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 كرة مصدر الفِ 
« كتاب  من  مأخوذ  اقتباس  من  اللزمة  هذه  فكرة  سجاءت  الُقد  الكتايب  إىل  ف  »تعر  لـ  اسطفان  «  األب 

س: إن الكتاب القدس ال سّيام العهد القديم ]هذا االقتباس يقول:    ،«رشبنتييه كاتب يبدو    ،قبل أن تفتح الكتاب الُقد 

اً  ألنه جزء من تراث البرشية. ونعلم أيضًا أن ُهناك عددًا كبرياً من    ، وإن مل نفتحه قط  ، . لدينا فكرة عنهغريبًا وحمرير

ن به عىل أنه كتاهبم القدس. ونسمع يف الكنيسة قراءة بعض نصوصه. وكثرياً ما  يستشهدو  ،عىل اختالفهم  ،الؤمنني

نا عنه فكرة فيها يشء من السحر سًا" نبحث فيه  ، كو  ونعّده نوعًا من   ،عن كلمة الل  ، إن ُكنّا مؤمنني  ،لكونه كتابًا "ُمقد 

السيحية.   األخالق  كتابًا يف  أو  السيحي  التعليم  فتحناهكتاب  َهشأ   ،وإذا  الد  فإننا نجد  خذنا  القديم   ،!  العهد    ، يف 

وقصائد غريبة    ،وحروبًا واعتداءات  ،وروايات ]غري[ أخالقية قديمة قد ختّطاها الزمن  ،قصصًا من املايض ال فائدة هلا

يناها »مزامري«   ،ال حتملنا عىل الصالة .. ولكن هل هو    حُمرير كتاٌب  ...    ساءبغضة للنر ونصائح ]غري[ أخالقية مُ   ،وإن سم 

ج تدوينها عىل أكثر من ألف سنة. 73مكتبة:  ، قبل كل يشء ،كتاب ؟ إنه   [ 1] [كتابًا يتدر 

هش    ،أعلم جيردًا أن هذا االقتباس حيتوي هو نفسه كالم غريب وحُمرير  ويف احلقيقة وجدُت أن الذين أصاهبم الد 

س مثله مثل القرآن الكريم   من هذا الكالم ُهم السلمني وليس السيحيني ! فإن الُسلم البسيط يعتقد أن الكتاب الُقد 

ُمقارب له   ،يف حُمتوياته  العامل بأرسه    ،أو عىل األقل  ٍس يف  بمثل هذه  وال خيطر له عىل بال أن ُيوصف أي كتاٍب ُمقد 

 األوصاف الغريبة العجيبة !

ن    ،ُهناك الكثري من السيحيني الذين ال يفتحون كتاهبم ليتصف حوه  ،وعىل الوجه اآلخر ناهيك عن قراءته بتمعُّ

وتركيز ! فنجد أن الغالبية الُعظمى من السيحيني ال يعرفون شيئًا عن مثل هذه النصوص التي ُقمُت بتجميعها يف  

لذلك وجدُت أنُّه من الُفيد جدًا    ،« ببناء هذه األوصاف عليهااسطفان رشبنتييهالتي عىل أساسها قام »و  ،هذه اللزمة

يف   الذكورة  األوصاف  عىل  حتتوي  التي  النُُّصوص  أشهر  بتجميع  أقوم  أن  السواء  عىل  والسيحي  للُمسلم  بالنسبة 

ة العلمية ال  ،2االقتباس السابق  وليعلم السيحي أن مثل    ، الزمة إلثبات صحة االقتباسحتى يكون عند الُسلم املاد 

 
ف إىل الكتاب القدساألب اسطفان رشبنتييه:  1  .9صـ -دار الرشق ببريوت  ،تعر 

ء كان الوحي لفظيًا    ،فالقضية كلها ُمتعلرقة بمحتوى النُُّصوص ونسبة ألفاظها للوحي اإلهلي ،أو توضيح خلفيّاهتا التارخيية ،ال نحتاج من السيحيني تفسري هذه النُُّصوص ملحوظة: 2 سوا

اث البرشي ولكن ليس ككتابات إهلية ُمق ،أو بالعنى سة موحى هبا من الل. فقد يقبل الرء هذه النُُّصوص عىل سبيل الُّتُّ  د 
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تهم بل إن مثل هذه االقتباسات غالبًا    ،هؤالء الؤلرفني السيحيني ال خيُّتعون هذا الكالم وإن كان قاسيًا بالنرسبة لعام 

 ولكن  أكثر الن اس ال يعلمون.   ،ما تكون ناجتة عن دراسات كثرية دامت لسنوات 

د ُنقطة يف بحر بالنرسبة لكمّية النُُّصوص األخرى الوجودة يف الكتاب  أعلُم يقينًا أن   النُّصوص التي ذكرهتا ُُمر 

س ولعّّل لن أكون ُمبالغًا إذا ُقلُت إن ه من األيرس يل أن أستخرج النُُّصوص الُفيدة من الكتاب من أن أستخرج    ،الُقد 

الباطل !  فإن احلق    ،النُُّصوص األخرى التي ال فائدة هلا س بمثابة إبرة بني ُركام ضخم من  الباقي يف الكتاب الُقد 

وأسأله عز  وجّل أن جيعل هذه    ،ولكن أسأل الل عز  وجّل أن جيعل فيام مجعته اخلري الكثري للمسلمني والسيحيني

 ...  اللزمة سببًا لتثبيت السلمني وهداية للمسيحيني

  مهللا آمني. 
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 فائدة هلا وص ال  ُص ص ونُ َص قِ 
 سالمات بولس  •

َيا    1)   24- 1/    16رومية   تيي يفي َكنَْخري َي َخاديَمُة اْلَكنييَسةي ال  تيي هي بر َكاَم    2ُأوِصي إيَلْيُكْم بيُأْختينَا فييبيي ال   الر 
َكْي َتْقَبُلوَها يفي

نَي   يسي ليْلقيدر أيْضاً حَييقُّ  َأنَا  َويلي  يَن  ليَكثيريي َدًة  ُمَساعي َصاَرْت  َا  نُْكْم ألَّن 
مي اْحَتاَجْتُه   

ٍ
ء يَشْ َأير   

يفي هَلَا  َعىَل    3.  َوَتُقوُموا  َسلرُموا 

اْلَسي  يفي  َمعيي  َلنْيي  اْلَعامي َوَأكيياَل  يْسكيال   َيُسوَع  بيري ي    4يحي  َوْحدي َأنَا  َلْسُت  َذْيني  الل  َحَياِتي  َأْجلي  ْن  مي اَم  ُعنَُقْيهي َوَضَعا  الل َذْيني 

األَُممي   َكنَائيسي  مَجييُع  أيْضًا  َبْل  ا  بَ   5َأْشُكُرُُهَ ُهَو  ي  ال ذي َحبييبيي  َأبَْينيُتوَس  َعىَل  َسلرُموا  اَم.  َبْيتيهي يفي  تيي  ال  اْلَكنييَسةي  اُكوَرُة  َوَعىَل 

  . يحي َبْت ألَْجلينَا َكثيرياً.    6َأَخائيَيَة ليْلَمسي تيي َتعي ْأُسوَرْيني    7َسلرُموا َعىَل َمْرَيَم ال  يَبي  امْلَ
َسلرُموا َعىَل أنَْدُرونيُكوَس َوُيونيَياَس َنسي

يحي  ُسلي َوَقْد َكاَنا يفي اْلَسي  َبنْيَ الرُّ
ا َمْشُهوَراني ي الل َذْيني ُُهَ

.    8.   َقْبّلي َمعي بر  الر 
َسلرُموا َعىَل    9َسلرُموا َعىَل َأْمبيليَياَس َحبييبيي يفي

يَس َحبييبيي.   يحي َوَعىَل إيْسَتاخي لي َمَعنَا يفي اْلَسي يَن    10ُأوْرَباُنوَس اْلَعامي ذي . َسلرُموا َعىَل ال  يحي ى يفي اْلَسي َسلرُموا َعىَل َأبَلرَس اْلَُزك 

ْن   ْسُتوُبوُلوَس.  ُهْم مي وَس اْلَكائينينَي يفي    11َأْهلي َأري سُّ
ْن َأْهلي َنْركي يَن ُهْم مي ذي يبيي. َسلرُموا َعىَل ال  رُيوديُيوَن َنسي َسلرُموا َعىَل هي

  . بر الر 
بر   12  الر 

َبَتنْيي يفي يُفوَسا الت اعي يَفْينَا َوَتري يَس  َسلرُموا َعىَل َتري .  . َسلرُموا َعىَل َبْرسي بر  الر 
َبْت َكثيرياً يفي تيي َتعي  13اْلَْحُبوَبةي ال 

ي.    ُأمر
هي بر َوَعىَل ُأمر  الر 

يَس    14َسلرُموا َعىَل ُروُفَس اْلُْخَتاري يفي وَباَس َوَهْرمي يُتَس َوفيلييُغوَن َوَهْرَماَس َوَبُّْتُ ري ينْكي َسلرُموا َعىَل َأسي

يَن َمَعُهمْ  ذي ْخَوةي ال  يَن   15. َوَعىَل اإلي ذي نَي ال  يسي ُيوَس َوُأْختيهي َوُأوُلَْباَس َوَعىَل مَجييعي اْلقيدر َسلرُموا َعىَل فييُلوُلوُغَس َوُجوليَيا َونيريي

َسةٍ   16َمَعُهْم.   ُمَقد  بيُقْبَلٍة  َبْعٍض  َبْعُضُكْم َعىَل  َعَلْيُكْم.  َسلرُموا  ُتَسلرُم  يحي  اْلَسي َكنَائيُس  إي   17.  أْن  َوَأْطُلُب  ْخَوُة  َا اإلي َأُّيُّ َلْيُكْم 

َقاَقاتي َواْلَعَثَراتي   يَن َيْصنَُعوَن الشر ذي ُظوا ال  ُضوا َعنُْهمْ ُتاَلحي ْمُتُموُه َوَأْعري ي َتَعل  ذي لت ْعلييمي ال 
اَلفًا لي  الَ    18.  خي

ي
ْثَل َهُؤالَء ألن  مي

ُبُطوََّنُْم   َبْل  يَح  اْلَسي َيُسوَع  نَا  َرب  ُموَن 
 وَ خَيْدي

ي
َلاَمء السُّ ُقُلوَب  خَيَْدُعوَن   

احْلََسنَةي لي  ألن  َطاَعَتُكْم    19.  بياْلَكاَلمي الط يربي َواألَْقَوا

  . ر يُد أْن َتُكوُنوا ُحَكاَمَء ليْلَخرْيي َوُبَسَطاَء ليلرش  يعي َفَأْفَرُح َأنَا بيُكْم َوُأري اَلمي َسَيْسَحُق    20َذاَعْت إىَل اْْلَمي ْيَطاَن حَتَْت  َوإيََلُ الس  الش 

نَي.   يحي َمَعُكْم. آمي نَا َيُسوَع اْلَسي ْعَمُة َربر
يعًا. ني ُل َمعيي َوُلوكيُيوُس َوَياُسوُن    21َأْرُجليُكْم رَسي ُيَسلرُم َعَلْيُكْم تييُموَثاُوُس اْلَعامي

َبائيي.   يَباْتُرُس أنْسي َساَلةي   22َوُسوسي الرر  
هي َكاتيُب َهذي َتْرتيُيوُس  بر   َأنَا  الر   

َعَلْيُكْم يفي ُيَسلرُم َعَلْيُكْم َغاُيُس ُمَضيرفيي    23.  ُأَسلرُم 

ْرُتُس األَُخ.   ينَةي َوَكَوا ُن اْلَدي ُكْم.    24َوُمَضيرُف اْلَكنييَسةي ُكلرَها. ُيَسلرُم َعَلْيُكْم َأَراْسُتُس َخازي يحي َمَع مَجييعي نَا َيُسوَع اْلَسي ْعَمُة َربر
ني

نَي.  (آمي

http://www.alta3b.wordpress.com/


س كتاٌب غريٌب وُُمِّيٌ    [ 5]  أبو الُمنتص ُممد شاهني الاعب   الكتاب الُمقدَّ
 

www.alta3b.wordpress.com  

يْسكيال     19)   21- 19/    16كورنثوس األوىل   َوبيري َأكيياَل   ً َكثيريا بر  الر   
َعَلْيُكْم يفي ُم  ُيَسلر ي ا. 

َأسي َكنَائيُس  َعَلْيُكْم  َمَع  ُتَسلرُم 

اَم  تيي يفي َبْيتيهي ْخَوُة َأمْجَُعوَن.  20.  اْلَكنييَسةي ال  َسةٍ َسلرُموا َبْعُضُكْم َعىَل ُيَسلرُم َعَلْيُكُم اإلي ي َأنَا   21.   َبْعٍض بيُقْبَلٍة ُمَقد  اَلُم بيَيدي َالس 

 ( . ُبوُلَس 

بر   7)   18- 7/    4  كلوس   الر 
نُي، َواْلَعْبُد َمَعنَا يفي يُكُس األَُخ احْلَبييُب، َواخْلَاديُم األَمي َا تييخي ُفُكْم هبي يُع أْحَوايل َسُيَعرر

 8،  مَجي

ََذا  ي أْرَسْلُتُه إَلْيُكْم هلي َي ُقُلوَبُكْم،  ال ذي َلُكْم َوُيَعزر َف أْحَوا ، ليَيْعري نُْكْم.   9َعْينيهي ي ُهَو مي نيي احْلَبييبي ال ذي يُمَس األَخي األَمي َمَع أنيسي

  . َفانيُكْم بيُكلر َما َهنُُهَ ا َسُيَعرر ُُهَ
ْأُسوُر َمعيي،    10 ُخُس امْلَ ْسَُّتْ

ي أَخْذُتْم ألَْجليهي  َبْرَناَباَوَمْرُقُس اْبُن أْختي  ُيَسلرُم َعَلْيُكْم اري ، ال ذي

اْلَْدُعوُّ ُيْسُطَس   11َوَصاَيا. إْن أتَى إَلْيُكْم َفاْقَبُلوُه.   ُلوَن َمعيي  َوَيُسوُع   ُهْم َوْحَدُهُم اْلَعامي
ي
. َهُؤالَء َتاني َن اخْلي يَن ُهْم مي ذي ، ال 

يَن َصاُروا يلي َتْسليَيًة.   ذي ، ال 
ي
ََلُكوتي الل

ي
نٍي ألَْجليُكْم  ُيَس   12ل ٌد ُكل  حي اهي ، ُُمَ يحي نُْكْم، َعْبٌد ليْلَمسي ي ُهَو مي لرُم َعَلْيُكْم اَبْفَراُس، ال ذي

 .
ي
يَئةي الل لينَي َوُُمَْتليئينَي يفي ُكلر َمشي ، ليَكْي َتْثُبُتوا َكامي َلَواتي يَن   13بيالص  ذي ًة َكثيرَيًة ألَْجليُكْم، َوألَْجلي ال   إن  َلُه َغرْيَ

َفإيِّنر اْشَهُد فييهي

يَن يفي هريا بوليس.   ذي بييُب احْلَبييُب   14يفي ألودية، َوال  يَن يفي    15، َوديياَمُس.  ُيَسلرُم َعَلْيُكْم ُلوَقا الط  ذي ْخَوةي ال  َسلرُموا َعىَل اإلي

.    ألودية، َوَعىَل نفاس تيي يفي َبْيتيهي َساَلُة َفاْجَعُلوَها ُتْقَرأُ أيْضًا يفي َكنييَسةي    16َوَعىَل اْلَكنييَسةي ال   الرر
هي نَْدُكْم َهذي َئْت عي َوَمَتى ُقري

أيْضاً ،  الوالديني أنُْتْم  َتْقَرأُوََّنَا  ألودية  ْن  مي تيي  تيي  17.  َوال  ال  ْدَمةي  اخْلي إىَل  »أنُْظْر  ألربس:  ليَكْي    َوُقوُلوا  بر  الر   
يفي َقبيْلَتَها 

َمَها«.  ُتَتمر
ي أنَا ُبوُلَس   18 اَلُم بيَيدي نَي.َالس   (. اْذُكُروا ُوُثقيي. النرْعَمُة َمَعُكْم. آمي

يعًا،    9)  22- 9/  4تيموثاوس الثانية  يَل  رَسي
ْذ َأَحب  اْلَعامَلَ   10َباديْر إْن جَتييَء إي

َ َوَذَهَب إىَل  ألن  ديياَمَس َقْد َتَرَكنيي إي
 احْلَاِضي

ي َة. 
اطي ي َة، َوتييُطَس إىَل َدمْلَ

يْسكييَس إىَل َغاَلطي ُه َمَعَك ألن ُه َنافيٌع   11َتَساُلونييكيي، َوكيري ْ
ُلوَقا َوْحَدُه َمعيي. ُخْذ َمْرُقَس َوَأْحِضي

  . ْدَمةي يُكُس َفَقْد َأْرَسْلُتُه إىَل َأَفُسَس   12يلي ليْلخي ا تييخي ْئَت   13.  َأم  ُه َمَتى جي ْ
نَْد َكاْرُبَس َأْحِضي ي َتَرْكُتُه يفي َتُرواَس عي َداَء ال ذي ، َالرر

ُقوَق  ي اَم الرُّ
ورًا َكثيرَيًة.    14.  َواْلُكُتَب أيْضًا َوالَ سي اُس َأْظَهَر يلي رُشُ بُّ َحَسَب َأْعاَمليهي إيْسَكنَْدُر الن ح   الر 

هي ْظ   15.  ليُيَجازي َفاْحَتفي

ّدًا.  مي  َلنَا جي ْم.    16نُْه أنَْت أيْضًا ألن ُه َقاَوَم َأْقَوا . الَ حُيَْسْب َعَلْيهي يُع َتَرُكوِّني
ي، َبلي اْْلَمي

 مَلْ حَيُِْضْ َأَحٌد َمعي
لي ي األَو  َجاجي

يفي اْحتي

ْن فَ   17 ، َفأنْقيْذُت مي َزُة، َوَيْسَمَع مَجييُع األَُممي َرا َكْي ُتَتم  يبي اْلكي
، لي اِّني ي َوَقو 

ب  َوَقَف َمعي ن  الر 
.  َوَلكي ُذِّني    18مي األََسدي َوَسُينْقي

اْلَجْ  َلُه  ي  ال ذي  . اَموير  الس 
ََلُكوتيهي

ي
ل لرُصنيي  َوخُيَ  

ٍ
ْن ُكلر َعَمٍل َردييء بُّ مي نَي.  الر  آمي  . ُهوري الدُّ َدْهري  ْسَكا    19ُد إىَل  فيري َسلرْم َعىَل 

يُفوُرَس.   يضًا.    20َوَأكيياَل َوَبْيتي ُأنييسي يلييُتَس َمري ْكُتُه يفي مي ا ُتُروفييُمُس َفَُّتَ ْنُثوَس. َوَأم  َباديْر إْن جَتييَء    21َأَراْسُتُس َبقيَي يفي ُكوري

 
ي
َتاء الشر َعلَ َقْبَل  ُيَسلرُم  مَجييعًا.  .  ْخَوُة  َواإلي ُة  ي 

َوَكاَلَفدي َوليينُُس  َوُبودييُس  َأْفُبوُلُس  َك.    22ْيَك  ُروحي َمَع  يُح  اْلَسي َيُسوُع  بُّ  َالر 

نَي.  (النرْعَمُة َمَعُكْم. آمي
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 تفاصيل ُُملَّة لرحالت بولس  •
األوىل   نُوََّنُ   3)   12- 3/    16كورنثوس 

َتْسَتْحسي يَن  ذي َفال  ُت  َحَِضْ إىَل  َوَمَتى  إيْحَساَنُكْم  ُلوا  ليَيْحمي بيَرَسائيَل  ُلُهْم  ُأْرسي ْم 

قُّ أْن َأْذَهَب َأنَا أيْضًا َفَسَيْذَهُبوَن َمعيي.    4ُأوُرَشلييَم.   ي َة ألَِّنر َأْجَتاُز    5َوإْن َكاَن َيْسَتحي
يُء إيَلْيُكْم َمَتى اْجَتْزُت بيَمكيُدوني َوَسَأجي

ي َة.  
َكْي ُتَشيرُعوِّني إىَل َحْيُثاَم َأْذَهُب   6بيَمكيُدوني

نَْدُكْم أْو ُأَشتري أيْضًا لي
اَم َأْمُكُث عي يُد اآلَن أْن َأَراُكْم يفي    7.  َوُرب  ألَِّنر َلْسُت ُأري

  . بُّ َن الر 
نَْدُكْم َزَمانًا إْن َأذي ن نيي َأْمُكُث يفي أَ   8اْلُعُبوري ألَِّنر َأْرُجو أْن َأْمُكَث عي نَي  َوَلكي ألن ُه َقدي اْنَفَتَح    9َفُسَس إىَل َيْومي اخْلَْمسي

اٌل   يٌم َفع 
نَْدُكْم بياَل َخْوٍف. ألن ُه َيْعَمُل    10.  َوُيوَجُد ُمَعانيُدوَن َكثيرُيونَ يلي َباٌب َعظي ُثم  إْن َأتَى تييُموَثاُوُس َفاْنُظُروا أْن َيُكوَن عي

بر َكاَم َأنَا أيْضًا.   َعَمَل الر 
ْخَوةي.    11 يَل  ألَِّنر أنَْتظيُرُه َمَع اإلي

َ إي
ْرُه َأَحٌد َبْل َشيرُعوُه بيَساَلٍم ليَيْأِتي

َتقي َفاَل حَيْ
َهةي َأبُلُّوَس    12 ْن جي ا مي َوَأم 

ْخَوةي َومَلْ َتُكْن َلُه إيَراَدٌة اْلَبت   َ إيَلْيُكْم َمَع اإلي
ً أْن َيْأِتي َق اْلَوْقُت.األَخي َفَطَلْبُت إيَلْيهي َكثيريا ن ُه َسَيْأِتي َمَتى َتَوف  َ اآلَن. َوَلكي

 (َة أْن َيْأِتي

يَل  إىَل نييُكوُبولييَس،    12)   15- 12/    3تيطس  
َ إي
يُكَس َباديْر أْن َتْأِتي ُل إيَلْيَك َأْرتيياَمَس أْو تييخي يناََم ُأْرسي ألَِّنر َعَزْمُت إْن ُأَشترَي  حي

ٌء.    13.  ُهنَاكَ  ا يَشْ َزُُهَ َفري َحت ى الَ ُيْعوي لس 
  َوَأبُلُّوَس بياْجتيَهاٍد لي

ينَاَس الن اُموسي ْز زي ُسوا    14َجهر َوْلَيَتَعل ْم َمْن َلنَا أيْضًا إْن ُياَمري

، َحت ى الَ َيُكوُنوا بياَل َثَمٍر.   ةي ي  وري ُ بُّوَننَا  ُيَسلرُم عَ   15َأْعاَمالً َحَسنًَة ليْلَحاَجاتي الِض 
يَن حُيي ذي يَن َمعيي مَجييعًا. َسلرْم َعىَل ال  ذي َلْيَك ال 

نَي. ُكْم. آمي . النرْعَمُة َمَع مَجييعي ياَمني  (يفي اإلي

ْخَوَة َوَساَفَر يفي اْلَبْحري إ 18)  20- 18/  18أعامل الرسل  َع اإلي رَيًة ُثم  َود 
ا ُبوُلُس َفَلبيَث أيْضًا َأي امًا َكثي َة َوَمَعُه  َوَأم  ي  ىَل ُسوري

يْسكيال  َوَأكيياَل   َيابيري ا ُهَو َفَدَخَل    19.  ألن ُه َكاَن َعَلْيهي َنْذرٌ   -  َبْعَدَما َحَلَق َرْأَسُه يفي َكنَْخري َفَأْقَبَل إىَل َأَفُسَس َوَتَرَكُهاَم ُهنَاَك. َوَأم 

نَْدُهْم َزَمانًا َأْطَوَل مَلْ جُييْب.َوإيْذ َكاُنوا َيْطُلبُ   20اْلَْجَمَع َوَحاج  اْلَيُهوَد.   ( وَن أْن َيْمُكَث عي

 ق وأكل األطفال ل  سَ  •
.    47)   57- 47/    28التثنية  

ٍ
ء ب  إيهلََك بيَفَرٍح َوبيطييَبةي َقلٍب ليَكْثَرةي ُكلر يَشْ  الر 

ْن َأْجلي أن َك ملْ َتْعُبدي ُتْسَتْعَبُد ألَْعَدائيَك    48مي

يٍد َعىل ُعنُقي  . َفَيْجَعُل نيرَي َحدي
ٍ
ء بُّ َعلْيَك يفي ُجوٍع َوَعَطٍش َوُعْرٍي َوَعَوزي ُكلر يَشْ ُلُهُم الر 

يَن ُيْرسي   49َك َحت ى ُُّيْليَكَك.  الذي

ليَساََّنَا َتْفَهُم  ًة ال  ُأم   األَْرضي َكاَم َيطيرُي الن رْسُ 
ي
َأْقَصاء ْن  يٍد مي َبعي ْن  ًة مي ُأم  بُّ َعلْيَك  ُب الر 

الَوْجهي ال هَتَاُب    50  جَيْلي ًة َجافيَيَة  ُأم 

نُّ إيىل الَولدي  
ْيَخ َوال حَتي ً َوال َزْيتًا َوال  َفَتْأُكُل َثَمَرَة هَبَا  51الش  َك َحت ى هَتْليَك َوال ُتْبقيي لَك َقْمحًا َوال ََخْرا َك َوَثَمَرَة َأْرضي ئيمي

َك َحت ى ُتْفنيَيَك.  َك َوال إيَناَث َغنَمي ينَُة التيي 52نيَتاَج َبَقري ُة احلَصي َ
اِمي ُرَك الش  بيَك َحت ى هَتْبيَط َأْسَوا  مَجييعي َأبَْوا

َك يفي ُ
أنَْت   َوحُتَاِصي

بُّ إيهلَُك.   يَك الر 
َك التيي ُيْعطي بيَك يفي ُكلر َأْرضي َك يفي مَجييعي َأبَْوا ُ

َك. حُتَاِصي َا يفي ُكلر َأْرضي َفَتْأُكُل َثَمَرَة َبْطنيَك حلَْم    53َتثيُق هبي
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يَقةي التيي يُ  َصاري َوالضر  احلي
بُّ إيهلَُك يفي يَن َأْعَطاَك الر 

كَ َبنييَك َوَبنَاتيَك الذي َا َعُدوُّ هُ  54.  َضاييُقَك هبي فر يَك َوالَُُّتَ
ُم في ُجُل الَُتنَعر   الر 

ْم  يهي يَن ُيْبقي ي ةي أْوالديهي الذي
ْضنيهي َوَبقي يهي َواْمَرأَةي حي ّدًا َتْبَخُل َعْينُُه َعىل َأخي ي َيْأُكُلهُ   55جي ْن حلْمي َبنييهي الذي ألن ُه  بيأْن ُيْعطيَي َأَحَدُهْم مي

كَ  َا َعُدوُّ ي ُيَضاييُقَك هبي
يَقةي التي َصاري َوالضر  احلي

ٌء يفي بيَك.  ملْ ُيْبَق لُه يَشْ َهُة التيي ملْ    56 يفي مَجييعي َأبَْوا فر يَك َوالَُُّتَ
َمُة في َُة الَُتنَعر َواَلْرأ

ْضنيَها وَ  هي َتْبَخُل َعْينَُها َعىل َرُجلي حي فُّ َ مي َوالُّت  لت نَعُّ
َها َعىل األَْرضي لي ْب أْن َتَضَع َأْسَفل َقَدمي يمَ   57َعىل اْبنيَها َواْبنَتيَها  جُتَرر تيَها  بيَمشي

اً  ّ
َا َتْأُكُلُهْم رسي ُدُهْم ألَّن 

يَن َتلي ْجلْيَها َوبيأْوالديَها الذي ْن َبنْيي ري َجةي مي يَقةي التيي ُيَضاييُقَك    اخلَاري َصاري َوالضر  احلي
 يفي
ٍ
ء يفي َعَوزي ُكلر يَشْ

بيَك. َك يفي َأبَْوا َا َعُدوُّ  (هبي

يدٌ   25)   30- 25/    6اللوك الثاِّن   ةي  َوَكاَن ُجوٌع َشدي ض 
َن اْلفي اَمري بيَثاَمنينَي مي وَها َحت ى َصاَر َرْأُس احْلي َرةي. َوُهْم َحاَِصُ امي  الس 

 يفي

  . ةي ض 
اْلفي َن  مي بيَخْمٍس  احْلاََممي  ْبلي  زي ْن  مي اْلَقابي  إيَليْ   26َوُرْبُع  ٌة  َ اْمَرأ َختي  وري َِصَ السُّ َعىَل   ً زا

َجائي ئييَل  ا رْسَ
إي َمليُك  َكاَن  :  َوَبْيناََم  هي

ي اْلَليَك[.   ةي؟[    27]َخلرْص َيا َسيردي ْعََصَ
ي
َن اْل َن اْلَبْيَدري أْو مي ؟ َأمي ْن َأيَْن ُأَخلرُصكي . مي بُّ  الر 

ُثم  َقاَل   28َفَقاَل: ]الَ! خُيَلرْصكي

  : َُة َقاَلْت يلي ْرأ هي اْلَ ؟[ َفَقاَلْت: ]َهذي .  َفَسَلْقنَا اْبنيي َوَأَكْلنَاهُ   29. ُكَلُه اْلَيْوَم ُثم  َنْأُكَل اْبنيي َغداً َهاِتي اْبنَكي َفنَأْ هَلَا اْلَليُك: ]َما َلكي

  :  َفنَْأُكَلُه َفَخب َأتي اْبنََهاُثم  ُقْلُت هَلَا يفي اْلَيْومي اآلَخري
تَ   30[.  َهاِتي اْبنَكي َق ثيَياَبُه َوُهَو ُُمْ  َمز 

َع اْلَليُك َكاَلَم اْلَْرأَةي اٌز َعىَل  َفَلام  َسمي

هي. ٍل َعىَل َجَسدي ْن َداخي ْسٌح مي ْعُب َوإيَذا مي ، َفنََظَر الش  وري  ( السُّ

 وار األشجار حِ  •
ليهي   1)   20- 1/    9القضاة   يَم إىَل َأْخَوا ْعَل إىَل َشكي ُك ْبُن َيُرب 

:    ،َوَذَهَب َأبيياَملي هي  َأيبي ُأمر
رَيةي َبْيتي يعي َعشي َمي

»َتَكل ُموا    2َوَقاَل ْلي

َعَلْيُكْم َسْبُعوَن َرُجالً  َيَتَسل َط  َأأْن  َلُكْم:  ُهَو َخرْيٌ  َأيُّاَم  يَم. 
َأْهلي َشكي مَجييعي  آَذاني  ْعَل   ،اآلَن يفي  َيُرب  ي 

َبني َيَتَسل َط    ،مَجييُع  أْن  َأْم 

دٌ  َواحي َرُجٌل  َوحَلُْمُكْم«.  َعَلْيُكْم  َعْظُمُكْم  َأنَا  َأِّنر  َواْذُكُروا  َهَذا    3؟  يعي  بيَجمي يَم  َشكي َأْهلي  ُكلر  آَذاني  َعنُْه يفي  ليهي  َأْخَوا َفَتَكل َم 

. َفاَمَل َقْلُبُهْم َوَراَء َأبيياَمليَك  : »َأُخوَنا ُهَو«.    ،اْلَكاَلمي ُْم َقاُلوا ألَّن 
يَث   4 ْن َبْيتي َبْعلي َبري ٍة مي ض 

َفاْسَتْأَجَر    ، َوَأْعُطوُه َسْبعينَي َشاقيَل في

نيَ  َجاالً َبط الينَي َطائيشي َا َأبيياَمليُك ري ْعَل ُثم  َجاَء إىَل َبْيتي َأبييهي يفي َعْفَرَة َوَقَتَل إيْخَوَتهُ   5َفَسُعوا َوَراَءُه.    ،هبي ي َيُرب 
نَي َرُجالً   ، َبني   ،َسْبعي

ْعَل األَْصَغُر ألن ُه اْخَتَبَأ.   َي ُيوَثاُم ْبُن َيُرب 
ٍد. َوَبقي اني اْلَقْلَعةي َوَذَهُبوا    6َعىَل َحَجٍر َواحي يَم َوُكلُّ ُسك  َفاْجَتَمَع مَجييُع َأْهلي َشكي

َبلُّوَطةي ال نَْد  يَم.  َوَجَعُلوا َأبيياَمليَك َمليكًا عي ي يفي َشكي يمَ   7ن َصبي ال ذي زي رر
وا ُيوَثاَم َفَذَهَب َوَوَقَف َعىَل َرْأسي َجَبلي جي   ، َوَأْخََبُ

  . ُ يَم َيْسَمْع َلُكُم اَّلل 
ًة َذَهَبتي األَْشَجاُر ليَتْمَسَح َعَلْيَها َمليكاً   8َوَناَدى: »ايْسَمُعوا يلي َيا َأْهَل َشكي : اْمليكيي  . َفَقاَلْت ليّلَزْيُتونَ َمر  ةي

َ َوالن اَس   9َعَلْينَا.   َ اَّلل  ُموَن يبي  ُيَكرر
ي بيهي ذي ؟   ،َفَقاَلْت هَلَا اّلَزْيُتوَنُة: َأَأتُْرُك ُدْهنيي ال  ُثم  َقاَلتي    10َوَأْذَهُب ألَْمليَك َعىَل األَْشَجاري

َعَلْينَا.   َواْمليكيي  أنْتي  َتَعايَلْ   :
ليلترينَةي َعىَل  َفقَ   11األَْشَجاُر  َوَأْذَهُب ألَْمليَك  الط يرَب  ي  َوَثَمري َأَأتُْرُك َحاَلَوِتي  الترينَُة:  هَلَا  اَلْت 
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؟   : َتَعايَلْ أنْتي َواْمليكيي َعَلْينَا.    12األَْشَجاري
ُح    13َفَقاَلتي األَْشَجاُر ليْلَكْرَمةي ي ُيَفرر

ذي ي ال  ْسَطاري َفَقاَلْت هَلَا اْلَكْرَمُة: َأَأتُْرُك مي

؟   َ َوالن اَس َوَأْذَهُب ألَْمليَك َعىَل األَْشَجاري اَّلل 
: َتَعاَل أنَْت َواْمليْك َعَلْينَا.    14 ُثم  َقاَلْت مَجييُع األَْشَجاري ليْلَعْوَسجي

َفَقاَل   15

: إْن ُكنُْتْم بياحْلَقر ََتَْسُحوَننيي َعَلْيُكْم َمليكًا َفَتَعاُلوا َواْح  أَلْشَجاري
.  اْلَعْوَسُج لي َن اْلَعْوَسجي  َتُموا حَتَْت ظيّلر َوإيال  َفَتْخُرَج َناٌر مي

ةي إيْذ َجَعْلُتْم َأبيياَمليَك َمليكاً   16!  َوَتْأُكَل َأْرَز ُلْبنَانَ  ح  ْلُتْم بياحْلَقر َوالصر
ً َمَع    ،َفاآلَن إْن ُكنُْتْم َقْد َعمي َوإْن ُكنُْتْم َقْد َفَعْلُتْم َخرْيا

ْعَل َومَ  . َوإْن ُكنُْتْم َقْد َفَعْلُتْم َلُه َحَسَب َعَملي َيَدْيهي  َيُرب  ْن    17  -َع َبْيتيهي هي َوأنَْقَذُكْم مي ألن  َأيبي َقْد َحاَرَب َعنُْكْم َوَخاَطَر بينَْفسي

ْدَياَن   ْكُتْم َأبيياَمليَك اْبَن َأَمتيهي    َسْبعينيَ   ،َوأنُْتْم َقْد ُقْمُتُم اْلَيْوَم َعىَل َبْيتي َأيبي َوَقَتْلُتْم َبنييهي   18  -َيدي مي ٍد َوَمل  َرُجاًل َعىَل َحَجٍر َواحي

يَم ألن ُه َأُخوُكْم!   ْعَل َوَمَع َبْيتيهي يفي َهَذا اْلَيْومي   19َعىَل َأْهلي َشكي  َمَع َيُرب 
ةي ح  ْلُتْم بياحْلَقر َوالصر

َفاْفَرُحوا أنُْتْم    ،َفإْن ُكنُْتْم َقْد َعمي

بيُكْم.    ،َك بيَأبيياَملي  اْلَقْلَعةي   20َوْلَيْفَرْح ُهَو أيْضًا  اَن  يَم َوُسك  َوَتْأُكَل َأْهَل َشكي َأبيياَمليَك  ْن  َناٌر مي َفَتْخُرَج  ْن    ،َوإيال   َناٌر مي َوخَتُْرَج 

