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 اإلصحاح األول

   و عصى مواب على اسرائیل بعد وفاة اخاب ١: ١

 و سقط اخزیا من الكوة التي في علیتھ التي في السامرة فمرض و ٢: ١
ارسل رسال و قال لھم اذھبوا اسالوا بعل زبوب الھ عقرون ان كنت ابرا 

  من ھذا المرض 

الیلیا التشبي قم اصعد للقاء رسل ملك السامرة و  فقال مالك الرب ٣: ١
قل لھم الیس النھ ال یوجد في اسرائیل الھ تذھبون لتسالوا بعل زبوب الھ 

  عقرون 

 فلذلك ھكذا قال الرب ان السریر الذي صعدت علیھ ال تنزل عنھ بل ٤: ١
  موتا تموت فانطلق ایلیا 

   و رجع الرسل الیھ فقال لھم لماذا رجعتم ٥: ١

 فقالوا لھ صعد رجل للقائنا و قال لنا اذھبوا راجعین الى الملك الذي ٦: ١
ارسلكم و قولوا لھ ھكذا قال الرب الیس النھ ال یوجد في اسرائیل الھ 

ارسلت لتسال بعل زبوب الھ عقرون لذلك السریر الذي صعدت علیھ ال 
  تنزل عنھ بل موتا تموت 

  عد للقائكم و كلمكم بھذا الكالم  فقال لھم ما ھي ھیئة الرجل الذي ص٧: ١

 فقالوا لھ انھ رجل اشعر متنطق بمنطقة من جلد على حقویھ فقال ٨: ١
  ھو ایلیا التشبي 

 فارسل الیھ رئیس خمسین مع الخمسین الذین لھ فصعد الیھ و اذا ٩: ١
  ھو جالس على راس الجبل فقال لھ یا رجل اهللا الملك یقول انزل 

ل لرئیس الخمسین ان كنت انا رجل اهللا فلتنزل نار  فاجاب ایلیا و قا١٠: ١
من السماء و تاكلك انت و الخمسین الذین لك فنزلت نار من السماء و 

  اكلتھ ھو و الخمسین الذین لھ 

 ثم عاد و ارسل الیھ رئیس خمسین اخر و الخمسین الذین لھ ١١: ١
  فاجاب و قال لھ یا رجل اهللا ھكذا یقول الملك اسرع و انزل 



 فاجاب ایلیا و قال لھ ان كنت انا رجل اهللا فلتنزل نار من السماء و ١٢ :١
تاكلك انت و الخمسین الذین لك فنزلت نار اهللا من السماء و اكلتھ ھو و 

  الخمسین الذین لھ 

 ثم عاد فارسل رئیس خمسین ثالثا و الخمسین الذین لھ فصعد ١٣: ١
تفرع الیھ و رئیس الخمسین الثالث و جاء و جثا على ركبتیھ  امام ایلیا و 

  قال لھ یا رجل اهللا لتكرم نفسي و انفس عبیدك ھفالء الخمسین في عینیك 

 ھوذا قد نزلت نار من السماء و اكلت رئیسي الخمسینین االولین ١٤: ١
  و خمسینیھما و االن فلتكرم نفسي في عینیك 

معھ الى  فقال مالك الرب الیلیا انزل معھ ال تخف منھ فقام و نزل ١٥: ١
  الملك 

 و قال لھ ھكذا قال الرب من اجل انك ارسلت رسال لتسال بعل ١٦: ١
زبوب الھ عقرون الیس النھ ال یوجد في اسرائیل الھ لتسال عن كالمھ 

  لذلك السریر الذي صعدت علیھ ال تنزل عنھ بل موتا تموت 

 فمات حسب كالم الرب الذي تكلم بھ ایلیا و ملك یھورام عوضا ١٧: ١
  ھ في السنة الثانیة لیھورام بن یھوشافاط ملك یھوذا النھ لم یكن لھ ابن عن

 و بقیة امور اخزیا التي عمل اما ھي مكتوبة في سفر اخبار االیام ١٨: ١
  لملوك اسرائیل 

  

  اإلصحاح الثاني

 و كان عند اصعاد الرب ایلیا في العاصفة الى السماء ان ایلیا و ١: ٢
  الیشع ذھبا من الجلجال 

 فقال ایلیا اللیشع امكث ھنا الن الرب قد ارسلني الى بیت ایل فقال ٢: ٢
  الیشع حي ھو الرب و حیة ھي نفسك اني ال اتركك و نزال الى بیت ایل 

 فخرج بنو االنبیاء الذین في بیت ایل الى الیشع و قالوا لھ ھل اتعلم ٣: ٢
  انھ الیوم یاخذ الرب سیدك من على راسك فقال نعم اني اعلم فاصمتوا 



 ثم قال لھ ایلیا یا الیشع امكث ھنا الن الرب قد ارسلني الى اریحا ٤: ٢
  حا فقال حي ھو الرب و حیة ھي نفسك اني ال اتركك و اتیا الى اری

 فتقدم بنو االنبیاء الذین في اریحا الى الیشع و قالوا لھ اتعلم انھ ٥: ٢
  الیوم یاخذ الرب سیدك من على راسك فقال نعم اني اعلم فاصمتوا 

 ثم قال لھ ایلیا امكث ھنا الن الرب قد ارسلني الى االردن فقال حي ٦: ٢
  ھو الرب و حیة ھي نفسك اني ال اتركك و انطلقا كالھما 

 فذھب خمسون رجال من بني االنبیاء و وقفوا قبالتھما من بعید و ٧ :٢
  وقف كالھما بجانب االردن 

 و اخذ ایلیا رداءه و لفھ و ضرب الماء فانفلق الى ھنا و ھناك فعبرا ٨: ٢
  كالھما في الیبس 

ایلیا اللیشع اطلب ماذا افعل لك قبل ان اوخذ منك  و لما عبرا قال ٩: ٢
  فقال الیشع لیكن نصیب اثنین من روحك علي 

 فقال صعبت السؤال فان رایتني اوخذ منك یكون لك كذلك و اال فال ١٠: ٢
  یكون 

 و فیما ھما یسیران و یتكلمان اذا مركبة من نار و خیل من نار ١١: ٢
  ة الى السماء ففصلت بینھما فصعد ایلیا في العاصف

 و كان الیشع یرى و ھو یصرخ یا ابي یا ابي مركبة اسرائیل و ١٢: ٢
  فرسانھا و لم یره بعد فامسك ثیابھ و مزقھا قطعتین 

 و رفع رداء ایلیا الذي سقط عنھ و رجع و وقف على شاطئ ١٣: ٢
  االردن 

 فاخذ رداء ایلیا الذي سقط عنھ و ضرب الماء و قال این ھو الرب ١٤: ٢
  لھ ایلیا ثم ضرب الماء ایضا فانفلق الى ھنا و ھناك فعبر الیشع ا

 و لما راه بنو االنبیاء الذین في اریحا قبالتھ قالوا قد استقرت روح ١٥: ٢
  ایلیا على الیشع فجاءوا للقائھ و سجدوا لھ الى االرض 



 و قالوا لھ ھوذا مع عبیدك خمسون رجال ذوو باس فدعھم ١٦: ٢
على سیدك لئال یكون قد حملھ روح الرب و طرحھ یذھبون و یفتشون 

  على احد الجبال او في احد االودیة فقال ال ترسلوا 

 فالحوا علیھ حتى خجل و قال ارسلوا فارسلوا خمسین رجال ١٧: ٢
  ففتشوا ثالثة ایام و لم یجدوه 

 و لما رجعوا الیھ و ھو ماكث في اریحا قال لھم اما قلت لكم ال ١٨: ٢
  تذھبوا 

 و قال رجال المدینة اللیشع ھوذا موقع المدینة حسن كما یرى ١٩: ٢
  سیدي و اما المیاه فردیة و االرض مجدبة 

   فقال ائتوني بصحن جدید و ضعوا فیھ ملحا فاتوه بھ ٢٠: ٢

 فخرج الى نبع الماء و طرح فیھ الملح و قال ھكذا قال الرب قد ٢١: ٢
   ال جدب ابرات ھذه المیاه ال یكون فیھا ایضا موت و

   فبرئت المیاه الى ھذا الیوم حسب قول الیشع الذي نطق بھ ٢٢: ٢

 ثم صعد من ھناك الى بیت ایل و فیما ھو صاعد في الطریق اذا ٢٣: ٢
بصبیان صغار خرجوا من المدینة و سخروا منھ و قالوا لھ اصعد یا اقرع 

  اصعد یا اقرع 

و نظر الیھم و لعنھم باسم الرب فخرجت دبتان  فالتفت الى ورائھ ٢٤: ٢
  من الوعر و افترستا منھم اثنین و اربعین ولدا 

   و ذھب من ھناك الى جبل الكرمل و من ھناك رجع الى السامرة ٢٥: ٢

  

  اإلصحاح الثالث

 و ملك یھورام بن اخاب على اسرائیل في السامرة في السنة الثامنة ١: ٣
  عشرة لیھوشافاط ملك یھوذا ملك اثنتي عشر سنة 

 و عمل الشر في عیني الرب و لكن لیس كابیھ و امھ فانھ ازال ٢: ٣
  تمثال البعل الذي عملھ ابوه 



بعام بن نباط الذي جعل اسرائیل یخطئ لم  اال انھ لصق بخطایا یر٣: ٣
  یحد عنھا 

 و كان میشع ملك مواب صاحب مواش فادى لملك اسرائیل مئة الف ٤: ٣
  خروف و مئة الف كبش بصوفھا 

   و عند موت اخاب عصى ملك مواب على ملك اسرائیل ٥: ٣

   و خرج الملك یھورام في ذلك الیوم من السامرة و عد كل اسرائیل ٦: ٣

 و ذھب و ارسل الى یوشافاط ملك یھوذا یقول قد عصى علي ملك ٧: ٣
مواب فھل تذھب معي الى مواب للحرب فقال اصعد مثلي مثلك شعبي 

  كشعبك و خیلي كخیلك 

   فقال من اي طریق نصعد فقال من طریق بریة ادوم ٨: ٣

 فذھب ملك اسرائیل و ملك یھوذا و ملك ادوم و داروا مسیرة سبعة ٩: ٣
   و لم یكن ماء للجیش و البھائم التي تبعتھم ایام

 فقال ملك اسرائیل اه على ان الرب قد دعا ھؤالء الثالثة الملوك ١٠: ٣
  لیدفعھم الى ید مواب 

 فقال یھوشافاط الیس ھنا نبي للرب فنسال الرب بھ فاجاب واحد ١١: ٣
من عبید ملك اسرائیل و قال ھنا الیشع بن شافاط الذي كان یصب ماء 

  لى یدي ایلیا ع

 فقال یھوشافاط عنده كالم الرب فنزل الیھ ملك اسرائیل و ١٢: ٣
  یھوشافاط و ملك ادوم 

 فقال الیشع لملك اسرائیل ما لي و لك اذھب الى انبیاء ابیك و الى ١٣: ٣
انبیاء امك فقال لھ ملك اسرائیل كال الن الرب قد دعا ھؤالء الثالثة الملوك 

  لیدفعھم الى ید مواب 

 فقال الیشع حي ھو رب الجنود الذي انا واقف امامھ انھ لوال اني ١٤: ٣
  رافع وجھ یھوشافاط ملك یھوذا لما كنت انظر الیك و ال اراك 

   و االن فاتوني بعواد و لما ضرب العواد بالعود كانت علیھ ید الرب ١٥: ٣



   فقال ھكذا قال الرب اجعلوا ھذا الوادي جبابا جبابا ١٦: ٣

ھ ھكذا قال الرب ال ترون ریحا و ال ترون مطرا و ھذا الوادي  الن١٧: ٣
  یمتلئ ماء فتشربون انتم و ماشیتكم و بھائمكم 

   و ذلك یسیر في عیني الرب فیدفع مواب الى ایدیكم ١٨: ٣

 فتضربون كل مدینة محصنة و كل مدینة مختارة و تقطعون كل ١٩: ٣
كل حقلة جیدة شجرة طیبة و تطمون جمیع عیون الماء و تفسدون 

  بالحجارة 

 و في الصباح عند اصعاد التقدمة اذا میاه اتیة عن طریق ادوم ٢٠: ٣
  فامتالت االرض ماء 

 و لما سمع كل الموابیین ان الملوك قد صعدوا لمحاربتھم جمعوا ٢١: ٣
  كل متقلدي السالح فما فوق و وقفوا على التخم 

ه و راى الموابیون  و بكروا صباحا و الشمس اشرقت على المیا٢٢: ٣
  مقابلھم المیاه حمراء كالدم 

 فقالوا ھذا دم قد تحارب الملوك و ضرب بعضھم بعضا و االن فالى ٢٣: ٣
  النھب یا مواب 

 و اتوا الى محلة اسرائیل فقام اسرائیل و ضربوا الموابیین فھربوا ٢٤: ٣
  من امامھم فدخلوھا و ھم یضربون الموابیین 

 كان كل واحد یلقي حجره في كل حقلة جیدة حتى  و ھدموا المدن و٢٥: ٣
مالوھا و طموا جمیع عیون الماء و قطعوا كل شجرة طیبة و لكنھم ابقوا 

  في قیر حارسة حجارتھا و استدار اصحاب المقالیع و ضربوھا 

 فلما راى ملك مواب ان الحرب قد اشتدت علیھ اخذ معھ سبع مئة ٢٦: ٣
   ملك ادوم فلم یقدروا رجل مستلي السیوف لكي یشقوا الى

 فاخذ ابنھ البكر الذي كان ملك عوضا عنھ و اصعده محرقة على ٢٧: ٣
  السور فكان غیظ عظیم على اسرائیل فانصرفوا عنھ و رجعوا الى ارضھم 

  



  اإلصحاح الرابع

 و صرخت الى الیشع امراة من نساء بني االنبیاء قائلة ان عبدك ١: ٤
زوجي قد مات و انت تعلم ان عبدك كان یخاف الرب فاتى المرابي لیاخذ 

  ولدي لھ عبدین 

ا الیشع ماذا اصنع لك اخبریني ماذا لك في البیت فقالت لیس  فقال لھ٢: ٤
  لجاریتك شيء في البیت اال دھنة زیت 

 فقال اذھبي استعیري لنفسك اوعیة من خارج من عند جمیع ٣: ٤
  جیرانك اوعیة فارغة ال تقللي 

الباب على نفسك و على بنیك و صبي في جمیع  ثم ادخلي و اغلقي ٤: ٤
  ھذه االوعیة و ما امتال انقلیھ 

 فذھبت من عنده و اغلقت الباب على نفسھا و على بنیھا فكانوا ھم ٥: ٤
  یقدمون لھا االوعیة و ھي تصب 

 و لما امتالت االوعیة قالت البنھا قدم لي ایضا وعاء فقال لھا ال ٦: ٤
   یوجد بعد وعاء فوقف الزیت

 فاتت و اخبرت رجل اهللا فقال اذھبي بیعي الزیت و اوفي دینك و ٧: ٤
  عیشي انت و بنوك بما بقي 

 و في ذات یوم عبر الیشع الى شونم و كانت ھناك امراة عظیمة ٨: ٤
  فامسكتھ لیاكل خبزا و كان كلما عبر یمیل الى ھناك لیاكل خبزا 

  لذي یمر علینا دائما  فقالت لرجلھا قد علمت انھ رجل اهللا مقدس ا٩: ٤

 فلنعمل علیة على الحائط صغیرة و نضع لھ ھناك سریرا و خوانا ١٠: ٤
  و كرسیا و منارة حتى اذا جاء الینا یمیل الیھا 

   و في ذات یوم جاء الى ھناك و مال الى العلیة و اضطجع فیھا ١١: ٤

   فقال لجیحزي غالمھ ادع ھذه الشونمیة فدعاھا فوقفت امامھ ١٢: ٤



 فقال لھ قل لھا ھوذا قد انزعجت بسببنا كل ھذا االنزعاج فماذا ١٣ :٤
یصنع لك ھل لك ما یتكلم بھ الى الملك او الى رئیس الجیش فقالت انما انا 

  ساكنة في وسط شعبي 

 ثم قال فماذا یصنع لھا فقال جیحزي انھ لیس لھا ابن و رجلھا قد ١٤: ٤
  شاخ 

  لباب  فقال ادعھا فدعاھا فوقفت في ا١٥: ٤

 فقال في ھذا المیعاد نحو زمان الحیاة تحتضنین ابنا فقالت ال یا ١٦: ٤
  سیدي رجل اهللا ال تكذب على جاریتك 

 فحبلت المراة و ولدت ابنا في ذلك المیعاد نحو زمان الحیاة كما ١٧: ٤
  قال لھا الیشع 

   و كبر الولد و في ذات یوم خرج الى ابیھ الى الحصادین ١٨: ٤

  ل البیھ راسي راسي فقال للغالم احملھ الى امھ  و قا١٩: ٤

   فحملھ و اتى بھ الى امھ فجلس على ركبتیھا الى الظھر و مات ٢٠: ٤

   فصعدت و اضجعتھ على سریر رجل اهللا و اغلقت علیھ و خرجت ٢١: ٤

 و نادت رجلھا و قالت ارسل لي واحدا من الغلمان و احدى االتن ٢٢: ٤
  ع فاجري الى رجل اهللا و ارج

