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كتاُب الُمُلوِك الّثاِني

ِرساَلٌة إَلى أَخْزيا

َبعَد َموِت اأخ�آَب، َتَمرََّدْت ُمواآُب َعَلى اإْسرائِيَل. 1 
َبيِتِه  ِعلِّيَِّة  ن�ِفَذِة  ِمْن  اأَخْزي�  َسَقَط  َيوٍم،  2َوذاَت 

لَُهْم:  َوق�َل  ُرُسلاً  َف�أْرَسَل  َكِثيراً.  َوَت�أذَّى  الّس�ِمَرِة،  ِفي 
»اذَهُبوا اإلَى َكَهَنِة َبعَل َزُبوَب، اإلَِه ِعْقُروَن. َواْس�ألُوُهْم 

َهْل َس�ُأشَفى ِمْن اإص�َبِتي.«
: »اْذَهْب  3لَِكنَّ َملاَك اهلِل ق�َل لِلنَِّبيِّ اإيِلّي� التَّْشِبيِّ

اأنُتْم  ›لِم�ذا  لَُهْم:  َوقُْل  الّس�ِمَرِة،  َمِلِك  ُرُسِل  لُِملاق�ِة 
ذاِهُبوَن اإلَى َبعَل َزُبوَب، اإلَِه ِعْقُروَن لَِتْس�ألُوُه؟ األا ُيوَجُد 
أَخْزي�: َيُقوُل اهلُل: لَْن تُغ�ِدَر ِفراَش  ْسرائِيَل اإلٌَه؟ 4َفُقولُوا لِا لاإ

َمَرِضَك َحّي�ً، َبْل َسَتُموُت!‹« ف�نَطَلَق اإيِلّي� لِِلق�ئِِهم.
»لِم�ذا  َس�ألَُهْم:  اأَخْزي�،  اإلَى  ُسُل  الرُّ َرِجَع  5َفَلّم� 

َرُجٌل  الرُُّسُل: »َخَرَج  رَعِة؟« 6َف�أج�َبُه  السُّ بَِهِذِه  ُعْدتُْم 
لِِلق�ئِن�. َوَطَلَب اإلَين� اأْن نَُعوَد اإلَى الَمِلِك الَِّذي اأرَسَلن� 
َونَْنُقَل اإلَيِه م� َيُقولُُه اهلُل. َفَهَكذا َيُقوُل اهلُل: ›لِم�ذا اأنُتْم 
ذاِهُبوَن اإلَى َبعَل َزُبوَب، اإلَِه ِعْقُروَن لَِتْس�ألُوُه؟ األا ُيوَجُد 
يَر، لَْن  رِّ ْسرائِيَل اإلٌَه؟ بِم� اأنََّك َعِمْلَت َهذا الَعَمَل الشِّ لاإ

تُغ�ِدَر ِفراَش َمَرِضَك َحّي�ً، َبْل َسَتُموُت!‹«
َصِعَد  الَِّذي  الرَُّجَل  لَِي  »ِصُفوا  اأَخْزي�:  7َفَس�ألَُهْم 

8َف�أج�ُبوُه: »ك�َن  الَكلاِم.«  بَِهذا  َواأخَبَركُْم  لِِلق�ئُِكْم 
َحوَل  ِجْلِديّ�ً  ِحزام�ً  َوَيْلِبُس  ْعِر  الشَّ ِمَن  ِمعَطف�ً  َيلِبُس 

». َخْصِرِه.« ِحيَنِئٍذ، ق�َل اأَخْزي�: »َهذا اإيِلّي� التَّْشِبيُّ

ناٌر َتقِضي َعَلى ُجُنوِد أَخْزيا
يِلّي�. َوك�َن  9َف�أرَسَل اأَخْزي� َخْمِسيَن ُجنِديّ�ً َمَع ق�ئِِدِهْم لاإ

اإيِلّي� ج�لِس�ً َعَلى َراأِْس َجَبٍل. َفَصِعَد اإلَيِه ق�ئُِد الَخْمِسيَن، 
َوق�َل لَُه: »ي� َرُجَل اهلِل، َيُقوُل لََك الَمِلُك: ›انِْزْل!‹«

اأن�  كُنُت  »اإْن  الَخْمِسيَن:  ق�ئَِد  اإيِلّي�  10َف�أج�َب 

َعَليَك  َوَتقِض  م�ِء  السَّ ِمَن  ن�ٌر  َفْلَتنِزْل  اهلِل،  َرُجَل 
ن�ٌر  م�ِء  السَّ ِمَن  َفَنَزلَْت  الَخْمِسيَن!«  َوِرج�لَِك  اأنَت 
11َف�أرَسَل  الَخْمِسيَن.  َوِرج�لِِه  الق�ئِِد  َعَلى  َوَقَضْت 
الق�ئُِد  َفق�َل  الَخْمِسيَن.  ُجُنوِدِه  َمَع  اآَخَر  ق�ئِداً  اأَخْزي� 
اإلَى  لََك الَمِلُك: ›انِزْل  َيُقوُل  اهلِل،  يِلّي�: »ي� َرُجَل  لاإ

ُهن� ُمْسِرع�ً!‹«
12َفق�َل اإيِليَّ�أ لِلق�ئِِد َوُجُنوِدِه الَخْمِسيَن: »اإْن كُنُت 

م�ِء ن�ٌر َوَتقِض َعَليَك اأنَت  اأن� َرُجَل اهلِل، َفْلَتنِزْل ِمَن السَّ
م�ِء ن�ٌر َوَقَضْت  َفَنَزلَْت ِمَن السَّ َوِرج�لَِك الَخْمِسيَن!« 
ق�ئِداً  اأَخْزي�  13َف�أرَسَل  الَخْمِسيَن.  َوِرج�لِِه  الق�ئِِد  َعَلى 
اإيِلّي�،  اإلَى  َهذا  َفج�َء  ُجُنوِدِه.  ِمْن  َخْمِسيَن  َمَع  ث�لِث�ً 
َل اإلَى اإيِلّي� َوق�َل: »ي� َرُجَل  َوَسَجَد َعَلى ُركَبَتيِه. َوَتَوسَّ
اهلِل، لَيَت َحي�تِي َوَحي�َة ِرج�لي الَخْمِسيَن َتُكوُن َثِميَنًة 
َعَلى  َوَقَضْت  م�ِء  السَّ ِمَن  ن�ٌر  14نََزلَْت  َعيَنيَك.  ِفي 
آَن، َف�أطلُُب  الق�ئَِديِن َوُجُنوِدُهم� اللََّذْيِن اأَتي� َقبِلي. اأّم� الا

اإلَيَك اأْن َتْرَحَمن� َوَتعُفو َعنّ�!«
َولا  الق�ئِِد  َمَع  يِلّي�: »اْذَهْب  لاإ 15َفق�َل َملاُك اهلِل 

الَمِلِك  لُِرْؤَيِة  الق�ئِِد  َمَع  اإيِلّي�  َفَذَهَب  ِمْنُه.«  َتَخْف 
اأرَسْلَت  ›لِم�ذا  اهلُل:  َيُقولُُه  م�  ُهَو  »َهذا  لَُه:  16َوق�َل 

اإلَى َبعَل َزُبوَب، اإلَِه ِعْقُروَن لَِيْس�ألُوُه؟ األا ُيوَجُد  ُرُسلاً 
يَر، لَْن  رِّ ْسرائِيَل اإلٌَه؟ َفِبم� اأنََّك َفَعْلَت َهذا الَعَمَل الشِّ لاإ

َتنِزَل َعْن ِفراِش َمَرِضَك َحّي�ً، َبْل َسَتُموُت!‹«

ُيوراُم َيِحلُّ َمَحلَّ أَخْزيا
َولَْم  اإيِلّي�.  َفِم  َعَلى  ق�َل اهلُل  اأَخْزي� َكم�  17َفم�َت 

اعَتَلى  ُيوراُم.  َبعَدُه  الُحكَم  َفَتَولَّى  اْبٌن،  أَخْزي�  لِا َيُكْن 
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ْبِن  َيُهوراَم  ُحْكِم  ِمْن  الثّ�نَِيِة  َنِة  السَّ ِفي  الَعرَش  ُيوراُم 
َيُهوش�ف�َط لَِيُهوذا.

ِكت�ِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ َفِهَي  اأَخْزي�،  اأْعم�ِل  َبِقيَُّة  18اأّم� 

ت�ِريِخ ُملُوِك اإْسرائِيَل.

أليَشع يطُلب َنصيبًا مضاَعفًا

اإيِلّي� 2  ِفيِه  َسَيْرَفُع  الَِّذي ك�َن اهلُل  الَوْقُت  َواقَتَرَب 
َواألِيَشُع  اإيِلّي�  ف�نَطَلَق  م�ِء.  السَّ اإلَى  ع�ِصَفٍة  ِفي 

ِمَن الِجْلج�ِل.
أنَّ اهلَل  ألِيَشَع: »اُأِريُدَك اأْن َتبَقى ُهن�، لِا 2َفق�َل اإيِلّي� لِا

اأَمَرنِي بِ�أْن اأْذَهَب اإلَى َبيَت اإيَل.« َفق�َل األِيَشُع: »اُأقِسُم 
، َوبَِحي�تَِك، اإنِّي لَْن اأتُرَكَك.« َفَنَزَل الرَُّجلاِن  ِباهلِل الَحيِّ

َمع�ً اإلَى َبيَت اإيَل.
أنِبي�ءِ أ ِفي َبيَت اإيَل اإلَى األِيَشَع  3َفج�َءْت َجم�َعُة الا

َوق�لُوا لَُه: »اأَتعَلُم اأنَّ اهلَل َسَي�أُْخُذ َسيَِّدَك الَيْوَم ِمْنَك؟« 
َهذا  َعْن  ثُوا  َتَتَحدَّ َفلا  اأعَلُم.  »نََعْم،  األِيَشُع:  َف�أج�َب 

أْمِر.« الا
َتْبَقى  اأْن  »اُأِريُدَك  ألِيَشَع:  لِا اإيِلّي�  ق�َل  َذلَِك  4َوَبعَد 

أنَّ اهلَل اأَمَرنِي بِ�أْن اأذَهَب اإلَى اأِريح�.« ُهن�، لِا
، َوبَِحي�تَِك، اإنِّي  َفق�َل األِيَشُع: »اُأقِسُم ِباهلِل الَحيِّ

لَْن اأتُرَكَك.« َفَذَهَب الرَُّجلاِن َمع�ً اإلَى اأِريح�.
أنِبي�ِء ِفي اأرِيح� اإلَى األِيَشَع َوق�لُوا  5َفج�َءْت َجم�َعُة الا

لَُه: »اأَتعَلُم اأنَّ اهلَل َسَي�أُْخُذ َسيَِّدَك الَيْوَم ِمْنَك؟«
َعْن  ثُوا  َتَتَحدَّ َفلا  اأعَلُم،  »نََعْم،  األِيَشُع:  َف�أج�َب 

أْمِر.« َهذا الا
ألِيَشَع: »اُأِريُدَك اأْن َتْبَقى  6َوَبعَد َذلَِك، ق�َل اإيِلّي� لِا

ُأرُدنِّ.« أنَّ اهلَل اأَمرنِي بِ�أْن اأذَهَب اإلَى نَْهِر الا ُهن�، لِا
، َوبَِحي�تَِك، اإنِّي  َف�أج�َب األِيَشُع: »اُأقِسُم ِباهلِل الَحيِّ

لَْن اأتُرَكَك.« َفواَصَل الرَُّجلاِن َسيَرُهم�.
أنِبي�ِء.  الا َجم�َعِة  ِمْن  َرُجلاً  َخْمُسوَن  7َوَتِبَعُهم� 

أنِبي�ُء الَخْمُسوَن  . َوَوَقَف الا ُأرُدنِّ َوَوَقَف اإيِلّي� ِعْنَد نَْهِر الا

َوالمقصود  أنبي�ء.«  الا »اأبن�ء  حرفي�ً  األنِبياء.  َجماَعُة  أ 3:2 

بقية  في  )اأيض�ً  اأنبي�ًء.  لِيكونوا  التدريِب  تحَت  ُهْم  الّذيَن  اأولئَك 
هذا الفصل(

َوَطواُه،  ِمعَطَفُه،  اإيِلّي�  8َفَخَلَع  ُمق�بَِلُهم�.  َعْنُهم�  َبِعيداً 
َواإلَى  الَيِميِن  اإلَى  المي�ُه  ِت  ف�نَشقَّ بِِه.  المي�َه  َوَضَرَب 
الَيس�ِر. َفَعَبَر اإيِلّي� َواألِيَشُع النَّْهَر اإلَى اأْرٍض ي�بَِسٍة. 9َوَبعَد 
اأْن َعَبرا النَّْهَر، َس�أَل اإيِلّي� األِيَشَع: »م�ذا تُِريُدنِي اأْن اأفَعَل 

لََك َقبَل اأْن َي�أُْخَذنِي اهلُل ِمْنَك؟«
َفق�َل األِيَشُع: »اُأِريُد اأْن اأكُوَن َخِليَفَتَك.« ب

10َفق�َل اإيِلّي�: »َطَلْبَت اأْمراً َصْعب�ً. اإذا َراأيَتِني اُأْؤَخُذ 

م�  لََك  َيُكوَن  َفَلْن  َواإلّا،  َطَلُبَك.  َسُيْسَتج�ُب  ِمْنَك، 
َطَلْبَتُه.«

ماء ارتفاع إيِلّيا إَلى السَّ
َوَيَتح�َدث�ِن،  َيْمِشي�ِن  َواألِيَشُع  اإيِلّي�  ك�َن  11َوَبيَنم� 

ج�َءْت َمْرَكَبٌة َوُخُيوٌل ِمْن ن�ٍر َوَفَصَلْت َبيَنُهم�. ثُمَّ ُرِفَع 
م�ِء ِفي ع�ِصَفٍة. اإيِلّي� اإلَى السَّ

12َفَلّم� َراأى األِيَشُع َذلَِك، َصَرَخ: »ي� اأبِي! ي� اأبِي! 

ي� َمْرَكَبَة اإْسرائِيَل َوفُْرس�نِه�!«
األِيَشُع  َف�أمَسَك  اُأْخَرى.  ًة  َمرَّ اإيِلّي�  األِيَشُع  َيَر  َولَْم 
ه� ُحْزن�ً. 13َوك�َن ِمعَطُف اإيِلّي� َقْد َوَقَع َعَلى  ثِي�َبُه َوَشقَّ
نَْهِر  ِة  ِضفَّ ِعْنَد  َفَوَقَف  َوع�َد  األِيَشُع.  َف�لَتَقَطُه  أْرِض،  الا
. 14َوَضَرَب الم�َء بِِمْعَطِف اإيِلّي� َوق�َل: »اأيَن اهلُل  ُأْرُدنِّ الا
اإلَُه اإيِلّي�؟« ف�نَْشقَّ الم�ُء اإلَى الَيِميِن َوالَيس�ِر! َفَعَبَر األِيَشُع 

النَّْهَر اإلَى الي�بَِسِة.

األنِبياُء َيْبَحُثوَن َعْن إيِلّيا
أنِبي�ِء ِفي اأرِيح� األِيَشَع، ق�لُوا:  15َولَّم� َراأْت َجم�َعُة الا

»َقْد َحلَّ ُروُح اهلِل الَِّذي ك�َن ِفي اإيِلّي� َعَلى األِيَشَع.« 
لَُه:  16َوق�لُوا  ألِيَشَع.  لِا احِترام�ً  أْرِض  الا اإلَى  َوَسَجُدوا 
لُِيَفتُِّشوا  َفلَيْذَهُبوا  َقِويّ�ً،  َرُجلاً  َخْمِسيَن  َمَعن�  اإنَّ  »ه� 
َعْن َسيِِّدَك. َفُربَّم� َحَمَلُه ُروُح اهلِل َوَوَضَعُه َعَلى َجَبٍل 

اأْو َواٍد م�.«

ًمض�َعف�ً  نَِصيب�ً  اأِرَث  »اأْن  َخِليَفَتك. حرفي�ً  أُكوَن  أْن  ب 9:2 

ًة ُمض�َعَفًة ِمَن  ِمْن ُروِحَك.« ك�نَِت الّشِريعُة تُعطي الابَن الِبكَر ِحصَّ
ُمض�َعف�ً،  ُروِحّي�ً   – ميراث�ً  الَحقِّ بِهذا  األيَشُع  ُيط�لُِب  َفُهن�  الميراِث. 

يلّي�. ب�عِتب�ِره ابن�ً ُروِحي�ً لاإ
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َف�أج�َبُهْم األِيَشُع: »لا، لا تُْرِسلُوُهْم.«
وا َعَليِه َحتَّى اأْحَرُجوُه، َفق�َل لَُهْم: »اأرِسلُوا  17َف�ألَحُّ

الرِّج�َل.«
َف�أرَسلُوا الرِّج�َل الَخْمِسيَن لَِيْبَحثُوا َعْن اإيِلّي�. َفَفتَُّشوا 
َثلاَثَة اأيّ�ٍم، َفَلْم َيِجُدوُه. 18َفع�َد الرِّج�ُل اإلَى اأرِيح� َحيُث 
ك�َن األِيَشُع ُيِقيُم َواأخَبُروُه. َفق�َل لَُهْم: »اأم� قُْلُت لَُكْم 

لا َتْذَهُبوا؟«

َتحليُة الِمياه
َتَرى  اأنَْت  »ه�  ألِيَشَع:  لِا الَمِدْيَنِة  اأهُل  19َوق�َل 

َغيُر  ِفيه�  الِمي�َه  لَِكنَّ  الَمِديَنِة َجيٌِّد وَجِميٌل.  َمْوِقَع  اأنَّ 
أْرُض َمح�ِصيَل.« . َولَِهذا لا تُنِتُج الا ص�لَِحٍة لِلرَّيِّ

َجِديداً،  ط�س�ً  لِي  »اأْحِضُروا  األِيَشُع:  20َفق�َل 

َوَضُعوا ِفيِه ِمْلح�ً.« َف�أْحَضُروا لَُه الطّ�َس. 21ثُمَّ َذَهَب 
َوق�َل:  الم�ِء.  ِفي  الِمْلَح  َواألَقى  الم�ِء  نَْبِع  اإلَى  األِيَشُع 
َوُمْنُذ  َعْذَبًة.  الِمي�ِه  َهِذِه  اأجَعُل  اأن�  ›ه�  اهلُل:  »َيُقوُل 
آَن َفص�ِعداً لَْن تَُسبَِّب َمْوت�ً لِلاأْرِض َوالَمح�ِصيِل.‹«  الا
22َفص�َر الم�ُء َعْذب�ً. َوم� زاَل َكَذلَِك َحتَّى َيْوِمن� َهذا 

َكم� ق�َل األِيَشُع.

َبْعُض األوالِد َيسَخُروَن ِمْن أِليَشع
اإلَى َبيَت  ه�ً  األِيَشُع ِمْن ُهن�َك ُمَتَوجِّ 23ثُمَّ انَْصَرَف 

اإيَل. َوَبيَنم� ك�َن األِيَشُع َيْصَعُد التَّلََّة اإلَى تِْلَك الَمِديَنِة، 
َوَيُقولُوَن:  بِِه  َيْهَزاُأوَن  َوَبَداُأوا  الَمِديَنِة.  ِمَن  اأولاٌد  َخَرَج 

»َتع�َل ي� اأصَلُع! َتع�َل ي� اأصَلُع!«
24َف�لَتَفَت األِيَشُع اإلَى الَوراِء، َفَراآُهْم َولََعَنُهْم بِ�ْسِم 

أولاَد. َوك�نُوا  َقت� الا اهلِل. َفَخَرَجْت ُدبَّت�ِن ِمَن الغ�َبِة َوَمزَّ

اإيَل  َبيَت  ِمْن  األِيَشُع  َولَداً. 25َوانَْصَرَف  َواأرَبِعيَن  اْثَنيِن 
اإلَى َجَبِل الَكْرَمِل. َوِمْن ُهن�َك َرِجَع اإلَى الّس�ِمَرِة.

َيُهوراُم َمِلُك إْسراِئيل

َوص�َر َيُهوراُم ْبُن اأخ�آَب َمِلك�ً َعَلى اإْسرائِيَل ِفي 3 
َنِة الثّ�ِمَنَة َعْشَرَة ِمْن  الّس�ِمَرِة. ك�َن َذلَِك ِفي السَّ
َسَنًة.  َعْشَرَة  اْثَنَتي  َوَحَكَم  لَِيُهوذا.  َيُهوش�ف�َط  ُحْكِم 
َرَجة  الدَّ َعَلى  َيُكْن  لَْم  لَِكنَُّه  اهلِل.  اأم�َم  رَّ  الشَّ 2َوَفَعَل 

التِّمث�َل  اأزاَل  َفَقْد  ِه.  َواُأمِّ اأبِيِه  ِمثَل  رِّ  الشَّ ِمَن  نَْفِسه� 
الَِّذي نََصَبُه اأُبوُه لِِعب�َدِة الَبعِل. 3َغيَر اأنَُّه َواَصَل اْرتِك�َب 
نَْفِس َخط�ي� َيُرْبع�َم ْبِن ن�ب�َط الَِّذي َجَعَل َبِني اإْسرائِيَل 

ُيخِطُئوَن. اْسَتَمرَّ َبَذلَِك َولَْم َيَتَوقَّْف.

انِفصاُل ُموآَب َعْن إْسراِئيل
َكِثيَرًة.  َمواِشَي  َيمِلُك  ُمواآَب  َمِلُك  ِميَشُع  4ك�َن 

َوك�َن ُيْعِطي ِمَئَة األِف َحَمٍل، َوِمَئَة األِف َكْبٍش َوُصوف�ً 
م�َت  ِعْنَدم�  5لَِكْن  اإْسرائِيَل.  لَِمِلِك  َسَنويًَّة  َكَضريَبٍة 

َد َعَلى َمِلِك اإْسرائِيَل. اأخ�آُب، َتَمرَّ
6َفَخَرَج الَمِلُك َيُهوراُم، َوَحَشَد كُلَّ ُجُنوِد اإْسرائِيَل. 

َيُهوذا،  َمِلِك  َيُهوش�ف�َط،  اإلَى  ُرُسلاً  َيُهوراُم  7َواأرَسَل 

َد َعَليَّ َمِلُك ُمواآَب، َفَهْل َتذَهُب  َفق�َل ِفي ِرس�لَِته: »َتَمرَّ
َمِعي لُِمق�َتَلِة الُمواآبِيِّيَن؟«

َفق�َل َيُهوش�ف�ُط: »َس�ُأش�ِركَُك ِفي الَمْعَرَكِة َك�أنَّه� 
َجيُشَك  َك�أنَُّهْم  َوُخُيولِي  َجيِشي  َوَسَيُكوُن  َمْعَرَكِتي، 

َوُخُيولَُك اأنَْت.«

الَثُة َيطُلُبوَن َنِصيَحَة أِليَشع الُمُلوُك الثَّ
8َفَس�أَل َيُهوش�ف�ُط َيُهوراَم: »ِمْن اأيِّ َطِريٍق نَْذَهَب؟« 

يَِّة اأُدوَم.« َف�أج�َب َيُهوراُم: »نَْذَهَب َعْبَر َبرِّ
9َفَذَهَب َمِلُك اإْسرائِيَل َمَع َمِلِك َيُهوذا َوَمِلِك اأُدوَم. 

َوس�ُروا َسْبَعَة اأيّ�ٍم. َفَلْم َيَتَبقَّ م� َيكِفي ِمَن الم�ِء لِلَجيِش 
»اأخَشى  اإْسرائِيَل:  َمِلُك  ق�َل  10َواأِخيراً  َوالَحَيوان�ِت. 
لَِيْهِزَمن�  الثَّلاَثَة  الُملُوَك  نَحُن  َجَمَعن�  َقْد  َيُكوَن اهلُل  اأْن 

الُمواآبِيُّوَن!«
11لَِكنَّ َيُهوش�ف�َط ق�َل: »لَيَتن� نَِجُد نَِبّي�ً ِمْن اأنِبي�ِء 

اأْن  َينَبِغي  م�ذا  ِخلالِِه  ِمْن  اهلَل  نَس�أَل  َحتَّى  ُهن�،  اهلِل 

نَفَعَل.« َف�أج�َب اأَحُد ُخّداِم َمِلِك اإْسرائِيَل: »ُيوَجُد ُهن� 
األِيَشُع ْبُن ش�ف�َط الَِّذي ك�َن خ�ِدَم اإيِلّي�.«

َعَلى  األيَشَع  َي�أَْتِمُن  »اهلُل  َيُهوش�ف�ُط:  12َفق�َل 

َرس�ئِِلِه.« َفَنَزَل َمِلُك اإْسرائِيَل َوَيُهوش�ف�ُط َوَمِلُك اأُدوَم 
لَِيَرْوا األِيَشَع.

ِمنِّي؟  تُِريُد  اإْسرائِيَل: »م�ذا  لَِمِلِك  األِيَشُع  13َفق�َل 

اذَهْب اإلَى اأنِبي�ِء اأبِيَك َواُأمَِّك!«
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ألِيَشَع: »لا، َفَقْد ِجْئن� اإلَيَك  َفق�َل َمِلُك اإْسرائِيَل لا
لَِيْهِزَمن�  َمع�ً  الثَّلاَثَة  الُملُوَك  نَْحُن  َدع�ن�  َقْد  اهلَل  أنَّ  لِا

الُمواآبِيُّوَن. لَِهذا نَحت�ُج اإلَى َعْونَِك َوَمُشوَرتَِك.«
م�  الَقِديِر،  الَحيِّ  ِباهلِل  »اُأقِسُم  األِيَشُع:  14َفق�َل 

َأنُظَر اإلَى َوجِهَك اأْو اُأِقيُم لََك اعِتب�راً لَولا خ�ِطُر  كُْنُت لا
لِي َشْخص�ً  آَن، ه�تُوا  َيُهوذا. 15َوالا َمِلِك  َيُهوش�ف�َط، 

َيعِزُف َعَلى الُعوِد.«
16َوق�َل  اهلِل.  ُروُح  َعَليِه  َحلَّ  الَعّواُد،  َعَزَف  َفَلّم� 
َكثيَرًة  َيُقولُُه اهلُل: ›اْحُفُروا ُحَفراً  ُهَو م�  األِيَشُع: »َهذا 
ِفي َهذا الواِدي.‹ 17َفَهذا ُهَو م� َيُقولُُه اهلُل: ›لَْن َتَرْوا 
ِرْيح�ً، َولَْن َتَرْوا َمَطراً. لَِكنَّ َهذا الواِدَي َسَيْمَتِلُئ م�ًء، 
َفَتْشَرُبوَن اأنُْتْم َوم�ِشَيُتُكْم َوَحيوانَُتُكْم.‹ 18َهذا اأْمٌر َهيٌِّن 
الُمواآبِيِّيَن.  كُلِّ  َعَلى  اهلُل  َوَسَينُصُركُُم  َبْل  اهلِل،  َعَلى 
َوَتْسَتولُوَن َعَلى  َنِة،  الُمُدِن الُمَحصَّ 19َسَتقَتِحُموَن كُلَّ 

َجيَِّدٍة  َشَجَرٍة  كُلَّ  َسَتقَطُعوَن  الَجِميَلِة.  الُمُدِن  كُلِّ 
ُبوَن كُلَّ َحقٍل َجيٍِّد  وَن كُلَّ َين�بِيِع الِمي�ِه. َوَسُتَخرِّ َوَتُطمُّ

بِ�لِحج�َرِة.«
بِيَحِة  الذَّ َتقِديِم  َوقِت  ِعْنَد  ب�ِح،  الصَّ 20َوِفي 

َوَملاأ  اأُدوَم،  ِجَهِة  ِمْن  َيَتَدفَُّق  الم�ُء  َبَداأ  ب�ِحيَِّة،  الصَّ
اأنَّ الُملُوَك َقْد  الواِدَي. 21َوك�َن الُمواآبِيُّوَن َقْد َسِمُعوا 
لاِح،  اأَتْوا لُِمح�َرَبِتِهْم، َفَجنَُّدوا كُلَّ ق�ِدٍر َعَلى َحمِل السِّ
ب�ِح  وا ِعْنَد الُحُدوِد. 22َوَصح� الُمواآبِيُّوَن ِفي الصَّ َواصَطفُّ
ْمِس َتْسَطُع َعَلى ِمي�ِه الواِدي.  ُة الشَّ الب�ِكِر. َوك�نَْت اأِشعَّ
َم!  َفَبَدْت لِلُمواآبِيِّيَن َدم�ً. 23َفق�لُوا: »انُظُروا م� اأغَزَر الدَّ
لا ُبدَّ اأنَّ الُملُوَك َتح�َرُبوا ِفي م� َبيَنُهْم، َوَقَضوا َبْعُضُهْم 

آَن، لَِنْذَهْب َونَْجَمَع الَغن�ئَِم.« َعَلى َبْعٍض. َوالا
اإْسرائِيَل.  َبِني  ُمَعْسَكِر  اإلَى  الُمواآبِيُّوَن  24َفج�َء 

َفَفرَّ   . الُمواآبِيَّ الَجيَش  َوه�َجُموا  اإْسرائِيَل  َبُنو  َفَخَرَج 
داِخَل  اإْسرائِيَل  َبُنو  بِِهْم  َفَلِحَق  اأم�ِمِهْم.  ِمْن  الُمواآبِيُّوَن 
ُحُقولَُهُم  َوَملاُأوا  الُمُدَن  ُروا  25َفَدمَّ لُِمق�َتَلِتِهْم.  ُمواآَب 
َوَقَطُعوا  الم�ِء.  َين�بِيِع  كُلَّ  َوَطَمُروا  بِ�لِحج�َرِة.  الَجيَِّدَة 
كُلَّ الاأشج�ِر الَّّص�لَِحِة. َوَوَصلُوا اإلَى ِقيَر ح�ِرَسَة، َحيُث 

ح�َصَره� الُجُنوُد َوه�َجُموه�.
َشِديَدًة  ك�نَْت  الَمعَرَكَة  اأنَّ  ُمواآَب  َمِلُك  26َوَراأى 

ُيوَف  ِجّداً َعَليِه. َف�أَخَذ َمَعُه َسْبَع ِمَئِة ُجنِديٍّ ح�ِمِليَن السُّ

َحتَّى َيُشقَّ َطِريَقُه اإلَى َمِلِك اأُدوَم. َفَلْم َيقَو َعَلى َذلَِك. 
َعْهِدِه،  َولِيَّ  الِبْكَر،  اْبَنُه  ُمواآَب  َمِلُك  اأَخَذ  27ِحيَنِئٍذ، 

َمُه َذبِيَحًة َعَلى ُسوِر الَمِديَنِة. ف�ْشَم�أزَّ َبُنو اإْسرائِيَل  َوَقدَّ
َكِثيراً، َفَتَركُوا َمِلَك ُمواآَب َوع�ُدوا اإلَى اأْرِضِهْم.

أرَمَلُة َنِبيٍّ َتطُلُب َمُعوَنَة أِليَشع

أنِبي�ِء اإلَى األِيَشَع، ق�لَْت: 4  َواْشَتَكْت اأرَمَلُة اأَحِد الا
َمق�ِم خ�ِدِمَك.  ِفي  ك�َن  الَِّذي  َزوجي  »م�َت 
َواأنَت َتْعِرُف اأنَُّه ك�َن َيتَِّقي اهلَل. لَِكنَُّه ك�َن َمِدين�ً بَِمبَلٍغ 
ِمَن الم�ِل لَِرُجٍل. َوه� ُهَو الرَُّجُل اآٍت لَِكي َي�أُْخَذ َولََديَّ 

يِن!« َوَيْسَتْعِبَدُهم� َسداداً لِلدَّ
2َفق�َل لَه� األِيَشُع: »َكيَف اُأس�ِعَدِك؟ اأخِبِريِني، م�ذا 

لََديِك ِفي الَبْيِت؟«
اإلّا  الَبيِت  َفق�لَِت الَمراأُة: »لَيَس ِعنِدي َشيٌء ِفي 

َة َزيِت.« َجرَّ
ف�ِرَغًة  اأْوِعَيًة  َواْسَتِعيِري  »اْذَهِبي  األِيَشُع:  3َفق�َل 

ِمْن َجِميِع ج�راتِِك. اْسَتِعيِري اأْكَبَر َعَدٍد ُممِكٍن. 4ثُمَّ 
اذَهِبي اإلَى َبيِتِك َواأغِلِقي الب�َب َعَليِك َوَعَلى َولََديِك، 
أْوِعَيِة، َوَضِعي كُلَّ ِوع�ٍء  يَت ِفي كُلِّ الا ثُمَّ اْسُكِبي الزَّ

َيمَتِلُئ ج�نِب�ً.«
5َفَتَرَكْتُه الَمراأُة، َواأغَلَقِت الب�َب َعَلى نَفِسه� َوَعَلى 

أْوِعَيَة الُمسَتع�َرَة  َولََديه�. َفك�َن الَولَداِن ُيحِضراِن لَه� الا
َكِثيَرًة.  اأْوِعَيًة  6َفَملاأْت  ِفيه�.  ْيَت  الزَّ َتْسُكُب  َوِهَي 
أَحِد َولََديه�: »اأْحِضْر لِي ِوع�ًء اآَخَر.«  َواأِخيراً، ق�لَْت لا

يُت. َفق�َل: »لَْم َيُعْد ُهن�َك اأْوِعَيٌة.« َفَتَوقََّف الزَّ
7َفج�َءْت َواأْخَبَرْت َرُجَل اهلِل بِم� َحَدَث، َفق�َل لَه�: 

اأنِْت  َوِعيِشي  َديَنِك.  ِدي  َوَسدِّ يَت  الزَّ َوبِيِعي  »اذَهِبي 
ى ِمَن الم�ِل.« َواأولاُدِك َعَلى م� َيَتَبقَّ

اْمرأٌة ِمْن ُشوَنَم تستضيف أِليَشع
8َوذاَت َيْوٍم َذَهَب األِيَشُع اإلَى ُشونََم َحيُث َتْسُكُن 

اإلَى  َي�أْتَِي  اأْن  األِيَشَع  َعَلى  ْت  َف�ألَحَّ َش�أٍْن.  ذاُت  اْمراأٌة 
َبيِته�. َفص�َر كُلَّم� َمرَّ ِمْن تِْلَك الَمِديَنِة َي�أتي اإلَى َبيِته� 
لَِيَتن�َوَل الطَّع�َم. 9ق�لَِت الَمراأُة لَِزوِجه�: »اْسَمْع، َيْبُدو 
ُس.  ُد اإلَى َبيِتن� ُهَو َرُجُل اهلِل الُمَقدَّ اأنَّ الرَُّجَل الَِّذي َيَتَردَّ
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ِفيه�  َولَْنَضْع  َصِغيَرًة.  ِعلِّيًَّة  لَُه  نَبِنَي  اأْن  َراأُْيَك  10َفم� 

اإلَين�،  َي�أْتِي  َوِعنَدَم�أ  َوِمصب�ح�ً؟  َوكُْرِسّي�ً  َوط�ِولًَة  ِفراش�ً 
َيسَتخِدُمه�.«

11َوذاَت َيوٍم ج�َء األِيَشُع اإلَى َبيِت الَمراأِة. َوَدَخَل 

لِخ�ِدِمِه  األِيَشُع  12َفق�َل  ُهن�َك.  َواْسَتراَح  الِعلِّيَِّة  اإلَى 
َفَدع�  ونَِميََّة.«  الشُّ الَمراأَة  َهِذِه  لِي  »اْدُع  ِجيَحِزي: 
اأم�َمُه.  َوَوَقَفْت  َفج�َءْت  ونَِميََّة،  الشُّ الَمراأَة  الخ�ِدُم 
آَن، قُْل لَه�: ›لََقْد اأْتَعْبِت  13َفق�َل األِيَشُع لِخ�ِدِمِه: »َوالا

ِمْن  نَفَعَل  اأْن  ُيمِكُنن�  َفم�ذا  اأجِلن�.  ِمْن  َكِثيراً  نَْفَسِك 
ِعنَد  َشيٍء  ِفي  لَِك  َط  نََتَوسَّ اأْن  تُِريِديَن  َهْل  اأجِلِك؟ 

الَمِلِك اأْو ق�ئِِد الَجيِش؟‹«
َوْسِط  في  اأْسُكُن  »اأن�  لِِجيَحِزي:  الَمراأُة  َفق�لَِت 
األِيَشُع لِِجيَحِزي:  اأحت�ُج َشيئ�ً.« 14َفق�َل  َشعِبي، َولا 
»اإنَّه�  َف�أج�َب:  اأجِله�؟«  ِمْن  نَْصَنَع  اأْن  ُيمِكُنن�  »م�ذا 
15َفق�َل  ش�َخ.«  َقْد  َوَزْوُجه�  أولاِد.  الا ِمَن  َمحُروَمٌة 
َفج�َءْت  الَمراأَة.  ِجيَحِزي  َفَدع�  »اْدُعه�.«  األِيَشُع: 
َهذا  ِمثِل  »ِفي  األِيَشُع:  لَه�  16َفق�َل  بِ�لب�ِب.  َوَوَقَفْت 
بِيِع الق�ِدِم َسَتحِضِنيَن اْبَنِك َبيَن ِذراَعيِك.«  الَوقِت ِمَن الرَّ
َتكِذْب  لا  اهلِل،  َرُجَل  َسيِِّدي،  ي�  الَمراأُة: »لا  َفق�لَِت 

»! َعَليَّ

ُة ُترَزُق باْبن وَنِميَّ الَمرأُة الشُّ
ِفي  اْبن�ً  َوَولََدِت  بِ�لِفعِل  َحِبَلْت  الَمراأَة  17لَِكنَّ 

بِيِع التّ�لِي، َحَسَب َقوِل النَِّبيِّ األِيَشَع. 18َوَكِبَر الَولَُد،  الرَّ
اأب�ُه  َيَرى  لَِكي  الُحُقوِل  اإلَى  الَولَُد  َذَهَب  َيوٍم  َوذاَت 
َراأِْسي  »َراأِْسي!  أبِيِه:  لِا الَولَُد  19َفق�َل  َوالَحّص�ِديَن. 
ِه.«  اُأمِّ اإلَى  »احِمْلُه  لِخ�ِدِمِه:  الاأُب  َفق�َل  ُيؤلُِمِني!« 
ِه. َف�أجَلَسْتُه َعَلى ِحْجِره�  20َفَحَمَل الخ�ِدُم الَولََد اإلَى اُأمِّ

َحتَّى الظُّْهِر. ثُمَّ م�َت.

