
  

  

  

  

  

 سفر الملوك الثانى 
 

الشمالية  ةعلى المملكاً مركز –إسرائيل ويهوذا  تاريخيستمر السفر فى سرد 
تمـام مشـيئة   إ فى لسفر الفشل المريع للمملكتين ملوكاً وشعباًويبين ا –) سرائيلإ(

بالعدل يملك ملك ورؤسـاء  هوذا "الملك المبارك ليتحقق الوعد  أنتظاراً لمجىء اهللا،
ات إصالح وعودة ويتخلل هذا التاريخ فتر). 2، 1:  32ش أ... " ( بالحق يتراسون

ـ   ةثم ال تلبث أن تعود الحال للرب ال تدوم طويالً  اإلى ما كانت عليه بل اسـوأ، وام
، وقد عبر الرب عن هـذة  حزقيا ويوشياكانت فى ايام فحدثت  فترات االصالح التى

فكـانوا يهـزأون     000د رسـله هم عن يأبائهم الي فأرسل الرب إله"بالقول  ةالحال
ثار غضب اهللا على شعبه حتى لـم  وتهاونوا بأنبيائه حتى  هكالم ورذلوابرسل اهللا 

، السـبى  ينتهى هذا السفر بسـبى المملكتـين   وهكذا) 16:  36خ أ 2" (شفاء يكن
  . ةالجنوبي ةاألشورى للمملكه الشمالية والسبى البابلى للمملك

  :آاتب السفر
ويرجح فى العبرية  الملوك األول والثانى كانا سفراً واحداًر سبق القول ان سف

أو مجموعة من األنبياء التي عاشـت فـي تلـك     ان كاتب السفر هو ارميا النبى 
  . الحقبة فدونت أحدائها

  : التى تشملها احداث السفر ةالمد
احداث السفر بملك أخزيا إبن آخاب على إسرائيل وملـك يهـورام إبـن    اً تبد

م  وينتهى السفر بأحداث حدثت . ق  852ملك أخزيا عام  –على يهوذا افاط شيهو
م  . ق  597بعد السبيين فى السنة السابعة والثالثين لسبى يهوياكين الذى كان عام 

  . سنة من تاريخ هذا الشعب 292ذلك يحكى السفر أحداث حوالى وب
  : أقسام السفر

  : ام هىسيمكن تقسيم السفر الى اربعة اق
  ). 11:  2 – 1: 1(يليا فى نهاية خدمة إ:  الولقسم اال

  ). 10:  9 – 12:  2(ليشع خدمة أ: القسم الثانى
  ). 17 – 11: 9(إرتداد إسرائيل والسبى االشورى : القسم الثالث
 ).25 -1: 18(إرتداد يهوذا والسبى البابلى : القسم الرابع

  
  : األنبياء المعاصرون ألحداث السفر 

خالل أحداث سـفر   تهكثير من االنبياء لتحذير الشعب وقيادلقد أرسل الرب ال
   :وهمالملوك الثانى 

فى بداية السفر، ثم أليشـع وفـى   يليا نجد إ: )إسرائيل(بالنسبة للمملكة الشمالية  .1
    كان هنـاك هوشـع وعـاموس ويونـان    ) يربعام الثانى(ش ايام يربعام ابن يوأ

 ). 25 :14مل 2، 2 :1، عا 1 :1هو(
شـعياء  أنبيـاء مثـل   اقام الرب الكثير من األ: )يهوذا(للمملكة الجنوبية بالنسبة  .2

وأرميا ويوئيل وعبوديا وميخا وناحوم وصفنيا أما حزقبال ودانيال فقد استخدمهم 
. بعد السـبى  كما يعتقد البعض ان يوئيل من أنبياء ما  –السبى  فى أرضالرب 

لتهم وقد سـبق القـول أن   وهكذا نرى ان الرب ال يمنع كلمته عن شعبة رغم حا
اً واحدًآ ولكن الترجمة السبعينية قسمتهم الى سفر الملوك االول والثانى كانا سفر

األول  صـموئيل  ودعـي . سـفراً واحـداً   يضـآً أ سفرا صموئيل كانسفرين كما 
الملوك فدعيا  اأما سفر 0لثانىاول وسفر الملوك األسفرالملوك ب وصموئيل الثانى

 . وسفر الملوك الرابعسفر الملوك الثالث ب
  دراسة مختصرة فى القسم االول

الملك من الكوة فمرض وأرسل ليسأل بعـل زبـوب إلـة     أخزيالقد سقط  :س
  فمن هو بعل زبوب؟   –عقرون هل سيشفى 

وبعـل    –أحد أقطاب الفلسطينيين الخمسـة   –بعل زبوب هو إلة عقرون  :ج
على هيئة ذبابة بحسب التقليد  مهكان صن"باب إله الذ" نى معناه زبوب هو اسم كنعا

أسم بعلزبـول  اً اليهود أحتقار هانة كان كبير اآللة، وقد أطلق علي حاليهودى، ويرج
ولذلك كانـت اهانـة    " إلة األقذار"وبعلزبول معناه ) 24 :12 مت( رئيس الشياطين

   .بالغة للمسيح عندما قال عنة اليهود إنة ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين
مـا هـى هيئـة    " وسألهم الملك "...صعد رجل للقائنا "قائلين  أخزياعاد رسل 

  فلماذا يستخدم عنه كلمة رجل؟ ..."الرجل



  

  

  

  

  

يالحظ ان الكتاب يذكر عن الكثيرين الذين أسـتخدمهم اهللا فـى المواقـف    
وطلبت من بينهم رجًآل "ألن فى مثل هذة المواقف يقول الرب " رجل"الصعبة كلمة 

