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مقدمة
منالثانيةالقانونيةالألحفار!نالثانيةالطبمةهىهذه

حذنهاوالتئة(القديمالمهد)المقدد!الكمابامفار

للمسيحيةالأولىالقرونئإ،ءا17وقرر،البروتمتافت

،المقدصالكتابالفارباقىمصاففىوجعلوهاقانونيتها

كما،يلأهمفارهذهمنوا،قناماتا+ياتمنكنروردوقد

الأمفارهذهمنكراءاتهاضمنالكفيرالقبطيةالكئيمةرقبت

.11،لاموأمبوعالكبمالصومايامفىوذلك

رايناوقد.عاماعثسوتصفذالا.ولىالطبمةوكانت

الكثب!ين.لفائدةطبعهااعادة

العنرأءدةالبغيسة

أمكند!ية-بكمحرم

شى7196"ي!نيهنةأ12المقد!سالروححلولعيد



-د-

الأولىالطبمةمتمة

حذفهاالتىالقانونيهالمقدسةالأسفارهىهذه

المقدسىةكنابنالنكملتفقصفاكانتوالتىالبروتستانت

الكئيسة.أبناءبمجهوداتطبمهايعاداناللهارادةناكلت

ا،مكندهـيةبطريركيةوكيلالممكينمتىالقمصفبتعضيد

بجامحةالماميةاللفاتاهاتذكاملمرادالدكتوروبمماهمة

فىالصةطىالمتحفأحينالمسيحعبديسىوا،همتاذالقاهرة

الكعابهذاخرجللكنيسةالمحبينوبتثجيع.المقد!ةكتابة

.المقل!!

تصحيحثونهوكمافأبقيناهالنقلفىالامانهراعيناوتد

اللفوية.الناحيةمن

ولالهتا،العطهذافىتعبلهمنكليحوف!والرب

ممامين02أبديادائهاالثعكر

المرتسيةاحدمدارهس

بالامحكثدهـلة

1671هنةبرمهات3؟



نيةالثا؟يئنوالقالاسةارا

"هـ3!وله+وللاكريداأبو"!ةالمسيحينبمضاطلق

المقدد!:الكنابمنالمحذوفةبيانهـايلاتىالكنبعلى

ابنحكمةلمالحكمة،ألححترتتمة،يهوديت،طوببت

الأولالمكابييين،د.افيالهفرتتمة،باروخ،سراخ

والثانى.

كلمةأناذخطأقسحيةالأ،وكريظباالكتبهذهوت!مية

خرافاتطتحوىالتىالكتبوهى)المخفيةمعناهاكريفاابو

الكنيسةتعقبرهاولمالمميحيةاللآدابمعتتنافىوسخانات

.(المقدمىالكتابأسفارضمناي!نحتى

لهيهامثكوكاكتعاليتبصددهانحنالتىالكتبولكن

والكاثوليكيةالأرثوذكسية.الكنيمتانتعتبرهاكتبهىبل

الثانيةالقانونيةالكتببا-ومعروفةقانوفية
-م!*ه!م!ه!م!+م!*!

الىننقممالقديمالعهدأدفاراننفكرالمناسبةوبهذه

القانونيةالكتبويسمىالأولالقدمم:رئيمبينتسمين

الكتبويسهىالثانىوالقسم-مكلا*ه!م!ه+ىع!..لأولى

الأولىفالكتب-ه!7الأهلالم!54!+ص!!."الثانيةالقانونية

:2ص)افانىالمكابيينفىجاءوكطالكاهنعزراجحعها



-و-
الملوكاخبارفيهاجعمكتبةأنث!أنحميااتنعلم(01

.الملوكورسائلداودوكتالاتوالأفبياء

اقسام!ثلاثةالىالأولىالمجموعةهذهتنق!موكافت

المجموعةنحمياولاعزرايفكرولم(كتبيم،نبييم،التوراة)

الأولى،المجموعةضمن(الثافيةالقانونيةالكعب)الثانية

عزراصوتبعدالاتظهرلمالكتبهذهأنذلكقوالسبب

الأولى.المبموعةجمعالذىالكاهن

موتد!دجىعتقدالهاالمث!ارالكتبهذهانوبما

مستقلةكناثسالىانفصالهاصفيالمسيحيةفالكنيسةاعزرا

وكافت،القولهبقكمانانيةتانونيةكتبااعتبرتهاقد

.العصوركلفىالمسيحيةالكنيمةفىتانونيةتحتبر

المهدأسفارتنقسمالممتحدالتضسيمالىاوالحعتفادا

الئانيه:القانونيةالكفبضمهحدا!تىالنحوعلىالقديم

وتس!مىهـومىأسضارخم!ةوتثطالتوراة-أولا
*".ههوله*ه!م!اليونانيةوبالقبطية

بالقبطيهوتمصحى(نبييم)ابخويهالكئب-ناتيا

الأنبياء:قسمينالىوتنقعم.*ه!++ول!همحلأ*!وأليونانية

والأنبياء،الملوكصموئيل،الضضاة،يثسوعوهمالمتضدمون

الاثنىوالأتبياء،اشمياء،حزقيال،ارسيا!همالمتأخرون

الأنبياءكناببامحموتممتكتابفىكلهاجممتالصفارعتحر

.(31:41ص)الرسلأعحالفى!ردكيما



بالقبطيةوتممى(كئبييمأالتاهـيخيةالكقب-نالئا

لمىاتنقممو".8س!"ه+هكلأ31!!ة!هكا!،فط)كح!نانيةليواو

المزاير،وهىالكبيرةالمقعمهالتاهـيخيةالكتب:قسمين

وهىالصغيرةالمقدممةالتاريخيههـالكتب،أمثال،أيوب

النقسيمفىبحدهايأتىثمالمراثى،الاننادنثيد،الجامحة

.الأيام،فحصيا،عزرا،اهحتير،هـافيال

مومىبناموصالذكرالسالفهالكنبهذهأيضالقمثوقد

.2(؟:2؟)صلوقاانجيلفىواردهوكماالمزايروويلامبياء

الثانيةالقانونيهالمكنبوهىالتحليميةالحب-رابعا

-م!+،ول!!س.واليونانيةبالقبطيةوتممىالبهاالمث!ار

:الأهعفارهذهقانونيقيلىوفيط

363لنةفىالمنعقد)5،،)سايبون!جمعترر-اولا

أغسطيفوصالقدبمسوكانالأخرىالأمفارخمنتانؤنيتها

سنةفىالمفعقدقرطجنةصجمعقرروكذاالمجمعهذاحاضرا

تانوفيتهاهم367

اكليمنطسمثلوالثالتالثانىالجيلباء6ان-ثافيا

الاهكندرىوديوتاسيوصواوريجانوصالإهكندرى

واكريغوريوصمنلب،هيليوصالرابحالجيل6باءثموكبريانوص

الفوهاالتىكتبهمفامتثهدواجميعهمالفموذ!ىالنيزنزى

محواءالثانيهوالقانونيةالأولىاالظنونيةالكتبمنبايات

يالمرفمالرم!ولىأننام!يوصأنباأنننسىأنيتبفىولابسواء



-ح-
يلاهفاهـععدانم265هسنةالفصحىخطابهلىهـكوانهمى

أوهحفقدالحبريةالهجانيةالحروفكحددسفرا22هو

فىايضااهت!حهدوقدالموعوظينلتحليممضيدةالكتبهذهأن

!نها.باياتكناباته

فىالقرونالمكتبهذهقانوفيةعنمنامثسةحدثتلما-ثالمئا

لفائعتهابالنغ!ةأنهايهـر&باجماعتقررللمسيحيةلأولى

!سميتاكنسيةاتالخططفىتقرأانيجب

أوكرامحتهاالواجبالكتبأىوللال!"+3**ول*!اهك!ح

عحرالىالرأىهذاوامتر.الثانيةالقانونيهالكتب

أوربا.دالاصلاح

تم!كواالكئيسةرجالمنبمضااتنذكرانويجب

+مهم!ذلكالعبرانيهفىوجدتالتىالقديمالمهدبأمفار

النسضةايديهمينكائتالفيىفلسطينيهودبراىتاثروا

نصأىاقتبصلهميكنلمولأنهالأهفاربات!منخالية

اليهودمزاعملدحضكحجهأوكبرهانالقانؤنيةالكتبعن

الكتبضمنيذكروهالمفلذامحهمالعقانديةالمناقثاتفى

الأولى.التانونيه

الكبضمن!لاباءمنالكقبهذهيذكرلممناننم

يعلنوكانالخاصرأيهعنالايحبريكنلمالأولىالقانونية

حالكلوعلى.رايهعلىتوانقهلاالكنسيهالهيئاتأن

علىالكئائدسعموماجطعامامبهيمتدلاالفردىالرأى

،يلاممفارهههقانونية



تط-
القانونيةقالكتبضمنالكتبهذهوردت-رابحا

كتابهفىالصالبتالصفىالشيخوأنبتهاالرهلقوانين

ة(الئاث!البب)"القوانيننحموع"

المصرية،انكنيسة:التقليريةالكنائمستبلت-خامسا

هذهالكنائدنوبقيتالووملاهيةالكئيسة،البيزنطيةالمكنيسة

الأول!.الكتبضمنالكقب

قررهكماالكنبهذهقافونيةقررولء3+،ترفت)!3فمجمح

خقد،اغمطينوصايبون)5،،أول(والقديمىمجمعتبلمن

اليهاالمثعارالكنبيقبللامنكلأنالمجمعهذاأعلن

الكاثوليكيةالكعيمةفىتقرأأفهااذبقانونيتهايمترفولا

وصارتمحوومافليكى35الفلجاتا،3!!انمخةفىر!وجودة

الكانوليكى.الايماتصنجزءاالاصلاحعصرفىالكتبهذه

خاطبلماانهاذقانونيةتعتبرهااليونافيةوالكئيسة

عقدالأسظرهذهبث!أناليونانيةالكنيسهالبروتستانت

31672هعنة!جمعاأورثمليمبطريرلهدوهيثاوصالبطريرك

تانونية*هظرهذهنعدأننا)ا:نصههذاتراراأصدر

الكنيسةمنتسلمناهالأنناالمثدمىالكتابهىأنهاونحتقد

.،اائقليم!نذالمقلسة

الكئبسةنطريوجهةتمسكتانطاكيةكنيسهانكط

02الكنبهذهبقانونيةيتحلىفيماالأولمى

السبصينيةالتسضةفىالكنبهذهوجلت-مادمعا



تتىت

بطليموصعصرفىاليونانيةالىالعبرانيةمنترجمتالتى

وترجمهاالميلادقبل282هنةالامكتدريةبمدينةالثاض

أنهمعلىيدلمطاليهوداحبارمىح!راومعسبحوناننان

.واحدةمنزلهالامناربقيةحعالاهمفارهذهأنؤلوا

الثلاتوهىالسبمينيهالئمنيات!معلىيطلعومن

الميلادىالرابعالقرنفىخطتالتىالمتهورةالنسخ

الكعبهذهضيهايجدالفاتيكانية،الاهسكندرافيه،السينائيه

التراجمأقعتعتبرالتىالقبطيهالسخةفىوجدتأنهانجما

علىالايعثرلمانهولوالمختلفةبلهجاتهاالحمبصنيةنجصذ

الكتبهذهوجدتوكذاالأجانبعلماءفثرهامنهافقرات

القديمة.اللاتينيةالفسخةفى

:01ص)يوحناانجيلفىالممميحالسيدفكر-سابحا

فىالمقدصال!عابفىيتكرلمالحيدوهذاالتج!يدعيد(22

حينالمكا؟ىيهوذارهمهمنوانالأولىالقانونيةالأ!حفار

واردهوكمامذبحهوجددالأممنجاهاتمنالهيكلطهر

صريحةدلالةيطلوهذا.(!ه:4ص)الأولالمكنابيين!

الكناب.هذامنالميدبهذاالاحتفالتسلموااليهودأنملى

هذهسناقتبامحاتالجديدالمهدكتابأوردتد-ثامنا

:صالمانونيه!ظرمناتتبعواكماالكتمي
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طوبياسض.ع.ص

المساكينفادعماهـلةصنحتاذا4:7،01،17

ليساذمباركافتكونوالعمياتوالعرجوالجدع

تيامةفىمكافأتكختكونبهيكافئونكمالهم

.(؟ا،13ة؟االوالقديمين

بأنأنفسكمتقديمسصانمااللهمثيئةان13

.(4:3تسا)الزن!عنتمتنموا

انتمفافحلوهبكمالنامىيفملانتررلدونصاكل16

.(712:)تبه

ناالمزمعبالمجدتقاسىلاالدهرهذالام3ان23

.(818رو)فينايتجلى

سضي!هيت

منهمتومجربهكماالمسيحتجربلا8:24،25

.(01:6كوا)الحياتفاهلكنهم

.(2؟:الواالنساءفىأنت-؟،ركة13:23

الحكمهسض

فاناوننربفلنأكليقومونلاالأمواتكانان6:

.(15:32كوا1صوتغدا

راضياكانانا*نفلينقذ.اللهعلىمتكلانه13

.(3؟27مت)اللطابى6لاثاللأنهعنه



ص.ح+
15

3:7

8

6:لا

26:لا.

13:ا

15:7

-د-

اممالهبأنعليهانهدلأن!الحالميبفضنى
.(7:7يو)نربرة

صلكوتئالثمسصئلالمصعيقونيضىءحينئذ

:3؟(.13)متابيهم

كو1)العالمهيدينونالقديمينأنتعلموناما

6:2).

وصدصتالرياحوهبتا+مهاروجرتالمطرفنزل

مت)عظيماهحتوطهوكانضمقطالبيتذلك

)7:27.

رثبهاانماالكائنهوال!لاطيناللهمنألاملطات

.(2:13،14بطواا:13رو)الله

.(3:اعب)جو!رهوصورةصجدهضياءهو

كلملىالسماءمنمعلناللهغضبات7،،5

..الظلمفىالحقيحسبونالذينللناسىوظلمكفر

كالهينصكروهولميمجدوهلماللهعرلموالمافانهم

الضبيةقلوبهموأظلحتأفكارهمفىمفهوابل

.21(،91،:18ا)رو

صنكتلةفيصننحالطينعلىصلطاتللخزالهاأليعى

.(6:21رو)لملهوانوافاءللكرامةاناءواحدة

مميرا!اابن

المسهحفىب!لتقوىيحيواأنيريدوتالفينجميح



-3-
ص.عه
18
3:02

11:01

16

13:21

؟ا:13
18
16

.(331تى2)يضطهروني!وع

.(14:23يو)كلمتىيحفظاحراحإتىان

فليحسببلعجبأومنازعةعننسيئاتحملوالا

.(3:3فى)منهافضلصاحبهمنكمكلبتواضع

التجربةفىفيمقطونالفنىيرومونالذيناصا

تغرثمضرة!سنهيةكنيرةثهواتولىوالفح

.(69ثى1)والهلاكالعطبفىالنامى

كفيرةخيراتلكانففسىيالفف!ىاقول02،

واث!ربىوكلىفاهتريحىكنيرةلسنينصوضوعه

تطلبالليلةهتهفىجاهلباللهلهفقالوتنممى

.(02،!ا:12لوامفكففمك

ثركةايةخانهان!فىالكفرةقرناءتكونوالا22،

وأىالظلمةصعللنورمخالطةوأيةوالانمالبربين

معللمؤمنحظوأىبليمالسحللمسيحافتلاف

كو2)يلاوثاتمحاللهلهيكلوفافواىالكافر

.(15،16،ا؟:6

أدرككماذاحقىالظلمبمالاصدقاءلك!اجعلوا

.9(:16الوالأبديةفىالمظاليقبلونكمالاضحلاد

الحثبكزهرمجدهوكلكالمثسببثركلات

.(101ويح؟2بطا)

الوصاياتاحفظالحياةتدخلانتررمدكئتات

.(:9117)مت



-ن-
03ص.ع.

16:15
17:14

18:22
03

!ا:13

17

25:11

ا:28

35:11

93:21

عارثىءكلبلأمامهمستترةخليقةمىما

.(13:؟عب)لعينيهالباطنمكتصوف

.(2:6رو)أعمالهبحسبأحدكلم!يكافىء

هارتانماالكاثنةوالسلاطيناللهمنالاهلطانلا

.(13،14؟بطوا131رو)الله

.(5:17تىا1مصليننزال،

تطيحواحتىالمائتهاجسادكمفىالخطيئةتحلكلا

.(6:12رو)شهواقه

وبينهبينكوعاتبهفاذهباخوكاليكخحىءاذا

.1731ولو18:15مت)الانفرادعلى

يقممهأتالناصمناحديستطيحفلااللسانأما

.8(:3يع)

يع)كاملرجلفهو3الكلافىيزللاأحدكانان

3:2).

لكميضفرلاأيضافابوكمللناصتغفروالمان

.(6:51مت)زلاقكم

أبوكملكميففرزلاتهمللناصغفرتمانفانكم

.(1!أ:6مت)زلاتكمالسماوى

واابتئامىعن،تلبهفىنوىكمااصرىءكل

كلو2)المتهللالمعطىيحباللهناناضحلرار

)9:7.

5!(:7)مرصنعماكلفىأحمنلقد93،



!!خا-

ص.ع.
زنىفقديثتهيهالكىامرأدالىنظرمنكلان7؟:ا؟

.(5:28مت)قلبهفىبها

افانىاحابيين

والضربالأعضاءبتوسيرخرون7عذب!ا،66،01

أفضلقياحةعلىليحصاواالنجاةفىيرغبوأولم

والمجنوالقيودوالجلدالهزؤذاقوا7خرونو

السيفبحدوتتلواوامتحنواونثرواورجموا

سحورينوهموالمعزالغنمجلودفى!هاحوا

.(11:35،37عب)مجهودونمضايقون

ونالواالبروعطواالمهالكتهروابالايمان،8:56

النارحدةوأطفاواالاهودأفواهوهعوأالمواعيد

وصارواضعفمنوتقوواالسيفحدمنوفجوا

الأجانبممسكراتوك!رواالقتالفىأتحداء

:2،،23(.اا)عب

تراءاتالكتبعذهصنالقبطيةالكئيسهجعلت-تاسعا

.11،لاموألحبوعالكبرالصومفى

اصبرالصوم

الئالثالام!بوحمنالجمعةيومباكر

الرابعالأسبوعمن؟لئلاثاءيومباكر

السادصمنالا-روعالاربصاءيومياكلر

هراخابنمنضصل

يمافيابنمىفصل

هراخابنمنفصل



.ع.حس
مراخابنمنفصلا،مبوعالساثمىمنالخميسيومباكر

طوبياهفرالاسبهوعالساثمىحنالجمعةيومباكر

سيراخابنمنفملالسابعالأسبوعمنالثلاثاءيومباكر

!مأسبوع

شراخابن!نخصلا،ثنينيومباكر

الحكمةمنخصلالاثنينيوممنالسادمهالساعة

ميراخابنمنفصلالاننين3يومنعشرالحالحيةالساعة

شراخابنسنفصلالثلاثاءيوممنالثالثهالساعة

الحكحةمنضصلالأربعاءليلةمنعثرةالحاديةالساعة

مراخابنمننحلالاربماءيوممنالثالثةالمساعة

شراخابنخصل)!نالأربحاءيوممنالسادههالساعة

مراخابنسنفصلالخميسيوممنالثالثةالماعة

الحكمةمنفصلالجمعةيومباكر

منومنةوتصةضيةالثلاثةتسبحةالمسبته!حر

الحكمةمنهصلالعيدليله

علىالبمضيطلقةلمامطلقاوجهلاأنتقدمصمايتضح

بقراعتهاالكنيسةأحرتناوتد،(كريناابو"كلمةمنالكبهذه

ىاالمسيحينجميحلدىبهاالمعترفالقانونيةالكتبضحن

القانوفيةالكنبمصاففىجطوهاالأولىالكنيسهباء2أن

.*خرى



تف-
كريفابالابوالتقليديةالكئانستسمميهاالتىالأسفارأحا

وأهمهاجداكئرةفهىبالمزورةالمسيحينبعضويسميها

وسفروالرابعالثالثعزراهفروهىالقديمبالحهديقعلقما

المتملقةوالأسفارالحبثيةالنسخةفىالايوجرلغالذىأخنوخ

رهلواعمالأناجيلمناسفارعدةفهىالجديدبالعهد

ماحبتدذلكويخرالمميححيوةانجيلبينهامنررسالات

انهم،ر7لانباتالارأتقةمن3قو

عبدالمسمحيلاستلايم!ىالمرحومكاملمراداللأكمورالمرحوم

القبطىالمتحفصكتبةامينالساميةاللفاتأمحتاذ

ن!مصعينبأدابمدرهىالقاهرةبجامعة

الالسنممهدوعميد



الثلاليةالقانوفيةالاسفارخهـرس

السضاسم

طوبيا(أطوبيت

يهوثيت

اهيرتتممة

الحكمة

سيراخهـنيثوعحكمة

النبىأرميارنالة

!بارو

دانيالتتممة

ا،ولالمكابين

الثانىالمكامن

الشيمالم!!السؤموضع

هفرتحميابعد

طوبياسفربعر

أسترمفرمع

الانثساهـفشيدبعد

الحكمةسفربمد

أرميامراثىبعد

النبىأرميارسالهبعد

دانيالسفرمع

ملاخ!سفربعد

الأولالمكابينبعد



الثا؟يةنيةا)قانوالأسفار

المصساحهبكه



طوبيتسفر

الأولألاصحاح

بناد!ئيلءنحنانئيلبنطوبيلبنطوبيتكتاب.ا

فوفومدينته8نفتاليملهبط!ناثيلنسلمنغافالائيل

.المفربال!المؤدىالطريقوراءنحشونفوف.الجليل

الذينجملةفىكانوتد.2صيفاتمدينةاليمارعنوله

طريقالاهتقامةيتركولم.اثورصلكثلمناصرايامفىبوا

الممبييناخوانهعلىيقسموكان.3السبىلاجلوالحق

اثدهووكان.4يومكليححلهمااهرانجلمنمعه

متعوجاممىولايتمردلمأنهالا.نفتاليمتبيلةشبان

يذصبرنكانواولما.هالئباتبعضكفعله!فهولا

ملكبوربعامصنعهاالتىالذهبيةللعجولويسجدونجميعا

الىاورن!ليميجىءوكان.6فلكمنوحدهينركاناصرانيل

يقربوكان.الرائيلالهللربفيهويسجدالربهيكلالى

يفرفهنواتثلاثوظل.7برغمةكلهاواعمشارهابكاره

يفعا!وكان.8والغرباءالمحتاجينعلىجميحهاأعثساره

واذ.6حداثتهمفذ1للهلنامومىحافظوهوال!لهذه

ووردحنةامحمهاقبيلتهمنامرأةلمهاتخذرجلاصارأنبلغ

يتقىأنصغرهمنوعلمه..اطوبياسماهولدمنهاله

وولدهامرأتهمعمسولما.ااخطيةكلسنويبتعدالله

يأ!يونالجميعكان.12فينوىمدينةالىعثيرتهوكل

بذلكيتنجسولمنفسهحنفتدوهوالوثنيينطعاممن



طوبيت2

أمامنعمةاللهفأعطاهقلبهبكلالربيذكروكان.13

يذصباأنلهواذنثسلمناصرفاكرمه.14الملكنسلمفاصر

منكلايقصدفكان.15شا*ماويفعلارادحينما

راجيد!ال!جاءولما.16السلامباقوالويعظهابيين

عشرالملكعليهبهأنعمممامعهبقىقدكانمادىحدينة

جنسهمنغمضاجمعاهناكفوجد.17فضةوزنات

محتاجا.تبيلتهمنهوالذىغفا،ئيلومنهمالمسبيين

بهاونيقةعليهوأخذالمذكورةالوزناتالعثرفاقرضه

وتملكشلمناصرالملكماتطويلبزمانذلكوبعد.18

ايرائيلبنىيبغضهذاوكانممنحاريبابنهعرضه

جنسهبفىال!يمضىيومكليزللمطوبيتوكان.16

واحذلكلمالهمناستطاعماويفرفحميعاويعزيهم

الموتىويدفنالعراةويكمىالجياعيحنعمفكان..2

منهئحاريبالملكرجعولما.2اباجتهادوالمقتولين

لأجلإهااللهضربهالتىاللهضربةمنهاربايهوذاأرض

صنهمفقمراهرانيلبنىعلىجدامفتاظاكانبهجدفما

الملكفاخبر.؟2أجسادهميدفنطوبيتوكانكثيرأخلقا

طوبيتفهرب.23أموالهجميعوسلببقتلهئأمربذلك

مح!ينصحبوهكاناذوامرأتهوابنههوواختبأعريانا

فحينئذ.اولادهالملكقتليوماواربعينخمسةوبعد.24

له.فقدكانماكلامتردومنزلهالىحلوهيترجح

الثلالىالاصحاح

طوبيتفصنحالربعيديومكانلمافلكث!د.ا



لأ!!وبيت

ببحضوائتاذهصلابنهوقال.2جيداحلحامابينه

أنةاخبرهرجعضلما-3ممنالطكوااللهالخائفىضيلتنا

طوبيصفقامالموفلىمذبوحاا،مرانيليينصنرجلارأى

الجثةالىوصلحتىبصرعةحائماوذهبالمطعاموترك

الثم!ىغروببحدخفيةليدخنهاهرابيتهالىخحملها.؟

بخوفخبزاخاكلضيوفهمححضرالجثهخبأأنوبحد.ه

!لسانالربمنتيلتالتىالكلمةمتذكرا.6وبكى

وعويلا،(بكا؟تتحولأعيادكم))ايامهذهوهىالنبىعاموص

وكان.8الجثةودفنذهبالث!ممىغابتولما.7

أمرهذافملكاجلمنتانلينهذابمملهيلومونهاترباوه

لمأنتوهابالجهدالاالموتتتخلصولمبقتلكالملك

م!ماأكلتراللهيخافطوبيتخكان.!الموتىتدفنتزل

واذابيتهفىاويخبئهاالقتلىجثثيعشعرفوكانالملكمنيخاف

تعبتدانهيوماوكان..ايدفنهايذهبالليلانتصف

بجانبنفسهوالقىبيتهالىفجاءالجثثدننمن!اعيا

فوتعللسنونووكرهناكوكان.ااونامحجارةحنحانط

يسحمحولم.12فعصطوليتعينىفىسخنتذرمنه

يكونلمنبالصبرمثالاليجعلهالاعليهالتجربةبهذهالله

صباهمنذانهوكما.13الصديقلايوبكانكمابعده

التىالحمىضربةحنيقضجرلموصاياهوحفظالهاققى

اهسثمروهكذا.اللهبثسكرذلكقبلولكن.14لهاتفقت

اصدقاءالملوكأولئككانوكما.15حياتهايام!كلناكرا

طوبيتعصبةكلكانهكذا.يعروتهالصلايقايو-



طوبيت3

قافلين.16هذهبعيشنتهويحيرونهمنهيعخرونواقرباوه

الموتىوتدفنالحدقاتتعمللأجلهكنتاذىارجاوكأين

ابناءفائنا.18بهذاتتكلحوالاتائلايجيبهـمفكان.17

يحفظودظللذيناللهيعطىالتىالحيوةمنتظروالق!يسين

فىتعملاحرأتهحنةوكاثت.!اتضييربدونابداأمانقه

نستطيعتحصيلهحسبما؟صرونةتأتىيديهاتمبومنالحياكة

المنزلالىوأخفتهجدياحملتانهايوماوكان..2

مرضةكانفانانظرواتالالجدىففاءممعولما.2ا

السرقةنأكلأونتنجد!انلنامحلفلااصحابهالىردوه

خيبةتبينتقد.قالهحماغضإتوقدامراتهفاجابته.22

كانتومثلهالكلاموبهذا.صدقاتكا؟تاوظهرترجائك

.قيره

"ثمالثيلاصحاح

وهوثحوعهوذرفتوتحمرحينئذطوبيتفتوجع.ا

ععلأحكامكوجحيحياربأنتعادل.2تاثلايصلى

برحمتكا!نفاذكرنى.3وحقوحدفرحمةكلهاوطرقك

2بان!زلاتولازلاتىتذكرولالخطاياىمنىتنتقمولا

والنهبللسيامعلمتنافلذلكأوامركاطعذاماثاننا.6

ثتتظالتىالقبائلكلفىوعارالملاممحديثاوجملتناوالقتل

مملنامالأنناعدلكعظمةالانظهرتتدوهكذا.هبينهم

والآن.6وجهكأمام!باستقامةهلكناولابوصاياك

براحةننمىتتبلأنرواصرلىاصنعرضاكبحسبيارب

.الحيوةمنلىاصلحالموتاذ



طوبيت3

رعوائيلابنةمارةاناليومذلكذاتفىواتفق.7

ابيهاجوارىاحدىعارااسمعتهاقدايكناتياررينهق

بعدالواحدرجالبسبعةتزوجتجمانتانفاوذلك.8

صريحامنهم!كلايقتلازموداوهىاهمهثسيطانوكانا!خر

عل!الجاريةانتهرتمارةانولما.!عليهايعخلعندما

منكانثىولافكرانتظاربعديكونلاقائلةاجابتهاصاننب

كهاتقتلينىأنأتريديى010ازواجهاياتاتلةالأرضعلى

الىصعدتالكلامهذاهارةلحمعتفاذ.رجالمبعةقتلت

دونمنليالونلاثأيامئلانةواقا!تبيتهافىالعلويةالغرفة

الىوتصلىالدموعت!كبوكانت.ااثربولاأكل

الثالثاليومفىوكان.12العارهذامنيخلصهاأنالله

مبارك.135وقالتصلواتهااتمامعنداللهباهـكتائها

الشدةوقتوؤغضبكعندترحبملأنكأمانناالهيااسمك

وجهىأوجهياربناليك.ا؟يدعونكللذينالخطاياتغفر

منتخاصنىانيارإىوامالك.15عينىارخعولنحوك

ياربوانت.16الأرخسوجهعنتزيلنىأوالحارهذارباط

!ل-ننقيةنضىحفخلتوقدقطزوجااننهيتحاانىعالم

صحبتولااللاعبينبيننفمىلماجعلتطوانى.17هوى

ولكنبهواىبرجلالتصقاناحببتول!.18الخفةذبرى

أحديكنلموربمااهتحقهماناأكنولم.91مخوفك

خر6لزوجحضظتنىقدبمث!ميئتكوتكون.يستحقنىمنهم

هووهذا.2اانسانبمثورةليستواحكامك..2

ومنيتتوجبتجرد"يحيا!نأتيعبدونكالذينكلعنداليقنن



طوبيت،

ناعليهفيسهلللتأديبكانوأن.يتخلصتدةبهاحاطت

وبعدم؟ملاكناترتضىلاياربفانك.22رحشكالىيرجح

المرورتفيضالبكاءدموعوبعدعظيحاهدوءاتجعلالهيجان

الأبدالىم!!ركاامرأنيلالهيااممكنليكن.23

الملىالالهصجدلدىصلاتهماحيننذفاهتجيبت.24

فىلأنليثفههمارافائيلطاهراملاكاالربنارسل.25

اطههامامصلواتهـماقبلتواحدوقت

الرابع*صحاح

نالهطابتبلتقدصلاتهأنطوبيتعلمفلما.ا

ياولدىامعلهوقال.2طوبياابنهالىونادىيموت

نفسىاللهاخذاذا30كلامامىقلبكفى!اجعلهكلامى

بحدتحياالتىالأيام!جميعوالدتكوالتزمجمدىالفن

وا*مالحظيمةالاخطارتتذكرأنطيكواجبلأنه.؟

تقضىوحين.هبطنهافىلاجلكاحتم!االتىالكترة

ضاحفظانتواما.6واحد!رفىبجافبىادفنهااجلها

خطيتالىثولولاحياتكأيامكلقلبكفىاللهنامولى

تحولولالكمماتصدف-7الهناارباوصاياتتجاوزولا

عنكوجههيصر!لااللهانفيكونالفقرعنوجهك

كث!امالثاكانفان.9تستطيعحسبمارحوصاكن.8

قلب!يبعنخقليلاتليلاأواكثبتحصصافليكن

لأن.ااالاحتياجليوماحسانكنزلكيكونخانه.ا.

الذهابمنالنفديوتئقذ.والموتالخطيهمنتنجىالصعقات



طوبيته

عندمقبولةهديةلصانعهاتكوتالصدتة120الظلمهالى

يخرصناصراةتتخذولازفاكل!نواحذر.13الحلىألله

علىولاقلبكعلىالتكبريتسلطولا.14جنسك

اجرةاعط150هلاككلابتداءكانبهلأنه.ثفتيك

وكل.16البتةعندكاجركاجرةمبقىولاوقتهفىالعامل

معان!ترك170ياحدانتتففهلابكيفعلانتكرهما

ثيابكمنالعراةواكعىخبزكباكلوالفقراءالجياع

منهاتثربولاادباردخنعندوخمركزكتقدم.18

الحكيممنالراىالتممس.!االخطاةمعتأكلولا

كلفتثبتحلرقكيقومانوا!سألمهحينكلاللهبارك..2

اعطيتطفلاانتكنتمنذانىولمدىياواعلم.2اآراتث

خضةوزناتعشرالماديينمدينةراجيدلىفىغفالائيل

يمكنككيففتبحر.22عندىصبهاونيقةعليةوأخذت

الوثيقهوتمحلمهالمذكورةالوزتاتمنهوتأخذاليهتذهبان

الفقراءعيمثىفعيشىكناوانخافناولدىياتجزحولا.23

كلعنونبتحدبالبرونحيااللهفتقىكناأن!م!ةيخراتنلتا

خطيه.

الفامسالاصحإح

اصرتفىماكلفاعلانىقانلااباهطوبياأجابحينئذ.ا

يكونكيفأعلمفلاذكرتالتىالوزناتاما20ابتاهيا

علامةواىيعرخنىلاوهوالرجلأعرفلأأننىاذا!تيفانها

فقال.3هناكال!بهماأسرطريقاأعرفلاوأنالهاجعل



طوبيثة01

المالملماياهااهـشهاذاوثيقةعليهبيدىيابئىطوبيت

اجرةتحتيصحبكنقةانساناا!نخالتمس.4حالااليك

نخرح.هالدينمبلغواتتضاذهبحيابافاناواذ

السفرجناحعلىكأنهمسصتعداقانماحسناثحاب،فوجدطوبيا

الثابمهنلهوقالاللهملاكانهعالمغرطوبياعليهفسلم.6

تموفوهلطوبيافتال.امرائيلبنى-تناجابه.7الصالح

طرقااليهاأعرفالملاكفأجاب.8الماهـيينمدينةالىطريقا

ررينةراجيسفىالقاطنغفالائيلاخيناالىهلكتهاقدعديدد

تتصبرأنأمالكطوبيافقال.9قفطان%وفىالماثيين

طوبيأثخلوحينئذ..االأموربهذهابىاخبرأتألى

فلكيعخلانوطلبذلكمنفتحجبكانمابكلابادواخبر

إ!وقاعليهوهسلمالشابفدخل.ااحضرتهالىالناب

فم.؟االلهتبل!ن،قربتتمافىفانكصوياتلبكليكن

الشامبافأجاب.13المفممىضوءابصرولاالظلمةفىوافا

ثم.ا!اللهقبلمنتريباتنعائفانكقوياقلبكليكن

راجيعى!فىغافالائيلالىابنىتوصلأننقثرهلطوبيتقال

خقال.15اجرنكلكادفعرجوعكعندوأناالماثيينمدينة

طوبيتفقال.16مالمااليكبهوأعوداوصلهاناالملاك

.17انتسبحلأىوسنقبيئةأىمنقخبرنىانامألك

صتاوالأجيرجندىعنأنتاتسألرافائيلالملاكناجاب

لئلاولكن.18ابنكمعيمضىالذىلكالي!تالأجر

فمال.91المكبيرحننياصبنعازارياصفأناثعىءيهمك

أردتانىيفيظكلاانناسألككب!ر،يتمنانتهاطوبيت
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ابنكمحأمضىاناالملاكفقال..2مثححرنكاعرف

بأصناذهباقاثلاطوبيتفاجابه21مصالماالميكبهواعود

برمضتكهاوملاكهالسفرهذافىلكماحافظااللهوليكن

اباءطوبياودعالسثرفىيلزمهماماكلاعداولما.22

!وبياامطفقتذهبافلما.23صعاانناهماوسضياوامه

+؟2تعيخوختناعكازعناأبمدتقدلأبيهوتقولتبك!

كانفانه.25لأجلهابنناغربتالذىالمالاهـداكانلا

نبصرحينماعظيماغنىلنااننحمبفقرنامعاننايكفيف

ومالماابنفاذهبمالماتبكىلاطوبيتفقال.26،لدنا

اللهملالثاناح!بفانى.27ميناكوتبصرهالينايحود

معافىالينايخرجعأعمالهكليدبورفقتهفىالصالح

المبكاءومصكنت.تركتالكلامهذاواذمصمحت.28

الساثسيلاصحاح

منزلةإولخبماتايتبحهوكلبهوطوبياالملاكوهار-ا

فاذارجليهليفسلطوبياوخرج.2الدجلةئهربجانب

.3تبتلمهانتطلبكأنهااليه.طلعتقدكيرةممكة

الىوثبتمولاىيامظيمبصوتونادىطو!يافارتحب

اليكواجؤبهابهاامسكالملاكلهنقال.؟لتبتلحنىسمكة

تدامتتخبطفصارتوتركهاالثاطىءالىوجفبهافامصكها

واخرجالسمكةجوفثقالملاكلهفضال.هرحليه

تكونلأنتنفعهذهئان.ممكوخبنهاوالكبدوالمرارةالقلب

لح!ماخذفلكمننرغاتوب!عد.6الضرورةفىدواء

أنالىطرمقهمالىيكفيهمامقدارامنهوملحوشواهالسمكة
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للملاكطوبياوتاك.7الماديينمدينةراجيسالىبصلا

الأثمهاءمنفحةهىصاتخبرنىأنعازارياصاخ!ياأرجوك

تائلا:الملاكفاحابه.8الصمكةمناخبنهاأنأمرقنىالتى

علىووض!عتهمنهماجزءااخفتاذافانكوالكبدالقلبأ!ا

يرجعولاامرأةأورجلمننسيطانكليطردفدخانهنارجمر

بهاكحلتاذافانهاالمرارةواما.!ابدأذلكبعداليهما

اينللملاكطوبياقالثم015فتبرأال!صرالفاقدةالأعين

تريبصكانفىيوجدالملاكفقال.ااالليلةهذهنبيتترى

اسمهاوحيدةابنةولهرعوائيلامسمهقبيلتكمنرحل!نا

انتلأنكزوجةلكليعطيهاابيهامعفسأتكلم.سارة

اذاويكون.12جداوعاقلةجيدةوهىقبيلتهامنالوحيد

يجميوهكذا.13لكمالهكليجملانهبابنتهتزوجت

نيمطيهامنهابنتهتخطبوانتعندهالليلةهذهصبيتنانجعلان

تزوحوارجال!سبمةانسممتطوبيافقال.ا؟زوجةلك

فهلكواعليهاثخولهعندمنهمكلايقتلشيطاتفكانبها

أولئكملىجرىماعلىيت!مأنفأخاف.15جميعا

فأخثىشيخوختهماكبرفىوهماالدىلوابنوحيدوأناالسبعة

يدفنهمايخرىولدلهماوليد!بالحزنالضرالىاحدرهحاان

تتخذلالكوتولهابيكوصيهتذكرالاالملالهفأجابه.16

د5نافهاأخىيامنىاقبلوا!نقبيلنكغرعنامرأةلك

اخبركوانا.النصيطانأمريهمكولالكفىوجةلتكونحفظت

يتزوجونالفينهم.17الثميطانعليهميقدرالذينهممن

كلالضرصبثهواتهمويطذفواقلوبهممناللهليبعدوابهذه
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الشيطانيقدرهؤلاءخعلى.لهمافهملاالذينوالبغل

علىفتكونعليهاودخلتبهاتزوجتاذاانتوأما.18

الليدةوفى.91بالحلوةا،خر6بث!ىءتهتملاأيامثلاثة

مرتمداالثيطاننينهزموقلبهاالممكهكبدتحرف*ولى

ا،باءكانماعلىامراتكمنتقنربالثانيةالليلهوفى..2

فيكوتبالبنينا!ركةتقبلالثالثةالليلةوفى.2االقعيسون

البكرتحطىالثالثةالليلةوبعد.22السلاماولادمنكما

بلاولادقالبركةلتقبلالزنابمببلاللتبنىالرببخوف

عنهاسحلماحينئذ+مارةطوبياقلبخقملقا!اهيمورح

اكغاتيا.الىوصلاحتىه!ائرينيزالاولم

السابعالاصحاح

وهلمتمارةفالتقتهطرعوانيلبيتالىومار.ا

لزوجتهقالطوبياال!رعوانيلنظرولما.3عليهما

ذلكوبعد.3عمىابنبطوبيتالرجلاثبهماانظرى

تقالالاخوانالمابانأيهاانتمااين-ترعوانيللهماقال

تعرنانهللهمانتال.؟نفتاليمقبيلةمنفينويه!بىمن

الثناءمنأكنرقدكانواذ.هنعرفهفقالاطوبيتاكلانا

الذىطوبيتادنهذاطوبياالىمثيراالملاكلهقالعليه

وبكىبدموعوقبلهرعوائيلعليهنفسههر!ى.6تذكره

ابنلأنكابنىيالكتكونالبركةتائلا.7عنقهعلى

طوبيتبانلحعولما.8والضرالجودةفوىمنرجل

وقبلواسارةوابنتهامراتهمعوبكىكئيراحزنبحرهذهب
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بذبحرعواثيلاصرذلك!هـحد.6هروربكلوطوبياالملاك

يجلسماأنمعالهطنلعا..اطعامايهينواواتكبثس

اثربولاهناطططاليوماكلماطوبياقالالمططمعل!

.11اينتكهحارة-حطينىانوتحدنىممؤالمىتجيبانالا

ماذايعلمكانلأفخافالحديثهذارعوائيلمعظط

يصعمطهأنفخا!ابنته-طبواالذينالرجالالسحبعةأصاب

الملاكدقال.12يإاوبولمضكرهووفيمااصابهمما

الخائفةلهةامحفوظةابنعكلأناياهاتعطيهأنم!تخنالا

يخرهتدرماهذاولأجلاللهمنمحفوظانوكلاهمااللهسن

قب!اللهانتكلارموائيلتالحينئذ.12يأخذهاأت

اللههداكى،ذلكاجلمنانواظن.14ودموع!صلوات!

شكلاوا!ن!ومىخامومىبجنسهاتقترنهذهانحتىالى

يوال!ومحلمهامارةادنتهي!هأخذ.15لكأملمهاانى

حعكمايكبىتيحقوبوالهاهحقوالهأ؟راميمالةتائلاطوميا

ترطاساواخذ.16فيكطبركته!يكمليجمعكماوهو

يأكلونوابقداوا175وخهالزيجلأكلابفيهوكفب

انتهيىءامرهاوامراتهرعوانيلفعط.18الربث!صاكرين

امرهكماففعلت.91فيه!سارةوقدخلخر6مضجعاليها

لهاوقالتابنتهادموعومتوبكتهن!الىواثخلتهما

نعمةيحنحكوالأرضالمماءربفانئقى..2

ابنة8يافتثجمىهذاحزنكعوض
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الثامنالاصحاح

حلوبيمافذكر.2الثصصابعليهادخلتعثحساولما.ا

الجمرعلىوط!-حهالضلبواشكبدكيسه!نواخرجالملاككلام

الىهربالرانحةالثيطاناهتنثقولما.2به!اولحخن

كلاهمااختلياولما.؟الملاكفربحلهالفوقانيةممربريه

للهنحلىأختىياقومىةوقالفرأث!همنطوبيانهض

وبحدبانلهنقترنليالىالثلاثهذهلأن.غدوبعدوغدااليوم!

اشقديميناولادناننا.هزيجتنافىنكونالئالثةالليلة

.6اللهخونيص،يئالذالأهـم!ثلنقزوجاننقدروما

فقال.7البركهيعطيالمىرحرارةوصلياكلاهمافتاما

القدوصاممهومباركباننا7الهاللههومبارك:طوبيا

خلائقكوكلاسسحاويوتيباركلكاشدهورالىوالممجد

:ءعوناحواءوأعطيةالأرف!ترابمنأثمجبلتأنت80

يكونانبجيدليمىقلتأنت.البثرزرعكلولدومتهما

ويلات.!ثحمهعلىمحينالةضلنصنحنلكنوحدهالافسات

لذةب!سببزوجةهذهأختىاخفتماانىتحلمأنتيا؟ب

الداهريندهرالىاممكيتباركبهمالذينالأولادلمحبتىبل

ياربأرحمفافقاتتلححارةامامين6نفسهفىوقال.ا.

قربصارفلما.ا؟عافيةفىكلانانث!يخحتىارحمنا

فمضوااليهيأتواأنغلحانهائيلرعرامرالديكحياح

جرىقديكونانهخافلأنه.12راتيحفرواحتىهـصه

ابنتهعلىثخولهمعندالسبعةعلىجرىمحاحلوبياعلى

لهاوتالامرأتهالىرعوانيلرجعتبرا!اواتلما135



طوبيت166

لندننهصاتكانانتبصرحتىالجوارىاحدىابحئى140

احدىضانفذت.15بذلكأحديعلمولاالصباحتبل

مالمنرأتهماعليهماوعبرتائبابختحتضلماجواريها

فباركحىبافانةواعلمنهطفخرجت.16مصانائمين

بكلاللهياانتمباركقائلا.17امراتهمعرعوانيلالله

وكلمخلوقاتكوكلقديمسيكجميعولتباركأ.قديسهبركة

مبارك.18الأدهاركافةالىفليباركوكو!خناريكملائكنك

رححتكحسبلكنظننتكماي!بنىولمأبهجتنىلأنكأنت

وحيرينر!تانثلأأنتمبارك.91صعنافتالكثرة

وابتهاجبحافيةحياتهماتتمب،ترحمةربيامحمافاصنع

منالترابالقبريحلأواانغلمانهرعوانيلامروللوقت.2.

عرمالهماحنعأنهنم.2االصباحفبلحفروهالذى

كإ،ث!واربحةممانابضرنين!ذبح.22يوماعثرأربحة

واهتحلف.24واصدقائهمجراتهملكلروليمةدهيأ

عثرالأربمةتهامقبفبيتهمنيخرج،أت!وبيارعوانيل

يملكهكاتمانحفطوباأعصأنهنمم.،2المعرمىيوم

بمدالباقىالنحفانوثيقةواعطاهممافىابيهالىبهليذهب

له.يكونموته

التاسع*صحاح

افسانأفهيظنكانالذىرافائيلطوبيااهحتذعىثم.ا

انى20كلامىتمحمحاناهألكعازارياصاخىيالهوثال

ل!دبركمتساهلالمتلأشعبوديتكفىنفمىاححل
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دوابتاخذانامأنك.لكن3مصصنمتالذىهـاحسانك

وردالماديينمدينظراجيسفىغفالائيلالىونساضروغلمانا

الحرمىالىمعكواحخحرهالوزناتمنهوختوثيقتهله

زيادةابقىكنتفأتالأيا!يعدأبىانتمرفانتلأنك.4

رعوائيلكيفنعرفوأنت.5جدانفسهتحزنعليها

أخذحينئت.6التهمماخلفانلىيجوزولاأخرخلاأنحلفنى

راجيدلىالىومافروجفينار،!أةهـعواتيفعظتصىرفائيل

منهواستوفىالونيقةاليهغدفعكفالائيلفوجدالما!يينمديته

لهتمماوكلحلوبيتتطودياأصروعرخه.7كلهالمال

رعوائيقبيتالىدخلفما.7عرماءالىمعهواحضره

خبكىبمخابعضهماوقل!قائمافنهف!صتكئاطوبيالمى

الهالربعليثايباركوقال.9اللهوباركغفالانيل

ومتصدفاللهوخائفبارحارحرجفانلأنكاسرائيل

ويهب.ااوالديكماوهـىزوجتكعلىالبركةوقال.ا.

وأربحةثلاثةالىاولادكماوأولادأولالحكيهاتبصراانالربلكما

الداهريندهرالىالمالكامرأنيلافنسلك!اويباركأجيال

المطمامال!جميحهمققدمواالكلاممننرغوافلما.12

.الرببمخافةكلهالحرهىمواظبيناوأ!يو

العاشرالاصحاح

طوبيتوابوهالعرصب!نجبهناكجلس!وبياوان.ا

ظلسببوبأى.2ابنىتاخرلماذاتاثلامهموصاكان

الوزناتلهيرداحدوليسماتتدغفالائيللحلممسوكا
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كلاهمايبكيانوكاناامراتهوحفةهوجداحزيناوكان.3

امهوكانت.4لهماالمميناليومفىإنفماايرجعلملأنه

لحصصببلأىابنىيالىالويلوتقولغزيرةبد!وعفبك!

نسلناورجاءلثيخوختناوعصاعينىنورياأرسلناك

كانهماولدىياوحدكخيكلناكان؟طههذالأت.ه

اهكنىلهايقولطوبيتوكات.6عنافبحدكأنينبغى

أصينمعهأنفذنأهالذىوالرجلعانيةفىابننالأثتحزنىولا

تنه!تيومكلوكانتتمزىاتتقدركانتصاوهى.7

يرجعابنهاانتظنوكانتمنهاذهباالنىيقالطرالمىوتنخل!

فىالنهاراتوكانت.نيا2بمدعلىتبحرهأنيمكفهالعلهعلبها

حتىطوإياابنهانادبةت!صهرالليال!وفى.خبزاتذوفلا

قالرعوائيلأنئم.8العرمىيومعمث!رالأربعهانتهت

طوبيتال!رمولاانفذواناهناهااصكثحلوبيالصهره

والدىأناعلمافاطوبيالهفقال.!بسلامتكليخبرهابيك

الىترملنىأنمنئهفاطلب.أرواحهماوتحزنيلابامبعدان

وفصفأمراتهسارةوأعطاهرعوائيلسنهض..اابى

ومنابلومنمواشومنجوأرومنمماليكم!تب!اك!اتما

ملاكقائلا.ااوباركهفرحانالحالماوارملهمالومنبقر

الهويمنحكط.بحافيةويوصلكمايرافقكحاالقدوصانرب

معهواخذ12محاتىقبلعيناىوتاصرهمأولاداالمماء

قانلين:ابنتهمالححارةووصياوودعاهاوتبلاهاابن!هما

ودبرىزوجكوحبىوالديكبشزلهلأنيمااحماعكاكرمى"

امراثهوقالت."لومبلانفصكواجعلىوبيتكغلمانك



1191طوبيت

ويعطينىالمسماءربأموركفليثبتالمحبوبابفىيالطوبيا

.المربأماملأبتهجابنتىسارةمنأولادالئاأرىأن

هاهـهذاو؟سد.13تحزن!افلاابنتىاهسلمكانىوها

!ريقه.مهللأنهاللهمباركاطوبيا

عدثرالحلاىالاصحاح

.2نينوىملينةمنترباحتىمانرينزالا!ما.ا

اباكتركتحالأىفىتعلمانتطوبيااخ!ياالملاكفقال

يلحقوفنازوجتكمعوالجماعةونسبقنتقدمأنتريدنهل.3

قالذلكعلىاتفقافلما.(معهموا،لمواثىمهلعلى

بهالنالأنالسمكموارةمنصعكخذ!!وبياالملاكرافائيل

ورائمهاوالكلبوهافرالمرارةمنطوبيانأخذحاجة

علىالطريقفىتجلسيومكلفكانتطوبياامحنةواما.ه

تجينحا.6بعدعلىمنهتنظركمانتموضعفىالجبلراهى

فعرفتبمدحنأبحرتالموضعذلكمنتنظريومذاتكانت

قادمابنكهوذاقائلةزوجهاتبنسرفامرعتقادمابنهاان

ماعتئهمنبيتكالىتصلعندمالطوبيارافانيلفقال.7

واطى.8وتبلهأبيكالىوتقدمواثع!كرهالهكللرباهمجد

عيناهتنفتحنللوقتالسمكهمنسعكالتىبالمرارةعينيه

مبقحيشذ.6برؤيتكويفرحالسطءضوءويرى

أتىقدره!ولمئلوكانالطريىفىيتبمهماكانالذىالكلب

وهواروالدفقام.ا.بالفرحمرثراذنبهيحركوهويبثر

لصبىيدهنفاولمثيهئبرجليهيتمثروهويجرىوبدأأعص
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هووتبلهابفهاليهضبادر.اابولدهليلتقىوخرجبقوده

وبحد.12الفرحهـنكلاهمايبكيانوجعلاوامرأته

-تطوبياأخذثم.13جلعواوثحكروهتمصجدوات

.؟اوا"لدهعيضبهاوطلىمحهكانتالمىالعمكهمرارة

رتيقةقث!رذعينيهمنيخرجحارماعهنصفصضداروبمر

وهحبهاطوبيانأخذها.15البيضةفىتكونالتى!ئل

ههائلهومجدوا.16لحرهارندخلاوتتعينيهمن

ت؟،ركوقالطوبيتوبكى.17يعرفهمنوكلوعثنه

قديسيكجميعوتبرك.الدهورالىاصمهوتمجد!لنه

ولدىابصرأناوهاوثفيتنىورحمتنىادبتنىلأنكرملافكنك

هيتايامبعدفوصلتطوبياامرأةسارةوأما.18!وبيا

المالوزيادةلهاالدىالكنيروالمالوالجمالىبالفنمكلهموهـفاقها

الىطوبياخدخل.91غفالائيل!تاملاوضاهكانالذى

لدعلىمحهاللهتخهاالتىالعخلائمبجميعوحدثهخرحاابيه

عروصلملاقاةطوبيتفخرج.وردهاخذهالذىالرجلنلك

نظروهالذينفتمجبنينوىبابالىللهوممجدافرحاابنه

صنعالملهأنجميعهمأمام!نادىوطوبيت.أدحركيفماثرا

ممافاةبادرىقانلاباركهاكئفدارالم!قربولمارحمهمعه

عظيمنرحوكان.اليناأحضركالذىاللهتباركابنتىيا

وناباطأحيوروجاء..2نينوىفىالذيئا،خوةلجميح

صنحهاالتىالبهـاتبجميعلهوفرحابيتهالىطوبيت،نمسب

تما3اىامروربكلحلوبياعرصوتجدد.2الهالله

.اياممسبحة



عشرالفلاهى*صحاح

للرجلأجرةانظرلهوقالبابنهطوبيتهتفحيننذ.ا

ابقا.ياتائلالاطوفأجاب.2اياهالنوفيهصعكأتىالذى

.3احسانهنكافىءاننقدرثىءبأىأونمطيهأجرةاى

عندمنامتوفاههووالمالبعافيةجانبىالىورجعأوصلنى

الث!يطانعنهاتمعوهوالزوجةهذهلىحصلوهـوغفالائيل

تبتلحنص-لاحتىالسمكةمىخلصنىوهووالديهاوفرح

جميحمنيدهعلىوامتلانانظركاليكأعادأيضاوهو

جميمهاالأث!ياءهذهعلئنكافئهأتفقدرثىءنباىاتالخى

نصفيأخذانيرضىهلتعألهأنمنكاريدأبىيال!ت.!

فم.5هذايستحىالثيغفقال.بهاأتيناالتئاتالحض

احخصرتحوهاالتىالأث!ياءنصفخذله!قالالملالهطوبيتدعا

لهماوتالخفيةاننيهماالملاكدعاحينئذ.6معافىواذهب

جميحأصا!وامتوخاالتمظيملهوأعطيافواعقرفااللهباركا

وارتفاعللهالقبريكهوحسالحصحكماصنحمابكلالاحياء

بأنتتهاملاولااللهأعمالباتوالكطواظهراالأعظمالحممه

أعماكأما.يخفىأنحسنالملكهران70لهتمترخا

ثريلقاكمانلاالصلاحاصنما.تظهربأتثيتمجدالله

والامتقاصة.والصدتهالصو؟محالصلوةهىصالحه.8

الظلم.صعالكثرمنأنضلالاستقامةمعالتليلهوجيد

لأت.9ذهباتكنزأنمنافضلصلقةتصنعانهوجيد

الصانموث،خطيةحكلنظهروهىالموتمنثنجيال!دقة



13طوبيت"22

الفاعلونواما..احيوةيمتلنونوالاهتقامةالصدتات

.11ذواتهمومحاثوأاننسهمأعدأءضهموالانمالخطية

الحديثصنكلمهعليكماأخفىولاالصحيحلكطضاظهرأنا!ما

اناكنتكوهحارةأنتتصلىكنتلماويلات128المحموم

الموتىتدفنكنتوحينما.الربامامصلواتكماذكرقدمت

اللهلدىمقبولانكولأجل.13لكمراضظكنتكؤلك

عنثفترولماللهتنسلمكنتواذتمتحنكالتجربةهذهكانت

حتىالربأنفؤنىو!ت.؟امعككنتالصدقاتعط

الملاكراخائيلهوانا150هارةوكنتكأفتاثسفيئه

صلوأتيقدمونالفيناللهأمامالوقوفالسبعةأحد

فلما.16الربصجدأما!عابرينويجوزونا،لقديمين

لأنهماوجوههماعلىووتعاكلاهحاأرتمداالأتوالهذههمحا

يكونالسلاملأنتخانالاالملاكلهمافقال.17خافا

بتممتىليصلأنك.18الدهورال!فباركاهاللهأماملكط

وجميع.91ال!الادهاراهباركالهذاالهنابرادةلكىتصفيت

أنربولاكل3كلئتوصاوتنظرانىتلم!انىكئتحاالأيامهذه

+سللهاعترفاوا!ن..2رويةذلكتنظرونكئتمولكن

كتابئلكماقمماجميعنا!عباارسلنىالذىاللهالىصاعد

بأعمادواعترخا.22أيضاينظرانهيحوداولمفنهخا.2ا

.الربملاكلهماخلهروكيفوالعجيبةالمحظميةالله

عف!رافالثيلاصحاح

مباركوتالالربثصاكرافحهالث!يخطوبيتتفتح.إ

وبرحميؤدبلأنه.2الدهوهـملكهجميعوالىالحىالله



1323طوبي!ا

يدهصنينلتأحروليسمنهويصمدالجحيمالى!يحدر

الامبجميعأماموسبحوهاه!رائيلبنىياللرباعترفوا30

خرتكمخانهحىكلامامارخحوه40دينهمخرقناهو+نه

وتعرخوابأعاجيبهتخبرواحتىيمرفونهلاالذين3الأبين

ظلمنالأجلألمحبظوهو.ههوالاالكلضابطالهليمىان

شتتناالذيىالاممحميحبينمىويجمعتايرحمناوأيضا7ثاصناو

أتنسكمكلو!نظوبكنمبكلاليهترجحونكنتمان.6بينهم

وجههيصرفولااليكميرجعخحينثذ.بالحتىامامهقسيرون

اهكمبكلأفولهوتمترفونمحكميصنعصاجميعوتمايفونمنكم

أما70الدهورملكوترفحونالامتقاصةالهالربوتباركون

يلاممفىوعظمتهقوتهوأظهرلهفاعترفمبىارضفىانا

والاهعتقاصةالبرواصنمواخطاةياا!نتارجحوا.8الخاطئة

صحكمص!قةويصنعيصبلكمكانانيعلمحناللهامام!

بحظمتهوتبتهجالسياءلملكوففمىالهىنارضعأنااصا60

واعترخواحختاريهجميعياالربوباركواجحيمكمهللوا.ا.

الربانالممعمةالمديتهاورن!يميا.أاأورثلييمفى

ابناءالصديقننرحمهي!جعوأيضاأبنانكأعماللأجلأدبك

الدهورملئاوبركىخ!اثئهفىللرب،عترفىبصلاح.12

هنائهالمسبيينفيكويبهحبضرحمسكنهايضافيكيعمرلكى

مضىءبضوء.13الدهورأجيالالىالمماكينخيكويحبب

امم.؟الثايسجدونالأرضاقأصىوجحيعتضيئن

بأيحيهغحاملينالالهالربامحملأجلبحيدمنيأتونككلثيرة

ويمطونلثالأجيالاجيالييسبحكالسطءلملكيتدمونهاهدايا



اأطوبيت،اأ

حت!ستبلدكويح!بونفيكللربويسجدونالسرور

الذينجميع.16الحظيمالاهميدعونخيكلأنهم.15

الىمباركينيكونونيمبونكالفبتوجميحملاعينيبغخعونك

يجتمعونلأنهمالصديتينبأو،دونهللىافرحى170الرهو

الذينلسمادذيا.18الصديقينالهالوبؤيبازكون

تعذيبككلفىحزنواللذينطوبىبسلامملىويقرحونيخبونك

الدهوالنىويتهللونمجدككفمتعاهدي!قيكيفرحونلأنهم

.مدينتهخلصلأنهالأعظمالمكالربنفشئلهلتبارك.!ا

منبقىانلنىطوب!..2ثداندهاكلىصنا!رثليم

محتدنجىاورث!ليملأن.2ااورث!ليمنوريبحرمنذريتى

منوا:ر)جهااهوارهاوكلكريموبحجروالز-رد!،ليروز

هوب-منبحجريبلطونهاا-:اقهاوجميع.22نقىذهب

ويقولونيتشحكلوتثوارعهاكلوفىالياقوتمنوأبوابما

رفعهاالذىاصلهتباركقائاينوي!بحوت.3؟هلليلويا

.ا،دهارجميعالىعليهامملكعهلتكون

ع!رالرابع*صراح

الثمانى-تفىوكات.2كلامهطوبيتكط.ا

وكاتصر41منواتنمانىوبعدابصرنورفقدلماوالثحانين

لهوسحتزخاالالهالمربخانفاودا!كثيرةصدقاتبصنع

وبالستةابنهبطوبياودعامتفاهيهئيخوخةالىوصار.3

وافىنحختهوذالأنىبنيكخذؤلدىيالهوقالاو،ده

+سمادئالىولذىياوامض-؟.الحيوة!ن!!اهب



1125؟بهتلجو

.منخربانهانينوىعنالنبىئكليهونانماجميعةتحعق

اخوتتاوان.مازمانالىنوعاهلامةفتكوتمادىفىزاما

تكونواورث!ليمالححالحة،لأرخى-تيتثتنوتالأرضلى

زمانالىخراباويكونيحرتاورثحليمقاللهوبيتقفهـة

البيتويبنونالأرضالىويردهماللهيرحمهموأيخا.ه

هذاوبمدالدهرأزمتةقنتهىحينالىأولاكاتكماليمى

بيتنيهاوببنىبكرامةأورث!ليمويبفونالسبىمنيرجعون

الأنبياءعنهاتكلتكماصجيدابناءالأجيالجميعالىالله

ويطرحو!بصدفا،لهالربيخافونالاممجميعويرجع.6

يحترفونعمبه.7الربتباركالأممجميع.اصنامهم

الالهالربيحبونالذينكلويفرحثصعبهالربويرفعلله

والآن.8أخوتنامعرحمةصانعينوامتقامةبصدف

يونانبهتكلمماجميعسيكونلأنهنينولىمنأمضولدىيا

مبطوكنوالأوامرالنامو-!ناحفظأنتأصا.!الفنجا

ووالدتذجيداوادفنى.ا.خرلكليكنوصديقاللرحمة

رحمةحنعمنانولدىياانظرنينوىهاكنينتبقواو،معى

الفخفىفوتععمانوأما.لهأعدالذىالموتنخهـننجا

الرحمةنفعلحاذاانظروااولادىياوالآن.؟اوهلك

روحهأملمهذالهمقائلهووبينطا،ستقاصةتنجىوكيف

هنةوخحسنونمانىمائةعمرهذاكاذوكانانئهض!ك

نمأبيهبجانبثففهاأمهحنةماتتولما.12باحترامنلفنه

حميهرعوائيلعنداكفاتياالىوأولادها!راتهمعذهب

موجوداتهمكلوورثبتمجيد!دفناححاءهبكرامةوثاخ.13



14طوييت26

مديئةاكفاتياقىومات.؟اطوبيتأبيهوموجودات

سباهاالتىنيفوىهلاكحماتهقبلوسمع.15مادى

.نينوىلأجلموتهقبلونرحاحفويرشىونصرمخت



!هوديتا

ذإء4احىلإلهادتتيموي!كلر

27

*ولالاصحاح

الآثوريينصلكنحربختلملكعثرالنانيةالسنظفى.ا

اولديينفملكارفخثادايامفىالعظيمةالمدينةنينوىفى

-تأموارايحيطهاماعلىقغطانصوربض.2اكفاتيا

اذرعهتوطولهاذرعثلاثالحجرعرض.منحوتةحجارة

ذراعاخمسينوعرضهذراعالحبعينالمورعلووجعل

واسذراعمائةبعلوابوابهافوفاقا.هاوأبراجه.3

مرتفمةابهاأبروححذح.؟ذراعادستينعرضها

لخروجذراعاأر!عينوعرضهاذراعامبحينبعلو
تلكوفى.3المثاةرجالهوذارتيبالقويةأجناده

فىارفخناد،لملكخدحرباالملكنحربختصنعا،يام

معهواتحدت65راعافجبالفىالتىالمظيمةالبقمة

الفراتنهرحثودفىالساكنينوجميحالجبالهصكانجميع

ثعوبودخلتعاليمملكاهـيوخوبقعةويادمونوالدجلة

تصربختوارلحسل75خائيودبفىطاعةفىجداكئرة

الساكنينوجميه!الهندالساكئيناجميعالاثوريينملك

دقابلهوماولبنانودمث!قتيليقياوالساكنينالمفاربناحية

وللذين.8العواحلأوجهفىالماكنينولجميعالبلادمن

ولجميع.!العلويةوالجليلوجلطدالكرملأممبين

وتادصأورشليمحتىالأردنروع!ومدنهابالم!اصةالفمن



يهوديت282

جبالالىحتىمحرالماكنينوجميع..امحرونهر

كلمةالأرضكلفىالساكنينجميعنرفض.ااالحبتحة

لأنهمالحربالىاليهيأتواولما،ث!ورينملكنحربخت

جميمارملهوارجعواالرجالكاحدأمامهمكانلكنيخاخوهلم

علىجدانصربختففضب.12وجوههماماممنباهانة

جميعمنينتقمأنوملكهبكرم!يهوحلفا،رضهذهجميح

العاكنينوجميححرابهبحدياوهصودمثهتقيليقياجبال

!مفىالذينوجميعاليهوديةوكثعمونوءنىموابارض

ارفخثصحادأمامبقوتهوتقاتل.13اتبحرينجبالالىتى

قوةكلوك!سربحربهفانتصرعثردالسابمةالسفةفىالملك

وقدممدنهوملك.14مركباتهوكلخيلهوجميعأرنخشاد

وطرحشوارعهاجميعولحلبالأبراجوضبطتفطانالىحتى

ورماهراعافجبالفىارفخثادوأخذ.15عارهافىأهلها

نينوىال!معهمورجع.16اليومفلكوأهلكهحربةبألة

متكاملاهناكوكانجداكثرامحاربينرجالاوحاثيتههو

وعثرونمانةنحوقوتهكلمعوالمشارببالمأكلوصتنعما

يوما.