الَمرأُة َتذَهُب ِلُرؤَيِة أِليَشع
اهلِل.  َرُجِل  ِفراِش  َعَلى  الَولََد  الَمراأُة  21َواأضَجَعِت 

َواأغَلَقْت ب�َب الُغْرَفِة َعَليِه َوَخَرَجْت. 22ثُمَّ ن�َدْت َزْوَجه� 
َوق�لَْت لَُه: »اأْرِسْل لِي واِحداً ِمَن الَخَدِم َوِحم�راً. اإْذ 
اُأِريُد اأْن اأذَهَب اإلَى َرُجِل اهلِل بُِسْرَعٍة َواأرِجَع.« 23َفق�َل 

لَه� َزْوُجه�: »َولِم�ذا َتذَهِبيَن اإلَيِه الَيْوَم؟ لَيَس الَيْوُم عيداً 
أمُر َخيراً.« َولا َسْبت�ً.« َفق�لَْت: »َسَيُكوُن الا

24ثُمَّ اأْسَرَجِت الِحم�َر َوق�لَْت لِخ�ِدِمه�: »لَِنذَهْب، 

َواأْسِرْع! لا َتَتَوقَّْف َحتَّى اأقُوَل لََك.«
25َفَذَهَبِت الَمراأُة اإلَى َرُجِل اهلِل ِفي َجَبِل الَكرَمِل. 

َفق�َل  َبِعيٍد.  ِمْن  اآتَِيًة  ونَِميََّة  الشُّ الَمراأَة  اهلِل  َرُجُل  َفَراأى 
26ف�ركُْض  ونَِميَُّة!  الشُّ الَمراأُة  »اإنَّه�  ِجيَحِزي:  لِخ�ِدِمِه 
اإلَيه� َواس�ألْه�: ›َهْل اأنِْت بَِخيٍر؟ َهْل َزوُجِك بَِخيٍر؟ َهِل 

اْبُنِك بَِخيٍر؟‹«
َفق�لَْت: »بَِخيٍر!«

اإلَى َرُجِل اهلِل.  ونَِميَُّة التَّلََّة  27َوَصِعَدِت الَمراأُة الشُّ

َم  َفَتَقدَّ بَِقَدَميِه.  َواأْمَسَكْت  ِعْنَدُه  َوَسَجَدْت  َوانَحَنْت 
ِجيَحِزي لَِكي َيْدَفَعه� َبِعيداً َعْنُه. لَِكنَّ َرُجَل اهلِل ق�َل 
َولَْم  ِجّداً.  ُمنَزِعَجٌة  َفِهَي  َوَش�أنَه�!  »َدْعه�  لِِجيَحِزي: 

ُيخِبْرنِي اهلُل بِم� َحَدَث لَه�. َبْل اأخف�ُه َعنِّي.«
َبْل  َيْوم�ً.  َولَداً  ِمْنَك  اأطلُْب  »لَْم  لَُه:  28َفق�لَْت 

قُْلُت لََك: ›لا َتْخَدْعِني!‹« 29َفق�َل األِيَشُع لِِجيَحِزي: 
ق�َبَلَك  َواإْن  َواْذَهْب.  ُعكّ�ِزَي  ُخْذ  لِلذَّه�ِب.  »اْسَتِعدَّ 
اأَحٌد ِفي الطَِّريِق، َفلا َتَتَوقَّْف َحتَّى لَِتِحيَِّتِه. َواإْن َحّي�َك 
َضْع  الَولَِد،  اإلَى  َتِصُل  َوِعْنَدم�  َعَليِه.  َتُردَّ  َفلا  اأَحٌد، 

ُعكّ�ِزَي َعَلى َوجِهِه.«
30َفق�لَْت اُأمُّ الولَِد: »اُأْقِسُم ِباهلِل الَحيِّ َوبَِحي�تَِك، 

لَْن اأُعوَد اإلَى َبيِتي اإلّا َمَعَك!« َفق�َم األِيَشُع َوَتِبَعه�.
اإلَى  ونَِميََّة  الشُّ َوالَمراأَة  األِيَشَع  ِجيَحِزي  31َفَسَبَق 

الَبيِت، َوَوَضَع َعص�ُه َعَلى َوجِه الَولَِد. لَِكنَّ الَولََد لَْم 
اأْو ُيْظِهْر اأيََّة َعلاَمٍة. َفَرِجَع لِِلق�ِء األِيَشَع.  ُيْصِدْر َصوت�ً 

َوق�َل لَُه: »لَْم َيْسَتيِقِظ الَولَُد َبْعُد!«

ِة َيُعوُد إَلى الَحياة وَنِميَّ اْبُن الَمرأِة الشُّ
َوُمَمّدداً  32َفَدَخَل األِيَشُع الَبيَت، َفَوَجَد الَولََد َميِّت�ً 

َعَلى َسِريِرِه. 33َفَدَخَل الُغْرَفَة، َواأغَلَق الب�َب َعَليِه َوَعَلى 
الِفراِش  َعَلى  َصِعَد  34ثُمَّ  اهلِل.  اإلَى  َصلَّى  ثُمَّ  الَولَِد، 
َد َعَلى الَولَِد، َوَوَضَع َعيَنيِه َعَلى َعيَنيِه، َوَفَمُه َعَلى  َوَتَمدَّ
داً َفْوَقُه اإلَى اأْن ص�َر  َفِمِه، َوَيَديِه َعَلى َيَديِه. َوَظلَّ ُمَتَمدِّ

ِبيِّ داِفئ�ً. َجَسُد الصَّ
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ى ِفي الُغْرَفِة.  35ثُمَّ ق�َم األِيَشُع َعِن الَولَِد َوراَح َيَتَمشَّ

َعَطَس  اأْن  اإلَى  ِبيِّ  الصَّ َعَلى  َد  َوَتَمدَّ َرِجَع  َذلَِك  َوَبْعَد 
ِبيُّ َسْبَع َمّراٍت َوَفَتَح َعيَنيِه. الصَّ

36ثُمَّ ن�َدى األِيَشُع ِجيَحِزي َوق�َل لَُه: »اْدُع الَمراأَة 

األِيَشَع.  اإلَى  َفج�َءْت  ِجيَحِزي،  َفَدع�ه�  ونَِميََّة!«  الشُّ
َفق�َل لَه�: »احِمِلي اْبَنِك.«

ونَِميَُّة َوَسَجَدْت ِعْنَد َقَدَميِّ  َمِت الَمراأُة الشُّ 37َفَتَقدَّ

األِيَشَع. ثُمَّ َحَمَلِت اْبَنه� َوَخَرَجْت.

أِليَشُع َوالَحساُء الَمْسُموم
38َوَبْعَد َذلَِك، ع�َد األِيَشُع اإلَى الِجلج�ِل. َوك�نَْت 

أنِبي�ِء ج�لَِسًة اأم�َم  أْرِض َمج�َعٌة. َوك�نَْت َجم�َعُة الا ِفي الا
األِيَشَع. َفق�َل لِخ�ِدِمِه: »َضِع الِقْدَر الَكِبيَر َعَلى النّ�ِر، 

أنِْبي�ِء.« َواْصَنْع َحس�ًء لَِجم�َعِة الا
39َوَخَرَج َرُجٌل اإلَى الُحُقوِل لَِيجَمَع اأعش�ب�ً، َفَوَجَد 

َوَقطََّع  َمَعُه.  َواأحَضَرُه  َثْوبِِه  ِفي  َفَوَضَعُه  يّ�ً.  َبرِّ َيقِطين�ً أ 
الَيقِطيَن الَبرِّيَّ َوَوَضَعُه ِفي الِقْدِر. َولَْم َيعِرْف اأَحٌد م� 

الَِّذي َوَضَعُه ِفي الِقْدِر.
40ثُمَّ َسَكُبوا َبْعَض الَحس�ِء. َوِعنَدم� َبَداُأوا َي�أْكُلُوَن، 

لَْم  الِقْدِر!«  ِفي  ُسمٌّ  ُهن�َك  اهلِل،  َرُجَل  »ي�  َصَرُخوا: 
. مِّ وا بَِطْعِم السُّ َُّهْم اأَحسُّ أن َيسَتِطيُعوا اأْن َي�أْكُلُوا لِا

الطَِّحيِن.«  َبْعَض  »اأحِضُروا  ق�َل:  األِيَشَع  41لَِكنَّ 

َفَرَمى األِيَشُع الطَِّحيَن ِفي الِقْدرِ. ثُمَّ ق�َل: »ُصبَّ الَحس�َء 
َحتَّى َي�أْكُلُوا.« ف�خَتَفى كُلُّ اأَثٍر َسيٍئ ِمَن الَحس�ِء!

أِليَشُع ُيطِعُم ِمَئَة َرُجل
42َوج�َء َرُجٌل ِمْن َبعِل َشِليَشَة ح�ِملاً َمَعُه ُخْبزاً ِمْن 

ِل الَحص�ِد لَِرُجِل اهلِل. َجَلَب َمَعُه َهذا الَرُجُل ِعْشِريَن  اأوَّ
ِعيِر َوَسن�بَِل َطِريًَّة ِفي ِكيِسِه. َفق�َل األِيَشُع  َرِغيف�ً ِمَن الشَّ

لَُه: »اأعِط م� َمَعَك لِلرِّج�ِل لَِي�أْكُلُوا.«
يََّة  الَكمِّ َهِذِه  اأَضُع  األِيَشَع: »َكيَف  43َفق�َل خ�ِدُم 

األِيَشَع:  َفق�َل  َرُجٍل؟«  ِمَئِة  اأم�َم  الطَّع�ِم  ِمَن  ِئيَلَة  الضَّ
ِم الطَّع�َم لِلرِّج�ِل لَِي�أْكُلُوا. اإْذ َيُقوُل اهلُل: ›َسَيْشَبُعوَن  »َقدِّ

بَّ�َء، وُهَو ِمْن َفصيَلِة القْرِع، لَكنَّ  ى اأيض�ً الدُّ أ 39:4 يقطين. َوُيَسمَّ

كِل َبْل ُمفلَطح�ً. َثَمَرُه ليَس كَُرّوَي الشَّ

َوَيْفُضُل َعْنُهْم.‹«
أنِبي�ِء. َف�أَكلُوا  44َفَوَضَع خ�ِدُم األِيَشَع الطَّع�َم اأم�َم الا

َوَشِبُعوا. َوَفُضَل َعْنُهْم َحَسَب َقوِل اهلِل.

شفاء َبَرص نُْعمان

ك�َن نُْعم�ُن ق�ئَِد َجيِش َمِلِك اأراَم. َوك�َن ُمَكرَّم�ً 5 
آراَم  لِا َق  َحقَّ اهلَل  أنَّ  لِا َعَليِه،  َوَعِزيزاً  ِعْنَدُه  ِجّداً 
نَْصراً َعِظيم�ً َعَلى َيِدِه. َوَمْع اأنَّ نُْعم�َن َهذا ك�َن َعِظيم�ً 

َوَقِويّ�ً، اإلّا اأنَُّه ك�َن ُمص�ب�ً بِ�لَبَرِص.
أراِميُّوَن َقْد َخَرُجوا ِفي َغَزواٍت َعِديَدٍة ِضدَّ  2َوك�َن الا

ِمْن  َصِغيَرًة  بِْنت�ً  اأَسُروا  َغَزواتِِهْم  اإحَدى  َوِفي  اإْسرائِيَل. 
اأْرِض اإْسرائِيَل. َفص�َرْت خ�ِدَمًة لَِزْوَجِة نُْعم�َن. 3َفق�لَِت 
الِبْنُت لَِزْوَجِتِه: »لَيَت َسيِِّدي َيْذَهُب لُِرْؤَيِة النَِّبيِّ الَِّذي 

ِفي الّس�ِمَرِة، َفُهَو َيْقِدُر اأْن َيشِفَيُه ِمْن َبَرِصِه.«
4َفَذَهَب نُْعم�ُن اإلَى َسيِِّدِه َواأْخَبَرُه بِم� ق�لَِت الخ�ِدَمُة 

الَِّتي ِمْن اإْسرائِيَل.
5َفق�َل َمِلُك اأراَم لَُه: »اْذَهْب َفْوراً، َوَس�ُأْرِسُل َمَعَك 

ِرس�لًَة اإلَى َمِلِك اإْسرائِيَل.«
َعْشَرَة  َمَعُه  َواأَخَذ  اإْسرائِيَل،  اإلَى  نُْعم�ُن  َفَذَهَب 
ِمَن  ِمْثق�ٍل ج  اآلاِف  َوِستََّة  ِة،  الِفضَّ ِمَن  َقن�ِطيَر ب 
َهِب، َوَعْشَرَة اأْثواٍب. 6َواأحَضَر نُْعم�ُن الرِّس�لََة اإلَى  الذَّ
لََك  اُأَبيُِّن  آَن،  َوالا  . . . « ِفيه�:  َوج�َء  اإْسرائِيل،  َمِلِك 
بُِموِجِب َهِذِه الرِّس�لَِة اأنِّي ُمْرِسٌل خ�ِدِمي نُْعم�َن اإلَيَك 

ف�ْشِفِه ِمْن َبَرِصِه.«
7َفَلّم� َقَراأ َمِلُك اإْسرائِيَل الرِّس�لََة، َشقَّ ثِي�َبُه َوق�َل: 

»اأاأن� اهلَل الَِّذي َيقِدُر اأْن ُيحِيَي َوُيِميَت؟ َفِلم�ذا اأْرَسَل 
اإلَيَّ َمِلُك اأراَم َرُجلاً اأْبَرَص َحتَّى اأْشِفَيِه؟ اإنَُّه ُيْضِمُر لَِي 

رَّ!« الشَّ
َقْد  اإْسرائِيَل  َمِلَك  اأنَّ  اهلِل،  َرُجُل  األِيَشُع،  8َوَسِمَع 

َشقَّ ثِي�َبُه. َف�أْرَسَل اإلَيِه األِيَشُع ِرس�لًَة َيُقوُل ِفيه�: »لِم�ذا 

ُعملٌة  »كيك�ر.«  َوحرفي�ً  »ِقنط�ر.«  مفرده�  َقناطير.  ب 5:5 

َوَثلاثِيَن كيلُوغرام�ً.  اأرَبَعٍة  نَحَو  للَوزِن تع�دُل  قي�ٍس  َوِوحدُة  قديمٌة، 
)اأيض�ً ِفي العددين 22، 23(

ج 5:5 ِمثقال. حرفي�ً »ش�قل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قي�ٍس 

للَوزِن تع�دُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غرام�ً َونِصٍف.
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. ِحيَنِئٍذ، َسَيعَلُم اأنَّ  َشَقْقَت ثِي�َبَك؟ اأْرِسْل نُعم�َن اإلَيَّ
ُهن�َك نَِبّي�ً ِفي اإْسرائِيَل!«

األِيَشَع  َبيِت  اإلَى  َوَمْرَكب�تِِه  بَِخيِلِه  نُعم�ُن  9َفج�َء 

لُِنْعم�َن  َرُسولاً  األِيَشُع  10َف�أْرَسَل  الب�ِب.  ِعْنَد  َوَوَقَف 
ُأرُدنِّ َسْبَع َمّراٍت.  َيُقوُل لَُه: »اْذَهْب َواغَتِسْل ِفي نَْهِر الا

ِحيَنِئٍذ، َسُيْشَفى ِجْلُدَك. َوَتِصيُر ط�ِهراً.«
»َتَوقَّْعُت  َيُقوُل:  َوْهَو  َوَمَضى  نُعم�ُن  11َفَغِضَب 

اأم�ِمي  وَيِقَف  أَقلِّ  الا َعَلى  لاْسِتقب�لِي  األِيَشُع  َيخُرَج  اأْن 
َوَيدُعو بِ�ْسِم إلَِهِه. َتَوقَّْعُت اأْن َيَضَع َيَدُه َفْوَق َجَسِدي 
اأفَضُل  ِدَمْشَق،  نَْهَري  َوَفْرَفَر،  اأب�نََة،  12اإنَّ  َفُيْشَفى. 
اأغَتِسَل  اأْن  اإْسرائِيَل. َفِلم�ذا لا ُيمِكُنِني  اأنْه�ِر  ِمْن كُلِّ 
ِفي نَهَري ِدَمْشَق َواأْطُهَر؟« َغِضَب نُعم�ُن َكِثيراً َواأراَد 

ُمواَصَلَة َطِريِق الَعْوَدِة.
لَُه: »ي�  َوق�لُوا  اإلَيِه  َذَهُبوا  نُْعم�َن  اأنَّ ُخّداَم  13َغيَر 

اأم�  َصْعب�ً،  َشيئ�ً  َتْفَعَل  اأْن  النَِّبيُّ  ِمْنَك  َطَلَب  لَْو  اأب�ن�، 
كُْنَت َتْفَعلُُه؟ لَِكنَُّه لَْم َيطلُْب ِمْنَك اإلّا اأْمراً َبِسيط�ً ِجّداً، 

اإْذ ق�َل لََك: ›اْغَتِسْل َواطُهْر.‹«
14َفَعِمَل نُعم�ُن بِم� اأْوص�ُه َرُجُل اهلِل. َفَنَزَل َوَغَطَس 

ُأرُدنِّ َسْبَع َمّراٍت، َفَطُهَر َتم�م�ً! َبْل ص�َر ِجْلُدُه  ِفي نَْهِر الا
ن�ِعم�ً َكِجْلِد ِطفٍل َرِضيٍع.

15َفع�َد نُْعم�ُن َوَجم�َعُتُه اإلَى َرُجِل اهلِل. َوَوَقَف اأم�َم 

األِيَشَع َوق�َل: »ه� اأن� َقْد َعِلْمُت اأنَُّه لا ُيوَجُد اإلٌَه اإلّا ِفي 
آَن، اأرُجو اأْن َتقَبَل َهِديًَّة ِمنِّي، اأن� َعْبَدَك.« اإْسرائِيَل! َوالا

الَِّذي  الَحيِّ  ِباهلِل  »اُأْقِسُم  ق�َل:  األِيَشَع  16لَِكنَّ 

اأخِدُمُه، لَْن اآُخَذ َهِديًَّة ِمْنَك.«
َفَلْم  الَهِديََّة،  َي�أُْخَذ  اأْن  الِيَشَع  َعَلى  نُْعم�ُن  َواألَحَّ 
َهِديَِّتي،  َتْقَبَل  اأْن  تُِريُد  »لا  نُْعم�ُن:  17َفق�َل  َيْقَبْل. 
َف�أن� لا  التُّراِب.  ِمَن  َبغَليِن  اآُخَذ ِحمَل  اأْن  لِي  ف�ْسَمْح 
َم َذبِيَحًة اأْو َتْقِدَمًة ِفيم� َبْعُد لاأيِّ اإلٍَه ِسَوى  اُأِريُد اأْن اُأَقدِّ
يهوه. أ 18َولَيْغِفْر لََي يهوه! َفِعنَدم� َيذَهُب َمولاَي َمِلُك 
َسَيْسَتِنُد  لَِيعُبَدُه،  وَن  َرمُّ َهيَكِل  اإلَى  الُمسَتقَبِل  ِفي  اأراَم 
َهيَكِل  ِفي  اأْسُجَد  اأْن  اإلَى  ُمْضَطرٌّ  َف�أن�   . َعَليَّ الَمِلُك 

وَن. َواأن� اأطلُُب اأْن َيغِفَر لَِي يهوه َذلَِك.« َرمُّ

أ 17:5 يهوه. اأقرب معنى لهذا الاسم »الك�ئن.«

َولَْم  بَِسلاٍم.«  »اْذَهْب  لُِنْعم�َن:  األِيَشُع  19َفق�َل 

َيَكْن نُْعم�ُن َقِد ابَتَعَد كِثيراً، 20َحتَّى ق�َل ِجيَحِزي خ�ِدُم 
األِيَشَع َرُجِل اهلِل ِفي نَْفِسِه: »ه� َقْد َرَفَض َسيِِّدي اأْن 
 ، َي�أُْخَذ الَهِديََّة الَِّتي اأحَضَره� نُْعم�ُن. اُأْقِسُم ِباهلِل الَحيِّ
َس�ألَْحُق اأن� بِِه َواآُخُذ َشيئ�ً ِمْنُه!« 21َفَرَكَض ِجيَحِزي اإلَى 
نُْعم�َن. َفَلّم� َراآُه نُْعم�ُن راِكض�ً َخْلَفُه، اأْوَقَف الَمْرَكَبَة 

َونََزَل لِِلق�ئِِه. َوَس�ألَُه: »اأكُلُّ َشيِء َعَلى م� ُيراُم؟«
اأْرَسَلِني  َسيِِّدي  لَِكنَّ  »نََعْم،  ِجيَحِزي:  22َفق�َل 

أنِبي�ءِ ب  اإلَيَك. َوُهَو َيُقوُل: ›ج�َءنِي َضيف�ِن ِمْن َجم�َعِة الا
ِة َوَثْوَبيِن.‹« ِفي اأْفرايَِم، َف�أْعِطِهم� ِقنط�راً ِمَن الِفضَّ

23وق�ل نعم�ن: »اأْرُجو اأْن َت�أُْخَذ ِقْنط�َريِن.« َواألَحَّ 

َة. َفَوَضَع ِقْنط�َريِّ  نُعم�ُن َعَلى ِجيَحِزي اأْن َي�أُْخَذ الِفضَّ
ِة ِفي ِكيَسيِن، َواأَخَذ َثْوَبيِن َواأَعط�ُهم� لاْثَنيِن ِمْن  الِفضَّ
ُخّداِمِه. َفَحَملا َهذا كُلَُّه، َوس�را اأم�َم ِجيَحِزي. 24َولَّم� 
أْشي�َء ِمَن الخ�ِدَميِن، ثُمَّ  َوَصَل اإلَى التَّلَِّة، اأَخَذ َهِذِه الا
ِفي  َخبَّ�أه�  َذلَِك  َوَبْعَد  ف�نَْصَرف�.  الخ�ِدَميِن،  َصَرَف 

َبيِتِه.
25ثُمَّ َرِجَع ِجيَحِزي َوَدَخَل َوَوَقَف اأم�َم َسيِِّدِه. َفق�َل 

األِيَشُع لِِجيَحِزي: »اأيَن كُْنَت؟« َف�أج�َب ِجيَحِزي: »لَْم 
اأَتَحرَّْك ِمْن َهذا الَمك�ِن.«

َصِحيح�ً!  َهذا  »لَيَس  لِِجيَحِزي:  األِيَشُع  26َفق�َل 

َفَقْد كُْنُت َمَعَك بُِروِحي ِعْنَدم� الَتَفَت َذلَِك الرَُّجُل َونََزَل 
ِمْن َمرَكَبِتِه لِِلق�ئَِك! اأَهذا َوْقُت اأخِذ م�ٍل َوثِي�ٍب َوَزيُتوٍن 
َسَينَتِقُل  آَن،  27َوالا َوَجواٍر؟  َوَعِبيٍد  َوَبَقٍر  َوَغَنٍم  َوِعَنٍب 

أَبِد!« َبَرُص نُعم�َن اإلَيَك َواإلَى اأولاِدَك اإلَى الا
األِيَشَع، ص�َر ِجْلُدُه  ِعْنِد  ِمْن  َفَلّم� َخَرَج ِجيَحِزي 

اأْبَيَض َك�لثَّْلِج بَِسَبِب الَبَرِص.

أِليَشُع َوَرْأُس الَفْأس

الَمك�َن 6  ألِيَشَع: »اإنَّ  لِا أنِبي�ءِ ج  الا َوق�لَْت َجم�َعُة 
الَِّذي نُِقيُم ِفيِه َضيٌِّق َعَلين�. 2َفْلَنذَهْب اإلَى نَْهِر 

َوالمقصود  أنبي�ء.«  الا »اأبن�ء  األنِبياء. حرفي�ً  َجماَعُة  ب 22:5 

اأولئَك الّذيَن ُهْم تحَت التدريِب لِيكونوا اأنبي�ًء.
أنبي�ء.« َوالمقصود اأولئَك  ج 1:6 َجماَعُة األنِبياء. حرفي�ً »اأبن�ء الا

الّذيَن ُهْم تحَت التدريِب لِيكونوا اأنبي�ًء. )اأيض�ً في العدد 4(
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ُأرُدنِّ َونَقَطْع َبعَض الَخَشِب. َولَْي�أُْخْذ كُلُّ واِحٍد ِمنّ�  الا
َخَشَبًة لَِنبِنَي لَن� َمك�ن�ً اأْوَسَع نُِقيُم ِفيِه.« َفق�َل األِيَشُع: 

»اذَهُبوا.«
َمَعن�،  َتذَهَب  اأْن  »اأْرُجو  ِمْنُهْم:  واِحٌد  3َفق�َل 

نَْحُن ُخّداَمَك.« َفق�َل األِيَشُع: »َس�أذَهُب.« 4َفراَفَقُهْم 
َيقَطُعوَن  َبَداُأوا   ، ُأرُدنِّ الا نَْهِر  اإلَى  َوَصلُوا  َولَّم�  األِيَشُع. 
َبعَض الاأْشج�ِر. 5لَِكْن َبيَنم� ك�َن اأَحُدُهْم َيقَطُع َشَجَرًة، 
انَفَلَت َراأُس الف�أِس َوَوَقَع ِفي الم�ِء. َفَصَرَخ الرَُّجُل: »ي� 

َسيِِّدي، اإنَّه� َف�أٌس ُمسَتع�َرٌة.«
ُجُل  الرَّ َف�أراُه  َسَقَط؟«  »اأيَن  اهلِل:  َرُجُل  6َفق�َل 

الَمك�َن. َفَقَطَع األِيَشُع ُغصن�ً َواألق�ُه ِفي الم�ِء، َفَطف� َراأُْس 
»الَتِقْطُه.«  لِلرَُّجِل:  األِيَشُع  7َفق�َل   . الَحِديِديُّ الَف�أِْس 

َفَمدَّ الرَُّجُل َيَدُه َوالَتَقَطُه.

أراُم ُيحاِوُل اإليقاَع ِبإْسراِئيل
َفَعَقَد  اإْسرائِيَل.  ُيح�ِرَب  اأْن  اأراُم  َمِلُك  8َواأراَد 

لَُهْم:  َوق�َل  َمَعُهْم.  لَِيَتش�َوَر  َجيِشِه  ق�َدِة  َمَع  اجِتم�ع�ً 
ُمن�ِسب�ً  لَِيُكوَن  وُه  َواأِعدُّ الُفلانِيِّ  الَموِضِع  اإلَى  »اذَهُبوا 

َكُمَعْسَكٍر لَن�.«
اإْسرائِيَل،  َمِلِك  اإلَى  اأرَسَل ِرس�لًَة  اهلِل  َرُجَل  9لَِكنَّ 

أنَّ  ج�َء ِفيه�: »احَذْر ِمْن اأْن َتُمرَّ ِمْن َذلَِك الَمك�ِن، لِا
10َف�أْرَسَل  لُِجُنوِدَك!«  ُهن�َك  ك�ِمُنوَن  أراِميِّيَن  الا الُجُنوَد 
الِمنَطَقِة  تِْلَك  ِفي  ِرج�لِِه  اإلَى  ِرس�لًَة  اإْسرائِيَل  َمِلُك 
َرُه َرُجُل اهلِل ِمْنُه. َوَهَكذا نَج� ُجُنوُدُه  َواأخَبَرُهْم بِم� َحذَّ

ِة ُمن�َسب�ٍت. ِمْن ُجُنوِد اأراَم ِفي ِعدَّ
ق�َدَة  َف�ْسَتدَعى  اأراَم.  َمِلُك  أْمِر  الا لَِهذا  11ف�نَزَعَج 

ُس َعَلين�  َجيِشِه َوَس�ألَُهْم: »قُولُوا لِي: َمْن ِمْنُكْم َيَتَجسَّ
اأراَم  َمِلِك  ق�َدِة  اأَحُد  اإْسرائِيَل؟« 12َفق�َل  َمِلِك  لِص�لِِح 
لَُه: »لا ُيوَجُد َبيَنن� اأيُّ ج�ُسوِس، ي� َمولاَي الَمِلُك. 
لَِكْن ُيوَجُد ِفي اإْسرائِيَل نَِبيٌّ اْسُمُه األِيَشُع، َوُهَو َيسَتِطيُع 

اأْن ُيخِبَر َمِلَك اإْسرائِيَل بِم� َتَتَكلَُّم بِِه َعَلى ِفراِشَك!«
ِّي  أن لا َعْنُه،  َوابَحثُوا  »اذَهُبوا  اأراَم:  َمِلُك  13َفق�َل 

َس�أسِجُنُه.« َفق�لُوا لَُه: »اإنَّ األِيَشَع ِفي ُدوث�َن.«
14َف�أرَسَل َمِلُك اأراَم َخيلاً َوَمرِكب�ٍت َوَجيش�ً َكِبيراً 

َوح�َصُروه�.  لَيلاً  الَمِديَنِة  اإلَى  َوَوَصلُوا  ُدوث�َن،  اإلَى 

ب�ِح الب�ِكِر. َولَّم� نََظَر  15َفَنَهَض خ�ِدُم َرُجِل اهلِل ِفي الصَّ

م�ً بَِخيٍل َوَمرَكب�ٍت َحوَل  اإلَى الخ�ِرِج، َراأى َجيش�ً ُمَدعَّ
م�ذا  َسيِِّدي،  ي�  »اآٍه،  األِيَشَع:  لَِسيِِّدِه  َفق�َل  الَمِديَنِة. 
َعس�ن� نَفَعُل؟« 16َفق�َل لَُه األِيَشُع: »لا َتَخْف. َف�لَجيُش 

الَِّذي ُيق�تُِل َعنّ� اأْكَبُر ِمْن َجيِش اأراَم.«
، اأس�ألَُك اأْن َتفَتَح  17ثُمَّ َصلَّى األِيَشُع َوق�َل: »ي� َربُّ

َعيَنيِّ  اهلُل  َفَفَتَح  َيَرى.«  اأْن  َيقِدَر  لَِكي  َعيَنيَّ خ�ِدِمي 
، َفَراأى الَجَبَل َمملُوءا بَِخيٍل َوَمرَكب�ٍت ِمْن ن�ٍر،  الّش�بَّ

تَُسيُِّج كُلُّه� َحوَل األِيَشَع.
َوَمرَكب�تُه�،  اأراَم  ُخُيوُل  نَحَوُه  َمْت  َتَقدَّ 18َولَّم� 

َصلَّى األِيَشُع اإلَى اهلِل َوق�َل: »اُأَصلِّي اأْن تُِصيَب ُهُؤلاِء 
بِ�لَعَمى.« َفَضَرَبُهْم اهلُل بِ�لَعَمى اْسِتج�َبًة لَِصلاِة األِيَشَع. 
ِهَي  َهِذِه  »لا   : أراِميِّ الا الَجيِش  اإلَى  األِيَشُع  19َفق�َل 

الطَِّريُق َولا تِْلَك ِهَي الَمِديَنُة الَِّتي َتطلُُبونَه�. اتَبُعونِي، 
َوَس�أقُوُدكُْم اإلَى الرَُّجِل الَِّذي َتبَحثُوَن َعْنُه.« ثُمَّ ق�َدُهْم 

األِيَشُع اإلَى الّس�ِمَرِة.
»ي�  األِيَشُع:  َصلَّى  الّس�ِمَرِة،  اإلَى  َوَصلُوا  20َفَلّم� 

اأْن  َيقِدُروا  لَِكي  ج�َل  الرِّ َهُؤلاِء  ُعُيوَن  افَتْح  اهلُل، 

ُيبِصُروا.« َفَفَتَح اهلُل ُعُيونَُهْم، َف�أدَرَك َجيُش اأراَم اأنَُّهْم 
الَجيَش  اإْسرائِيَل  َمِلُك  َراأى  21َولَّم�  الّس�ِمَرِة!  ِفي 
َهْل  اأقُتلُُهْم؟  َهْل  اأبِي،  »ي�  ألِيَشَع:  لِا ق�َل   ، أراِميَّ الا

اأقُتلُُهْم؟«
22َف�أج�َب األِيَشُع: »لا، لا َتقُتْلُهْم. َف�أنَْت لا َتقُتُل 

َحتَّى اُأولَِئَك الَِّذيَن َت�أُْسُرُهْم ِفي الَحرِب. َف�أعِط َهُؤلاِء 
الُجُنوَد ُخبزاً لَِي�أْكُلُوا َوم�ًء لَيْشَرُبوا. ثُمَّ اأطِلْق َسراَحُهْم 
لَِيُعوُدوا اإلَى َبَلِدِهْم َوَسيِِّدِهْم.« 23َف�أَعدَّ َمِلُك اإْسرائِيَل 
َوَشِرُبوا،  اأَكلُوا  اأْن  َوَبْعَد  اأراَم.  لُِجُنوِد  َكِثيراً  َطع�م�ً 
اإلَى َسيِِّدِهْم. َولَْم  َبَلِدِهْم. َفع�ُدوا  اإلَى  َصَرَفُهُم الَمِلُك 
اإْسرائِيَل  اإلَى  الُجُنوِد  ِمَن  َمِزيداً  ُيْرِسلُوَن  أراِميُّوَن  الا َيُعِد 

لَِشنِّ الغ�راِت.

َمجاَعٌة َشِديَدٌة ِفي الّساِمَرة
24َوَبْعَد َذلَِك، َحَشَد بِنَهَدُد َمِلُك اأراَم كُلَّ َجيِشِه 

25َواسَتَمرَّ  َوُيه�ِجَمه�.  الّس�ِمَرَة  ُيح�ِصَر  لَِكي  َوس�َر 
َحتَّى  الّس�ِمَرِة  ِفي  َشِديَدٌة  َمج�َعٌة  َفَحَدَثْت  الِحص�ُر، 
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ِة،  اإنَّ َراأَْس الِحم�ِر ك�َن ُيب�ُع بَِثم�نِيَن ِمْثق�لاً أ ِمَن الِفضَّ
ِة. َوالِحْفَنةَ ب ِمْن ِزبِل الَيم�ِم بَِخْمَسِة َمث�ِقيَل ِمَن الِفضَّ
وِر الُمِحيِط  26َوك�َن َمِلُك اإْسرائِيَل َيْمِشي َعَلى السُّ

َمولاَي  ي�  »اأِعنِّي  اْمراأٌة:  اإلَيِه  َفَصَرَخْت  بِ�لَمِديَنِة. 
ُيِعْنِك  لَْم  »اإْن  اإْسرائِيَل:  َمِلُك  لَه�  27َفق�َل  َوَمِلِكي!« 
ِفي  َولَيَس  ف�ِرٌغ،  الَبيَدُر  اأن�؟  اُأِعيُنِك  َفَكيَف  اهلُل، 

الِمعَصَرِة نَبيٌذ.« 28ثُمَّ ق�َل لَه�: »م� ِهَي ُمشِكَلُتِك؟« 
َفَن�أْكَُلُه  اْبَنِك  ›ه�تِي  الَمراأُة:  َهِذِه  لِي  »ق�لَْت  َفق�لَْت: 
الَيْوَم، َوَغداً نَ�أْكُُل اْبِني.‹ 29َفَسَلْقن� اْبِني َواأَكْلن�ُه. َوِفي 
الَيْوِم التّ�لِي، قُْلُت لِلَمراأِة: ›ه�تِي اْبَنِك َفَن�أْكَُلُه.‹ لَِكنَّه� 

َخبَّ�أِت اْبَنه�!«
30َفَلّم� َسِمَع الَمِلُك َكلاَم الَمراأِة، َشقَّ ثِي�َبُه! َواإْذ 

ك�َن الَمِلُك َيْمِشي َعَلى ُسوِر الَمدْيَنِة، ك�َن النَّ�ُس َيَرْوَن 
الَخيَش الَِّذي َيْلِبُسُه َتْحَت ثِي�بِِه ُحْزن�ً.

31َواأْقَسَم الَمِلُك َوق�َل: »لُيع�ِقْبِني اهلُل اإذا لَْم اأقَطْع 

َراأَْس األِيَشَع ْبِن ش�ف�َط الَيْوَم!«
اإلَى األِيَشَع. َوك�َن األِيَشُع  32َف�أرَسَل الَمِلُك َرُسولاً 

َوَقبَل ُوُصوِل  َمَعُه.  ُيوُخ ج�لِسيَن  َوالشُّ َبيِتِه  ِفي  ج�لِس�ً 
ُيوِخ: »لََقْد اأْرَسَل اْبُن الق�تِِل  الرَُّسوِل، ق�َل األِيَشُع لِلشُّ
اأغِلُقوا  الرَُّسوُل،  َيِصُل  َفِعنَدم�  َراأِْسي.  لَِيقَطُعوا  ِرج�لاً 
َصْوَت  اأْسَمُع  اإنِّي  ُخوِل.  بِ�لدُّ لَُه  َتسَمُحوا  َولا  الب�َب 

َقَدَميِّ َسيِِّدِه َوراَءُه.«
ُيوَخ، َوَصَل الرَُّسوُل  33َوَبيَنم� ك�َن األِيَشُع ُيَكلُِّم الشُّ

الُمِصيَبِة.  َهِذِه  َسَبُب  ُهَو  َتُقوُل: »اهلُل  ِرس�لًَة  ح�ِملاً 
َفِلم�ذا اأَتَوقَُّع َشيئ�ً ص�لِح�ً ِمَن اهلِل َبْعُد؟«

اهلُل: 7  َيُقوُل  اهلِل!  َكلاَم  »اْسَمُعوا  األِيَشُع:  َفق�َل 
مكي�لُ ج  َسُيب�ُع  الَوقِت،  َهذا  ِمثِل  ِفي  ›َغداً 

أ 25:6 ِمثقال. حرفي�ً »ش�قل.« عملٌة قديَمٌة، َوِوحدُة قي�ٍس للَوزِن 

تع�دُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غرام�ً َونِصٍف.
ب 25:6 حفنة. حرفي�ً »ربع ق�ب.« َوالق�ُب ِوحدُة قي�ٍس للَمك�ييِل 

تع�دُل نَحَو لِتٍر َوُعْشَرْيِن ِمَن اللتِر.
ج 1:7 ِمكيال. حرفي�ً »ِسَعُة.« َوِهَي وحدٌة لِقي�ِس المك�ييِل َتزيُد 

َعْن َسبَعِة لِتراٍت بَِقِليل.

َطِحيٍن بِِمْثق�ٍل د واِحٍد، َوِمكي�لا َشِعيٍر بِِمْثق�ٍل واِحٍد ِفي 
وق ِعْنَد َبّواَبِة الّس�ِمَرِة.‹« السُّ

لَِرُجِل  الَمِلِك  اإلَى  بِيَن  الُمَقرَّ الُجُنود  اأَحُد  2َفق�َل 

م�ِء، لا ُيْمِكُن  اهلِل: »َحتَّى َولَْو َفَتَح اهلُل نَواِفَذ ِفي السَّ
لَِهذا اأْن َيحُدَث!«

لَْن  لَِكنََّك  بَِعيَنيَك،  َهذا  »َسُتْبِصُر  األِيَشُع:  َفق�َل 
َتُذوَق َشيئ�ً ِمْنُه.«

ُبْرٌص َيعُثُروَن َعَلى ُمَعْسَكِر األراِميِّين
3َوك�َن ُهن�َك اأرَبَعُة ِرج�ٍل ُبْرٍص ِعْنَد َبّواَبِة الَمِديَنِة. 

