علم االثار يثبت ما قاله الكتاب
المقدس عن برص عزيا الملك
واختامه في 2اي  26و2مل 15
Holy_bible_1

يخبرنا الكتاب المقدس أن الملك عزيا الذي كان جيد ولكنه تكبر وقدم بخور رغم انه لم يكن كاهن
فأصابه البرص
وهذا في
سفر اخبار األيام الثاني 26
ب لِ ُيوِق َد َعلَى َمذ َْب ِح
الر َّ
الر ِّ
له ُهَ ،وَد َخ َل َه ْي َك َل َّ
ان َّ
َ 16ولَ َّما تَ َ
شد َ
َّد ْارتَفَ َع َق ْل ُب ُه إِلَى ا ْل َهالَ ِك َو َخ َ
ب إِ َ
ا ْل َب ُخ ِ
ور.

 17وَد َخ َل وراءه ع َزريا ا ْل َك ِ
ب َب ِني ا ْل َبأ ِ
ْس.
الر ِّ
ون ِم ْن َك َه َن ِة َّ
اه ُن َو َم َع ُه ثَ َما ُن َ
ََ َُ َ َْ
َ
ِ
ون
َن تُوِق َد لِ َّلر ِّ
س لَ َك َيا ُعِّزيَّا أ ْ
بَ ،ب ْل لِ ْل َك َه َن ِة َب ِني َه ُار َ
َ 18وقَ َاو ُموا ُعِّزيَّا ا ْل َمل َك َوقَالُوا لَ ُه« :لَ ْي َ
ب ا ِإل ِ
ِ
ا ْلمقَد ِ
إليقَ ِاد .اُ ْخ ُر ْج ِم َن ا ْل َم ْق ِد ِ
ين لِ ِ
له».
الر ِّ
ام ٍة ِم ْن ِع ْن ِد َّ
س أل ََّن َك ُخ ْن َ
َّس َ
ت َولَ ْي َ
س لَ َك م ْن َك َر َ
ُ
ِِ
إليقَ ِاد .و ِع ْن َد ح َن ِق ِه علَى ا ْل َكه َن ِة َخرج بر ِ
ان ِفي َي ِد ِه ِم ْج َم َرةٌ لِ ِ
ام
 19فَ َح ِن َ
ق ُعِّزيَّاَ .و َك َ
َ
َ
َ
َ َ ََ ٌ
َ
ص في َج ْب َهته أ َ
َم َ
ب ِب َج ِان ِب َمذ َْب ِح ا ْل َب ُخ ِ
ور.
الر ِّ
ا ْل َك َه َن ِة ِفي َب ْي ِت َّ
ِ
اهو ا ْل َك ِ
اك
اه ُن َّأ
ص ِفي َج ْب َه ِت ِه ،فَ َ
ط َرُدوهُ ِم ْن ُه َن َ
ت َن ْح َوهُ َع َزْرَي ُ
 20فَا ْلتَفَ َ
ْس َو ُك ُّل ا ْل َك َه َنة َوِا َذا ُه َو أ َْب َر ُ
الر ُ
ض َرَب ُه.
وج أل َّ
الر َّ
اد َر إِلَى ا ْل ُخ ُر ِ
َن َّ
س ُه َب َ
ب َ
َحتَّى إِ َّن ُه ُه َو َن ْف ُ
ِ
ص إِلَى َي ْوِم َوفَ ِات ِهَ ،وأَقَام ِفي َب ْي ِت ا ْل َم َر ِ
ب،
الر ِّ
ص ألَنَّ ُه قُ ِط َع ِم ْن َب ْي ِت َّ
َ 21و َك َ
ض أ َْب َر َ
ان ُعِّزيَّا ا ْل َمل ُك أ َْب َر َ
َ
ش ْع ِب األ َْر ِ
ض.
ام ْاب ُن ُه َعلَى َب ْي ِت ا ْل َملِ ِك َي ْح ُك ُم َعلَى َ
َو َك َ
ان ُيوثَ ُ
ِ
ِ
وص َّ
ُم ِ
الن ِب ُّي.
يرةُ َكتََب َها إِ َ
آم َ
ش ْع َي ُ
ور ُعِّزيَّا األُولَى َواألَخ َ
اء ْب ُن ُ
َ 22وَبقيَّ ُة أ ُ
اضطَجع عِّزيَّا مع آب ِائ ِه وَدفَ ُنوه مع آب ِائ ِه ِفي ح ْق ِل ا ْل ِم ْقبرِة الَِّتي لِ ْلملُ ِ
وك ،ألَنَّ ُه ْم قَالُوا إِ َّن ُه
َ
ُ ََ َ
 23ثُ َّم ْ َ َ ُ َ َ َ َ
ََ
ُ
ضا َع ْن ُه.
ام ْابنُ ُه ِع َو ً
أ َْب َر ُ
صَ .و َملَ َك ُيوثَ ُ
ونفاجأ ان علم االثار يثبت هذه القصة ويؤكد دقة الكتاب المقدس كالعادة
تم اكتشاف ختمين لرجاله
األول ابيا خادم (وزير) عزيا والثاني شبنا خادم (وزير) عزيا
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وصورة أحدهم

والثاني

وموجودين في متحف اللوفر في باريس

وأيضا في سنة  1931تم اكتشاف بالقرب من اورشليم قبر عليه لوحة بواسطة بروفيسور E.L.
 Sukenikفي جبل الزيتون وفيما بعد لما درست وجد عليها اسم عزيا الذي يخبرنا الكتاب انه
بسبب البرص لم يدفن في مقبرة الملوك .بل مكتوب عليها هنا يرقد عزيا ملك اليهودية ال تفتح
القبر
"!"The bones of Uzziah, King of Judah, rest here ... Do not open
هي  35سم في  34سم وسمكها  6سم مكتوبة بالعبري القديم وتعود الى القرن الثامن ق م
وعزيا مات سنة  747ق م

وصورتها

وهي االن في المتحف اإلسرائيلي

فكالعادة علم االثار يستمر في اثبات صحة ودقة كل كلمة ومعلومة في الكتاب المقدس

والمجد هلل دائما