الثانى*صحاح

جرىالأولالث!هرفىوالعشرينالثافيةالسنةوفى.ا

الارضكلمنلينتقما،نوريينملكنصربختببتفى3كلا

ثولتهوكبراءيخاالمحاربالرجالجميعفدعا.2تكلمكما

.3يلارضثرجميعفمهمنوأبرزمثيئتهمرليموأعلن

ولما.4فمهكلمةيطحلمجمدكليستأصلبأنقحكموا



لألأيهوثيت2

اليفاناالأثوريينملكنصر!ختدعااراهتهحعبالرأىتم

-5لهوقالبعدهمنالثانىوكانتوتهجيفسرنيس

انتها.الأرضكلسيدالمظيمالملكيقرلهاالأقوالهذه

بقوتهموانقينرجالامعكونصحبوجهى3امامنتخرج

محخيلوجملة.المثاة!نالفاوعثرينمانةوثجاعتهم

-تالأرضكللمحادمةوتمضى.6الفاعثراثنىركابها

ليهيئواوتخبرهم.7فمىكلمةخالموالأنهمالمغاربفحو

الأرضر،وجهكلواغطىبغضبىاليهمذاهبلأنىوحاءأ!خسا

اوثيتهميملأونوصجاهـمحهم.8للنهبو)ه!لمهمتوتى-جل

الأرخسانتهاءالىمبيهموأجمع.6تمتلىءالأنهروجهيع

واننىوالتلالجبالهمجميعلىلتدركفتخرجانتاما010

علىأصا110توبيخهميومالىلتضإطهماياهمأسلمك

والنهبللقنلتسلمهمأن!نعينكتث!فقنلاالطانعينالض

علىتكلتوتداناحىلأنى.12ارضكجميعفىوالخطف

أنتوأما.13بيدىهذهحميعواصنعملكىسلطان

تاتبطىءولامحيدكأقوالمنواحدةكلهةولاتخالفكللا

جميعودعاسيدهوجهمناليفاناوخرج.؟اهذفىتفعل

رجالاوأحصى.15أثورتوةوعخلماءوالجفوداصقواد

الفاوعشرينمانةمثاةلحيدهاحرهكمامرتبينمنثخبين

.16الفاعثحرائنىبالقممىرصاةوركا!!اخيولوجملة

لرحلتهموبضالااوحيمجمالاوأخذ.17حربياترتيباورتبهم

الذىلامتعدادهموجداءوبقراوثرأناوغن!اجداكثراجمعا

ذهباالرجاللجميحوممونه.18احصاءتحتيتعلا



ذيت3يهو

موتهوكلهو!خرج.91جداكثيراالملكبيتمنفىخضة

منالأرضوجهكلويفطىنصريختالملكليسبقللممير

المنتخبةالمثساةوعسكروالخيلبالمركباتالمفاربجهه

ررروكمثلمعهمخرجواكالجرادالتابعال!ثدوكترة،02

.21كلثرتهممناحماءولاعددلهميكنلملأنها،رض

فكتاليثبقمةوجهعلىايامثلاثةنينوىطريهتمنوخرجوأ

ثمالعنالتىالإ،رانجهجبالضبف!اليثصنوعسكروا

المثاةالجندمىقوتهجميعوأخذ-22الفوقانيهقيليقيا

.23الجبالقطعالىهناكمنومضىوالمركباتوالخيالة

وبنىترميسبنىجميعوم!لبولودضودجبلسافةفقطع

كيلوتنرضتيسنحوالبريةوجهصبالةيئالذامماعدل

المدنجميعوحرثالنيرينبينوجازالفراتنهروعبر.؟2

واهتولى.25البحرالىممراوادىمنهناكالقىالمرتفحة

الىحتىوجاءلهالمقاو!ينجميعوأبادقيليقياجبالعلى

.26المقرببلادجهةمنالتيمننحوالتىيافثجبال

جميح!نهبمساكنهمجميعوأحرفمديانبنى+جميعواحاط

حصادايامفىثمثقبقعةالىونزل.27مواث!يهمصر

هسلمهاوالطروضوالمراعىحقولهمجميموأحرفالحقول

بغثبانهمجميعوتتلبيادرهمودرىمدنهموهحبىللابادة

السواحلسكانعلىورعدقهخزفهفوتع.28الحرا!

خافوهواهكانونأظو!طكأوالدطكلنونصيداحورفىإكائينا

.حدا
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الفالثألاصحاح

31

ىأالصلحبكلامرهلاالملوكلهارسلواحينئذ.ا

لبختعبيدنحنها.2قائلينالنهربنوبينسوريةملوك

امامحمناترىكماخعا!لفالكونستمبدالعخليمالملكتحر

وبقاعوحقولناأماكنناوكلجميمهاتراناهذه-3وجهك

ومراعيناوغنمناوبقرناوصحاريناوتلالناوجبالناقلاتنا

.4يوافقكتراهك!ااستعملهاامامكمواشيناوجىيع

وافعلعليهالتتسلطخاحضرعبيدكجصيطومكانهامدنناوها

اليفاناالىالرمملفسارت.هعيناكامحتحمنتمابفا

معالسواحلالمىحيننذفنزل.6الأقوالبهذهوأملموه

عولامنهاوأخذالعاليةالمدنوملكعظيمةبقوةفرلانهكل

جميعجدأفخانه.7للحربمختارينجبابرةرجالاله

معوالعظماءوالروساءالمدنسكانللقائهوخرجالبلدان

بهذهولا.8والعيدانوالدفوفواهتقبلومبالأكاليلثسحوبهم

قدكانلأنهغياضهموتطعقراهمأخربولكنغضبهمنخلصوا

علىالتىالآلهةجميعيبيدأنالملكنصربختاليهأوعز

جميعلهوتسجد.فقطنصربختيحبدوالمكيماالأرض

جازثم.9الهايدعونهأسباطهاوجميعوالالسن3الأ

النهرينبينماوجميعبامياوكلهوريةموبالامامالى

قراهمواخذالاثومينوصينةجباحبينماوع!كر..ا

وتوته.مسكرهاحوالليصلحشهرمدةهناكوجلمى



!اديتيهو

الرابعلاصحاح

بجيع.يهوذاارخمىالسكانامرائيلبنووهمع.أ

الأثوريينملكنحربختجنودرنيعساليظنابالأم!حسنعصا

ة4للاباوهلمهاالمقدمعهاوانيهمكلهعبى!ريقةوباى

وعلىاورثعلبموعلى.وجهههـتجراجدافخافوا.2

السبىمنصاععينكانوالأنهم.3اضطر!واالربهيكل

والآوانىجديدايجتحكاتاليهوديهبلادشحبوكلحديثا

وأهـملوا.4ترنيسهامنمطهرةكانتوالبيتوالمذبح

.هاريحاالىحتىيدوركماالمامرذحدودجميعالى

فيهاالتىالقرىوقوواكلهاالثاحخةالب.،لرؤوصوأخذوا

محصودةكانتبقاعهملأنللقتالالحنطةاوجمحروحصنوها

تلكفىكانالذىالعظيمالكاهناتياقيموكتب.6جديدا

تلقاءالتىازرعانيلبازاءالسكانجميعالىبأورشليمالأيام

الطريقمجازقمنجميعوالىدوثاتجانبالىدال!.-هةالبض

الىالدخولكانمنهالأنالجالمح!اعداضإطوا70يقول

نفعل.8رجلينتدخلبالجخدضيقةالعقبهوكانتاليهودية

وصحفلالعخليمالكاهنالياقيملهمرمحمكطاهرائيلبنوا

وصرخ.!بأورثلممقيمينكانواالذيناهرانبلتعب

باخلاصانفسهموواضعواعطيمبتخنععأسرانيلىرجلكل

وكلومواثيهموأطمالهمونساؤهموهم.ا.للهتلوبهم

وكل.اااجسادهمعلىبالمسوحاثضملواواجيرعبد

اورثعليمسكانوجميعوالأولادوالنساءالامرانيليبنالرجال

وجهامامالمموحورمواالربهيكلأمامذواتهمطرحوا
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الىبأجمعهموصرخوامسحاالمذبحووئحوا.12لرب

أ!فالهميجمللااتنيةواخلاصواحدبفمامعرائيلالهب

للنجاهةوالقدمىللدثارميراتهموالمدتللضقوحرمهبملعطف

ونظرصرأخهمالالهالربفسىء.13الأممأماموالطر

كلاليهودقيفىكنيرةاياماصانماالشعبوكانأحزانهمصق

والياقيم.14ال!لالضابطالربقدصامامواورن!ليم

الخادمينوالكهنهالمربامام!الواقفينوجميحاعظيماالكاصت

يقدمونكانوارووههمطىوالرصادالمسوح،بسينالرب

وكانها.15الطوعيةالنحعبوتقدماتوالصلواتالمحرقة

بيتجميعيتعاهدأنقلوبهمباخلاحىاللهالىيبتطوت

امرائيل.

الخامسالاصحاح

انيلاسربنىاناثورقوةجيثىرنيساليفاناواخبر.ا

كلوحصنوااجبالاصدخد1ضبطوقدوانهما!للقتاثأهبوا

جميعودعاجداوغضبفاضطرب.2عالب:لتهة

.3المواحلورؤ!ساءعمونبنىوهلاطينموابعطماء

هذامنل!وتقولواكنمانلهنىياتخبرونىأنيجبلهموتال

عسكرهاةوكضالمداتهذهوماالجبالفىالنازلالثسعب

ملكاعليهم3اقاومنقوتهمهىوصاعليهمالوالىهوومن

سكانجميعمناكفرحالولأى.؟صعسكرهمطىوكيلا

فقال.هبالملامللقائنايخرجواولمبنااهتهانواالمضرب

فممنتولابيدىنلبمبممحعموثبنىجميعمقدماحيورله
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الجبالهذهالماكنالشمبهذاعنالصدفواخبركبدك

منهوالشعبهذا.6بخدكضممىكذبيخرجولا

يريدوالملأنهمالنهرينبيناولاهحكن.7الكلدانيينتبيله

وتركوا.8الكلدانيينبأرضالساكنينابائهملهة7يتبعواأن

لالهوهجدواكترةلهه2عبادةفىلهمالت!بانهم6ه!نن

النهرينبينالىفذهبواليتهم7أماممنفاخرجوهمالسحاء

صنيخرجواانالهموأمرهم.9كنرةأياماهناكوسكنوا

!توامتلاواهناكفسكئواكنعانأرضالىوينطلقواهناك

ارضعلىوجاء.ا.جداكثراوالموانىوالفضةالذهب

رجمواحينماالىهناكاوهمكنومصرالىفنزلواالجوعكنعازا

احصاءلقبيلتهميكنولمجدا!يمعددالىهناكوصاروا

الطينعملفىعليهمواستحكممصرملكنناصبهم.اا

.12واممتحبدهمبالأوجاعوواضعهمتراهملبناءواللمن

مختلفةبضرباتمصرارضكلوفربلالههمفصرخوا

ثم.عنهمالضرباتنارتفمتأمامهممنالمصريونفأخرجهم

كانواوعفدما135عبوديتهمالىليردوهمطلبهمفىسحوأ

المياهوجمتالأحمراالجرالسماءالهلهمنلقهاربين

مياسرهم.عنوحانطا.ميامنيمعنحائطا.ح!انطين

بف!ةخلفهممحرجيث!ودخلالببد!علىالبحرفىوعبروا

وأخرجهم.ا؟أحدصنهميبقولمالمياهفغطتهملطلبهمع!د

احديسكنهانيمكنلاحيثسيناجبلبريةالىالله

المرةالمياهينابيعلهماستحلتهناك.البشرابنيستريحولا

واخرجوأم!نةاهـممىمدةالسماءمنطعاملهـمهـحصللطربوا
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وعبرواالأموريينأرضومكنوا.15القفرسكانجميع

ملكأمامهممنوطردوا.16الجبالكلوملكواالارثن

والحوايينوالحيثانيينواليابوميينوالفرزانيينالكنعمانيين

فىوسكنواحشبونفىالذينالجبابردوكلوالأمورافيين

أماميخطئونلاوهممكثهممدةوفى.17كثرةأيامابلادهم

.18الفساديمقتالههملأننصاصلتهمالخ!اتكانتالههم

بادوابهاي!يروااناللهأمرهمالتىالمطريىعطتحادوافلما

وهيكللهمتكنلمأرضالىومبواجداالكثرةالحروببتواتر

رجعواوالآن.16الأعداءملكتهاومدنهمعتبةصارالههم

ونزلواهفاكتثتتوهالذىالئنتاتمنواجتمعواالههمالى

قدمصهماورشليمعلىثلأليا!سلطينالجبالهذهبجميع

الث!صعبهذافىخطيةيوجدكانانانظرهصيدىياوالآن.2.

تحتويستحبدوناليكاللهنيسلمهمونحاربهماليهمنصعد

الههمأمامالثسعبهذافىيكنلموان.2املطانكنير

ت،نقاومهمأننمتطيعلاحيثهيدىيرجعانفيجبفساد

الأرضكلوجهعلىفضيحةتحتضكونناصرهمالههم

الثعبكلوتذمرغضبالكلامهذااحيورأكملفلما.22

البفاناعظماءوتالت.قتلهواردواالصيوانحولالواقف

هذافليقنل.23موابوارض.السواحلسكانوجميع

هلاحلهليمىشعبهذالأنامرانيلبنىمنفخافلالأننا

نايجبهذالأجل.؟2الحرببصناعةعلمو،قوةولا

البفاناهالسيدأيهاالعسكرلكاملطماماويكونوااليهمفصعد
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السلاهيالاصحاح

يدورصاثىالجلو-!الرجالضجةهسكنتولما.ا

كلأمامحيورلاقوةاثعورجيثسرنيصاليفاناتالالمجمع

انتتكونومن.؟مواببنىولجميعالجنمىغريبجمع

ئحاربلاانوقلتاسيومهذافيفاتنبات+مكاحيورجا

نحربخته!وىالهوأىيعضدهمال!هملأتائيلامرجنس

يقدرولاالأرضوجهعنويبيدهمهاطانهعلبهمبرملوهو

نخ!ربهمفصربختعببدنح!بل.3ينحصهماتالههم

فيهانحرقهملأننا.4خي!ناقوةاماميثنجذونولاواحدكرجل

يقامولااموانهممن؟قاعهموتمتلىءبدمانهمتسكر،لوالب

الملكنصربختيقوليهلكونهلاكالكناقدامناامامقدملهم

اقوالهكلماتتبطللاقاللأنهءالأرضجميعمي!

ظ!مكيومفىا+فوالهذهتكلحتالذىاحيورياأنتأما50

الذىالجنمىمنانتقمأنأ!كااليومهذامنوجهىايضاتنظرلا

وثعبمعسكرىحديدبحروحينئذ.6مصر،نخرج

والآت.7ارجحلماجراحاتهمفىويقعأضلاعكعظمائى

العاليةالمدناحدىفىويفعونكالجبالالىعبيدىكيرفه

تتاملوالذى.!ممهمتستأصلأنكحتىتهلكولا.8

انضوحهئايسقطولانفذعرفلاعزعوتبلاأنهعتلبكفى

عبيدهاليفاناأمرنم015كلا-كا!ت!لمةتستطولاتكلمت

الىبهويمضواأحيوريأخذواانخيمتهئواقفينكانواالذبن

عبيدقاكذوه.ااامرائيلبنئليدويسلىوهاوخابيت

وسطومنالبقمهالىالحقلخارجالىواخرجوهاليفانا



لأ3لأيهوذينما

بيتتحتكانتالتىالينابيععلئوحارواالببلال!الرتحة

أخذواالجبلقحةعلىالمعيفةرجالنظرتهمولما.12تجالو

رامىرجلوكلالجبلقمةعندالمدينةخارجوخرجواملاحهم

ألمحبرةعي!ير!ىوكاتحصحودهمعنهمحنعبالمقلاح

احيو:وكتفواالجبلقحتالىاليفاناعبيدوأنتقلوا.13

المىورجعواالجبلمفحنحتحونوقاوتركوه!ربطوه

فحلوهوأتوهمدينتهممنامرائيلبنوفنزو.؟اميدهم

روماءجماعةعلىبهودلخوافالوا!يتالىواطلعوفى

ميخابنعوزياالأيامئلكفىكانواالذين150مدينتهم

ملخانيلبنوخرمىعثنانيلهـنوخبرىنمحوتبطمى

والنساءثبافهمخبادرتالم!ينةمثصايخجميعودعوا.16

ومألمهنحبهمجميعوهطقاحيورواتاصواالجماعهالى

جطعةكلماتواخبرهمفاجاب.17اواقعاالأمرعنعوت،

رؤساء!ىو!سطفىبهانطقالتىالكلماتوجميعاليفانا

بيتفىاليفائاتكلمهاالتىالعخليحةا،لظظوكلاثوربنى

وهتفؤاللهوهجدوااصفععبحيننذفخر.18اهرانيل

وارحمامصتكبارهمالىأنظرالعصماءالهيارب.!اتاتلين

اليومهذافىمتدهسيكوجهعلىوأطلعجنسناتواضع

منعوزياواخذه.2اكثيراوعزوهاحيورودعوا..2

ودعواعظيمهوليمةوللمثمايخلهوصفحمنزلهالىالجماعة

الليلة.تلككلللهحونةأنيلالرالهالرب
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المسيحالاصحاح

الذينشعبهوكلعسكرهجهيعاليفاناأمرالفدوفى.ا

نالوابيتالىيمرواانممهالمحاربهلأجلكمينكلانوا

امعرائيلبنىضدحرباويصفمواالجبلصمودويتسلموا

رجالتوتهموكلمنهمقوىرجلكلاليومذلكلىفرحلوا.2

نارمىالفوعثرونومانتانرجلالفوسبمونمائةمحاربة

.3جدأ!صتاجمطفيهمالمتاةوالرجالالحاثيةيخر

عرضوكانالنبععلىفالوابيتتربالسهلفىوعسكروا

وطوله.بلطلهيقالالذىالموضعالىدوئانمنالممسكر

أما؟ايزرعانيلتبالةهىالتىقليمونال!فالوابيتمن

واحدكلوتالجدااضطربواكنرتهمراوافلمااهرانيلينو

العاليةالجبالولأ.الأرضوجههؤلاءيخسفونالآنلرفيقه

واحدكلأخذنم.هثقلهمتحتولالتلالولاالاوديةولا

دلككلليحفظوهاالضيقهالجبالطرففىوجلعواسلاسحه

أمأمبمخيلهكلاليفاناخأخرجالثانىاليومفاما60المليلة

مصاعروتارر.7خالوا+يتفىكاثواالذينامرائيلبنى

المديفهداخلالىتجرىكانتالتىمائهبمقفاذوتطعصحينتهم

اليهوتقدم.8محاربةرجالمصكرحراهاطيهاوأتام

وعسا!-موأبشعبنوابوكلالميفسبنىروماءجهيع

يصرلالكىكلاماهيدنا!نافليسمح.9وقالواالساحل

يتكلوتلاهذاامرانيلبنىثسمبلأن..القوتككلر

لأنهبهاهاكنونهمالتىجبالهمعلوعلىبلرماحهمملى

والآن.ااالجبالهذهقممعلىنتق!مأتموافقالميس
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ئحبثامنيضعولاالحربترتيبيصركساتحاربهملاسيديا
منرجلكلحافظامحسكركعلىنابتى.12واحدرجل

الجبلاسفلمنتخرجالتىالماءعينعبيدكوتضبطقوتك

فيذيب!مفالو!يتمكاتجميعيستت!هناكمنلأن.13

قممعلىنصعدونحبناوفحنمدينتهمويسلمواالعطثس

المديفةمنيخرجلالكىللمحافظةبهاونحيطالقريبةالجبال

ونسائهمهمالجوحمنويهلكوا.14واحدرجلولا

ثوارعفىينطرحونالحربةعليهمتأتىأنوقبلوأولادهم

ولمعصوامانظيرثريرةمكافأةوتكاننهم.15مساكنهم

اليفانالدىخطابهمنحسن.16بعلاموجهكيقابلوا

فأخذوا.17تكلموأكمايفملأنوامرعبيدهكلولدى

وجملوهمأنسوربنىمنلاف2خمسةومحهمعهونبنىمعسكر

اهرائيللبنىالتىالمياهوينايخعبالمياهوأحا!واالعيونملى

مقابلةالجبلفىوحرمواعمونوبنوأ)عيضبنووصعد.18

عمكرو+قيةحراهاالتيمننحومنهموأرملوادوثان

وخيامهمالأرضوجه!يىوغطواالبقعهفىحفظواالأتوريين

.16جداكثيرعددفىوكانواكنببربجمحعسكرتوراحاتهم

صغرتقدارواحهملأنالههمالربنحوصرخواأهمرانيلوبنو

بيفهمحنصهربلهميكنولمبهمأحاطواأعدائهمجميعلأت

والمركباتالمثاةبهممحيطاالثورممسكركلوبقى..2

مىفالومن!بيتالساكنينوجميعيوماوثلاثينأربمةوخيلم

ماءلهميكىولمالأجبابمباهونثفت.2االماءاوعيتهم

بالكيلللشمبالماءيحطىكانبلواحديومكفايةليثربوا
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منيهلكواأتلهتيانهموكادون!اؤهماطخالهمونضايقت.22

الأ،وابدهاليزوفىالمدينةثوارحقيقعونوكانواالحطث!ى

عوزياعلىالشعبكلفاجتمع235ر!هتلهمايضايبهتولم

بصوتوصرخواوالاولادوالنساءالشباتالمدينةوروماء

بينناخيطاللهليقض260الممشايخكلأما!وتالواعظيم

السلامباقوالتتكلمواولمبليفاظلمابناخمكملأنكموبينكم

دفعنااللهلكنصحينلناليمىوالآن.25أثوربنىمع

نا!ن.26عخليموهلاكبعحلث!سامامهـملنستضايديهمالى

وكلاليفاناثعبتصرفالىالمدينةكلوسلمواادعوهم

وتحيىعبيدالهمونحىىيسبوناانلنايخرخانه.27قوته

أعينناأماموبنيناونمائناأطفالمناموتنعايىولانموسنا

والهناوالأرضالسحاءعليكمونشهد.28أرواحهمصفارتين

لكىباننا7وحمبخطاباناحسبيحاكمناالذىباننا3ورب

بكاءوصار.392اليوهذائالكاماتهذهحمعبينمللا

نحووصرخواواحدبصوتجميعاالجى،عةوهطفىعظيم

تثجحواعوزيالهمنتال..3عظيمبصوتالالهالرب

الهكمالربيرجعلعلأيام!خممهأيخاولنحتملاخوةبا

جازتاذاأما310الانقضاءالىيهملنالالأنهعلينارحمته

.32أقوالكمحسبفأفحلمعونةلنايكىولمالأياممذه

اجأبراوعلىالأهحوأروعلىصصكرهالىالثمعبوفرلى

وكاتوا.منازلهمال!والأولادالنساءوارسلوامضوامدينتهم

عظيم8بتواضعالمليفةفى
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الثامنيلاصحاح

ايدوصبتارىصرنظايهوديتمىعتالأيام!تلكوفى.ا

بئجدعوتبنحنانياهـنالثيابنعوزيئيلبنيومحفابن

نحا،بننينيلناثابنايلياببئالجيابناحبطوبدنرفايم

مقسىوبملها.2روبإث!تثسمعونهـتت!صلثائيلبنمئيل

الشحرحصادأيامفىوصاتبانها3و-طمبطهاهوالذى

راههالحرواصابالحقلفى3الحزرابحلىيحثكاتلانه.3

بانه7معودفنوهرريفتهضاشوبيتقوصاتفراثعهعلىووتح

يهوثيتأر!لةوكانت.4وخالاموندوناتبينالذىا!حقلفئ

لنضماوصنعت.5أثهـ.واربعههنينث!ت؟يقهاكا

وكانمسحاحقويهاعلىووضعتبهامسطح-اىمحدعا

موىترملهاأيامكلتصوموكانت.6!رملهالبامىعليها

بيتوافرأحوالأعيادوالأتسةالأولىاصشهروأيامالسبوت

!بالصورةوجميلةالثكلحسنةوكانت.7اهرانيل

وحقولانىو!واصاءووعبيداوفضةذهبامنمىبعلهالهاوترك

نمهامنيخرجيكنولم.8هذهجميععلىصحكمةودقيت

كلماتوممعت.!كئيرااللهتخافكامتلأنها3شريركلمة

لتعذراففسهمصفرتوأنهمرنيسهمضالثريرذالشحب
نحوهمتكمهاالتىالكلماتكليهوديتومممحت.الماءوجرد

بمدالأثوريينالىالمدينةيمسلمانلهمحلفحيثعوزيا

صوجوداتهالصالمتسلمةا!تهاخأرلحلت..اايام!خممة

فأتوا.اا!دينتهان!يوخوالخرمىوالخبرىعوزياودعت

بيتسكانرؤماءيالىتسمحواانيجبلهموتالتاليها
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الئمحبامامتكلمتموهالذىالكلامبممتقيمليصلأنه.نالو

اللهوبرربينكمتكلمتمالذىالقسمهذاوأقمتماليومهذافى

الربيرجحلمانأعدائناالىالم!يذةتملمواانوتلتم

الفينانتمتكونونمنوالآن.12الأيامهذهلىيعضدنا

البثربنىبناللهعلىوتعاظمتمالنهارهذافىاللهجربقم

تدركونلاوانتمالكلالضابطالربعنابحتوافا،ن.13

قلبممىتعلمونلالأنكم.؟االدهرالىحكمتهمر

اللهعنتبحثوناذنفكيفتمرخونلاأضكارهوأتوالالافمان

.ألهكارهوتدركونعقلهوتحرفونهذهجميعصنعالذى

نأيثألمماذالأنه.15أ!دااخوتىيااللهتغضبوالا

نيهايمصترناأنالسلطانلهخأنها،يام!الخمسهفىيمضدنا

!ثصيئةتحترضوافلاأنتمأ!ا160أعدانناأصاميطكناأو

البشركابنبدارىولاكالانساتيتوعدليعسلأنهالهناالرب

فستعطفه.منهالذىالخلاصمنتظرواأنناولأجل.17

يقململأنه.18لديهحسنانصوتناوي!تمعلمعونتنا

قبيلةولامبطلاصناالأيامهذهفىيوجدوليد!أجيالنافى

كطبالأيادىمصنوعةلآلهةيسجدونمدينهولاثحبولا

للحريةاباونادفحبهاالتى.!االأولالأيامفىييمكان

نحناسا020أعدائناأمامعظيمهوءفىووتمواوالخطف

ممونتهيحوللاأننوملهذاولأجلغيرهخر6لهة2نعرفنلم

يمزيطأنبالتواضعفنترجى.2اجنسناعنولاعنا

الوافبينالأممجميعويخضعاعداننابمضايقهلدمناوينتقم

ارضناوهبىاخوتناوتتل.22الهناالربويخزيهمعلينا
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فخدمكنااذابحيثالأممفىرأهناالىيرجعمبرائناوخراب

لأن.23لظالممتعبعينأماموعاراعثرةونكونهناك

الرببهيقضىهوانالبىلكننحمةالىتص!لاوثيتنافي

ففوههمانلاخواتنالمنوضعاخوتىياوايمن.؟2الهنا

.25علينايستندوالمذبحوالبيتوالقدهحاتبفامنوطة

جربكمايجربناالمذىهذهجميععلىالالهالربفلنثعكر

وكلابراهيممعصنعماجميعأفكروا260باشا2

موريةنهرىبينليمقوبجرىماوكلاسحقبهجربصا

منننتقملاالآناننحن.27أمهاخى،باتفنمرعيةعند

عذابهىالبلاياهذهانفحسببلهذهبلاياناعناففسنا

كأنناالرب؟هايجربناخحلاياناصنأصغروهىالربقبلمن

ا!فقا.28لاهلاحناعليذأانهانظنولابهاليودبناعبيدهنحن

منيوجدولاحالحبقلبهوتكلمتالذىكلامكجميععوزيا

يقارنمناليومهذائيوجد،لأنه.!2أقوالكيقاوم

أنكما!ثالثعبكلعرفايامكبدءمنلكنحكمتلئط

أ،والجأجداعطثسالثسعبلكن..3صالحةقلبكجبلة

نخالفهانندصقطيعلاق!ماوحملفاصعهمتكلحناكمانفحلان

ف!هلالمبادةحمنةأمرأةلأنكلأجلناابتهلىهـالآن.3أ

وقالت.32بمدمافىنهلثاولاابطبنالامتلاءالمطرالرب

اجيالأجيالالىيذكرأمراومحأفحللىاممحوايهوثيت

الببعلىانتمتقفونالليلةهذهففى.33جنمنا"نى

المدينهتسلمونأنكمتلتمالق!الأياموئوجاريتىأناواخرج

انتماما0؟3يدىعلىاهرائيلالربيفتقدأعدافكمالى
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اصن!مايتمحتىاخبركملالأنىامرىعننفحصوانلا

الالهوالرببملامانطلقىوالرؤساءعوزيالهافقال.35

المخدعمنرجعواثم.36أعدانن!منللانتقامأمامك

منازلهم.الىاوانصرضر

التاسعالاصحاح

صسحالبمتنمصخدعهايهوديتسخلتذهبوافلما.ا

الرباحاموجههاعلىوهجترأسهاعلىرماداوالقت

ابىالهيايارب.3وقالتالربألىعظيماصوتاوصرخت

بنجاه!تهمالذينالغرباءمات)ينتقمميفااعطيتهالذىث!عمعوت

بالعارم!تودعاودذمحواللخزىعذراءوكئسفوافضحوا

دفعتذلكعوض.3وخعلواهذايكون،قلتلأنك

دفعتهخدعتبالتىعليهتلذذواالذىوالمريرللقتلرؤهاءهم

كراميهممعوالمملطينالمسلطينمعالصنجيدوضربصللدم

لقسمةغنيمتهموكلللمبىوبناتهمللنهبنساءهموملهت.؟

دصهمثنسوكرهوابغرتكغارواالذينمنكالمرإوبينالبنين

.هالأرحلةاناصنىامحقعالهىاللهيا.صحيفاودعوك

انتوالآتية.والحاضرةوالأيخرةالقديحةصنعتأنتلأنك

أرتأيتماكلوحضر.6افتكرتماجميعوحارلحظت

احكامكوكلمهيأةطرقكجميعلأنحاخروننحنها.وتالوا

وتعالموابتوتهمتكاثروأقدالأثوريينهالأنه.7صثينتكفى

ع!دهمكنرةعلىمتوكلونوهموالمركباتالخيولعلى

يعلمواولمبهاملتخرينرماحهموعلىوهحهامهمواتواسهم
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أنتوامحمك.8الحروبيحطمالذىالربهوانتأنك

لأنهم-بفضبكقدرتهموانقضبقوتكقوتهمانقض.ا!:ب

اهمراحةمسكنوينجمواأقدالح!كيشواأنقاصدون

لكبريانمانظر.!مذبحكترنب!يونهميهدمواوان!جعك

القدر!الأرصلةانابيدىأعطرووسهماىاغض!كوارمل

عبدهمعوالمتقدمالمتقدمصعالعبداضرب010نويتالتى

قدرتكلأن.ااانثىبيداقتدارهماكسرنفتىخديعهمن

ترضولمخيلتدرةفىارادتكولابالكثرةهىليستيارب

المتواضعبنبتضرعدائماارتضيتبلالبدءحنذبالمتكبريى

المؤيمينومخلصالمحزونينومظللالضحفاءمعينأنتلأنك

المسماءه!يداه!رانيلاث-والهأبىالهيانعمنعم12

تضرعىتامتباةتخليقتك!ملكالمياهخاطروالأرض

بقساوةرأياارتأوااذبنا،قتناصخدبعةكلامىواعص.13

علىوامحكب.ا؟صهيونوضةالمتدمىوبيتكعهدكعلى

توةكلالهاللههوأنتانكلميحرفوامعرفةأ!مكجميع

.غيركامرائيلجند!يعولاحدوليد!!قدرة

الماتنرالاصحاح

اكملتواسراثيلالهالربالىصراخهامنفرغتولما.ا

ونزلتأمتهاودعت.2مكانهاصنتاصتالمكلماتهذهجميع

وأعيادهاالسبوت3أيافىفيهتمكثكانتالذىالميتالى

وغسلتترملهانيابعنهاوخلعتالمسحعنهاونزعت.3

وحعلتثحرهاونرتتاذكىبطيبنفسهاومسحتجسدها
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ب!اتتقيىكانتالتىهرورهاثيابولبمترأهصهاعلىتاجا

الد!الجواتخذتبفعالهاوانتعلت.4ش!ىرجلهاحيوةفى

ومجملتزينتهابكمارووتزينتوالخواتموالاخرصةوالسومى

بهايفتتنوننظروهااذاالذينالرجالأعينلخداحكثيرا

!دقيقازيتواناءخمرزفأمقهاعنقعنىوضعتتم.ه

با!الصأتتافلما.6وانطلقتنظيفاوخبزاتينووهـاء

المدينةوثحيوخلهمامنتظراعوزياوجلتاخالوبيتمدينة

تب!واجدابهياوجههاوكانراوهاخاذ.7وخرمىخبرى

ويؤيدنعمةيمنحكاهانناالهالله80لهاوقالواح!نهامن

أورشليموارتفاعاصرائيلبنىلاغاثةبضوتهقلإكضكركل

بابلىيفتحأتاره!موا.!لهم؟قالتللهفسجدت

الثبانفأمرواصعىتكل!تمالذىالكلاملانهىواخرجالمدينة

دخرجت8هكذاففحاوا..اقالتكمالهاينتحواأن

حتىالمدي!رجاليراقبونهاوكانوامحهاوجاريتهايهوديت

ايضاينظروهاولمالبلدةحدودوعبرتاصجبلمننزلت

صاصوالتقتهاممتقيمخطعلىالحدودفىومارتا.اا

ابنومنأنتمنوهسألوهاضمسكوها.12الأثوريين

وانىالحبرانيشبنتانالهمفقالت.ذاهبةأينوالىتية3

512للمأكللكميدفحواأنمزمحونلأنهموجههممىهاربة

كلماتلاخبرهقوتكمجيشىرئيعساليفاناامامالىمنطلضةوأنا

يقتل!،الجبالكلويملكينطلقمنهاطريقاوأهـلهالصئئ

هحفلا.14حيوةروح!لاواحدجسدرجالمهمن

الحمنعجيبهامامهموكانتوجههاوتأملواكلماتهاالرجال
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لتنزلىبادرتلأنكنفم!كخلصتانك150لمهاتالواجدا

يرافقكمنومناخيمتهالىتقدصىوالآتسي!ناامام"ى

يثتمل،قدامهوقفتفان.16يديهالىيملمكحتى

ممكيصنعوهوكلماتكحسباخبريه؟لقلكعلىاخوف1

امقهامعأجازوهارجلمائه!فخمواخاروا.17خيرا

بمصاعدتهااشتراكوكات.18اليفاناخيمهالىواخذوهعا

واحاطوافأتوابينهعحضورهاثاع!يثالمصكركلفى

.!ابهااطموهحتىاليفاناخيمةخارجكانتحينمالها

اجلهامناصرائيلبنىويتحجبونحسنهامنونيتمبوكانوا

مثنساءلها-ذ!الثحبهذايهينهـنلرفيقهواحدكلوقال

عبيسدهوكلاليفاناجلساءوخرجت..2جميلاتهذه

علىمدتريحااليفاناوكان.2االخيمةالىواثخلوها

والذهبالبرفرصىصنموجةكانتالننىالخيمةفىقراشه

فخرجاصرها!تواخبروه.22الكريمهوالحجارةوائز!رد

يهوديتأنناولما235ذهبيةمشاعلتتقدصهالمجلبىالى

وجهها.حسىصىالجحيعفنعجبواعبيدهوأماموجههأصا!

ها.خأنهخو3عبيداليفانافأصر.لهوصجدتوبههاعلىنوتت

عثمرالحادىالاصحاح

زهي!،سكهتولاتمزى.اليفانالهامالحينئذ.ا

الأرضكفملكفصربختبطدةبو:رافهـص!لالأنىقلبك

لميهب،ننصلمو4ا!الجبافىالساكنونفثعإكالآناما20

والآن.3هذهبذاتهمفصاواه!لمكنعليهمرصحىارفع
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الىاتيتانكاليناالمجئءوقصدتدركتهملماذالىقولى

فصاعداالليلةهذهمنتعينينانكضتشجمىالخلاص

يص!محايخرمعكسيفعللكنيخللمكمنيوجدلالأنه.4

اقبل.يهوديتلهفتالت.هنصربختالمكالحعيدىلعبيد

كذباثسيدىأخبرولاوجهكأمام!عهدتكوقتكلمامتككلام

تطماللهبكيفعلدتكبأقوالتبعتوان.6الليلةهذه

بختهوحىلأنه.7بافماله-صيدىيسقطولاالأمر

لطديبارهلكالذىقدرتههىوحيةالأرضكلملكنحر

لهشيتعبدونالبث!رفقطليععىلأجلكلأنهالأنف!سجهيم

بختمعيعيمثحونبقوتكال!ماءوطيوروالدباباتالبروحوثى

التىعقلكوحذاقةبحكمتكه!معنالأثنا.8بيتهوكلنحر

المملكةجميحفىجيدوحدكأنتانكالأرضكلفىثاعت

القولوالآن.!الحربمعسكرفىوعجيبالمهنةفىوب.،ر

بيترجاللأنكئماتهلحصممفامجمعكفىاحبثرتكلمالذى

أيهالهذا..اامامكتك!مبمااخبرهموهراكرموهقالو

شعبنالأنصدقفانهقلبكفىضعهلكننهقهترذللاالسيد

الههمالىيخطثوالماتحربةعليهمترفعولايحاكملا

الموتخيقع.وخايبامممتثنىمسيدىيكونلالكىوالآن.اا

ناالههميفضبونبثاالتىالخحليهوتثعتملهموجوههمعلى

وفنىطعامهمفرغقدالآنوحيث.12!فكراأمرافعلوا

اللهامرهمالذىوجميعبهائمهميخرجواانارتاواالماءكل

ومحاصيل.13ينفقوهاأنقصدوايأكلوالاأنبالنامومى

للكهنةوأوقفوهاحفظوهاالتىوالزيتالخمروعشورالحنطة
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الدىيمحوهاأناعتمدواالربوجهبازاءباروثليمالقانمين

الىوارهلوا.؟ايلمسهاأتادشعبحنلأحديسوخلا

احضرواللذينالأفعالهذهفعلواهناكالساكنين،تاورثليم

دذلثايخنبرممالذىويكوت.15المثحيخةسنالحفولهم

فلاجل+316أصيوذافلئلاثاليكيدفصثنويكعلونها

وارلحلفىهـتامامهمهرإتجميعهاهذهعلمتلماامتكاناهذا

ترذلهميسمعونهالى9الذينكلويكونأفعا،محكلافعلالله

المحاءالهواخد!تقيهامتكأنافأنى.17الأرضكل

خاعبدتكوتخرخسسيدىياعندكابقىوالآنوناهراليلا

خطاياهمفعلوامقىويخبرنىا!!اللهوأصلىالوادىالىالليل

منهموليد!تكههكلمعونخرج.18واخبوكاناتى7و

تأتىحشاليهوثيهولح!طالىواحح!ك.91يقاومكمن

كالخرافوتحضرهموسطهافىشكسوتخعأورشليممقا:ل

هذهفأن.بلسانهعنيككابينبحولاةراعلاليد!امتى

كلاصهافاعجب.2.لانجركوأرلحسلتاللهل!هـنلىمظهرة

ليمى.2اوقالواحكم!اهـنوتحجبواغلحانه!كلاليظنا

حسنبوجهاقصاهاالىالأرضاقحمىمنامرأةكهذهيوجد

حيثالهحنعجيداليفانالهافقال.2؟كلام3وافتظا

الذينعلىوأما،ب"يديناقدرةليصرالثعبامامأرسلك

مبثجهأنتانكوالآث.33هلاكهاهيلقئبسيدىيزدرون

تكلمتكماتفغينكنتأنانك.أقوالكفىوصالحةمنظركفى

ويكوتنحرلهختالملكبيتفىتقيمينوانت.الهىالهلايكون

.الأرضكلفىمثاعااسمك
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عتنرالفانىالاصحاح

صوخوعهخزاننهحيثالىيدخلوهاأتامرهمحينئذ.ا

وتالت.2خمره!نبوتثطصامهمنقحصاتلهارج!ل

خطيةعلىمكرتلفلاهذدهـتأجما!أتامتحيغلى*-وديتاي!

نفذتفان-اليقانالهاققاد.3بهاتبتمماكل6ولكى

ليمىلأنهاحثالهاانعطيكنأتيكاين-تمحكالتىالى*طعمة

نفسكهىحيهيهوديتلهفقالمت5؟جن!كهـناحدمعنا

بيدىانلهيصنعحتىصمهاا!ذىتففىلاامقكاتميدىيا

الخيمةالىالميفاناغلماتغأثخلو!،.دىخاطفىعا

السحرىالهحرمىوقتنرثوقامتالدثاالىفحفورقدت

أمنكتتركانميدىفا!-م!قاشةاليفاناالىوأرهلت.6

يممصوهالاأنجسدهحفاظاليفاناخامر.7للصلوةتخرج

وادىالىليلاتخرجوكانتايايمثلانةالمحعكرفىودامت

واذ.8الماءعينفىبمالمعسكرتفتسلفا)هـوكانتبيت

ليسصامرانل!الهالربالىتتضرعكانتتخرجكانت

حت؟فهافىونبضتدخلثم.!ثعبهابناءلأخخلي!تصريقها

امرايحأليوموفى.ا.لاء41نحوطعامهاتتفاو!حتى4نضت

منأحداالخدمةالىيدعولمفقطلحبيدهوليمهالبغاناصنح

كلعلىواتفاكانالذىالخصىلبوغاوقال.أااصخدام!

ناعندكا)كائنهالص:رانيةالأمراةواقنعاذاانطلتىصاله

امامفاتيخحلأنه.12صحناوقعثربوتأكلاليناتحضرأن

نالأففامعهامتكمعنكيرتركفاهاهذهمثل3امراكافتات

اليفات،أماممنبوغاوخرج.13بناتضحكهذهنتملتىلم



3151ديتيهو

ألىتأت!انالجميلةالفتاةاذاتمتنعلا.وقاراليادثخل

ولقحر.للسرورخموا!عناوقثربوجههنجاهلتتمجدمعيدى

فىواقفونهمالذينانورلبنىواحدةابنةمثفإيوماهذافى

أناأكونومن.يهوديتلهفقالت.14نحربختبيت

فىحمنايكونالذ!جميعلأت.سيد!فثلىاخالفحتى

يومالىوابتهاجامروراهذالىويكونمريحااصنمهعينيه

النسانيةالزينةولكلبلب!هارينتوغامت.15مى،تى

التىالجلوداليفانا3اماالوطاءفىلهاوفرنتامتخاوتقدمتها

منحينيةوهىتأ!ي!لكىاليوهـيةحمايتهافىغابومناختتها

اليفاناقلبهأرتاعوانطرحتيهو!يتودخلت.16طيها

يضطجحأنجداالاشتهاءشديدوكان.نخسهوتزعزعتعليها

ها6رالذىاليومذلمك!نليخدعخااوانايدرقبوكاتمحها

للتنعمصمناولقصيرىاذاانتربى.اليفانااهافقال.17

تحظمتنفمىلأناذااثرباننى.يهوديتفقالمت.18

وأ!تفأخفت.91حياتى3ايابمحيعمنا!نراليوم

اليفاناخمر..2جارينهالهااصلحتماكلاماسهوث!ربت

ايامهاحدفى!نلهثربيكنلمجداكنراخمراونرببها

ولادته.منؤ

عتنرالمثالثالاصحاح

بوغاواغلقلينصرفواعبيدهأمرعالمساءكانولما.ا

الىوذهبواهيدهأماممنالوقوفواخرجخارخ-نالخيمة

الوليحةطولزيادةلأجلتعبانينكانواجميحهملأن.مخادعهم
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عل!مضجعواليفاناالخيمةفىوحدهايهودبتوبقبت.2

يهوديتوقالت.3انخمرمنمدغدعاكاتلأنه،مريره

كفكمثلخروجهاتترصدصخدعهاخارجتقفأتلجاريتها

لبوغاوقالتصلاتهاالىنخر!انتربدقانتلأنها.يو!

تبئوماامامهامنجيطوخرجوأ.(الأقوارهذهصسمي

عفديهوثيتووقفت.يرال!ةحتىا،حغيرصنالمخرعفىاحد

الساءتهذهفىأطلعتوةكلالهيارب.ظبهافىوقانتمرهـه

وقتالآنلأن.واورشليمارتفاعلأجليدىاعمالعلى

الذبالأعداءلهلاكحصنعتىاحنعولكىيرانكمحاضدة

عندكانتالتىالمريرعارضهالىونقدصت.6تاومونا

وحسكتالمريرمنودنت.7طبرهمنهاننزلتاليفانارأس

اليومهذافىا-هـانيلالهياربأيدنى.وقالترا!سهثسحر

عنهرأسهفنزعتبقوتهاعنقهعلىضربتينوضربته.8

الأعورة!تاليتارةونزعتالفراثسعنجتتهودحرجت.!

ووضمته.ا.اليفانارأمىامتهاوملمتخرجتقليلوبمد

حسبالحلوةالىهويةاثنتاهماوخرجظزادهاكيد!فى

الىوحمدتاالوادىذلكوعبرتاالمحسكروجازتاعادتهما

-تيهوديتوتالت.ااأبوابهاالىوجاكانالوبيت!في

.ا!نجاباتخوااذاافتحواالأ!وابعن!للمحافظينبيد

عليم!وعزةا-هـائيلفىقوةأيضاليصنعالهنااللههومحنا

صوتهامدينتهارب،ولحصمعولما.12الميومفملكطالاعداء

المدينةمثصايخودعواررينتهمابوابعلىلينزلوااصرعوأ

قدومهالأنصف!همحتى.كبرهممنجميمافبادروا.13
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وأثحلواوتدلوهماالبابومتحواسصتغرباامرامحندهمكان

لهمفقالتهىأما145بهماواحا!واللاهتضاءةنارا

مملأنهالربهبحوا.!سبحوهالربهبحواعظيمبصوت

هذهفىبيدىأعداعناجرحبلأمرانيلبيتعنرحمتهيبعد

وتالتلينظروهالكيمىمنالرامىجتواحب.15الليلة

المسنارةوها.أثورةقوجيثسرنيسالمفافارأ-!ها.لهم

.16افئىبيدالربفضربهبسكرهفيهاصثتملاكانالتى

بهاذه!تالتىحلرشىفىحفظنىالذىالربهووحى

للفضيحةخطيهصحىخحلومالهلاكهوجهىخدعهلأنه

يئماجدوانحنواجراالمشحبكلفاضطرب.17والخجل

هدافىخذلتالذىالهناياافتصبارك.وأحدبفموتالوالله

مباركةلتكونىعوزيالطوقال.18ثغكاعداء3اليو

لأرضملىاللواتىالنساءجميحعلىالحلىللهابنهأنت

أمركههلالذىوالأرضالسحاءخلقارزىاالالهالربوصباهـك

منيبتعرلارجاع!لأن.!اأعدائنامقدمرامىلجرح

اللهويحنع..2الدهرالىاللهقوذذاكرينأناصتلب

تثصفقصلملأفكبالصالحاتويفتقدكابدىلارتفاحهذهبك

سالكةخطيتناحررتلكنجنسناتواضعلأجلففسكلح!

ليكن.ليكنالثمبكلفقال.الهناأحام!بامحتقاصة

عشرالمرأبعيلاصحاح

هذاخذوااخوةيااذااهمحونىيهوددتلهمفقا!ت.ا

السحويضىءعندماويكون.2مووناعلىوعلقوهالرأص

آلاتواحد!لتحملونالأهـضوجهعليالشمدسوتطلع
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لهبموتعطونالمدينةخارجقوىرجلكلوتخرجونحربكم

أثورهـنىصحرثاولالىالمقعةعلىنزولهموعنرصقدسا

صعسكرهمالىويمضوناسلحتهمفياخذون.3تنزلوافلا

اليناناخيمةعلىمعاخيبادروناثورقوذجيو-توينبهون

فت!عور.(امامكممىخوففيهربونعليهمفضعيجدوهولا

وتحلرحونهمامرائيلحدودكلانماكنينوجميعأنتماثرهمفى

احيورلىادعواذاتفعلواانقبا!و!كن-5طر!كمفى

انهوكيفاسرانبللبيتالناصرهو!نيصفلكىالحمانى

عوزيا.بيتمناحيورفدعوا.6الموتاىاكمااليناحرهل

وتعالثعبجماعةصنرجلبيداليفثارامىونظرجاءولما

علىوقعانهخصوهولما.7روحهوتخمايقتوجههءلى

منازلكلقانت!باركة.وقاللوجههاومجديهوديترجلى

يضطربوتاممكهماعهمعندالذنالاممكلوفىيهوذا

فاخبرته.هذهالأيام!فىفعلتمابكلاخبرينىالآنوا.8

خروجهايوممنفاعلةكانتحابجميعالثهبوهطفىيهود!ت

صرخكلامهامنفرغتولما.!تكل!همكانتحينماالى

ملينتهمفىهرورصوتواعطىعخليمدصوتالمسعب

باللههـن6بامرائيلاللهحعنعحابميعاحيورنظرواذ.ا.

اليومهذاالىاهرانيلبيتالىواخيفغرلنهلحموختنجدا

وتناولالسورفىاليفانارامىعلقواالصبحطلمولما.اا

الجبلحصااعدعخليمةعلىبخمجةوخرجواهلاحهرجلكل

فأتوامقدميهمخافارسلواذتل-رهـم!خلمااثوربنوأما120

213مقدميهمجميعوالىا،نوف.ورؤهاءالجيوثسالى
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عبيدهجميععلىمقدماللقائموقالوااليفاناخيمةالىوصاروا

الحوبالىعليناتمزلانتجامرتأنحبيد،نميدنااذاايقظ

الخيمةدهليزوقرعبوغاودخل.14النهايةالىليبادوا

حركةيعمعلمفلما.13ب!.ديتمعيماأن!يظت3انلأنه

الوطاءعلىمحلروحاحوجده.المخدعالىودخلزضدم!أحد

نوحمععظيماحصعونافصاح.16منهمنزوعأمهو.مائتا

الخباءالىوثخل.17ثيابوطرحقوىوصراخوعويل

وصرخالثعبالىفخرجهايجبولممشيمةبهوديتكافتحيث

فىخزياالص؟رانييننماءاحدىفعات-العبيدغاظت.18

الأرضعلىمطروحاليفاناهالأنالملكنحربختبيت

توةرؤماءالكماتهذدممعولما.91طمهليعم!!وراله

صراخهيهموكانجداانفحهمواضحلربتنيابهمطرحوااشور

المعسكر.ومطفىجداعظيم

عث!رالخامسالاصحاح

الواقعةتلكمناضطربواالخيامفىالذينسحولما.ا

امامبا!اانسانيكنولموالرعدةالخوفعليهمووقع.2

التاعطرففىوهر!واجميحاتشتتوابفايخسارفيقهوجه

بيتيحيطماعلىلالبفىوالمحانخلون.3النلال!صسيل

صحاربرجلبكلامرانيلبنووحيفئذمنهزمينأجفوانالو

جميعالىرملاعوزياوارطل.4عليهماندفقرامنهم

يهجموالكىحصل!ماليخبروااسرانيلحدودوكلالقرى

م!ىعولما.هليقتلوهمالمحاربينالاخدادعلىجميعهم



15يهو!يتنأه

حتىوحلردوهمعليهمجملهجميحهموتحوا.اهرانيلبفو

الجباتكلوفىةأورنليمئالقيىفحلوكغلك.خوفاألى

فىيىوالتاعرائهملمصكرالمحاصلفبالأ!وراعلموهملأفهم

جازواحتىعطيطجرحابهماوقحواالجليلفىهـالتثتنجلحاد

خأنصبواخالوبيتالساكئينبقيهوأما.6وحدودها!مثتى

بنووأما.7جرافأغتفواوهلبوهماشورمحمكرعلى

علىواسقولواالبضية-بواالصبمىرحوعهمفئامرانيل

ايماهـهموكاتكلثيةقلاعاوصلكوأوالجددالسهلشماعلى

انيلبنىامرومثيخةالحطيمالكاهناكيم!ويو.8جدا!ثيرا

صفحهاالتىالصالحاتليحاينواجاعواأورتليمفالساكنين

.6بسلامهصعهاويتكلموايهو!يتوينظروالامرانيرالله

لهاوقالوا!احد؟صوتجميحهمباركوهاعليهادخلواولما

عخليمخخرافتلأهحرائيلمظيمعزأنت.اهرانيلارتفاحأنت

صفيعاحشابيدكجميحها3هذخحلت..الجن!نا

كونىبواصطتكاللهعليهمويسر5اهرائي!معالحالحات

كلوقالالرهرال!الصالضابطالربلدتمنمباركة

صحلبيلتتح!المحسكرئالثمبوصكث.االيكىالنعمب

اليفاناخيمةيهوديتواعطوا.يومائلاثينمدذيلاثوهـمين

لهأخذتهالهالمححنوعهالأشياء!كلوالسريرالغخسيهأوانهوص

يهلي!!الأمتمةوحملتعربتهاوهيأتبفلهاعلىووخحنها

وصنحنوماركئهالتنظرهاامرائيليهاصراةكلوبادرت.13

!تالماواتىالنماءواعطتعودابيدصاواخغتصرهحالها

وققدم!صعهاواللواتىهىالزيتونةوتوجت.13محها
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رجرصهـتبمهىالفساءص-تعام!بمحغ!اففحبجميع
.ا؟أخواههمفىونثائدأكاليلوعليهمحتملحينامرائيلى

وعلاامرائيلكلفىالترنيحةهثهنرتردبتيههوكلأنت

التعبحة.مهدهالثحبصراخ

عثحرالساثس*صحا--

رتلوا.بالدفوفلالهىسحجوا.يهودبتوضالت.ا

امعمهوادعواارخموا.جديدةتسبحضمبحوهبالأوتاهـ.له

صصكره!فى+مهالحمهالربالقتاليمصحىاللهلأت-2

انوراتى30لمىالمضطهدبتيدصننجانىث!حبوهط

!لاوابكترتهمالذينجيشصهكفرةئات!.التماليةالجبادمى

احراففىتلامروا.4الب؟،لىغمرواوبحنيولهمالاودية

للسبىاطتلىويجحلبال!سيفضقيانىيقت!واتتخوحى

انئىبيراخزاهمالكلالضابطالرب50للفضيحضارأىوعت

ذووبهيبطثحىولمفتياتعلىتسقطلمثجاعتهملأت.6

عليهثمطواالطوألىالقاماتذووالجبالرةولاالقوات

نزعتلأنها.7قاثتهوحههابجمالىسرارىمنتيهودبت

بالطيبوجههاوضمختامرائيلبنىذلىلقكلزيةترهـلمهاثياب

وتسربلتتاجاعليهاهستولت!حرهاضظوبرات.8

وجطلهاببصرفىأخت!نظرها.6بهلمتمكرالجميلهبأنوابها

منالفرمىخزعت.ا.عنقهقطحتوبالطرنفسههبى

ولودحينئت.اابقوتهاانسحقواوالماديوتجسارتها

واشعك!صمواأصواتهمسلوا.هـجزعواضحفان!وخانوامتواضص
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هاربونصبياتكأنهموقتلوهمجرحوهمالجوارىبنو.12

الربا!:ح130الهىالربيرىبجمنبمالحربفهلكوا

القوةفىعجيب.وممجدياربانتعخليم.جديدامصبحا

امرتأنتلأنكخليقنككلتتحبرلك.؟اتضلبولمست

كلمتكيقاو!صنوليص.خحلقواروحكارسلت.!افوا

والصخورنتزعزحإياهاحعامامصها!تالجباللأن.15

تشفقانتيخاضونكوالذين.قدامكح!الثمعمثلتفرب

كلوقليل.فكيةلراثحةذبيحةكلصغرذ+16مليهم

حينكثفىفعخليمالربالخائماواصاأصاحكللمحرقةضوء

ينتضمالكلالضافيالوبثحصبىالمظو!للثصحبلالوب170

ويحترقونوا)ثودللنارلحومهمليسلمالمداينةيومفىصنهم

الأبد.الىويبكوت

واذ.للهمجدوااورنليمالىجاعواولما.18

!اهواوقافهمونذورهممحرقاتهمتدمواالشمبتطهر

الثحباياهااعطاهاالتىاويفاناأمتعةجميعبموديتووضحت

وتقاذلكجميحاعطت.مخدعه-تاخذتهاوالسرارةاتجى

وجهاما!اورثطديملىمسروراالثسمبوكهت.2.للرب

وبحر.3امعهمبقبتديتويو:أنهـرنلاتههـدةالقديمين

الىحضتويهوديت.ميرانهالىواحدكلرجعالأيامهذه

.22الأرضكلفىصوقرةزحانهافىوكانتاوفابيت

ضذحياتهاايامجميعرجليعرفهاولماثنهوهاوكن!وت

فىيلاغنياءو.23ث!صبهالىوأخيمت.!لهامنمىموتيوم

وخمسمانةبحلهابيتفىوئناخت.عظيمببهاءتظهركانت



1656يهوث!يت

فىوثفنتفاصوبيتفىو!نت.حرذامتهاوتركتهصنين

هبعةامرانيلبيتعليها!حزت.24صنهىبعلهاصفارة

سحلهاصن!ىافرباءلجيعمماتهاقبلموجوداتهاوتسمتايا3

ايامفىمفزعاهرائيللبنىيكنولم.25جفسهاولاقربء

اليو3وذلك.36!عرةأيا!مدةوفاتهاوبحريهوديت

الحبرانيبنعنر41تدمةالا!يا!ععدفىوهو؟4الغ!لهذهيصيدونه

.)1(هذايومناحتىالوقتذ:ثصنذيعيدونهواليهود

خف*ءج!

دوتإللاشنيةالفسخةفىوجدالايخرالعدداوهذا)1(

الأصلية.السبعينيةاليونانية
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يصتيراس!رذء4

النسخةدننقلاالأولالاصحاحبدءفى))

،،ه!اموجودالسبعينيةاليونانية

اليومفىالأكبرالملكأحثويروثىلملكالثانيةالسنةفى

بنث!محىدنمردخاىحلمارأى.نيسانثىانر!تالأول

ساكناكاثعظيميهودىرجلوهو.بنيا!ينبح!منقيس

-توكان.الملكبلاطقخادماوكان.ثوثنمدينةفى

ع!أورنيممنبابلملكنصربختمباهالذىالسبى

أصواتصارتأنه.حلمههو!هذا.بإوذانكيخننيا

واذا.الأرضعلىواخمطرابوزلازلورعداتوازدحام

عظومةأصواتلهماوكانللمحاربةامتعداعحليمينبتنينين

يومواذاا،درارثصصعبلمحاربةكلهاالأممانبعنتوه،صوات!ما

الأرف!علىثديدةورهبةوثقاوةوضيقةوحزتوخحلرظلمة

وتهيأواثرورهم!نخانفينالابرارشحبكلواضطرب

منخارجكأتهعظيمبنهرواذااللهالىوحرخوا.للهلاك

والثحمصعىالنوروأئرفكئيرةصياهمنهوفاضتحغىنب!

الناظرمردخاىفأنتبه.الأثرافوأكلوااضموتاكووارتفع

الحلمهذاوكان،اللهلهسيصنعماذامتفكراوكاتالحلمهذا

مردخاىوأرتاح.الليلحتىمعناهمايعلمأنويرغبظبهقى

.البلاطوحافظىالملكخصيىوثاراغفاناصعالبلاطقى

يستمدانأنهحافعلم!قصدهماوفحصفكرهفاسمعوانه

بفلك.الملكفلأمبأ.الملكاحثصويروتسعلىايديهماليقيا



لأاأم!ر

فكتبءللموتوسهـابهفأقرأالخصيينالملكففحص

الأمرتذكارأيض!مردخاىوكتبللتذكارالأعوالهذهالملك

عحلاياوأعحلاهالبلاح!فىيخدمانلمرثخاىالملثاوأمر.بكتاب

ممتبراالأغطعىهمداثابنهامانوكان.بهذأ5قثرلأجل

ثحادمىلسببونمبهمردخاىيضرأنيطلبوكانالملكعند

أيامفىالأقوالهذهبحدوحدث.االمقتوليناثك

كوث!الىالهفد!تملكالذىاحثحويروثىوهواحمويروثى

!نالأبا!تلكفىأنه20كورةوعشريىولححبحمانةعامحا

.)؟(الخالملكجلمس

لاصحاح!اليونانيةالنسخة!أبضاووجد))

((ه!امكتوبامئهعتنرالثالثالمددفىالثالث

الملكبلداتكلالىالمسماةبيدالكتاباتوارملت.3

من(عثحرالرابعفى)واحديومفىاذيهودجنسلاهلاك

يسلبواوأناذارثهوهوالذىعترالثان!الثحهر

-ت":هذهنهىالكتاباتنسخةصورةوأما.صوجوداتهم

ماثةالح!ثرقيالىالهند!نالمالكالأكبرالملثااحثويروثى

طاعتهفىالذينوالقوادالروهاءالىكورةوعث!رينوسبحا

وقدمحطررينث!عوبعلىمعلطاكنتاذا.لكمهـ-لدم

بم!لطان!اظلماناحبلمح!يدىتحتالمسكونهكلأمتمبعت

!ارملا!يلتذواحتىولطفبرحمهرعيتىأدبرأنإخترتولكن

!صمنالعربيةالبيروتيةالنعصحخةفىمطبوعانجده)1(كما

.ا-3:12حا2:ا



اهصتر62

براحة.عيثاويعيثواخوفبلاالماضتينلجميعالمحللوب

واحداذاهذاينمكيفمثحورتىأصحماباهتثيمكنتوبينما

اممهالملك؟حدثانياوكاتاصانةوالا؟رالأحكموهومنهم

ف!رائعله!تبددننحبكلهاالمسكونةاتلىقال.هاحان

يحفظوتليسان!مثمالأممجميعلصزتصخفةوهننهمنادرة

بمخالفت!م.،ا-هاالحلوائةمواغقةثيض،يرونعوك41اوامر

النامىطوائفلجميعمخالفامارداثحعباورابناهذافوجدة!

وسوافقةلئسلاممسجمالثرانعناصناقخصاتةلجثهلحسفتله

هاحانعليهمثلمنكلأنفا!صناطاعتنافىاتجىالبلدات

نكرمهوالذىالملكبعدمنوالئانىالبلدانحميععنىالمتوكل

اعدائهمايادىب!نواولادهمونساؤهمهميهل!ونلناابكأنه

عثرالثاسالثعهر-تعشرالرابحاليوممنذاحديرحمهمولا

المنافق!تالناصاولئكصفيطعنديمعتردخىالسنةهذهاذار

.14"هحجسوهاالتىالراحةواحدبومفىالجحيمالى

ناالأمملكلواصركورةكلعلىتوزعتالرهمالاتونمخ

.)9(اليوملهذاممىحديىيكونوا

الرابعا،صحاحأخر!المبرنانيةالمنسخةفىايضاووجد11

(،هضامكو"اعث!رالسابحهوالذى1))ا(،الأنجرالع!دبع!