َفق�َل َبعُضُهْم لَِبعٍض: »لِم�ذا نَحُن ُمنَتظُروَن ُهن� َحتَّى 
َفَسَنُموُت  الّس�ِمَرِة،  َمِديَنَة  َدَخْلن�  4اإذا  الَموُت؟  َي�أْتَِين� 
ُجوع�ً. َفلا ُيوَجُد َطع�ٌم ُهن�َك. َواإذا َبِقين� ُهن�، َفَسَنُموُت 
أراِميِّيَن. َف�إذا َعُفوا َعنّ�،  اأيض�ً. َفْلَنذَهْب اإلَى ُمَعْسَكِر الا

َسَنْحي�. َواإذا َقَتلُون� َفَسَنُموُت.«
ُمَعْسَكِر  اإلَى  الَمس�ء  ِفي  أرَبَعُة  الا الُبْرُص  5َفَذَهَب 

َفَوَجُدوُه  الُمَعْسَكِر.  ُحُدوِد  اإلَى  َوَوَصلُوا  أراِميِّيَن.  الا
َصْوَت  أراِميَّ  الا الَجيَش  الرَّبُّ  اأْسَمَع  6َفَقْد  ف�ِرغ�ً! 
أراِميُّوَن  الا الُجُنوُد  َفق�َل  َكِبيٍر.  َوَجيٍش  َوَخيٍل  َمْرَكب�ٍت 
َبعُضُهْم لَِبعٍض: »لا ُبدَّ اأنَّ َمِلَك اإْسرائِيَل َقِد اْسَتْنَجَد 

بُِملُوِك الِحثِّيِّيَن َوالمْصِريِّيَن لَِكي ُيه�ِجُمون�.«
أراِميُّوَن ِفي َوقٍت ُمَبكٍِّر ِمْن َذلَِك الَمس�ء،  7َفَهَرَب الا

َوَخيَلُهْم  ِخي�َمُهْم  َتَركُوا  َخْلَفُهْم.  َشيٍء  كُلَّ  ت�ِركيَن 
َوَحِميَرُهْم َوَهَرُبوا لَِحي�تِهْم.

الُبْرُص ِفي ُمَعْسَكِر الَعُدّو
الُمَعْسَكِر،  ِل  اأوَّ اإلَى  الُبْرُص  الرِّج�ُل  َوَصَل  8َفَلّم� 

َدَخلُوا اإحَدى الِخي�ِم. َف�أَكلُوا َوَشِرُبوا. َوَبعَد َذلَِك َحَملُوا 
ًة َوَذَهب�ً َوَملابَِس ِمَن الُمَخيَِّم. َوَذَهُبوا َواأخُفوه� ِفي  ِفضَّ
ُحْفَرٍة َوَطَمُروه�. ثُمَّ َرِجُعوا اإلَى الُمَعْسَكِر َوَدَخلُوا َخيَمًة 
اُأْخَرى. َوَحَملُوا ِمْنه� َغن�ئَِم َوَذَهُبوا َواأخُفوه� اأيض�ً. 9ثُمَّ 
ق�لُوا َبعُضُهْم لَبعٍض: »بِْئَس م� نَْفَعُل! الَيْوُم َيْوُم بِش�َرٍة، 

َوِوحدُة  قديمٌة،  ُعملٌة  َوُهَو  »ش�قل.«  حرفي�ً  ِمثقال.  د 1:7 

ِفي  )اأيض�ً  َونِصٍف.  غرام�ً  َعَشَر  اأَحَد  نَحَو  تع�دُل  للَوزِن  قي�ٍس 
العددين 16، 17(
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ب�ِح، َسُنع�َقُب.  َونَحُن س�ِكُتوَن! َواإذا انَْتَظْرن� َحتَّى الصَّ
ِر الّس�كِنيَن ِفي َبيِت الَمِلِك.« َفْلَنْذَهْب َونَُبشِّ

الُبْرُص ُيعِلُنوَن الَبشَرى
10َفج�َء الُبْرُص َون�ُدوا َعَلى ُحّراِس َبّواَبِة الَمِديَنِة. 

لَْم  لَِكنَّن�  أراِميِّيَن،  الا ُمَعْسَكِر  اإلَى  »َذَهْبن�  لَُهْم:  َوق�لُوا 
َولَْم نَِجْد اأَحداً. َغيَر اأنَّن� َوَجْدن� الُخُيوَل  نَْسَمْع َصْوت�ً 

َوالَحِميَر َمْرُبوَطًة َوالخي�َم م�زالَْت ق�ئَمًة.«
َواأخَبُروا  َصْوتِِهْم  بِ�أعَلى  الَبّواَبِة  ُحّراُس  11َفن�َدى 

الّس�ِكِنيَن ِفي َبيِت الَمِلِك. 12ك�َن الَوْقُت لَيلاً، لَِكنَّ 
ُخطََّة  اأفَهُم  اأنِّي  »اأعَتِقُد  َمْسُؤوليِه:  لِِكب�ِر  ق�َل  الَمِلَك 
َفَتَركُوا  َجْوَعى.  اأنَّن�  َيعِرفُوَن  اإنَُّهْم   . أراِميِّ الا الَجيِش 
اأْن  ُيِريُدونَن�  َوُهْم  ُهوِل.  السُّ ِفي  لَن�  لَِيكُمُنوا  الُمَعْسَكَر 
نَخُرَج ِمَن الَمِديَنِة لَِكي َيقِبُضوا َعَلين� اأحي�ًء. َوَبْعَد َذلَِك 

َسَيْدُخلُوَن الَمِديَنَة.«
»َفلُنْرِسْل  الَمِلك:  َمْسُؤولِي  ِكب�ِر  اأَحُد  13َفق�َل 

ِفي  َيِة  الُمَتَبقِّ الَخْمَسِة  أْحِصَنِة  الا َعَلى  ِرج�ٍل  َخْمَسَة 
الَمِديَنِة. َفَمِصيُره� الَمْوُت َكَجِميِع َبِني اإْسرائِيَل الب�ِقيَن 

أْمَر.« ِفي الَمِديَنِة. أ َفْلَيْذَهِب الرِّج�ُل َوَيْسَتطِلُعوا الا
َحَسَب  َوَذَهُبوا  َمْرَكَبَتيِن،  الرِّج�ُل  َهُؤلاء  14َف�أَخَذ 

. أراِميِّ اأْمِر الَمِلِك لَِيَرْوا م� َحَدَث للَجيِش الا
أراِميِّ  الا الَجيِش  َخْلَف  الرِّج�ُل  َهُؤلاِء  15ف�نَطَلَق 

. َفَراَأْوا َعَلى ُطوِل الطَِّريِق ثِي�ب�ً َواأسِلَحًة  ُأْرُدنِّ َحتَّى نَْهِر الا
َفَرِجَع  بِ�لَهَرِب.  ُيْبِطُئوا  لا  َحتَّى  أراِميُّوَن  الا بِه�  األَقى 

الرُُّسُل اإلَى الّس�ِمَرِة َواأْخَبُروا الَمِلَك بَِهذا.
أراِميِّيَن.  عُب ُمْسِرِعيَن اإلَى ُمَعْسَكِر الا 16َفَخَرَج الشَّ

ُيب�ُع  الطَّحيِن  ِمكي�ُل  َوص�َر  ِفيِه.  َثِميٍن  كُلَّ  َونََهُبوا 
َق َكلاُم اهلِل. عيِر بِِمْثق�ٍل. َفَتَحقَّ بِِمْثق�ٍل، َوِمكي�لا الشَّ

17َواأْرَسَل الَمِلُك الق�ئَِد الَِّذي ك�َن َيْسَتِنُد َعَلى َيِدِه 

اإلَى الَبّواَبِة لَِيحُرَسه�. لَِكنَّ النّ�َس َتداَفُعوا َوَطَرُحوُه اأْرض�ً 
َرُجُل  ق�َل  َكم�  َشيٍء  كُلُّ  َفَحَدَث  َفم�َت.  َوداُسوُه، 
اهلِل لِلَمِلِك. 18َفِعنَدم� ق�َل َرُجُل اهلِل لِلَمِلِك: »َسُيب�ُع 

َهذا  فهِم  ِفي  ُصُعوَبٌة  ُهن�َك  المدينة.   . . . االحصنة  أ 13:7 

المقطع ِفي اللغِة العبريّة.

ِعيِر بِِمْثق�ٍل  ِمكي�ُل الطَِّحيِن بِِمْثق�ٍل َواِحٍد، َوِمكي�لا الشَّ
وق ِعْنَد َبّواَبِة الّس�ِمَرِة، َغداً ِفي ِمثِل َهذا  َواِحٍد ِفي السُّ
الَوقِت« 19ق�َل الق�ئُِد لَِرُجِل اهلِل: »َحتَّى َولَْو َفَتَح اهلُل 
م�ِء، لا ُيْمِكُن لَِهذا اأْن َيحُدَث!« َوق�َل  نَواِفَذ ِفي السَّ
لَُه األِيَشُع: »َسُتْبِصُر َهذا بَِعيَنيَك، لَِكنََّك لَْن َتُذوَق َشيئ�ً 
ِمْنُه.« 20َوَهذا َتم�م�ً م� َحَدَث لِلق�ئِِد. اإْذ َطَرَحُه النّ�ُس 

اأْرض�ً ِعنَد الَبّواَبِة، َوداُسوا َعَليِه َفم�َت.

ة وَنميَّ الَمِلُك َوالَمرأُة الشُّ

اإلَى الَحي�ِة: 8  األِيَشُع لِلَمراأِة الَِّتي اأع�َد اْبَنه�  َوق�َل 
َفَقْد  اآَخَر.  َبَلٍد  اإلَى  َبيِتِك  َواأهُل  اأنِْت  »ارَحِلي 

َقَضى اهلُل اأْن َت�أْتَِي َسْبُع َسَنواٍت ِمَن الَمج�َعِة ُهن�.«
لُِتِقيَم  َفَذَهَبْت  اهلِل.  َرُجِل  بَِقوِل  الَمراأُة  2َفَعِمَلِت 

َمَع ع�ئَلِته� َسْبَع َسَنواٍت ِفي اأْرِض الِفَلْسِطيِّيَن. 3َوَبْعَد 
ْبِع، ع�َدْت مْن اأْرِض الِفَلْسِطيِّيَن.  َنواِت السَّ انِقض�ِء السَّ
َوَذَهَبْت لَِتْلَتِمَس ِمَن الَمِلِك اأْن ُيس�ِعَده� ِفي اْسِترج�ِع 
ُث اإلَى ِجيَحِزي،  َبيِته� َواأْرِضه�. 4َوك�َن الَمِلُك َيَتَحدَّ
خ�ِدِم َرُجِل اهلِل. َفق�َل لَُه: »اأخِبْرنِي بُِكلِّ الُمعِجزاِت 

الَِّتي َصَنَعه� األيَشُع.«
5َفراَح ِجيَحِزي َيُقصُّ َعَلى الَمِلِك َكيَف اأنَّ األِيَشَع 

ج�َءْت  أثن�ِء  الا َهِذِه  َوِفي  الَحي�ِة.  اإلَى  َشْخص�ً  اأع�َد 
الَحي�ِة.  اإلَى  اْبَنه�  األِيَشُع  اأع�َد  الَِّتي  الَمراأُة  الَمِلِك  اإلَى 
َلْت اإلَيِه اأْن ُيس�عَده� ِفي اْسِتع�َدِة َبيِته� َواأْرِضه�.  َوَتَوسَّ
َفق�َل ِجيَجِزي: »ي� َمولاَي َوَمِلِكي، َهِذِه ِهَي الَمراأُة، 

َوَهذا ُهَو اْبُنه� الَِّذي اأع�َدُه األِيَشُع اإلَى الَحي�ِة!«
6َفَس�أَل الَمِلُك الَمراأَة َعْن َتف�ِصيِل م� َحَدَث، َفَرَوْت 

َمسُؤولِيِه  اأَحَد  الَمِلُك  اأَمَر  َذلَِك  َوَبعَد  َشيٍء.  كُلَّ  لَُه 
ه�. َواأعِطه� اأيض�ً  َوق�َل: »اأِعْد لَِهِذِه الَمراأِة كُلَّ م� َيُخصُّ

كُلَّ َغّلاِت اأْرِضه� مْن َيوِم َرِحيِله� اإلَى ُرُجوِعه�.«

ِبْنَهَدُد ُيْرسُل َحزاِئيَل إَلى أِليَشع
7َوَذَهَب األِيَشُع اإلَى ِدَمْشَق. َوك�َن بِْنَهَدُد ِفي َذلَِك 

َرُجُل  لِبْنَهَدَد: »لََقْد ج�َء  اأَحُدُهْم  َفق�َل  َمِريض�ً.  الَيوِم 
اهلِل ُهن�.«

8َفق�َل الَمِلُك بِْنَهَدُد لَِحزائيَل: »ُخْذ َهِديًَّة َواْذَهْب 
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لاْسِتقب�ِل َرُجِل اهلِل. َواطلُْب اإلَيِه اأْن َيس�أَل اهلَل اإْن كُنُت 
َس�ُأشَفى ِمْن َمَرِضي.«

9َفَذَهَب َحزائِيُل لاْسِتقب�ِل األِيَشَع ح�ِملاً َمَعُه َهداي�. 

َله� َعَلى اأْرَبِعيَن  َواأَخَذ َمَعُه ِمْن كُلِّ َخيراِت ِدَمشَق، َحمَّ
َوُهَو  اإلَيَك.  بِْنَهَدُد  ت�بُِعَك  لَُه: »اأرَسَلِني  َوق�َل  َجَملاً. 

ُيِريُد اأْن َيعِرَف اإْن ك�َن َسُيشَفى ِمْن َمَرِضِه.«
لِبْنَهَدَد:  َوقُْل  »اْذَهْب  لَِحزائِيَل:  األيَشُع  10َفق�َل 

›َسَتحي�.‹ لَِكنَّ اهلَل ق�َل لِي اإنَُّه َسَيُموُت َحتم�ً.«

أُ َعْن َحزائيل أِليَشُع َيَتَنبَّ
ِفي  َق  َحدَّ َحزائِيَل.  ِفي  ُق  ُيَحدِّ األِيَشُع  11َواأَخَذ 

َوجِهِه َفْتَرًة َطِويَلًة َحتَّى ص�َر َحزائِيُل ُمحَرج�ً. ِحيَنِئٍذ، 
ي�  َتْبِكي  »لِم�ذا  َحزائِيُل:  12َفق�َل  اهلِل.  َرُجُل  َبَكى 
ِّي اأعَلُم الَفظ�ئَِع  َأن َسيِِّدي؟« َف�أج�َب األِيَشُع: »اأن� اأبِكي لا
النّ�َر ِفي  اإْذ َسُتشِعُل  اإْسرائِيَل،  َبِني  الَِّتي َسَترَتِكُبه� في 
يِف، َوَسَتذَبُح اأطف�لَُهْم،  ُحُصونِِهْم، َوَسَتقُتُل َشب�َبُهْم بِ�لسَّ

َوَتُشقُّ ُبُطوَن الَحواِمِل ِمْنُهْم.«
13َفق�َل َحزائِيُل: »م� اأن� اإلّا َشخٌص نَِكَرٌة. َفَكيَف 

َس�أقُوُم بَِهِذِه الاأعم�ِل الَعِظيَمِة؟«
َف�أج�َب األِيَشُع: »اأعَلَن لَِي اهلُل اأنََّك َسَتُكوُن َمِلك�ً 
ِعنِد  ِمْن  َحزائِيُل  انَصَرَف  َذلَِك  14َوَبعَد  اأراَم.«  َعَلى 
األِيَشَع َوَذَهَب اإلَى َمِلِكِه. َفق�َل بِْنَهَدُد لَُه: »م�ذا ق�َل لََك 

األِيَشُع؟« َف�أج�َب َحزائِيُل: »ق�َل لِي اإنََّك َسَتحي�.«

َحزاِئيُل َيغتاُل ِبْنَهَدد
قُم�ٍش  قطَعَة  َحزائِيُل  اأَخَذ  التّ�لِي،  الَيوِم  15َوِفي 

َسِميَكٍة َوَغَمَسه� ِفي الم�ِء. ثُمَّ َوَضَعه� َعَلى َوجِه بِْنَهَدَد 
َوَخَنَقُه. َفم�َت بِْنَهَدُد. َوَخَلَفُه َحزائِيُل ِفي الُحكِم.

َيُهوراُم َيبَدأُ ُحكَمه
َنِة الخ�ِمَسِة ِمْن ُحكِم ُيوراَم ْبِن اأخ�آَب  16َوِفي السَّ

ْسرائِيَل، َتَولَّى َيُهوراُم ْبُن ش�ف�َط الُحكَم ِفي َيُهوذا.  لاإ
17َوك�َن َيُهوراُم ِفي الثّ�نَِيِة َوالثَّلاثِيَن ِمْن ُحكِمِه ِعنَدم� 

َتَولَّى الُحكَم. َوَحَكَم َثم�نِي َسَنواٍت ِفي َمِديَنِة الُقدِس. 
رَّ اأم�َم  18لَِكنَّ َيُهوراَم ع�َش ِمثَل ُملُوِك اإْسرائِيَل، َوَفَعَل الشَّ

َُّه اتََّخَذ بِنَت اأخ�آَب  أن اهلِل. َوَعِمَل اأْعم�َل ع�ئِلِة اأخ�آَب، لِا

َزوَجًة لَُه. 19لَِكنَّ اهلَل لَْم َيَش�أْ اأْن َيقِضَي َعَلى َبْيِت َيُهوذا 
بَِسَبِب الَوعِد الَِّذي َقَطَعُه لَعبِدِه داُوَد. اإْذ َوَعَد اهلُل بِ�أْن 

أَبِد. َيْبَقى ِمْصب�ح�ً ُمِنيراً لِداُوَد َواأْبن�ئِِه اإلى الا
20َوِفي َزَمِن َيُهوراَم، َتَمرََّدْت اأُدوُم َوانَفَصَلْت َعْن 

ُبوا َعَلى اأنُْفِسِهْم َمِلك�ً ِمْن َبيِنِهْم. ُحكِم َيُهوذا. َونَصَّ
ِفي  َصِعيَر  اإلَى  َمرِكب�تِِه  بُِكلِّ  َيُهوراُم  21َفَذَهَب 

أُدوِميُّوَن. َفه�َجَمُهْم ُهَو َوُجُنوُدُه لَيلاً  اأُدوَم. َفح�َصَرُه الا
ُروا  أُدوِميُّوَن َوَتَحرَّ َد الا َفَهَرُبوا اإلَى َبَلِدِهْم. 22َوَهَكذا َتَمرَّ
الَوقِت،  نَفِس  الَيوِم. َوِفي  َيُهوذا َحتَّى َهذا  ِمْن ُحْكِم 

َتَمرََّدْت لِْبَنُة اأيض�ً.
نٌَة ِفي ِكت�ِب  23اأّم� َبِقيَُّة اأْعم�ِل َيُهوراَم، َفِهَي ُمَدوَّ

ت�ِريِخ ُملُوِك َيُهوذا.
24َوم�َت َيُهوراُم َوُدِفَن َمَع اآب�ئِِه في َمِديَنِة داُوَد. أ 

َفَخَلَفُه اْبُنُه اأَخْزي�.

أَخْزيا َمِلُك َيُهوذا
َنِة  25َواعَتَلى اأَخْزي� ْبُن َيُهوراَم َعرَش َيُهوذا ِفي السَّ

ْسرائِيَل.  لاإ اأخ�آَب  ْبِن  ُيوراَم  ُحكِم  ِمْن  َعْشَرَة  الثّ�نَِيَة 
ُعمِرِه  ِمْن  َوالِعْشِريَن  الثّ�نَِيِة  َنِة  السَّ ِفي  اأَخْزي�  26َوك�َن 

َمِديَنِة  ِفي  واِحَدًة  َسَنًة  َوَحَكَم  َيحُكُم.  َبَداأ  ِعنَدم� 
اإْسرائِيَل.  َمِلِك  ُعْمِري،  بِنُت  َعَثْلي�  ُه  َواُأمُّ الُقدِس. 
رَّ اأم�َم اهلِل َكم� َفَعل َبيُت اخ�آَب.  27َوَعِمَل اأَخْزي� الشَّ

َُّه ص�َهَرُهْم. أن َفَقْد س�َر َعَلى نَْهِج َبيِت اأخ�آَب، لِا

ُيوراُم ُيصاُب ِفي َمعَرَكٍة َمَع َحزاِئيل
اأَخْزي�  َمَع  اأخ�آَب  َبيِت  ِمْن  الَِّذي  ُيوراُم  28َوَذَهَب 

لُِمح�َرَبِة َحزائِيَل َمِلِك اأراَم ِفي راُموِت ِجْلع�َد. َفُجِرَح 
اإلَى  ُيوراُم  الَمِلُك  29َفَرِجَع  الَمعَرَكِة.  تِلَك  ِفي  ُيوراُم 
َيزَرِعيَل لَِكي َيَتع�َفى ِمْن ِجراِحِه لَِّتي اأص�َبْتُه ِفي الّراَمِة 
ْبُن  اأَخْزي�  َوَذَهَب  اأراَم.  َمِلَك  َحزائِيَل  ح�َرَب  َحيُث 

َيُهوراَم َمِلُك َيُهوذا اإلَى َيزَرِعيَل لِِزي�َرتِِه َوُهَو ُمص�ٌب.

أ 24:8 مدينة داُود. هي مدينة القدس، خ�ّصًة الجزء الجنوبي 

من المدينة.
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أِليَشُع َيطُلُب إَلى َنِبيٍّ 

 
أْن َيمَسَح ياُهو َمِلكًا

أنِْبي�ءِ أ 9  الا َجم�َعِة  ِمْن  واِحداً  األِيَشُع  النَِّبيُّ  َوَدع� 
َوق�َل لَُه: »اْسَتِعدَّ َوُخْذ َمَعَك ِقنِّيَنَة َزيٍت َصِغيَرٍة، 
ِجْد  ُهن�َك،  اإلَى  َتِصُل  2َوِعنَدم�  ِجْلع�َد.  اإلَى  َواْذَهْب 
ي�ُهو ْبَن َيُهوش�ف�َط ْبِن نَمِشي. َوادُخْل ثُمَّ اأِقْمُه ِمْن َبيِن 
يِت،  اإْخَوتِِه. َوُخْذُه اإلَى ُغْرَفٍة داِخِليٍَّة. 3َوُخْذ ِقنِّيَنَة الزَّ
َواْسُكْبُه َعَلى َراأِْس ي�ُهو. َوقُْل: ›َهذا ُهَو م� َيُقولُُه اهلُل: 
ثُمَّ  الَجِديَد.‹  اإْسرائِيَل  َمِلَك  تُصِبَح  َمَسْحُتَك َكي  َقْد 

افَتِح الب�َب َواْهُرْب. اأْسِرْع َولا َتَتب�َط�أْ!«
4ف�نَطَلَق النَِّبيُّ الّش�بُّ اإلَى راُموَت ِجْلع�َد. 5َولَّم� 

َوَصَل، َراأى ق�َدَة الَجيِش ج�لِِسيَن، َفق�َل: »اأيُّه� الق�ئُِد، 
ِعنِدي ِرس�لٌَة لََك.« َفق�َل ي�ُهو: »لَِمْن ِمنّ� الرِّس�لَُة؟« 

: »لََك اأنَت ي� َسيِِّدي.« َفق�َل النَِّبيُّ الّش�بُّ
الّش�ُب  النَِّبيُّ  َفَسَكَب  الَبيَت.  َوَدَخَل  ي�ُهو  6َفق�َم 

َعَلى َراأِْس ي�ُهو َوق�َل لَُه: »َيُقوُل اهلُل اإلَُه اإْسرائِيَل:  َزيت�ً 
اإْسرائِيَل.  اهلِل،  َشعِب  َعَلى  َمِلك�ً  لَِتِصيَر  اأمَسُحَك  ›اأن� 
7َف�قِضي َعَلى ع�ئَِلِة َسيِِّدَك اأخ�آَب، َوَهَكذا اُأع�ِقُب اإيزاَبَل 

أنِبي�ِء، َوَقتِل َجِميِع ُخّداِم اهلِل. 8َينبِغي  َعَلى َقتِل ُخّداِمي الا
اأْن َتُموَت ع�ئَِلِة اأخ�آَب كُلِّه�، َولا َيبَقى ِمْنُهْم َذَكٌر َحّي�ً 
ِفي اإْسرائِيَل، ُحّراً اأْم َعْبداً. 9َوَهَكذا اأجَعُل ع�ئَِلَة اأخ�آَب 
ِمثَل ع�ئَِلِة َيُرْبع�َم ْبِن ن�ب�َط، َوِمثَل ع�ئَِلِة َبْعش� ْبِن اأِخّي�. 
َولَْن  َيزَرِعيَل،  ِمْنَطَقِة  ِفي  اإيزاَبَل  الِكلاُب  10َوَسَت�أْكُُل 

تُدَفَن.‹« ثُمَّ َفَتَح النَِّبيُّ الّش�بُّ الب�َب َوَهَرَب.

الُخّداُم ُيعِلُنوَن ياُهو َمِلكًا
اأَحُدُهْم  َفق�َل  َمِلِكِه.  ُخّداِم  اإلَى  ي�ُهو  11َوَرِجَع 

َهذا  اأَتى  لِم�ذا  ُيراُم؟  م�  َعَلى  لِي�ُهو: »َهْل كُلُّ َشيٍء 
اإلَيَك؟« َف�أج�َب ي�ُهو: »اأنُتْم َتعِرفُوَن  الرَُّجُل الَمجُنوُن 

الرَُّجَل َوالاأشي�َء الَغِريَبَة الَِّتي َيُقولُُه�.«
َفق�َل  الَحِقيَقَة.«  قُِل  َتْكِذْب!  »لا  لَُه:  12َفق�لُوا 

َمِلك�ً  َمَسْحُتَك  َقْد  اهلُل  ›َيُقوُل  لِي:  ق�لَُه  م�  ُهَو  »َهذا 
َعَلى اإْسرائِيَل.‹«

أنبي�ء.« َوالمقصود اأولئَك  أ 1:9 َجماَعُة األنِبياء. حرفي�ً »اأبن�ء الا

الّذيَن ُهْم تحَت التدريِب لِيكونوا اأنبي�ًء.

َرِج  13َفَخَلَع كُلُّ خ�ِدٍم ِمْنُهْم َثْوَبُه َوَوَضَعُه َعَلى الدَّ

ي�ُهو  َوق�لُوا: »ص�َر  أبواِق  الا نََفُخوا ِفي  ثُمَّ  ي�ُهو.  اأم�َم 
َمِلك�ً!«

ياُهو َيْذَهُب إَلى َيزَرِعيل
َد ي�ُهو ْبُن َيُهوش�ف�َط ْبِن نَْمِشي َعَلى ُيوراَم.  14َوَتَمرَّ

ُيح�ِولُوَن  اإْسرائِيَل  َوَبُنو  ُيوراُم  ك�َن  الَوقِت،  َذلَِك  ِفي 
اأراَم.  َمِلِك  َحزائِيَل  ِضدَّ  ِجْلع�َد  راُموِت  َعْن  ف�َع  الدِّ
15َوك�َن الَمِلُك ُيوراُم َقْد ح�َرَب َحزائِيَل، َمِلَك اأراَم. 

أراِميِّيَن َجَرُحوا الَمِلَك ُيوراَم، َفَذَهَب اإلَى َيْزَرِعيَل  لَِكنَّ الا
لَِيَتع�َفى ِمْن ِجراِحِه.

َفق�َل ي�ُهو لُِخّداِم الَمِلِك: »م�ُدْمُتْم َقِبْلُتُمونِي َمِلك�ً، 
أَحٍد بِ�أْن َيهُرَب ِمَن الَمِديَنِة لَِيْنُشَر الَخَبَر  َفلا َتْسَمُحوا لا

ِفي َيزَرِعيَل.«
َيزَرِعيَل.  ِفي  نَق�َهٍة  َفْتَرَة  َيْقِضي  ُيوراُم  16َوك�َن 

اأَخْزي�  الَمِلُك  اإلَيِه. َوك�َن  َوَذَهَب  َمْرَكَبَتُه  ي�ُهو  َفَرِكَب 
َمِلُك َيُهوذا، َقْد ج�َء اأيض�ً لَِيُزوَر ُيوراَم. 17َوك�َن ح�ِرٌس 
واِقف�ً َعَلى الُبرِج ِفي َيزَرِعيَل. َفَراأى َجم�َعَة ي�ُهو الَكِبيَرَة 
َفق�َل  النّ�ِس!«  ِمَن  َكِبيَرًة  َجم�َعًة  »اأَرى  َفق�َل:  اآتَِيًة. 
ُيوراُم: »اأرِسْل ف�ِرس�ً لِِلق�ئِِهْم، َواطلُْب اإلَيِه اأْن َيس�ألَُهْم 

َهل ُهم ق�ِدُموَن ِفي َسلاٍم.«
َوق�َل:  ي�ُهو،  لُِملاق�ِة  ِحص�ن�ً  الرَُّسوُل  18ف�مَتَطى 

»َيْس�أُل الَمِلُك ُيوراُم: ›َهْل اأنُتْم ق�ِدُموَن ِفي َسلاٍم؟‹« 
َفق�َل لَُه ي�ُهو: »اأيُّ َسلاٍم َهذا؟ َتع�َل َواتَبْعِني.«

اإلَى  ُسوُل  الرَّ »َذَهَب  لُِيوراَم:  الح�ِرُس  َفق�َل 
الَجم�َعِة، لَِكنَُّه لَْم َيُعْد َبْعُد.«

اإلَى  الف�ِرُس  َفج�َء  اآَخَر.  ف�ِرس�ً  ُيوراُم  19َف�أرَسَل 

اأنُتْم  ›َهْل  ُيوراُم:  الَمِلُك  »َيُقوُل  َوق�َل:  ي�ُهو  َجم�َعِة 
ق�ِدُموَن ِفي َسلاٍم؟‹« َف�أج�َب ي�ُهو: »اأيُّ َسلاٍم َهذا؟ 

َتع�َل َواتَبْعِني.«
20َفق�َل الح�ِرُس لُِيوراَم: »َذَهَب الرَُّسوُل الثّ�نِي اإلَى 

الَجم�َعِة، لَِكنَُّه لَْم َيُعْد َبعُد. َوُهن�َك َرُجٌل َيُسوُق َمْرَكَبَتُه 
بُِجُنوٍن َعَلى َطِريَقِة ي�ُهو ْبِن نَْمِشي.« 21َفق�َل ُيوراُم: 

»ه�تُوا لِي َمرَكَبِتي!«
َف�أحَضَر الخ�ِدُم َمرَكَبَة ُيوراَم. َفَرِكَب كُلٌّ ِمْن ُيوراَم، 
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َمِلِك اإْسرائِيَل َواأَخْزي� َمِلِك َيُهوذا َمْرَكَبَتُه. َوَخَرَج الاْثن�ِن 
. لِِلق�ِء ي�ُهو. َفق�َبلاُه ِعْنَد َحقِل ن�ُبوَت الَيزَرِعيِليِّ

22َفَس�أَل ُيوراُم ي�ُهو: »َهْل اأنَت ق�ِدٌم ِفي َسلاٍم؟« 

َك تُم�ِرُس اأعم�َل  َف�أج�َب ي�ُهو: »لا َسلاَم م� داَمْت اُأمُّ
ْحِر!« الُعْهِر َوالسِّ

أَخْزي�:  23َفَغيََّر ُيوراُم اتِّج�َه َمْرَكَبِتِه لَِيهُرَب، َوق�َل لِا

»اإنَّه� ِخي�نٌَة ي� اأَخْزي�!«
24َف�أمَسَك ي�ُهو بَِقْوِسِه. َواأطَلَق َسْهم�ً َعَلى ُيوراَم. 

َقْلَبُه. َفَسَقَط ُيوراُم  َف�أص�َبُه ِفي ُمنَتَصِف َظْهِرِه ُمخَتِرق�ً 
ِفي َمرَكَبِتِه َميِّت�ً.

25ثُمَّ ق�َل ي�ُهو لَِبْدَقَر، س�ئِِق الَمرَكَبِة: »ُخْذ ُجثََّة 

. َفَلَعلََّك َتذكُُر  ُيوراَم َوارِمه� ِفي َحقِل ن�ُبوَت الَيزَرِعيِليِّ
اإلَى ُيوراَم، ق�َل  اأنَِّني ِعنَدم� َرِكْبُت َمَعَك َوراَء اأخ�آَب 
أْمِس  اهلُل اإنَّ َهذا َسَيُكوُن َمِصيَرُه. 26َفَقْد ق�َل اهلُل: ›بِ�لا

َراأيُت َدَم ن�ُبوَت َواأولاِدِه. لَِهذا َس�ُأع�ِقُبَك، ي� اأخ�آُب، 
ِفي َهذا الَحقِل نَفِسِه.‹ َهذا ُهَو م� ق�لَُه اهلُل. َفُخْذ ُجثََّة 

ُيوراَم َواْرِمه� ِفي الَحقِل، َكم� ق�َل اهلُل.«
الَهَرَب.  َهذا، ح�َوَل  اأَخْزي�  الَمِلُك  َراأى  27َفَلّم� 

َوق�َل:  ي�ُهو،  َفط�َرَدُه  الُبْست�ِن.«  »َبْيِت  َطِريَق  َفَسَلَك 
َعَلى  َمْرَكَبِتِه  ِفي  اأَخْزي�  َف�ُأِصيَب  اأيض�ً!«  اأَخْزي�  »اقُتلُوا 
الَهَرَب  َواَصَل  لَِكنَُّه  يِبَلع�َم.  قُْرَب  ُجوَر  َعْقَبِة  َطِريِق 
و، َوُهن�َك م�َت. 28َفَحَمَل ُخّداُمُه ُجثََّتُه ِفي  َحتَّى َمِجدُّ
الَمرَكَبِة اإلَى َمِديَنِة الُقْدِس، َوَدَفُنوُه ُهن�َك َمَع اآب�ئِِه ِفي 

َمِديَنِة داُوَد. أ
َنِة  29ك�َن اأَخْزي� َقْد ص�َر َمِلك�ً َعَلى َيُهوذا ِفي السَّ

ْسرائِيَل. الح�ِدَيَة َعْشَرَة ِمْن ُحْكِم ُيوراَم لاإ

إيزاَبُل َتُموُت ميتًة َشِنيعة
اإيزاَبُل  َفَسِمَعْت  َيْزَرِعيَل.  اإلَى  ي�ُهو  30َوَذَهَب 

بِ�لَخَبِر. َفَوَضَعْت َمس�ِحيَق َتجِميٍل َعَلى َوجِهه� َوَرتََّبْت 
َشعَره�. ثُمَّ َوَقَفْت ِعنَد النّ�ِفَذِة َونََظَرْت ِمْنه�. 31َفَلّم� 
لاِم  َدَخَل ي�ُهو الَمِديَنَة، ق�لَْت لَُه اإيزابِيُل: »اأِجْئَت للسَّ

ي� َمْن َقَتَل َسيَِّدُه َكم� َفَعَل ِزْمري؟«

أ 28:9 مدينة داُود. هي مدينة القدس، خ�ّصًة الجزء الجنوبي 

من المدينة.

32َفَتَطلََّع ي�ُهو اإلَى النّ�ِفَذِة، َون�َدى: »َمْن َمِعي؟«

َف�أَطلَّ اْثن�ِن اأْو َثلاَثُة ُخّداٍم ِمَن النّ�ِفَذِة. 33َفق�َل لَُهْم 
ي�ُهو: »اْطَرُحوا اإيزاَبَل اإلَى اأْسَفَل!«

َعَلى  َدُمه�  َفَتط�َيَر  اأْسَفَل.  اإلَى  الُخّداُم  َفَطَرَحه� 
َدَخَل  َذلَِك،  34َبْعَد  َفداَسْته�.  الُخُيوِل،  َوَعَلى  وِر  السُّ
ي�ُهو الَبيَت َواأَكَل َوَشِرَب. ثُمَّ ق�َل: »انُْظُروا ِفي اأْمِر َهِذِه 

الَمراأِة اللَِّعيَنِة، َوادِفُنوه� َفِهَي بِْنُت َمِلٍك.«
35َفَذَهَب الرِّج�ُل لَِيدِفُنوا اإيزاَبَل، لَِكنَُّهْم لَْم َيِجُدوا 

ُجثََّته�. َوَوَجُدوا الُجمُجَمَة َوالَقَدَميِن َوراَحَتي الَيَديِن. 
ي�ُهو: »اأَمَر اهلُل  َفق�َل  ي�ُهو.  َواأخَبُروا  الرِّج�ُل  36َفَرِجَع 

َعْبَدُه اإيِلّي� التَّْشِبّي اأْن ُيوِصَل َهِذِه الرِّس�لََة َحيُث ق�َل: 
37َفَتِصيُر  َيزَرِعيَل.  ِفي  اإيزاَبَل  ُجثََّة  الِكلاُب  ›َسَت�أْكُُل 
بِل َعَلى الَحقِل، َحتَّى لا َيسَتِطيُع اأَحٌد اأْن  ُجثََّته� َك�لزِّ

ُيَميَِّزه�!‹«

ياُهو َيكُتُب َرساِئَل إَلى قاَدِة الّساِمَرة

الّس�ِمَرِة. 10  ِفي  اْبن�ً  َسْبُعوَن  لاأخ�آَب  َوك�َن 
الّس�ِمَرِة  اإلَى  َواأْرَسَله�  َرس�ئَِل  ي�ُهو  َفَكَتَب 
اإلَى ُرَؤس�ِء َيْزَرِعيَل َوق�َدتِهِ� ِفي الّس�ِمَرِة َواإلَى ُمَربِّي اأولاِد 
َوَخيٌل  َمْرِكب�ٌت  لََديُكْم  2»اأنُتْم  ِفيه�:  َوج�َء  اأخ�آَب. 
َسيِِّدكُْم.  اأولاُد  َولََديُكْم  َنٌة،  ُمَحصَّ َوَمِديَنٌة  َواأسِلَحٌة 
أفَضَل  الا 3اخت�ُروا  َهِذِه،  ِرس�لَِتي  َتِصلُُكْم  َفح�لَم� 
َوالاأجَدَر ِمْن اأولاِد َسيِِّدكُْم، َواجَعلُوُه َمِلك�ً َمك�َن اأبِيِه. 

