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الشبهة

دعوة للمقارنة:
دانيال 1
ك بابِ َل إِلَى أ ِ
وخ ْذ َنص ِ
ِ 1في الس ََّن ِة الثَّالِثَ ِة ِمن مْل ِك يهوي ِاق ِ ِ
اص َرَها.
ب َنُب َ
َّر َمل ُ َ
يم َملك َيهُوَذا َذ َه َ
يم َو َح َ
ُ
ُ
ُور َشل َ
ْ ُ َُ َ َ
ب بِيِد ِه يهوي ِاقيم ملِ َك يهوَذا مع بع ِ ِ ِ ِ َّ ِ
اء بِهَا إِلَى أ َْر ِ
ض ِش ْن َع َار إِلَى َب ْي ِت
َ 2و َسلَّ َم َّ
الر ُّ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ
ض آن َية َب ْيت الله فَ َج َ
إِلَ ِه ِه َوأ َْد َخ َل اآلنَِيةَ إِلَى ِخ َزَان ِة َب ْي ِت إِلَ ِه ِه.
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ِ
ك إِ ْح َدى َع َشرةَ َس َنةً ِفي أُور َشلِيم و َع ِم َل َّ
وي ِاقيم ْاب َن َخ ْم ٍ
الش َّر
ين َملَ َك َو َملَ َ
ين َس َنةً ح َ
س َو ِع ْش ِر َ
َ 5ك َ
َ
ان َيهُ َ ُ
ُ َ َ
َّده بِسالَ ِس ِل ُنح ٍ ِ
ِ
الر ِّ ِ
ب بِ ِه إِلَى َبابِ َل
ِفي َع ْي َن ِي َّ
َّر َملِ ُ
ص ِع َد َنُب َ
اس ل َي ْذ َه َ
َ
ك َبابِ َل َوقَي َ ُ َ
ب إِلَ ِههَ 3 .علَْيه َ
وخ ْذ َنص ُ
َّر بَِب ْع ِ
الر ِّ
ب إِلَى َبابِ َل َو َج َعلَهَا ِفي َه ْي َكلِ ِه ِفي َبابِ َل.
ض آنَِي ِة َب ْي ِت َّ
َ 7وأَتَى َنُب َ
وخ ْذ َنص ُ

إرميا 25
 1اَْل َكالَم الَِّذي صار إِلَى إِرِميا عن ُك ِّل َشع ِب يهوَذا ِفي الس ََّن ِة ال َّاربِع ِة لِيهوي ِاقيم ْب ِن ي ِ
وشيَّا َملِ ِك َيهُوَذا
ْ َ َْ
َ َُ َ َ ُ
ْ َُ
ََ
ُ
ِ
َّر َملِ ِك َبابِ َل).
(ه َي الس ََّنةُ األُولَى لَِنُب َ
وخ ْذ َنص َ

كم مدة ُملك يهوياقيم بِناء على هذه النصوص؟
وفي أي عام من حكم يهوياقيم َملَ َك نبوخذنصر على بابل؟!

الرد

أوال ارجوا الرجوع الي ملف
هل هاجم نبوخذنصر اورشليم في السنه الثالثه ام الرابعه ليهوياقيم ؟ ارميا  2 :23و دانيال 1 :1

وهو فيه شرح أكثر واجابة النقطة الثانية أيضا
وفي البداية أوضح عدة نقاط
أوال يعتقد الكثيرين أن السبي كان هجمة واحدة ويوم واحد ولكن السبي تم على عدة مراحل
اولهم بدا سنة ما بين  303ق م الي  305ق م وهو بعد انتصار نبوخذنصر في موقعة علي
نخو فرعون مصر في هذه الفترة يهوياقيم كان هو الملك وأصبح من تابع لنخو فرعون مصر الي
تابع نبوخذنصر.
ثم المرحلة الثانية وهي ما بين سنة  595الي  597ق م وفيها بعد خيانة شعب إسرائيل بقيادة
يهوياقيم لنبوخذنصر فهجم مرة ثانية على مملكة يهوذا وسبى كم منهم وفيها أزال يهوياقيم من
ملكه واخذه معه في طريقه الي بابل ومات في الطريق وعين مكانه ابنه يهوياكين
ثم المرحلة الثالثة واألخيرة وهي سنة  553ق م وفيها اتي جيش نبوخذنصر وسبى كل مملكة
يهوذا وفيها دمر الهيكل تماما.