   فقال لماذا تذھبین الیھ الیوم ال راس شھر و ال سبت فقالت سالم ٢٣: ٤

 و شدت على االتان و قالت لغالمھا سق و سر و ال تتعوق الجلي ٢٤: ٤
  في الركوب ان لم اقل لك 

 و انطلقت حتى جاءت الى رجل اهللا الى جبل الكرمل فلما راھا رجل ٢٥: ٤
  ا تلك الشونمیة اهللا من بعید قال لجیحزي غالمھ ھوذ

 اركض االن للقائھا و قل لھا اسالم لك اسالم لزوجك اسالم للولد ٢٦: ٤
  فقالت سالم 



 فلما جاءت الى رجل اهللا الى الجبل امسكت رجلیھ فتقدم جیحزي ٢٧: ٤
لیدفعھا فقال رجل اهللا دعھا الن نفسھا مرة فیھا و الرب كتم االمر عني و 

  لم یخبرني 

   ابنا من سیدي الم اقل ال تخدعني  فقالت ھل طلبت٢٨: ٤

 فقال لجیحزي اشدد حقویك و خذ عكازي بیدك و انطلق و اذا ٢٩: ٤
صادفت احد فال تباركھ و ان باركك احد فال تجبھ و ضع عكازي على وجھ 

  الصبي 

 فقالت ام الصبي حي ھو الرب و حیة ھي نفسك انني ال اتركك فقام ٣٠: ٤
  و تبعھا 

دامھما و وضع العكاز على وجھ الصبي فلم یكن  و جاز جیحزي ق٣١: ٤
  صوت و ال مصغ فرجع للقائھ و اخبره قائال لم ینتبھ الصبي 

   و دخل الیشع البیت و اذا بالصبي میت و مضطجع على سریره ٣٢: ٤

   فدخل و اغلق الباب على نفسیھما كلیھما و صلى الى الرب ٣٣: ٤

فوق الصبي و وضع فمھ على فمھ و عینیھ  ثم صعد و اضطجع ٣٤: ٤
  على عینیھ و یدیھ على یدیھ و تمدد علیھ فسخن جسد الولد 

 ثم عاد و تمشى في البیت تارة الى ھنا و تارة الى ھناك و صعد و ٣٥: ٤
  تمدد علیھ فعطس الصبي سبع مرات ثم فتح الصبي عینیھ 

ما دخلت الیھ  فدعا جیحزي و قال ادع ھذه الشونمیة فدعاھا و ل٣٦: ٤
  قال احملي ابنك 

 فاتت و سقطت على رجلیھ و سجدت الى االرض ثم حملت ابنھا و ٣٧: ٤
  خرجت 

 و رجع الیشع الى الجلجال و كان جوع في االرض و كان بنو ٣٨: ٤
االنبیاء جلوسا امامھ فقال لغالمھ ضع القدر الكبیرة و اسلق سلیقة لبني 

  االنبیاء 



الحقل لیلتقط بقوال فوجد یقطینا بریا فالتقط منھ  و خرج واحد الى ٣٩: ٤
  قثاء بریا ملء ثوبھ و اتى و قطعھ في قدر السلیقة النھم لم یعرفوا 

 و صبوا للقوم لیاكلوا و فیما ھم یاكلون من السلیقة صرخوا و ٤٠: ٤
  قالوا في القدر موت یا رجل اهللا و لم یستطیعوا ان یاكلوا 

قاه في القدر و قال صب للقوم فیاكلوا فكانھ لم  فقال ھاتوا دقیقا فال٤١: ٤
  یكن شيء رديء في القدر 

 و جاء رجل من بعل شلیشة و احضر لرجل اهللا خبز باكورة ٤٢: ٤
  عشرین رغیفا من شعیر و سویقا في جرابھ فقال اعط الشعب لیاكلوا 

 فقال خادمھ ماذا ھل اجعل ھذا امام مئة رجل فقال اعط الشعب ٤٣: ٤
النھ ھكذا قال الرب یاكلون و یفضل عنھم فجعل امامھم فاكلوا و فیاكلوا 

  فضل عنھم حسب قول الرب 

  

  اإلصحاح الخامس

جال عظیما عند سیده مرفوع  و كان نعمان رئیس جیش ملك ارام ر١: ٥
الوجھ النھ عن یده اعطى الرب خالصا الرام و كان الرجل جبار باس 

  ابرص 

 و كان االرامیون قد خرجوا غزاة فسبوا من ارض اسرائیل فتاة ٢: ٥
  صغیرة فكانت بین یدي امراة نعمان 

 فقالت لموالتھا یا لیت سیدي امام النبي الذي في السامرة فانھ كان ٣: ٥
  فیھ من برصھ یش

 فدخل و اخبر سیده قائال كذا و كذا قالت الجاریة التي من ارض ٤: ٥
  اسرائیل 

 فقال ملك ارام انطلق ذاھبا فارسل كتابا الى ملك اسرائیل فذھب و ٥: ٥
اخذ بیده عشر وزنات من الفضة و ستة االف شاقل من الذھب و عشر 

  حلل من الثیاب 



ئیل یقول فیھ فاالن عند وصول ھذا  و اتى بالكتاب الى ملك اسرا٦: ٥
  الكتاب الیك ھوذا قد ارسلت الیك نعمان عبدي فاشفھ من برصھ 

 فلما قرا ملك اسرائیل الكتاب مزق ثیابھ و قال ھل انا اهللا لكي امیت ٧: ٥
و احیي حتى ان ھذا یرسل الي ان اشفي رجال من برصھ فاعلموا و 

  انظروا انھ انما یتعرض لي 

ع الیشع رجل اهللا ان ملك اسرائیل قد مزق ثیابھ ارسل الى  و لما سم٨: ٥
  الملك یقول لماذا مزقت ثیابك لیات الي فیعلم انھ یوجد نبي في اسرائیل 

   فجاء نعمان بخیلھ و مركباتھ و وقف عند باب بیت الیشع ٩: ٥

 فارسل الیھ الیشع رسوال یقول اذھب و اغتسل سبع مرات في ١٠: ٥
  الیك و تطھر االردن فیرجع لحمك 

 فغضب نعمان و مضى و قال ھوذا قلت انھ یخرج الي و یقف و ١١: ٥
  یدعو باسم الرب الھھ و یردد یده فوق الموضع فیشفي االبرص 

 الیس ابانة و فرفر نھرا دمشق احسن من جمیع میاه اسرائیل اما ١٢: ٥
  كنت اغتسل بھما فاطھر و رجع و مضى بغیظ 

كلموه و قالوا یا ابانا لو قال لك النبي امرا عظیما  فتقدم عبیده و ١٣: ٥
  اما كنت تعملھ فكم بالحري اذا قال لك اغتسل و اطھر 

 فنزل و غطس في االردن سبع مرات حسب قول رجل اهللا فرجع ١٤: ٥
  لحمھ كلحم صبي صغیر و طھر 

 فرجع الى رجل اهللا ھو و كل جیشھ و دخل و وقف امامھ و قال ١٥: ٥
ت انھ لیس الھ في كل االرض اال في اسرائیل و االن فخذ ھوذا قد عرف

  بركة من عبدك 

 فقال حي ھو الرب الذي انا واقف امامھ اني ال اخذ و الح علیھ ان ١٦: ٥
  یاخذ فابى 

 فقال نعمان اما یعطى لعبدك حمل بغلین من التراب النھ ال یقرب ١٧: ٥
  بعد عبدك محرقة و ال ذبیحة اللھة اخرى بل للرب 



 عن ھذا االمر یصفح الرب لعبدك عند دخول سیدي الى بیت رمون ١٨: ٥
لیسجد ھناك و یستند على یدي فاسجد في بیت رمون فعند سجودي في 

  بیت رمون یصفح الرب لعبدك عن ھذا االمر 

   فقال لھ امض بسالم و لما مضى من عنده مسافة من االرض ١٩: ٥

ا سیدي قد امتنع عن ان  قال جیحزي غالم الیشع رجل اهللا ھوذ٢٠: ٥
یاخذ من ید نعمان االرامي ھذا ما احضره حي ھو الرب اني اجري وراءه 

  و اخذ منھ شیئا 

 فسار جیحزي وراء نعمان و لما راه نعمان راكضا وراءه نزل عن ٢١: ٥
  المركبة للقائھ و قال اسالم 

ء  فقال سالم ان سیدي قد ارسلني قائال ھوذا في ھذا الوقت قد جا٢٢: ٥
الي غالمان من جبل افرایم من بني االنبیاء فاعطھما وزنة فضة و حلتي 

  ثیاب 

 فقال نعمان اقبل و خذ وزنتین و الح علیھ و صر وزنتي فضة في ٢٣: ٥
  كیسین و حلتي الثیاب و دفعھا لغالمیھ فحمالھا قدامھ 

 و لما وصل الى االكمة اخذھا من ایدیھما و اودعھا في البیت و ٢٤: ٥
  الرجلین فانطلقا اطلق 

 و اما ھو فدخل و وقف امام سیده فقال لھ الیشع من این یا ٢٥: ٥
  جیحزي فقال لم یذھب عبدك الى ھنا او ھناك 

 فقال لھ الم یذھب قلبي حین رجع الرجل من مركبتھ للقائك اھو ٢٦: ٥
وقت الخذ الفضة و الخذ ثیاب و زیتون و كروم و غنم و بقر و عبید و 

  جوار 

فبرص نعمان یلصق بك و بنسلك الى االبد و خرج من امامھ  ٢٧: ٥
  ابرص كالثلج 

  

  اإلصحاح السادس



االنبیاء اللیشع ھوذا الموضع الذي نحن مقیمون فیھ  و قال بنو ١: ٦
  امامك ضیق علینا 

 فلنذھب الى االردن و ناخذ من ھناك كل واحد خشبة و نعمل النفسنا ٢: ٦
  ھناك موضعا لنقیم فیھ فقال اذھبوا 

   فقال واحد اقبل و اذھب مع عبیدك فقال اني اذھب ٣: ٦

  قطعوا خشبا  فانطلق معھم و لما وصلوا الى االردن ٤: ٦

 و اذ كان واحد یقطع خشبة وقع الحدید في الماء فصرخ و قال اه یا ٥: ٦
  سیدي النھ عاریة 

 فقال رجل اهللا این سقط فاراه الموضع فقطع عودا و القاه ھناك فطفا ٦: ٦
  الحدید 

   فقال ارفعھ لنفسك فمد یده و اخذه ٧: ٦

ع عبیده قائال في  و اما ملك ارام فكان یحارب اسرائیل و تامر م٨: ٦
  المكان الفالني تكون محلتي 

 فارسل رجل اهللا الى ملك اسرائیل یقول احذر من ان تعبر بھذا ٩: ٦
  الموضع الن االرامیین حالون ھناك 

 فارسل ملك اسرائیل الى الموضع الذي قال لھ عنھ رجل اهللا و ١٠: ٦
  حذره منھ و تحفظ ھناك ال مرة و ال مرتین 

 فاضطرب قلب ملك ارام من ھذا االمر و دعا عبیده و قال لھم اما ١١: ٦
  تخبرونني من منا ھو لملك اسرائیل 

 فقال واحد من عبیده لیس ھكذا یا سیدي الملك و لكن الیشع النبي ١٢: ٦
الذي في اسرائیل یخبر ملك اسرائیل باالمور التي تتكلم بھا في مخدع 

  مضجعك 

نظروا این ھو فارسل و اخذه فاخبر و قیل لھ ھوذا  فقال اذھبوا و ا١٣: ٦
  في دوثان 



 فارسل الى ھناك خیال و مركبات و جیشا ثقیال و جاءوا لیال و ١٤: ٦
  احاطوا بالمدینة 

 فبكر خادم رجل اهللا و قام و خرج و اذا جیش محیط بالمدینة و ١٥: ٦
  خیل و مركبات فقال غالمھ لھ اه یا سیدي كیف نعمل 

  ل ال تخف الن الذین معنا اكثر من الذین معھم  فقا١٦: ٦

 و صلى الیشع و قال یا رب افتح عینیھ فیبصر ففتح الرب عیني ١٧: ٦
  الغالم فابصر و اذا الجبل مملوء خیال و مركبات نار حول الیشع 

 و لما نزلوا الیھ صلى الیشع الى الرب و قال اضرب ھؤالء االمم ١٨: ٦
   الیشع بالعمى فضربھم بالعمى كقول

 فقال لھم الیشع لیست ھذه ھي الطریق و ال ھذه ھي المدینة ١٩: ٦
  اتبعوني فاسیر بكم الى الرجل الذي تفتشون علیھ فسار بھم الى السامرة 

 فلما دخلوا السامرة قال الیشع یا رب افتح اعین ھؤالء فیبصروا ٢٠: ٦
  ففتح الرب اعینھم فابصروا و اذا ھم في وسط السامرة 

  فقال ملك اسرائیل اللیشع لما راھم ھل اضرب ھل اضرب یا ابي  ٢١: ٦

 فقال ال تضرب تضرب الذین سبیتھم بسیفك و بقوسك ضع خبزا و ٢٢: ٦
  ماء امامھم فیاكلوا و یشربوا ثم ینطلقوا الى سیدھم 

 فاولم لھم ولیمة عظیمة فاكلوا و شربوا ثم اطلقھم فانطلقوا الى ٢٣: ٦
  وش ارام تدخل ارض اسرائیل سیدھم و لم تعد ایضا جی

 و كان بعد ذلك ان بنھدد ملك ارام جمع كل جیشھ و صعد فحاصر ٢٤: ٦
  السامرة 

 و كان جوع شدید في السامرة و ھم حاصروھا حتى صار راس ٢٥: ٦
  الحمار بثمانین من الفضة و ربع القاب من زبل الحمام بخمس من الفضة 

لى السور صرخت امراة الیھ  و بینما كان ملك اسرائیل جائزا ع٢٦: ٦
  تقول خلص یا سیدي الملك 



   فقال ال یخلصك الرب من این اخلصك امن البیدر او من المعصرة ٢٧: ٦

 ثم قال لھا الملك ما لك فقالت ان ھذه المراة قد قالت لي ھاتي ابنك ٢٨: ٦
  فناكلھ الیوم ثم ناكل ابني غدا 

لیوم االخر ھاتي ابنك فناكلھ  فسلقنا ابني و اكلناه ثم قلت لھا في ا٢٩: ٦
  فخبات ابنھا 

 فلما سمع الملك كالم المراة مزق ثیابھ و ھو مجتاز على السور ٣٠: ٦
  فنظر الشعب و اذا مسح من داخل على جسده 

 فقال ھكذا یصنع لي اهللا و ھكذا یزید ان قام راس الیشع بن شافاط ٣١: ٦
  علیھ الیوم 

 الشیوخ جلوسا عنده فارسل رجل  و كان الیشع جالسا في بیتھ و٣٢: ٦
من امامھ و قبلما اتى الرسول الیھ قال للشیوخ ھل رایتم ان ابن القاتل ھذا 

قد ارسل لكي یقطع راسي انظروا اذا جاء الرسول فاغلقوا الباب و 
  احصروه عند الباب الیس صوت قدمي سیده وراءه 

ذا ھذا الشر ھو  و بینما ھو یكلمھم اذا بالرسول نازل الیھ فقال ھو٣٣: ٦
  من قبل الرب ماذا انتظر من الرب بعد 

  

  اإلصحاح السابع

اسمعوا كالم الرب ھكذا قال الرب في مثل ھذا الوقت  و قال الیشع ١: ٧
  غدا تكون كیلة الدقیق بشاقل و كیلتا الشعیر بشاقل في باب السامرة 

 و ان جندیا للملك كان یستند على یده اجاب رجل اهللا و قال ھوذا ٢: ٧
الرب یصنع كوى في السماء ھل یكون ھذا االمر فقال انك ترى بعینیك و 

   لكن ال تاكل منھ

 و كان اربعة رجال برص عند مدخل الباب فقال احدھم لصاحبھ لماذا ٣: ٧
  نحن جالسون ھنا حتى نموت 



 اذا قلنا ندخل المدینة فالجوع في المدینة فنموت فیھا و اذا جلسنا ٤: ٧
ھنا نموت فاالن ھلم نسقط الى محلة االرامیین فان استحیونا حیینا و ان 

  قتلونا متنا 

لعشاء لیذھبوا الى محلة االرامیین فجاءوا الى اخر  فقاموا في ا٥: ٧
  محلة االرامیین فلم یكن ھناك احد 

 فان الرب اسمع جیش االرامیین صوت مركبات و صوت خیل صوت ٦: ٧
جیش عظیم فقالوا الواحد الخیھ ھوذا ملك اسرائیل قد استاجر ضدنا ملوك 

  الحثیین و ملوك المصریین لیاتوا علینا 

 ھربوا في العشاء و تركوا خیامھم و خیلھم و حمیرھم  فقاموا و٧: ٧
  المحلة كما ھي و ھربوا الجل نجاة انفسھم 

 و جاء ھؤالء البرص الى اخر المحلة و دخلوا خیمة واحدة فاكلوا و ٨: ٧
شربوا و حملوا منھا فضة و ذھبا و ثیابا و مضوا و طمروھا ثم رجعوا و 

  و طمروا دخلوا خیمة اخرى و حملوا منھا و مضوا 

 ثم قال بعضھم لبعض لسنا عاملین حسنا ھذا الیوم ھو یوم بشارة و ٩: ٧
نحن ساكتون فان انتظرنا الى ضوء الصباح یصادفنا شر فھلم االن ندخل 