"؟اوصمهماكلحسبوعملحردخاىخالحرف.17

منالعربيةالبيروتيةالن!عخةفىيوجدالباقىومؤا)1(

.-16ا:-؟3:15ص
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الرباعمالجميمذاكراالرباكأمرثخاىوتضرع.الحتير

ضابطيا.صكياربيا.الج!يعالهيايارب.و!ال

نااراثتكضاوممنولميس.الجميعطاعتكفىانالجميع

ا!،ءصنعتأنت،نك.اهصرانيلتخلصاناحببت

على!سلطانت.السماءنحتممجبامروكلوالأر!ت

انت.الجميعتعلمأنت.عزتكيقاوماحدوليصالجميع

.هذافعاتكراصةدطلبو،دكبرياءولابثتملااننىعرفت

ثار2لافانمستعرأنافأنى.المتكبرلهاصاناهجدلماننى

لكىهذاصحنعتو!كن.امرائيلخلا!!ب!تبأيضاقدميه

لأحدألحجدل!وات.الهىمبدخوفافساثكرامهأجصالا

ابراهيمالهالملكياربوالآنبت!نجرهذهوأصنعردىياغيرك

ويهلكوايهلكوناانيطلبوناعداعنافاز.نعبكعلىاشفق

لذاتكافتديتهاالتىتسحتكتنس،.البدءمنالذىم!اثك

حزشاوحوللخاصتكواغفرتضرعىاه!تجب.مصرمن

51افوتهلكولاياربالحمكونصنجحونثحكرلنعيشفرحما

موتهملأنضوشههـكفحرخاهرائيلوجهيع.لكالممبحين

منلخوضهاالربالىعادتالملكةواه!فأعينهمنصبكان

لبامىولبمتالملكثيابنفسهاعىفخلعتالمزحعالخطر

علىالمقتالمتنوعةالكثرةالحلتثبوعوضوالكآبةالحزن

التىالمواضعوكلجداجعدهاوأزرتوزبلارمادارأمها

وكلانت.راميانعرنتاتف!تملاتهابهانفتحقبلاكانت

هوانتالهىيارب.وتالتامرانيلالمهالربالىتتضرع

لأنغيركصحينلىوليمسالوحيدةاأنااعنىملكناوحعك
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أفتانئهابىمنسمعتياربأنا.يدىبينحاضرخطري

أجدادهبمجميعمنوآباعناالأممج!مميعمناهراندلياخترت

اخطأناتدوالآنلهمقلتماجميحسهمرحنعتالد!اثلمى

عادا!.الهتهمكرمناأننالأجلأعدائناسيدضلمنناقداصك

وصعبةثقيلةبخوديةاستعبدثناانهمكفاهممافالآنياربانت

نأفيطلإبنالأونانقدرةهىأياديمقوةانيحسبونبل

المسبحينأخواهويسخواانك!ويمحوامبهادكيحولوا

لفضاثلا،ممأفواهليفتحواو!ذبحكبيتكمجدويخمدوا.لك

حعولجانكمعطل!.الأبدالىالعالمىالملكومجدواباطله

اجعلولكنهقوطناعلىيغحكوالئلابشىءليسوالمنربيا

ياربفافكرنا.يضرناابقدأالذىوأهلكعيهممتورتهم

الكلضابطوياالآلهةصلئاياوايدنىخصيقناعندوجهكوارنا

بغيضاقلبهواجملالأهدهذابمصماعبليقكلاحافمىهص

وأعنىبيدلافنجتانحنواما.وعصبنةهويهلكحتىلعدونا

عندكانت.ياربسواكمعينلىليمىلأنالوحيدة)نا

مخحجحوأكرهالأثراركرامةأبفضانىوطمتالجميعمعرفة

علامةأكرهان!بضرورتىعالمأنت.الفرباءوجىيعالغمه

كخرقةأرذلهاوانىظهورىأيامفىرأمىطىالتىكبريائى

عبدتكتأكلولم.راحتىايام!فىالبحهالستوانىالحائض

خمرشربولمالملثبوليمةالتذذتوماهامانمائدةعلى

حئهناهاال!(تخفتمنذامتكأناأفرحولم.نحصعانح!م

الجميععلىالقديرالاله.ابراهيمالهكارببكفرحاالاالجوما
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ايادىونجنا.منغيركرجاءلهمليص!الفينلصوتخاستجب

مخافقى.!تانقذنىوأرا،ثر

هكذ"(الخامسالاصحاح!بدءاليونانيةفىالنلسخةايضاالووجد

خلعتصلانهاام!تيرأنهتلماالثالصاليومفىوكان.ا

بالملبومصتزينتواذ.مجدهاثيابولبستالخدصةثياب

جاريتينواتخذت.المخل!!وا،لهالكلمد:راسثتالمتوكى

الوقوتعئىتسقعحيعتكنلمكاناواحددعلىقمتندو!انت

أذيالمها.لهاترفعوكانتعهاتتا،ترىوالجاريةلتنعمها

ومحبوبانيد!ووجههاجهالهاريعانفىالوناص!شقةوهى

وقفتثمالأبوابكلودخلتالخوفمنفحزديئقلبهااماجدا

بهائهحلة!،بساملكهكرلحىثىجالساوكانالمئكامام

مخوفامنخلوهوكاتالكريمة3والحجارإذهبباجميمهامزيفة

الملكةمخرتعينيهبانتعالقلبهغخبواخلهريخنهخرفعجدا

براس!االجاريةطىواهتندتلونهاواحصحفروجهـثاعلى

اهصندها4كوليهصنتونبحيمةالملكنفمى!اللهفجعل

ملاميةبأتهـاليعزبهاوكاتذاتهاالىرجعتحتىبفراعيه

انك.ضتث!!ىأخويخهأناانىالحتصيامالك.لغاا!وقا

عليكسليستالمثعريعةول!تعمومىأمرتلأنفوؤمنلا

الذصن!الجبالق!وحول.3الىفاقربى.يخركعلى

!دفقالت.كلمينى.لهاوقاللهاوصعنقهاعلىووض!4

مجعكهيبةمنضلبىفاخطرباللهكملاكميدىيانظرتك

ه!اوبينما.نعمةمملوءووجهكسيدىياافتعجيبلأنك
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الملكوكان.المرتعلىواثرختالأرخسضخرتتتكلم

الملكلهافقال.3يحزونهاخدامهجمبعوكانمضطربا

تعطىالمملكةنصفالىطلبتكهىوما.الحتيريامالك

)9(.الخ..لك

الاصحاحفىالتاليةالوسالةهذهابضاووجتإ)

اليونلاهيهالنسخةمنعشرالتاثهالمعلأدئالثاهن

((اللائينيةالترجمةعنونة"تيأتىك!االمذكورة

مررعثرالثال!فىالمككوركثفىواحدميهفى.12

الكتالحةصورة.13اذارشهراىعثرالنمانىالفهر

الملكاحنسويرونس!ن.الآنيةهىالبلدانكلفىصنةالمحطاة

والمبعةأدئةعلىاتحبثعحةحتىالهندفالذديئعاىلأبس

طاعتنافىالفينوقوادهمرؤمانهمالى!دينةوالعثرديئ

الروماءلاحسانالحقخلافامستعملواكنيرينان.لكمملام

يجتهدونوهم.تكبرالهمصارتسديهمولةاتاوالكراصةاليهم

افعالوتمردبمكريفعلونايضا+للناالخاضمينيخللمواان

يصكروتلافقطقبوهحايكفيهمولاالمجدمنحوهمالفينصعم!وء

انهميحمبونبلالبثرمننناقضيناليهمالاح!سانطى

جهلهمفأشتد.ثىءبكلالخيراللهقضاءيجف:واأنيقدرون

ينتظورنهمالذينمكفمهميقتلعواانيخهدونأنهمحتى

جبكماالجميعويضعونعليهاالمقوكلينخدمتهمباجتهاث

الفسخةفىمحاهىالمذكورالخامسالاصحاحك!الة)1،

العربيظ.اليروتية
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يمكرونبحكرهمضهم.الناسكل!نالمجديستأهلواحتى

مختب-وهذاصنلهمغيرهمأنويحمبىناصناءأنهمبالرؤماء

الناصبمثاورةفانهبيوميوماحدثومماالأولينتاريخفىمط

يرىانفينبفى.خبينةالصالحهالموكخواطرتصرالرثئه

نامركنا!انأحوالمهاونحدين.المبلدانجميعلملامةأفنا

حاتصىبلنيتنالحوءمنهوليسهذاانمختلفةبأثسياء

هوهـذاالجماعهلمئفعهيجبكماايه1الأزمنةواحتياج

همداثاهـنهاصانفانهـث!ناصريعتفيمواولكى.القضاء

جنسالفارمبينعنغريبوهووتلباجنماصكد:نياككالذى

اليهاحمناصاوبحدغريباويناه6وقدبقساوتهحلمناونجمس

بمدصنالثانىكأنهلهيمجدوكان.ابانايدعىصارحتى

منايآخذانواجتهدالمنتهىالىك!هـياوهوهلفتتكبر.الملك

اماتته!نالذىمردخاىيميتأنمحىانهوالحيوةالملك

ملكناصاحبةأيضاي!تثمعائئنوتنحنالينااح!انهومن

وكان.قطبمث!"يسمعلمبيك!هـغربجنسهاوكلامت!

مملكهوينقلاففرادنافى!لينايحصىقتلهمبعدانهيقتكر

اليهودعلىخطيةقطنجدلمونحنالمكدونيينالىالفارميين

بلالمائتينجميعمناثرحىبقضاءبالموتعليهمالمقضى

الحىالأكبرالأعمىاللهبنوأنهونم.عادلةمننالهمانوجدنا

ويحفظبؤنا7ونحنالملكنعطىالينااحمانهوهـنهررريا

انهااعلمواب!سمناارمحلهاهوالتىفالرهاثل.3اليوالىلمنا

قداهلهوجميعالمكرافقملالذىهوالنفافولهذا.باطلة

جازاهاذشوثنأىالمدينةهذهبابعندخثسبعلىصل!وا
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مرملونفحنالذىالأصروهذافعلهماعلىجزاءفحنلاالله

يعملواأناليهودليحلالمدنجميحفىبهفليثرعالآنابه

أولئكقتلعلئليقدرواتعينوهمانلكموينبغى.بسنفهم

منعثرالئالثاليومفىيميتوهمأنيستحدونكانواالؤين

كانالذىاليهيمهذافان.أذار!واو؟ىعثصرالئانىالثهر

نانتم.قرحاالكلعلىقادر41اللهحولهوعويلاحزنالهم

بكلوعيدوها،خرىالأعيادعددفىار::ومهذااحصواأيضا

بمالامانةيطيعون!نجميعان.صدماالىلبظهر.فرح

مفكتيميرصدوتوالذينامانتيمعلىجازوتالفارهحيين

تهلكالعيدهذاتعيدانتأبىيةوقهبلدوكلباثمهميهلكون

بهايسلكأنيستطيعلاحتىقمحىوهكذاوالمنارثبالسب

لتمردهمعليمهـجازاةالأددالىالو!وشولابلالناص

المهلكةكلفىللعياتفأث!هرتإةالكناححوراما.وعصيانهم

أعدانهممنلينتقموااليوملهذا!ستعدرنالدمودبجمديملبءون

اوامرليتمموامسارعينالخيلركابالبريدجفحض.؟ا

وعلي!.الملوكيةبالحلةمزينا!كأدخاىوخرج.15الملك

.)1(الخ..ذهبمنتاج

((العاث!رالاصحاحآخرفىأيضانانيةادئهالنسخة!ووجدأ)

البحروجزانرالأرضمهلكةعلىجزيةالملكرهم.ا

هذا.مهلكنهوغنىومجدوجبروتهلحلانهعىلىوكل5؟

مر.كماالاصحاحشامالى(1)
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مرثخاىلأن.3وفارد!صادىملوككتابفىللتذكاركتبقد

منوموقراالمملكهفىعظيماوكاناحشويروثىالملكاتقبله

بالسلامومتكلمالثعبالخرحلالبامفهمومجنربااليهود

الله.قبلم!تصارتهذهأنمردخاىوقال.ن!لهلكل

يخرمولمالأمورهذهلأجلرأيتهالذىالحلمتذكرتلاننى

ون!انوراوكانكبيرانهراصارالحضرالنع.ثىءمنه

وجطهاامرأةالملكاتخذهاالتىامستىهىفالنهر،يراوماء

ليمحواالمجتمعةوالأمم.وهاماثانافهماالتنيناتأحا.ملكة

الربالى-هـخالذىاهرانيلهواناوثعبى.اليهودأهم

التنرور.هذهجميعحنوفجانا4ثعتالربوخلحىوقخلصوأ

لىتحدثلمالتىالعظيمةوالمعجزاتالعلاماتاللهوصنع

والآخراللهلثعبواحدامحهمامهمينجعلهذالأجقالامم

يوموفىوالوقتالماعةفىالسهمانوخرج.الأمملجميع

علىف2وترشمبهالربوذكرالأمملجميعاللهقدامالمداينة

الرابعاليومفىاذارث!هرفىالأيام!هذهفىتحفظوهذهميراثه

الىاللهاماموابتهاجوفرحباجتماعمفهعثووالخا!سعثحر

امرانيل.ثحعبأجيالكلقالدهر
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يا؟نسةر-!4

*ولىالاصحاح

الربقدرةفىتفطنواالمدلحبواالأرضقضاةيا.ا

يوجدانمافأنه.2طببمذاجةوأطبوهصالحةبنطنة

بهمؤمنينعرليموللذينويظهريجربونهلاالقينعند

والقوة.اللهمنقفصلالملتويها)صمبةالأفكارلأن.3

لتصناعتهاالرديةالنفصلأن.4اصجهالتوبخالمختبرة

الخطاباغريمجسمفىتسكنولنعليهاالحكمةتعخل

منطافراويقرالغف!ادبصنيهربالتهدمىاصروحلأت.ه

روحلأن.6الظلمحضراذاويتوبخالفهمال!عادمةيلافكار

ثساهدالله"لأنتنغتيهصنالمفترىيزكىفمامتعطفالحكمة

لسانهمنوهاحعقلهيرافبصادفورقيب!بتيهعلى

البرايابكلوالمحيطالمسكونةملاقدالربروح،ن.7

واحدولاعئهينكتمصافلهذا.8الموتمعرف"يحوى

+9المؤثبالقضاءمنيملت؟لااكةاأقوالاينكلمممن

المىسيجىءاقوالهوسطعاقوالهمعنميفحصالمنافقينلأن

جميعت!معالفيرةافىلأن..الآثامهيخاقر.الرب

-تاذافتحفظوا118تخفىماالتذمراتوج!ارةالأثياء

لانالوقيعةمنلسلامكمعلىواشفقواينفعلاالذىالتذ!ر

النضىيقتلالكذوبوالفم.باطلاتمبرأماا"لخقيهالنفمة

!كاقكتسبواولاحياقكمبضلالةالموتتغيروالا.12
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بهلاكيطربو،موتاصنعمااللهلهان.13ايديكمباعمال

وح!نعهـوب؟دةلتكونالبراياخئهتانمالأنه.14احياء

ولميسالقهلكةدصمنيهاوليسخلاصذواتالعالممواليد

مائتوغيردائمالعدللأت.15الأرضعلىالجحيممملكة

احتسبوه.وأضوال!همبابيهمخاهتدعوهالمنافقونأما160

حظة.مستحغونانهيم!مهعهدااوجملرفذابوالهمصديغا

اثعاقىالاصحاح

نا.ممحتقيمبسافتكارامثكويىانفمهمفىقالوالأفهم.ا

يعرفواصمنفاءلهاالافعا!يسووفاد!مركأتيم!هوعمرنا

هذهوبعدنىءلامنولدنالأننا.2الجحيممنالمحلولقط

ثرارةواننطقأفوفنافىدخانالنممةلأننكنلمكأننانكون

رماداتالجسميححرطض؟تواذا.3قاسبناتحويكفى

فىهينمىواممنا.4ثالمبثهكالهواءينسكبوالروح

الغمامأثركزوالعحرناويزولأعحالنااحديذكرو،الزمان

حرارتهاوتثقلهالثمصثعاعبددهالذىكالضبابويضمحل

محتومأمرلأنهادحلاءلأجاناوليسعابرظلعمرنالأن.ه

الموجودةاتبالحضنتمتعاذافهلم.6)حديردهولن

.7الفنربمبيةرماندأمماالبريةفىالملذاتلونستح!

زهرنميميفوتناولاوالطيوبالفانقهالضرمنف!حتلىء

مرجيكونولاذهـولهقبلالوردبفقاحنتكال.8الر،يع

مثاركيخراحدنايكوننلا.9قنعمناعايهيجوزالا

وهذاحظناهذافاتالفرحمب!اتصقعكلفىوذخلفتةعمه
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نثحفهتولاالمقمطالفقيرعلىولنتجبرن.18نحيبناهو

الأزممةالكقيرةالثيوخشيةمننستحىولاالأرملةعلى

يستوضحالخعيفلأناالعدلثريعذقإتناولتكن.اا

ويقاوملنانافعفصنانهللعادلونكمن.12(ناغعغر

لحيرتناجرائملناويثرحالفسيعةبمحاصيذاويعيرناأعهالنا

.14اللهابنذاتةويسهىالملهمعرفةلهأنويخبر.13

.15عليناثقيلاليهونخلرنالخوا!رناتعيرالناصاروتد

مستبدلةومسالكهالآخريناميرةمضاهيةغيرعيشتهلأن

كمنحلرائقنامنمبتعدافحصللنذالةعندهحمبنا.16

ناويتعاظمالمقسطينأواخريطوب.النجاماتمنيبتعد

ونختباحقيقةأقوالهكانتانفلننخلرن.17ابوهالله

اللهابنهوكانفان.18أواخرهخنعرفلهبكون!ا

.91يقاومونهالفينأيدىصنوينقذهفسحينصرهالحقيتى

احتمالهولتختبرتدعتةلنصرفوالعذاببانثضغولنشنهحصه

هححتكون!راقبتهفانثنيعبموتعليهولفحكىت.2.الموء

لأنفخحلوافيظافنكرواانخطوبهذه.2اأقوالهمن

ارتجواولااللهألحراريعرخواولم.22اعمتهمرذيلتهم

فيطعيبلاالمىألنفوسىكرامةجسامةميزواولاالبرابثر

مثالعلىوصنعهالبلىعدمثالافعانلخقاللةلأت.23

العالمالىالموتدخلالمحتالوبحسد.؟2صررته

.ذاكحظمنهمالذينبهويتثسبهيت.25
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انلإث*صحاح

عذابيمسهمولااللهيدفىالصديقيننفوص.ا

خروجهموحسبماتواقدانهمظنواالجهالعينفى.2

ههاما.تهثيماأظنهعندنامنومخصيهم.3لهمضررا

النا-!فخلراما!كافواوانغانم.،ملاحأ.فىفحصلوا

أدبواوانما.مملوءالموتعدمهـترجاءهمفانيعذبوت

لأت.هجؤيلهاحعاناتاليهمولح!يحم!تي!فةبعوارض

اخت!ارواختبرهم.6لهمشحقينووبهمامتحنهمالله

ثمارهاجزيلةضحاياكاقتبالواقتبلهمالكورفىالذهب

فىالثراركسعىويحاضرونيتلألئونافتمادهموقتو:.7

ويمللاالشعوبعلىويتملكوتا،ممي!ينوت.8القصب

صدقايفهمونعليهالمتوكلون.!الأبدالىعليهمالرب

فىوالرحمةالنعمة؟ننفدلىبحليبلهونيصوالمؤمنون

الذينالمنافقونواما..احختاريهفىوالمراقبةابراره

الاننهارلهمفسيححسلالربمنوابتعدواالحمديقاهانوا

ورجاؤهمنقئهووالأدببالحكمةيزدرىالذىلأن.اا

نساؤهم.12نافعةغىسوأعحالهكيمباطلةواتعادهمخائب

لأن.13ولادتهمهىصلعونةانراروأو،دهمثقيات

مضجعاتعرفلمالقى.مغبوطةهىالدفصمنالبرئةالماقر

.16القديمةالنفو!!افتقادفىثمرلطنتلك.مقطةفى

أخكارااللهعلىيفتكرولمحأثمهبيديهيعوللمالذىوالخحى

فىلحععيداوحظاالمهديةا،يماننعمةلهيعطىفانهثربرة

حسنةنمرتهاالصالحةالأعحاللأن.15الربهيكل
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يكونوالئالفسافوأولاد.16متزعزعلاالفطنةوجرثزمه

محيبيدالثريحهالمتمدالمخجعصنالناثىءوالنصلكاملين

ونيخوختهمنىءكلاسيحمعبونأعمارهمطانتوال!-17

هريحايتوخواأتعرضوار.18مهانةاواخرهمفىتكون

القبيلةلأن391ا،هتعلاملهفىعزاءولارجاءل!ميىفل

ردنة8عواقبهاانظالمة

الرابعالاصحاح

تذكارهفىلأنالفضيلهصعالمفيفالجي!اح!تما.ا

حضراذا25والناصالهاعفدهـعروفلأنهالموتعدم

يشتهرالابدوالىاليهانفس!مصاتانصرفواذااكرموه

وكنرة.3فيهادنصلاالتىالمعاركجهادغاشبااكيلالابما

منهايضرفلنالنفلةوالنصربتنجحتنالمنافقينجحاعة

!دةورقااغصانهافىأينعوانء(حريزأهاصولاأصل

الرياحعواصفوتقتلعهالريعفتس!هزهصيانهفىثابتةما

ذاللاكلقحلحلتوفمرتهمكاملةغيرفروعهمتفقصف.ه

المولوثينالاولادلأن.6!وافقةلأحدوليستا!انخافىليست

عنهمالتفحصفىوالديهمن!نرعلىتهه-دهمالانمنو!من

لأن.8راحةفىيكوتالوفاةبلغفاذاالصديقاما70

السنين!صددقحصىو،الأيامبكثرةليستالشيخوخةكرامه

حيوةالثيخوخةومى.!الانسانفقهبالبوانما

وعاثنصسا.صرنجوبايكوناللهيرضىالذى010فيهادنعىلا

خهمهالرفيلهتفيرانتبلوخطف.اانقلالخطاةبين
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يمودالهوىهصحرلأت.12نفمهالفشىيطخىءا:

توفىواذا.13ماذجاعقلايقلبالشهوةوطهوحاتحسنات

مرخيهكانتمفسهلأت.؟اطويلةمنينأك!لقليلةمدة

فقدالث!حعوبوأماالثعروسطمنيصرخهاتبدرتذلثله

ذدكمحنىصاذهنهمفىيححسواومميفهموهولمذ)كراوا

مختاريهفىوالمراقبةابرارهفىوالرحيةالنححةان150

يكونواحتىالمناضقينخيدينميتايكونالعادلوالانسان.16

الشيخوخةمنىكترةيحاكممريعاتوفىاذاالحداثةوذوأحياء

ماذايفهمونوماالحكيم!وخاةيماينونلأنهم.17الظالمة

يخرزدرونيبحرونه.18ا!ربحانهولماذااللهخيهارتأى

هضطةفىهذابحدويكونون.!ابهميضحكالرببه

ويحصلوتيقطحهملأنهالدهرموتىبينالتتيمةوفىمهاتة

الىويستأصلوناصولمهممنويزعزهملهمصوتلامنقخين

ويقمون.2.ذكرهمويبادالوجعفىويححلون.الانقفاء

مواجهة.مأثمهم!وتجاذدممجازعيناجزموهماتقديرألى

الخامدمىيلاصحياح

الذينوجهأمامجزيلةبدالةالصديىيقو!حينئذ.ا

يضطربونابحروهخاذا.2اتعابهيخرواوالذينأحزنوه

فىفيقولون.3بغتةخلاصةحضورصنويفهتونردءبخوف

الذىهوهذاأليص!المروحبضيقهوصتحبثننادمينانفحهم

الجهالنحى.4والمح!ةللضحكماوقتاعندناكات

صعحمبكيف.ههواناووناتهجنوناحياتهاحتسبنا
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طربقعنضللنالقد.6التهديسينمعحخلهو!ملاللهأبنا!ء

عليماتثرفلمالفهمونمسلنايضىءلمالمدلون!رالحق

صعبةطرقاولهحلكناوالممهالكالاثممنريقفىفتعبنا.7

أجرىوماذاالكبرياءنفعتناصاذا.8فناسماالربوطريق

وجازتكمالخللكلهاتلك!؟رت.!التعخليممنالغنىعلينا

الماءيخطهمجتازوكمركب.ا.هـعابركتمحاضرذ

جريهصورةتعرفو،اثرلهيوجدلن!!راذاالذىبتموجه

سلوكهرسميوجدلمالهواءكطبهـفىأو110ا،هـواجفى

بثسدةفيثة!مفروعهالخقينهةالرياحجحلحنيرانهاتاراذالإنه

علاصةتوجدلاذلكوبعدجناحيهبحركةويجرىالهواءمرعته

فالهواءالانحارةعلىبةيرشقكسهمأو.ا؟فيهاعبورد

يعرفلمغيهعبورهفكاتاءحاانىعادولوغته؟"انئنق

مننتمكنفلماضمحللنالحريعاولدنالمانحىوكذلك.13

قالمواقهذا.؟ارذيلتنافىخنينابلفخيلةعلاصةزى

الرياحتحملهكغبارالمنافقرجاءلأن.15الخطاةالجحيم

وكذلكالرياحئينحلوكدخانالزوبعةتقدهارقيقةوكرغوة

فيحيوتالصديقونأما160وارتحلواحدايومامكثضينها

.17اهتمامهمالعلىوعندئوا:حمالربوعندالدهرالى

لأنه.الربيدمنالكمالوناجالبهاءمئكةيتقلدوتفلهذا

هلأحاغيرتهقاخذ.18يعضدهموبساعدهي!نرهمبيميه

يت!ربل.91اعدائهمنللانتقام!تتحعايبريةويجعل

البرويأخذ..2خوذةالحقانصاتويمخذدرعاالعدل

سيدا.القاطعغضبهيرهف.2امحاربيخرترسا



الحك!6سفر

تمضىبروقهوشتهب.22الجهالمعهيحاربالحالم

وتصيبالممتديرةالغيومقوصمنبارزةكانهااصابتهاحسنة

غضب!نمملوءاالبردويرم!.23اليهالمشارالفرخس

عاصفةيلانهاربهموتحوطالبحرماءعنيميثشاطالصحراء

عنوا،!.دة.ينسفهموكزوبعةا،قتدارروحيعاندهم.24

كر)مىيقلبالثعروافتعالكلثاالأرضنقفرالناموص

المقنعرين.

الشادسالاصحاح

قضاذياتعلحوا.وتفهمواالملوكأيهااذااممعوا10

الجماعةالمساكونابهاانصتوا.؟ا،رضاقاصى

الصزةاعطاكمالربلأن.3ا،ممبجموعوالمتشامخون

اعطلكميستفحصالذى.؟الاقتدارمنحكموالعلى

تحكموالمملكهخدامكنتماذلأنكم.هاراعكمويستكثعحف

كمشيئةمحلكتمولاالعدلثريعةحفخلتمولامستوياحكحا

الحكومةلأنومسارعةبترهيبعليكمقسينهض.6الله

حنيسامحالمتخعالحقيرلأن.7بالمسئولبنتحلانجازمة

لأن.8ثصديداعذابافيعذنجونالأقوياءوأما.الرحمةطريق

لأنه.الحالجسامةيهابولااحدبوجهيحابىلنالمكلمسيد

العزذووواما.!بالمكليحتنىوكذلكوالكبيرالصضخلق

أقوألىانالملوكأيهافيا..اقويةبليةعليهمفستأتى

لأن.ااتضلواولاالحكمةلتعرفواالجهىهذه

هذهيتعلموتوالذينتبريرايتبررونالبارةالأوامرالحافخلين
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اليىوانحتاتوااقوالىاذافاشتهوا.12عذرايجدون

بسهولةوتبصرتذبللنوهى؟هيةالحكمه130فتتماهـبوا

الىقبادر.14يطلبوفهاالذينمنوتوجديحجوفهاالذينمن

يتحبلناليهاالمبكر150أولالهمضضراتيثستيوت!ن

هوخيهاالافتكارلأن.16أر!ابهعندجالسةيجدها،نه

.17هريعاصحلمئنايكناجلها!تيدهرومنالمفطنةكمال

لهمتتصورالطرفوفىبمتحقهابمنطالبةتأتىانمالأنها

ثهوةبرايتهالأن.18اهمتلقالهمرؤيةكلوفىببثان!ة

واما.صتبئنهوبالأدبالاهتمامأ!ا910الحقيقيةا،دب

البلىععمتحقيقالشرائعوحفظثرانعهاحفظفهىالمحبه

.21اللهمىتريباا،نسانبجعلالبلىوع!م..2

ملوثياكئتمفات.22الأبدىالملكالىي!عوففاشتهاء

فعرموا.23الملكوقضيببالمنابرتصصنذونالثعوب

وكيفالحكمةهىصااما0؟2الأبدالىلنيلكواالحكمه

ابتداءصنذامتبحثلكنىهراعنكماكتمولافاخبركمتكوت

.25ايحتىاتجاوزولاظاهرةممرختهاواجعلكونها

.26الحكمةيثساركلنهذالأنالمذيبالحهحرارافقولا

ئباتحسنالعاقلوالملك.الممالمخلاصانحكمماءكرةاذ

.اوتنتفحوالىبلامواتتأد!وحتى.27الخلئ

ال!ابعالاصحاح

جنمسومنالجماعةنطرمائتانسانايصااناانى10

بتحرااصىجوففىجبلتوقد.اولاالمخلوفالإرضى



97الحكمة7سنر.

واجتماعلذةالرجلزرعمنأفحهرئسعهمدةالدمفىرلبئت.2

المنوفىالهواءاجتذبتمولوداصرمتفلما.3النوم

الأولالصوتبايماوجئتالممحاويةالأرضعلىومصقطت

والاهتحاماتبلاقماطوربيت.؟باكصوتكلالمساوى

فعخوق.6خر2مولدبدءلهالملوكمنأحدليسلأن.ه

فلهذا.7بالمواءللكلوخروج.الحيوةالىللكلواحد

.-8ا!مةروحهجاعنىودعوتفطنةومنحتابم!لت

شجئااحتسإتهماوالضنىومنابرهاالملكراياتعلىخفضلتها

الذهبكللأنالثمينبالجوهرساويتهاولا.!مقاي!تهافى

.01كالطينتحسببازائهاوالنضةيعيمكرررنظرهافى

تكونأنواخترتالصورةوحسنانطفيةمنأكثراحببتها

.11خاررغرمنهااللامعالثعاعلأنالفورعوضلى

تحصىلاالتىوالثروة.صمهاجملةكئهاالخ!اتفجاعتنى

أعلمولمتقدمتهالحكمهلأتنعىءبكلضررت.12بيديها

اعطي!غثسبلاقلكتحامتفاذا.13!يهاهذهامأنها

النامىعندلانها.14اكئمهالتوثروتهاحعدبلامتبفلة

محموديناللهمحبةالىبلفواامستعملوهوالذين.ينقصلاكنز

فاعطائىأناأ!ا150الأدبمنالموهوبظهمالأنماءاجل.ني

بىةممصتوجباافتخاراوافتخر،،لحزميخصحاأقولأنألله

المحكىاءومؤثبالح!مةالىالمرثدهولأنه.أعطيت

الصنائحومعرخةالفطنةوكلواقوالنانحنيدهفىلأن.16

كذب،الموجوداتممرنهمفحنىهو+فه.17والأدب

وبابتداء..18الاهتقصاءاتا-ونعل.العالمفظام.فيفا-لإمرف
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الاهـقاتوتفقلالاحوالوتبديلووم!طهومنتهاهالزمان

الحيوانطباثح.2.النجوعووضعالعنةودوران.16

وتخالفالناصوأخكارالرياحوعواصفالوحوثسورجز

م!و3هوماكلعرفت.2االأصولوتوىالفروص

مان.22حكمةعلمنىالاثياءجميعالحافعلأنوحاثث

هريعخصيحااللطفكثيروحيداتدوماعقلياروحافيها

ء5مانعا،حاذقاللصلاحححبالمذيذايقيناثنمسيخرالحركة

ثىءكلضتادراحقيقياثابتاحنوناانيسا230محسنا

الحقليةالأروأحلكلضابطاللقواتمراتباالقواتكلجامط

كلصناه!رححركتهاالحكمةلأن.24الحافقةالنظيفة

نتاثهاصفاءأجلمىالكلالىوتنفذالكلالمىوتمتدحركة

علىالقادرالملهمنبهاءوانبثافاللهقوةوهجلأفها.25

لأنها.26صعنسنىءخيهايسقطلنهذاأجلومى.الكل

وصورةفيهاكدر،التىاللهبهاءة3ومرالأزلىالنورثحاعهى

فىوثابتةثىءكلعلىوتادرةواحدةوهى.27صلاحه

اجيالفىالقديسةالنفوهسالىومنتتلةالصوهجددةذأقها

الايحبلناللهلأت.28للهواتنجياء،ءابوتجعلالاجيال

بهاءأث!رفهىلأنها.92محههحاكنةالمحكمة!انتمن

بالنورتقايستاذاالنجوموضعجميحمنوأفضلالثممىمن

فلاالحكمةأصاالليليمتقعهالنورلأن..3قبلهتوحد

الخبث.عليهايتقوى

الفامنالاصحاح

الكلوتدبرتويةبحعحةأتصيالىأتحيمنوتمتد.ا
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ناوالتمستحدانتى!فذو!لبتهاأحببقهاهذه.2حمعنا

ترقئىلانها.3عاثقالجحالهاوصرتلىعرولحااتختها

لأفها.؟ا!:عاالكلوسيد.بالملهالممإنتهوالشرفان

الثروهكانتخات.هاعماءوصوجدةاللهصناعةمملمة

الحكمةمننروةاجليكونفحاذاالحيوةفىماثورةقتيةهى

مىفماذاالفطنةتصنعكلانتفات.6ث!ىءكلالصافحة

احديحبكانفان.7منهاأفضلصانعايكونالموجودات

والمفطنة.العفافتعلملأنهاعظيمهفضائلهىفاتعابهاالعدل

وان.8البثرلحيوةمنهاأنفعيكنلمالتىوالقوةوالمدل

وتحسبملفحاتعرففهىالمعلمكئرةيثتهىأحدكان

قمرفهاوالمعجزاتالحلاماتثم.الكلامرموزوتحللالمسقت

نأفعزمت.9ادهورواالأوقاتومزمعتكونانقبل

فىناصحةلىتكونأنهاعارفلأنىمعهالاعيثسمصاتخذها

ويكوت.ا.وضجرىفكرىخطابتكونوهىالصالحات

شبوبيتىفىالثيوختداموكرامةالمجاصحفىبهاءمنهالى

المقتدرينقدامعجيباواكونالقضاءفىحاذتاواوجد.اا

نطقت.اذاالىوينظرون.سكتاذاعلىيتصبرون.12

ثم.13اخواههمعلىالأيادىيضحونبكثرةتكلتواذا

يعدىهـنيكونونللذينذكراوأخلفالموتعدممنهالىيكون

المخوخونالملوك15،نلاقيل!وتخخسعالثموبادبر410

الحربوفىصالحاالجميعفىوأظهريخاخونىعنىسمعوااذا

ممهاالتصرفلأنمعهاامحتريحبيتىدخلتواذا165قويا

وفرحهمروربلممهاالحيثىضجرولا.مرارةنيهاليست
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ههالموتعدمأنغلبىفىو!كرتذاتىفىخكرتهذا.7،1

أعمالوفىصالحالتذاذمحاحبتهاوفى.18الحكمةهـقرابة

وفى.فطنةنطقه!امجادلةوفى.ناتصةغيركرأمهيديها

لذات!لإتخاذهااياهاطالباأث!وروكفت.بهاءكلامهامخاطنجة

واذ..2صالحةنفساواعطيتفطنا!بياوكنت.91

ولما.2انجسغيرجسدا)ماأتيتصلاحاانضلكنت

وا!اراللهيعطنىلمانعفيفااكونأناستطيعلاانىعرفت

ا.!اذهبت(الفعمههذهلىكانتممنلاعلمفطنهكلنانهذا

قلبى.كلمنوقلتالميهوتضرعتالرب

التاسحالاصحاح

البراياجميعخلتتالذىالرحمهورببانى6الهيا.ا

الببرأياليسودالانسانأبدعتوبحكمقك.2بكلمتك

قضاءويقضىوعدلببرالحالمويسوسى.3منكالملوتة

كراسنيكالمواظبةالحكمةاعطنى40نفد!هـ،ستقامة

أمتك.وابنعبلكأنافأنى.هعبيدكبخينمنتنفئىولا

القضاءكلهمفىوناقصالفمراوقليل!!توةضعيفأنمان

متىكاملاالناصابناءفىأحدكانلولأت.6وال!ثعرائع

.أنت.7شيئايحع!بلامفكالتىالحكمةعغهمااابتعت

تاوقلت.8قاخياولبئاتكولابنانكملكالثسعبئهاخئرتفى

فظرمذبحامسكنكمدينةوفىالمقددىجبلكهيكلا.فىأبنى

حكمتك-ومعك.!البدء!فذهيأتهالذىالمق!سقالمسكن

وهئ.إلمالمخلتتخينحاضرةوكانتاعهالكتعرفالتى
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وصايالافىالمستقيمهوومابحيفيكالمرضىهوماعالمة

كرلحىمنوابعثهاالمقدلحةالممواتمنخارهحلها..أ

المقبولىهومالأعلممعىوتتحبمصحاخرةتكونلكىصجعك

أعمالىفافتقودنىوتفهمهثىءكلعرفتلأنها.ااعندك

مضوشةاعمالىوتكون.12مجدهافىوقحفظنىبتحفف

لأن.13ابىلمنابرمستحقاواصربالعدلشعبكوأثبر

الربشاءمافيعلميفتكرمنأواللهراىيمرفات،نأى

لأن.15خطرةراضا2وجزوعةالملألتيئأفكارلأن145

العق!يثقلالأرضىوالمس!كن.الففسيثقلالبالىالجعحم

.الأرضعلىالتىا،شياءفحررفبالجهد.16ا،هتمامالكفير

حنالسمواتقىفالتى.بتعبنجدهاالألمحدىفىوالتى

أعطيتهقدت!تلمأنعرفهمهتورأيك.17عنهاي!تبحث

فهكذا.18التدوصروحكالأعالىمنوأرطحلتحكمة

يرضيكصاالنالىوتملمالأرضعل!الذينمناهجتقومت

.البدءمنذياربارضوكالذينتخلصوبالحكحة..16

العثعرالاصحاح

حفظ"وحدهالمبروءالحالما!ىمناو،المخلوؤ،هذا.ا

ثمىءكليمسكأنقوةومنحه.2هفوتهمنوأنقذهالله

اخيهلقتلبالغضبهلكبفيظهالظالممنهاابتعدولما.3

خشببألهايضاالحكمةظصتا،رضطافتلمافلذلك.4

فىالاتفافالمىانصبتولما.هالصديتىودررتحقرة

الولدشحننوفىعي!ببلاوحفظتهالصديقعر!ت.فذهالخبث
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المبادبنالمنافقينمنالصديقنجتهذه.6تويامافته

التى75الخمسالمدنعلىالنارانحدرتلماهارباودلمته

اغر.اسمابأبزةمدخنةمنصوبةبمثرهمالآنال!نساهدةهى

تصدقلمالقىللنفسوتذكرة.الأوقاتغيرفىثمراتثمر

ليسالحك!ةتجاوزواالذينلأت.8!لح!مودفيهاتائم

العالغفىخلفوابلالخراتيمرخوالا!،نضروانقطأنهم

خيهاغلطواالتىالهفواتكتمانيمكنهملنلاذكرالفباوتهم

هذه.ا.الأوجاعمنخاد!يهاافقذتالحكمةاما90

الاستقامههبلالىأخيهغيظمنهارباصديقاأرندت

فىمسرهواوسعتالقديسينمعرفةوأعطتهالهاصلكوارته

عليهالمتحيليينعثسعندبهفوقفت.اااتعابهوكلت.اتعابه

واعطقهلهالمكمنين-توصانتهالأعداءمنوحفظته.21وأغننه

ثعىءكل!ناقوىالحكمةأنويعرفليفلبتوياجهادا

الخطية.مننجتهلكنمبيحاصديقاتهمللمهذه.13

خوضت،انالىتيودهفىتتركهولمالجبالىهـسهنزلت.14

واظهرتعليهجارواالفينعلىومسلطاناالملكقضيباليه

افقفتهذه.15أبديامجداومنحتهكذبةعابوهالذين

قحزنهمكاذتالتىالأ3منفبهعيبلاونسلابارانعبا

مرهوبينملوكمافقاوماللهخادمنفمىالىدخلت.16

أتصابهمأجفىةالمصديقينومنحت.17والآياتبالجرانيح

حجماد،النهايافألنهموصارتعجيبطريىفىوأرششهم

فى.وإجازكقهم..18ئمعاعاالنجوماثرأفعوضالليلوق

أعداوهم.واما.91كنوماءفىوأعبرتهميلاحرالمبحر
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هذالأجل.2.اصعلتهمالححققعرومنالبحرفىففرقتهم

ياربالقدودىاهمكومسبحواالمنافقينالحدي!ونملب

البكمنمفتحتالحكهةلأت.2االقاهرةيدككلهمومجدوا

فصيحة.الأطفالاليمنوجعلت

عثمرالحلاىالاصحاح

قنرافسلكوا.؟القديمرالنبىبيداعحالهمقوم.ا

تاموا.3تفرةمواضعفىمضاربهموخربوايسكنلم

فأهستفانواعطث!وا.؟ا،عدأءعلىوانتحرواالمحاربين

حجرمنعطشهمومسقىعاليةصخرةمنماءذمنحوابك

وفرح.6أعداءهمعذبالأثياء!هذهلأن.هصلب

ينبو4ددلنأنك.7عليهمفضلتاذاالصراثيلبنوبهذه

بطرحتقللوااذوهمبشريادماالاثراراعطيتالدانمالمنهر

فأريت.!غزيراماءبمرعةاعطيتهم80القتلىالأطفال

.01المخادينعذبتكيفيمطثونكانواالذىبال!عطثى

لماالمنافقونكيففعرفوانأثبوابرحمةجربواحينتانهم

اخنبرتواعظوالدمئللأنك.ااعذبوابالسخطحوكموا

وبهذه.12اولئكداينتمستفحصاصارمملكومثلهؤ،ء

حزناثصمتملهملأته.13وحاضرينغانبينائعصقيتهمالصورة

غدانسمحوافاذ.؟ايوالفهمبتفكرةونحيبمضدعف

الأمرخرة2فىمتحجبينالربفكرواعةوباتهمفىاليهمأحمن

بطرح!طروحابهازدرواممنالأمر7خرقمجبوالأفهم.15

وعوض.16عطفسهمنطرالمقم!مطونيعطئسلماذخبيث
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ايحثرا!وعبدواضلوابهاالتىخيهاقهملاالت!ظلمهمانكار

كلثرةلتظم!عليهمأرهلت.الحقررةوالمواثىالنطقالفاتدة

يخطىءالتىالخطالاأتليعرخوا.17ينحلقلاالذىالمحيوان

القادرةيعكعلىيحعبلالأن.18يماقببهاالانمسانبها

تبمثانضظوم!يخرهيولىمنالحالمخلقتالتىث!ىءكلعلى

صرعبةوحوثاأو910.كامصرةالحسداأوادبابكثرةعليهم

ثائر6ناراناخخةومعروفةغيرجعيرةأجناساث!ديداغضإ،

ثرارأعينهامنمبرقةأوالدخانتتمةمتنفسةاوعاصفة

تث!همانتستطيعفقطاضرارهاليد!التى020مخيفا"

بالشسارةهذهمنخلوا.2اخيهلكهميفزعهبممنظرهابل

منومبددينالمداينةمنمطرودينيسقطواأنيمكنواحدد

ووزنوعددبمقدارثىءكلرتدتل!غك.قدرتكروح

هساعدكوعزةحينكلعفلكحاضرعظيماقتداركلأن.22

لسانكرجحانأمامكال!عالمجميعلأن.23يقاومهامن

.؟2الأرضعلىمنحدرةم!حريةندىوكنقطةالمهيزان

الناهسخطاياعنوتعرضالكلعلىقادرلأنكالكلوترحم

ترذلولم!يهاالموجوداتتحبلأنئه.25التوبةمتوخيا

وكيف.26خلقتهمماثعيئابغضتولاخلقت!ماثسيئا

!نكيثبتلمانيبقىكيفاوانتتث!ألمانثىءيثبت

السيأيهالكه!لأفهاالبراياجميحعلىوتث!فى.27

الأنفمس.المحب
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عشرالثلالىالاصحاح

لأجل.2الكلفىهىالنامدةالضيرروحكلأن.ا

وتخاطبهمتؤ!بهمأخحلأواوضيمايسقطونالذيىتليلاتوبخهذا

انمالأنك.3يارببك!يؤمنوارذيلتهمينزكوالكيما

كانوالأنهم.4المقدهةارضكالساكنينالقدهـ،ءأبفضت

الفاتدةوذبائحهمبموائشيهممنكالممقوتةأعمالهميفتعلون

النامىأحثعاءكى7ورحمهنجلااولادهموقاتلى.هالبر

!اسياد.6الإلهيةاركأصومطمندصهمومبتلمى

بائنأ7بأيدىتهلكهمأنائرتلهاعوقلاالتىالنفومىوالذين

التىالأرخسلهعاهلاوتكوناللهغلماتتفريبليقبلوا."لأ

عليهمشفقتهؤلاءولكنك،8الجحيعمنأكرمعندلهص

لتبيدفممعسكرثهتتعدمزئابيرأرهسلتاذالنالىعلىكتحفقنك

المنافقينتدخعأنعليكيصحبكانوما.9قليلاقلإلملأ

وحوثىالىتدفمهمأوليسطئرونهمالمصاففىالمقسطينالى

فحكمت.ا.واحدوقتفىتمحقهمصبةبكلمهأوضارية

يفربولمللتوبةئسحةاياهممانحاقليلاطيلاذلكيكوتان

افكارهموأنغريزيةورذيلتهممريرةجبلتهمأنعلمكدن

صنذملعونانمصلاكانوألأنهم1101الأبدالىتتغرلا

خطاياهمعنتحفواكنتأنأحدمنتخافولست(البدء

وأ.حكمكيقاوممناو.فعل!ماذالكمقولذامنلأن.12

الظالمين.للناصمنتصراام!تعطاففى.عنبكيخضرهق

ليسلأن.13خلقتهاالتىابضائعه-الأمممى.اخ:ي!زلظيع!ه
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ظلطحكماحكتماانكل!رىالكلفىفتهتمهوالهاله

أهلكقهمالذينعنامامكيستفهمظالمأوملكو،.؟ا

محتسبامقسطاالبراياجميحتدبرعد،نزللمواذ.15

العقابعليهيجبلامنتدينأنقدرنكمنغرلعاامرا

نثصصفتئانفتجنلكللتىوسيلاقكالعدلظابتداءقوتلتلأن.16

يصدتوالمالذىانتقوتكتوضحأنتلأنك.17النىعلى

واننظ.افيجمنارئفمتوبحيغرفونلأماا)ذينوتدرتهبكهال

ثحنتومنى.تدبرناكلئر!باثحمفافبدعةتحكمالقدرذهيد

هذهبممرثنعبلتوعلمت.91حاخمرعندكفا،قتدار

ومتعطفا-وجعلتثسفوقايكونأنلهينبضيقالصكأنا،فعال

توبةاخطأوافيطتمنحهمأئكرجاؤهمحمناأبنا!

يستوجبونكانواالذينواولثكثيانكأعدا*كاتوان..2

وفكافازماناواعطيتهماالتطهلهتابمثلعا!بتهمالموت

بهالذىا،حتهادهوفكم.ا؟الرفيلةمنبهمايتخلحون

بمواعيدوعهودااقساصاباءهم6اعطيتيئالذأولادلاحكىت

العقلببتكاثرأعداغانجلدنحنتؤدبنافاذ.22صالحة

رحكنفتظرحزكمناواذاححلاحكفىنتفكرحك!نااذاحتى

عذبتهم.والظلمالغباواةفىعانسواالذيناولئكفلهذا.23

و)نخذواالضلالةطريقاطولفىاخملولأنهم.2؟أليمالذابا

فطنةلاالفينكالأطنالوعاثواالحيواناتمنهوانذاتلهه2

!از!راءالحكملهغجعلتلمهمفطنةلاكصبجانفلذلك.25لهم

انصافخبرةذاقواو.التوييخبالمهوانيتأدءوالموالذين.26

التىبطك!افيماقبونيتن!بوتكانوالأئهم.7؟العادلالله
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انكروهض!كانوافىنينظرونوهمبهابهلكوناذلهة7لخوها

دينونتهم.ا!كماوافاهمفلهذاحقيقياالهاعرنجوهءقديما

عث!راثمطثالإصحاح

همالله!مرنحةنقحسفيهمالفينالناصجميع،ن.ا

!مرفواانأمشطاعواماالمنظ!:ذالحالحاتومنباطلون

لكنهم.2الصانعافعرنريلاعمالالىافتبهواولاالكائن

وأالمخجوم!ةدافسأوالسريحةالريحأوالروحأوالنارظنوا

العا)مدصيامة3نخدالتىهىالسطءفيرىأوالراكدالماء

-اتهااعجبعمكاتانالتىا،شياءهذه.3لهة3فاعتقدوها

لأنمنهاحسناأفضلهذهسيدهوكمغليعرفوالهة1فاتخذوها

اذهلتهموار.4كلهاهذهظقهوالجمالكونخنصر

ثوةأعظمخلقهاالذىهوكمهذهمنفتفهمواوفملهاتوتها

صطنعيثاهدوالمبراياالمنظوراتجسامةمنلأن.همنها

يميرةمذمةعليهمهداحعلكن.6القيالىبطريقكونها

لأنهم.7يجدوهانوارادوااللهوطلبواضلوالعلهم

نا.باسفظرواقتنعواعنهفيفتثسوناعمالهفىيتصرفون

ا!فرةلمحميجب،وايضا).8حسنةالمبصرات

حتىيبمرواأنامعحتطاعواالصورةبهذهكائواانلأنهم.9

مر!عا(هذهميدوجدوامافكيفالدهريحررواأنامكنمم

الذبت.الميتةا،شياءفى3!الهموخائبةاشمقيا-اذا.ف!م.اء

بانخلافوخضةذ!ط.دلناهسايدىإعمالأ3!هةدعوها

تديمةيدعملنافعغيرحجراأو"ا!يوان.وتطنيلالصنعة
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وئؤحمستقيماخنباالمغيضة!ننثرنجاراكانفان.اا

يجعله.عملهفبنحمينيصنعوبصناعتهتثرهكلمعرفتهبحسن

فىنجارتهصناعةوافنى.12الحيوذلخدمةنافعةلة7

التىالخثبمنالمرنوخةالقطحةثم.13الحلعامخدمة

اخذهامعوجةاغحصحافهاتكونصلبةثجرةمنلتنىءقصلحلا

وثبههانراغه-أولفىمثلهانمصناعتهباهتمامفنجرها

بالاهصفيذاجوطلاهمابحيوانمثلهاأو140انسانبصورت

اهلامسكنالهوجعلنيهتقعيركلوملابالزنجفرثءبه-حمر

بالحديدوامتوثقهلهنقرهموفعفىووضعه.داله

امساكعلىيستطيع،انهعالما.يقعلئلابهواهتم.16

فئيتهأجلمنثم.17(معونةلهوينبغىتمناللأنهانفسه

يخاطبانيخجلولامنهوطلبلهنذروأغراههوأولاده

ويسأل.18للمريضالعافيةلأجلويدعوه.لهنفسلاما

منويطلب.نافعيخرهومنويمتغيثالحيوةأجل-تالميت

أجلومن.91خطوةيمثىبمكئهلاممنالمثىأجل

ممنيطلبالأمورجميعحصولأجلو!نالمعملفىالايصطر

.الأمورجميعفىنافعغ!هو

عن!رالرابع*صحاح

الأمواجفىيسيروبداالبحرفىيركبأنقصدخر7ثم.ا

مناضحفخعيفةأخرىخثصبةمنيطلبفي!"فالمنلالحمة

احتالتالمكاهمبثسهوةذاكلأن.2حملهالذىالمركب

أيها-.كميا!ا.سحباسطأ030عملهبالحكحةوا!صانع.به
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صائياسبيلاالأمواحوفىطريقامنحتالبحرفىلأنكغتدبر

أحديركبأنحتىالكلمنتتاحسأنتقدرانكحوضحا.؟

حكخلةأعمالشكونلاانفتثاء.هصناعةبفيرالجرفى

حق!ةخفبهانفسهمعلىالنا!!أئتهنهذاأجلمنباطثة

الق!يمفىثم.6بمركبفيتخلصونالبحر!يجاوزون

المربعلىالعالمرجاءتوكلالمتكبرونالجبابرةهاكاذ

قدلأت.7يعكدبرتهالذىالميلادنسللملدهروخف

الصنماصا80الحعليصيربهاالتىالخشبهبوركت

.هووذاكعملههذالأنعملهومنهوفملعونباليدالمصنوع

الل!عندمبغوضانبالمسوا-اثنينلأن.6الهاوسمى.بال

يعاقبانفاعلهصعالمفعولالثىءلأن.ا.ونفاقهالمنافق

فىصار!لأنهاالأمم3أصنافىالتاملقليكنهذا،جل.11

الجهاللاتداموفخاالناصأنفسولتجربةللرذيلةاللهخليقه

وجدانهاثمالأصناماخراعفىالتفكرالزنا-بدألأن.؟ا

تكونولاالبدءمنذكانتمالانها.13الحيوةفساد

دخلصوتالباطلالناصتكبرلأن.14الأبدالمىثابتة

الوالدلا.15هريعاأجلهموجدهذاولاجلالما!مالى

لذاكصورةصفعهريعاولدهانتزاحعلىنوحاينوحلنوجعه

ويذبحوايقدهوهأنعبيدهوامركالهعبدهوالآنالمانثالانسان

وحفظتالنفاقيةالعادةالمدةبطولأعتزتثم.16له

الذينالناصو.17المنحوتاتعبتالمردةوبأوامركئمريحة

أتوالبميدهكنهملاجلوجوههمبمحضراكرامها.لع!.يمكنهم

المكرمللملكظاهرةصووةوعملواه!--بعيدمئلهمبححك!



كانهالفانبالمنمحخصهذاحولبحرصهميطوخوالكىعندهم

الجهالعياثتهافىثبتالصناعواهتما!.18حاخر

بالث!حبهالزماتخذهمنيرضىأنأراداذاالصانحلأت.91

خلطنم.25أسحتحسنهماأحسنال!بالصناعةهـلجها

مدةت:لكانوالانسانالمحنوعةالاثكالمناجتذبالناص

الحيوةوهذه.2اودامصالآنااعتقدوهصكرصايمرة

ووضحوااغتصابأوبمشينةخدموهاالنامىلأنكميناصارت

م!.22وحجارةخثبعلىلغ!هفيهنر،فلاالذىالاسم

فىعانثينكانوااذبلاللهمعرفةعنضلالهمكفاهمما

مقدارهاالمظيمالثرورهذهسموالفباوتهمعظيمحرب

يحنصثثاوأولادهميذبحونكانوالمالأنهم.23هلامة

جفخل-تولا.24بجهالةلحهرايسهروناوظلمهذبائح

الآخرياتتلاوواحدكانبلطاهوةزيجاتو،هرفمم!أيضا

مختلطةكلهاامورهمصارت.25بالذلقيحزنهأوحسدا

وا،زعاجوالكفروالضعادوالفثسوالمرقةوالقتلالدمخيها

نسيات.26الح!ا!اتوتثويثىاليمينفىوالحنث

بفرالزواج.الولادةابتدال.النفوصثنمس.المنحمة

الأصنامعبادةلأن.27والثبق.الفسقعكهى.فبهامتا

لأنهم285وغايتهوابتراوهنر!ي!طههىلهاامملاالتى

ي!ثسوناوكذبايكفبونيتبأونكانوااوتجاهلواترحواان

الأصنامعلىيتوكلوناذلأنهم.92سريعايحنثرنأوظلما

يحاتبواانويرهبونخبيثاتسمايقسحونلهانفومىلاالتى

م!تقدا.اللهفياعتضرالأنهمكلهاالمطائلاتنستدلهمهم..3
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البروهونواظلهاحلفواوانهمالاصنامالىاصضااذردئا

توجيهماعلىبهحلفواماقودقبل-تليعى!لأن.3اغشا

افظالمينمعصيهعلنىالكضيةتخوجكيهاخطاواماطائلة

داثنا.

عثموالخامسبىالاصحاح

جميعو!برالاناةطويلمحة!صالحالهناياوأقت.ا

عزتثه.عرفناوتدنحىفلكاخطانافان.2برحمةالمبرايا

المعرفةلأن.3لكحسبناأنناعرضافقدنخطىءلاواذ

لأت.4الموتعلماصلعزلكومعرفةكاكلعدلبك

يثهرلاتعبتزويقظلولاالناصصناعةهعوءخكرأضلناما

منظرهالذى50عليهالوانهاتبدلبماصماغنحكلنفما

صيتةصورةثكلالىفيتوفالجاهلا،نسانفىالثسهوةي!ج

أملهميكونأنب!ستحقونالميثاتعاثقوا.6هيهانفس،

يعبدونهاوالذينيحبونهاوالذينيصنحونوالذينهذهمثل

يصلحأنأءيصنعاللينالطنعركاذاالمحزافلأن.7

والمتئللخدمةطاهرةأوان!عيئهالطينمنجولبىلخدمتنا

الأوانىهذهمنواحدكلاستعمالهووما.تلكتضاد

منينثىءأنباطلايتعبوهو.8الطينصاهمعفالقاضى

منفثحأيسيرحينمنذالذىفلكالهابعينهالطينذلك

يطالبمنهااخذالتىالىسيذهبقليلهصدةوبعدالأرض

لهبانولايعملأنمزمعبانهليسهمهبل.6ننسهبدين

ويثصعابهوالفضةالذهبصانصيضاهىأنبلقميرةحيوة
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فقلبه015،رذ.الةيصتعبأنهثرفاويتقلدالنحالحمنحانعى

الطينمنهواناأثحدوع!رهحقرترابورجاؤهرصاد

ومنفاعلةنفسافيهنقخومنجبلهمنجهللأنهة11

وعهرنالعباحياتنااحتسبوالكنهم.12حيةروحانيهنفخ

الثرحني!تسبيجبانأنهتالواانهمللاكقسابمرهحوما

أوانىابتدعاذاالجميعمنأكثريخطىءأنهعلمقدفهذا.13

فانهم.14الأرخيةالهيولىمنمنحوتةوأصناماضعيفة

أعدا*الأطفالنفومىيفوفماعلئوانقياءجهالبميحا

جمبحاحتسبوالانهم.15عليهالمسطئسدونشحبك

النظرفىأعينهااهضعطليمكنهال!التىلهة3الأممالاصئام

أصابعو،السحفىذانها7ولاالهواءاستنثساففىأنفهاولا

الانسانلأن.16المشىىتعاجزةوأرجلهااللمسفىيعيها

مثالهيخلقأنانسانيقدرولنجبلهاالمتترضوالروحعهلها

ن!أنضللأنهأثيحةبيدميتايعحلمائتأنهفيما.17الها

تعثبىفلمتلكوامامانتاكاناذعانستدفهو.صحبودانه

حسلأالتىالانصياءفانالحيواناتانقىويحبدرن.18قط

تأأحديستطيعبالمنظرول!.91منهااثرهىبازائهالها

وبركته.اللهمديحهربفقدالحيواناتهذهمنخيرايتظر

عشرالسادمسالاصحاح

ا،مبمبكفرةاوعوتبوباستحقافعذبواهذهوبمعرفلهذا..ا

اوأعطاتهمعذابهميازاءنع!عبكالىوأحدمنت.2إل!ميمة.

طبناماالسلويلهم.وهيأتفريباطعطقلذذهمهوى
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ا-تهواولالضروريةالشهوةعناولنكيستردواحتى..3

هؤلاءوأما،.ا!اهاأهـيتهمالنىالمرسلةالأث!ياءأجلحنطعاما

غرلبا!امايذوقوالميمبهـةمدةالاعوازل!لهلما

كانواا!!نهعفولاعقابأولتكيوافىأندعتالحاجةلأ!5؟

اعداءهنميعذبونكانواكيفنقطهؤلاءيرىوأن!ائرينمرة

بلدبخوفنواالضاريةالوحوئسغضبوافاهمكاقواذة5

6016النهايةالىيبقلمغضبكلكنالضريرةا!ات

الخلاصجمةلهمفكانليتأدبوايسيرةمدةاشحطربواأنهم

بما-ءيص!لممنهمالراجعلأن.7ثريحتكوصيهلذكرهم

أريتوبهذا.8الكلمخلحى!يا!سلمأجلكمنبلشاهده

الفينلأن9.لححوءكلمنالمنقذهوأنتأنكاعداشا

لأنهمثفاءلانف!هميوجدولموالفبابالجرادالعاتقتلتهم

اور!اؤكأمما010هذهأمثالمنيعذبواان!تحقين!انوا

-ا!د!مرحمتح!كلأنبالسمال!نناينأسنانولاتغلبهمفلم

اقوالك.ليتفكروابهذهيجربونكانواوانما115!!م

ينمكنواظلأعميقنسيانفىيسقطوالئلاهريعاومعلموا

يارب!يابلمرهمو،عقارابرأهمما،ن.12بمعونجتك

والموتالحيرةعلىالملطانلكلأن.13الكلالثسافى

يقتلوالاصسان.؟اوتصعدالجحيمأبوابالى!تحدر

ادخو!ةالنفمىيستردولايعودلاالروحخرجواذاسوته

جح!وااذوالمنافقون.16ممكنيخريلكمنوالهرب.15

بميولواضطهدوا.ساعدكبقوةجلدوايمرفونكانجهم

الأم!لأن.17بالناروباثواوالامطاروبالبرد.فريبة
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اكترنيهالنارفعلتانثىءكليطفىءاسذىالماءفىالمحجز

صاراللهيبلأنة18(المقسطينموازرهوالعالملانأ

المتافقينعلىالمرهلالحيوانيلهبلكيلاانيسامرةذات

يظردوناللهبحكمانهميعلمونهؤ،ءذلكرأوااذابل

لتمتأحلالملتهبةالنارقوةت!أججالماءومطفىودنحة.!ا

طعام!عوضهانحبكواطعىت.2.الظالمةا،رضطانغة

لهكاننعببلامعداخبزاالمماء!تلهموأرهلتالملائكة

حلاوتثأظهرجوهركلأن.2امذاقةكلوالتذاذلذةكل

فينتقلمنهمواحدكلشهوذاكماليخدمفكانلاولادكلكالتى

الثلجوأبقى.22الطعوممنارادهطعماىالى.طعمه

أبادتهاا،عداءاثمارانليعرفوايذوبافلمالنارمعثابتاوالجليد

ايضاوهذه.23الأمطارفىوالبروفالبردفىالمتوقدةالنار

حظدمةالبريةلأن.،3قوتهاسناستالصديقرتلتفتذى

لاح!انوتتكرمالظالمينعلىيرهللعظبفتمتدالبارىايهالك

الىتفقلبكانتحينئذفلهذا.25عليكالمتوكلينالىيصل

المحتاجينمشينةنحوالكلتربىالتىموهبتكوتخدمنىءكل

الاقنسانانياربأحببتهمالذينبنوكليعلم.26اليك

لأن.27بكالمؤمنينيحفظقولكبلالأنيارأجنايىقفذوهلا

فذابالثمد!ثصعاعمناليسيرأحماهالنارتفسدهلمما

نعبقاتينبغىأنهللجميعمعلوماليكن.28سريعا

لأن.!2الثمدىمثرفنحواليكونجتهللنثكركالثصمس

غمكماءويسيلشتوىكجليديفربلهشكرلامنرجاء

فافع.
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عتنرالسابع*صحاح

لأجلبهامتنجر!واقوالكياربعظيمةاحكامكلأن15

خلنوااذالأثمة،ن+؟لهااثب،التىالخفوصضلتهذا

مقيدينانطرحواالفديصةا،مةعلىيتسلحلواانلهمممكنا

وحصلواال!قوفنحتانحبسوااذالطويلاكيلوالظلامبقيود

خفيونانهمخلنواوحينما.3الأبديةالسياهة!تهاربين

شديدبخوف!ظلمنسيانبحجابتئنتتوام!.وبةخطايافى

يمكنهلمام!كهما)ذىالكهفلأن.؟عظ:مبتعجبوقلقوا

وخيالاتيقلقهم3اننازل!!صلحار*نخاتفينغيريحفظهمات

نايمتطعلمالنهاروضوء.هغتخوفيملهمتنراءىعابسه

لتضثبتتالبهيهالنجوملمعاتولاواحدفىمرةولاد!مبضىء

جدامخوخةبغتةنارلهمظهرتبل.6المدل!هالليةتلك

يظنونكانواببصلمالذىالوجهفلكهـتخوفاجمنوهاث

وضحالسحريةوا)هـ-ناعة.7هىمماأثرالمبحرةالأن!ياء

لأن.8انمثحتيمةصعالتوبيخالفطنهولتكبرالضحك!الجها

هؤلاءوجزعهاالسقيمهالنف!ى!قلقيطردواانوعدواالذين

الخيالاتأخاف!همماكانانلأنهم.!مضحكتورعأمقمهم

جازعين.فهلكواهزمهمالهواموصفيرالذميمةالدثابفتقاطر

لمانهمانكروامتةعنهيجتنبانأحديستحليعلاالذىوالمهواء

لأنعليهالدينونةأنلهفيشهدهائبهوالثرلأن.ا.يروه

الخوتلأن.ااالبلايالنفمهادانماتخيلالمقلقةالنية

ككفاذا.12التكرمنالمموناتتوقعالاتيئاليس
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لأجلهاالعذابالنىالعلةجهالةتحعب!ليلاالانتظارداخلا

يمكنلاالتىالليلةدهمتهملمافاولتك.13هىممااكثر

فغمهالنومهذانياماكانواالجحيم!طابق-تالواردةاحتمالها

يضمفوتكانواوتارةالخيالاتمنالمخاوفتارهفوهمتهم.ا؟

كاناذثم.15يتوقعوهلمخوفوفاجأهمأنفسهمبخروج

كانوان.16حديدبلاالسجنفىخحبسمنهمأحدسقطتد

الحقلفىمؤأجراا،رف!فىيتحبفاعلاأوراعياأونلاحاأحد

ربطواتدجميمهملأنهم.17منها!دلاضروريةصابرفقد

صوتاوتحفرريحكانوان.الظلمةمحلسلةواحدذبملسلة

جارماءخريراومتكائفةأشجاراغصان!جمناللحنحسنطيور

جرىأو.مثدحرجةبحجرةثديدةوجبةاو180بقوة

زانرةوحوضصوتاو.هعيهايبحرلامتطافرذحيوانات

هالتهميجاوبالجبالتجاويفحنصوتاو.هانلازئيرا

حاويابهىبنوريتلألأكانجحيعهالمالملأن.91وأفزعتهم

ليلثملهمقدوحدهمواولمنك..2ممثوعةغيراعماله

أنقا!لذاتهماذافكانواتقتبلهمانالعتيدةالظلهةصورةنقيل

.الظلاممن

عث!رالنامنالاصحاح

اولئككانالذينعظيمنورعندهمكانوأبراركا.

يضبهملماذأنهمثم.صورتهميبصرونولاصوتهميسمعون

تبلامظلومينيضروالمأنهمواذ.2يغبطونكفكانواكذلك

يطملواهـيللنميفةأدن!منكيطلبون!وكانوأيث!كرونك.كلئوا.
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فارياعمودامعروفغيرهنرفىمرشدالهمكاتفلذلك.3

كانوااولئكلأن.4اكثورالمسكنتضر،نمساومنحتهم

علىغلقوااذاالظلمةفىويحسبواالنوريفقدواانمستحقين

أزمعيبلىلاالذىالثريعةنوركانبهمالذينصحبومينبنيك

ولماالابرارأ!فاليقتلواأنارتأواواذ.هللدهريعطى!ن

او،دهمكثرةاهتاصلتلتوبيخهموخلصالأطفالأحدطرح

عرفهاقدالليلةوتلك.6اهلكتالفزيرالماءقومجاعتهم

عليهمبهاوثقالدماالاقسامعرفوااذاحتىتبلمنأباؤنا

للمقسطينخلاصاث!عبكمنفقبل.7باهعتيثافيتذكروئها

ذلكفظيرالمظومينعا!بتكطلأنك.8للمماندينوهلاكا

الأبرارالصالحينأولادلأن.!ث!رنتنادعوننااذ

بانفافالمدلثربعةووضحواخفيايضحونكانوا

سيقبلونالأبرارأننفسهاالصورةهذهوعلى

وصراخ.ا.الآب،ءبتهليلفيسبحونوالمماعبالخرات

علىبهيبكىفحيد،اونجكاءويم!معمتفق4غربصوتالأعداء

متماويةبطايلةالسيدمعالعبدوعذب.ااالأطفال

ففسهاالحوارخسهذهاصابتهماالملكمعوالثرطى

موتىلهمكانواحدنسبيهبموتأجمحونوكلهم.؟ا

نياذالموتىيدفنوااناكفاءكانوامايلاحياءلأنيحصونلا

منلأنهم.13المكرمةولادتهمبادتواحددلحظةمتدا!