النقطة الثانية من هو يهوياقيم وتاريخه باختصار
أيضا يوياقيم ويوقيم واسمه األصلي الياقيم-
يهوياقيم هو أحد أواخر ملوك يهوذا قبل السبي يدعى ً
"اهلل يقيم" .وقد غير فرعون نخو اسمه وسماه يهوياقيم عندما أجلسه على عرش يهوذا ( 2مل
 .)22 :22بعد خلع أخيه يهو آحاز الثاني (شلوم) .وبدأ ملكه سنة  305ق.م .وكان عمره 25

سنة .وقد أرهق الشعب بالضرائب ليدفع الجزية لسيده المصري .وكان تحت الجزية لفرعون 2
سنين ( 2مل  )25-21 :22ثم استعبد لنبوخذ نصر ثالث سنين ( 2مل  )1 :22وابتعد عن
درجا أنذره فيه بالدينونة
يهوه الذي عبده آباؤه بأمانة ورجع إلى عبادة األوثان .وكتب أرميا ً
اإللهية إذا لم يندم عن شره ويتب عنه .غير أن يهوياقيم استخف بالدرج واإلنذار ،وبعد أن أصغى
إلى تالوة ثالثة شطور منه شقه وطرحه في النار (ار ص  .)23وكانت بابل آنذاك قد بسطت
سلطانها على آسيا .وفي السنة الثالثة من ملك يهوياقيم هزم نبوخذ نصر نخو في معركة
كركميش ( 305ق.م ).وزحف بعدئذ على أورشليم وأخضع يهوياقيم وأذله ( 2مل  1 :22وار
 2 :23ودا  1 :1و .)2وكانت هناك أخطار أخرى تحدق بالمملكة ،فشن عليها اآلراميون
"السوريون" والموآبين ،والعمونيون غاراتهم وأعملوا فيها النهب والسلب ،كما فعل الكلدانيون الذين
أرسلهم نبوخذ نصر عندما بلغه خبر عصيان يهوياقيم وتمرده ( 2مل  .)2 :22ودخل نبوخذ
مصر ،وجيشه أورشليم ،وقيدوا المتمرد اليهودي بسالسل من نحاس ( 2اخبار  .)3 :23وبعد
مدة قصيرة مات يهوياقيم أو قتل .وقد تم ما تنبأ به أرميا عنه ،أنه ى يندب عند موته ،وأنه يدفن
بعيدا عن أبواب أورشليم (ار  19 :22و 20 :23تاريخ يوسيفوس
مجرور
ًا
دفن الحمار
ومطروحا ً
ً
 .)2 ، 3 :10.وملك  11سنة وخلفه ابنه يهوياكين ( 2مل )13 :22
وملخص السنين بهذه الطريقة
اخذ الي
مصر
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 25 :و بقية امور يوشيا و كل ما عمل اما هي مكتوبة في سفر اخبار االيام لملوك يهوذا
 29 :22في ايامه صعد فرعون نخو ملك مصر على ملك اشور الى نهر الفرات فصعد الملك
يوشيا للقائه فقتله في مجدو حين راه
 20 :22و اركبه عبيده ميتا من مجدو و جاءوا به الى اورشليم و دفنوه في قبره فاخذ شعب
االرض يهواحاز بن يوشيا و مسحوه و ملكوه عوضا عن ابيه
 21 :22و كان يهواحاز ابن ثالث و عشرين سنة حين ملك و ملك ثالثة اشهر في اورشليم و
اسم امه حموطل بنت ارميا من لبنة
 22 :22فعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمله اباؤه
 22 :22و اسره فرعون نخو في ربلة في ارض حماة لئال يملك في اورشليم و غرم االرض بمئة
وزنة من الفضة و وزنة من الذهب
 22 :22و ملك فرعون نخو الياقيم بن يوشيا عوضا عن يوشيا ابيه و غير اسمه الى يهوياقيم
و اخذ يهواحاز و جاء الى مصر فمات هناك
 25 :22و دفع يهوياقيم الفضة و الذهب لفرعون اال انه قوم االرض لدفع الفضة بامر فرعون
كل واحد حسب تقويمه فطالب شعب االرض بالفضة و الذهب ليدفع لفرعون نخو
 23 :22كان يهوياقيم ابن خمس و عشرين سنة حين ملك و ملك احدى عشرة سنة في اورشليم
و اسم امه زبيدة بنت فداية من رومة

