
 1صدقيـــــا   

 اـــــصدقي
 د ق عزت شاكر 

 

ً نجح فى إسقاط السقف على  ً متردداً ومتذبذبا كان صدقيا ملكا

إن شخصية  رأسه، ونجح فى قيادة البالد إلى الخراب والدمار.

 صدقيا فيها العديد من الدروس والعبر فدعونا ندرسها.

 

 ؟ أوالً: من هو صدقيا
الرب عادل“ وهو آخر "الرب بار“ أو "صدقيا اسم عبرى معناه  

نت ملوك يهوذا، االبن الثالث للملك يوشــيا. واسم أمـــه حميطل ب

( 18:  24مل  2إرميا من لبنة )

 2وبذلك هو شقيق يـهـو آحـاز  )

(. أمــا 31:  23مل 

يـهـويــاقــيـم فـقـد كان مـن أم 

 أخـرى هى زبـيـدة بـنت فـدايــة 

 (. 36:  23مل  2) 

 

وقد كان صدقيا أصغر اخوته، 

وملك بعد أخويه يهوآحاز الذى 

أسره فرعون "نخو" ملك 

ً عنه  مصر، ثم ملَّك عوضا

الياقيم وغير اسمه إلى يهوياقيم، 



 2صدقيـــــا   

، أشهر وسباه نبوخذ ناصر إلى بابل ثم ملَّك ابنه يهوياكين ثالثة

 ."صدقيا " وملَّك بدالً منه متنيا عمه وغير اسمه إلى

 

ملك وهو ابن إحدى وعشرين عاماً، وملك إحدى وقد تولى ال

ق. م (. وقد كان ملكاً شريراً  586 - 597عشرة سنة من ) 

 وفاسداً قاد المملكة إلى الخراب.

 

 ً  : : الملك الذى لم يستغل الفرصةثانيا
ً متردداً يتحرك كيفما تحركه الريح،  كان صدقيا ملكاً ضعيفا

ندما غزا يهوذا أيام وكانت المأساة الكبرى أن نبوخذ ناصر ع

يهوياكين لم يحمل معه خيرات األمة فحسب بل أفضل الناس 

الذين فيها 

وأشرفهم 

وتركها بال 

رجال وبال 

مساكين مال "

. األرض"

وألتف حول 

صدقيا مجموعة من الحمقى الذين ال يعرفون كيف يزنون 

األمور، فكانوا يحركونه كيفما يشاءون، وكانوا يتصرفون فى 

 ن خبرة أو حكمة أو فهم.األمور بدو 

  

هذا إلى جانب أن الفساد كان قد استشرى فى كل أرجاء المملكة 

م. ولكن هللا لم يترك شعبه  ق 608من بعد موت يوشيا عام 



 3صدقيـــــا   

فأرسل الرب إله آباءهم إليهم عن يد رسله مبكراً : "فيقول الوحى

ومرسالً ألنه شفق على شعبه وعلى مسكنه. فكانوا يهزأون برسل 

ورذلوا كالمه وتهاونوا بأنبيائه حتى ثار غضب الرب على  هللا 

 (. 16،  15:  36أخ  2شعبه حتى لم يكن شفاء" ) 

 

وهى وجود إرميا النبى  لقد كانت هناك فرصة عظيمة أمام صدقيا

، وقد كان صدقيا يؤمن برسالة إرميا وقد دعاه مرات إلى جواره

مع ذلك لم ينتفع  عديدة ليتحدث إليه وليسمع منه كلمة الرب لكنه

كثيراً بالكلمة رغم وضوحها. ففى أحد المواقف أرسل صدقيا 

: ن معسيا الكاهن إلى إرميا قائالً الملك فشحور بن ملكيا وصفنيا ب

" نبوخذ ناصر ملك بابل يحاربنا ..."اسأل الرب من أجلنا ألن 

(. ولكن لألسف عــنـدما تـنـبـأ بـكلمات لم تأت على 2:  21)إر 

"لـماذا تـنـبأت قائـالً هكذا   صـدقيا أمسكه وحبسه قائالً:مـزاج 

 "يـنة لـيد مـلك بابل فيأخذها ...قـال الـرب: هـأنذا أدفـع هـذه الـمد

 (. 3:  32) إر  

 