  و نخبر بیت الملك 

 فجاءوا و دعوا بواب المدینة و اخبروه قائلین اننا دخلنا محلة ١٠: ٧
 انسان و لكن خیل مربوطة و االرامیین فلم یكن ھناك احد و ال صوت

  حمیر مربوطة و خیام كما ھي 

   فدعا البوابین فاخبروا بیت الملك داخال ١١: ٧

 فقام الملك لیال و قال لعبیده الخبرنكم ما فعل لنا االرامیون علموا ١٢: ٧
اننا جیاع فخرجوا من المحلة لیختبئوا في حقل قائلین اذا خرجوا من 

  ء و دخلنا المدینة المدینة قبضنا علیھم احیا

 فاجاب واحد من عبیده و قال فلیاخذوا خمسة من الخیل الباقیة ١٣: ٧
التي بقیت فیھا ھي نظیر كل جمھور اسرائیل الذین بقوا بھا او ھي نظیر 

  كل جمھور اسرائیل الذین فنوا فنرسل و نرى 



 فاخذوا مركبتي خیل و ارسل الملك وراء جیش االرامیین قائال ١٤: ٧
  ا و انظروا اذھبو

 فانطلقوا وراءھم الى االردن و اذا كل الطریق مالن ثیابا و انیة قد ١٥: ٧
  طرحھا االرامیون من عجلتھم فرجع الرسل و اخبروا الملك 

 فخرج الشعب و نھبوا محلة االرامیین فكانت كیلة الدقیق بشاقل و ١٦: ٧
  كیلتا الشعیر بشاقل حسب كالم الرب 

ى الباب الجندي الذي كان یستند على یده فداسھ  و اقام الملك عل١٧: ٧
  الشعب في الباب فمات كما قال رجل اهللا الذي تكلم عند نزول الملك الیھ 

 فانھ لما تكلم رجل اهللا الى الملك قائال كیلتا شعیر بشاقل و كیلة ١٨: ٧
  دقیق بشاقل تكون في مثل ھذا الوقت غدا في باب السامرة 

ل اهللا و قال ھوذا الرب یصنع كوى في السماء  و اجاب الجندي رج١٩: ٧
  ھل یكون مثل ھذا االمر قال انك ترى بعینیك و لكنك ال تاكل منھ 

   فكان لھ كذلك داسھ الشعب في الباب فمات ٢٠: ٧

  

  اإلصحاح الثامن

 و كلم الیشع المراة التي احیا ابنھا قائال قومي و انطلقي انت و بیتك ١: ٨
و تغربي حیثما تتغربي الن الرب قد دعا بجوع فیاتي ایضا على االرض 

  سبع سنین 

 فقامت المراة و فعلت حسب كالم رجل اهللا و انطلقت ھي و بیتھا و ٢: ٨
  سطینیین سبع سنین تغربت في ارض الفل

 و في نھایة السنین السبع رجعت المراة من ارض الفلسطینیین و ٣: ٨
  خرجت لتصرخ الى الملك الجل بیتھا و حقلھا 

 و كلم الملك جیحزي غالم رجل اهللا قائال قص علي جمیع العظائم ٤: ٨
  التي فعلھا الیشع 



الملك كیف انھ احیا المیت اذا بالمراة التي  و فیما ھو یقص على ٥: ٨
احیا ابنھا تصرخ الى الملك الجل بیتھا و الجل حقلھا فقال جیحزي یا 

  سیدي الملك ھذه ھي المراة و ھذا ھو ابنھا الذي احیاه الیشع 

 فسال الملك المراة فقصت علیھ ذلك فاعطاھا الملك خصیا قائال ٦: ٨
  قل من حین تركت االرض الى االن ارجع كل ما لھا و جمیع غالت الح

 و جاء الیشع الى دمشق و كان بنھدد ملك ارام مریضا فاخبر و قیل ٧: ٨
  لھ قد جاء رجل اهللا الى ھنا 

 فقال الملك لحزائیل خذ بیدك ھدیة و اذھب الستقبال رجل اهللا و ٨: ٨
  اسال الرب بھ قائال ھل اشفى من مرضي ھذا 

 اخذ ھدیة بیده من كل خیرات دمشق حمل  فذھب حزائیل الستقبالھ و٩: ٨
اربعین جمال و جاء و وقف امامھ و قال ان ابنك بنھدد ملك ارام قد 

  ارسلني الیك قائال ھل اشفى من مرضي ھذا 

 فقال لھ الیشع اذھب و قل لھ شفاء تشفى و قد اراني الرب انھ ١٠: ٨
  یموت موتا 

  ثبتھ حتى خجل فبكى رجل اهللا  فجعل نظره علیھ و ١١: ٨

 فقال حزائیل لماذا یبكي سیدي فقال الني علمت ما ستفعلھ ببني ١٢: ٨
اسرائیل من الشر فانك تطلق النار في حصونھم و تقتل شبانھم بالسیف و 

  تحطم اطفالھم و تشق حواملھم 

 فقال حزائیل و من ھو عبدك الكلب حتى یفعل ھذا االمر العظیم ١٣: ٨
  شع قد اراني الرب ایاك ملكا على ارام فقال الی

 فانطلق من عند الیشع و دخل الى سیده فقال لھ ماذا قال لك الیشع ١٤: ٨
  فقال لي انك تحیا 

 و في الغد اخذ اللبدة و غمسھا بالماء و نشرھا على وجھھ و مات ١٥: ٨
  و ملك حزائیل عوضا عنھ 

رائیل و یھوشافاط  و في السنة الخامسة لیورام بن اخاب ملك اس١٦: ٨
  ملك یھوذا ملك یھورام بن یھوشافاط ملك یھوذا 



 كان ابن اثنتین و ثالثین سنة حین ملك و ملك ثماني سنین في ١٧: ٨
  اورشلیم 

 و سار في طریق ملوك اسرائیل كما فعل بیت اخاب الن بنت اخاب ١٨: ٨
  كانت لھ امراة و عمل الشر في عیني الرب 

 یبید یھوذا من اجل داود عبده كما قال انھ  و لم یشا الرب ان١٩: ٨
  یعطیھ سراجا و لبنیھ كل االیام 

 و في ایامھ عصى ادوم من تحت ید یھوذا و ملكوا على انفسھم ٢٠: ٨
  ملكا 

 و عبر یورام الى صعیر و جمیع المركبات معھ و قام لیال و ضرب ٢١: ٨
  م ادوم المحیط بھ و رؤساء المركبات و ھرب الشعب الى خیامھ

 و عصى ادوم من تحت ید یھوذا الى ھذا الیوم حینئذ عصت لبنة ٢٢: ٨
  في ذلك الوقت 

 و بقیة امور یورام و كل ما صنع اما ھي مكتوبة في سفر اخبار ٢٣: ٨
  االیام لملوك یھوذا 

 و اضطجع یورام مع ابائھ و دفن مع ابائھ في مدینة داود و ملك ٢٤: ٨
  اخزیا ابنھ عوضا عنھ 

السنة الثانیة عشرة لیورام بن اخاب ملك اسرائیل ملك اخزیا  في ٢٥: ٨
  بن یھورام ملك یھوذا 

 كان اخزیا ابن اثنتین و عشرین سنة حین ملك و ملك سنة واحدة ٢٦: ٨
  في اورشلیم و اسم امھ عثلیا بنت عمري ملك اسرائیل 

 و سار في طریق بیت اخاب و عمل الشر في عیني الرب كبیت ٢٧: ٨
   كان صھر بیت اخاب اخاب النھ

 و انطلق مع یورام بن اخاب لمقاتلة حزائیل ملك ارام في راموت ٢٨: ٨
  جلعاد فضرب االرامیون یورام 



 فرجع یورام الملك لیبرا في یزرعیل من الجروح التي جرحھ بھا ٢٩: ٨
االرامیون في راموت عند مقاتلتھ حزائیل ملك ارام و نزل اخزیا بن 

  ى یورام بن اخاب في یزرعیل النھ كان مریضا یھورام ملك یھوذا لیر

  

  اإلصحاح التاسع

واحدا من بني االنبیاء و قال لھ شد حقویك و خذ  و دعا الیشع النبي ١: ٩
  قنینة الدھن ھذه بیدك و اذھب الى راموت جلعاد 

 و اذا وصلت الى ھناك فانظر ھناك یاھو بن یھوشافاط بن نمشي و ٢: ٩
  ادخل و اقمھ من وسط اخوتھ و ادخل بھ الى مخدع داخل مخدع 

ال الرب قد  ثم خذ قنینة الدھن و صب على راسھ و قل ھكذا ق٣: ٩
  مسحتك ملكا على اسرائیل ثم افتح الباب و اھرب و ال تنتظر 

   فانطلق الغالم اي الغالم النبي الى راموت جلعاد ٤: ٩

 و دخل و اذا قواد الجیش جلوس فقال لي كالم معك یا قائد فقال ٥: ٩
  یاھو مع من منا كلنا فقال معك ایھا القائد 

على راسھ و قال لھ ھكذا قال الرب  فقام و دخل البیت فصب الدھن ٦: ٩
  الھ اسرائیل قد مسحتك ملكا على شعب الرب اسرائیل 

 فتضرب بیت اخاب سیدك و انتقم لدماء عبیدي االنبیاء و دماء ٧: ٩
  جمیع عبید الرب من ید ایزابل 

 فیبید كل بیت اخاب و استاصل الخاب كل بائل بحائط و محجوز و ٨: ٩
  مطلق في اسرائیل 

  اجعل بیت اخاب كبیت یربعام بن نباط و كبیت بعشا بن اخیا  و ٩: ٩

 و تاكل الكالب ایزابل في حقل یزرعیل و لیس من یدفنھا ثم فتح ١٠: ٩
  الباب و ھرب 

 و اما یاھو فخرج الى عبید سیده فقیل لھ اسالم لماذا جاء ھذا ١١: ٩
  المجنون الیك فقال لھم انتم تعرفون الرجل و كالمھ 



ا كذب فاخبرنا فقال بكذا و كذا كلمني قائال ھكذا قال الرب قد  فقالو١٢: ٩
  مسحتك ملكا على اسرائیل 

 فبادر كل واحد و اخذ ثوبھ و وضعھ تحتھ على الدرج نفسھ و ١٣: ٩
  ضربوا بالبوق و قالوا قد ملك یاھو 

یھوشافاط بن نمشي على یورام و كان یورام  و عصى یاھو بن ١٤: ٩
  یحافظ على راموت جلعاد ھو و كل اسرائیل من حزائیل ملك ارام 

 و رجع یھورام الملك لكي یبرا في یزرعیل من الجروح التي ١٥: ٩
ضربھ بھا االرامیون حین قاتل حزائیل ملك ارام فقال یاھو ان كان في 

  ینطلق فیخبر في یزرعیل انفسكم ال یخرج منھزم من المدینة لكي 

 و ركب یاھو و ذھب الى یزرعیل الن یورام كان مضطجعا ھناك و ١٦: ٩
  نزل اخزیا ملك یھوذا لیرى یورام 

 و كان الرقیب واقفا على البرج في یزرعیل فراى جماعة یاھو ١٧: ٩
عند اقبالھ فقال اني ارى جماعة فقال یھورام خذ فارسا و ارسلھ للقائھم 

   فیقول اسالم

 فذھب راكب الفرس للقائھ و قال ھكذا یقول الملك اسالم فقال یاھو ١٨: ٩
ما لك و للسالم در الى ورائي فاخبر الرقیب قائال قد وصل الرسول الیھم و 

  لم یرجع 

 فارسل راكب فرس ثانیا فلما وصل الیھم قال ھكذا یقول الملك ١٩: ٩
  اسالم فقال یاھو ما لك و للسالم در الى ورائي 

 فاخبر الرقیب قائال قد وصل الیھم و لم یرجع و السوق كسوق ٢٠ :٩
  یاھو بن نمشي النھ یسوق بجنون 

 فقال یھورام اشدد فشدت مركبتھ و خرج یھورام ملك اسرائیل و ٢١: ٩
اخزیا ملك یھوذا كل واحد في مركبتھ خرجا للقاء یاھو فصادفاه عند حقلة 

  نابوت الیزرعیلي 

 یاھو قال اسالم یا یاھو فقال اي سالم ما دام زنى  فلما راى یھورام٢٢: ٩
  ایزابل امك و سحرھا الكثیر 



   فرد یھورام یدیھ و ھرب و قال الخزیا خیانة یا اخزیا ٢٣: ٩

 فقبض یاھو بیده على القوس و ضرب یھورام بین ذراعیھ فخرج ٢٤: ٩
  السھم من قلبھ فسقط في مركبتھ 

قھ في حصة حقل نابوت الیزرعیلي و  و قال لبدقر ثالثھ ارفعھ و ال٢٥: ٩
اذكر كیف اذ ركبت انا و ایاك معا وراء اخاب ابیھ جعل الرب علیھ ھذا 

  الحمل 

 الم ار امسا دم نابوت و دماء بنیھ یقول الرب فاجازیك في ھذه ٢٦: ٩
  الحقلة یقول الرب فاالن ارفعھ و القھ في الحقلة حسب قول الرب 

ك یھوذا ھرب في طریق بیت البستان  و لما راى ذلك اخزیا مل٢٧: ٩
فطارده یاھو و قال اضربوه فضربوه ایضا في المركبة في عقبة جور التي 

  عند یبلعام فھرب الى مجدو و مات ھناك 

 فاركبھ عبیده الى اورشلیم و دفنوه في قبره مع ابائھ في مدینة ٢٨: ٩
  داود 

  عشرة لیورام بن اخاب ملك اخزیا على یھوذا  في السنة الحادیة ٢٩: ٩

 فجاء یاھو الى یزرعیل و لما سمعت ایزابل كحلت باالثمد عینیھا ٣٠: ٩
  و زینت راسھا و تطلعت من كوة 

   و عند دخول یاھو الباب قالت اسالم لزمري قاتل سیده ٣١: ٩

 فرفع وجھھ نحو الكوة و قال من معي من فاشرف علیھ اثنان او ٣٢: ٩
  ثة من الخصیان ثال

 فقال اطرحوھا فطرحوھا فسال من دمھا على الحائط و على الخیل ٣٣: ٩
  فداسھا 

 و دخل و اكل و شرب ثم قال افتقدوا ھذه الملعونة و ادفنوھا النھا ٣٤: ٩
  بنت ملك 

 و لما مضوا لیدفنوھا لم یجدوا منھا اال الجمجمة و الرجلین و ٣٥: ٩
  كفي الیدین 



بروه فقال انھ كالم الرب الذي تكلم بھ عن ید عبده  فرجعوا و اخ٣٦: ٩
  ایلیا التشبي قائال في حقل یزرعیل تاكل الكالب لحم ایزابل 

 و تكون جثة ایزابل كدمنة على وجھ الحقل في قسم یزرعیل حتى ٣٧: ٩
  ال یقولوا ھذه ایزابل 

  

  اإلصحاح العاشر

 و كان الخاب سبعون ابنا في السامرة فكتب یاھو رسائل و ارسلھا ١: ١٠
  الى السامرة الى رؤساء یزرعیل الشیوخ و الى مربي اخاب قائال 

ندكم  فاالن عند وصول ھذه الرسالة الیكم اذ عندكم بنو سیدكم و ع٢: ١٠
  مركبات و خیل و مدینة محصنة و سالح 

 انظروا االفضل و االصلح من بني سیدكم و اجعلوه على كرسي ٣: ١٠
  ابیھ و حاربوا عن بیت سیدكم 

   فخافوا جدا جدا و قالوا ھوذا ملكان لم یقفا امامھ فكیف نقف نحن ٤: ١٠

ربون  فارسل الذي على البیت و الذي على المدینة و الشیوخ و الم٥: ١٠
الى یاھو قائلین عبیدك نحن و كل ما قلت لنا نفعلھ ال نملك احدا ما یحسن 

  في عینیك فافعلھ 

 فكتب الیھم رسالة ثانیة قائال ان كنتم لي و سمعتم لقولي فخذوا ٦: ١٠
رؤوس الرجال بني سیدكم و تعالوا الي في نحو ھذا الوقت غدا الى 

  عظماء المدینة الذین ربوھم یزرعیل و بنو الملك سبعون رجال كانوا مع 

 فلما وصلت الرسالة الیھم اخذوا بني الملك و قتلوا سبعین رجال و ٧: ١٠
  وضعوا رؤوسھم في سالل و ارسلوھا الیھ الى یزرعیل 

 فجاء الرسول و اخبره قائال قد اتوا برؤوس بني الملك فقال ٨: ١٠
  اجعلوھا كومتین في مدخل الباب الى الصباح 

لصباح خرج و وقف و قال لجمیع الشعب انتم ابریاء ھانذا  و في ا٩: ١٠
  قد عصیت على سیدي و قتلتھ و لكن من قتل كل ھؤالء 



 فاعلموا االن انھ ال یسقط من كالم الرب الى االرض الذي تكلم ١٠: ١٠
  بھ الرب على بیت اخاب و قد فعل الرب ما تكلم بھ عن ید عبده ایلیا 

الذین بقوا لبیت اخاب في یزرعیل و كل عظمائھ  و قتل یاھو كل ١١: ١٠
  و معارفھ و كھنتھ حتى لم یبق لھ شاردا 