  :وقد سجل الكتاب عن) 30: 22حز .... " (
 ).     9: 6تك ... " ( كان رجالً باراً"  :نوح  
 .)30: 42تك ( ... "تكلم معنا الرجل"قال اخوتة  :يوسف  
 ).1: 32خر ... " (كان هذا موسى الرجل"  :موسى  
 ).1:1أى ... " (كان رجل فى ارض عوص"  :أيوب  
 ).11:  6نح ( ... "لى يهربأرجل مث" :نحميا  
 ). 22:  13أع ... " (رجل حسب قلبى الذى" :داود  

، وقال )  3:  52أش ... " (رجل اوجاع"... وفوق الجميع قيل عن المسيح 
  .ا فإيليا كان رجل المواقف الصعبةولذ) 3: 1يو " (رجل صار قدامى"المعمدان  هعن

   ؟فماذا تعنى هذة الكلمة.  أشعرقيل فى وصف إيليا رجل  :س
      خشـنة مـن شـعر المـاعز      إيليا كنبى كان يلبس ثياباً بعض انيرى ال :ج

كان أشـعر   هولكن األرجح أن) 1:6مر (وكان نظيرة فى ذلك المعمدان ) 4: 13زك (
  .كعيسو إى أن جسدة كان مغطى بشعر كثيف

. من السماء خمسينين من الجنود ورئيسهما ناراً لقد أنزل إيليا على :س
  أفليس فى ذلك قسوة؟ 

اء إيليا ممثًآل للناموس ، وتصرف بروح النـاموس، فـذلك عمـل    لقد ج :ج
 اللذين، ولكن فى عصر النعمة أنتهر المسيح يعقوب ويوحنا ى مع روح عصرهيتمش
من السـماء علـى قريـة     يطلب التلميذان نزول نارلمسيح إن كان يريد ان سأال ا

ـ  ن المسيح لـم يـأت  أل) 56 – 51:  9لو(للسامريين رفضت المسيح  ك بـل  ليهل
خلص، فالفرق بين العصرين مثل الفرق بين المسيح وإيليا، ففى نفس االصـحاح  لي

  .، فبينما إيليا يهلك فأن المسيح يشبع ويحيى أشبع الجوعنقرأ أن المسيح 
يـا رجـل اهللا   "  تقدير لرجل اهللا فاألول قالال كذلك فى اسلوب الرئيسين عدم

     " هكذا يقول الملـك أسـرع وانـزل   ...  يا رجل اهللا"والثانى قال " الملك يقول انزل
 كا فأسرع ونزل وقبل المسيح فرحـاً زل إال صاحب السلطان الذى قال وال يتكلم هكذا

ئيس الثالث الذى جاء بأحترام لقد سـبق ان  رلذلك نزل إيليا مع ال). 6،  5: 19لو(

لمكـان  أختـار الوقـت وا  و طلب إيليا الموت لنفسه لكن الرب قد رتب له نهاية افضل
 ولذلك طاب إيليا من أليشع أن يمكث ليذهب هو الى المكان الذى يريده . المناسبين

إيل إلى اريحا إلـى األردن  ولكن إليشع تمسك به تمامًآ من الجلجال إلى بيت . الرب
األنبياء يقولون له أتعلم أن اليوم يؤخذ سيدك مـن  بسيده وفى كل مكان كان  متمسكاً

إن هذا التعبير يبـين مكانـةالمعلم بالنسـبه      هذا التعبير؟ فماذا يعنى. على رأسك 
لتلميذه كتاج له وربما يحمل فكرة عن طريق التعليم قديمًآ حيث كان يجلس المعلـم  

عنـد   –وهذا هو الوضع الغالب  –على مكان مرتفع بينما يجلس التالميذ أو يقفون 
  .أقدام المعلم 
  وماذا يعنى طلبه ؟ .ماذا طلب أليشع من إيليا عند صعوده  :س
ليشع نصيب إثنين من روح إيليا، وكأنه يطلب أن يكـون بكـرا   لقد طلب أ :ج

بينمـا   7ونحن نرى أن الرب حقق له ذلك فنرى معجزات ايليا . أليليا كعادة القدماء
  14معجزات اليشع 

  معجزات أليشع  معجزات إيليا
 .غالق السماء حتى ال تمطرأ .1
 .إعالة أرملة صرفة صيداء .2
 .امة إبن أرملة صرفةإق .3
 .النار على الذبيحة فى الجبل الكرمل .4
 .فتح السماء حتى تمطر .5
 .إنزال نار على الخمسينين ورئيسهما 
  .شق األردن برداءه .6
   

 .شق األردن .1
 .راء المياه المجدبةبإ .2
 .لعن األطفال  .3
 .أعطاء مياة للجيش .4
 .بركة دهنة الزيت  .5
 .ميةإعطاء ابن للشون .6
 .ميةنإقامة ابن الشو .7
 .راء الطعام فى القدرإب .8
 .اًاشباع مئة من عشرين رغيف .9

 .شفاء نعمان السريانى .10
 .ضرب جيحزى بالبرص .11
 .إصعاد الحديد من الماء .12
 .فتح عينى الغالم ليرى .13
  .ضرب جيش أرام بالعمى .14



  

  

  

  

  

طف وقد إيليا وهو يخُحصول أليشع على طلبته هو ان يرى  ولكن كان شرط 
أبى   ما أراد، لقد صرخ عند صعود إيليا ياثبت أليشع نظره على سيده ورآه وكان له 

 قوة لشعب اهللا وكأنـه  هياأبى مركبة إسرائيل وفرسانها ، فلقد كان يرى فى إيليا أن
جيش بأكمله، وعندما رجع أليشع شق األردن برداء إيليا الذى سقط منه فقال بنـو  