اني اْلَقْلَعةي َوَتْأُكَل َأبيياَمليَك«. ْن ُسك  يَم َومي  (َأْهلي َشكي

 ار وار مع ِح حِ  •
 ُموآَب.    21)   33- 21/    22العدد  

ي
ُرَؤَساء َمَع  َوأنَْطلَق  َأتَانيهي  َبلَعاُم َصَباحًا َوَشد  َعىل   ألن ُه    22َفَقاَم 

ي
َي َغَضُب الل َفَحمي

َمَعُه.  ُمنَْطليٌق   َأتَانيهي َوُغالَماُه  َراكيٌب َعىل  َوُهَو  ليُيَقاوَمُه  يقي  بر يفي الط ري الر  َوَوَقَف َمالُك 
بر    23 الر  األَتَاُن َمالَك   

تي َفَأبََْصَ

يقي  .    َواقيفًا يفي الط ري  احلَْقلي
يقي َوَمَشْت يفي هي َفاَملتي األَتَاُن َعني الط ري َيدي َمْسُلوٌل يفي  إيىل  َوَسْيُفُه  َها  د  رَيُ

َبلَعاُم األَتَاَن لي َب  َفَِضَ

يقي  ْن ُهنَاَك.    24.  الط ري ْن ُهنَا َوَحائيٌط مي بر يفي َخنَْدٍق ليلُكُرومي لُه َحائيٌط مي ُثم  َوَقَف َمالُك الر 
تي األَتَاُن َمالَك  فَ   25 لام  َأبََْصَ

هَبَا أيْضًا.   ْجل َبلَعاَم بياحلَائيطي َفَِضَ بر َزََحَتي احلَائيَط َوَضَغَطْت ري الر 
 َمَكاٍن َضيرٍق    26

بر أيْضًا َوَوَقَف يفي ُثم  اْجَتاَز َمالُك الر 

اَمالً.   ينًا أْو شي بر َرَبَضْت حَتَْت َبلَعاَم.  َفلام    27َحْيُث لْيَس َسبييٌل ليلنُُّكوبي َيمي  األَتَاُن َمالَك الر 
تي َي َغَضُب َبلَعاَم   َأبََْصَ َفَحمي

يبي  بيالَقضي األَتَاَن  َب  »  28.  َوَِضَ ليَبلَعاَم:  َفَقالْت  األَتَاني  َفَم  بُّ  الر  َثالَث  َفَفَتَح  اآلَن  ْبَتنيي  َِضَ َحت ى  بيَك  َصنَْعُت  َماَذا 

«.  َفَقال بَ   29«  َدَفَعاٍت؟ ي َسْيٌف لُكنُْت اآلَن َقْد َقَتلُتكي . لْو َكاَن يفي َيدي : »ألن كي اْزَدَرْيتي يبي َفَقالتي األَتَاُن    30لَعاُم ليأَلتَاني

؟ليَبلَعاَم: » ْدُت أْن َأْفَعل بيَك   َألْسُت َأنَا َأتَاَنَك التيي َركيْبَت َعلْيَها ُمنُْذ ُوُجوديَك إيىل َهَذا الَيْومي  َهَكَذا؟« َفَقال: »ال«.  َهل َتَعو 

يقي َوَسْيُفُه َمْسُلوٌل يفي َيدي   31 بر َواقيفًا يفي الط ري بُّ َعْن َعْينَْي َبلَعاَم َفَأبََْصَ َمالَك الر  .  ُثم  َكَشَف الر  هي دًا َعىل َوْجهي  َفَخر  َساجي
هي

ْبَت َأتَاَنَك اآلَن ثَ   32 اَذا َِضَ َ
ي
: »مل بر ي  َفَقال لُه َمالُك الر  يَق َوْرَطٌة َأَمامي الَث َدَفَعاٍت؟ َهَئنََذا َقْد َخَرْجُت ليلُمَقاَوَمةي ألن  الط ري

ي لُكنُْت اآلَن َقْد قَ   33 امي ْن ُقد  ي اآلَن َثالَث َدَفَعاٍت. َولْو ملْ ََتيل مي امي ْن ُقد  ْتنيي األَتَاُن َوَمالْت مي  (َتلُتَك َواْسَتْبَقْيُتَها«.َفَأبََْصَ
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وَن َعىَل َما    12)   19- 12/    2لثانية  بطرس ا ، َيْفَُّتُ
ْيدي َواهْلاََلكي لص 

ي ٍة، َمْوُلوَدٍة لي
َناٍت َغرْيي َناطيَقٍة، َطبييعي  َفَكَحَيَوا

ي
ا َهُؤالَء َأم 

ْم   َفَسَيْهليُكوَن يفي َفَساديهي جَيَْهُلوَن، 
يَ   13 َم  َتنَعُّ ُبوَن 

يَن حَيْسي
ذي . ال  ْثمي يَن ُأْجَرَة اإلي ذي ُموَن يفي  آخي َيَتنَع  َأْدَناٌس َوُعُيوٌب،  ًة.  ْوٍم َلذ 

ْم َصانيعينَي َوالَئيَم َمَعُكْم.  هي . هَلُْم َقْلٌب   14ُغُروري ، َخاديُعوَن النُُّفوَس َغرْيَ الث ابيَتةي ي ةي
ْسقًا الَ َتُكفُّ َعني اخْلَطي

ٌة في هَلُْم ُعُيوٌن َُمُْلو 

. َأْوالَ  ٌب يفي الط َمعي .  ُمَتَدرر يَم،    15ُد الل ْعنَةي يَق اْلُْسَتقي ي َأَحب  ُأْجَرَة  َقْد َتَرُكوا الط ري
يَق َبْلَعاَم ْبني َبُصوَر ال ذي نَي َطري َفَضلُّوا َتابيعي

ْثمي  يهي   16.  اإلي ن ُه َحَصَل َعىَل َتْوبييخي َتَعدر
َاٌر َأْعَجُم  ،  َوَلكي  ُهْم آَباٌر بياَل    17.  َناطيقًا بيَصْوتي إيْنَسانٍ إيْذ َمنََع ََحَاَقَة الن بيير َحي

ي
َهُؤالَء

  . األَبَدي إيىَل  الظ اَلمي  َقَتاُم  هَلُْم  َظ  ُحفي َقْد  يَن  ذي ال  الن ْوُء.  َيُسوُقَها  ُغُيوٌم   ،
ٍ
خَيَْدُعوَن    18َماء  ، اْلُبْطلي بيَعَظائيمي  َينْطيُقوَن  إيْذ  ُْم  ألََّن 

 الد  
 اْْلََسدي يفي

،  بيَشَهَواتي اَللي  الض 
رُيوَن يفي يَن َيسي ذي َن ال  ، َوُهْم َأنُْفُسُهْم    19َعاَرةي َمْن َهَرَب َقليياًل مي ةي ي  اُهْم بياحْلُرر يَن إيي 

دي َواعي

نُْه َأَحٌد َفُهَو َلُه ُمْسَتْعَبٌد َأيْضًا!  (َعبييُد اْلَفَسادي. ألَن  َما اْنَغَلَب مي

 ع لَ ع واألص  رَ رشيعة األق   •
هي َفُهَو اْقَرعُ   40)   46- 40/    13الالويني   ٌر.  َوإَذا َكاَن إْنَساٌن َقْد َذَهَب َشْعُر َراسي ْن    41. إن ُه َطاهي هي مي َوإْن َذَهَب َشْعُر َرأسي

هي َفُهَو أْصَلعُ  َهةي َوْجهي ٌر.  جي ُه َطاهي َبٌة بَ   42. إن  ْلَعةي َِضْ  الص 
ْن إَذا َكاَن يفي اْلَقَرَعةي أْو يفي َبٌة إىَل احْلُْمَرةي َفُهَو َبَرٌص  َلكي ْيَضاُء َضاري

ٌخ يفي َقَرَعتيهي أْو يفي َصْلَعتيهي  ٌب إىَل احْلُْمَرةي يفي َقَرَعتيهي أْو يفي َصْلَعتيهي    43.  ُمْفري َبةي أبَْيُض َضاري ْ ُن َوإَذا َناتيُئ الِض  َفإْن َراُه اْلَكاهي

اْْلََسدي    
ْلدي صي يفي جي اْلََبَ  

.    44َكَمنَْظري هي َرأسي َبَتُه يفي  َِضْ إن    . بينََجاَستيهي ُن  اْلَكاهي َفَيْحُكُم  ٌس.  َنجي ُه  إن  أبَْرُص.  إْنَساٌن    45َفُهَو 

َبْيهي َوُينَ  َبُة َتُكوُن ثيَياُبُه َمْشُقوَقًة َوَرأُسُه َيُكوُن َمْكُشوفًا َوُيَغطري َشاري ْ ي فييهي الِض  ذي ٌس َواألبَْرُص ال  ٌس َنجي ُكل    46.  اديي: َنجي

ٌس.  ُه َنجي سًا. إن  َبُة فييهي َيُكوُن َنجي ْ تيي َتُكوُن الِض  يُم َوْحَدهُ األي امي ال  َج اْلََحل ةي َيُكوُن َمَقاُمُه.ُيقي  (. َخاري

 ص رَ وب األب  رشيعة الَّ  •
َبُة َبَرصٍ »   47)   59- 47/    13الالويني   ا الث ْوُب َفإَذا َكاَن فييهي َِضْ َدى أو اللُّْحَمةي    48َثْوُب ُصوٍف أْو َثْوُب َكت اٍن    َوأم   الس 

يفي

ْلٍد   ْن جي ْلٍد أْو يفي ُكلر َمْصنُوٍع مي وفي أو اْلَكت اني أْو يفي جي َن الصُّ
ةي أْو إىَل احْلُْمَرةي   49مي َبًة إىَل اخْلُِْضَ َبُة َضاري ْ يفي    َوَكاَنتي الِض 

ال  ْلدي يفي  اْْلي أْو يفي  ْلٍد  الث ْوبي  ْن جي مي َما  َمَتاٍع  أْو يفي  اللُّْحَمةي  أو  َدى  ني س  اْلَكاهي َعىَل  َفُتْعَرُض  َبَرٍص  َبُة  َِضْ َا  ى    50.  َفإَّن  َفرَيَ

َبَة   ْ ُن الِض  وَب َسْبَعَة أي اماْلَكاهي ُز اْلَِْضُ ْت يفي    51.  َوحَيْجي َبُة َقدي اْمَتد  ْ ابيعي اَذا َكاَنتي الِض   اْلَيْومي الس 
َبَة يفي ْ َفَمَتى َرأى الِض 

َبُة َبَرٌص مُ  ْ ْلٍد ليْلَعَملي َفالِض  ْن جي ْن ُكلر َما ُيْصنَُع مي ْلدي مي َدى أو اللُّْحَمةي أْو يفي اْْلي  الس 
َسٌة.  الث ْوبي يفي َا َنجي ٌد. إَّن 

ُق  َفُيحْ   52ْفسي ري

َبُة   ْ ي َكاَنْت فييهي الِض  ْلدي ال ذي وفي أو اْلَكت اني أْو َمَتاعي اْْلي َن الصُّ
َدى أو اللُّْحَمَة مي دٌ الث ْوَب أو الس  َا َبَرٌص ُمْفسي بيالن اري  .  ألَّن 

http://www.alta3b.wordpress.com/


س كتاٌب غريٌب وُُمِّيٌ    [ 10]  أبو الُمنتص ُممد شاهني الاعب   الكتاب الُمقدَّ
 

www.alta3b.wordpress.com  

َرُق  َبُة مَلْ ََتَْتد  يفي الث ْوبي يفي   53.  حُيْ ْ ُن َوإَذا الِض  ْن إْن َرأى اْلَكاهي ْلدي    َلكي َدى أو اللُّْحَمةي أْو يفي َمَتاعي اْْلي الس 
ُن أْن    54 َيأُمُر اْلَكاهي

ُزُه َسْبَعَة أي ام َثانيَيًة.   َبُة َوحَيْجي ْ ُلوا َما فييهي الِض  ُن َبْعَد    55َيْغسي ْ َمنَْظَرَها    َغْسلي اْلَِْضوبي َفإْن َرأى اْلَكاهي َبُة مَلْ ُتَغرير ْ َوإَذا الِض 

اْمتَ  ُقُه.  َوال  حُتْري بيالن اري  ٌس.  َفُهَو َنجي َبُة  ْ تي الِض  هي د  ري أْو َظاهي َباطينيهي  ُجْرَدةي  ُنْخُروٌب يفي  َا  َوإَذا    56.  إَّن  ُن  اْلَكاهي َرأى  إْن  ْن  َلكي

َدى أو   َن الس 
ْلدي مي َن الث ْوبي أو اْْلي ُقَها مي  ُيَمزر

َدُة الل ْوني َبْعَد َغْسليهي َبُة َكامي ْ .  الِض  ُثم  إْن َظَهَرْت أيْضًا يفي الث ْوبي يفي    57اللُّْحَمةي

َبُة.   ْ ُق َما فييهي الِض  َخٌة. بيالن اري حُتْري َي ُمْفري  َفهي
ْلدي َدى أو اللُّْحَمةي أْو يفي َمَتاعي اْْلي الس 

َدى أو اللُّْحَمُة أْو َمَتاُع    58 ا الث ْوُب الس  َوأم 

ُلهُ  َتْغسي ي  ذي ال  ْلدي  َفَيْطُهُر.  اْْلي َثانيَيًة  َفُيْغَسُل  َبُة  ْ نُْه الِض  َوَتُزوُل مي اْلَكت اني يفي  »  59   أو 
وفي  الصُّ

صي يفي اْلََبَ  
َبةي يَعُة َِضْ هي رَشي َهذي

ْلٍد ليْلُحْكمي بيَطَهاَرتيهي أْو َنَجاَستيهي  ْن جي َدى أو اللُّْحَمةي أْو يفي ُكلر َمَتاٍع مي  ( «. الس 

 ص رَ رشيعة احلائط األب   •
ُوَسى َوَهاُروَن:    33)   57- 33/    14الالويني  

ي
بُّ ل َوَقاَل الر 

تيي أْعطييُكْم ُمْلكًا َوَجَعْلُت    34 ْئُتْم إىَل أْرضي َكنَْعاَن ال  »َمَتى جي

َبَة َبَرٍص يفي َبْيٍت يفي أْرضي ُمْلكيُكْم.   َِضْ
35    : ني ي َلُه اْلَبْيُت َوَيُقوُل ليْلَكاهي َبٍة يفي اْلَبْيتي َقْد ظَ َيأِتي ال ذي ْبُه َِضْ َفَيأُمُر    36.  َهَر يلي شي

َس ُكلُّ َما يفي اْلَبْيتي  َئال  َيَتنَج 
َبَة لي ْ ى الِض  رَيَ

ني لي ُغوا اْلَبْيَت َقْبَل ُدُخولي اْلَكاهي ُن أْن ُيْفري ُن  اْلَكاهي . َوَبْعَد َذليَك َيْدُخُل اْلَكاهي

ى اْلَبْيَت.   رَيَ
ْ   37لي ةي أْو إىَل احْلُْمَرةي َوَمنَْظُرَها اْعَمُق  َبَة  َفاَذا َرأى الِض  َبٌة إىَل اخْلُِْضَ يَطاني اْلَبْيتي ُنَقٌر َضاري َبُة يفي حي ْ َوإَذا الِض 

َن احْلَائيطي  ُق اْلَبْيَت َسْبَعَة أي ام.    38  مي
َن اْلَبْيتي إىَل َبابي اْلَبْيتي َوُيْغلي ُن مي ابيعي  َفإَذا َرَجَع    39خَيُْرُج اْلَكاهي  اْلَيْومي الس 

ُن يفي اْلَكاهي

يَطاني اْلَبْيتي   ْت يفي حي َبُة َقدي اْمَتد  ْ َج    40َوَرأى َوإَذا الِض  َبُة َوَيْطَرُحوَها َخاري ْ تيي فييَها الِض  َجاَرَة ال  ُن أْن َيْقَلُعوا احْلي َيأُمُر اْلَكاهي

سٍ  ينَةي يفي َمَكاٍن َنجي ينَةي يفي َمَكا   41.  اْلَدي َج اْلَدي وَنُه َخاري ُ ي ُيَقرشر ذي اَب ال  َ  َوَيْطَرُحوَن الُّتُّ
َلْيهي ٍل َحَوا ْن َداخي ُ اْلَبْيَت مي ٍن  َوُيَقرشر

ٍس.   اْلَبيْ   42َنجي  ُ َوُيَطنير آَخَر  بًا  ُتَرا َوَيأُخُذ   
َجاَرةي احْلي َمَكاني  يفي  ُلوََّنَا  َوُيْدخي أْخَرى  َجاَرًة  حي َرَجَعتي    43َت.  َوَيأُخُذوَن  َفإْن 

َجاَرةي َوَقرْشي اْلَبْيتي َوَتْطييينيهي  َبُة َوأْفَرَخْت يفي اْلَبْيتي َبْعَد َقْلعي احْلي ْ ْت يفي    44  الِض  َبُة َقدي اْمَتد  ْ ُن َوَرأى َوإَذا الِض  َوأتَى اْلَكاهي

ٌد يفي اْلَبْيتي اْلَبْيتي   َي َبَرٌص ُمْفسي ٌس.  َفهي ُه َنجي ُم اْلَبْيَت َفيَ   45. إن  جي  ْهدي ُجَها إىَل َخاري َجاَرَتُه َوأْخَشاَبُه َوُكل  ُتَرابي اْلَبْيتي َوخُيْري : حي

ٍس.   ينَةي إىَل َمَكاٍن َنجي .    46اْلَدي
ي
سًا إىَل اْلََساء  ُكلر أي امي اْنغيالقيهي َيُكوُن َنجي

ُل  َوَمْن َناَم يفي اْلَبْيتي    47َوَمْن َدَخَل إىَل اْلَبْيتي يفي َيْغسي

ثيَياَبُه.   ُل  اْلَبْيتي َيْغسي اْلَبْيتي    48ثيَياَبُه. َوَمْن أَكَل يفي  َتْطيينيي  َبْعَد  اْلَبْيتي  ََتَْتد  يفي  مَلْ  َبُة  ْ ُن َوَرأى َوإَذا الِض  ْن إْن أتَى اْلَكاهي َلكي

ُن اْلَبْيَت.   ُر اْلَكاهي َئْت ُيَطهر َبَة َقْد َبري ْ زا َوُزوَفا.    َفَيأُخذُ   49.  ألن  الِض  ريي اْلَبْيتي ُعْصُفوَرْيني َوَخَشَب أْرٍز َوقيْرمي َوَيْذَبُح    50ليَتْطهي

 َحي  
ٍ
 َخَزٍف َعىَل َماء

ي
َد يفي إَناء حي ُسَها يفي َدمي    51  اْلُعْصُفوَر اْلَوا َز َواْلُعْصُفوَر احْلَي  َوَيْغمي

ْرمي وَفا َواْلقي َوَيأُخُذ َخَشَب األْرزي َوالزُّ

ٍت اْلُعْصفُ  ا ُح اْلَبْيَت َسْبَع َمر 
 احْلَير َوَينْضي

ي
اء  احْلَير َوبياْلُعْصُفوري    52  وري اْلَْذُبوحي َويفي امْلَ

ي
اء ُر اْلَبْيَت بيَدمي اْلُعْصُفوري َوبيامْلَ َوُيَطهر
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  . زي ْرمي وَفا َوبياْلقي احْلَير َوبيَخَشبي األْرزي َوبيالزُّ
ُر َعني  ُثم  ُيْطليُق اْلُعْصُفوَر احْلَ   53  َوُيَكفر

ي
ء ْحَرا  الص 

ينَةي َعىَل َوْجهي جي اْلَدي ي  إىَل َخاري

صي َوليْلَقَرعي    54اْلَبْيتي َفَيْطُهُر.   َن اْلََبَ
َبٍة مي يَعُة ليُكلر َِضْ ي َي الرش  هي هي صي الث ْوبي َواْلَبْيتي    55»َهذي ََبَ

    56َولي
ي
َوليلن اتيئي َوليْلُقوَباء

صي ليلت ْعلييمي يفي َيْومي الن َجاَسةي َوَيْومي الط َهاَرةي.  57َوليلُّْمَعةي  يَعُة اْلََبَ هي رَشي  ( «.َهذي

 ح اطِ ور الت رشيعة الَّ  •
ًة َفاَمَت    28)   36- 28/    21اخلروج   ُب الث ْوري َفَيُكوُن  ُيْرَجُم الث ْوُر َوال ُيْؤَكُل حَلُْمهُ َوإَذا َنَطَح َثْوٌر َرُجاًل أو اْمَرأ ا َصاحي . َوأم 

يئًا.   ةً   29َبري اْمَرأ أو  َرُجاًل  َفَقَتَل  َيْضبيْطُه  َومَلْ  بيهي  َصاحي َعىَل  َد  أْشهي َوَقْد  َقْبُل  ْن  مي َنط احا  َثْورًا  َكاَن  إْن  ْن  ُيْرَجُم    َوَلكي َفالث ْوُر 

ُيْقَتُل  ُبُه أيْضًا  .    30.  َوَصاحي َعَلْيهي هي ُكلُّ َما ُيوَضُع  َنْفسي َيْدَفُع فيَداَء  فيْدَيٌة  َعْت َعَلْيهي  اْبنًَة    31إْن ُوضي َنَطَح  اْبنا أْو  َنَطَح  أْو إَذا 

 . ةٍ  32َفبيَحَسبي َهَذا احْلُْكمي ُيْفَعُل بيهي ض 
ي َسيرَدُه َثالثينَي َشاقيَل في

َوإَذا َفَتَح    33.   َوالث ْوُر ُيْرَجمُ إْن َنَطَح الث ْوُر َعْبدًا أْو أَمًة ُيْعطي

َاٌر   َثْوٌر أْو َحي َفَوَقَع فييهي  ُيَغطرهي  َومَلْ   ً بيْئرا أْو َحَفَر إْنَساٌن   ً بيْئرا َواْلَيرُت    34إْنَساٌن   
بيهي ًة ليَصاحي ض 

َوَيُردُّ في ُض  ُيَعور اْلبيْئري  ُب 
َفَصاحي

بيهي َفاَمَت َوإَذا َنَطَح َثْوُر إْنَس  35َيُكوُن َلُه.  اَمني َثَمنَهُ اٍن َثْوَر َصاحي  الث ْوَر احْلَي  َوَيْقَتسي
اَمنيهي .  َيبييَعاني ْن   36. َواْلَيرُت أيْضًا َيْقَتسي َلكي

ُض َعني الث ْوري بيَثْوٍر َواْلَيرُت يَ  ُبُه ُيَعور
ْن َقْبُل َومَلْ َيْضبيْطُه َصاحي  (ُكوُن َلُه.إَذا ُعليَم أن ُه َثْوٌر َنط اٌح مي

 رشيعة القاتل الجهول  •
بُّ إيهلَُك ليَتْمَتليَكَها َواقيعًا يفي احلَْقلي    1)   9- 1/    21التثنية   يَك الر 

َد َقتييٌل يفي األَْرضي التيي ُيْعطي   2  ال ُيْعلُم َمْن َقَتلهُ إيَذا ُوجي

َن الَقتييلي   3.  َوَيقييُسوَن إيىل الُُدني التيي َحْول الَقتييلي خَيُْرُج ُشُيوُخَك َوُقَضاُتَك   ينَُة الُقْرَبى مي ينَةي  يَ   َفاَلدي ْأُخُذ ُشُيوُخ تيلَك اَلدي

َن الَبَقري ملْ حُيَْرْث َعلْيَها ملْ جَتُر  بيالنرريي 
ْجلًة مي  ملْ حُيَْرْث فييهي َوملْ    4.  عي

َيالني مي الس 
ينَةي بيالعيْجلةي إيىل َواٍد َدائي ُر ُشُيوُخ تيلَك اَلدي َوَينَْحدي

وَن ُعنَُق العيْجلةي يفي الُيْزَرْع   ُ
دييَوَيْكرسي ُم الَكَهنَُة َبنُو الوي    5.  َوا ُكوا    -ُثم  َيَتَقد  ُموُه َوُيَباري بُّ إيهلَُك ليَيْخدي اُهُم اْخَتاَر الر  ألن ُه إيي 

َبٍة   يْم َتُكوُن ُكلُّ ُخُصوَمٍة َوُكلُّ َِضْ بر َوَحَسَب َقْوهلي ينَةي القَ   6  -بياْسمي الر  ُل مَجييُع ُشُيوخي تيلَك اَلدي َن الَقتييلي  َوَيْغسي يبينَي مي ري

ديي   َُّيُْم َعىل العيْجلةي اَلْكُسوَرةي الُعنُُق يفي الَوا .    7َأيْدي ْ
َم َوَأْعُينُنَا ملْ ُتْبَصي ْك َهَذا الد  ينَا ملْ َتْسفي ْر ليَشْعبيَك    8َوَيُقوُلوَن: َأيْدي ايْغفي

 يفي 
ٍ
يء ي َفَدْيَت َيا َربُّ َوال جَتَْعل َدَم َبري

ئييل الذي ا رْسَ
ُم.  إي ئييل. َفُيْغَفُر هلُُم الد  ا رْسَ

ْن    9 َوَسطي َشْعبيَك إي يَء مي َم الََبي ُع الد  َفَتنْزي

. بر  َعْينَيي الر 
اليَح يفي لَت الص 

 (َوَسطيَك إيَذا َعمي
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 ّية رشيعة الغِ  •
بُّ ُموَسى:    1)   29- 1/    5العدد   َوَأَمَر الر 

َن اَلَحلةي ُكل َأبَْرَص َوُكل ذيي َسْيٍل َوُكل    2 ئييل أْن َينُْفوا مي ا رْسَ
»أْوصي َبنيي إي

َيرٍت.  
ي
ٍس ل يْم    3ُمَتنَجر ُسوا حَمَالهتي َكْيال ُينَجر

جي اَلَحلةي َتنُْفوََّنُْم لي َكَر َواألنَْثى َتنُْفوَن. إيىل َخاري مْ الذ  «. َحْيُث َأنَا َساكيٌن يفي َوَسطيهي

ا   4 رْسَ
إي َبنُو  َفَعل  َهَكَذا  بُّ ُموَسى  الر  َكاَم َكلَم   .

اَلَحلةي جي  إيىل َخاري َوَنُفوُهْم  ئييل  ا رْسَ
إي َبنُو  َهَكَذا  بُّ    5ئييل.  َفَفَعل  الر  َوَأَمَر 

ْن مَجييعي َخَطاَيا اإلنْ   6ُموَسى:   ٌَة َشْيئًا مي ل َرُجٌل أو اْمَرأ ئييل: إيَذا َعمي ا رْسَ
ليَبنيي إي بر َفَقْد َأْذَنَبْت  »ُقل  َياَنًة بيالر 

َساني َوَخاَن خي

ْد َعلْيهي َُخَْسُه َوَتْدَفْعُه ليلذي   7تيلَك الن ْفُس.   لْت َوَتُرد  َما َأْذَنَبْت بيهي بيَعْينيهي َوَتزي
ي تيَها التيي َعمي

ر  بيَخطي
.  َفلُتقي َوإْن    8ي َأْذَنَبْت إيلْيهي

ي  ُجلي َويلي لر 
ني َفْضاًل َعْن َكْبشي الكَ َكاَن لْيَس لي بر ألَْجلي الَكاهي لر 

د  إيلْيهي الُْذَنَب بيهي َفالُْذَنُب بيهي اَلْرُدوُد َيُكوُن لي رَيُ
ي   لي اَرةي الذي ف 

ُر بيهي َعنُْه.   ني    9ُيَكفر ُموََّنَا ليلَكاهي ئييل التيي ُيَقدر ا رْسَ
َواإلْنَساُن َأْقَداُسُه َتُكوُن    10َتُكوُن لُه.  َوُكلُّ َرفييَعٍة َمَع ُكلر َأْقَداسي َبنيي إي

َفلُه َيُكوُن«.   ني  َأْعَطى إْنَساٌن َشْيئًا ليلَكاهي إيَذا  بُّ ُموَسى:    11لُه.  َوَأَمَر الر 
ئييل:    12 ا رْسَ

إي ليَبنيي  ُة َرُجٍل  »ُقل  َ إيَذا َزاَغتي اْمَرأ

َياَنةً  َسٌة    13  َوَخاَنْتُه خي َي َنجي ْت َوهي َها َواْسَتَُّتَ
َي َذليَك َعْن َعْينَْي َرُجلي َولْيَس  َواْضَطَجَع َمَعَها َرُجٌل اْضطيَجاَع َزْرٍع َوُأْخفي

َي ملْ ُتْؤَخذْ  ٌد َعلْيَها َوهي َسةٌ   14  َشاهي َي َنجي تيهي َوهي َ ةي َوَغاَر َعىل اْمَرأ ُه ُروُح الَغرْيَ ا ُه ُروُح أو  َفاْعَُّتَ ا تيهي    اْعَُّتَ َ ةي َوَغاَر َعىل اْمَرأ الَغرْيَ

َسةً  َي لْيَسْت َنجي نيي َشعيرٍي ال َيُص  15  َوهي ْن َطحي يَفةي مي َا َمَعَها: ُعرْشي اإلي ني َوَيْأِتي بيُقْرَباَّني َتيهي إيىل الَكاهي ُجُل َباْمَرأ بُّ َعلْيهي  َيْأِتي الر 

ُلَبانًا ألن ُه   مَ َزْيتًا َوال جَيَْعُل َعلْيهي  ةٍ َتْقدي ُر َذْنبًا.    ُة َغرْيَ َمُة تيْذَكاٍر ُتَذكر بر    16َتْقدي ُفَها َأَماَم الر 
ُن َوُيوقي ُمَها الَكاهي َوَيْأُخُذ    17َفُيَقدر

 َخَزٍف 
ي
سًا يفي إيَناء ُن َماًء ُمَقد  ي يفي َأْرضي اَلْسَكني الَكاهي َن الُغَباري الذي ُن مي   َوَيْأُخُذ الَكاهي

ي
ُن   18 َوجَيَْعُل يفي امَلاء َوُيوقيُف الَكاهي

َي   َمَة الترْذَكاري التيي هي  َيَدُّْيَا َتْقدي
 َوجَيَْعُل يفي

ُف َرْأَس اَلْرأَةي بر َوَيْكشي َة َأَماَم الر  َ ةي اَلْرأ َمُة الَغرْيَ
ني َيُكوُن    َتْقدي َماُء  َويفي َيدي الَكاهي

 الُرُّ 
ُن اَلْرأَةَ   19.  اللْعنَةي ْن    َوَيْسَتْحليُف الَكاهي يغيي إيىل َنَجاَسٍة مي ْع َمَعكي َرُجٌل َوإْن ُكنْتي ملْ َتزي َوَيُقوُل هلَا: إْن َكاَن ملْ َيْضَطجي

 َهَذا الُرر حَتْتي َرُجليكي  
 اللْعنَةي

ي
ْن َماء يَئًة مي ْستي َوَجَعل َمَعكي   20.  َفُكوِّني َبري  َوَتنَج 

ْن حَتْتي َرُجليكي
ْن إْن ُكنْتي َقْد ُزْغتي مي   َولكي

َرُجٌل َغرْيُ َرُجليكي َمْضَجَعُه.  
بُّ لْعنًَة َوَحلفًا    21  الر 

: جَيَْعُلكي
ُن ليلَمْرأَةي ََة بيَحلفي اللْعنَةي َوَيُقوُل الَكاهي ُن اَلْرأ َيْسَتْحليُف الَكاهي

ماً َبنْيَ َشْعبيكي   بُّ َفْخَذكي َساقيَطًة َوَبْطنَكي َواري ْسَقاطي  اُء اللْعنَةي َهَذا يفي َأْحَشائيكي  َوَيْدُخُل مَ   22.  بيأْن جَيَْعل الر  ي ليَوَرمي الَبْطني َوإلي

نيَ الَفْخذي  نَي.    ، . َفَتُقوُل اَلْرأَُة: آمي  الُرر    23آمي
ي
َتابي ُثم  َيْمُحوَها يفي امَلاء

هي اللْعنَاتي يفي الكي ُن َهذي َة    24َوَيْكُتُب الَكاهي َ َوَيْسقيي اَلْرأ

 الُر  
َرةي.    َماَء اللْعنَةي ْن َيدي اَلْرأَةي    25َفَيْدُخُل فييَها َماُء اللْعنَةي ليلَمَرا ُن مي ةي َوَيْأُخُذ الَكاهي َمَة الَغرْيَ

بر    َتْقدي َمَة َأَماَم الر 
ُد الت ْقدي َوُيَردر

  . ُمَها إيىل اَلْذَبحي ََة امَلاَء.    26َوُيَقدر َمةي تيْذَكاَرَها َوُيوقيُدُه َعىل اَلْذَبحي َوَبْعَد َذليَك َيْسقيي اَلْرأ َن الت ْقدي ُن مي َوَمَتى    27َوَيْقبيُض الَكاهي

َرةي   َسْت َوَخاَنْت َرُجلَها َيْدُخُل فييَها َماُء اللْعنَةي ليلَمَرا مُ َسَقاَها امَلاَء َفإْن َكاَنْت َقْد َتنَج  رُي  َفرَيي  َبْطنَُها َوَتْسُقُط َفْخُذَها َفَتصي
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ُة لْعنًَة يفي َوَسطي َشْعبيَها َ أُ َوحَتَْبُل بيَزْرٍع«.    28.  اَلْرأ َرًة َتَتََب 
َسْت َبل َكاَنْت َطاهي ُة َقْد َتنَج  َ ةي   29َوإْن ملْ َتُكني اَلْرأ يَعُة الَغرْيَ هي رَشي .  َهذي

ْن حَتْتي 
ٌَة مي َسْت إيَذا َزاَغتي اْمَرأ َها َوَتنَج 

 (َرُجلي

 ورية يلعقوب كُ بيع الُ  •
يُسو  27)   34- 27/    25التكوين   َوَكاَن عي  . اْلُغالَماني  َ ال    َفَكَبي َكامي إْنَسانا  َوَيْعُقوُب   . ةي ي  اْلََبر إْنَساَن  ْيَد  ُف الص 

َيْعري إْنَسانا 

َياَم.   بُّ َيْعُقوَب.    28َيْسُكُن اخْلي
ْفَقُة َفَكاَنْت حُتي ا ري  َصْيدًا َوأم 

هي يُسَو ألن  يفي َفمي َوَطَبَخ َيْعُقوُب َطبييخا    29َفاَحب  إْسَحاُق عي

َن احْلَ 
يُسو مي َي    30.  ْقلي َوُهَو َقْد أْعَياَفأتَى عي ْن َهَذا األَْحَري ألِّنر َقْد أْعَيْيُت. )ليَذليَك ُدعي

ْمنيي مي يُسو ليَيْعُقوَب: »أْطعي َفَقاَل عي

َتَك َفَقاَل َيْعُقوُب: »  31اْسُمُه أُدوَم(.   ي  ي اْلَيْوَم َبُكوري
يُسو: »  32«.  بيْعني ي ٌة؟َها أنَا َماٍض إىَل اْلَْوتي فَ َفَقاَل عي اَمَذا يلي َبُكوري

  33«  لي

َلُه.   اْلَيْوَم«. َفَحَلَف   َ ْف يلي
َيْعُقوُب: »اْحلي ليَيْعُقوَب َفَقاَل  َتُه  ي  ً َوَطبييَخ َعَدسٍ   34.  َفَباَع َبُكوري ُخْبزا يُسَو  َيْعُقوُب عي   َفأْعَطى 

َب َوَقاَم َوَمََض.  ةَ َفاَكَل َورَشي ي  يُسو اْلَبُكوري
 ( . َفاْحَتَقَر عي

 ة كَ قوب يرسق الَبَ يع  •
«. َفَقاَل: »َهَئنََذا. َمْن أنَْت َيا اْبنيي؟«    18)   40- 18/    27التكوين   :    َيْعُقوُب َفَقاَل    19َفَدَخَل إىَل أبييهي َوَقاَل: »َيا أيبي ألبييهي

يُسو بيْكُركَ » ْمَتنيي.  أنَا عي ي  . َقْد َفَعْلُت َكاَم َكل  ْن َصْيدي َكنيي َنْفُسَك ُقمي اْجليْس َوُكْل مي : »َما    20«.  ليُتَباري ْبنيهي َفَقاَل إْسَحاُق الي

  .» َ يلي ب  اهَلََك َقْد َيرس  ي؟« َفَقاَل: »إن  الر 
َد َيا اْبني ْعَت ليَتجي ي أرْسَ َك َيا    21َهَذا ال ذي ْم ألُجس  َيْعُقوَب: »َتَقد 

َفَقاَل إْسَحاُق لي

يُسو أْم الاْبنيي.   هُ   22«  ؟أأنَْت ُهَو اْبنيي عي  َفَجس 
َيْعُقوُب إىَل إْسَحاَق أبييهي َم  ن   َوَقاَل: »  َفَتَقد 