 ثم قام و جاء سائرا الى السامرة و اذ كان عند بیت عقد الرعاة ١٢: ١٠
  في الطریق 

 صادف یاھو اخوة اخزیا ملك یھوذا فقال من انتم فقالوا نحن ١٣: ١٠
  ي الملك و بني الملكة اخوة اخزیا و نحن نازلون لنسلم على بن

 فقال امسكوھم احیاء فامسكوھم احیاء و قتلوھم عند بئر بیت ١٤: ١٠
  عقد اثنین و اربعین رجال و لم یبق منھم احدا 

 ثم انطلق من ھناك فصادف یھوناداب بن ركاب یالقیھ فباركھ و ١٥: ١٠
قلبك فقال یھوناداب نعم و نعم ھات قال لھ ھل قلبك مستقیم نظیر قلبي مع 

  یدك فاعطاه یده فاصعده الیھ الى المركبة 

   و قال ھلم معي و انظر غیرتي للرب و اركبھ معھ في مركبتھ ١٦: ١٠

 و جاء الى السامرة و قتل جمیع الذین بقوا الخاب في السامرة ١٧: ١٠
  حتى افناه حسب كالم الرب الذي كلم بھ ایلیا 

یاھو كل الشعب و قال لھم ان اخاب قد عبد البعل قلیال و  ثم جمع ١٨: ١٠
  اما یاھو فانھ یعبده كثیرا 

 و االن فادعوا الي جمیع انبیاء البعل و كل عابدیھ و كل كھنتھ ال ١٩: ١٠
یفقد احد الن لي ذبیحة عظیمة للبعل كل من فقد ال یعیش و قد فعل یاھو 

  بمكر لكي یفني عبدة البعل 

  ھو قدسوا اعتكافا للبعل فنادوا بھ  و قال یا٢٠: ١٠

 و ارسل یاھو في كل اسرائیل فاتى جمیع عبدة البعل و لم یبق ٢١: ١٠
  احد اال اتى و دخلوا بیت البعل فامتال بیت البعل من جانب الى جانب 



 فقال للذي على المالبس اخرج مالبس لكل عبدة البعل فاخرج ٢٢: ١٠
  لھم مالبس 

وناداب بن ركاب الى بیت البعل فقال لعبدة  و دخل یاھو و یھ٢٣: ١٠
البعل فتشوا و انظروا لئال یكون معكم ھھنا احد من عبید الرب و لكن 

  عبدة البعل وحدھم 

 و دخلوا لیقربوا ذبائح و محرقات و اما یاھو فاقام خارجا ٢٤: ١٠
ثمانین رجال و قال الرجل الذي ینجو من الرجال الذین اتیت بھم الى ایدیكم 

  ن انفسكم بدل نفسھ تكو

 و لما انتھوا من تقریب المحرقة قال یاھو للسعاة و الثوالث ٢٥: ١٠
ادخلوا اضربوھم ال یخرج احد فضربوھم بحد السیف و طرحھم السعاة و 

  الثوالث و ساروا الى مدینة بیت البعل 

   و اخرجوا تماثیل بیت البعل و احرقوھا ٢٦: ١٠

موا بیت البعل و جعلوه مزبلة الى ھذا  و كسروا تمثال البعل و ھد٢٧: ١٠
  الیوم 

   و استاصل یاھو البعل من اسرائیل ٢٨: ١٠

 و لكن خطایا یربعام بن نباط الذي جعل اسرائیل یخطئ لم یحد ٢٩: ١٠
  یاھو عنھا اي عجول الذھب التي في بیت ایل و التي في دان 

ستقیم  و قال الرب لیاھو من اجل انك قد احسنت بعمل ما ھو م٣٠: ١٠
في عیني و حسب كل ما بقلبي فعلت ببیت اخاب فابناؤك الى الجیل الرابع 

  یجلسون على كرسي اسرائیل 

 و لكن یاھو لم یتحفظ للسلوك في شریعة الرب الھ اسرائیل من ٣١: ١٠
  كل قلبھ لم یحد عن خطایا یربعام الذي جعل اسرائیل یخطئ 

ل فضربھم حزائیل في  في تلك االیام ابتدا الرب یقص اسرائی٣٢: ١٠
  جمیع تخوم اسرائیل 



 من االردن لجھة مشرق الشمس جمیع ارض جلعاد و الجادیین ٣٣: ١٠
و الراوبینیین و المنسیین من عروعیر التي على وادي ارنون و جلعاد و 

  باشان 

 و بقیة امور یاھو و كل ما علم و كل جبروتھ اما ھي مكتوبة في ٣٤: ١٠
   اسرائیل سفر اخبار االیام لملوك

 و اضطجع یاھو مع ابائھ فدفنوه فى السامرة و ملك یھواحاز ٣٥: ١٠
  ابنھ عوضا عنھ 

 و كانت االیام التي ملك فیھا یاھو على اسرائیل في السامرة ٣٦: ١٠
  ثمانیا و عشرین سنة 

  

  اإلصحاح الحادي عشر

 فلما رات عثلیا ام اخزیا ان ابنھا قد مات قامت فابادت جمیع النسل ١: ١١
  الملكي 

 فاخذت یھوشبع بنت الملك یورام اخت اخزیا یواش بن اخزیا و ٢: ١١
سرقتھ من وسط بني الملك الذین قتلوا ھو و مرضعتھ من مخدع السریر 

   خباوه من وجھ عثلیا فلم یقتل و

 و كان معھا في بیت الرب مختبا ست سنین و عثلیا مالكة على ٣: ١١
  االرض 

 و في السنة السابعة ارسل یھویاداع فاخذ رؤساء مئات الجالدین ٤: ١١
و السعاة و ادخلھم الیھ الى بیت الرب و قطع معھم عھدا و استحلفھم في 

  بیت الرب و اراھم ابن الملك 

 و امرھم قائال ھذا ما تفعلونھ الثلث منكم الذین یدخلون في السبت ٥: ١١
  یحرسون حراسة بیت الملك 

 و الثلث على باب سور و الثلث على الباب وراء السعاة فتحرسون ٦: ١١
  حراسة البیت للصد 



 و الفرقتان منكم جمیع الخارجین في السبت یحرسون حراسة بیت ٧: ١١
  الرب حول الملك 

 و تحیطون بالملك حوالیھ كل واحد سالحھ بیده و من دخل ٨: ١١
  الصفوف یقتل و كونوا مع الملك في خروجھ و دخولھ 

 ففعل رؤساء المئات حسب كل ما امر بھ یھویاداع الكاھن و اخذوا ٩: ١١
كل واحد رجالھ الداخلین في السبت مع الخارجین في السبت و جاءوا الى 

  یھویاداع الكاھن 

 فاعطى الكاھن لرؤساء المئات الحراب و االتراس التي للملك ١٠: ١١
  داود التي في بیت الرب 

 و وقف السعاة كل واحد سالحھ بیده من جانب البیت االیمن الى ١١: ١١
  جانب البیت االیسر حول المذبح و البیت حول الملك مستدیرین 

ة فملكوه  و اخرج ابن الملك و وضع علیھ التاج و اعطاه الشھاد١٢: ١١
  و مسحوه و صفقوا و قالوا لیحي الملك 

 و لما سمعت عثلیا صوت السعاة و الشعب دخلت الى الشعب الى ١٣: ١١
  بیت الرب 

 و نظرت و اذا الملك واقف على المنبر حسب العادة و الرؤساء ١٤: ١١
و نافخوا االبواق بجانب الملك و كل شعب االرض یفرحون و یضربون 

  لیا ثیابھا و صرخت خیانة خیانة باالبواق فشقت عث

 فامر یھویاداع الكاھن رؤساء المئات قواد الجیش و قال لھم ١٥: ١١
اخرجوھا الى خارج الصفوف و الذي یتبعھا اقتلوه بالسیف الن الكاھن 

  قال ال تقتل في بیت الرب 

 فالقوا علیھا االیادي و مضت في طریق مدخل الخیل الى بیت ١٦: ١١
  ناك الملك و قتلت ھ

 و قطع یھویاداع عھدا بین الرب و بین الملك و الشعب لیكونوا ١٧: ١١
  شعبا للرب و بین الملك و الشعب 



 و دخل جمیع شعب االرض الى بیت البعل و ھدموا مذابحھ و ١٨: ١١
كسروا تماثیلھ تماما و قتلوا متان كاھن البعل امام المذابح و جعل الكاھن 

  نظارا على بیت الرب 

و اخذ رؤساء المئات و الجالدین و السعاة و كل شعب االرض  ١٩: ١١
فانزلوا الملك من بیت الرب و اتوا في طریق باب السعاة الى بیت الملك 

  فجلس على كرسي الملوك 

 و فرح جمیع شعب االرض و استراحت المدینة و قتلوا عثلیا ٢٠: ١١
  بالسیف عند بیت الملك 

  ن ملك  كان یھواش ابن سبع سنین حی٢١: ١١

  

  اإلصحاح الثاني عشر

 في السنة السابعة لیاھو ملك یھواش ملك اربعین سنة في ١: ١٢
  اورشلیم و اسم امھ ظبیة من بئر سبع 

اش ما ھو مستقیم في عیني الرب كل ایامھ التي فیھا  و عمل یھو٢: ١٢
  علمھ یھویاداع الكاھن 

 اال ان المرتفعات لم تنتزع بل كان الشعب ال یزالون یذبحون و ٣: ١٢
  یوقدون على المرتفعات 

 و قال یھواش للكھنة جمیع فضة االقداس التي ادخلت الى بیت ٤: ١٢
وس المقومة كل فضة الرب الفضة الرائجة فضة كل واحد حسب النف

  یخطر ببال انسان ان یدخلھا الى بیت الرب 

 لیاخذھا الكھنة النفسھم كل واحد من عند صاحبھ و ھم یرممون ٥: ١٢
  ما تھدم من البیت كل ما وجد فیھ متھدما 

 و في السنة الثالثة و العشرین للملك یھواش لم تكن الكھنة رمموا ٦: ١٢
  ما تھدم من البیت 



 فدعا الملك یھواش یھویاداع الكاھن و الكھنة و قال لھم لماذا لم ٧: ١٢
ترمموا ما تھدم من البیت فاالن ال تاخذوا فضة من عند اصحابكم بل 

  اجعلوھا لما تھدم من البیت 

 فوافق الكھنة على ان ال یاخذوا فضة من الشعب و ال یرمموا ما ٨: ١٢
  تھدم من البیت 

لكاھن صندوقا و ثقب ثقبا في غطائھ و جعلھ  فاخذ یھویاداع ا٩: ١٢
بجانب المذبح عن الیمین عند دخول االنسان الى بیت الرب و الكھنة 

  حارسو الباب جعلوا فیھ كل الفضة المدخلة الى بیت الرب 

 و كان لما راوا الفضة قد كثرت في الصندوق انھ صعد كاتب ١٠: ١٢
  ة الموجودة في بیت الرب الملك و الكاھن العظیم و صروا و حسبوا الفض

 و دفعوا الفضة المحسوبة الى ایدي عاملي الشغل الموكلین على ١١: ١٢
  بیت الرب و انفقوھا للنجارین و البنائین و العاملین في بیت الرب 

 و لبنائي الحیطان و نحاتي الحجارة و لشراء االخشاب و ١٢: ١٢
كل ما ینفق على البیت الحجارة المنحوتة لترمیم ما تھدم من بیت الرب و ل

  لترمیمھ 

 اال انھ لم یعمل لبیت الرب طسوس فضة و ال مقصات و ال ١٣: ١٢
مناضح و ال ابواق كل انیة الذھب و انیة الفضة من الفضة الداخلة الى 

  بیت الرب 

   بل كانوا یدفعونھا لعاملي الشغل فكانوا یرممون بھا بیت الرب ١٤: ١٢

الذین سلموھم الفضة بایدیھم لكي یعطوھا  و لم یحاسبوا الرجال ١٥: ١٢
  لعاملي الشغل النھم كانوا یعملون بامانة 

 و اما فضة ذبیحة االثم و فضة ذبیحة الخطیة فلم تدخل الى بیت ١٦: ١٢
  الرب بل كانت للكھنة 

 حینئذ صعد حزائیل ملك ارام و حارب جت و اخذھا ثم حول ١٧: ١٢
  حزائیل وجھھ لیصعد الى اورشلیم 



 فاخذ یھواش ملك یھوذا جمیع االقداس التي قدسھا یھوشافاط و ١٨ :١٢
یھورام و اخزیا اباؤه ملوك یھوذا و اقداسھ و كل الذھب الموجود في 

خزائن بیت الرب و بیت الملك و ارسلھا الى حزائیل ملك ارام فصعد عن 
  اورشلیم 

ار  و بقیة امور یواش و كل ما عمل اما ھي مكتوبة في سفر اخب١٩: ١٢
  االیام لملوك یھوذا 

 و قام عبیده و فتنوا فتنة و قتلوا یواش في بیت القلعة حیث ٢٠: ١٢
  ینزل الى سلى 

 الن یوزاكار بن شمعة و یھوزاباد بن شومیر عبدیھ ضرباه ٢١: ١٢
  فمات فدفنوه مع ابائھ في مدینة داود و ملك امصیا ابنھ عوضا عنھ 

  

  اإلصحاح الثالث عشر

 في السنة الثالثة و العشرین لیواش بن اخزیا ملك یھوذا ملك ١: ١٣
  یھواحاز بن یاھو على اسرائیل في السامرة سبع عشرة سنة 

ر وراء خطایا یربعام بن نباط  و عمل الشر في عیني الرب و سا٢: ١٣
  الذي جعل اسرائیل یخطئ لم یحد عنھا 

 فحمي غضب الرب على اسرائیل فدفعھم لید حزائیل ملك ارام و ٣: ١٣
  لید بنھدد بن حزائیل كل االیام 

 و تضرع یھواحاز الى وجھ الرب فسمع لھ الرب النھ راى ضیق ٤: ١٣
  اسرائیل الن ملك ارام ضایقھم 

 الرب اسرائیل مخلصا فخرجوا من تحت ید االرامیین و  و اعطى٥: ١٣
  اقام بنو اسرائیل في خیامھم كامس و ما قبلھ 

 و لكنھم لم یحیدوا عن خطایا بیت یربعام الذي جعل اسرائیل ٦: ١٣
  یخطئ بل ساروا بھا و وقفت الساریة ایضا في السامرة 



 مركبات و  النھ لم یبق لیھواحاز شعبا اال خمسین فارسا و عشر٧: ١٣
  عشرة االف راجل الن ملك ارام افناھم و وضعھم كالتراب للدوس 

 و بقیة امور یھواحاز و كل ما عمل و جبروتھ اما ھي مكتوبة في ٨: ١٣
  سفر اخبار االیام لملوك اسرائیل 

 ثم اضطجع یھواحاز مع ابائھ فدفنوه في السامرة و ملك یواش ٩: ١٣
  ابنھ عوضا عنھ 

 و في السنة السابعة و الثالثین لیواش ملك یھوذا ملك یھواش ١٠: ١٣
  بن یھواحاز على اسرائیل في السامرة ست عشرة سنة 

 و عمل الشر في عیني الرب و لم یحد عن جمیع خطایا یربعام ١١: ١٣
  بن نباط الذي جعل اسرائیل یخطئ بل سار بھا 

ھ و كیف حارب  و بقیة امور یواش و كل ما عمل و جبروت١٢: ١٣
  امصیا ملك یھوذا اما ھي مكتوبة في سفر اخبار االیام لملوك اسرائیل 

 ثم اضطجع یواش مع ابائھ و جلس یربعام على كرسیھ و دفن ١٣: ١٣
  یواش في السامرة مع ملوك اسرائیل 

 و مرض الیشع مرضھ الذي مات بھ فنزل الیھ یواش ملك ١٤: ١٣
 ابي یا ابي یا مركبة اسرائیل و اسرائیل و بكى على وجھھ و قال یا

  فرسانھا 

   فقال لھ الیشع خذ قوسا و سھاما فاخذ لنفسھ قوسا و سھاما ١٥: ١٣

 ثم قال لملك اسرائیل ركب یدك على القوس فركب یده ثم وضع ١٦: ١٣
  الیشع یده على یدي الملك 

 و قال افتح الكوة لجھة الشرق ففتحھا فقال الیشع ارم فرمى ١٧: ١٣
ھم خالص للرب و سھم خالص من ارام فانك تضرب ارام في افیق فقال س

  الى الفناء 

 ثم قال خذ السھام فاخذھا ثم قال لملك اسرائیل اضرب على ١٨: ١٣
  االرض فضرب ثالث مرات و وقف 



 فغضب علیھ رجل اهللا و قال لو ضربت خمس او ست مرات ١٩: ١٣
  ا تضرب ارام ثالث مرات حینئذ ضربت ارام الى الفناء و اما االن فانك انم

 و مات الیشع فدفنوه و كان غزاة مواب تدخل على االرض عند ٢٠: ١٣
  دخول السنة 

 و فیما كانوا یدفنون رجال اذا بھم قد راوا الغزاة فطرحوا الرجل ٢١: ١٣
  في قبر الیشع فلما نزل الرجل و مس عظام الیشع عاش و قام على رجلیھ 

  م فضایق اسرائیل كل ایام یھواحاز  و اما حزائیل ملك ارا٢٢: ١٣

 فحن الرب علیھم و رحمھم و التفت الیھم الجل عھده مع ٢٣: ١٣
ابراھیم و اسحق و یعقوب و لم یشا ان یستاصلھم و لم یطرحھم عن 