ثُمَّ ح�ِرُبوا ِدف�ع�ً َعْن ع�ئَِلِة َسيِِّدكُْم.«
َمِلك�ِن  َيْسَتِطْع  »لَْم  َوق�لُوا:  َكِثيراً  4لَِكنَُّهْم خ�فُوا 

نَْسَتِطيُع  َفَكيَف  ي�ُهو،  َوجِه  ِفي  َيصِمدا  اأْن  اْثن�ِن 
نَحُن؟«

َوَرئِيُس  اأخ�آَب،  َبيِت  َعْن  الَمْسُؤوُل  5َف�أْرَسَل 

الَمِديَنِة، َوُمَربُّو اأولاِد الَمِلِك رِس�لًَة َجوابِيًَّة اإلَى ي�ُهو ق�لُوا 
َب َمِلك�ً َعَلين�.  ِفيه�: »نَْحُن نُعِلُن َولاَءن� لََك. َولَْن نَُنصِّ

َبْل َسَنفَعُل كُلَّ م� َتُقولُُه لَن�. َواْفَعْل م� َتراُه ُمن�ِسب�ً.«

قاَدُة الّساِمَرِة َيقُتُلوَن أبناَء أخآب
اإلَى َهُؤلاِء الق�َدِة ق�َل  6َفَكَتَب ي�ُهو ِرس�لًَة اُأْخَرى 

وَن  ِفيه�: »اإذا اأَرْدتُْم اأْن تَُبْرِهُنوا اأنَُّكْم ُموالُوَن لِي َوج�دُّ
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ِفي ط�َعِتي، ف�قَطُعوا ُرُؤوَس اأولاِد اأخ�آَب، َواأحِضُروه� 
اإلَيَّ ِفي َيزَرِعيَل ِفي ِمثِل َهذا الَوقِت ِمْن َيوِم َغٍد.«

الَمِديَنِة  َمَع ق�َدِة  ك�نُوا  اْبن�ً  َوك�َن لاأخ�آَب َسْبُعوَن 
الَِّذيَن َربُّوُهْم. 7َفَلّم� اْسَتَلَم ق�َدُة الَمِديَنِة الرِّس�لََة، اأَخُذوا 
َوَضُعوا  ثُمَّ  َجِميع�ً.  َوَقَتلُوُهْم  ْبِعيَن  السَّ الَمِلِك  اأولاَد 

ُرُؤوَسُهْم ِفي ِسلاٍل َواأْرَسلُوه� اإلَى ي�ُهو ِفي َيزَرِعيَل.
8َفج�َء الرَُّسوُل اإلَى ي�ُهو َوق�َل لَُه: »لََقْد اأحَضُروا 

ُرُؤوَس اأبن�ِء الَمِلِك.«
ب�ِب  ِعنَد  َكْوَمَتيِن  ُؤوَس  الرُّ ُموا  »َكوِّ ي�ُهو:  َفق�َل 

ب�ِح.« الَمِديَنِة َحتَّى الصَّ
عِب  الشَّ اأم�َم  َوَوَقَف  ي�ُهو  َخَرَج  ب�ِح  الصَّ 9َوِفي 

َوق�َل لَُهْم: »اأنُتْم اأْبِري�ُء. ه� اأن� َقْد َتَمرَّْدُت َعَلى َسيِِّدي 
َوَقَتْلُتُه. لَِكْن َمْن َقَتَل اأبن�َء اأخ�آَب َهُؤلاء؟ اأنُتْم َقَتْلُتُموُهْم! 
10َفْلَيُكْن َمعلُوم�ً لََديُكْم اأنَّ كُلَّ م� اأنَْب�أ بِِه اهلُل لا ُبدَّ اأْن 

ُأُمورِ َعْن ع�ئَِلِة اأخ�آَب  َق. َوَقْد َتَكلََّم اهلُل َعْن َهِذِه الا َيَتَحقَّ
ِمْن ِخلاِل اإيِلّي�. َوه� َقْد َفَعَل اهلُل م� َتَكلََّم بِِه.«

11َفَقَتَل ي�ُهو كُلَّ اأفراِد ع�ئَِلِة اأخ�آَب الّس�ِكِنيَن ِفي 

َينُج  َفَلْم  َوَكَهَنَتُهْم،  َواأْصِدق�َءُهْم  ق�َدَتُهْم  َقَتَل  َيزَرِعيَل. 
اأَحٌد ِمنُهْم.

ياُهو َيقُتُل ُكلَّ أقاِرِب أَخْزيا
ِفي  َوَتَوقََّف  الّس�ِمَرِة.  اإلَى  َيزَرِعيَل  ي�ُهو  12َوغ�َدَر 

الطَِّريِق ِفي َمك�ٍن ُيدَعى »ُمَخيََّم الّراِعي.« 13َوص�َدَف 
ُهن�َك اأق�ِرَب اأَخْزي�، َمِلِك َيُهوذا. َفَس�ألَُهْم ي�ُهو: »َمْن 
َيُهوذا.  َمِلِك  اأَخْزي�  اأقِرب�ُء  َف�أج�ُبوا: »نَحُن  َتُكونُوَن؟« 

ُأمِّ.« َوَقْد نََزلْن� لَِكي نَُزوَر اأبن�َء الَمِلِك َواأبن�َء الَمِلَكِة الا
َف�أمَسُكوا  اأحي�ًء.«  بِِهْم  »اأمِسُكوا  ي�ُهو:  14َفق�َل 

بِِهْم اأحي�َء. َوك�َن َعَدُدُهُم اْثَنيِن َواأرَبِعيَن َرُجلاً. َفَقَتَلُهْم 
ِعنَد الِبْئِر قُْرَب َبيِت َعْقٍد، َولَْم َيعُف َعْن اأَحٍد ِمنُهْم.

ياُهو ُيالِقي َيُهوناداب
ْبَن  َيُهون�داَب  ق�َبَل  ُهن�َك،  ِمْن  انَطَلَق  اأِن  15َوَبعَد 

َيُهون�داَب  ي�ُهو  َفَحّي�  لِِلق�ئِِه.  ق�ِدم�ً  الَِّذي ك�َن  َرك�ٍب 
َف�أج�َب  اأن� لََك؟«  اأنَت َوِفيٌّ لِي َكم�  لَُه: »َهْل  َوق�َل 
ي�ُهو: »اإْن  َفق�َل  اأِكيٌد.«  اأْمٌر  َيُهون�داُب: »نََعْم، َهذا 

َيَدُه  ثُمَّ َمدَّ ي�ُهو  َيَدَك.«  َف�أعِطِني  أْمُر َكَذلَِك،  الا ك�َن 
َمِعي،  »َتع�َل  ي�ُهو:  16َوق�َل  الَمرَكَبِة.  اإلَى  َواأصَعَدُه 

َوَس�ُأِريَك َمَدى َغيَرتِي هلِل.«
َرِكَب َيُهون�داُب ِفي َمرَكَبِة ي�ُهو. 17َوج�َء ي�ُهو اإلَى 
الّس�ِمَرِة َوَقَتَل كُلَّ ع�ئَِلِة اأخ�آَب الَِّذيَن ك�نُوا م� َيزالُوَن 
َعَلى َقيِد الَحي�ِة ِفي الّس�ِمَرِة. اأب�َدُهْم َجِميع�ً، َكم� اأنَْب�أ 

اهلُل َعَلى لِس�ِن اإيِلّي�.

ياُهو َيجَمُع عاِبِدي الَبعل
لَُهْم: »لََقْد  َوق�َل  َمع�ً،  عَب  الشَّ ي�ُهو  َجَمَع  18ثُمَّ 

َفَس�أخِدُمُه  اأن�  َواأّم�  َقليَلًة.  ِخدَمًة  الَبعَل  اأخ�آُب  َخَدَم 
َكَهَنِة  كُلَّ  اسَتدُعوا  آَن،  19َوالا وَكِثيَرًة!  َكِبيَرًة  ِخدَمًة 
اأَحداً  َتَدُعوا  لا  الَبعَل.  َيعُبُد  َمْن  َوكُلَّ  َواأنِبي�ئِِه،  الَبعِل 
ُم َذبِيَحًة َعِظيَمًة  ُت َهذا الاْجِتم�َع. َف�أن� َس�ُأَقدِّ ِمْنُهْم ُيَفوِّ

لِلَبعِل. َوَس�أقُتُل كُلَّ َمْن لا َيحُضُر َهذا الاْجِتم�َع!«
َينِوي  ك�َن  اإْذ  َعَليِهْم.  َيحت�ُل  ك�َن  ي�ُهو  لَِكنَّ 
ي�ُهو:  20َوق�َل  الَبعِل.  ع�بِِدي  َعَلى  َيقِضَي  اأْن 
َعِن  الَكَهَنُة  َف�أعَلَن  لِلَبعِل.«  س�ً  ُمَقدَّ اجِتم�ع�ً  »اأِقيُموا 

الاْجِتم�ِع.
اأْرِض  اأنح�ِء  َجِميِع  اإلَى  ِرس�لًَة  ي�ُهو  21َف�أرَسَل 

اإْسرائِيَل. َفج�َء كُلُّ ع�بِِدي الَبعِل. لَْم َيَتَخلَّْف اأَحٌد َعِن 
الُحُضوِر. َوَدَخلُوا َمعَبَد الَبعِل، ف�مَتلاأ بِ�لنّ�ِس.

22ِحيَنِئٍذ، ق�َل ي�ُهو لِلرَُّجِل الَمسُؤوِل الُمَوكَِّل َعَلى 

الِعب�َدِة لِع�بِِدي الَبعِل.«  الِعب�َدِة: »اأحِضْر ثِي�َب  ثِي�ِب 
َف�أخَرَج الثِّي�َب لَُهْم.

23ثُمَّ َدَخَل ي�ُهو َوَيُهون�داُب ْبُن َرك�ٍب اإلَى َمعَبِد 

َحولَُكْم  »انُظُروا  الَبعِل:  لِع�بِِدي  ي�ُهو  َوق�َل  الَبعِل. 
ُقوا ِمْن اأنَُّه لا ُيوَجُد َبيَنُكْم اأَحٌد ِمْن ُخّداِم اهلِل.  َوَتَحقَّ
ُقوا ِمْن اأنَُّه لا ُيوَجُد ُهن� اإلّا َمْن َيعُبُدوَن الَبعَل.«  َتَحقَّ
ُقوا ِمْن َذلَِك، َدَخَل اأنِبي�ُء الَبعِل لَِكي  24َوَبعَد اأْن َتَحقَّ

ُموا َتقِدم�ٍت َوَذب�ئَِح لَُه. ُيَقدِّ
اأّم� خ�ِرَج الَهيَكِل، َفَقْد ك�َن ُهن�َك َثم�نُوَن ُجنِديّ�ً 
َيهُرُب.  اأَحداً  َتَدُعوا  لَُهْم: »لا  َفق�َل  ي�ُهو.  اأحَضَرُهْم 
َثَمن�ً  َحي�َتُه  َسَيدَفُع  َيهُرَب  بِ�أْن  أَحٍد  لِا َيسَمُح  َوَمْن 

لَِذلَِك.«
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التَّْقِدم�ِت  َتقِديِم  ِمْن  ي�ُهو  انَتَهى  25َوح�لَم� 

ب�ئِِح. ق�َل ي�ُهو لِلُحّراِس َوالق�َدِة: »ادُخلُوا َواقُتلُوا  َوالذَّ
ع�بِِدي الَبعِل. َولا َتَدُعوا اأَحداً ِمْنُهْم َيخُرُج ِمَن الَهيَكِل 
يِف. َوَرُموا ُجَثَثُهم ِفي الخ�ِرِج.  َفَقَتلُوُهْم بِ�لسَّ َحّي�ً.« 
لَِمعَبِد  ئِيِسيَِّة  الرَّ الُغْرَفِة  اإلَى  َوالق�َدُة  الَحَرُس  َدَخَل  ثُمَّ 
أنْص�َب التَّْذك�ِريََّة ِمْن َمعَبِد الَبعِل،  الَبعِل. 26َواأخَرُجوا الا
َوَمعَبَد  أنْص�َب  الا تِلَك  الَمعَبَد. 27ثُمَّ َسَحُقوا  َواأْحَرقُوا 
م�زاَل  ع�مٍّ  ِمْرح�ٍض  اإلَى  الَبعِل  َمعَبَد  لُوا  َوَحوَّ الَبعِل. 

ُيْسَتخَدُم اإلَى َهذا الَيوِم.
28َوَهَكذا َقَضى ي�ُهو َعَلى ِعب�َدِة الَبعِل ِفي اإْسرائِيَل. 

29َغيَر اأنَُّه لَْم َيْتُرك َتم�م�ً َخط�ي� َيُرْبع�َم ْبِن ن�ب�َط الَِّذي 

الِعجَليِن  ُيَحطِِّم  لَْم  اإْذ  ُيخِطُئوَن.  اإْسرائِيَل  َبِني  َجَعَل 
َهِبيَّيِن ِفي َبيِت اإيَل َوِفي داَن. الذَّ

ياُهو َيحُكُم إْسراِئيل
َفَعْلَت  َقْد  ُصنع�ً.  »اأحَسْنَت  لِي�ُهو:  اهلُل  30َوق�َل 

م� ُيرِضيِني، َحيُث َقَضيَت َعَلى ع�ئَِلِة اأخ�آَب َحَسَب 
الِجيِل  اإلَى  اإْسرائِيَل  نَسلَُك  َسَيحُكُم  لَِهذا  َمِشيَئِتي. 
الّرابِِع.« 31َغيَر اأنَّ ي�ُهو لَْم َيحِرْص َعَلى اإط�َعِة َشِريَعِة 
اهلِل، اإلَِه اإْسرائِيَل بُِكلِّ َقلِبِه. َفَقْد س�َر َعَلى ُخَطى َيُرْبع�َم 

الَِّذي َجَعَل َبِني اإْسرائِيَل ُيخِطُئوَن.

َحزاِئيُل َيهِزُم إْسراِئيل
32ِفي َذلَِك الَوقِت، َبَداأ اهلُل َيقَتِطُع اأجزاًء ِمْن اأْرِض 

ُأَمٍم اُأْخَرى. َوه�َجَم َحزائِيُل َمِلُك اأراَم  اإْسرائِيَل َوُيعِطيه� لِا
اإْسرائِيَل ِمْن َجِميِع ُحُدوِده� َوَهَزَمه�. 33َواْسَتولَى َعَلى 
أراِضي الَِّتي ك�نَْت لَِعش�ئِِر ج�َد  كُلِّ اأْرِض ِجْلع�َد، اأْي الا
أْرِض ِمْن َعُروِعيَر  ى. َواْسَتولَى َعَلى كُلِّ الا َوَراُأوَبْيَن َوَمَنسَّ

قُْرَب واِدي اأرنُوَن اإلَى ِجْلع�َد َوب�ش�َن.

َمْوُت ياُهو
نٌَة ِفي  34اأّم� َبِقيَُّة اأْعم�ِل ي�ُهو َوَجَبُروتِِه، َفِهَي ُمَدوَّ

ِكت�ِب ت�ِريِخ ُملُوِك اإْسرائِيَل.
35َوم�َت ي�ُهو َوُدِفَن َمَع اآب�ئِِه. َوُدِفَن ِفي الّس�ِمَرِة. 

َوَتَولَّى َعْرَش اإْسرائِيَل َبعَدُه اْبُنُه َيُهواآح�ُز. 36َوَقْد َحَكَم 

َسَنًة ِفي  َوَعْشِريَن  َثم�ٍن  َة  ُمدَّ اإْسرائِيَل  َعَلى  َمِلك�ً  ي�هو 
َمِدينِة الّس�ِمَرِة.

َعَثْليا َتقُتُل أوالَد الَمِلِك ِفي َيُهوذا

اْبَنه� م�َت، 11  اأنَّ  اأَخْزي�  اُأمُّ  َعَثْلي�  َراأْت  َولَّم� 
ق�َمْت َوَقَتَلْت كُلَّ اأْبن�ِء الَمِلِك.

اأَخْزي�،  َواُأْخُت  ُيوراَم،  الَمِلِك  بِْنُت  َيُهوَشَبُع  2اأّم� 

اأْن  َقبَل  اإْخَوتِِه  َبْيِن  ِمْن  اأَخْزي�  ْبَن  ُيواآَش  َخَطَفْت  َفَقْد 
ُيْقَتلُوا، َوَخبَّ�أْتُه ُهَو َوُمرِضَعُتُه ِفي ُغرَفِة نَوِمه� ِمْن َعَثْلي� 

َفَلْم َتَتَمكَّْن ِمْن َقتِلِه.
3َفَبقَي ُيواآُش ُمخبَّ�أً ِفي َبيِت اهلِل َمَع َيُهوَشَبَع ِستَّ 

ِة، ك�نَْت َعَثْلي� َتْحُكُم َممَلَكَة  َسَنواٍت. َواأثن�َء َهِذِه الُمدَّ
َيُهوذا.

الَكَهَنِة  َرئِيُس  اْسَتدَعى  الّس�بَِعِة،  َنِة  السَّ 4َوِفي 

ع�ِة. َوَجَمَعُهْم َمع�ً  َيُهوي�داُع ق�َدَة الَحَرِس الَمَلِكيِّ َوالسُّ
ِفي َبيِت اهلِل. ثُمَّ َقَطَع َمَعُهْم َعهداً بَِقَسٍم. ثُمَّ اأراُهُم 

اْبَن الَمِلِك.
5َواأْوص�ُهْم َيُهوي�داُع، َفق�َل: »ثُْلثُُكُم الَِّذيَن َعَليِهْم 

ْبِت، َوالَِّذيَن َعَليِهْم ِحراسُة َبيِت الَمِلِك.  نَْوَبَة َيْوِم السَّ
َوثُْلثُُكُم  وِر،  السُّ ب�ِب  بِِحراَسِة  الُمَكلَُّف  6َوثُْلثُُكُم 

اأْن  َجِميع�ً  َعَليُكْم  الُحّراِس،  َبّوابِة  بِِحراَسِة  الُمَكلَُّف 
الَّذيَن  ِمْنُكْم – ِمَن  ِفْرَقَتيِن  7َوَعَلى  الَقْصَر.  َتْحُرُسوا 
َيوَم  اإج�َزتِِهُم:  َيْوَم  اهلِل  َبيِت  ِحراَسِة  َعَلى  ُيْجَبُروَن 
ْبِت – 8اأْن تُِحيَط� بِ�لَمِلِك. كُونُوا َمَع الَمِلِك َحيثُم�  السَّ
َذَهَب. َواأِحيُطوا بِِه كُلُُّكْم، َوَيُد كُلٍّ ِمْنُكْم َعَلى ِمقَبِض 

َسيِفِه. َواقُتلُوا كُلَّ َمْن ُيح�ِوُل اْخِتراَق ُصُفوِفُكْم.«
َيُهوي�داَع.  الك�ِهِن  اأواِمِر  كُلَّ  الق�َدُة  َذ  9َفَنفَّ

اأْو  ْبِت  السَّ َيوَم  َيْعَملُوَن  الَِّذيَن  ِرج�لَُه  ق�ئٍِد  كُلُّ  َف�أَخَذ 
10َف�أْعطى  َيُهوي�داَع.  الك�ِهِن  اإلَى  َواأَتوا  َيْعَملُوَن،  لا 
الك�ِهُن الق�َدَة ِحراب�ً َواأْتراس�ً ك�َن داُوُد َقْد اأْوَدَعه� ِفي 
ِفي  َواأسِلَحُتُهْم  الُحّراُس  َهُؤلاِء  11َوَوَقَف  اهلِل.  َبيِت 
أْيَسِر.  أْيَمِن اإلَى ج�نِِبِه الا اأيِديِهْم ِمْن ج�نِِب الَهْيَكِل الا
َواأح�ُطوا بِ�لَمذَبِح َوالَهيَكِل َوالَمِلِك ِمْن كُلِّ ِجَهٍة لََدى 
ُدُخولِِه الَهيَكَل. 12َواأخَرَج َهُؤلاِء ُيواآَش َوَوَضُعوا التّ�َج 
ثُمَّ  اهلِل.  َحْضَرِة  ِفي  لَُهْم  َولاَءُهْم  َواأعَلُنوا  َراأِْسِه  َعَلى 
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َوَهَتُفوا:  بِ�أيِديِهْم  لَُه  ُقوا  َوَصفَّ َمِلك�ً.  ُبوُه  َونَصَّ َمَسُحوُه 
»َيعيُش الَمِلُك!«

َعِن  الّص�ِدَر  ِجيَج  الضَّ َعَثْلي�  الَمِلَكُة  13َوَسِمَعِت 

ْعِب. َفَدَخَلْت اإلَى َهيَكِل اهلِل َحْيُث ك�َن  الَحَرِس َوالشَّ
الَعُموِد  ِعنَد  واِقف�ً  الَمِلَك  َفَراأِت  14َونََظَرْت  عُب.  الشَّ
َوض�ِربِي  الق�َدَة  اأيض�ً  َوَراأْت  الُملُوِك.  ع�َدِة  َحَسَب 
ِحيَنِئٍذ،  بِ�لَمِلِك.  ابِته�ج�ً  أبواَق  الا َينُفُخوَن  أبواِق  الا
»َهِذِه  َوَصَرَخْت:  َواْسِتنك�راً،  احِتج�ج�ً  ثِي�َبه�  ْت  َشقَّ

ِخي�نٌَة! َهِذِه ِخي�نٌَة!«
الُجُنوِد  َعِن  الَمْسُؤولِيَن  الق�َدَة  الك�ِهُن  15َواأَمَر 

َفق�َل: »اأخِرُجوا َعَثْلي� خ�ِرَج س�َحِة الَهيَكِل. َواإذا اأراَد 
ف�ِع َعْنه�، ف�قُتلُوُه. لَِكْن لا تُْقَتل ِفي  اأَحٌد اأْن َي�أْتَِي لِلدِّ

َبيِت اهلِل.«
َطِريِق  َعْبَر  َواقت�ُدوه�  بَِعَثْلي�.  الُجُنوُد  16َف�أمَسَك 

الَخيِل اإلَى َمدَخِل الَقْصِر. َوَقَتلُوه� ُهن�َك.
اهلِل  َبيَن  َعْهداً  َيُهوي�داُع  َقَطَع  َذلَِك،  17َوَبْعَد 

ْعِب اأْن َيُكونُوا اأْوِفي�ًء هلِل. َوَقَطَع َيُهوي�داُع  َوالَمِلِك َوالشَّ
ْعِب. َعهداً اأيض�ً َبيَن الَمِلِك َوالشَّ

ُروا  عِب اإلَى َمعَبِد الَبعِل. َوَدمَّ 18َوَذَهَب َجِميُع الشَّ

َمتّ�َن،  ُروه� َتم�م�ً. َوَقَتلُوا اأيض�ً  تِمث�لَُه َوَمذابَِحُه، َوَكسَّ
ك�ِهَن الَبعِل، اأم�َم َمذابِِح الَبعِل.

اهلِل.  َبيِت  َعَلى  ُمْشِرِفيَن  َيُهوي�داُع  الك�ِهُن  َفَعيََّن 
 ، الخ�صَّ َوالَحَرَس  الَجيِش  ُضّب�َط  َيُهوي�داُع  19َواأَخَذ 

َبيِت  الَملَك مْن  اأخَرَج  ثُمَّ  َمَعُه.  أْرِض  الا َوكُلَّ َشعِب 
َوُهن�َك  الَمِلِك.  َبيت  اإلَى  الَحَرِس  َبّواَبَة  َوَعَبُروا  اهلِل. 

اأجَلُسوا الَمِلَك َعَلى الَعرِش. 20َفَفِرَح ِجّداً كُلُّ َشعِب 
َعَثْلي�  قُِتَلْت  اأْن  َبْعَد  الُقدِس  َمِديَنُة  اسَتراَحْت  َيُهوذا، 

يِف قُْرَب َبيِت الَمِلِك. بِ�لسَّ
21َوك�َن ُيواآُش ِفي الّس�بَِعِة ِمْن ُعمِرِه ِعنَدم� َتَولَّى 

الُحْكَم.

ُيوآُش َيبَدأُ ُحكَمه

َنِة الّس�بَِعِة ِمْن 12  َوَتَولَّى ُيواآُش الُحكَم ِفي السَّ
ْسرائِيَل. َوَحَكَم ُيواآُش اأرَبِعيَن  ُحكِم ي�ُهو لاإ
بِْئِر  َظْبَيَة، َوِهَي ِمْن  ِه  اُأمِّ الُقْدِس. َوك�َن اْسُم  َسَنًة ِفي 

ْبِع. 2َوَعِمَل ُيواآُش م� ُيْرِضي اهلَل. َواأط�َع اهلَل كُلَّ  السَّ
3لَِكنَُّه  َيُهوي�داُع.  الك�ِهُن  َعلََّمُه  ِفيه�  التي  َحي�تِِه  اأيّ�ِم 
َذب�ئَِح  ُموَن  ُيَقدِّ َمْن  ُهن�َك  الُمرَتَفع�ِت. َفك�َن  َيهِدِم  لَْم 

َوُيحِرقُوَن َبُخوراً ِفي تِْلَك الُمرَتَفع�ِت.

ُيوآُش َيْأُمُر ِبإصالِح الَهيَكل
4َوق�َل ُيواآُش لِلَكَهَنِة: »ُيوَجُد الَكِثيُر ِمَن الم�ِل ِفي 

َم النّ�ُس اأْشي�َء لِلَهيَكِل َوَدَفُعوا َضِريَبَة  َبيِت اهلِل. َفَقْد َقدَّ
ُعوا  َتَبرَّ َمْن  َوُهن�َك  ْحص�ُء.  الاإ اُأْجِرَي  ِعنَدم�  الَهيَكِل 
بَبْعِض الم�ِل َطْوع�ً. 5َفْلَي�أُْخْذ كُلُّ ك�ِهٍن الم�َل الَِّذي 
َيحُصُل َعَليِه ِمَن النّ�ِس الَِّذيَن َيخِدُمُهْم، َولُيصِلُحوا بِِه 

أْضراِر الَِّتي ِفي الَهيَكِل.« َجِميَع الا
الَمِلِك  ُحْكِم  ِمْن  َوالَعْشِريَن  الثّ�لَِثِة  َنِة  السَّ 6َوِفي 

ُيواآَش، لَْم َيُكِن الَكَهَنُة َقْد اأصَلُحوا الَهيَكَل. 7َف�ْسَتدَعى 
آَخِريَن.  الا َوالَكَهَنَة  َيُهوي�داَع  الك�ِهَن  ُيواآُش  الَمِلُك 
َت�أُْخُذوا  َبْعُد؟ َفلا  ُموا الَهيَكَل  تَُرمِّ لَْم  وس�ألَُهْم: »لِم�ذا 
ُموا الم�َل لَِتْرِمِيِم  أنُْفِسُكْم ِمَن النّ�ِس، َبْل َقدَّ َبْعُد م�لاً لا

الَهيَكِل.«
النّ�ِس،  ِمَن  م�لاً  َي�أُْخُذوا  لا  بِ�أْن  الَكَهَنُة  8َف�أقَسَم 

اإلّا لَِتْرِمْيِم الَهيَكِل. 9َواأَخَذ الك�ِهُن َيُهوي�داُع ُصْنُدوق�ً 
َوَثَقَبُه ِمْن اأعلاُه، ثُمَّ َوَضَعُه َعَلى الج�نِِب الَجُنوبِيِّ ِمَن 
َبيِت  اإلَى  النّ�ُس  ِمْنُه  َيدُخُل  الَِّذي  الب�ِب  ِعنَد  الَمذَبِح 
الَهيَكِل،  َمدَخَل  َيحُرُسوَن  الَكَهَنِة  َبعُض  َوك�َن  اهلِل. 

َذلَِك  ِفي  َوَيَضُعونَُه  اهلِل  اإلَى  َم  الُمَقدَّ الم�َل  َوَي�أُْخُذوَن 
ْنُدوِق. 10َوكُلَّم� َراأى ك�تُِب الَمِلِك َوَرئِيُس الَكَهَنِة  الصُّ
ْنُدوَق اْمَتلاَأ بِ�لم�ِل، ك�ن� َي�أْتِي�ِن َوَي�أُْخذاِن الم�َل  اأنَّ الصُّ
ِمْنُه. َوك�ن� َيُعّداِن الم�َل الَِّذي ِفي َبيِت اهلِل، َوَيَضع�نَُه 
ِفي اأكي�ٍس. 11ثُمَّ َيدَفع�ِن اأجَر الُمشِرِفيَن َعَلى الَعَمِل ِفي 
َبيِت اهلِل، َوَيدفع�ِن اأجَر النَّّج�ِريَن َوالَبنّ�ئِيَن الع�ِمِليَن ِفي 
َبيِت اهلِل. 12َوَدَفُعوا اأيض�ً لِلَحّج�رِيَن َونَّح�تِي الِحج�َرِة. 
َيلَزُم  م�  َوكُلَّ  َمنُحوَتًة  َوِحج�َرًة  اأخش�ب�ً  اأيض�ً  َواْشَتُروا 

صلاِح َبيِت اهلِل. لاإ
لَْم َيُكْن ك�ِفي�ً  لَِبيِت اهلِل  الّداِخَل  اأنَّ الم�َل  13اإلّا 

يٍَّة اأْو ِمَقّص�ٍت اأْو اأحواٍض اأْو اأبواٍق  لُِصْنِع ُطُسوٍس ِفضِّ
يٍَّة. 14َبْل َذَهَب الم�ُل كُلُُّه لَِدْفِع  اأْو اأيََّة اأواٍن َذَهِبيٍَّة َوِفضِّ
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اُأُجوِر الُعّم�ِل الع�ِمِليَن ِفي َبيِت اهلِل. 15َولَْم َيُعدَّ اأَحٌد 
الم�َل اأْو ُيح�ِسِب الَِّذيَن ُيَسلُِّموَن الم�َل لِلُعّم�ِل. َفَقْد 
ك�َن الَجِميُع َمْوِضَع ثَِقٍة. 16اأّم� الم�ُل الَِّذي ي�أتِي ِمْن 
اإلَى  َيذَهُب  َيُكْن  َفَلْم  الَخِطيَِّة.  َوَذب�ئِِح  نِْب  الذَّ َذب�ئِِح 

َبيِت اهلِل، َبْل ك�َن ِمْن نَِصيِب الَكَهَنِة.

ُيوآُش ُينِقُذ الُقْدَس ِمْن َمديَنِة الُقْدس
، َواْسَتولَى  17َوَشنَّ َحزائِيُل ُهُجوم�ً َعَلى َمِديَنِة َجتَّ

اأْن ُيه�ِجَم الُقْدَس. 18َفَدَفَع  َعَليه�. َوك�َن َينِوي اأيض�ً 
ُيواآُش م�لاً لَِحزائِيَل َمِلِك اأراَم ُمق�بَِل ُرُجوِعِه َعْن الُهُجوِم 
َصُه ُملُوُك َيُهوذا،  َعَلى الُقْدِس. َف�أْرَسَل اإلَيِه كُلَّ م� َخصَّ
َيُهوش�ف�ُط َوَيُهوراُم َواأَخْزي�، لَِبيِت اهلِل. َكم� اأرَسَل اإلَيِه 
َهِب الَِّذِي ِفي َبيِت الَمِلِك نَفِسِه. َفَعَدَل َحزائِيُل  كُلَّ الذَّ

َمِلُك اأراَم َعْن ُمه�َجَمِة الُقْدِس.

َموُت ُيوآش
ِكت�ِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ َفِهَي  ُيواآَش،  اأْعم�ِل  َبِقيَُّة  19اأّم� 

ت�ِريِخ ُملُوِك َيُهوذا.
20َوَت�آَمَر ق�َدُة ُيواآَش َعَليِه، َوَقَتلُوُه ِفي َبْيِت ِملُّو أ َعَلى 

ق�َدتِِه  ِمْن  اْثن�ِن  َقَتَلُه  َسلَّى. 21َفَقْد  اإلَى  النّ�ِزلَِة  الطَِّرْيِق 
ُهم�: ُيوزاب�ُد ْبُن ِشْمَعَة َوَيُهوزاب�ُد ْبُن ُشوِميَر. ثُمَّ ُدِفَن 

َمَع اآب�ئِِه ِفي َمِديَنِة داُوَد. ب َوَخَلَفُه اْبُنُه اأَمْصي� َمِلك�ً.

َيُهوآحاُز َيبَدأُ ُحكَمه

اعَتَلى َيُهواآح�ُز ْبُن ي�ُهو َعْرَش اإْسرائِيَل ِفي 13 
ِمْن  َوالِعْشِريَن  الثّ�لَِثِة  َنِة  السَّ ِفي  الّس�ِمَرِة 
َسْبَع  َيُهواآح�ُز  َوَحَكَم  لَِيُهوذا.  اأَخْزي�  ْبِن  ُيواآَش  ُحكِم 

َعْشَرَة َسَنًة.
رَّ اأم�َم اهلِل. َوس�َر ِفي َطِريِق َيُرْبع�َم  2َوَفَعَل َيُهواآح�ُز الشَّ

اإْسرائِيَل ُيخِطُئوَن. ف�رَتَكَب  ْبِن ن�ب�َط الَِّذي َجَعَل َبِني 
َخط�ي�ُه نَْفَسه� َولَْم َيَتَوقَّف َعِن ارتك�به�. 3ف�ْشَتدَّ َغَضُب 

اأْو  المدينِة  ِمَن  ِقسٌم  اأْو  قلعٌة  ُربّم�  ُمَحّصنٌة:  ُمنش�أٌة  و.  ِملُّ أ 20:12 

ِمْنَطَقُة القصر.
ب 21:12 مدينة داُود. هي مدينة القدس، خ�ّصًة الجزء الجنوبي 

من المدينة.

اهلِل َعَلى اإْسرائِيَل. َوَجَعَلُهْم َتحَت َسيَطَرِة َحزائِيَل َوَبْنَهَدَد 

َمِن. ًة َطِويَلًة ِمَن الزَّ بِِن َحزائِيَل ُمدَّ

اهلُل َيرَحُم َبِني إْسراِئيل
ُيس�ِعَدُهْم.  اأْن  اهلِل  اإلَى  َيُهواآح�ُز  َل  َتَوسَّ 4ِحيَنِئٍذ، 

َُّه َراأى ُمع�ن�َة َبِني اإْسرائِيَل َعَلى  أن َف�ْسَتج�َب لَُه اهلُل، لِا
أراِميِّيَن. اأْيِدي الا

َرُهْم ِمْن َسيَطَرِة  5َف�أرَسَل اهلُل َمْن ُينِقُذ اإْسرائِيَل. َفَحرَّ

أراِميِّيَن. َفع�َد َبُنو اإْسرائِيَل اإلَى ُبُيوتِِهْم َك�لّس�بِِق. 6َغيَر  الا
يِر ِفي َطِريِق ع�ئَِلِة  اإنَّ َبِني اإْسرائِيَل لَْم َيَتَوقَُّفوا َعِن السَّ
َيُرْبع�َم الَِّذي َجَعَل َبِني اإْسرائِيَل ُيخِطُئوَن. َف�ْسَتَمرُّوا ِفي 
ارتِك�ِب َخط�ي�ُه نَفِسه�، َواأبَقْوا َعَلى اأعِمَدِة َعْشَتُروَت ج 

ِفي الّس�ِمَرِة.
7َواألَحَق َمِلُك اأراَم َهِزيَمًة بَِجيِش َيُهواآح�َز. َوَقَضى 

َخْمِسيَن  اإلّا  ْسرائِيَل  لاإ َيبَق  َفَلْم  ُجُنوِدِه.  ُمعَظِم  َعَلى 
ِمَن  ُجنِديٍّ  اآلاِف  َوَعْشَرَة  َمْرَكب�ٍت،  َوَعْشَر  ف�ِرس�ً، 

الُمش�ِة. َواأَذلَُّهْم َك�أنَُّهْم تُراٌب ُيداُس.
نٌَة ِفي  8اأّم� َبِقيَُّة اأْعم�ِل يُهواآح�َز َوُبُطولاتِِه، َفَهَي ُمَدوَّ

ِكت�ِب ت�ِريِخ ُملُوِك اإْسرائِيَل.
9َوم�َت َيُهواآح�ُز َوُدِفَن َمَع اآب�ئِِه ِفي الّس�ِمَرِة. َوَخَلَفُه 

اْبُنُه َيُهواآُش َمِلك�ً.

ُحْكُم َيُهوآَش إلْسراِئيل
ِفي  اإْسرائِيَل  َعرَش  اآح�َز  ْبُن  َيُهواآُش  10َواعَتَلى 

َيُهواآَش  ِمْن ُحكِم  ْبِعيَن  َوالسَّ الثّ�لَِثِة  َنِة  السَّ ِفي  الّس�ِمَرِة 
11َوَفَعَل  َسَنًة.  َعْشَرَة  ِستَّ  َيُهواآُش  َوَحَكَم  لَِيُهوذا. 
رَّ اأم�َم اهلِل. َوس�َر َعَلى نَْهِج َيُرْبع�َم ْبِن ن�ب�َط الَِّذي  الشَّ
َجَعَل بَِخط�ي�ُه َبِني اإْسرائِيَل ُيخِطُئوَن، َولَْم َيَتَوقَّْف َعِن 

اْرتِك�بِه�.
َمَع  الَجّب�َرِة  َوُحُروبِِه  َيُهواآَش،  اأْعم�ِل  َبِقيَُّة  12اأّم� 

نٌَة ِفي ِكت�ِب ت�ِريِخ ُملُوِك  اأَمْصي�، َمِلِك َيُهوذا، َفِهَي ُمَدوَّ
اإْسرائِيَل.

زوجُة  الكنع�نِّيين.  ِعنَد  الُمِهّمِة  آلِِهِة  الا ِمَن  َعْشَتُروت.  ج 6:13 

خص�ِب. لِذا ك�نَْت تُق�ُم اأعمدٌة طويلٌة ِمْن  البعِل! َواإلَِهُة التَّن�ُسِل َوالاإ
سيق�ِن الاأشج�ِر لِعب�َدتِه�.
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َمَع  الّس�ِمَرِة  ِفي  اآب�ئِِه  َمَع  َوُدِفَن  َيُهواآُش  13َوم�َت 

ُملُوِك اإْسرائِيَل. َوَخَلَفُه ِفي الُحكِم َيُرْبع�ُم.