  ).15: 2" (لقد استقرت روح إيليا على أليشع " األنبياء 
نالحظ تكرار ذلك المشهد بصورة أروع عند صعود المسـيح   ومن الجميل ان

من جبل الزيتـون ظلـوا    اوعندما رجعو). 10،  9: 1أع (والتالميذ شاخصون إليه 
وظهرت لهم السنة منقسمة كأنها من نار "يطلبون وعد الروح القدس حتى قيل ايضًآ 

  ) .3: 2أع " (وأستقرت على كل واحد منهم
  ع لألطفال الذين إستهزأوا به قسوة ؟ألم يكن فى لعن أليش :س

  .)23: 2( اًبل صبيان لم يكن هؤالء اطفاالً :أوالً
نصبه يربعام ابـن   ربما ألن أولئك الصبيان يسكنون بيت إيل حيث العجل الذى: اًثاني

أنبيائه ويكون العقاب ليس فقط بسبب و ى استهزائهم إحتقار للربفاباط فكان ن
ألليشـع فـألن   " اصعد يا أقرع"عن اهللا ، أما قولهم االستهزاء بل عن االرتداد 
تفيه  على كا المتهدل الشعرأنهم قارنو بينه وبين إيليأليشع كان اصلع أو ربما 

  .ولكن الرأى األول هو األرجح
لماذا طلب أليشع ان يأتوا له بعواد حتى يستطيع أن يتنبأ ويعلـن فكـر    :س

  الرب؟
خـاب بسـبب   آبيخ الملك يهورام إبـن  نقرأ قبل ذلك مباشرة أنه قام بتو :ج

أيضـاً  وثنيته فأحتاج لكى يدخل فى الروح وتهدأ نفسه إلى العزف بـالعود و ربمـا   
  0تسبيح للربال

     من هى المرأة التى من نساء بنى األنبياء التـى صـرخت إلـى أليشـع     :س
   ؟)1: 4(

  :أدلتهم فى ذلكوعوبديا  إمرأة يرى البعض إنها :ج
ى كـان علـى بيـت آخــاب           ى األنبياء وأن عوبديا الـذ اء بنـأنها من نس .1

كان نبيًآحيث عال مئة نبى للرب عندما قطعت إيزابل أنبياء الرب ) 3: 18مل 1(
 ).4: 18مل 1(

وقال الكتاب عن عوبديا أنه ) 1: 4(قالت المرأة عن زوجها إنه كان يخاف الرب  .2
 ).3: 18مل 1( كان يخشى الرب

تركة زوج هذة المرأة وبين أعالـة عوبـديا لألنبيـاء،    ى يربطون بين الدين الذ .3
ولكن ال يوجد دليل قاطع )  3 :18مل  1(ويرون انه إستدان ليعول انبياء الرب 

حتى من أجـل   استدانةوهل يصح أن يستدين االنسان .... على صحة هذا الرأى
  -:خير بطريقة معجزية فكان عليها أنوعلى أى حال فقد جاء ال  عمل الرب؟ 

 ).تهيئة األوانى أول شرط للبركة(تجمع أوعية كثيرة ال تقلل  -أ
أشـراك األبنـاء المـدركين فـى       (تغلق الباب على نفسها وأوالدها معهـا   -ب

 .)المسئولية ضرورى
 )لتحضر اوعية جديدة فارغة (  .ما أمتأل من أوعية تنقله -ت
حيث انها لـم   –ول بأ الحصول على فكر الرب أوالً(اهللا ذهبت لتخبر رجل  -ث 

يت لم يقف إال عندما لم يوجد إناء ونالحظ أن الز) صرف بفكرها الشخصىتت
 .فارغ
  ؟)8:  4( "امرأة عظيمة"مية نلماذا قيل على الشو :س
  -: كان سر عظمة المرأة :ج

ه لم عندما طلبت أن تكرم رجل اهللا تضيفَّ) 11 :31أم (بها يثق قلب زوجها   .1
 .يعترض زوجها

لراحته فكانت كأولئك  اًهزت له مكانراحة النبى أليشع بأن ج عملت على  .2
 ). 3: 8لو (من أموالهن  خدمن الرباللواتى 

 .اًأو رئيس الجيش لم تطلب شيئ عندما سألها أليشع هل تحتاج شيئًآ من الملك  .3
وقد . ى سالمها عندما مات إبنها الوحيدكان لها االيمان العظيم الذى ظهر ف  .4

 . )35: 11عب" (أخذت نساء أمواتهن بقيامة"... االيمان زكرت ضمن أبطال 
  

جيحزى عصا أليشع على  وضعما مية عندلكن لماذا لم يقم أبن الشون :س
  وكيف قام الولد؟ ؟وجهه



  

  

  

  

  

، والناموس لم يستطع أن يبرر للناموس اًكان جيحزى بعصا أليشع رمز :ج
موس بر فالمسيح كان بالنا ألنه أن" ألنه بأعمال الناموس ال يتبرر جسد ما"االنسان 

  ). 21، 16: 2غال" (إذا مات بال سبب
 –أخذ شكل الميت روضه  –لكن الولد قام عندما تمدد أليشع نفسه عليه 

ويذكر الكتاب أنه وضع ) . 3: 8رو (للمسيح الذى جاء فى شبه جسد الخطية  اًرمز
وهو فى ذلك ) 34 :4مل2(ده على يد الغالم وفمه على فمه وعينيه على عينيه ـي

 اًفإذ قد تشارك األوالد فى اللحم والدم أشترك هو ايض" رمزًآ للمسيح المكتوب عنه 
، فألن الرجلين ترمزان عن عدم القول ورجليه على رجليه أما). 14 :2عب" (فيهما