ْوُت َصْوُت َيْعُقوَب َوَلكي الص 

يُسو َيَدا عي يهي   23«.  اْلَيَدْيني  يُسو أخي َكَيَدْي عي َرَتنْيي  ُمْشعي َكاَنَتا  َيَدْيهي  ْفُه ألن   َيْعري اْبنيي    24.  َفَباَرَكهُ .  َومَلْ  ُهَو  أنَْت  »َهْل  َوَقاَل: 

يُسو؟« َفَقاَل: » ْن َصْيدي اْبنيي    25«.  أنَا ُهوَ عي ُكَل مي ْم يلي آلي َكَك َنْفسي َفَقاَل: »َقدر َم َلهُ َحت ى ُتَباري ً  َفأَكَل    «. َفَقد  َوأْحَِضَ َلُه ََخْرا

َب  اْبنيي«.    26.  َفرَشي َيا  َوَقبرْلنيي  ْم  َلُه إْسَحاُق أبُوُه: »َتَقد  َوَقب َلُه.    27َفَقاَل  َم  َوَباَرَكهُ َفَتَقد  ثيَيابيهي  َرائيَحَة  . َوَقاَل: »أنُْظْر!  َفَشم  

 َحْقٍل َقْد َباَرَكُه الر  
ئيَحةي .  َرائيَحُة اْبنيي َكَرا نَْطٍة َوََخٍْر.    28بُّ ْن َدَسمي األْرضي َوَكْثَرَة حي  َومي

ي
اَمء ْن َنَدى الس 

  29َفْلُيْعطيَك الُل مي

نُوَك َمْلُعونينَي َوُمَباري َوَتْسُجْد َلَك َقَبائيُل ليُيْسَتْعَبْد َلَك ُشُعوٌب   َك. ليَيُكْن العي َك َوْلَيْسُجْد َلَك َبنُو أمر
ُكوَك  . ُكْن َسيردًا إلْخَوتي

يُسَو أ   30ُمَباَركينَي«.   ْن َلُدْن إْسَحاَق أبييهي إن  عي ْن َبَرَكةي َيْعُقوَب َوَيْعُقوُب َقْد َخَرَج مي نَْدَما َفَرَغ إْسَحاُق مي َخاُه أتَى  َوَحَدَث عي

هي  ْن َصْيدي : »لي   31  مي َا إىَل أبييهي َوَقاَل ألبييهي َمًة َوَدَخَل هبي ْن َصْيدي اْبنيهي  َفَصنََع ُهَو أيْضًا أْطعي َكنيي َنْفُسَك َيُقْم أيبي َوَيأُكْل مي «. َحت ى ُتَباري

يُسوَفَقاَل َلُه إْسَحاُق أبُوُه: »َمْن أنَْت؟« َفَقاَل: »  32 اْبنَُك بيْكُرَك عي ّداً   33«.  أنَا  . َوَقاَل:  َفاْرَتَعَد إْسَحاُق اْرتيَعادًا َعظيياًم جي
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ي اْصَطاَد َصيْ  ال ذي َقْبَل إْن جَتييَء  »َفَمْن ُهَو  َن اْلُكلر  َفأَكْلُت مي  إيَل  
بيهي ُمَباَركًا!«    َوَباَرْكُتُه؟دًا َوأتَى  نَْدَما    34َنَعْم َوَيُكوُن  َفعي

يُسو َكالَم أبييهي  َع عي ّداً َسمي ًة جي يَمًة َوُمر 
َخًة َعظي َخ َِصْ : » َِصَ !َوَقاَل ألبييهي ْكنيي أنَا أيْضًا َيا أيبي َقْد َجاَء أُخوَك  اَل: »َفقَ  35« َباري

!    36«.  بيَمْكٍر َوأَخَذ َبَرَكَتَك  َتنْيي ي اآْلَن َمر 
َبني َي َيْعُقوَب َفَقْد َتَعق  تيي َوُهَو َذا اآْلَن َقْد  َفَقاَل: »أال إن  اْسَمُه ُدعي ي  أَخَذ َبُكوري

يُسو: »إِّنر َقْد َجَعْلُتُه َسيردًا َلَك َوَدَفْعُت إَلْيهي مَجييَع إْخَوتيهي    37«  أَما أبَْقْيَت يلي َبَرَكًة؟«. ُثم  َقاَل: »أَخَذ َبَرَكتيي
َفَقاَل إْسَحاُق ليعي

نَْطٍة َوََخٍْر. َفاَمَذا أْصنَُع إَلْيَك َيا اْبنيي؟«   : »  38َعبييدًا َوَعَضْدُتُه بيحي يُسو ألبييهي ؟َفَقاَل عي َدٌة َفَقْط َيا أيبي ْكنيي  َبا  أَلَك َبَرَكٌة َواحي ري

يُسو َصْوَتُه َوَبَكى.   !« َوَرَفَع عي َفأَجاَب إْسَحاُق أبُوُه: »ُهَو َذا بيال َدَسمي األْرضي َيُكوُن َمْسَكنَُك َوبيال    39أنَا أيْضًا َيا أيبي

ْن َفْوُق.   مي
ي
اَمء َنَدى الس 

يناََم جَتْ  40 ْن َيُكوُن حي يَك ُتْسَتْعَبُد. َوَلكي ُ نيرَيُه َعْن ُعنُقيَك«.َوبيَسْيفيَك َتعييُش َوألخي  (َمُح إن َك ُتَكرسر

 ب لِ غ  يعقوب يُصارع اهلل ويَ  •
اَضَة َيبُّوَق  22)   32- 22/    32التكوين   َيَتْيهي َوأْوالَدُه األَحَد َعرَشَ َوَعََبَ َِمَ تَْيهي َوَجاري ْيَلةي َوأَخَذ اْمَرأ  23. ُثم  َقاَم يفي تيْلَك الل 

ديَي َوأَجاَز َما َكاَن َلُه.  َي َيْعُقوُب َوْحَدُه.  24أَخَذُهْم َوأَجاَزُهُم اْلَوا َومَل ا َرأى   25.  عي اْلَفْجري َوَصاَرَعُه إْنَساٌن َحت ى ُطُلو َفَبقي

ُر َعَلْيهي  هي َفاْنَخَلَع ُحقُّ َفْخذي َيْعُقوَب يفي ُمَصاَرَعتيهي َمَعُه.    أن ُه ال َيْقدي َب ُحق  َفْخذي َِضَ
«. اْطليْقنيي ألن ُه َقْد َطَلَع اْلَفْجرُ َوَقاَل: »  26

ْكنيي«.   ُتَباري َفَقاَل: »ال ُيْدَعى اْسُمَك يفي َما َبْعُد    28: »َما اْسُمَك؟« َفَقاَل: »َيْعُقوُب«.  َفَساَلهُ   27َفَقاَل: »ال أْطليُقَك إْن مَلْ 

ئييَل   ا َبْل إرْسَ ْرَت َيْعُقوَب   َوالن اسي َوَقدي
ي
َمَع الل اَذا    29«.  ألن َك َجاَهْدَت  َ

ي
َفَقاَل: »مل َك«.  بياْسمي ِّني  ْ َيْعُقوُب: »أْخَبي َوَسأَلُه 

ي؟«   َيْت  « َقائيال: » َفنييئييَل »   اْسَم اْلََكاني َفَدَعا َيْعُقوُب    30َوَباَرَكُه ُهنَاَك.  َتْسأُل َعني اْسمي َوْجٍه َوُنجر
ألِّنر َنَظْرُت الَل َوْجهًا لي

هي    31«.  َنْفسي  ْمُس إْذ َعََبَ َفنُوئييَل َوُهَو خَيَْمُع َعىَل َفْخذي َقْت َلُه الش  ي    ليَذليَك ال َيأُكُل َبنُو  32  - َوأرْشَ ذي ْرَق الن َسا ال  ئييَل عي ا إرْسَ

ْرقي الن َسا. َب ُحق  َفْخذي َيْعُقوَب َعىَل عي  (َعىَل ُحقر اْلَفْخذي إىَل َهَذا اْلَيْومي ألن ُه َِضَ

 ليمان ر سُ ف  كُ  •
يَبًة َكثيرَيةً َوَأَحب  اْلَليُك ُسَلْياَمُن    1)   13- 1/    11اللوك األول   ي اٍت    نيَساًء َغري

ي اٍت َوَأُدومي
وني بيي اٍت َوَعمُّ ْرَعْوَن: ُموآ

َمَع بينْتي في

ثري اٍت  
ي اٍت َوحي

ْم َوُهْم الَ َيْدُخُلوَن إيلَ   2َوَصْيُدوني ئييَل: ]الَ َتْدُخُلوَن إيَلْيهي ا رْسَ
بُّ ليَبنيي إي يَن َقاَل َعنُْهُم الر 

ذي َن األَُممي ال  ْيُكْم،  مي

يُلو  ُْم ُيمي ْم[.  ألَّن  َتيهي  بياْلََحب ةي َن ُقُلوَبُكْم َوَراَء آهلي
ي
َُؤالَء يرَداتي   3.  َفاْلَتَصَق ُسَلْياَمُن هبي  الس 

ي
َن النرَساء َئٍة مي َوَثاَلُث  ،  َوَكاَنْت َلُه َسْبُع مي

ير  ري ا َ َن الرس  َئٍة مي ٍَة ُأْخَرىَوَكاَن يفي َزَماني    4.  َفَأَماَلْت نيَساُؤُه َقْلَبهُ .  مي َومَلْ َيُكْن  ،  َشْيُخوَخةي ُسَلْياَمَن أن  نيَساَءُه َأَمْلَن َقْلَبُه َوَراَء آهلي

بر إيهَليهي َكَقْلبي َداُوَد َأبييهي  اًل َمَع الر 
ْجسي الْ   5.  َقْلُبُه َكامي يرنَي َوَمْلُكوَم ري

ْيُدوني  الص 
يرنيَ َفَذَهَب ُسَلْياَمُن َوَراَء َعْشُتوَرَث إيهَلَةي

وني . َعمُّ
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بر   6 الر  َعْينَيي   
ُسَلْياَمُن الرش   يفي َل  َأبييهي ،  َوَعمي َكَداُوَد  ََتَامًا  ب   الر  َيْتَبعي  ْجسي    7.  َومَلْ  ُمْرَتَفَعًة ليَكُموَش ري َبنَى ُسَلْياَمُن  ينَئيٍذ  حي

ُوَلَك 
ي
ي جُتَاَه ُأوُرَشلييَم، َول بييرنَي َعىَل اْْلََبلي ال ذي وَن. اْلُوآ ي َعمُّ

ْجسي َبني  الل َواِتي ُكن    8 ري
يَباتي يعي نيَسائيهي اْلَغري َمي

َوَهَكَذا َفَعَل ْلي

  . ن  هي
َتي هلي تَ   9ُيوقيْدَن َوَيْذَبْحَن آلي ي َتَراَءى َلُه َمر 

ذي ئييَل ال  ا رْسَ
بر إيََلي إي بُّ َعىَل ُسَلْياَمَن ألن  َقْلَبُه َماَل َعني الر  َب الر 

،  َفَغضي  10نْيي

ًَة ُأْخَرى  َهَذا األَْمري إْن الَ َيت بيَع آهلي
بُّ . َوأْوَصاُه يفي  الر 

ْن َأْجلي إن  َذليَك   11. َفَلْم حَيَْفْظ َما أْوََص بيهي بُّ ليُسَلْياَمَن: ]مي َفَقاَل الر 

َفإي  َا،  تيي أْوَصْيُتَك هبي َ ال 
ئيِضي َوَفَرا ي  حَتَْفْظ َعْهدي َومَلْ  نَْدَك، 

َك.  عي يقًا َوُأْعطييَها ليَعْبدي ََتْزي َعنَْك  اْلَْمَلَكَة  ُق  ُأَمزر إيال  إيِّنر الَ    12ِّنر 

ُقَها.   َك ُأَمزر
ْن َيدي اْبني ْن َأْجلي َداُوَد َأبييَك، َبْل مي َك، مي  َأي امي

نَْك اْلَْمَلَكَة ُكل َها، َبْل   13َأْفَعُل َذليَك يفي ُق مي ُأْعطيي    َعىَل َأِّنر الَ ُأَمزر

هُتَا[. ي اْخَُّتْ
تي ي، َوألَْجلي ُأوُرَشلييَم ال  ْبنيَك، ألَْجلي َداُوَد َعْبدي دًا الي ْبطًا َواحي  (سي

 انية ة راحاب الزت صَّ قِ  •
اً   1)   3- 1/    2يشوع   ّ

طريَم َرُجَلنْيي َجاُسوَسنْيي رسي ْن شي ْبُن ُنوٍن مي حَيا«.    ، َفَأْرَسَل َيُشوُع  أنُْظَرا األَْرَض َوَأري َقائياًل: »اْذَهَبا 

َراَحاُب َفَذَهَبا   اْسُمَها  َزانيَيٍة  ٍة  َ اْمَرأ َبْيَت  ُهنَاَك.    َوَدَخاَل  ْيَلَة    2َواْضَطَجَعا  الل  ُهنَا  إىَل  َدَخَل  َقْد  َذا  »ُهَو  حَيا:  َأري َليكي 
ي
ل يَل  َفقي

َسا األَْرَض«.   َيَتَجس 
لي ئييَل  ا رْسَ

ْن َبنيي إي َأتََيا    3َرُجاَلني مي ُجَلنْيي الل َذْيني  ي الر 
جي حَيا إىَل َراَحاَب َيُقوُل: »َأْخري َفَأْرَسَل َمليُك َأري

َسا األَْرَض ُكل َها«. ،إيَلْيكي َوَدَخاَل َبْيَتكي  َيَتَجس 
اَُم َقْد َأتََيا لي  (ألَّن 

َسا األَْرَض: »  22)   27- 22/    6يشوع   ُجَلنْيي الل َذْيني جَتَس  لر 
نيَيةي َوَقاَل َيُشوُع لي ا  الز 

ةي ْرأَ ْن ُهنَاَك    اْدُخاَل َبْيَت اْلَ َجا مي َوَأْخري

َحَلْفتُ  َكاَم  هَلَا  َما  َوُكل   ََة  ْرأ هَلَا«.  اْلَ هَلَا   23اَم  َما  َوُكل   َوإيْخَوهَتَا  َها  َوُأم  َوَأبَاَها  َراَحاَب  َوَأْخَرَجا   
اْْلَاُسوَساني َوُكل     ،َفَدَخَل 

ئييَل.   ا رْسَ
ل ةي إي َج حَمَ َها َوَتَرَكاُهْم َخاري اَم الْ   24َعَشائيري َا. إن  ينََة بيالن اري َمَع ُكلر َما هبي َهُب َوآنيَيُة النَُّحاسي  َوَأْحَرُقوا اْلَدي ُة َوالذ  ض 

في

  . بر  الر 
َنةي َبْيتي َزا يدي َجَعُلوَها يفي خي نيَيَة َوَبْيَت َأبييَها َوُكل  َما هَلَا  25َواحْلَدي ا . َوَسَكنَْت يفي َوَسطي  َواْسَتْحَيا َيُشوُع َراَحاَب الز 

ئييَل إىَل َهَذا اْلَيْومي  ا رْسَ
َا َخب َأتي ا  ، إي حَيا. ألَّن  َسا َأري َيَتَجس 

َوَحَلَف َيُشوُع يفي َذليَك اْلَوْقتي   26ْلُْرَسَلنْيي الل َذْيني َأْرَسَلُهاَم َيُشوُع لي

ُس   ُيَؤسر
هي حَيا. بيبيْكري ينََة َأري هي اْلَدي َيُقوُم َوَيْبنيي َهذي ي  ُجُل ال ذي بر الر  اَم الر  اًل: »َمْلُعوٌن ُقد 

هي َقائي هَبَا«.  َها َوبيَصغيريي ُب َأبَْوا   27 َينْصي

بُّ َمَع َيُشوعَ  . ،َوَكاَن الر  ُه يفي مَجييعي األَْرضي  ( َوَكاَن َخََبُ

 تان بين إرسائيل خِ  •
انٍ   2)   9- 2/    5يشوع   ْن َصو 

َك َسَكاكينَي مي بُّ ليَيُشوَع: »اْصنَْع لينَْفسي  َقاَل الر 
ئييَل    ،يفي َذليَك اْلَوْقتي ا رْسَ

َوُعْد َفاْخُتْن َبنيي إي

ٍن    3«.  َثانيَيةً  ا ْن َصو 
ئييَل يفي َتلر اْلُقَلفي َفَصنََع َيُشوُع َسَكاكينَي مي ا رْسَ

اُهْم: إن     4.  َوَخَتَن َبنيي إي َوَهَذا ُهَو َسَبُب َخْتني َيُشوَع إيي 
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َْصَ 
ْن مي نَي مي جي ْعبي اخْلَاري ُكورَ   ، مَجييعي الش   احْلَْربي   ، الذُّ

َجالي .    ،مَجييَع ري َْصَ
ْن مي ْم مي هي يقي بيُخُروجي ةي َعىَل الط ري ي   اْلََبر

ألن     5َماُتوا يفي

يَن َخَرُجوا َكانُ  ذي ْعبي ال  َْصَ  مَجييَع الش 
ْن مي ْم مي هي يقي بيُخُروجي يَن ُوليُدوا يفي اْلَقْفري َعىَل الط ري ذي ْعبي ال  ا مَجييُع الش  نَي. َوَأم 

ُتوني وا َِمْ

  . َجاُل احْلَْربي   6َفَلْم خُيَْتنُوا ْعبي ري يُع الش 
 اْلَقْفري َحت ى َفنيَي مَجي

ئييَل َساُروا َأْرَبعينَي َسنًَة يفي ا رْسَ
َْصَ ألن  َبنيي إي

ْن مي نَي مي جي   ،  اخْلَاري

بر   الر 
يَن مَلْ َيْسَمُعوا ليَقْولي ذي اَها  ،ال  َينَا إيي 

ْم إْن ُيْعطي َبائيهي بُّ آلي ي َحَلَف الر 
تي ُّييمي األَْرَض ال  بُّ هَلُْم إن ُه الَ ُيري يَن َحَلَف الر 

ذي   ، ال 

تيي َتفييُض َلَبنًا َوَعَساًل.  ا  7األَْرَض ال  ُْم َكاُنوا ُقْلفاً َبنُوُهْم َفَأَقاَمُهْم َمَكاََّنُْم. َوَأم  اُهْم َخَتَن َيُشوُع ألَّن  ي  إيْذ مَلْ خَيْتينُوُهْم يفي   ،َفإي

  . يقي  اْلََحل ةي َحت    8الط ري
ْم يفي ُْم َأَقاُموا يفي َأَماكينيهي  إَّن 

ْختيَتاني َن االي ْعبي مي .  َوَكاَن َبْعَدَما اْنَتَهى مَجييُع الش  ُئوا بُّ    9ى َبري َوَقاَل الر 

ْلَجاَل« إىَل َهَذا اْليَ  َي اْسُم َذليَك اْلََكاني »اْْلي «. َفُدعي َْصَ
.ليَيُشوَع: »اْلَيْوَم َقْد َدْحَرْجُت َعنُْكْم َعاَر مي  (ْومي

 از رشيعة الُب  •
.    9)   14- 9/    23التثنية  

ٍ
 َردييء

ٍ
ء ْن ُكلر يَشْ ْز مي َأْعَدائيَك َفاْحَُّتي يَك َرُجٌل َغرْيَ    10»إيَذا َخَرْجَت يفي َجْيٍش َعىل 

إْن َكاَن في

  . لي اَلَحلةي . ال َيْدُخل إيىل َداخي جي اَلَحلةي ُرُج إيىل َخاري ضي اللْيلي خَيْ ْن َعاري ٍر مي ُل   11َطاهي  َيْغَتسي
ي
نَْد    َوَنْحَو إيْقَبالي اَلَساء  َوعي

ٍ
بياَمء

  . لي اَلَحلةي ْمسي َيْدُخُل إيىل َداخي جًا.    12ُغُروبي الش  َج اَلَحلةي ليَتْخُرَج إيلْيهي َخاري ٌع َخاري َوَيُكوُن لَك َوَتٌد    13َوَيُكوُن لَك َمْوضي

َزكَ  ُبَرا ُع َوُتَغطري  جًا َوَتْرجي نَْدَما جَتْليُس َخاري
بيهي عي ليَتْحُفَر  تيَك  َذَك    14.  َمَع ُعد  ليُينْقي لتيَك   َوَسطي حَمَ

إيهلََك َسائيٌر يفي ب   الر  ألن  

 َوَيْدَفَع َأْعَداَءَك َأَماَمَك 
ٍ
ء َسًة ليَئال َيَرى فييَك َقَذَر يَشْ لُتَك ُمَقد  َع َعنَْك . َفلَتُكْن حَمَ جي  ( . َفرَيْ

 ء ر  األكل ىلع الَ  •
دٍ   9)   17- 9/    4حزقيال   َواحي  

ٍ
َعاء وي يفي  َوَضْعَها  َوَكْرَسن َة  َوُدْخنًا  َوَعَدسًا  َوُفوالً   ً َوَشعيريا َقْمحًا  َك  لينَْفسي أنَْت    ، َوُخْذ 

َئةي َيْوٍم َوتيْسعينيَ  ُئ فييَها َعىَل َجنْبيَك. َثاَلَث مي تيي َتت كي  األَي امي ال 
ً َكَعَددي َك ُخْبزا ي    10ُكُلُه.   َيْومًا َتأْ َواْصنَْعَها لينَْفسي ذي َوَطَعاُمَك ال 

َتْأُكُلُه.   َوْقٍت  َوْقٍت إىَل  ْن  َشاقياًل. مي يَن  رْشي َيْوٍم عي ُكل    . بياْلَوْزني َيُكوُن  ْن    11َتْأُكُلُه  مي  . اهْلينيي . ُسْدَس  بياْلَكْيلي اَء  امْلَ ُب  َوَترْشَ

ُبُه.   َن    12َوْقٍت إىَل َوْقٍت َترْشَ عيريي َوَتْأُكُل َكْعكًا مي يمْ .  الش  بيُزُه َأَماَم ُعُيوَّني َن اإلْنَساني خَتْ ُرُج مي ي خَيْ  ال ذي
ي
َوَقاَل   13«.  َعىَل اخْلُْرء

[ : بُّ مْ الر  يَن َأْطُرُدُهْم إيَلْيهي ذي َس َبنْيَ األَُممي ال  ئييَل ُخْبَزُهُم الن جي ا رْسَ
َيْأُكُل َبنُو إي َيا َسيرُد ا   14«.  َهَكَذا   

بُّ َفُقْلُت: ]آهي َها    ، لر 

يَسةً  يَتًة أْو َفري َباَي إىَل اآلَن مَلْ آُكْل مي ْن صي ْس. َومي  مَلْ َتَتنَج 
ٌس«.    ،َنْفسي ي حَلٌْم َنجي : ]اْنُظْر.    15َوالَ َدَخَل َفمي َقْد َجَعْلُت  َفَقاَل يلي

 اإلْنَساني َفَتْصنَُع ُخْبَزَك َعَلْيهي 
ي
ْثَي اْلَبَقري َبَدَل ُخْرء : ]َيا اْبَن آَدمَ وَ   16«.  َلَك خي َم اخْلُْبزي يفي ُأوُرَشلييمَ   ،َقاَل يلي ُ قيَوا   ، َهَئنََذا ُأَكرسر
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 َوبياْلَغمر 
ةي  ،َفَيْأُكُلوَن اخْلُْبَز بياْلَوْزني اَء بياْلَكْيلي َوبياحْلرَْيَ ُبوَن امْلَ اءُ  17َوَيرْشَ َزُهُم اخْلُْبُز َوامْلَ ُجُل  ، ليَكْي ُيْعوي وا الر  ُ  َوَأُخوُه  َوَيَتَحري 

ْم[. هي  (َوَيْفنُوا بيإيْثمي

 ل و  ب الَ ة ورُش  رَ ذ  ل العَ أك   •
َرْبَشاَقى   12)   15- 12/    36إشعياء   اْلَكاَلم؟  َفَقاَل  ََذا  هبي ألَتََكل َم  ي  َسيردي ي 

َأْرَسَلني َوإيَلْيَك  َك  َسيردي إىَل  »َهْل  إىَل  :  َأَلْيَس 

َمَعُكْم؟ َبْوهَلُْم  ُبوا  َوَيرْشَ َرهَتُْم  َعذي ليَيْأُكُلوا  وري  السُّ َعىَل  نَي 
اْْلَاليسي َجالي  َعظييٍم    13«.  الرر بيَصْوٍت  َوَناَدى  َرْبَشاَقى  َوَقَف  ُثم  

وَر.   : »اْسَمُعوا َكاَلَم اْلَليكي اْلَعظييمي َمليكي َأشُّ ير
َذُكْم    14بياْلَيُهودي ُر إْن ُينْقي ي ا ألن ُه الَ َيْقدي

َهَكَذا َيُقوُل اْلَليُك: الَ خَيَْدْعُكْم َحَزقي

هي الَْ  15 . الَ ُتْدَفُع َهذي بُّ ُذَنا الر 
بر َقائياًل: إْنَقاذًا ُينْقي ُلوَن َعىَل الر 

ي ا َتت كي
وَر.َوالَ جَيَْعْلُكْم َحَزقي ينَُة إىَل َيدي َمليكي َأشُّ  (دي

 وه جُ ث ىلع الوُ ر  الفَ  •
َا اْلَكَهنَ   1)   4- 1/    2مالخي   ي ُة َأُّيُّ

هي اْلَوصي دًا    2ُة:  َواآلَن إيَلْيُكْم َهذي إْن ُكنُْتْم الَ َتْسَمُعوَن َوالَ جَتَْعُلوَن يفي اْلَقْلبي ليُتْعُطوا َُمْ

َلَعنُْتَها ألن كُ  َقْد  َبْل  َبَرَكاتيُكْم  َوَأْلَعُن  ْعَن.  ُل َعَلْيُكُم الل  َفإيِّنر ُأْرسي  
ي َقاَل َربُّ اْْلُنُودي

ْسمي .  الي لينَي يفي اْلَقْلبي َلْسُتْم َجاعي  3ْم 

ْرَع  َهئَ  ُر َلُكُم الز  ُكْم َفْرَث َأْعَياديُكْم َفُتنَْزُعوَن َمَعهُ نََذا أنَْتهي هي    4.  َوَأُمدُّ اْلَفْرَث َعىَل ُوُجوهي َفَتْعَلُموَن َأِّنر َأْرَسْلُت إيَلْيُكْم َهذي

ي َمَع ألوي َقاَل َربُّ اْْلُنُودي.
ي َة ليَكْوني َعْهدي

 ( اْلَوصي

 جدا    وحٌ دُ م  ومَ   مجيٌل   رجٌل  •
هي َحت ى    25)  29- 25/  14صموئيل الثاِّن  ْن َباطيني َقَدمي ّدًا َكَأبَْشاُلوَم، مي ئييَل َرُجٌل مَجييٌل َوَُمُْدوٌح جي ا رْسَ

َومَلْ َيُكْن يفي ُكلر إي

ري ُكلر َسنٍَة،    26َهاَمتيهي مَلْ َيُكْن فييهي َعْيٌب.    َرْأَسُه، إيْذ َكاَن حَيْليُقُه يفي آخي
هي نَْد َحْلقي ُن َشْعَر  ،  ْيهي َفَيْحليُقهُ ألن ُه َكاَن َيْثُقُل َعلَ َوعي َكاَن َيزي

َئَتْي َشاقيٍل بيَوْزني اْلَليكي  هي مي .  27.  َرْأسي ًَة مَجييَلَة اْلَنَْظري َدٌة اْسُمَها َثاَماُر، َوَكاَنتي اْمَرأ   28َوُوليَد ألَبَْشاُلوَم َثاَلَثُة َبنينَي َوبينٌْت َواحي

.  َوَأَقاَم َأبَْشاُلوُم يفي ُأوُرَشلييَم َس  َ    29نََتنْيي َومَلْ َيَر َوْجَه اْلَليكي
َلُه إىَل اْلَليكي َفَلْم َيَشْأ إْن َيْأِتي سي رُيْ

َب لي َفَأْرَسَل َأبَْشاُلوُم إىَل ُيوآ

. َ
. ُثم  َأْرَسَل أيْضًا َثانيَيًة َفَلْم َيَشْأ إْن َيْأِتي

 (إيَلْيهي

 فعة واحدة ُمه فقتلهم دُ هزت رُ  •
.    8)   12- 8/    23صموئيل الثاِّن   ُّ َرئييُس الث اَلَثةي

َبُث الت ْحَكُموِّني يَن ليَداُوَد: ُيَشْيَب َبش  ذي هي َأْساَمُء األَبَْطالي ال  ُه  َهذي ُهَو َهز  ُرحْمَ

َدةً  َئٍة َقَتَلُهْم ُدْفَعًة َواحي ي َأَحُد الث الَ   9.  َعىَل َثاَمني مي يناََم  َوَبْعَدُه َأليَعاَزاُر ْبُن ُدوُدو ْبني َأُخوخي يَن َكاُنوا َمَع َداُوَد حي ذي َثةي األَبَْطالي ال 

ئييَل.   ا رْسَ
َجاُل إي َد ري يَن اْجَتَمُعوا ُهنَاَك ليْلَحْربي َوَصعي ذي يرنَي ال 

ليْسطييني وا اْلفي ُ َعري 
يرنَي    10

ليْسطييني َب اْلفي ا ُهَو َفَأَقاَم َوَِضَ َحت ى  َأم 
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َقْت َيُدُه  ،  َكل ْت َيُدهُ  ْيفي َوَلصي ْعُب َوَراَءُه ليلن ْهبي َفَقْط.  بيالس  ، َوَرَجَع الش  بُّ َخاَلصًا َعظييامً يفي َذليَك اْلَيْومي ، َوَصنََع الر 
11 

يُّوَن َجْيشًا َوَكاَنْت ُهنَاَك قيْطَعُة َحْقٍل َُمْلُ 
ليْسطييني . َفاْجَتَمَع اْلفي يُّ ري ي اهْلََرا ُة ْبُن َأجي ْن  وءًة َعدَ َوَبْعَدُه َشم  ْعُب مي سًا، َفَهَرَب الش 

يرنَي. 
ليْسطييني بُّ َخاَلصًا َعظييامً.  12َأَمامي اْلفي يرنَي َفَصنََع الر 

ليْسطييني َب اْلفي ْطَعةي َوأنَْقَذَها، َوَِضَ  ( َفَوَقَف يفي َوَسطي اْلقي

 رجل    ألَف   ار قتلُت ِح   بفكت  •
َاٍر  15)   20- 15/    15القضاة   ّياً َوَوَجَد َفك  َحي َب بيهي َأْلَف َرُجلٍ  ،َطري َاٍر ُكوَمًة   16. َفَأَخَذُه َوَِضَ َفَقاَل َشْمُشوُن: »بَفكر َحي

  . َاٍر َقَتْلُت َأْلَف َرُجلٍ ُكوَمَتنْيي هي   17«.  بيَفكر َحي ْن َيدي َن اْلَكاَلمي َرَمى اْلَفك  مي   18َوَدَعا َذليَك اْلََكاَن »َرَمَت حَلٍْي«.    ، َومَل ا َفَرَغ مي

َك َهَذا اخْلاََلَص اْلَعظييمَ  : »إن َك َقْد َجَعْلَت بيَيدي َعْبدي ب  ّدًا َفَدَعا الر 
َن اْلَعَطشي َوَأْسُقُط بي   ، ُثم  َعطيَش جي َيدي  َواآلَن َأُموُت مي

  .» ي يفي حَلٍْي   19اْلُغْلفي ُ اْلَْوَف ال ذي نَْها َماءٌ   ، َفَشق  اَّلل  َب َوَرَجَعْت ُروُحُه َفاْنَتَعَش. ليَذليَك َدَعا اْسَمُه »َعنْيَ    ،َفَخَرَج مي َفرَشي

ي«  وري تيي يفي حَلٍْي إىَل َهَذا اْلَيْومي َهقُّ  َأي امي اْلفي  20.  ال 
ئييَل يفي ا رْسَ

يَن َسنًَة.َوَقََض إلي رْشي يرنَي عي
 ( ليْسطييني

 ون شُ م   شَ ة ورِست لَ يِل دَ  •
ًة يفي َواديي َسْوَرَق اْسُمَها َدلييَلةُ َوَكاَن َبْعَد َذليَك أن ُه    4)   9- 4/    16القضاة   يرنَي    5.  َأَحب  اْمَرأَ

ليْسطييني َد إيَلْيَها َأْقَطاُب اْلفي َفَصعي

َوُتُه اْلَعظييَمةُ َوَقاُلوا هَلَا: » ي بياَمَذا قُّ يهي َواْنُظري ْذالَليهي   ،ََتَل قي نُْه لينُوثيَقُه إلي ُن مي َئَة َشاقيلي    ، َوبياَمَذا َنَتَمك  ٍد َأْلفًا َومي َفنُْعطيَيكي ُكلُّ َواحي

ٍة«.   ض 
»  6في ليَشْمُشوَن:  َدلييَلُة  ْذالَليَك؟َفَقاَلْت  إلي ُتوَثُق  َوبياَمَذا  اْلَعظييَمُة  قَُّوُتَك  بياَمَذا  ِّني  ْ »إيَذا    7«  َأْخَبي َشْمُشوُن:  هَلَا  َفَقاَل 

ٍة مَلْ  ي 
«.  أْوَثُقوِّني بيَسْبَعةي أْوَتاٍر َطري َن الن اسي ٍد مي رُي َكَواحي يرنَي َسْبَعَة أْوَتاٍر    8 جَتيف  َأْضُعُف َوَأصي

ليْسطييني َفَأْصَعَد هَلَا َأْقَطاُب اْلفي

َا  َفأْوَثَقْتُه هبي جَتيف   مَلْ  ٍة  ي  يُّوَن عَ   9  ،َطري
ليْسطييني َلُه: »اْلفي َفَقاَلْت   احْلُْجَرةي. 