َيُهوآُش َيُزوُر أِليَشع
َهذا.  بَِمَرِضِه  م�َت  َبْعُد  َوِفيم�  األِيَشُع.  14َوَمِرَض 

َفَذَهَب َيُهواآُش َمِلُك اإْسرائِيَل لَِيُزوَرُه، َوَبَكى َعَليِه َوق�َل: 
آَن َوْقُت َمْرَكَبِة اإْسرائِيَل  »ي� اأبِي! ي� اأبِي! َهْل ح�َن الا

َوَخيِله�؟«
َوَبعَض  َقْوس�ً  »ُخْذ  لَِيُهواآَش:  األِيَشُع  15َفق�َل 

ه�ِم.« 16َفق�َل األِيَشُع لَِمِلِك اإْسرائِيَل: »َضْع َيَدَك  السِّ
َعَلى الَقْوِس.« َفَوَضَع َيَدُه َعَلى الَقْوِس. ثُمَّ َوَضَع األِيَشُع 
َيَديِه َعَلى َيَديِّ الَمِلِك. 17ثُمَّ ق�َل األِيَشُع: »افَتِح النّ�ِفَذَة 
ْهَم.«  السَّ »اأطِلِق  األِيَشُع:  َفق�َل  َفَفَتَحه�.  ْرِقيََّة.«  الشَّ
نَْصِر  َسْهُم  ُهَو  »َهذا  األِيَشُع:  َفق�َل  َيُهواآُش.  َف�أطَلَقُه 
َوَسَتقِضي  اأِفيَق.  ِفي  أراِميِّيَن  الا َسَتْهِزُم  اأراَم.  َعَلى  اهلِل 

َعَليِهْم.«
أْقواَس.« َف�أَخَذه� َيُهواآُش.  18َوق�َل األِيَشُع: »ُخِذ الا

أْرَض.« َفَضَرَب  َفق�َل األِيَشُع لَِمِلِك اإْسرائِيَل: »اْضِرِب الا
19َفَغِضَب  َتَوقََّف.  ثُمَّ  َمّراٍت،  َثلاَث  أْرَض  الا َيُهواآُش 
َرُجُل اهلِل َعَليِه. َفق�َل األِيَشُع: »ك�َن َعَليَك اأْن َتْضِرَب 
َسَتقِضي  كُْنَت  َفِحيَنِئٍذ  َمّراٍت  ِستَّ  اأْو  َمّراٍت  َخْمَس 
نََّك لَْن َتهِزَمُهْم  آَن، َف�إ أراِميِّيَن َقض�ًء ُمبَرم�ً! اأّم� الا َعَلى الا

َغيَر َثلاِث َمّراٍت.«

ُمعِجَزٌة ِعنَد َقْبِر أِليَشع
بِيِع،  الرَّ اأيّ�ِم  ِمْن  َيوٍم  َوِفي  َوُدِفَن.  األِيَشُع  20َوم�َت 

ج�َءْت ِفَرُق ِمَن الُجُنوِد الُمواآبِيِّيَن لَِغزِو اإْسرائِيَل. 21َوك�َن 
�أ َراَأْوا الُغزاَة الُمواآبِيِّيَن، اأْسَرُعوا  اُأن�ٌس َيدِفُنوَن َرُجلاً. َفَلمَّ
لق�ِء الَميَِّت ِفي َقْبِر األِيَشَع. َوم� اإْن َمسَّ الَميُِّت ِعظ�َم  بِ�إ

األِيَشَع، َحتَّى ع�َد اإلَى الَحي�ِة َوَوَقَف َعَلى َقَدَميِه.

َيُهوآُش َيْسَتِعيُد ُمُدَن إْسراِئيل
22َوض�َيَق َحزائِيُل، َمِلُك اأراَم، اإْسرائِيَل َطواَل اأيّ�ِم 

ُحْكِم َيُهواآح�َز. 23َغيَر اأنَّ اهلَل َتَحنََّن َعَلى َبِني اإْسرائِيَل 
َوَرَحَمُهْم بَِسَبِب َعهِدِه َمَع اإْبراِهيَم َواإْسَح�َق َوَيعُقوَب. 

أْرِض اأْو َيَتَخلَّى َعْنُهْم َبعُد. َفَلْم َيَش�أْ اأْن َينِفَيُهْم ِمَن الا
الُحكِم  َفَخَلَفُه ِفي  اأراَم،  َمِلُك  24َوم�َت َحزائِيُل، 

بِْنَهَدُد. 25َوَقبَل اأْن َيُموَت، ك�َن َقِد اْسَتولَى َعَلى َبعِض 
ع�َد  َيُهواآَش  لَِكنَّ  َيُهواآَش.  اأبِي  َيُهواآح�َز  ِمْن  الُمُدِن 
َواْسَتَردَّ َهِذِه الُمُدَن ِمْن بِْنَهَدد بِن َحَزائيَل. َفَهَزَم َيُهواآُش 

بِْنَهَدَد َثلاَث َمّراٍت َواْسَتع�َد ُمُدَن اإْسرائِيَل.

أَمْصيا َيبَدأُ ُحكَمُه ِفي َيُهوذا

َيُهوذا 14  الُمْلَك َعَلى  ُيواآَش  ْبُن  اأَمْصي�  َتَولَّى 
ْسرائِيَل.  َنِة الثّ�نَِيِة ِمْن ُحكِم ُيواآَش لاإ ِفي السَّ
2َوك�َن اأَمْصي� ِفي الخ�ِمَسِة َوالِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه، ِعنَدم� 

َتَولَّى الُحكَم. َوَحَكَم تِْسع�ً َوِعْشِريَن َسَنًة ِفي الُقْدِس. 
اُن، َوِهَي ِمَن الُقْدِس. 3َعِمَل اأَمْصي�  ِه َيُهوَعدَّ َواْسُم اُأمِّ
ِمثَل  ك�ِملاً  اتِّب�ع�ً  اهلَل  َيتَبِع  لَْم  لَِكنَُّه  اهلَل،  ُيْرِضي  م� 
ُيواآُش  َعِمَلُه  اأْن  َسَبَق  م�  كُلَّ  َعِمَل  َبْل  داُوَد.  َسَلِفِه 
ب�ئَِح َوَيحِرقُوَن  ُموَن الذَّ اأُبوُه. 4َفك�َن النّ�ُس م� َيزالُوَن ُيَقدِّ

الَبُخوَر ِفي ُمْرَتَفع�ِت الِعب�َدِة.
َقَتَل  الَممَلَكِة،  َعَلى  َقْبَضَتُه  اأَمْصي�  اأحَكَم  5َولَّم� 

الَقَتَلِة  اأبن�َء  َيْقُتْل  لَْم  اأنَُّه  اأب�ُه. 6َغيَر  َقَتلُوا  الَِّذيَن  الق�َدَة 
َهُؤلاِء بَِسَبِب م� َتُنصُّ َعَليِه َشِريَعُة ُموَسى، َحيُث اأَمَر 
أولاِد،  الا أجِل  لِا آب�ُء  الا ُيقَتَل  اأْن  ينَبِغي  »لا  َوق�َل:  اهلُل 

آب�ِء. َبْل ُيقَتُل كُلُّ واِحٍد  أجِل الا أولاُد لِا َولا اأْن ُيقَتَل الا
َعْن َخِطيَِّتِه.« أ

7َوَقَتَل اأَمْصي� َعْشَرَة اآلاِف اأُدوِميٍّ ِفي واِدي الِمْلِح. 

َواْسَتولَى َعَلى س�لََع بِ�لَحْرِب َواأْسم�ه� َيْقَتِئيَل. َوم�زالَْت 
تُدَعى بَِهذا الاْسِم َحتَّى َيْوِمن� َهذا.

أَمْصيا َيْرَغُب ِفي ُمحاَرَبِة َيُهوآش
ْبِن  َيُهواآح�َز  ْبِن  َيُهواآَش  اإلَى  ُرُسلاً  اأَمْصي�  8اأْرَسَل 

َمِلِك اإْسرائِيَل، ج�َء ِفيه�: »لِم�ذا لا نََتق�َبُل َوجه�ً لَِوجٍه 
اأَمْصي�،  َعَلى  اإْسرائِيَل  َمِلُك  َيُهواآُش  9َفَردَّ  َونََتق�َتُل؟« 

َمِلِك َيُهوذا َوق�َل:
ق�َل  لُبن�َن،  اأْرِز  اإلَى  ِرس�لًَة  لُبن�َن  َعوَسُج  »اأْرَسَل 

أ 6:14 كت�ُب التّثنية 16:24.
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يّ�ً ِمْن لُْبن�َن  ِج اْبَنَتَك لاْبِني.‹ لَِكنَّ َوحش�ً َبرِّ ِفيه�: ›َزوِّ
َمرَّ َوداَس الَعْوَسَج. 10َصِحيٌح اأنََّك َهَزْمَت اأُدوَم. لَِكنََّك 
انَتَفْخَت بِ�لِكْبِري�ِء بَِسَبِب َذلَِك. َف�لَزْم َبيَتَك َوَتب�َه َكم� 
ْن َفَعْلَت َذلَِك  رَّ لَِنفِسَك. َف�إ َيحلُو لََك. َولا َتطلُِب الشَّ

َفَسَتسُقُط اأنَت َوَيُهوذا َمَعَك!«
َيُهواآَش.  َتحِذيِر  اإلَى  َيْسَتِمْع  لَْم  اأَمْصي�  11لَِكنَّ 

َفَخَرَج َيُهواآش، َمِلُك اإْسرائِيَل، لُِيح�ِرَب اأَمْصي�، َمِلِك 
َيُهوذا، ِفي َبيِت َشمٍس ِفي َيُهوذا. 12َف�ألَحَقْت اإْسرائِيُل 
ُبُيوتِِهْم.  اإلَى  َيُهوذا  ِرج�ِل  كُلُّ  َفَهَرَب  بَِيُهوذا.  َهِزيَمًة 
13َوِفي َبيَت َشْمَس اأَسَر َيُهواآُش، َمِلُك اإْسرائِيَل، اأَمْصي� 

ْبَن َيُهواآَش ْبِن اأَخْزي�، َمِلَك َيُهوذا. َواأَخَذ َيُهواآُش اأَمْصي� 
اإلَى َمديَنِة الُقْدِس. َوَهَدَم ُسوَر الُقْدِس ِمْن َبّواَبِة اأْفرايَِم 
اإلَى َبّواَبِة الّزاِوَيِة، نَْحَو اأرَبِع ِمَئِة ِذراٍع. أ 14َواأَخَذ َيُهواآُش 
ِة َوالاأشي�ِء الاُأخَرى الَثِميَنِة الَِّتي ِفي  َهِب َوالِفضَّ كُلَّ الذَّ
َبيِت اهلِل، َمَع الُكُنوِز الَِّتي ِفي َبيِت الَمِلِك. ثُمَّ اأَخَذ 

َبعَض الرَّه�ئِِن َوع�َد اإلَى الّس�ِمَرِة.
َمَع  َوُحُروبِِه  تِِه  َوقُوَّ َيُهواآَش،  اأْعم�ِل  َبِقيَُّة  15اأّم� 

ت�ِريِخ  ِكت�ِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ َفِهَي  َيُهوذا،  َمِلِك  اأَمْصي�، 
ُملُوِك اإْسرائِيَل.

16َوم�َت َيُهواآُش َوُدِفَن َمَع اآب�ئِِه ُملُوِك اإْسرائِيَل ِفي 

الّس�ِمَرِة. َوَخَلَفُه ِفي الُحكِم اْبُنُه َيُرْبع�ُم.

َمْوُت أَمْصيا
َخمَس  َيُهوذا،  َمِلُك  ُيواآَش،  ْبُن  اأَمْصي�  17َوع�َش 

َعْشَرَة َسَنًة َبْعَد َموِت َيُهواآَش ْبِن َيُهواآح�َز َمِلِك اإْسرائِيَل. 
ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ بِ�أَمْصي�  الُمَتَعلَِّقِة  الاُأخَرى  ُأُموِر  الا 18َوكُلُّ 

ِكت�ِب ت�ِريِخ ُملُوِك َيُهوذا. 19َوَت�آَمَر اأهُل الُقدِس َعَليِه. 
عَب اأرَسلُوا ِرج�لاً  َفَهَرَب اإلَى َمِديَنِة لَِخيَش. لَكنَّ الشَّ
ُجثََّتُه  َحَملُوا  20ثُمَّ  ُهن�َك.  اأَمْصي�  َفَقَتلُوا  لَِخيَش،  اإلَى 

َعَلى الَخيِل َوَدَفُنوُه َمَع اآب�ئِِه ِفي َمِديَنِة داُوَد. ب

أ 13:14 ذراع. ِوحدٌة لقي�ِس الُطوِل تع�دُل اأرَبعًة َواأرَبعيَن سنِتمتراً 

اأو تع�دُل اثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتراً  )َوِهَي الّذراُع القصيرُة(.  َونِصف�ً 
ُهَو  هن�  القي�َس  اأنَّ  َوالاأغَلُب  الطّويلُة – الّرسميُة(.  الّذراُع  )َوِهَي 

راِع القِصيرِة. ب�لذِّ
ب 20:14 مدينة داُود. هي مدينة القدس، خ�ّصًة الجزء الجنوبي 

من المدينة.

َعَزْريا َيبَدأُ ُحْكَمُه ِلَيُهوذا
َخَلف�ً  َمِلك�ً  َعَزْري�  َيُهوذا  َشعِب  كُلُّ  َب  نَصَّ 21ثُمَّ 

أبِيِه. َوك�َن َعَزْري� اآنَذاَك ِفي الّس�ِدَسَة َعْشَرَة ِمْن ُعْمِرِه.  لِا
22َوَبْعَد اأْن م�َت اأَمْصي� َوُدِفَن َمَع اآب�ئِِه، اْسَترَجَع َعَزْري� 

اأيَلَة اإلَى َيُهوذا َواأع�َد بِن�َءه�.

َيُرْبعاُم الّثاِني َيبَدأُ ُحكَمُه إلْسراِئيل
23َوَبَداأ َيُرْبع�ُم ْبُن َيُهواآَش، َمِلُك اإْسرائِيَل، ُحْكَمُه 

َنِة الخ�ِمَسَة َعْشَرَة ِمْن ُحْكِم اأَمْصي�  ِفي الّس�ِمَرِة ِفي السَّ
ْبِن َيُهواآَش لَِيُهوذا. َوَحَكَم اإْحَدى َواأْرَبِعيَن َسَنًة. 24َوَفَعَل 
يِر ِفي َطِريِق  رَّ اأم�َم اهلِل. َولَْم َيَتَوقَّْف َعِن السَّ َيُرْبع�ُم الشَّ
ُيخِطُئوَن.  اإْسرائِيَل  َبِني  َجَعَل  الَِّذي  نَب�َط،  ْبِن  َيُرْبع�َم 
َمدَخِل  ِمْن  َة  الُممَتدَّ اإْسرائِيَل  اأْرَض  َيُرْبع�ُم  25َواْسَتع�َد 

َحم�َة اإلَى َبْحِر الَعَرَبِة َتحِقيق�ً لَِكلاِم اهلِل، اإلَِه اإْسرائِيَل، 
اإلَى ُيون�َن ْبِن اأِمت�َي الَِّذي ِمْن َجتَّ ح�ِفَر. 26َوَراأى اهلُل 
اأْم  اإْسرائِيَل ِفي ِضيٍق، َسواٌء اأك�نُوا َعِبيداً  اأنَّ كُلَّ َبِني 
اأحراراً. َولَْم َيُكْن ُهن�َك َمْن َيُمدُّ لَُهْم َيَد الَعْوِن. 27لَِكنَّ 
زالَِة اْسِم اإْسرائِيَل ِمَن الُوُجوِد. َف�أنَقَذُهْم  اهلَل لَْم َيقِض بِ�إ

َعْن َطِريِق َيُرْبع�َم ْبِن َيُهواآَش.
28اأّم� َبِقيَُّة اأْعم�ِل َيُرْبع�َم، َجَبُروتِِه َوُحُروبِِه، َوَكيَف 

اإْسرائِيَل – َوك�نت�  اإلَى  ُهم�  َوَضمِّ َوَحم�َة  ِدَمْشَق  اْسَتَردَّ 
ُملُوِك  ت�ِريِخ  ِكت�ِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ لِيُهوذا – َفِهَي  َقبلاً 

اإْسرائِيَل.
اإْسرائِيَل.  ُملُوِك  اآب�ئِِه  َمَع  َوُدِفَن  َيُرْبع�ُم  29َوم�َت 

َوَخَلَفُه ِفي الُحكِم اْبُنُه َزَكِريّ�.

َعَزْريا َمِلُك َيُهوذا

ِفي 15  َيُهوذا  ُحْكَم  اأَمْصي�  ْبُن  َعَزْري�  َتَولَّى 
َنِة الّس�بَِعِة َوالِعْشِريَن ِمْن ُحْكِم َيُرْبع�َم  السَّ
ْسرائِيَل. 2َوك�َن ِفي الّس�ِدَسَة َعْشَرَة ِمْن ُعْمِرِه ِعنَدم�  لاإ
َتَولَّى الُحكَم. َوَحَكَم اْثَنَتيِن َوَخْمِسيَن َسَنًة ِفي الُقْدِس. 
ِه َيُكْلي�، َوِهَي ِمَن الُقْدِس. 3َوَعِمَل َعَزْري� م�  َواْسُم اُأمِّ
4لَِكنَُّه  اأَمْصي�.  اأُبوُه  َفَعَلُه  م�  كُلِّ  َحَسَب  اهلَل  ُيْرِضي 
َذب�ئَِح  ُموَن  ُيَقدِّ َمْن  ُهن�َك  الُمرَتَفع�ِت. َفك�َن  َيهِدِم  لَْم 

َوُيحِرقُوَن َبُخوراً ِفي تِْلَك الُمرَتَفع�ِت.
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5َواأص�َب اهلُل الَمِلَك َعَزْري� بِ�لَبَرِص، َفك�َن اأْبَرَص 

َفَتَولَّى   . َبيٍت خ�صٍّ ِفي  َسَكَن  ولذا  َمْوتِِه.  َيْوِم  َحتَّى 
ُشُؤوِن  َواإداَرَة  الَمِلِك  َبيِت  َعَلى  ْشراَف  الاإ ُيوث�ُم  اْبُنُه 

عِب. الشَّ
ِكت�ِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ َفِهَي  َعَزْري�،  اأْعم�ِل  َبِقيَُّة  6اأّم� 

ت�ِريِخ ُملُوِك َيُهوذا.
داُوَد. أ  َمِديَنِة  ِفي  اآب�ئِِه  َمَع  َوُدِفَن  َعَزْري�  7َوم�َت 

َوَخَلَفُه ِفي الُحكِم اْبُنُه ُيوث�ُم.

ُحْكُم َزَكِرّيا الَقِصيِر إلْسراِئيل
8َحَكَم َزَكِريّ� ْبُن َيُرْبع�َم َعَلى اإْسرائِيَل ِفي الّس�ِمَرِة 

َنِة الثّ�ِمَنِة َوالثَّلاثِيَن  َة ِستَِّة اأْشُهٍر. َوك�َن َذلَِك ِفي السَّ ُمدَّ
اهلِل  اأم�َم  رَّ  الشَّ َزَكِريّ�  9َوَفَعَل  لَِيُهوذا.  َعَزْري�  ُحْكِم  ِمْن 
َجَعَل  الَِّذي  نَب�َط  ْبِن  َيُرْبع�َم  بَِخط�ي�  َك  َوَتَمسَّ َك�آب�ئِِه. 

َبِني اإْسرائِيَل ُيخِطُئوَن.
ِفي  َوَقَتَلُه  َزَكِريّ�.  َعَلى  ي�بِيَش  ْبُن  َشلُوُم  10َوَت�آَمَر 

ُأُمورِ  الا 11َوكُلُّ  الُحْكِم.  َعَلى  َواْسَتولَى  ِقَبِلع�َم، ب 
نٌَة ِفي ِكت�ِب ت�ِريِخ ُملُوِك  الاُأخَرى الُمَتَعلَِّقِة بَِزَكِريّ� ُمَدوَّ
َق َكلاُم اهلِل. َفَقَد َسَبَق اأْن اأخَبَر  اإْسرائِيَل. 12َوَهَكذا َتَحقَّ
ُملُوك�ً  َسَيُكونُوَن  نَسِلِه  ِمْن  اأجي�ٍل  اأرَبَعَة  اأنَّ  ي�ُهو  اهلُل 

َعَلى اإْسرائِيَل.

ُحْكُم َشُلوَم الَقِصيِر إلْسراِئيل
ِفي  اإْسرائِيَل  ِفي  الُحكَم  ي�بِيَش  ْبُن  َشلُوُم  13َتَولَّى 

َنِة التّ�ِسَعِة َوالثَّلاثِيَن ِمْن ُحْكِم َعَزْري� لَِيُهوذا. َوَحَكَم  السَّ
َشلُوُم َشْهراً واِحداً ِفي الّس�ِمَرِة. 14َوَصِعَد َمن�ِحيُم ْبُن 
ج�ِدي ِمْن تِْرَصَة اإلَى الّس�ِمَرِة. َوَقَتَل َشلُوَم ْبَن ي�بِيَش. 

َوَتَولَّى الُحْكَم َبعَدُه.
َواأعم�لِِه  بَِشلُوَم  الُمَتَعلَِّقِة  الاُأخَرى  ُأُموِر  الا 15َوكُلُّ 

ُملُوِك  ت�ِريِخ  ِكت�ِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ َزَكِريّ�،  َعَلى  َوَت�آُمِرِه 
اإْسرائِيَل.

أ 7:15 مدينة داُود. هي مدينة القدس، خ�ّصًة الجزء الجنوبي 

من المدينة.
عب.« ِفي قراءِة اأًخَرى. ب 10:15 ِقَبِلعام. اأو »اأم�َم الشَّ

َمناِحيُم َمِلُك إْسراِئيل
بِه�.  الُمِحيَطَة  َوالِمنَطَقَة  َتْفَسَح  َمن�ِحيُم  16َوَهَزَم 

َفَقْد ك�َن اأهلُه� َقْد َرَفُضوا اأْن َيفَتُحوا الَبّواَبَة لَُه، ف�قَتَحَم 
الَمِديَنَة َوَشقَّ ُبُطوَن الَحواِمِل ِفيه�.

َنِة  17َتَولَّى َمن�ِحيُم ْبُن ج�ِدي ُحْكَم اإْسرائِيَل ِفي السَّ

التّ�ِسَعِة َوالثَّلاثِيَن لُِحْكِم َعَزْري� َمِلك�ً َعَلى َيُهوذا. َوَحَكَم 
َمن�ِحيُم  18َوَفَعَل  الّس�ِمَرِة.  ِفي  َسَنواٍت  َعَشَر  َمن�ِحيُم 
َك بَِخط�ي� َيُرْبع�َم ْبِن نَب�َط الَِّذي  رَّ اأم�َم اهلِل. َوَتَمسَّ الشَّ

َجَعَل َبِني اإْسرائِيَل ُيخِطُئوَن.
وَر، لُِمح�َرَبِة اإْسرائِيَل. َف�أعط�ُه  19َوج�َء فُوُل َمِلُك اأشُّ

ِة ُمق�بَِل الُحُصوِل َعَلى  َمن�ِحيُم األَف ِقْنط�رٍ ج ِمَن الِفضَّ
الَممَلَكِة.  َعَلى  َسيَطَرتِِه  َتثِبيِت  ِفي  َوُمس�َعَدتِِه  َدْعِمِه 
20َجَمَع َمن�ِحيُم َهذا الَمبَلَغ ِمَن الم�ِل بِ�أْن َفَرَض َعَلى 

ِة. َوَهَكذا  اأغِني�ِء َبَلِدِه َدْفَع َخِمِسيَن ِمْثق�لاً د ِمَن الِفضَّ
وَر ِمْن ُدوَن اأْن َيحَتلَّ اإْسرائِيَل. َرِجَع َمِلُك اأشُّ

ُأُموِر الاُأخَرى الُمَتَعلَِّقِة بَِمن�ِحيَم َواأعم�لِِه  21َوكُلَّ الا

نٌَة ِفي ِكت�ِب ت�ِريِخ ُملُوِك اإْسرائِيَل. 22َوم�َت َمن�ِحيُم  ُمَدوَّ
َوُدِفَن َمَع اآب�ئِِه. َوَتَولَّى الُحْكَم َبعَدُه اْبُنُه َفَقْحي�.

َفَقْحيا َمِلُك إْسراِئيل
ِفي  اإْسرائِيَل  ُحْكَم  َمن�ِحيَم  ْبُن  َفَقْحي�  23َتَولَّى 

َوَحَكَم  لَِيُهوذا.  َعَزْري�  ُحْكِم  ِمْن  الَخْمِسيَن  َنِة  السَّ
َك  رَّ اأم�َم اهلِل. َوَتَمسَّ َفَقْحي� َسَنَتيِن. 24َوَفَعَل َفَقْحي� الشَّ
اإلَى  اإْسرائِيَل  َبِني  َجرَّ  الَِّذي  نَب�َط  ْبِن  َيُرْبع�َم  بَِخط�ي� 

الَخِطيَِّة.
25َوَت�آَمَر َعَليِه َفَقُح اآِمُر الَجيِش، َوَقَتَلُه ِفي الّس�ِمَرِة 

ِحيَن  َرُجلاً  َخْمُسوَن  َمَعُه  َوك�َن  الَمِلِك.  َقْصِر  ِفي 
ُأُموِر  َقَتَلُه. َواْسَتولَى َفَقُح َعَلى الَحْكِم َبْعَدُه. 26َوكُلُّ الا
ِكت�ِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ َواأعم�لِِه  بَِفَقْحي�  الُمَتَعلَِّقِة  الاُأخَرى 

ت�ِريِخ ُملُوِك اإْسرائِيَل.

قي�ٍس  َوِوحدُة  قديمٌة،  ُعملٌة  »كيك�ر.«  ِقنطار. حرفي�ً  ج 19:15 

للَوزِن تع�دُل نَحَو اأرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغرام�ً.
د 20:15 ِمثقال. حرفي�ً »ش�قل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قي�ٍس 

للَوزِن تع�دُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غرام�ً َونِصٍف.
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َفَقُح َمِلُك إْسراِئيل
27َوَتَولَّى َفَقُح ْبُن َرَمْلي� ُحْكَم اإْسرائِيَل ِفي الّس�ِمَرِة 

لَِيُهوذا.  َعَزْري�  ِمْن ُحْكِم  َوالَخْمِسيَن  الثّ�نَِيِة  َنِة  السَّ ِفي 
رَّ اأم�َم اهلِل.  َوَحَكَم َفَقٌح ِعْشِريَن َسَنًة. 28َوَفَعَل َفَقُح الشَّ
َك بَِخط�ي� َيُرْبع�َم ْبِن نَب�َط الَِّذي َجرَّ َبِني اإْسرائِيَل  َوَتَمسَّ

اإلَى الَخِطيَِّة.
لُِمح�َرَبِة  وَر،  اأشُّ َمِلُك  َفلاِسُر،  َتغَلُث  29َوج�َء 

َواآبَِل  ُعُيوَن  َعَلى  َواسَتولَى  َفَقَح.  ُحْكِم  اأْثن�َء  اإْسرائِيَل 
َوَبيِت َمْعَكَة َوي�نُوَح َوق�ِدَش َوح�ُصوَر َوِجْلع�َد َوالَجِليِل 

وَر. َوكُلَّ ِمْنَطَقِة نَفت�لِي. َوَسَبى اأهَله� اإلَى اأشُّ
30َوَت�آَمَر ُهوَشُع ْبُن اأيَلَة َعَلى َفَقَح ْبِن َرَمْلي�، َوَقَتَلُه. 

َنِة الِعْشِريَن  َواْسَتولَى َعَلى الَعرِش َبْعَدُه. ك�َن َهذا ِفي السَّ
يّ� لَِيُهوذا. ِمْن ُحكِم ُيوث�َم ْبِن ُعزِّ

ِكت�ِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ َفِهَي  َفَقَح،  اأْعم�ِل  َبِقيَُّة  31اأّم� 

ت�ِريِخ ُملُوِك اإْسرائِيَل.

ُيوثاُم َمِلُك َيُهوذا
َنِة الثّ�نَِيِة  يّ� ُحْكَم َيُهوذا ِفي السَّ 32َوَتَولَّى ُيوث�ُم ْبُن ُعزِّ

ْسرائِيَل. 33َوك�َن ُيوث�ُم ِفي  ِمْن ُحْكِم َفَقَح ْبِن َرَمْلي� لاإ
الُحكَم،  َتَولَّى  ِعنَدم�  ُعْمِرِه  ِمْن  َوالِعْشِريَن  الخ�ِمَسِة 
ُه ِهَي َيُروش�  َوَحَكَم ِستَّ َعْشَرَة َسَنًة ِفي الُقْدِس. َواُأمُّ
يّ�.  بِْنُت ص�ُدوَق. 34َوَعِمَل ُيوث�ُم م� ُيرِضي اهلَل َك�أبِيِه ُعزِّ
ُموَن  35َغيَر اأنَُّه لَْم َيهِدِم الُمرَتَفع�ِت. َفك�َن ُهن�َك َمْن ُيَقدِّ

َذب�ئَِح َوُيحِرقُوَن َبُخوراً ِفي تِْلَك الُمرَتَفع�ِت. َوَبَنى ُيوث�ُم 
الَبّواَبَة الُعلِويََّة لَِبيِت اهلِل.

ِكت�ِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ َفِهَي  ُيوث�َم،  اأْعم�ِل  َبِقيَُّة  36اأّم� 

ت�ِريِخ ُملُوِك َيُهوذا.
37ِفي َذلَِك الَوقِت، َبَداأ اهلُل ُيرِسُل راِصيَن، َمِلَك 

اأراَم، َوَفَقح�ً ْبِن َرَمْلي� لُِمح�َرَبِة َيُهوذا.
داُوَد. أ  َمِديَنِة  ِفي  اآب�ئِِه  َمَع  َوُدِفَن  ُيوث�ُم  38َوم�َت 

َفَخَلَفُه ِفي الُحْكِم ابُنُه اآح�ُز.

أ 38:15 مدينة داُود. هي مدينة القدس، خ�ّصًة الجزء الجنوبي 

من المدينة.

آحاُز َمِلُك َيُهوذا

ِفي 16  َيُهوذا  َعْرَش  ُيوث�َم  ْبُن  اآح�ُز  َواعَتَلى 
ْبِن  َفَقَح  ُحْكِم  ِمْن  َعْشَرَة  الّس�بَِعَة  َنِة  السَّ
ْسرائِيَل. 2َوك�َن اآح�ُز ِفي الِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه.  َرَمْلي� لاإ
اآح�ُز  َيُكْن  َولَْم  الُقْدِس.  َوَحَكَم ِستَّ َعْشَرَة َسَنًة ِفي 
ِه داُوَد، اإْذ لَْم َيعَمْل م� ُيرِضي إلَهُه. 3َبْل س�َر  ِمثَل َجدِّ
ى ب�ْبِنِه بِ�إحراِقِه  َعَلى نَْهِج ُملُوِك اإْسرائِيَل. َحتَّى اإنَُّه َضحَّ
ِفي النّ�ِر. َوَتَبنَّى كُلَّ الَخط�ي� الَبِشَعِة لِلاُأَمِم الَِّتي َسَبَق 
َم  4َوَقدَّ أْرَض.  الا تِْلَك  ُدُخولِِهْم  لََدى  اهلُل  َطَرَده�  اأْن 
اآح�ُز َذب�ئَِح َواأحَرَق َبُخوراً ِفي الُمرَتَفع�ِت َوَعَلى التِّلاِل 

َوَتحَت كُلِّ َشَجَرٍة َخْضراَء.
5َوج�َء َرِصيُن، َمِلُك اأراَم، َوَفَقُح ْبُن َرَمْلي�، َمِلُك 

اإْسرائِيَل، لِلُهُجوِم َعَلى الُقْدِس. َوح�َصرا اآح�َز، لَِكنَُّهم� 
لَْم َيقِدرا اأْن َيهِزم�ُه. 6ِفي َذلَِك الَيوِم، اْسَتْرَجَع َرِصيُن، 
أرام. َوَطَرَد كُلَّ الَيُهوِد ِمْنه�. َواْسَتَقرَّ  َمِلُك اأراَم، اأيَلَة لا
ُهن�َك  َيْسُكُنوَن  َوم�زالُوا  اأيَلَة.  ِفي  َمك�نَُهْم  أراِميُّوَن  الا

َحتَّى َيْوِمن� َهذا.
وَر،  7َواأْرَسَل اآح�ُز ُرُسلاً اإلَى َتغَلَث َفلاِسَر، َمِلِك اأشُّ

ج�َؤ ِفيه�: »اأن� خ�ِدُمَك، َوبَِمث�َبِة اْبٍن لََك. َفَتع�َل َواأنِقْذنِي 
ِمْن َمِلِك اأراَم َوَمِلِك اإْسرائِيَل اللََّذيِن ُيح�رِب�نَِني.« 8َواأَخَذ 
َوالُكُنوَز ِفي  َبيِت اهلِل  الَِّذِي ِفي  َهَب  َوالذَّ َة  اآح�ُز الِفضَّ
وَر. 9َف�ْسَتج�َب  َبيِت الَمِلِك، َواأرَسَله� َهِديًَّة لَِمِلِك اأشُّ
َواْسَتولَى  ِدَمْشَق.  لُِمق�َتَلِة  َوَذَهَب  آح�َز،  لِا وَر  اأشُّ َمِلُك 

َعَلى الَمِديَنِة َوَسَبى اأهَله� اإلَى ِقيَر. َوَقَتَل اأيض�ً َرِصيَن.
َفلاِسَر،  بَِتغَلَث  لِلَّق�ِء  ِدَمْشَق  اإلَى  اآح�ُز  10َوَذَهَب 

وَر. َوُهن�َك َراأى الَمْذَبَح. َف�أْرَسَل الَمِلُك اآح�ُز  َمِلِك اأشُّ
نَُموَذج�ً َوَرْسم�ً لَِهذا الَمْذَبِح اإلَى الك�ِهِن اُأوِريّ�. 11َفَبَنى 
اأْرَسَلُه  الَِّذي  النَُّموَذِج  َعَلى ِغراِر  اُأوِريّ� َمْذَبح�ً  الك�ِهُن 
اإلَيِه ِمْن ِدَمْشَق. َواأَتمَّ بِن�َءُه َقبَل َعْوَدِة الَمِلِك اآح�َز ِمْن 

ِدَمْشَق.
الَمْذَبَح.  َراأى  ِدَمْشَق،  ِمْن  الَمِلِك  َعْوَدِة  12َوِعْنَد 

َم َعَليِه اأيض�ً َذب�ئَِح َوَتقِدم�ِت  َم َذب�ئَِح َعَليِه. 13َوَقدَّ َوَقدَّ
ِرَكِة َعَليِه. ُحُبوٍب َوَسِكيٍب، َوَرشَّ َدَم َتقِدم�ِت الشَّ

14اأّم� الَمْذَبُح الُبرونْزيُّ الَِّذي ك�َن ِفي َحضَرِة اهلِل، 

الج�نِِب  َعَلى  َفَوَضَعُه  الَهيَكِل،  اأم�ِم  ِمْن  اأَخَذُه  َفَقْد 
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م�ليِّ ِمْن َمْذَبِحِه م� َبيَن َمْذَبِحِه َوَبيِت اهلِل. َفَوَضَعُه  الشَّ
اآح�ُز  15َواأَمَر  َمذَبِحِه.  ِمْن  م�لِيِّ  الشِّ الج�نِِب  َعَلى 
ِفي  الَكِبيَر  الَمذَبَح  »اْسَتخِدِم  لَُه:  َفق�َل  اأْوِريّ�  الك�ِهَن 
ب�ِحيَِّة، َوَتقِدم�ِت الُحُبوِب  ب�ئِِح الّص�ِعَدةِ أ الصَّ َتقِديِم الذَّ
اأهِل  كُلُّ  ُمه�  ُيَقدِّ الَِّتي  ِكيِب  السَّ َوَتقِدم�ِت  الَمس�ئِيَِّة، 
ب�ئِِح  َوالذَّ الّص�ِعَدِة  ب�ئِِح  الذَّ كُلِّ  َدِم  َوُرشَّ  الَبَلِد.  َهذا 
 ، الُبرونِْزيُّ الَمذَبُح  اأّم�  الَكِبيِر.  الَمذَبِح  َعَلى  الاُأخَرى 
م�.«  اأمٍر  َعْن  اهلَل  اأْس�أَل  اأْن  اُأِريُد  ِحيَن  َفَس�أْسَتخِدُمُه 

16َفَفَعَل الك�ِهُن اُأوِريّ� كُلَّ م� اأَمرُه بِِه الَمِلُك اآح�ُز.

َوَرَفَع  الَقواِعِد،  َعواِرَض  اآح�ُز  الَمِلُك  نََزَع  17ثُمَّ 

َعنه� اأْحواَض الِمي�ِه، َونََزَع الَخّزاَن الَكِبيَر َعِن الثِّيراِن 
 . َحَجِريٍّ َرِصيٍف  َعَلى  َوَوَضَعُه  َتحَتُه،  الَِّتي  الُبرونِْزيَِّة 
18َوك�َن الُعّم�ُل َقْد َبَنْوا ق�َعًة داِخَل ِمْنَطَقِة الَهيَكِل ِمْن 

ْبِت. َفَهَدَمه� اآح�ُز اأيض�ً. نََزَع َهِذِه  اأجِل اجِتم�ع�ِت السَّ
وَر. كُلَّه� ِمْن َبيِت اهلِل ِمْن اأجِل َمِلِك اأشُّ

ِكت�ِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ َفِهَي  اآح�َز،  اأْعم�ِل  َبِقيَُّة  19اأّم� 

ت�ِريِخ ُملُوِك َيُهوذا.
20َوم�َت اآح�ُز َوُدِفَن َمَع اآب�ئِِه ِفي َمِديَنِة داُوَد. ب 

َوَخَلَفُه ِفي الُحْكِم اْبُنُه َحَزِقّي�.