اعنرفواالابكارابادةفىوأو،ثشابصدتوالما،محارأجل

البراياكافةاثتوللممالانه.(1اللهابنهوالئعبأن

كلمتكحضرت...ةخا.2المليلهمككوانتصتلملمعكوقيفسكؤن
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وهطالىوبثتالملككرامىمنالسماءحنالكل.علىالمقادرة

بامركصرهفاميفا.16صارمامحارباالمهلكةالأرض

لأرضفىيقفوكانموتاالجميعملاامامهمقامواذمثسهرا

خيالاتهريعااقلقت!محبمئذ.17اسماءالىوينتهى

تكان.18يظنوهالممحخاوفواثتمامهمالخبشةالأحلا!

التىالملةلهموأظهرميتنصفحر2صوضعفىيعحقطاحدهم

هذهأزعجقهمالنىا،حمالملأن.91يموتكانالجهامن

اجلهمنماعارفينغ!يحوتوالئلابهذافعرنتهمسبقت

محنةمستهمحيننذالمقسطينمنوقوم.2.السوءيهصيبعم

ثرماغيظئهلكنالجماعةاضطرابالبريةفىوصارالموت

فحاربسبقفيهعيبل!الذىالرجللأن.2اطوبلةررة

للاسستضفارالبخوروبخرالصلوةترصخدمتهملاحوتناول

خادمأنهبفلكنأظهرغايةنجةللمصبوجمملالفضبوقاوم

للاحهبفعلولاجسمهبقوةليسالجمحوغلب.22لك

ا،باءأقسام!منبهانكرهبمابكلاصهالمعاقبأخضحبل

علىبعضهميسقطالموتىكاناذلأنه.23وعيودهم

الطريقوفصلالسخطفقطعالوسطفىوقفكثراجهعابعض

لبو!سهعطافعلىكانكلهالمالملأن.24الأحياءالى

وعظمتكمنقوثةجواهرصفوفاربعهعلىايههـباءوعظانم

وجزعبهذهالمهلكفانصرف.25رالححهتاجعلىمصورة

كافية.وحدهاكانتالسخطمحنةلأنالأنياءهذهمن

من!رالتاسعالا!محداح

يلاالانقضاءالى-عليهـمالقضبفلبثالمنافتوناما10
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أفنوالأنهم.2المسنطئفةرهمأ!رفعوفمبقتدفانهرحمه

وكضؤاتندمواواذ!رةبمرعةوأرهلوهميخرجواانلهم

!كانواأيديفمفى!ا!يةالاتراحكانتوتدهذا.3يطلبونهم

الجفانلأمنخر2ف!رفابخفبهمامواقهمضورعلىفئتحبنن

قدكفوميطلإونهمركضواوأخرجوهمالي!تضرعواوالفين

امتحقوهاالضالثصةالأجلهذاالمىا!متذبهماذ.(هؤبوا

ابعذاب!خلواينكروهولملهمعرضنسيانفخامرهم

!سلنها"فغبر!جمكوأماة5الحذاباتجملةفىلهمالباش

ابويةلأن.6مستفرباموتافوجلوااولئكأسامعجزا

أوامرك!ا!مةبجمصإلب!ء!نأيضافوقمنتثصكلتكلها

تظللكافتا!ا!ةلأن75مضرورينغيرغلهافكلتحفظ

اليابسة"الأدضتحريررهوبهالعسافاالماءو-تمعع!كرهم

غمرمنررنعةوبؤمةمموفيخرطرلقالأحمرالبحرخهوظهر

أبصروااذطلدصمتورةكلهاالامةعبرتفيها.8عميق

وركضواكالحبرعوالأنهم.!ومعجزاتكعجائبك

+نهم..انجيضالذىالربايهايسحبحونكمحالحملات

عوضالأرضاخرجتكيف!سصفىكانماالانحتىتنكروا

الضفادعاهـلأبدلالنهروابرزفباباالحيو،ناتنناج

الشهوةأو!دوأولجديدة!يورتواليدابصرواوأيخرا.اا

ثهوتهم!اولفصد.12التعيماطعمهوالتمسوا

الخطاةالىالعذاباتووردتالسلوىلتمزيتهمالبحرمن

السالفانبالنعاغتصابطفىالمثاجمةالصواعقصنخاليةيخر

+مهم.13ث!رورهمعنواجعيبمدلموقبوالأنهمكونها
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يعرفوهملممنقبلوامافهؤلاءللغرباءشديدامقناابتدعوا

فقطهذاوليس.؟االمحسنينالفرباءاممتحبدواوأولئك

بتنقلالفرباءيقتبلونكانوالأنهمغيرهافتتدلهمكانبل

ثحاوكوهم:الذينف!رورينيقتبلونهمكانواوالذين.15

أولئكمثلالنطر.ف!ا!قوا16اليمبعذاببهمأضروااففدل

مدلهحةخللحةاشتملتهماذالصديهدارابوابعندافجتمعين

ان!قلنقاذالأته.17منزلهامواب!خوليطلبكانمنهموكل

جمها!الكيفيةلحنيبتدلبعضالىبعضالاهتقصاءات

منيقايسانقيستطاغلحفهافىججعهاثابتهوتنجقىالمعزخة

هابحا-يخرالىانتقلتالسابحاتلأن.18يقينامنظرها

فىاتتدارهافوققويتوالنار.91الأرضوجهغئنىوالليل

وشهب..؟.الطافيةطبيعتهعنامتففلوالماء..اناء

بترددهابلاهاال!ريعالحيوانلحومتضرلمفعلهابخلافاللهإب

ذوبانهالمريعالجيدالطعامفلكذابولافيهاوسلوكها

ثأنعظمتياربالاشياءهانرفىلانك.ا؟كالجليد

عابه.ناظرتومكانزمانكلوفىتهملهولمونصرفتهث!عبك
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سيرأخبنيمفوعح!4

الظتح(القوك)

وا،نبطءالث!ريعهبواهطةعظماءكنبرينحكهةلنا!رت

نمكحانلظينبفىأجلهممنالذينتبعوهمصمنوغرهم

القارئينأن.يجب،أنهوكماوالحكتالعلمل!بباهرإئيل

للطمصحبينيصيرواانا!ضالفبفىلكن.علماءيصيرون

حرصاحرصمابعدمنيثسوعجدىأنوكاتبينلأفظين

النىالاخرىوالكتبوا،نبياءالناموصقراءةعلىث!ديدا

الىتدعواثحياءبمضيكتبأنأرادباننا2قبلحنقسلمنا

التعايماكطسبواواذا.يتعلهواأنلرغبواوالحكههالثعلم

أحرضكمفاناالنا!وصحيوذئويثبتونجيداحرصمايحرصون

بهنقصناعمانصفحوا.واصغا!وممرةباجتهادتعرهواان

العبرانيةالكلماتلأن.الكلا!أنتظامالترجمةمقامةمن

والثريعةبلفقطهذهوليس.أخرلسانالىنقلتاذاشقص

فليلاليساختلاففيهاا،خرىالأمضاروباقىوالانبياءعينها

افرجيتى(يامفىوالثلاثينالثامنةالممفةفىلأنتقابلتاذا

وجدتطويلازماناهناكمكنتماوبحد!صرالىأتيتالمك

مهانا.ولايسرالب!تعليمفيهام!روكةاسفاراهناك

اتيتكث!وبسهرالكنابهذاأضرأنيخرااضرتفلفلك

الانتهاء..أنالىتققثتا.القىللاشياءزصانمدةفىبالتعليغ

وكتعلمواأنفسهمفىيرغبواانيريدونللذينالسفرهذااعطى

يحفواانيريدون،الذينحياتهميدبرواانلهمينبفىكيني
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.الربثريعةحسب

يثححوعاحكمة

*ولالاصحاح

الدهرالىصهوهىالربقبل!نهىحكحةكل.ا

الدهروأيامالمطرونقطالابحاررمليحصىانيقدرمن.2

الأرضوعرضالمماءارتفاعيهمحأنيستطيعومن.3

مفذا!طتةوفهمالجميعقبلخلقتالحكمة.؟والضمر

وسالكها.العلىفىاللهكلمهالحكمةفبع.هالدهر

وامرارهاالحكةاصلانكث!فلمن.6الأبديةالوصايا

دخولهاوكلثرةظهرتلمنالحكمةمهنة.7عرخهامنصترى

علىالجالمىجداوالمرهوبالحكيمهوواحد.8فهمهامن

وم!اواحصاهاها3ورخلقهاهو.9ا،لهالربكرسيه

وضحهاعطيتهحسببثركلصع..اأعحالهجميععلى

واكليلوفرحوافتخارمجدهىالربخث!ية.االمحبيه

وفرحامروراوتمطىالقلبتلذذالربخمشية.12السرور

الآخرةفىناجحايكونالربيخضىمن.13أياموطول

المربفبلمنعطيةالربخثية.يتباركوفاتهيوموفى

مكرمة.حكمةالله!حبة.14محبوبةمسالكوتكونالالثه

عظانمهاممرفةوفىالرؤيافىيحبونهالهمتراصتوالفين

الرحم.فىخلقتالمؤمنينومعالربتقوىالحكمةبدء018

دؤتمنزرعهماومع.الدهرأساصخلقتالنامىومع

كل.17ثمراتهامنوت!نلاهمالربخث!يةالحكتملق.16

تاج.18-محصو،تهامنومخازنهمزخانرهامنتملابيوثمم

وكلتا!ا.الثسفاوعافيةسلامةتملاالربمغانها!كبة



2501يثوعحكمة

وأحصاهاها6روقد.91محبيهاهتخاروترخعاللهمواهب

يملكونهاالنينمجدورخعتالفطنةومعرفةالحلمقسمةلأنها

العحرطولةوا!انهاالربخشيهالحكمهاصل020

خثيةلهليسمنلأن.الخطيةندفعالربخثية.2ا

لأنيترررانالظالمالضخوبيقدرلا225يتبررانبقدر،

يحتملحينالىحتى.23استئصالههوجسارتغضب

حينالىحتى.،2السرورجزاوهذلكوبعدالصابر

الحكمةذخانرفى.25بفهمهتخبركث!ةوثسفاهاقوالهيجن!

اثعمتهيتاذا260،لربخث!يةالخاطىءورذيلةالأدبممنى

لأن.27اياهايحنحكوالربالوصايافاحفظالحكمة

والحلما،يطنوصسرته.الربخضيةوالأدبإدحكمة

!لتربقلبمنهتقربولاالربلخثيةأمينيخرتكىلا.28

.03بثعفتيكتمثرولاالنامى3أمامرانياتكنلا.92

الربويكتمفتعييرالنفمكوتجفبشسقطلئلاترتفعلا

بصدقتقدمتمالأنكيطرحكالجماعةوهطوفىخفيماتك

غشا.مملوءوظبكالربخثحية

الثانىالاصحيي

للتجربةنفسكاعحدالربلخدمةتقدمتاذايابنى.ا

المتصق30البلاءزصانفىتسرعولاواحتولقلبكوضع25

كل!ما.،حياشك3خرفىفضللكليكونصبوراوكنبالله

صبوراكناتضاعكوفىالوجععلىواصبرناتبلهأتاك

!يجربونالمقبولونوالناصبالمناريجربالذهمبالأن.ه

لمقاصكيرثكنهرعليهوتوكلباللهآمن.6ا!تواضعانوت



3يعتعوعحكمةاة6

قنصرفواولارحمتهاحتملواالربحنائضيا.7طريقك،يقوم

صحيعفلابهمفوا3الربخائضيا.8ت!قطوالذلأعنه

الصالحاتعليكمهتاتىبهترجواالربياخائفى.6اجركم

الأولالأجيالفىتأملوا،01والرححاتالدهروسرور

بخشيتهئبتمناو.فخزىالربعلىتوكلمنوانطروا

رؤوفالربلأن.اأفرفضهاستفانه!ناو.فاف!ل

فئويخلصالخطاياويغفرالرحمهوكئيرالأناةطويلورحوم

وللن!فاهالقلبملتوىهولمنالويل120المشدذأوان

حافبين.علىالداخلوللخاطىءالاثمالعاملةوللايادىالث!ريرة

ي!حترلاهذالأجليؤمنلملأنهالقلبالمسترخىالويل130

يفحصهمحينمايفطونوماذاالصبرتركواللذينالويل10،

يحفظونواحباؤهكلماتهيخالفونلاالربانقياء150الرب

يمتشوتواحباؤهمرضاتهيطلبونالربأتتياء160طرقه

ويواضعونقلوبهميهيئونالرباتقياء170ثريعتهمن

فىوليص.الربأيدىفىلنقع.-18قائلينأمامهأنفنهم

وحمقه.كذلكعظمتههىكط،ن.الناصأيدى

اثمالثا،صحاح

اصنعواوهكذاالوالدانالىاهمعواالاولادايها10

حك!وثبتا،ولادفىالأبنرفالربلأن.2لتخلصوا

كمن.(خطاباهيستغفراباهيكرممن.3البنينفىالأم

يسرأباهيكرممن.هأمهيثرفالذىالذخائرخزن

ابأه.يثرفمن.6لهيستجابصلاتهيوموفىلالبنين

الربيخثىمن.7امهيريحالربيطيحومنأيامهاإتطول



7؟ا.3يثصوعحكمة

واملثأباكأكرم80لهكاسيادوالليهويخدمأبا!يكرم

بركةلأن.9غبلهما"نالبركهعليكلظتىوالفعلطلقول

ا،هاساتفتئعالأملعنةأماالبتينمنازلتثبتا،ب

ابيكباهانةخخرئكليسلأنأبيكاهانةفىتفتخرلا..ا

كونالاولادورذالة.ابيهكرامةمنا،نسانثر!لأن.اا

أبيكثيخوخةعلىاحرص"بنىيا.12ثرفبلاالام

تهنهولافدارهفطنتهأضاعوان.13حياتهفىتحزنهولا

الخطاياوعوضتمحىلال)والدالحدقة،ن.ا؟قوتككل

الصحووكمثللكتفكرحزنكيومفى.15لكتبتنى

يكوناباهيهول-ت.16خطاياكتحلهكذاالجليدتلى

.17أمهيغضبالذىالرب!ةلصنوملحون.كمجعف

معتبرانسانكلمنصبوبافتكوتبا،فاذاعهالكاكطبنىيا

نعمتكفتجدذال!وافعبهكذاعظيماتكونمابمقدار.18

لكن.ومكرمينمئنرفينهمكثربت.91الربقدام

وي!جدعظي!المربقدرةلأن.2.الاهرارتكث!صفللمتأنبين

تفحصولانيلهعليكيصرماتطب،.21المتواضعينمن

لأن.بتبرربهتفكزبهأمرككلحا.22طاقتكيفوفما

تفحصلا.23المكتومةالأثياءبعينيكتركانلكليمى

البشر!طفةتلوفلكخنهرتكلثيرةأشياءلأنأعمالككئرةفى

أضلتثريرةواعتباراترتبتهمعرقلنهمكق!ينلأن.24

صحتاجماتكونالعيفينمقللثهيكنلماذا250فطنتهم

يدهباوالذى.26تدعىلاالممرفةعديمكنتواذا.للنور

فيمعوءفي!هالقامى.يك!نالقلب.يهلكبهالخطر



4يثوع!حكمه801

ءوالخاص.بالأوجاعيثقلالقاهىالقلب270النهاية

ئن!فاءلهليسالمت!.بنحجح.28خطاياعلئخطايايزيد

امثالايتفهمالفطنقلب.92فيهتأحلالخبثنباتلأن

يطفنهاالملنهبهالنار030الحكيممت!هوةالسامعةويلأذن

نحطيكافىءمن.3االذنوبتخمدالصدقةوكغىكالماء

ثباتا.يجدهقوطهز!توفىهذدبعدالذىيتفكر

الرابعالاصحاح

المحتاجينعنعيفيكتردولاالفقرحيوةهقدلابنىيا.ا

ممكنتهئرجلاتغظو،جائعةنفسانحزن،.2

الملتمسعطيةعنتبحلىءو،الباند!قلبتضيهت،.3

الفقيرعنوجهكقصرفولاقرفضهلاالمتضيققخرع.؟

س!بيلاعليكتجعلو،.عينكتصرف،اليكالمبتهلعن.ه

بحرارةعليكيدعىمنلأن.6عليكيدعىأنلانسان

مجممالذاتكاصنع70طلبتهخالقهيستجب.ففسه

للفقيرافننةاصغ80للامام!رأهحكوطاطىء.مأثورا

المظلومظص.!باطافةهلاميةاجوبةوأجبهحزنبلا

لليتامىكن.ا.القضاءفىبنفسكتضجرولاالظالميدمن

أكثريحبكوهواسعلىكابنفتكون.رجلهاكأنكولأمهمكأب

طالبينهاوتقتبلأبناءهارخعتالحكمه110احثهتحبكمما

هرورايمتلنوناليهاوالمبتكرونالحيوةيحبيحبهامن.12

يباركهدخلت!كانوأى.مجدايرثبهاتمسكمن.13

يحبونهاوالذينالق!ومىيخدمورخداصها.14الرب

يثأملومنيلامميحكملهايسمعمن.15ال!ربيحبهم



يثوعهحكمه
901

دتكونيرئهافهولهايأمنكانان160م!ئنايثبتفيها

خوفا"بالعكسأولامحهتسلكلأفها.17ثاجة4أحقاب

وثختبرهبنفسهنأتمنحتىبأدبهاوضذبهعليهتلقىمرعبا

وئكشفوتسرهممتقيماايهتعودوأيخا.18حقوقها

هقوطهابدىال!وتسلمهمهحلهضلغاذا.ا!خفاياهاله

أجلمنتطتحىولاالثرمنواحدرصالزصناحفظ020

ويوجد.الخطيةالىيقودحياءيرجدلأف.2انفسك

ولاننسكخدتحابلا.22وشمتمجدايورصحياء

وقتفىالكلاممى!تنعلا.23لمحقوطكتسحتحى

تعرفالحكمةلأن."2للبهاءمحمتكتخفصولااشخلاص

تولتضادلا.25اللصطناقوالمنوا،هـبىالنطقمن

،-خألا.26أدبكعومكفبفىواخجلالبنةالحق

خضعلا.27النهرمجرىهمغتحبو،بخطاياكالاقرار

جاهد.28مغتصبوجهتتخذو،الجطهلللانسطنذاتك

لأجلكيحاربا،دوالرب.الموتحتصا!قلاجل

أعطلمكئوك!لاناالمنفعةو!ويم!نكصريصاتكنلا.26

!جيدكظالمالاهنكمقلقاحنزلكفىكالامروتكنلا..3

.العطاءعن!خحةللاخذخس!يدكت!تلا.3ا

الخامسالاصحاحا

حياضفىتكفينىتقلولا.مقتنياتكعلىتتوكلل!.ا

قلبكهوىطريقفىتمملكلالكىوقوتكنفمكتقبعلا.2

ينتتممنتقماللهناناعمالىلأ!لي!بنىمنتقلولا.3

الر!لأن.محزناليصارفمناذنبتتقلا.4لثتهك



-6بنعصعحكمةااة

أجلمنخوفبلاتكونلا.هالمجازاةعلىالاناةطودك

تقلولا.6خحليةعلىخصيةتزدولاالمففودةالخطية

والفضبالرصةلأنفنوبىكمرةعنويتجاوزكثيرةرافتهان

ثتاخرلا.7الخطاةعلىلمحضبهويحليقربسريمامنه

ينزلغضبهلأن.يومبعديوماتتباطأو،الربالىنربمأن

مقتنىعلىتتوكل،.8يستاصللتأ،تقاموقتوفىبخضتة

تنقلبلا.6وا،نمقامالمخدةئيومينضعك!لأت.اوولم

الخاطىءيكوتهكذالأنصبيلكلفىنسلكو،ريحكلمع

واحداقولكوليكنرأيكفىثابتاكن..االلمانيىدو

وانحلق.بالحقحياتكولتكنسماعكفىاملرعا.!ر.اا

والاقريبكنحاهـبنهملككطنات120بتمهلالجواب

التكنمفىكلاهماوالهوانالمحرف130غ!علي،يدكفلتكن

تقاخذولافطحاقكنل!.ا؟دلقوطا،نساتولسان

!الذملهوالندأمةالخزىالعاهـفعلىلأتفتخزىبلسانك

صفرا.و،كبيرا،احداشحتقر،.15!انينلذىإ!ورث

الساسعى*صحاح

الثريربا،ممانهكمالأنهحسديقمكانعدوات!ر،.ا

ترفحل!.2اللدايخنذوالخاطىءهكذاوالعارالخزىترث

تؤكل.3نفسثهكالثورتخطف،لكى-مكبرأى2كأ!ا

النفس.؟يابسكعودذاتكوتتركانماركوتفعدأوراقك

الكلامةإهللاعداءشماتةوتجعلهح!احبهاتهلكالفسيرة

الائ!ئأن0ئ،يزيرالكلامالعذبواللساناصدقاءه.ي!ثراللطيف

.رأيكاصحابوأماكثرينعطيكالمملهونليكن..6ا!لأح



6111!حوعحكمة

بالتجاربناخذهصديقااخنصان70واحدالألفف!ن

يثبتو،وققهفىصديقيوجدلأنه-8صيمالهتأمنولا

العداوةاوىصدا!تهتتحولصدينويوجد.9حزنكيومفى

صاحبكيكونصديقويوجد015كبفضهخصومهريظهر

يكونخيرأنكوفى.ااحزنثهيومفىيئبهتولاالمائدةعلى

عليكيكوناتضعتان120بيتكأهلفىويتبينأنتكما

منواحتفظأعدائكمنشاعد.13وجهكمنويختفى

فقدوجدهومنحصإنسترالأمين1)حيق.16صليقك

يوجدوليسشبيهلهليمسالأمب!الصديق150كنزاوجد

والذينالمحيوةثفاءالأمينالصدبق160صلاحهلعدلحد

يمهلالرببخثىمن.17يجدونهالربيخثون

الأدباختريا!نى.18قريبهيكوتهكذاكمثلهلأنصداقته

مثل.!االشيبتىالحكمةفتصادفحدائطامنذ

لأنكالصالحةثمرأتهاواطضاليهاتقدموالزراعالحراث

أف!صا.2.صريعاغلاتهامنوتأكفقليلاتتعبعشهافى

.21الرأىماجزبهاسثبتولاا!الجهاعلىالحكمةعصر

ليطرحهايزحنو،عليهضاامتطيكونالصخرةكلقوة!هى

!متبين!وليستاسمهاكلمثلهىالحكمةلأن.؟2عنه

نرلهضر!و،مثورتىوافإلبنىيااممع230لكثرين

نرهافىوعنقكقيودهاذرجليكوادتل.24نصحيحتى

.26برباطاتهاتضجردلاواحملهابعاتقكاتضع250

افحص270طرتهااحفظقوتكوبكلنفسكبكلاليها3تقد

لأفي.28تتركها،الرمحهاواذألكفتظهرواطبهاعفها



7يثوعحكمة211
-

وتكون.92للسروراليكوترجعراخهاتجدأواخركفى

لأن..3البهاءلحلةوانيارهاالقدرةلسترقيودهالك

تلبمها.3االخلاصرباطاتوربا!اتهافيهاهىالعالمكراصة

كئتانيابنى.32ا!رحباكليلذاتكوتثللالبهاءلحلة

مكرذاتكونهواهانفسكأعطيتوان.ختأدبتثحاء

افنكأملتوان.الفهمتقبلتسمعأناحببتوات.33

كانبمنواقترتالن!يوخمجسقففى.34حكيماتكون

الفطنةأمثالتفوتكو،باللهخبركللنممع.35حكيط

أبوابهدرجقدمكولتطااليهفابتكرفهيمارايتأن365

حين8كلوصاياهفىوادر-!اللهاوامرفىفكركليكن.37

لك.تعطىالحكمةوثسهوةقلبكيثبتوهو

ا!سابعلاصحاح

ع!تقباعد.2نئريحتويكفلاالشرورتعهللا.ا

الظلماثلامفىتزرعفيبنىيا.3الظلمعنكت-تجعالظالم

سلطةائربمنتطب،.؟اخمافهبعةتححدولا

تظهرولاالربأحامقتبررلا.هالملكم!تالكرامةمنبر!لا

تاقاضياتح!اتتطلبلا،6الملكامامحكيمانفسك

ث!ىافتجعلمقتدروجهمنتضرلنلاالظامترطلانتقدرلم

انكثتدخلو،المدينةجماعةضدءتخطى،.7الحتقاممكفى

مرةمنلانكمرتينبخطيةذاتكنرتبط،.8الجمعفى

قرابينىلكثرةينظراللهانتقللا.9مبرراتكون،واحدذ

صغيرتكنلا..ايقبلهاهداياىالعلىللهقربتواذا



7113يث!وعحكمة

.11الرحمةف!ا!عنتعرضولاصلاتكفىالنفمى

يضعالذىلأن.نفمهصرارةفىواقعبانسانتستهزىءلا

تصنعولاأخيكعلىبكذبتحدثلا.12موجودهوويرفع

لأتالمداومةكذبكلتكذبانتشاءلا.13هكذابصديعك

.المصسيوخمبصفىكت!-انتكغ،.؟ارديةعليه

التعبةالأعمالةكرهلا.15صلاتكفىكلاماتكررو،

ذاتكتحمبلا.16المعلىمنالمخلوقها،رضوفلاحة

واضعء17يبطىء،السخطبأناذ!س،الخطاذجماعةفى

صديقاتفيللا.18ودودنارالمنافقانقاملأنجدانمسك

تحتقرلا.91أبريز!ذهبخالصاأخاو،.البنةبضيره

تخصرلا.2.الذهبتفوقنعمتهالأنوصالحةحكيمةامرأة

فلتحب.2انفسهمعطيااأجصولابنصاحهعاملا!بدا

لككانان220الحريةتعدمهولا.الناصحالعبدتفسك

.23عندكتىتلكضروريةكانتفانفافتقدهادواب

الحداثةمنذعنقهمواخخسعأدبهمغاح!ناو،دئككانان

تبثىولااجسادهنعلىفاخرصبناتلككانان.4؟

عظيما.أمرامكملافدكوتابنتكزوج.25بوحهكلهن

تواخقامرأةلككانان.6؟رزينفهيملرجلوامنحها

.27ذاتكعلىتامنهافلاالممقوتةوأماتكرههافلانفسك

أنتهأذكر280ا!كتنهدقندسولااباكاكرمتلبكبكل

.!2لكصنيعهحافظيرتكافنهحافبحاذا.ولدتبوامطتهما

الذىحب..3كينتهوطهرنفسككلمنالربأنق

أتق310خدامهبحقتستخفولاقوتككلمنصتعك



8يثوعحهـهة،11

البكورمنأمرتكحاسهمهوأعطهالكاهن3واكرالرب

ققربهااستقليسوذبيحةفراعكوعطيةتهاونكعنوامنغفر

لكىيدكابسطوللفقير.33القديسينريةوبكهللرب

تمنعولامعروفةحىكلامامالعطاءنعمة.33بركلكتتم

معونحالباكينتعزيةعنتففل،.؟3الميتعنمعرونك

هذهمن،نكالمريضتفتقدأنتتكاسللا.35المنائحين

الىءتخطىفلنأواخركنف!تاقوالكجميعفى.36تحب

الدهر.

الظمنالاصحاح

.2يديهفىتتعلئلا.صقدرانسانمحتتنازعلا.ا

لأن.أصيه!اجهتحوجكلتلاغنىانساتصعقتخاصم،

تتجادا!لا.3الملوكقلوبواشمالالذهبأهلكهمكثررين

تهازحلأ.6الحطبنارهملىذجمعولائصيحافساتمع

راجعاانعاناتعيرلا.هأجدادكنهانلالكىالأدبعديم

تممهزىءلا.6القأدبمعبيلفىجميعنالأن.الخطيهعن

ننئمتلا.7يثيخونالذينمنالأتشيخوختهفىبرجل

ندريبترنضلا.8نموتكتاانناواذكرعدوكبحوت

ومخدم.الأثبمنهاتتعلملأفكامثالهموتذكر.الحكماء

لأنالمثعيوخكلامصنتتضجرلا.!بنصاحهالعظهاء

وقتفىالفهممنهمتستفيدوأنتبانهم2منتممواهؤ،ء

الخاطىءخمضعثسحل،.01جواباتعطىانالحاجه

لنلاالشلتمدجهققاوم،.11نارهلهيبفىتحترقفلا
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فان!نكأقوىهومنققرضلا.12لفمككامنايجلس

اكثتضمنلا.13-ا!كالختقدانئهفاح!بأقرضته

تقضلا.ا!أالوفاتعلىنفم!فثبتفصمزتوانتقدرصما

معت!سلا15د!ك!وننرفه"بحسبلأنالقاضىعلى

حسبينمللأشه8ا!كشرور!يثقللئلاطريقفىالمجسور

تحنعخصومة-لا165بجهلهتهـ.كوأنتارادته

وحيثثىءكلاعندهالدملأناشبريةئتصمابخهولاالفضوب

يقدرلالأنهالجاهلتثا؟رل!.17يحلرحثامعينلكيكنلم

لستلأنكالغريبأطمسراتصنعلا.18قولايحتملان

يىتلئلاانعسانلكلق!؟ك!رلا.!ايولدماذاتعلم

.كاذببمحروفعليك

التاسعالاصحاح

علىانتتعلملئلابحضنكاقىالامرأةعلىتفرلا.ا

لنلابحضنكالم!ىللا!رأةضكت!لملا.2طنقاتألمحيباذاتك

الهوى3الكفيرا،مرأةالى!رلا.3قوتكعلىتقسلط

المفنيةمعوثوفكتطل،.؟ثحبماكهافىضعلئ!لا

فىتبعينبك!نفرصلا.هبفثائدهانالكلئلانسمعهماولا

لئلاانىللزهنفسكتبذللا.6بجمالهاتتعرقللئلاالمذراء

تطفئو،المدينةشوارعفىتنظر،.7مراتكتتلف

ا)كاتنخلرولاالمزينةإلامراةعنعينيكحول.8امواقها

خطابهالأنالامرأةجمالفىضلواكثرون.غريبحسن

تتكىءولاالبتةا،نجةا،مراةتجالسلا.9كالناريشمذمل
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تلبكيميللنلاالخمرثرابفىتانزعهاولاصرغقكعلىمعيا

القديم.صديقك..رفضلا.ا.الهلاكقروحكوتز!فاليها

ا!مرةمفلالجعيداشمديق.لهمشابهايكوتلااصجديدلأت

مجدمىتغرلا.اابالسرورتثر!"عتقفاذا.الجديدد

ترتضلا.12الحتئصالهيك!نماذاسحلمل!لانكالخاحلىء

.13يتبررونلاالجحيمحتىأنهمواذكرالمفاضينبرضى

تتوهمولاالفلعلىملطةلهالذىالانمانمنبعيداانتزح

يهلكلئلاصنيعاتمنعفلاانيهدنوتوأن.تالمهمخافة

علىوتمثىالفخاخبينفيماتتخطىانكاعلم.حياتك

واتخذبقريبكافتكرقوتكقدرعلى.(1المتوجعينللاح

حيثكوكلالفههاءمعافتكاركليكن.15الحكماءمعرأيا

وليكن.صديقينرجالاندماؤكليكن.16انغىبنامو-!

الممل.يتذحالمصناعبيد.17الرببمخاهةفخرك

صدينته!رموب.8كلا"فىحكيمايكونالثعبورنيص

بكلامه.يمقتالمتجاصرو.اتجكلمالرجل

المثرالاصحاح

تكوتالفهيموولاية.ثعبهيؤدبالحكيمالقاضى10

والىوكل.خدامهنتكرثعبهقاضىكفبه.2مطاعة

نحبه.يهكاالسفيهاكلك30سكانهاجهيعالمديفة

الرببيدا،رضصلك.؟يئالمقتدربفهمتس!تلمدينة1و

فلاحالرببيد.هكالزحانيوافقهاوالياعليهاويولى

علىتحتدلا.6كرامتهيضعالكاتبوجهوفىالانمان
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الثتيحةاعمالمننسيناتصنعولا.ظلمكلفىقريبك

كليهماومن.اخفاصوعنداللهعندمبفوضةالكبرياء70

بسنأ!ةالىأمةصنالملكينتقلانما80ظلماتخصء

فليسابخيلأما.!الغائةوالدراهموالنقائصالجور

يتكبرلماذا..ارطالمةنفسهيصنعلأنهمنهأكلثرأنيم

يذمالطبيبأحثحاءهطرحواحياتهقلأنه.والرمادالتراب

لأن.اايموتوغدا3اليوالملكويكون.الطويلالمرض

والديداتوالوحوشالدباباتفميراتهماتاذاألانسان

يبتعدوقلبهاربا!نا،بتعادهوا،ضانكبرياءبدء.12

يمتلىتبهاتمسكومنالكبرياءهىا!طيةبدءلأنصنمهعمن

الى!أبادممالأترارجماعةاللهضحلذلك.13رذالة

وأجلمىإرباأبطلهاالرؤهاءكرأمى.؟ا3خرهم

الربقلعهاالمدكبرةالأممأحول150!انهمالمتواضمين

الرباخربهاالأصمكور.16مكانهاالمتواضعينوغرمى

!اهلك!مواخرجهم.17الأرخساساهاتحتىوابادها

الكبرياءالناصفىتخلتىلم.17الأرضمنذكرهمومحى

الزرعهوترىمن.!االنماءمواليدفىالغيظغضبولا

الخائفنهمالمكرم!الزرعقرىمنالانمانزرعهوالمكرم

ترى.الانسانزرعهوالمهانالزرعهوصاترىالربخا

الاخوةمدبر.2.الوصاياالمعتدونهمالمهانا)زرعهوما

.21عينيهبينهمالربوالمتقونصكرمهووسطهمفى

قسا!ةالبدءو!نبع.البدءافنهاءتجلهىالربخشيه

خشية)نتخارهموالفقروالمكرمالفنى220وكبرياء
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نابواجبولا.فهيمافقراتهينأنبحقلي!س.23الرب

.يكرمونوالمقتلروالحاكمالعظيم0(2خاطئارجلاتكرم

الحكيمللعبد.5؟الربالمتقينمنأعظممنهماحط!وليدلى

.26يوبخاذيدمدملاالأثيبوالرجل.الأحرارخدم

.27،ضيقكزمنئتفتكرولاعملكلتصنعتحنكملا

مفتخراي!ىممنافضلا،ث!مياءجميعفىويزداديحملالذى

.با،ناهنفسكث!ر!يابنى285الخهزالىمحتاجوهو

نفمهالىالمخطىء.9؟واججهاكحباكزامالهاواعط

يكرمالفتر030حياتهيهنالذىيكرمومنيبررهت

المفنخر310غناهلاجليكرموالغفى.صنعتهلاجل

احرىهوكمبالمحنىوالمفتخربالضنىأحرىهوكمبالفتر

باسفقر.

عشرالحادى.يلاصحاح

وسحطفىوتحبلسه.رامه-ترنعاكواضححكت.ا

بنظرةانساناترذلو،بجمالهرجلاتمدحلا.2العظماء

الحلاواتاولهووجناماالنحلةالمحئورفىصفيرة.3

لأ،8الكرامةيومفىقرتفعو،.لباسكبزينةتفتخرل!.4

.هالبثرفىاعمالمههىوخنية.عجيبهالربأعمال

علىيخطرلموالذىالأعتابعلىجلسواصنجإرونكنرون

.ثصحعيداأهينوامقتلرونكئيرون.6اكليلافيلىبال

تذ!لالفحصانتبل.7خرين7أيدىالىاثفعهومكرمون

تجاو-لا.8وبخوحيننذأو،استفهمبل.السمعلأجلاحدا
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تج!ادتلا.9غيرككلامتقاطعو،.تسمعاتقبلكلهة

تثتركلاالخطاةمحاكمةوث.حاجةفيهدكليدىثىءتت

كنتان،نككثيرةافسياءفىأعمالكتكنلانجىيا..ا

جاريتوان.نجدلمطلبتوانالاثم!هتبرناتحونلاكنيا

ويتوجعيتعبمنيوجدلأنه115لفلتام!م!ارعا

ويكون.12محتاجاعديمايكونباصحرىوهكذاويمارع

جداافقبىالقوةعالمالثفاءالىمحتاجالجسمضعيفاف!ان

.13ممكنته!نورفعتهبالض!اتاليهنظرتادبوعينا

.14كفىوتفيهوتعجعمانسحافمنرأصهورص

ههـطوالغنىالفقر.والموتالحيود.والشرورالصالحات

!تا!ناموصرمعرفةوالصنعةالحكمة150الربقبل-ت

.16لدنه!تصتالجيدذالأعمالوط!قالمحبةالربتإل

بالثري!رونوا!ذينالخطاذمعخلقتاوالظلمةالضلالة

للصديقين.3تدوالربعطية.17الث!رورفىيثيخون

يستفنىمنالناصوفى.18تزهرالدهرالىوحرضات

لىوجدتقد.بقولفيما.91اجرتهحظوهذابامسا!

ماضالزمانانعلموما.دائماخيراتى-تأكلوالآنراحة

عهدكعلىقف..2ويموتهلفبجميععاهذهفيخلف

أعمالمنتعجبلا.2امملثهفىوتقدمتكلوفبه

عينىفىيميرلأنه.تعبكفىوثمبالربمن2بل.الخاطىء

أجرةهىالرببركة.؟2سريعاالنقريفنىانادب

هى!.تقللا.23هريحةساعةفىيثمرونباتهاالصديق

.؟2هذهمنالآن.لىتكرنالتىالضراتهىوماحاجتى
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.25هذهصىأنرلىتكونالتىضماحسبىكفانىتقل،

الصالحاتيوموفى.الصالحاتذكرعدمالطالر،تيومفى

يومفىالربعيفىفىييرلأنه.26اشحلا!!اتتذكر،

ماعةثر.27طرفحمسبواحدكليجازىأنالوفاة

انكتافالانسانوفاذوفى.الثديدقاخ!عهاتنمىواحدفى

يمرفالرجللأنوفاتهقبلاحداتهدح،.28أعمائه

المفثسمكامنلأنبيتكالىانسانكلندخللا.92بابنانه

المت!ننه!بهكذا.بالفخمصادةحجلةخمثل..3دكف

الصالحاتيقلبلأنه.3ايبه!ح!مقهيرحدوكالديدبان

من.؟3المختاهـلنعلىالعيبويضع.بالكمينطاصحات

سفئهيترصدالخاطىءالافمانو.الحريقيزدادالنارشرارذ

يوردلنلاالث!ريختلقلأفهالفالد!تاحترز330الدماء

ئيملقك.غريباعنعكاسكن3،0الأددالىا،زدراءعليك

أحححابك.!تويبعدكلهالخصومات

عث!رالثان!االاصحاح

لكليكونصنعتلمنفاعرفمصسوفاصنعتات10

واتجزاءفخدالصديقألىاحسن20يخراتكفىنعمه

خيراتقكنلا.3العئىلدنصنلكنعندهمنيكنلم

الصعيةاعط+4يتصدفولاالث!روريعمليزال،لذى

تمطو،المتواضحالىاحسن50الخاحلىءلمقتولا

به.عليكيتقوىلنلااياهتعطهولاخبزهعفهامنعالمنافق

أحم!ئتالتىالجراتجميحفىتصادفكمضاعفةثرورالأن
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المناضينويجازىامخحلاديبفخسالعلى،ن.6بهااليه

.8المخاطىءنقتبلولاالصدبفأعط70بالافتقام

يو3فىيخمىلاوال!عدوالخبهـأتوقتفىالصديقيعرف،

بليتهوفىبحزناعداوهيكونانرجليخراتفى.9البلايا

افطكحالأفالدهرالىعدوكتصدفلا.ا.الصديقيعرف

اضعيتهكانوان.ااخبثهيكونهكذايصدىالنحاس

منثبهتصلا.12الحذراثداحذرهخاض!اويمعلك

يطلبلنلايمينكنصنتجلسه،مكانكفىيقفتجعلهولا

.13كلماتى!توتتعجباقوالىتتفكرذلكوبعد.منبرلث

ا.حالىدفا!تكلوكذلكحيةتلدغهحاويايرحممن

خا!فارجلاخالطمحىكلالحالهذافعلى.،1هىالمفت

تحدوانمعكيبقىواحدةماعة.15بخطاياهواشتدك

ليطرحكيرص!دقلبهوفىيتحلىبثفتيهالعدو160يخمللا

يرتوىلانرصهجدكانوأنبمينيهيدصعالعدوايحفرةالبى

لك.أولاهناكتجدهثرورصادفتكان3170امدمن

بيديهويحصغتىرأمهيحرك.18يعرقلكلكمعبتوكانه

وجهه.وييركثيراويوهسوص

عشرالئالثالاصحاح

"بيقثبهالمتكبرعاثرومنبهلصقا)قبرلمسمن.ا

منك.أقوىهومنتماترولاطاقتكفوفنقلاتحط،.2

وتدرشحاصمرجقبينتثساركلماذا.صنكاغنىهوومن

وهويظلمالفنى30ينفتتوهذايقرعذكفان.خزلا
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وهبتان40ساكلتوهويظلموالنقر.امحنانهعلىمصر

كانان55يرفخصكمالاعنهمنعتواتيقبكهليةله

نا60بمببكجزن،وهوويفزعكيعاثركمقنياتلك

رجاءويعطيككيكويضحكيعرقلكعمك!الى)حتاج

ويخدعثا.7حاجقكهىصاويقولبتمليقاتهوياإحلفك

واضرامراتوئلاثمرتينيديكبينهـ،يغرغحتىباطعمته

عليكويحركويرةخكيراكهذهوبعد.بكيستهزىء

.!بحكممكح!تأتكنولاتضلاناياك80براهه

..ا-اكثرفي!تدعيكعفهارتدالقديرا!.ررعاكإذأ

تكنلا.ااتنسىائلاعنهتنجتعدو،تعثرلئلالجوجاتكنل!

بحخاطبتهلأنهاتوالهكثرةتصدفو،صحادتتهع!!جرنا

رحوميخرانه120يستفحصكو!!ب!مايختبركالكئيرة

القيودوعلىالثرعلىيثفقولاالأقواليحفظلاالذى

ماشياتكهنسقوطكبعدلأنجداواحترزاحتفظ130

حبحياتككل.14فتسثيقظالمفامفىكأنكهدهوت!مع

نظرهيحبحيواتكل.15لخلاحعكبهوامحتغثاترب

وكلبجنعهيققرنلحمذىكل.16!ريبهانسانوكل

كذلكللحولالذئبكمثاركة.17بشبههيكصهترجل

اللبوةبينتكونسلامةأى180للصدبفالخاطىءمش!اركه

انما.!اوالفقرالفنىبينتكوتملامةواى.والكلب

الأغنياءمرعىهكذاالبريةفىالوحشحميرهوالسباعصيد

رذالةهكذا.التواضعالمت!ررذالمةأنكما..2الفقراء

.الأصدقاءمنيثبتتزعزعاذاالفنى.أ؟الفق!الفني
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الخسالالفنى225ا،صحاب!تيطردسقطاذاوالمعكين

احنطأالحقير.درروهوهمباش!رايرقكلمهوكثير:نناصروه

تكغالغنى230مكانلهيعطفلمفهمانطق.فوبخوه

فكغالفقير.السحابالىقولهورفعواالجحيعخ!صكت

للذىالفنىهوجيد.؟2يقلبونهعثروانهذامنفقالوا

تلب.25المناتتبفمجدانريروالفقرخطيةفيهليص

الثصروهـ.فىكانأواصخيراتفىكاناتوجههيضيرا،نسان

قلباثورب.26المفرحالقلببهجةفىالوجهويصلح

معبافتكاراتتكوتالأمثالووجود.بهياوجهابالجرات

.اقعاب

عن!رالرابعالا!حاح

حزتفىيتهمزولمدفههيزلقلممالذىللرجلطوبى.ا

يسقطولمنفسهتحزنلمالذىللرجلطوبى.2ألخطايا

قنيةولماذايجيدليمىالبخيلللرجلالفنى30رجائهمن

ليرهيجمعننسهحنيجمعمن.؟الثححيحللانسانهبا!ا

يكونأتتر!لذاتهالفهـير50بخيراتهالغرباءوتتنحم

نفسهالحاهد60بأموالهيعنعمليص!وهو.صالحا

يحنعانصلفوان.7خبثهجزاءوهذامنهاثرنيكهلا

ثريرة.8مؤهيظهروأخيراقصدهبغريصنحهاحسانا

عين.9نفوماويهينبوجههيرتدفانهالثحيحعينهى

.01النفسيجففالثريروالظلمحظهامنتثصبعلاالطماع

.ا-اماندقهاعلىونحزن.الخ!زشتحسدالث!ريرةالمين



51بنحوعحكمه124

قرابينللربوقربذاتكالىفاحسنمقتنىلككاناتيابنى

اربتمااصجحيموعهديتاطألاالموتأتاذكر؟امقبولة

تدرنكومح!بصدية!الىأحسنوفاتكهـبل.13اياه

وحظصاشحيوممنذاتكتعدم!لا.14وأعطهأبدمط

تخنفانكاليمس150منكيفلتلاالصالحةالثهوة

وخذاعط160القرعلقسمهوأتعابكلقيركأوجامك

.17طعاصاتطلبانالجحيمئيوجدليص!فيتنفسكوبرر

.18يموتموتاالدهرمنذالعهدلأنكالثوبيبىجسدكل

يندت.وذاكيطرحهذاا،خضراضححرافىالمئمرالورثكمثل

كل.16تولدواخرىتموتهذهوالدما)جسدتواليدهكذا

ثللربطوبى.2.معهيجوزيعمهوالذىيفنىنامدعمل

غ!ب"فىطرقهاصتأملا+21بفهمهويتفكربالحكمةيهذالذى

ووقفالجالومىمثلها6ورخرج.22ارهاابفىويتامل

يتسمعأبوابهاوعئىكوانهامنيطحالذى23هعبلهافى

.25حيطانهافىوتداويركزبيتهاقربيسترلحالذى240

.26الخيىاتم!كهتفىويحليديخابينمضربهيضرب

.27اغصانياتحتويسكىحماهاتحتأولادهويقيم

ي!تريح.وبكرامتهاالحر!تبحجابهاي!تقر

عثحرالخامسالاصحاح

بالثريعةوالمتمسكهذايصنعالربيخشىالذى10

.3تتتبلهادنجتوليةوكامراةكلام!وتقلقاه.2يدركها

ولنفيهاويثبت-.(-الحكهةماءوتسقيهالنهمخبزتطعمه



61125يثوعحكمه

اقربائه.عندوترضعه.هيسحتخزىولابهاويتممكبحيد

الفعمةذخيرةعديهتدخر.6خاهقفتحالبماعةومطوفى

الجاهلوتالفاسى70أبديااسماوتورثهالبهجةوأ!يل

!تبعيدةوهى.8يروفهال!الخحلاةوالناصيدركونهالا

هوحسناليس.!يدكرونهالاالكذابونوالرجالالكبرماء

.01الربلدن!تأرهحلمالأفهالخاطىءخمفىاصتصبيح

يعطيهوالربالأمينفمفىويزدادالشبيمحيقالالحكمةفىلأن

يبقضهحات!نعلا.غاثبالربلأجلانهتقللا.اااياه

الخاطىءالرجليحتاجلالأنهببلفىهوأنهتقللا.12

الله140اتقياؤهيودهاول!رذالةكلابغخىالرب130

أردتان150مفورتهبيدوتركهافماناصنعالبدءمنذ

لكجعل.16الأحمانةمرضاةفاحفظالوصاياتحفظأن

الحيوةاشبثرأمام!170يدكتمدتريدايهماخالىوماءنارا

الربحكمةلأن.18لهيعحلىيرتضيهخالذىوالموت

علىوطيناه.!االجميعوناظربالقدرةقوىوهوكثيرة

نأاحدأيأمرلم025انسانكلعمليعرتوهواتقيائه

.ليخطىءصفحااحدايعطولممنانق

عث!رالساسمىألاصحاح

بالأولادقصرولاالمنفعةعادم!بنينكثرةتث!تهلا.ا

الربخوفي!تلمانبهمتسرلاكثرواأن20المنافقين

لأن.كنرتهمال!تلتفصولابحياتهمتنقلا.3معهم

بنينبف!النوفىهووضر.الوفمنأفضلواحداحديقا
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ثسكنفهيمواحداجلمنلأن.4أشرارارنبتيخلفطانمن

هذهسنلكئ!ا.ءهريحاتهدمالأثمةيلةتوأصاالمعهنة

مجمعق.6إفنىمتهذه!توأثربمينىنظرت

الضضبيلتهبالطائعةالغرالأمةا)ناهـوفىتشتحلالخطاة

يئالذالقدماءالججابرةخطاياهم!تيستففروالم.7

ملىلوطتغربفىيشفقلم-8جهلهمبقوةإمتصلوا

الهلاكثصعبيرحملم.!كبريائهملأجلرذلهمالذين

الذينالمثاةالفاالستمانةوهكذا..ابخطاياهالمت!بر

الرقبةغليظواحدكاتوان.ااقلوبهمبقساوذاجتمعوا

والغضبالرحمةلأن.يتبرركانانعجبفهذاالنعبقى

حمب.12الغضبوصبا،ثسفافعلىقديرمحههـعا

أعمرلهحسبالرجليحاكم.كثيروتوبيخههكذاالكثرةرحمته

احتماليتباطأولا.الخطف!نالخاط!ءيرتحتلا.13

أعنالهحسبيلاتىكلمكاناتصفعصدقةكل.16الحديتى

اعماصهتحرفلكىيمرخهلاانفرعونقسىالرب150

وخ!وءه.ظاهرةرحمتهالخليقهلجميع.16السحاءقىالتى

الربعنأخفىانىتقللا.17الماص)حجرقسموالظلمة

أيةلأناعرفلستكئيرن!حبفىيذكرنىمنالعلىومن

وصماءهالصماء.18محصاةغيرظيقةفىففحىهىففس

تتزعزعاختظدهحينئميها!صاوالأرضواالفمرالمماء

تضرباليهافظرهعندالأرضواماساتالجبالثم.16

صنترىوطرته.القلبيفهملاكلهاوبهذه..2رعدة

صثرانط.انسانعنقراهلاالمذىوالملصف.2اهلمها



17127يش!وعحكمة

منأوبهايخبرمنالصلأعمال220بالخظءهىاعماء

.23الانتهاءفىالجميعوفحصبعيدالعهدلأنيحتملها

جهالةيفكرالضالالجاهلوالرجل.لارويفكرالقلبناتص!ت

بضنكاصغاقوالىوالىادباوتحلميابنىمنىاهمع0؟2

.26باع!الهأخبروبالنعقية!بالعدلالأدبالفظ250

اقساصهاحيزافث!انهاومنذالبدءمنؤاعمالهالرببقضاء

يجوعواوتماجيالهافىوأوانلااعمالهمالأددالىزين.2لأ

م!واحدكل.28أعمالهمنيعملهيزالواولمايتصنجهولم

هذهو؟عد.!2كلمتةيخالفوالما،بدوالىتر."يضاديئ

نفسكل..3يخراتهصنملاها5أ!لحالأرض!إىالرب

اليها.أيضاوعودتهاوجههاغطت!يخة

عثصرالسابعالاصحاح

اليهااعادهوأيخسا.انساناالأرض!تخلهتالرب10

علىهلطاناواعطاهماياهااعطاهموالزمانالأيامعدد.2

قوةالبسهملهمكواحب.3ا،رصعلىالتىيلاشباء

ذىجسدكلعلىخوفهطرح.!خلقهمصورتهوكقبه

اخذوا50إطيوراوعلىالوحرضعلىيستولونوجعلهم

وهبالسادصوفىالربمنالمصنوعظحواصالخمساحقياج

عظانملهمصظهراتو،والسابععليهممقسماعقلالهم

والقلبوالافنانوالحينانواللسانالمشورة60اعماله

الحالحاتوأراهمملأهمالفهمتدرب.7ليتفكرواامطاهم

عظمةلهملبظهرتلوبهمعلىعينهوجعل..8والئرور



17يثسوعخكهة138

يخ!رلكىبعجانبهالدهرالىلبفتخرواأعطاهم.9أصاله

لجىالمختارونيمبحقدسهواهحم..ابأعمالهالفهطء

نريعةوأوهـثهمادر،زادهمنم.اااعمالهبعخلائميتبروا

واحكاصهعدلهوأراهمأبدياعهدامعهعأقام130الحيوة

أذافهمهمعتصوقهوكرامةأعيفهمرانهامجدهعخلمة.13

منهمواحدكلوأوصىظلمكلمناخرزوا-لهموتال.ا!ا

عينيهعنتختفولمحينكلامامهطرقهم.15بقريبه

يمدرواولمالم!رورعلىمنحلوالحداثةمنذأنهصاتوكل.16

قسمةفىلأت.17حجريهعوفسلحميآقلوبهميجفواأت

ائيلابالهالربوقمم.والياولىامةلكا!الأرخصكلأ-

ومقععمابا،دبيربيهلهبكرانهبماالذى180حوجود

أمامهكالثسمساعمالهمجميع.!المملهلاالمحبةتورفيه

6ثامهمعنهتكنملم..2طرقهمتفظرانعيناهتزلولم

وناظرصالحالربأنوبما.2االربأما!خحصاياهموكل

الرجلصدقةلأن.22عليهبممثسفظيهملولميدركفلمجبلته

علىمقسماكالحدقةالانمحاتنعمةوتحفظكالختم!عههى

وصجازاتهمويجازيهميقومهذهبعد.23توبةوبناتهبنيه

العدلطريتىفاعحلاهمالنادمينالا0؟2رأسهمعلىتكون

واتركالربالىارجع250الاحقمالفىالضعفاءوئبت

الىارتد260العتاروقللوجههأمامتضرع.الخطية

نورالىالظلمةمنيهدىلأنهاالمطئ!طىوارتجعالعلى

الملىثيسحبحمن.27جداالرذالةوابضض(الصحة

الميتمن.28الاعنرافوالمعطنالأحياءموضالجحيه



!1812يثوعحكمة

تمبحالقلبوهـعافىحى!انتي!تلمكأنهالاعترافيهلك

يرجحونبئللذوالصفحالهناالربرحمةاعخلمما.!2الرب

لأنالناصفىثىءكليكوتانيمكنلالأنه035بدراليه

الثممعسمنأبهىنىءاى310مائتغه!تيسالبث!رابن

علوقوة.32والدماللحميتذكرهمااتحثوما.تبادوهى

.ورمادترابهمالإثروجميع.يتظرهاهوالص-صاء

عشرالثامنألاصعراح

الرب20كافةالأثياءجهيعظفازالجاالحى10

"تالعالميسودالذى30غرهأحديهجدول!يتبرروحده

بقدرتهالجميعماكلأنهلاراهـتهيذعفوتوالإخيعيدهضةت

نأيكفى-ت.(المدركةالعيرا،ما!ت!تافاسافيهممرمعلا

صنعظمتهوخوة.!عظائمهبضححىوهـتبأعمالهيتبر

!مكناليس.6رحماشه!تيحدثأنيقدرومىيحصيها

يكوللما.7الربعجانبمفحصأنولايزاداوينقص!ان

هوما.8يتحؤبحيننذيشريحولمايبتدىءحيننذالافمان

عدد.!ث!رههووماخيرههومانفعه!وو!،الانسان

واالبحرمنماء.كفقطةا.هنةمانةبالأكثرالانسانايام

هذالأجل.ااالدصيومفىسنهافاهكذأرملحبه

وعرفنظر.12رحمتهعليهموأغاضعليهمأناتطول

رحمة.13الصفحفيهمأكئرهذالأجلخبيثانقلابهمان

جسد.ذىكلعلىتهىاربارحمهوأماقريبهعلىالانسان

الذينيرحم.ا؟رعيتهكالرأعىويرجعويعلمويؤدبيوبخ



18يثصوعحكمة013

فىبنىيا.13احكامهالىوالمسارعين.الأبيقتباون

أليص160غماقوالعطيةكفوفىتبكيتاتعطلاالضرات

اليص170اعطيةا!تخيرهوالقولهكذاالحرردبةالندأء

.18المحبررالرجلمعوكلاهطالعطيةمنأجدرالتول

البصرتفمحددبالمنطالضوعطيةتنحديدايعيبالجاهل

قمل025تعالجالمرف!لوت.تعمتتكلمأنقدل.!ا

قبل.2احلادتجدالانتقادوقتففىذاتكانحصإلقضاء

.22رجوعااخلهرالخطايازمانوفىاتخصحعنمرضان

لتتبررالموتالىحتىتبتىو،.دائماتصلىانمنتمنعر"

مجربافسانكمثلقكنو،ذاتكأعددتصلىأنقدل.23

فىالمجاتاةوزمانالآخرةأيامفىالفضباذكر240الرب

والفقرالرخاءايامفىالوبأزماناذكر250الوجهاعراض

يتغ!المساءالىالصباحمن.26الغنىأيامئوالممكنة

الحكعالانممان275الربأماممسرعةوجميعها.الز.،ن

الكسلمنيحذرالذنوبيوموفى.الأشحياءجميعفىيتقى

وعندماالحكمةيعرففهيمكل.28زمانايجدلاوالجاهل

الحكمةحصلواهمبالأتوالالفهماء0!2لهايمترفبجدها

ثهواتكتتبعلا.03(النفدلىعفة)مدققةأمئالاواتبعوا

بمدرةلمنفسكفسحتأن310مثصحينكعنوانحدرف

الجماعاتفقسرلا.32أعدانكثحمماقةتجعنكالفهوذ

قاطحانق!اتكنلا.33نصيحتهابطلبتمتضرعولاانكئيرة

حاطداتكونلأنك.نىءكيسكفىلي!ساذالدينمنالربا!

حيالحاله.
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عثعرالتاسعالاصحاح

يعتطاليسريحتقروالذىيستفنى،ا!سكيرالعامل10

بالزناةوالملتصتىالفهحاءيخدعنالخمروالنساء20قنيلا

فيرةلأعظمويرفعترتهوامديدانالفساد30شريرايكون

فارغفهومريعايصدتئ!ت.؟نفسهالمصافمنوتنزع

بالاثمقلبهي!رمن.هيذفبنفسهالىيخطىءومنالقلب

لسانهيعففمن.6حياتيكللاللذةيقاومومنيثستهر

الخبائةيطفىءالكلام!كئرةيبغضو!ت.خصوصةبدونيعثس

برايكتخبر،.8ث!ىءينقحكو،البتةتولاتكرر،.7

يممعكفانه.6تكثسفهلاائملككانوانوالعدوالح!ديق

فليتتو،ممعتان010يبفضكالزمانو!عويترصدك

رمخخسا)قولوجهعن.اايطرحكلاانهوائتمنعندك

فخذفىمضروبنبل.12الطفلطالقهنحيبكمثلالجاهل

لعلهصديقكوبخ.13الجاهلجوففىالكلامكذلثبشر

لماخهصديقكوبخ.؟ااصيهيعودفلافعلوانيفعللم

اجلمنصديقكربخ.13القوليكررلكىقالوانبقل

منانما160كلامكلقصقو،.يخطىءكثيرةمراتافه

الذىهوومننفمهمنفلكوليمىبقولهيعثرمنالنامى

واعظتتهددهانقبلقريبكوبخ.17بلسانهيخطىءلم

اصثريعةترتيببدءالربمخاغة.18العلىلناموصمكانا

الربوحايامعرفة.91كنيراعندهمنالمحبةيكرموهو

ثجرةفشمرونوصاياهيصنعونالذينوأما.الحيوةأب

حكمه.وؤ.كلالربمخافةهىحكمةكل..2الموتعلم
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ماعبدتالاذا210ضبحلهومحرفةالناموص:صطناع

نيعذبهيغخبهذهبعدفعلفان.يعجبككماات!للالسيده

هوليدىالخطاةوراى.ثالتتدربنيمحتوالحكمة.22

.24الحكمةعادمجاهلهورذالةخباته.23فهما

فىيزدادممنأفضلالرأىوالضعيفالحكتالناف!الافسان

ل!نهحقيقىونناط.25العلىثهـيعهويخالفالفهم

826بالحهتيحدثولافصيحاكلاصايلفظانساناانث!رير

بطأطىء.27اصكإمهلوءوداخلةبالخبثيخضع!توبوجد

القوةعدمكانوان.28الجهوليرىلاأنهويظهروجهه

952الشرمعكيصنعزماناوجدفانيخحلىءانيمنعه

الباطتيحرفالوجهصقابخلهومنالرج!!ي!عرفالمنظرمن

تخبرالانسانوممثىالأسنانوضحكالرجلزيتة..3

بحاهوفيه.

المت!رون*صحاح

لاكلتاويوجد.جميلايكنلمالذىتوبيخايوجد.ا

خفية+يغضبانصنأحمناسقوبيخ20عاقلابكرتالذى

نااحسنما.3يتنقىباثمهانصلوةفىيمترفوالذى

الطوعيةالخطيةيجتنبهذالأنالتوبةاكااالموبخينقاد

المظاشميصنعمنكلوهكذاالبتولتفمعدالخحىنهوة.!

ومن.حكيحايكونوهو!ساكقايكونن5يوبد.هغصبا

ليدىلأنماكتايكونو-ت.6كلاصهكثرةمنمبفوضايكون

.7الوتتعارفوهوساكتايوجدومن.،صاميعنده
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والجاهلالمازحأما.حينالىيمسكتالحكيمالانسان

يت!لطومنيرذلالكلاميزيدالذى80الحدخيتجاوزان

الث!رورفىيفلحالمتأثبالفيرالرجل.!يبفضجورا

لك.نافعةغيرعخيةويوجد.ا.للنقصانوجوداويكون

الكرامة.أجلمنيحتقروصن.أا!ضاعفجزا؟هاوعطية

يتترىمنيكون.12الاخضاعمنرأمهيرضعمىويكون

الأتوالفىالحكيم+13أخسحافبسبعةويردهبقليلاكثص

عطية.14ضمقتالجهاللطافاتوامامحبوبانفسهيجعل

الحاجةعندالثسحيحوكذلكتأخذهااتتنفعكلاالأحهق

51الواحدةالحاجةمنهاخذكعندكثيرةاعينهلأن.اليه

يقرضاليوم.كالمنادىضاهوينتعكثيراويعرتليلايعطى

والئاسىاللهمنصبغوغايكونهكذافان!انيطالبوغدا

،!نعمةوليتصديقلىيوجدلا:يقولالجاهل160

كم.17كاذبونبالسنتهمخبزىيأكلوتالذين.يخراتى

لهكانمالأنبهيستهزنونالذينالناصمنوكمصرةمن

لهيشحفظهواجايكنلمماوكذلكبفهميقسحهلمواجبا

سقوطهكذاانسانزلقة!تخيرالبلاطعلىزلقة.18

قصةالنعحةالعادمالانسان910مريحايأتىالأثرار

منالمثل020المأدبينالغرفمصنتبرح،وهى.باطلة

يهتنعمنيوجد.2احينهفىيقولهلالأنهيرذلالجاهلفم

يتلفومن.22يفنممراحتهوفىالمسكنةبسببالخطيةعن

ومن.23يتلفهاالجاهلوجهوهـنالخزىأجلمننفسه

.24سجاناعدوااكتسبهوقدالمحياءبسببصعيتهيوعد
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الف!فممنيبرحولا.الكذبهوالافمانفىالخبيثالعار

الكذبعلىالمستحرمنخرالمقتصرالمارف25المطدبين

الكافبا،تسانخصلة.26الهلاكيرثانكلاهمالكنهما

.27(الأمثالأقوال)دائحاصحهوخزيةالكرامةعديمة

العظماءيمجبانعاقلوالانساننضهديشىءالكلامفىالحكيم

يمجبوصنغلاتهكديسيرفعالأرخسفىيحمل!ن.28

تعهىوالدأياوالرثسوات.92الظلممنيتخلصالحظصاء

.03النوبيخاتيمنعالفمفىلجاموكمثلالحكماءأعش

.31منهمامنفعةاىالمطحوروالكنزالمكتومةالحكمة

حكمتهيخفىالذىالمرء!تأفضلجهالتهيختمالذىا،نسان

صجهولاالسارىمنخرالربطلبفىالمجردالحبر320

حياتههبعجلات

والعث!رلنالواحدالاصحاح

عنوأهتففر.أيضاقزيدتمدلااخطاتأنبنىيا.ا

لأنكالحيةوجهكمنالخطينهمناهرب20السالفات

البثرانفستقتلالألحدافيابأنيابها.تقتكتقدمت!ن

شفاءلجرحهوليسحدينذىسيفكمثلهواثمكل.3

يخربالمتكبربيتهكذا.الضنىيهدمانوالثشماستوبيح.!