نَْدَها يفي نُي الَبيٌث عي َفَقَطَع  َواْلَكمي َيا َشْمُشوُن«.  َلْيَك 

َوُتُه.  إيَذا َشم  الن اَر َومَلْ ُتْعَلْم قُّ
 (األْوَتاَر َكاَم ُيْقَطُع َفتييُل اْلََشاَقةي

بُّكي   15)   17- 15/    16القضاة  
ُأحي َتُقوُل  َلُه: »َكْيَف  َخَتلْ   ، َفَقاَلْت  َقْد  اٍت  َمر  َثاَلَث  َذا  ُهَو  ي؟ 

َلْيَس َمعي َومَلْ  َوَقْلُبَك  َتنيي 

ِّني بياَمَذا قَُّوُتَك اْلَعظييَمُة«.   ْ خُتَْبي
َها ُكل  َيْوٍم َوَأحَل ْت َعَلْيهي   16

َفَكَشَف    17  ،َضاَقْت َنْفُسُه إيىَل اْلَْوتي   ،َومَل ا َكاَنْت ُتَضاييُقُه بيَكاَلمي

 ألَِّنر   ،هَلَا ُكل  َقْلبيهي 
يَوَقاَل هَلَا: »مَلْ َيْعُل ُموَسى َرْأسي ْن َبْطني ُأمر

 مي
ي
يُر اَّلل 

رُي    ، َنذي ُقنيي قَُّوِتي َوَأْضُعُف َوَأصي َفإيْن ُحليْقُت ُتَفاري

 ( «.َكَأَحدي الن اسي 
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 ب مات موىس عبد الرَّ  •
بر   5)   12- 5/    34التثنية   .    َفاَمَت ُهنَاَك ُموَسى َعْبُد الر  بر  الر 

 يفي َأْرضي    6يفي َأْرضي ُموآَب َحَسَب َقْولي
ي
ء َوا َوَدَفنَُه يفي اْلي

ُه إيىل َهَذا الَيْومي ُموآَب ُمَقابيل َبْيتي َفُغوَر.   ْف إْنَساٌن َقَْبَ
نَي َماَت    7.  َوملْ َيْعري يَن َسنًَة حي رْشي َئٍة َوعي َوملْ َتكيل  َوَكاَن ُموَسى اْبَن مي

 َمنَاَحةي ُموَسى.    8. َعْينُُه َوال َذَهَبْت َنَضاَرُتهُ 
ي
نَي َيْومًا. َفَكُملْت َأي اُم ُبَكاء

ئييل ُموَسى يفي َعَرَباتي ُموآَب َثالثي ا رْسَ
َفَبَكى َبنُو إي

ُلوا َكاَم أْوََص الر    َوَيُشوُع ْبُن ُنوٍن َكانَ   9 ئييل َوَعمي ا رْسَ
َع لُه َبنُو إي ْكَمٍة إيْذ َوَضَع ُموَسى َعلْيهي َيَدْيهي َفَسمي بُّ  َقدي اْمَتأَل ُروَح حي

بُّ َوْجهًا ليَوْجهٍ  10ُموَسى.   ي َعَرَفُه الر 
ْثُل ُموَسى الذي ئييل مي ا رْسَ

آلَياتي َوالَعَجائيبي التيي  يفي مَجييعي ا  11  َوملْ َيُقْم َبْعُد َنبييي يفي إي

هي   َأْرضي َوُكلر  هي  َعبييدي يعي  َوبيَجمي ْرَعْوَن  بيفي َْصَ 
مي َأْرضي  يفي  ليَيْعَملَها  بُّ  الر  َأْرَسلُه 

اَلَخاوفي    12 َوُكلر  يَدةي  دي الش  الَيدي  ُكلر  َويفي 

ئييَل  ا رْسَ
 ( .الَعظييَمةي التيي َصنََعَها ُموَسى َأَماَم َأْعنُيي مَجييعي إي

 ب مات يشوع بن نون عبد الرَّ  •
ُه   29)   33- 29/    24يشوع   بر َوَكاَن َبْعَد َهَذا اْلَكاَلمي إن  نينَي.  َماَت َيُشوُع ْبُن ُنوٍن َعْبُد الر  َئٍة َوَعرَشي سي َفَدَفنُوُه يفي   30اْبَن مي

ْنَةَ  َتي هي يفي  اَميلي  َجَبلي َجاَعَش.    خُتُمي ُمْلكي
ييَم شي َأْفَرا تيي يفي َجَبلي  َأي امي َيُشوعَ   31َساَرَح ال  ب  ُكل   يُل الر 

ئي ا رْسَ
َأي امي    ،َوَعَبَد إي َوُكل  

لَ  ي َعمي ذي بر ال  يَن َعَرُفوا ُكل  َعَملي الر 
ذي يَن َطاَلْت َأي اُمُهْم َبْعَد َيُشوَع َوال 

ذي ُيوخي ال  ئييَل.  الشُّ ا رْسَ
تيي    32ُه إلي َظاُم ُيوُسَف ال  َوعي

ْن بَ  َها َيْعُقوُب مي ا ي اْشَُّتَ
تي َْصَ َدَفنُوَها يفي َشكييَم يفي قيْطَعةي احْلَْقلي ال 

ْن مي ئييَل مي ا رْسَ
َئةي  َأْصَعَدَها َبنُو إي يَم بيمي نيي ََحُوَر َأيبي َشكي

يَطةٍ  تيي ُأْعطيَيْت َلُه يفي َجَبلي    33َفَصاَرْت ليَبنيي ُيوُسَف ُمْلكًا.    ،َقسي ْبَعةي فيينََحاَس اْبنيهي ال  َوَماَت َأليَعاَزاُر ْبُن َهاُروَن َفَدَفنُوُه يفي جي

ييَم.  ( َأْفَرا

 امة مات صموئيل ودفنوه يف الرت  •
ئييَل َوَدَفنُوُه يفي    3)   19- 3/    28صموئيل األول   ا رْسَ

ينَتيهي َوَماَت َصُموئييُل َوَنَدَبُه ُكلُّ إي َمةي يفي َمدي ا . َوَكاَن َشاُوُل َقْد َنَفى  الر 

  . َن األَْرضي مي بيعي  َوالت َوا اْْلَانر  ئييَل    4َأْصَحاَب  ا رْسَ
إي مَجييَع  َشاُوُل  َومَجََع  َوَنَزُلوا يفي ُشوَنَم  َوَجاُءوا  يُّوَن 

ليْسطييني اْلفي َفاْجَتَمَع 

ْلُبوَع.  ّدًا. َومَل ا َرأى َشاوُ  5َوَنَزَل يفي جي يرنَي َخاَف َواْضَطَرَب َقْلُبُه جي
ليْسطييني بر  6ُل َجْيَش اْلفي َن الر 

َفَلْم جُييْبُه   ،َفَسَأَل َشاُوُل مي

  .
ي
يمي َوالَ بياألنْبيَياء بُّ الَ بياألَْحاَلمي َوالَ بياألُوري الر 

هي: »  7 ٍة  َفَقاَل َشاُوُل ليَعبييدي َ َبةي َجان  َفَأْذَهَب إيَلْيَها  َفترُشوا يلي َعىَل اْمَرأ َصاحي

ُدوٍر«.  َوَأْسَأهَلَا َعنْيي  يفي  َجان   َبُة  َصاحي اْمَرأٌَة  َذا  »ُهَو  َعبييُدُه:  َلُه  َفَقاَل  ُأْخَرى  8«.  ثيَيابًا  َوَلبيَس  َشاُوُل  َر  ُهَو   ،َفَتنَك  َوَذَهَب 

ْرأَةي َلْياًل. َوقَ  ي يلي َمْن َأُقوُل َلكي اَل: »َوَرُجاَلني َمَعُه َوَجاُءوا إىَل اْلَ يفي يلي بياْْلَانر َوَأْصعيدي ُة: »ُهَو َذا    9«.  اْعري َفَقاَلْت َلُه اْلَْرأَ
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َشاُوُل  َفَعَل  َما  َتْعَلُم  يَتَها؟«   ، أنَْت  ليُتمي لينَْفسي  كًا  رَشَ َتَضُع  َفلياَمَذا   . األَْرضي َن  مي بيعي  َوالت َوا اْْلَانر  َأْصَحاَب  َقَطَع    10  َكْيَف 

بُّ  : »َحيي ُهَو الر  بر «.    ، َفَحَلَف هَلَا َشاُوُل بيالر  ُد َلَك؟« َفَقاَل:    11إن ُه الَ َيْلَحُقكي إيْثٌم يفي َهَذا األَْمري َفَقاَلتي اْلَْرأَُة: »َمْن ُأْصعي

ي يلي َصُموئييَل » َخْت بيَصْوٍت    12«.  َأْصعيدي اَذا َخَدْعَتنيي َوأنَْت    ،َعظييمٍ َفَلام  َرَأتي اْلَْرأَُة َصُموئييَل َِصَ َ
ي
َوَقاَلتي ليَشاُوَل: »مل

َُة ليَشاُوَل: »  13َشاُوُل؟«   ْرأ ؟« َفَقاَلتي اْلَ . َفاَمَذا َرَأيْتي َن األَْرضي َفَقاَل هَلَا اْلَليُك: »الَ خَتَايفي ًَة َيْصَعُدوَن مي َفَقاَل   14«.  َرَأيُْت آهلي

َي ُصوَرُتُه؟« َفقَ  ٌد َوُهَو ُمَغطًّى بيُجب ٍة«. َفَعليَم َشاُوُل إن ُه َصُموئييُل هَلَا: »َما هي
هي إىَل    ، اَلْت: »َرُجٌل َشْيٌخ َصاعي َفَخر  َعىَل َوْجهي

اَي؟َفَقاَل َصُموئييُل ليَشاُوَل: »  15.  األَْرضي َوَسَجدَ  َك إيي 
اَذا َأْقَلْقَتنيي بيإيْصَعادي َ

ي
ّدًا.  « َفَقاَل َشاُوُل: »َقْد َضاَق يبي  مل األَْمُر جي

ُبوَننيي  يُّوَن حُيَاري
ليْسطييني . َفَدَعْوُتَك ليُتْعليَمنيي َماَذا َأْص   ،اْلفي  َوالَ بياألَْحاَلمي

ي
بُّ َفاَرَقنيي َومَلْ َيُعْد جُيييُبنيي الَ بياألنْبيَياء   16نَُع«.  َوالر 

بُّ َقْد َفاَرقَ  ي َوالر 
اَذا َتْسَأُلني َ

ي
َك؟  َفَقاَل َصُموئييُل: »َومل ي  17َك َوَصاَر َعُدو  هي َكاَم َتَكل َم َعْن َيدي بُّ لينَْفسي َوَقْد    ، َوَقْد َفَعَل الر 

يبيَك َداُوَد.   َك َوَأْعَطاَها ليَقري ْن َيدي بُّ اْلَْمَلَكَة مي َشق  الر 
بر    18  الر 

 ، يَق َومَلْ َتْفَعْل َُحُو  َغَضبيهي يفي َعاَملي ألن َك مَلْ َتْسَمْع ليَصْوتي

اْلَيْوَم.   بُّ بيَك َهَذا األَْمَر  َك َقْد َفَعَل الر 
يرنَي. َوَغدًا أنَْت َوَبنُوَك    19ليَذلي

ليْسطييني ئييَل أيْضًا َمَعَك ليَيدي اْلفي ا رْسَ
بُّ إي َوَيْدَفُع الر 

ليْسطييني  ،َتُكوُنوَن َمعيي  ئييَل أيْضًا ليَيدي اْلفي ا رْسَ
بُّ َجْيَش إي  (يرنَي«.َوَيْدَفُع الر 

 ؟ اهللَ    أيوُب ِق هل جمانا  يتَّ  •
ُه    6)   12- 6/    1أيوب   مْ َوَكاَن َذاَت َيْوٍم إن  ْيَطاُن أيْضًا يفي َوَسطيهي بر َوَجاَء الش  َيْمُثُلوا َأَماَم الر 

 لي
ي
بُّ    7.  َجاَء َبنُو الل َفَقاَل الر 

[ : ْيَطاني ْئَت؟ ليلش  ْن َأيَْن جي ْيَطاُن: ][ َفَأَجاَب  مي َن الت َمِّشر فييَهاالش 
ْن اْْلََوالَني يفي األَْرضي َومي :    8[.  مي ْيَطاني بُّ ليلش  َفَقاَل الر 

ي َأيُّوَب؟ ألن ُه  
ْثُلُه يفي األَْرضي ]َهْل َجَعْلَت َقْلَبَك َعىَل َعْبدي ر .  َلْيَس مي يٌم َيت قيي الَل َوحَيييُد َعني الرش 

ٌل َوُمْسَتقي   9[.  َرُجٌل َكامي

ي َأيُّوُب الَل؟  
انًا َيت قي ْيَطاُن: ]َهْل َُم  َيٍة؟    10َفَأَجاَب الش  ْن ُكلر َناحي َأَلْيَس إن َك َسي ْجَت َحْوَلُه َوَحْوَل َبْيتيهي َوَحْوَل ُكلر َما َلُه مي

  ! يهي يفي األَْرضي َمَواشي ْت  َفاْنَترَشَ َيَدْيهي  َأْعاَمَل  َلُه    َوَلكيني   11َباَرْكَت  َما  ُكل   َيَدَك اآلَن َوَمس   ْط  ُف  اْبسي جُيَدر َك  َفإن ُه يفي َوْجهي

: ]  12[.  َعَلْيَك  ْيَطاني بُّ ليلش  َيَدكَ َفَقاَل الر  ََتُد    الَ 
إيَليهي اَم  َك َوإن 

َيدي َذا ُكلُّ َما َلُه يفي  َأَمامي َوْجهي  ُهَو  ْن  ْيَطاُن مي [. ثم  َخَرَج الش 

. بر  (الر 

َذاَت َيْوٍم َأن ُه    1)   6- 1/    2وب  أي  مْ َوَكاَن  ْيَطاُن َأيْضًا يفي َوَسطيهي بر َوَجاَء الش  َأَماَم الر  َيْمُثُلوا 
 لي
ي
ليَيْمُثَل َأَماَم    َجاَء َبنُو الل

  . بر الر 
2  [ : ْيَطاني بُّ ليلش  ْئَت؟َفَقاَل الر  َأيَْن جي ْن  ْيَطاُن: ]مي َن اْْلَوَ [ َفَأَجاَب الش  َن الت َمِّشر فييَهامي

 3[.  الَني يفي األَْرضي َومي

ي َأيُّوَب 
: ]َهْل َجَعْلَت َقْلَبَك َعىَل َعْبدي ْيَطاني بُّ ليلش  !َفَقاَل الر  ْثُلُه يفي األَْرضي يٌم َيت قيي الَل   ألَن ُه َلْيَس مي

ٌل َوُمْسَتقي َرُجٌل َكامي

ر   َوَقْد َهي ْجَتنيي َعَلْيهي ألَبَْتليَعُه بياَل َسَبٍب َوإيىَل اآلَن ُهَو .  َوحَيييُد َعني الرش 
ٌك بيَكاَمليهي ْلٍد    4[. ُمَتَمسر ْلٌد بيجي ْيَطاُن: ]جي َفَأَجاَب الش 
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  . هي ْنَساني ُيْعطييهي ألَْجلي َنْفسي ُف َعَلْيَك[.    5َوُكلُّ َما ليإلي َك جُيَدر ن ُه يفي َوْجهي طي اآلَن َيَدَك َوَمس  َعْظَمُه َوحَلَْمُه َفإي  6َوَلكيني اْبسي

[ : ْيَطاني بُّ ليلش  َك َوَلكيني اْحَفْظ َنْفَسهُ َفَقاَل الر   ( [.َها ُهَو يفي َيدي

 الكروبيم وهليب سيف ُمتقلِب  •
 احْلَي ُة    1)   24- 1/    3التكوين  

ةي: » َوَكاَنتي بُّ االَلُه َفَقاَلْت ليْلَمْرأ َلَها الر 
تيي َعمي ةي ال  ي   اْلََبر

َناتي أَحّقا َقاَل  أْحَيَل مَجييعي َحَيَوا

؟ ْن ُكلر َشَجري اْْلَن ةي ْن َثَمري َشَجري اْْلَن ةي َنأُكُل   2« الُل ال َتأُكال مي : »مي ْلَحي ةي
ُة لي ا َثَمُر ا  3َفَقاَلتي اْلَْرأ تيي يفي َوَسطي َوأم  َجَرةي ال  لش 

اُه ليَئال  ََتُوَتااْْلَن ةي َفَقاَل الُل:   نُْه َوال ََتَس 
ةي: »  4«.  ال َتأُكال مي  احْلَي ُة ليْلَمْرأ

نُْه    5  َلْن ََتُوَتا!َفَقاَلتي ُه َيْوَم َتأُكالني مي ٌ إن  َبلي الُل َعاملي

اخْلرَْيَ َوالرش   َتنَْفتيُح أْعُينُُكاَم    
َفنْيي  َعاري

ي
ليْلُعُيوني َوإن     6«.  َوَتُكوَناني َكاَّلل هَبيَجٌة  َا  ألْكلي َوإَّن 

َجيرَدٌة لي َجَرَة  ُة إن  الش  اْلَْرأ  
َفَرأتي

َوأَكَلْت   َها  َثَمري ْن  مي َفأَخَذْت   . ليلن َظري ي ٌة  َشهي َجَرَة  فَ الش  َمَعَها  أيْضًا  َرُجَلَها  اَُم    7.  اَكَل َوأْعَطْت  أَّن  اَم 
َوَعلي أْعُينُُهاَم  َفاْنَفَتَحْت 

َر.   اَم َمآزي هي . َفَخاَطا أْوَراَق تينٍي َوَصنََعا ألنُْفسي يًا يفي اْْلَن ةي   8ُعْرَياَناني بر اإلََلي َماشي َعا َصْوَت الر 
يحي الن َهاري    َوَسمي نَْد ُهُبوبي ري عي

ْن وَ  تُُه مي .  َفاْخَتَبأ آَدُم َواْمَرأ بر اإلََلي يفي َوَسطي َشَجري اْْلَن ةي  الر 
بُّ اإلََلُ آَدَم: »  9ْجهي ْعُت  َفَقاَل: »  10«.  أيَْن أنَْت؟َفنَاَدى الر  َسمي

َفاْخَتَبأُت  ُعْرَياٌن  يُت ألِّنر 
َفَخشي اْْلَن ةي  ُعْرَياٌن؟َفَقاَل: »  11«.  َصْوَتَك يفي  إن َك  أْعَلَمَك  َن    َمْن  مي أَكْلَت  تيي  َهْل  ال  َجَرةي  الش 

نَْها؟«   َجَرةي َفأَكْلُت َفَقاَل آَدُم: »  12أْوَصْيُتَك أْن ال َتأُكَل مي َن الش  َي أْعَطْتنيي مي تيي َجَعْلَتَها َمعيي هي ُة ال  ْرأ بُّ    13«.  اْلَ َفَقاَل الر 

ُة: » ؟« َفَقاَلتي اْلَْرأ ي َفَعْلتي ذي ةي: »َما َهَذا ال  ْتنيي َفأَكْلُت احْلَ اإلََلُ ليْلَمْرأ : »ألن كي َفَعْلتي   14«.  ي ُة َغر  ْلَحي ةي
بُّ اإلََلُ لي َفَقاَل الر 

  . ةي ي  ْن مَجييعي ُوُحوشي اْلََبر ْن مَجييعي اْلَبَهائيمي َومي نَي ُكل  أي امي َحَياتيكي َهَذا َمْلُعوَنٌة أنْتي مي
با َتأُكلي نَي َوُتَرا ُع َوأَض   15.  َعىَل َبْطنيكي َتْسعي

ةي َوَبنْيَ َنْسليكي َوَنْسليَها.   َبهُ َعَداَوًة َبْينَكي َوَبنْيَ اْلَْرأ ةي: »  16«. ُهَو َيْسَحُق َرأَسكي َوأنْتي َتْسَحقينَي َعقي َتْكثيرياً أَكثرُر  َوَقاَل ليْلَمْرأ

يَن أْوالداً .  أتَْعاَب َحَبليكي  ْعَت    17«.  كي َوُهَو َيُسوُد َعَلْيكي َوإىَل َرُجليكي َيُكوُن اْشتيَياقُ .  بياْلَوَجعي َتليدي َدَم: »ألن َك َسمي َوَقاَل آلي

نَْها   تيي أْوَصْيُتَك َقائياًل: ال َتأُكْل مي َجَرةي ال  َن الش  تيَك َوأَكْلَت مي نَْها ُكل   .  َمْلُعوَنٌة األْرُض بيَسَببيَك ليَقْولي اْمَرأ بيالت َعبي َتأُكُل مي

.  َوَشوْ   18.  أي امي َحَياتيَك  َك َتأُكُل ُخْبزا َحت ى َتُعوَد إىَل األْرضي    19كًا َوَحَسكًا ُتنْبيُت َلَك َوَتأُكُل ُعْشَب احْلَْقلي بيَعَرقي َوْجهي

نَْها.   ْذَت مي تيي أخي ٍب َتُعودُ ال  ٌب َوإىَل ُتَرا َا أمُّ ُكلر َحي    20«.  ألن َك ُتَرا َء« ألَّن  ا  »َحو 
تيهي بُّ    21.  َوَدَعا آَدُم اْسَم اْمَرأ َوَصنََع الر 

ْلٍد َوأْلَبَسُهاَم  ْن جي َصًة مي تيهي أْقمي َدَم َواْمَرأ بُّ اإلََلُ   22.  اإلََلُ آلي فًا اخْلرَْيَ  : »َوَقاَل الر 
ن ا َعاري ٍد مي ُهَو َذا اإلْنَساُن َقْد َصاَر َكَواحي

ْن  .  َوالرش    َيَدُه َوَيأُخُذ مي َيُمدُّ  ُه  َلَعل  َيا إىَل األبَدي َواآْلَن  َوَيأُكُل َوحَيْ  أيْضًا 
َجن ةي    23«.  َشَجَرةي احْلََياةي ْن  بُّ اإلََلُ مي َفأْخَرَجُه الر 

نَْها َذ مي تيي أخي ي  َجن ةي َعْدٍن اْلَكُروبييَم َوهَلييَب َسْيٍف ُمَتَقلرٍب    24.  َعْدٍن ليَيْعَمَل األْرَض ال 
قي َسةي  َفَطَرَد اإلْنَساَن َوأَقاَم رَشْ َرا ي حلي

يقي َشَجَرةي احْلََياةي   ( .َطري
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 هارون يصنع العجل  •
َن اْْلََبلي  (  1)  6- 1/   32اخلروج  ْعُب ان  ُموَسى اْبَطا يفي النُُّزولي مي ْعُب َعىَل َهاُروَن َوَقاُلوا َلهُ َومَل ا َراى الش  : اْجَتَمَع الش 

رُي  » ًَة َتسي َْصَ ال َنْعَلُم َماَذا اَصاَبُه«. )  اَماَمنَاُقمي اْصنَْع َلنَا اهلي
ْن اْرضي مي ي اْصَعَدَنا مي ذي ُجَل ال  َفَقاَل  (  2الن  َهَذا ُموَسى الر 

َا: »هَلُْم َهاُرونُ  تيي يفي اَذاني نيَسائيُكْم َوَبنييُكْم َوَبنَاتيُكْم َواُتوِّني هبي َهبي ال  َط الذ  ُعوا اْقَرا َط  َفنََزَع ُكلُّ (  3«. )اْنزي ْعبي اْقَرا  الش 

َهاُرونَ  اىَل  َا  هبي َواُتوا  يْم  اَذاَّني يفي  تيي  ال  َهبي  )الذ  َمْسُبوكا (  4.  ْجال  عي َوَصنََعُه  يلي  بيااْلْزمي َرُه  َوَصو  ُّييْم 
اْيدي ْن  مي َذليَك  .  َفاَخَذ 

َْصَ : »َفَقاُلوا 
ْن اْرضي مي تيي اْصَعَدْتَك مي ئييُل ال  ا َُتَك َيا ارْسَ هي اهلي َفَلام  َنَظَر َهاُروُن َبنَى َمْذَبحا اَماَمُه َوَناَدى َهاُروُن  ( 5!« )َهذي

»َوَقاَل  بر :  لر 
لي يٌد  عي )َغدا  ليالْكلي  6«.  ْعُب  الش  َوَجَلَس  َسالَمٍة.  َذَبائيَح  ُموا  َوَقد  َرَقاٍت  حُمْ َواْصَعُدوا  اْلَغدي   

يفي ُروا  َفَبك   )

 . بي ُثم  َقاُموا ليل عيبي ْ  َوالرشُّ

َفَطاَل 
َ
لَۡم يَعِۡدُكۡم َربُُّكۡم وَۡعًدا َحَسًناۚ أ

َ
ِسٗفاۚ قَاَل َيَٰقۡوِم أ

َ
َردتُّۡم   حمسفَرََجَع ُموَسىٰٓ إِلَٰى قَۡوِمهِۦ َغۡضَبَٰن أ

َ
ۡم أ
َ
َعلَۡيُكُم ٱلَۡعۡهُد أ

وِۡعِدي   ۡخلَۡفُتم مَّ
َ
ب ُِكۡم فَأ ِن رَّ ن َيحِلَّ َعلَۡيُكۡم َغَضٞب م 

َ
ۡخلَ   ٨٦أ

َ
ِن  قَالُواْ َمآ أ ۡوَزاٗرا م 

َ
ۡفَنا َموِۡعَدَك بَِملِۡكَنا َوَلِٰكنَّا ُحم ِلَۡنآ أ

اِمرِيُّ   لَۡقى ٱلسَّ
َ
أ َفَقَذفَۡنَٰها فََكَذٰلَِك  ٱلَۡقۡوِم  إَِلُٰهُكۡم َوِإَلُٰه    ٨٧زِيَنةِ  َهَٰذآ  َفَقالُواْ  َُّهۥ ُخَوارٞ  ل لَُهۡم ِعۡجلٗا َجَسٗدا  ۡخَرَج 

َ
فَأ

َ   ٨٨ُموَسٰى فَنَِسَى   فَل
َ
ا َولَا َنۡفٗعا  أ َّا يَرِۡجُع إِلَۡيِهۡم قَۡولٗا َولَا َيۡملُِك لَُهۡم َضر ٗ ل

َ
َولََقۡد قَاَل لَُهۡم َهُٰروُن ِمن َقۡبُل    ٨٩ا يََرۡوَن أ

ۡمرِي  
َ
أ ِطيُعٓواْ 

َ
بَۡرَح َعلَۡيهِ َعِٰكفِيَن َحتَّٰى يَرِۡجَع  قَالُواْ لَن نَّ   ٩٠َيَٰقۡوِم إِنََّما فُتِنُتم بِهِۦۖ َوِإنَّ َربَُّكُم ٱلرَّۡحَمُٰن فَٱتَّبُِعونِى َوأ

 [ 91- 86]طه:  ىجس٩١إِلَۡيَنا ُموَسٰى 
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 روايات غّي أخالقية 
 قتطفات من نشيد اإلنشاد مُ  •

ْن حَتْتي َنَقابيكي َها أنْتي مَجييَلٌة َيا َحبييَبتيي َها أنْتي مَجييَلٌة!   1)  7- 1/  4نشيد اإلنشاد 
ْعٍز  .  َعْينَاكي ََحَاَمَتاني مي َشْعُركي َكَقطييعي مي

ْلَعادَ  َدٍة مُ   2.  َرابيٍض َعىَل َجَبلي جي َن اْلَغْسلي الل َواِتي ُكلُّ َواحي اديَرةي مي زي الص 
ئي يعي اْْلََزا

يٌم.  َأْسنَاُنكي َكَقطي ن  َعقي يهي
 3ْتئيٌم َوَلْيَس في

. َوَفُمكي ُحْلٌو.   زي ْرمي َن اْلقي ْلَكٍة مي اَنٍة حَتَْت َنَقابيكي َشَفَتاكي َكسي  ُرم 
ْلَقةي كي َكفي . َأْلُف    4.  َخدُّ ير ليأَلْسليَحةي

جي َداُوَد اْلَْبني  َكَُبْ
ُعنُُقكي

َن  ُعلرَق َعَلْيهي ُكلَُّها َأتَْراُس اْْلََبابي 
.  5َرةي. ُمي ْوَسني  َبنْيَ الس 

ْشَفَتْي َظْبَيٍة َتْوأََمنْيي َيْرَعَياني َم   6َثْدَياكي َكخي إىَل إْن َيفييَح الن َهاُر َوَتنَْهزي

 . الظراَلُل َأْذَهُب إىَل َجَبلي اْلُرر َوإىَل َتلر اللَُّباني
 ( .ُكلُّكي مَجييٌل َيا َحبييَبتيي َلْيَس فييكي َعْيَبةٌ  7

ْبُت    1)   8- 1/    5اإلنشاد    نشيد  . رَشي ي َمَع َعَسّلي ي َمَع طييبيي. َأَكْلُت َشْهدي َقْد َدَخْلُت َجن تيي َيا ُأْختيي اْلَعُروُس. َقَطْفُت ُمرر

َا األَْصَحاُب.  ي. ُكُلوا َأُّيُّ
ي َمَع َلَبني ب اءُ ََخْري

َا األَحي ُبوا َواْسَكُروا َأُّيُّ عًا:  َأنَا َنائيَمٌة َوَقلْ  2.  ارْشَ بيي ُمْسَتْيقيٌظ. َصْوُت َحبييبيي َقاري

ْن   َن الط لر َوُقَصِصي مي َلتيي ألن  َرْأسي اْمَتأَلَ مي ي يلي َيا ُأْختيي َيا َحبييَبتيي َيا ََحَاَمتيي َيا َكامي «.  »ايْفَتحي َقْد َخَلْعُت    3َنَدى الل ْيلي

ْجَّل     َثْويبي َفَكْيَف َأْلبيُسُه؟
ُخُهاَم؟َقْد َغَسْلُت ري ةي َفأن ْت َعَلْيهي َأْحَشائيي  4  َفَكْيَف ُأَوسر َن اْلُكو 

ُقْمُت ألَْفَتَح    5.  َحبييبيي َمد  َيَدُه مي

  . اْلُقْفلي َمْقَبضي  َعىَل  َقاطيٌر  ُمري  ي 
َوَأَصابيعي  ً ُمّرا ني  َتْقُطَرا َوَيَداَي  َبييبيي  َل    6حلي حَتَو  َحبييبيي  ن  

َلكي َبييبيي  حلي َنْفسي  َفَتْحُت   . َوَعََبَ

نَْدَما َأْدَبَر. َطَلْبُتُه َفاَم َوَجْدُتُه. َدَعْوُتُه َفاَم َأَجاَبنيي.   .    7َخَرَجْت عي . َجَرُحوِّني ُبوِّني . َِضَ ينَةي َوَجَدِّني احْلََرُس الط ائيُف يفي اْلَدي

ي َعنري ري َرَفُعوا إيَزاري يَضٌة ُحّبًا. 8.  َحَفَظُة األَْسَوا َنُه بيَأِّنر َمري ْ يَم إْن َوَجْدُتن  َحبييبيي إْن خُتَْبي
 (ُأَحلرُفُكن  َيا َبنَاتي ُأوُرَشلي

!    1)  12- 1/   7نشيد اإلنشاد  يمي ْجَلْيكي بيالن ْعَلنْيي َيا بينَْت اْلَكري ر َصنَْعةي َيَدْي َص َما َأمْجََل ري
ْثُل احْلَّلي   2.  ن اعٍ َدَوائيُر َفْخَذْيكي مي

ُتكي  ٌب َُمُْزوٌج   رُس  ا ُزَها رَشَ َرٌة الَ ُيْعوي .  َكْأٌس ُمَدو  ْوَسني نَْطٍة ُمَسي َجٌة بيالس 
ُة حي  ُصَْبَ

ْشَفَتنْيي َتْوأََمْي َظْبَيٍة.    3. َبْطنُكي َثْدَياكي َكخي

نَْد َبابي   4 كي يفي َحْشُبوَن عي َ  َكاْلَبي
ْن َعاٍج. َعْينَاكي ٍج مي  َكَُبْ

جي ُلْبنَاَن الن اظيري جُتَاَه ديَمْشَق.    ُعنُُقكي  َكَُبْ
يَم. أنُْفكي َبثر َربر

َرْأُسكي    5

  . َ بياخْلَُصلي
ٍن. َمليٌك َقْد ُأرسي كي َكُأْرُجَوا ْثُل اْلَكْرَملي َوَشْعُر َرْأسي !    6َعَلْيكي مي اتي  َأي ُتَها احْلَبييَبُة بيالل ذ 

 7َما َأمْجََلكي َوَما َأْحاَلكي

هي َشبييَهٌة بيالن ْخَلةي َوَثْدَياكي بياْلَعنَاقييدي َقامَ  ُك بيُعُذوقيَهاُقْلُت: »  8.  ُتكي َهذي َوَتُكوُن َثْدَياكي َكَعنَاقييدي  «.  إيِّنر َأْصَعُد إىَل الن ْخَلةي َوُأْمسي

احي    اْلَكْرمي  َكالتُّف  أنْفيكي  نَي.    9َوَرائيَحُة  الن ائيمي َفاهي  َعىَل شي ائيَحُة  َقُة الس  اْلَُرْقري َغُة 
ائي َبييبيي الس 

. حلي اخْلَْمري  
َكَأْجَودي َأنَا   10َوَحنَُككي 

اْشتيَياُقُه.   يَل  
َوإي َبييبيي  اْلُقَرى.    11حلي يفي  َوْلنَبيْت  احْلَْقلي  إىَل  لينَْخُرْج  َحبييبيي  َيا  إىَل   12َتَعاَل  َرن   َأْزَهَر  لينَُبكر َهْل  لينَنُْظَر  اْلُكُرومي   

اُن؟  م  َر الرُّ يَك ُحبرياْلَكْرُم؟ َهْل َتَفت َح اْلُقَعاُل؟ َهْل َنو 
 ( . ُهنَاليَك ُأْعطي
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 ر حزقيال ف  قتطفات من سِ مُ  •
بر   1)   34- 1/    16حزقيال   َمُة الر 

يَل  َكلي
َا    ،]َيا اْبَن آَدمَ   2:  َوَكاَنْت إي ْف ُأوُرَشلييَم بيَرَجاَساهتي َعرر

يرُد  َوُقْل:    3 َهَكَذا َقاَل الس 

بُّ ألُوُرَشلييمَ  ثري ٌة.  الر 
كي حي يي َوُأمُّ

ْن َأْرضي َكنَْعاَن. َأبُوكي َأُموري ياَلُدكي َيْوَم ُوليْدتي َفَلْم ُتْقَطْع    4: َِمَْرُجكي َوَمْوليُدكي مي ا مي َأم 

ُتكي   ليلت نَظُّفي َومَلْ تُ  ،رُس 
ي
اء ي ََتْلييحاً  ،ْغَسّلي بيامْلَ يطًا.  ،َومَلْ َُتَل حي طيي َتْقمي َومَلْ ُتَقم 

ْن   5 َدًة مي ْق َعَلْيكي َعنْيٌ ليَتْصنََع َلكي َواحي مَلْ ُتْشفي

 . كي َيْوَم ُوليْدتي َهةي َنْفسي ْحتي َعىَل َوْجهي احْلَْقلي بيَكَرا . َبْل ُطري ق  َلكي هي ليَُّتي كي  6َهذي َفُقْلُت   ، َفَمَرْرُت بيكي َوَرَأيُْتكي َمُدوَسًة بيَدمي

  . يِّشي كي عي . ُقْلُت َلكي بيَدمي يِّشي كي عي : بيَدمي .    ،َجَعْلُتكي َرْبَوًة َكنََباتي احْلَْقلي   7َلكي ينََة األَْزَياني تي َوَبَلْغتي زي ْ  َوَكَبي
ََّنََد  َفَرَبْوتي

َيةً َثْدَياكي َوَنَبَت َشْعُركي َوَقْد ُكنْتي  .    ، َفَمَرْرُت بيكي َوَرَأيُْتكي   8.   ُعْرَياَنًة َوَعاري  َزَمُن احْلُبر
َفَبَسْطُت َذْيّلي َعَلْيكي  َوإيَذا َزَمنُكي

ُت َعْوَرَتكي  بُّ   ،َوَسَُّتْ الر  يرُد  الس  َيُقوُل  َعْهٍد   
َوَدَخْلُت َمَعكي يفي .    ،َوَحَلْفُت َلكي  تي يلي ْ

َوَغَسْلُت   9َفَصي  
ي
اء بيامْلَ ْمُتكي  َفَحم 

ْيتي   بيالز 
َزةً   10  ،َعنْكي ديَماَءكي َوَمَسْحُتكي  ُمَطر 

ْرُتكي بياْلَكت اني وَ   ،َوَنَعْلُتكي بيالتَُّخسي   ، َوَأْلَبْسُتكي َوَحل ْيُتكي    11 ،َكَسْوُتكي َبّزاً َوَأز 

ر 
.    ،بياحْلُّلي َرًة يفي َيَدْيكي َوَطْوقًا يفي ُعنُقيكي َمًة يفي أنْفيكي َوَأْقَراطًا يفي ُأُذَنْيكي َوَتاَج مَجَاٍل َعىَل    12َفَوَضْعُت َأْسوي َزا َوَوَضْعُت خي

 . كي ةي َوليَباُس  13َرْأسي ض 
َهبي َواْلفي ْيَت َفَتَحل ْيتي بيالذ  يَذ َواْلَعَسَل َوالز 

مي  الس 
ُز. َوَأَكْلتي  اْلَكت اُن َواْلَبزُّ َواْلَُطر 

ّدًا   ،كي َومَجُْلتي جي

َْمَلَكٍة.  
ي
ّدًا َفَصُلْحتي ل اََمليكي   14جي ي َجَعْلُتُه َعَلْيكي َيُقو  ،َوَخَرَج َلكي اْسٌم يفي األَُممي ْلي اًل بيَبَهائيي ال ذي يرُد  ألن ُه َكاَن َكامي ُل الس 

  . بُّ الر 
كي ]   15 َعىَل اْسمي َوَزَنْيتي  مَجَاليكي  َعىَل  َكْلتي  َلهُ   ،َفات  َفَكاَن  َعابيٍر  ُكلر  َعىَل  َناكي  زي ثيَيابيكي    16.  َوَسَكْبتي  ْن  َوَأَخْذتي مي

 َومَلْ 
اٍة َوَزَنْيتي َعَلْيَها. َأْمٌر مَلْ َيْأتي كي ُمْرَتَفَعاٍت ُمَوش  تيي    17 َيُكْن.  َوَصنَْعتي لينَْفسي ض 

ْن في ْن َذَهبيي َومي ينَتيكي مي َوَأَخْذتي َأْمتيَعَة زي

تيي َأْعَطْيُتكي  َا  ، ال  كي ُصَوَر ُذُكوٍر َوَزَنْيتي هبي َا َوَوَضْعتي َأَماَمَها َزْيتيي    18.  َوَصنَْعتي لينَْفسي َزَة َوَغط ْيتيَها هبي  اْلَُطر 
َوَأَخْذتي ثيَياَبكي

ي.   ي َأْعَطْيُتكي   91َوَبُخوري ي ال ذي ي َأْطَعْمُتكي   ،َوُخْبزي ذي ْيَت َواْلَعَسَل ال  يَذ َوالز 
مي وٍر. َوَهَكَذا    ،الس  َوَضْعتيَها َأَماَمَها َرائيَحَة رُسُ