إنفصل عن "الذى كان يعيش وسط الخطاة لكنه للسلوك وفى ذلك نرى المسيح 
ال ننالها إال  وهكذا نرى أن الحياة). 26: 7عب " (أعلى من السموات وصارالخطاة 

  . باألتحاد بالمسيح
  ؟ما هى األخطاء التى وقع فيها نعمان السريانى :س
  0أخطاء أربعوقع نعمان السريانى فى لقد  :ج

إلى أليشـع   الذهابمن  الًلقد ضل الطريق فى البداية فذهب إلى ملك إسرائيل بد .1
ثيرين الذين يبحثون عن الخالص بعيـدًآ عـن   رجل اهللا، وهو فى ذلك يشبه الك

 ) .البرص رمز للخطية(  –المسيح 
راد أن يشفَى بطريقته الخاصة كأن يخرج إليه أليشع ويصلى ويضع يـده  ألقد  .2

أليس أبانة : "على المرض، ورفض فى البداية الذهاب لألردن للغطس فيه وقال
ى ذلك أيضاً صـورة  وهو ف" دمشق أحسن من جميع مياه اسرائيل وفرفر نهرا
الذين يرسمون طريق الخالص بحسب أفكـارهم وتعـاليم النـاس ال     للكثيرين

 .بحسب فكر اهللا 
لمعنـى الخـالص     مقابل الشفاء وكان فى ذلك إفسادراد أن يدفع ثماً أوهدية أ .3

 .المجانى الذى دفع ثمنه المسيح له المجد على الصليب 
 0رص نجسطلب أن يلمسه اليشع وهذا ممنوع ألن االب .4

أهو وقت ألخـذ الفضـة و ألخـذ الثيـاب     "لجيحزى لماذا قال أليشع  :س
    لم يأخذ هذة كلها؟مع أن جيحزى  "...وزيوت وكروم و غنم

لقد كشف أليشع بالروح القدس ما كان يفكر فيه جيحزى فى شراء أرض  :ج
  ...  .والغرس والبناء وأقتناء العبيد 

" ريق جيحـزى مثـل  نين يسيرون فى طونحن نعلم أن هناك الكثير من المؤم
  ...."ديماس  –حنانيا وسفيرة  –يهوذا األسخريوطى 

  ؟ ) 17: 6(من هو الغالم الذى صلى أليشع ليفتح الرب عينيه  :س
لبرص وطٌـرد  يرى البعض أن الغالم ليس جيحزى ألن جيحزى ضرب با :ج

 :8(ت الملك ود فى بيـى وهو موجنعود ونقرأ عن جيحز ولكننا  ، خارج المدينة
مما يدل على أن جيحزي قدم توبة ، نرى أن هذا الغالم هو نفسه جيحزى، لذلك )4

  .على االرجح تلك التوبة التي أرجعته للحياة من جديد
يـة التـى   كأما المركبات والخيل التى من نار التى رآها فهى القوات المالئ

" حول خائفيه وينجيهم الرب حال مالك "، فى مهمات خاصة لحماية اوالد اهللاتٌرسل 
  ).14: 1عب ... (أليس جميعهم أرواحاً خادمة مرسلة للخدمة) " 7: 34مز(

  كيف وصل الحال فى الحصار أن تأكل المراة إبنها؟ :س
لقد كان الحصار شديداً بسبب إرتداد الشعب عن اهللا وقد سـبق الـرب    :ج

خالف فأنا أسلك معكـم  بال ىفإن كنتم بذلك ال تسمعون لى بل سلكتم مع"فحذر قائالً 
، 53 ,15: 28 تـث (اقرأ أيضـاً  ) 29 -27: 26ال" (أكلون لحم بنيكمتف... بالخالف

  )10: 20،4: 2مراثى(رات أخرى بسبب الخطية وقد حدث ذلك أيضاً م). 58، 56
  على جسد يهورام الملك؟ سح الذى كانفى الم ىماذا تر :س
عن المرأة التى أكلت هى رة عندما سمع ملك إسرائيل أثناء حصار السام :ج

ح ولكنه حلف على أن يقتل أليشع على جسده المس وجارتها إبنها مزق ثيابه فظهر
، ونسى أن أليشع هو رجـل  )للقبض عليه متصوراً أن ملك أرام يحاصر السامرة(

، وعلى ذلك فإن المسوح لم تكـن  كيف حذره مرات من خطط األراميين اهللا ونسى
  إنها . لكى ينهى الرب حصار السامرة فقط بل توبة مفروضةتعلن عن توبة حقيقية 

أليس هو أبن  " بإبن القاتل"لذلك لقب أليشع يهورام الملك . فقط بال قوة ىالتقو صورة
  .أو لألبرياء قتل نابوت اليزرعيلىآخاب القاتل من خالل إيزابل زوجتة ألنبياء الرب 

ملك يهوذا؟ وماذا كانـت   افاطما هى الخطية التى ارتكبها يهورام ابن يهوش :س
  ؟النتيجة
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ليا بنت آخاب ملك إسرائيل، ولذلك نجـد  خطية يهورام إنه تزوج عثكانت  :ج
وعمل الشر فى عينى الرب ) "18: 8" (سار فى طريق ملوك إسرائيل"عنه  المكتوب

لداود أن يعطيـه  ولوال وعد الرب ) 27: 8( "كبيت آخاب ألنه كان صهر بيت آخاب
مـن   مؤمن زواجإنه ) 19: 8(وذا يه كل األيام لكان الرب أباده من يهولبنسراجاً 