وفى موقف آخر أرسل صدقيا الملك يهوخل بن شلميا وصفنيا بن 

: "صِل ألجلنا إلى الرب إلهنا لى إرميا النبى قائالً معسيا الكاهن إ

(. وعندما تكلم إرميا بما ال يريح الملك  3:  37...." ) إر 

(. 3:  37بوه وألقوه فى السجن )إر ورؤسائه أمسكوا إرميا وضر

 .وا إرميا رغيف خبز كل يومو أمر صدقيا الملك بأن يعط

 



 4صدقيـــــا   

ومن شدة غيظهم أمسكوا إرميا 

وربطوه بحبال ودلوه فى جب لم 

اص يه ماء بل وحل وغيكن ف

. ( 6:  38إرميا فى الوحل ) إر 

وفى الحقيقة قبل أن يغوص 

إرميا فى الوحل كان الملك 

صدقيا وكل شعب المملكة قد 

 غاص فى وحل الشر واإلثم.

 

ويتضح ضعف الملك صدقيا 

وتردده من موقف آخر عندما 

 37أرسل واستدعى إرميا من السجن سراً ليسأله ماذا يفعل ) إر 

 (. 27 - 14:  38، إر  17: 

 

لقد سجن إرميا تحت ضغط الرؤساء المحيطين به، ألنه كان ال 

يجسر على مخالفتهم. وبالرغم من أنه سجن إرميا إال أنه كان 

يشعر بصدق الرجل وأمانته، وكان يتمنى فى قرارة نفسه أن 

، ولكنه لألسف لم يسمع هايستمع إلى نصيحته رغم شدتها وقسوت 

بيده وال شعب األرض لكالم الرب على فم إرميا ) إر ال هو وال ع

 ع الفرصة.( لقد ضي   2:  37

 

عزيزى القارئ إن الكلمة قريبة منك فال تهملها. إن الرسالة إلى 

 جوارك فاسمع لها وال تضيع فرصة خالصك. 

 



 5صدقيـــــا   

 ً  : : صدقيا واألنبياء الكذبةثالثا
تعيش فى  كانت المملكة  ق م 597عندما تولى صدقيا الملك عام  

معاناة شديدة نتيجة لما حدث أيام يهوآحاز ويهوياقيم ويهوياكين. 

ً  -فقد غزا نبو خذ ناصر أورشليم  فى أيام  -كما درسنا سابقا

ً فى أيام  يهوياقيم، وأيضا

ين ونهبها وأخذ شرفائها يهوياك

، وأصبحت يهوذا وأفاضلها

عبارة عن مقاطعة بابلية لدرجة 

الذى ملَّك أن نبوخذ ناصر هو 

صدقيا على أورشليم وبالتالى 

 كان البد أن يكون خاضعاً له.

 

ق م  بعدما  594وفى عام   

مات  " نخو "  فـرعون مصـر 

 تولى العرش بسمـاتـيك الثانى 

م( وتحالف مع آدوم وموآب وعمون وفينيقية  ق 589 - 594)

ً على يهوذا وع لى صدقيا لكى ينضم ضد بابل وشكَّل هذا ضغطا

. ولكن إرميا عارض بشدة ووضع نيراً من الخشب يهم ضد بابلإل

تخضع أن بأسلوب تصويرى أن الشعوب البد و  حول عنقه وأعلن

. وأكد لصدقيا أنه إذا خضع لبابل لبابل ألن هذا هو قضاء هللا

، وإذا رفض ادم الذى سيحل بأورشليمسيجنب األمة الخراب الق

 (.27سيهلك ) إر 

 



 6صدقيـــــا   

رد قد وصلت إلى نبوخذ ناصر فاستدعى ولعل أخبار هذا التم

صدقيا إلى بابل فذهب هو وإرميا العالن فروض الطاعة لنبوخذ 

( ولعل هذا يفسر عدم حدوث التمرد فى  59:  51ناصر ) إر 

 ذلك الوقت.