  . بُّ يرُد الر  َكاَن َيُقوُل الس 
هَلَ   20 ْم 

يْم يلي َوَذَبْحتيهي يَن َوَلْدهتي ذي َناكي  ]َأَخْذتي َبنييكي َوَبنَاتيكي ال  ْن زي إن كي   21ا َطَعامًا. َأُهَو َقلييٌل مي

ْم جَيُوُزوَن يفي الن اري هَلَا؟   هي
ي  َوَجَعْلتي

َباكي   22َذَبْحتي َبني ي َأي اَم صي  مَلْ َتْذُكري
َناكي َيًة    ،َويفي ُكلر َرَجاَساتيكي َوزي إيْذ ُكنْتي ُعْرَياَنًة َوَعاري

كي  بُّ   23.  َوُكنْتي َمُدوَسًة بيَدمي يرُد الر   َيُقوُل الس 
. َوْيٌل َوْيٌل َلكي كي  ُقب ًة َوَصنَْعتي    24  ،َوَكاَن َبْعَد ُكلر رَشر

كي إن كي َبنَْيتي لينَْفسي

ٍع.   كي ُمْرَتَفَعًة يفي ُكلر َشاري ْستي مَجَاَلكي   25لينَْفسي  َوَرج 
يٍق َبنَْيتي ُمْرَتَفَعَتكي ْجتي   ،يفي َرْأسي ُكلر َطري ْجَلْيكي ليُكلر َعابيٍر  َوَفر   ري

َناكي  َْصَ اْلغياَلظي الل ْحمي   26.  َوَأْكَثْرتي زي
نيكي َبنيي مي رَيا َغاَظتيي.    ،َوَزَنْيتي َمَع جي َناكي إلي ْدتي يفي زي َقْد َمَدْدُت    27َوزي َفَها َأنَا َذا 

َعَلْيكي  ي  يَضَتكي   ، َيدي َفري َعنْكي  مُ   ،َوَمنَْعُت  مي  ََرا
ي
ل يقيكي  َوَأْسَلْمُتكي  َطري ْن  مي خَيَْجْلَن  الل َواِتي  يرنَي 

ليْسطييني اْلفي َبنَاتي  ْبغيَضاتيكي 

 . ذييَلةي الر 
يمْ   28 وَر إيْذ ُكنْتي مَلْ َتْشَبعيي َفَزَنْيتي هبي َناكي يفي َأْرضي َكنَْعاَن إىَل   29. َومَلْ َتْشَبعيي أيْضاً  ،َوَزَنْيتي َمَع َبنيي َأشُّ َوَكث ْرتي زي
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يرنيَ َأْرضي ا
ْلَداني َتْشَبعيي.    ، ْلكي مَلْ  أيْضًا  ََذا  بُّ   30َوهبي يرُد الر  َيُقوُل الس   

َقْلَبكي َأْمَرَض  َزانيَيٍة    ، َما  ٍَة  إيْذ َفَعْلتي ُكل  َهَذا فيْعَل اْمَرأ

يٍق   31َسلييَطٍة!    ُقب َتكي يفي َرْأسي ُكلر َطري
نيَيةٍ   َوُصنْعيكي ُمْرَتَفَعَتكي يفي ُكلر   ،بيبينَائيكي ٍع. َومَلْ َتُكوِّني َكَزا َرًة األُْجَرَة.    ،َشاري َتقي َبْل حُمْ

َقةُ  32 ْوَجُة اْلَفاسي َها.  ،َأي ُتَها الز  ةً  33َتْأُخُذ َأْجنَبييرنَي َمَكاَن َزْوجي ي 
َواِّني ُيْعُطوَن َهدي ُكلر الز 

بريكي   ،لي
ا أنْتي َفَقْد َأْعَطْيتي ُكل  حُمي َأم 

َنا بيكي   ،َهَداَياكي  لزر
ْن ُكلر َجانيٍب لي ْم ليَيْأتُوكي مي َناكي   34.  َوَرَشْيتيهي  يفي زي

ي
َبْل    ،إيْذ مَلْ ُيْزَن َوَراَءكي   ،َوَصاَر فييكي َعْكُس َعاَدةي النرَساء

تي بياْلَعْكس!  ،أنْتي ُتْعطينَي ُأْجَرًة َوالَ ُأْجَرَة ُتْعَطى َلكي  ْ
 ( َفَصي

بر   1)   26- 1/    23حزقيال   يَل  َكاَلُم الر 
َدةٍ   ،]َيا اْبَن آَدمَ   2:  َوَكاَن إي  اْبنََتا ُأم  َواحي

ا.    3  ، َكاَنتي اْمَرأَتَاني َباُُهَ
َْصَ يفي صي

َزَنَتا بيمي

اَُم  ُّيُّ
َغْت ُثدي ياَم   ،ُهنَاَك ُدْغدي ئيُب ُعْذَرهتي َوَوَلَدَتا    ،َوُأُهولييَبُة ُأْخُتَها. َوَكاَنَتا يلي   ،اْلَكبيرَيةُ   َواْسُمُهاَم: ُأُهوَلةُ   4.  َوُهنَاَك َتَزْغَزَغْت َتَرا

َرُة ُأُهوَلةُ  امي ا: الس  نَي َوَبنَاٍت. َواْساَمُُهَ
بريَها 5َوُأوُرَشلييُم ُأُهولييَبُة.  ،َبني

َقْت حُمي ْن حَتْتيي َوَعشي
وَر األَبَْطاَل  ،َوَزَنْت ُأُهوَلُة مي  6َأشُّ

نَي األَْس  َحناً الال بيسي   ُوالًَة َوشي
ُهْم ُشب اُن َشْهَوةٍ   ،َمإْنُجوِّني ُبوَن اخْلَْيَل.    ،ُكلُّ

ي َبنيي    7ُفْرَساٌن َراكي ُْخَتاري
ي
َفَدَفَعْت هَلُْم ُعْقَرَها ل

مْ  وَر ُكلرهي ْم.    ،َأشُّ هي َقْتُهْم بيُكلر َأْصنَامي َسْت بيُكلر َمْن َعشي َناَها مي   8َوَتنَج  ْك زي َْصَ أيْضاً َومَلْ َتُّْتُ
َباَها    ، ْن مي ُْم َضاَجُعوَها يفي صي ألَّن 

َناُهمْ  َا َوَسَكُبوا َعَلْيَها زي ئيَب ُعْذَرهتي اقيَها   9.  َوَزْغَزُغوا َتَرا ْمُتَها ليَيدي ُعش  َقْتُهْم.    ،ليَذليَك َسل  يَن َعشي ذي وَر ال  ُهْم    10ليَيدي َبنيي َأشُّ

ْيفي . َأَخُذوا َبنييهَ َكَشُفوا َعْوَرهَتَا َا َوَذَبُحوَها بيالس  . َوَأْجُروا َعَلْيَها ُحْكامً.    ،ا َوَبنَاهتي
ي
ًة ليلنرَساء َْبَ

]َفَلام  َرَأْت ُأْخُتَها    11َفَصاَرْت عي

نَْها َها َأْكَثَر مي ْشقي َنا ُأْختيَها  ، ُأُهولييَبُة َذليَك َأْفَسَدْت يفي عي ْن زي َناَها َأْكَثَر مي َقْت بَ   12.  َويفي زي َحَن األَبَْطاَل  َعشي وَر اْلُوالََة َوالشر نيي َأشُّ

نَي َأْفَخَر ليَباسٍ  بينَي اخْلَْيَل ُكلُُّهْم ُشب اُن َشْهَوةٍ   ،الال بيسي
َسْت   13.  ُفْرَسانًا َراكي َا َقْد َتنَج  َدٌة.    ،َفَرأَيُْت إَّن  يٌق َواحي اَم َطري ْلَتْيهي َوليكي

َناَها  14 يَن َعىَل احْلَائيطي .  َوَزاَدْت زي ري َجاٍل ُمَصو  َرًة بيُمْغَرةٍ   ، َومَل ا َنَظَرْت إىَل ري يرنَي ُمَصو 
ْلَداني ُمنَط قينَي بيَمنَاطيَق    15  ،ُصَوُر اْلكي

مْ  َأْحَقائيهي شي   ، َعىَل  َمْرَكَباٍت  ُرَؤَساُء  اْلَنَْظري  يفي  ُهْم  ُكلُّ ْم.  هي ُرُؤوسي َعىَل  َمْسُدوَلٌة  َأْرُض  َعاَمئيُمُهْم  يرنَي 
ْلَداني اْلكي َبابيَل  َبنيي  ْبُه 

ْم  ياَلديهي نَْد َلْحي َعْينَْيَها إيي اُهمْ  16مي
َقْتُهْم عي يرنَي.  ،َعشي

ْلَداني ْم ُرُساًل إىَل َأْرضي اْلكي َفَأتَاَها َبنُو َبابيَل يفي َمْضَجعي   17َوَأْرَسَلْت إيَلْيهي

َناُهمْ  ُسوَها بيزي يْم َوَجَفْتُهْم َنْفُسَهاَفتَ  ،احْلُبر َوَنج  َسْت هبي َناَها َوَكَشَفْت َعْوَرهَتَا  18.  نَج  َفَجَفْتَها َنْفسي َكاَم َجَفْت   ،َوَكَشَفْت زي

.    19َنْفسي ُأْخَتَها.   َْصَ
تيي فييَها َزَنْت بيَأْرضي مي َباَها ال  َها َأي اَم صي ْكري

َناَها بيذي َقْت َمْعُشو   20َوَأْكَثَرْت زي مي  َوَعشي يَن حَلُْمُهْم  قييهي ذي ال 

ريي  ير اخْلَْيلي   َكَلْحمي احْلَمي
يُُّهْم َكَمني

َباكي   21.  َوَمني ئيَبكي ألَْجلي َثْديي صي يرنَي َتَرا َْصي
ي
َباكي بيَزْغَزَغةي اْل ]ألَْجلي   22.  َواْفَتَقْدتي َرذييَلَة صي

:    ، َذليَك َيا ُأُهولييَبةُ  بُّ يرُد الر  يَن َجَفْتُهْم َنْفُسكي َهَكَذا َقاَل الس  ذي اَقكي ال  ْن ُكلر    ،َهَئنََذا ُأَهيرُج َعَلْيكي ُعش  يْم َعَلْيكي مي َوآِتي هبي

َهةٍ  يرنيَ   23:  جي
ْلَداني ورَ   ،َفُقوَد َوُشوَع َوُقوعَ   ،َبنيي َبابيَل َوُكل  اْلكي ُهْم ُرَؤَساُء    ،اُن َشْهَوةٍ ُشب    ،َوَمَعُهْم ُكلُّ َبنيي َأشُّ َحٌن ُكلُّ ُوالٌَة َوشي

اخْلَْيَل.   َراكيُبوَن  ُكلُُّهْم  ُء.  َوُشَهَرا َوَعَجاَلٍت   24َمْرَكَباٍت  َمْرَكَباٍت  بيَأْسليَحٍة:  َعَلْيكي  يُموَن    ،َفَيْأتُوَن  ُيقي ُشُعوٍب  َوبيَجاَمَعةي 
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ْن َح  َجن  َواخْلُوَذَة مي
ي
َس َواْل ْ  الُّتُّ

ْم.    ، ْوليكي َعَلْيكي هي ُم هَلُُم احْلُْكَم َفَيْحُكُموَن َعَلْيكي بيَأْحَكامي ِتي َعَلْيكي    25َوُأَسلر َوَأْجَعُل َغرْيَ

. َيْقَطُعوَن أنَْفكي َوُأُذَنْيكي  َخطي  بيالس 
ُلوَنكي . َيْأُخُذوَن َبنييكي َوَبنَاتيكي  ، َفُيَعامي ْيفي  َتْسُقُط بيالس 

ي ُتكي
.  َوُتْؤَكُل بَ  ، َوَبقي ي ُتكي بيالن اري

قي

ينَتيكي   26 ُعوَن َعنْكي ثيَياَبكي َوَيْأُخُذوَن َأَدَواتي زي  ( . َوَينْزي

 ر راعوث ف  قتطفات من سِ مُ  •
؟ ليَيُكني الن اظيُر إيَلْيكي ُمَباَركًا«. َفأَ   19)   23- 19/    2راعوث   ْت  َفَقاَلْت هَلَا ََحَاهُتَا: »َأيَْن اْلَتَقْطتي اْلَيْوَم َوَأيَْن اْشَتَغْلتي ْخََبَ

ي اْشَتَغْلُت َمَعُه اْلَيْوَم ُبوَعُز«.   ُجلي ال ذي : »اْسُم الر 
ي اْشَتَغَلْت َمَعُه َوَقاَلتي ي ليَكن تيَها: »ُمَباَرٌك ُهَو  فَ   20ََحَاهَتَا بيال ذي َقاَلْت ُنْعمي

ُجُل ُذو   ي: »الر 
ُنْعمي هَلَا   َواْلَْوَتى«. ُثم  َقاَلْت 

ي
اْلَْعُروَف َمَع األَْحَياء كي  َيُّْتُ مَلْ  بر ألن ُه  َن الر 

يرنَا«.  مي
َولي َلنَا. ُهَو َثاِّني  َبٍة    21َقَرا

بيي ُة: »إن   ُلوا مَجييَع َحَصاديي«.  َفَقاَلْت َراُعوُث اْلُوآ ْتَياِّني َحت ى ُيَكمر
ي في مي ُعوَث َكن تيَها:    22ُه َقاَل يلي أيْضًا الَزي ي ليَرا َفَقاَلْت ُنْعمي

ي َمَع َفَتَياتيهي َحت ى الَ َيَقُعوا بيكي يفي َحْقلي آَخَر«.   ُه َحَسٌن َيا اْبنَتيي إْن خَتُْرجي ْلتيَقاطي َحت ى  َفاَلَزَمْت َفَتَياتي ُبوَعزَ   23»إن   االي
 يفي

َا. . َوَسَكنَْت َمَع ََحَاهتي نَْطةي عيريي َوَحَصاُد احْلي  (اْنَتَهى َحَصاُد الش 

؟    1)   14- 1/    3راعوث    َخرْيٌ
ُس َلكي َراَحًة ليَيُكوَن َلكي ي ََحَاهُتَا: »َيا اْبنَتيي َأالَ َأْلَتمي َفاآلَن َأَلْيَس ُبوَعُز    2َوَقاَلْت هَلَا ُنْعمي

َبٍة َلنَاذَ  ْيَلَة.    ، ا َقَرا عيريي الل  ي َبْيَدَر الش  ؟ َها ُهَو ُيَذرر
ي ُكنْتي َمَع َفَتَياتيهي ذي يلي إىَل اْلَبْيَدري   3ال  نيي َواْلَبسي ثيَياَبكي َواْنزي ّلي َوَتَده 

 ، َفاْغَتسي

  . بي ْ َوالرشُّ األَْكلي  َن  مي َيْفَرَغ  َحت ى  ُجلي  الر  نَْد 
عي ُتْعَريفي  الَ  فييهي    4َوَلكيْن  ُع  َيْضَطجي ي  ال ذي اْلََكاَن  ي  َفاْعَلمي اْضَطَجَع  َوَمَتى 

عيي ْجَلْيهي َواْضَطجي َيَة ري فيي َناحي كي بياَم َتْعَملينَي«.    ،َواْدُخّلي َواْكشي ُ َوُهَو خُيَْبي
َفنََزَلْت إىَل    6 هَلَا: »ُكل  َما ُقْلتي َأْصنَُع«.  َفَقاَلْت   5

َلْت َحَسَب ُكلر َما َأَمَرهْتَا بيهي ََحَاهُتَا.   .    7اْلَبْيَدري َوَعمي َع يفي َطَرفي اْلَعَرَمةي َب َوَطاَب َقْلُبُه َوَدَخَل ليَيْضَطجي َفَأَكَل ُبوَعُز َورَشي

َيَة ري  ً َوَكَشَفْت َناحي ا ّ
ُجَل اْضَطَرَب   8.  ْجَلْيهي َواْضَطَجَعْت َفَدَخَلْت رسي  الل ْيلي أن  الر 

نَْد اْنتيَصافي ٍة  َواْلَتَفَت    ، َوَكاَن عي َ َوإيَذا بياْمَرأ

ْجَلْيهي  نَْد ري َعٍة عي ؟« َفَقاَلْت: »َأنَا َراُعوُث َأَمُتَك.    9.  ُمْضَطجي ي َفاْبُسْط َذْيَل َثْوبيَك َعىَل َأَمتيَك  َفَقاَل: »َمْن أنْتي   10«.  ألن َك َويلي

َن األَو  
ريي َأْكَثَر مي بر َيا اْبنَتيي ألن كي َقْد َأْحَسنْتي َمْعُروَفكي يفي األَخي َن الر 

ب اني   ،لي َفَقاَل: »إن كي ُمَباَرَكٌة مي ي َوَراَء الشُّ
 ، إيْذ مَلْ َتْسعي

َأْغنيَياَء.   أْو  َء َكاُنوا  اْبنَتيي الَ خَتَ   11ُفَقَرا َيا  َأْفَعُل َلكي َواآلَن  َتُقولينَي  . ُكلُّ َما  ٌة    ،ايفي َ اْمَرأ َتْعَلُم إن كي  َأبَْوابي َشْعبيي  ألن  مَجييَع 

َلٌة.   ي   12َفاضي يٌح َأِّنر َويلي
نري.    ،َواآلَن َصحي ي َأْقَرُب مي ْن ُيوَجُد َويلي

ْيَلةَ   13َوَلكي ُه إْن َقََض لَ   ،بييتيي الل  َباحي إن   الص 
كي َحق   َوَيُكوُن يفي

ر   َحق  اْلَويلي
َ َلكي

. َوإْن مَلْ َيَشْأ إْن َيْقِضي ر َفَحَسنًا. ليَيْقضي .    ،اْلَويلي بُّ . َحيي ُهَو الر 
َباحي َفَأنَا َأْقِضي َلكي ي إىَل الص 

عي   14«. اْضَطجي

َباحي  الص  إىَل   
ْجَلْيهي ري نَْد  الْ .  َفاْضَطَجَعْت عي َر  َيْقدي إْن  َقْبَل  َقاَمْت  بيهي ُثم   َفةي َصاحي َمْعري َعىَل  ُد  ََة  َواحي ْرأ اْلَ إن   ُيْعَلْم  َوَقاَل: »الَ   .

.»  (َجاَءْت إىَل اْلَبْيَدري
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 ر األمثال ف  قتطفات من سِ مُ  •
ي    1)   6- 1/    5األمثال   ْل ُأْذَنَك إىَل َفْهمي ْكَمتيي. َأمي َفًة.    2َيا اْبنيي َأْصغي إىَل حي ْفظي الت َدابيريي َوليَتْحَفَظ َشَفَتاَك َمْعري ي ألن     3حلي

ْيتي  َن الز 
ني َعَساًل َوَحنَُكَها أنَْعُم مي  األَْجنَبيي ةي َتْقُطَرا

ةي ْرأَ ٌة َكاألَْفَسنْتينيي   4.  َشَفَتيي اْلَ َبَتَها ُمر 
ن  َعاقي

.  َلكي ْيني ٌة َكَسْيٍف ذيي َحد  . َحاد 

5  . ُك بياهْلَاوَيةي هُتَا َتَتَمس  . َخَطَوا
َراني إىَل اْلَْوتي هُتَا َوالَ َتْشُعُر. 6َقَدَماَها َتنَْحدي يَق احْلََياةي. ََتَاَيَلْت َخَطَوا َل َطري َئال  َتَتَأم 

 (لي

 ُشب اكيي َتَطل ْعُت    6)   23- 6/    7  األمثال
ي
ْن َوَراء ةي َبْيتيي مي ْن ُكو 

يَم    7ألَِّنر مي الي الََحْظُت َبنْيَ اْلَبنينَي ُغاَلمًا َعدي َفَرأَيُْت َبنْيَ اْْلُه 

يقي َبْيتيَها.    8  اْلَفْهمي  دًا يفي َطري نَْد َزاوَيتيَها َوَصاعي عي عي اري ً يفي الش  َش   9َعابيرا .  يفي اْلعي  اْلَيْومي يفي َحَدَقةي الل ْيلي َوالظ اَلمي
ي
 يفي َمَساء

ي
  10اء

ير َزانيَيٍة َوَخبييَثُة اْلَقْلبي   زي
ٍة اْسَتْقَبَلْتُه يفي َ ةٌ  11. َوإيَذا بياْمَرأ َ َي َوَجاحمي اَبٌة هي رُّ َقَدَماَها.  َصخ 

جي    12. يفي َبْيتيَها الَ َتْسَتقي َتاَرًة يفي اخْلَاري

.  َوُأْخَرى يفي  عي َواري نَْد ُكلر َزاوَيٍة َتْكُمنُ  الش  .    14. أْوَقَحْت َوْجَهَها َوَقاَلْت َلُه:  َفَأْمَسَكْتُه َوَقب َلْتهُ   13.  َوعي اَلَمةي ُح الس 
»َعَّل  َذَبائي

ي.   َدَك.  15اْلَيْوَم أْوَفْيُت ُنُذوري ى    16  َفليَذليَك َخَرْجُت ليليَقائيَك ألَْطُلَب َوْجَهَك َحت ى َأجي ي بيُمَوش  يري يَباجي َفَرْشُت رَسي بيالدر

  . َْصَ
ْن مي  بيُمر  َوُعوٍد َوقيْرَفةٍ   17َكت اٍن مي

َباحي   18.  َعط ْرُت فيَرايشي ُذ بياحْلُبر .  َهُلم  َنْرَتوي ُوّدًا إىَل الص  ُجَل َلْيَس    19.  َنَتَلذ  ألن  الر 

اْلَبْيتي  يَدٍة.  يفي  َبعي يٍق  َذَهَب يفي َطري  .20    .» َبْيتيهي إىَل  َيْأِتي  اهْلياَللي  َيْوَم  هي.  بيَيدي ةي  ض 
اْلفي َة  بيَمْلثي    21َأَخَذ ُِص  َا  ُفنُوَّني بيَكْثَرةي  َأْغَوْتُه 

َحْتهُ  ْبحي أْو َكالْ   22.  َشَفَتْيَها َطو  َغبيير إىَل َقْيدي اْلقيَصاصي  َذَهَب َوَراَءَها ليَوْقتيهي َكَثْوٍر َيْذَهُب إىَل الذ 
َحت ى َيُشق  َسْهٌم َكبيَدُه.    23

. هي ُه لينَْفسي ي إن  ُع إىَل اْلَفخر َوالَ َيْدري  (َكَطرْيٍ ُيرْسي

َك.    15)   23- 15/    5األمثال   ْن بيْئري َيًة مي َياهًا َجاري ْن ُجبرَك َومي
َياهًا مي ْب مي رْشَ

َياٍه    16اي قيَي مي جي َسَوا الَ َتفيْض َينَابييُعَك إىَل اخْلَاري

  . عي َواري الش  َمَعَك.    17يفي  ألََجانيَب  َوَلْيَس  َوْحَدَك  َلَك  بياْمَرأَةي   18ليَتُكْن  َواْفَرْح  ُمَباَركًا  َينُْبوُعَك  َشَبابيَك  ليَيُكْن  الظ ْبَيةي    19 

  . ي ةي
هي الز   

َواْلَوْعَلةي َدائيامً اْلَْحُبوَبةي  اْسَكْر  َوبيَمَحب تيَها  َوْقٍت  ُكلر   
َثْدَياَها يفي َك  وي رُيْ

ُن    20.  لي َوحَتَْتضي بيَأْجنَبيي ٍة  ي 
اْبني َيا  ُتْفَتُن  َفلياَمَذا 

يَبًة   .  ألن  ُطُرَق اإلْنَساني َأَماَم َعيْ   21َغري ُن ُكل  ُسُبليهي بر َوُهَو َيزي نَيي الر 
ي تيهي ُيْمَسُك.    22

َبالي َخطي يُر َتْأُخُذُه آَثاُمُه َوبيحي ر ُه   23الرشر إن 

ُر.  َيَتَهو 
هي ْن َعَدمي األََدبي َوبيَفْرطي َُحْقي  (َيُموُت مي

 ر هوشع ف  قتطفات من سِ مُ  •
ي  1)   8- 1/    1هوشع   ي َصاَر إىَل ُهوَشَع ْبني بيئيريي ذي بر ال  ي ا ُمُلوكي َُّيُوَذا َويفي    َقْوُل الر 

ا َوُيوَثاَم َوآَحاَز َوَحَزقي ي   َأي امي ُعزر
يفي

ئييَل:   ا رْسَ
ُيوآَش َمليكي إي َيُرْبَعاَم ْبني  بُّ    2َأي امي  بُّ ُهوَشَع َقاَل الر  الر  َكل َم  َما  َل  ُوَشعَ َأو  ًنى  : » هلي َة زي َ َك اْمَرأ لينَْفسي اْذَهْب ُخْذ 

! ب  َكًة الر 
ًنى َتاري ًنى ألن  األَْرَض َقْد َزَنْت زي   4.  َفَذَهَب َوَأَخَذ ُجوَمَر بينَْت ديْباَلييَم َفَحبيَلْت َوَوَلَدْت َلُه اْبناً   3«.  َوأْوالََد زي
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يَل  َيْزَرعي اْسَمُه  : »اْدُع  بُّ الر  َلُه  ئييَل.  َفَقاَل  ا رْسَ
إي َبْيتي  َُمَْلَكَة  َوُأبييُد  يَل  َيْزَرعي َدمي  َياُهو َعىَل  َبْيَت  ُأَعاقيُب  َقلييٍل  َبْعَد   5 ألن نيي 

يَل«.   ئييَل يفي َواديي َيْزَرعي ا رْسَ
ُ َقْوَس إي

َك اْلَيْومي َأِّنر َأْكرسي
اَل َلُه: »اْدُع اْسَمَها  ُثم  َحبيَلْت أيْضًا َوَوَلَدْت بينْتًا َفقَ   6َوَيُكوُن يفي َذلي

ُعُهْم َنْزعًا.  ئييَل أيْضًا َبْل أنْزي ا رْسَ
ْم   7ُلوُرَحاَمَة ألَِّنر الَ َأُعوُد َأْرَحُم َبْيَت إي بر إيهَليهي ا َبْيُت َُّيُوَذا َفَأْرََحُُهْم َوُأَخلرُصُهْم بيالر  َوَأم 

 (ُثم  َفَطَمْت ُلوُرَحاَمَة َوَحبيَلْت َفَوَلَدتي اْبنًا. 8َخْيٍل َوبيُفْرَساٍن«. َوالَ ُأَخلرُصُهْم بيَقْوٍس َوبيَسْيٍف َوبيَحْرٍب َوبي 

تيُكْم »ُرَحاَمَة«.    1)   13- 1/    2هوشع   ي« َوألََخَوا ُكْم »َعمر
ْخَوتي َا َلْيَستي اْمَرأَِتي    2»ُقوُلوا إلي ُموا ألَّن 

ُكْم َحاكي ُموا ُأم 
َحاكي

ْن َبنْيي َثْدَيْيَهاَوَأنَا َلْسُت َرُجَلَها ليَتْعزي  َها َوفيْسَقَها مي َناَها َعْن َوْجهي َا َوَأْجَعَلَها    3  َل زي الََدهتي َدَها ُعْرَياَنًة َوأْوقيَفَها َكَيْومي وي َئال  ُأَجرر
لي

يَتَها بياْلَعَطشي  َها َكَأْرٍض َيابيَسٍة َوُأمي َ ُمْ   4.  َكَقْفٍر َوُأَصرير ًنى  َوالَ َأْرَحُم أْوالََدَها ألَّن  ُهْم َقْد َزَنتي »  5.  أْوالَُد زي تيي  .  ألن  ُأم  ال 

ْزياً  يْم َصنََعْت خي َبتيي َحبيَلْت هبي  َوَكت اِّني َزْيتيي َوَأرْشي
ي َوَمائيي ُصويفي يَن ُيْعُطوَن ُخْبزي ذي بري  ال 

َا َقاَلْت: َأْذَهُب َوَراَء حُمي  6.  . ألَّن 

ْوكي َوَأبْنيي َحائيَطَها َحت ى الَ جَتيَد َمَساليَكَها.    ليَذليَك َهَئنََذا يَقكي بيالش  ْم    7ُأَسيرُج َطري ُكُهْم َوُتَفترُش َعَلْيهي بريَها َوالَ ُتْدري
َفَتْتَبُع حُمي

ٍذ َكاَن َخرْيٌ  
ينَئي لي ألن ُه حي ُع إىَل َرُجّلي األَو  َن اآلَن.  َوالَ جَتيُدُهْم. َفَتُقوُل: َأْذَهُب َوَأْرجي ْف َأِّنر َأنَا َأْعَطْيُتَها    8يلي مي َي مَلْ َتْعري »َوهي

ليَبْعٍل.   ًة َوَذَهبًا َجَعُلوُه  ض 
هَلَا في َوَكث ْرُت  ْيَت  ْسَطاَر َوالز 

ي
ي يفي    9اْلَقْمَح َواْل ْسَطاري ينيهي َومي ي يفي حي َوآُخُذ َقْمحي ُع  ليَذليَك َأْرجي

 َوَكت  َوْقتيهي  
ُع ُصويفي َاَوأنْزي َذْيني ليَسُّْتي َعْوَرهتي ي  10.  اِّني الل  ْن َيدي ُذَها َأَحٌد مي بريَها َوالَ ُينْقي

ُف َعْوَرهَتَا َأَماَم ُعُيوني حُمي .  َواآلَن َأْكشي

َها.  11 مي َها َوُسُبوهَتَا َومَجييَع َمَواسي َها: َأْعَياَدَها َوُرُؤوَس ُشُهوري َذْيني َقاَلْت:  َوُأَخرر   12َوُأبَطرُل ُكل  َأْفَراحي ُب َكْرَمَها َوتيينََها الل 

  . ةي ي  ُن اْلََبر ً َفَيْأُكُلُهاَم َحَيَوا بري  َوَأْجَعُلُهاَم َوْعرا
تيي َأْعَطانييَها حُمي ا ُأْجَرِتي ال  ُر    13ُُهَ تيي فييَها َكاَنْت ُتَبخر ُبَها َعىَل َأي امي َبْعلييَم ال 

َوُأَعاقي

ُن  .هَلُْم َوَتَتَزي  بُّ بريَها َوَتنَْساِّني َأنَا َيُقوُل الر 
يرَها َوَتْذَهُب َوَراَء حُمي

َها َوُحلي ئيمي  (بيَخَزا

ْقنَ   14)   19- 14/    4هوشع   َيْفسي ُن   ألَّن  ُكْم 
َكن اتي َوالَ  َيْزنينَي  ُن   ألَّن  ُكْم 

َبنَاتي ُأَعاقيُب  نيَياتي  .  الَ  ا الز  َمَع  ُلوَن  َيْعَتزي ُْم  ألَّن 

َنىَوَيْذبَ   الزر
ُع.  ُحوَن َمَع الن اذيَراتي ُل ُيَْصَ ئييُل َفاَل َيْأثَُم َُّيُوَذا. َوالَ َتْأتُوا إىَل    15. َوَشْعٌب الَ َيْعقي ا رْسَ

»إْن ُكنَْت أنَْت َزانييًا َيا إي

  . بُّ ُهَو الر  : َحيي  ُفوا
حَتْلي  آَوَن َوالَ 

َبْيتي ْلَجالي َوالَ َتْصَعُدوا إىَل  ُه    16اْْلي َيْرَعاُهُم  إن  ٍة. اآلَن  َ َكَبَقَرٍة َجاحمي ئييُل  ا رْسَ
إي َقْد مَجََح 

ٍع.   بُّ َكَخُروٍف يفي َمَكاٍن َواسي الر 
. اْتُرُكوُه.    17 ييُم ُموَثٌق بياألَْصنَامي ًنى  18َأْفَرا َا  َمَتى اْنَتَهْت ُمنَاَدَمُتُهْم َزنيوا زي اَّنُّ . َأَحب  َُمَ

َن.  ْم.َقْد َِص   19َأَحبُّوا اهْلََوا هي ْن َذَبائيحي ُلوا مي يُح يفي َأْجنيَحتيَها َوَخجي  (هْتَا الرر
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•  َ  كر ويتعرَّى س  نوح ي
َن اْلُفْلكي َساما َوَحاما َوَياَفَث. َوَحاٌم ُهَو أبُو َكنَْعاَن.    18)   29- 18/    9التكوين   يَن َخَرُجوا مي ذي     19َوَكاَن َبنُو ُنوٍح ال 

ي
َهُؤالء

 . َبْت ُكلُّ األْرضي  َتَشع 
ي
ْن َهُؤالء حًا َوَغَرَس َكْرماً   20الث الَثُة ُهْم َبنُو ُنوٍح. َومي َن اخْلَْمري    21.  َواْبَتَدأ ُنوٌح َيُكوُن َفال  َب مي َورَشي

َبائيهي  َل خي ى َداخي َر َوَتَعر 
َعْوَرَة    22.  َفَسكي َكنَْعاَن  أبُو  جاً َفاْبََصَ َحاٌم   َوأْخََبَ أَخَوْيهي َخاري

َداَء    23.  أبييهي َوَياَفُث الرر َفأَخَذ َساٌم 

اَم    َوَوَضَعاُه َعىَل أْكَتافيهي
ي
ا إىَل اْلَوَراء اَم َوَوْجَهاُُهَ ا َعْوَرَة أبييهي  َوَسَُّتَ

ي
اَم.  َوَمَشَيا إىَل اْلَوَراء ا َعْوَرَة أبييهي َ

َفَلام  اْسَتْيَقَظ    24. َفَلْم ُيْبَصي

هي  نُ  ْن ََخْري غيريُ وٌح مي  اْبنُُه الص 
«.    25  َعليَم َما َفَعَل بيهي بُّ    26َفَقاَل: »َمْلُعوٌن َكنَْعاُن. َعْبَد اْلَعبييدي َيُكوُن إلْخَوتيهي َوَقاَل: »ُمَباَرٌك الر 

َوَعاَش ُنوٌح    28 َمَساكيني َساٍم. َوْلَيُكْن َكنَْعاُن َعْبدًا هَلُْم«.  ليَيْفَتحي الُل ليَياَفَث َفَيْسُكَن يفي   27إََلُ َساٍم. َوْلَيُكْن َكنَْعاُن َعْبدًا َلُه.  