  وجھھ حتى االن 

   ثم مات حزائیل ملك ارام و ملك بنھدد ابنھ عوضا عنھ ٢٤: ١٣

المدن من ید بنھدد بن حزائیل  فعاد یھواش بن یھواحاز و اخذ ٢٥: ١٣
التي اخذھا من ید یھواحاز ابیھ بالحرب ضربھ یواش ثالث مرات و استرد 

  مدن اسرائیل 

  

  اإلصحاح الرابع عشر

 السنة الثانیة لیواش بن یواحاز ملك اسرائیل ملك امصیا بن  في١: ١٤
  یواش ملك یھوذا 

 كان ابن خمس و عشرین سنة حین ملك و ملك تسعا و عشرین ٢: ١٤
  سنة في اورشلیم و اسم امھ یھوعدان من اورشلیم 

مستقیم في عیني الرب و لكن لیس كداود ابیھ عمل  و عمل ما ھو ٣: ١٤
  حسب كل ما عمل یواش ابوه 

 اال ان المرتفعات لم تنتزع بل كان الشعب ال یزالون یذبحون و ٤: ١٤
  یوقدون على المرتفعات 

   و لما تثبتت المملكة بیده قتل عبیده الذین قتلوا الملك اباه ٥: ١٤



 حسب ما ھو مكتوب في سفر شریعة  و لكنھ لم یقتل ابناء القاتلین٦: ١٤
موسى حیث امر الرب قائال ال یقتل االباء من اجل البنین و البنون ال 

  یقتلون من اجل االباء انما كل انسان یقتل بخطیتھ 

 ھو قتل من ادوم في وادي الملح عشرة االف و اخذ سالع بالحرب ٧: ١٤
  و دعا اسمھا یقتئیل الى ھذا الیوم 

 حینئذ ارسل امصیا رسال الى یھواش بن یھواحاز بن یاھو ملك ٨: ١٤
  اسرائیل قائال ھلم نتراء مواجھة 

 فارسل یھواش ملك اسرائیل الى امصیا ملك یھوذا قائال العوسج ٩: ١٤
الذي في لبنان ارسل الى االرز الذي في لبنان یقول اعط ابنتك البني امراة 

  داس العوسج فعبر حیوان بري كان في لبنان و 

 انك قد ضربت ادوم فرفعك قلبك تمجد و اقم في بیتك و لماذا ١٠: ١٤
  تھجم على الشر فتسقط انت و یھوذا معك 

 فلم یسمع امصیا فصعد یھواش ملك اسرائیل و تراءیا مواجھة ١١: ١٤
  ھو و امصیا ملك یھوذا في بیت شمس التي لیھوذا 

  ا كل واحد الى خیمتھ  فانھزم یھوذا امام اسرائیل و ھربو١٢: ١٤

 و اما امصیا ملك یھوذا ابن یھواش بن اخزیا فامسكھ یھواش ١٣: ١٤
ملك اسرائیل في بیت شمس و جاء الى اورشلیم و ھدم سور اورشلیم من 

  باب افرایم الى باب الزاویة اربع مئة ذراع 

 و اخذ كل الذھب و الفضة و جمیع االنیة الموجودة في بیت ١٤: ١٤
  خزائن بیت الملك و الرھناء و رجع الى السامرة الرب و في 

 و بقیة امور یھواش التي عمل و جبروتھ و كیف حارب امصیا ١٥: ١٤
  ملك یھوذا اما ھي مكتوبة في سفر اخبار االیام لملوك اسرائیل 

 ثم اضطجع یھواش مع ابائھ و دفن في السامرة مع ملوك ١٦: ١٤
  اسرائیل و ملك یربعام ابنھ عوضا عنھ 

 و عاش امصیا بن یواش ملك یھوذا بعد وفاة یھواش بن ١٧: ١٤
  یھواحاز ملك اسرائیل خمس عشرة سنة 



 و بقیة امور امصیا اما ھي مكتوبة في سفر اخبار االیام لملوك ١٨: ١٤
  یھوذا 

 و فتنوا علیھ فتنة في اورشلیم فھرب الى لخیش فارسلوا وراءه ١٩: ١٤
  الى لخیش و قتلوه ھناك 

   حملوه على الخیل فدفن في اورشلیم مع ابائھ في مدینة داود  و٢٠: ١٤

 و اخذ كل شعب یھوذا عزریا و ھو ابن ست عشرة سنة و ملكوه ٢١: ١٤
  عوضا عن ابیھ امصیا 

   ھو بنى ایلة و استردھا لیھوذا بعد اضطجاع الملك مع ابائھ ٢٢: ١٤

لك  في السنة الخامسة عشرة المصیا بن یواش ملك یھوذا م٢٣: ١٤
  یربعام بن یواش ملك اسرائیل في السامرة احدى و اربعین سنة 

 و عمل الشر في عیني الرب لم یحد عن شيء من خطایا یربعام ٢٤: ١٤
  بن نباط الذي جعل اسرائیل یخطئ 

 ھو رد تخم اسرائیل من مدخل حماة الى بحر العربة حسب كالم ٢٥: ١٤
ونان بن امتاي النبي الذي الرب الھ اسرائیل الذي تكلم بھ عن ید عبده ی

  من جت حافر 

 الن الرب راى ضیق اسرائیل مرا جدا النھ لم یكن محجوز و ال ٢٦: ١٤
  مطلق و لیس معین السرائیل 

 و لم یتكلم الرب بمحو اسم اسرائیل من تحت السماء فخلصھم ٢٧: ١٤
  بید یربعام بن یواش 

ف حارب و كیف  و بقیة امور یربعام و كل ما عمل و جبروتھ كی٢٨: ١٤
استرجع الى اسرائیل دمشق و حماة التي لیھوذا اما ھي مكتوبة في سفر 

  اخبار االیام لملوك اسرائیل 

 ثم اضطجع یربعام مع ابائھ مع ملوك اسرائیل و ملك زكریا ابنھ ٢٩: ١٤
  عوضا عنھ 

  



  اإلصحاح الخامس عشر

 في السنة السابعة و العشرین لیربعام ملك اسرائیل ملك عزریا بن ١: ١٥
  امصیا ملك یھوذا 

 كان ابن ست عشرة سنة حین ملك و ملك اثنتین و خمسین سنة ٢: ١٥
  في اورشلیم و اسم امھ یكلیا من اورشلیم 

 و عمل ما ھو مستقیم في عیني الرب حسب كل ما عمل امصیا ٣: ١٥
  ابوه 

 و لكن المرتفعات لم تنتزع بل كان الشعب ال یزالون یذبحون و ٤: ١٥
  یوقدون على المرتفعات 

 و ضرب الرب الملك فكان ابرص الى یوم وفاتھ و اقام في بیت ٥: ١٥
   شعب االرض المرض و كان یوثام ابن الملك على البیت یحكم على

 و بقیة امور عزریا و كل ما عمل اما ھي مكتوبة في سفر اخبار ٦: ١٥
  االیام لملوك یھوذا 

 ثم اضطجع عزریا مع ابائھ فدفنوه مع ابائھ في مدینة داود و ملك ٧: ١٥
  یوثام ابنھ عوضا عنھ 

و الثالثین لعزریا ملك یھوذا ملك زكریا بن  في السنة الثامنة ٨: ١٥
  یربعام على اسرائیل في السامرة ستة اشھر 

 و عمل الشر في عیني الرب كما عمل اباؤه لم یحد عن خطایا ٩: ١٥
  یربعام بن نباط الذي جعل اسرائیل یخطئ 

 ففتن علیھ شلوم بن یابیش و ضربھ امام الشعب فقتلھ و ملك ١٠: ١٥
  عوضا عنھ 

 و بقیة امور زكریا ھي مكتوبة في سفر اخبار االیام لملوك ١١: ١٥
  اسرائیل 

 ذلك كالم الرب الذي كلم بھ یاھو قائال بنو الجیل الرابع یجلسون ١٢: ١٥
  لك على كرسي اسرائیل و ھكذا كان 



 شلوم بن یابیش ملك في السنة التاسعة و الثالثین لعزیا ملك ١٣: ١٥
  رة یھوذا و ملك شھر ایام في السام

 و صعد منحیم بن جادي من ترصة و جاء الى السامرة و ضرب ١٤: ١٥
  شلوم بن یابیش في السامرة فقتلھ و ملك عوضا عنھ 

 و بقیة امور شلوم و فتنتھ التي فتنھا ھي مكتوبة في سفر اخبار ١٥: ١٥
  االیام لملوك اسرائیل 

 حینئذ ضرب منحیم تفصح و كل ما بھا و تخومھا من ترصة ١٦: ١٥
  نھم لم یفتحوا لھ ضربھا و شق حواملھا ال

 في السنة التاسعة و الثالثین لعزریا ملك یھوذا ملك منحیم بن ١٧: ١٥
  جادي على اسرائیل في السامرة عشر سنین 

 و عمل الشر في عیني الرب لم یحد عن خطایا یربعام بن نباط ١٨: ١٥
  الذي جعل اسرائیل یخطئ كل ایامھ 

شور على االرض فاعطى منحیم لفول الف وزنة  فجاء فول ملك ا١٩: ١٥
  من الفضة لتكون یداه معھ لیثبت المملكة في یده 

 و وضع منحیم الفضة على اسرائیل على جمیع جبابرة الباس ٢٠: ١٥
لیدفع لملك اشور خمسین شاقل فضة على كل رجل فرجع ملك اشور و لم 

  یقم ھناك في االرض 

ا عمل اما ھي مكتوبة في سفر اخبار  و بقیة امور منحیم و كل م٢١: ١٥
  االیام لملوك اسرائیل 

   ثم اضطجع منحیم مع ابائھ و ملك فقحیا ابنھ عوضا عنھ ٢٢: ١٥

 في السنة الخمسین لعزریا ملك یھوذا ملك فقحیا بن منحیم على ٢٣: ١٥
  اسرائیل في السامرة سنتین 

 بن نباط  و عمل الشر في عیني الرب لم یحد عن خطایا یربعام٢٤: ١٥
  الذي جعل اسرائیل یخطئ 



 ففتن علیھ فقح بن رملیا ثالثھ و ضربھ في السامرة في قصر ٢٥: ١٥
بیت الملك مع ارجوب و مع اریھ و معھ خمسون رجال من بني الجلعادیین 

  قتلھ و ملك عوضا عنھ 

 و بقیة امور فقحیا و كل ما عمل ھا ھي مكتوبة في سفر اخبار ٢٦: ١٥
  رائیل االیام لملوك اس

 في السنة الثانیة و الخمسین لعزریا ملك یھوذا ملك فقح بن ٢٧: ١٥
  رملیا على اسرائیل في السامرة عشرین سنة 

 و عمل الشر في عیني الرب لم یحد عن خطایا یربعام بن نباط ٢٨: ١٥
  الذي جعل اسرائیل یخطئ 

 في ایام فقح ملك اسرائیل جاء تغلث فالسر ملك اشور و اخذ ٢٩: ١٥
یون و ابل بیت معكة و یانوح و قادش و حاصور و جلعاد و الجلیل كل ع

  ارض نفتالي و سباھم الى اشور 

 و فتن ھوشع بن ایلة على فقح بن رملیا و ضربھ فقتلھ و ملك ٣٠: ١٥
  عوضا عنھ في السنة العشرین لیوثام بن عزیا 

و كل ما عمل ھي مكتوبة في سفر اخبار االیام  و بقیة امور فقح ٣١: ١٥
  لملوك اسرائیل 

 في السنة الثانیة لفقح بن رملیا ملك اسرائیل ملك یوثام بن عزیا ٣٢: ١٥
  ملك یھوذا 

 كان ابن خمس و عشرین سنة حین ملك و ملك ست عشرة سنة ٣٣: ١٥
  في اورشلیم و اسم امھ یروشا ابنة صادوق 

م في عیني الرب عمل حسب كل ما عمل  و عمل ما ھو مستقی٣٤: ١٥
  عزیا ابوه 

 اال ان المرتفعات لم تنتزع بل كان الشعب ال یزالون یذبحون و ٣٥: ١٥
  یوقدون على المرتفعات ھو بنى الباب االعلى لبیت الرب 

 و بقیة امور یوثام و كل ما عمل اما ھي مكتوبة في سفر اخبار ٣٦: ١٥
  االیام لملوك یھوذا 



لك االیام ابتدا الرب یرسل على یھوذا رصین ملك ارام و  في ت٣٧: ١٥
  فقح بن رملیا 

 و اضطجع یوثام مع ابائھ و دفن مع ابائھ في مدینة داود ابیھ و ٣٨: ١٥
  ملك احاز ابنھ عوضا عنھ 

  

  اإلصحاح السادس عشر

 في السنة السابعة عشرة لفقح بن رملیا ملك احاز بن یوثام ملك ١: ١٦
  یھوذا 

 كان احاز ابن عشرین سنة حین ملك و ملك ست عشرة سنة في ٢: ١٦
  اورشلیم و لم یعمل المستقیم في عیني الرب الھھ كداود ابیھ 

ملوك اسرائیل حتى انھ عبر ابنھ في النار  بل سار في طریق ٣: ١٦
  حسب ارجاس االمم الذین طردھم الرب من امام بني اسرائیل 

 و ذبح و اوقد على المرتفعات و على التالل و تحت كل شجرة ٤: ١٦
  خضراء 

 حینئذ صعد رصین ملك ارام و فقح بن رملیا ملك اسرائیل الى ٥: ١٦
  یقدروا ان یغلبوه اورشلیم للمحاربة فحاصروا احاز و لم 

 في ذلك الوقت ارجع رصین ملك ارام ایلة لالرامیین و طرد الیھود ٦: ١٦
  من ایلة و جاء االرامیون الى ایلة و اقاموا ھناك الى ھذا الیوم 

 و ارسل احاز رسال الى تغلث فالسر ملك اشور قائال انا عبدك و ٧: ١٦
  سرائیل القائمین علي ابنك اصعد و خلصني من ید ملك ارام و من ید ملك ا

 فاخذ احاز الفضة و الذھب الموجودة في بیت الرب و في خزائن ٨: ١٦
  بیت الملك و ارسلھا الى ملك اشور ھدیة 

 فسمع لھ ملك اشور و صعد ملك اشور الى دمشق و اخذھا و ٩: ١٦
  سباھا الى قیر و قتل رصین 



ى دمشق و  و سار الملك احاز للقاء تغلث فالسر ملك اشور ال١٠: ١٦
راى المذبح الذي في دمشق و ارسل الملك احاز الى اوریا الكاھن شبھ 

  المذبح و شكلھ حسب كل صناعتھ 

 فبنى اوریا الكاھن مذبحا حسب كل ما ارسل الملك احاز من ١١: ١٦
  دمشق كذلك عمل اوریا الكاھن ریثما جاء الملك احاز من دمشق 

ك المذبح فتقدم الملك الى  فلما قدم الملك من دمشق راى المل١٢: ١٦
  المذبح و اصعد علیھ 

 و اوقد محرقتھ و تقدمتھ و سكب سكیبھ و رش دم ذبیحة ١٣: ١٦
  السالمة التي لھ على المذبح 

 و مذبح النحاس الذي امام الرب قدمھ من امام البیت من بین ١٤: ١٦
  المذبح و بیت الرب و جعلھ على جانب المذبح الشمالي 

ملك احاز اوریا الكاھن قائال على المذبح العظیم اوقد  و امر ال١٥: ١٦
محرقة الصباح و تقدمة المساء و محرقة الملك و تقدمتھ مع محرقة كل 
شعب االرض و تقدمتھم و سكائبھم و رش علیھ كل دم محرقة و كل دم 

  ذبیحة و مذبح النحاس یكون لي للسؤال 

  ك احاز  فعمل اوریا الكاھن حسب كل ما امر بھ المل١٦: ١٦

 و قطع الملك احاز اتراس القواعد و رفع عنھا المرحضة و انزل ١٧: ١٦
  البحر عن ثیران النحاس التي تحتھ و جعلھ على رصیف من حجارة 

 و رواق السبت الذي بنوه في البیت و مدخل الملك من خارج ١٨: ١٦
  غیره في بیت الرب من اجل ملك اشور 

احاز التي عمل اما ھي مكتوبة في سفر اخبار االیام  و بقیة امور ١٩: ١٦
  لملوك یھوذا 

 ثم اضطجع احاز مع ابائھ و دفن مع ابائھ في مدینة داود و ملك ٢٠: ١٦
  حزقیا ابنھ عوضا عنھ 

  



  اإلصحاح السابع عشر

 في السنة الثانیة عشرة الحاز ملك یھوذا ملك ھوشع بن ایلة في ١: ١٧
  السامرة على اسرائیل تسع سنین 

 و عمل الشر في عیني الرب و لكن لیس كملوك اسرائیل الذین ٢: ١٧
  كانوا قبلھ 

 لھ  و صعد علیھ شلمناسر ملك اشور فصار لھ ھوشع عبدا و دفع٣: ١٧
  جزیة 

 و وجد ملك اشور في ھوشع خیانة النھ ارسل رسال الى سوا ملك ٤: ١٧
مصر و لم یؤد جزیة الى ملك اشور حسب كل سنة فقبض علیھ ملك اشور 

