الرد علي لماذا لم يذكر يهواحاز من ضمن ابناء
يوشيا ؟  2ملوك  23 :22و  1اخبار 11 :2
و  2اخبار  1 :23و ارميا 11 :22
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الشبهة

من هم أبناء يوشيا؟ ولماذا لم يأت يهوآحاز ضمنهم؟
يه ِفي أُور َ ِ
وشيَّا وملَّ ُكوه ِعوضاً ع ْن أَِب ِ
ض يهوآح َاز ْب َن ي ِ
يم ).أخبار األيام الثانى
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(َ 11وَب ُنو ُيوشيَّا :ا ْل ِب ْك ُر ُي َ
شل ُ
وياق ُ
11 :2

فلماذا ضاع اسم يهواّحاز ؟

الرد

الرد باختصار ان الذي ال يعرفه المشكك ان يهوأحاز له اسمين االول اسم يهواحاز والثاني هو
شلوم وساقدم ادلة علي ذلك
ولكن في البداية الفكر اليهودي قدم لنا بامثلة كثيرة جدا ان كثير من اليهود لهم اسمين مثل
يعقوب اسرائيل ويفنة حصرون وسمعان وبطرس ويوحنا مرقس ولباوس تداوس والوي حلفي
وغيرهم الكثيرين.
فلماذا يصر المشككين علي اظهار جهلهم في كل مرة يجدوا اسمين للشخص الواحد فيقولوا ان
اسمه تغير او ضاع او تم تحريفه او غيره رغم انهم يعرفون ان وجود اسمين للشخص اليهودي
هذا امر معتاد ؟
وفي البداية
معني اسم شلوم ( تشبه كلمة شالوم التي تعني سالم ولكن هي كلمة مختلفة )
وتسمي بها  11شخص في العهد القديم يهمنا منهم الثاني في قاموس برون العبري
H7967

 ׁשּלם/ ׁשּלּום
shallum /
BDB Definition:
Shallum = “retribution”
2) the 3rd son of king Josiah of Judah and subsequent king of Judah;
reigned for 3 months before he was taken captive to Egypt where he
was placed in chains and later died
2a) also ‘Jehoahaz’
تعني اجر سواء عقاب او ثواب
وهو اسم االبن الثالث للملك يوشيا ملك اليهودية وملك ثالث اشهر قبل ان يؤخذ اسير الي مصر
ووضع في السالسل وبعدها مات وهو ايضا يهواحاز

اسم يهواّحاز
H3059
יהואחז
yeho'achaz

yeh-ho-aw-khawz'

From H3068 and H270; Jehovah seized; Jehoachaz, the name of three
Israelites: - Jehoahaz. Compare H3099.
واسمه من مقطعين االول هو يهوه والثاني بمعني يضبط فيعني يهوه ضبط او يهوه استولي
فاسم يهواحاز غالبا هو االسم الذي اخذه وقت توليه العرش ولكن اسمه بالميالد هو شلوم

والدليل القوي ان اسم يهواحاز هو ابشالوم هو من كالم ارميا النبي
سفر ارميا 22
 13 :22ال تبكوا ميتا و ال تندبوه ابكوا ابكوا من يمضي النه ال يرجع بعد فيرى ارض ميالده
 11 :22النه هكذا قال الرب عن شلوم بن يوشيا ملك يهوذا المالك عوضا عن يوشيا ابيه الذي
خرج من هذا الموضع ال يرجع اليه بعد
 12 :22بل في الموضع الذي سبوه اليه يموت و هذه االرض ال يراها بعد
 12 :22ويل لمن يبني بيته بغير عدل و عالليه بغير حق الذي يستخدم صاحبه مجانا و ال
يعطيه اجرته
فهنا يوضح لنا شره وايضا يؤكد ان شلوم االبن الرابع هو الذي ملك عوضا عن ابيه وبالطبع هو
يهواحاز كما وضح سفر الملوك وسفر اخبار االيام

سفر الملوك الثاني 22
يده م ْيتًا ِم ْن م ِجدُّو ،وجاءوا ِب ِه إِلَى أُور َ ِ
ب األَ ْر ِ
ض
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َي ُه َ
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ِ ِ ِ
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سفر اخبار االيام الثاني 23
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َ 2و َع َزلَ ُه َمل ُك م ْ
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ولو اردت ان اقدم دليل من القواميس والمفسرين فهم كثيرين جدا
وفقط علي سبيل المثال
قاموس الكتاب المقدس
َي ُهوآحاز ابن يوشيا
وهو اسم:
أيضا شلوم ( 1أخبار :2
 Jehoahazابن يوشيا  Josiahوخليفته ( 2مل  .)23 :22ويدعى ً
 11وار  .)11 :22ومع أنه كان االبن الرابع مسحه الشعب مل ًكا عليهم .وكان عمره آنذاك 22
ميال إلى الشر منه إلى الخير ( 2مل  .)22 :22وقد
سنة ،ولم يملك إال ثالثة أشهر .وكان أكثر ً
سماه حزقيال شبال ،وقال أنه تعلم افتراس الفريسة (حز  .)2 :11ثم خلعه فرعون نخو ملك مصر
وأسره في ربلة .وبعد ذلك أخذه إلى مصر فمات هناك ( 2مل  21 :22وار  11 :22و.)12
وملك نخو أخاه الياقيم موضعه وغير اسمه إلى يهوياقيم 2( .مل  21 -23 :22و 2أخبار :23
.)1 -1

والكثير جدا من المفسرين اكدوا هذا

امر اخير وهو لماذا ذلك الكتار المقدس اسمين لشلوم
رغم ان هذا حقيقة تاريخيه فاسمه بالميالد شلوم واسمه الرسمي في الدوله لما كبر يهواحاز
الحقيقةاسم يهواحاز يكشف لنا جانب مهم وهو لماذا اختار شعب اسرائيل يهواحاز اي ابشالوم
ملكا وهو االبن الرابع وليس االول .
الن البكر يوحنان كان قد مات فهو لم ياتي سيرته فيما بعد وايضا معني يهواحاز اي يهوه ضبط
فهو غالبا خدع الشعب فاعتقدوه يتبع يهوه النه لقب نفسه باسم فيه اسم يهوه ولكن هو كان
شرير ويخفي ذلك ولكن اهلل عاقبه بعد ثالث شهور من توليه الملك بعد ان اظهر شره ولم يتوب.

وهذا يوضح الشر والمؤامرات التي اصبحت في بيت مللوك يهوذا بين االخوه وبعضهم وهذا ايضا
يكشف استحقاقهم للعقاب.

والمجد هلل دائما