نَي َسنًَة.  َئٍة َوََخْسي نَي َسنًَة َوَماَت   29َبْعَد الطُّوَفاني َثالَث مي َئٍة َوََخْسي  ( . َفَكاَنْت ُكلُّ أي امي ُنوٍح تيْسَع مي

  لوط مع ابنتيه َن زِ  •
َواْبنََتاُه َمَعُه ألن ُه َخاَف إْن َيْسُكَن يفي ُصوَغَر.    30)   38- 30/    19التكوين    اْْلََبلي 

ْن ُصوَغَر َوَسَكَن يفي َد ُلوٌط مي َوَصعي

رَيةي: »  31َفَسَكَن يفي اْلََغاَرةي ُهَو َواْبنََتاُه.   غي لص 
َلْينَا َكَعاَدةي  أبُوَنا َقْد َشاَخ َوَلْيَس يفي األْرضي َرُجٌل ليَيْدُخَل عَ َوَقاَلتي اْلبيْكُر لي

ْن أبيينَا َنْسالً   َهُلم  َنْسقيي أبَاَنا ََخْراً   32.  ُكلر األْرضي  ُع َمَعُه َفنُْحييي مي ْيَلةي َوَدَخَلتي    33«.  َوَنْضَطجي ً يفي تيْلَك الل  ا ََخْرا َفَسَقَتا أبَاُُهَ

َهااْلبيْكُر َواْضَطَجَعْت َمَع أبييَها َومَلْ َيْعَلْم   َيامي َها َوال بيقي غيرَيةي: »أَوَحَدَث يفي اْلَغدي    34.  بياْضطيَجاعي لص 
إِّنر َقدي  ن  اْلبيْكَر َقاَلْت لي

َحَة َمَع أيبي  ْن أبيينَا َنْسالً .  اْضَطَجْعُت اْلَباري عيي َمَعُه َفنُْحييَي مي ْيَلَة أيْضًا َفاْدُخّلي اْضَطجي ً الل  يهي ََخْرا ً  َفَسَقتَ   35«.  َنْسقي ا ََخْرا ا أبَاُُهَ

َها َيامي بيقي َوال  َها  بياْضطيَجاعي َيْعَلْم  َومَلْ  َمَعُه  َواْضَطَجَعْت  رَيُة  غي  الص 
َوَقاَمتي أيْضًا  ْيَلةي  الل  تيْلَك  ْن    36  يفي  اْبنََتا ُلوٍط مي َفَحبيَلتي 

اَم  بييرنَي إىَل اْلَيْومي َوُهَو أ   -َفَوَلَدتي اْلبيْكُر اْبنًا َوَدَعتي اْسَمُه »ُموآَب«    37.  أبييهي رَيُة أيْضًا َوَلَدتي اْبنًا َوَدَعتي   38.  بُو اْلُوآ غي َوالص 

ي«  . -اْسَمُه »بيْن َعمر وَن إىَل اْلَيْومي ي َعمُّ
 ( َوُهَو أبُو َبني

  يهوذا مع ثامار َن زِ  •
هي إىَل   12)   30- 12/    38التكوين   زي َغنَمي ا َد إىَل ُجز 

ى َُّيُوَذا َفَصعي ُة َُّيُوَذا. ُثم  َتَعز   اْبنَُة ُشوٍع اْمَرأ
َماُن َماَتتي   َومَل ا َطاَل الز 

  . يُّ
مي ُبُه اْلَعُدال  رَيُة َصاحي ْنََة ُهَو َوحي َيُجز     13َتي

ْنََة لي ٌد إىَل َتي ْت َثاَماُر: »ُهَو َذا ََحُوكي َصاعي َ َفَخَلَعْت َعنَْها ثيَياَب    14َغنََمُه«.  َفأْخَبي

ْنََة   يقي َتي تيي َعىَل َطري َفْت َوَجَلَسْت يفي َمْدَخلي َعْينَاييَم ال  ُقٍع َوَتَلف  َها َوَتَغط ْت بيَُبْ
لي َا رَ   -َتَرمُّ َي مَلْ  أ ألَّن  َ َوهي يَلَة َقْد َكَبي

ْت إن  شي

َبَها َزانيَيًة    15.  ُتْعَط َلُه َزْوَجةً  َا َكاَنْت َقْد َغط ْت َوْجَهَهاَفنََظَرَها َُّيُوَذا َوَحسي يقي َوَقاَل: »  16.  ألَّن  َهاِتي  َفاَمَل إَلْيَها َعىَل الط ري
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َا َكن ُتهُ «.  اْدُخْل َعَلْيكي  ؟«  ألن ُه مَلْ َيْعَلْم إَّن  َكْي َتْدُخَل َعَّل 
َن    17. َفَقاَلْت: »َماَذا ُتْعطيينيي لي ْعَزى مي ُل َجْدَي مي َفَقاَل: »أِّنر أْرسي

َلُه؟«   «. َفَقاَلْت: »َهْل ُتْعطيينيي َرْهنًا َحت ى ُتْرسي َصاَبُتَك    18اْلَغنَمي َُك َوعي ؟« َفَقاَلْت: »َخاَتي ي أْعطييكي ْهُن ال ذي َفَقاَل: »َما الر 

َك«.   تيي يفي َيدي نْهُ .  َفأْعَطاَها َوَدَخَل َعَلْيَهاَوَعَصاَك ال  ُثم  َقاَمْت َوَمَضْت َوَخَلَعْت َعنَْها ُبْرُقَعَها َوَلبيَسْت ثيَياَب    19.  َفَحبيَلْت مي

ليَها.   َتَرمُّ
جَييدْ   20 َفَلْم  ةي  اْلَْرأ َيدي  ْن  مي ْهَن  الر  َيأُخَذ 

لي ير 
مي اْلَعُدال  بيهي  بيَيدي َصاحي ْعَزى 

ي
اْل َجْدَي  َُّيُوَذا  أ  21َها.  َفاْرَسَل  ْهَل  َفَساَل 

َا: » ؟َمَكاَّني يقي َعْينَاييَم َعىَل الط ري َكاَنْت يفي  تيي  نيَيُة ال  ا َفَقاُلوا: »أيَْن الز  َزانيَيةٌ «  َتُكْن َهنُُهَ  َفَرَجَع إىَل َُّيُوَذا َوَقاَل: »مَلْ    22«.  مَلْ 

  : ْدَها. َوأْهُل اْلََكاني أيْضًا َقاُلوا رَي إَهاَنًة. إِّنر َقْد أْرَسْلُت  َفقَ   23«.  مَلْ َتُكْن َهنُُهَ َزانيَيةٌ أجي
َها ليَئال  َنصي اَل َُّيُوَذا: »ليَتأُخْذ لينَْفسي

َ َُّيُوَذا َوقييَل َلُه: »  24َهَذا اْْلَْدَي َوأنَْت مَلْ جَتيْدَها«.    اْشُهٍر اْخَبي
َي ُحْبىَل  .  َقْد َزَنْت َثاَماُر َكن ُتَك َومَل ا َكاَن َنْحُو َثالَثةي َوَها هي

َناأيْض  َن الزر
ُجوَها َفُتْحَرَق «. َفَقاَل َُّيُوَذا: »ًا مي ي   25«.  أْخري ُجلي ال ذي َن الر 

َجْت أْرَسَلْت إىَل ََحييَها َقائيَلًة: »مي َي َفَلام  أْخري
ا هي أم 

هي«.   َصاَبُة َواْلَعَصا َهذي َني اخْلَاتيُم َواْلعي
ي
ْق ل هي َلُه أنَا ُحْبىَل!« َوَقاَلْت: »َحقر َقَها َُّيُوَذا َوَقاَل: »  26َهذي نري ألِّنر مَلْ َفَتَحق 

َي أبَرُّ مي
  هي

يَلَة اْبنيي ُفَها أيْضاً «.  أْعطيَها ليشي .    27.  َفَلْم َيُعْد َيْعري َماني َا إَذا يفي َبْطنيَها َتْوأ الَدهتي ا    28َويفي َوْقتي وي َا أن  أَحَدُُهَ الَدهتي  وي
َوَكاَن يفي

ً َقائيَلًة: »َهَذا َخ  زا هي قيْرمي الً«.  أْخَرَج َيدًا َفأَخَذتي اْلَقابيَلُة َوَرَبَطْت َعىَل َيدي نَي َرد  َيَدُه إَذا أُخوُه َقْد َخَرَج.    29َرَج أو 
َوَلكيْن حي

اْسُمُه » َي  اْقتيَحاٌم«. َفُدعي َعَلْيَك  اْقَتَحْمَت؟  اَذا  َ
ي
َص َفَقاَلْت: »مل ُز.    30«.  َفاري ْرمي هي اْلقي ي َعىَل َيدي َذليَك َخَرَج أُخوُه ال ذي َوَبْعَد 

َي اْسُمُه »َزاَرَح«.  (َفُدعي

 مع أخته ثامار   منون أ َن زِ  •
ُه َكاَن ألَبَْشاُلوَم ْبني َداُوَد ُأْخٌت مَجييَلٌة اْسُمَها َثاَماُر، َفَأَحب َها َأْمنُوُن    1)   17- 1/    13صموئيل الثاِّن   َك إن 

َوَجَرى َبْعَد َذلي

َ   2ْبُن َداُوَد.    ألَّن 
ْن َأْجلي َثاَماَر ُأْختيهي ْقمي مي لسُّ

َ َأْمنُوُن لي
 3ا َكاَنْت َعْذَراَء، َوَعرُسَ يفي َعْينَْي َأْمنُوَن إْن َيْفَعَل هَلَا َشْيئًا.  َوُأْحَصي

ي َداُوَد.   ٌب اْسُمُه ُيوَناَداُب ْبُن َشْمَعي َأخي ّداً َوَكاَن ألَْمنُوَن َصاحي ياًم جي اَذا َيا اْبَن    4.  َوَكاَن ُيوَناَداُب َرُجاًل َحكي َ
ي
َفَقاَل َلُه: »مل

؟« َفَقاَل َلُه َأْمنُوُن: »اْلَليكي أنَْت َض  ِّني ُ ْن َصَباٍح إىَل َصَباٍح؟ َأَما خُتَْبي
يعييٌف َهَكَذا مي بُّ َثاَماَر ُأْخَت َأبَْشاُلوَم َأخي

  5«.  إيِّنر ُأحي

َك َوََتَاَرْض َفَقاَل ُيوَناَداُب: » يري ْع َعىَل رَسي َك َفُقْل َلُه:  اْضَطجي ا رَيَ
ً    َثاَماَر ُأْختيي َدْع  . َوإيَذا َجاَء َأبُوَك لي َمنيي ُخْبزا َ َوُتْطعي

َفَتْأِتي

َها ْن َيدي َعاَم ألََرى َفآُكَل مي ي الط  : »َدْع   6«.  َوَتْعَمَل َأَمامي ُه. َفَقاَل َأْمنُوُن ليْلَمليكي ا رَيَ
َفاْضَطَجَع َأْمنُوُن َوََتَاَرَض، َفَجاَء اْلَليُك لي

َ َوَتْصنَعَ 
َها«.    َثاَماَر ُأْختيي َفَتْأِتي ْن َيدي ي َكْعَكَتنْيي َفآُكَل مي َفَأْرَسَل َداُوُد إىَل َثاَماَر إىَل اْلَبْيتي َقائياًل: »اْذَهبيي إىَل َبْيتي    7َأَمامي

َطَعامًا«.   َلُه  َواْعَمّلي  يكي  َأخي َوَأَخَذتي    8َأْمنُوَن  ٌع.  ُمْضَطجي َوُهَو  يَها  َأخي َأْمنُوَن  َبْيتي  إىَل  َثاَماُر  َوَعَجنَْت  َفَذَهَبْت  نَي  اْلَعجي

َأَماَمُه َوَخَبَزتي اْلَكْعَك   َلْت َكْعكًا  َأَماَمُه، َفَأبَى إْن َيْأُكَل. َوَقاَل َأْمنُوُن: »  9َوَعمي ْقاَلَة َوَسَكَبْت 
ي
ُجوا ُكل   َوَأَخَذتي اْل َأْخري
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كي َثاَماَر: »ُثم  َقاَل َأْمنُوُن لي   10«. َفَخَرَج ُكلُّ إْنَساٍن َعنُْه.  إْنَساٍن َعنري ْن َيدي «. َفَأَخَذْت َثاَماُر  آييتيي بيالط َعامي إىَل اْلَْخَدعي َفآُكَل مي

  . َلْتُه َوَأتَْت بيهي َأْمنُوَن َأَخاَها إىَل اْلَْخَدعي ي َعمي ليَيْأُكَل،    11اْلَكْعَك ال ذي َمْت َلُه  عيي  : »َفَأْمَسَكَها َوَقاَل هَلَاَوَقد  َتَعايَلي اْضَطجي

يَفَقاَلْت َلُه: »  12«.  ي َيا ُأْختييَمعي  ئييَل ،  الَ َيا َأخي ا رْسَ
نيي ألن ُه الَ ُيْفَعُل َهَكَذا يفي إي ل  هي اْلَقَباَحةَ .  الَ ُتذي ا َأنَا    13.  الَ َتْعَمْل َهذي َأم 

ا  رْسَ
 يفي إي

ي
َفَهاء َن السُّ

ٍد مي ا أنَْت َفَتُكوُن َكَواحي ي، َوَأم 
نَْك ئييَل!  َفَأيَْن َأْذَهُب بيَعاري ليَك ألن ُه الَ َيْمنَُعنيي مي َفَلْم   14«.  َواآلَن َكلرمي اْلَ

َا،   نَْها َوَقَهَرَها َواْضَطَجَع َمَعَهاَيَشْأ إْن َيْسَمَع ليَصْوهتي َن مي ّدًا َحت ى إن  اْلُبْغَضَة    15.  َبْل ََتَك  يَدًة جي ُثم  َأبَْغَضَها َأْمنُوُن ُبْغَضًة َشدي

تيي أَ  ي اْنَطليقي ال  اَها. َوَقاَل هَلَا َأْمنُوُن: »ُقومي ي َأَحب َها إيي 
تي َن اْلََحب ةي ال 

اَها َكاَنْت َأَشد  مي َفَقاَلْت َلُه: »الَ َسَبَب!   16ي!« بَْغَضَها إيي 

«. َفَلْم  ْلَتُه يبي ي َعمي َن اآلَخري ال ذي َك إيي اَي ُهَو َأْعَظُم مي
ُّ بيَطْردي ُمُه   17َيَشْأ إْن َيْسَمَع هَلَا، َهَذا الرش  ي َكاَن خَيْدي َبْل َدَعا ُغاَلَمُه ال ذي

جًا َوَأْقفيلي اْلَباَب َوَراَءَها«. هي َعنري َخاري  ( َوَقاَل: »اْطُرْد َهذي

 ع بَ شَ ث   داود مع بَ َن زِ  •
نَةي يفي َوْقتي ُخُروجي اْلُُلوكي  1)   27- 1/    11صموئيل الثاِّن   نَْد ََتَامي الس 

َوَعبييَدُه َمَعُه َومَجييَع   ن  َداُوَد َأْرَسَل ُيوآَب أ َوَكاَن عي

ا َداُوُد َفَأَقاَم يفي ُأوُرَشلييَم.   َة. َوَأم  وا َرب  وَن َوَحاَِصُ ي َعمُّ
ئييَل، َفَأْخَرُبوا َبني ا رْسَ

    2إي
ي
ن  َداُوَد َقاَم َعْن  أ َوَكاَن يفي َوْقتي اْلََساء

ى َعىَل َسْطحي َبْيتي اْلَليكي  هي َوََتَش  يري نْ رَسي .  ، َفَرأى مي مُّ
ًَة َتْسَتحي ْطحي اْمَرأ ّداً  َعىَل الس  ُة مَجييَلَة اْلَنَْظري جي َ ْرأ َفَأْرَسَل   3.  َوَكاَنتي اْلَ

ا احْلي  ي  ََة ُأوري يَعاَم اْمَرأ
هي َبْثَشَبَع بينَْت َألي ٌد: »َأَلْيَسْت َهذي ؟«  َداُوُد َوَسَأَل َعني اْلَْرأَةي، َفَقاَل َواحي ثرير

ُوُد ُرُساًل َوَأَخَذَها،  َفَأْرَسَل َدا  4

ْن َطْمثيَها َرٌة مي َي ُمَطه 
. ُثم  َرَجَعْت إىَل َبْيتيَها.  َفَدَخَلْت إيَلْيهي َفاْضَطَجَع َمَعَها َوهي

ةُ   5 ْرأَ ْت َداُوَد  َوَحبيَلتي اْلَ ، َفَأْرَسَلْت َوَأْخََبَ

ا إىَل َداُوَد.  َفَأْرَسَل َداُوُد إىَل ُيوآَب يَ   6«.  إيِّنر ُحْبىَل َوَقاَلْت: » ي  «. َفَأْرَسَل ُيوآُب ُأوري ثري 
ا احْلي ي  يَل  ُأوري

ْل إي َفَأتَى    7ُقوُل: »َأْرسي

  . ْعبي َوَنَجاحي احْلَْربي  الش 
، َفَسَأَل َداُوُد َعْن َساَلَمةي ُيوآَب َوَساَلَمةي ا إيَلْيهي ي  ا: »  8ُأوري ي  ُوري

ْل إىَل َبْيتيَك َوَقاَل َداُوُد ألي ْل    اْنزي َواْغسي

ْجَلْيَك  .  ري نْدي اْلَليكي ْن عي ٌة مي ص 
، َوَخَرَجْت َوَراَءُه حي ْن َبْيتي اْلَليكي ا مي ي  ا َعىَل َبابي َبْيتي اْلَليكي َمَع    9«. َفَخَرَج ُأوري ي  َوَناَم ُأوري

  . ْل إىَل َبْيتيهي هي َومَلْ َينْزي  َسيردي
َداُوَد: »مَلْ   10مَجييعي َعبييدي

؟  َفَقاُلوا لي َفري َن الس 
ْئَت مي ي ا: »َأَما جي ُوري

«. َفَقاَل َداُوُد ألي ا إىَل َبْيتيهي ي  ْل ُأوري  َينْزي

ْل إىَل َبْيتيَك؟«   ي ُيوآ   11َفلياَمَذا مَلْ َتنْزي ، َوَسيردي َيامي
ئييَل َوَُّيُوَذا َساكينُوَن يفي اخْلي ا رْسَ

ا ليَداُوَد: »إن  الت اُبوَت َوإي ي  ُب َوَعبييُد  َفَقاَل ُأوري

  ! َع َمَع اْمَرأَِتي َب َوَأْضَطجي ُكَل َوَأرْشَ ، َوَأنَا آِتي إىَل َبْيتيي آلي
ي
ء ْحَرا  الص 

ُلوَن َعىَل َوْجهي ي َنازي َك الَ  َسيردي َوَحَياتيَك َوَحَياةي َنْفسي

األَْمرَ  َهَذا  أيْض  12«.  َأْفَعُل  اْلَيْوَم  ُهنَا  »َأقيْم  ي ا:  ُوري
َداُوُد ألي اْلَيْوَم  َفَقاَل  َذليَك  ُأوُرَشلييَم  ا يفي  ي  ُأوري َفَأَقاَم  ُقَك«. 

ُأْطلي َوَغدًا  ًا، 

هي َمَع َعبيي   13َوَغَدُه.   َع يفي َمْضَجعي  ليَيْضَطجي
ي
نَْد اْلََساء َب َوَأْسَكَرُه. َوَخَرَج عي هي، َوإىَل َبْيتيهي  َوَدَعاُه َداُوُد َفَأَكَل َأَماَمُه َورَشي  َسيردي

دي

ْل.  مَلْ َينْ ا.    14زي ي   ُأوري
َب َوَأْرَسَلُه بيَيدي َباحي َكَتَب َداُوُد َمْكُتوبًا إىَل ُيوآ  الص 

ا يفي  َوَكَتَب يفي اْلَْكُتوبي َيُقوُل: »  15َويفي ي  اْجَعُلوا ُأوري
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يَدةي  دي َوَيُموَت ،  َوْجهي احْلَْربي الش  َب  َفُيِْضَ َوَرائيهي  ْن  ُعوا مي ي ا يفي    16«.  َواْرجي ُأوري َجَعَل  ُه  إن  ينََة 
اْلَدي َب  ُيوآ ةي  اَِصَ حُمَ َوَكاَن يفي 

ي َعليَم   ذي عي ال  .  أاْلَْوضي َجاَل اْلَبْأسي فييهي ْن َعبييدي َداُوَد،    17ن  ري ْعبي مي ينَةي َوَحاَرُبوا ُيوآَب، َفَسَقَط َبْعُض الش  َجاُل اْلَدي َفَخَرَج ري

ثر  ا احْلي ي  .    18.  يُّ أيْضاً َوَماَت ُأوري يعي ُأُموري احْلَْربي
َفَأْرَسَل ُيوآُب َوَأْخََبَ َداُوَد بيَجمي

َن    19 نَْدَما َتْفَرُغ مي ُسوَل: »عي َوأْوََص الر 

  ، يعي ُأُموري احْلَْربي
اَذا َدَنوْ   20اْلَكاَلمي َمَع اْلَليكي َعْن مَجي َ

ي
، َوَقاَل َلَك: مل ؟ َأَما  َفإيني اْشَتَعَل َغَضُب اْلَليكي َتالي ينَةي ليْلقي َن اْلَدي ُتْم مي

؟   وري ْن َعىَل السُّ
ُْم َيْرُموَن مي ْمُتْم إَّن 

وري َفاَمَت    21َعلي ْن َعىَل السُّ
ْطَعةي َرًحى مي ٌة بيقي َ هي اْمَرأ َك ْبَن َيُربُّوَشَث؟ َأمَلْ َتْرمي

َمْن َقَتَل َأبيياَملي

و َن السُّ
اَذا َدَنْوُتْم مي َ

ي
ثريُّ أيْضًا«.  يفي َتاَباَص؟ مل

ا احْلي ي  ؟ َفُقْل: َقْد َماَت َعْبُدَك ُأوري ُسوُل َوَدَخَل َوَأْخََبَ َداُوَد    22ري َفَذَهَب الر 

َ َعَلْينَا اْلَقْوُم َوَخَرُجوا إيَلْينَا إىَل احْلَْقلي    23بيُكلر َما َأْرَسَلُه فييهي ُيوآُب.   َداُوَد: »َقْد جَتََب 
ُسوُل لي ْم إىَل َمْدَخلي  َوَقاَل الر  َفُكن ا َعَلْيهي

  . ثر   24اْلَبابي ا احْلي ي  ، َوَماَت َعْبُدَك ُأوري
ْن َعبييدي اْلَليكي ، َفاَمَت اْلَبْعُض مي وري ْن َعىَل السُّ

َماُة َعبييَدَك مي يُّ أيْضًا«.  َفَرَمى الرُّ
َفَقاَل   25

َيُسو ليُيوآَب: الَ  َتُقوُل  َهَكَذا   « : ُسولي لر 
لي قيَتاَلَك َعىَل  َداُوُد  ْد  َشدر َوَذاَك.  َهَذا  َيْأُكُل  ْيَف  َهَذا األَْمُر، ألن  الس  َعْينَْيَك   

ء يفي

ْدُه«.   هْبَا. َوَشدر ينَةي َوَأْخري َبْعَلَها  26اْلَدي ا َرُجُلَها َنَدَبْت  ي  َقْد َماَت ُأوري ُه  ا إن  ي  ُة ُأوري َ  اْمَرأ
َعتي اْلَنَاَحُة    َومَل ا َمَضتي   27.  َفَلام  َسمي

َها إىَل َبْيتيهي  ًة َوَوَلَدْت َلُه اْبناً ، َأْرَسَل َداُوُد َوَضم  َ بر . َوَصاَرْت َلُه اْمَرأ  َعْينَيي الر 
ي َفَعَلُه َداُوُد َفَقُبَح يفي ا األَْمُر ال ذي  ( .َوَأم 

 مس االضطجاع يف عني الشَّ  •
ئييَل: َأنَا َمَسْحُتَك َمليكًا   7)   14- 7/    12صموئيل الثاِّن   ا رْسَ

بُّ إيََلُ إي ُجُل! َهَكَذا َقاَل الر  َداُوَد: »أنَْت ُهَو الر 
َفَقاَل َناَثاُن لي

َشاُوَل   َيدي  ْن  مي َوأنَْقْذُتَك  ئييَل  ا رْسَ
إي ْضنيَك   8َعىَل  حي يفي  َك  َسيردي َساَء 

َوني َك  َسيردي َبْيَت  ئييَل  َوَأْعَطْيُتَك  ا رْسَ
إي َبْيَت  َوَأْعَطْيُتَك   ،

يُد َلَك َكَذا َوَكَذا.   َقليياًل ُكنُْت َأزي ؟   9َوَُّيُوَذا. َوإْن َكاَن َذليَك  ليَتْعَمَل الرش   يفي َعْينَْيهي بر  اَذا اْحَتَقْرَت َكاَلَم الر  َ
ي
َقْد َقَتْلَت    مل

ْيفي  ثري  بيالس 
ا احْلي ي  تَ ،  ُأوري َ وَن.  ُه َلَك اْمَرأَةً َوَأَخْذَت اْمَرأ ي َعمُّ

اُه َقَتْلَت بيَسْيفي َبني ْيُف َبْيَتَك إىَل    10، َوإيي  ُق الس 
َواآلَن الَ ُيَفاري

ثرير ليَتُكوَن َلَك اْمَرأَةً ،  األَبَدي 
ا احْلي ي  َة ُأوري َ ي َوَأَخْذَت اْمَرأ

:    11.  ألن َك اْحَتَقْرَتني بُّ ْن  َهَئنََذا ُأقي َهَكَذا َقاَل الر  يُم َعَلْيَك الرش   مي

يبيَك ، َبْيتيَك  ن  ليَقري يهي
ْمسي ، َوآُخُذ نيَساَءَك َأَماَم َعْينَْيَك َوُأْعطي هي الش  ُع َمَع نيَسائيَك يفي َعنْيي َهذي ألن َك أنَْت َفَعْلَت   12. َفَيْضَطجي

ر   ئيي بيالرسر ا رْسَ
اَم مَجييعي إي ْمسي َوَأنَا َأْفَعُل َهَذا األَْمَر ُقد  اَم الش  «. َفَقاَل    13«.  َل َوُقد  بر نَاَثاَن: »َقْد َأْخَطْأُت إىَل الر 

َفَقاَل َداُوُد لي

ي َتَك. الَ ََتُوُت.  
بُّ أيْضًا َقْد َنَقَل َعنَْك َخطي َداُوَد: »الر 

ْن َأْجلي أَغرْيَ    14َناَثاُن لي ََذا األَْمري َأْعَداءَ أن ُه مي بر    ن َك َقْد َجَعْلَت هبي الر 

ْوُلوُد َلَك َيُموُت َيْشَمُتوَن  ْبُن اْلَ  ( «. َفاالي
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 اإلفساد ىلع األرض •
َماني  1)   11- 1/    38التكوين   َك الز 

رَيُة. أَوَحَدَث يفي َذلي ي  اْسُمُه حي
مي نْدي إْخَوتيهي َوَماَل إىَل َرُجٍل َعُدال  ْن عي  2ن  َُّيُوَذا َنَزَل مي

َعَلْيَها اْسُمُه ُشوٌع َفأَخَذَها َوَدَخَل    
اْبنََة َرُجٍل َكنَْعاِّني ريا.    3  َوَنَظَر َُّيُوَذا ُهنَاَك  اْبنا َوَدَعا اْسَمُه عي ُثم     4َفَحبيَلْت َوَوَلَدتي 

نَي    5َحبيَلْت أيْضًا َوَوَلَدتي اْبنا َوَدَعتي اْسَمُه أوَناَن.   يَب حي يَلَة. َوَكاَن يفي َكزي ُثم  َعاَدْت َفَوَلَدْت أيْضًا اْبنا َوَدَعتي اْسَمُه شي

هي اْسُمَها َثاَمارُ  6َوَلَدْتُه.   رٍي بيْكري رٌي بيْكرُ   7. َوأَخَذ َُّيُوَذا َزْوَجًة ليعي .    َوَكاَن عي بُّ بر َفأَماَتُه الر   َعْينَيي الر 
ً يفي يرا ر

َفَقاَل   8َُّيُوَذا رشي

وَناَن: » يَك َُّيُوَذا ألي َا َوأقيْم َنْساًل ألخي ْج هبي يَك َوَتَزو 
ةي أخي َفَكاَن إْذ  ن  الن ْسَل ال َيُكوُن َلُه.  أَفَعليَم أوَناُن    9«.  أْدُخْل َعىَل اْمَرأ

ةي أخي  يهي أ يهي  َدَخَل َعىَل اْمَرأ بر َما َفَعَلُه َفأَماَتُه أيْضاً   10.  ن ُه أْفَسَد َعىَل األْرضي ليَكْي ال ُيْعطيَي َنْساًل ألخي  َعْينَيي الر 
.  َفَقُبَح يفي

ألن ُه    11 اْبنيي«.  يَلُة  شي َيْكَُبَ  َحت ى   
أبييكي َبْيتي  يفي  أْرَمَلًة  ي  »اْقُعدي  : َكن تيهي ليَثاَماَر  َُّيُوَذا  أيْضًا  َفَقاَل  ُهَو  َيُموُت  ُه  »َلَعل  َقاَل: 

«. َفَمَضْت َثاَماُر َوَقَعَدْت يفي َبْيتي أبييَها.  (َكأَخَوْيهي

 بيت خملوع الَّعل  •

ٍج ليَرُجلٍ   5)   10- 5/    25التثنية   َُة اَليرتي إيىل َخاري ي اْمَرأ
نُْهْم َولْيَس لُه اْبٌن َفال َتَصي ٌد مي  »إيَذا َسَكَن إيْخَوٌة َمعًا َوَماَت َواحي

  . ْوجي الز  ي 
بي َأخي بيَواجي هي َزْوَجًة َوَيُقوُم هلَا  لينَْفسي ُذَها  َوَيت خي َيْدُخُل َعلْيَها  َها  َأُخو َزْوجي  . َأْجنَبيي 

َيُقوُم  َوا   6 َتليُدُه  ي  لبيْكُر الذي

ئييل.   ا رْسَ
ْن إي  اَليرتي ليَئال ُيْمَحى اْسُمُه مي

يهي يهي إيىل  »  7بياْسمي َأخي ُة َأخي َ يهي َتْصَعُد اْمَرأ َة َأخي َ اْمَرأ َيْأُخَذ  َأْن  ُجُل  َيْرَض الر  َوإيْن ملْ 

ُيوخي َوَتُقوُل  ي َأنْ :  الَبابي إيىل الشُّ ئييلَقْد َأبَى َأُخو َزْوجي ا رْسَ
يهي اْساًم يفي إي يَم ألَخي .   ُيقي ْوجي ي الز 

بي َأخي . ملْ َيَشْأ َأْن َيُقوَم يلي بيَواجي

َذَها    8 ي ينَتيهي َوَيَتَكلُموَن َمَعُه. َفإيْن َأَِص  َوَقال: ال َأْرََض َأْن َأخت  يهي إيلْيهي    9َفَيْدُعوُه ُشُيوُخ َمدي ُة َأخي َ ُم اْمَرأ ُيوخي  َتَتَقد  َأَماَم َأْعنُيي الشُّ

ي َأخي َبْيَت  َيْبنيي  ي ال  الذي ُجلي  بيالر  ُيْفَعُل  َهَكَذا  َوَتُقوُل:   
هي َوْجهي َوَتْبُصُق يفي  ْجليهي  ري ْن  مي َنْعلُه  اْسُمُه يفي    10.  هي َوخَتْلُع  َفُيْدَعى 

ئييل » ا رْسَ
ُلوعي الن ْعلي إي  («.َبْيَت َِمْ

 ة اجلمال نَ سَ انية احلَ  الزت َن زِ  •
اُس.  1)   7- 1/    3ناحوم   َ

ْفُّتي بًا َوَخْطفًا. الَ َيُزوُل االي . ُكلَُّها َمآلَنٌة َكذي
ي
َماء ينَةي الدر َدي

ي
وطي َوَصْوُت َرْعَشةي   2َوْيٌل ل َصْوُت الس 

ُز   َاَيَة    3اْلَبَكري َوَخْيٌل خَتُبُّ َوَمْرَكَباٌت َتْقفي ْمحي َوَكْثَرُة َجْرَحى َوَوْفَرُة َقْتىَل َوالَ َّني يُق الرُّ  َوَبري
ْيفي يُب الس 

َوُفْرَساٌن َتنَْهُض َوهَلي

ْم.   . َيْعُثُروَن بيُجَثثيهي ْن َأْجلي زي   4ليْلُجَثثي َهامي ْحري َناَها َوَقَبائيَل بيسي ْحري اْلَبائيَعةي ُأَُمًا بيزي  السر
َبةي نيَيةي احْلََسنَةي اْْلاََملي َصاحي ا   5.  َنى الز 

اْْلُنُودي  » َيُقوُل َربُّ   
َعَلْيكي ي األَُمَم َعْوَرَتكي َهَئنََذا  َوُأري كي  َفْوقي َوْجهي إىَل  َأْذَياَلكي  ُف  ْزيَ   َفَأْكشي َوَأْطَرُح    6.  كي َواْلَاَمليَك خي
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ًة.   َْبَ
ينُكي َوَأْجَعُلكي عي نْكي َوَيُقوُل:    7َعَلْيكي أْوَساخًا َوُأهي َبْت نيينََوى َمْن َيْرثيي هَلَاَوَيُكوُن ُكلُّ َمْن َيَراكي َُّيُْرُب مي ْن  َخري : مي

يَن؟«.  ُمَعزر
 (َأيَْن َأْطُلُب َلكي

 ة رَ و  ف عن العَ ش  الكَ  •
ابْ   1)   3- 1/    47إشعياء   َيا    

ُكْرسي بياَل  األَْرضي  َعىَل  اْجليسي  َبابيَل.  اْبنََة  اْلَعْذَراُء  َأي ُتَها  َابي  الُّتُّ َعىَل   
َواْجليسي يلي  نََة  »اْنزي

َهًة.   فر َمًة َوُمَُّتَ
َتُعودييَن ُتْدَعنْيَ َناعي يرنَي ألن كي الَ 

ْلَداني َحى َواْطَحنيي َدقييقًا.    2اْلكي ي الر 
في ُخذي ْيَل .  ي ُنَقاَبكي اْكشي ي الذ  ري .  َشمر

اَق  ي الس 
في ي األَّْنَارَ .  اْكشي يكي   3. اْعَُبي ُف َعْوَرُتكي َوُتَرى َمَعاري  (. آُخُذ َنْقَمًة َوالَ ُأَصاليُح َأَحدًا«.َتنَْكشي

 اه تَ كشويف األس  فاة ومُ راة وحُ عُ  •
وَر َفَحاَرَب َأْشُدوَد َوَأَخَذَها    1)   6- 1/    20إشعياء   ُجوُن َمليُك َأشُّ نَي َأْرَسَلُه رَسْ  َتْرَتاَن إىَل َأْشُدوَد حي

ي
يفي    2يفي َسنَةي َُمييء

بُّ َعْن َيدي  َذليَك اْلَوْقتي   ْسَح َعْن َحَقَوْيَك اْذَهْب  : » إيَشْعَياَء ْبني آُموَص َقاَل الر 
ي
اْل ْجَلْيَك   َوُحل   َذاَءَك َعْن ري «. َواْخَلْع حي

ى َوَحافيياً  : »  3.  َفَفَعَل َهَكَذا َوَمَشى ُمَعرًّ بُّ نينٍي آَيًة َوُأْعُجوَبًة  َفَقاَل الر  ى َوَحافييًا َثاَلَث سي إيَشْعَياُء ُمَعرًّ ي 
َكاَم َمَشى َعْبدي

َْصَ َوَعىَل ُكوَش 
وَر َس   4  َعىَل مي ُيوَخ  َهَكَذا َيُسوُق َمليُك َأشُّ ْتَياَن َوالشُّ َْصَ َوَجاَلَء ُكوَش اْلفي

ًة َوُحَفاًة َوَمْكُشويفي  ْبَي مي ُعَرا

َْصَ 
ي ي
ل ْزيًا  ْم.    5.  األَْسَتاهي خي هي َفْخري َْصَ 

مي َأْجلي  ْن  َومي ْم  َرَجائيهي ُكوَش  َأْجلي  ْن  مي َوخَيَْجُلوَن  َتاُعوَن  َفرَيْ
َهَذا    6 َساكيُن  َوَيُقوُل 

لي يفي َذليَك  احي وَر َفَكْيَف نَ الس  ْن َمليكي َأشُّ ي َهَرْبنَا إيَلْيهي ليْلَمُعوَنةي لينَنُْجو مي : ُهَو َذا َهَكَذا َمْلَجُأنَا ال ذي  ( ْسَلُم َنْحُن؟«. اْلَيْومي

 ي ذِ خ  فَ   َت َت    كَ دَ يَ   ع  َض  •
.  1)   8- 1/    24التكوين  

ٍ
ء يَم يفي ُكلر يَشْ بُّ إْبَراهي . َوَباَرَك الر   األي امي

َم يفي يُم َوَتَقد  هي َكبيريي   2َوَشاَخ إْبَراهي يُم ليَعْبدي َوَقاَل إْبَراهي

يَبْيتيهي اْلُْسَتْويلي َعىَل ُكلر َما َكاَن َلُه: » بر    3  َضْع َيَدَك حَتَْت َفْخذي َفَك بيالر 
 َوإََلي األْرضي إْن ال َتأُخَذ َزْوَجًة  َفاْسَتْحلي

ي
اَمء  الس 

إََلي

يَن أنَا َساكيٌن َبْينَُهمْ  ذي يرنَي ال 
ْن َبنَاتي اْلَكنَْعاني ْبنيي مي ْبنيي إْسَحاَق«.  4  الي رَيِتي َتْذَهُب َوَتأُخُذ َزْوَجًة الي  5َبْل إىَل أْريضي َوإىَل َعشي

اَم ال   اْلَعْبُد: »ُرب  َلُه  نَْها؟«  َفَقاَل  تيي َخَرْجَت مي بياْبنيَك إىَل األْرضي ال  ُع  . َهْل أْرجي هي األْرضي َتْتَبَعنيي إىَل َهذي ُة أْن  اْلَْرأ  6َتَشاُء 

َع بياْبنيي إىَل ُهنَاَك.   ْن أْن َتْرجي ْز مي يُم: »اْحَُّتي ْن َبْيتي   7َفَقاَل َلُه إْبَراهي ي أَخَذِّني مي ذي  ال 
ي
اَمء بُّ إََلُ الس  يالديي  الر  ْن أْرضي مي أيبي َومي

َفَتأُخذُ  أَماَمَك  ُل َمالَكُه  ُيْرسي ُهَو  هي األْرَض  َهذي أْعطيي  لينَْسليَك  َقائيال:  أْقَسَم يلي  ي  ذي َوال  َكل َمنيي  ي  ْن  َوال ذي مي ْبنيي  َزْوَجًة الي  

ْن َحْلفيي هَ  8ُهنَاَك.  أَت مي ُة أْن َتْتَبَعَك َتََب  ْع بيهي إىَل ُهنَاَك«.َوإْن مَلْ َتَشأ اْلَْرأ ا اْبنيي َفال َتْرجي  (َذا. أم 
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ئييَل  إي اُم  أَومَل ا َقُرَبْت    29/  47التكوين  ا ْن ُكنُْت َقْد َوَجْدُت نيْعَمًة يفي َعْينَْيَك  إْن َيُموَت َدَعا اْبنَُه ُيوُسَف َوَقاَل َلُه: » أرْسَ