الذى يجلب على الطرف المؤمن الشر لذلك حق للرسول بالروح وهو غير المؤمنة 
  "  ...كونوا تحت نير مع غير المؤمنينالت"القدس أن يقول 

  .)16 -14: 6كو 2(
يامه عصى أفي " ، ألن ليست شخصية فحسب بل قومية أيضاً وكانت النتيجة

  .)20: 8" (نفسهم ملكاًأكوا على دوم من تحت يد يهوذا و ملَّأ
  ؟مشى ملكاً على إسرائيلنياهو ابن لماذا أرسل أليشع أحد األنبياء لمسح  :س
ولكنـه  ) 16: 19مل1(المهمة التى كلف بها الرب إيليا  كانت يبدو أن تلك :ج

  .تركها ليقوم بها أليشع 
: 21مل1(   رشلبيت آخاب الذى باع نفسه لعمل ال كيف تمم الرب وعيده: س

  ؟)25 -19
ـ  أخزيابدأ اهللا القصاص بالملك  :ج ة ومـات،  وإبن آخاب حيث سقط من الك
، ولكن الرب قد أقام ياهو الذى مسحه للقضاء واإلنتقام من يهورام بعده هفملك اخو

د ألقى ياهو وق ثنين، وقد عاشت إيزابل أمهم لترى موت اإلفقتل يهورامبيت آخاب 
أمـا إيزابـل   ، يلى الذى قتلته أمه إيزابل ظلمـاً بجثة يهورام فى حقل نابوت اليزرع

زيا ابن عثليا ا أخهى العجوز الذى حفيدهزينت رأسها وكحلت عينيها والتى نفسها 
ولما رأت ياهو قالـت  . )6: 8(سنة وملك على يهوذا  22مر بنتها كان يبلغ من الع

ل أيلة ـمرى الذى قتزة فقد شبهته بـوهى كلمة قاسي" يدهأسالم لزمرى قاتل س"له 
        رـوأنتح اًواحد اًوعـسبارائيل وكل بيته ولكنه لم يملك إال ـا ملك إسـابن بعش

غلمانـه   كلماتها ولم تخدعه زينتها فأمر يتأثرولكن ياهو لم ) 22 -8: 16مل1(
      كـالم الـرب  أكلتهـا الكـالب إتمامـاً ل   و فطرحوها من الكوة قسقطت وماتـت 

  ) .25 -22: 21مل1(
أما بقية بيت آخاب فقد خاف رؤساء وشيوخ السامرة مـن يـاهو فلـم    

من بيت آخاب ويحاربوا ياهو فطلب منهم قـتلهم   اًكوا عليهم أحدأن يملَّ ايرضو

وا أرسـل وآخاب السـبعين   بنىوتسليمهم إليه وهكذا قتل شيوخ ورؤساء يزرعيل 
 حيلة مـاكرة  وكانت هذه. )يقصد بنيه وأحفاده: خاببنى آ(رؤسهم فى سالل إليه 

يدى وقتلتة ولكـن  نذا قد عصيت على سأه"فيقول   ليبرئ نفسه من قتلهممن ياهو 
  من قتل

: 10(            وبحيلة أخرى استطاع أن يقتل كل عبدة البعل) 9: 10" (كل هؤالء
18- 28(.  

  يت آخاب وإرضاء اهللاالقضاء على ببهل استطاع ياهو إتمام إرادة اهللا  :س
  فى حياته؟
يـت آخـاب تجـاوز حـدود     فبعد أن تمم حمو غضب الرب على ب! كال :ج
 بنـى   ا ملك يهوذا حيث كانوا ذاهبين ليسلموا علىيأخز ل أخوة، إذ عاد فقتالمهمة
لحـدود  زاً وكان هذا تجـاو ) 14 -12: 10(وملكة إسرائيل الذين قتلهم ياهو  ملك

التصـق   على عبادة البعل من إسرائيل لكنـه ن كان قضى إوالمهمة اإللهية ، أيضاً
ولكن الرب كافأ ما عمله بيت آخاب بـأن  ) 31 -29: 10(بخطايا يربعام ابن نباط 

ونعلـم أنـه   ) 9 -8: 22 ىأ2(ومن  0إلى الجيل الرابع على إسرائيل ملكوا هءأبنا
  .هوذا مع اخوته األثنين واألربعينقتل أخزيا أيضاً ملك ي

  ؟ وماذا كان دورها على مسرح تاريخ شعب اهللا؟ عثليا من هى :س
ملك عثليا هى بنت آخاب ملك إسرائبل وبنت إيزابل وهى أرملة يهورام  :ج

ولما رأت إبنها قـد مـات قامـت    . وام اخزيا الملك الذى قتله ياهو يهوذا السابق
ابـن   إال يوآش من الموت ، ولكن لم ينجت جميع النسل الملكى لكى تملك هىوقتل

، فقد أخذته يهوشبع عمته وكانت أيضاً زوجة يهوياداع رئيس أخزيا وكان رضيعاً
لمدة كانت عثليا ، وفى هذة اسنين 6وخبأوه فى بيت الرب ) 11: 22خ أ2(الكهنة 

  .مالكة على األرض
وكانت هذة فكرة شيطانية جديدة لقتل النسل الملكى ليحول الشيطان دون تحقيق 

  .الدهورملك  ىءوعد اهللا بمج
عمل يوآش ما هو مستقيم فى عينى الرب كل أيامـه التـى فيهـا علمـه     " :س

  ماذا تعنى هذة العبارة؟) 2: 12" (يهوياداع الكاهن
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عد موت ، ولكن بمع الرب، فابتدأ بترميم بيت الرب لقد بدا يهوآش حسناً :ج
وكـان  ، حاد يهوذا عن الرب وعبدوا السوارى واألصنام يهوياداع الذى كان يعلمه