لهياتىوالقضاءيصلأذنيهالىالفممنالفق!تضرع.ه

والذىالخاطىءانرفىهوالتوبيخيمقتالذى60عمريعا

منمعروفبالملسانالظدر70تلبهال!يرجع.الربيخاف

ا!بأموابيتهيبن!ش.8مفهيفلتانعرفوالمطنبمد



135؟اينوعحكمة

حجموعةحمشاقه.!الثتاءال!حجارتهكجامعغريبة

الخطاةطريق.ا.النارلهيبواهدكهمالخطاةجماعةهى

يحفظمن.ااالجحيمعقابخرقها6والحجارة!نهـبلطة

الحك!ةه!اسربخثيةوكحالفهمهيممكالربئ!ريعة

حكمةوتوجدحكيماهوليسالذىيتأدبلا.12والفهم

.13المرارةتوجدحيثخهميوجدوليسالثرفىمياسغة

.14حيوةعينكنبعومنورتهإطوخانكايتزايدالحكيمفهم

حياتهفىيضبطلافهموكلمكسوراناءكمتلالجاملدواخل

عليه.ويضيفهيملحهحكيماقو،ه!حعانالعاقل150

تف!ير.16وراءهوالقاهوكرههذلكسمعوالعاهر

المغهيمثفاهفىأما.اءطريقفىكالحملالجاهلحثيث

وأقوالهالبيعةفىيطلبالعاقلفم.17نعمةفتوجد

لملجاهلالحك!ةمخروببيتمثل.18القلبفىيتفكرونها

أرجلفىقيودالأدب910صفحوصةغراقوالالأحمقونهم

صونهيرفعالجاهل..؟اليميناليدفىوكاغلالالجهال

للماقلالأدب210يبعسعمافقلالفهيمالرجلامابالضحك

قدم.22اليمينال!اعدفىالدملجوكمثلدهبيةكزينه

الرزبنالانسانوأما.الغرمنزلالىالدخوللحريعهالأحمق

داخلالىالبب-تيتطلعالجاهل230الوجه-!فيخجل

الأدبمىءان240خارجافيقفالمتروضالرجلأماالبيت

الهوانفيستثتلالعاقفوأماابابمنيتسمحالذىالانسان

أكوالأمابهميتلقلابماتتحدثالكلامالكثرىمضفاهء25

قلبوفى.قلبهمالجهالفمق.26بالميزانفتوزنالمقلاء
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يلعنفانهابليسالمنافة!يلعنعندما.27فههمالعقلاء

مساكنته.فىويبفضنغ!هيدنمىالمسجس280ففمه

والعفصرونالثانىالاصحاح

.2اهانتهيذيعوخقمرذولبحجربئبهالكسلان10

خزى.3يدهينفضحسهصنكلبقربزبليئبهالكسلات

البنت40لنقصانمكونالبنتوأمامتأدبيخروادفىالأب

الجسورة50والدهاتحزنوالخازية.رجلهاترثالماقلة

زمنفىالانغام60كليهمامنوتهانورجلهاأباهاتخزى

وقت!يطهفىوالتمليماشتادبباماأوانهغرفىحديتالأحزان

فكانهالخزفيلحممىكحئلجاهلايعمامن.7حكمة

كانهالفهمالىالموئ!ىوداعىالحساسيةالىالأرضجالب

يحدثكمنجاهلايحثمن.8عميتىنوممىالنانممنبه

الاولاد60كانصاذا.يقولالكلامفراغوعند.نع!انا

.01والديهمجنسموءيخفونرغدةعيثةفىالمقتدون

أهلهمجفسثرفيدنسوناهانقهمفىالمتثصامخونوالاو،د

لأنهالجاهلعلىوابك"فورهفقدلأنهالميتعنىابك110

الجاهلحيوةلأنتنيحلانهالمدبعلىبذذابك.غهمهفقد

.ايامهبعةالميتحزن.12الموتمناشرالثريرة

مع.13حياتهماأيامفجميعوالمنافقالب،هلحزنواما

لدىلأنهتذهبلاالفهمعديمونحوالكلامتكعرلاالجاهل

تحبالكيكونلئلامفهاحتقظ.ث!ىءكللكيرنلكباوته
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منتضجرولنراحةفتجدعنهحد.نفضتهمنتدنسولا

اهمهيكونوماذا.الرصاصمناثقلماذا.؟اغباوته

هذهالحديدوكلوالملحالرملان150الجاهلموى

وضعانكما.16الفهمععيمالانساثمنأمهلحملها

القلبهكذا.الزلزلةفىيتف!لاادنجناءفىمربوطاالخثب

.17يجبنلا*صوفوقتكلفىالفكرمث!ورذعلىانثابت

حائطعلىرملةكزيفةالفهمفكرعلىالمؤممىالقنب

أصامموضوعةالهواءفىمعلقةاوتادكمثل.18منحوت

لهليمىاسجاهلفكرفىالجانالقاب!ذا.تثبت،الريح

دموعايسيلالعينينناخدى.91الخوفهجومعندتث

علىالحجررامى..2حسالةيظهر11وناخص

.21صداقتهيفسخصديقهوالمع!يط!هاالطيور

لأنميفاعليهكسرتولمومنهتينس،الخا!!الحديق

عليهفاكفتحتاذاالصديق220تريباليهالرجوع

والكبربءالتعيير0،1معهالرضىلأنعليئهضررنلابالمكروه

.23حديهتكليفرهذهفمنالمكروجرحالمرواكتاف

خراله.فىمعهتفرحلكىفقرهعندتريبكمعامانةابتن

ليسلأن.مراثهفىمعهترثلكىمهاثبتضيقتهوتتفى

عقللهليسغنياانبعجبو،المتاريخفىصدهثىبأمر

هكذا.والدخانبخاهـالقمينيرتفعالنارلهيبتبل.؟2

م!!استترأنألحستحىلا.25والفتائمالتهديداتالدمقبل

لأجلهالثرورأصابتفىوان.26وجههمناختضو،صديقى

علىيعطىمن.27منهيحذريمحمنكل.فاحتملها



32يثوعحكملأ138

مفهماأسقطلالكىونيقاخاقماثفتىوعلىحارسافمى

لسان!.يهلكئىولا

والمشروناللالثالاصحاح

مشورتهمفىتتركنىلاحياتىوالهالأبالربا-!ا10

علىيقيمصن.2القصاصفىممهمامسقطانلختنىولا

علىيثحفقوالالكىالحكمهتاديبقمبىوعلىتعذيبافكرى

!تكثرجها،تىنزدادلالكى.3ثامهم7دخلهرولاجهالاتى

ويثمتالمضادينأماموأمحتطللافححلاموخحلاياىئاصى6

الربايها.(عنىبحيدرحمتكرجاءانلأجلعدوىبى

المتمجرفةوالنفس.العينارتفاعتعطنىلاحياتىوالهالأب

الجديدةالآ!العنىأصرف50عبدكعنحينكلابعدها

ثعهوة.6حينكليخدمكانالمريدواضبطوالثهوات

تدفعنىل!المسترخيةاننفمىوالىتملكنىلاوالزناالبطن

يحفظهوصنالأولادمعث!رياالفمأدباهمعواالفمالب70

بهمايعثروالمتكبرواللاعنبشفتيهالخاطىءيؤخذ8يهلكلا

بهاتحلفلاالعلىوتسميةالحلنهاعلىخمكنحودلا.9

الث!دخةعنهتزاللابالحذابالمتسولالعبدكمثللأن015

منيتطهرلاالرباسمحببئكلممىومنيحلفمنهكذا

عنيبتعدولااثطيمتلىءالح!فالكصالرجل5115الخطيه

خطأأخطأتجاهلوأنمليهفخطيتهكفبوانالعذاببيته

مجازأة.يمطىءبيتهلأنيتبررلابماطلاحلفوانمضاعفا

.يحقوبمراثفىنوجدفلنالموتنظ!كئمهتو!.12
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الخطايافىيلبثواولنجميعهاهذهتبعدالصديقينمنلأن

الخطيةتولخيهلأنالس!فيهالكلام!علىفمكتعودلا.13

تتسىلئلا.الحظماءومطفىتقفلأنكوامكأباكأذكر10،

تولدلمانكوتتهنىعاراوتحتيلبعادتكدتجاهلأمامهم

كلامننهسهعودمن.15خيهولدتالذىماليهفلعن

يكئرا.،نوعان.16يتأدبلاأيامهجميعفىوالحارالفغلاعة

كالنارالمحتميةالنفس.النضبيجلبوالثالثالخطية

بجمحدهالزانىوالانسان.نسيئاتبلعحتىتطفألاالملتهبة

!هالزانىللانسانخبز!ي!).17نارايوقدحتىطلبلا

الزانى180(وفانهحتىالتحديةفهيتحبلاوهولذيذ

يرانى.!تترى.نفمهفيقوللهراشهعلىالمتحدى

يرانىأحدولاتسترنىوالحيطانبىمحيطةحيلىالظلحة

الناصوأعين.!اخطاياىيلنكرلاالمعلىاتأخاففممى

الثمد!ماتشطماابهىباليعينىأنيعلمولمتخوخه

.02الخفيهالأماكنوتعاينانالبثرطرفجهيعوتبصرات

بمدوهكذاكونها!بلللربظاهرةجحيعهاا،ثبءلأتا

نوارعفىيعاتبفهذا.21(الجميعالىينظرلهاكما

بعل!اتتركامرأةكلهكتا.22يممكيظنلاوحيثالمعينة

بسنةغعرتلأنيا"ولا.23غريبزوجمنوارلاوتجمل

خسقتلأنهاالفافثو.ربماخاثتلأنهاوثأنيا.الملى

بهايؤتىهذه.24غريبرجلمنتسلالهماوجعلتبالزت!

لبنيهايكوتلا.25ا!لادهاعلىافتظدويكوتالجما.عةالى

للمنةذكرهاببقى.36ثمراتمطىلاواغصانهاأصول
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ءنليصانهتبقواالذينفيعرف.27نمحىلارفضيحتها

وصاباالىالنظرمنأعتبثىءولاالربخشية-تافضل

الأيامطولفانبا)ربا،قداءهوعظيم!جد28الرب

له.يحصل

العثمروتفىابعرأةالاصحاح

((الحكطمديحأ)

.2تفتخرثعبهاوهصطوفىنفماتمدحالحكمة10

انا30تفتخرغوتهوتحدام!فمهاتفتحالعلىجطعةفى

انا68الأرضغشصيتالخصبابة؟ث:-4اتعلىفممنخرجت

وحدىانا350الفماعمودفىومنبرىالأعالىفىمكنت

أمواجفى.6ملكتالفمرعمقوفىالسماءبدانرةأحطت

جهيعصع.7تسلطتوالأممالثمعوبجميحوفىالبحر

حينئذ.8احلمنحبراثفىوترى.راحةظبتهؤلاع

وقال"مظلتىفىامستراحخقنىوالذى.الجهيعخالقأصرن!

خلقنىهو.!اهرانيلفىورثىيعقوبفىاهعكنى.خ!

اخدمكنتقد،01ابادلاالدهوروالىاصدهرمبداقبل

كذلك.ااتثدتصهيه!تفىوهكذاالمقدمةالمظلهفىأمامه

.12اورثليمفىوهحلطانىالمحبوبةالمدينهفىاراحنى

كالأرز.13مراثهإرباقممةفى+مكرم!ث!عبفىوتأصلت

كالنخل.14حرمونجل!فىوكالمرولنجفانفىارتفعت

الجميلةوكالزيتونهاريحافىالوردوكنباتقا!سىفىارتفعت
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كالدارصيض.51الماءثطعاىكاتدلبوارقفعت.البقحةفى

الرائحةصنىفاحتمختاروكمررائحةاعطإتوالبلسان

اليرو!للبانوالميعةوالظفروالمحلبوكا،صطرك.الصيبةا

كالبطمةأغصافىمددتوافا.16مظلتىبت!تالمثطب

فعمة.انرغتكالكرصةافا170الكرامةاغحانواغصانى

الجميلةالمحبةأمانا180والففىالمجدنمروازهارى

الأجيالجميحالىوأعصالاروا)رجاءوالمعرفةوالقوى

المثتاقينمعثرياالىتقدموا.!الهمالمقولاولادى

العسلمنأحلىتذكارىلأن.2.غلاتىمنوتمتعوأال!

يثونىالذين.؟اوالثسهدالعسلحلاوةيفوقاثىومى

.22الىيعطثونأيضايثردوننىواسؤينألىيجوعون

.23يخطثون،فىيعحلونوالذينيخزىلاأطاعنىمن

أوصاناانىوالشريعة.العلىالهاعهدجمابجميعهاهذه

بالربقوتكمتنحللا.24يعقوبلجموعمراثامومىبها

وحدههواللهالكلخا!صاالر!.يعضركملكىبهاالتصقربل

حكمةيفبضالذى250غهمخلصايضايوجدوليس

يملأالذى260الغلاتيوم!فىالدجلةوكمئلفيصونمثل

الذف270اوححادأيامفىا،:دتوكمثلالفراتمثلفهها

الثطافيوم!فىجيحونوكمئلالنررمثلالمعرفةادبيظهر

يحصهالمالأف-وهكذامعرغنخاا،وليكم!!لمالذى280

الأكبرالغمر.!نرتهاومشبأفكارهاخفحتالبحرمنلأن.26

القناةومثلالنهرمنةالكببالماءهاقيةنبهوانا..3

اغرامىبمتانأسق!فتلت.3االفردوصالىخرجت
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ونهرى،نهراالساتيةلىصارتقدغها.!رجىواروى

لشجميعالفجرمثلا،دبأضىءلأنى.32بحراصار

مثلالتعليماسكبأيضا330البحدالىحتىبهواخبر

لمانىفأنظروا445الدهورأجيألالىاتطعهول!النبوة

يحللبنى.منلجميعبلوحدىلنفمىاتعب

والمث!رونالخامسالاصحاح

الله3أماحساناواغمتهنخصالبثلاثقحسنتانى10

والرجلوالامراة.اتريباوود"الاخوفىاتفاف.والناطى

ونقلتخصالثلاثنفمىابفضتلقد.؟مقفقينكانااذا

والثسيخ"الكذابوالفنىالهكبرالفقب!.جدأحياتهنعلى

كيفشبابكفىتجعلمصا.3المعرفةالناقحىالجاهل

وللشايخلشببالقضاءأحس!تما.؟شيخوختكتجد

وللان!رافللنيوخالحك!ةاجملما55المثورةتمييز

وافتخارهمال!علممحرةالثسيوخاكليل60والبلاغةالعقل

والعاثمردقلب!فىخصالتمعحمدتلقد.7الربخثيظ

والذى.با،ولاديفرحالذى1،نمان0لسانىفىبهاأتكد!

ا-تاذصحللععاكنطو،ى.8اعدائهم!قوطوينظريحيى

يستأهلهلامنيخدملمموالذىبلسانهدرلقلماذىوا.فهيمة

دصامعةاذانفىيحدثوالذىمعرفةوجدسلذىكاحلوب.9

افضلهوليسولكن.حكمهوجدالذىاعظمما..ا

شىءكلمنأعلىالربمحبة.ااالربيخثىممن

محبتهبدءالربمخافة.12يثعبهلمنبهايتم!حمكوالذى



3؟أ26يثوعحكمة

القلب.جرحولاجرحكل.13بها،لتحافالايمانومدء

ضيقةولاضيقهوكل.14الأمرأةخبثول!خبثوكل

رأمىلميدس.15الأعداءان!قامولاانتقاموكل.المبفضين

.16العدوكيظعاىغيخ!وليد!.الحيةرأصصناخبث

؟لامرأةمعالمأوىمنأهونوالتنينالأطدحعالمأوىان

وجههاويعمىمنظرهايغيرالامرأةخبث.17الخبيثة

ه!هدلحمعواذارجلهايقحقريبهوسطقى.18الدبصفل

الخاطىءنقرعه.الأمراةخبثامامتبثكلصتير.61مراتنهدا

الشحيخرجلىبينالرملرابيةشبه..2عميهاتمقط

تنخدعلا.2االهادىالرجلعندالملسةالامراةهكذا

غضب.22لجمالهاالاصرأةتثتهىولاالامرأةبجمال

زوجهالمضادةالمتملطةالامرأةه!عظيم!خزىومفاهة

الامراةهىالقلبوجرححزبنووجهذليلقلب.23

زوجهاتكرملاالتىهىمنحلةوركبمرتعث!ةاياد.المثريرة

.25جميمانموتولاجلهماالمخطيئةبدءالاصراةمن.؟2

الخروجاجازةالشريرةالاصراذتعطىولامخرجالملطءتحرلا

عنفأقطعهاأعدائكأمامتخزيكيعيكبينتسلكلمان260

دانما.تخزيكلئلالحمك

والممث!رونالسدسالاصحاح

حياتهاياموعددالصالحةالامرأةلرجلطوبى.ا

عمرهويتممرجلهاتضرحالصالحةالامراة20صضاعف

قمعمةقتعطىصالحهقسمةالصالحة1،مرأة30بسلام



62يثوعحكمة؟؟ا

الربنحوصالحقلبهماوالفقيروللغنى.4الربخانف!

ئلاثةحن.ه!مرورانوهمام!تنيروجههماحينكلفى

واجتهاع.المدينهنكاية.وجىخثىالرابعوفىقلبىفزع

.6الموتصثقلاأشدهذهكلبالزوروالتوقيع.الثعب

عذابالغيورةالامرأةفىالغيورذا،مرأةهىونوحتلبوجع

الامراةهىالمتحركالبقرفدان.7للجميعث!ائعا،نسان

هىعظيمغخب8.عقربكقابضمالححكهاالخبيثة

يكتبم،وعارهاوفضيحمفا!الفاسقةالمسكرةا،مرأة

.01حاجبيهاصنوتعرفالحاظهارفعفىالامرأةزنى.9

لئلانفسهاعلىتحتفظ،افتىالبنتعلىالحفاظاكثر

احذرعينهاجسارةخلف.ااتفسقفرصةوجدتاذا

يفتحالمطث!انكالمماخر.؟ابكتزدرىانتتعجبولا

وتدكلممانجلةيستند.يثربيمادفهماءكلومنللهاءفهه

زوجهانقعمالامرأةنحهة.3مهمكلمقابلةالجعبةويغتع

الاصراةهىالربعطية.14عخلامهيسمنوحرصها

علىنعمة.15تادبةلنفسبدلوليسوالم!اكنةالفههة

مستحقلكلقراروليسوا،مينةالممتحيةالا!رأةهىنعمة

الامراةهىالرمباعلوفىمثرقةكمس.16عنيضةنفسما

مقدمةمنارةعلىمضىءاجهر.17بيتهازينةفىالصالحة

علىذصبيةأعمدة180اسبالغالعمرفىاصوجهحسنكذئك

.!اثابتةاكعابعلىالحسنةالأرجلكذلكفضيةتاعدة

.02للغرباءقونكتعطولافىمعاهنيكعزاحفظيابنى

بحمنوانقازرعكازرع.بق!عةكلفىالجيدةالأرضاطلب
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أصلهاحمنبئهرةوتنموتنجحغلاتكهكذا.2ااصلك

والامرأةالريقبمصاواةتحسبالمستفجرةالإمرأة0؟2

الامرأة230يمتعملونهاللذينموتبرجتحسبالمزوجة

لخائفقعصوالقية.الثريعةلمديمنحيباقححلىالمذإنقة

المحتشمةوا،بنةا،هانهتجتلبالقبيحة1،مراذ0(2الرب

تحعسبالمصمهالغرالامرأة250رلجهامنتم!حى

تكرمالتى1،صراة260الربتخافوالمستحية.كالكلب

الجميعلدىتعرفتهينهإتىوا.لتجميعحكيمهنظهررجلها

تنظر!المسنةالصوتاتعظيمة1،مواة270وممكبرةبفاجرة

تنصابهنفسهالذىوا،نم!ان.المحاربينارتدادفىكالبوق

لأجلظبىحزن.28الئباتعدمحروبفىتضررهذهمثل

الذىالمحاربالرجل"الفيظثملنىالثالثةوفىخصلتين

الذى.رذلوااذاالف!اءوانرجال.الاحتياجأجلمنتأخر

بالجهد.92للعيفيهيئهالربالخطيةا)ىالعدلمنيرتد

الخطية.مهتالخماريتزكىولااخطاءمنالتاجريتبرر

و؟لعفحرونالسابعالاصحاح

الزيادةيطلبوالذىاخطأواكتيرونالاههالابمن.ا

البيعوبينالوتديدخلحجرينبين.2عينهيعرض

الرببخثيةتتمسكلمان30الخطيةتش!ندوالابتياع

الغربنةفىالترابيبقىمثلما.-(مريعايهدمفبيتكباجتهاد

أوانىيمتحن11،تونأنكما.5تفكرهفىا،نسانههومهكذا

فلاحةأنكما.6تفكرهفىالانسانامتحانهكذاالخزف



27يتحوعحكمة166

الانسانتلبفكريظهرالكلامهكذاثمارهاتظهرالأرض

.8النامىاخشارهوهكذالأنالتنكرتبلاحداتمدحلا.7

الطيور.!الكرامةكتوبونلبسهقدركهالحة!!لبتان

يكمنكما..اعمالهالىيضصدوالحقشبههامعتسك!

المظالميحملونللؤينتكمنالخطيههكذا.للفريسه*مد

والجاهل.حكمةحينكلالحكيمحديث.ااوالفنوب

أما.وتتهاالىكلمتكاحفظالجهالبين.12كالقمريتغير

رذالةالجهالمحاثتة.13مواظبافكىالرذانةذوىبين

اسث!حريقيمالحلفالكتركلام.14الخطيهلذةحنوضحكهم

خصومةفىالدماءمفك.15الم!ا-تسد!خصومته

اتلضهقدارالأمريظهرمن.16نقيلمماعولحنتهمالمتكبرين

واهعتأمنصديقكود.17لنفسهصديقايجدولن.الامانة

لأفه.18طمبهفىتسعلااسرارهأظهرتوان.محه

قريبكصداقةاتلفتتكونهكذا.عدوهالانسانيبيدكط

تصطادهفلنتريبكتركتهذايدكمنافلتهوكطر.16

الفخمنالغزالمثلواثتبميداصارلأنهتطلبهضلا..2

وأما.مصالحهتوجدولئشتيمهضماديوجدللجرحان210

يولدبالحينالمحتال220رجاءهتطحنقدالأهرارمظهر

ويتحجبخمهيحلىعينيكأمام230يرفضهأحدولاالنصرور

كلامكفىعثرةويجدلفمهيلوىأخراثم.كلامكمن

ابغضهوالربكمثلهولي!ىكترةأثياءأبفضت240

وجرح.راهصهعلىيقعفوفإىاحجرايرمىالذى250

وتعحفرةحنرومن265الماكرجراحاتيفتقالمكر



7؟ا28يثوعصكت

الثروريصنع!ن.27بهيهلكلقريبهفخانصبومنفيها

المتكبريناستهزاء280تدركهأينمنيثسعرولاعليهترتد

بالفخيهلكون.92يرصدهيلامدمثلوالانتقاموتحيرهم

.03موتهمقبلويفنيهمالمقسطينبمحقوطيصرونالذين

صتمسكالخاطىءوالرجلرجاماتهىوهذهوالعحخطالفضب

بها.

والعث!رونالمنامنيلاصحاح

حفظاوخطاياهالربمنالانتقاميجدالانتقامأرادمن.ا

خحلاياكتغفروحينئتلكالمضرلقريبكأترك30يحفظها

فكيفالانسانعلىيحقدالإنسان30عنهااهتضفرتاذا

فكيفثبيههالان!انيرحملا.4المففرةالربمنيطلب

فمنالحقديحفظبثرهوخاذ.5خطاياهعنيمتغفر

عنئهالحداوةواحرفالآخرةافكر60خطاياهعنيعتغفر

الوحاياأفكر70لأوامرهمستعدانوالموتالفسادلأن

جهالةعنوقغافلالحلىعهدواذكرتريبكعلىتفضبولا

الانساتلأنخطاياكونقصالخصومةعنابنحد80قرببك

الأصدتاءيقلقالخاطعوالرجل.!خصحوحةيوتدالضضوب

.01اعمالهبعظانميحدثوالكىالمتفقينبينالعراوةويلقى

الخصوصةفباتقعروعلىتضرم!الفارموادقدرعئىلأن

غناهقدروعلىغضبهيكونا،فساتقوةقدروعلىتثتحل

والخصوهةالناريشعلالم!ريعالقتال110غيظهيرفح

واتتضرمالثرارةفىنفختان120دماتسفكالعريمة



93يموعحكمة148

الثالب130فمكمنيخرجانوكلاهما.تطفأعليهابصقت

اللسان140متمالمينكتيريناهلكلانهيلحنالشانيننو

مثعيدةمدناوهدماحهالىامنة!توفرقهمكثب-دبئزعزعال!،لث

النساءطردالثالثاللسات150العظماءبيوتواخرب

يجدلااليهيصضىا!ذى160اتمادهنوأعدمهنالمترجلات

الجسديخدضاشسوطجرح.17براحةيسكهتولاراحة

مةفىامقطهكنرون.18انعظامفيدفاللمانجرحأما

تاطوبى.!ابالاهانكالمقتولينليعىول!تالسيف

الذىغضبهفىيتجاوزلمالذى.الخبيثالملسان!تاهتقر

حعيدىمرمرهلان03بوثاقاتهيرمطولمنبرهيجذبلم

والجحيمهسوءمرتموته.2انحا!سيةوثاقاتو-ثاغاته

يحرتونل!وبلهيبهالصديقينيضبطلاأنه.22منه!نفع

ينطفىءولالحهمويحترففيهيقعونالربيرفضوتالذين230

انظر+0؟2يفترسهموكالنمركالامدعليهمويتصطط

اصنع250وفضتكذهبكواسكببالثوكمقتناكميج

لئلااحذر260ولجاماباباولفمكوقراراميزانالكلامك

الراصدين.أماموتقعبلسانكقسقط

العث!رونوالتاسحالاصحاح

بيدهواكتوى.!يبهيقرف!رحمةيصنع!ن.ا

ايضاوارددحاجتهوقتفىقريإكاترض20وصايايصنع

بالأمانةمعهواعملقولكثت.3الوقتبلغاذالصاحبك

القرضحسبواكترون.4حاجتكتجدوقتكلوفى
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حتى.هأعانوهمللذينتعباوافالواوجعوهقدثىءكطئه

صوته.يخفخسقريبهأموالوعلىالمقرضيديقبليأخذأنه

ويحللوتذمرضجربكلامويجازىزمانايطلبالوفاءوقتوفى

القرف!نحسفيوفىإجهدباالوفاءعلىتدروان.6الزمان

صجانا.عدوأيتفيهصالهعليهجحرواذا.نقيهكأنهويحسبه

يكافتهوالممروفالاكرا!وعوضواللعناتبالثمتانمويجازيه

ارجعواالسوءبسدبليسكنروت.7والعاربالاهانة

الممكينعولىولكن.8صجاناا!يانة-تخوت!بل!نسانا

ا!فيالزصية،جل.9بالصدقةمليهتبطىءولالهفاصبر

لأجلمالكاملف010فقرهأجلمنفارغاقرهلهولاالفقير

ك!ع.ااالهلاكاحخرذ1تحتتظمرهو،وصاحبكأخيك

.12الذهبمنا!ئرفتنفمكالطىوصايافىفخيرتك

.13ننركلصنتخلحكوهىخزاننكفىالصدمةصر

عدوكخدعفكقحاربالشجاعورمحالقوىترصمناكثر

يرفضهالحياءوالحادمصاحبهيض!تالصايحالرجل.؟أ

.16لأجلكنفسهأه!ملأنهالضامننحمةتنمسلا.15

سفكرهالثسكروالعديم.17الخاطىءيقخذهاالضا!نيخرات

مستقيحينكتيريناهل!الضمانة180صخلصهيترك

فىوخلواالمقتد!تبالمناسوطافتالبحركموجوزعزعتهم

فىيسقطالربوصاياالمخالفالخاطىء910غريبةامم

القضاءفىيقعكئيرايعهلانيجتهدوالذيخبيث.ضمان

تسقطلئلاذاتكواحذر.قوتكبقدرتريبكأعضد020

يعطىوليتاولباساوماءخبزاالانمص!انعيشةرأه؟.2ا



03يثوعحكمة015

أفضلثفوفمنسقفتحتالفقيرحيوة.22العورات

ارتض230(منزلبلا)الغربةفىاللفيذةالوليسةمن

ثريرةعيثحة.24بيتكعارتممحو،والكيربالصفير

-25فاكتفتحولا.تطمئنولابيتالىبيتمنالنقلةهى

أثياءنحوهممنوتسمعالنعحةجاحدىوتسقىتضيف

يلكفىمماوأطممنىالماثدةزين.ضيفياأعبر260صرة

بيتىالىمحتاجأنا.كرامتىوجهمنضيفيااخرج270

هذهمنلقلاأشدماذا.28ضيفاعلىنزلقدأخىلأن

وتعييرالبيتانتهار5فهماالحاوىا،نمصانعلىالأثعياء

.المقرض

الد!ون*صحاح

"*ولاد!ء

عمرهخر7فىليفرحالقضبانلهخيتخذابنهيحبمن.ا

.3بهيفتخرصعارفهوبينبهيحتدحابنهيؤدبمن.2

.4بهيبتهجاصحابهوأمامالعدويخرةيهيجابنهيصلممن

قىرأءه.هنبيههخلفلأنهيمتلموكأنهأبوهتوفى

خلفالأعداءضد.6يحزنلموفاتهوفى.بهوهرحياته

اجلمن.7بالمعروفاصحابهيكاثءومن.مجازيا

احثاءهتضطربصوتكلوفى4جراحاديضمدأبنانهنفوص

يخرجالماردوالابنعاصيايخرجالمروضالغيرالمهر80

.01فيحزنهلاعبهف!!نكابنكملق.!س!فيها

تعطه،.11اسنانكتضرصاواخرتتوجعلئلاتضاحكهلا
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عنقهأحن120أفكارهعنتت!اونولاضغرهفىهلظة

غيخماخفكيعحىلئلاطفلادامماضلحيهواضربصغرهفى

تعثرلنلابهواعولابنثهادب130وجحالنفسكومحون

بقباحته،

الماصة؟فى"

العليلالفنىمنيخرالقوةوالثديدالمعافىالفقر0(1

ذهبكلصنافضلوالمافيةالصخه150بجعمهوالسقيم

غنىليص.16كثرةأموال!نأفضلالقوىوالجمم

القلبفرحيعادلهروروليسالجسدعافيةمنافضل

الض!ات180دائممرضاومردعيش!ةمنأولىالموت170

بابعاىالموضوعةا،طعمةلشبهصغلقفمعلىالمدفوقة

.02يشتمولاياكللالأنهللصنممنفعةاى910ألقبر

الخصىمثلويتلهفبعينيهينظرانماالربيبزيهالذىهكذا

تغمولانفسكتحزنلا.2اويتنيدالعذراءيحتضنالذى

وابتهاجقلبهنرحا،نسانحيوةانما0؟2مثورتكفىذاتك

عنكواطرحقلبكواجمعنفسكحب.23عمرهطولالمرء

.،2منفعةفيهوليد!كنرينأهلكالحزن،نبعيداالحزن

حينهص:ليا،نسانيشيبوالفمالأياميفنيانوالفضبالفرة

طعامه.اهتعداداتفىيجتهدوالصالحالبهىالقلب350

والمكفونالحلدى*صحاح

الاحدم؟فى،

والأحلام.الجاهلللرجلوكاذبةاللآمالهىبماطلة.ا

الذىهكذاالمريحويتبعالمظليمسككالذى.؟الحمتىترلهع
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:هذاثبههذا.هىا،حلا!رؤية.3الاحلاميصدث

ومئ.يطهرصاذاالنجمىمن.؟الوجهشبيهالوجهأمام

هى3والاخلاوالتطهيرالسحر:5يصدفحاذاالكذاب

صم!خاق،6للقلبالخيالاتتتصورال!لالقةومثل.باطلة

كلئريقلأث.7قلبكلهاتعطىلااكتقادكفىالعلىمنتأت

يتمكذببض!.8بهاتأنوااذوسقطواالاحلامطغنهم

الرجلى90المؤصندفماتماموالحكمه.الفاصوصتثل

الذىة01فهمابحدثالعلموالكمر.كتيرابفالمجرب

.11الحيلةمنيستكثرالمجربواماقليلاعرفيجربلم

512فهمىكلامىمنواكترضياعتىفىكنيرةاثياءأبحرت

.13هذهبسببفتخلصتالموت!لىانرفتقدكئيرةمرارا

الذى140مخححعهمعلىرجاءهملأتيحيىالربخانفىروح

طوبى.15رجاؤهلأنهيرتمبولايخفعىلاالربيخاف

عينا.انباتههوو!تينظرمنالىاتربابخكىلنضمى

الحرمنظل.القوةوثباتالقدرةناصر.مرصيهعلىالرب

السقطةمنومعوفةالعفرةمنحارسىا)خلهبهـة-توظل

والحيوةالثحفاءمحطىالحينينءومضىالرضىرافع.17

ازدراءهىالحراممنالمقربةذبيحة11ان180والبركة

قرابينمنالملىيمرلى.91مرضتورالمنافقبتوازدراء

فبيحةيقربصن.2.المخطينةتمحىالذبائحبكثرةولاارالأثر

ضر.2اابيهيدىبديئالابئيذبحكحنالمماكيناموالمن

.22الدماءرجلفهوبهدغلمنالفقراءحيوهالمتسولين

يمسكمندموساخك.تريبهيقتلكمنمنيمنعخبزالعرف
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ينتفعانخ!اذا3يهدوواحديبنىواحد.23الأجرأجرة

فصوتيلعىوواحديصئئواحد.،2التعبغ!بذلك

يمسهثمالميتصنيفتسلمن.25انسيديسنحأيهما

خطاياه!تالصائمالانسانهكذا.26غسلهحنانتفحماذا

صياحه.ينفعهوماذاصلاتةيسمحمنترىيفعلهايعودتم

وا!نونالتلامىالاصحاح

ذبيحةيقدم.القدماتيكرالشريعةيحفظصن.ا

السميذيقرب!تنعمهيكافىء.2الوصايايحفظمنالخلاص

الربحرضاة.3التمبيحذبيحةيقعمرحمةيحنعومن

-4الظلمع!والابتطدوالاستغقار.الخبثعنالرجوع

لمببجميعهاهذهلأن.هباطلاالربامامتتراءىلا

الملىأصا!وراثحنهاالمذءحتسمنالصديتىتقدمة.6الوصيمة

.8ينمىلاوذكرهامقبولةالصديقالرجلذبيحة.7

كلفى.!بكوريدكلصضرولاالربمجدصالحةبعين

للعلىاعط010عثوركقدصوبالفرحوجهكأبهجعطية

لأن.اايدكتقىمااصنعطيبةوبمينعطيتهحسب

تقربلا+12أضافسبعةويجازيكيكافىءهوالرب

هواهـب1لأناتظلمذبيحةتنظرولايقبلهالالأنهرديةهدايا

الفقرضديحابىلا.3الوجوهمحاباةضندهوليعسالقاضى

والأرملةاليتيمطلبةعنيففلولا.314المظلوقضرعوي!حمح

تذرتا،رملهدموحأناليس1500بالبكاءكلامال!ظتان

يخعمالذى160اهتخرجهامنعلىوالحراخالخلينعلى
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.17السحابالىيرتفعوتضرعهمقبولايكونبممرةالله

تنصرتولاتصلخىتزالولاالسحابتخترفالمتواضعصلوة

.18قضاءويصنعالصديقينويحكم.العلىيفتقدهاحتى

الرحمةعديمىظهريقححمحتىعليهميصبرولايمهك،والرب

ويحطمالشاتمينالقوميمحوحتى.انتقاماالأممويجازى

أعمالهحسبانسانكليجازىحتى.91الخلالمينسحى

ويفرحهمث!عبهقضاءيقضىحتىوافتكاراتهمالناصوأفعال

مثل.الخ!يقزمنفىالرحمةهىجميلة..2برحمته

اليبوهة.زمن:المطرهحاب

والدطقونالمفالثالاصحاح

وأطرح.2اليناوانظرار!ناالكلالهي!االاهم10

علىيدكأرفع30يطلبوكلمالذينالأممجميحعلىمخافتك

نيناتقبتمثلمالأنك.4قدرتكفيعرفواالغريبةالأمم

عرفتاكمثلمافيعرنوك.هأمامنافيهـمتتعظموهكذاأمامهم

عجائب.ويخريات7جدد.6ياربغركالهليسلأن

هيج.7بحجائبلهجدنوالكى.أليمينواسفراعاليدكرم

عجل.8المجاهدواحطمالحدواهزم!.وأمحكبغضبارجزا

غضبفى.9بعظانمئانيحدثوالانقضاءواذكر.الزمان

هدكاوجلوانمعبكيضرونوالذينبفلتالذىيؤكلالنار

.11غرنالميسأنهالقائلينالأممرؤساءرؤوصاكسر010

ويخ!برواغركالهليمىانهليعلموايحقوبأهباطجحيعاجمع

ثمعباياربارحم120البدءكمامنوترثهمبعظانمئا



3155،يث!وعحكمة

تراعف.13ببكركساويتهالذىواهرائبلبامسمكمدعوا

املا140راحع!مكاناورنليم.قدمكمدينة!إلا

اعط150ك!ثباملامجدكومنكل!اتكارتفاعصنصهيوت

علىالتىالمنبواتوأقم.ظقكالبدءمنهمللفينثسهادة

.7افيصلقويانكانبو.لمنتظريكنوابااعط160ام!مك

ثحبئافىهرونبركةحسبمتضرعيكطلبةياربامتح

المدهورالهالربهوانتانكالأرضطىاللذينجميعفيحلم

طعاممنأجودطحامويوجدالبطنيقبهطعامكل.18

للاقوالالفهيمالقلبهكذاالصيدطعمهفيوفالحلقان910

الدرايةالكثروالانسان.يحزنالماكرالقلب020الكاذبة

-تأفضلبنتوتكون.الامراةتقشلذكركل.؟ايقاوصه

ثهوةعلىشهوةويزيدالوجهيفرحالامرأةجمال.32بنت

والثفاءوالوداعةالرحمةامانهاعلىكانان23الانسان

لمجتدىءصالحةامراةالمقتن!0؟2اليثركابناءبعلهانليس

يكنلمحيثا.25الراحةوعمودمعهمعينةهى.بالمقتنى

المخدوعيندبامرأةتكنلموحيثالمقتنىيتهبسياج

ررينه.الىمدينةصنيطفرمتقلدالصايأمنمنلأن.36

يمدى.حيثماويميلعثسلهليسالذىللانماتهكذا

واثللاتينالرابع*صحاح

النه3يطيروانهحاكه.الأجساديذوبالفنىسهر.ا

المنوميفقدالثديدوالسقامالنعد!يطردالسهرانهطك20

تنعطتهمىيمتلىءراحتهوفىالمالبجحالننىتمب.3
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.همحتاجايصرراحتهوفىالمعيئ!ةبكدالمفتيرتحب.؟

منهيمتىءالفنىقىي!عىوالذىيتبررلنالذهبيحبمن

هلاكهـموصارالذهبلسبباتمعقوطاىاثفحواكنبهـون.6

جاهلوكلاليهيقربونلذديئيكوتعثرةعود.7أمامهم

الذهباءهووعيببلاوجدالذىللغنىطوبى.8فيهيباد

صنعلأنه.خنغبطههذايكونترىذا-ت5!يشكلم

فيكونخالصاوكانبهامتحنمن.ا.شهيهفىعجائب

ويصنعيخالفثلميخالفأنا!ستطاعمى.االلافتخار

الجطعةبهاتتحدثوص!تماته4خراذتثبتيصنعولمثرورا

تققولا.حلقكعليخاتفتحفلاالمائدةعلىباستأن120

ىأ.نريرةالخبينةالعينأناذكر130كثراعليهاأن

ذدمعوجهكلماتهذالأجل.العينصنأثرخلقثعىء

الصحفةفىمعهاتتزاحمولايدكتمددلاتنظرعىحيته.اا؟

تاروثىءكلوفى.لكممالقريصكهوصاأعرت150

اكئتاذاتبشضلمئلاكافعانيديكبينوخعماكل.16

لنلاثصرهاقكىولا.الأثبلأجلأولابدكارفع170كئرأ

قدلمهميدكتمدل!3قوبينجستوان+18عثردتكون

يث!قكىلاغراثةوعلىاتجأبللانسانكفايةالقليل.!ا

ونفسهصباحا3يقو.المعتدلةالامعاءفىالحافيةنوع..2

المسرفالرجلمعوالعذابوالحلقال!هروجع.معه

الجماعةبينصنخاعتزلالطعامفىتاغتصتواذا.2ا

قولمىترفضولابنىياصن!اهمع220فتستررلحوامتمرغ

يصاثنكنلاسهلاكن.اعمالكجميعفىكلاصتجدالأيخروفى
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ونحهادةالحمفاهتباركهبالخمزالسموح230صرضكل

المدينةتتذمرالخبزفىالثصحيحعلى.26صادقةجماله

اهلكهمحميرينلأنبالخمرتنثجعلا.25حقيفيةخبفهونن!هادة

هكذا.الصنعةفىالصلبالحديديختبرالكور260الخمر

حيوةالخحر270الممكبرينخصومةفىالقلبيختبوالضر

يغدملمنعيثهأى.بالقانونفاث!ربهث!ربتهانللناصههلة

وبهجةالقلبخرح.28الناصلمرورخلققدوهو.الخمر

خمرالنفمىموارة.26معينبقدرمثروبخحرالغفدى

يكثهالمجاهلء،3ومنازعاتخصوصاتز،بكثرةمفعروب

الضربال!وكترةةالقهنقححان.الضادالىالسكرغضب

.هرورهفىتحقرهولاتريبكتوبحلاالححروليهةق.3ا

اللجاجةةفىتحزلهو"لأتحييركلاملهتقللا

والفلاتونالخاممىألاصحاح

كاالملأبرفيفى"

كواحدفيهمكن.تتكبرلاعليهممدبراأتاموكاذا10

كنتواذا.2الجصوهكذايصلحهم!التعاهدواهتممنهم

وزينة.أجلهممنتفرحلكىفاتكىءحاجاتهمجحيعفاعلا

واجبلأنهاالنيخايهاتكلم3.الاكليلتأخذالاحسان

يكونحي!.4النثائدتمنعولاالعلمبحرص(عنك

.هأوانهاغيرفىبحكمقكترتفعولاكلاصاتجهرلاسماع

الخحرمحفلفىالمضنيينلحىواتفافالذهبزينةفىالياقوتصفة

لحنكفلكالذهبصياغةفىالزمردرصحةكمثل.6
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أيهأتكلم.7بالمقداروالمشروبالملذالخهرفىالمفنيين

85سئلتاذاكلمتينبالجهد.حاجةلككانانالثساب

بب!.!!حاوصامناعارفاكن.بمالقليلالكثيرانكلاماهتفتح

015انكلامتكعرلاالثيوختكونوحيثتجاهرلاالعظحاء

فى.ااالنمهةتتقدمأ!ياءوقبلىالبرفيسبقالرعدقبل

تتكاسلولابيكالىاذهب.تتباطأولاقمالقياموتت

وكلامبالخطاياليسلكيخطرماواصنعالعبهنالا.12

يخراتهمنومالثكخالقكباركهذهوعلى.13الكبرياء

يجدوناليهيبكرونوالذينتأثيبهيقبلالربيخافاصذى.61

فيهايعثروالماكرمنهايهتلىءالثريعةالطالب150مسرذ

تتقدوحقوقاعاد،قضاءيجدونالربامقياءهمالذين160

وحسبالتوبيخعنيحيدالمخاطىء1،نسان170كالنور

الفهم.عنيعرضالمث!ورةرجل.18تياسايجدارادته

مثسورةبلااموراصنعولوالخوفيهاب،والمتكبروالمخالف

تغتمفلاتصنعوعنلما.مثسورةبفيرثعيظتصنع،.!ا

.21بالحجارةتعنرفلاالوعرةالطريقفىتسلكلا..2

23.اولادكمنواحتفظ.22الصعبةالطريهتفىتأمنولا

الوصيةحفظهوهذاوان.صالحعولكلفىنفمكآمن

علىوالمتوكل.باروصايايخفظبالثريعةيؤمنمن.24

نيناهينقصلاالرب

والمخونالسالمحدسالاصحاح

ايض!التجربةفىبلث!رايصاثفلنالربالمتقى-ا

والمتصنعالث!ريعةجغض،الحكيمالرجل20منهاينجيه
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الشريعة.يأنمنالفهيمالانسان30المراكبكزوبعةبالحكمه

هيىء.4الواضحكالسؤاللهأمنيةنكونوالثسريعة

أحمثحاء50وجاوبادبااقتن.حسموعاتكونوهكذاالكلام

.6الدائرالقطبمثلوفكرة.المركبةكمجلةالجاهل

كلتحتيصهلفانهالمتصنعالحصانمثلالمتملقالصديق

المنةايامنوروكليومط!يفوقيوملماذا.7طيهراكب

وفرق.الربمعرفةفىاففردتهذهان80الربتبلمن

ل!عددخلقومنهاوقدصرخعفمنها.!وأعياداموأقيت

الأرضمنخلقدم6والترابمنجحيماوالبث!ر.ا.الأيام

.؟اطرقهموفرفالمرببينهمفحلالعلمبكئرة.اا

!نهم.اليهوقربهقدهحهمنو!نهم.ورفعهباركهمنمنهم

طينمثل.13انفرادهمنوامتردهيهوخسفلمنهمن

،ءاكبثروهكذا.مرضالهحسبطرقهجسيعبيدهالخزاف

الصلاح.الثر.ضد.14قضانهحمسبيجازيهمخالقهميد

.15الخاطىءالبارضدوهكذاالحيوة..الموتوخد

ضداحدهمااثنيناثنينالملىاعحالجميعالىانظرهكذا

الجوبيعفرمنومثلاخررااهتيقظتوأنا.16الآخر

المعصرةحلأتيقطفوكالذىوصنتالربببركةالقطانينخلف

الفينلجميعبلوحدىلنف!ىأنااتعبلمافىتأملوا.17

مدبرى!ياالفعبعظهاءيالىاهمعوا180الأدبيطلبون

تعطهم،والصديىالأخوالاحراذالابن910أنصتواالمجاصح

تعودلئلالآخرأموالكتعطىولاحياتكفىعليكدلطانا

تضيولانسمةوفيكحياثهتما..؟التحاساقطببها
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صنكأولادكتطلبأنلكخرلأنه.2اج!دكلفىذاتك

كنأمهالككلفى.2؟بنيكأيدىاسانتتنظرأنمق

حياتكانتهاءأيامفى.23كرامنكفىعيباتجعللا.ث!ريفا

ميراثك.(تسحمالوفاءزمنوق

العبيد"فط"

والألحبالحبز.للحماروالأحمالوالسوطالعلفة،2

اعظه،راخة.فتجدمألعملالولذواظب؟25للعمدزالحفك

يخقضحاتوالمرباطالنير260العتققيطثقئيلاالراحة

ألىارمله270والقيودالعذاباتالثريروللغبالمنى

كلطه.28كنيرةخباثةتعلمالبطالةلأثيبطللئلاالعول

.26وثاقاتهفثسديطعكلمفانلهينبضمحاالأعمالالى

.03أمرانصنعلاوبفبهـحكمجسدذىكلعلىتزدولا

أقتغيتهالنفسبدم!لأنكنفمكلمكفليكن!نجدلككانان

كئفسك.بهتحقنىلكىأخنظرناتخذهعبدلككانان310

نطلبه.طريقأىغفىشارداوذهبجورابهأضررتان

والئدةنالم!ابعالاصحاح

صديقيوجدلكن.صادقتاسا.يقولصديقكل15

.الموتحتىثارتحزنأليص.؟فقطبالاسمصديقايكون

المجامرةأيتهايا35عداوةالىيتحولوصديقوفديم

النديم.؟بالمكراليابسةلتغطىخلقتاينمنالخبيئة

لهمعاندايكونالضيتةوتتوفىلذاتهفىصديقهمعبتنم
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ترساويتئاولبطنهلمببصديقةمعيتوجعالنديم50

عنهتتفافلولانفسكفىصديقكتنصلا.6المحاربخد

مشرهوبلالمثورةيكثصصفمثحيركا!.7اثأصوافى

حاجتههىصااولاواعرفالمثيم!تنفسكاحفظ80لذاته

.9ويقولقماوةفيكيركزلئلا(لذاتهيرتاىهذالأنا

.01يحتفيماذالينظرخدكويقومطريقثاهىح!حنة

حسادكعناتثصثورواكتميترححعكالذىصعقتثساور،

بالبدلوالتاجربالحربالجبانومعبضرتهاالامرأةمح.اا

بالعفةالعقيفوالغرالثصكربثناءاحاقدوابالبيعوالمبتاع

نجدوالصبكمالهاهومافىالمصنهواجررعملبكلوالكملان

لكن.12مثورةبكلاليهمتقتربلى*الحملركترةالبطال

الذىالربوصاياحافظاتعرفهالذىالصد+تمعواظب

.13مملايتوجعريبفىكنتواذانفص"ثنوأفقنفمه

ضهاسلمثىءلكليسلأنصالحةمثسورةتلبمعكأجعل

رقباءسبعةمناكثربالحقتخبرتارةالصديقنفسات.ا؟

ائعلىألىتضرعجىيعاوبهذه.15النافذة!نيترقيون

وكلقدلكلامامركلددء.16الحقفطريقكليسهل

تصدرمنه.القبيحولالذىالكلام170مثورةعط

81والموتةالحير.والفعسادالصلاحأتسامأربعة

رجليوجد.91اللسانهوهذهمواظبةعلىوالمستولى

متحكمويوجد.2.لنفمهناخعغيروهوكثريندبزدبفطن

لهيمطلملأمه.2اقوتكليعدموهذابأقوالصبغوضا

حكيميوجد.22حكمةكلفقدفانهالمربقبلمننعمة
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ي!دبالحكيمالرجل230ممدوحهفهمهواثمارنفسهلذات

بركةيمنلىءالحكيمالرجل.26اصينةغهمهوأنمارثعحصنه

عددفىالرجلحيوة.5؟ينظرونهالذينجميعويضدطه

ثع!حبهفىالحكيم260تححىلاامرانيلوأيام.الأيام

نفسكاختبريابنى.27الدهرالىيحيىواممها!انةيرت

لأن.28لهاتعطهفلالهاخبيثانيكهماذاوانظرحيانكفى

.26فوعبكلتعرففمسكلولاللكليواخقتنىءكلليد!

طحامكلعلىنفسكتحلرحول!مأكلكلفىثعرهاتكنلا

حت!تقتربوالشراهةالمرضيكونالطحامكثرةفىلأن..3

القنوعواماالث!راهةأجل!تماتواكثرون.3االخنةال!

.حيوةفيزداد

والمخونالثامنيلاصحاح

الربولأن.؟اليه3الضرورلأجلالطبيب3اكر100

منالجانزةوينال(العلى!بلمنهوالثفاءلأناخلفه

منهالعظماءويتعجبراههترفعارطبيبصناعة.3الملك

بهايتهاونلاالعاقلوالرجلأثويهالأرضمنخلقالرب40

الانسانمنقدرتهلتحرفالحود!تالمرالماءحلىأليدى50

يشحفىبهذه7.بعجائبهليتمجدصناعةالانسانأعطىوهو6.

تففىولاالمرهميعملبهذهالعطار80وجعحسويقلعالطببب

حالفىيابنى9.الأرضوجهعلىالملههس!ةفانأعطله

.01يثضيكوهوللربصللمكنبففسكتتهاونلاأمراضك

رائحةأعط110خطيةكلمنقلبكونقيديكوقومالائماطرح
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للطبيبمكاناوأعط.12الصقدصةوهمنالمميدوتفكار

يكوت.3اليهتحتاجلانئهعنكينصرفولاخلقهالربلأن

نأالربمىيحللبونلأنهم.؟اأيديهمفىتقعلمازمان

المخطى150محائعهملمببوالث!مفاء+للراحةلهم-بمهل

الميتعلىدموعااذرفيابنى.16يديهفىيقعصانحهأمام

يحتىكماجسحدهوكفنبالبكاءابتدىالمبتلىأنتوكانك

ونحعويلاوزدمرابكاءعليهأبك170بدننهتتهاونولا

قمزثمالثلبلأجلويوصينواحدايومايجبمابقدرعليه

القلبوحزنالموتيمرحالحزنمىلأن.18الحزنلسبب

حسبالفقيروعيثسالحزنيدومالهمفى.!االقوةيذل

واذكرعنكاصرفهبلللحزنقلبكت!فحلا..2قلبه

بلتنفعهلاولهذارجوعليسلأنهتنسلا.2االعواقب

تضارثا.يكونأيضافهكذاتضاءىانكر220نفسكتضو

وعزهفكرهارحالميتراحةفى.3؟اليومولكاممىلى

ومنالجطالةوغتفىالكاتبحكمة.؟2روحهخروجعند

المامحئهيتحكمبماذا.25الحكمةيدركالانتفال!تأنفرد

فىصواظباإنخسباالبقريموفباررمحوالمفتخرالمحراث

فىتلبهاهتمام!260الجواميسابناءفىوحديثهأعهاصها

صانحكلهكذا.27البقرلاشباعوسهرهالاثلامتقليب

المنقوشاتيلونالذى.النهارمئلانليلب!هرومهن!عى

وبسنهرهالتصويرلتثبيهتلبهيجعلالتصاهـيرره!ممواظبا

بحمليفكرالسندانعندجالم!االحدادهكذا.28عملهيكط

يجاهد.الكورحروفىجسدهيحرفاك،رولهيعيا!ثبد
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ملبهمجعلالأثاءصورةوامامافنهمطننالمطرمهصو!

الفاخورىهكذا.92للكماليزينهاو+سهرهالأعماللتكميكل

فىدانماحاصلوهو.برجليهالبكرةيديرعملهفىجالسا

يوتعبقراعه..3صناعتهكلعددوفىعملهعاىهمة

وههرهالطلاءليتممتلبهيفهـغ.توتهيحنئربخيهوبيىالطبت

واتوكلايديهمعلىيتكلونهؤلاءجعيع.3االأنونلينظف

معينة.قسكنلابدونهم.32صناعتهفىحكيممنهم

يطلبون،الثعبمثورةفى.33يسلكوتولايسكنونولا

القضاءصنبرعلىيجلسونولايعتبرونلاالجماعةوفى

وائحكمالتأديبيذكرونولاالأحكام!عهوديفيمونولا

وتضرعهمالدهرخليقةيث!!ونل!ت.؟3الأمثالفىيوجدوتو،

صناعاتهم.عطقى

وأسحثونالتاسحالاصحاح

يطلبالضن!ريعةفىوالباحثنفسهالمصلحهوى.ا

حعيثيحفظ،2النبواتفىويتفرغالأولينجميححكمة

يطلب.3الأمناللطافاتفىويدخلالمثهو!تالرجال

ويظهراشمظماءبينيخد!.(فكهافىويواظبالأمثالخفيات

الناصفىاختبرلأنهالغريبةالأممأرضفىويجوزالمدبرأمام

صنعهالذىالربالىليبكرقلبهبجعل.هوالثرالخير

عنالصفحويطلببالصاوةفاهفاتحايتضرعالعلىوأصام

الفهم.روحمنيملاهالحظيمالربثاءخان.6خطاياه

للر-يشرفالصلوةوفى.حكحتهاتوالكالمطريرسلهو
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هو.8يتأررخفاياهوفىوعملهمعشورتةيهدىهو.7

كتروثة9يغتخوالوبعهدمنةو!.علمهأ!بيطلح

واممهذكرهيزوللا.الدهرالىيبيدولننهمهيمدحوت

وبمديحهالأممقحدتبحكمته.ا.الأحظهباأحضامبهالىيحيى

واتالفمنأكنرانمايخكتوفىان110الجماعةتخبر

الموعبجماافتلاتلأنىفاخدثتأملتايخ!اة12فينجحيقى

الوردصثلواخرعواالابراريابنىلىاممموا130حمية

كراتحةرانحتكموطيبواة؟ا4الميامجرىعلىالمضروص

!مبحىالرانحةخوحوا.كالسوسنوازهراوأزهرلبنان

اعطوا150أعطلهجميععلىالربباركوا..سبحا

والقيت!ارالثصفاهنشاذفىبتسبيحهواعترفوا.تعظيطلاصمه

صالحةجميحهاالربأعمال160بالاعتراتقرلواوهكذا

يقالأنيوجدليعى.17زمانهفىيكونامروكلجدا

وقتها.فىتطلبالأثباءجميعلأن.هذاث!ىءولأى.هذاما

.18المياهكاحواضفحهوبقولكرابيةالماءوقفبكلمته

أعمالء16خلاصةفىنقصانونيعىالم!وةكلتحدثبأمره

ينظر..2عينيهعنيختفىنىءوليمىقدامهجسدذىكل

نايوجدليدى.؟اأمامهعجيبثىءوليسدهرال!دهر-ت

لاحتياجهاخلقتالأنياءجميعلأنهذاثىءولأىهذاصايقال

.23اليابسةغمرتوكالطونانكالنهرفاضتبر!ثه22.

طرقه.؟2يبماالمياهحولكماالأمميرثغضبههكذا

الصالحات250للاثحةالممانرهكذا.للابرارا-تقامت

26.للطالحنالطالحاتو!ذاالبدءمنذللصالميينختت



4ةيث!وعحكمة669

والملعوالحديدوالنارالماءالانسانلحيوةاحتياجكلبدء

واللباص.والزيتاصكرمهودمواللجنوالمعلالسميذوخبز

للخطاةوهكذا.صالحاتللمتقينتكونجميحهاهذه.27

للانتقامخلقتأرواحيوجد.28طالحاتالىتنقلب

القوةت!الانقصاءزصنلى.عذابهاث!دثتوبرجزها

جميحوالموتالجوعوالبرداننار20!صانعهازجروتهدى

والحياتوالعظربالوحوثسأنياب030للانتقامخلقتهذه

علىوقستعربوصيتهتفرح31المنافقينلهلاكقنتقموالسيف

فلهذا32قولهدخالفلاأزمنتهاوفىالحاجهلوقتالأرض

أعمالجميع.33مكتوبةوابقيتهاونفكرتالبدءمنذتأيدت

أحدمسمطمعلا.(3حمنهفىدفئثىءعملوكلصالحةالرب

حيفهات!متصلحالأشياءجميعفانهذامنأصلحهذايقولأن

اسموباركو)مبحواوأخواهكمقلوركمكلمنوالأن.35

.الرب

يلارمعونالاصحاح

دم1بنىعل!ئقيلولحر.افسانلكلخلىعظيمكد.ا

بطوتمنخروجهميومحتىامهاتهمبطونمنخروجهميومصذ

أنكارهم20الجميعامالىرجوعهميومحتىامهاتهم

من.3الانقضاءويومبالاشظارتفكرقلوبهمومخافات

والرمادالترابفىالقاعدحتىالمجيدالمنبرعلىالجالس

المتثغحتىالمتاجوعاقدالاسمافحوفىاللاه!سمن.؟

ومخانةومقاومةومثاجرةويخرةغضب.هالخثنبال!تان

فلىنالرأخه.وفتوفى.والخصومةالمدلأاشوالمسخطالمونت
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نىءكلاالراحةمنالقليل60معرفتهيغيرالليلنوم.الصرير

مرتكالمنهزمظبهمرويااخطربالمراصنجه3يوكأنهالنومفىوهو

يكنلماذوتمجبخلاصةوقتفىنهض.7الحربوجه

البهيمة.حتىالافسانمنجسدذى!صع.8خوف

والخصومةوالدمالموت90هذهاضمافهبحةالخطاة!طى

علر!..اوالعذأبوالسحقوالجوعوالظلموالسيف

+11الطوفانصارولأجلهمجمبحهاهذهخلقتالأثحة

المياهوجميعتراباترجعالترابحنالتىهىالأن!ياءجميع

يثبتوالايمانتمحىوظلمرثععوةكل.12اليحراىاتحود

وتصوتالوادىصثلتجفالظالميناموال130الدهرالى

هكذايفرحيديهفتحعند.14المطرعندالعظيمكالرعد

تكثيرلاالمنافتيىأجقاب150الإنقضاءفىالمفبونيضمحل

.16ألصخرةظهرعلىتيبدىالمنجسةوالأصولفروعها

تقلعالبقولكلقبلالنهرثاطىءرعلىماءكلملىالخضرة

الدهرالىتدوموالمرحيةالبركاتفىحالفردوصالنعمة170

الواجدكليهمامنوأفضلننحلىوالمعاملالقنوععدثعحة18

منهماوأضضلالاسميثبتانالمدينةوبنا-الاولاد910نخرة

يفرحآنوالنثائدالخمر020فيهاعيبلاالتىالامراةقحسب

يطيباتوالمزمارالناى.الحكمهمحبةمنهماوافضلإلخب

والحسنالبهاء220الزكىاللساتمنهاوافضلالألحان

الصديق230الأخضرالحقلمنهماوأخضلالممينتثتهيهما

رجلهامعالامرأة!تهماوأفضلوقتالىيتلاقيانوالنريم

الصقةتنقذمنهماوأفضلالثسدةلوقتوالمعونةالاخوة20؟
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المعثورةمنهماوأفضلالرجلينيثبتانوالفضةالذهب250

منهماوافضلالقلبيرفعانوالقوةالأصوال360الحالحة

الىفيهايحتاجولانقصانالربخشيةفىليمىالربخثسية

كلوفوفالمبركةكفردومىالمربخثسية.27احدمعونة

لكخ!لأنهصحتاجهعيثةقعشىلايا!نى.28جللتهكرامة

غرهمائدةالىالناظرالرجل0!2تحتاجانمنتموتأن

بطحامنفسهيقوتلأنه.الحيوةافتكارفىعيثتهليست

الاحمقفمفى..3فيحتفظوالم!ادبالمتلربالرجلامافره

.النارتلقهبجوخهوفىالحاجةتتحلى

والأربعونالحادىالاصحاح

المستريحالرجلعلىذكركمرأرةاندصاالموتايهايا.ا

جميعفىناجحةطرتهالذىالهادىللرجلأموالهفى

الموتأيهايا.2الطعامليقبلبعدهقوىوهوالأنياء

للهرمالمقوةوالضعيفالمحتاجللانحانقضائكحمن

الافتظارتلفوالذىوالميشالأنياءبجميعيهتمالذى

ونهايتكبدايتكاذكر.الموتتخصاءتخفر".3

يأتىوماذا.جسدذىلكلالربتبلمنحكمهوهذا.4

ليصلأنهنةالفاومائةأوعشركانأتالعئىبسرةعليك

مرذولينيصيرونالخطاةاولاد50حبوةتوبيخالجحيم!

مراثهميهلكالخطاةاولاد60المنافقينبيوتحولومترددين

ابيهمعلىيثحتكونالمنافقاولإد70نسلهمالحارهـيلزم

المنافقوتالرجالأيهالكمالويل80لأجلهييرونلأنهم

ئللهلالظتكاثرتمان،نكم.!الحلىاللهنريعةتركتما)فين
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نصيإكماللحنهفىيكونمتموان(ولدتمفندنةولد.موان)

المنافتونهكذايعودالترابالىالترابمنكانماجهيع.ا.

اما.جسدهمثالناصنوح.ااال!لاكال!!الا!نهمن

هذا،نالحالحبمالاهماهتم120يمحىفانهالخطاةامصم

امحيوة130عظيهةهـالذهبذخاالوفحىأفخللكيبقى

.؟االدهرالىيدومالصاسحوالامحمالأيامعددالصالحة

المكتومةالحكمةاما.بسلامةا،ثباا!ضظهالاولإدمعثريا

هوض.15منهحامنفعةاىبرىلاالذىاكنزوا

يكتمالذىالانسانمنجهالتهيكتمالذىالانسان

حسناليسلأنكلامىوقرواناذا.16حركقه

بالايماتالأثحياءكلفىيرتضىأحدكلولاوتار!ليستعولأن

والمقتدرالوالىومنالزنالأجلالأمومنالآباصناخجلوا170

الذنبلأجلوالمترائدىالظضىومن.18الكذبلأجل

الصابمن.!االافملأجلمبوالثالمجمهورومن

لأجلفيهساكنافتالذىالمكاتومنالظلملأجلوالصديق

الخيافةومنالخبزعلىالانكاءمن.والحهداللهحنىومنالعمرقة

وصنالع!-تلأجلالمملمينومن..2والعحلاءالأخذفى

النسيبوجهامتردادومن.2االفريبةالامراةالىالنظر

المتزوجةالامراةصعرفة!ن.22والحطاءالقممةأخذومهت

الأصدقاءمنهريرهاعندتقفولاقريبكجاريةنفتيثسمن

قكرارمن.23تمننلاتعط!أنوإعدالتميهيركلاملأجل

!ستحباوكن.24المكنومالقولاظهارومنالسمعكلام

.أنسانكلأمامنحمةاجداوويقينا
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و*ربعونالثانى*صحاح

.2ءلتخطىوجهاتأخذولاهذهلأجلتخرلا.ا

بقول.3المنافققبررلنوبالقضاءووصيتهالعلىبثععريحه

بتحرير.4الضيرميراثوبحطيةوالمسافرينالاصحاب

بالضدر.هوالقليلالكثروبا!مسابوالاوذانالميزان

الشريروالحبدالاولادتأديبوبكنرةوالقجارةنراءا،ث

الامراةعلىالمختمهوجيد.6الدمحتىجانبهتضرب

رر،لعددتدنعمهما.7أقفل!نرةايدتكوتوحيثماالثريرة

الجاهفتأديبفى.8جميعاأكبهوالأخذوالحطاءوالوزن

يقينامقأدبا!تالثسبابمنيتحاكمونالذينواششحيوخوالأحمق

وهمهاللابخافمعهرهىالبنت90ح!كلأماموهـختبرا

تبفضقزوجهامعومحاكئهتبلغشبوبيتهافىلنلا5النوم!يطرد

ابيهاءبيتفىحبلىوتوجدبكوربتهافىتففحربما..ا

الحفظ-ثدد.ااعاقراتحيرأوقتعدىزوجهاصحكافتادا

المدينة"فىوفئبالاعدائكمعرةقجعلكلئلاالسفيهةالبنتعلى

تنظرلا.؟االكف!ةالجموعفىوتخزيئهالقوموحديث

الثباتمنلأن.13النساءمعتجتعولاانصصانكلجمالفى

!هخر.14الامرأةخبانةالامرأةومنالسوصينبئق

المنخاجلةوالامرأ.ةالصلاحالمنصنحةالامرأةمنالرجلخباثه

رأبتبطوأخبرالربأعمالالآنافكرانى150العارلأجل

علىطالعةالمضينةالن!س160وأعمالهالرباقوالفى

الرباليس170عملهميلو!الربمجدومنالأشياءجميع

الضابطالربأيدهاالتىعجائبهبجميعليخبرواالاطهارانطتى
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البن!روقلبالفمرفحص.18بهحدهالكونلينبتالكل

علامة!الىونظرعلمكلعرفالحلىلأن.حيلهمجميعوخهم

الخفاياثار7ومغناوالعتيدةالسابقةمظهرا.!االدهر

الأتوالحنقولعنهي!-م!ولمفكركلعنهيخفلم..2

والىالدهرقبلكائنهوالذى.حكمتهعظائمزيى.2ا

.22احدمشورةالىيحتاجولاينمصولميزدولمالدهر

هذه.23كاخثرارةتنظروهىأعمالهكلأنهىما

تطيعهوكلهاالحاجاتجميعفىالأبدالىوتدومتحيىجميعها

يصنعولمالآخرمقابلالواحدمزدوجةهىالأثياءكل.؟2

ناظرايثحمبعفمنأحدكلخيراتوئبت.25ناقصاثيئا

.مجده

والاربعونهالثال!الاصحاح

المجد:منظرالسماءثكل.المبادبهاءالعلوثباننط.ا

صنعةالعجبوعاء.خروجهافىتخبرالمنظرفىالشمعى20

نأيستطيعوصنالأرضتحرفالظهيرةصميمفى.3الفى

.اضعافثلاثةالجبالتحنرفتالثصممى.6حرارتهاعلىيصبر

تجهربشححاعهاوتليعالنارتنفخالحديدأححاءفىالكورنافخ

تسيربكلامهاوجاعلهاخالقهاارباهوعظيم.هالميون

الدهروعلاصةالأزحنهبيانوقتهترتيبقىوالقمر.6مريحا

كمالهعندينتقصالذىالنيراالميدعلامةتعرفالفر!ن.7

فىالاجراموعاء.بتفييرعجباتزهـادكا!سمهالثعهروهو.8

النجوممجدالسماءبهاء.!يلمعالسماءجلدفىالعلى

يئبتونالقدوصكلا!فى..االعلوفىالعالميضىءالمرب
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ا!قوصانظر110سيرهمفىيتيرونولاالانقضاءالى

السماءادار120خيائهفىجداجبللأنهخالقهوبارك

التلجامرعبامره.13فتحتاهالعلىوأيدىصجدهبمدارة

انفتحتهذالأجل.14قضائه!روفيبعثأنويعجل

قصلعظمتهفى.15كالطيورالغيوموطارتالكنوز

تتزعزعوبمنظره.16اشبردحجارةوانكسرتالمحا!