  و اوثقھ في السجن 

 و صعد ملك اشور على كل االرض و صعد الى السامرة و ٥: ١٧
  حاصرھا ثالث سنین 

ملك اشور السامرة و سبى اسرائیل  في السنة التاسعة لھوشع اخذ ٦: ١٧
  الى اشور و اسكنھم في حلح و خابور نھر جوزان و في مدن مادي 

 و كان ان بني اسرائیل اخطاوا الى الرب الھھم الذي اصعدھم من ٧: ١٧
  ارض مصر من تحت ید فرعون ملك صر و اتقوا الھة اخرى 

م بني  و سلكوا حسب فرائض االمم الذین طردھم الرب من اما٨: ١٧
  اسرائیل و ملوك اسرائیل الذین اقاموھم 

 و عمل بنو اسرائیل سرا ضد الرب الھھم امورا لیست بمستقیمة ٩: ١٧
و بنوا النفسھم مرتفعات في جمیع مدنھم من برج النواطیر الى المدینة 

  المحصنة 

 و اقاموا النفسھم انصابا و سواري على كل تل عال و تحت كل ١٠: ١٧
  شجرة خضراء 

 و اوقدوا ھناك على جمیع المرتفعات مثل االمم الذین ساقھم ١١: ١٧
  الرب من امامھم و عملوا امورا قبیحة الغاظة الرب 



   و عبدوا االصنام التي قال الرب لھم عنھا ال تعملوا ھذا االمر ١٢: ١٧

 و اشھد الرب على اسرائیل و على یھوذا عن ید جمیع االنبیاء و ١٣: ١٧
عوا عن طرقكم الردیة و احفظوا وصایاي فرائضي حسب كل راء قائال ارج

كل الشریعة التي اوصیت بھا اباءكم و التي ارسلتھا الیكم عن ید عبیدي 
  االنبیاء 

 فلم یسمعوا بل صلبوا اقفیتھم كاقفیة ابائھم الذین لم یؤمنوا ١٤: ١٧
  بالرب الھھم 

اتھ التي  و رفضوا فرائضھ و عھده الذي قطعھ مع ابائھم و شھاد١٥: ١٧
شھد بھا علیھم و ساروا وراء الباطل و صاروا باطال و وراء االمم الذین 

  حولھم الذین امرھم الرب ان ال یعملوا مثلھم 

 و تركوا جمیع وصایا الرب الھھم و عملوا النفسھم مسبوكات ١٦: ١٧
  عجلین و عملوا سواري و سجدوا لجمیع جند السماء و عبدوا البعل 

 و عبروا بنیھم و بناتھم في النار و عرفوا عرافة و تفاءلوا و ١٧: ١٧
  باعوا انفسھم لعمل الشر في عیني الرب الغاظتھ 

 فغضب الرب جدا على اسرائیل و نحاھم من امامھ و لم یبق اال ١٨: ١٧
  سبط یھوذا وحده 

 و یھوذا ایضا لم یحفظوا وصایا الرب الھھم بل سلكوا في ١٩: ١٧
  رائیل التي عملوھا فرائض اس

 فرذل الرب كل نسل اسرائیل و اذلھم و دفعھم لید ناھبین حتى ٢٠: ١٧
  طرحھم من امامھ 

 النھ شق اسرائیل عن بیت داود فملكوا یربعام بن نباط فابعد ٢١: ١٧
  یربعام اسرائیل من وراء الرب و جعلھم یخطئون خطیة عظیمة 

اسرائیل في جمیع خطایا یربعام التي عمل لم یحیدوا  و سلك بنو ٢٢: ١٧
  عنھا 

 حتى نحى الرب اسرائیل من امامھ كما تكلم عن ید جمیع عبیده ٢٣: ١٧
  االنبیاء فسبي اسرائیل من ارضھ الى اشور الى ھذا الیوم 



 و اتى ملك اشور بقوم من بابل و كوث و عوا و حماة و ٢٤: ١٧
رة عوضا عن بني اسرائیل فامتلكوا سفروایم و اسكنھم في مدن السام

  السامرة و سكنوا في مدنھا 

 و كان في ابتداء سكنھم ھناك انھم لم یتقوا الرب فارسل الرب ٢٥: ١٧
  علیھم السباع فكانت تقتل منھم 

 فكلموا ملك اشور قائلین ان االمم الذین سبیتھم و اسكنتھم في ٢٦: ١٧
رسل علیھم السباع فھي مدن السامرة ال یعرفون قضاء الھ االرض فا

  تقتلھم النھم ال یعرفون قضاء الھ االرض 

 فامر ملك اشور قائال ابعثوا الى ھناك واحدا من الكھنة الذین ٢٧: ١٧
  سبیتموھم من ھناك فیذھب و یسكن ھناك و یعلمھم قضاء الھ االرض 

 فاتى واحد من الكھنة الذین سبوھم من السامرة و سكن في بیت ٢٨: ١٧
  مھم كیف یتقون الرب ایل و عل

 فكانت كل امة تعمل الھتھا و وضعوھا في بیوت المرتفعات التي ٢٩: ١٧
  عملھا السامریون كل امة في مدنھا التي سكنت فیھا 

 فعمل اھل بابل سكوث بنوث و اھل كوث عملوا نرجل و اھل ٣٠: ١٧
  حماة عملوا اشیما 

ون كانوا یحرقون  و العویون عملوا نبحز و ترتاق و السفروایمی٣١: ١٧
  بنیھم بالنار الدرملك و عنملك الھي سفروایم 

 فكانوا یتقون الرب و یعملون النفسھم من اطرافھم كھنة ٣٢: ١٧
  مرتفعات كانوا یقربون الجلھم في بیوت المرتفعات 

 كانوا یتقون الرب و یعبدون الھتھم كعادة االمم الذین سبوھم من ٣٣: ١٧
  بینھم 

وم یعملون كعاداتھم االول ال یتقون الرب و ال یعملون  الى ھذا الی٣٤: ١٧
حسب فرائضھم و عوائدھم و ال حسب الشریعة و الوصیة التي امر بھا 

  الرب بني یعقوب الذي جعل اسمھ اسرائیل 



 و قطع الرب معھم عھدا و امرھم قائال ال تتقوا الھة اخرى و ال ٣٥: ١٧
  تسجدوا لھا و ال تعبدوھا و ال تذبحوا لھا 

 بل انما اتقوا الرب الذي اصعدكم من ارض مصر بقوة عظیمة و ٣٦: ١٧
  ذراع ممدودة و لھ اسجدوا و لھ اذبحوا 

 احفظوا الفرائض و االحكام و الشریعة و الوصیة التي كتبھا لكم ٣٧: ١٧
  لتعملوا بھا كل الیام و ال تتقوا الھة اخرى 

  قوا الھة اخرى  و ال تنسوا العھد الذي قطعتھ معكم و ال تت٣٨: ١٧

   بل انما اتقوا الرب الھكم و ھو ینقذكم من ایدي جمیع اعدائكم ٣٩: ١٧

   فلم یسمعوا بل عملوا حسب عادتھم االولى ٤٠: ١٧

 فكان ھؤالء االمم یتقون الرب و یعبدون تماثیلھم و ایضا بنوھم ٤١: ١٧
  و بنو بنیھم فكما عمل اباؤھم ھم عاملون الى ھذا الیوم 

  

  اإلصحاح الثامن عشر

 و في السنة الثالثة لھوشع بن ایلة ملك اسرائیل ملك حزقیا بن ١: ١٨
  احاز ملك یھوذا 

تسعا و عشرین  كان ابن خمس و عشرین سنة حین ملك و ملك ٢: ١٨
  سنة في اورشلیم و اسم امھ ابي ابنة زكریا 

   و عمل المستقیم في عیني الرب حسب كل ما عمل داود ابوه ٣: ١٨

 ھو ازال المرتفعات و كسر التماثیل و قطع السواري و سحق حیة ٤: ١٨
اسرائیل كانوا الى تلك االیام یوقدون النحاس التي عملھا موسى الن بني 

  لھا و دعوھا نحشتان 

 على الرب الھ اسرائیل اتكل و بعده لم یكن مثلھ في جمیع ملوك ٥: ١٨
  یھوذا و ال في الذین كانوا قبلھ 



 و التصق بالرب و لم یحد عنھ بل حفظ وصایاه التي امر بھا الرب ٦: ١٨
  موسى 

یخرج كان ینجح و عصى على ملك  و كان الرب معھ و حیثما كان ٧: ١٨
  اشور و لم یتعبد لھ 

 ھو ضرب الفلسطینیین الى غزة و تخومھا من برج النواطیر الى ٨: ١٨
  المدینة المحصنة 

 و في السنة الرابعة للملك حزقیا و ھي السنة السابعة لھوشع بن ٩: ١٨
  ایلة ملك اسرائیل صعد شلمناسر ملك اشور على السامرة و حاصرھا 

 و اخذوھا في نھایة ثالث سنین ففي السنة السادسة لحزقیا و ١٠: ١٨
  ھي السنة التاسعة لھوشع ملك اسرائیل اخذت السامرة 

 و سبى ملك اشور اسرائیل الى اشور و وضعھم في حلح و ١١: ١٨
  خابور نھر جوزان و في مدن مادي 

ل ما  النھم لم یسمعوا لصوت الرب الھھم بل تجاوزوا عھده و ك١٢: ١٨
  امر بھ موسى عبد الرب فلم یسمعوا و لم یعملوا 

 و في السنة الرابعة عشرة للملك حزقیا صعد سنحاریب ملك ١٣: ١٨
  اشور على جمیع مدن یھوذا الحصینة و اخذھا 

 و ارسل حزقیا ملك یھوذا الى ملك اشور الى لخیش یقول قد ١٤: ١٨
اشور على اخطات ارجع عني و مھما جلعت علي حملتھ فوضع ملك 

  حزقیا ملك یھوذا ثالث مئة وزنة من الفضة و ثالثین وزنة من الذھب 

 فدفع حزقیا جمیع الفضة الموجودة في بیت الرب و في خزائن ١٥: ١٨
  بیت الملك 

 و في ذلك الزمان قشر حزقیا الذھب عن ابواب ھیكل الرب و ١٦: ١٨
  ك اشور الدعائم التي كان قد غشاھا حزقیا ملك یھوذا و دفعھ لمل

 و ارسل ملك اشور ترتان و ربساریس و ربشاقى من لخیش الى ١٧: ١٨
الملك حزقیا بجیش عظیم الى اورشلیم فصعدوا و اتوا الى اورشلیم و لما 
  صعدوا جاءوا و وقفوا عند قناة البركة العلیا التي في طریق حقل القصار 



لى البیت و  و دعوا الملك فخرج الیھم الیاقیم بن حلقیا الذي ع١٨: ١٨
  شبنة الكاتب و یواخ بن اساف المسجل 

 فقال لھم ربشاقى قولوا لحزقیا ھكذا یقول الملك العظیم ملك ١٩: ١٨
  اشور ما االتكال الذي اتكلت 

 قلت انما كالم الشفتین ھو مشورة و باس للحرب و االن على ٢٠: ١٨
  من اتكلت حتى عصیت علي 

 ھذه القصبة المرضوضة على  فاالن ھوذا قد اتكلت على عكاز٢١: ١٨
مصر التي اذا توكا احد علیھا دخلت في كفھ و ثقبتھا ھكذا ھو فرعون 

  ملك مصر لجمیع المتكلین علیھ 

 و اذا قلتم لي على الرب الھنا اتكلنا افلیس ھو الذي ازال حزقیا ٢٢: ١٨
مرتفعاتھ و مذابحھ و قال لیھوذا و الورشلیم امام ھذا المذبح تسجدون في 

  شلیم اور

 و االن راھن سیدي ملك اشور فاعطیك الفي فرس ان كنت تقدر ٢٣: ١٨
  ان تجعل علیھا راكبین 

 فكیف ترد وجھ وال واحد من عبید سیدي الصغار و تتكل على ٢٤: ١٨
  مصر الجل مركبات و فرسان 

 و االن ھل بدون الرب صعدت على ھذا الموضع الخربھ الرب ٢٥: ١٨
  رض و اخربھا قال لي اصعد على ھذه اال

 فقال الیاقیم بن حلقیا و شبنة و یواخ لربشاقي كلم عبیدك ٢٦: ١٨
باالرامي الننا نفھمھ و ال تكلمنا بالیھودي في مسامع الشعب الذین على 

  السور 

 فقال لھم ربشاقى ھل الى سیدك و الیك ارسلني سیدي لكي اتكلم ٢٧: ١٨
ور لیاكلوا عذرتھم و بھذا الكالم الیس الى الرجال الجالسین على الس

  یشربوا بولھم معكم 

 ثم وقف ربشاقى و نادى بصوت عظیم بالیھودي و تكلم قائال ٢٨: ١٨
  اسمعوا كالم الملك العظیم ملك اشور 



   ھكذا یقول الملك ال یخدعكم حزقیا النھ ال یقدر ان ینقذكم من یده ٢٩: ١٨

ا ینقذنا الرب و ال  و ال یجعلكم حزقیا تتكلون على الرب قائال انقاذ٣٠: ١٨
  تدفع ھذه المدینة الى ید ملك اشور 

 ال تسمعوا لحزقیا النھ ھكذا یقول ملك اشور اعقدوا معي صلحا ٣١: ١٨
و اخرجوا الي و كلوا كل واحد من جفنتھ و كل واحد من تینتھ و اشربوا 

  كل واحد ماء بئره 

الى ارض كارضكم ارض حنطة و خمرا ارض  حتى اتي و اخذكم ٣٢: ١٨
خبز و كروم ارض زیتون و عسل و احیوا و ال تموتوا و ال تسمعوا 

  لحزقیا النھ یغركم قائال الرب ینقذنا 

   ھل انقذ الھة االمم كل واحد ارضھ من ید ملك اشور ٣٣: ١٨

 این الھة حماة و ارفاد این الھة سفروایم و ھینع و عوا ھل ٣٤: ١٨
  لسامرة من یدي انقذوا ا

 من من كل الھة االراضي انقذ ارضھم من یدي حتى ینقذ الرب ٣٥: ١٨
  اورشلیم من یدي 

 فسكت الشعب و لم یجیبوه بكلمة الن امر الملك كان قائال ال ٣٦: ١٨
  تجیبوه 

 فجاء الیاقیم بن حلقیا الذي على البیت و شبنة الكاتب و یواخ ٣٧: ١٨
  یابھم ممزقة فاخبروه بكالم ربشاقى بن اساف المسجل الى حزقیا و ث

  

  اإلصحاح التاسع عشر

 فلما سمع الملك حزقیا ذلك مزق ثیابھ و تغطى بمسح و دخل بیت ١: ١٩
  الرب 

ل الیاقیم الذي على البیت و شبنة الكاتب و شیوخ الكھنة  و ارس٢: ١٩
  متغطین بمسح الى اشعیاء النبي ابن اموص 



 فقالوا لھ ھكذا یقول حزقیا ھذا الیوم یوم شدة و تادیب و اھانة ٣: ١٩
  الن االجنة قد دنت الى المولد و ال قوة للوالدة 

ھ ملك اشور  لعل الرب الھك یسمع جمیع كالم ربشاقى الذي ارسل٤: ١٩
سیده لیعیر االلھ الحي فیوبخ على الكالم الذي سمعھ الرب الھك فارفع 

  صالة من اجل البقیة الموجودة 

   فجاء عبید الملك حزقیا الى اشعیاء ٥: ١٩

 فقال لھم اشعیاء ھكذا تقولون لسیدكم ھكذا قال الرب ال تخف ٦: ١٩
  غلمان ملك اشور بسبب الكالم الذي سمعتھ الذي جدف علي بھ 

 ھانذا اجعل فیھ روحا فیسمع خبرا و یرجع الى ارضھ و اسقطھ ٧: ١٩
  بالسیف في ارضھ 

 فرجع ربشاقى و وجد ملك اشور یحارب لبنة النھ سمع انھ ارتحل ٨: ١٩
  عن لخیش 

 و سمع عن ترھاقة ملك كوش قوال قد خرج لیحاربك فعاد و ارسل ٩: ١٩
  رسال الى حزقیا قائال 

ھكذا تكلمون حزقیا ملك یھوذا قائلین ال یخدعك الھك الذي انت  ١٠: ١٩
  متكل علیھ قائال ال تدفع اورشلیم الى ید ملك اشور 

 انك قد سمعت ما فعل ملوك اشور بجمیع االراضي الھالكھا و ١١: ١٩
  ھل تنجو انت 

 ھل انقذت الھة االمم ھؤالء الذین اھلكھم ابائي جوزان و حاران ١٢: ١٩
  ني عدن الذین في تالسار و رصف و ب

   این ملك حماة و ملك ارفاد و ملك مدینة سفروایم و ھینع و عوا ١٣: ١٩

 فاخذ حزقیا الرسائل من ایدي الرسل و قراھا ثم صعد الى بیت ١٤: ١٩
  الرب و نشرھا حزقیا امام الرب 



 و صلى حزقیا امام الرب و قال ایھا الرب الھ اسرائیل الجالس ١٥: ١٩
بیم انت ھو االلھ وحدك لكل ممالك االرض انت صنعت السماء فوق الكرو
  و االرض 

 امل یا رب اذنك و اسمع و افتح یا رب عینیك و انظر و اسمع ١٦: ١٩
  كالم سنحاریب الذي ارسلھ لیعیر اهللا الحي 