ولكن الرب أقام زكريا ابن يهويـاداع  . )18 -17: 24اخ2(بسماح من الملك  هذا
، عد عن اهللا ولكن يوآش أمر فقتلـوه فلبسه روح الرب وحذر الشعب من نتائج الب

الـرب ينظـر   "يهوياداع وعند موته قال  ه أبوهولم يتذكر المعروف الذى صنعه مع
فلقـد  ) 7: 6غال" (ان إياه يحصد أيضاًى يزرعه اإلنسفإن الذ"وهكذا كان " ويطالب

  .)27 -15: 24أخ 2(فتن على الملك عبدان له وقتاله 
لماذا كان  .)7: 13(ألن ملك أرام أفناهم ... عباً إالشألنه لم يبق آلحاز " :س

  هذا؟
 قـون نفـراًً  بفت... اذ لم تسمع لصوت الرب"كان هذا إتماماً ألقوال الرب  :ج

وقد حقق الرب كالمـه  ) 62، 15: 28 تث" (...السماء قليالً عوض ما كنتم كنجوم
  ملك أرام ولكن ما أعظم من سيف ياهو قتله سيف حزائيل  يليا فإن الذى نجاإل

أما حزائيل فضايق إسرائيل كل أيام يهوآحاز فحن الرب عليهم ورحمهـم  "الكلمات 
اسـحق ويعقـوب ولـم يشـأ أن     وألتفت إليهم من أجل عهـده مـع ابـراهيم و   

  .اهللا ال يتنكر لوعوده مطلقاًف) 23 -22: 13" (...هميستأصل
  ماذا عمل أليشع قبل موته؟ :س
فى مرض الموت وبكـى   علقد نزل إليه يهوآش ملك إسرائيل وكان أليش :ج

يـا أبـى    أبـى  يا"قاله أليشع عن إيليا عند صعوده الملك على وجهه ما سبق أن 
  ويضرب من الكوة إلى  اًأخذ سهامفأمر النبى الملك أن ي" مركبة إسرائيل وفرسانها

 ليعلن له أنـه لـيس بقوتـة   ) 6: 13" (وضع أليشع يده على يد الملك"ثم االرض 
يعنـى  ) أى أتجاه أرام(، ورمى السهام تجاه الشرق الربسيضرب أرام بل بقوة يد 

  أنه سيسترد األرض  أنه سينتصر على أرام أما ضرب السهام إلى األرض فيعنى
ملك أرام ولكن الملك ضرب ثالث سهام وتوقف وغضب أليشـع   هالتى أخذها من

  .ن يضرب أرام إال ثالث مرات فقطألن ذلك يعنى أنه ل
وكان القبر هو قبر أليشع عندما  نهيدفنو واا قام الميت عندما كانلماذ :س

  عظم أليشع؟  الميت تمس

ولو حاربوهم النهزموا ألن الرب  0تعرض من يدنون الميت لغزاه موآب :ج
فلما أقام الرب الميت أبرأ الـدافنين مـن    0ليس فى وسطهم بسسب التنجس بميت

  0النجاسة، ونصرهم
ما هو اإلتحاد الذى حدث بين ملك إسرائيل وملك أرام الذى سبق وأفنى  :س
  إسرائيل؟
لقد أتحد فقح ابن رمليا ملك إسرائيل مع رصين ملك أرام ضد آحاز ملك  :ج

حد حتى األعداء ضد اهللا كإتحاد هيرودس وبـيالطس  يهوذا وليس ذلك غريباً أن يت
ـ ) 34: 17صم1(داود اه من قطيع ـأسد ودب ضد شوح ـضد المسي  اصرـلقد ح

  ولكن الرب أرسل أشعياء النبى . م ولكن لم يقدروا أن يغلبوا آحازالملكان أورشلي
) آيـه (إليه وطمانه باألنتصار على الجيشين وطلب منه أن يطلب معجزة من الرب 

وال دليل على أمانة وقوة اهللا ولكن آحاز يظهر تقوى زائفـة إذ يقـول ال أطلـب    ك
-1: 7اش( "...ها العذراء تحبل وتلد إبناً"أجرب الرب فيعطى الرب الوعد المبارك 

وهنـاك رأى  . ود الرب فأرسل وأستعان بملك أشورولكن آحاز ال يطمئن لوع. )16
نالحـظ  نظيره وجعله فى بيت الـرب و المذبح فارسل شبهه إلى أوريا الكاهن فبنى 

  :الفرق بين
تراباً من إسرائيل ليبنى مـذبحا   حملرئيس أرام  :انىينعمان السـر 

  .الرب الذى شفاهفعليه يعبد أرام فى 
يصنع شبه المذبح الذى فـى دمشـق والـذى لـم      :آحاز ملك يهوذا

  .ع آلهه هذا المذبح أن تخلص شعبهايستط
  ؟كيف تم سبى إسرائيل :س
) 23 -7: 17(بب قائمة الخطايا الكبيرة التى سجلها الكتاب فى بس :ج

ى األمر بسبى أشور هإمتأل مكيال شر إسرائيل ، وابتدأ ملوك أشور يضايقونهم وإنت
  .  إلسرائيل 

الف وزنة من  فأعطاه منحيم فى أيام الملك منحيمول ملك أشور فجاء  :اوالً
  .)20 -17: 15(على الشعب فرجع عنه الفضة وفرضها كضرائب 

ل أخذ الكثير من مـدن إسـرائي  وجاء تغلث فالسر على فقح ابن رمليا  :ثانياً
  .)29: 15(وسبى سكانها إلى أشور 