الأرضضربرعدهصوت.17الجنوديهبوبارادتهالجبال

كذلكالمنحدرةكالطيور.الريحواجتماعاشحالاوعاصفه

العين180انحدارهالمغطىالجرادومثل.الثلجيرثس

.91المقلبينذهلامطارهو!تبياضهحسنمنتعجب

كرؤومىيصيرجئدواذااداحمنلالأرضعلىالجمليدي!كب

منالبلورويجمدالباردةالتنحمالريحتهب..2الشوك

يأكل.2اكالدرعالماءويلبسىالمياهمجاحععلىويرمعخالماء

دواء.22كالنارالخضرةويجففار؟ريةويحرفالجبال

يذوبالحرمنالصادروالفدىالضباب.ب!رعةالجميع

الذلن240الجزائرف!هوغرسالغمرهدأيفكرة.23

نتعجبذاننا2وبسماع؟خطرهنيحدثهالبحريسافرون

الحيوا؟تأصنافوالعجانبالثهيرةالأعمالوهناك.25

الم!رغايةثبتلأجله.26الدوابوخلقهالمختلفة

وغايةنفترولاكثيرانقول.27الجميعاهحتصلحوبكلامه

طيه.نقدرالذىفماافتخرناان.28الكلهوانه.الكلام

الربمرهوب.92أعمالهجميععلىالعظيم!وهذالأن

وانعوهالربمجدوا..3قدرتههىوجيبةجداوع!م



173؟4يئعوعحكمة

امتلئواالربويارافعينحمدكلمنأعخلملأنهتقدرونماقدر

مناوفيخبر56رمن.2انهتدركهلا،نكمتكلوالئلاقوة

نحنلأشاهذه-تأعظمكتيردخفايا.32هوكمايعظمه

والمتقينالجميعصنعالربفان.33اعحانهمنتليلارأينا

.قوةمنحهم

و*ربمونالرابح*صحاح

"*تاءتسبع"

.2أحقابهمفىباعنا7وا،ماجدالرجالاذافلنمدح.ا

فىالمسلطون30الدهرمنذبهمالربصنحعظيمامجدا

بفطنتهمالممشورةذووبالقوةالمثسهورونوالرجالمملكلانهم

الفهم3وبقوالحاضرالثععبقواد.؟بالنبواتنطقوا

مخترعون.هتأثيبهمبأقوالحكماءمقلمهأقوالللثححوب

أغئياءرجال.6الكتاببقصائدومحدثوتالألحاتأنواع

هؤلاءجميع.7مسابخهمفىمسالموتباصقوةمجاهدوت

منهميوجد.8أيامهمفىافتخاراوكانواأحقابهمفىتمجدوا

لهملمي!سوأناص.!محامدهمبهتذكرالححهالخفواالذين

واو،دهميولدوالموكانهموولدواقطيكونوالمكأنهمبادواذكر

تزللمالذيناولئكف!الرحههرجالأما150معهم

وبالعهودالصالحاثالمى!دومذريتهمصع.ااحعنانهم

.13لأجلهموأولادهمزرعهمبكون.12احقالهمثمتت

أجسا!هم.16يمحى.لنومجدهما،بدالىيدومملهمة

بحكمتهم.15الأجيالالىيحىوام!مهمبملامةدفنت

ارضىأخنوخ160بحمدهمالجماعةوتخبرالثعوبنحدث
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كاملاصديقاوج!دنوح.17باستوبةالأمملتحدثفنقرالرب

لماللارضبقيةصارهذالأجلمصالحةصارالغضبزمنولى

ىذكليبادلنلالهئبتتالدهرعهود.18الطونانحدث

ئبيهيوجدولمالأممجموعابوالعظيما.راهيم910جسد

معهوصارتالعلىنريحةحفخلالذى020الكرامةفىله

فلذلك.2اأميناوجدال!جربةوئالحهدثرتجسدهفىبعهد

ويرخعالبحركرمليزدادوأنبزرعها،مميتباركأنلهأقسيم

الىالنهرومنالبحرالىالبحرمن!يورنهمكالنجوم!"ذت

ابراهيملأجلام!حقمعصنعوهكدا.22الأرضأقصى

.رأبرعلىالعهدونبت.23وعهداالنالىجميعبركةابيه

فىقسمالهوقسمميراثاوأعطاهبركاتهفىعرخه.يعقوب

فىنحمةواجداالرحمةرجلمفهوأخرجهبطاعثراثنى

جمد.ذىكلأعين

والأرلعونالخامس*صحاح

ذكرهالذى.مومىوائنامىاللهمنالمحبوب10

علىوعظحهالقديسينبمجدث!حبيهاصبره.2بالبركات

أماممجده.العلاماتاسكتبأتواله.3الأعداءخوف

بالايمان.،مجدهلهواظهرشعبهأمامبهواوصىالملوك

صوتهاهمعه50ج!دكلمنواصطظهقدمهوالحلم

الحيوةوثربعةاوصاياامواجهةواعطاهالسحابفىوأدخله

هارونرخع.6احكاءوامرائيلعهدهيحقوبليعلموالأدب

أبدياعهدالهجعل.7لاوىهبطهـننظيرهوأقامهأخاه

بمنطقةوقلدهالسطدةفىوغبطهالثصعبكهنوتلهوأعطى
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ودرعهالقوةبأدواتوكالهالافحخارتمامالبسه80المجد

بجلاجليدوركماوا"حاطه.!والجبةوالسراويلالقميص

فىمسهوعاصوتالتصنعمشيهعندصوتالتقرعكترةذهب

ذهبصنمقدمةحلةالبمه010ث!حبهبنىلتذكارالهيكل

الحقائقوتوضيحالحكممجولمث!كلاعملاوارجوانوخز

محفورةنمينةبجواهرصانععملمقولترمز!ن.اا

للتذكاربنقثىمنقونةالجوهرىعهلذهببرب،طالخاتمحفر

تاجهعلىذهبمنأكليل120اسرانيلامباطعددكحسب

ثصهواتالقوةعملالكرامةافتخار.القدصبعلاصةموموما

هذهمئلأن!ياءت!تلمقبله،13الجميلةالمزينة11!يون

وأحظبهممقطأبنائهسوىالعرباءمنأحديلبسهالما!فيءحن

صرقبندائمايومكلتتقرمكانتذبائحه.،1حينكل

ذلكلهفصار.القسىبدهنوممحهيديهمومىم!لا.15

ويباركويكهنلهليخدمالسماءأيامفىولنملهأبدىعهدالى

للربقربالحاليقدمحىكلمناختاره160بأسحهثسمبه

"اأعطى170شعبهعنليعتففرلرخكمارورائحةبخورا

اللأصحهاداتيمقوبليملمالأحكامعهودفىلحسلطةوصاياهفى

الفرباءضدهتاصت.18اهرائيليضىءنامومصهوفى

خورحوجماعةوابيرومداثانأصحابالبريهقوحمدوه

وهلكوابهيسرولمذلكالربراى.91وغضيبحقر

لهيبهمبنارليبيدهمالمعجزاتلهمصنع.الغضبغيظفى

الغلاتوابكارميراثاوأعطاهكرامهلهارونوزاد..2

ترابينيأكلونولأنهم.2اللنبعخبزاهيأ.او!لهتسسها
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الثحبارضفىالا220ولنسلهلهاعطاهاالتىالرب

وميراثهسهمههذالأنالثعبفىنصيبلهوليسيرثلا

الاتتداءفىالكراصةفىالنالثهواليحازربنوفنجامى.23

ويمصبهبالصلاحالشعبكرامةفىويقيمه.الرببمخانةبه

عهدلهأتامهذالأجل.؟2امرافيلعناللهأرضىنفمه

لهالكهنوتعظمةلكونوثعبهتديسوهليتقدمالسلامة

مني!ىبنلداودالحهدحسب.35اررهورالىولنسله

لهاروتمرراناوحدهالابنمنالملكابنميراثيهوذاسبط

لثسحبهفتحكمواتلوبكمفىحكمةلكملمتعطى.26وانمله

اجيالهم.الىوحجدهمصلاحهميزوللمثلابالعدل

والأرلمونالساهمىالاصحاح

فىمويىوخليفهنونبنيث!وعالحربفىحؤيد.ا

مخقاريهخلاصفىعظيمااهمهحسبصارالذىالنبوات

كانحا.3امرانيلليورثالمقاومينالأعداءمنلينتقم

صى.3المدنضالحربةرميهوعفديديهرخعهعندابهاه

تأاليمس.(اشربمحار!ىطردلأنهتبلههكذااةتصب

!عا.ءجمومينالميومفلكوصاريدهعنوتفتالثصص

واستجاب.جاةبكلمنالأعداءأحزنهعندماالقديرالملى

علىطرح.6ثديدةبقوةالبردبحجارةالمظيمالربله

ناقدرتهالأسمليملمالمحاربينأهلكالانحداروفىحرباأمة

أياموفى.7المقتدرأثرتبعوانه.مقاومتهالرب3اصا

المجاعة3اماليقومايوفينابنوكالبهورحمةصنعموهى
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وهذان.8الموءمحاورةويطلاالخطيئة!نالثمبليردا

الم!اث."ىيدخلاأنرجلالفمتمانةمنتخلصااثنينكانا

لكمالبالربواعص.\وعسلالبناتفبضر!التىالأرضالى

الأرضمرتفعأ)ىليحعدهله!بنتالشيخوخهوال!قوة

اصرائيلبتىجميعينظرلكى.ا.اثاديحتوىونسله

منهمكلوالقضاة.ااالربوراءالسلوكهوحصنانه

الربعنيرجموالموالذينتلبهميزنلمالذين.لاسمه

مواضعهامندزهروعظامهم.12بالبوكاتذكرهمفلبكى

الهةمنالمحةوب130مادحيهمإنجيىاعلىمتبدلواممهع

نصحيهعلىملاطينومعحملكااتاماربانبىصمونيل

يمقوبالربوتماهدالجماعةعلىحكمالربناموصق.ا؟

بمنظرهامينأنهبكلامهوعرفتبىانهترتهتبايمانه.15

جانبكل-نالأعداءاحزنهعندماالقادرالربودعا.16

المماءمنالربوارعد.17فيهعيبلاالذىالحملبتقديم

سلاطبنوهححق.18م!موعاصوتهجحلعظيموبلحن

الدهرأجلحينوقبل.91الفلمطينيينجبابرةوجميع!ور

منحداولاحتىفضةياخذلمانهومييحهالربأصاماهتثهد

تنبأرقرأنوبعد..2انسانالهيدعوامبسدذىكل

ليبطلبالنبوةصوتهالأرضمنورخع.أجلهللملكوأظهر

الشمب.فناف

ويلارممونالسابعيلاصحاح

مثل.2داود3ايافىمتنبئانانانبعدهوتام.ا

.3اهرانيلنبىداودهكذاالخلاص.نالمدروزالثسحم
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الضانحملانفىكماالحبابوفىالجداءفىكماالليوثفىلعب

رنععندالثسعبعنالعارورخعحداثتهفىالجبارتمر.؟

الربدعالأنه.هجلياتتكبروحطمالمقلاعبحجريده

الحربفىمقتدهـاانسانايقتلانقدرةيماينهالئفدضحالعلى

بركاتفىوصدحهالربواتفىمجدههكلذا.6ثصبهقرنلبرفع

منالأعراءكل!سرلأنه.7الكرا!ةاكليللهز!!اذاليرب

حقىقرنه!كمرالمعاندينالفلسطينيينوامتأصلجافبكل

بقوتالعلىلملقدومىتسبيحاأعطىعملهكلفى.8اليوم

وأتام.\صنحهالذىويحبيمدحكانطبهبكل.الثصكر

بنثصائدهملبسبحواالترانيمأحلىوبألحانهمالمذ-جأهـ،مالمرتلين

الانقضاء.الىالأوتاتوزينالأعيادفىبهاءجعل.ا.يوم!كل

التقديعىيلحنونالصباحوفىانقدومىاسمهتسبيحهمعند

عهدوأعطاهالأبدالىقرنهورفعخطاياهغفربال110

ابنلهتامهذابعد.12اصراثيلفىالمجدوكرهىالملوك

ملكمليمان135الأعداء2قدرةكلاوطاولأجلهحكيم

يبنىلكىحولهالذىالأعداءلهاللهمهدالذىالملامةأيامفى

تحكهتاما.16الأبدالىالقداسةويهيىءاه!مهعلىبيتا

الأرف!ففسكغطت.15فهحاكالنهرلأتوأمتحداثتكمنذ

الجزائرالىالمكبلغ.16والرصوزبالاصثالواوعبت

وا،!ثلالنثاندوفى.17بمصلامم!وتحببتالبعيدة

الرببامم.18القرى!نكتحجبتالتفاشروفىوالتشابه

وأمحرتكالنحاصالذهبجمعت)صائيلالهالملقبالاله

عليكوألحتولىللنساءخخذيكأمل!ت910كالرصاصالفضة
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لتدخلنسلكودنمستكرامتكقعيباجعلت..2بجمعك

الملكلتقسم.2اجهابكوتستغضبأولاثكعلىفضبا

الربواما.22لثديدملكأخرام!منويبتدىكحطرين

المختارةأحقابهيهلكولاأعهالهيفسدولارحهتهيهملفلا

اصلاولداودباقياتيعقوبواعطى.صحبهنسلويفنى

جهالمةنسلهمنوخلف7بانهمعسليمانوتوفى.23منه

برايه.الثصعبأضلالذىرحبحامالفهموعديمالثعب

طريقلافرام!وجعلاهرائيلفىأخطاالذىنابخاطبنويوربعام

أرضهممنليطردهمجداخطاياهموكثرت.24الخطية

.الافتقا!عليهميأتىحتىرجامةكلوطلبوا.35

و*ربعونالثامنالاصحاح

.2كالمثسعلقولهوتوقدكالفارالنضىايليا3وقا.ا

الرببقولت.3قللهمولفيرتهثديداجوعاعليهمبحثالذى

كم.؟مراتثلاثالسماءمنناراوانزلالسماءأغلئ

.هنظيركيفتخرأنيقدرخمنعجائبكفىايلياياتحظت

الحلىيقولالجحيممنونفساالموتمنميتااقهتالذى

مامما.7مريرهم!توالمكرصينالملوكطرحتالذى60

المذى80الانتقا!أحكا!حورببوفىالربحكمهيفافى

صعدتالذى60معهخلظءوانبياءللمجازاةالملوكم!حت

اكنتبتالذى*1101(ناريةخيولعجلةفىالناربعجاج

عاصفةفىوخطفت!ذااليسوعينبنمخةوتوجد)1(

نارية.خيلمركبةفى.النارمن
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وترجعالغيظتبلالمربقضاةغضبلتهدىاللازمةالأحكامفى

للذينطوبى.اايعقوبامباطوتقومالالجننحوالآبتلب

نقطعيث!ةنعيثعىانصانحن،نتابالمحبةيذوفونوالذينعاينوك

وفى.روحهمنامتلااصيشعوابالعجاجكأنهتجللايليا120

قولكل.13بالقدرةأحديفلبهولمرنيسايخشىلمأيامه

صنححياتهفى.14ج!سدهتت:انياحهوفىعليهيرتفعلم

جميعفى.15اعمانههىعجيبةالوغاذوفىمعجزات

منطردواحفىخطاياهمعنيبتحداولمالثسعبيتبلمهذه

جداتليلاالثعبولركا،رضجميعفىوتإثدواأرضهم

اللهمرضاةصنموامنهمالبعض160داودبيوتفىورئيسا

وأجرىمدينتهحصنحزقيا.17!طاياامتلأواوالبعض

للمياهاجباباوعحربالحديدصخرةحنر.ولحطهافىالماء

ورفعضدهمفقامرفساقاوبعثسنحاريبصدايامهفى.18

اضطربتحينئذ.91بجبرؤتهوتكبر!!يونعلىيده

ودعوا..2الماخضاتكالنساءوتوجعواوأيديهمقلوبهم

الس!ماءمنوالقدوصاليهأيديهمباهحطينالرحمنالرب

ضرب.2االنبىاشعيابيدوانقذهم!سيطلهمامتجاب

حزقيالأن.22الربملاكوسحقهمالأنوريينمصكر

انععيااوصاهالذىأبيهداودطرففىوملكالربمرضاةعمل

الىالثسىردايامهفى.23بمنظرهوالأمينالعظبمالنبى

ا،خراتراىعظيمبروح.؟2الملكعسروصد8ائهاو

الآقياتأظهرالأبدالى.5؟صهيونفىالحزانىوعزى

حدونها.تبلوالخفايا
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و*ربعونالتاسعالاصح!اح

فى.العطاربعهلمصنوعطيبتركيبيوسياذكر.ا

هذا.2الخمرمثربقوكالنثاندكالصليتحلىفمكل

استقام35النفاقنجاماتورفحالثعبلتوبةأرمل

ماهوى.4النقوىفىثبتالماثماياموفىتلبهالربال!

المعلىلئ!نريعةلأنهيم.اخطأواجميعهمويوسياوحزتياداود

اممالىملكهمدنعلأنه.5رفضوايهوذاوملوك.ثركوا

القدصمدينةالمختارةالمدينةبالناراحرقوا60غرلبة

قرسوهوبهمخروالأنهم.7أرميابيدطرقهاوهدموا

.8ويجدذبنجنىوهكذاويهلكويهدمليقلعامهبطنمننبيا

الكاروبيمبيركبلهظ!رتالتىالمجدرؤيارأىحزقيال

طريقاهدوأالذبنالىيحسنوانبالمطرالأعداءذكر،نه.9

موضعهامنتزهرنبياعثرا،ثنىوعظام.ا.متقيما

كيف.اااورجاءبامانةانضهموفدوايعقوبعزوالأتهم

هكذا.12اليمنئاليدفىالخاتمثبهوهوبابلزورقمدح

ورضعاالبيتابتنياأيامهمافىاللذانصادافيوبنيثوع

وفى.13الأبدكرامةالىمعداللربالمقدصالهيكل

لناعمرلأنهطويلزمانالىذكرهالذىنحمياكانالمختارين

.14بيوتناوبنىالأغلافوالأبوابواقام.الخرابالحيطان

ا،رضمنصعدوهو.اخنوخمثلا،رضعلىخلقاحدولا

عظامهالثعبونباتالأخوةصدبررجلاواديرهحفمنلولا.51

حىكلوعلىالنامىفىتمجداوسنامث!يث.16افتتلت

6دم.جبلةق
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الخمسون*صحاح

حياتهفىالذىالحظيمالكاهنحونيابنس!هعان.ا

أهستبلةومن.2الهيكلثبتامامهوفىالبيتأهند

أيامهفى.3مرتفعابناءالهيكلوحيطانمضاعفبارتفاع

اهتمالذى40مقدارهكالبحروالجبالمياه7بارفبعت

الذى50المدينةبتوميعواجتهدالمسقوطمنبت!عبه

.6البيترواقاتخروحفىالثعببمصات!رةالكرامةاكتسب

فىيضىءالبعرومثل.الفمام!وهحطفىهحرىكوكب!ثل

القومىومثلالحلىهيكلعلى،معاالشمدىمثل.7أيامه

الربيع.ايامفىالوردزهرمتل.8البهاءسحابفىالمير

ايامفىلبنانفرعومثلالماءمجرىعلىاسومنومثل

افاءومثلالمجمرةعلىواللبانالنارمثل.6الصيف

ثعصجرةمثل..اكريمحجربكلمرصحعاالصافىالذهب

المسحابفىالمرتنعةوكالصروةانماراالمعطيةالمزهرةالزيتون

صعودهفىالافتخارتماموارتداؤهالمجدحلهلبامهعند.اا

ا،جزاءاتتبالهوعند.12المقدمسلباصمجدالمقدصالمذبح

ألاخوةاكليلحولمهالمذبلحعندقانم.وهوالكهنةأيدىمن

.13النخلكاغصاناحتاطوهوقدلبنانفىا،رزنبتمثل

أمامايديهمفىالربوقربانكرامتهمفىهارونبفىوجييع

ليمظمالمذبحخدمةمنفرخواذ.15اهرائيلجطعةكل

ونضحالنضحعلىيدهمد.15الكلضابطالحلىتربان

للحلىزكيهرائحةالمذبحأهسافلفىوصب.العنبثممن

يا،بوافوهتفواهارونبنونادىحينثذ.16الكلملك
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.17العلىامامذكراعظيصاصوتاواهمحواالمبعوطة

المىوجوههمعلىوخرواالصرعوامماالثشعبكلحينئذ

ومحبح.18العلىانلهالكلالضابطللربليسجدواالأرض

.91لذيذةبالحانالصوتوارتفعبأصواتهمالمرتلون

حتىالرحيمامامبالصلوةالطىالربال!الثححبوتضرح

يدهورفعنزلحينئذ..2خدمتهمواكملواالمربعالميتم

نسفتيهمنالرببركةليمطوااهرائيلبنىجماعةكلعلى

البركةليضتبلواالسجودكررواثم.2اباسمهويفتخروا

المظاذمالصانعالكلالهباركلواوالآن.22العلىقيلمن

رحمتهحعبحمناوالصانعأمنابطنمنايامناالرافعللجميع

وفىاأيامنافىهلامهيصروأنالقلبصرورلاينحفا.23

أيامنافىليخلصنارحمتهمعتاليأتمن.24الأيدال!اهرائيل

الجالمين260امةليد!والثالثنفمىمقتتامتين.؟5

فىالساكنالحاهلوالتسعبوالفلسطينيينالم!امرةجبالفى

ينسوعالكتابهذافىمطرهوالحكمةالفهمأثب270ثعحخيم

قلبهمنالحكمةنبعتالذىالأورثليصالمعازرمراخابن

قلبهفىوخعهاومنهذهعلىيواطبلمنطوبى.28

ثىءكلعلىيستطيعهذهصنعأنفانه.!2حكيمابكون

الربمبارك8حكمةأعطىوللمتقينأنرههوالربنورلأن

ليكن..ليكنالأبدألى

والخمسونالحادىلاصحاح

؟سيراخبنيثسوءملوة"

خصىهالهكاوأهحبحكالملكالرمبايهالكاعترف10
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ونجيتوناصرامحينالىصرتلأنك.2لاهمكاعترف

عاصلىنفاهمن.الخبيثاللسانفخومنالهلاكمننفمى

ونجيتنى.3معينالمىصرتلىالمقاوصينواما!الكؤب

ومنللاكلالمسصحدينالمفترهين-تام!مكرحمةككئرة

لىصارتالتىال!ثرهالخيقاتومننف!ىطالبىأيدى

التىالناروهطو-تبىالمحقاطةالئارلهيبمضايقةصن45

النجساللسانومنالجحيمجوفتمرمن.3اشعلهالم

الظالم.اللنانومنالثريرالملكحن.6الكذئاؤكلام

الجحمالىاتقربكانتوحياتىالموت!النىنفمىاك!ربت

معين.لمىيكنولمجانبكلمنبىاحتاطوا70امحفل

رحمتكطكرت.8تحصلولمالناصمعونةالىانظوكنت

الصابرينتنجىلانك.الدهرمنهىأعن!واعطايارب

الأرضسنورفمت.6الأعداءيد-توتخلصهملكالذين

الربدعوت.ا.الموتصنالنجاة،جلوتضرعتمصكننى

صمونةبلاالمتكبرينيوموفىالحزنأيامفىيتركنىلااتربىأبا

امصتجبتوتدبالاعترافوامعحهدائطاممثاهى:ح110

يدمنوأنقذتنىالهلاكصننجيتنىلانك.12صلاتى

.13الربلاسموأباركوامبحئهلكاءتحرففهذاالشرير

.14بصلاق!جهرةالحكمةطلبتاضلأنقبلناباكنتاذ

أطلبهاكلفتا،واخراتكاوحتىعنهاالألكنتال!كلقدا!

بهاهقلبىفرح.أو،السابقكالعنبوازهرت.15

عنهاافحصكنتثحصبابىمنتم!تقيمطريقفىرجلىسلكت

كلث!االحبافنمىفىفوجعت..وتبلتهاقليلااذن!اصفت160
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كرامةاعطىحكحةاعطانىللذىء17نجاحبهالىوحصل

أخزىواتالصلاحمنوغرتاصنعهاانتفكرتلأنى.18

يدىبسطت.بهابالعملوتأيدتفيهافنسىجاهدت.16

التطهروفااليهانفسىهديت.3.جهالتهاوبكيتالحلىالى

.21اخذل،فلهذادءإامنتالتلبمعهاملكتوجدتها

صالحامقتنىاقننيتفلهذاطلضما،جلجوفىواضطربت

.23اسبحهوبهلىأجرالم!انىالربأعطانى220

.؟2الأدببيتفىواب-محواالجهالايهامنىاقتر!وا

.25جداتحطثىنفومكمأنفيهيخبرأنهيقالالذىهوحا

.26فخحهبفيرسذواتك!ماقتفوها.بهذهونكلمتفمىفترت

قريبعىأذبهاننسكمولققبلمرهاتحتعنقكموأخضعموا

لنفدسفوجدتتليلاتص:تانىبأعينكمانظروا270وقجدوها

تملكواالفضةعدددكفرةيلابااقخذو280كثيرةراحة

:تخزواو،برحشهانفوم!كملمتفرح.92وافراذصابها

أجركمفيعطيكمحبتتبلعحلكم!اعملوا030تمجيدها

حينه.فى

طلى!



الئبىأرصيارسالة186

النبىإرباريمهالة

المسبيينالىارميابهاارهملالتىالرمالةنسخة.ا

!لىمنلهأمرحسبماليخبرهمبابلالىيماقونكانواالذين

تساتوناللهأحامأخطأتمالتىالخطايالأجلانكم.الله

الىفتدخلون.2بابلملكبختنصر-تمسبيينبابا!ل!

هحبعةالىحتىطويلةوازمنةكثرةسنينهناكوتكونونبابل

خالآن.3بعلا!هناكمناخرجكمهذابعدثم.أبيال

علىمحمولهوخث!مبيةونضيةذهبيةالمهةبابلفىتعاينون

للغرباءتصيروالااذافتورعوا.4للاصمخوفا!ظهرةالاكناف

منالجعنظرتمناذا.هبهمالخوفويأخذكم.مثابهين

تأيجبياربلكبقلوبكمنقولوالهاماجدينتدامومنخلف

.7اففسكمطالبوهومعكمهومىنان.6فمسجد

وبفضةبذهبمغطاةوهىالصناعبعولمصقوللسانهافان

المحمةالجاريةوكمثل.8الكلامتستطيعلاكاذبةإلكنها

علىأكاليليصنحون.!بذهبمزينةهىكذلكالزينة

وفضةذهبمنالكهنةيسرتونهماكلفيكون.الهتهمرؤوص

ثمللزوانىمنهاويعطون015لانفسهمينفقونهالهتهممن

الناصمثلبالثيابالهتهمويزينونالزانياتنىايضانجأخذونها

الصدأمنتسلملافهذه.ااوخشبيةوفضيةذهبةالهة

وجوههاقمسح.12أرجوانفوبملبسةوهىوالسودى

ثم.13عليهاكثيرهوالذىالبيتمنالذىالفبار،جل
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اليهاخطأمنيقتللمبلدقاضىكانسانبيدهالملكقضيب

القص!مننضهينجىلالكمهوماسىهميفوبييينه.؟ا

تخاخوهاغلاالهةليستانهااذافتيقفوا.اللص!وصومن

هكذاالجدوىعادميصرالمك!ورالانساناناءأنخكما.15

غباراشلئةفأعينهاالبيتفىجعلتواذا.16لهتهم6هى

علمهيحاطالملكيغضبالذىومثلط.17الداخلينأهداممن

الكهنةيحرصكفلكالقبرالىمحمولكيبتأ/وا،بوابحول

ينيروت.18اللصوصمنتسلبلنلاواقفالبمغالقأبوابها

فهى.91احداترىأنتستطيعل!وهىدكضمصابيحلها

اصتىالمحمثرأتتبتلحقلوبهاأنويقولونالبيتفىالخنبمئل

وجوههامسودة025تثعرلاوئيابهاتأكلهاحينماا،رضمن

وعلىوجههاعلى.2اارنجيتفىيحرفالذىالدخانمن

القطاةايضاوهكذاوالطيوروالبومالسنونوتطروراهها

الذىوالذهب.23تخافوهالهة3ليستانهافاعلهوا.22

حينولاتتلألألاعنهاالصدأاحدينظفلموانلملجمالهولها

وليعسئ!تكلمنمثتراةهى42تفعركانتصوغها

للنا!!لتظهرا،كتافعلىتحطأرجلبلا.25روحفيها

علىسقطتفاذا265ا!ايسجدونالذينفليخزهوانها

مستقيى4ينصبهااحدكانانولا.ذاتهامنتقوملاالأرض

.27هداياهالهايقدمونهكذاللموتىكمابلبذاتهاتتحرك

نساءهمكفلكبسوءويستعملونهاكهنتهمتبيمهاذبانحهم

للمسكيىولاللضحيفمنهانعيئايمطينولا!نهايصرقن

فتعملونؤا!مانضاتالمننفساتالنساءتمسهاذبانحها.28



أينفمن.26تخافوهانلاالهةليستانهاهذهمناذا

وخثبيةوخضيةذهبيةلالهةيقد!نالنماءلأن:لهه2دعيت

ورؤوههمممزقةتمصانوعليهمالكهنةيتكىءبيوتهاوفى..3

ويصجون.3اغطا-بحبرهمرؤوالذينمحلوتةولحاهم

فينزع.32المبتعثساءفىالذينكمثلالهتهم3أماصارخين

كابدتانواو،دهمنساءهمويلبموت.33ثياب!منالكهنة

صلكاققيمانتقدرولاتجازيهأنتقدرلاوصلاحااحدامىثرا

واننحاهماولاغنىتعطىانتقدرلاهكذا.34تنزعهولا

تنجىلا.35تطلمهفلايوفيهولملهانذرانذرأحدكان

.36منهاتوىهوصسخعيظتنقذولاالموتمنانسانا

حاصلاثافمافاتخلصولاا،عحىللافمانالبصرتردلا

.38الينيمالىتحمنولاالأرملةترحملا.37فرورة

ومنخث!بمنالتىالهتهممشبهةالجبل،نالتىبالحجارة

يجبفكيف.93يخزونيعبدونهاوا)ذينفضةومنذهب

الكلدانيينهؤلاءمنوجدايضا.؟.لهة6انهايقالأويظنأن

تادرينغ!-ابكمينظروتحينماالذينيكرمونهالاائاص!نفسهم

تادركأنهتكلمحينئذانهيزعهون.بحلالىيقدمونهيتكلمأن

يتركونهاهذاينهمواانيقدروالمهمواذا415يحسأن

بالحبالمحدداتضهنالنساءواما.2(حعىلهاليسلأن

منهنامرأةواذا.3(الزيتوننوىيوقدنانطرففىيقعدن

لمكأنهاتريبتهاتيرمعهال!تدالمجتازينأحدصناجتفبت

الأث!ياءجميع.44حبلهاينقطعولممثلهامستحبةتكن

لهة2انهـايقالأويظناتيجبنكيفزورهىمنهاالصانرة
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م!عيئاتصيرلالأنهاوالصاغةالصناعمنمصنوعةهى.06

الفينوهؤلاء.6؟يعملوهاانحناعهايريدكطالا

يجباذافكيف.47الأزمنةكثيرىيصونل!يصنحونها

وعارازوراخلفواانهم.لهه7تكونمنهمالمصنوعةالأث!ياءأن

الكهنةفيفكروبلاياقتالعليهماتىفان.8؟بمدهمللاتين

التى:الهةتكونانهافكيف.66ممهايخنفوناينذواتهمفى

!نهىاذلأنه..هالبلايامىولاالقتالصنذاتهاتخلصلم

لجحيعكاذبةانهاهذهبعديحرففضهومنذهبو!تخثب

الناصايدىاعمالدل6لهةانهاعلائيةتظهروللملوكالاصم

عندهصحروفغيرنمن.اداللهاعمالصىعىتفيهاوليص

مطراتهطلولالبلدةملكاتقيملافانها.52لهة2ليستأنها

لهاتدرةلااذمظلوماقنقذولاحكطتقضىلا.53للفامى

.54والارضالسماءبينالتىالغربانمثلمىءعلى

فكهنتهافضيةأوذهبيةأوخثبيةلهة2بيتفىنارسقطتواذا

تحترفالوهطفىخشبفمنله!وأما.ويخلصونيهرهـون

يق!لاويظنفكيف.56محارهينولاملكاتقاوءلا.55

الآلهةاللصوصمنولاالسارقينمنقخلص،.لهة2انها

ينزعونالمقندريناناذ570والفضيةوالذهبيةالخثبية

وامابذلكوفيهبونبهاالمفطاةوالثيابوالذهبالفضةعنها

تسجاعتهيظهرالذىالملكان580لأنفسهاتنتصرفلاهى

منأفضلمقتنيةيستعملهالذىالبيتاوالناخعالاناءأو

نيهيكونمايحفظالبيتفىبابيكوناناوالكافبةالألهة

منأفضلالبلاطقالخثمطوالمسلمالكفبةا!لهةمنأفضل
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هىاذوالنجؤموالقموالثمسخان.!هالجذنجةالا-لية

حينماالبرفهكذا..6طائعةفهىللمنفمهوصبعوثةنافحة

والسحاب.6اناحيةفىكلخيهبال!ري!وانامبينايكونيظهر

الأمريتمالمسكونةجميعالىيعراناللهمنيؤمرحينما

والفاباتالجباللتبيدالعلىصبئمرمحلةأيضاوالنار.لأ.6

هىبالقواتولابالافكارفلاهذهأماأمرتماتفعلخهى

انهايقبلاويظىأنيجبهلاة63من!هابئىءثتبيهة

.64للناصتحس!لاتضاءتحكمأنمقدرلماذآلهة

لأنها.65تخاضوهافلاالهةليسنتأنهااذاضاعلمكلا

علاماتللاممتظهرلا.66تباركهاولاالملوكقلعنلا

أفضل670كالقمرقضىءولاكالثسمسقئيرلا.ألسماءفى

ففسها!تنفحصاوىالىتفرأنيمكنهاالتىالوحوثسمنها

هذالأجلالههأنهاكانوجهأىعلىلنايظهرفلا.68

يحضظلاالخيالالمزرعةفىانكهافانه.!6تخافوهالا

.07ذهبومنفضةومنخثبمنهىالهتهمهكذاشيئا

الذىالب!تانفىالذىالأبيضبالثوكتثبهالنوعهذأعلى

المهتهمتث!بهالظلمةفىمطروحبهيتوهكذاطانركلفيهيجلعى

الذىالقرمزومنالأرجوانوص.7االفصيةووالذهبيةالخثبية

!هواخرالهه2ليستانهاتعلمونالسوسمنمنخوراعليها

هواذافجيد.72البلدةفىعاراوتكونصنهمأكلولةتصرأيضا

بميدايكوننانهاصظملهلي!ىالذىالمصديقالانسانهو

النحير.عن
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لأول*صحاح

لنن!يابنباروخكبهاالتىالكنابأتوالهذه15

فى.2بابا!فىحلقيابنصداىابنحعقيابنمحسيا

الذىالموتتفىالثهرمنالسابع3اليوئالخامسةال!عنة

وترأ.3هالنارواحرقوهاأورثحليمخيهالكلدانيوتأخذ

مللايواكيمبنيوخانياصسامعفاالكتابهذاأتوالبروخ

.؟الكتابالىالواردينالثعبجميعمساحعوفىيهوذا

ممامحوفىالشيوخصساصحوفىالملوكوبنىالأقوياءصسامعوئ

بابلفىالساكنينجميعالكبيرالىالصغرمنالثحبجحيع

صلواتويصلونويصومونيبكونوكانوا.هسودنهرعلى

متهمكليداستطامةحمبفضةوجمحوا.6الربأمام

!سالومبنخلقيابنيواكيمالىأورث!ليمالىوارملوا.7

فىصمهوجدالذىالتعبجحيحوالىالكهنهوألىالكاهى

مناخذتالتىالرببيتنية2هواخذاذ80أورثليم

ثهرمنالحاثراليومفىيهوذاأرضالىليستردهاالهيكل

يهوذايوسياكلكبنصدقياصنعهاالتىالضضيةالآنبةسيوان

والروساءيوخانيابا!لملكنصرمختمامبىبعد.6

الىوهاقهمأورثحلبممنالأرخىوشعبوالأقوياءوالمتيدين

بهاناشتروافضةاليكمأرسلناافناهاوقالوا.ا.بابل

ملىلباناوارفموامنحاواصنمواالخطيةلأجلوتربوامحرقات
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ملكنصربختحيوةلأجلوصلوا.ااالهكمالربمذبح

الس!اءكايامأياصهمالتكونابنهبلمساحرحيوةولأجلبابل

لنحيىأعينناوينيرقودالربوليحطنا.12الأرضعلى

ونخدمهماابنهبلثاصروظلبابلملكنحربختظلترت

الربالىلأجلناوصلوا.13أماصهطنعمةونجدكثيرةاياما

وغضبهالربرجزيرجعولمالهنالارباخطثاقدلأنناالهكم

أرملناهالذىالكنابهذاواقراوا.ا؟اليومهذاالىعنا

المواتيتاياموفىالأعيادايامفىالرببيتفىبهلينادىاليكم

كهذاوجوهناخزىولنا.الهناللربالحللانوققولوا.15

ولملوكنا.16أوهـثليمفىوللمسكانيهوذاانامىل!!اليوم

اخطاناأننالأجل.17ولآبائناولأنبيائناولكهنتناولرؤلحسائنا

صوتنسمحولملهخاضميننكنولم185الربأمام

.16اياهااعطاناالتىالربوصايافىلنسلكالهناالرب

هذاالىمصرأرضصنأباءناالربفيهاخرجالذىاليوممن

نسحلنلامشتتينوحصلناالهناالربطائعينغ!كنااليوم

رهممهاالتىواللعناتالثروربذاولصقت..2صوته

مصرمن7باكافيهاخرجالذىاليومفىعبدهلمومىالرب

ولم.2االيومهذافىكماوعسلالبناتسبلأرضاليعطينا

الذينالأنبياءاقوالححيعحسبالهناالربصوتنسح

قلبففكرفىصناواحدكلوذهبنا.22اليناارم!لهم

الربعينىامام!الشرورصانعينغريبةلهة7لنعملاخبيثا

الهنا.
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الثلا!ىالاصحاح

391

الحاكمينولقضاتنالناقالالذىكلامهالرب!تو.ا

ويهوذااسرانيلولجىيعولرؤسانناولملوكناامرانيلعلى

السماءتحتذضنعلمالتىعظيمهبلاياعليناليجلب.2

يأكلحتى.3موهىنامومىح!ىباورشليمفىكانتكما

جميعيدتحتواسلمهم.(بنتهولحمابنهلحمانسان

الذينالثسعوبجميعفىوالخرابالتعميرحولناالذبتالملوك

اخطأنالأننافوفلاتحتوصاروا.ههناكالربث!تهم

لناوأماالهئاللربالعدل60صوتهذطعلماذالهناللرب

جميع.7اليومهذافىكماوجوهفاخزىضهه-ولآبائنا

نتضرعوأم.8اصابتناعليناالمربدهاذ!مالتىالبلاياهذه

.!الرديئةتلإ"افكارعنمناكاىليرجعادبوجه؟مام

فىعادلالربلأتطيناوجلبهاالثحرورعلىالربوسهر

صوتهن!حولم.15بهااوصاناالقىاعمالهجميع

الآقوا.ااوجوهناأمامجعلهاالتىالرببوصايالنملك

بيدمصرأرضمنثمبكتأخربالذىاهرائيلالهربيا

وجعلترفيعةوبذراععطيمةوبقوةاتوبمعجزوبحلاماتقوية

وبحينانفاتاوعملنااخطانا3120اليبهذأفىكماادممالك

لأنناعناكغفةفئينصرف13عدلكجميععلىالهنابارب

امستمع140هذالكبينهمبددتظالذينا،ممبينتلي!تبقينا

اصامفممةوأعطناالهسكلأجلونجيناوتضرعفاصلاننايارب

الربهوأنتانكالأرضكلنعلملكى.15سبوناالنين
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16ءجنسهوعلىاهرائيلعلىدعىام!مكوانالهنا

اذنكيارباملاليناواصغق!سكبيتمنأطلعيارب

ليصفانهوانظرعينيكياربوافتح.17لناواممتجب

احثسانهمحنأرواحهمأبتلعتالفينالهاويةفىالذينالموتى

الىالحزينةالنفسلكن.18للربوبرامجدايعطون

والففدلىالكئيلةوالعيونوضعيفةمنحنيةقمثىالتىالفاية

حسبليد!لأفنا.91ياربوعد،!جداتححليكالجانعة

.02الهناياربتدامكرحمتنانطبوملوكنابائنا2حقوف

غلمانكعلىتكلتكماعليناوهخطكغضبكأرهـلتلأنك

لملكواعملوا!مفكماحنواالربقالهكذا.2اثائلاالأنبياء

وان.22لآبانكمأعطيتهاالتىالأرضعلىفتجلسوابابل

علىأجلببابللملكتعملواأنالربصوتت!ممحوالمكنتم

صوتعنكموأنزع.23أورنليموخار!يهوذاقرى

العرومىو!وتالعريدىوصوتالفرحوصوتالم!رور

صوقكنسمحنلم.24الم!كانمنخاليةالأرضكلوتكون

يدعلىتكلمتهاالتىأقوالكوثبتت.بادللملكنعملأق

وعظامرؤسانناوعظامملوكناعظاملتنتلالأنبياءغلمانك.

ولجليدالنهارلحرمطروحةهىفها.25مكانهامنبائنا7

.26وبالسر!اوبمالسصيفبالمجوعأليمهبأوجاحوصاتواالمليل

بيتاثملأجلاليومكهذاأسمكفيهدعىالذىبيتكوجملت

حسبالهذاياربفيناوفعلت27.يهوذاوبيتاسرائيل

تلتكط.28العظمىوأفم!كلوحسباخسانكجحيع

يمبأنفيهأوصيتهالذىاليو!فىمومىفلامكيدعلى
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صوتىتسمموالمان260قانلااهرانيلبنىقدامثريعتك

اناحيثالأممبينقليلةتصرالكثرةالعظيحهالجماعةفهذه

شحبلأنهيسمحنىلمانهعالمفانى..3هنالكابعدهم

.31هبيهمفىقلبهمالىوميرجعون.الأعنافغليظ

ماحعةذانا6وقلباواعطيهمالههمالربأناانىويعلمون

.33اهحمىويذكرونهحبيهمأرضفىويسبحوننى.22

لأنهمالخبيثةأعمالهموعنالمقاميةأصلابهمعنويرجعون

واردهم.34الربتجاهاخطأواالذينبائهم3طريقيذكروت

وليمقوبو،لح!حقلابراهيمالآبائهمحلفتالت!الأرضالى

عهدالهمواقيم.35يقلونولاوأكثرهمعليهاويمستولون

ايضاأزعجولاشعبال!يكونونوهمالهالهملأكونأبديا

لهم.اعطيتهاالتىالارضمناهرائيلشعبى

الثا!الاصراح

نفسقذاهوامرائيلالهالكلالضابطالربايها10

ياربفاسهع.2اليكتصرخالهحومفىوروحالضيقات

.3اصامكاخطاناقدلأنناارحمنارحومالهأنتلأنكوارحم

أيها40الدهرالىنبادونحنالأبدالىثابتانتفانك

الأمواتصلوةالآناهمعامرانيل6لهالكلالضابطالمرب

ي!معوالمالذينتدامكاخطاواالذينوابناءامرانيلمن

2ئامتنكرلا.هالشروربناالتصقتوتدلههم7أنتصوتك

انتلأنك.6الزمانهذافىواممكبدكافكربلبائنا2

أعظيتلهذالأنك.7يارمينسبحكونحنالهناالر-
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لأنناسبيتافىون!ىبحك.اممكلفدعوتلينافىخشتك

.8تدامكأخطاواالذينباننا2اثمكلقلبنامنأرجمنا

والخطيةائلعنةوللتعييربهبددتناالذى-ينافىاليومنحنها

.9لههم2الربمنابتعدواالذينبائنا1ثام2جميعحسب

.01نهمالتلركانصت.الحياةوصايااهرانيليااسح

غريبةارضفىعتقت.ااالأعدأءارضفىانههوماذا

الجحيمالىالمنحدرينمعحسبت.12الموتىمعتنجمت

لكثتالفهطريقفىسلكتكنتفلو.13الحكمةنبعتركت

توثاينالذمغيوجداينتعلم.1،ابدىفىبسلاممسكنت

الحيوةوالحمرطوليوجدأينأيضالتعلمالعقليوجدأينالقوة

و!نمكانهاوجدمن.25والسلامةالعينيننوريكونأين

على-سلطونوافىالأصمرؤمعاءهماين165فخائرها!خل

!طيوكأيلعبونالذين170الأرضعلىالنىالوحوشى

الناصعليهيتوكلاتذىوالذهبالفضةويخزنونالسماء

الفضةيصوغونالذينلأن.18،كتسابهماتتهاءوليس

وافحدرواااستؤصلو160،عمالهماختلاقوليمىويهتمون

نوراراواالثبان020صكانهمفىخرون3وقامالجحيمالى

.21يعرفوهالمالتادب!ريقولكنيلارضفىومحكنوا

طريقهاعنابتمدواوابناؤهميقتنوهاولمسسالكهايفهمواولم

بف!ولا.23نيمانفىيظهرولممكنعانفىيمعلم.22

مرانتجار.الأرضعلىالذىالفهميطلبونالفينهاجر

ولمالحكمهطريقيعرنوالمالفهموطالبواوالرواةويئمان

وأوسحاللهبيتأعظمماامرانبليا.24ممبلهايذكروا
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وغرعالانتهاءلهوليمىعظيمهو.25بنائهمكان

كانواالفينالمثهورونالجبابرةكانهناك.26ممموح

اختارهمماهؤلاء.7؟القتالعالمينكلبيرةبجثةابدءفى

لهميكنلماذاوباثوا.28التأدبطولىأعطاهمولاكله

واقتبلهاالمماءالىصحدمن.26لجهالتهموهلكواخهم

ووجدهاالبحرعبرجازمن..3المحابحنوأنولها

يعرفمنيوجدليمى.3االابريزالذهبعلىبهاوأتى

بالجميحالعالمبل.23هبلهاعنيفحصسنول!طريضها

الأبدىالزمانفىا،رضصنعالذىبفههوجدهايحرخهاهو

لهيذهبالنوريرملالذى330اربعوذواتبهائموملاها

فىنطعهاأعطتوالنجوم.؟3برعدةفيطيعهيدعوه

بم!رةواضاعفهانحنفقالتدعاها8ء3فرحتصحرهها

تجاههخر2يحمسبولاالهناهوهذا.36لصانعها

غلامهليحقوبوأعطاهاالتأدبطريقكلوجدهو.27

ظهرا،رضعلىهذابعد.38منهالمحبوبواهرائيل

.تصرفافنامىومح

الرابعالاصحاح

الأبدالىالكاننةوالمث!ريعةاللهوصاياكتابهذا.ا

يتركونهاوالذينالحيوةيدركونبهايتمسكونالفينجميع

الضياءنحواسلكبهاوتمسكيضوبياارجع20يهوتون

لأمموكرامتكلي!كمجعكتعطلا.3شعاعهاتجاه

بهايمرالتىالأنياءلأنأمرانبليالناطوب!.4غريبة
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الرأئيلذكرنعبىياعظموا.هلفا!عرولهةهىالله

اسخطتمافكملأجلبلللهلاكليسللامممبتاعونانكم60

صنحكمالذى!رمرتملأنكم.7للحعاندينالحلمتمالمله

الالهرماكمالذىونميتم.8للهليمىللثياطين!ذبحتم

راتفافها.!ارضعتكمالمتىأورنسليمواحزنتمالأزلى

حدوديااممص.وقالتاللهقبلمناليكمالآتىالغضب

رأيتفانى.ا.ثديداحزنالىجلباللهلأن:صهإون

.11الأزلىعليهمجلبهالذىوبنات!ابنانىثحمعبىس!بى

يفرحفلا.12النوحوبالبكاءأطلقتهمثمبالبهجةربيتهم+مى

لأج!قركتقد.كئيرينمنوالمتروكةالأرملة-انالىاحد

يمرنوالم.13اللهثريعةعنحادوالأنهمأبنائىخطابا

حتههسبليدخلواولماللهوصاياطرفيملكواولمحدوده

وبناتىابنائىم!بىولتذكرصهيونحدودفلتأت.14بالعدل

منأمةعليهمجلباللهلأن.15الأزلىعليهمجبلهالذى

نيخايهابوالماللذين160غريباولسانارديةامةبخعيد

اعدموهاوالوحيدةالأرملةاحباءومبواغلامايرحمواولم

لأن.18اعينكماناهحتطيعبهاذافأنا.17البنينمن

هـ691لكمأعديدمنبنجيكمهوالشرورعليكمجلبالذى

نزع..2قفرةتركتقدنانىشرواالبنونايهاشرا

المملىالىواصرختضرعىمسحوألبستالسلامثوبعنى

فينقذكماللهالىوأصرخواالنائىياتعزوا.2اأيامىق

الأبدالمىرجوتلأنى.22أعدانكميدومنالاغتصابمن

تأتيكمالتىبالرححةالقدرصقبلمندرجوأتان!خ!كم
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وبكاءبنوحأطلقكملأنى.3؟مخلصناا،زلىمنمريعا

كمالأنه.(2الأبدالىوممرةبنرحالىيرجعكماللهفان

خلاصكممريعايرونهكذامبيكمصهيونحد!دايلانرأت

ابدىوبهاءعخليمبمجدعليكميأتىالذىاللهقبلمنالذى

منعليكماتىالذىوالغضببالصبراحثملواأبنائىيا.25

علىوتصعدهلاكههريعاترىطرثكعدوكفانالله

كموانسهصيقوالمانهمصمدةطرتاسلكوامتنعمى.26أعناقهم

اللهوأصرخواابنائىباتعزوا.27الأعداء-منمنهوبة

كانكما،نه.28ماقكمالذىمنخلاصلكمفيكون

تطلبونهأضعافعثحرةهكذااللهعنتضلوأأت.فكركم

البكميجلبهوالثحرورعليكمجلبالذىلأن.92راجعين

يعزيكلهانهأورثحليميائعى..3خلاصكممعالأبعيةالبهجة

قرحواوالفينعذبوكالذيناثقياءهم310سهاكالذى

أو،دكلهااهتعبدتالتىالمدنه!ثعحقية.32بسقوطثه

بخرالكفرحتكمافانها.33ابناعكأخذتالتىوثسقية

وتنقطع.34امتنصالهافىتحزنهكذابسقوطكوابتهجت

عليهاتأتىنارالأن.35حزنايصروفرحهاكثرتهابهجة

الأكنرالزمانالشياطينمنوتسكنطويلةأيامالىالأز)مأمن

اليكالواردةالبهجةوابصرىاورثسليمياحولكانظرى360

يأتونأطلقتهمالذينبنوكذافهاهو.37اللهقجلمن

بحجدفرحينالقدوصبكلمةالمغربالىالمثرقمنمجت!عين

الله.



هباروخ؟..

الخامسالاصحاح

والبمىوالمذابالنوحثوبأورنصليمياعنكانزعى-ا

.2اللهتبلمنلكيكونالذىالأبدىوكرامةالبهاء

تاجرأسكعلىواجعلىاللهتبلمنالذىالعدلبرداءتسربل!

تحتصنلكلنطعكيظهراللهلأن.3الأددىالمجد

سلامالأبدالىاللهتبلمنيدعىاممكلأن.؟ال!ماء

فىوقومىاورشليمياانهضى50المبادةوكراصةالصل

فىمجتححينبنيكوابصرىالشرفنحونظركوحولىالعلى

بذك!فرحينالقدوصبكئةالمثارفالىالثممىمفارب

الأعداءمنمسوقيىمثاةمنكخرجوافانهم.6الله

لأن.7الملكككرمىبكرامةمحموليناليكاللهفيدخلهم

والأوديةالمرقفحةالهضباتو.عالجبلكليخضعانأمرالله

لمجدحريزاامرانيليملكلكىالأرضمماواةألىلتحتلىء

بأمرلاصرانيلرانحةعودوكلالضاباتوتظللت75الله

مجدهنورفىبال!رورامرائيليجلباللهفان.\الله

الله.صنهوالذىوالممدلبالرحمة
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نيالأداسفر4-نه

102

العسبحينيةاليونانيةالنسخةعنمترجمانقلماوهذا)

الآتيةالمقالةهذهالسفراولفىفوجدتدانياللنبوةتكملة

محوسنابخبريةوتعرفالاصحاحاتعددم!تخارجةوهى

يواكيمواهمهبابلفىهاكنرجلوكان15(العنيفة

جداجميلةحئيقابذتهومنااسمهابامرأةوتزوج.2

كثريعةبنتهمانملهاصديقينكانااهاوابو.3الربومتتية

بيتهبجواربمت!انلهوكانجداغنيايواكيموكان.4مولى

وعين.هجميعهممنأكرم،نهاليهوداليهتجتعوكانت

تكلمارلذانوهماالثسعبمنثيخانالسنةتلكفىللقضاء

التسيوخالقضاةمنبابل!نا،ثمخرجانه.عنهحاالسيد

يترثدانكانافهذان.6الثعبيموسوناتكم2ءىترالذين

.7يتحاكمونالذينجميعاليهمايأتىوكانيواكيمبيتالى

ندخلهوسناكافتالنهارعفدمنتصفالثسب-جعكانولما

كلينظرانهاالثيخانوكانا.8زوجهابلحتانفىوتتمثحى

عقولهطواضلا.9هواهافىخلافافومتمثصيةدأخلةيوم

الأحكاميذكرانلاوهحاالسحاءالىالنظرعنعيونهماوأصالا

يخبراولمبعثقهماجريحينكللاههافكانا..االعادلة

يخبراأنيخجلانكانالانهما.اابوجمهطبعضهما

يرصدانوكانا.12يضجعاهاأنيريدأنانهمابثحهوتهـما

لنذهبنلبعضىبعضوتالا.13لينظراهاباجتهاديومكل

بعضههاعنوانترتافخرجا.الفذاءساعةفانهاالبيتالى
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عنالآخرمنالواحدواهتفهمأنناهطوالتقيارجعانم.؟ا

يمكلنهماحيثسماالزمانحدداوحيفنذبهواهماواعترفاالعلة

موافقايوصايترقبانكاناحينماوكان.15وحدهايجداهاأن

فات!تهتفقطجاريتينمعأسوقبلا!مىكمالمحتهاوقتامخلت

هناكيكنولم.16حركانلأنهالب!حتانفىتمتحمأن

فقالتلجاريتيها.17يتأملانهاوكانامختفينالثيخبتموىأحد

..18لاتللالبستانأبوابواغلقاوطيببدهنائقيانى

الأبوابصنوخرجتاقالتكماالبمستانأبوابوأظقتاففعلتا

كاناالثسيخينأنتملماولمبهأمرقهمابمالقنياالمنحرفة

وأمرعاالشيخاننهضالجاريانخرجتولما.!مختفين

أحدوليسمفلقةالبستانأبوابذهوها02وقالااليها

صحناوكونىبناترفقىهلهذاعثعقكفىواقعانونحنيرانا

أرملتهذاولاجلثابمعككانانهعليكنث!هدوالا.2ا

محنة:وقالتهسوسنافانتحبت.22عنعكمنالجاريتين

لموانلىموتايكونهذافملتانلأنىجانبكلصنلى

ايديكمافىاسقطانلىفجر.23أيديكمامنانفلتلملاأنعل

موهنافصرخت.24الربأماماخطىءأنمنفاعلةغير

وخرى.25عليهاأيضاالثصيخانوصاح.عظيحاصونا

البيتفىالفينسمعفلما.26البستانأبوابونتحواحد

المنحرفالبابمنداخلالىمعواالبستانفىالصراخ

بكلامهماالثيخاننكلمماوبعد.27لهاتممالينظروا

علىهذامنلكلامقطيقللملأفهعظبماخجلاالبحيدخجل

يواكيمعلىالثعبدخلعندطالمفدوكلان285سومنا
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سوسناعلىرثبافكرامملؤينالثسيخاقأيضاأتئبعلها

بنتم!وهناالىأرسلوا920المثسعبأماموقالاليميتاها

هىنجاكلت.،3فارلححلوا.يواكيمأمرأةصالتىحلعيا

مومناوكانت315أقاربهاوجميجواولادهاأبويهامع

فامرأالمجرمانذانكواما.2!المنطروجفيلةجداناعمة

جمالهامنبالأقليمتلينالكىمتسترةكانتلأنهاتكثحفأن

.34يمرضونهاالذينوجميعيعكوناقربائهاوكان.33

رأههاعلىايعيهحاووضعاالمشحعبوهطفىالشيخانفقام

على!توكلاكانتبهالأنالمماءالىتنظرباكيةوهى.35

البستانفىنتمثصىكناحينهاالثسيخانوقالا.36الرب

وأغلقتالجاريتانانصرفتثمجاريتينمعهذهدخلتوحدنا

وواقمهاصختفياكانثححاباليهاوجاء.37الب!قانابواب

بادرتاالانمرأينا!اذا.38البستانزاويةفىكناونحن

نمسكهاننقعرلمفذاك.!3المباث!رةفىورايناهمااليهما

أخفناهاوهذه..4وانفلتالبابففتحمنااتوىلأنه

ضنحن+تخبرناأنتردولم.ا؟الفلامهومنومالناها

الثعبنيوخكأنهماالجماعةفصدقتهماهذاعلىنشهد

بصوتموهنافصرخت.2؟بالموتعنيهاوحكمواقضاة

جهيعالعارفالمكنوماتالمالمالازلىاللهيا:وقالتعظيم

ملىبالزورثحهداءافهطعالمانت430حدونهاتبلالأثسياء

علىبالخبثهذأناخلقمماثحيفافالحةيضراموتانىوها

ال!تساقكانتوحينما.45صوتهااللهفم!ح.44

داني!اسمهثابزىفىالقسىالروحالرببمثالموت
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.7؟هذهثممننقىانى.عظيمبصوتوصاح.66

الذىالكلامهذاهوما:وقالوااليهالث!عبجميعفالتنت

جهالاتتمهكذاا!وقاوهحصهمافىفوقف.8،بهتكلت

بنتعلىوقضيتمالحقتعرخونولاتحكمونلاامرائيليابنى

بالزورثسهداهذيىلأنالقضاءالىفارجعوا.9(اهرانيل

الشيوخلهوقالبمرعةالمثعبكلفرجع..هعليها

بكرامةمنحكاللهأتاجلحنواخبرناوسطنافىاجلصهلم

بعضهماعنرعيدااخرزوهحادانياللهمفظل.اهالمثيخة

دعاالأخراعناحدهماافترفواذا.52طيههاناحكم

التىخطاياكأنتالأنالثريرةا،يامتديميالهوقالأحدهحا

نوتدبظالمةبأحكامتقضىكنتاذ530قعيم-تتحملكذت

والعادلالزكى:قالقدوالربالمذفبينوتطلقالأزكياء

رأيتهماثسجرةاىفتحتراينهاكنتانوالآن.54تقتلهل!

حسندانيالفقال.55بطمةتحت:تالوهومتخاطبين

منالقضاءاخذقداللهملاثذاهونهاراسكعلىكذبت

بالأخريؤتىانواصرعزلهثم.56نصفيىويثقكالله

والثحهوةغركالجمالأنيهوداوليمىكذهاننمليالهوقال

وهناهرائيللبناتتفحلانكئتطهكذا.57قلبكظبت

ائمكماتحتطلميهوذابنتولكنتيكلمنكماانيختصين!ت

نقالمتباثريناخذتهماث!جرةاىقحتلىقلفالآن.58

كفبتأيضاانتحعندانياللهفقال.95هنديانةتحت

ليث!حقكبيدهوالمديفواقفالربملاككانراسكعلى

عظبمبصوتالجمهورجميعفصرخ..6ييدكماونصفين
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علىووثبوا.6اعليهالمتوكلينالمخلصاللهوباركلوا

وفعلوابالزورشهداانهماد!همامنغلبهمادانياللأنالث!يخين

ئريحةحعبليصنحوا.62للعريبالث!رأضحركماب!ا

وحليقا.63اليومذلكفىزكىدموخلصفقتلوهمامومى

بعلهايواكيممعهوهسنابنتهمالأجلاللهمصبحاوزوجته

دانيالوصار.64تبيحثىءفيهايوجدلماذالأقاربوجميع

بعد.ماوالىاليومذلكمنذالثعبامامعظيما

الفالث3صحاح

تسبحة،جلبتمامهالاححاحوضعهنااقتضى"

القديمين"ت.يةالثلاثة

تمثا،المنكبختئصرمولعشرةالثامذةالشةفى.ا

وافامهأ!رعهتوعرخهذراعاهتونارتفاعهالذهبمن

الملكبختنصروارهل.2باملمدينةفىدائرةبقمةفى

والمكاموالأمراءوالمتقدمبنوالو،ذوالقوادالوزراءبجميع

أتامهاونىالتمثالتجديدالىالياتو.البلداترؤساءوجميع

والمتقدموناورالقوبوالوزراءالولاةفاجتمح.3المئكبحئتنصر

التمئاللتجديدالبلدانروماءوجميعوالحكامالعظماءوالأمراء

.ءصوتهبقوةوناهـى.؟الملكبختنصرأتجامهالدى

ساعةأىفىواللفاتوالتبائلوالثعوبا،ممايهايياللكم

والمزماروالصفجوالمعزفةوالصفيرالبوفصوتتسمعون

الموسيضجنمسوكلالنغماتوانتظامالترنملات7وجميع

الملكنصربختأقامهالذىالذهبلتمثالوتسجدونتجثرن
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فىيزجذاتهاالساعةفىلهويسجديجثولامنوكل.6

صوتالثسعوميسمعتلماوحعث.7المتوتدالمنار)تون

الموهسيقىلات7وكلوالمزمارالصنحووالمعزفةوالصيرالبوف

الذهبلتمظلوم!جدواواللغاتوالقبائلالث!حوبكلجثت

كلدانيونرحالتقدمحينئذ.8الملكبختنصراقامهالذى

أيهاتحيثسبختنصرللملك.وتالوا.9باليهودفون!وا

كلانأمراوضمتالملكأيهاأنت010الأدهارالىالملك

والصنجوالمعزفةوالصفيرالبوفصوتيسمعصاحالافسان

.11الموه!يضجفسوجميعالنغماتوانتظاموالمزمار

.12المتوقدالنارأتونفىيزجالذهبىللتمنالويمصحجديجثولأ

معراخ.بابلملينهأععالعلىأثمتهمثديهودرجالفيوجد

الملكايهاامركاطاعواماالذين.وعبدناغووميداخ

أقمتطالذىالذهبلتمثاليسجدونولالهتك2يعبعونفلا

سدراخباحضاروغيظبفضببختنصراصرحيننذ.13

فأجاب.14الملكحضرةالىضيقواوعبدناغووميساخ

بالحفيقةوعبدناغووميساخمحعراخيااهمتائلابختنصر

أقمتهالذىالذهبلتمثالتسجدونولالهتى3تمب!ونماأنكم

صوتقسحعونماحاللمكىممتعدينكونوانالآن.15

النفهاتوانتظاموالمزماروالصننوالمعزنةوالصف!البوف

الذىالذهبلتمثالوتسجدونتجثونالمومسيقىجنسوجميع

ذاتهاالساعةففىلهتسجدوالموان.أقمته

.16يدىمنينجيكماله!أى.المتوقدالمناراتونفىتزجون

بختنصر.للهكتائلينومجبدناغووميساخمدراخهأجام!
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ال!الأن.17هذاقولكستنحاوباتحاجةلنالبمت

اتونمىينجينااتقادرهونحننعبددإذىاالسمواتفهو

لموان.18الملكأيهايديكمنوي!ذناالمتوقدالقار

نسجدولاالهتكنع!لاأنناصملوماعندكفليكن.ينقذنا

غضالختنصرامتلأحيفنذ.!ااقمتهالذلىالذهبلتمئال

وقالوعبدصاغووميماحسدراخعلىوجههمنظروتبس

الىاضطرامايضطرماتالىاخحعافهحبعضالناتاتوتاوقدوا

هدرأخيكتفواأناقويا،رجالاغيخلةدبقووامر.2.الغايه

حينئذ.2االمتوقدالأتونفىويزجوهم!عبدناغووحيعاخ

وملابسهم!لفائفهموقلانسهمبصراويلهمالفلماناولئكقيد

الأتونوكان.؟2افىاخوقدالنارأنونومسطئو!رحوا

الرجالاولنكاضعا!سبد4حفرطااخطرامااضطرم!قد

حولهمأنبثاذالأتونلهببضتلهمالملكعندبيموشواالذبن

سقطواوعبدفاغووميساخسدراخالثلاثةالغلماناتتم.23

اللهيبوسطفىيتخطرونوكانواصكقوفينالمتقدالناراتونفى

وفتحعزريابينهمفيمامف5ثمالربويباركوناللهيسبحون

:وقالالنارولححطفىفاه

الىاسمكوممجدومسبحباثنا6الهياربانتمبارك

حقيقةأعمالكوجميحبنافعلتماكلفىعادللأنكالدهر

فعلتحقوبقضاءمحقةأحكامكوجميعطرتكوممتقدمه

لأنكالمقدلهسهاورثليمأباننامديمفةوعلىعليناجلبتهماكلفى

قد+مناحطاياناأجكمنعليناكلههذاجلبتوانصافبحق

نسعولمتنئءكلفىوأخطانامنكوابتععنا3فحناو)خطأنا
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الخيرثلناليكونامرتناكماصنمناولاحفظناهاول!وصاياك

وامحلمنناصنعتهحهتبحكمعليناجلبتهمافكلبناصنعتهماكل

ظالموملكصتمردين.اثمةلهمنربسة،اعدا-أيدىالى

أفواهنانفتحأتلناصيدروالآت.ا،رخساهلكلمنأخبث

ناتسلىفلا.يخاخوكوالذينلحبيدكصارقدوالعارالمخزىلأن

عناتبعدولاعثدكدنقخسولا.اسمكأجلمنالانقضاءالمى

!:.دكامحهتأجلو!تمنكالمخوبابراهيماجلمنرحمتك

المسماءنجوممثلنسليممتكثرانكخاتالذينقديسكوامرانيل

أكنرقللناتديام!يدنالأننا.النجحرتاطىءعلىالذىوكالرمل

خطاياناأجلمنالأرخص!تقاذلاءاصيوموتحنالأممجميع-ن

كامةميحرقةو،مدنجرو،نبىولارنيسا)زماتهذائوليس

فنجدامامكفيهنقربحوخعولابخورولاة.تباتولافبيحةو،

بمحرقاتكمااقبنامتضعةوروح!نسحقةبنفمسلكن.رحمة

ذبيحتاغلنحرهكذا.هماتخرافوربواتوثرانكباثس

علبكءكلوتشوللذبتخزىل!فانهخلفكوتكملقدامكاليوم

بلتحزنافلاوجهكونبتغىوققيكقلوبنا+كلفبتفيكلحالآن

واعطكعجائبكوا!قذنارحمتكوككترةد!-كنظيرمعناأصنح

لعبيدكيرونالذينج!يعوليخز.ياربلا-،كمجدأ

انثا!يعرفوتنسحقتهموتواقندارهمفىمنوليخيبواالم!صاوى

المسكوفة.كلعلىالممجدوحدك4الااالربأفت

با:ننطا،تونيوت!رنصرحوهمالذينالملكخداميزلولم

الأتونفوفاللهيبوارتفع.والزرجونال!صتينواوالزت

ا،تونحوكوجدمنكلناحرقوجالذراعاواربخعينتدعفحو
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معكانواالذينمعفانحدرالرمههملاكوأما.الكلدانيين!من

ومطفىوححنعالأتونصنالنارلهيبونفضالأتونفى!مزريا

تحزنهمولمالبتةالنارتمسهمولمتصفرنداءريحصثللأقون2

وباركواسبحواواحدفمكمنفقيةالثلاثةحيننذ*همأزعبولا

قافلين.الأتونفىالمهاومجدوا

المتمالىوفوفالمسبجوفوف.أبائفااس!ياربافتمب،رك

فوفهوالذى!الأقدص!جدكاسموصبارك!الأبد41لى

قدامحةهيكلفىانتممارك"إبداألىإىالمنعاوغوفالممبح

أنت-نجارك*الأبدالىالمتعالىوفوفإسبحاوفوف.مجدل!