 

ولم ينته األمر عند هذا الحد فقد 

كان هناك أنبياء كذبة أعلنوا 

التمرد والعصيان على بابل 

سيكسر نير وأكدوا أن الرب 

بابل فى سنتين عن عنق الشعب، 

وأعلنوا أن كل كنوز الهيكل التى 

نهبها نبوخذ ناصر من قبل 

ستعود خالل سنتين. وأخذ حننيا 

النبى الكذاب النير عن عنق 

إرميا وكسره وقال: "هكذا قال 

الرب: هكذا أكسر نير 

الزمان عن عنق كل الشعوب  نبوخذناصر ملك بابل فى سنتين من

(. وانطلق إرميا إلى سبيله وهو فى حالة  11:  26" ) إر ......

ً لوطنه عندما طلب من  ً خائنا من الذهول، ألنه لم يكن شخصا

ً وغيوراً على بلده  الشعب أن يقبلوا نير ملك بابل، بل كان محبا

وعلى مستقبلها. ولذلك سرعان ما عاد إرميا برسالة أخرى من 

الرب: قد كسرت أنيار الخشب  الرب إلى حننيا قائالً: "هكذا قال

وعملت عوضاً عنها أنياراً من حديد. ألنه هكذا قال رب الجنود 

إله إسرائيل: قد جعلت نيراً من حديد على عنق هؤالء الشعوب 



 7صدقيـــــا   

أعطيته أيضاً حيوان  ليخدموا نبوخذناصر ملك بابل فيخدمونه وقد

(. وأعلن أن حننيا سيموت فى  14 - 12:  28". ) إر الحقل

 ية العام، وهكذا حدث وكان هذا دليالً على صدق رسالته. نها

 

وكان إرميا يصرخ فى وجه 

كل الرؤساء والكهنة وكل 

الشعب قائالً: "ال تسمعوا 

كالم أنبيائكم الذين يتنبأون 

لكم قائلين ها آنية بيت الرب 

سترد سريعاً من بابل. ألنهم 

إنما يتنبأون لكم بالكذب. ال 

ملك تسمعوا لهم. اخدموا 

بابل واحيوا. لماذا تصير 

" ) إر ....هذه المدينة خربة 

 (. 17و  16:  27

 

وبالرغم من ثبات صدق إرميا إال أن صدقيا إنقاد وراء األنبياء 

الكذبة. لقد كان إرميا يعلن الحقيقة وكثيراً ما تكون الحقيقة مرة، 

وكثيرون فى كل جيل وكل عصر يهربون من الحقيقة المرة 

ن يكلمونهم بالناعمات، الكالم المريح السهل. وإلى ويبحثون عم

اليوم هناك من يهربون من مسئولية إتخاذ القرار فيلجأون إلى من 

 يدعى القدرة على اعالن مشيئة هللا ليتخذ لهم القرار.

 



 8صدقيـــــا   

وهناك من تقودهم الضغوط الصعبة والمشاكل المستعصية إلى 

كذبة منتشرون فى كل إن األنبياء ال اإللتجاء إلى السحر والشعوذة.

مكان إلى اليوم يقدمون الوعود البراقة، والكلمات الجميلة 

المريحة للناس، يدفعونهم إلى عدم مواجهة الواقع بكل مافيه، 

والهروب من إعمال العقل، فال يحصدون إال الخراب كما حصد 

 صدقيا.

 

 رابعاً : صدقيا وخراب المملكة:
م (  ق 589 - 594) بعد موت بسماتيك الثانى فرعون مصر 

م (  عرش  ق HOPHRA ( )589 - 570تولى الملك خفرع  )

نظم حمالت عسكرية إلى آسيا ) إر  م ق 588مصر، وفى عام 

 (.  32 - 18:  21، حز  15:  41 - 13:  40

 

وقد أطاع صدقيا صوت األنبياء الكذبة وتحالف مع ملك مصر، 

له، فهجم على أورشليم فأعتبر نبوخذناصر أن هذه الحركة خيانة 

( وأسقط القالع  7 - 3:  21ووضعها تحت الحصار ) إر 

الحصينة واحدة تلو األخرى لدرجة أنه فى نهاية السنة لم يتبق من 

(. ويذكر  17، حز  37،  6:  34النقاط إال لخيش وعزيقة ) إر 

 يوسيفوس أن هذا حدث فى السنة الثامنة للملك حزقيا.