  

  

  

  

  

ملك إسرائيل وهزمه  اء شلمنأسر ملك أشور على هوشع ابن أيلةج :ثالثاً
فصار له هوشع عبداً يدفع الجزية ولكن هوشع أراد أن يتمرد باألسـتعانة بمصـر   

سنوات بعد  3مرة أخرى وحاصر السامرة  فصعد عليه شلمنأسر، الجزيةوعدم دفع 
ة إسـرائيل  ، وأخيراً سقطت السامرة عاصمأن قبض على هوشع وأوثقه فى السجن

  .يد سرجون الملك الذى أكمل الحصارعلى ) 5 -1: 17. (وسبى الجميع إلى أشور
  ن؟ من هم السامريو :س
} مـن األمـم  {بقوم من بابل وكوث تى ملك أشور عندما سبى إسرائيل أ :ج

  أن الذى قام بهذا العمل هو الملكوسكَّنَهم مكان إسرائيل فى مدن السامرة ويعتقد 
عـادة ملـوك أشـور أن يفرغـوا      وكانت هذه سنة 40سرجون بعد السبى بقرابة 

سكنوهم فيها حتى يضمنوا عـدم  نها ويأتوا بأناس من بالد أخرى ياألرض من سكا
وألن السكان . قوموا بثورة أو حرب لتحرير أرضهمالجدد لألرض فال يوالء السكان 

علم ملك أشور أن  الجدد ال يعرفون الرب لذا أرسل الرب السباع فكانت تقتلهم ولما
الشعوب ال تعرف قضاء إله األرض أمر أن يرسل أحـد الكهنـة    السبب هو أن هذه

من كهنة بيـت إيـل   هن كان ولألسف يمكن الجزم أن الكا .مالمسبيين إليهم ليعلمه
، فعمل أهل هذة األمم تماثيل آللهتهم وضـعوها فـى بيـوت    التى بها العجل الذهبى

             المرتفعات وقـدموا لهـا الـذبائح وفـى نفـس الوقـت كـانوا يتقـون الـرب          
وظهرت ديانة جديدة نصفها يهودى ونصفها وثنى ولذا صـارت   ) 33 -32: 17(

، ألنهم ليسوا مـن  نعاملون السامريوصار اليهود ال يو، ةى بمثابة شتيمكلمة سامر
ولقد حاول السامريين بعـد عـودة   . نسل ابراهيم بحسب الجسد وإن كانوا تهودوا 

سبى يهوذا أن ينضموا إليهم فى بناء هيكل سليمان المنهدم لكن عـزرا والشـعب   
كان اليهود ولذا ) 20: 4يو(على جبل جزريم  فبنوا هم هيكالً ) 3 -4:1عز(رفضوا 

  .)9: 4، يو53 -51: 9لو (يكرهونهم وال يعاملونهم وهم أيضاً 
) 6: 20" (...زيد على أيامك خمسة عشرة سنةوأ"قال الرب لحزقيا  :س

  تغيير لمقاصد اهللا من جهة عمر اإلنسان؟هل فى هذا . 
كان قد تقيح وأفرز سمومه فى جسـد  ) الدمل(يرى البعض أن الدبل  :ج

ولكن لما أعلن اهللا له ذلـك وكـان   الطبيعة ال بد أن يموت  حزقيا وكان بحسب

سنة حرك الرب أيضاً إرادة إيمان حزقيا ليصلى للرب فى سابقة  39عمره حينئذ 

ـ  تجابة للصـالة  ليس لها نظير وقد إستجاب الرب له وزاد أيامه بحسب مشيثته إس

  .وليس فسخاً ألحكامه

  ماذا كانت خطية حزقيا بعد شفاء الرب له؟ :س
عندما شفى الرب حزقيا جاء رسل ملك بابل برسائل وهديـة لتهنئتـه    :ج

وهى رجوع الظل للـوراء  ) 31: 32اخ2(أيضاً ليسألوا عن األعجوبة التى حدثت 
 وشاهدوها فى بابل ، وكانت الشـمس ضـمن آلهـتهم    ) 11: 20(عشرة درجات 

التهديـد مـن    الً من نشر هذة الرسائل أمام الرب كما فعل عندما جائته رسائلدوب

وفى غفلة منـه أو  ) 31: 32أخ2(إذ به يفشل فى اإلمتحان ) 14: 19(سنحاريب 
فى أرتفاع قلبه أطلع رسل ملك بابل على كل ثروته وذخائره وبيت أسلحته كل ما 

ها كل ما فـى  يهوذا تاتى أيام يحمل ف"وهكذا جاء عقاب الرب . ة يهوذا فى مملك

  .)17: 20" (م الى بابلره أباؤك إلى هذا اليوبيتك وما ذخ
  ؟ وما هى صفاته؟هو الملك الذى ملك بعد حزقيا من :س
ِلـد  ، إذاً فقد وسنة حين ملك 12ه منسى وكان عمره ملك بعد حزقيا إبن :ج

) آحاز( ألب شرير ابنا تقيا، وكما يقولون كان حزقيا بعد أن أطال الرب عمر حزقيا
ى أشر ملوك يهوذا على اإلطالق وقـد  تبر منس، ويع)منسى(إلبن شرير  وأباً تقيا

، لقد هدم ما بناه حزقيا وبنـى مـا   سنة 55أكثر من سائر الملوك فملك طال ملكه 

هدمه حيث بنى المرتفعات التى هدمها حزقيا وأقام مذابح البعل أيضاً بنى مـذابح  

  .ند السماء فى بيت الربجلكل 
 –إبنه فـى النـار    عبر –وإستخدم الجان  وتفاءلومن خطاياه أيضاً إنه عاف     