و!؟ف.الثساروبيمعلىجالسىوافت.الأعمافتنظرالذى

!إكاالجالمىأنتصبارك"الأبدالىا!صالئوفوفالمسبح

الأبر*الىالمحالىف!فهالممبحوفوف.!ل!!جد!مى

الىالمتصالىوفوفالمسبحوفوف.الص!اءجلدفىأنتمبارك

ا،بد.

المىأرفعوهومبحوه.للربالربأعمالجمعياباركوا

.للربالربولحصيوات.الربمكهيابارك!ا"الأبد

فوفاستىكلهاالمياهايتهاباركى*الأبدالىوارفعوهلهسجحوه

الىوارفعوهمسبحوه.للربالربت:اتوكل.العمحوات

.للربالسماء!نجوم!.والقمرالثمسايتهاباركى،الأبد

والليل.والظلمةالنررأيهابارك*الأبدالىوارخحوهمحيحوه

المطركلبابارك"الأبدالىوارضحوه5مبحه.للربواشهار

الأبد،الىوارنحوههبحوهللربالرياحوجميع.وانجدى

سبحوه.للربوالحروالبردوالاحترافالنارأيتهالاركى
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والبردوالجليد.والثلجالند!ايهابارك*الابدالىهوارغصث

الصقيعايهاباركث!الابدالىوارة!وهمبرثه.للرب

اسىوارفعوهميحوه.للربا)محابهواو:.ف.والثلج

يفةتماوك!والتلالا!الجباوا،رخسايتكاباركى"ا،بد

ت3بارك!لأبداا!ادارخعوودهحبرو.لملربفيها

ديب!ماكل5ا!يتاتوالأنهاتوحروايب.ا)عيوناأيت!

جمدحب!باركى!الاردالىارخصودولحبحوه.للربالمياه

ارفص:هود-بره.الربهانماروكلشوا)و!ءالعىاءط!ور

.ارباانبلامروشيبارك.البنربنىياباركوا*الأبدالى

الربوعييدالرب،هنةيا1!،ر،*الأددى11وارخموهمحبحوه

!-ثنفبأرواحياباركوا*الأددالىدارفصثوهمبحر.ننرب

ارفعوهوسبحوه.للربياثقلبواخصعبنا،وا،بوارالصيقين

لحبحوه.بلل!وصيصائبلياا؟وهـزحنانب،ياباركوا"الأبدالى

وت!داء.والإنرياءالرلحياايهاباركوا*الأبدالىوارفعوه

.دد11الى!نجحودوارفعوه.للرباربا

ونهخسفتعجمتتمبيحهمالملئهبختنصرحبنئذضمع.26

رجالنلاثةالناروم!طؤالقيناأحا.لعظمائهوغالم!رعا

هنذاالملثفقال+25الملكايفااحقاالملكفاجابواسكعوفين

فيه!ولي!ىالنارولحطفىيتمثونيئمحلوارجاتاربحهارى

بختنصرتقدمحيننذ.26اللهابنفممهالمرابعومفظر.فساد

وعبدناغووميع!حاخمدراخياوتالقدهالموالنارأدونبابالنى

ومي!اخسدراخفخرج.خارباوهاماأخرحوالعلىاللهمبيد

والرؤم!اءالامراءواجتحع.27النارومطحنوعبدناغو
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للناريكنلملأتالرجالب-،ملونوكانواالملكوعظماءلاةواد6

هراويلهمتغيرتولارؤ-!متسصريحقرفولمهماجسا-عى!ة

.28للرباما!مالملكفصجد.فيخمتكنلمالنار!رائحة

وميساحهدراخالهتبارك:وهـاورالمكبختفب!أ!جاب

به.امنوالأفهم.!ببدداخحىوملاكهارللالذىنرعبدناغو

يعبعوالالكىللناراجمادهمواملمواالمثكقول!خالفوا

هذاخرجعندىفمن.!2الههمموىلالةيسجدواول!

بالمتجديفيتكلمكانانولسانولبطث-حبكلانهالمقضاء

وبيوتهـملهلاكيكونو!نجدناغووميساخمد:إحادعلى

.02هكذاينجىاتيتهدرخر7الهليرتغانهللخراب

فىالأعمالعلىوعبدناغووميصإخمعراخالملكعظمحينئذ

الغيناليهودجميعيقولواانواهلهم!هـامةوزادهمبابلقي

جميعالىافىلكبخنصر!تدرؤيا.4ؤيالم31مملكةفى

فليكثرواالأرضكلفىالماكنينوا!لغاتوالاهباطالئصعوب

!عىحنعهاالننىوالأياتالعلاماتان320السلام!لكم

عظيمةلأنها.33بهاأتنجركم!اتأرتخسيتالعلىادلاله

فجيل.جيلالى:هشحلانهابد!هـلكملكه.وتوية

لمههوالذىا،!ضالاححاحتابعة!ىالتاليأوهذه))

الأخ!؟هوالذىعثرالثالثاروردبعدعث!رالثانىلأ)

اضجعالملكواسطواغ!!.12رؤيا.اارؤيا.ا

دانيالوكان.2ملكهالفارلحىكورث!وامنولىآبائهالى

وثنوكان.3أصدقائهبكيعفوفومكرماالملكنعيم

عث!راثنىيومكلعليهينفقونوكانوابعلاممهبابللأهل
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.4الخمرمناحاجينومحتةنعجةواربمونالمنمنمكيالا

دانيالاما.لهليسجديومكفوفيهبيعبدهأيفالملكوكان

لبعلتسجدلستلماذا.الم!كلهفقاللااعهيسجدفكان

بالأيدىالمصنوعهالأوثانأعبدلستلإنىدانيالغاجابه.ه

علىسلطانولهوا،رضالصماءظة!ادذىالحىالالهبل

حى.الهانهبحللكنراءىاماالملكلهختال.6جسدكل

خ!احثادانيالا!فقا.7بومكل!يثربيآكلكمترلماو

واصاطين!تفهوداخلهاماهذافانالملكايهاتنخدعل!

ففضب.8قطيثربولمبإكقولمنحاصفحىخارجه

هذهيأكلمنلىتقولوالمانلهموقالكهنقهودعاانك

يياتهذهياكلهوبعلاناخلهرتموات،!تطتوتادنكقات

كقولكفلي!تللملكدانيالفقالبحل!ك!جدفلأنهدانيال

.والاولادالنماءخلاما!اهناهـصعونبعلكفنةوكات.ا.

بحل:كهنهوقال.اابعلبتالىودانيالا"إكوجاء

وامزجيلاطممهضعالملكايداوأنتخارجانت-جنرتهوذا

مئددخلتواذا.12بخاتمكواختمهانبابوأغلىالخحر

نحننماتفموتابعلصناكلتقدلأطصمةتجداص!ان.الفد

لأمهميمكرونكانواوهؤ،ء.13عبناكذبالذىدانيال!و

دائماحنهيدخلوتكاذ!اخفيامدخلاالمائدةتحتصنموا

اولثكخرجمابعدمنوكان.؟انئىءكلويأكلون

برمادفأتواعبيدهدانبالوأمرلبعفالأحنعمهالملك!ضع

وأغلقواخرجوانموحدهالممكأمامالهيكل%ءبحفىوفربلوه

دخلراالكهنهواصا.15ومضواالملكبخاقموختموهالباب
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وكربوائنىءءتلوا3واوأو،دهمممونماوكعادتيمتيلا

وقال.17حعهاودأنياالصصحفىمبكراالمكوقاك!.ا.

الملكأيهاسمالمةهىفقال.دانيالب:لمخواتمأمالمة"

حموتاكصرخالمائدةالىالملكنظرالبابفتحاذوكان.ا؟ا

.91ابدامكرانحكولي!!بعلىياانتمظيم:لهمعيدا

:وقالداخلال!جخللنلاالمكوصسلادانيالضحئه

المكفقال..2الأئارهذهمىتوأعرفالعقبةالمىاقظر

حينئذ.2افغخبوأولادونساءرجالثار6أرى)فى

التىالخفيةا،بوابفاروهواو،دهمونساءهمالكهنةلظ

.22الماندةعل!،التىالأنياءوينفقرنمنهايدخلونكائوا

ايضناوهيكلهاخربةوموداةيالديدبعلودفعالملئه،-طتلهم

يعب!وتههـالاهقوكانالموخعذلمكثعظيمتنينوكان235

نحاض.منأفةهذاعلىتقولهللدانبالالمنثوتال.23

هذاأنتمولأتتستطيعفلا.ويثزب"يأكلحىانهحا

امجدال!ىللربدانيالفقال.25لهخاهجدحيايخيمى

!سحلطةفاعطنىالملكأيهاافتأما260ألحىالالههولأه!

.27لكأذنتالملثافظلعصاولاسإفبلملأالتنبتلحأكتل

منهاوعجنجميعاوطنجهاواوباراوشحىااتدانيال!ذ

هوهافقألالتنينانتنسقأكلوأذاالتنينفمفىوأ(قاهقرصا

ذلكبادلأهلممعلماوحدث.28تحبدونهكنتمالذىذا

صارالملئهان.وقالواالملكضدواجت*حواشديداحئ!وا

واذأ.92الكهنةوذبحالتنينوقتلبعلاخربأنهيهوديا

بيتكوأهلنقتلئهوالادانياللناهلم:قالواالملكاليجباؤا
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اسلمانهناضطرثديداعليههجمواانهمالملتوراى..3

هناكوكاتالأه!ودجبفىالقوهوهم.3ادافيالاليهم

نهيميعطروكانوااهودهبعةالجبفىوكان.33أيامستة

يأكلوالكىثىءلهميعطلمفحينئذ.ونعجتينجعييىيومحكل

!بخوهواليهو!يةفىالفبىحبقوفوكات.33دانيال

يئالححادا!كأليحملهالحقلالىذاهباوكانخبزاوفثطبيخا

الىلكالذىالغذاءاحمف.قوفلبالربملاكفقال.؟3

ياربحبقوففغال.35الاهودجبفىلدانيالبادل

ملاكنأخذه.36هوأينإعرفولاوالجبيابلرايت-ا

علىبابلفىووضعهرأسهبثحعروحىاءاعلاهفىالرب

دانيال.دانيال:قانلافحبقوونادى.37روحهبدنعةالجب

قدانكدافيارنقال.38اللهأليكارملهالذء!الفذاءخذ

واكلدانيالوقام.!3محبيكتتركولمالمهايافكرتنى

واتى.(.موخمعهالىللوقت!قوففردالربملاكأما

الجبالىفجاءدانيالعلئايبكىالسابعالميومفىالمللا

541الإمحودومسطفىجالسدانيالفاذاداخلالئوتظر

دانيالالهياربانتعخ!يم.وقاتعظيماصوتاالملكفصاح

المسببويئاولئكواما.52اخرجهثمسواكاحدوليس

قدامه.لئوقتافابملعوالجبفىفاسقاهعهلاكه

!!ع!
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*صحاح*ول

ارض!نخرجتدالمكدونىفيلبدىبتامكندروكات.ا

أولاوملكوالماديبنالفرصملكداريوصوضرب9حيثانيين

وضبطكثيرةحروباوحارب.2اويونانيةا!،لكةعلى!وضه

أقاصىالىوجاز.3الأرضملوكوقتلكثيرينحصون

الأرضلححكنتفلكوبعد.ا،ممكثرةأملابواخذالأرض

قوياوحتاقوةوجع.4تلبهواس!كدروارتفعقداصه

الخراجلهيقدونوصارواوهلاطبتوأحىا.مدناوملكجدا

خدعا.يموتأنهوعرفالسريرعلىسقطهذاوبحد.ه

مملكتهلهموقسمالصباءمنذمعهالمتربينالانراتغل!عانه

وما!سنةعثرةاثنتىاسكندروملئه.7حىوهو

جصيعهموتتوجوا.9مكانهفىكلالملكاغطنةواخذ.8

.01الأرضئثروراوأكثروابعدهموبلوهمو!اتهيغر

المللهافتيوخسبنابيفاشانيوخسمبسم!أصلمنموحوج

والئلافينال!ابعةالسنةفىوملكروميةفى!رهوفاكانالذى

اهرائيلحنخرجا،يا"تلكفى.ااأليوفانيينلملكالمائةوا

مععهداونحقدفلنمض.تائلبنكثيرينوو.حظواهوءابناء

كثيرةثرورصادفتناعنهمانفحلناصنذلأنفاحولفاالذينالأمم

منبعضاوقصدوا.13اعينهمؤالكلامفحسن.12

يفحلواانسلطانافأعطاهم.الملكالىانحلقواواالثعب

سئنحسبأورثليمفىمدرمةوابتنوا.؟االإ-محقوف
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الوصيةعنوابتعدواغرلاتلذواتموجملوا130الاصم

واهتحد.16الثصرليعملواو!يعوابالأهـمواقرنواالمق!سة

علىيهلئهلكىمصرأرضنيملكوبدأانتيوخسأ!امالملك

وأفيالبمركباتثقيلبجيشمحرالىغدخل17المملكتبت

يطليهوسىضدحرباوأقا!.17عظيمهمشتوعددوفرماث

مجاريحودصقطوهربأماهـ"منبطليىومىفانهزممصرملك

أهلابوأخذمحرثأرضالححينةالمدنو-لث.!ايئكتير

السنةفىمصرضربأنبعدانتيوخص!ورجع.2.محرأرض

أورثصليموالىاهرائيلالىوحعد.والمائةوا،ربعينالمثآلثة

مذبحواخذبتكبرالمقدمىالىودح!.2اثضيلبجيثصى

.22التقدمةوصائدةآنيهاوجميعأ)نورومفارةائذهب

والأكاليىوالحجابالذهبيهالمجامرووالكاماتالمئاخص!تو

.23الجميعوهحقالهيكلوجهفىال!ىالذهبيدوالزيئة

المخفيةالذخائرواخذالنفيسةوا،ني!الذمبالفضةوأخذ

قتلوارتكبأرضهالىانحللىالكلأخذواذ.2،وجدهاالتى

فىعظيمحزنوكان.25عخليهةبخبرياءودخامأناسى

والمفايخانرؤسا-وناحت.26هـواخصعهمكلفىإصرائيل

وكل.27النساءجمالوتغ!فوألث:،نالعذارفضعفت

باحزانصارتالزيجةصريرفىوالجالسهالف؟!اتخذيعل

لبصيعقوببيتوجميعم!انهاعلىالأرصوتزلزلت.28

الىالجزيةرنيمىالمكأرملسننبتبحدثم.26خؤيا

وخاطبهم..3ثقيلبجيمثىأورثليمالىفانىيهوذاقرى

المعيتةعلىفهجم318فصدقوهإكرباالمملا!بأفثال
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امرائبت!تكئيراثععباواهلكعظيحةخربةوضربهمابفتة

وأموارهابيوتهاوهدمبالناروأحرقهاالمدينةاسلابوأخذ

اقتنوهاوالمواثىوالأولادالنعساءومصبوا.32يحيطلمجا

معنيةوبروجثابتعظيمبعورداودمدينةوابدنوا.33

رجا،خاطبةأمههفاكووخصعوأ.34ق!عةلهمفصار

وقواتأم!لحةووحعوا.33بهاوتقوواالثمريعةا!ينحخا

هذافحار.36هناكوجعثهـهااورنليمأهسلاسبوجمهوا

كلنىلاهرائيلثريراوشيطانالمقدلىورصداعظيهاغخا

المقد!!ونجسواالمقلسىحولفكيادماوسمكوا.37حبت

الغرباءصكنوحارتلأجلهماورثسليملهس!انوهرب.38

مقدهها.!3تركوهاوأو،دمانملهاعنغريب!،صارت

الحارالىسإوتهانرحاتحولتأعيادها.كالقفرخزب

وارتفاعهاهوافه!اتكاثرمجدهاحسب.؟.ثىءلاالىخزامتها

صملكتهلكل)نتيوخمم!الملكوكتب.4انوحالىتحول

واحركليتركوأن.42واحداشعباالجميعيصيرأت

و!عير.3؟الملكقولحمبالأممجميعوارتخستثرائحه

السبتودنسواللاوثانوذبحوابعبادتههعرواامرائيلمن

وقرىأورنليمالىالرملبيدكتباالملكوأرسل.؟؟

الإقودويمنعوأ.3؟ا،رخساممبسننليسلكوايهوذا

+46.وا،عيادالسبوتيدنسواوأنالمقد!ق!نوالذبانح

ومساجدمذادحتبنىوانوالأقداهى!ألمقدصينجسواوأن

قوابوان.48نجمهاف!ومهخظزيروتذبح.7!وأوثان

ودشرجسبكلأنفسهميدن!واوأنمختونينف!أو،دهم
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.05الحقوفجميعويضرواالشريعةينمواحتى.94

هذهحسب.اهيماتالملكقولحسبيفعكلاصنوكل

الثعبكلعلىرؤهساءوولى-4ممل!لكلكتبكلهاالأقوال

.52نمدينةمدينةحسبعلىايفبحوأنيهه-ذامدتواوصر

الئنريصةقركواالذينالثعب-ت!ليروناليهمخابخخع.52

الخبايافىاهحرائيفوجعلوا.53ا،رضفىن!روراوصنعوأ

عثرالخامساليوموفى-،3الخفيةالهاربينموأضعوفى

توابتنواوادانةواربعينالمخامسةالشةقىكمسلوثحهرمن

كهايهوذاترىفىمذابحوبنواالمذبحعلىمرجساخراب

ارعالشحووفىالبيوتأبواباماميمخرونكانرا؟.ءهبحيط

بالفاروأحرقوهاهامزفوجدوهاالتىالث!ريعةوكفب.ء

!اتمنوكلالربءهدكتابعندديوجندكانمنوكل.37

بقوتهم585الملكامرحعبيميتونهكانواالقنسريعةيحفظ

الموجودائيلاصلثسعبغشيراثسهراهثذايفعلونكانوا

كانواالشهرمهتاعثصرينوااوخامدلىوفى.!!اقرىئ

اتىاللووالنماء.65المذبحبازاءكاثالذىعلىيذبحون

وعلقوا.6االأ!-حسباماتوصتأولادهـنيختنكن

.62خنوص!الذيناواماتوببوتهموهبواإعناقهممنالأطفال

ياكلوالاأنبأنفسهموعزوااعتزوااهرائيلمنوكثرا

يتنجسوا،لكىايهوتوأنواحتاروا.آ3نجاسات

علىوكان.9؟فقنوا،المقدد!العيدبدن!صواولأبالأطعمة

.جداعظيمغضبامرانيل
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افالىالاصحاح

بنىكاهنممعاتبنيوحنادنمتاتياالأيامتلك.ا

بنينخممهلهوكان.مودينقجلمى3اورتلببراريم

.4ثسيصالملقبوثمعون.3تثيسالملقبيوحنا

ويوناتانحدرونالملضبوالحازر.هالمكابىالملقبويي!ذا

ث!حعبفىاصحاترةالتجاديففنظر.6حفو-!الملقب

لأرىولدتلماذالمىالويلفضال.7؟؟رثحليموفىيهوذا

هناكأجلد!وانالمقدهةالمدينةوانسحاقث-حبىانمخافات

.8الغرد،ءبدفىوالمقدد!الأعداءيدفىنمت!حبنما

مسبيةححلتكرامتهانيه02!ذليلانساتمثفهيكلهاصار

الاعداءبميفثباناومحقحلتثوارعهالىأطفالاقات

811اسلابهاتخبطولممهلكتهاترثلمامه.أى010

.؟اعمدذحارت!ذكانتابخىا.-.عتزمننهاكا هـسر-مى

.31الاممودنستهابتحضوكرامقناوحمسنذ،اقداهناوها

مسوحااورا!وفىوبذوستاثياوطرح.ا؟نحيىايخانحهتطصاذا

ليلزصهاالمدينةموبتالىالملكرللوجاء.15اكئضوناحوا

قليواأمرائيل!توتوكئر.16يذبحوااتاهر!هاصذبت

الملكرملواجاب.17وبنودمتاثياواجنمع.افيهم

وثابتالمدينةهذهفىعظيممكرم5رميد!انكلم!اثيافقالوا

كماالملكامروأعملاو،تقدمفلان.18وا،خوةبالبنيى

وكناورشليمفىواتجخلفينيهوذاورجالالاممجحيععط

بالفضةتكرمونوبنوكوأنتالملكاصدتاء!توبيتكأنت
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دحوتوتالمتاثياخأجاب.16ةالكضوالهداياوالذهب

يحليعونالملكمملكةبيتفىالذينالأممجميعكانان:عظيم

.02أوامرهعلىووافقوهبانهم6عنواحدكلليصدله

لينحت.2اباننا6بحثدنسلكواخوتىوبنىأناولكننى

نسعولسنا،22والحقوفالئنريحهفتركلاأنالله!لينا

ضرغولما.23نمالااويميناعبادتنافلنملكاقوال

ليب!!الجميعاعينبينيهودىرجل!قدمالأ!ثالهذهمن

ضرأه.؟2الملكامرحسبموثينفىالذىا،وثانمقبحعلى

قضاءحسبغيظاواحتى!-وغةواضطر!تخفارمتانيا

ذلكوفى.25المدسبحعلىوذبحةاليهفسارعالثريعة

المذرحوهدبمالمذبحلجزمهمكاتالذىالملكرجلقتلاسزمان

ز-إىبنفنحاصفعلكطالثىسيعهعلىوفار.26

القريةفىهـ::،نياوصاح.27حالومبن

الميثافوينبتيعهالتسعلىيغارمنكل:قانلاعظيمبصوت

وتركوا،لالجبالىوبنوفىهووهرب.28وراءيم،فليخرج

طالبلإتكثبهـوننزلحيننذ.92القريةفىلهمكانماكق

وبنوهمهم..3هناكليجلسواالبريةوانقضساءالحى

اخبهـو.3اعليهمفاختالثى!ورلأنانيهمومووفساءهم

نأداودمدينةأورنعليمفىكانتالتىاتقر4واالملكرجال

الخفيةالمواخمعالىانزلرالمكامرنكضواالذيئالرجال

فصادفوهمكنيرونوراءهمفصصعى.32البريةقى

.33السبوتأيا!فىحرماضدهمواقامواواصطفوا

واصنحوافأخرجواا7نالىايضاأنتمأتقاومونلهموتالوا
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نصنحولانخرجل!فقالوا.34فتحيوااككقول!مب

خ!دهمنهجموا.35وتالصبأيامندنس!أنالملكقول

ونمحجرااليهميلقواولميجيبوهمفلم.36اختالإ

جميحانرتفلنتء37قائلبتالخفيةالمواخ!ع!حددوا

اعلكموناجوراانكموا،رضالمماءعليناو!ن!دلجذاجتنا

ونمائهمهمفماتواالسبوتئالقتالعليهموإصا-ثا.في3

وعرف935النا-!مننفمسالفالىوصواثحيهموأ!لادهم

الرجلوتال.4.عظيمانو!اعليهموناحواوأصحابةمتانيا

ئحاربولااخوانن!فعلتكماجميعانحننفملكئاانلصا!!"

ا+رضعنيبيدوننالريعافالانوحقوقناأنفسناعنالامم

الينااتىانسانكلان:تائليىذلكاليومفىوارتاؤواء41

ماتكماجميعانموتولى*نحاربهالسبوتأبا!فىالحربالى

جماعةاليهماجنمعتحينئذ.42المحافىفىاخوتنا

فىمثيةذىكلالحرانيلمنالجبروتقويهالسيدانيين

الثرورمنيربونكانواالذنوجميع.43مىالنا-6

وضربواجينصعاوجمعوا.؟4توةلهموح!ارالييماجتمموا

هربواوالباقونمخحلهمفىثمه74اوالرجالغخصبهمفىالخطاة

وهدمو!وأصحابهمتافياوطات.06اليخلصرالأممالمى

تخومفىوجدوهمالذنالفلفالأولادوختنو468مذابحهم

العحقوأفلحالتكربناءوططوا.7؟بالجبهـؤتاهرائيل

الملوكيدومنالامميد-نالنريمهونكوا.48ييدهم

يموتانمتانياأياموقربت.!؟للخاطىءقرنايحطواولم
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وغضبا،نقلابوزمانوالتاتيبالتكبرثبتت71لبنيهفقال

واعطواالناموصعلىوا!ابنالىيافا،ن،05(لسخط

التىآبائنااعمالاذكروا.31باننا2عهدلأجلأنفسكم

اما.؟هابدياواهحماعظيمامجداافذتبلواجيالهمفىصهلوها

.53براذنكلهوحسبالنجربةؤأميفاابراهيموجد

.(5محرميدفحارالرصبفحفظخصيتةوقتفىبولحف

الأبدىالكهنوتميثافاخذاللهغيرةغاواذابوناففحاص

.36امرانيلفىمدبراحىارلىا!قرإكملاذعيتنحر.55

برحمتهداود.37الميراثأرضاخذلنجماعةنحهداذكالب

الثريعةف-ةغاراذايليا570ا،بدالئالملككزلحىررث

بمايمان!موميصائيلوعازا:ياحنانيا.93السماءالىصمد

51أخو!تخلص!دهذاجتهدانيال..6اناثيبمنخلحعوا

الذينجميعانوجيلجيلفىاتتكرواوهكذا.6اا،هود

الخاطىءالرجلاقوالومن625يخحعفونلاعليهيتطون

وغدايرتفعاليوم630ودودزدلهومجددفاناتتافو*

تقووأغانتم.؟6بطلوفكرهابهنتا)كارجعلأنهيوجد،

وها.63تمجدونبهذافانكمناصومح!مفىوتشجحوا

جميكلخاهمعوه!تنورةذوربا!انهعالممانىاخوكمثمعون

بالجبرؤتقوىالمكابىوي!وذا.66ابالكميكونوهوالأيام

ب4حراوحاربرئنرالجبرئيسلكميكونفنهذاصبائهمنذ

العاملبنجميعافبكمتجىهـونوانتم.67النحعوب

علىجزاءااجازو.68نضعبكمانتقامأثانتقموبالثريعه

وضعثموباركهم.!6الذ،موهى!اواهـرفىواجثهدواألامم
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والمائهوالاربعينالسالمحسةالسنةئونوفى001آبائهالى

اصرائيقكلعليهوبكوايئمودفىمزابهـآبائهثاولادفىودفنه

عظيما.بكاء

الفالثالاصخاح

وكا.ت.2عوخهبالم!ابىالملقبيهوذاأبنهوقا!.ا

وكانواأباهيتبعوتكانواالذيئوجهيمأخوتهب،يعيعينه

ولبسلثصبهالمجدوأوسع.3بفرحائيلا-سقتاليراربون

لحىاتراحروبايقيموكانحربهبالاتودهلحكالجماردرعا

وكالفصبلأعمالهفىبا،سدثبيهاحار.(بسيفهالمعسكر

!الذينعليهممفتشاا،ثمةولح!د.دالصيدلأجلاسزائر

منا،ثمةفاندفمت.6بالفاراحرقهمستعبهيقلقويئكانوا

الخلاص!أفلحافطربواالاثمعاملىوجىيعمتةخوفهم

وا!ىباعمالهيعقوبوفرحكفيرينملوكاومرمر.7لحيده

وأملكيهوذاقرىوطاف.8البر،ةفىتذكارهالدهر

اهمهوثاع.9انيفاصعنالفضبوردمنهاالمنافقبت

امماابلوفيوصوجع.ا.الضالينوجمعالأرخساقصى!لى

وعرف.ااامرائيللمحاربةعظيمذقرةالل!طمرذمن5

جرح!كثيرونممقطوقتلةفخ!ربللقانهوحرجيهوذأذلك

ابلوئيوسوهيفاسلابهمنأخذو.12هربوأوالباقون

وهسع.13الأيامجيمعبهيقاتلوحاتيهوذاأخذه

وجماعةجمعاجمعيهوذابأنسي!ياجيثىضرفسروون

انى:خقال5؟االحربالىذاهبونوهممعهالمؤمنين
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معهارزينوايهوذاوانأملالمملكةفىواتمجداسمالىأصنع

توممعهوصعديحسعدانوتهيأ.15الملئهتولبئوالمحتقر

.16ائيلالحىسبنىمنا،فتتامعئىليعيفودأقوياءنافقون5

للقاثهيهوذافخر!حورانبيتمحسعدالىحتىوقرب

ليهوذااتالهللقانهمالآتىالعمكررأواولما.17قليلمح

ونحنقوياهكذاجمعانصاتلأتقليلونونحننمصتحليعكيف

اللولعلىيص-يهه-ذافقال.18الصوم!تداتعاب3اليو

ينجىأنال!ماءالهاختلافوليسقليلبن!يدكفيرينيدفعأن

القنالظفركونالحيثسبكئرةليسلأن.91بقنيلاوبكئير

بكثرذاليناياتونوهؤلاء..؟الممحاء!هتالتىبالقوةيل

وليسلبوناوأولادناونساؤنانرتليبيدوناوا،ثمالثتيمه

والرب.22ائعناثوعنأففشاىتنحاربلكننا.2ا

فرغفلما.23تخافوهمفلاانتمأماو!هناأماميمحضهم

امامهمنومعسكرهميمونفانهزمبفتةعليهموثبالكلاممن

ومقطالبقعةالىحررانببتإنحدارفىوطردرهم.ة2

فلسطينأرف!الىهربواوالباقونرجلنمانمائةمفهم

الذيئا،ممعلىيقع.واخوتهيهوذاخوفوابتدا.23

تجبركانتامةركلالملكالىخهرهوبلخ.26حولهم

الأقو"!هذدالملكانتيهيخسمحعفلما.27يهوذابحروب

عسكرامملكلهجميعجيثىجىحوأردمله!اخطأضضب

الىأجرةالجيتسواعطىخزينتهوفتح.28جداقويا

لكلالسنةفىمستعدينيكونواأنواوصاهمسنة

البلدوخراجكنوزهمنفنيتالفضةانوراى.9؟حاجة
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ليبطلا،رضفىفعلهاالتىوالضربةالمضالفةلمببقليل

لةيكون،انوحاف..3الأولىالأياممنذكانتالتىالمنن

يعطيها!انالت!والهداياالانفاف!-تينأومرذلأجلم!

.31تبلهكانواالذينالملوكعلىزائداهخيةبيدتبلمن

وياخذفارسب!إدالىينحلافأتوأرتاىجدابنفسهودهثس

لوسياوترك.32كفيرةفخصةويجمعالبلدانخراج

الملكامورعلىولياالم!وكاجلمننريفارجلا

انتيوخ!تبر:ىوات.33مح!رتخرمالىالفراتنخر-ت

والأنيالالجيف!فخاوورلمه.؟3عهينج!صالىابنه

اليهوديةسكاتوعلىيثاءكاتمابجميع:أوحاه

ويستاحلليسرفجيثحااليهميرسلوان.33واورشليم

36.المكات!تهمذ!سويمحوااورثليموب!،ياانيلا-سذقر

.37أرخهمويرثتخومهمجيبعفىب،ءالبابناءويمكن

مدينةانطاكبة!توخرالباقىالجيضنصفأخذوالمك

الفراتنهروعبروالمائةوا،ربعينالسابعةالسنةقىمملكته

بطوليماو-!ا!وهب،واختار.38الفوقيةافقرىيطوفوكات

أصحابمناقوياءرجالاوغرغياوني!انورثوروهـينص!بن

أ،فوتيةمثعادالقاأربعينم!المرمل005!3الملك

الملئاقولحسبويخردوهايهوذاأرخسالىاليأتهفرسانا

اص!موروربوعمكرواوالواقوقمءإ!معاارتحلهو.؟.

فاخذ؟اخبرهمالبلدانتحاروهسمع.ا؟البق!4أرضفى

بئ!ثليإخذواالمعسكبرالىوأنواوغلمانااكلصوذهبافضة

الفرباءوأرضيابجيشعليهموازدادعبيداامرأنيل



3الأولسكابيبن؟26

والجبوت!تكاثرتالفروراتواخونهيهوذافراى.2؟

تأبهاوصىالذىالملككلامشاوعرفلخو!همالىواردين

واتكلوك!ا!وا.3(وا،متئحاتللهلاكبالثحبيفعلوا

واقداهنانعبناعنونحاربشعبناسضوطفلننهضلحاحبه

وليصلواللحربم!تعدينليكونواالجهاعةواجتمع.أ4

مسكونةغيركانتوارشليم.45وذحننارحىةويطلبوا

والقد-!محصو،نهامنوخارجاداخلاثيئاي!نلم.كالقفر

مس!تهفاثكاتالقلعةفىالغرباءواولإدهمندالاكان

والقنارذالمزماروب!أيمقوبهـنالتنعمواتزع.ا،!م

موضعلأناورنليمتجادمحسفاالىواتواواجتمعوا.46

ذلكوحاموا.7(لالحراتيلحححفافىق!يماكانالحلوذ

ومزقواومادارؤوممعلىووضواممصوحاولبسوااليوم

يفتثحونكانوا!نهاذىاالفامومىكنابونثسوا.8(فيابهم

الككف:تبأئوابواذوأ.لأ9أ!-نامهمتماثيلالاممعلى

الآباءتممواالذيئببتالنذراواقامووالعئنوروالابكار

بهؤ،ءنححنعماذاقانلبتالصماءالى!وتا.و!-ته..ه

وتدنس!تانسدلتتدواقداهك.اهبهمتأتىاينوالى

شا.لبهل!هعليناااجتمص؟الى*!موها.52والاذلاا!بالفوحوكهنتك

ننبتاتنستطيعكيف.53علينابهفكرون5جاعالمأفت

خواو-ات5بالادهفواثم.؟هانتنعخصلنالمانا!امهم

رؤلاءال!عبقواديهوذااهـامهذاو!!د.55عظيماحمه-تا

عثراتورؤهاءخمسيناتورؤهحاءمئاتورؤه!ا!إلوف

ف!صاءيتزوجونوالفينالبيوتيبنونكانوافى)ذينوقال.56
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بيتهالىواحدكلليرجعواوالجبناءكرو-ايغرمونوالذين

نيحنفىعمحكرالمصكروارنحل.57النامو-حعب

أولادوكرنواحقويكمثدواي!وذاوقال.58عمواص

المجتمعينالأ!مهؤ،ءوتحاربوأللغد*لتغدنانهوكهجبروت

نموتاتلنا!لأنه+د6واقدالحفانرتليهل!ىناعلينا

فكها..6والأقدا!جن!ظثرورنرىانمنالحربفى

.يفاهكذاالسما،فا،دارذتكون

الرابعحاحالاه

منذخبفارصوالنطرج!3،فخممةغرغياوأخذ.أ

الجهودامصكرعلىيهجموالكى.2ليلابالمعسخرورحل

ولحمه!25مدربينلهاءا!القلعةبنر5بغن!ويخمرهوفثم

كانالذىالماآجيث!.واليحضوالمقتدرونهوونهف!يهوذا

الجيوثسكاتتأيضاالوقتذتكالىفانه.،عمواصث

ليلايهوذاصععسكرالىغرغياواتى.هالمع!كر-تمتيددة

هؤ،ءأنخاثلانهاصجبالفىيريطلب!وكات.أحدايجدولم

بثلاثةالبقعةؤيهوذاظيرالنهارحاحسبولما.6منايهربون

توا،كطم!يوفلاواتراصهـتله!كات!،انهال!ربا!لاف6

الفرمعانووهدرعةيةفهالاممعساكرافراو.7يختارون

للرجاقي!وذاوقالء8باصقتالمتدربونوهؤ،ءمحولي

اذكروا90هجمتهم!كابواول!نيمكثانخاغو،سعهيئالذ

يطردهمعونغركانعند!اا،حمرالبحرفىأباؤناتخلحسكيف

عهدويذكرويرحمناالسماءالىفلنصرخالآن0105بقوة

وتعرف.اااليوموجهناامامالجيثسهذاويكمحربماننا3
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.12امرائيلويخلصينجىالذىهوأنهالأممجركيع

فخرجوا.13ضدممواردينفرؤهمأعيذكمالغرباءورفع

.؟اباليوفضفوايهوذامعوالذينواقتالالمعسكرمن

اما1505اصبقمةالىو!ربواالإمموانكصوتحاربوا

ا!هـحتىضطردوهمبالمسيفجحيمهم!ضقحلواالآخرون

ثلاثةنحومنموقنلوياني!اواظ؟طادو!بقاعوالىجامبت

.17ورائهم-توجيثحهيهوذارجعئم168رجللاف2

.18عليناالقتال،ثالاسلابنشتهوالاللثمبوقال

أعدائناضدن71قفواولكنالبليفىمناقريبوجيثعهوغرغيا

وبينما.!ام!انبتا،نفالتأخدوتعذابعد5!خا-لوهم

.03اسجبلم!تادد،رهممكانظهرالكلامهذايتكغيهه-ذا

الدخانفانالمعسكريرتقونوهمانهؤمقدانهغرغياوراى

ثديد)خوفاخافواهذهرأوافلما.2ابخلمركانالمنخلور

.؟2للقتالهـمتعدمبقعهفىيهوذاحعسكرايضاراوالأنهم

اصىيهوذاورجع.23الغرباءارف!الىجميعهيمفهربوا

وترمزاواسحنجونياكئيراوففةذهباوأخذالمع!-!بأسلاب

يسبحوناوكاشرجعوانم.2(عظيىاوغنىوبحربة

رحمتهالأبدوالىعظيمفان!هالسماءا!"ادبويباركون

26ءاليومذئكفىلاهرانيلعخ!ليمخلا-!وحسحار.25

كانمابكللوهحياواخبرواانواالغرباء!تشجوايئالذوكل

لاسرأنيليحرلملأنهوانذهلدهثى!ذلكهمحواذا.27

السنةوفى.28الملكأوصاهكمابحصلولمأرأدكما

فارصألافوخهسةمختاررحلالفهتينلو-ياجححالآتية
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حورانبيتفىوعسكروااليهه-ديهالىفأتوا.92ليحاثهم

المعسكرورأى..3ربلاف2بمثرةيهوذاولاقاهم

الذىامرانبلمحلص!ياأنتمبارئا:وقالنصلىثسديدا

معس!وا!سلمتداودعبدكبيدالمقتدرهجمةحطحت

.31سلاحهوحاملنناولبنيوناثانأيدىالىالغرباء

بقوتهموليخزواالرانيلنعبثبيدالجيثعىهذافأحبص!

فيضطربواقوتهمجسارذوأفسدفزعاأعطهم320وفرسافهم

فيمجثونكمحبيكبسيفاطرحهم.33بانسحاقهم

حاربواثم.؟3اسمكيهرنونالذينبمديميالتسابيع

هحقحلوارجلآ،فخمسةلومسيمامصكرصنوهقحلسعضهم

و!سارةأحمحابههروبلوهصياراىواذا.35أمامهم

بثصحجاعةيحوتوتأويحيونانمستعدونوانهميهوذااصحاب

نأايضاوعولوكثرهمجنوداوأتطرانطاكيةالىصضى

اذهوهاواخونهيهوذافقال.36اليهوديةالىيجر

وفجددهاا،قدامىلنط!الآنفافصعدافكمصروااعداؤنا

.38حح!هيونتلالىوصمدواالمعمكركا!غأجتممء37

وفىححروتةوالأبوابمدنساوالمذبحمت-وباالمقلدىورأوا

والمخادعاسجبالفىاوالمظبفىكمانابتةالنباتاتالديار

ووضعوانديدابكاءاوبكواثيابهمفطرحوا5!3م!و!ة

الأرضالىوجهوهمعلىوخروا.؟.رؤوسهمعلىالرماد

حينئذ.4االسماءالىوصرخواالعلاماتبابوافاوهتنر

يطهرحتىالتلعةفىكانواالذينليحار!وارجالايهوذارسم

الناموصفىمثيةنوىعيببلاكهنةاختار.؟2يلأقداص
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صوفحاثىاتجنجيصحجارةاشرفحوالأتدامرضطهروا.43

ماذأندنسالدىالوقودمدبحقا؟وتوام!.؟4منج!س

يهدمودأنحالح!مثورذ!عمخوغع.45بهيصنمرت

.46المذبحغهدموانجسوهالا"مملأنعارالهميكونئتلا

يأتىما!فيواجبصوححفىالبيتب؟ا!فىالحجأرةووضعوا

بهـ)ى)!طذجةحجاردواخذ.47عناويجيبنبى

ا،ولحسبجديداالمذبحوابننواالنامرصح!ب(منحوتة

الدياروتدسسواالبيتداخلكانتالنىوالأقداصوبنواا.8؟

ومذبح3ارالمفوادخلواجديدةالمقدهها،نبةوصنوا.6؟

علىوبخروا..هالهيكلالىوالماندةوالبخولىالوقود

.51الهيكلفىوانارواالمنارةعلىامرجاوانارواالمذبح

الأعمالجميعوكى)واالستوروعلقواالمائدةعلىخبزاووضعوا

الخام!!ماليبفىاشصباحفوبكروا.52صنعوهاالتى

الشةمنكسلوتهروهوالتاهععالثحهرمنينوالعض

النامولىحسبذبيحةوقربوا.53والمائةوالارب!ينالثامنة

الزمانحسبصنعوهالذىالجديدالوتودمذبحعلى545

انقيثاراتوبالنغماتتجددفيهالاممدتستهالذىاليوموحسب

علىالث!حعبجميعوخر.55والصنوجوالكينارات

56.لهمأصلحللذىالسط!الىوباركووسجدواوجوهثم

بفرحمحرقاتوقربواايامثطنيةالمذهحقجديدوصنموا

الهيكلوجهوزيفوا.57نجيحوالنصالخلا!!ذبيحهوذبحوا

لهاوجحلواوالمخادعالأبوابوجددواوانراصذهبيةباكاليل

وانصرفالثحعبفىجداعظيمفرحوصار.58مصاريع
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امرائيلج!اعةوكل!!واخوتهيهوذارسم9505الا!معار

ثمانيةسنةالىهسنه-تاقيتهامرفىالمذبحتجديدايامتحيدأن

وفرحبسروركسلوث!هر!توالعثرينالخاصساليوممنأيام

بأسواريحيطكحاصهيوتجبلالزمانذلكفىوبنوا..6

فعلواكمماويدوهوهالا!ميأتىلئلاثابنةوابرأجهـرتفعة

ليحرصوححسنوهليحفظوهجيث!اهناكوجصلوا.6اقبل!ت

.ادوموجهتجاهللئحبالمحصنليكواتصوربيت

الخامسالاصحاح

ثتجثدالمذبحارتنىقدانهحولما،ممسمعولما.ا

تايفكرونوكانوا.؟جداااغاظرتنجلاكاتكماالمقد-!

الئنعبفىيقتلونوبداوابينهيمالذىيعقوبنسليهلكوا

ادو!فىالعيصبنىخ!ريهه-ذايغاتلثكان.3ثيطرثوهم

امرائيلل3يحاصرونكانوالأنهمعقرباتفكانواوالذن

وذكر.4أملابهموأ!ذوم!باهمعظإمةضربتفخربهم

لهمراصدينومعثرافخال)ثوربكانواالذينبنوبناتثرور

وأحرفعليهبمكأوعس!ا،براج:غرةصرهو3-5الحلرف:

الىومضى.هفيهاكانوايئالذجميعهـحبالنارالأبرأج

قاندهمولي!وثاوسكعراوثعباقويةيدات-جدعمونبنى

.8وضربهميديهبينفأنكسرواكثيرفىحروباوحاربهم.7

الأصمواجتمعت.!اليهوثيةالىورجعوبناتهاجارديىواخذ

ليهلكوهمتخومهمفىالفيناسرانيلألعلىجلحادقىالمذين

يهوذاالىكتاباتوارملوا.ا.المحصنداثىانالىوهربوا

علينامجتمحوتبناالمحيطينالاممان.قانلينواخوته
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اليهالذىالمحح!نويأخذوالياتواوبذهاؤن.االيهلكونا

مىونجفاالآنناحضر.21جيشهمقاندوتب،وثاوصهربنا

الذيناخوتناوحبميع.13ونكضمنامىقطلأنهأيديهم

واولادهمنساوهموهبيتتتلواثيحلوصواضعؤكانوا

تقرأوبينط.14رجلالفنحوهناكوأهلكواواففالهم

ثيابهممىزقينالجليلمنجاؤاآخروترملاذاالرحانل

عليهماجتحانمه150قائلينالأخبارهذهحمبومخبرين

.16إيهلكوناغرباءوالجليلصيداوصورتا،،يعسمن

عظيمةجماعةاجتمعتالأتوالهذهوالمثعبب،وذاسعفلما

والمتضايقينالبلاءفىالذينلأتوننهميصنمونماذالقرتأى

رجالالكانتخباخيةلثمموني!وذاا!وقا.17منهم

أخىويونانانوأناالجليلفىالفيناتثتئهوخلص!أنطلق

وعازريازخريابنيولحيفصوترك.18لجعادالىننطلق

الحفظلأجل4البهودفىاجيثسابقيةمحالثعبقائد

قتالاتباث!راو،الث!عبهذادولياقائلاوأوصاهم.91

لاف2ثلاثةلث!ععونوقسم.2.رجوعناحينالىالاممضد

.21لجلعادلاف3نمانية!ليهوذاالجليلالىليذمبرجل

وانكسرتالامم-حكثيرةحروباوعهلالجليلالىثمعونفذصا

منوه!قطتلميام!!البابالىوطردهم.22امامهمنالامم

الذينوأخذ.23أهلابهمواخذربلآلافثلاثهفحوالامم

وجمبعوأولادهمنصائهممععرباتوفىالجليلفىكانوا

عظيمبفرحاليهوديةالىبهموات!لهمكانتالنىالأث-ياء

وه!ارأالأردنعبراأخوهويوناثانالمكابىهـيهوذا.24
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!غبلاهمبافيوطيينوالتقب،.25القفرفىأيامثلانة--،فة

.26جلحادفىأخوتهمأحابمابجميعراهمواتبالسلام

اليمسوفىحورويهبوصرافىيوتمستصمهمكف"ينوان

عخليمةححينهالقرىهذدوجميعقرنايموفىوصاكادوخسفور

تإوعاز!وتمعاصجتمعوتجلعادقرىبا!ىفىوهم.27

يمسكوهموأتالترىهذهعلىاجيثسباتدايعسكروا

ومع!كرفىيهه!داوارجع.28واحدم!يهث.يأخذوهم

3!ذكلوق!لالمدينةوأخذ!ختةبوصورالىالبريةا!كأطريقهم

.!2بالنارالمديخنةواحرفاملاليمبميعواخذا:مصيفبفم

وعند..3المححىالىخىولحعلكليلاهناكمنونهض

عددهميححىلاكيرونربارفاذاأعينهمانص؟شالممحر

يحاربونهماوكانهالمححنلب،خفواوبحانيىللالمحاملين

حاعدالمدينهوصراخابقداالقتالاناذايييمورأى.3ا

لرجالفخات-32العظموالخجيجبالأبوافالسماء!لى

حفوفبئلانةوخرخ.33اخونكمعناليومقاقلواالقوو

معسكروعرف.4،ذبالحلوبا،دوا!وصرخواوهتفواخلفهم

ضربةنخمربهم!جهه!تفهربواالمكابىهوأنهتيموثاوص

35.رجلآلافثمانيةنحواليو!ذلكفىمنهموهسقطعخليمه

وأخذفيهاذكركلوقتلواخذهاوقاتلهامصفاالىيهوذاوحاد

خيفورواخذاثهفاصنانطافو.36بالنارواحرقهاأملابها

جحذلكوبمد.37جلعادمدنو--،:روبو!سركادوما

اشهووععررافونتبالةبهونزل2خرممسكراتيىوثاوص

ناتانليئاصيهنرجمواالممسكريجسمنيهوذاوأرهل.28
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.92جداكثراجيثااليهممجمعةحولناالتىالأممجحيع

يئمحتمدالنهرعبرفىوعسكروالممعونةالعربواهشأجروا

وقال،04للتافمم!يهوذافانطلقثشالاليكيأتواأن

مبرف-تو!عسكرهبحوذا!-بأنجبصهلرؤماءتبموثاوص

!اث!إإ.نه4نر:مااتنمحتحل!عغلمنااول!الينا%،زفاتألماء

خارخ:عم!-يعبرأتخافوات.ا(عاينايذفلبأت

مجرىالىيهوذاقربولما.43عليهونقدراليهنجوزاسفو

تتركوا،قائلاواوحاهمالنهرثطعل!الثعبكقبهاوقفالماء

اولااليخموعبر.3(الص!الالىجميعايادوادابيتخبفأنأحدا

كلوالقواا،ممجميعوجهها!،مفانك!رتنهت4فعضوكل

هأخذ.؟؟!هـنايمفىالذىالمنسكالىوهردثاامحلحتهم

داخهاكانإيئالذجميعمعبالنارالمنص-كواحرقالمقرلة

.3؟يهوذاوجهخدنحنملانتخدروليمقرنابموتضايقت

حتىهمكيحنجلعادفىيئالذاصرائيلل7كليهوذاوجمح

جداعظيماحعس!هـاوأثاثهمواولادهمونساءهمصفيرهم

القريةوهذهعفرونال!فأتوا.6؟يهوذاأرضالىليأتوا

عنهايحادأنيمكنو؟ي!!جداححصينمدخلعلىعظيمة

صاغاغلهت.7؟وم!طهاالمسبهـفىكاندقيمرةاويمنه

يهوذااليهمفأرهل.8؟بالحجارةابالأبووسدواإلمدينة

يخصركبمولاارخناالىلننطهارخسكمفىنجرزقائلاه!لاءبكلام

فأصر.!؟لهيفتحواأتيريدوافلمبارجلناذجززبلأحد

المكانفىواحدكليعسكرواالمعسكرانؤينادفانيهوذا

النهارنلككلوحاربواالقوةرجالوعسكر..هفيهالذى
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بفمذكركفتتل5105يديهفىالمدينةفسلمتاشلنةوتلك

علىالمدينة3ثفىاوجاز؟أملابياواخذ!اهستاحلهاالسيث

بيتتجاهالصظيمةالبقمهفىالأردنوجازوا.52القتلة

فىالثعبويعزىيئالمفاخريب-حدهـثذاو!ات.33-إن

عض!فصصدوا.أهيهوذاأرضىالىأتىختىالحلرث"!

لمانهاجل!تمحرقاتبواوضولحرور!ءرحح!؟وتجبل

فيهاامىالأياموفى.55!ملامرجص:ا!كأمفضاحديسحقط

قبالةالجليلفىهاخووثمعوتجلعادفىثناثاتثيهوذاكات

ورؤتءوعازريازخريابئيو!ثممع.56تل،،يسوجه

.57وقالواهصنعهالذىوالتذ،لاحعاناا!ا،عىاالقوات

الذيئالاصملنحاربونذهبلناامماأبخانرتلنصنع

ه!هيميناالىومضواجيثهمفىالذينرواوأه.58حولنا

.06الحربفىليلتقيهمرجانههـحاكيفة،-تفصاف"خرج

ومقطاليهوديةنخو!الى!كااوصررووعازريايوهف3انهرو

و!ر615ر"!ألفىنحوا!صرائبلن!حبمناربو!ذلثف

واخوتهيهوذايممعوالملأنهماهرانيلشعبفىعظ:بخ!إممروب

يكونوالملكنهم.62بالجبروتنيحسنعوأن!تيحمبهكانواو

امرانيقخلا!!جيدهمأعطئالذىا!الرجااولئكن!لمن

امرانيلجصعقدا!ثااتمخلهواخوتهوذايهـ-جلوار؟.63

اليهميجتمعونوكانوا.(6اسحمهميمهعكاتحيثماا،مموجميع

بنىالحيسيحار.وناوكنانوبموذأوحرج.65بالفرحهاقفين

ارهاامووهلموبناتهاحبرونوخربالتيىتتحه!ادتىا،رخىف

ألىليطلقوارتحل.66يح!طكطادراجهابالظر"احرف
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اليومذلكفى.67السامرذفىذاهباوكانالفرباءأرض

حينهابالجبروتيصنعواانمريدينالحربق!هنةسقطت

اندودالىيهوذاوحاد.68مثسورةبلاالقنالالىيخرجوت

بالناراحر!،لههم6ومناغ!ف!مذابحيموهد!الفرباءار!!

اليهودية.الى؟رجكل.لقرىاهلابواغتنم

السادس*صحاح

وهمعالعلياالنواحىفىيطوفالملكانؤيوخسوكات.ا

والذهبوالفخسةابالغنىم!ميهالفارمىفىالبماب!ىمديهأن

ودروعذهبيةذخههف،ك5جداغثىفيهاالذىوالهيكف.2

الذىالمقدونىالملكفيلب!تبناسكندرهناكتركهاوأهعلرة

وينهبهاالمديفةيأخذأتيطلبو!اتنجاءأولااليونان!ةفى!نك

وقاموا.،المدينةفىكانوااناثتهرخبردلأنيقدرولم

بابلالىدفجععظيمبحزنهناكمنومخحىفهزبللعقالعليه

كانتفاشىالععاكرأنالفارصفىله،خبرجاءنم.ه

فىثديدةبقوةانحللهتلوسياوان.6انهزمتيهوذاأرض

بالملاعتقواومم!جههمعنوأنهزمألاولدن

التىالعساكرمنأخذوهاالتىالكب!ةوالأسلابوالتوات

المفبحعلىانتناهالذىالرجسهدمواوانهم.7كسروها

تبلا.كانكماعاليهبأموارالمقددلىوأحاطوااورثليمفى

الالأقو5هذالملكهعلماوكان.8مديثةصوربيتوكذلك

ووقعالحريرعلىوانطرحجداواضطربث!ديداخوفاخاف

واقام.!يؤملكانكمالهيصرلملأنهافحزنمنمرضفى
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أنهيحسبوكاتعظيمحزنعايهتجلدلأنهحميرةاياماهئاك

عينىمن-النوحنارلهموقالاحبانهجحيعتدعا.ا.!وت

أشدمانفدسفىوتلت.ااالاهتطمهـئهودهشت!قطت

كنتوتداللآنخيهااناحزناجأمروأىأصابتنىالنىالضيقة

التىالثروراذكروا!ن.13سلطنىفىومحبوبامعرورا

+الفضيةالذهبيةالأوانىجميعواخذتاورنليمفىعسلتها

معبببلاالييوديةسكانأطردوارملت.خيهاكانتاستى

أنافهافذا.اصثرورهذهاحابتنىهذهلأجلأنخمرفت.13

واحدافيلبم!!دعائم.14غريدةأرضفىثديدبحؤناهلك

الاكليلواعطاه.15مملكنهكلعلى"اتامهاصقائهكن

.16ليملكويربيهابنهباننيوخسليأتىوالخاذموحلته

والاربعينالتامعهالسنةفىالملكانتيوخد!هناك+-ات

يملكانورسمالملكماتانةلوهياوعر!175والمائة

وأولئك.18انباطروسماهحبيارباهالذىانتيوخسىعوضه

.الأتداصمدارةفىالحرائدلحاحروالقلعةفىكانواالمذين

وفكر.391للاونبانالهمث!رورايطلبوتدائماوكاةوا

ناجتمعوا.2.ليحاصرهمالشصعبكلفاجحيهلكهمانيهوذا

عليهمونحعبوأوالماثةالخمعحينالسنهفىوحاصروهمجىيعا

المحاصرينمنبعضوخرج.2اللقتالوادواتمنجنيقات

الملكالىاوانطلمو.22بخموالتصقواأمراتيلمنالمنافقين

.23اخواتفامنوننتقمحكمافصفعلامتىحتىوقالوا

نرائه4ونتبعبأواصره"يسلكلابيكنستخدمأنهرررنااننا

كانوامنبلمنااجتئبوأهذابم!ببليمىنععرنالأن2،5
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يبحطواولم.25يفهبوتوميراننا.قتلونهمنايحادفوت

نختهمفها.26حدودناجميعء!!لفتطعليناأيديهم

وححمنواوالمقلسىليأخذوهاأورفدليمقلعهعلىاليومضسكروا

منأكنريصنعونخهممريعابضهمتصلمخات.27صوربيت

محمعاذالملكفغخب.38قظدثماتتقدرولاهذا

.92الفرلحصانوولاةجيئنهورؤهاءاحدقانهجميعوجمعهذا

جيوئناحاراوبزائرومناخرىم!الكحناليهواتوا

وعث!رونراجلانف!انةجبن!هءثوكان..3مسقأجرة

اوجازه.3ابالمقار!تلربةخيلاوثلاثبتواثنينفارصاخف

وححنعواةكئراياماوحاربواصوربيتئوعمكروابأدوم

32.بشجاعهوقاتلوابالنارواحرقوهااوخرجوالقنالأدوات

مصتجاهزخريابيتفىوع!كرالقلصةع!تيهوذاوانصرف

نحوللهجومالجيث!وهيجالصبحهـوالملك!قام.33الملك

بلأبوافوهتفوالمالالجيوثروتقالجتزخريابيتطريق

ليحرفوها-توالتالمعنبدمالأفيالوارووا.34

ا،جواففىحوئن!ابوق!-موا.35المحربالى

وخوذمزردةبدروع-درعينرجلالفم!للكلوأوتفوا

ل!ت!ختارةمصطفةفار!!وخمسمائةرؤوههمعلىن!اسية

والى.كانواا)وحثسكانحيثمافر،ء.36مفهاوحفس

وعليها.37يفارقونهكانواومايقبلونكانوايقبلحيثط

مجانيىوعليهامنهاوحثىعلئكلهاترةحصينةخثتيةبروج

كانواالجبابرة!ترجلاوثلائوناننانوأحدكلوعلى

الفرهانوباقي.38الوحنىمدببروانهندىعليهايحاربون
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ليهببواس!رالمصجانبىعلىاوغفوء!هناكوهـتهنامى

علىالنتمعىلمهتولما-!3وي!-خوهاتجيتنىافدالأبو

انارتوعلبىبما-الى*-رلمصطتالفر-الحيظويهصالقالأسراص

علىالجكصص!رءنجانبوتفرف.؟.الفا:كمصابي!

دب-ونوكانواالمنخكخ!أخمكلالموفىآخروتواررلغعة؟لمجبالى

يضطربون8!بنإمااجمإحوكات.؟امص.حلفينمخر-!ن

المعص،-لأتالللاحوقحاد!الجمهورذصومصالجماعةدصوت

القتالألىوجي!ن!هيهوذاوتقد!.42جداعخليماظ،ن

العاز)وراعس.3(ربا!لح!تمائةالمكمعع!!!تومق!ط

جييعأيعلووكاتملكويهحبدرومدرعاالوحوش!!أحدهحاوربن

نفص،فام!!.4(هـتيهالمئةأت)*ى6وتوالو-وئف

اليهفجرى.5؟1أبدأ!مالذاة"ويكتسبثءبهفيخلص

ا!الشماوصتاريمبتهـنيقفوكاتالجوفررتالم!ءتبمر

تحتودخل.46اثهناو!تهنا-تمهولي!قطوتوكانوا

هنالى:،فماتإ.شف!ااىاعليهضقطهيمته4تحفووقفالفيل

عنمحادواالجيثسوهجماتالملكقوةهـأواواذا.47

كروعمىثليمارهإىأضدهمحسصدالمكعمحا،روبعف.لأ8

معسلامةحهنع9405صةيونجإلوفىاليهه-د.ولفىالملك

يكنلمانةابثمنالمدبنههـتوخرجوا!ورببت-تالف!يى

واخذ..هالا.رتثث!؟ت،إتا؟نهف!!الميه!نجمواتوةاكم

خ!كروا.هاهاليحنظوالركأا!!هتاكوجعلحصورببتالملك

القنالوأدواتفمجافهفةك:جعلثيرة5أياه،المقثصعلى

لإلقاءوعقاربونبلاالحجارذل!حىومنجنيقاتاشارو!راصى



ا؟وا!7أتتمكا024

اخماد؟خدادواتايخحاهموححنموا.52ومتاميعالس!ام

لإناالمدبخةفىاخعه!ت!تولص.33د،-اياماوحاهـموا

أيملواألاميمصنالمدينهفىبقواوال!بتال!ابعةالسنهكانت

لإتقلياوترجالالأغدا!تثوبخقى5،5المخزوفةبقاياهم

--!ثووهمكل+55!كافهاىاواحدكلوتبددواادركهمعلجوة

-هـبىحياكاتاذانتيةيخ!!لومياالملكاغامةالذىفيلب!تعن

ثصاد!مىفا؟م!ترجعقدانه.د6ليملكابنةانتيوخ!!

أموريترلىأثيحفبوأنهالملكصعذهبالذىالجي!!4رمص

الجيعفوقوادللملكا!وتاليذهبعخعابء57المملكه

المحاحروالموخعقليل:طعاصنايومطلننقص!انناوللرجال

ا،"ما!نعطىفالآن.38الملكعلىمعز!اثولفاححير،مفأ

.!هاممهمكلوهـحهلامةمص!مونى-زحاثرجا!ليؤلاء

غصنعوااهناهانحنالتىسننهمفىيسلكواأنلهمونرور.م

وارهلوالرؤساءالملكا!ا!الكلامفحسن..6هذهجهيع

الروساءوالمكلنهصوحلف.6ادقبلر!ءم!الح!لحفال!م

الىالملكدخلثم.؟6ا!ح!تمنجواحضهذا!على

حلفهالذلىالقسمفغحفتافى!طنحصنونظرحيههـتجبف

المىورجع!هـيع!انطلهتو.62بحوطكماا!ورصروهعم

وأخذر"غحادينة19!اك!معترلياغعلبصخ!برانطاكية

.كأ..صىإبااالمدينة

السانجعالاصحاح

ديمتريو-!خرجوالمائةوالخسحينالحاديةالسنةفى.ا

علىمدينةا!اقليلينرجالمعوحعدرومية-تسيلفكمىبن



7341لأولاصكابيبت

مملحةبيتالىدتتلماوكات.2هناكوتملكالإحرشط

.3اليهبغىالبت-ا-ياولو!انيوت!لىا)جيو+ثأخذ3باف

الجيثتفقتيما.4ههحاوجوترونىلا:وقالاليما!؟-لديهفحلم

رجالالبهوباء.همىإكتهمى!على-يولحسديى-!جلس

كاتالذفالكيمو-!قاندهم؟كاتانيلا-منمظفقوتأثمة

قانلينالملكعندالن!هبوثصكوا.56،!ناي!هـتأتبخظر

ارضناهـنوتتنوأاثاحباجهيعااهلكوواخوتهذايههان

انذىا-الامشحاويرىليذهبتأتمنهرجلاأرسلنالآن.7

مماعديموجميوهمويحاقبوت.الملكوبياحيةبناعطوه

فىصسؤولياكانالذىد-اكيديعس4احبازمنالمملكفاختار.8

سقواغارهلة.9الطثوأحيناالمملكةثعخليماوالنهرعبر

بصفحانواوحادالكهنوتو*3وأقاالمنافتالقيمصأيف-،

عظيموجدث!وجاءواافنخصو.ا-امرانبتبفىفىالافتام

الااقوفىواخوتهي!وذاالىرهلأوارلحئوايههسذاأرضالى

جاعواانهماراولا"نم!الهملى1!ثيححغوافا!.اابالم!-المععلام

الكنبةجماعةباكيديسواقيم!ت1إىااجتكعو.21عظ.ي!بجيشى

بنىؤكانواالذينتالا!سيديوالأولوتو.13العاد،ت1ليطا،

نانيقوب.وكانواا؟السلاممنهميحللبوناكانواسرانيل

يظلمفا-ل!-ث!الجبثاذىهاروتزرعمنكاهناانم!انا

نطلبكمدتقائلالهموحلفا!للامالبأتم!مك!وهو.13

رجلامتمهتمنهمفخذلهافمنو.16اححادكموأنتمبثر

ا.راركلحو!.17المحنوبةاتالكلىحسبواحدديىمفىو!سريم

ووتكلط.18يدةتم!تتكنولمأورسحليمحولااهرحوهمو!حاو
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حكمول!ففيمحهتلااوقالوالث!بجفعءإى9!:!موخوفنهم

را:نر!.!احلفوهاكىوالحلخها)!دودقعدواإ.فهم

فاخذوارثلزكاديت!وعمكر-إيمأواتهـنباكيديحى!