ُهوَشُع َيْبَدأُ ُحْكَمُه إلْسراِئيل

اإْسرائِيَل ِفي 17  اأيَلَة َعْرَش  َواْعَتَلى ُهوَشُع ْبُن 
الثّ�نَِيَة  َنِة  السَّ ِفي  َذلَِك  َوك�َن  الّس�ِمَرِة. 
تِْسَع  ُهوَشُع  َوَحَكَم  لَِيُهوذا.  اآح�َز  ُحْكِم  ِمْن  َعْشَرَة 
رَّ اأم�َم اهلِل. لَِكنَُّه لَْم َيُكْن َعَلى  َسَنواٍت. 2َوَفَعَل اآح�ُز الشَّ

رِّ َك�لُملُوِك الَِّذيَن َسَبُقوُه. َرَجِة ِمَن الشَّ نَْفِس الدَّ
ُهوَشَع  لُِمح�َرَبِة  وَر،  اأشُّ َمِلُك  ُر،  َشْلَمْن�أسَّ 3َوج�َء 

َفَهَزَمُه. َفص�َر ُهوَشُع َيدَفُع لَُه الِجْزَيَة.
وَر اأنَّ ُهوَشَع  4لِكْن في َوْقٍت لاِحٍق َراأى َمِلُك اأشُّ

اإلَى َسوا َمِلِك  َقْد نََقَض َعْهَدُه َمَعُه. َفَقْد اأْرَسَل ُرُسلاً 

ُم  تُّقدَّ ك�نَْت  الَِّتي  الّذب�ئِِح  من  الّصاِعَدة.  باِئح  الذَّ أ 15:16 

لاسترض�ء اهلل في العهد القديم، وُمعظمه� ك�َن ُيحَرُق ب�لنّ�ِر عَلى 
المذبح، لذلك سّميت اأيض�ً ُمحَرق�ت.

ب 20:16 مدينة داُود. هي مدينة القدس، خ�ّصًة الجزء الجنوبي 

من المدينة.

وَر.  اأشُّ َمِلِك  َمْعِرَفِة  َغْيِر  ِمْن  اتِّف�ق�ً  َمَعُه  لَِيعِقَد  ِمْصَر، 
َنِويَِّة الُمتََّفِق َعَليه�. َفَقَبَض  َوامَتَنَع َعْن َدفِع الِجزَيِة السَّ

َعَليِه َوَسَجَنُه.
َمن�ِطِق  َجِميِع  َعَلى  َهَجم�ٍت  وَر  اأشُّ َمِلُك  5وَشنَّ 

َثلاَث  َوح�َصَره�  الّس�ِمَرِة،  اإلَى  ج�َء  ثُمَّ  اإْسرائِيَل. 
َعَلى  الاْسِتيلاِء  ِمَن  وَر  اأشُّ َمِلُك  6َوَتَمكََّن  َسَنواٍت. 
ْسرائِيَل.  َنِة التّ�ِسَعِة ِمْن ُحْكِم ُهوَشَع لاإ الّس�ِمَرِة ِفي السَّ
وَر. َواأْسَكَنُهْم ِفي  َوَسَبى َكِثيِريَن ِمْن َبِني اإْسرائِيَل اإلَى اأشُّ

َحَلَح ِعْنَد نَْهِر خ�ُبوَر ِفي ُجوزاَن َوِفي ُمُدِن الم�ِديِّيَن.
اأْخَط�ُأوا  َُّهْم  أن اإْسرائِيَل لِا ُأُموُر لَِبِني  7َحَدَثْت َهِذِه الا

َرُهْم  اإلَى إلَِهِهْم الَِّذي اأخَرَجُهْم ِمْن اأْرِض ِمْصَر. َفَقْد َحرَّ
َيعُبُدوَن  راُحوا  لَِكنَُّهْم  ِمْصَر،  َمِلِك  ِفرَعْوَن  ِة  قُوَّ ِمْن 
الَِّتي  لِلاُأَمِم  الَبِغيَضَة  الُمم�َرس�ِت  اُأْخَرى. 8َوَتَبنَّْوا  اآلَِهًة 
َوَتَبنَّْوا  َمك�نَُهْم.  اإْسرائِيَل  َبِني  لَِيزَرَع  اهلُل  اْسَت�أَْصَله� 
9ارَتَكَب  اإْسرائِيَل.  ُملوُك  بِه�  اأَتى  الَِتي  الُمم�َرس�ِت 
َبُنو اإْسرائِيَل َخط�ي� َكِثيَرًة ِضدَّ إلَِهِهْم َعَلن�ً َوِسّراً. َفَبُنوا 
اإلَى  ِغيَرِة  الصَّ الُمُدِن  ِمَن  ُمُدنِِهْم،  كُلِّ  ِفي  ُمْرَتَفع�ٍت 
الَكِبيَرِة. 10َواأق�ُموا اأنص�ب�ً َتْذك�ِريًَّة َواأعِمَدَة َعْشَتُروَت ج 
َعَلى كُلِّ َتلٍّ ع�ٍل َوَتحَت كُلِّ َشَجَرٍة َخْضراَء. 11َواأْحَرقُوا 
َبُخوراً ُهن�َك ِفي كُلِّ ُمرَتَفع�ِت الِعب�َدِة تِْلَك. َتَبنُّوا نَفَس 
ُأَمُم الَِّتي اْسَت�أَْصَله�  الُمم�َرس�ِت الَبِغيَضِة الَِّتي م�َرَسْته� الا
اهلُل لَِيْزَرَع َبِني اإْسرائِيَل َمك�نَه�. َوَعِملُوا ُشُروراً َفِظيَعًة 

اأغَضَبِت اهلَل َكِثيراً. 12َوَعَبُدوا اأصن�م�ً، َعَلى الرَّغِم ِمْن 
أْمَر.« َرُهْم: »لا َتعَملُوا َهذا الا اأنَّ اهلَل َسَبَق اأْن َحذَّ

اإْسرائِيَل  ُينِذَر  َكي  ائِيَن  َوالرَّ أنِْبي�َء  الا اهلُل  13َواأْرَسَل 

َوص�ي�َي  َواتَبُعوا  ُشُروَركُْم  »اتُركُوا  َوَيُقوَل:  َوَيُهوذا 
آب�ئُِكْم.  لا اأعَطيُته�  الَِّتي  ِريَعِة  بِ�لشَّ اعَملُوا  َوَشرائِِعي. 

أنِبي�ِء ُخّداِمي.« َهَكذا اأَمْرُت اآب�َءكُْم َعَلى لِس�ِن الا
14َغيَر اأنَُّهْم لَْم ُيِطْيُعوا، َبْل َع�نَُدوا َكم� َفَعَل اآب�ؤُهْم 

الَِّذيَن لَْم ُيؤِمُنوا ِبإلَِهِهْم. 15َرَفُضوا َشرائَِع اهلِل َوالَعْهَد 
اإلَى  َيسَتِمُعوا  اأْن  َيش�ُءوا  َولَْم  اآب�ئِِهْم.  َمَع  َقَطَعُه  الَِّذي 

زوجُة  الكنع�نِّيين.  ِعنَد  الُمِهّمِة  آلِِهِة  الا ِمَن  َعْشَتُروت.  ج 10:17 

خص�ِب. لِذا ك�نَْت تُق�ُم اأعمدٌة طويلٌة ِمْن  البعِل! َواإلَِهُة التَّن�ُسِل َوالاإ
سيق�ِن الاأشج�ِر لِعب�َدتِه�. )اأيض�ً ِفي العدد 16(
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اأنُفَسُهْم  ُهْم  َوص�ُروا  ت�ِفَهًة،  اأْوث�ن�ً  َوَعَبُدوا  َتحِذيراتِِه. 
ُأَمِم الُمِحيَطِة بِِهْم، َعَلى  ت�ِفِهيَن ِمثَله�. َوع�ُشوا ِمثَل الا

الرُّغِم ِمْن اأنَّ اهلَل اأنَذَرُهْم اأْن لا َيفَعلُوا َذلَِك.
ِعجَليِن  َوَصَنُعوا  إلَِهِهْم.  َوص�ي�  َجِميَع  16َتَركُوا 

نُُجوَم  َوَعَبُدوا  َعْشَتُروَت،  اأعِمَدَة  َواأق�ُموا  َذَهِبيَّيِن، 
َوَبن�تِِهْم  اأبن�َءُهْم  ُموا  17َوَقدَّ الَبعَل!  َوَخَدُموا  م�ِء،  السَّ
ْحَر َوالِعراَفَة لِلَتَنبُِّؤ بِ�لُمْسَتقَبِل!  َذب�ئَِح لَُه. َواْسَتخَدُموا السِّ
َهذا  َف�أغَضَب  اهلِل!  اأم�َم  رَّ  الشَّ لَِعَمِل  اأنُفَسُهم  َوب�ُعوا 
أْمُر اهلَل َكِثيراً. 18َوَهَكذا َغِضَب اهلُل َكِثيراً َعَلى َبِني  الا
َعِشيَرِة  َعدا  َجِميع�ً  َحْضَرتِِه  ِمْن  َواأخَرَجُهْم  اإْسرائِيَل، 

َيُهوذا.

َشعُب َيُهوذا آِثُموَن أيضا
19َوَكَذلَِك ُبُنو َيُهوذا لَْم ُيِطيُعوا َوص�ي� إلََهُهْم، َبْل 

س�ُروا َعَلى نَْهِج َبِني اإْسرائِيَل، َوَتَبنَّوا ُمم�َرس�تِِهْم.
20َفَرَفَض اهلُل َجميَع َبِني اإْسرائِيَل. َوَجَلَب َعَليِهْم 

َتنَتِصَر  بِ�أْن  اُأْخَرى  لُِشُعوٍب  َوَسَمَح  َكِثيَرًة.  ِضيق�ٍت 
َعَليِهْم. َواأِخيراً، َطَرَحُهْم َبِعيداً َعْنُه َوَعْن نََظِرِه. 21َوَشقَّ 
نَب�َط  ْبَن  َيُرْبع�َم  ُبوا  َونَصَّ َعْن ع�ئَِلِة داُوَد.  اإْسرائِيَل  اهلُل 

ُهْم اإلَى الَخِطيَِّة، َواأبَعَدُهْم َعِن  َمِلك�ً َعَلْيِهم، الَِّذي َجرَّ
ُكوا  اهلِل. 22َفس�َر َبُنو اإْسرائِيَل َعَلى نَْهِج َيُرْبع�َم. َوَتَمسَّ

بَِخط�ي�ُه. 23َف�أخَرَج اهلُل َبِني اإسرائيَل ِمْن َحْضَرتِِه، َكم� 
َبُنو  ُسِبَي  َوَهَكذا  أنِبي�ِء.  الا األِسَنِة  َعَلى  ق�َل  اأْن  َسَبَق 

وَر. َوم�زالُوا ُهن�َك َحتَّى َيْوِمن� َهذا. اإْسرائِيَل اإلَى اأشُّ

نشأُة الّساِمرّيين
الّس�ِمَرِة.  ِمَن  اإْسرائِيَل  َبِني  وَر  اأشُّ َمِلُك  24َواأخَرَج 

َوكُوٍث  ب�بَِل  ِمْن  اُأْخَرى  ِمْنُهْم َجم�ع�ٍت  َبَدلاً  َوَجَلَب 
َوَعّوا َوَحم�َة َوَسْفراِويَم. َف�ْسَتولُوا َعَلى الّس�ِمَرِة َوَسَكُنوا 
ِفي ُمُدنِه�. 25َوِفي بِداَيِة اإق�َمِة َهُؤلاِء ِفي الّس�ِمَرِة، لَِم 
لِلَفْتِك  اُأُسوداً  يهوه  َف�أْرَسَل  يهوه أ،  َيْعُبُدوَن  َيُكونُوا 
وَر: »اإنَّ النّ�َس  بِِهْم، َفَقَتَلْت َبْعَضُهْم. 26َفِقيَل لَِمِلِك اأشُّ
الَِّذيَن َجَلْبَتُهْم َواأْسَكْنَتُهْم ِفي ُمُدِن الّس�ِمَرِة لا َيعِرفُوَن 

أ 25:17 يهوه. اأقرب معنى لهذا الاسم »الك�ئن.«

َعَليِهْم،  اُأُسوداً  اأْرَسَل  َولَِهذا  الَبَلِد.  َذلَِك  اإلَِه  َشِريَعَة 
َفَقَتَلْت َبْعض�ً ِمْنُهْم.«

اأَحَد  اإلَْيِهْم  »اأرِسلُوا  َوق�َل:  وَر  اأشُّ َمِلُك  27َف�أَمَر 

َوَيْسُكَن  لَِيْذَهَب  ُهن�َك.  ِمْن  َسَبيُتُموُهْم  الَِّذيَن  الَكَهَنِة 
ُهن�َك َوُيَعلَِّمُهْم َشِريَعَة اإلَِه َذلَِك الَبَلِد.«

ِمْنه�.  َقْد ُسِبَي  الّس�ِمَرِة ك�ِهٌن ك�َن  اإلَى  28َفَرِجَع 

عَب َكيَف َينَبِغي  َوج�َء َوَسَكَن ِفي َبْيِت اإيَل. َوَعلََّم الشَّ
اأْن َيْعُبُدوا يهوه.

اآلَِهًة  اأيض�ً  َصَنُعوا  النّ�ِس  اُأولَِئَك  َجِميَع  29لَِكنَّ 

الُمرَتَفع�ِت  َوِفي  الَهي�ِكِل  ِفي  َوَوَضُعوه�  بِِهْم،  ًة  خ�صَّ
لَِه  الَِّتي َبن�ه� الّس�ِمِريُّوَن. 30َفَعِمَل اأهُل ب�بَِل َتم�ثِيَل لِلاإ
لَِه نَْرَجَل.  ُسكُّوَث َبُنوَث. َوَعِمَل اأهُل كُوٍث َتم�ثِيَل لِلاإ
اأِشيم�. 31َوَعِمَل اأهُل  لَِه  َوَعِمَل اأهُل َحم�َة َتم�ثِيَل لِلاإ
لََهيِن نَْبَحَز َوَتْرت�َق. َواأحَرَق اأهُل َسْفراِويَم  َعّوا َتم�ثِيَل لِلاإ

َلَك. َلَك َوَعَنمَّ لََهيِن اأْدَرمَّ اأْبن�َءُهْم ِفي النّ�ِر َتْكِريم�ً لِلاإ
َكَهَنًة  َواخت�ُروا  اأيض�ً.  يهوه  َعَبُدوا  32لَِكنَُّهْم 

عِب  ُموا َذب�ئَِح َعِن الشَّ عِب. َفَقدَّ لِلُمرَتَفع�ِت ِمْن َبيِن الشَّ
ِفي الَهي�ِكِل َوالُمرَتَفع�ِت. 33ك�نُوا َيْعُبُدوَن يهوه، لَِكنَُّهْم 
َعَبُدوا اآلَِهًة اُأْخَرى اأيض�ً َكُمم�َرس�ِت الِبلاِد الَِّتي ك�نُوا 

َمسِبيِّيَن ِفيه�.
34َوم� زالُوا َحتَّى َهذا الَيْوِم ُيم�ِرُسوَن تِْلَك الع�داِت 

الَِّتي م�َرُسوه� ِفي الم�ِضي. َفُهْم لا َيْعُبُدوَن يهوه حّق�ً. 
َولا َيعَملُوَن َحَسَب اأنِظَمِة َبِني اإْسرائِيَل َوع�داتِِهْم. َولا 
أْبن�ِء  لِا يهوه  اأعط�ه�  الَِّتي  َوالَوص�ي�  رائِِع  بِ�لشَّ َيْلَتِزُموَن 
َيْعُقوَب، اأي اإْسرائِيَل. 35َفَقْد َقَطَع يهوه َعْهداً َمَعُهْم، 
َواأَمَرُهْم َفق�َل: »لا َتْعُبُدوا اآلَِهًة اُأْخَرى، َولا َتْسُجُدوا لَه� 
ُموا لَه� َذب�ئَِح. 36َبِل اْعُبُدوا يهوه  َولا َتخِدُموه�، َولا تَُقدِّ
ٍة َعِظيَمٍة َوِذَراٍع  الَِّذي اأخَرَجُكْم ِمْن ِمْصَر َواأنَقَذكُْم بُِقوَّ
ب�ئَِح. 37اأِطيُعوا  ُجوُد َوَتقِديُم الذَّ َمْمُدوَدٍة. لَُه َينَبِغي السُّ
لَُكْم.  َكَتَبه�  الَِّتي  َوَوص�ي�ُه  َوَتع�لِيَمُه  َوَشرائَِعُه  اأنِظَمَتُه 
واِم. َولا َتْعُبُدوا اآلَِهًة اُأْخَرى. 38َولا  اعَملُوا بِه� َعَلى الدَّ
َتْنُسوا الَعْهَد الَِّذي َقَطْعُتُه َمَعُكْم. لا َتْعُبُدوا اآلَِهًة اُأْخَرى، 
ِمْن  َسُينِقُذكُْم  َوُهَو  اإلََهُكْم َوحَدُه.  اْعُبُدوا يهوه  39َبِل 

َواَصلُوا  َبْل  َيْسَمُعوا.  لَْم  اأعدائُِكْم.« 40لَِكنَُّهْم  َجِميِع 
ُمم�َرَسَة ع�داتِِهِم الم�ِضَيِة.
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ُأَمُم َتْعُبُد يهوه. َغيَر اأنَّه�  41َوَهَكذا َبداأْت تِْلَك الا

َوح�ُل  ح�لُه�  ُهَو  َوَهذا  اأْوث�نِه�.  ِعب�َدِة  ِفي  اْسَتَمرَّْت 
اأْبن�ئِه� َواأْحف�ِده� َحتَّى َهذا الَيْوِم.

َحَزِقّيا َمِلُك َيُهوذا

ِفي 18  َيُهوذا  َعْرَش  اآح�َز  ْبُن  َحَزِقّي�  َواعَتَلى 
اأيَلَة  ْبِن  ُهوَشَع  ُحْكِم  ِمْن  الثّ�لَِثِة  َنِة  السَّ
ِمْن  َوالِعْشِريَن  الخ�ِمَسِة  ِفي  َحَزِقّي�  2َوك�َن  ْسرائِيَل.  لاإ
َسَنًة  َوِعْشِريَن  تِْسع�ً  َوَحَكَم  َبَداأ ُحْكَمُه،  ِعْنَدم�  ُعْمِرِه 

ِه ُهَو اأبِي بِْنُت َزَكِريّ�. ِفي الُقْدِس. َواْسُم اُأمِّ
ِه داُوَد. 4َفَهَدَم  3َعِمَل َحَزِقّي� م� ُيْرِضي اهلَل ِمثَل َجدِّ

َر الاأنص�َب التَّْذك�ِريََّة، َوَقَطَع اأعِمَدَة  الُمرَتَفع�ِت، َوَكسَّ
َعْشَتُروَت. أ ِفي َذلَِك الَوقِت، ك�َن َبُنو اإْسرائِيَل ُيحِرقُوَن 
َوَدُعوه�  ُموَسى،  َصَنَعه�  الَِّتي  الُبرونِْزيَِّة  لِلَحيَِّة  الَبُخوَر 

»نَحَشت�َن،« َفَسَحَقه� َحَزِقّي� َسْحق�ً.
َيُكْن  َولَْم  اإْسرائِيَل.  اإلَِه  اهلِل،  َعَلى  َحَزِقّي�  5َواتََّكَل 

لَِحَزِقّي� َمِثيٌل َبيَن ُملُوِك َيُهوذا الَِّذيَن َسَبُقوُه اأْو َخَلُفوُه. 
َواأط�َع  لَُه.  َوف�ئِِه  َعَلى  َوَظلَّ  ٍة،  بُِقوَّ ِباهلِل  َك  َتَمسَّ 6اإْذ 

كُلَّ الَوص�ي� الَِّتي اأعط�ه� اهلُل لُِموَسى. 7َفك�َن اهلُل َمَع 
َحَزِقّي�، َفَنَجَح ِفي كُلِّ م� ك�َن َيفَعلُُه.

ُموالِي�ً  َيُعْد  َفَلْم  وَر.  اأشُّ َمِلِك  َعَلى  َحَزِقّي�  َد  َوَتَمرَّ
َوالِمنَطَقِة  َة  َغزَّ اإلَى  َولاَحَقُهْم  الِفِلْسِطيِّيَن  8َوَهَزَم  لَُه. 
اإلَى  الُمراَقَبِة  ُبرِج  ِمْن  ُمُدنَُهُم  َواقَتَحَم  بِه�،  الُمِحيَطِة 

َنِة. الَمِديَنِة الُمَحصَّ

وِريُّوَن َيْسَتوُلوَن َعَلى الّساِمَرة األشُّ
وَر لُِمح�َرَبِة الّس�ِمَرِة،  9َوَذَهَب َشْلَمْن�َأَسُر، َمِلُك اأشُّ

الّرابَِعِة  َنِة  السَّ ِفي  َهذا  ك�َن  الَمِديَنَة.  َجيُشُه  َوح�َصَر 
الّس�بَِعُة  َنُة  السَّ اأيض�ً  َوِهَي  لَِيُهوذا.  َحَزِقّي�  ُحْكِم  ِمْن 
ْسرائِيَل. 10َواْسَتولَى َشْلَمْن�َأَسُر  لُِحْكِم ُهوَشَع ْبِن اأيَلَة لاإ
َنِة  السَّ ِفي  اأي  الثّ�لَِثِة،  َنِة  السَّ نِه�َيِة  ِفي  الّس�ِمَرِة  َعَلى 
َنُة  السَّ اأيض�ً  َوِهَي  لَِيُهوذا.  َحَزِقّي�  ُحْكِم  ِمْن  الّس�ِدَسِة 

زوجُة  الكنع�نِّيين.  ِعنَد  الُمِهّمِة  آلِِهِة  الا ِمَن  َعْشَتُروت.  أ 4:18 

خص�ِب. لِذا ك�نَْت تُق�ُم اأعمدٌة طويلٌة ِمْن  البعِل! َواإلَِهُة التَّن�ُسِل َوالاإ
سيق�ِن الاأشج�ِر لِعب�َدتِه�.

َمِلُك  11َوَسَبى  ْسرائِيَل.  لاإ ُهوَشَع  ُحْكِم  ِمْن  التّ�ِسَعُة 
وَر َواأْسَكَنُهْم ِفي َمديَنِة َحَلَح،  وَر َبِني اإْسرائِيَل اإلَى اأشُّ اأشُّ
َعَلى نَْهِر خ�ُبوَر ِفي اأْرِض ُجوزاَن، َوِفي ُمُدِن الم�ِديِّيَن. 
َبْل  إلَِهِهْم،  َصْوَت  ُيِطيُعوا  لَْم  اإْسرائِيَل  َبِني  أنَّ  12لِا

َيعَملُوا بَِوص�ي� خ�ِدِم اهلِل ُموَسى.  َولَْم  َعْهَدُه.  َكَسُروا 
لَْم َيْسَمُعوا َولَْم َيِطْيُعوا.

وُر َتْسَتِعدُّ ِلالْسِتيالِء َعَلى َيُهوذا أشُّ
َحَزِقّي�،  ُحْكِم  ِمْن  َعْشَرَة  الّرابَِعَة  َنِة  السَّ 13َوِفي 

وَر لُِمح�َرَبِة كُلِّ ُمُدِن َيُهوذا  َذَهَب َسْنح�ِريُب َمِلُك اأشُّ
14َف�أْرَسَل  َعَليه�.  الاْسِتيلاِء  ِمَن  َوَتَمكََّن  َنِة.  الُمَحصَّ
لَِخيَش،  وَر ِفي  اأشُّ اإلَى َمِلِك  َحَزِقّي� َمِلُك َيُهوذا ِرس�لًَة 
َوَس�ُأعِطيَك  تُه�ِجْمِني.  لا  اأخَط�أُْت.  »لََقْد  ِفيه�:  ج�َؤ 

». اأيَّ َمبَلٍغ َتفِرُضُه َعَليَّ
وَر َعَلى َحَزِقّي� ِجْزَيًة ِمقداُره� َثلاُث  َفَفَرَض َمِلُك اأشُّ
َهِب.  الذَّ ِمَن  ِقْنط�راً  َوَثلاثُوَن  ِة  الِفضَّ ِمَن  ِقْنط�رٍ ب  ِمَئِة 
َوِفي  اهلِل  َبيِت  ِفي  الَِّتي  ِة  الِفضَّ كُلَّ  َحَزِقّي�  15َف�أعط�ُه 

َهَب الَِّذي ك�َن َحَزِقّي�  َر َحَزِقّي� الذَّ َبيِت الَمِلِك. 16َفَقشَّ
ى بِِه اأْبواَب َهيَكِل اهلِل َوَدع�ئَِمه�،  َمِلُك َيُهوذا َقْد َغشَّ

وَر. َواأعط�ُه لَِمِلِك اأشُّ

وَر ُيْرِسُل ِرجاالً إَلى الُقْدس َمِلُك أشُّ
وَر ق�َدَتُه الثَّلاَثَة َتْرت�َن َوَرْبَسِريَس  17اأْرَسَل َمِلُك اأشُّ

الُقْدِس.  ِفي  َحَزِقّي�  الَمِلِك  اإلَى  لَِخيَش  ِمْن  َوَرْبش�َقى 
ج�ُءوا َعَلى َراأِْس َجيٍش َعِظيٍم، َوَوَقُفوا ِعْنَد الَقن�ِة قُْرَب 
الِبْرَكِة الُعْلي� الَِّتي َتَقُع َعَلى الطَِّريِق اإلَى َحقِل الغَّّس�لِيَن 
الثَّلاَثُة.  الرِّج�ُل  َهُؤلاِء  18َفن�َدى  الثِّي�ِب.  َوُمبيِّضي 
َبيِت  َعْن  الَمْسؤوُل  ِحْلِقّي�  ْبُن  األِي�ِقيُم  لِِلق�ئِِهْم  َفَخَرَج 
الَمِلِك، َوِشْبَنُة ك�تُِب الَمِلِك، َوُيواُخ ْبُن اآس�َف ح�ِفُظ 

ِجّلاِت. السِّ
19َفق�َل لَُهْم َرْبش�َقى: »قُولُوا لَِحَزِقّي�: َهذا ُهَو م� 

وَر الَعِظيُم: َيُقولُُه َمِلُك اأشُّ

ب 14:18 ِقنطار. حرفي�ً »كيك�ر.« ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قي�ٍس 

للَوزِن تع�دُل نَحَو اأرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغرام�ً.
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›م� الَِّذي َتتَِّكُل َعَليِه؟ 20اأنَْت َتُقوُل: لََديَّ 
ٌة تُِعيُنِني ِفي الَحْرِب، َوَكلاُمَك  ُمْسَتش�ُروَن َوقُوَّ
ِدَك  َتَمرُّ َتتَِّكْل في  َمْن  َعَلى  َهب�ٍء!  ُد  ُمَجرَّ َهذا 
َقَصَبٍة  ِمْن  ُعكّ�ٍز  َعَلى  ُمتَِّكٌئ  21اأنَْت  ؟  َعَليَّ
َمْكُسوَرٍة. َفهِذِه ِهَي ِمْصُر الَِّتي اإِن اتََّك�أ اأَحٌد 
َعَليه� اخَتَرَقْت َيَدُه. َهَكذا ُهَو َمِلُك ِمْصَر لُِكلِّ 

الَِّذيَن َيتَِّكلُوَن َعَليِه.
اإلِِهن�!  يهوه أ  َعَلى  نَتَِّكُل  قُْلَت:  22›َواإْن 

اأم� اأزاَل َحَزِقّي� َمذابَِحُه َواأم�ِكَن ِعب�َدته، َوق�َل 
أهِل َيُهوذا َوالُقْدِس: لا َتعُبُدوا اإلّا اأم�َم َهذا  لِا

الَمذَبِح ُهن� ِفي الُقْدِس؟
وَر َعَلى  آَن ُيراِهُنَك َمولاَي َمِلُك اأشُّ 23›َوالا

أْمِر: اإنَُّه ُمْسَتِعدٌّ اأْن ُيعِطَيَك األَفي ِحص�ٍن  َهذا الا
اإِن اْسَتَطْعَت اأْن َتِجَد ِرج�لاً َيْرَكُبونَه�. 24اأنَت 
لا َتقِدُر اأْن َتهِزَم َحتَّى اأْصَغَر ق�َدِة َمولاَي، َحتَّى 
َوفُْرس�نِه�.  ِمْصَر  َمْرِكب�ِت  َعَلى  اعَتَمْدَت  لَِو 
25اأَتُظنُّ اأنِّي ِجْئُت لُِمه�َجَمِة الُقْدِس َوَتدِميِره� 

ِمْن ُدوِن يهوه؟ َبْل ُهَو الَِّذي ق�َل لِي: اْذَهْب 
ْره�!‹« أْرِض َوَدمِّ اإلَى تِْلَك الا

26َفق�َل األِي�ِقيُم ْبُن ِحْلِقّي�، َوِشْبَنُة، َوُيواُخ لَِرْبش�َقى: 

أراِميَِّة،  الا بِ�للَُّغِة  ُخّداَمَك،  نَحُن  تُِكلِّمن�،  اأن  »نَْرُجو 
َيفَهَم  لَِئّلا  َيُهوذا  بِلَُغِة  تَُكلِّْمن�  َولا  نَفَهُمه�.  َفَنحُن 

عُب م� َتُقولُُه.« الشَّ
27َغيَر اأنَّ َرْبش�َقى ق�َل لَُهْم: »لَْم ُيْرِسْلِني َسيِِّدي 

لَِكي اُأَكلَِّمُكْم اأنُتْم َوحَدكُْم َوَمِلَكُكْم، َبْل اأْرَسَلِني اأيض�ً 
وِر. ُهْم اأيض�ً َسَي�أْكُلُوَن  ُأَكلَِّم الُجُنوَد الواِقِفيَن َعَلى السُّ لِا

َفَضلاتِِهْم، َوَيْشَرُبوَن َبولَُهْم َمَعُكْم!«
بِ�لِعْبِريَِّة:  َوق�َل  ع�ٍل  بَِصْوٍت  َرْبش�َقى  ن�َدى  28ثُمَّ 

وَر! 29َيُقوُل  »اْسَمُعوا ِرس�لََة الَمِلِك الَعِظيِم، َمِلِك اأشُّ
َُّه لا َيْسَتِطيُع اأْن  أن الَمِلُك: ›لا َتَدُعوا َحَزِقّي� َيْخَدْعُكْم، لِا
تِي. 30لا َتَدُعوا َحَزِقّي� ُيقِنُعُكْم بِ�لاتِّك�ِل  ُينِقَذكُْم ِمْن قُوَّ

أ 22:18 يهوه. اأقرب معنى لهذا الاسم »الك�ئن.«

َعَلى اإلَِهُكْم بَِقولِِه: ›يهوه َسُيَخلُِّصن�، َولَْن َيَدَع َمِلَك 
لَِحَزِقّي�.  َتْسَمُعوا  الَمِديَنِة.‹ 31َفلا  َعَلى  َيْسَتولِي  وَر  اأشُّ

وَر: َيُقوُل َمِلُك اأشُّ

 . اإلَيَّ َواخُرُجوا  َمِعي  ُصْلح�ً  ›اعِقُدوا 
ِعَنِبِه  ِمْن  ِمْنُكْم  واِحٍد  كُلُّ  َسَي�أْكُُل  ِحيَنِئٍذ، 
َوتِيِنِه َوَيْشَرُب ِمْن بِْئِرِه. 32ُيْمِكُنُكْم اأْن َتَتَمتَُّعوا 
اأْرٍض  اإلَى  َواآُخَذكُْم  اآتَِي  اأْن  اإلَى  بَِخيراتُِكْم 
َك�أْرِضُكْم. ِهَي اأْرُض ِحنَطٍة َوَخْمٍر، اأْرُض ُخْبٍز 
َوكُُروٍم، اأْرُض َزيُتوٍن َوَعَسٍل. ِحيَنِئٍذ، َسَتْحَيْوَن 
َولَْن َتُموتُوا. َفلا َتْسَمُعوا لَِحَزِقّي�، َفُهَو ُيح�ِوُل 
اأْن َيخَدَعُكْم بَِقولِِه: يهوه َسُينِقُذن�. 33َهْل اأنَقَذ 
ُعوِب اأْرَضُه ِمْن َمِلِك  اأيُّ اإلٍَه ِمْن كُلِّ اآلَِهِة الشُّ
َواأرف�َد.  َحم�َة  اآلَِهُة  اأم�ِمي  34َعِجَزْت  وَر؟  اأشُّ
و. لَْم َتْسَتِطْع  َعِجَزْت اآلَِهُة َسْفراِويَم َوَهيَنَع َوَيمُّ
آلَِهُة كُلُّه� اأْن تُنِقَذ الّس�ِمَرَة ِمنِّي. 35اأيُّ  َهِذِه الا
ُأَمِم اْسَتط�َع اأْن ُينِقَذ اأْرَضُه  اإلٍَه ِمْن كُلِّ اآلَِهِة الا
ِمنِّي؟ َفَكيَف َتَتَوقَُّعوَن َبعَد َذلَِك اأْن ُينِقَذ يهوه 

الُقْدَس ِمنِّي؟‹«

بَِكِلَمٍة  وا  َيُردُّ َفَلْم  ْمَت.  الصَّ لَِزَم  عَب  الشَّ 36لَِكنَّ 

َفَقْد  َحَزِقّي�.  الَمِلِك  اأْمِر  َحَسَب  َرْبش�ِقي  َعَلى  واِحَدٍة 
وا َعَليِه.« اأَمَرُهْم: »لا َتُردُّ

َبيِت  َعْن  الَّمْسؤوُل  ِحْلِقّي�  ْبُن  األِي�ِقيُم  َق  37َفَمزَّ

الَمِلِك، َوِشْبَنُة ك�تُِب الَمِلِك، َوُيواُخ ْبُن اآس�َف ح�ِفُظ 
اإلَى  َعَلى م� َسِمُعوُه. َوج�ُءوا  ُحْزن�ً  ثِي�َبُهْم  ِجّلاِت  السِّ

َحَزِقّي�، َواأخَبُروُه بِم� ق�لَُه َرْبش�َقى.

ِبيِّ إَشْعياء ُث َمَع النَّ َحَزِقّيا َيَتَحدَّ

َق ثِي�َبُه، َولَِبَس 19  َفَلّم� َسِمَع َحَزِقّي� َهذا، َمزَّ
َدَخَل  ثُمَّ  َسِمَع،  م�  بَِسِبِب  ُحزن�ً  َخيش�ً 

اإلَى َبيِت اهلِل.
2َواأْرَسَل َحَزِقّي� األِي�ِقيُم الَمْسؤوُل َعْن َبيِت الَمِلِك، 

َوِشْبَنُة ك�تُِب الَمِلِك، َوُرَؤس�ُء الَكَهَنِة اإلَى النَِّبيِّ اإَشْعي�َء 
َشْعي�َء:  لاإ 3َفق�لُوا  الَخيَش.  َيْلِبُسوَن  َوُهْم  اآُموَص،  ْبِن 
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»َيُقوُل َحَزِقّي�: ›َهذا َيْوُم ِضيٍق َوَت�أِْديٍب لَن�، َفَك�أنَّ ح�لَن� 
َة ِفيه�  ُهَو ح�ُل اْمراأٍة ح�َن َوْقُت ِولاَدتِه�، َغيَر اأنَُّه لا قُوَّ
الَِّذي  َيْسَمُع كُلَّ َكلاِم َرْبش�َقى  لِلِولاَدِة. 4لََعلَّ إلََهَك 
. َولََعلَُّه ُيع�ِقُبُه  وَر لُِيِهيَن اهلَل الَحيَّ اأْرَسَلُه َسيُِّدُه َمِلُك اأشُّ
َعَلى الَكلاِم الَِّذي ق�لَُه. َفَصلِّ إللَِهَك ِمْن اأجِل الاأحي�ِء 

الب�ِقيَن ِفي الَمِديَنِة.‹«
لَُهْم  6َفق�َل  اإَشْعي�َء.  اإلَى  الَمِلِك  َمْسُؤولُو  5َفج�َء 

لا  اهلُل:  ›َيُقوُل  الرِّس�لََة:  َهِذِه  َحَزِقّي�  »َبلُِّغوا  اإَشْعي�ُء: 
وَر َواأه�نُونِي بِِه.  َتَخْف بَِسَبِب م� ق�لَُه ُخّداُم َمِلِك اأشُّ
7ه� اإنِّي واِضٌع ِفيِه ُروَح َخْوٍف. َسَيْسَمُع اإش�َعًة، َفَيُعوُد 

يِف.‹« اإلَى َبَلِدِه. َوُهن�َك َسَيُموُت بِ�لسَّ

ًة أُْخَرى وَر ُيْنِذُر َحَزِقّيا َمرَّ َمِلُك أشُّ
لَِخيَش.  َتَرَك  َقْد  وَر  اأشُّ َمِلَك  اأنَّ  َرْبش�َقى  8َوَسِمَع 

َوع�َد َفَوَجَدُه ِفي َمِديَنِة لِْبَنَة ُيح�ِرُبه�. 9ثُمَّ َسِمَع َمِلُك 
وَر اإش�َعًة َعْن تِْره�َقَة، َمِلِك الَحَبَشِة. َفِقيَل لَُه: »ج�َء  اأشُّ
ًة اُأْخَرى  وَر َمرَّ تِْره�َقُة َكي ُيح�ِرَبَك.« َف�أْرَسَل َمِلُك اأشُّ
َلُهْم َهِذِه الرِّس�لََة اإلَيِه: »قُولُوا  ُرُسلاً اإلَى َحَزِقّي�. 10َوَحمَّ

لَِمِلِك َيُهوذا:

ِحيَن  َعَلْيِه  َتتَِّكُل  الِّذي  اإلَُهَك  ›َيخَدُعَك 
اأْن َيْسَتولَِي َعَلى  وَر  َيْقِدَر َمِلُك اأشُّ َيُقوُل: لَْن 
الُقْدِس. 11لا ُبدَّ اأنََّك َسِمْعَت بِم� َفَعَلُه ُملُوُك 
اأنَُّهْم  َوَكيَف  ُأْخَرى،  الا الُبْلداِن  بُِكلِّ  وَر  اأشُّ
َسَتْنُجو؟  اأنََّك  ُم  َتَتَوهَّ َفَكيَف  َتدِميراً!  ُروه�  َدمَّ
ُعوِب اأْن تُنِقَذه�. َفَقْد  12لَْم َتقِدْر اآلَِهُة َهِذِه الشُّ

َقَضى اآب�ئِي َعَليه�. َقَضْوا َعَلى ُجوزاَن َوح�راَن 
َوَرَصَف َوَبِني َعَدَن ِفي َتلِّ اأّس�َر. 13َواأيَن َمِلُك 
َحم�َة َوَمِلُك اأْرف�َد َوَمِلُك َمِدْيَنِة َسْفراِويَم َوَمِلُك 

ِهيَنَع َوَمِلَك ِعّوا؟‹«

صالُة َحَزِقّيا
ثُمَّ  َوَقَراأه�.  ُسِل  الرُّ ِمَن  الرَّس�ئَِل  َحَزِقّي�  14َف�أَخَذ 

اهلِل.  َحْضَرِة  ِفي  الرَّس�ئَِل  َوَفَرَد  اهلِل  َبيِت  اإلَى  َصِعَد 
15َوَصلَّى َحَزِقّي� ِفي َحضَرِة اهلِل َوق�َل: »ي� اهلُل، ي� اإلََه 

اإْسرائِيَل الج�لُِس َعَلى َملائَِكِة الَكُروبِيَم. أ اأنَْت َوحَدَك 
م�واِت  الَِّذي َصَنَع السَّ اأنَْت  أْرِض.  الا اإلَُه كُلِّ َمم�لِِك 
أْرَض! 16َف�أِمْل اإلَيَّ اُأُذنََك ي� اهلُل. َوافَتْح َعيَنيَك َوانُظْر  َوالا
ُيِهيُن  الَِّذي  َسْنح�ِريَب  َكلاَم  َواْسَمْع  الرِّس�لََة.  َهِذِه 
ُروا  َدمَّ وَر  اأشُّ ُملُوَك  اأنَّ  اهلُل،  ي�  17َصِحيٌح   . الَحيَّ اهلَل 
اأنَُّهْم  اأيض�ً  18َوَصِحيٌح  َواأراِضيه�.  ُأْخَرى  الا ُعوَب  الشُّ
ُأَمِم الاُأخَرى ِفي النّ�ِر. لَِكنَّه� لَْم َتُكْن اآلَِهًة  األُقوا بِ�آلَِهِة الا
َحِقيِقيًَّة، َولَْيُسوا ِسَوى ُصْنِع اأْيٍد َبَشِريٍَّة، َفُهْم َخَشٌب 
ِمْن  َخلِّْصن�  إلَهنا،  ي�  آَن  19َوالا ُروا.  ُدمِّ َولَِهذا  َوَحَجٌر. 
أْرِض اأنََّك  َيِد َسْنح�ِريَب، َحتَّى َتْعِرَف َجِميُع َمم�لِِك الا

لَُه الَوِحيُد.« اأنَْت يهوه ب ُهَو الاإ

َجواُب اهلِل ِلَحزقّيا
20عندئٍذ اأْرَسَل اإشعي�ُء بُن اآُموَص بِِرس�لٍة اإلَى َحَزِقّي� 

ق�َل ِفيه�: »َهذا ُهَو م� َيُقولُُه اهلُل، اإلَُه اإْسرائِيَل: ›َسِمْعُت 
وَر. َصلاَتَك اإليَّ بُِخُصوِص َسْنح�ِريَب َمِلِك اأشُّ

21»َهذا ُهَو م� َيُقولُُه اهلُل بَِش�أْنِِه:

› ي� َسْنح�ِريُب،   
   احتقَرْتَك َواْسَتْهَزاأْت بَِك الَعْذراُء الَعزيَزُة 

ِصْهَيْوُن، ج
   َوَتُهزُّ الَعزيَزُة الُقْدُس د َراأَْسه� ِعْنَد َهَربَِك.