   حقا یا رب ان ملوك اشور قد خربوا االمم و اراضیھم ١٧: ١٩

النھم لیسوا الھة بل صنعة ایدي  و دفعوا الھتھم الى النار و ١٨: ١٩
  الناس خشب و حجر فابادوھم 

 و االن ایھا الرب الھنا خلصنا من یده فتعلم ممالك االرض كلھا ١٩: ١٩
  انك انت الرب االلھ وحدك 

 فارسل اشعیاء بن اموص الى حزقیا قائال ھكذا قال الرب الھ ٢٠: ١٩
  اشور قد سمعت اسرائیل الذي صلیت الیھ من جھة سنحاریب ملك 

 ھذا ھو الكالم الذي تكلم بھ الرب علیھ احتقرتك و استھزات بك ٢١: ١٩
  العذراء ابنة صھیون و نحوك انغضت ابنة اورشلیم راسھا 

 من عیرت و جدفت و على من علیت صوتا و قد رفعت الى ٢٢: ١٩
  العالء عینیك على قدوس اسرائیل 

رة مركباتي قد صعدت الى  على ید رسلك عیرت السید و قلت بكث٢٣: ١٩
علو الجبال الى عقاب لبنان و اقطع ارزه الطویل و افضل سروه و ادخل 

  اقصى علوه وعر كرملھ 

 انا قد حفرت و شربت میاھا غریبة و انشف باسفل قدمي جمیع ٢٤: ١٩
  خلجان مصر 

 الم تسمع منذ البعید صنعتھ منذ االیام القدیمة صورتھ االن اتیت ٢٥: ١٩
   لتخریب مدن محصنة حتى تصیر روابي خربة بھ فتكون

 فسكانھا قصار االیدي قد ارتاعوا و خجلوا صاروا كعشب الحقل ٢٦: ١٩
  و كالنبات االخضر كحشیش السطوح و كملفوح قبل نموه 



   و لكني عالم بجلوسك و خروجك و دخولك و ھیجانك علي ٢٧: ١٩

ضع خزامتي  الن ھیجانك علي و عجرفتك قد صعدا الى اذني ا٢٨: ١٩
  في انفك و لجامي في شفتیك و اردك في الطریق الذي جئت فیھ 

 و ھذه لك عالمة تاكلون ھذه السنة زریعا و في السنة الثانیة ٢٩: ١٩
خلفة و اما السنة الثالثة ففیھا تزرعون و تحصدون و تغرسون كروما و 

  تاكلون اثمارھا 

صلون الى اسفل و  و یعود الناجون من بیت یھوذا الباقون یتا٣٠: ١٩
  یصنعون ثمرا الى ما فوق 

 النھ من اورشلیم تخرج البقیة و الناجون من جبل صھیون غیرة ٣١: ١٩
  رب الجنود تصنع ھذا 

 لذلك ھكذا قال الرب عن ملك اشور ال یدخل ھذه المدینة و ال ٣٢: ١٩
  یرمي ھناك سھما و ال یتقدم علیھا بترس و ال یقیم علیھا مترسة 

الطریق الذي جاء فیھ یرجع و الى ھذه المدینة ال یدخل یقول  في ٣٣: ١٩
  الرب 

 و احامي عن ھذه المدینة الخلصھا من اجل نفسي و من اجل ٣٤: ١٩
  داود عبدي 

 و كان في تلك اللیلة ان مالك الرب خرج و ضرب من جیش ٣٥: ١٩
اشور مئة الف و خمسة و ثمانین الفا و لما بكروا صباحا اذا ھم جمیعا 

  ث میتة جث

   فانصرف سنحاریب ملك اشور و ذھب راجعا و اقام في نینوى ٣٦: ١٩

 و فیما ھو ساجد في بیت نسروخ الھھ ضربھ ادرملك و شراصر ٣٧: ١٩
  ابناه بالسیف و نجوا الى ارض اراراط و ملك اسرحدون ابنھ عوضا عنھ 

  

  اإلصحاح العشرون



 في تلك االیام مرض حزقیا للموت فجاء الیھ اشعیاء بن اموص ١: ٢٠
  النبي و قال لھ ھكذا قال الرب اوص بیتك النك تموت و ال تعیش 

   فوجھ وجھھ الى الحائط و صلى الى الرب قائال ٢: ٢٠

 اه یا رب اذكر كیف سرت امامك باالمانة و بقلب سلیم و فعلت ٣: ٢٠
  الحسن في عینیك و بكى حزقیا بكاء عظیما 

 و لم یخرج اشعیاء الى المدینة الوسطى حتى كان كالم الرب الیھ ٤: ٢٠
  قائال 

 ارجع و قل لحزقیا رئیس شعبي ھكذا قال الرب الھ داود ابیك قد ٥: ٢٠
دموعك ھانذا اشفیك في الیوم الثالث تصعد الى سمعت صالتك قد رایت 

  بیت الرب 

 و ازید على ایامك خمس عشرة سنة و انقذك من ید ملك اشور مع ٦: ٢٠
ھذه المدینة و احامي عن ھذه المدینة من اجل نفسي و من اجل داود 

  عبدي 

   فقال اشعیا خذوا قرص تین فاخذوھا و وضعوھا على الدبل فبرئ ٧: ٢٠

 و قال حزقیا الشعیاء ما العالمة ان الرب یشفیني فاصعد في الیوم ٨: ٢٠
  الثالث الى بیت الرب 

 فقال اشعیاء ھذه لك عالمة من قبل الرب على ان الرب یفعل االمر ٩: ٢٠
  الذي تكلم بھ ھل یسیر الظل عشر درجات او یرجع عشر درجات 

 درجات ال بل  فقال حزقیا انھ یسیر على الظل ان یمتد عشر١٠: ٢٠
  یرجع الظل الى الوراء عشر درجات 

 فدعا اشعیاء النبي الرب فارجع الظل بالدرجات التي نزل بھا ١١: ٢٠
  بدرجات احاز عشر درجات الى الوراء 

 في ذلك الزمان ارسل برودخ بالدان بن بالدان ملك بابل رسائل ١٢: ٢٠
  و ھدیة الى حزقیا النھ سمع ان حزقیا قد مرض 



فسمع لھم حزقیا و اراھم كل بیت ذخائره و الفضة و الذھب و  ١٣: ٢٠
االطیاب و الزیت الطیب و كل بیت اسلحتھ و كل ما وجد في خزائنھ لم یكن 

  شيء لم یرھم ایاه حزقیا في بیتھ و في كل سلطنتھ 

 فجاء اشعیاء النبي الى الملك حزقیا و قال لھ ماذا قال ھؤالء ١٤: ٢٠
  الیك فقال حزقیا جاءوا من ارض بعیدة من بابل الرجال و من این جاءوا 

 فقال ماذا راوا في بیتك فقال حزقیا راوا كل ما في بیتي لیس في ١٥: ٢٠
  خزائني شيء لم ارھم ایاه 

   فقال اشعیاء لحزقیا اسمع قول الرب ١٦: ٢٠

 ھوذا تاتي ایام یحمل فیھا كل ما في بیتك و ما ذخره اباؤك الى ١٧: ٢٠
   بابل ال یترك شيء یقول الرب ھذا الیوم الى

 و یؤخذ من بنیك الذین یخرجون منك الذین تلدھم فیكونون ١٨: ٢٠
  خصیانا في قصر ملك بابل 

 فقال حزقیا الشعیاء جید ھو قول الرب الذي تكلمت بھ ثم قال ١٩: ٢٠
  فكیف ال ان یكن سالم و امان في ایامي 

مل البركة و القناة و  و بقیة امور حزقیا و كل جبروتھ و كیف ع٢٠: ٢٠
  ادخل الماء الى المدینة اما ھي مكتوبة في سفر اخبار االیام لملوك یھوذا 

   ثم اضطجع حزقیا مع ابائھ و ملك منسى ابنھ عوضا عنھ ٢١: ٢٠

  

  اإلصحاح الحادي والعشرون

 كان منسى ابن اثنتي عشرة سنة حین ملك و ملك خمسا و ١: ٢١
  خمسین سنة في اورشلیم و اسم امھ حفصیبة 

 و عمل الشر في عیني الرب حسب رجاسات االمم الذین طردھم ٢: ٢١
  الرب من امام بني اسرائیل 



 حزقیا ابوه و اقام مذابح للبعل  و عاد فبنى المرتفعات التي ابادھا٣: ٢١
و عمل ساریة كما عمل اخاب ملك اسرائیل و سجد لكل جند السماء و 

  عبدھا 

 و بنى مذابح في بیت الرب الذي قال الرب عنھ في اورشلیم اضع ٤: ٢١
  اسمي 

   و بنى مذابح لكل جند السماء في داري بیت الرب ٥: ٢١

ل و استخدم جانا و توابع و  و عبر ابنھ في النار و عاف و تفائ٦: ٢١
  اكثر عمل الشر في عیني الرب الغاظتھ 

 و وضع تمثال الساریة التي عمل في البیت الذي قال الرب عنھ ٧: ٢١
لداود و سلیمان ابنھ في ھذا البیت و في اورشلیم التي اخترت من جمیع 

  اسباط اسرائیل اضع اسمي الى االبد 

 من االرض التي اعطیت البائھم و  و ال اعود ازحزح رجل اسرائیل٨: ٢١
ذلك اذا حفظوا و عملوا حسب كل ما اوصیتھم بھ و كل الشریعة التي 

  امرھم بھا عبدي موسى 

 فلم یسمعوا بل اضلھم منسى لیعملوا ما ھو اقبح من االمم الذین ٩: ٢١
  طردھم الرب من امام بني اسرائیل 

   و تكلم الرب عن ید عبیده االنبیاء قائال ١٠: ٢١

 من اجل ان منسى ملك یھوذا قد عمل ھذه االرجاس و اساء اكثر ١١: ٢١
من جمیع الذي عملھ االموریون الذین قبلھ و جعل ایضا یھوذا یخطئ 

  باصنامھ 

 لذلك ھكذا قال الرب الھ اسرائیل ھانذا جالب شرا على اورشلیم ١٢: ٢١
  و یھوذا حتى ان كل من یسمع بھ تطن اذناه 

اورشلیم خیط السامرة و مطمار بیت اخاب و امسح  و امد على ١٣: ٢١
  اورشلیم كما یمسح واحد الصحن یمسحھ و یقلبھ على وجھھ 

 و ارفض بقیة میراثي و ادفعھم الى ایدي اعدائھم فیكونون ١٤: ٢١
  غنیمة و نھبا لجمیع اعدائھم 



الشر في عیني و صارا یغیظونني من الیوم الذي  النھم عملوا ١٥: ٢١
  فیھ خرج اباؤھم من مصر الى ھذا الیوم 

 و سفك ایضا منسى دما بریا كثیرا جدا حتى مال اورشلیم من ١٦: ٢١
الجانب الى الجانب فضال عن خطیتھ التي بھا جعل یھوذا یخطئ بعمل 

  الشر في عیني الرب 

 و خطیتھ التي اخطا بھا اما  و بقیة امور منسى و كل ما عمل١٧: ٢١
  ھي مكتوبة في سفر اخبار االیام لملوك یھوذا 

 ثم اضطجع منسى مع ابائھ و دفن في بستان بیتھ في بستان عزا ١٨: ٢١
  و ملك امون ابنھ عوضا عنھ 

 كان امون ابن اثنتین و عشرین سنة حین ملك و ملك سنتین في ١٩: ٢١
  ن یطبة اورشلیم و اسم امھ مشلمة بنت حاروص م

   و عمل الشر في عیني الرب كما عمل منسى ابوه ٢٠: ٢١

 و سلك في كل الطریق الذي سلك فیھ ابوه و عبد االصنام التي ٢١: ٢١
  عبدھا ابوه و سجد لھا 

   و ترك الرب الھ ابائھ و لم یسلك في طریق الرب ٢٢: ٢١

   و فتن عبید امون علیھ فقتلوا الملك في بیتھ ٢٣: ٢١

 كل شعب االرض جمیع الفاتنین على الملك امون و ملك  فضرب٢٤: ٢١
  شعب االرض یوشیا ابنھ عوضا عنھ 

 و بقیة امور امون التي عمل اما ھي مكتوبة في سفر اخبار ٢٥: ٢١
  االیام لملوك یھوذا 

   و دفن في قبره في بستان عزا و ملك یوشیا ابنھ عوضا عنھ ٢٦: ٢١

  

  اإلصحاح الثاني والعشرون



 كان یوشیا ابن ثمان سنین حین ملك و ملك احدى و ثالثین سنة ١: ٢٢
  في اورشلیم و اسم امھ یدیدة بنت عدایة من بصقة 

سار في جمیع طریق داود ابیھ  و عمل المستقیم في عیني الرب و ٢: ٢٢
  و لم یحد یمینا و ال شماال 

 و في السنة الثامنة عشرة للملك یوشیا ارسل الملك شافان بن ٣: ٢٢
  اصلیا بن مشالم الكاتب الى بیت الرب قائال 

 اصعد الى حلقیا الكاھن العظیم فیحسب الفضة المدخلة الى بیت ٤: ٢٢
  ب الرب التي جمعھا حارسو الباب من الشع

 فیدفعوھا لید عاملي الشغل الموكلین ببیت الرب و یدفعوھا الى ٥: ٢٢
  عاملي الشغل الذي في بیت الرب لترمیم ثلم البیت 

 للنجارین و البنائین و النحاتین و لشراء اخشاب و حجارة منحوتة ٦: ٢٢
  الجل ترمیم البیت 

یحاسبوا بالفضة المدفوعة الیدیھم النھم انما عملوا  اال انھم لم ٧: ٢٢
  بامانة 

 فقال حلقیا الكاھن العظیم لشافان الكاتب قد وجدت سفر الشریعة ٨: ٢٢
  في بیت الرب و سلم حلقیا السفر لشافان فقراه 

 و جاء شافان الكاتب الى الملك و رد على الملك جوابا و قال قد ٩: ٢٢
 في البیت و دفعوھا الى ید عاملي الشغل افرغ عبیدك الفضة الموجودة

  وكالء بیت الرب 

 و اخبر شافان الكاتب الملك قائال قد اعطاني حلقیا الكاھن سفرا ١٠: ٢٢
  و قراه شافان امام الملك 

   فلما سمع المك كالم سفر الشریعة مزق ثیابھ ١١: ٢٢

میخا  و امر الملك حلقیا الكاھن و اخیقام بن شافان و عكبور بن ١٢: ٢٢
  و شافان الكاتب و عسایا عبد الملك قائال 



 اذھبوا اسالوا الرب الجلي و الجل الشعب و الجل كل یھوذا من ١٣: ٢٢
جھة كالم ھذا السفر الذي وجد النھ عظیم ھو غضب الرب الذي اشتعل 
علینا من اجل ان اباءنا لم یسمعوا لكالم ھذا السفر لیعملوا حسب كل ما 

  ھو مكتوب علینا 

 فذھب حلقیا الكاھن و اخیقام و عكبور و شافان و عسایا الى ١٤ :٢٢
خلدة النبیة امراة شلوم بن تقوة بن حرحس حارس الثیاب و ھي ساكنة 

  في اورشلیم في القسم الثاني و كلموھا 

 فقالت لھم ھكذا قال الرب الھ اسرائیل قولوا للرجل الذي ارسلكم ١٥: ٢٢
  الي 

 جالب شرا على ھذا الموضع و على سكانھ  ھكذا قال الرب ھانذا١٦: ٢٢
  كل كالم السفر الذي قراه ملك یھوذا 

 من اجل انھم تركوني و اوقدوا اللھة اخرى لكي یغیظوني بكل ١٧: ٢٢
  عمل ایدیھم فیشتعل غضبي على ھذا الموضع و ال ینطفئ 

 و اما ملك یھوذا الذي ارسلكم لتسالوا الرب فھكذا تقولون لھ ١٨: ٢٢
   الرب الھ اسرائیل من جھة الكالم الذي سمعت ھكذا قال

 من اجل انھ قد رق قلبك و تواضعت امام الرب حین سمعت ما ١٩: ٢٢
تكلمت بھ على ھذا الموضع و على سكانھ انھم یصیرون دھشا و لعنة و 

  مزقت ثیابك و بكیت امامي قد سمعت انا ایضا یقول الرب 

لى قبرك بسالم و ال ترى  لذلك ھانذا اضمك الى ابائك فتضم ا٢٠: ٢٢
  عیناك كل الشر الذي انا جالبھ على ھذا الموضع فردوا على الملك جوابا 

  

  اإلصحاح الثالث والعشرون

  فجمعوا الیھ كل شیوخ یھوذا و اورشلیم  و ارسل الملك ١: ٢٣

 و صعد الملك الى بیت الرب و جمیع رجال یھوذا و كل سكان ٢: ٢٣
اورشلیم معھ و الكھنة و االنبیاء و كل الشعب من الصغیر الى الكبیر و 

  قرا في اذانھم كل كالم سفر الشریعة الذي وجد في بیت الرب 



ا امام الرب للذھاب وراء  و وقف الملك على المنبر و قطع عھد٣: ٢٣
الرب و لحفظ وصایاه و شھاداتھ و فرائضھ بكل القلب و كل النفس القامة 