 



 9صدقيـــــا   

يوم بينما كان إرميا فى طريقه إلى عناثوث أن وحدث فى ذات 

الرؤساء قبضوا عليه وضربوه وألقوا به فى السجن بتهمة التحيز 

لبابل. واستدعى صدقيا إرميا فى لقاء سرى بينهما ونصحه إرميا 

وتوسل إليه بعدم االستماع إلى الذين فضلوا االستمرار فى 

ة إرميا ألنه مقاومة نبوخذناصر. ولم يستطع صدقيا تنفيذ وصي 

كان يخشى الرؤساء الذين عقدوا العزم على الصمود حتى 

النهاية. وما دفعهم لذلك األخبار التى وصلتهم عن تقدم جيش 

مصر للدفاع عنهم، وتراجع البابليون أمام المصريين، ولذلك 

عندما سمع نبوخذناصر 

أن ملك مصر "خفرع" 

فى طريقه لنجدة يهوذا، 

رفع الحصار عن أورشليم 

لمواجهة فرعون مصر. 

وهكذا سرت سعادة غير 

عادية فى قلوب أهل 

أورشليم، وبدأوا يصدقون 

 صوت األنبياء الكذبة.

 

ولكن كان تراجع البابليين 

عن أورشليم تراجعاً 

ً )إر  (. ولذلك كان إرميا يصرخ: "ها إن 5:  37تخطيطياً مؤقتا

جيش فرعون الخارج إليكم لمساعدتكم يرجع إلى أرضه إلى 

صر". ويرجع الكلدانيون ويحاربون هذه المدينة ويأخذونها م

ال تخدعوا أنفسكم قائلين إن ": ويحرقونها بالنار. هكذا قال الرب



 10صدقيـــــا   

 - 7:  37)إر  الكلدانيين سيذهبون عنا ألنهم ال يذهبون ..." 

10.) 

 

وفعالً ارتد جيش مصر إلى الوراء أمام هجوم البابليون عليه، 

ر مرة أخرى على أورشليم، وأصبح وأعاد البابليون الحصا

ً منه. وصمدت أورشليم أمام الحصار نحو سنة  الموقف ميئوسا

 25مل  2ونصف عانى خاللها الشعب ويالت الجوع والوباء  ) 

 14:  38( وقد أراد صدقيا أن يستسلم ولكنه جبن ) إر  4 - 1: 

- 23 .) 

 

 2لليل ) م أثناء ا ق 586وفى السنة التالية سقطت المدينة عام  

( واقتحم البابليون المدينة واندفعوا داخلها، وكما  2:  25مل 

يقول يوسيفوس أحرقوا الهيكل عن آخره، وهدموا أسوار 

أورشليم وأحرقوا جميع قصورها بالنار، وأخذوا جميع آنية بيت 

هللا الكبيرة والصغيرة وخزائن بيت الرب وخزائن الملك 

( وقتلوا كل أشراف 21 - 17:  36أخ  2ورؤسائه إلى بابل )

( ومعظم الشعب سبوهم إلى بابل، ولم يتركوا  6:  39يهوذا ) إر 

(  36أخ  2،  25مل  2فى أورشليم إال مساكين األرض ) 

والذين أبقاهم نبوخذناصر ملك بابل فى أورشليم وكَّل عليهم جدليا 

 (. 22:  25مل  2بن أخيقام بن شافان ) 

 

اندفاعه أن يقود المملكة إلى الخراب لقد استطاع صدقيا بتهوره و 

 الشامل.

 



 11صدقيـــــا   

 خامساً: صدقيا والعقاب المرير: 
لقد كان من الممكن أن يفعل الرب مع نبوخذناصر كما فعل من 

:  19مل  2قبل مع سنحاريب وجيشه عندما كان يهدد حزقيا ) 

(، أو كما فعل مع بنى موآب وبنى عمون وسكان جبل  37 - 35

ادمين ساعير عندما كانواق

 20أخ  2لمحاربة يهوشافاط ) 

(، أو كما فعل مع  30 - 20: 

زارح الكوشى عندما كان يهدد 

آسا الملك وخرج إليه بجيش 

(.  13 - 10:  14أخ  2كبير ) 

لكن كانت المأساة تكمن فى 

القول اإللهى: "كان صدقيا ابن 

إحدى وعشرين سنة حين ملك 

وملك إحدى عشرة سنة ... 