فَت؟ 22  َمْن َعيََّرَت؟ َوَعَلى َمْن جدَّ  
   َوَعَلى َمْن َرَفْعَت َصوَتَك،
   َوَرَفْعَت ُعيونََك بِِكْبِري�ٍء؟

وِس اإْسرائِيَل؟    اَأَعلى قُدُّ
23  عيَّرَت الرَّبَّ من ِخلاِل خّداِمَك الَِّذيَن   

اأْرَسْلَتُهْم.
   قُْلَت: ›بَِمْرَكب�تِي الَكِثيَرِة

في  اهلل  تخدم  ُمجنّحٌة  مخلوق�ٌت  الَكُروبيم.  مالئكة  أ 15:19 

الاأغلِب كُحّراِس حول عرش اهلل َوالاأم�كن المقّدسة. وهن�ك تمث�لان 
للكروبيم على غط�ء صندوق العهد الذي يمثّل حضور اهلل. انظر 

كت�ب الخروج 10:25–22.
ب 19:19 يهوه. اأقرب معنى لهذا الاسم »الك�ئن.«

ج 21:19 الَعزيَزُة ِصْهَيْون. حرفّي�ً »الابنة ِصْهَيْون.«

د 21:19 الَعزيَزُة القدس. حرفّي�ً »الابنة القدس.«
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   َصِعْدُت اإلَى اأع�لِي الِجب�ِل
   َواإلَى ِقَمِم لُْبن�َن.

أْرِز،    َقَطْعُت اأعلى اأْشج�ِر الا
رِو.    َواأْفَضَل اأْشج�ِر السَّ

   َصِعْدُت اإلَى اأعَلى ِقَمِمِه،
   َواإلَى اأْكَثِر غ�ب�تِِه َكث�َفًة.

24  َحَفْرُت اآب�راً،  
ُأْخَرى. أراِضي الا    َوَشِرْبُت م�َء الا

ْفُت كُلَّ اأنْه�ِر ِمْصَر     َوبِب�ِطِن اأْقداِمي جفَّ
َوَسواِقيه�.‹

25  لَِكْن األَْم َتْسَمْع بِم� َخطَّطُت لَُه؟  
   بِم� َخطَّْطُت لَُه منُذ القديِم،

آَن جعلُتُه يحدُث؟    َوالا
َل الُمُدَن الَحِصيَنَة  أْن تَُحوِّ    َفَقْد َخطَّْطُت لا

اإلَى تِلاِل ُحط�ٍم،
26  َبْيَنم� َشعُب َهِذِه الُمُدِن ُضَعف�ُء َوُمْرَتِعِبيَن.  
   ِمثَل ُعْشٍب ِفي الَحقِل َوَحِشيٍش اأْخَضَر،

   ِمثَل الُعْشِب َعلى ُسُطوِح الَمن�ِزِل،
ْرِقيَُّة. ي�ُح الشَّ    تُحِرقُُه الرِّ

27  اأن� اأْعِرُف َمتى َتُقوُم َوَمتى َتجِلُس،  
   َوَمتى َتْخُرُج َوَمتى َتْدُخُل،

.    َواأْعِرُف َثَورانََك َعليَّ
، ََّك ثُْرَت َعليَّ أن 28  لا  

   َواأن� َسِمْعُت َكلاَمك الُمَتَكبَِّر،
   َفَس�أَضُع الُخطّ�َف ِفي اأنِْفَك،

   َوالرََّسَن ِفي َفِمَك، أ
   َوَس�أْجَعلَُك َتُعوُد اإلى اأْرِضَك ِفي الطَِّريِق 

الَِّذي ِجْئَت بِِه.‹«

ي�  َس�ُأِعيُنَك،  اأنِّي  َعَلى  الَعلاَمُة  ِهَي  29»َوَهِذِه 

َنِة  َنَة َزْرع�ً َيْنُمو َوحَدُه. َوِفي السَّ َحَزِقّي�: َسَت�أْكُُل َهِذِه السَّ
الق�ِدَمِة َسَت�أْكُُل َزْرع�ً َيْنُمو ِمْن ُبُذوِر الَمْحصُوِل الّس�بِِق. 
َنِة الثّ�لَِثِة َفَسَتْحُصُدوَن م� َتْزَرُعوَن. َوَتْغِرُسوَن  اأّم� ِفي السَّ

عَلى  للسيَطَرِة  اأدات�ِن   . . . َسَن  َوالرَّ  . . . الُخّطاَف  أ 28:19 

الَبه�ئِم.

ِمْن َعِشيَرِة  النّ�ُجوَن  ِعَنب�ً. 30اأّم�  ِمْنه�  َوَت�أْكُلُوَن  كُُروم�ً 
أْرِض  الا ِفي  ُجُذوَرُهْم  ُقوَن  َوَسُيَعمِّ َفَسَيُعوُدوَن،  َيُهوذا 
َُّه َسَتْبَقى َبِقيٌَّة َوَتخُرُج ِمَن الُقْدِس، ِمْن  أن َوَيْنُموَن. 31لِا

َجَبِل ِصْهَيْوَن. اهلُل الَقِديُر َيصَنُع َهذا بَِسَبِب َغْيَرتِِه.
وَر: 32»َهذا ُهَو م� َيُقولُُه اهلُل َعْن َمِلِك اأشُّ

› لَْن َيدُخَل َهِذِه الَمِديَنَة،   
   اأْو ُيطِلَق ِفيه� َسْهم�ً واِحداً.

   لَْن َيْقَتِرَب اإلَى الَمِديَنِة بِ�أْتراِسِه،
   اأْو َيْبِنَي ُبْرَج ِحص�ٍر َعَليه�.

33  ِفي الطَِّريِق الَِّذي ج�َء ِمْنُه َسَيْرِجُع.  
   لَْن َيدُخَل َهِذِه الَمِديَنَة.

   َهذا ُهَو م� َيُقولُُه اهلُل.
34  َس�ُأداِفُع َعِن هِذِه الَمِديَنِة َواُأنِْقُذه�.  

   ِمْن اأجِل داُوَد، َوِمْن اأجِل اْسِمي، َس�أْفَعُل 
َهذا.‹«

وِرّي الَقضاُء َعَلى الَجيِش األشُّ
ِمَئًة  َوَقَتَل  اهلِل  َملاُك  َخَرَج  اللَّيَلِة  تِْلَك  35ِفي 

وِريِّيَن.  َوَخْمس�ً َوَثم�نِيَن األَْف ُجْنِديٍّ ِفي ُمَعْسَكِر الاأشُّ
ُجَثِث  كُلَّ  َراَأْوا  ب�ِح،  الصَّ ِفي  وِريُّوَن  الاأشُّ اأف�َق  َولَّم� 
وَر، َذلَِك الَمك�َن  الَقتَلى. 36َفغ�َدَر َسْنح�ِريُب، َمِلُك اأشُّ
ع�ئِداً اإلَى نِيَنَوى َحيُث اأق�َم. 37َوذاَت َيْوٍم ك�َن َيعُبُد 
َلُك َوَشراآِصَر  ِفي َهيَكِل اإلَِهِه نَْسُروَخ. َفَقَتَلُه اْبن�ُه اأْدَرمَّ
يِف. ثُمَّ َهَرب� اإلَى اأْرِض اأراراَط. َوَخَلَفُه ِفي الُحْكِم  بِ�لسَّ

وَن. اْبُنُه اآَسْرَحدُّ

َمَرُض َحَزِقّيا

َوق�َرَب 20  َحَزِقّي�  َمِرَض  الَوقِت،  َذلَِك  ِفي 
الَمْوَت. َفَذَهَب النَِّبيُّ اإَشْعي�ُء ْبُن اآُموَص اإلَى 
َحَزِقّي� َوق�َل لَُه: »َيُقوُل اهلُل لََك: ›َرتِّْب ُشُؤوَن َبْيِتَك، 

َُّه لَْن َيُطوَل بَِك الُعْمُر. َبْل َسَتُموُت َقِريب�ً!‹« أن لِا
2َف�أداَر َحَزِقّي� َوجَهُه اإلَى الح�ئِِط. َوَصلَّى اإلَى اهلِل 

كُلِّ  َوِمْن  بَِوف�ٍء  َخَدْمُتَك  اأنِّي  اهلُل  ي�  3»اْذكُْر،  َوق�َل: 
َقْلِبي. َوَفَعْلُت م� ُيْرِضيَك.« ثُمَّ َبَكى َحَزِقّي� ُبك�ًء ُمّراً.
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ِفي  الَوِسيَطَة  الّس�َحَة  اإَشْعي�ُء  َيَتج�َوَز  اأْن  4َوَقبَل 

الَمِديَنِة، َكلََّمُه اهلُل َوق�َل لَُه: 5»اْرِجْع َوَكلِّْم َحَزِقّي�، ق�ئَِد 
َك داُوَد: َقْد َسِمْعُت  َشعِبي، َوقُْل لَُه: ›َيُقوُل اهلُل، اإلَُه َجدِّ
َصلاَتَك َوَراأيُت ُدُموَعَك. َولَِهذا َس�أْشِفيَك. َوِفي الَيْوِم 
الثّ�لِِث َسَتْذَهُب اإلَى َبْيِت اهلِل. 6َوَس�ُأِضيُف اإلَى َحي�تَِك 
َواُأنِْقُذ َهِذِه الَمِديَنَة ِمْن  َخْمَس َعْشَرَة َسَنًة. َوَس�ُأنِْقُذَك 
وَر. َوَس�أحِمي َهِذِه الَمِديَنَة ِمْن اأجِل اْسِمي،  َمِلِك اأشُّ

َوِمْن اأجِل الَوعِد الَِّذي َقَطْعُتُه لِداُوَد خ�ِدِمي.‹«
7ثُمَّ ق�َل اإَشْعي�ُء: »اْصَنُعوا َخِليط�ً ِمَن التِّيِن َوَضُعوُه 

ألَِم.  ألَِم.« َف�أَخُذوُه َوَوَضُعوُه َعَلى َمك�ِن الا َعَلى َمك�ِن الا
َفَتع�َفى َحَزِقي�.

َعالَمٌة ِلَحَزِقّيا
اأنَّ  َعَلى  الَعلاَمُة  ِهَي  َشْعي�َء: »م�  لاإ َحَزِقّي�  8َوق�َل 

اهلَل َسَيْشِفيِني ِشف�ًء ك�ِملاً َواأنِّي َس�أذَهُب اإلَى َبيِت اهلِل 

ِفي الَيْوِم الثّ�لِِث.«
9َفق�َل اإَشْعي�ُء: »اْخَتْر َعلامًة ِمَن اْثَنَتيِن. َهْل تُِريُد 

أم�ِم، اأْم َيَتراَجُع  اأْن َيَتَحرََّك الظِّلُّ َعْشَر ُخطواٍت اإلَى الا
َعْشَر َدَرج�ٍت؟ َهِذِه ِهَي الَعلاَمُة َعَلى اأنَّ اهلَل َسَيْفَعُل 

َكم� ق�َل.«
َم الظِّلُّ  أْمٌر َسهٌل اأْن َيَتَقدَّ 10َف�أج�َب َحَزِقّي�: »اإنَُّه لا

َعْشَر َدَرج�ٍت، ف�جَعْلُه َيَتراَجُع َعْشَر َخَطواٍت.«
11َفَصلَّى اإَشْعي�ُء اإلَى اهلِل، َفَجَعَل اهلُل الظِّلَّ َيَتراَجُع 

َعْشَر َخَطواٍت، َحيُث ع�َد اإلَى الَموِضِع الَِّذي ك�َن ِفيِه 
َقبَل َعْشِر َخَطواٍت.

َحَزِقّيا َوَوفٌد ِمْن باِبل
ْبُن  َبلاذاُن  َمرُدوُخ  اأْرَسَل  الَوقِت،  َذلَِك  12ِفي 

َبلاذاَن، َمِلُك ب�بَِل، َرس�ئَِل َوَهِديًَّة اإلَى َحَزِقّي�. َوم� َدَفَعُه 
َمِريض�ً.  َحَزِقّي� ك�َن  اأنَّ  َسِمَع  اأنَُّه  ُهَو  َذلَِك  َعَمِل  اإلَى 
َب بِِه،  13َفسِمَع َحَزِقّي� عن الَوفِد الق�ِدِم ِمْن ب�بَِل َوَرحَّ

َة،  الِفضَّ اأراُهُم  َبيِتِه.  ِفي  الثَِّميَنِة  الاأشي�ِء  كُلَّ  َواأراُهْم 
َهَب، َوالاأطي�َب، َوالِعْطَر الثَِّميَن، َوالاأسِلَحَة، َوكُلَّ  َوالذَّ
لَْم  َحَزِقّي�  َبيِت  ِفي  َشْيٌء  َيبَق  َفَلْم  َمخ�ِزنِِه.  ِفي  َشيٍء 

ُيِرِهْم اإيّ�ُه.

َوَس�ألَُه:  َحَزِقّي�  الَمِلِك  اإلَى  اإَشْعي�ُء  النَِّبيُّ  14َفج�َء 

»م�ذا ق�َل َهُؤلاِء الرِّج�ُل؟ َوِمْن اأيَن ج�ُءوا؟«
َف�أج�َب َحَزِقّي�: »ج�ُءوا ِمْن َبَلٍد َبِعيٍد، ِمْن ب�بَِل.«

15َفق�َل اإَشْعي�ُء: »َوم� الَِّذي َراَأْوُه ِفي َبيِتَك؟«

َفلا  َبيِتي،  ِفي  َشيٍء  كُلَّ  »َراَأْوا  َحَزِقّي�:  َف�أج�َب 
ُيوَجُد َشيٌء ِفي َمخ�ِزنِي لَْم اُأِرِه لَُهْم.«

16ِحيَنِئٍذ، ق�َل اإَشْعي�ُء لَِحَزِقّي�: »اْسَتِمْع اإلَى ِرس�لَِة 

اهلِل: 17›َسَي�أْتِي َوقٌت َسُيْؤَخُذ ِفيِه كُلُّ َشيٍء ِفي َبيِتَك، 

لَْن  اإلَى ب�بَِل.  الَيْوِم،  اآب�ؤَك َحتَّى َهذا  َخَرُه  ادَّ َوكُلُّ م� 
ى َشيٌء ِمْنُه. اهلُل ُهَو الَِّذي َيُقوُل َهذا. 18َوَسُيْؤَخُذ  َيَتَبقَّ

ام�ً ِفي َقْصِر َمِلِك ب�بَِل.‹« اأولاُدَك اأنَْت لَِيِصيُروا ُخدَّ
اهلِل.«  ِرس�لَُة  ِهَي  »َحَسَنٌة  َحَزِقّي�:  19َفق�َل 

أم�ُن  َوالا لاُم  السَّ م�داَم  ِعْنِدي  م�نَِع  »لا  اأض�َف:  ثُمَّ 
َسَيُسوداِن ِفي َحي�تِي!«

َواأعم�لِِه  بَِحَزِقّي�  الُمَتَعلَِّقِة  الاُأخَرى  ُأُموِر  الا 20َوكُلُّ 

نٌَة  ِه لِلَقن�ِة ِمْن اأجِل اإدخ�ِل الم�ِء اإلَى الَمِديَنِة ُمَدوَّ َوَشقِّ
ِفي ِكت�ِب ت�ِريِخ ُملُوِك َيُهوذا. 21َوم�َت َحَزِقّي� َوُدِفَن َمَع 

ى. اآب�ئِِه. َوَخَلَفُه ِفي الُحْكِم اْبُنُه َمَنسَّ

ى َمِلُك َيُهوذا َمَنسَّ

ُعْمِرِه 21  ِمْن  َعْشَرَة  الثّ�نَِيَة  ِفي  ى  َمَنسَّ ك�َن 
ِعنَدم� اعَتَلى َعِرَش َيُهوذا. َوَحَكَم َخْمَسًة 

ِه َحْفِصيَبَة. َوَخْمِسيَن َسَنًة ِفي الُقْدِس. َوك�َن اْسُم اُأمِّ
الُمم�َرس�ِت  َوَتَبنَّى  اهلِل.  اأم�َم  رَّ  الشَّ ى  َمَنسَّ 2َوَفَعَل 

الَِّتي  أْرِض  الا ِمَن  اهلُل  َطَرَده�  الَِّتي  ُعوِب  لِلشُّ الَبِشَعَة 
الُمرَتَفع�ِت  بِن�َء  ى  َمَنسَّ 3َواأع�َد  اإْسرائِيَل.  َبُنو  اأَخَذه� 
َمذابَِح  بِن�َء  َواأع�َد  َحَزِقّي�.  اأُبوُه  َهَدَمه�  َقْد  ك�َن  الَِّتي 
لِلَبعِل َواأق�َم َعُموَد َعْشَتُروَت، أ َكم� َفَعَل اأخ�آُب َمِلُك 
م�ِء َوَخَدَمه�. 4َوَبَنى  ى نُُجوَم السَّ اإْسرائِيَل. َوَعَبَد َمَنسَّ
َعنُه  ق�َل  الَِّذي  اهلِل  َبيِت  ِفي  الّزائَِفِة  لِلاآلَِهِة  َمذابَِح 
الُقدِس.« 5َوَبَنى  ِفي  أَبِد  الا اإلَى  اْسِمي  اهلُل: »َس�أَضُع 

زوجُة  الكنع�نِّيين.  ِعنَد  الُمِهّمِة  آلِِهِة  الا ِمَن  َعْشَتُروت.  أ 3:21 

خص�ِب. لِذا ك�نَْت تُق�ُم اأعمدٌة طويلٌة ِمْن  البعِل! َواإلَِهُة التَّن�ُسِل َوالاإ
سيق�ِن الاأشج�ِر لِعب�َدتِه�. )اأيض�ً ِفي العدد 7(
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اهلِل.  َبيِت  س�َحَتي  ِفي  م�ِء  السَّ لُِنُجوِم  َمذابَِح  ى  َمَنسَّ
ْحِر َوالِعراَفِة  6َواأحَرَق اأْيض�ً اأبن�َءُه َكَقرابِيَن. َواْسَتع�َن بِ�لسِّ

لُِمح�َولَِة َمعِرَفِة الُمسَتقَبِل. َواْسَتخَدَم ُوَسط�َء ُروح�نِيِّيَن 
َوُمَشعِوِذيَن.

رِّ اأم�َم اهلِل. َفَغِضَب اهلُل  ى ِمْن َعَمِل الشَّ َواأكَثَر َمَنسَّ
ى تِمث�لاً َمنُحوت�ً لَِعْشَتُروَت،  َغَضب�ً َشِديداً. 7َوَصَنَع َمَنسَّ
َوَوَضَعُه ِفي الَهيَكِل. َوُهَو الَهيَكُل الَِّذي ك�َن اهلُل َقْد 
ق�َل لِداُوَد َواْبِنِه ُسَلْيم�َن َعْنُه: »اخَتْرُت الُقْدَس ِمْن كُلِّ 
الُقْدِس  الَهيَكِل ِفي  اإْسرائِيَل. َس�أَضُع اْسِمي ِفي  ُمُدِن 
الَِّتي  أْرِض  الا ِمَن  ُيطَرُدوَن  اأَدَعُهْم  8َولَْن  أَبِد.  الا اإلَى 
آب�ئِِهْم. َبْل َس�أَدُعُهْم َيبُقوَن ِفي اأْرِضِهْم، اإذا  اأعَطيُته� لا
لَُهْم  اأعط�ه�  الَِّتي  التَّع�لِيِم  َوكُلَّ  َوص�ي�َي  كُلَّ  اأط�ُعوا 
ى  ُهْم َمَنسَّ َعبِدي ُموَسى.« 9لَِكنَُّهْم لَْم َيسَمُعوا، َبْل َجرَّ
م�َرَسْته�  الَِّتي  ُروِر  الشُّ كُلِّ  ِمْن  اأقَبَح  ُشُروٍر  َعَمِل  اإلَى 
َبِني  َقبَل ُدُخوِل  َكْنع�َن  ِمْن  َطَرَده� اهلُل  الَِّتي  ُعوُب  الشُّ

اإْسرائِيَل اإلَيه�.
أنِبي�ِء: 11»َعِمَل  10َوق�َل اهلُل َعَلى لِس�ِن ُخّداِمِه الا

ى كُلَّ َهِذِه الاأشي�ِء الَبِغيَضِة. َوزاَدْت ُشُروُرُه َعَلى  َمَنسَّ
وِريِّيَن ِمْن َقبِلِه، َوَجرَّ َيُهوذا اإلَى الَخِطيَِّة بَِسَبِب  أمُّ ُشُرورِ الا
اأْوث�نِِه. 12لَِهذا َيُقوُل اهلُل، اإلَُه اإْسرائِيَل: ›ه� اإنِّي ج�لٌِب 
ِضيق�ً َكِثيراً َعَلى الُقْدِس َوَعَلى َيُهوذا َسُيْصَدُم كُلُّ َمْن 
َيْسَمُع بِِه. 13َوم� َعِمْلُتُه بِ�لّس�ِمَرِة َوَبيِت اأخ�آَب َس�أْعَملُُه 
أْسَفِل،  الا اإلَى  َوُيقَلُب  َصْحٌن  ُيْمَسُح  َوَكم�  بِ�لُقْدِس. 
ِمْن  ى  َيَتَبقَّ م�  14َوَس�أْتُرُك  بِ�لُقْدِس.  َس�أفَعُل  َكَذلَِك 
اأعداؤُهْم  َفَيْسِبيِهْم  َعَليِهم،  اأعداَءُهْم  َوَس�أنُْصُر  َشعِبي. 
ُيْرِضيِني.  َعِملُوا م� لا  َُّهْم  أن َغن�ئُِم َحْرٍب، 15لِا َك�أنَُّهْم 
اأغَضُبونِي ُمْنُذ َيْوِم ُخُروِج اآب�ئِِهْم ِمْن ِمْصَر َوَحتَّى الَيْوِم. 
ى اأْبِري�َء َكِثيِريَن، َواأغَرَق الُقْدَس بَِدِمِهْم.  16َوَقَتَل َمَنسَّ

بِه�  َجرَّ  الَِّتي  الَخِطيَِّة  اإلَى  كُلُّه�  الَخط�ي�  َهِذِه  تُض�ُف 
رَّ اأم�َم اهلِل.‹« َيُهوذا لِلَخِطيَِّة، َحتَّى َفَعلُوا الشَّ

ارَتَكَبه�،  الَِّتي  َوَخط�ي�ُه  ى  َمَنسَّ اأْعم�ِل  َبِقيَُّة  17اأّم� 

نٌَة ِفي ِكت�ِب ت�ِريِخ ُملُوِك َيُهوذا. َفِهَي ُمَدوَّ
ُبْست�ِن  ِفي  ُدِفَن  اآب�ئِِه.  َمَع  َوُدِفَن  ى  َمَنسَّ 18َوم�َت 

الُحْكِم  ِفي  َوَخَلَفُه  ُعّزا.«  »ُبْست�َن  ُدِعَي  الَِّذي  َبيِتِه 
اْبُنُه اآُموُن.

آُموُن َمِلُك َيُهوذا
19ك�َن اآُموُن ِفي الثّ�نَِيِة َوالِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه ِعنَدم� 

اعَتَلى الَعْرَش. َوَحَكَم َسَنَتيِن ِفي الُقْدِس. َوك�َن اْسُم 
ِه َمُشلََّمَة بِْنَت ح�ُروَص، ِمْن َيْطَبَة. اُأمِّ

ى.  َمَنسَّ َك�أبِيِه  اهلِل  اأم�َم  رَّ  الشَّ اآُموُن  20َوَفَعَل 

أوث�ن  الا َوَخَدَم  َفَعَبَد  اأبِيِه.  نَْهِج  َعَلى  اآُموُن  21َوع�َش 

الَِّتي َعَبَده� َوَخَدَمه� اأُبوُه. 22َوَهَكذا َتج�َهَل اهلَل، اإلََه 
اآب�ئِِه، َولَْم َيِعْش َكم� ُيْرِضي اهلَل. 23َوَت�آَمَر ُخّداُم اآُموَن 
َوَقَتلُوا كُلَّ  الَبَلِد  َبيِتِه. 24َفق�َم َشعُب  ِفي  َوَقَتلُوُه  َعَليِه 
ُبوا اْبَنُه ُيوِشّي�  الَِّذيَن َت�آَمُروا َعَلى اآُموَن َوَقَتلُوُهْم. ثُمَّ نَصَّ

َمِلك�ً َبْعَدُه.
ِكت�ِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ َفِهَي  اآُموَن،  اأْعم�ِل  َبِقيَُّة  25اأّم� 

ت�ِريِخ ُملُوِك َيُهوذا.
26َوُدِفَن اآُموُن ِفي َقْبِرِه ِفي ُبْست�ِن ُعّزا. َوَخَلَفُه ِفي 

الُحْكِم اْبُنُه ُيوِشّي�.

ُيوِشّيا َمِلُك َيُهوذا

ِعْنَدم� 22  ُعْمِرِه  ِمْن  الثّ�ِمَنِة  ِفي  ُيوِشّي�  ك�َن 
َتَولَّى الُحْكَم. َوَحَكَم اإحَدى َوَثلاثِيَن َسَنًة 
ِمْن  َعداَيَة  بِْنَت  َيْدَيَدَة  ِه  اُأمِّ اْسُم  َوك�َن  الُقْدِس.  ِفي 
بُِكلِّ  اهلَل  َوَتِبَع  اهلَل.  ُيْرِضي  م�  ُيوِشّي�  2َوَعِمَل  ُبْصَقَة. 

ِبيِل الِتزام�ً ك�ِملاً. ِه داُوَد. َوالَتَزَم بَِهذا السَّ اأم�نٍَة َكَجدِّ

ُيوِشّيا َيْأُمُر ِبَترِميِم الَهيَكل
َنِة الثّ�ِمَنَة َعْشَرَة ِمْن ُحْكِم ُيوِشّي�، اأْرَسَل  3َوِفي السَّ

ُمس�ِعَدُه ش�ف�َن ْبَن اأَصْلي� ْبِن َمُشّلاَم اإلَى َبيِت اهلِل َوق�َل 
لَُه: 4»اذَهْب اإلَى َرئيِس الَكَهَنِة َحْلِقي�، َواطلُْب اإلَيِه اأْن 
عُب اإلَى َبيِت اهلِل َوَجَمَعُه  َيُعدَّ الم�َل الَِّذي اأْحَضَرُه الشَّ
لِْلُمْشِرِفيَن  الم�َل  َهذا  الَكَهَنُة  5َفلُيعِط  ِمْنُهْم.  الَبّواُبوَن 
َترِميِم  َعَلى  الق�ئِِميَن  لِْلُعّم�ِل  لَِيْدَفُعوُه  اهلِل،  َبيِت  َعلى 
اُأُجوَر النَّّج�ِريَن َوالَحّج�ِريَن  َبيِت اهلِل. 6َولَِيدَفُعوا اأيض�ً 
الَمنُحوَتَة  َوالِحج�َرَة  الَخَشَب  َولَِيْشَتُروا  َوالنَّّح�تِيَن. 
لِلاحِتف�ِظ  داِعَي  7َولا  الَهيَكِل.  صلاِح  لاإ الَّلاِزَمَة 
بِِسِجّلاِت ِحس�ب�ٍت َحوَل الَمب�لِِغ الَِّتي َيْصِرفُه� الَكَهَنُة، 

َفُهْم َجِديُروَن بِ�لثَِّقِة.«
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ِريَعِة ِفي الَهيَكل الُعُثوُر َعَلى الشَّ
8َوق�َل َرئِيُس الَكَهَنِة ِحْلِقي� لِش�ف�َن، َوِكيِل الَمِلِك، 

ِريَعِة ِفي َبيِت اهلِل!« َواأعَطى  »ه� َقْد َوَجْدُت ِكت�َب الشَّ
ِحْلِقي� الِكت�َب لِش�ف�َن، َفَقَراأُه.

َم  9ثُمَّ َذَهَب الك�تُِب ش�ف�ُن اإلَى الَمِلِك ُيوِشّي� َوَقدَّ

كُلَّ  ُخّداَمَك  »اأعطى  َفق�َل:  َحَدَث،  َعّم�  َتقِريراً  اإلَيِه 
الم�ِل الَِّذِي ِفي الَهيَكِل َواأعُطوُه لِلُمْشِرِفيَن َعَلى الَعَمِل 
ش�ف�ُن  الَوِكيُل  ق�َل  َذلَِك  10َوَبْعَد  اهلِل.«  َبيِت  ِفي 
لِلَمِلِك: »لََقْد اأعط�نِي الك�ِهُن ِحْلِقي� َهذا الِكت�َب.« 

َوَقَراأ ش�ف�ُن الِكت�َب َعَلى الَمِلِك.
َق  َمزَّ ِريَعِة،  الَمِلُك َكلاَم ِكت�ِب الشَّ 11َفَلّم� َسِمَع 

لِلك�ِهِن  اأْمراً  الَمِلُك  12َف�أْصَدَر  َوَتَذلُّلاً.  ُحْزن�ً  َملابَِسُه 
ِميخ�،  ْبِن  َوَعْكُبوَر  ش�ف�َن،  ْبِن  َواأِخيق�َم  ِحْلِقي�، 
َوُمس�ِعِد الَمِلِك ش�ف�َن، َوخ�ِدِم الَمِلِك َعس�ي�، َفق�َل: 
نَْفَعَل.  اأْن  َعَلين�  َيْنَبِغي  م�ذا  اهلَل  َواْس�ألُوا  13»اْذَهُبوا 

اأجِل  َوِمْن  عِب،  الشَّ اأجِل  َوِمْن  اأجِلي،  ِمْن  اْس�ألُوُه 
َيُهوذا. َواْس�ألُوا َعْن َكلاِم َهذا الِكت�ِب الَِّذي َوَجْدن�ُه. 
أنَّ اآب�َءن� لَْم َيْسَتِمُعوا اإلَى َكلاِم  فَاهلُل غ�ِضٌب َعَلين�، لِا

َهذا الِكت�ِب، َولَْم َيعَملُوا بُِكلِّ الَوص�ي� الَِّتي كُِتَبْت لَن� 
لَِنَعَمَل بِه�!«

ُة َخْلَدة ِبيَّ ُيوِشّيا َوالنَّ
َوَعْكُبوُر،  َواأِخيق�ُم،  ِحْلِقي�،  الك�ِهُن  14َفَذَهَب 

َوش�ف�ُن َوَعس�ي� اإلَى النَِّبيَِّة َخْلَدَة. َوك�نَْت َخْلَدُة َزْوَجَة 
َشلُّوَم ْبَن تِْقَوَة ْبِن َحْرَحَس الَمْسُؤوِل َعْن ثِي�ِب الَكَهَنِة. 
َوك�نَْت َتْسُكُن ِفي الِقْسِم الثّ�نِي ِمَن الُقْدِس. َفج�ُءوا 

ثُوا اإلَيه�. َوَتَحدَّ
اإْسرائِيَل:  اإلَُه  اهلُل،  »َيُقوُل  َخْلَدُة:  لَُهْم  15َفق�لَْت 

: 16َهذا ُهَو م� َيُقولُُه  ›قُولُوا لِلرَُّجِل الَِّذي اأْرَسَلُكْم اإلَيَّ
اهلُل: اأن� ج�لٌِب ِضيق�ً َعَلى َهذا الَمك�ِن َوَعَلى الّس�ِكِنيَن 

ِفيِه. َس�أجِلُب َعَليِهْم كُلَّ اللََّعن�ِت الَمْذكُوَرِة ِفي الِكت�ِب 
أنَّ َشعَب َيُهوذا َتَركُونِي.  الَِّذي َقَراأُه َمِلُك َيُهوذا. 17لِا
اُأْخَرى  آلَِهٍة  لا َبُخوراً  َواأحَرقُوا  ُظُهوَرُهْم،  لِي  اأداُروا 
َغَضِبي  َسَيُكوُن  َولَِهذا  َف�أْغَضُبونِي.  بِ�أيِديِهْم،  َصَنُعوه� 

ن�راً لا َتْنَطِفُئ َعَلى َهذا الَمك�ِن!‹

اأرَسَلُكْم  الَِّذي  َيُهوذا  َمِلُك  ُيوشّي�  18»›َواأّم� 

اهلُل،  َيُقولُُه  م�  ُهَو  َهذا  َهذا:  لَُه  َفُقولُوا  اهلَل،  لَِتس�ألُوا 
: 19َقْد َرقَّ  اإلَُه اإْسرائِيَل، َعِن الَكلاِم الَِّذي َسِمْعَتُه للتَّوِّ
َقلُبَك َوَتواَضْعَت اأم�َم اهلِل ِعنَدم� َسِمْعَت َكلاِمي َضدَّ 
َس�أجَعلُُهْم  اأنَِّني  َسِمْعَت  س�ِكِنيِه.  َوِضدَّ  الَمك�ِن  َهذا 
ْقَت ثِي�َبَك، َوَبَكْيَت اأم�ِمي. َواأن� َقْد  َولَعَنًة، َفَمزَّ َخراب�ً 
بِ�آب�ئَِك،  َس�أجَمُعَك  20لَِذلَِك  اهلُل.  َيُقوُل  َسِمْعُتَك. 
الَِّتي  يق�ِت  الضِّ ِمَن  اأيّ�ً  َتَرى  لَْن  بَِسلاٍم.  َوَسَتُموُت 
عِب الّس�ِكِنيَن ُهن�.‹« َفَحَملُوا َهذا  َس�ُأرِسلُه� َعَلى الشَّ

الَجواَب اإلَى الَمِلِك.