ي . أ َواْصنَْع َمعيي َمْعُروفا وَ  َفَضْع َيَدَك حَتَْت َفْخذي َْصَ
 َماَنًة. ال َتْدفينري يفي مي

 لوا  يل جدا  حُ  َت ن  كُ  •
َوَأَحب ُه  5- 1/ 18سفر صموئيل األول   َداُوَد،  بينَْفسي  َتَعل َقْت  َنْفَس ُيوَناَثاَن  َأن   َمَع َشاُوَل  َن اْلَكاَلمي  َفَرَغ مي : »َوَكاَن مَل ا 

. فَ  هي . َوَقَطَع ُيوَناَثاُن َوَداُوُد َعْهًدا ألَ ُيوَناَثاُن َكنَْفسي .  َأَخَذُه َشاُوُل يفي ذليَك اْلَيْومي َومَلْ َيَدْعُه َيْرجُع إيىَل َبْيتي َأبييهي هي ن ُه َأَحب ُه َكنَْفسي

هي َوقَ  تيي َعَلْيهي َوَأْعَطاَها ليَداُوَد َمَع ثيَيابيهي َوَسْيفي ...« َوَخَلَع ُيوَناَثاُن اْْلُب َة ال  نَْطَقتيهي هي َومي  ْوسي

األول  ُيوَناَثاُن    : 16/ 20  صموئيل  َعاَد  ُثم   َداُوَد«.   
ي
َأْعَداء َيدي  ْن  مي بُّ  الر  َيْطُلبي 

»لي َوَقاَل:  َداُوَد  َبْيَت  ُيوَناَثاُن  »َفَعاَهَد 

ب َة    َلُه ألَن ُه َأَحب ُه حَمَ
...« َواْسَتْحَلَف َداُوَد بيَمَحب تيهي هي  َنْفسي

«.    18)   27- 81/    1صموئيل الثاِّن   يَد اْلَقْوسي ْفري َيارَشَ »  ُهَوَذا َذليَك َمْكُتوٌب يفي َوَقاَل َأْن َيَتَعل َم َبنُو َُّيُوَذا »َنشي   19  «:سي

يَك  ِمي ئييُل َمْقُتوٌل َعىَل َشَوا ا رْسَ
وا يفي َأْسَواقي َأْشَقُلوَن، ليَئال     20. َكْيَف َسَقَط اْْلََبابيَرُة!  »َالظ ْبُي َيا إي ُ . الَ ُتَبرشر  َجت 

وا يفي ُ الَ خُتَْبي

  . اْلُغْلفي َبنَاُت  َتْشَمَت  ليَئال   يرنَي، 
ليْسطييني اْلفي َبنَاُت  َعَلْيُكن     21َتْفَرَح  َمَطٌر  َوالَ  َطلي  َيُكْن  الَ  ْلُبوَع  جي َباَل  جي ُحُقوُل  َيا  َوالَ 

  . ْهني نُّ َشاُوَل بياَل َمْسٍح بيالدُّ َ
َنُّ اْْلََبابيَرةي، ُمي

َح ُمي َماٍت، ألن ُه ُهنَاَك ُطري ْع َقْوُس    22َتْقدي ْن َشْحمي اْْلََبابيَرةي مَلْ َتْرجي ْن َدمي اْلَقْتىَل مي مي

ْع َخائيباً  ، َوَسْيُف َشاُوَل مَلْ َيْرجي
ي
ياَم  23. ُيوَناَثاَن إىَل اْلَوَراء َقا يفي َمْوهتي ياَم مَلْ َيْفَُّتي . َشاُوُل َوُيوَناَثاُن اْلَْحُبوَباني َواحْلُْلَواني يفي َحَياهتي

األُُسودي.   َن  مي َوَأَشدُّ  النُُّسوري  َن  مي َوَج   24َأَخفُّ   ، مي بيالت نَعُّ  ً زا
قيْرمي َأْلَبَسُكن   ي 

ذي ال  َشاُوَل  اْبكينَي  ئييَل،  ا رْسَ
إي َبنَاتي     َيا 

ُحّلي َعَل 

  . ُكن 
َهبي َعىَل َماَلبيسي يَك َمْقُتوٌل.   25الذ  ! ُيوَناَثاُن َعىَل َشَواِمي  احْلَْربي

َقْد َتَضاَيْقُت َعَلْيَك   26َكْيَف َسَقَط اْْلََبابيَرُة يفي َوَسطي

ي ُيوَناَثانُ  ب  .  َيا َأخي ْن حَمَ
ب ُتَك يلي َأْعَجُب مي ّدًا. حَمَ

ً يلي جي  ُكنَْت ُحْلوا
ي
«.  27.  ةي النرَساء  (َكْيَف َسَقَط اْْلََبابيَرُة َوَباَدْت آالَُت احْلَْربي

َي َغَضُب َشاُوَل َعىَل ُيوَناَثاَن َوَقاَل َلُه: » 30)   33- 30/    20صموئيل األول   َدةي َفَحمي  اْلَُتَمرر
َجةي َأَما َعليْمُت    ،َيا اْبَن اْلَُتَعور

اْبَن   َت  اْخَُّتْ  
َقدي َك؟َأن َك  ُأمر  

َعْوَرةي ْزيي  َوخي ْزييَك  ي ى خلي َوالَ    31  َيس  َأنَْت  ُتْثَبُت  َعىَل األَْرضي الَ  َحّيًا  ى  َيس  اْبُن  َداَم  َما  ألَن ُه 

يَل  ألَن ُه اْبُن اْلَْوتي ُهَو«.  
ْل َوْأتي بيهي إي َ   32َُمَْلَكُتَك. َواآلَن َأْرسي

ي
َل؟«  َفَأَجاَب ُيوَناَثاُن َشاُوَل َأبَاُه: »مل   33اَذا ُيْقَتُل؟ َماَذا َعمي

ْمَح َنْحَوُه ليَيْطَعنَُه. َفَعليَم ُيوَناَثاُن َأن  َأبَاُه َقْد َعَزَم َعىَل َقْتلي َداُوَد. َه َشاُوُل الرُّ  (َفَوج 
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 د الول سَ جَ   نَ خُ د عليه فسَ تمدَّ  •
 َفَلام  َجاَءْت إىَل    27)   34- 27/    4اللوك الثاِّن  

ي
ي   َرُجلي اَّلل  يَحزي َم جي . َفَتَقد  ْجَلْيهي ليَيْدَفَعَها. َفَقاَل َرُجُل    إىَل اْْلََبلي َأْمَسَكْت ري

  .] ِّني ْ بُّ َكَتَم األَْمَر َعنري َومَلْ خُيَْبي يَها َوالر 
ٌة في : ]َدْعَها ألن  َنْفَسَها ُمر 

ي
ي؟ َأمَلْ َأُقْل الَ    28اَّلل  ْن َسيردي

َفَقاَلْت: ]َهْل َطَلْبُت اْبنًا مي

ي: ]ُأْشُدْد َحَقوَ   29خَتَْدْعنيي؟[   يَحزي ي ْكُه، َوإْن َباَرَكَك  َفَقاَل ْلي َك َواْنَطليْق، َوإيَذا َصاَدْفَت َأَحدًا َفاَل ُتَباري ي بيَيدي ازي ْيَك َوُخْذ ُعك 

  .] بيير الص   
َوْجهي َعىَل  ي  ازي ُعك  َوَضْع  جُتيْبُه.  َفاَل  الَ   30َأَحٌد  إيِّنر  َنْفُسَك  َي 

هي َوَحي ٌة  بُّ  الر  ُهَو  ]َحيي   : بيير الص  ُأمُّ    َفَقاَلْت 

بيير َفَلْم َيُكْن َصْوٌت َوالَ ُمْصٍغ. َفَرَجَع    31َأتُْرُكَك[. َفَقاَم َوَتبيَعَها.    الص 
اَز َعىَل َوْجهي اَمُهاَم َوَوَضَع اْلُعك  ي ُقد  يَحزي َوَجاَز جي

  .] بييُّ  الص 
َينَْتبيهي ُه َقائياًل: ]مَلْ   َوَأْخََبَ

هي   َوَدَخَل َألييَشُع اْلَبْيَت   32ليليَقائيهي يري ٌع َعىَل رَسي بيير َميرٌت َوُمْضَطجي َفَدَخَل   33.  َوإيَذا بيالص 

  . بر اَم َوَصىل  إىَل الر  َلْيهي
اَم كي هي َوَعْينَْيهي    34َوَأْغَلَق اْلَباَب َعىَل َنْفَسْيهي بيير َوَوَضَع َفَمُه َعىَل َفمي َد َواْضَطَجَع َفْوَق الص 

ُثم  َصعي

َد َعَلْيهي َفَسُخَن َجَسُد اْلَوَلدي ،  َدْيهي َعىَل َيَدْيهي َعىَل َعْينَْيهي َويَ   ( . َوََتَد 

 أ يابه وتنبت ثِ   عَ لَ خَ  •
َل بيهي َشاُوُل.    18)   24- 18/    19صموئيل األول   ُه بيُكلر َما َعمي  َوَأْخََبَ

َمةي ا  الر 
َفَهَرَب َداُوُد َوَنَجا َوَجاَء إىَل َصُموئييَل يفي

«.    19َوَذَهَب ُهَو َوَصُموئييُل َوَأَقاَما يفي َناُيوَت.   َمةي ا  الر 
َ َشاُوُل َوقييَل َلُه: »ُهَو َذا َداُوُد يفي َناُيوَت يفي َفُأْخَبي

َسَل َشاُوُل  َفَأرْ   20

 َيَتنَب ؤونَ ُرُساًل ألَْخذي َداُوَد.  
ي
مْ   ،َومَل ا َرُأوا مَجَاَعَة األنْبيَياء  َعىَل ُرُسلي َشاُوَل    ،َوَصُموئييَل َواقيفًا َرئييسًا َعَلْيهي

ي
َكاَن ُروُح اَّلل 

وا َشاُوَل   21َفَتنَب ُأوا ُهْم أيْضًا.   ينَ   ،َوَأْخََبُ َفَتنَب ُأوا    ، َفَتنَب ُأوا ُهْم أيْضًا. ُثم  َعاَد َشاُوُل َفَأْرَسَل ُرُساًل َثاليَثةً   ،َفَأْرَسَل ُرُساًل آَخري

يُخو َوَسَأَل: »َأيَْن َصُموئييُل َوَداُوُد؟« َفقييَل:  َفَذَهَب ُهَو أيْضًا إىَل    22ُهْم أيْضًا.   نَْد سي تيي عي َمةي َوَجاَء إىَل اْلبيْئري اْلَعظييَمةي ال  ا الر 

  .» َمةي ا  الر 
ا يفي َناُيوَت يفي َمةي   23»َها ُُهَ ا  الر 

 َفكَ   ، َفَذَهَب إىَل ُهنَاَك إىَل َناُيوَت يفي
ي
 أيْضًا ُروُح اَّلل 

  اَن َيْذَهُب َوَيَتنَب أُ َفَكاَن َعَلْيهي

  . َمةي ا  الر 
ُه  َوَتنَب َأ ُهَو أيْضًا َأَماَم َصُموئييَل    َفَخَلَع ُهَو أيْضًا ثيَياَبهُ   24َحت ى َجاَء إىَل َناُيوَت يفي َواْنَطَرَح ُعْرَيانًا َذليَك الن َهاَر ُكل 

؟َأَشاُوُل أيْضًا بَ . ليَذليَك َيُقوُلوَن: »َوُكل  الل ْيلي 
ي
 ( «.نْيَ األنْبيَياء

 عذارى خمطوبات وغّي خمطوبات  •
ينَةي إيَذا َكاَنْت َفَتاٌة َعْذَراُء َِمُْطوَبًة ليَرُجٍل َفَوَجَدَها َرُجٌل  »   23)   29- 23/    22التثنية   ا    24  َواْضَطَجَع َمَعَها  يفي اَلدي ُجوُُهَ َفَأْخري

ينَةي   اَم إيىل َبابي تيلَك اَلدي  َحت ى َيُموَتاكيلْيهي
َجاَرةي ا بياحلي ْن َأْجلي  .  َواْرمُجُوُُهَ ُجُل مي  َوالر 

ينَةي ْخ يفي اَلدي َا ملْ َتَْصُ ْن َأْجلي إَّن 
الَفَتاُة مي

بيهي  َة َصاحي ُه َأَذل اْمَرأَ ْن َوَسطيَك.  إن  ُع الرش   مي ُجُل الَفَتاَة اَلْخُطوَبَة    25. َفَتنْزي ْن إْن َوَجَد الر 
ُجُل    يفي احلَْقلي َولكي َوَأْمَسَكَها الر 
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ي اْضَطَجَع َمَعَها َوْحَدهُ  ُجُل الذي َا َشْيئًا. لْيَس   26.  َواْضَطَجَع َمَعَها َيُموُت الر  ا الَفَتاُة َفال َتْفَعل هبي ي ٌة  َوَأم 
 َعىل الَفَتاةي َخطي

بيهي َوَيْقُتُلُه َقْتاًل. َهَكَذا َهَذا األَْمُر.   َختي الَفَتاُة اَلْخُطوَبُة    27ليلَمْوتي َبل َكاَم َيُقوُم َرُجٌل َعىل َصاحي ُه يفي احلَْقلي َوَجَدَها َفََصَ إن 

لرُصَها َدا  َغرْيَ َِمُْطوَبةٍ ْذَراَء  إيَذا َوَجَد َرُجٌل َفَتاًة عَ »   28.  َفلْم َيُكْن َمْن خُيَ ُجُل    29.  َفَأْمَسَكَها َواْضَطَجَع َمَعَها َفُوجي ي الر 
ُيْعطي

ُه َقْد َأَذهلَ  ْن َأْجلي إن 
َي لُه َزْوَجًة مي ةي َوَتُكوُن هي ض 

َن الفي نَي مي ي اْضَطَجَع َمَعَها ألَيبي الَفَتاةي ََخْسي َقَها ُكل  .  االذي ُر إْن ُيَطلر ال َيْقدي

هي أَ   ( . ي امي

 

 ساء يف خيمة االجتماع ضاجعون النِ يُ  •
ّداً   22)   25- 22/    2صموئيل األول   ئييَل    ،َوَشاَخ َعايلي جي ا رْسَ

يعي إي َلُه َبنُوُه بيَجمي َع بيُكلر َما َعمي ُعوَن  َوَسمي ُْم َكاُنوا ُيَضاجي َوبيأَّن 

َعاتي يفي َبابي َخْيَمةي   ْجتياَمعي النرَساَء اْلُْجَتمي ؟َفَقاَل هَلُْم: »  23.  االي هي األُُموري ْثَل َهذي اَذا َتْعَمُلوَن مي َ
ي
ُكُم اخْلَبييَثةي   مل ألَِّنر َأْسَمُع بيُأُموري

  . ْعبي ْن مَجييعي َهَذا الش  ي    24مي
ي َأْسَمعُ   ، الَ َيا َبني ذي وَن.  ألن ُه َلْيَس َحَسنًا اخْلَََبُ ال  بر َيَتَعدُّ . جَتَْعُلوَن َشْعَب الر 

إيَذا َأْخَطَأ    25

ْن َأْجليهي؟« َومَلْ َيْسمَ  بر َفَمْن ُيَصّلر مي . َفإْن َأْخَطَأ إْنَساٌن إىَل الر  ُ ينُُه اَّلل 
ب  َشاَء  ُعوا ليَصْوتي َأبيي إْنَساٌن إىَل إْنَساٍن َيدي ْم ألن  الر  هي

يَتُهْم.  ( إْن ُيمي

. َوَكاُنوا ُيَدثرُروَنُه بيالثرَيابي َفَلْم َيْدَفْأ. َفَقاَل َلُه َعبي »  :1/1سفر اللوك األول    األَي امي
َم يفي َنا اْلَليكي  يُدُه: » َوَشاَخ اْلَليُك َداُوُد. َتَقد  َسيردي

ليُيَفترُشوا لي

َك َفَيْدَفَأ َسيرُدَنا الَْ َعىَل 
ْضني نًَة َوْلَتْضَطجْع يفي حي «. َفَفت ُشوا َعىَل َفَتاٍة مَجييَلٍة يفي مَجييعي خُتُومي  ليُك َفَتاٍة َعْذَراَء، َفْلَتقيْف َأَماَم اْلَليكي َوْلَتُكْن َلُه َحاضي

 َ
ي َة، َفَجاُءوا هبي

وَنمي ئييَل، َفَوَجُدوا َأبييَشَج الشُّ ا رْسَ
ن  الَْ إي

ُمُه، َولكي . َوَكاَنْت خَتْدي نََة اْلَليكي ا، َفَكاَنْت َحاضي دًّ . َوَكاَنتي اْلَفَتاُة مَجييَلًة جي ليَك ا إيىَل اْلَليكي

ْفهَ   . ا«مَلْ َيْعري

بر  »  :5/  15سفر اللوك األول الجهول    َعْينَيي الر 
يٌم يفي َل َما ُهَو ُمْسَتقي ،  َومَلْ حَيي ألَن  َداُوَد َعمي  ُكل  َأي امي َحَياتيهي

 ا َأْوَصاُه بيهي
 ُمي
ٍ
ء ْد َعْن يَشْ

ثرير 
ا احْلي ي   ُأوري

ي ةي
 . « إيال  يفي َقضي
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 وب واعتداءاترُ حُ 
 ق رأسها وتُقلِم أظافرها لِ َت   •
نُْهْم َسْبيًا    10)   14- 10/    21التثنية   َك َوَسَبْيَت مي بُّ إيهلَُك إيىل َيدي َك َوَدَفَعُهُم الر 

َُحاَرَبةي َأْعَدائي
ي
َوَرَأيَْت    11»إيَذا َخَرْجَت ل

ْذهَتَا لَك َزْوَجةً  َ َا َواخت  وَرةي َوالَتَصْقَت هبي ًة مَجييلَة الصُّ َ ْبيي اْمَرأ  الس 
ُلَها إيىل َبْيتيَك    12  يفي نَي ُتْدخي   حَتْليُق َرْأَسَها َوُتَقلرُم َأْظَفاَرَها َفحي

 ُثم  َبعْ   13
َماني َن الز 

ً مي َها َشْهرا ي َأبَاَها َوُأم 
ُع ثيَياَب َسْبييَها َعنَْها َوَتْقُعُد يفي َبْيتيَك َوَتْبكي َا  َد َذليَك  َوَتنْزي ُج هبي َتْدُخُل َعلْيَها َوَتَتَزو 

ْن َأْجلي إن َك َقدْ  14. َتُكوُن لَك َزْوَجةً فَ  ق َها مي ٍة َوال َتْسَُّتي ض 
َها. ال َتبيْعَها َبْيعًا بيفي َا َفَأْطليْقَها لينَْفسي  (َأْذللَتَها. َوإْن ملْ ُترَس  هبي

 ّي مِ م واحلَ نَ ر والغَ قَ حىت الَ  •
: »  16)   21- 16/    6يشوع   ْعبي ليلش  بياألَبَْواقي إن  َيُشوَع َقاَل  اْلَكَهنَُة  َب  نَْدَما َِضَ ابيَعةي عي  الس 

ةي اْلَر   
ألن     ،اْهتيُفوا َوَكاَن يفي

ينَةَ  ب  َقْد َأْعَطاُكُم اْلَدي .    17.  الر  بر لر 
مًا لي ر  يَها حُمَ

ينَُة َوُكلُّ َما في نيَيةُ َفَتُكوُن اْلَدي ا َي َوُكلُّ َمْن َمَعَها يفي  َراَحاُب الز   َفَقْط حَتَْيا هي

ا.    ،اْلَبْيتي   اْلُْرَسَلنْيي الل َذْيني َأْرَسْلنَاُُهَ
َا َقْد َخب َأتي ألَّن 

مي    18 َن احْلََرا
ُموا َوَتْأُخُذوا مي َئال  حُتَر 

مي لي َن احْلََرا
ُزوا مي ا أنُْتْم َفاْحَُّتي َوَأم 

ُروَها.   َمًة َوُتَكدر ر  يَل حُمَ
ئي ا رْسَ

َة إي ل  بر   19َوجَتَْعُلوا حَمَ لر 
يدي َتُكوُن ُقْدسًا لي َهبي َوآنيَيةي النَُّحاسي َواحْلَدي ةي َوالذ  ض 

َوَتْدُخُل    َوُكلُّ اْلفي

 .» بر  الر 
َنةي َزا ْعَب َهَتَف ُهَتافًا   20يفي خي ْعُب َصْوَت اْلُبوقي إن  الش  َع الش  نَي َسمي . َوَكاَن حي ُبوا بياألَبَْواقي ْعُب َوَِضَ َفَهَتَف الش 

وُر يفي َمَكانيهي   ،َعظييامً  ينَةي ُكلُّ َرُجٍل    ،َفَسَقَط السُّ ْعُب إىَل اْلَدي َد الش  هي َوَصعي ينََة.    ،َمَع َوْجهي ُموا ُكل  َما يفي    21َوَأَخُذوا اْلَدي َوَحر 

ْن َرُجٍل َواْمَرأَةٍ  ينَةي مي ْن طيْفٍل َوَشْيٍخ  ،اْلَدي ْيفي  - مي رَي بيَحدر الس 
 ( .َحت ى اْلَبَقَر َواْلَغنََم َواحْلَمي

•  ِ ع وبَ رجال ون  ّي ال وَحِ م ومِج نَ ر وغَ قَ ساء ورُضَّ
ئييَل. َواآلَن    1)   12- 1/    51األوىل  صموئيل   ا رْسَ

َك َمليكًا َعىَل َشْعبيهي إي َْسحي
ي
بُّ ل َشاُوَل: »إيي اَي َأْرَسَل الر 

َوَقاَل َصُموئييُل لي

  . بر َفاْسَمْع َصْوَت َكاَلمي الر 
رْسَ َهَكَذا َيُقوُل َربُّ اْْلُنُودي   2

َل َعاَملييُق بيإي يقي  : إيِّنر َقدي اْفَتَقْدُت َما َعمي نَي َوَقَف َلُه يفي الط ري ئييَل حي ا

  . َْصَ
ْن مي نَْد ُصُعوديهي مي ُموا ُكل  َما َلُه    3عي يَق َوَحرر

ْب َعاَملي طيْفاًل    ،َبلي اْقُتْل َرُجاًل َواْمَرأَةً   َوالَ َتْعُف َعنُْهمْ َفاآلَن اْذَهْب َواِْضي

يعاً  ً َوَغناَمً   ،َوَرضي َاراً مَجَاًل    ،َبَقرا ْعبَ   4«.  َوَحي ُه يفي َطاَلييمَ   ذ َفاْسَتْحَِضَ َشاُوُل الش  َة آالَفي َرُجٍل    ، َوَعد  ٍل َوَعرَشَ َئَتْي َأْلفي َراجي مي

ْن َُّيُوَذا.   ديي.    5مي ينَةي َعاَملييَق َوَكَمَن يفي اْلَوا ُثم  َجاَء َشاُوُل إىَل َمدي
يرنَي: »اْذَهُبوا   6

ْيني ْن َوَسطي  َوَقاَل َشاُوُل ليْلقي ُلوا مي يُدوا اْنزي حي

يُّ مي   ،اْلَعاَمليَقةي ليَئال  ُأْهليَكُكْم َمَعُهمْ 
ْيني «. َفَحاَد اْلقي َْصَ

ْن مي ْم مي نَْد ُصُعوديهي ئييَل عي ا رْسَ
ْن  َوأنُْتْم َقْد َفَعْلُتْم َمْعُروفًا َمَع مَجييعي َبنيي إي

َب َشاُوُل َعاَملييَق مي   7َوَسطي َعاَملييَق.   .  َوَِضَ َْصَ
تيي ُمَقابيَل مي يَلَة َحت ى َُمييئيَك إىَل ُشوَر ال  َوَأْمَسَك َأَجاَج َمليَك َعاَملييَق    8ْن َحوي
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ْيفي   ، َحّياً  ْعبي بيَحدر الس  يَع الش 
َم مَجي َرافي    َوَعَفا َشاُوُل   9.  َوَحر  َياري اْلَغنَمي َواْلَبَقري َواحْلُْماَلني َواخْلي ْعُب َعْن َأَجاَج َوَعْن خي َوالش 

ُموَها.    ،َوَعْن ُكلر اْْلَيردي   َحر 
ُموَها. َوُكلُّ األَْماَلكي اْلُْحَتَقَرةي َواْلَْهُزوَلةي َومَلْ َيْرُضوا إْن حُيَرر

بر إىَل َصُموئي   10 يَل:  َوَكاَن َكاَلُم الر 

ْمُت َعىَل َأِّنر َقْد َجَعْلُت َشاُوَل َمليكاً »   11
ي  ،َندي ْم َكاَلمي ْن َوَرائيي َومَلْ ُيقي بر  ألن ُه َرَجَع مي َخ إىَل الر  «. َفاْغَتاَظ َصُموئييُل َوَِصَ

ُكل ُه.   ْيَل  َ َصُموئييُل:    12الل  َفُأْخَبي  َشاُوَل َصَباحًا. 
ي
ليليَقاء َر َصُموئييُل  اْلَكْرَملي َفَبك  َنَصَب   ،»َقْد َجاَء َشاُوُل إىَل  َقْد  َذا  َوُهَو 

.» ْلَجالي  َنَصبًا َوَداَر َوَعََبَ َوَنَزَل إىَل اْْلي
هي  (لينَْفسي

 مناشّي ونوارج حديد  •
ُب   26)   31- 26/    12صموئيل الثاِّن   .    َوَحاَرَب ُيوآ ينََة اْلَْمَلَكةي وَن َوَأَخَذ َمدي ي َعمُّ

َة َبني َرب 
َوَأْرَسَل ُيوآُب ُرُساًل إىَل    27

َياهي.  
ي
ينََة اْل َة َوَأَخْذُت أيْضًا َمدي َداُوَد َيُقوُل: »َقْد َحاَرْبُت َرب 

ينَةي َوُخْذَها ليَئال    28 ْل َعىَل اْلَدي ْعبي َواْنزي ي َة الش 
 آُخَذ  َفاآلَن امْجَْع َبقي

ي َعَلْيَها«.   ينََة َفُيْدَعى بياْسمي َة َوَحاَرهَبَا َوَأَخَذَها  29َأنَا اْلَدي ْعبي َوَذَهَب إىَل َرب  ْم    30.  َفَجَمَع َداُوُد ُكل  الش  َوَأَخَذ َتاَج َمليكيهي

يٍم، َوَكاَن َعىَل  َهبي َمَع َحَجٍر َكري َن الذ  هي َوَوْزُنُه َوْزَنٌة مي ّدًا.    َعْن َرْأسي ينَةي َكثيرَيًة جي َوَأْخَرَج    31َرْأسي َداُوَد. َوَأْخَرَج َغنييَمَة اْلَدي

ُهْم يفي َأتُوني اآلُج  يٍد َوَأَمر 
يٍد َوُفُؤوسي َحدي جي َحدي ري رَي َوَنَوا يَها َوَوَضَعُهْم حَتَْت َمنَاشي

ي في ْعَب ال ذي يعي  رر الش  ، َوَهَكَذا َصنََع بيَجمي

ي َعمُّ 
ْعبي إىَل ُأوُرَشلييَم.ُمُدني َبني  (وَن. ُثم  َرَجَع َداُوُد َومَجييُع الش 

َا    3/    20أخبار األيام    1 يَن هبي ذي ْعَب ال  رَيِيَوَأْخَرَج الش  ُهْم بيَمنَاشي يٍد َوُفُؤوٍس. َوَهَكَذا َصنََع َداُوُد ليُكلر    َوَنرَشَ جي َحدي َوَنَواري

وَن. ُثم  َرَجَع دَ  ي َعمُّ
ْعبي إيىَل ُأوُرَشلييَم. ُمُدني َبني  اُوُد َوُكلُّ الش 

 امتألت األرض دماء   •
ينَةي   1)  11- 1/  9حزقيال  ْب ُوَكاَلَء اْلَدي ي بيَصْوٍت َعاٍل: ]َقرر

َخ يفي َسْمعي هي«.    ، َوَِصَ َتُه اْلُْهليَكَة بيَيدي ٍد َوُعد  َوإيَذا    2ُكل  َواحي

اَملي  َهةي الشر ْن جي ي ُهَو مي ذي يقي اْلَبابي األَْعىَل ال  ْن َطري َجاٍل ُمْقبيلينَي مي ت ةي ري هي   ،بيسي َقُة بيَيدي احي ُتُه الس  ٍد ُعد 
ْم    ،َوُكلُّ َواحي َويفي َوَسطيهي

.  َوَعىَل َجانيبيهي َدَواُة َكاتيٍب. َفَدَخُلوا َوَوَقفُ   ،َرُجٌل الَبيٌس اْلَكت انَ  َد َعني    3وا َجانيَب َمْذَبحي النَُّحاسي ئييَل َصعي ا رْسَ
ُد إيََلي إي َوَُمْ

ي َدَواُة   ذي ُجَل الال بيَس اْلَكت اني ال  بُّ الر  . َفَدَعا الر 
ي َكاَن َعَلْيهي إىَل َعَتَبةي اْلَبْيتي ذي َوَقاَل َلُه:    4  ، اْلَكاتيبي َعىَل َجانيبيهي اْلَكُروبي ال 

ينَةي ُأوُرَشلييمَ   ]اْعَُبْ يفي  َجاَساتي اْلَْصنُوَعةي    ، َوَسطي اْلَدي ُدوَن َعىَل ُكلر الر  نُّوَن َوَيَتنَه 
يَن َيئي ذي َجالي ال   الرر

َباهي َمًة َعىَل جي ْم سي َوسي

َوَسطيَها ]  5«.  يفي  َسْمعيي:  َوَراَءُه  َوَقاَل ألُوََليَك يفي  ينَةي  اْلَدي وا يفي  ُبوا اْعَُبُ َتْعُفوا .  َواِْضي َوالَ  َأْعُينُُكْم  ْق  ُتْشفي ْيَخ    6.  الَ  َالش 

ْفَل َوالنرَساءَ  اب  َواْلَعْذَراَء َوالطر َمةُ .  اْقُتُلوا ليْلَهاَلكي .  َوالش   السر
ْن إْنَساٍن َعَلْيهي سي   ،َوالَ َتْقُرُبوا مي ْن َمْقدي ُئوا مي َفاْبَتَدُأوا  «.  َواْبَتدي
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َجالي الشُّ  يَن َأَماَم اْلَبْيتي بيالرر ذي ُسوا اْلَبْيَت َوَقاَل هَلُْم: ]  7.  ُيوخي ال  وَر َقْتىَل   ،َنجر َفَخَرُجوا َوَقَتُلوا يفي  «.  اْخُرُجوا .  َوْمأَلُوا الدُّ

ينَةي  ْخُت:  ،َوَكاَن َبْيناََم ُهْم َيْقُتُلوَن َوُأبْقييُت َأنَا  8.  اْلَدي ي َوَِصَ ي َة  َأِّنر َخَرْرُت َعىَل َوْجهي
! َهْل أنَْت ُمْهليٌك َبقي بُّ  َيا َسيرُد الر 

]آهي

َك َعىَل ُأوُرَشلييَم؟«   ْجزي يَل ُكل َها بيَصبر ري
ئي ا رْسَ

ّداً   9إي ّدًا جي ئييَل َوَُّيُوَذا َعظييٌم جي ا رْسَ
: ]إن  إيْثَم َبْيتي إي َوَقدي اْمَتأَلتي    ،َفَقاَل يلي

ي  ،األَْرُض ديَماءً  بُّ َقْد َتَرَك األَْرَض َواْمَتأَلتي اْلَدي ُْم َيُقوُلوَن: الر  َيَرى.    ،نَُة َجنَفًا. ألَّن  بُّ الَ  َوالر 
َوَأنَا أيْضًا َعْينيي الَ    10

ْم«.   هي يَقُهْم َعىَل ُرُؤوسي ُق َوالَ َأْعُفو. َأْجليُب َطري َواُة َعىَل َج   11ُتْشفي ي الد  ُجلي الال بيسي اْلَكت اني ال ذي  َرد  َقائياًل: ]َقْد  َوإيَذا بيالر 
انيبيهي

 ( َفَعْلُت َكاَم َأَمْرَتنيي[.