 27 :22و عمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل اباؤه

 1 :22في ايامه صعد نبوخذناصر ملك بابل فكان له يهوياقيم عبدا ثالث سنين ثم عاد فتمرد
عليه
 2 :22فارسل الرب عليه غزاة الكلدانيين و غزاة االراميين و غزاة الموابيين و غزاة بني عمون و
ارسلهم على يهوذا ليبيدها حسب كالم الرب الذي تكلم به عن يد عبيده االنبياء
 2 :22ان ذلك كان حسب كالم الرب على يهوذا لينزعهم من امامه الجل خطايا منسى حسب كل
ما عمل
 2 :22و كذلك الجل الدم البريء الذي سفكه النه مال اورشليم دما بريا و لم يشا الرب ان يغفر
 5 :22و بقية امور يهوياقيم و كل ما عمل اما هي مكتوبة في سفر اخبار االيام لملوك يهوذا
 3 :22ثم اضطجع يهوياقيم مع ابائه و ملك يهوياكين ابنه عوضا عنه
وهنا االعداد توضح انه ملك فترة اجمالية  11سنة منها فتره  2سنين من البداية تحت سيطرة
فرعون مصر ثم حدث المرحلة االولي من السبي وخضع فيها لنبوخذ نصر وكان ملتزم لمدة ثالث
سنين ثم بدا يخون نبوخذ نصر وتعرض التعاب كثيرة في مدة خمس سنين ثم هجم عليه
نبوخذنصر مرة ثانية في المرحلة الثانية من السبي ونزعه من ملكه
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 2 :23و كان يواحاز ابن ثالث و عشرين سنة حين ملك و ملك ثالثة اشهر في اورشليم
 2 :23و عزله ملك مصر في اورشليم و غرم االرض بمئة وزنة من الفضة و بوزنة من الذهب
 2 :23و ملك ملك مصر الياقيم اخاه على يهوذا و اورشليم و غير اسمه الى يهوياقيم و اما
يواحاز اخوه فاخذه نخو و اتى به الى مصر
 5 :23كان يهوياقيم ابن خمس و عشرين سنة حين ملك و ملك احدى عشر سنة في اورشليم
و عمل الشر في عيني الرب الهه
 3 :23عليه صعد نبوخذناصر ملك بابل و قيده بسالسل نحاس ليذهب به الى بابل
 7 :23و اتى نبوخذناصر ببعض انية بيت الرب الى بابل و جعلها في هيكله في بابل
 5 :23و بقية امور يهوياقيم و رجاساته التي عمل و ما وجد فيه ها هي مكتوبة في سفر ملوك
اسرائيل و يهوذا و ملك يهوياكين ابنه عوضا عنه
وهنا سفر أخبار األيام يتكلم عن فترته  11سنة فقط وهي نفس الفترة وانه تم تعيينه بنخو فرعون
مصر وهي بدايته وتم نزعه بنبوخذنصر وهي نهايته ولكن لم يتكلم عن االحداث في المنتصف.
سفر أرميا 25
 1 :25الكالم الذي صار الى ارميا عن كل شعب يهوذا في السنة الرابعة ليهوياقيم بن يوشيا ملك
يهوذا هي السنة االولى لنبوخذراصر ملك بابل

هنا يتكلم عن بعد مرور الثالث سنين التي خضع فيها يهوياقيم تحت نخو فرعون مصر .ثم في
السنة الرابعة وهي اول سنة بعد ان سيطر نبوخذنصر على يهوذا وهذا يطابق ما قاله سفر الملوك
الذي لم يشير اليه المشكك سواء عن جهل او عن تعمد النه لو ذكره لكان الشبهة انتهت من
بدايتها.
وأخي ار
سفر دانيال 1
 1 :1في السنة الثالثة من ملك يهوياقيم ملك يهوذا ذهب نبوخذناصر ملك بابل الى اورشليم و
حاصرها
 2 :1و سلم الرب بيده يهوياقيم ملك يهوذا مع بعض انية بيت اهلل فجاء بها الى ارض شنعار
الى بيت الهه و ادخل االنية الى خزانة بيت الهه
 2 :1و امر الملك اشفنز رئيس خصيانه بان يحضر من بني اسرائيل و من نسل الملك و من
الشرفاء
نبوخذنصر اخذ اورشليم واخذ انية بيت الملك واخذ بعض بني إسرائيل ومن نسل الملك ومن
الشرفاء ولك االعداد وضحت انه لم يأخذ الملك يهوياقيم نفسه بل تركه يحكم في اورشليم تحت
اشرافه وهذا أيضا يطابق ما قاله سفر الملوك الثاني بالتفصيل فبالفعل يهوياقيم حكم ثالث سنين
تحت نخو فرعون مصر ثم انتصر عليه نبوخذ نصر واخضع يهوياقيم واورشليم تحت حكم بابل

فاعتقد بهذا واضح أن ال يوجد اصل للشبهة

اما الجزء الثاني وهي هل في السنة الثالثة ام الرابعة فكما قلت في بداية الملف انه تم اإلجابة
عليها سابقا وارجوا الرجوع الي ملف
هل هاجم نبوخذنصر اورشليم في السنه الثالثه ام الرابعه ليهوياقيم ؟ ارميا  2 :23و دانيال 1 :1

والمجد هلل دائما