نى الرب وعمل الشر فى عي 

إلهه ولم يتواضع أمام إرميا النبى من فم الرب .... وصلب عنقه 

وقوى قلبه عن الرجوع إلى الرب إله إسرائيل. حتى أن جميع 

رؤساء الكهنة والشعب أكثروا الخيانة حسب كل رجاسات األمم 

:  36أخ  2ونجسوا بيت الرب الذى قدسه فى أورشليم ...." ) 

11 - 14 .) 

 

ج الصحيح يكمن فى التوبة الصادقة والرجوع إلى لقد كان العال

 هللا، ولكن صدقيا استمر فى عناده وفساده فحصد الخراب .

 



 12صدقيـــــا   

عندما دخلت القوات البابلية ليالً إلى أورشليم أراد صدقيا أن ينجو 

بحياته ففكر فى الهرب إلى وادى األردن ولكن الكلدانيين طاردوه 

وجاءوا به إلى نبوخذناصر فى ربلة. إلى أن أمسكوا به فى أريحا 

 25مل  2وكان أول شىء يفعلوه به أنهم قتلوا أوالده أمام عينيه ) 

( وهل يوجد عذاب فى الدنيا أشد من أن يرى اإلنسان أوالده  7: 

 يذبحون أمامه.

 

ثم بعد ذلك قلعوا 

عينيه وقيدوه 

بسلسلتين من 

نحاس يقال أن 

وزنهما حوالى 

ثمانية أرطال 

عبداً ذليالً وسيق 

ً إلى بابل ) إر  (. وال أستطيع أن أتخيل مدى  9 - 2:  39مهانا

ً من حديد  العذاب الذى كان يعانيه صدقيا وهم يضعون سيخا

ولعله كان محمى بالنار فى عينيه. ولم ير صدقيا بعد ذلك إال 

الظالم. لقد كان آخر منظر يراه هو قتل أوالده ولم ير بعد ذلك أى 

يفرح ولم تعرف االبتسامة طريقها إلى شفتيه بعد  منظر يعزى أو 

 ذلك إلى أن مات.

 

:  12ى بابل )حز وقد تنبأ حزقيال النبى عن صدقيا أنه ال ير

( ويقول القديس يوحنا فم الذهب أن هذا ماحدث بالفعل ألنهم 13

 فقأوا عينيه فى ربلة ثم أقتيد إلى بابل ولذلك لم يراها.



 13صدقيـــــا   

 

ً من  379م بعد حوالى ق  586لقد سقطت المملكة عام  عاما

إنشائها. وكان صدقيا فى ذلك الوقت ابن اثنين وثالثين عاما فى 

 أوج الشباب ولم تكن مأساته إال صورة لمأساة األمة بأكملها.

 

ال نعرف كم من السنين قضى صدقيا أسيراً فى بابل، ولكن يبدو 

 أنه مات قبل أن يتولى أويل مردوخ العرش فى السنة السابعة

والثالثين من سبى يهوياكين، وهى السنة السادسة والعشرين من 

سبيه هو. ألن أويل مردوخ رفع وجه يهوياكين وأخرجه من 

( ولم يذكر الوحى شيئاً عن صدقيا  34 - 31:  52السجن ) إر 

 مما يدل على أنه مات قبل ملك أويل مردوخ.

 

شمشون عندما لقد ظل فى السبى فى عذاب شديد أشد من عذاب 

قلعت عيناه وكان يطحن فى بيت السجن، والتقاليد تقول أنه كان 

 يفعل نفس الشىء إلى أن مات فى سجنه.

 

لقد عاش صدقيا فى عذاب الضمير وهو يتذكر نصائح إرميا له 

وح المحب وغاشة هى قبالت العدو وأدرك أنها  أمينة هى جر

 (.6:  27)أر 

 

للشر والفساد واالبتعاد عن  عيةلقد كانت هذه هى النهاية الطبي 

، ألن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فساداً ومن يزرع الرب

 للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية.