ومن هنا جـاء تهديـد   ) 16، 7 -4: 21(وسفك الدماء  –وضع ساريه فى بيت الرب 
لقد جلب الرب عليـه جـيش ملـك    . )14، 13: 21(شليم بالرفض والسبى الرب لألور

وهناك ) 11: 33أخ2(منسى بخزامه وقيدوه بسالسل وذهبوا به إلى بابل  فأخذواأشور 
له ورده إلى أورشليم ثانية وقد حاول أن يزيل أثار الوثنيـة   معتضايق وطلب الرب فس

ولكـن  ... ح الرب فى الهيكل فذبح عليه للربالتى أدخلها وأتضع قدام الرب وأعاد مذب
  .)24-11: 33أخ 2(م يتضع قدام الرب إبنه آمون أعاد كل شرور أبيه ول



  

  

  

  

  

  ة األخيرة التى حدثت فى يهوذا قبل السبى؟ما هى النهض :س
سنوات وفى السنة  8إستخدم الرب الملك الشاب يوشيا الذى ملك وعمره  :ج

وأثناء الترميم وجدوا نسـخة فـى   ) 7 -3: 22(من ملكه بدأ بترميم بيت الرب  18
أنها أهملت أو حـاول منسـى    فى بيت الرب التى يبدو) التثنية سفر(سفر الشريعة 

مه خاف مـن قضـاء الـرب    ولما قَرأت أما المقدسةالشرير القضاء على األسفار 
التى أعلنت له قول الـرب أنـه بسـبب    " خلدة النبية"رسل ليسأل الرب بواسطة وأ

      أوالده  مإتضاعه ورقة قلبه سينضم إلى قومـه بسـالم والشـر سـيأتى فـى أيـا      
ونالحظ أن إبنه يهوياقيم كان على النقيض تماماًعندما قَرأت أمامـه  ) 20 -8: 22(

اب ألقاه فى النار لذلك كان عقالكاتب وبمبراه  بالسفر وشقه كلمات سفر أرميا أمسك
  .)32 -9: 36أر(الرب له شديداً 
) الذين يمارسون النجاسـة (هر يوشيا بيت الرب وهدم بيوت المأبونين لقد طَ

هب إلى بيت إيل واحرق عظام الذين أوقدوا عليها من الكهنة فوق المذبح حيـث  ذو
 ) 3 -1: 13مـل 1(ام كما تنباً بذلك النبـى الشـاب   العجل الذهبى الذى وضعه يربع

من أيام حكم القضاة ولكن الرب لـم يرجـع   وعاد وعمل الفصح الذى لم يعمل مثله 
عن حمو غضبه بسبب إغاظة منسى وقد قٌتَل يوشيا فى معركة مجدو عندما تصدى 

ب فملَّك الشـع . لنخو فرعون مصر الذى ذهب ليحارب ملك أشور عند نهر الفرات 
أليـاقيم وغيـر    هاإبنه يهوآحاز عوضاً عنه ولكن عند عودة فرعون خلعه وملَّك أخ

  .إسمه إلى يهوياقيم
  
  :كيف تم سبى يهوذا :س

  :م سبى يهوذا على ثالثة مراحل وهىت :ج
 -5: 36أخ2(، )1: 24(م الملـك تم فى السنة الثالثة ليهوياقي :السبى األول

، ويبدو أن لى بابلانيال إوفى هذا السبى سبى د) 1:1دا (، )8

ليذهب به إلى بابل ولكنه تركه بسبب ال  يهوياقيم ملك بابل قيد
سنة ومات بال كرامة الملوك بعيداً  11نعرفه وأكمل فى الملك 

  .)18: 22أر ( عن أبواب أورشليم

    تم فى أيام يهوياكين إبن يهوياقيم الذى لم يملك إال مائـة يـوم   :السبى الثانى
 وسـبى سـبياً  ) الملك نبوخذنصر( بابل  جاء عليه ملكو) 9: 36(

وفى هـذا  ) 2: 5دا (، )10: 36(وذا وأخذ آنية بيت الرب من يه
وسبى الملك أيضاً إلـى  ) 2 -1: 1حز(السبى سبى حزقيال النبى 

  .)30: 22أر (إبن يجلس على كرسيه  بابل ولم يكن له
ن أخـو  يا عـم يهويـاكي  وهو السبى النهائى وتم فى أيام صدق :السبى الثالث

، وقد حاول اإلستعانة بملك مصر ضد سنة 11يهوياقيم، وقد ملك 
ذنصـر  فحاصـر نبوخ . )21 -11: 17حز (بل الذى عينه ملك با

سنين خاللها كان أرميا يحاول أقناع الملك صـدقيا   أورشليم ثالث
بتسليم المدينة لملك بابل وتسليم نفسه بحسب إعالن الرب فـأتهم  

ولما حـاول صـدقيا   . لخيانة لوطنه وإرخاء روح الشعب أرميا با
الهرب من سور المدينة فى النهاية قُبض عليه وقُتل أوالده أمـام  

ـ   وذا عينيه ثم قُلعت عينيه وذهبوا به إلى بابل وهكذا سـقطت يه
زردان رئيس الشرط عبد ملـك بابـل   وفى السبى جاء بنو. نهائياً 

لبيـوت وأسـوار أروشـليم    إلى أورشليم وأحرق بيت الرب وكل ا
وسبى كل يهوذا ولم يترك إال فقراء األرض وكـل المتبقـى مـن    

وإن كان البعض يرى أن ما قام . إلى بابل  أوانى بيت الرب حملَتْ
  .زردان يعتبر سبياً رابعاًه بنوب

  
  