ُد الَعْهد ُيوِشّيا ُيَجدِّ

َف�ْسَتْدَعى الَمِلُك كُلَّ ُشُيوِخ َيُهوذا َوالُقْدِس 23 
اإلَى  الَمِلُك  َصِعَد  2ثُمَّ  َمَعُه.  لِلاجِتم�ِع 
َبيِت اهلِل. َوَصِعَد َمَعُه كُلُّ اأهِل َيُهوذا َواأهِل الُقْدِس. 
عِب، ِمْن اأْصَغِرِهْم  أنِبي�ُء َوكُلُّ الشَّ َكم� راَفَقُه الَكَهَنُة َوالا
َش�أْن�ً اإلَى اأْرَفِعِهْم َش�أْن�ً. ثُمَّ َقَراأ ِكت�َب الَعْهِد، اأي ِكت�َب 
ِريَعِة الَِّذي ُعِثَر َعَليِه ِفي َبيِت اهلِل، َقَراأُه بَِصْوٍت ع�ٍل  الشَّ

لَِيْسَمَعُه الَجِميُع.
ِفي  َعْهداً  َوَقَطَع  الَعُموِد  ِعْنَد  الَمِلُك  3َوَوَقَف 

َد اأْن َيتَبَع اهلَل َوُيِطيَع َوص�ي�ُه َوَعْهَدُه  َحضَرِة اهلِل. َوَتَعهَّ
َد اأْن َيعَمَل بُِكلِّ م�  َوَقوانِيَنُه ِمْن كُلِّ َقْلِبِه َونَْفِسِه. َتَعهَّ
كُلُُّه  عُب  الشَّ َوَوَقَف  الِكت�ِب.  َهذا  ِفي  َمْكُتوٌب  ُهَو 

ُشُهوداً َعَلى َهذا.
4ثُمَّ اأَمَر الَمِلُك َرئِيَس الَكَهَنِة َحْلِقي�، َوَبِقيََّة الَكَهَنِة، 

الَِّتي  آنَِيِة  الا كُلَّ  اهلِل  َهيَكِل  ِمْن  ُيخِرُجوا  اأْن  َوالَبّوابِيَن 
م�ِء.  السَّ َونُُجوِم  َوَعْشَتُروَت أ  لِلَبعِل  َتْكِريم�ً  ُصِنَعْت 
َف�أْحَرَقه� َيوِشّي� خ�ِرَج الُقْدِس ِفي واِدي َقْدُروَن. َوَبْعَد 

َذلَِك َحَملُوا الرَّم�َد اإلَى َبيِت اإيَل.
ِة  ع�مَّ ِمْن  َكَهَنًة  َعيَُّنوا  َقْد  َيُهوذا  ُملُوُك  5َوك�َن 

َبُخوراً  َيحِرقُوَن  الّزائُِفوَن  الَكَهَنُة  َهُؤلاِء  َفك�َن  النّ�ِس. 
ِفي الُمرَتَفع�ِت ِفي كُلِّ ُمُدِن َيُهوذا َوالَبْلداِت الُمِحيَطِة 

زوجُة  الكنع�نِّيين.  ِعنَد  الُمِهّمِة  آلِِهِة  الا ِمَن  َعْشَتُروت.  أ 4:23 

خص�ِب. لِذا ك�نَْت تُق�ُم اأعمدٌة طويلٌة ِمْن  البعِل! َواإلَِهُة التَّن�ُسِل َوالاإ
سيق�ِن الاأشج�ِر لِعب�َدتِه�. )اأيض�ً ِفي بقّيِة هذا الفصِل(
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ْمِس،  َوالشَّ الَبعِل،  ْكراِم  لاإ َبُخوراً  َواأحَرقُوا  بِ�لُقْدِس. 
َف�أب�َدُهْم  م�ِء.  السَّ نُُجوِم  َوكُلِّ  أْبراِج،  َوالا َوالَقَمِر، 

ُيوِشّي�.
اهلِل.  َبيِت  ِمْن  َعْشَتُروَت  َعُموَد  ُيوِشّي�  6َواأزاَل 

َواأْخَرَجُه خ�ِرَج َمِديَنِة الُقْدِس َواأْحَرَقُه ِفي واِدي َقْدُروَن. 
ِة  ثُمَّ َدقَّ الِقَطَع الَمْحُروَقَة اإلَى ُغب�ٍر نََثَرُه َفْوَق قُُبوِر ع�مَّ

عِب. الشَّ
ك�نُوا  الَِّذيَن  الرِّج�ِل  ُبُيوَت  ُيوِشّي�  الَمِلُك  7َوَهَدَم 

النِّس�ُء  َوك�نَِت  اهلِل.  َبيِت  ِفي  اأْجس�َدُهْم  ُيِبيُحوَن 
لََهِة  أقِمَشِة اإْكرام�ً لِلاإ َيْسَتخِدْمَن َهِذِه الُبُيوَت ِفي نَسِج الا

َعْشَتُروَت.
8َواأحَضَر ُيوِشّي� َجميَع الَكَهَنِة ِمْن ُمُدِن ُيُهوذا اإلَى 

ُموَن  ُيَقدِّ الَكَهَنُة  َك�َن  الَِّتي  الُمرَتَفع�ِت  َر  َوَدمَّ الُقْدِس، 
ْبِع.  تِقِدم�تِِهْم َعَليه� ِفي ُمُدِن ُيُهوذا ِمْن َجْبَع اإلَى بِْئِر السَّ
الّداِخِل  َيس�ِر  اإلَى  ك�نَْت  الَِّتي  الُمْرَتَفع�ِت  َهَدَم  َكم� 
َعْبَر َبّواَبِة َيُشوَع ح�ِكِم الَمِديَنِة. 9َفَلْم َيُكْن َكَهَنُة تِلَك 
الُمرَتَفع�ِت ي�أتُوَن اإلَى َمذَبِح اهلِل ِفي َمِديَنِة الُقْدِس، َبْل 

ك�نُوا ي�أكُلُوَن الُخبَز َغيَر الُمخَتِمِر َمَع اأق�ِربِِهْم!
َحيُث  ِهنُّوَم  ْبِن  واِدي  ِفي  َمك�ن�ً  تُوَفُة  10َوك�نَْت 

َر  لَِه ُمولََك. َفَدمَّ ُموَن اأْبن�َءُهْم َذب�ئَِح لِلاإ ك�َن النّ�ُس ُيَقدِّ
ًة اُأْخَرى. 11َواأزاَل  ُيوِشّي� َذلَِك الَمك�َن لَِئّلا ُيْسَتخَدَم َمرَّ
اأيض�ً الُخُيوَل َواأحَرَق الَمرَكَبَة الَِّتي َوَضَعه� ُملُوُك َيُهوذا 
ِعْنَد َمدَخِل َبيِت اهلِل. َوك�نَْت َقْد ُوِضَعْت قُْرَب ُغْرَفِة 

ْمِس. لَِه الشَّ الخ�ِدِم نَْثَنمَلَك اإْكرام�ً لاإ
َسطِح  َعَلى  َمذابَِح  َبُنوا  َقْد  َيُهوذا  ُملُوُك  12َوك�َن 

ى اأيض�ً َمذابَِح ِفي س�َحَتي َبيِت  بِن�َيِة اأخ�آَب. َوَبَنى َمَنسَّ
اهلِل. َفَهَدَم ُيوِشّي� كُلَّ َهِذِه الَمذابِِح َوَدقَّه� َونََثَر ُغب�َره� 

ِفي واِدي َقْدُروَن. 13َوَبَنى ُسَلْيم�ُن ِفي الم�ِضي َبعَض 
الُمهِلِك  َجَبِل  ِمْن  الَجُنوبِيِّ  الج�نِِب  َعَلى  الُمرَتَفع�ِت 
اإْكرام�ً  الُمرَتَفع�ِت  َهِذِه  اأَحَد  َبَنى  َوَقْد  الُقْدِس.  قُْرَب 
اأهُل  َعَبَده�  الَِّتي  الَبِغيَضِة  لََهِة  الاإ تِْلَك  لَِعْشت�ُروَث، أ 
لَِه  ْكراِم َكُموَش، َذلَِك الاإ َصيُدوَن. َوَبَنى اأيض�ً ُمرَتَفع�ً لاإ
وَن. َفَخرََّب الَمِلُك ُيوِشّي�  الَبِغيِض الَِّذي َعَبَدُه اأهُل َعمُّ

الُمّزيَِّف  لَِه  الاإ زوجُة  ُمزيّفٌة.  اإلهٌة كنع�نيٌة  َعْشتاُروث.  أ 13:23 

اإيَل. ُدعيت اأيض�ً ملكة الّسم�ء، وهي اإلهة الحّب َوالحرب.

َر الاأنص�َب التَّْذك�ِريََّة  كُلَّ اأم�ِكِن الِعب�َدِة َهِذِه. 14َوَكسَّ
َذلَِك  َعَلى  اأْمواٍت  ِعظ�َم  نََثَر  ثُمَّ  َعْشَتُروَت.  َواأْعِمَدَة 

الَمك�ِن.
َبيِت  ِفي  َوالُمرَتَفَعَة  الَمذَبَح  اأيض�ً  ُيوِشّي�  15َوَهَدَم 

اإْسرائِيَل  َجرَّ  الَِّذي  نَب�َط  ْبُن  َيُرْبع�ُم  َبن�ُهم�  اللََّذيِن  اإيَل 
اإلَى ُغب�ٍر َواأْحَرَق َعُموَد  اإلَى الَخِطيَِّة. ثُمَّ َدقَّ الَمذَبَح 
َعَلى  قُُبوراً  َفَراأى  َحولَُه  ُيوِشّي�  16َوَتَطلََّع  َعْشَتُروَت. 
الُقُبوِر.  ِمَن  الِعظ�َم  َف�أْخَرُجوا  ِرج�لاً،  َف�أْرَسَل  الَجَبِل. 
ثُمَّ اأحَرَق الِعظ�َم َعَلى الَمذَبِح. َوَهَكذا َخرََّب الَمذَبَح 
اهلِل  َرُجُل  بِِه  نََطَق  الَِّذي  اهلِل  َكلاِم  َوْفَق  َسُه  َونَجَّ

َواأعَلَنُه.
َرُجِل  َقْبَر  َفَراأى  َحولَُه،  ُيوِشّي�  نََظَر  َذلَِك  17َوَبعَد 

اهلِل. َفَس�أَل ُيوِشّي�: »م� َهذا النُّْصب الَِّذي اأراُه؟« َفق�َل 
الَِّذي ج�َء  اهلِل  َرُجِل  َقْبُر  ُهَو  »َهذا  الَمِديَنِة:  اأهُل  لَُه 
ِمْن َيُهوذا. ُهَو الَِّذي َتَنبَّ�أ بِم� َفَعْلَت بَِمذَبِح َبيِت اإيَل 
َقبَل َزَمٍن َبِعيٍد.« 18َفق�َل ُيوِشّي�: »َدُعوُه َيسَتِرْح، َولا 
الَِّذي  النَِّبيِّ  َوِعظ�َم  ِعظ�َمُه  َفَتَركُوا  ِعظ�َمُه.«  كُوا  تَُحرِّ

ِمَن الّس�ِمَرِة.
19َوَهَدَم ُيوِشّي� كُلَّ الَمع�بِِد الَِّتي ك�َن ُملُوُك اإْسرائِيَل 

َقْد اأْغَضُبوا اهلَل ِحيَن َبُنوه� ِفي الُمْرَتَفع�ِت ِفي الّس�ِمَرِة. 
َوَفَعَل بِه� م� َفَعَلُه بَِهيَكِل َبْيِت اإيَل.

الّس�ِمَرِة  ِفي  الُمْرَتَفع�ِت  َكَهَنِة  كُلَّ  ُيوِشّي�  20َوَقَتَل 

لَِكي  اأْمواٍت  ِعظ�َم  َعَليه�  َواأحَرَق  َمذابِِحه�.  َعَلى 
َبه�. َوَبْعَد َذلَِك ع�َد اإلَى َمديَنِة الُقْدِس. ُيَخرِّ

َشعُب َيُهوذا َيحَتِفُلوَن ِبالِفْصح
»احَتِفلُوا  َوق�َل:  عَب  الشَّ ُيوِشّي�  الَمِلُك  21َواأَمَر 

ِفي  َمْكُتوٌب  ُهَو  م�  َوْفَق  إللَِهكُْم،  اإْكرام�ً  بِ�لِفْصِح ب 
ِكت�ِب الَعْهِد.«

عُب َقِد اْحَتَفلُوا بِ�لِفْصِح َعَلى َهذا  22َولَْم َيُكِن الشَّ

َولَْم  اإْسرائِيَل.  َحَكُموا  الَِّذيَن  الُقض�ِة  َزَمِن  ُمنُذ  النَّْحِو 

ب 21:23 فصح. اأي »ُعُبور.« َوُهَو ذكرى خروج بني اإسرائيل 

من العبوديَِّة في مصر. يحتفل به اليهوُد في الربيع ويتن�ولون ذبيحًة 
ة. انظر تثنية 1:16–6. ويرتبط ذلك عند المسيحيِّين بموت  خ�صَّ

المسيح وقي�مته. انظر 1 كورنثوس 7:5.
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بِ�لِفْصِح  ِمثَل َهذا الاحِتف�ِل  َيُهوذا  ُملُوِك  ِمْن  اأيٌّ  ُيِقْم 
. 23َوَقْد اُأِقيَم َهذا الاحِتف�ُل بِ�لِفْصِح اإْكرام�ً هلِل ِفي  َقطُّ

َنِة الثّ�ِمَنَة َعْشَرَة ِمْن ُحْكِم ُيوِشّي�. الُقْدِس ِفي السَّ
َوَتم�ثِيِل  َحَرِة  َوالسَّ الُوَسط�ِء  َعَلى  ُيوِشّي�  24َوَقَضى 

أْوث�ِن، َوَجِميِع الَمعُبوداِت  آلَِهِة الَِّتي ِفي الُبُيوِت، َوالا الا
ط�َعًة  َهذا  ُيوِشّي�  َفَعَل  َوالُقْدِس.  َيُهوذا  ِفي  الَبِغيَضِة 
الك�ِهُن  َوَجَدُه  الَِّذي  الِكت�ِب  ِفي  الَمْكُتوَبِة  ِريَعِة  لِلشَّ

َحْلِقي� ِفي َبيِت اهلِل.
25لَْم َيُكْن لُِيوِشّي� نَِظيٌر َقطُّ َقبَلُه ِفي َيُهوذا. اإْذ ع�َد 

َوالَتَزَم  تِِه.  قُوَّ َوبُِكلِّ  نَفِسِه،  َوبُِكلِّ  َقْلِبِه،  بُِكلِّ  اإلَى اهلِل 
بُِكلِّ َشِريَعِة ُموَسى. َولَْم َيُكْن لُِيوِشّي� نَِظيٌر َبْعَدُه. 26َغيَر 
َفَقْد ك�َن  َتنَطِفْئ.  لَْم  َيُهوذا  َعَلى  اهلِل  َغَضِب  ن�َر  اأنَّ 
ى.  م�زاَل غ�ِضب�ً ِجّداً َعَليِهْم بَِسَبِب كُلِّ م� َفَعَلُه َمَنسَّ
27ق�َل اهلُل: »اقَتَلْعُت َبِني اإْسرائِيَل ِمْن اأْرِضِهْم. َوَس�أْفَعُل 

َيُهوذا.  اإلَى  األَتِفُت  اأُعوَد  لَْن  َيُهوذا.  َمَع  نَفَسُه  أْمَر  الا
الَمِديَنَة  َهِذِه  اْخَتْرُت  اأنِّي  َصِحيٌح  الُقْدَس.  اأْقَبَل  َولَْن 
ِفيم� َمَضى َوقُْلُت َعْنه�: ›ِفيه� َسَيُكوُن اْسِمي.‹ لَِكنِّي 

َس�أْهِدُم الَهيَكَل ِفي َذلَِك الَمك�ِن.«
ِكت�ِب  ِفي  نٌَة  ُمَدوَّ َفِهَي  ُيوِشّي�،  اأْعم�ِل  َبِقيَُّة  28اأّم� 

ت�ِريِخ ُملُوِك َيُهوذا.

َمْوُت ُيوِشّيا
29َوِفي َزَمِن ُيوِشّي�، َذَهَب َمِلُك ِمْصَر نَُخُو لُِمح�َرَبِة 

وَر ِعْنَد نَْهِر الُفراِت. َفَخَرَج ُيوِشّي� لُِملاق�تِِه ِفي  َمِلِك اأشُّ
و. َفَلّم� َراآُه نَُخُو َقَتَلُه. 30َفَوَضَع ُخّداُمُه ُجثََّتُه ِفي  َمَجدُّ
و اإلَى َمديَنِة الُقْدِس. َوَدَفُنوُه  َمْرِكَبٍة َوَحَملُوُه ِمْن َمَجدُّ

ِفي َقْبِرِه.
ُيوِشّي�  ْبَن  َيُهواآح�َز  َواأَخُذوا  عِب  الشَّ ُة  ع�مَّ َفج�َء 

ُبوُه َمِلك�ً َبَدلاً ِمْن اأبِيِه. َوَمَسُحوُه. َونَصَّ

َيُهوآحاُز َمِلُك َيُهوذا
ُعْمِرِه  ِمْن  َوالِعْشِريَن  الثّ�لَِثِة  ِفي  َيُهواآح�ُز  31ك�َن 

ِعْنَدم� َتَولَّى الُحْكَم. َوَحَكَم َثلاَث ُشُهوٍر ِفي الُقْدِس. 
ِه َحُموَطَل بِْنَت اإْرِمي� ِمْن لِْبَنَة. 32َوَفَعَل  َوك�َن اْسُم اُأمِّ

رَّ اأم�َم اهلِل، َوس�َر َعَلى نَْهِج اآب�ئِِه. َيُهواآح�ُز الشَّ

ٍة، اأَسَرُه الِفرَعْوُن نَُخُو َوَوَضَعُه ِفي ِسجٍن  33َوَبْعَد ُمدَّ

ِفي ِربَلَة ِفي اأْرِض َحم�َة. َفَلْم َيقِدْر َيُهواآح�ُز اأْن َيحُكَم 
ِفي الُقْدِس. َوَفَرَض نَُخُو ِجزَيًة َعَلى َيُهوذا ِمقداُره� ِمَئَة 

َهِب. ِة َوِقْنط�راً واِحداً ِمَن الذَّ ِقْنط�رٍ أ ِمَن الِفضَّ
َب األِي�ِقيَم ْبَن ُيوِشّي�  34َوَحَدَث اأنَّ الِفْرَعْوَن نَُخَو نَصَّ

َمِلك�ً ِعَوض�ً َعْن اأبِيِه ُيوِشّي�. َوَغيََّر اْسَمُه اإلَى َيُهوي�ِقيَم. 
35َوَدَفَع  م�َت.  َحيُث  ِمْصَر  اإلَى  َيُهواآح�َز  نَُخُو  َواأَخَذ 
َهذا  َدَفَع  اأنَُّه  َغيَر  لِلِفْرَعوِن.  َهَب  َوالذَّ َة  الِفضَّ َيُهوي�ِقيُم 
ِة النّ�ِس.  رائِِب الَِّتي َفَرَضه� ُهَو َعَلى ع�مَّ الم�َل ِمَن الضَّ
ًة اأْو َذَهب�ً َحَسَب ُمْمَتَلك�تِِه. َواأعَطى  َفَدَفَع كُلُّ واِحٍد ِفضَّ

َيُهوي�ِقيُم بَِدْورِه َهذا الم�َل اإلَى الِفْرَعْوِن نَُخَو.
36ك�َن َيُهوي�ِقيُم ِفي الخ�ِمَسِة َوالِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه 

ِفي  َسَنًة  َعْشَرة  اإحَدى  َوَحَكَم  الُحْكَم.  َتَولَّى  ِعْنَدم� 
37َوَفَعَل  ُروَمَة.  ِمْن  ِفدايَة  بِْنُت  َزبِيَدُة  ُه  َواُأمُّ الُقْدِس. 

رَّ اأم�َم اهلِل. َوس�َر َعَلى نَْهِج اآب�ئِِه. َيُهوي�ِقيُم الشَّ

ُر َيأْتي إَلى َيُهوذا الَمِلُك َنُبوَخْذناصَّ

ُر، 24  َوِفي َزَمِن الَمِلِك َيُهوي�ِقيَم، ج�َء نَُبوَخْذن�صَّ
َيُهوي�ِقيَم  َف�أخَضَع  َيُهوذا.  اإلَى  ب�بَِل،  َمِلُك 
َبْعَد  َعَليِه  َد  َتَمرَّ َيُهوي�ِقيَم  لَِكنَّ  لَُه.  ت�بِع�ً  الَِّذي ص�َر 
َثلاِث ِسِنيَن، َواْسَتَقلَّ َعْنُه. 2َف�أْرَسَل اهلُل َجم�ع�ٍت ِمَن 
لُِمح�َرَبِتِه،  ونِيِّيَن  َوالَعمُّ َوالُمواآبِيِّيَن  أراِميِّيَن  َوالا الب�بِِليِّيَن 
بِِه  َتَكلََّم  الَِّذي  اهلِل  لَِكلاِم  َتحِقيق�ً  َيُهوذا  اإلَى  اأْرَسَلُهْم 

أنِبي�ِء. َعَلى لِس�ِن ُخّداِمِه الا
3اأَمَر اهلُل بِ�أْن َيحُدَث َهذا لَِيُهوذا َحتَّى ُيبِعَدُهْم َعْن 

ى.  نََظِرِه ِعق�ب�ً لَُهْم َعَلى كُلِّ الَخط�ي� الَِّتي ارَتَكَبه� َمَنسَّ
ى اأْبِري�َء َكِثيِريَن َواأْغَرَق الُقْدَس بَِدِمِهْم.  4َفَقْد َقَتَل َمَنسَّ

َولَْم َيَش�أِ اهلُل اأْن َيغِفَر َهِذِه الَخط�ي�.
ُأُموِر الاُأخَرى الُمَتَعلَِّقِة بَِيُهوي�ِقيَم َواأْعم�لِِه  5َوكُلُّ الا

نٌَة ِفي ِكت�ِب ت�ِريِخ ُملُوِك َيُهوذا. 6َوم�َت َيُهوي�ِقيُم  ُمَدوَّ
َوُدِفَن َمَع اآب�ئِِه. َفَخَلَفُه ِفي الُحْكِم اْبُنُه َيُهوي�ِكيُن.

أ 33:23 ِقنطار. حرفي�ً »كيك�ر.« ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قي�ٍس 

للَوزِن تع�دُل نَحَو اأرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغرام�ً.
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أراِضي الواِقَعِة َبيَن  7َواْسَتولَى َمِلُك ب�بَِل َعَلى كُلِّ الا

نَْهِر ِمْصَر َونَْهِر الُفراِت الَِّتي ك�نَْت َواِقَعًة َتحَت َسيَطَرِة 
ِمْصَر. َفَلْم َيُعْد َمِلُك ِمْصَر ق�ِدراً َعَلى الُخُروِج ِمْن ِمْصَر 

لَِشنِّ َحَملاٍت َعْسَكِريٍَّة.

ُر َيْسَتوِلي َعَلى الُقْدس َنُبوَخْذناصَّ
8ك�َن َيُهوي�ِكيُن ِفي الثّ�ِمَنَة َعْشَرَة ِمْن ُعْمِرِه ِعنَدم� 

الُقْدِس. َوك�َن  اأْشُهٍر ِفي  َثلاَثَة  الُحْكَم. َوَحَكَم  َتَولَّى 
9َوَفَعَل  الُقْدِس.  ِمَن  األِن�ث�َن  بِْنَت  نَُحوْشت�  ِه  اُأمِّ اْسُم 

رَّ اأم�َم اهلِل. َوس�َر َعَلى نَْهِج اأبِيِه. َيُهوي�كيُن الشَّ
َمِلِك  َر  نَُبوَخْذن�صَّ ق�َدُة  ج�َء  الَيوِم،  َذلَِك  10ِفي 

ب�بَِل اإلَى َمديَنِة الُقْدِس َوح�َصُروه�. 11ثُمَّ انَضمَّ اإلَْيِهْم 
ُر َمِلُك ب�بَِل الَِّذي ج�َء اإلَى الَمِديَنِة. 12َفَخَرَج  نَُبوَخْذن�صَّ
ُه  َيُهوي�ِكيُن، َمِلُك َيُهوذا، لُِمح�َرَبِة َمِلِك ب�بَِل. َخَرَج َواُأمُّ
َوَمْسُؤولُوُه َوق�َدتُُه َوُخّداُمُه. َف�أَسَر َمِلُك ب�بَِل َيُهوي�ِكيَن. 

ر. َنِة الثّ�ِمَنِة ِمْن ُحْكِم نَُبوَخْذن�صَّ َحَدَث َهذا ِفي السَّ
ُر َعَلى كُلِّ الُكُنوِز الَِّتي ِفي  13َواْسَتولَى نَُبوَخْذن�صَّ

آنَِيِة الَِّتي َوَضَعه�  َر كُلَّ الا َبيِت اهلِل َوَبيِت الَمِلِك. َوَكسَّ
ُسَلْيم�ُن َمِلُك اإْسرائِيَل ِفي َهيَكِل اهلِل، َواأَخَذ كُلَّ تِْلَك 

آنَِيَة َمَعُه. َحَدَث َهذا َتتِميم�ً لَِكلاِم اهلِل. الُكُنوَز َوالا
َسَبى  الُقدِس.  اأهِل  كُلَّ  ُر  نَُبوَخْذن�صَّ 14َوَسَبى 

اأَخَذ  َشخٍص.  اآلاِف  َعْشَرَة  َفك�نُوا  أقِوي�َء،  َوالا الق�َدَة 
ِة.  نّ�ِع الَمَهَرِة. َولَْم َيبَق اإلّا فَُقراُء الع�مَّ كُلَّ الُعّم�ِل َوالصُّ
ُه َوَزْوج�تِِه َوُخّداَمُه َوُوَجه�َء  15َوَسَبى اأيض�ً َيُهوي�كيَن َواُأمَّ

أْرِض. اأَخَذُهْم ِمَن الُقْدِس اإلَى ب�بَِل اأْسرى. 16َوك�َن  الا
ض�َفِة اإلَى  . َف�أَخَذُهْم كُلَُّهْم بِ�لاإ ُهن�َك َسْبَعُة اآلاِف ُجنِديٍّ
ْبيَن  نّ�ِع الَمَهَرِة. َواأَخَذ كُلَّ الُمَتَدرِّ األٍف ِمَن الُعّم�ِل َوالصُّ

َعَلى الِقت�ِل. َسَبى َمِلُك ب�بَِل َهُؤلاِء كُلَُّهْم اإلَى ب�بَِل.

ِصْدقّيا َمِلُك َيُهوذا
َمِلك�ً  َيُهوي�ِكيَن،  َمتَّْني�، َعمِّ  ب�بَِل  َمِلُك  َب  17َونَصَّ

ِصْدِقّي�  18َوك�َن  ِصْدِقّي�.  اإلَى  اْسَمُه  َوَغيََّر  ِمْنُه.  َبَدلاً 
ِفي الح�ِدَيِة َوالِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه ِعْنَدم� َتَولَّى الُحْكَم. 
َوَحَكَم اإحَدى َعْشَرَة َسَنًة ِفي َمديَنِة الُقْدِس. َوك�َن اْسُم 
رَّ  يَطَل بِْنَت اإْرِمي� ِمْن لِْبَنَة. 19َوَفَعَل ِصْدِقّي� الشَّ ِه َحمِّ اُأمِّ

اهلُل  20َفَغِضَب  َيُهوي�ِكيَن.  نَْهِج  َعَلى  َوس�َر  اهلِل.  اأم�َم 
َعَلى اأهِل الُقْدِس َوَيُهوذا، َوَطَرَحُهْم َبِعيداً َعْنُه.

ر ُينِهي ُحْكَم ِصْدِقّيا َنُبوَخْذناصَّ
َوَتَمرََّد ِصدِقّي� َعَلى َمِلِك ب�بَِل.

ُر، َمِلُك ب�بَِل، َوكُلُّ َجيِشِه 25  َفج�َء نَُبوَخْذن�صَّ
َحولَه�  َوَبَنى  الُقْدِس. َوح�َصَره�  لُِمح�َرَبِة 
ْهِر  الشَّ ِمَن  الع�ِشِر  الَيْوِم  ِفي  َهذا  ك�َن  تُرابِيًَّة.  اأْبراج�ً 
َنِة التّ�ِسَعِة لُِحْكِم ِصْدِقّي�. 2َفُحوِصَرِت  الع�ِشِر ِمَن السَّ
ِصْدِقّي�  ُحْكِم  ِمْن  َعْشَرَة  الح�ِدَيَة  َنِة  السَّ َحتَّى  الُقْدُس 
َوَقبَل  الَمِديَنِة.  الَمج�َعِة ِفي  اأْحواُل  لَِيُهوذا. 3َوس�َءْت 
عِب  ِة الشَّ ْهِر الّرابِِع نَِفَد َطع�ُم ع�مَّ الَيْوِم التّ�ِسِع ِمَن الشَّ

ِمَن الَمِديَنِة.
ِصْدِقّي�  الَمِلُك  َفَهَرَب  الَمِديَنِة.  ُسوِر  َخْرُق  4َوَتمَّ 

َوكُلُّ ُجُنوِدِه ِفي تِْلَك اللَّيَلِة َعْن َطِريِق ب�ٍب ِسرِّيٍّ ِفي 
وِر الُمزَدَوِج َعْبَر ُبْست�ِن الَمِلِك، َمَع اأنَّ ُجُنوَد الَعُدوِّ  السُّ
َعَرَبَة.  واِدي  بِ�تِّج�ِه  َفَهَرُبوا  الَمِديَنَة.  ُيح�ِصُروَن  ك�نُوا 
5َفط�َرَد الَجيُش الب�بِِليُّ الَمِلَك ِصْدِقّي�، َواأدَركُُوُه بِ�لُقْرِب 

َجِميع�ً  َفَتَركُوُه  ِصْدِقّي�  ُجُنوُد  اأّم�  اأِريح�.  ُسُهوِل  ِمْن 
َوَهَرُبوا.

6َف�أمَسَك الب�بِِليُّوَن الَمِلَك ِصْدِقّي� َواقت�ُدوُه اإلَى َمِلِك 

ب�بَِل ِفي ِربَلَة ِفي اأْرِض َحم�َة َحيُث اأعَلَن َمِلُك ب�بَِل م� 
َصَدَر َعَلى ِصْدِقّي� ِمْن ُحكٍم. 7َفَقَتلُوا اأولاَد ِصْدِقّي� اأم�َم 
ُبُرونزيََّتيِن،  بِِسلِسَلَتيِن  َقيَُّدوُه  ثُمَّ  َعيَنيِه.  َوَفَق�ُأوا  َعيَنيِه، 

َواأحَضُروُه اإلَى ب�بَِل.

َتدِميُر الُقْدس
الَيْوِم  ِفي  الُقْدِس  َمديَنِة  اإلَى  ُر  نَُبوَخْذن�صَّ 8َوج�َء 

َعْشَرَة  التّ�ِسَعَة  َنِة  السَّ ِمَن  الخ�ِمِس  ْهِر  الشَّ ِمَن  الّس�بِِع 
 ، الخ�صِّ الَحَرِس  ق�ئُِد  َمَعُه  َوج�َء  لِب�بَِل.  ُحْكِمِه  ِمْن 
َواْسُمُه نَُبوَزراداُن. 9َف�أحَرَق نَُبوَزراداُن َبيَت اهلِل، َوَبيَت 
أغِني�ِء  الَمِلِك، َوكُلَّ ُبُيوِت الُقْدِس، َكم� اأحَرَق ُبُيوَت الا

الَفْخَمِة.
نَُبوَزراداَن  اإْمَرِة  َتحَت  الب�بِِليُّ  الَجيُش  َهَدَم  10ثُمَّ 

وَر الُمِحيَط بَِمِديَنِة الُقْدِس. 11َوس�َق  َرئِيِس الَحَرِس السُّ
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نَُبوَزراداُن َرئِيُس الَحَرِس َجميَع الَِّذيَن َبِقُيوا ِفي الَمِديَنِة 
بِي، َحتَّى َجميَع الَِّذيَن َفرُّوا َواْسَتسَلُموا لَِمِلِك  اإلَى السَّ
الَحَرِس  َرئِيُس  ُيبِق  12َولَْم  عِب.  الشَّ َوَجِميَع  ب�بَِل، 
وا  لَِيْهَتمُّ َوالَفّلاِحيَن  الَكّراِميَن  فَُقراَء  اإلّا  الَمِديَنِة  ِفي 

أْرِض. بِ�لا
ُبرونٍْز  ِمْن  َمصُنوٌع  ُهَو  م�  كُلَّ  الب�بِِليُّوَن  13َوَحطََّم 

َوالَعَرب�ِت  الُبرونِْزيََّة،  الاأعِمَدَة  ُروا  َفَكسَّ اهلِل.  َبيِت  ِفي 
اأيض�ً  14َونََهُبوا  ْخَم.  الضَّ الُبرونِْزيَّ  َوالَخّزاَن  الُبرونِْزيَِّة، 
آنَِيِة  الُقُدوَر َوالَمج�ِرَف َوالِمَقّص�ِت، َوالَملاِعَق َوكُلَّ الا
نَُبوَزراداُن  الَهيَكِل. 15َواأَخَذ  ِة بِِخدَمِة  الُبرونِْزيَِّة الخ�صَّ
اأيض�ً كُلَّ الَمج�ِمِر َوالطّ�س�ِت. َواْسَتولَى َعَلى كُلِّ م� ُهَو 
ٍة. 16ك�َن الَعُموداِن َوالَخّزاُن  َمصُنوٌع ِمْن َذَهٍب اأْو ِفضَّ
اهلِل.  لَِبيِت  الُبرونِْز  ِمْن  ُسَلْيم�ُن  َصَنَعه�  َقْد  َوالَعَرب�ُت 
أْشي�ِء اأثَقَل ِمْن  َفك�َن الُبرونُز الَم�أُخوُذ ِمْن َجميِع َهِذِه الا
اأْن ُيوَزَن! 17ك�َن ارتِف�ُع الَعُموِد الواِحِد َثم�نَِي َعْشَرَة 
ارتِف�ُعُه  بُرونِزيٌّ  ت�ٌج  ِمنُهم�  َعُموٍد  َوَفوَق كُلِّ  ِذراع�ً. أ 
َثلاَث اأذُرٍع. َوتُحيُط بُِكلِّ ت�ٍج َتعريَشٌة َوُرّم�ن�ٌت. كُلُّه� 

ِمَن الُبرونِز.

َسْبُي َشعِب َيُهوذا
18َواأَخَذ نَُبوَزراداُن ِمَن الَهيَكِل َرئِيَس الَكَهَنِة َسراي�، 

َوالك�ِهَن الثّ�نِي َصَفْني�، َوُحّراَس الَمدَخِل الثَّلاَثَة.
َر ق�ئِداً ك�َن َمْسُؤولاً  19َوِمَن الَمِديَنِة، اأَخَذ نَُبوَخْذن�صَّ

َعِن الَجيِش، َوَخْمَسًة ِمْن ُمْسَتش�ِريِّ الَمِلِك لَْم َيهُرُبوا 
الَمِديَنِة، َوُمس�ِعِد ق�ئِِد الَجيِش – َوُهَو الذي ك�َن  ِمَن 
لِلَجيِش – َوِستِّيَن  ُجُنوداً  عِب  الشَّ ِة  ع�مَّ َبيِن  ِمْن  َيخت�ُر 
عِب َحَدَث اأْن ك�نُوا ِفي الَمِديَنِة.  ِة الشَّ َشخص�ً ِمْن ع�مَّ
20اأَخَذ نَُبوَزراداُن َهُؤلاِء كُلَُّهْم اإلَى َمِلِك ب�بَِل ِفي َمِديَنِة 

ِربَلَة. 21َفَقَتَلُهُم َمِلُك ب�بَِل ِفي ِربَلَة ِفي ِمْنَطَقِة َحم�َة، 
َوُسِبَي َشعُب َيُهوذا ِمْن اأْرِضِهْم.

أ 17:25 ذراع. ِوحدٌة لقي�ِس الُطوِل تع�دُل اأرَبعًة َواأرَبعيَن سنِتمتراً 

اأو تع�دُل اثنيِن َوَخْمِسيَن سنِتمتراً  )َوِهَي الّذراُع القصيرُة(.  َونِصف�ً 
َوِفي  هن�،  القي�َس  اأنَّ  َوالاأغَلُب  الطّويلُة – الّرسميُة(.  الّذراُع  )َوِهَي 
ُسَلْيم�َن،  َوقصِر  َواأث�ثِهم�  الهيَكِل  ثُمَّ  ِس  الُمَقدَّ الَمسِكِن  اأبع�ِد  بقّيِة 

راِع الطِويلة. ُهَو ب�لذِّ

َجَدْليا واِلي َيُهوذا
ِمَن  ِقْسم�ً  اأْبَقى  ب�بَِل  َمِلَك  َر  نَُبوَخْذن�صَّ اأنَّ  22َغيَر 

عِب ِفي اأْرِض َيُهوذا. َوَجَعَل َجَدلْي� ْبَن اأِخيق�َم ْبِن  الشَّ
ش�ف�َن والِي�ً َعَليِهْم.

ق�ِريَح،  ْبُن  َوُيوَحن�ُن  نََثْني�،  ْبُن  اإْسم�ِعيُل  23َوك�َن 

، َوي�َزنْي� ْبُن الَمعِكيِّ ق�َدًة  َوَسراي� ْبُن َتنُحوَمَث النَُّطوف�تِيِّ
لُِجُيوِش َيُهوذا. َسِمَع َهُؤلاِء الق�َدُة َوِرج�لُُهْم اأنَّ َمِلَك 
لِِلق�ئِِه.  الِمصف�ِة  اإلَى  َفَذَهُبوا  والِي�ً.  َجَدلْي�  َعيََّن  ب�بَِل 
َسلاَمِتِهْم  َعَلى  ُيح�ِفَظ  بِ�أْن  َوعداً  َجَدلْي�  24َفَقَطَع 

َوَسلاَمِة ِرج�لِِهْم. َوق�َل لَُهْم: »لا َتخ�فُوا ِمَن الَمسُؤولِيَن 
الب�بِِليِّيَن. ابُقوا ُهن� َوكُونُوا ُموالِيَن لَِمِلِك ب�بَِل، َفَتِعيُشوا 

ِفي َسلاٍم َوَخيٍر.«
ِمْن ع�ئَِلِة  األِيَشَمَع  ْبِن  نََثْني�  ْبُن  اإْسم�ِعيُل  25َوك�َن 

ْهِر الح�ِدي َعَشَر َمَع َعْشَرٍة ِمْن  الَمِلِك. َفج�َء ِفي الشَّ
َجِميَع  اأيض�ً  َوَقَتلُوا  َفَقَتلُوُه.  َجَدلْي�،  َوه�َجُموا  ِرج�لِِه 
الَيُهوِد َوالب�بِِليِّيَن الَِّذيَن ك�نُوا َمَع َجَدلْي� ِفي الِمْصف�ِة. 
عِب اإلَى ِمْصَر. َهَرُبوا  26ثُمَّ َهَرَب ق�َدُة الَجيِش َوكُلُّ الشَّ

ِمْن  َفَقْد خ�فُوا  ِكب�ِرِه،  اإلَى  �أِْن  الشَّ ِمْن ِصغ�ِر  َجِميع�ً، 
ِعق�ِب َمِلِك ب�بَِل.

27َوِفيم� َبْعُد، ص�َر اأِويُل َمْرُدوُخ َمِلك�ً َعَلى ب�بَِل، 

ْجِن. َحَدَث َهذا ِفي  ِمَن السِّ َيُهوي�ِكيَن  َواأطَلَق َسراَح 
َنِة الّس�بَِعِة َوالثَّلاثِيَن ِمْن َسْبِي َيُهوي�ِكيَن. َفك�َن َهذا  السَّ
َعَشَر  الثّ�نِي  ْهِر  الشَّ ِمَن  َوالِعْشِريَن  الّس�بِِع  الَيْوَم  ُيواِفُق 
َمرُدوَخ  اأِويُل  28َواأحَسَن  ُحْكَمُه.  َمْرُدوَخ  اأِويَل  لَِتَولِّي 
ِمَن  لِلُجلُوِس  اأرَفَع  َمك�نًَة  َواأعط�ُه  َيُهوي�ِكيَن.  ُمع�َمَلَة 
آَخِريَن الَِّذيَن َمَعُه ِفي ب�بَِل. 29َفَخَلَع َيُهوي�ِكيُن  الُملُوِك الا
ثِي�َب ِسجِنِه، َواأجَلَسُه اأِويُل َمْرُدوُخ َعَلى م�ئَِدتِِه. َفك�َن 
30َوَهَكذا ك�َن  َحي�تِِه.  اآِخِر  َحتَّى  َيوٍم  َمَعُه كُلَّ  َي�أْكُُل 
اأِويُل َمرُدوُخ ُيْعِطي َيُهوي�ِكيَن كُلَّ م� َيْحت�ُج ِمْن َطع�ٍم 

ُيوم�ً بَِيوٍم ِطيَلَة َبِقيَِّة َحي�تِِه.
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