  كالم ھذا العھد المكتوب في ھذا السفر و وقف جمیع الشعب عند العھد 

 و امر الملك حلقیا الكاھن العظیم و كھنة الفرقة الثانیة و حراس ٤: ٢٣
النیة المصنوعة للبعل و للساریة الباب ان یخرجوا من ھیكل الرب جمیع ا

و لكل اجناد السماء و احرقھا خارج اورشلیم في حقول قدرون و حمل 
  رمادھا الى بیت ایل 

 و الشى كھنة االصنام الذین جعلھم ملوك یھوذا لیوقدوا على ٥: ٢٣
المرتفعات في مدن یھوذا و ما یحیط باورشلیم و الذین یوقدون للبعل 

  ازل و لكل اجناد السماء للشمس و القمر و المن

 و اخرج الساریة من بیت الرب خارج اورشلیم الى وادي قدرون ٦: ٢٣
و احرقھا في وادي قدرون و دقھا الى ان صارت غبارا و ذرى الغبار على 

  قبور عامة الشعب 

 و ھدم بیوت المابونین التي عند بیت الرب حیث كانت النساء ٧: ٢٣
  ینسجن بیوتا للساریة 

 جاء بجمیع الكھنة من مدن یھوذا و نجس المرتفعات حیث كان  و٨: ٢٣
الكھنة یوقدون من جبع الى بئر سبع و ھدم مرتفعات االبواب التي عند 

  مدخل باب یشوع رئیس المدینة التي عن الیسار في باب المدینة 

 اال ان كھنة المرتفعات لم یصعدوا الى مذبح الرب في اورشلیم بل ٩: ٢٣
  ین اخوتھم اكلوا فطیرا ب

 و نجس توفة التي في وادي بني ھنوم لكي ال یعبر احد ابنھ او ١٠: ٢٣
  ابنتھ في النار لمولك 

 و اباد الخیل التي اعطاھا ملوك یھوذا للشمس عند مدخل بیت ١١: ٢٣
الرب عند مخدع نثنملك الخصي الذي في االروقة و مركبات الشمس 

  احرقھا بالنار 



على سطح علیة احاز التي عملھا ملوك یھوذا و  و المذابح التي ١٢: ٢٣
المذابح التي عملھا منسى في داري بیت الرب ھدمھا الملك و ركض من 

  ھناك و ذرى غبارھا في وادي قدرون 

 و المرتفعات التي قبالة اورشلیم التي عن یمین جبل الھالك التي ١٣: ٢٣
لكموش بناھا سلیمان ملك اسرائیل لعشتورث رجاسة الصیدونیین و 
  رجاسة الموابیین و لملكوم كراھة بني عمون نجسھا الملك 

   و كسر التماثیل و قطع السواري و مال مكانھا من عظام الناس ١٤: ٢٣

 و كذلك المذبح الذي في بیت ایل في المرتفعات التي عملھا ١٥: ٢٣
یربعام بن نباط الذي جعل اسرائیل یخطئ فذانك المذبح و المرتفعة ھدمھا 

  ق المرتفعة و سحقھا حتى صارت غبارا و احرق الساریة و احر

 و التفت یوشیا فراى القبور التي ھناك في الجبل فارسل و اخذ ١٦: ٢٣
العظام من القبور و احرقھا على المذبح و نجسھ حسب كالم الرب الذي 

  نادى بھ رجل اهللا الذي نادى بھذا الكالم 

 لھ رجال المدینة ھي قبر  و قال ما ھذه الصوة التي ارى فقال١٧: ٢٣
رجل اهللا الذي جاء من یھوذا و نادى بھذه االمور التي عملت على مذبح 

  بیت ایل 

 فقال دعوه ال یحركن احد عظامھ فتركوا عظامھ و عظام النبي ١٨: ٢٣
  الذي جاء من السامرة 

 و كذا جمیع بیوت المرتفعات التي في مدن السامرة التي عملھا ١٩: ٢٣
ل لالغاظة ازالھا یوشیا و عمل بھا حسب جمیع االعمال التي ملوك اسرائی

  عملھا في بیت ایل 

 و ذبح جمیع كھنة المرتفعات التي ھناك على المذابح و احرق ٢٠: ٢٣
  عظام الناس علیھا ثم رجع الى اورشلیم 

 و امر الملك جمیع الشعب قائال اعملوا فصحا للرب الھكم كما ٢١: ٢٣
   ھذا ھو مكتوب في سفر العھد



 انھ لم یعمل مثل ھذا الفصح منذ ایام القضاة الذین حكموا على ٢٢: ٢٣
  اسرائیل و ال في كل ایام ملوك اسرائیل و ملوك یھوذا 

 و لكن في السنة الثامنة عشرة للملك یوشیا عمل ھذا الفصح ٢٣: ٢٣
  للرب في اورشلیم 

میع  و كذلك السحرة و العرافون و الترافیم و االصنام و ج٢٤: ٢٣
الرجاسات التي رئیت في ارض یھوذا و في اورشلیم ابادھا یوشیا لیقیم 
  كالم الشریعة المكتوب في السفر الذي وجده حلقیا الكاھن في بیت الرب 

 و لم یكن قبلھ ملك مثلھ قد رجع الى الرب بكل قلبھ و كل نفسھ و ٢٥: ٢٣
  كل قوتھ حسب كل شریعة موسى و بعده لم یقم مثلھ 

لكن الرب لم یرجع عن حمو غضبھ العظیم الن غضبھ حمي  و ٢٦: ٢٣
  على یھوذا من اجل جمیع االغاظات التي اغاظھ ایاھا منسى 

 فقال الرب اني انزع یھوذا ایضا من امامي كما نزعت اسرائیل و ٢٧: ٢٣
ارفض ھذه المدینة التي اخترتھا اورشلیم و البیت الذي قلت یكون اسمي 

  فیھ 

 یوشیا و كل ما عمل اما ھي مكتوبة في سفر اخبار  و بقیة امور٢٨: ٢٣
  االیام لملوك یھوذا 

 في ایامھ صعد فرعون نخو ملك مصر على ملك اشور الى نھر ٢٩: ٢٣
  الفرات فصعد الملك یوشیا للقائھ فقتلھ في مجدو حین راه 

 و اركبھ عبیده میتا من مجدو و جاءوا بھ الى اورشلیم و دفنوه ٣٠: ٢٣
 شعب االرض یھواحاز بن یوشیا و مسحوه و ملكوه عوضا في قبره فاخذ

  عن ابیھ 

 و كان یھواحاز ابن ثالث و عشرین سنة حین ملك و ملك ثالثة ٣١: ٢٣
  اشھر في اورشلیم و اسم امھ حموطل بنت ارمیا من لبنة 

   فعمل الشر في عیني الرب حسب كل ما عملھ اباؤه ٣٢: ٢٣

ي ارض حماة لئال یملك في  و اسره فرعون نخو في ربلة ف٣٣: ٢٣
  اورشلیم و غرم االرض بمئة وزنة من الفضة و وزنة من الذھب 



 و ملك فرعون نخو الیاقیم بن یوشیا عوضا عن یوشیا ابیھ و ٣٤: ٢٣
  غیر اسمھ الى یھویاقیم و اخذ یھواحاز و جاء الى مصر فمات ھناك 

الفضة و الذھب لفرعون اال انھ قوم االرض  و دفع یھویاقیم ٣٥: ٢٣
لدفع الفضة بامر فرعون كل واحد حسب تقویمھ فطالب شعب االرض 

  بالفضة و الذھب لیدفع لفرعون نخو 

 كان یھویاقیم ابن خمس و عشرین سنة حین ملك و ملك احدى ٣٦: ٢٣
  عشرة سنة في اورشلیم و اسم امھ زبیدة بنت فدایة من رومة 

  الشر في عیني الرب حسب كل ما عمل اباؤه  و عمل ٣٧: ٢٣

  

  اإلصحاح الرابع والعشرون

نبوخذناصر ملك بابل فكان لھ یھویاقیم عبدا ثالث  في ایامھ صعد ١: ٢٤
  سنین ثم عاد فتمرد علیھ 

 فارسل الرب علیھ غزاة الكلدانیین و غزاة االرامیین و غزاة ٢: ٢٤
الموابیین و غزاة بني عمون و ارسلھم على یھوذا لیبیدھا حسب كالم 

  الرب الذي تكلم بھ عن ید عبیده االنبیاء 

الم الرب على یھوذا لینزعھم من امامھ الجل  ان ذلك كان حسب ك٣: ٢٤
  خطایا منسى حسب كل ما عمل 

 و كذلك الجل الدم البريء الذي سفكھ النھ مال اورشلیم دما بریا و ٤: ٢٤
  لم یشا الرب ان یغفر 

 و بقیة امور یھویاقیم و كل ما عمل اما ھي مكتوبة في سفر اخبار ٥: ٢٤
  االیام لملوك یھوذا 

   یھویاقیم مع ابائھ و ملك یھویاكین ابنھ عوضا عنھ  ثم اضطجع٦: ٢٤

 و لم یعد ایضا ملك مصر یخرج من ارضھ الن ملك بابل اخذ من ٧: ٢٤
  نھر مصر الى نھر الفرات كل ما كان لملك مصر 



 كان یھویاكین ابن ثماني عشرة سنة حین ملك و ملك ثالثة اشھر ٨: ٢٤
  من اورشلیم في اورشلیم و اسم امھ نحوشتا بنت الناثان 

   و عمل الشر في عیني الرب حسب كل ما عمل ابوه ٩: ٢٤

 في ذلك الزمان صعد عبید نبوخذناصر ملك بابل الى اورشلیم ١٠: ٢٤
  فدخلت المدینة تحت الحصار 

 و جاء نبوخذناصر ملك بابل على المدینة و كان عبیده ١١: ٢٤
  یحاصرونھا 

ابل ھو و امھ و عبیده و  فخرج یھویاكین ملك یھوذا الى ملك ب١٢: ٢٤
  رؤساؤه و خصیانھ و اخذه ملك بابل في السنة الثامنة من ملكھ 

 و اخرج من ھناك جمیع خزائن بیت الرب و خزائن بیت الملك و ١٣: ٢٤
كسر كل انیة الذھب التي عملھا سلیمان ملك اسرائیل في ھیكل الرب كما 

  تكلم الرب 

و جمیع جبابرة الباس عشرة  و سبى كل اورشلیم و كل الرؤساء ١٤: ٢٤
االف مسبي و جمیع الصناع و االقیان لم یبق احد اال مساكین شعب 

  االرض 

و ھ  و سبى یھویاكین الى بابل و ام الملك و نساء الملك و خصیان١٥: ٢٤
 اقویاء االرض سباھم من اورشلیم الى بابل 

 و جمیع اصحاب الباس سبعة االف و الصناع و االقیان الف و ١٦: ٢٤
  جمیع االبطال اھل الحرب سباھم ملك بابل الى بابل 

  اسمھ الى صدقیا  و ملك ملك بابل متنیا عمھ عوضا عنھ و غیر ١٧: ٢٤

 كان صدقیا ابن احدى و عشرین سنة حین ملك و ملك احدى ١٨: ٢٤
  عشرة سنة في اورشلیم و اسم امھ حمیطل بنت ارمیا من لبنة 

   و عمل الشر في عیني الرب حسب كل ما عمل یھویاقیم ١٩: ٢٤

 النھ الجل غضب الرب على اورشلیم و على یھوذا حتى طرحھم ٢٠: ٢٤
  كان ان صدقیا تمرد على ملك بابل من امام وجھھ 



  

  اإلصحاح الخامس والعشرون

 و في السنة التاسعة لملكھ في الشھر العاشر في عاشر الشھر ١: ٢٥
ك بابل ھو و كل جیشھ على اورشلیم و نزل علیھا و جاء نبوخذناصر مل

  بنوا علیھا ابراجا حولھا 

 و دخلت المدینة تحت الحصار الى السنة الحادیة عشرة للملك ٢: ٢٥
  صدقیا 

 في تاسع الشھر اشتد الجوع في المدینة و لم یكن خبز لشعب ٣: ٢٥
  االرض 

ھرب جمیع رجال القتال لیال من طریق الباب بین  فثغرت المدینة و ٤: ٢٥
السورین اللذین نحو جنة الملك و كان الكلدانیون حول المدینة مستدیرین 

  فذھبوا في طریق البریة 

 فتبعت جیوش الكلدانیین الملك فادركوه في بریة اریحا و تفرقت ٥: ٢٥
  جمیع جیوشھ عنھ 

اصعدوه الى ملك بابل الى ربلة و كلموه بالقضاء  فاخذوا الملك و ٦: ٢٥
  علیھ 

 و قتلوا بني صدقیا امام عینیھ و قلعوا عیني صدقیا و قیدوه ٧: ٢٥
  بسلسلتین من نحاس و جاءوا بھ الى بابل 

 و في الشھر الخامس في سابع الشھر و ھي السنة التاسعة عشرة ٨: ٢٥
 الشرط عبد ملك بابل للملك نبوخذناصر ملك بابل جاء نبوزرادان رئیس

  الى اورشلیم 

 و احرق بیت الرب و بیت الملك و كل بیوت اورشلیم و كل بیوت ٩: ٢٥
  العظماء احرقھا بالنار 

 و جمیع اسوار اورشلیم مستدیرا ھدمھا كل جیوش الكلدانیین ١٠: ٢٥
  الذین مع رئیس الشرط 



ین ھربوا  و بقیة الشعب الذین بقوا في المدینة و الھاربون الذ١١: ٢٥
  الى ملك بابل و بقیة الجمھور سباھم نبوزرادان رئیس الشرط 

   و لكن رئیس الشرط ابقى من مساكین االرض كرامین و فالحین ١٢: ٢٥

 و اعمدة النحاس التي في بیت الرب و القواعد و بحر النحاس ١٣: ٢٥
  الذي في بیت الرب كسرھا الكلدانیون و حملوا نحاسھا الى بابل 

 القدور و الرفوش و المقاص و الصحون و جمیع انیة  و١٤: ٢٥
  النحاس التي كانوا یخدمون بھا اخذوھا 

 و المجامر و المناضح ما كان من ذھب فالذھب و ما كان من ١٥: ٢٥
  فضة فالفضة اخذھا رئیس الشرط 

 و العمودان و البحر الواحد و القواعد التي عملھا سلیمان لبیت ١٦: ٢٥
  نحاس كل ھذه االدوات الرب لم یكن وزن ل

 ثماني عشرة ذراعا ارتفاع العمود الواحد و علیھ تاج من نحاس ١٧: ٢٥
و ارتفاع التاج ثالث اذرع و الشبكة و الرمانات التي على التاج مستدیرة 

  جمیعھا من نحاس و كان للعمود الثاني مثل ھذه على الشبكة 

نیا الكاھن  و اخذ رئیس الشرط سرایا الكاھن الرئیس و صف١٨: ٢٥
  الثاني و حارسي الباب الثالثة 

 و من المدینة اخذ خصیا واحدا كان وكیال على رجال الحرب و ١٩: ٢٥
خمسة رجال من الذین ینظرون وجھ الملك الذین وجدوا في المدینة و 

كاتب رئیس الجند الذي كان یجمع شعب االرض و ستین رجال من شعب 
  االرض الموجودین في المدینة 

 و اخذھم نبوزرادان رئیس الشرط و سار بھم الى ملك بابل الى ٢٠: ٢٥
  ربلة 

 فضربھم ملك بابل و قتلھم في ربلة في ارض حماة فسبي یھوذا ٢١: ٢٥
  من ارضھ 

 و اما الشعب الذي بقي في ارض یھوذا الذین ابقاھم نبوخذناصر ٢٢: ٢٥
  ملك بابل فوكل علیھم جدلیا بن اخیقام بن شافان 



ا سمع جمیع رؤساء الجیوش ھم و رجالھم ان ملك بابل قد  و لم٢٣: ٢٥
وكل جدلیا اتوا الى جدلیا الى المصفاة و ھم اسماعیل بن نثنیا و یوحنان 

بن قاریح و سرایا بن تنحومث النطوفاتي و یازنیا ابن المعكي ھم و 
  رجالھم 

 و حلف جدلیا لھم و لرجالھم و قال لھم ال تخافوا من عبید ٢٤: ٢٥
  نیین اسكنوا االرض و تعبدوا لملك بابل فیكون لكم خیر الكلدا

 و في الشھر السابع جاء اسماعیل بن نثنیا بن الیشمع من النسل ٢٥: ٢٥
الملكي و عشرة رجال معھ و ضربوا جدلیا فمات و ایضا الیھود و 

  الكلدانیین الذین معھ في المصفاة 

ساء الجیوش و  فقام جمیع الشعب من الصغیر الى الكبیر و رؤ٢٦: ٢٥
  جاءوا الى مصر النھم خافوا من الكلدانیین 

 و في السنة السابعة و الثالثین لسبي یھویاكین ملك یھوذا في ٢٧: ٢٥
الشھر الثاني عشر في السابع و العشرین من الشھر رفع اویل مرودخ 

  ملك بابل في سنة تملكھ راس یھویاكین ملك یھوذا من السجن 

عل كرسیھ فوق كراسي الملوك الذین معھ في  و كلمھ بخیر و ج٢٨: ٢٥
  بابل 

   و غیر ثیاب سجنھ و كان یاكل دائما الخبز امامھ كل ایام حیاتھ ٢٩: ٢٥

 و وظیفتھ وظیفة دائمة تعطى لھ من عند الملك امر كل یوم ٣٠: ٢٥
  ھ بیومھ كل ایام حیات

  

 