 ون احلوامل طُ بُ   تطيم األطفال وشقت  •
ي ُتُه َمْكنُوَزٌة.    12)   16- 12/    13هوشع  

وٌر. َخطي ييَم َمَْصُ يٍم إيْذ مَلْ    13إيْثُم َأْفَرا . ُهَو اْبٌن َغرْيُ َحكي
ليَدةي َيْأِتي َعَلْيهي َِمَاُض اْلَوا

َن اْلَْوتي ُأَخلرُصُهْم. َأيَْن أْوَباُؤَك َيا َمْوُت؟ َأيَْن َشْوَكُتكي َيا    14َيقيْف يفي اْلَوْقتي يفي َمْوليدي اْلَبنينَي.   ُّييْم. مي ْن َيدي اهْلَاوَيةي َأْفدي »مي

«.  َهاوَيُة؟ خَتْ  ي الن َداَمُة َعْن َعْينَي 
ي ٌة.    15َتفي

قي يٌح رَشْ ً َبنْيَ إيْخَوٍة َتْأِتي ري را بر َوإْن َكاَن ُمْثمي يُح الر 
فُّ    ري َن اْلَقْفري َفَتجي َطاليَعًة مي

  . ي  َي َتنَْهُب َكنَْز ُكلر َمَتاٍع َشهي
َدْت َعىَل إيهَليَهاجُتَاَزى    16َعْينُُه َوَيْيَبُس َينُْبوُعُه. هي َا َقْد ََتَر  َرُة ألَّن 

امي ْيفي َيْسُقُطونَ .  الس  . بيالس 

ُل ُتَشقُّ  مي ُم َأْطَفاهُلُْم َواحْلََوا  ( . حُتَط 

 امرأة عرفت رجال  بُمضاجعة ذكر  •
بُّ ُموَسى  1)   20- 1/    31العدد      2:  َوَأَمَر الر 

ي
ال َن  ئييل مي ا رْسَ

إي ليَبنيي  َنْقَمًة  ْم  َك«.  »اْنَتقي يرنَي ُثم  ُتَضمُّ إيىل َقْومي
َفَقال    3ْدَياني

دْ  بر َعىل مي َيْجَعُلوا َنْقَمَة الر 
ْدَياَن لي َجاالً ليلُجنْدي َفَيُكوُنوا َعىل مي نُْكْم ري ُدوا مي : »َجرر ْعبي لش 

ْن ُكلر    4َياَن.  ُموَسى لي دًا مي َألفًا َواحي

ئييل   ا رْسَ
إي َأْسَباطي  مَجييعي  ْن  مي ْبٍط  «.  سي ليلَحْربي ُلوَن  َألفًا    5ُتْرسي َعرَشَ  اْثنَا  ْبٍط.  سي ُكلر  ْن  مي َألٌف  ئييل  ا رْسَ

إي ُأُلوفي  ْن  مي َفاْختيرَي 

  . ُدوَن ليلَحْربي ر  ُُمَ
ني إيىل احلَْربي َوَأمْ   6

ْبٍط إيىل احلَْربي ُهْم َوفيينََحاَس ْبَن َأليَعاَزاَر الَكاهي
ْن ُكلر سي تيَعُة  َفَأْرَسلُهْم ُموَسى َألفًا مي

هي.   َيدي اهلَُتافي يفي  ُق  َوَأبَْوا َذَكرٍ   7الُقْدسي  ُكل  َوَقَتُلوا  بُّ  الر  َأَمَر  َكاَم  ْدَياَن 
مي َعىل  َفْوَق  وَ   8.  َفَتَجن ُدوا  َقَتُلوُهْم  ْدَياَن  مي ُمُلوُك 

.  َقْتالُهمْ  ْيفي ْدَياَن. َوَبلَعاَم ْبَن َبُعوَر َقَتُلوُه بيالس 
ئييل    9. أوَي َوَراقيَم َوُصوَر َوُحوَر َوَرابيَع. ََخَْسَة ُمُلوكي مي ا رْسَ

َوَسَبى َبنُو إي

ْدَياَن َوَأْطَفاهلُْم َوََّنَُبوا مَجييَع هَبَائيمي  مْ نيَساَء مي ْم َوُكل َأْمالكيهي يهي ْم َومَجييَع َمَواشي ْم َومَجييَع    10.  هي يْم بيَمَساكينيهي َوَأْحَرُقوا مَجييَع ُمُدَّني

يْم بيالن اري  َن الن اسي َوالَبَهائيمي    11.  ُحُصوَّني ني    12َوَأَخُذوا ُكل الَغنييَمةي َوُكل الن ْهبي مي َوإيىل  َوَأتُوا إيىل ُموَسى َوَأليَعاَزاَر الَكاهي

أَ  ُأْرُدنر  َعىل  التيي  ُموآَب  َعَرَباتي  إيىل  اَلَحلةي  إيىل  َوالَغنييَمةي  َوالن ْهبي  ْبيي  بيالس  يل 
ئي ا رْسَ

إي َبنيي  حَيا.  مَجَاَعةي  ُموَسى    13ري َفَخَرَج 
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اَلَحلةي  جي  َخاري إيىل  يْم  ْستيْقَباهلي الي اْلاََمَعةي   
ي
ُرَؤَساء َوُكلُّ  ُن  الَكاهي     14.  َوَأليَعاَزاُر 

ي
ُرَؤَساء اْلَْيشي   

ي
ُوَكالء َعىل  ُموَسى  َفَسَخَط 

  .  احلَْربي
ْن ُجنْدي نَي مي َئاتي الَقاديمي

ي
 ال
ي
 ُكن     16  َهل َأبَْقْيُتْم ُكل أنَْثى َحي ًة؟َوَقال هلُْم ُموَسى: »  15األُُلوفي َوُرَؤَساء

ي
إن  َهُؤالء

ئييل َحَسَب َكالمي َبلَعاَم َسَبَب   ا رْسَ
.  ليَبنيي إي بر  الر 

بر يفي َأْمري َفُغوَر َفَكاَن الَوَبُأ يفي مَجَاَعةي لر 
َياَنٍة لي َفاآلَن اْقُتُلوا ُكل َذَكٍر    17خي

األَْطَفالي  َن  اْقُتُلوَها.  مي َذَكٍر  بيُمَضاَجَعةي  َرُجاًل  َعَرَفْت  ٍة  َ اْمَرأ ملْ    18.  َوُكل  اللَواِتي   
ي
النرَساء َن  مي األَْطَفالي  مَجييُع  ْن  ْفَن  لكي َيْعري

ُروا ُكلُّ َمْن َقَتل َنْفسًا َوُكلُّ َمْن    19ُمَضاَجَعَة َذَكٍر َأبُْقوُهن  لُكْم َحي اٍت.    َسْبَعَة أي ام. َوَتَطه 
َج اَلَحلةي ُلوا َخاري ا أنُْتْم َفاْنزي َوَأم 

ابيعي أنُْتْم َوَسْبُيُكْم.    الس 
ْن َشْعري َمْعٍز َوُكلُّ    20َمس  َقتيياًل يفي الَيْومي الث اليثي َويفي لٍد َوُكلُّ َمْصنُوٍع مي ْن جي َوُكلُّ َثْوٍب َوُكلُّ َمَتاٍع مي

ُروَنُه«.  ْن َخَشٍب ُتَطهر
 ( َمَتاٍع مي

 ساء واألطفال جال والنِ الرِ  •
يُموَت   26)   37- 26/    2التثنية   ةي َقدي ي  ْن َبرر

يُحوَن َمليكي َحْشُبوَن بيَكالمي َسالٍم َقائياًل:    »َفَأْرَسلُت ُرُساًل مي َأُمرُّ يفي    27إيىل سي

اَمالً.   ينًا َوال شي يُل َيمي يَق. ال َأمي يَق الط ري َك. َأْسُلُك الط ري َب.    28َأْرضي ةي ُتْعطيينيي ألَرْشَ ض 
ُكل َوَماًء بيالفي ةي َتبييُعنيي آلي ض 

َطَعامًا بيالفي

ْجّل  َفقَ 
ىل إْن َأْعَُبَ األُْرُدن    29ْط.  َأُمرُّ بيري

اكينُوَن يفي َعاَر إي بييُّوَن الس  رَي َوالُوآ
اكينُوَن يفي َسعي يُسو الس 

إيىل األَْرضي    َكاَم َفَعل يبي َبنُو عي

بُّ إيهلُنَا.  ي َأْعَطاَنا الر 
يُحوُن َمليُك َحْشُبوَن    30التي ى َقلَبُه  ألكيْن ملْ َيَشْأ سي ى ُروَحُه َوَقو  ب  إيهلََك َقس   ألن  الر 

ْن َيَدَعنَا َنُمر  بيهي

 . َك َكاَم يفي َهَذا الَيْومي بُّ يلي   31ليَيْدَفَعُه إيىل َيدي ْئ ََتَلْك َحت ى  َوَقال الر  يُحوَن َوَأْرَضُه. اْبَتدي : أنُْظْر! َقدي اْبَتَدْأُت َأْدَفُع َأَماَمَك سي

هي ليلَحْربي إيىل َياَهَص    32 َأْرَضُه.  ََتَْتليَك  يُحوُن ليليَقائينَا ُهَو َومَجييُع َقْومي ْبنَاُه َوَبنييهي    33َفَخَرَج سي بُّ إيهلُنَا َأَماَمنَا َفَِضَ َفَدَفَعُه الر 

هي  ْن ُكلر َمدي   34.  َومَجييَع َقْومي ْمنَا مي  َوَحر 
َجال َوالنرَساَء َواألَْطَفالَوَأَخْذَنا ُكل ُمُدنيهي يفي َذليَك الَوْقتي داً .  ينٍَة الرر   35.  ملْ ُنْبقي َشاري

َأَخْذَنا   التيي  الُُدني  َوَغنييَمَة  نَا  ََّنَْبنَاَها ألنُْفسي الَبَهائيَم  ن  
التيي يفي    36لكي ينَةي  َواَلدي َأْرُنوَن  َواديي  َحاَفةي  َعىل  التيي  رَي  َعُروعي ْن  مي

لَعاَد ملْ تَ  ديي إيىل جي بُّ إيهلُنَا َأَماَمنَا.  الَوا يُع َدَفَعُه الر 
 اْمَتنََعْت َعلْينَا. اْلَمي

وَن ملْ َنْقَرهْبَا.    37ُكْن َقْرَيٌة َقدي ي َعمُّ
ن  َأْرَض َبني

َولكي

بُّ إيهلُنَا«. ي َيبُّوَق َوُمُدَن اْلََبلي َوُكل َما أْوََص الر 
َيةي َوادي  (ُكل َناحي

 رجال ونساء اثين عرش ألفا   •
ُقوُهمْ   24)   29- 24/    8يشوع   ةي َحْيُث حَلي ي   اْلََبر

اني َعاٍي يفي احْلَْقلي يفي ْن َقْتلي مَجييعي ُسك  ئييُل مي ا رْسَ
َوَسَقُطوا    ،َوَكاَن مَل ا اْنَتَهى إي

ُبوَها بيحَ  ئييَل َرَجَع إىَل َعاٍي َوَِضَ ا رْسَ
ْيفي َحت ى َفنُوا إن  مَجييَع إي يعًا بيَحدر الس 

.  مَجي ْيفي در الس 
يَن َسَقُطوا يفي    25 ذي َفَكاَن مَجييُع ال 

 اْثنَْي َعرَشَ َأْلفاً 
ٍ
َجاٍل َونيَساء ْن ري َم مَجييَع    26مَجييُع َأْهلي َعاٍي.    ،َذليَك اْلَيْومي مي  َحت ى َحر 

َها بياحْلَْرَبةي ي َمد 
تي َوَيُشوُع مَلْ َيُرد  َيَدُه ال 
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اني َعاٍي.   ي َأَمَر بيهي يَ َلكيني    27ُسك  بر ال ذي  الر 
ْم َحَسَب َقْولي هي ئييُل ألنُْفسي ا رْسَ

ينَةي ََّنََبَها إي   28ُشوَع.  اْلَبَهائيُم َوَغنييَمُة تيْلَك اْلَدي

بًا إىَل َهَذا اْلَيْومي  ّيًا َخَرا َأبَدي َقُه َعىَل    29.  َوَأْحَرَق َيُشوُع َعاَي َوَجَعَلَها َتالًّ   َوَمليُك َعاٍي َعل 
ي
نَْد  .  اخْلََشَبةي إىَل َوْقتي اْلََساء َوعي

ينَةي  نَْد َمْدَخلي َبابي اْلَدي ْمسي َأَمَر َيُشوُع َفاْنَزُلوا ُجث َتُه َعني اخْلََشَبةي َوَطَرُحوَها عي َجاَرٍة    ،ُغُروبي الش  َوَأَقاُموا َعَلْيَها ُرمْجََة حي

.  (َعظييَمًة إىَل َهَذا اْلَيْومي

م   •  ونهم يُ أطفاهلم أمام عُ ُتطَّ
َهةي َبابيَل َرآُه إيَشْعَياُء ْبُن آُموَص  1/    13إشعياء   ْن جي  ...  َوْحٌي مي

.    15)   22- 15/    13إشعياء   ْيفي بيالس  َيْسُقُط  اْنَحاَش  َمني  َوُكلُّ  ُيْطَعُن  َد  ُوجي َمْن  ق(  َوحُتَط مُ   16ُكلُّ  َأَماَم    )َُتز  َأْطَفاهُلُْم 

َوُتْفَضُح  ُبُيوهُتُْم  َوُتنَْهُب  يْم  َوالَ    17.  نيَساُؤُهمْ   )ُتغَتَصب(   ُعُيوَّني ةي  ض 
بياْلفي وَن  َيْعَتدُّ الَ  يَن  ذي ال  يرنَي 

ادي امْلَ مي  َعَلْيهي ُأَهيرُج  َهَئنََذا 

َهبي   وَن بيالذ  ْتَياَن والَ يَ   18ُيرَسُّ ُّ اْلفي
ُم اْلقيسي ُق ُعُيوَُّنُْم َعىَل األْوالَدي .  ْرََحُوَن َثَمَرَة اْلَبْطني َفُتَحطر رُي َبابيُل هَبَاُء    19.  الَ ُتْشفي َوَتصي

 َسُدوَم َوَعُموَرَة.  
ي
يبي اَّلل 

يرنَي َكَتْقلي
ْلَداني ينَُة َفْخري اْلكي ُتْعَمُر إىَل األَبَدي َوالَ ُتْسَكُن إىَل َدْوٍر َفَدوْ   20اْلَاَمليكي َوزي يرُم  الَ  ٍر َوالَ خُيَ

ي َوالَ ُيْربيُض ُهنَاَك ُرَعاٌة.   ُهنَاَك َأْعَرايبي
َبْل َتْرُبُض ُهنَاَك ُوُحوُش اْلَقْفري َوَيْمأَلُ اْلُبوُم ُبُيوهَتُْم َوَتْسُكُن ُهنَاَك َبنَاُت الن َعامي    21

يُح َبنَاُت آَوى يفي ُقُصو  22  َمْعُز اْلَوْحشي َوَتْرُقُص ُهنَاَك    َوَأي اُمَها  َوَتصي
ي
يء يُب اْلَجي مي َوَوْقُتَها َقري لي الت نَعُّ

َئاُب يفي َهَياكي ْم َوالذر هي ري

 (الَ َتُطوُل.

 ب شَ هم ىلع خَ لَّقَ هم وعَ لَ تَ هم وقَ بَ َضَ  •
.  25)   43- 25/   10يشوع   ُعوا ُدوا َوَتَشج  . َتَشد  ُبوا

يعي  َفَقاَل هَلُْم َيُشوُع: »الَ خَتَاُفوا َوالَ َتْرَتعي بُّ بيَجمي ألن ُه َهَكَذا َيْفَعُل الر 

ُبوََّنُمْ  يَن حُتَاري
ذي َقُهْم َعىَل    26«.  َأْعَدائيُكُم ال  هَبُْم َيُشوُع َبْعَد َذليَك َوَقَتَلُهْم َوَعل  نَي َعىَل اخْلََشبي    ،ََخْسي َخَشٍب َوَِضَ َوَبُقوا ُمَعل قي

 
ي
اْلََساء ْمسي   27.  َحت ى  نَْد ُغُروبي الش  تيي اْخَتَبُأوا  أ   َوَكاَن عي اْلََغاَرةي ال  َفاْنَزُلوُهْم َعني اخْلََشبي َوَطَرُحوُهْم يفي  َأَمَر  ن  َيُشوَع 

َجاَرًة َكبيرَيًة َعىَل فَ   ،فييَها .  َوَوَضُعوا حي هَبَا بيَحدر    28مي اْلََغارةي َحت ى إىَل َهَذا اْلَيْومي َعْينيهي يَدَة يفي َذليَك اْلَيْومي َوَِضَ َوَأَخَذ َيُشوُع َمقر

ْيفي  َا  ،الس  َم َمليَكَها ُهَو َوُكل  َنْفٍس هبي داً .  َوَحر  يَدَة َكاَم َفَعَل بيَمليكي  مَلْ ُيْبقي َشاري حَيا.  . َوَفَعَل بيَمليكي َمقر ُثم  اْجَتاَز َيُشوُع    29َأري

ئييَل َمَعُه إىَل ليْبنَةَ  ا رْسَ
يَدَة َوُكلُّ إي ْن َمقر َها  30َوَحاَرَب ليْبنََة.    ، مي ئييَل َمَع َمليكي ا رْسَ

َي أيْضًا بيَيدي إي بُّ هي هَبَا بيَحدر    ،َفَدَفَعَها الر  َفَِضَ

َا ْيفي َوُكل  َنْفٍس هبي َا.  الس  داً   مَلْ ُيْبقي هبي حَيا.  ،َشاري َها َكاَم َفَعَل بيَمليكي َأري ْن   31َوَفَعَل بيَمليكي ئييَل َمَعُه مي ا رْسَ
ُثم  اْجَتاَز َيُشوُع َوُكلُّ إي

يَش َوَنَزَل َعَلْيَها َوَحاَرهَبَا.   ئييَل   32ليْبنََة إىَل خَلي ا رْسَ
يَش بيَيدي إي بُّ خَلي يْفي  ث اِّني  َفَأَخَذَها يفي اْلَيْومي ال  ،َفَدَفَع الر  هَبَا بيَحدر الس  َوَِضَ

http://www.alta3b.wordpress.com/


س كتاٌب غريٌب وُُمِّيٌ    [ 43]  أبو الُمنتص ُممد شاهني الاعب   الكتاب الُمقدَّ
 

www.alta3b.wordpress.com  

َا َحَسَب ُكلر َما َفَعَل بيليْبنَةَ  يَش   33.  َوُكل  َنْفٍس هبي َعاَنةي خَلي َد ُهوَراُم َمليُك َجاَزَر إلي ينَئيٍذ َصعي  َحت ى    ،حي
َبُه َيُشوُع َمَع َشْعبيهي َوَِضَ

داً  يَش إىَل َعْجُلوَن َفنََزُلوا َعَلْيَها َوَحاَرُبوَها  34.  مَلْ ُيْبقي َلُه َشاري ْن خَلي ئييَل َمَعُه مي ا رْسَ
َوَأَخُذوَها يفي    35 ،ُثم  اْجَتاَز َيُشوُع َوُكلُّ إي

ْيفي  ُبوَها بيَحدر الس  َا يفي َذليَك اْلَيْومي َحَسَب ُكلر َما َفعَ   ،َذليَك اْلَيْومي َوَِضَ َم ُكل  َنْفٍس هبي يَش َوَحر  َد َيُشوُع    36.  َل بيَلخي ُثم  َصعي

وَن َوَحاَرُبوَها ْن َعْجُلوَن إىَل َحَْبُ
ئييَل َمَعُه مي ا رْسَ

إي َا    37  ،َومَجييُع  َها َوُكلر ُمُدَّني َمليكي َمَع  ْيفي  بيَحدر الس  ُبوَها  َوَأَخُذوَها َوَِضَ

َا دًا َحَسَب ُكلر َما َفعَ .  َوُكلر َنْفٍس هبي َا  ،َل بيَعْجُلونَ مَلْ ُيْبقي َشاري َمَها َوُكل  َنْفٍس هبي ئييَل َمَعُه    38.  َفَحر  ا رْسَ
ُثم  َرَجَع َيُشوُع َوُكلُّ إي

َا   39  ، إىَل َدبيرَي َوَحاَرهَبَا َها َوُكلر ُمُدَّني َا  ،َوَأَخَذَها َمَع َمليكي ُموا ُكل  َنْفٍس هبي  َوَحر 
ْيفي ُبوَها بيَحدر الس  داً مَلْ ُيْبقي َش .  َوَِضَ . َكاَم  اري

َها وَن َكَذليَك َفَعَل بيَدبيرَي َوَمليكي َها.    ،َفَعَل بيَحَْبُ ْهلي    40َوَكاَم َفَعَل بيليْبنََة َوَمليكي َب َيُشوُع ُكل  َأْرضي اْْلََبلي َواْْلَنُوبي َوالس  َفَِضَ

ُفوحي َوُكل  ُمُلوكيَها.   داً َوالسُّ َم ُكل  نَ   ،مَلْ ُيْبقي َشاري ئييَل َبْل َحر  ا رْسَ
بُّ إيََلُ إي ْن َقاديشي َبْرنييَع    41.  َسَمٍة َكاَم َأَمَر الر  هَبُْم َيُشوُع مي َفَِضَ

ْبُعوَن.   َن إىَل جي َة َومَجييَع َأْرضي ُجوشي َدةً   42إىَل َغز  ْم ُدْفَعًة َواحي هي ب  إيََلَ    ،َوَأَخَذ َيُشوُع مَجييَع ُأوََليَك اْلُُلوكي َوَأْرضي ألن  الر 

ئييَل إي  ا رْسَ
ئييَل َحاَرَب َعْن إي ا . 43.  رْسَ ْلَجالي ئييَل َمَعُه إىَل اْلََحل ةي إىَل اْْلي ا رْسَ

 (ُثم  َرَجَع َيُشوُع َومَجييُع إي

 عب يُستعبد الشَّ   كت  •
لحي    10)   18- 10/    20التثنية   لصُّ

َها لي هَبَا اْسَتْدعي ينٍَة ليُتَحاري ْن َمدي نَي َتْقُرُب مي لحي َوَفَتَحْت لَك    11حي َفإْن َأَجاَبْتَك إيىل الصُّ

ريي َوُيْسَتْعَبُد لَك  لت ْسخي
ْعبي اَلْوُجودي فييَها َيُكوُن لَك لي َها.    12.  َفُكلُّ الش  ْ

لْت َمَعَك َحْربًا َفَحاِصي َْك َبل َعمي
ي
  13َوإْن ملْ ُتَسال

َك   َيدي إيىل  إيهلَُك  بُّ  الر  َدَفَعَها  ْيفي َوإيَذا  بيَحدر الس  َها 
ُذُكوري مَجييَع  ْب  َما يفي    14.  َفاِْضي َوُكلُّ  َوالَبَهائيُم  النرَساُء َواألَْطَفاُل  ا  َوَأم 

َغنييَمتي  ُكلُّ  ينَةي  إيهلَُك اَلدي بُّ  الر  َأْعَطاَك  ي 
التي َأْعَدائيَك  َغنييَمَة  َوَتْأُكُل  َك  لينَْفسي َفَتْغَتنيُمَها  الُُدني    15.  َها  يعي  بيَجمي َتْفَعُل  َهَكَذا 

 األَُممي ُهنَا.  
ي
ْن ُمُدني َهُؤالء ّدًا التيي لْيَسْت مي نَْك جي يَدةي مي ُعوبي التي   16الَبعي  الشُّ

ي
ا ُمُدُن َهُؤالء يبًا  َوَأم  بُّ إيهلَُك َنصي يَك الر 

ي ُيْعطي

نَْها َنَسَمًة َما يرنَي َوالَيُبوسي   17  َفال َتْسَتْبقي مي ور
يرنَي َواحلي زر ري

يرنَي َوالفي
يرنَي َوالَكنَْعاني ثريرنَي َواألَُموري

يامً: احلي ُمَها حَتْري َكاَم َأَمَرَك  يرنَي  َبل حُتَرر

بُّ إيهلَُك  بر إيهليُكْم.أُيَعلرُموُكْم   ليَكْي ال  18  الر  ُئوا إيىل الر 
ْم َفُتْخطي َتيهي هلي ُلوا آلي مي التيي َعمي هي  (ْن َتْعَمُلوا َحَسَب مَجييعي َأْرَجاسي

 ماء م من تت السَّ هُ مَ و اس  حُ م  تَ  •
َك.    20)   26- 20/    7التثنية   ْن َأَمامي ْم َحت ى َيْفنَى الَباُقوَن َوالُْخَتُفوَن مي بُّ إيهلَُك َعلْيهي ُلَها الر 

َنابيرُي أيْضًا ُيْرسي ال   21»َوالز 

َك إيََلٌ َعظييٌم َوَِمُوٌف.  
ب  إيهَلََك يفي َوَسطي َتْرَهْب ُوُجوَهُهْم ألن  الر 

ب  إيهلََك َيْطُرُد َهُؤال  22 ن  الر 
َك  َولكي ْن َأَمامي ُعوَب مي  الشُّ

ي
ء

  . ةي ي  يعًا ليَئال َتْكُثَر َعلْيَك ُوُحوُش الََبر يمي    23َقليياًل َقليياًل. ال َتْسَتطييُع إْن ُتْفنيَيُهْم رَسي بُّ إيهلَُك َأَماَمَك َوُيوقيُع هبي َوَيْدَفُعُهُم الر 

http://www.alta3b.wordpress.com/


س كتاٌب غريٌب وُُمِّيٌ    [ 44]  أبو الُمنتص ُممد شاهني الاعب   الكتاب الُمقدَّ
 

www.alta3b.wordpress.com  

ياًم َحت ى َيْفنُوا 
بًا َعظي    24.  اْضطيَرا

ي
اَمء  الس 

ْن حَتْتي
َك َفَتْمُحو اْسَمُهْم مي َك َحت ى  .  َوَيْدَفُع ُمُلوَكُهْم إيىل َيدي ال َيقيُف إْنَساٌن يفي َوْجهي

 ا َعلْيَها ليَتْأُخَذ لَك ليَئال تُ   25.  ُتْفنيَيُهمْ 
ًة َوال َذَهبًا ُمي ض 

. ال َتْشَتهي في ُقوَن بيالن اري ْم حُتْري هي
َتي بر  َوََتَاثييل آهلي نَْد الر 

ْجٌس عي َصاَد بيهي ألن ُه ري

ْثلُه.  26إيهليَك.  مًا مي ر  َئال َتُكوَن حُمَ
ْجسًا إيىل َبْيتيَك لي ل ري مٌ َوال ُتْدخي ر   ( «. َتْسَتْقبيُحُه َوَتْكَرُهُه ألن ُه حُمَ

 ساء واألطفال جال والنِ مدينة الرِ   كت  •
هي ليلَحرْ   1)   7- 1/    3التثنية   يقي َباَشاَن َفَخَرَج ُعوُج َمليُك َباَشاَن ليليَقائينَا ُهَو َومَجييُع َقْومي ْدَنا يفي َطري لنَا َوَصعي بي يفي  ُثم  حَتَو 

ي.   هي َفَتفْ   2إيْذَرعي هي َوَأْرضي َك َومَجييَع َقْومي نُْه ألَِّنر َقْد َدَفْعُتُه إيىل َيدي
: ال خَتَْف مي بُّ يُحوَن َمليكي  َفَقال يلي الر  َعُل بيهي َكاَم َفَعلَت بيسي

ي َكاَن َساكينًا يفي َحْشُبوَن.   نَي الذي ير ينَا ُعوَج أيْضًا َمليَك َباَشاَن    3األَُموري بُّ إيهلُنَا إيىل َأيْدي ْبنَاُه َحت ى  َفَدَفَع الر  هي َفَِضَ َومَجييَع َقْومي

دٌ  ينًَة ُكلُّ ُكوَرةي َأْرُجوَب َُمْلَكُة  َوَأَخْذَنا ُكل ُمُدني   4.  ملْ َيْبَق لُه َشاري تُّوَن َمدي نُْهْم. سي . ملْ َتُكْن َقْرَيٌة ملْ َنْأُخْذَها مي  َذليَك الَوْقتي
هي يفي

ْحرَ   5ُعوٍج يفي َباَشاَن.   َوى ُقَرى الص 
لييَج. سي ٍة َوَأبَْواٍب َوَمَزا َ ٍر َشاِمي نًَة بيَأْسَوا  َكاَنْت ُمُدنًا حُمَص 

هي ّدًا.  ُكلُّ َهذي  الَكثيرَيةي جي
ي
ء  6ا

ْمنَاَها يُحوَن َمليكي َحْشُبوَن    َفَحر  َجالَكاَم َفَعلنَا بيسي ينٍَة الرر
نَي ُكل َمدي مي رر ن  ُكل الَبَهائيمي َوَغنييَمةي    7.  َوالنرَساَء َواألَْطَفال:  حُمَ

لكي

نَا.  (الُُدني ََّنَْبنَاَها ألنُْفسي

 الة ل ىلع الصَّ مِ قصائد غريبة ال َت  
 ليس لإ  •

َمامي اْلَُغنرنَي. ليَداُوَد    1)   7- 1/    14الزامري   ُل يفي َقْلبيهي إلي يْم.  َلْيَس إيََلٌ : ]َقاَل اْْلَاهي ُسوا بيَأْفَعاهلي َلْيَس َمْن َيْعَمُل  [. َفَسُدوا َوَرجي

؟    2.  َصاَلحاً 
ي
ٍم َطاليبي الل ْن َفاهي َف َعىَل َبنيي اْلَبرَشي ليَينُْظَر: َهْل مي  َأرْشَ

ي
اَمء َن الس 

بُّ مي َالر 
َلْيَس  .  اْلُكلُّ َقْد َزاُغوا َمعًا َفَسُدوا  3

دٌ  يَن َيْأُكُلو   4.  َمْن َيْعَمُل َصاَلحًا َلْيَس َوالَ َواحي ذي ْثمي ال  ّلي اإلي .  َأمَلْ َيْعَلْم ُكلُّ َفاعي ب  مَلْ َيْدُعوا َن َشْعبيي َكاَم َيْأُكُلوَن اخْلُْبَز َوالر 

5    . اْلَبارر يلي   اْْلي
ب  َمْلَجُأُه.    6ُهنَاَك َخاُفوا َخْوفًا ألن  الَل يفي نيي َناَقْضُتْم ألن  الر 

ْسكي
ي
ْهَيْوَن َخاَلَص    7َرْأَي اْل ْن صي َلْيَت مي

بر  نَْد َردر الر 
ئييَل. عي ا رْسَ

ئييُل. إي ا رْسَ
 (َسْبَي َشْعبيهي َُّيْتيُف َيْعُقوُب َوَيْفَرُح إي

ليَداُوَد    1)   6- 1/    53الزامري   يَدٌة  َقصي اْلُعودي.  َعىَل  اْلَُغنرنَي  َمامي  َقْلبيهي إلي يفي  ُل  اْْلَاهي ]َقاَل  إيََلٌ :  ُسوا  َلْيَس  َوَرجي َفَسُدوا   .]

؟  اَ   2.  َلْيَس َمْن َيْعَمُل َصاَلحاً َرَجاَسًة.  
ي
ٍم َطاليبي الل ْن َفاهي َف َعىَل َبنيي اْلَبرَشي ليَينُْظَر: َهْل مي  َأرْشَ

ي
اَمء َن الس 

ُهْم َقدي    3َّلُل مي ُكلُّ

دٌ  َواحي َلْيَس َوالَ  َيْعَمُل َصاَلحًا  َمْن  َلْيَس  وا َمعًا َفَسُدوا  َيْأُكُلوَن َشْعبي   4.  اْرَتدُّ يَن  ذي ال  ْثمي  ُلو اإلي َيْعَلْم َفاعي َيْأُكُلوَن  َأمَلْ  َكاَم  ي 
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َك. َأْخَزْيَتُهْم ألن  الَل َقْد رَ   5اخْلُْبَز َواَّلَل مَلْ َيْدُعوا؟   ي َظاَم حُمَاِصي َد عي َفَضُهْم.  ُهنَاَك َخاُفوا َخْوفًا َومَلْ َيُكْن َخْوٌف ألن  الَل َقْد َبد 

6  
ي
نَْد َردر الل

ئييَل. عي ا رْسَ
ْهَيْوَن َخاَلَص إي ْن صي ئييُل.َلْيَت مي ا رْسَ

 (َسْبَي َشْعبيهي َُّيْتيُف َيْعُقوُب َوَيْفَرُح إي

 يف جممع اهلل   قائمٌ   اهللُ  •
 َمْزُموٌر آلَساَف    1)   8- 1/    82الزامري  

ي
َمعي الل  َُمْ

َةي َيْقِضي .  َاَّلُل َقائيٌم يفي َحت ى َمَتى َتْقُضوَن َجْورًا َوَتْرَفُعوَن    2.  يفي َوَسطي اآلهلي

اَلْه.   ؟ سي ري ا نَي َواْلَبائيَس.    3ُوُجوَه األَرْشَ ْسكي
ي
ُفوا اْل . اْنصي لييلي َوليْلَيتييمي ري    4ايْقُضوا ليلذ  ا ْن َيدي األَرْشَ نَي َواْلَفقيرَي. مي ْسكي

ي
وا اْل َنجُّ

َيْفَهُمونَ   5اْنقيُذوا.   َيْعَلُموَن َوالَ  .  الَ  َتَتَزْعَزُع ُكلُّ ُأُسسي األَْرضي وَن.  َيَتَمشُّ ر    6. يفي الظُّْلَمةي 
اْلَعّلي َوَبنُو  ٌَة  إن ُكْم آهلي َأنَا ُقْلُت 

 َتْسُقُطونَ   7. ُكلُُّكمْ 
ي
َؤَساء  الرُّ

ْثَل الن اسي ََتُوُتوَن َوَكَأَحدي ْن مي .. ديني األَْرَض ألن َك أنَْت ََتَْتلي ُقْم َيا اللُ  8.  َلكي  (ُك ُكل  األَُممي

 ب وبابل هَ رَ  •
.    1)   7- 1/    87الزامري   َسةي َبالي اْلَُقد   اْْلي

ْن    2ليَبنيي ُقوَرَح. َمْزُموُر َتْسبييَحٍة َأَساُسُه يفي ْهَيْوَن َأْكَثَر مي بُّ َأَحب  َأبَْواَب صي الر 

اَلْه    3مَجييعي َمَساكيني َيْعُقوَب.   . سي
ي
ينََة الل اٌد َيا َمدي . ُهَو َذا َفَلْسطينُي َوُصوُر َمَع    َأْذُكُر َرَهَب   4َقْد قييَل بيكي َأُْمَ َفَتي 

َوَبابيَل َعاري

ْهيَ   5ُكوَش. َهَذا ُوليَد ُهنَاَك.   ُّ ُيَثبرُتَها[.  َوليصي
َي اْلَعّلي بُّ َيُعدُّ يفي    6ْوَن ُيَقاُل: ]َهَذا اإلْنَساُن َوَهَذا اإلْنَساُن ُوليَد فييَها َوهي الر 

اَلْه.  ُعوبي إن  َهَذا ُوليَد ُهنَاَك. سي . 7كيَتاَبةي الشُّ اني فييكي ك  نَي ُكلُّ السُّ
في  ( َوُمَغنُّوَن َكَعازي

 ب لرب قال الرَّ  •
َريبر ليَداُوَد. َمْزُموٌر    1)   7- 1/    110الزامري  

بُّ لي ي َحت ى َأَضَع َأْعَداَءَك َمْوطيئًا ليَقَدَمْيَك : ]َقاَل الر 
يني   2[.  اْجليْس َعْن َيمي

ْهَيْوَن. َتَسل ْط يفي َوَسطي َأْعَدائيَك.   ْن صي َك مي زر
يَب عي بُّ َقضي ُل الر 

ْن  َشْعُبَك ُمنَْتَدٌب يفي يَ   3ُيْرسي َسٍة مي ينٍَة ُمَقد   زي
تيَك يفي ْومي ُقو 

. َلَك َطلُّ َحَداَثتيَك.   مي اْلَفْجري بُّ َوَلْن َينَْدمَ   4َرحي ٌن إىَل األَبَدي َعىَل ُرْتَبةي َمْلكيي َصاديَق : ]َأْقَسَم الر  بُّ َعْن    5[.  أنَْت َكاهي الر 

هي ُمُلوكًا.   ْجزي َك حُيَطرُم يفي َيْومي ري
يني َعًة. َسَحَق ُرُؤوَسَها.  يَ   6َيمي . َمأَلَ ُجَثثًا َأْرضًا َواسي يُن َبنْيَ األَُممي ُب يفي    7دي َن الن ْهري َيرْشَ مي

أَْس. َك َيْرَفُع الر 
يقي ليَذلي  ( الط ري

 باش ل الكِ ث  ت مِ زَ فَ اجلبال قَ  •
ْن َشْعٍب َأْعَجَم  1)   8- 1/    114الزامري   َْصَ َوَبْيتي َيْعُقوَب مي

ْن مي ئييَل مي ا رْسَ
نَْد ُخُروجي إي ئييُل    2عي ا رْسَ

َسُه َوإي َكاَن َُّيُوَذا َمْقدي

  . َباشي   4اْلَبْحُر َرآُه َفَهَرَب. األُْرُدنُّ َرَجَع إىَل َخْلٍف.    3حَمَل  ُسْلَطانيهي ْثَل اْلكي َباُل َقَفَزْت مي .    اْْلي ْثَل َُحاَْلني اْلَغنَمي َما    5َواآلَكاُم مي

َا األُْرُدنُّ َقْد َرَجْعَت إىَل َخْلٍف   َا اْلَبْحُر َقْد َهَرْبَت َوَما َلَك َأُّيُّ َلَك َأُّيُّ
َباشي َوَأي ُتَها    6 ْثَل اْلكي َباُل َقْد َقَفْزُتن  مي َوَما َلُكن  َأي ُتَها اْْلي
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ْثَل َُحاَْلني   ؟  التراَلُل مي امي إيََلي َيْعُقوَب!    7اْلَغنَمي ْن ُقد  بر مي امي الر  ْن ُقد 
ْخَرَة إىَل ُغْدَراني    8َأي ُتَها األَْرُض َتَزْلَزيلي مي لي الص  اْلَُحور

َياٍه. َن إىَل َينَابييعي مي ا و  َياٍه الص 
 ( مي

 حلية هارون  •
. ليَداُودَ   1)   3- 1/    133الزامري   دي ْخَوُة َمعًا!  أُهَو َذا َما َأْحَسَن َوَما َأمْجََل    َتْرنييَمُة اْلََصاعي ْهني الط يربي    2ْن َيْسُكَن اإلي ْثُل الدُّ

مي

أْسي   لي إىَل َطَرفي ثيَيابيهي َعىَل الر  َْيةي َهاُروَن الن ازي لي َعىَل اللرْحَيةي حلي ْهَيْوَن. ألن ُه    3.  الن ازي لي َعىَل َجَبلي صي ْثُل َنَدى َحْرُموَن الن ازي مي

. َكةي َحَياٍة إىَل األَبَدي بُّ بياْلََبَ  (ُهنَاَك َأَمَر الر 

 خر يف الصَّ   األطفالِ   ُب َض   •
ْهَيْوَن. أَعىَل   1)   9- 1/    137الزامري   ْرَنا صي نَْدَما َتَذك  ْفَصافي يفي َوَسطيَها   2َّْنَاري َبابيَل ُهنَاَك َجَلْسنَا. َبَكْينَا أيْضًا عي َعىَل الص 

َدَنا.   ْقنَا َأْعَوا ُبوَنا َسَأُلوَنا َفَرحًا: ]َرنر   3َعل  يَن َسُبوَنا َكاَلَم َتْرنييَمٍة َوُمَعذر ذي ْهَيْوَن[.  ألن ُه ُهنَاَك َسَأَلنَا ال  ْن َتْرنيياَمتي صي ُموا َلنَا مي

يَبٍة؟    4 بر يفي َأْرٍض َغري يَمَة الر 
ينيي    5َكْيَف ُنَرنرُم َتْرني يُتكي َيا ُأوُرَشلييُم َتنَْسى َيمي !    -إْن َنسي ْق ليَساِّني بيَحنَكيي إْن مَلْ َأْذُكْركي ليَيْلَتصي

َأْعَظمي   6 َعىَل  ُأوُرَشلييَم  ْل  ُأَفضر مَلْ  ي!  إْن  َفَرحي إىَل    7  َحت ى  وا  ُهدُّ وا  ]ُهدُّ اْلَقائيلينَي:  ُأوُرَشلييَم  َيْوَم  َأُدوَم  ليَبنيي  َربُّ  َيا  ُاْذُكْر 

َها[.   ي َجاَزْيتينَا!  8َأَساسي ذي َءكي ال  يكي َجَزا ْن جُيَازي َ
ي
ُك   9 َيا بينَْت َبابيَل اْلُْخَرَبَة ُطوَبى ل َْن ُيْمسي

ي
يُم  ُطوَبى ل ُب هبي َأْطَفاَلكي َوَيِْضي

ْخَرَة!   ( الص 
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