اصقامعوالثعب!!وبعضامثامربوا)ذبتالفباا!!تكثيربر

صعهوتهـكاونجلدعلىالقب!هـ-وولى..2العخلييمالجب!ا

إقيى.!اوكات.2االملكالىباكيدب!تو!ف!لمعونتدت-ذ

المزعجبنجهبعاليه!اج!ع.22كهنه-تهرئامة،جلدجاهد

انيلا-!فعظيماجرحااوغصلريهوذاار!-تواو!)3تنصبم

والذيهتالقيمصتحنعهالذىالخبثكا!ب!وذاورأى.23

!-!واىافضربم.24ادصما!ثابخترا!اذدا!يتم،ؤحعة

الم!مردبتا!الرنجآعلىنقحةر!-نع!واثاوهـ،ديهالي!ذخوم

ا.تالضيمصراىواذ.33لدارا!!اليفحللف؟اارلىإهو

يحر!لئهمات!ستطيكلل!أن!؟عرتمه"والذدتنقههـىبهه-ذأ

احداورفيتاةهلمكافأرهـت.26!كثمفهمضثالملث4!الفرجع

ببيداتفىوا!،مراديا!ومبغخا1!9الترغاءرؤسانة!ت

وارسفعخليمبجبضأوسشليمالىرتماف،وجاء.27الشعب

يكوتل!.28قائلا--لملأميةآقوالااخوتذأبههائىكر-

سلابمعوجوه!ا!نخلرغليلن!رؤفانىحرب:بينكمبينى

المحاربوثوبالحئحبعتهماعاكافسلهايهوذاالىوجاء.!2

اكلا3افانكثف..3يي-ذايخحنفواأتحعسضعع!تكانوا

يرىاتيردولممنهنارتجفهـ،لمكراليهءبقدأنهليهوذا

وحتانكثحفمثسورتهاتنيقانورو!تف.3اأيضاوجثمه

حيعث!منفسقط.32هلامكضقرببالضتلي!تذااقاء1
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دإودمديفهالىالجيثىو!ربرجلا3،فخمتشحو-كانإر

بمفخرجئوتب؟لالىرفيتائوحعدا!اإقياهذدوب!د.33

عليهاليس!مهالثصهمشات"صا!"قدا!ثصنالك!نظبعف!

فرفغم.،2الملكعنالمقدصةالمر-قةيروهو)بالمث

!فخبرحلف.33بنكبوقكلمالمحرقةرئجص!بهماستيزا

اذافبكوتيدىثالآنومعس!تدد!!ذا4يلمماماتتانك

عخليممصخطمكل!وخرخ.اربيتهذاأحزثاتبسك"رجعت

وبكواائهيكل:المذبحوجهاماهـاووقنوا"نةالم!فدحنلت.36

نيةأهـصثأليدصىاببتاهذااخضستياربأنت1370.فا!

نخمةثغاحفح.38لشصبتاوتخرءهـصلودبيتلين!.ت

تجاديفييماذص.بالسيتافيسقعلوحعسكرهوفىالإة-اتلكلذا

فىوعع!صكرا:رثليهفرنيقانووخرح.!3بتاءلعفثمولى*

عععكرثذاريخه.،.محورياجيث!إتاهواات!هـ؟دي!ت

تأ0(1وغالدكوذاوحاى.رجا!آ،فبثلاثةأدرإتا

ففهـبياربملاكأخرجاجدكرلماالأثهـريبتحلك!تالمرصلتيئ

اليوماسحقغدعكذا.؟(الفاوبمانينوت،!ءمائةخييم

علىاثسدإتكلمانهإمحائروتاوليعلمالمعسد!!اأما!نا

ا!االجيو!ثوت!دت.3؟خبث!حسبوحاكمهأتدأمت

نبقانورفانكسرادارنفتمنعثرالثالثاليومفىالح!هـب

نيمانوثاتمعمكرد.رأىفلما.؟أالتهتال:،أوكضورمثخث

معسيرذوحلردوءم.و(ألحلحت!بمححار!بتهربواتمحت!

بابوأفخلفهموقتواغزاراالىحتىاثراما!تواحدلو!

الييهوديةقرىجميع!نبلخرجون:اة3و.6(العلا-،ت
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ضقصهااليهمت.؟يلتفاكانو!ههبالقروتثيفقرونهيميحوطخط

ف!!ها.7؟وا!وا*!ت،ي!دفولمبالصيفجهيعهم

ماحثالفىويمينهرنيقانهرا-!اوقطحوالفنيمة؟ا،ولملوب

ابنه!الثعبو.48اورشليمتجادوعلقوهابهااثأ5د..كبر

ا؟تاورمحمو.!4عخلبمسرور3يوكلاليوذثكوعيدواجرا

ادا:تنمرهـاتعثسالثالث3اليرفىعا!اكى3البثهذابءيد

تلائل.أيا!ايهوذاف!19وهحكنت.!.

أصفامنالاصحاح

اشتةؤةجباباأنهمالرومانيبنذكريف-ذاوحممع.ا

ميىيلتحقرتوالذينمنهممص!يلمابجيتحبرمرون!أنهم

جبه!س!-ذوافم25بالح!داقةبب!،هدوفهماليعميتقدمونوالفين

الع!العخليمةالمهاجمات5حروبهمعنوحدثو"التهـةفى

.3الخراجترتوجعلوهيموهمغ!وانهمغلاطافىيصنعونها

اتنئوالفخسةالذ!بصعادنليطكزاأسبانيابلادفىفعلواوكم

انانهىورصولبمثعحورتهمالم!اتعلىواستولوا.؟هناك

!تعليهأتوأالذبنوالملوك.جداعنهمب+يداكاترالموخى-ح

والباقإثعظيمةضربةوضربوهملهسحقوهما،رف!أتحى

ملكاوفار!!وخيلبص!.هعام!كلالجزيهيعخرذممءإنوا

.آهماوملكوإقالبالحصححقو!امنهموالمغلوبالحيثانيين

ومبليحاربهمذاهباكانالذىالعظيم3هيامللئهرافقيوتس

انكمبجداكت!وجيف!ومركباتوفرهانفيلاعثص-وتثمانة

والفينهويعحئهمأنورهممواابوأخذوه.7مفهم
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المرلحصومعلىرهوناويعحلى.8عظيماخرأجابعدهبملكون

واث"بلدانهمأحصت!توالمادهـولودالنهندبداوأخذ؟.!"

منالذينوأت.!الملك،فيهينود!اعطوهامنههذهاخقوا

لإولنك3الكلاغانكتث.ا.ويحردوهماياتواتاعزمواابلادا

جرح!منهمفسقطو!اربوهمواحداعصكراا"يبمتارساوا

أرخح!ماوملكهوهل!و!!وأولادهمنسحاءهموهبواكمف!ت

لانر.اااليومهذاحتىوا!ستمبدوهماموارهموهدحوا

وامتحبدوهاهاامحزأحصلوتاومهمالتىوالمبزائرالممالك

المماسكوصلكواالحداتةافحفخلووامنانهماحبائمممعأما10؟

؟طنوااسدثميممعونكانواالذينوكا!ا!لهعيدد5بنجتالف

فيملكونليملكارادوامنينصرونوكانوا.13متهميخاخون

هذهوفى.14جداوتعظمواأرادوأصنيطوحوتاوفنو

ليتحظماناأرجر3يلبسواوأكليلامنهماحدايكللوالمجهبعا

يس!تنيروتاكاثويو!وكل.ديوانالأنفعهموحنعوا5أ3-

يصلحوألكىاجماعةاجللى9دائى،يئ!ؤتىوعفسين.،ئهثلاث

ويتولىعامكليرالهحهمواحدلانماتويؤتمفرت.16ألمذر

حسدفيهموليص!واحدايطيعونوجييعهمارف!مكلعلى

!حقوببئحنايهبتبليمالربهوذاتاخنار.17خيرةا!و

مصاثقهمعهمليقيمرو-يةالىوأرسلهىاأليه،زربىناوحه

!مل!ءأنرأوالأنهم5النرعنهمولينزعوا.18رصعاهدة

روميةالىفمخحيا.ا!!نجوديةالح!رائإلمستعبدةاليونانييمان

تأ020وقالاخجاوبااتالديوالىولمحخلاجدأيلهطوالطريقص

معكملنقيماليكمناأرم!لهألي!ثدوجماعةواخور"المكابىذابف
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فح!ى531وأحصدقاءكمأحححابكمانناولنكتبوهلامةحعاهدفى

كتب!طالتىالرهالهحورذومذه.32أ!اممالكا،3

أورثممالىوأرسلوهانحاصهـتالوا-علىا.يهمجوابا

حرا،فلص.23المصادته"السلاممصكارهنالكعند!م.تلنحو

وليبصالإبدالىالبروفىالد!ثاليهودإنفهب5صانبتللرو

طنيت!علىادرهبصيقو!كانفان.3،اتعدو"أسيفعنم

.5؟هـ!لخنهمكلفىأححابهمب"يععلئاوصل-ن

تثهءبقلبالرغتلهمحاتححبهااليهودك!عبفين!هـهم

حنصةر*علبثمبنفكونولاي!ط-نهـملارون9والمصا.36

.الرومانمبتلدىحعس!كماسفناولم؟فخسهول!أملحةول!

مذدوبرلىب.27فصشافيخذوثر،أمرهمأ؟تويحفطر

وصانببتالاهىغببن!صداليههئنصعباحرباقبلاأ!،ب!تالضا

حنط"لايعط:ن،ولنا-!يهم.28لميحهتكماقلبنى!!ت

الرومانيبتلدىحصتكما!سفنال!5غضهرلاا-لحهو،

مم.اتالكلى!ذدفحعحب.!2مكربلاأوامرهمتويحفظو

لاتهؤالمكلهاتهذدبعدهكان!ان.3.الييهصدلمحفلإشوصانيينا

!راختياره!م!تفلبفعلواشينايزيدواأتيريدونأولئكأو

!؟افاوالأحاب.3اثابتاغليكن-.ينقحوهأويريدوتما

ناذاقائليزالإ"أرسلناقدالملكديحزررولحى-!صهمفعلهاالقى

كانواوان.32اليهودوأصحامنااحدقائفاعلىن!كانض)ت

الجرفىونحاربكعليثالهمغخاءةنح!نعثانيةالينايأتون

والبر.



التاسعالاصراح

وجبثهقفيقانوره!قضانهدينريوضوممع.ا

والتهـتوانكيممص!باكيديمىوذا4بارضالىفأر!سلالحرب

!لجاراكااقنتىالتىالطرفالىخذهبوا.2مع!الابمن

أنفص!اوأضكلهغأخذوهافىاربا!يمرالتىؤماثا؟؟تاهوض!

والخمعسبتإثانيةالسفداماتاإوا!االشعرفىث.3ذكتاناص

بيرالىااذطلقوووتاصه!ا.؟رثيكلأشضا!هـكر؟والماتنه

كا؟تويهوذا.3نا:مىوالفىرجفأثتبئبعث!عيامص

وراوا.6حنتبوترجلىلات6ثلانهر!ص،هليصفىمصمكرا

حادواتوبمثس.عظصمات؟فاافخافهبئئه"3كانواانهصالحساكر

فراى.7رجلتماضى،تةلوىففم5ينبصكاولمصكرصد41عن

ت!بهفنسحهتيخايتهةكا،تاثوالقتاظتغدجبئنداتيهكل؟ذا

للباقينرصال.فامصترخى.8يجهمهأنوغتنهي!تلملم6ته

فراجمو..!ذحاربمهأتنقدرلملنامعانديناالىوننطلىخلنعم

اخوتنامعوشجعالآنأنفسنالىفخلصللةقدرل!ناقا!اجمن

تهرباتيهوذافقال.ا.نفليلوتنرتلأننانحاربثموحينثذ

مجدنافىعلةتجعلو،اخولظ"لأ"!بثب،عةتفئته؟لصنيمبم

افقسمتوقجاههيمووقفواالمعسكرصاتث-الجبفتتج.هإ

ممبقواالتهمىوا-محابافى-،ليع؟أححابخرقنيناخرمان1

وكان.12المحاربهأولفىالأموبا-وجملعالجمئئا-؟م!

وكانواالناحبخبت-تالجزتوتكدم.الأيىتتالض.فىبيمد!دا

بالابواتأيضاهميهـوذاأححابغتفثبوافا1باييتفون

القتالوكانثلىالجيرحسوتت8ضإاوتزلزلت.13
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المع!-وباكيدهـ!نباتيهوذأورأى.ا؟الممحاءالىمتحلا

فأئ!15.3القلوبثابتىجيغاليهاجذ-حوقدالميا!نقى

16ءانسدودجبلالىحتىوطردوهممنخمالأيىتالقرن

وستهحلتالمصاتلهوثقلت.17ورائهممن-مموالذين

مقعصويهوذا.18أولئكوصنهؤلاءمنكن!صةمجاهـيح

عماافيهوذاوث-معونبونا؟،ثفحمل.91ابوصتالباقرو

وحزت.هناكوبكوه.2.مورينؤبائه3!د!!فودفناه

وقالواكنيرةاباماوناحواعظيمحزناا!ساث-لجميععليه

.33ا-سائيليخل!!كانالذى-إرالجبدىتحط،-ف.21

وعخص!نه.حسنعارتىوالفضائليهوذاحروبفىا،قوالوبق!ة

اثيتنوفادبعدوكات.23جداكنيرذكاذتلأفانكنبد

واهذخلونهـجميعا-صانبلزت:مجىيخعفىالأثعرارحنلعت

جداعخليعجوعحارا،يا!ف(كق.24المخللمالفاعلى

الرتلباكيدلرفأختار.25ايديهمفىالمدينةوس!*ت

يفحصونوكانوا.26المدينةعاماولين!وأقا.همالمنافقين

وكاثباكيده!الىدعموياتوتيهوذااحرابعنويقفصون

اتيلا!سفىعظيمبلاءفححار.27بهمهزىءوببمنهمينتقم

أحثحابجىيعاجتهحو.38نبىفبكمببخلهرلميو!متذيكنلمي

لمي!!يهوذاأخوكتوفىمنذانه!20ليبياثانوتالوايهوذا

والذينباكيد!توضدالى"عداءضدجريحضذظيرهرجلب+جد

عوخهلتكونايومااخترناكقدفالآت..3ث!عبنايماثون

ياهه11يونائانفقبل315محاربتنالتصاربوغائدالنا"-نبسا

ذلئههحلم.32اخيهيهوذاعوض3وتا.إوتتاذلكفى
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ونحمموتيونانانذتكعرفو.33ليقتلهيطلبهوكانبلكليدد!

علىوعسكرواعققربرب"الىاتكربو.حهئيالذوجىجأخوه

المبوت3يرفىباكيرصذلكوطم.34احصفارجبمبفى

اتاهبوناثاتفرلل.!3الاردتعبرالىءجبولبكلخجاء

لبقرضوهماححدقائهالنبوطانيين-توخل!بالثعبقاند

يو!عاواخذوامدابامنبنويمبرىفخرج.36الكفجهازهم

أخبرواالأتوالهذهوبعد375بهاأانطلقووامواثولوجميم

وهمعظيماعرسايحنعونىبف-يمب.أحادوثمعوتيوناثان

المخلا!كنطترؤماءأحدابنظهىبعرومرمدايا!م!قاروموت

فصدأاخيهمايوحناآدمفذكر.38!عظجهازو.!ها

أعيني3ورنعوا.93الب؟ا!لحفحتحتواختفوابرجالهما

اححدتائهمعخرحوالعريسكتبسوجهازخجيجفاذا!ابح!-وا

نقا!5(0كثيرذواسلحةمغنينرا!؟ط!هلملانخاتيصوا!رته

كثيروتجرحىف!قطه!بموقتلهيهياناتأححرابالكمبتمهتال!م

.؟اأ!صلابهيمجميعافاخذو.ا)ببلالىاهربرثالباقو!

.42نوحاغنانهموحوتبكاءإدهاه!الصت!ور

وسسح.43الأردتئنطالىرجعوافماخيفمابر!اوانتى-

بقوةالإردنناطىءاكا1السبوتيهي!خاوجاءباكليد!ى

لأجلونحار!إ؟تافلنقم،خوتهيوناثانةقال.(،ممفلب-"

هوذالأن.45امعه!وقدلكأمساليو!ليمصلأت"ننسنا

والشطهنالكومنهنامنإلأرلنوماءوتدفنااهـ،مذ،المقتال

الىاصرخوافا-ن.46اليهتحيدمكانوليسوالثمعماب

.القتالوانتنسب.7؟أعثانكميد-نأنمجه)كىالسماء
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.ث8خلفالىعنهغحادباكيدمىليفسبيدهيوناثاتفمد

يجوشوأولمالص:.رالىوجازواالأردتال!م!4والذيندونب

اليو-ذلكفىباكيدعىأصحابمنض!ضط.94الأردتاليهم

فىحصينةغرىوبنوااورثليمالى،رجعوا.05رجلالنها

حورا.تبيتوفىوعىواصاريحافىالمذىوالح!تاليهه!دية

واتحفالومحارعمرتفعةبأهواروتوفاوفاراوذمنتاأيلبيتوفى

وح!ت.52ائيلاصاايمانلوفيهاالحرامةهجعا!510

جيثسابهنووخحوالقلعةوفتاراححوربيتفىالذكأألقرية

وجعلهمرهناالبلدةرؤماءبنىوأخذ.53القوتومؤنة

الئالفأةالمسنهوفى.54بالقلعةأورشليمثالسجنث

بدمأتإقيمص!اامرالثانىالشهرفىرالماتة!الخمبت

وبداا،تباءاعما-يهد!وانالداخليهالأقداصم!احةحيطات

اعمالهوتعحلتالقيمص-جرحا)وقتذلكففى.30يهدم

كلمةيلفخ!انأيخسايقدرولممخلعاواهترخىنمهوانسد

المو.ءذاك:القيم!سغمات.56بيتهعنيوصىاتول!

القيم!تماتتدانهباكديمىوراى.57عظيمبعذابالزتت

إن"توا.58صحنتينيهوذاارف!وبسكنتالملكالىفرجع

براحةيس!كنونواصحابهيوناثانهوها.قانلينا،ث!رارجهيح

وإحدةليلةفىجحيماغياخذ!3بصاكيدصا؟نلخناتمطامنين

جيث!معليأتىفنهض..6عايهوأنماروانذ!إوا.56

لببخذثااليهوديةفىاحححابهجميعالىايررمائلوارسلكثير

تهممثو،لهمانحعحضتلأنهيقدروالملكتهممعةوالذبتيوناثان

خممحينالخبثرئرهاءهح!الذيىإلدارجال!تخاخذ.6ا
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ال!صعهوالذيىوثحهعوتيو!،نانوتنحى.62الهموترجلا

.63وححنهاخرات!اوابتنىانبريةفىالتىباساتيت

.64اليهوديةفالذيات!اخورقو!هكلفبءحباكبإ-لىوعلم

وحسنصةكثهأب،ماوحاربهابا-!انببت!اىضعسكر!جاء

المدينتفىاخاون!هعوتيوناثاتودرك.6دصنجنيفات

تةواخهادرانوخرب.66كضبعددوانىافيلدالىهـخرج

.67اتبأشضودأدويهيخربوبدامتاردكمفىفا-وتوبتى

68.بانفارواحرقههـاالمدينة*تاخرجهمعهيئوالذوشمعون

متنورتلإتجداهوخايقوايديهمببتفافكمىس3:بهـ!باا؟وحارب

يئالذالاثمهالرجالطىفضغب.!6باطلةكانتهـقا-لته6

وارنتثبتءث!ف--3ا!!"بد!-الىبشىاتعلبه1اثاهـ،

اليهقأر--ليوناثاتعندذلكوعا!07ارف-"ال!يمضىان

وحنعفارتغمى.7االمبىءإيهوب!دلمحالخةرهلا

حيانهأيا!بضهـجميعبطلبهل!أنهله!حلفكلامهحسب

يهوذاارخسهـتقبلا"ني3.انالذىال!:ىعليهرد7205

تخومماك!ايأتتأيف،يمدولمأرضهالىراجعاوأئصرف

سخماص.فىبوناثاتول!تا-!ائيلضنالسيفوبطل.73

ا-سانيل.!تالمنافقينواهمتأصلالشعبعلىيحكموبدأ

العلاضالاصحاح

انتيوخمىبنامكندرصمدوالمائهالستينالسفةوفى.ا

فممع.2هناكوملكفقبلوهلممايمسوامحنولىالثريف

لملاقاتهوخرججدااكضجيشانجمعالملكدي!ستريوهىفلك

ا!افيقورمحائلناثاتيرالىيود!دي!نتوارهل.3ا-تاإافى
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ناتبلوفحالحهلنثق.هـاللأنه.؟ليعظمهملا!ية

التىالف-ورجميعمعيذكرلأنه.دخدناا-ءندربحاليم

لحلطاناواعطاه.6ث!عبهوعلىاخوتهوعلىعليهتكلنا

والمرهوتوتحاحبالهلىيكهوانهلاحاويحنعجبصايجهعأت

يوفاناتوجاء.7اليهي!ا!وأاتاهـربالقلعهاكانرالذين

يئوالذالثعبجييعهماعفالوهـمانلدت-ااورفلمالى

الملكانممعوالماعخليماخافااغتإف.8القلعةمن

نبتالمرههليوناذاتو!لم.!الجيضيجمعإتانا!"!ااعاد

ب.نائاتثص!ت0105الديهملهفسلمهـ"القلعهئالذبت

11للغتاملبت:قال.ااويجددهاادينهابنىورداأورث!ليم

للتححينصربعةبحجارذيحو!!كماحهيوتوبإلالأموارأبنه

المراصنفىاكانرالذ-بئ،ءالغربغهرب.13هكذاافحنعر

اتكاوذهبمكانةواحدكلوترك.13باكبد!ىبزا!االنئ

تركواالذين!تهـح!تبقىحوربهتثثلكز.14ارضة

وم!ح.15مأ:ىلهمكانتلاانيااللهراهوأث.الثهـيعة

،روأت!بوناتاتدبمتريوصارلحلهااقىعيدا41الملئهالحصكند،

التىالأنعابواخوتهوصثحسنعهاادىابماتوالميبالوقائع

تنحاهـتههذامثلواحدارجلاتجدعلاف!ا.16كأبدوها

الكلامهذاحسباليهردلأدلةبرب.17احهوئححاالأن

.311اصسلايوناثاتالأخالىا،لكاس!كندرمن.18قانلا

.02حعديقالفانكوناتمتأهتوهالتوذ،ربجرجىافثأدلفنا

ائلكححدبتتدعهـ!وانتنحعبككهنهرتيصأق!ناكقدفالأن

قىمعناتنظرلكى(مذهباواكليلاارجواناولاروارسل)
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الحلةبوناثاتفبلس.2المناالمحسادغةوقحفظمورنا2

يوم!فىوادانةالمسقربننةال!فىالسا؟حالثهرفىالمقد-ت

ولحىع.22ذكثبسامسلحةوصنعجيفحاوجمعالمخلالعي!

فعلنا.ماذا.23وقالجداف!زتالأقوالطه!هصزريوص

.؟2لنححصمنهداليهحداقهليمسكامسكندربقناهحىافه

سيكونواوعخاياوبكرا!اتطلباتا!ابقواليهمايخماافائاكأب

الملكديحتريومىهـت.يقولاليهصنارهـل.25انحارامهى

لز،حفختغأن!عأبتمن.736السلاالي!:دث!بالى

ذليةبلغفاباعدائناتكررنواولمتنامصاحبفىرنبرتمافعود

ونكافيكممالى*مانةلنالت!حفظ-اانجف،اثبنوافالآن5أ7تفرحنا

كتصةجزيةلكمونترك.28محناتفعتوه!اعلىنجالضرات

ا!يههثجىبحاعش!"اطلقكمانااتوات.92عت)يما!ونمحلي!ع

وأتلاث..3الأكالإتل!م!واقراثالملحوثىنالجزت!ن

خهنذ.أخذهاأن!ىالمباحالأنن!جاراثمارمن:النصفالمزرخ

ومنيهوذاارخسح!تيؤحذلنلابعدوفيمال!بم!اتركهااليوم

اليومهذا-توا!بإيلالسامرذ!5تلهاإزبدذاالمدتالثلات

وممافةمتهدمهأورشليمولتكن.3اإز!اتاطولوالى

انقلعةلحلطةواترك.32والجزيةالاعشارم!تتخومئهامع

الرجالفييايجعلانا!!هنةلرنيسواعطىاورنحلإمفىاللى

اليهردمننفسى!!335هالجر-6صتارهم؟س5الذين

جماناحرةاتصكهاهـملكتى!لفىيهوذاارضمنالممسبية

!و.(3مواث!يهىاجزيةخنىالجؤبة+تيعغش:،ريخنب--!م

أياموثلاثةالمواقيتوأيامالثهورورؤصوالسبوتالأمياد



01الا.ولص!ابيبت354

حويةالأيامهذهجميعفلذ!تالعيددورب،مثلأتةإعيداقدل

يكنو،.3كهمملكقىكلفاتفبتداخييلجميكلوغفراتا

كلفىمنهمأحدضدهـراويبدعثبنابعطآن،!!لحسلحلات

ثلإئيننحرالملكجيئئؤاليهود-تويكنب.36حجه

الملئهجيوف!لجميعيجبكطعطاياامبموتهطىرجلالف

ب.:-وتهؤلإءومنالعطيهةالملكهـحا!نفىمذ!ك!د!ويه.37

رؤساءمنهمريقام.لالا"ماتةتعملاك"ىالمملكةأ!-رعلى

.8"2ذاييهأرت!قىالملثا--كمادصننهبمزنويعلكه

الىتخمافاسامرة1بادد-تلليخهودبتالمز.دذالمدتوالئلاث

سوىخر2لم!لطاتذطيعفلاواحدتحتانفا)طحسبامبهودية

عطيةعحليتهااقدمياوتخوثإصايص!و.93الكهنةثئيص!

وأفا.4.ا،قدامىص!غقهلحاجهرفلييأكأيئالذلدنجصمن

عنالفضة!تمثتهالا)فعف!خهسةمنةكا!فىاعطى

بتهى-اكلى5+ا(دىالمختحتللم؟اخصعالمكإتحسا

يصطوفةلأنامنذالسابقةمنيناةثالإمور!كلاءيرددومالذى

منمفقال6،تخممةهذدوء!!.43يتإإأءمالك!ا!

حسابات-تيأتذونها،اذوااوسابقةال!ى-نبتفىالتىالفضة

مالمخدمهيكهفوتالذبتللكينةتتركوهذفى.--*،ثؤالأقدا-!

وفىاورمثليمفىالذفالهيكف11ييهـبونتاكل3و.43

!وافيطلقرحجةكفوفىالملث!تافىإزومينءثحدوددجميع

نجديداورلشاء.؟؟حرالهمغلي!ت!،لكمنىفىلمهمهوت

و!ناء08(اداكحساب!تالنفخآد!طىالأقدا!!اءمال

حسابمنالنفقةتعطىيحوطصاولننحصيفهااورلشليمار1سر
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همعضلما.6،ائي!وديهفىالتىارالا-5بناءولأجلالمك

لأنهمهايؤبلووربمي!دقوهاامالأصإويلهذدوالتحهبيوفد.ن

جداوخىايقماسرانيلؤ!فهاالنىالعظ+يئالضسورذكروا

ال!لاملكلام!ياث؟لهم!حارلأشهباهـعندراغارتخسه.،7

جيوثاادثامكندروجمع.8،ا"أ،إكأينحىسون!اوكافو

ف!ربالملكاتوتحارب.!؟دد!.:كأير--ع!ىوعسكرعظب*ت

انصدو.ه.عليهثييىوتفثامكندردوطرددي!تريوت!جيثس

ذلكفىلحيمتريوصغسقطالثهدىأغر؟تخىجداالعتال

رسلامصرصلكبت!اىالىأ!كند-ارهـا!تمم.او3المو

ارت!الىرجصتأشىدما.د2!،ئلاالكلامهذاحصب

..ا*. وسحتالرفالةوملكفبإءى6!هـمىاعىولجصتمى-!

انخسروحفباعليهادرتو.33بلدتنا.بطفرفهـ!يهديى

.د4صل!-ءكرمىعلىوجلسناأيدينابثرمعسح!كأههو

صركتواكراحراةابنتكوأعطنىمصا!بةلهينناالآنتلنجعل

بتاماىفاب،ب.33لكماصسذوجبةعطاياوأبامااثاعحط4

د،ثك7أرت!الىمبماثجعتالذى"اليههرمصالم:غانلاالملك

كذ:تمااكا!ئعوالأت.36صلكهمكرمىعلئوبة!ت

غتاتكطواحا!إكبصضادعخصتالفر!ملمايمىالىخلاتفى

الىراضىابننهوكبودحئرذهومبمنبن!ماىفخرج.ك7

ولإقا..58"المائةوا)لحتيناتانيةاالسنةفىمىنلما

تلمايمى!فىعرس!اوفعا!ابنتهكليودطردخاعطادالملكالحعكندر

ليرنائانالملكاهكندرو!ب.!هعظيمبمجدالموكلخمادة

هفاكوالمعىلمامصالىدمجدفانحللىفى06لملاقاتمأستان
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بنعمةوظفوايخ!او،حصتإنهماوذهباخخصةوأعطا!كاالملكان

ا--اثتتمنمفسعونرجالعليهواجتح.6اأمامهما

وأمرهم.؟6الملكلهمي!صغاخمعليههـثحقكيناثمةرجال

ففعلواأرجواناويلبسوهثيابهيوناثاتعنينزعواأنالملك

!عهجوااخهل!ؤهحانهوقالمعهالملكاجلسه630!كذا

أحدولابأمرعلبهيثنكىأحد،اتونادوااكيفةوم!طالى

يفدت!كمامجدهالمفشتكونرأىلماوكات.؟6بكلهةعليهينكد

حهوكتبهالملكغمجدد.65جحيعافهربواارجوانالابمىوانه

رجم:66.3رئامتهوححا!بتائدأوحعلها-حابها،ولينعدد

الخاممهال!سنةوفى.67ولرور!هلامأورث!ليمالىيوناثان

اهـ-يطث!ع!!!لىدبمتريوبنديهتر!رسجاءوالماتةالستل!!و

ناح!و!زنالملكاهحكند-ذاكوههع.68باث2أرض.لى

افلونيو-!ديمتريوصوأغام.!6انحلاكيهالىفكأجعثديدا

عطيماصث!اوجمعكالمسوثةعلىمساطاكانالذىقائدا

.07قانلاالأعخلمالكاهنناثاتيرال!أرلحفويمنياؤرعحمكر

لى.جلك.والعارللضحكصرتاناأ!ا.تقاومناوحدكأنتأنك

تعكلكفتانفالآن.7اا!الجبافى!اينانتسلطانتولماذا

م!ث،تبعخفاهناثوفقا.لا!بقعهفىاليفافأنزا!قواكطى

والباغوتاناهوصنواعلموأ!سأت.72المدنجيوثى

افوجهناأمام!قد!!نجاتلكتاليمسانه"يقولونيعبنوناالفين

أ.تتقدرلمتوالآن.73ارضهمفىمرتينانهزمواآ.باعك

يوجدليعسحيثالبقمةفىهذاصثلوجيثسافرمافاتحتمل

كلامميوفاثانهمعف!كا.74النهربومكاتو،ةح!طولى"حجر
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منوخرجرجل7،فعثرةواختاربنفسهنحرك"انحلموفيوص

علىوع!كروا.75لمعونةأخوهئنحعوتولاقاهإورئمليما

افلونيو-!حرامعةلأنالمدينهاهلالدخوا-!تفمنعهمبافا

.وفتحواالمدبنةاهـلضخات.76هاتحاربفا1بفى،انت

بت!ةفعسكرافلوفيوسذلثضمع.77يافةيوناثاتسفهلك

م!اضركأنهاشدودالىوانطلىتكث!بيى4وفارلحى!لات3

مؤتمناوكاش،فرصحانذكثلهكانت،فهالبقعةالىخرج.وللوقت

اجيوثساوتهيئاتأثدودالىيوناثانأثره:وسعى.78بها

خلفهم-تفارسايفصنيوافلرثترك.76بللص2ءهور

فأحاطواخلفهالكيينأنيوناثانودرى..8بالكحين

المسأءحىانصباحهـنالثمب:3هاالمهوالقوابمعسكره

فنعبتيوناثانأمرهمكماواقفافكانالثحعبوا-(.8ا

اتجيفتخدوحار!جيثهنمعونواخرج.82خيولهم

.83وهربوايديه؟ينفأنكمروااعيتقدالخيوللأن

ال!!ودخلوااثدودالىاهريووقصةاوؤدتددوالانط:الف

أثحدوديوناثانفأحرت.(8لينجيهيمالصنمداغرتبيت

الذينوجييعتداغروهيكلأنلابياواف!ولهاالت!!القرى

لح!قطواالذينعددوكان855باتنارأ!؟قهماليهصيوا

.86رجلألافنمانيةنحوبالمفارالمحترقينمعمالصيف

نخرج.عسقلوتعلى!عسكريوناثان!فيكمنارتحلثم

الىيوناثانوربع.87عظيمةبكرامةللقانهالكريآأهل

لهمعلماوكان.88!عيرةبفنائماصرابه.حأورنليم

يرناثاتتعظيمفىاصساازدادا،توالهذفىالملكأسكند!
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يعصهاانعادةكانكماهبادالكلبةاليهوارلل985

صقتنى.حدودعاوجميععقروت3واعطا.الم!وكلاا!سباء

عتمرالرادىالاصحاح

انذفضاد-ملكفب!ذجد-فنا*ضعم!ستم!!-ا.ا

مملكةيملكاتأيححلبوكان.ةكضوه!فنا!:ا!ساحلخلى

هـورباالىفخربم.3!-ص!ص!امىويخيض!ابالم!كأالالكندر

)؟اتويلاتونهالقرىا!!لهيفنحونوكاذوااملام1بأقوال

،لما.33حموإإفةيلا!!داتأوحماهمكاتالملكالحكندر

كلثحرالحسةالمجنوديجعلكانالقرىيدخلبتلهاىكان

خامحر،داغونهيكا-اروهداندهـتب!-أذ.4تت

المقتواص!بئابىورومطسوحةجصادافيوتربةوحدودهااندودو

تاكاوحدثو.دا!طربفعذدهاحنصءاكىالرهـب:

.6الملكض!كتعيةليفضبوهناثانيرخصا!صابجميع

.7هناكورخداتص،لماب!كأامةر،غافاثالمات2يوتثاولاقى

رجكلئمابلفرثسو-!المممىالنهراىااككحعيوئاثانومضى

الىالساحفقرىخملكالملكبقلحاىوأ-ا.8أورشلبم!الى

امكندثعلىيفنكروكاتمى!اإلبحو!)ىاذىا-إوقعاال!

خاخلااثكديحتريو!اتارملافارمف.!تريرذافكارا

مملك!وتملكلإهكندرالذىبتتئواعطيكعهدابينئالنضعهلم

يؤللض!انلخلبلإنهبنز!اعحليتهاذذدهـتلأفى.ا.أبيك

بنتهغأخذ.12.!كلكنهاف":هىكانانهلمإب4واغضت.اا

عداوتهماانتتهرتووجةاهححكندتفغير.لديمذريوصراعطاها

اكليلبت!وخعامعياا!ا!لبرولب!الىانطاءيةرتل،،ىدتا!3105
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فكاتالملكامسكند؟أصا145مصرواكليلالحياهـأسهاكليلىملى

ولححمكل.51ي!!وتكادواالبلدةأهللأنبتليقيا3الأياتلكخ!

ليدولاقاهالجيتسبتلماىفخرج.بالقظلعليهوجاءاهكئدر

ليلتج!ءالحرببادالىأهـ-،ندرنهرب.16-هزمه!وية

إ.!الصزبديالوتطع.17فنحخليهيالمثلحصلماىاما؟.هتاك

والذتالتالثاليو!غىالملكلهتلماىوارلهعلهاهكةدررأس

وملك.!\المحاحىاهلحنأهل!:اصحاحنهخي!كانوا

فى..2والمائهوال!-تينال!صاد!ةا!!سنةفىب!تريهب!

القلعةليحاربوااليفوديةغىهمالذينيوتاثاتجمع3الأيالخك

كئيرةللقتالممحنيقاتضدء،و!دحباورثى!يماتىا

المثالىثمة2رجالنضحعبهمالمبغفبت!تبعضسان!إا-210

غخبهمى!ءولما225الز.عةصحاحريهياثاتاثأخبروه.

يحاصسلاأتناثاتيوالى"كنبتاصايسا!ىجاء5تجهزالوقتو

ولما.023لمخاحبتهماتلمايص!الى4!ا-يلافيا،بلاق!مةا

ومهتاموائيلثحيوض!تواخفار-!حا!اناهـريوناثاتلحع

وثياباوذصنجاغخةواخذ.؟2رلخط-أف!ءوألحصلم!ا)كهنة

لديهو-جدتلمايصالىالملكالىوانحثفكفيرذفرهايارصعاإ

ثعبهصنأنسراردعضعليهيث-ت؟ونوكانوا.25نحى"

امام!وعظمههـلجهالذينلهفحلواكماالملكلةوفملء36

كانماوكلالكهنوترئاهصهلهائ!تو.27اصدقانهجحيع

528الأولالاحعظءعلىب-مدم!وصرهالكرامةمنتللاله

-االحضمنحرةاليهوديةيتركأنالملك!تيونماثان!حللب

الملكغس.!3بدكأةبثلنهايةووعدوالمامرةالمدنوالثلثة
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المنوالهذاعلىهذدجميععلىرلحسائلليوناثانو!لبابرلك

اصيهوهـو؟مهأخينايوناثانالىديمتردوصالكاهـن..3

اهـامحتاني!!ا!ربناهاائتىالرمالةصورةأت030الصءلام

ديمترب:-تالملك-ت.32النعلمواليكمارمحلناهالأجيكمناضصب

اليهود،مهقخميناانفا330الطلامأبينااهتانيى!الى

نحومالوداعتهمالبهمنحعى-نأتحقوكة،المحاتظونأححابنا

وليداافبيماالمدتوالئلاثاليي-ديةتخوملهمخاعفينا.34

لكلحدودهنوجميعالساحرةهـندويئلليههأخيفت!اورامة5

فنج!!ياخذهاكاتالتىإرمو!اتاعوخمىاورنليم:المذابرصن

والأخرى.3ثاوتفاحهاالأكأضاثمار!ت-نةكفصنهمالملك

الملحولركتخحناائنئوالخراجرالثه-ثلناتح!سبالتىإ

نتركهاجميعهالآت21!تاذينارو!اتهيأةكانواالتىرالاكالبل

زمككلوالىا؟نلهتهذهحنثىءاتيخاولا.36لمهبم

وفحطىهذهمن!-وكأذلهماتحف-وانابشهدواالآثخا.37

ديهتريولىف6ور.38جهب!مكانفىالمقد-!الجبلفىليوفاثان

جيشة!اتفاحللهثىءيقاومهول!قدامههسكفتإ"رف!اأتالملك

جزانرمنجمعهاإلتىالقريبظالجيوئىخلامكانها)كاواحدكل

ذبلا.امكندراححامامنفكانتريفوتوأما.36لامم ا.

الىفذهبديمتريوصعلىيدمد"ءإنالجرثىكلأنى7ور
.،.اهحكندربنانتيوخمسيردىكاتالتىبىالعاائبا!!مفقو

بجميعوأخبرهأبيهعوضليملكلهليسلمه!إيهيلجوكات

اياهاذهاثيهجيوتهكانتالتىوالعداوذديقريوصصنعما

-!ديمتريإالىيوناثانوأرمحل.،ا!كئهأياماهفاكومكث
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كانوالأنهماورنحليممىالمقلعةفىكانوايئالذليخرجالملك

قانلايوتاثانالىديمتريوصوارهل5؟؟ائيلا!سنيحاربر

اذابمجدونعبكاكرمكبلولثعمكفقطهدألكأفمللعصت

لىترهلكنتاذاالعملتحع!تفالآن.43غرصةصادنت

اليهفارهحل.؟4ان!هـفجيشىكلفاتمعىيحاربونرجالا

الىفاتواانطاكيةالىنتهلمعرثجاعرجللاف2ثلنهلايوئاثان

مانةالمدنداخلالمدينةأهلواجنمع.ث!6بمجيئمغفرحالملك

الملكنرور.46الملكيقتلوااتوارتاوار!لأرثيئوعثىس

يحاربونوبداوا"ادينةمسالكأخذواالمدينةواهفالدارالى

اليةخابخمعوالنفمهحعوناذإيهود1الملكواهحتدعى.47

فاصايةاليومفلكفيهااوقتلو.المدينةفىاقروتفرجممهم

ذلكفىكفىيرةاملاب،بالناهـوأخذواالمديفةااحرو.48رجل

ملكوااليهودأتالمدينةاهلوراى.9؟الملكوخ!وااليوم!

بتضعالملئهال!اوحرخو!همعقرغاندهتتا!اد:اكهاإدينثا

والمعيتفةنحنحربناعهتاليهودلبكفالأماتاعحلنا050تاتلين

الملك3امااليهودوتىجدحلحااوحنعوأسل!تهماور!و.ها

أملابومعهمأووثايمالىاورب-وصملكتهقيئالذجميعوامام

مملكنهكرهحىعل!ديمتريومىالملكوجلعى.2ءكفيرة

قالمابجهيعكذبانهثم.53يديهبينالأرضوسك!تا

جداواحزنهاليهاحسانهحصبيكاخيهولممرونانان!تابت!!و

ولب!ثفملكصبياممهانتيوخى!وتريفونرجعهذاوبعد.54

ديمتريبيىبددهاالتىالجيو!تكلالبهواجتمع.30الإ،تيق

الوحونستريفونواخذ.56صدبراورجعفهربنحاربوه
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يهسناتاناصالفلا"اانيوخ!تثكتب.57انطاكبهف؟ط5

ا؟ربمالمدنعا!امذحلكوالكهنوترئماهةلئهإتيمانفى:كأ،ئلا

ذهبيذللخدمهآنيهاليهأرهل580ائمكاحصحاب!ثقنكو

ويكوتاتبارجووبسردواذعاابانيةي!-باتلححلطة"إعطاد

هـات!ت!تقاتدادبسداتثتوثىور.!هذهبمنكبه41

!نجريحلوفركاتبثلحاثاتوتوج.؟.مح!هـاقاحىالىصه-ر

وجاءلهم!.نه،-صرريةجيمتكلاليهواجنمعالمدتوفىالفمر

!تهـضى6105بكرامةالمديثةاهلولاقاهعصءتاونالى

حولهاماتاحهوهاف!ا-ابروافياعلظفاغلقواغازاالىكحناك

الاصاتخاعحئاهميوناتانغ!،زاأهلفسال625وذهبةيالنار

البلدوقطعورثليىااكااارلحملهمثهنا:رؤهائهما-لاد:اخذ

نعرواربو!تدد!هـصاءرةأنناتانيووم!مكل.63دمئنحهتحفى

تايريدونوكا!ا-ةجيتشمعاصبفيقفىابخىت،د!!عمإى

ثأخاهض!عونكوذإضلاقاهم.،6المملكةأرف!!تلحبمدود

اياحاوحاربهـ،حوربيتعلىث-مدونوعسكر.65البادة

واخرجهمفاعطاهما،ماتمن!ا:حللإث.66وحاصر-هاكف!هـة

ويونانات675اطىالر،ميهاوجعلالمدينهوأخذافثهناس

بقعةالىال!-إءفىوادلجواحاناثرماءعلىعصء!!وا!جيثس!

لهراحمحدينغمها؟فىلاتاهالغرد،ءعسكرواذا.68نا!و:

الكمينواصا.96لهبممقابلاخلاقاهمهوأماب،لجبالال!مينفى

.07حهيعايوناثاناحححا!فربوقحاربواموضعهمنفقا!

رتي!تكنفىبنيهوذا5ابيثحالو-بن!تاثباهوى.فبمب!ف!لم

الترابووخعولتاناثاتيه-فط،715الجيوثر!عسكر
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اليهىافكأجعواحعحابه!تالاردوتذلكوراى735هربوأ.

هنلكاوعم!تو!مصم!ى!تالىغادمىا!تت!-صهوطردوا

نىرجلآلافتلاثهنحراشبو!ذلكؤالغرباء!تومقحت.(7

اورتايم.الىيوناثاترجح

عثى!الث،نىالاححاح

وأر!سلهىرجال!فاختاريعخدهالز!اناتيونائاتوراى.ا

اهروالى.2!حهماحبةالمصثيجددإيثبتروميةالى

.3!ذهحسبرها.لىارسلخر2!وحصعوالىاهحبرطه

الكاهريونانانات.اوتحالوانالديوردتاوا4الىرومبافانطلصه

كماوالمعاهددا.)!صا!بةلنجددارهلوناداليههوتنع!بالأعظم

لكرو/موف-صعاوثصعا5رهـصائلهموأعحلوهم.!أاو،كات

الر!ائلحورذهذدر.هبسلايمذايخهارف!ال!ءيثيصوهم

الكاهاتيوناثان!ن65امسبرطةاهلالمىيوناثاتاكتب!المقئ

أهلالىاليهودمحف!بعيةوالكهنهانحعب1وهـشيتةا،عظم

الىرمانلتديماارما!قدانه70العلا!أخوتظا-برحله

كىاخومظانكيمفيكمإلرالمنىاسيو-!!ت3اشحخلفأل!اصتهـونيا

الرجرحونياه!ب!80هذدءدالمذكورةالكذ،؟ةص-رذفى

المح!احبتعنتعل!تكاتتالنىإرلححاتلاو!:لاصةرء.المرهل

هذد!تثءاصصحتاجبتتكنااذفنرن.!والمعاهدذ

اخنرشا010أيدينا"لج!تالقىالمقدههاكتبالفاتعزيهكاتتاذ

ءغربنحيرل!لكىوص!(هدتنااخوقينالفب؟دمالي!نرملألى

فنحن.اااليناهلتم19منذكتيردأز!نةمخصتفانه.شكم
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نبةالي3الأيابتبكةوفإعيادافانقحلاعبدوتوقتكف:

واجبهوكماا)حلواتؤ5نتهدمظالتىالذد،ئ!فىفذكركم

قد.13لمجدكمنفوحفنرت.12الاخوةنذ!أنولائق

الذ؟ثكالمثش!ارلف،ىتتسذوقتالاتذكثببلايا!تا.!ا!ت

ء:اححابناوالمعاهدينور؟قيةنرعجكماتدفضلم.ا؟!هـلنا

الحصاءماتالتىالم!تنذلناانهاجلمنء13المحاربات3هذ

ناخترنا.16أعداثنااذلتقداءداذنامنوتخلحض،ناحعرتتا

وارملناهى،ياحرنبنوانتيباخر-سخ!تاننيهت4نوم!انيوهـ-

القدلحةوالمصا!بةالمعاهدةمعهملنجثدروحيةأهلالى

ويصطياطمم!عيكمبميسلماوايضااصيكىبنحنتاانوأوصيناهما.17

اذابالعمفتحسفونتفك.18اخويتناتجدبفىفىهـ-،تلنا،

فاأرملافقىالرمائرحورذوهذو.!اهذهع!ىاجبت!ونا

الكاهنحونياالىأ!لاسبرطةملكاررو-!صن.2.حونياانى

ة!اسبراهل!تتجابةقىوجدأنة210ال!لامالعظيم

منذوا،ن.22ابراحيمجنسىمنعوانياخوةانهماليهودية+

للاصكهااليناكقبتماذبالع!لنحسفونغاتكمهذدعزفناما

لفاهىوحقتاكممواننيكمالرمائلاليكمنعيدونرت235

.(؟هذدحم!بيخفراكماتفأوصيناهطلكمهىلناالمتى!

كأصميرمنجيضرجعواقددد!.تريود!اءرو!أنيوناناتوسع

ولاتاهماورنليمصنفخر-.35ليحاربوهةبلاكاتهـمااكثر

26.بلدهيدخلواأ!لهمب!خحىلم،نه.أماط"طابلدةفى

أنهموات؟رودفرجعوامعسكرهمالىب!جوا!وأرمل

أ!رالثحمص!غربتفلما.27الليلفىعليهميأتواانعارنون
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لمتاتبالسلاحممتعربتويهـونوايم!رواأتأ!حابيوناثات

الإعداءومحمعت.38المعس!حولهـراما!جصلالليلطول

بفبهمارتجفواوانخافوللقالممتعدبتاححاب!ويوناثانات

يوفاثاتواصا.!2انطلصهـاوم!-ص!-همفىنيراناوأث.!لوا

ينظرواكا!والأنهمالححباححتىفلكيعلموالممعهوالفبت

يحصلمولمخنفهميوناتاتغتب!عخم..3مثصتهـاةالأنوار

علىيوناثاتوارتد31-اليفتيروصني!صجاز.اكانوالافهم

انهئم32.اللابثمواخذوفهـبهمزبيدبفىبئالمدعرارهرب

تنمعوتوخرخ33.البلدكثوجازدمتنت!الىواتىركب

بافاالىوارتدات-يبةاوالمحاصنعسقلونالىحئاب"تةزو

للذبتالمحح!نيسلمواانيرتأونانهيمهمعلأنه.34واخذها

.35يحفظوهالكىحرماهنالثحووفهديمفشيو!!قبلمن

يبتن!أتممهيمرارنأ!الثسعبمثيخةواخرخيرناتاتورجع

ويجعلاورثليماسرارويرفع536البهوديةفىمحاصت

بحيث3مفةردتكزنافهالكىوالمعيفةالتعهبدبئعظجااتاء

وقربالمدينةليبتنواواجتمعوا37.حرنبولايبناعونلا

المكاتاوفرمىفالفصناحية!تالذىكأىالمبرهر!تاءالبت

وححصنهاسفالى*ثعليداابتنىونصمعون.38خفتاثاالمسمى

ويلبسسيا6يملكأتيفوتتزثطلب.!3الاقفالوبالأبواب

تأيخثىوكات.4.ا!اثانتيوخد!علىيددويىدالاكليل

ويقتله.ليأخذهفر!"يطلبفكانيحمارب"بليوناثاتيتركهلا

لملاقانهناثاتيهبمففر.؟ا!صاتببتالىانحللهتوتغام

.؟2هسانبإتالىواتىللمقارعةمختاربترجلالفياربعين
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ياقىاتفخافكقيرجيثسصعجاءيوفاتاناتتتريفووراى

اححابةلجىيعواغامهأ!با،.غاهـكبله.43دىالأب!ليه

لنفثةكمالهايحليعراتوجيرنةأححابهوأمراضحلاهـعطاياو

يردفعلماذالفتعبهذاجحيحكلفتلماذا.ليوناقاتا!وقا.؟4

رجالم!لمكوانقخببيوتعمائىار-ل!مغا!ت.مأ3قتاوبيننا

لكفاملمهانلمايص-الىهـصرووهـاكىممثلي!ته!اتليلتت

وانخلتىانحرتئ!إةوراعلىا!وكلاء4تد:الأخر!الهحا!-تو

وارلح!ملقالكطوغعفضحححدقه.16أتيتهذالأجلفىف

آلافنلاثةصعهوأهـقى75؟يي-ذاارخ!أ)تاوانحلاقوالجيوث!

ولما.آ8ايخاصعهانى5الجلي!!فالنهبتمنم!رثاسذفرجل

فمسكهدالا.بههـابإدينةاأل!!غلقتتلحايص!ألىتاتانبدخا!

ار!ا-ث3.!4بانسببفعمغبوصعا،دخلواالذبنرجحيع

لمطئ!العخنبمةا!يخقعةالىالجليلالىوفرهاتثاجب!هيفوتته

وصإثاخذتدناثانبهاتافدرو.ه.يوماثاتأححاب%ميع

عامكتتدوخرجوااء-.!تطب!تانتخا!مه!امعهاذل!.ا" -صا.-
!يمالإمرانارحف،-د.تراىواذا.3اللتمفل:صتعثبت

أرضالىبمهلامجمبعماثجا!و.د2ابصرفالنفعىعن

ونا-جداوخاغوا!عهالذبتوءإىيوناثاتاعىاوب!ثي!:ذا

الذينا،صمجميعوطلبت.53عخ!يماذوحااسرا!يلجمبح

رنا-ئي!؟ربا!!!يمأن)بص!اإوغا!نيفييمى-حتوهك!أنلهم!؟

ذكرهم.الفا!!!تاونمحوالآن-فنحارب!م

عثصرالدالثالاصحاح

الىليأت!عظيماجبثبممعترينهونأنثمعونومسىاح.2
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وخايفمرنعدالمحعبأتورأ!.2فيسحق!اي!وذاارت

علمقعليموقالرعزاهم53الئنعبوجمعاورشليمالىخمعد

وال!ضوبو!لأقدا!-ولعنبتأدى؟دت5اتوتىواناحمفعظكم

جىيصاأخههـنىهئ!تهذهفلأجل.4رايناهاىاالوالخ!.يكات

!ااض!حانناوالأتدهوحدىأناوبكيتا-هـانيف!بب

منافخصرلستغانىالخيقهز!تصسفىنفصىعاىأثفة!

ن!اثنار!تالأقدا-وعهتقنحص!عنفنتقم.آأخونى

الصداوةلأجلليمحقونماهاتهرالأمماحقم!تقدلأنهوأولادنا

.8توال11هذدماسيعواعند!عاالشعبحروفشعل706

ذالإ!وفصقائدنات!ونأنتبتقائ!!ندإ:ممبصوتاجاد+2و

.3.1غغنالفالهتووكلماقالفافغاتلى.!أخيكناثاتويو

ث!ييمإ51ارأور-.ينمماتعوا-سالمحاهـببنا!الرجاجى:بكلفجحع

ومعهابيتحالومبنيهيائاتللاو.ااحليريم،عه،وححنها

وبقي!!فنم!كانوايئالذاولنثمنناخ!ا!دياخماالىكاغبجين!ا

!نيرجيت!معتلمايسمهتتريفوتوارتط.12عفاكصث

وئنمحون.31هسامحرهمعهذايكرثاييكأذارضرالورليدخلى

نأتربفونو!هـث.ا!اار؟هـمهوجهفنجاتادوهـلى!كات!-ءكر

ث،رم!ليحاربةأتصزمعوأن!احيهنج!-نائات!ثخ!تقاعئنىحإن

أخيكاعىكانتالتىالفخةلأبلأنه150قائلارلححلاالب

والآن.16غمسكنادلهتكاةفاا%رالأصولأجا!للملكلوفائات

اذاعنايلا-بلئلارهفاوابذيهبدرةمانةتالفتحنخارهل

!ل!نب،لمكريكلمه!انأنهننهعوتعوفو.17خثتكها-لقناه

عظيمةعدأوديت!للنفص"ل!لاا)حبياتوالفضهلهتعطىانامر
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أليهيرمللمانهاجل-ت.18الظتلامرائإدنعبفى

واكلةالحبييننارلل.ا!هلكفلهذايبنالصبوالفف-4

لرصفوتجاءهذاودعد.2.يوناثاتيطافوامفثذببلرذ

.ادثرنلىالتىالطريهتفاحاطوبلححقهاا)بلدةاكااليعخل

.21يصلجبر!اتحيثماالىيقانلود:عسكرهثمعوتوكان

المجر-ءعلميمررمصلانريضوتالىاارملوالقلعةىكاذواو،الذين

تريكوتوهيا.22اقوأإافيهمويرملا؟ريةاتاتية!!تاليهم

نلمجداكنيراتدجاكاتاوايلةناكوشو-أنىقر-انهجميع

!!قرورولما.23حنحادالىواةىصانتلتثالنجلسببيأت

لريفونورجع.24هناكوثفنوبنيهيوناثان!دلباهفامان

يونهتعظا!واحذثسمر:نوارلل.33إرخهالىةإنطلق

كلعليهوبكوا.26بائه6صدينةودين5فىودننهاأخيه

وبني.37تجيرداياماعليهوناحوابكا?خماا-!ائيف

محقوا!بحبمالمنخلررفيعبناءواخوتهأبب"هـدفتعلىثصمعون

واحثااهرام!-بمأعلبيةوتحب28.قدا!و!تخلف!ن

لإتآ)هذهوحنع.2!الأربعةولاخوتهولإمهلأبيهالآخرتد،ل

لتذ!رأهحلحةا،عمدةعلىوجعفعخلإمهأعمدذاخماثحنا!ية

فىالسانرينجميعحهتبخرىمنقوثةمفناار!صلاحوعندأبدى

الىحنى!ودتفىحنعهالذىالمدفنهونهذا.3.البب

خ!!انتيرصحبالمكريصمير!اتاذتريفونأما3،310المبهذا

اكلليقراسهعاكهوجعا-عوخهوصلك32.قنلهالجديدالملك

ثسحعوتوابدنى33.الأرضعلىعخليحةمةضوصنعآهيا

عظيتوحيطاتنامخةبأهصوارو!!ئهاالب!وديةححا!ت
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واختر34.المحاحعنفىتإقهاوجملوأتفالو!حارع

حفرالجنعالملكديمتريو--الىوارهلهمرجال!شمحوث

اليهخأرسل535خطفاجمتمهاكانتتريف!نرأمهلأنللبلدة

ر-اصهلهوكبواجابة.ارإغواهذدحصبالماكديمتريومر

الكهنةرئيص-شمعوتالىالملكيوه!ديمنت!ت36.هكذأ

انفا3370السلااليهودواصةمتنجخةوالىالماثكوخلإ!

مستع!ونونحهتأر!كأ-وهاالتى،يناوالصالذهبئالأكلايلمبلنا

كواينزأتالامو:ولإةال!ونكتبصخئيماملاما)،3نحةحان

المحاصنوثابتهرلكمرهمفاهماوكل.38لكمممنحناهمالكم

الخطاياو،تلجهااايخصاوتزركلكم.3!تمىل!-فلزدهابؤنيتمواالنى

ت-7ثحيئاكاتواتعلبكملئالذىوالاكنلاريو!هذاحئ

بحد!ماالىا!ت-اتتحتب،؟تغلااب*اور-ثالتتابمنحت

حححابنا1ببتبكتبواأنمماهلين3قومنكصكاتوان.4.

والمائةالمبصبتالسنةؤ.4ااسلاع!أبيننالي!ت5!لمكتبوا

ي!..بافتلاهركعبفبدأ.؟2اثيلاهـسعنا،ممنيرارتفع

ثىموتعندعلئالإولىالمصتهفىالعا!يةاريضوالتوالالواحف

الأيا3تلكفى.43اليهودورنيعىوقائدالمعخليمالكبهنةتبخص!

دروجاوححنعاصعاكرباواحاحلهاغزذعلىلى!عونتعسكر

فأخذهاوأحددقلعهوفصبالمدسنة،.تبوضبندتلمة.!بية

المدينةالىالخث!بىالبرجداخل،انواالذدبئوبرزوا؟؟.

المريتاطفحصعدثا.43المدنفةفىعخليحاخط-اب5!ار

وحاحواثيابهمالصثهـ-محز!ينع!!!وأولادهمنسانهممع

.6؟الآمانايمطيهمانشمعون-تينحلالهعخليمبحموت
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47.رحمتكحعببلسياشاحسبنكافينا،:اواوتا

وحلى\إدبنهاهـتاخوجهمم!ا!يحاربهـ33واثتنمصوقغحبف

مس!حااليادخلوهكذا3الإحفافيهاكانتار.!ااشريوت

أت-طغيهاوام!تنجاهـذكفمنهاخوأتت.48ث!بار!ا

أما405!-صكناقيهالففسحهوصنعح!صفابالشهسبت؟يعملوت

ثاوبخلويخرجواات!واهـةاورشليمظعهلىا!اذوالذبت

ب،!جوخكثيرينمنهموهاثبداغجاعوااويبيهويتاعواوا)بلدة

واخرجهعهمفأعصاإالا.-إتالياخذوثم!،ناكاااخححاحو..3

اليهاوثخل.اهادجاهاتمناقلحةاوطهزهناكحق

الواحدذالسنهقالتانىاشهرا-تينوا)عفاثالثاالبو!فى

وحصفهجوكيفاراتا!نخلومصب--بيحوالمائةوال!-بعبت

الما!ا!ت4عخليم!عد:انسرتانةهـتاجلذقابداتيفرو!؟ونبل

وحح!تد.3بفىحعامكلاليوم11صيميداقورل!م32.

واححاد"عوهناكوم!تالقثمةناحب"!تاسذىالهي!!!ببل

فاصدافجعلهحماراجلاإابنهحنايهانث-م!ونورأى.؟ه

.اضزارثل!ت؟الجنودلبمع

عثسالمرابعالاصحاح

اننكديمتهـيرمىجمحالماتهثالسبعبتوالثاذيةالمنةفى.ا

ينوتترليحاربهـحونةلفنمهليكتسبمادىا)ىانلطفوجيثسة

ءبديمزريومىأنومادىقارصملكأرهـاف!ىفسىح.2

فانطلى.3حيالبخذهرؤهمانهمنواحداغترللتخومهالى

فجعلهارساف!!الىبهوأنىوأخذهدد-تريولحسضك!وفهـب

وحللبثمعوناب،مء%-الأرضه!وهىمحأت.4-"الحرا!ق
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.هالأيا!جميعومجثدبحكمهارقخواوهملشعبهالخير

الب!-جزانرا!!مدخلا5!نعللعيفايافااخذمجدد!!!صع

وتسلطاء.ت!--بباوجمع.7اربلدامكوشعبه3واومعتخو.6

ي!ت3توا!نجاماتهـناونزعوالقا!ةحور5.يتغزاراضلى

والأرضب،لسلام!ارخ!يفاجحواحدكاىوكان8.يتادمهمن

افتحيوخأ!.ا!مارهاالححارفواتب،رغلاتهاتعحلى3.:ت

تاالحضىءإتلوجميحهـحىبتقاواحانو؟عارساثاؤبجلصونالحانو

و!ات.ا.الزتاتو!لا!اتاصكريلبصوتاكانبباتالفو

ثاعحدىمحح!ىتانبةنلتكهو!علهاتاقها!نالصهـىلملا

ا،رخسعلى3املا1صنع.ااا،رف!اقاحىالى!جدهامحم

حخنأتحتاحد5كلىوجلس.12عظبمافرحاائيلسا-ففرح

إر!اع!اىتطل.13يخيفهممنولمهـيكنتينةثبسذوتحف

جميحوأيد14.ا،باكلتاكفىائمحقتومل!كهممصاربخم

.اد:حبيثصيرثح-لىوذزعالشريصةوطابنحعبهامنعىمنو

روميةفىممعو.16ا،غدامىافيةروافيإقدلحاتاعظم

.17جدأأنوفضاممبسحلهاهراىاحتىنماثاتبى5تهقدانه

وانهفهءالثهف!عخئبمابيحا.اخادتنمعونأتهى!واولما

الواحؤاليهاف!بو.18فيهاالتىوالقرىالملدعلئمتسلطا

صمبهاتعاهدوااتجىالمححا!بةوالمماهدةليجددهانحا-!-ت

الج!ماعةأما"ا!رث!ليمفىتلبت.91اخوتهويوفانانيهوذا

سناهبهـطةاء-لماأر-اصالتىلهائلالمرنقلثهذا..2

والمثصيخةالعظيمالكاهنئنمةونإكهاامبرحلةهلاومدترزساء

الرهلات210السلا"الاخوداليهودسحفلوبقيةوالكهنة
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ونرحفماوكرامتكمبمجدكمأخبروناتعبناالىاأرهـلوغدالذين

اسث!حبمجامعفىيقولونهكانواماوكنبنا.22قدومهمخند

ياحمونبنوان!يباطرصاننيوخسبننومينيومىان.هكذا

وارتضى.23ببففاالمصاحبةصجدديىاليناجاعوااليهودرسل

كقبفىالخمأقهحورذويجحلبكرامهالرجاوليضأنالثعب

هتدوفقلاهـبرطةا!ولتععبدكراليكوندةالمنفالثحعب

أرسلهذهبعدثمه4؟العظيمالكاهنث،!ثنال!محبناه

عظيىةذهبحنترلحاو!مهروميةإىا،وحفيومىثمعون

ومينهاا!!م!معفلما.25المصاحبهصد!مليثبتمناةالفوزت

!انه.36وبنيهنهحونبهنكاففخطاىقالواالا،قرهده

عنهماهرائيلاعداء!حاربوابائه6وديتوأخوتههونبت

،ؤوجصلوهانصإص!هـنالواحووكنيواالحريةلهافرممه

اليو3فىانه:الكتابةنقلوهذا27.صهب؟تلبفى!!!د

والمانةوالممصبعينالئانيةالسنةفىايلولثهرمنعشرالثامن

.28ماراميلثالكهنهعظيمثمعونلعهدا)ثاتنةال!نةوهى

المجدوصننيخهأمةوروماءفصعبكهنةمنعخ!يمآجماعةفى

تتالاتائبدفىحكارتمراراأفهمناجل.!2هذهالحنجهرت

انمسهمأهلمواياريبمواخوتهبنىمنمتائيابنوئنممونمحيرة

يمتهموباقداههملتتبتثص:!مىمصاثأوقاومرلنخطر

ن!حبهميونانانوجح.3.عظيمامجداثحعبهمومجدوا

وأراثوا.3اثحبهمعواححىعظيماكاهفالمهموحار

عل!الأيدىويمدوابلدهمويممحقوايدوهوااناعداوهم

وانفىتنعبهعنوحاربنهحونتامحيفنذ32.أقداسخم
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واعطاهمنسحبه-تالقوةرجالولح!لحأموالهمنعيرةفضة

ترىفالتىهـر!وبيتاليهوثيةترىوحصن33.الأجور

حرماهفاكوجعلالمحاربينملاحقبلاكانحيثالميهودية

الى،وغزاراالبحرمحندالتىيافاوح!ت34.يهه-درجالإ

امحكىوقبلمهتساكنبتالأعداءكانتحيثأندودحعود

.35لتأديبهمواجباكانطجميحضي!عوجعلهـنماكاسيهود

يحفحهاتيفكركانالذىوالمردثحىوتفعا!الثححبوراكأ

جميعفعفانهاجل!تكهنةورئيى!لهمت،نداهجحلوهلثصحعبه

جهددبكلوطلب!ثصعبهحفخلهاالتى4وا،ماتوا،تيخامةهذه

الأم!تنزعاتيعيهعلىافلحأيامه:فى.26ثعبهيحظمات

الذينإشرثليمثدأودمدينةفى-اكا!الذينبلدهم.ن

حولوينجسوتمفظبخرجرنوكانواقلعةلأندفسهمصنعوا

وادمكن.37المفاففىعظيماجرحايفعلونوكانواالأتدا!ت

ا؟الحوورفعوالدينةالبلدلحفظوححنهايهردرجال!فيها

الكهتوترتاتلهجعكالملكثصوديمتر38.اورثنحليم

عظيمامجداومجدهاصحابه!نوجصله.336هذحسب

باخلاءالمرومانييىقبلحنمسمييناليهودأنسمعلأنه.؟.

وأت.؟ابكرامةثحعونرهلضبلوا.وانهمواخوةوأحر،ب

ورنيسوالياشمحرتلهميكونواأنارتفواوالكهفهةالميهود

ماثدااعيخميكونوأت.(2أميفانبيايقومحتىالأبدالىكهنة

وعلىأعمالهمعلىولاذيولىوانالاقداصلأجليهتموان

الاهتط3لهويكون.3؟المحاصنوعلىالسلاحو!ا!اودلاد

باسمهوأنتكتبجيعهعمنلهيسمعوانالأتداصلأجل
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الذهبويلبسبأرجوانيموثحواتالبلدفىإت..ا،ر-حهجىيع

حنننيناينقضأنال!هنهومنالشعب!تلى*حديباحولا،6،

د!بصيرالبلدثجماعهيجصعا:مهاكثلى*تويخالفهذد

!توات.4وذهبية!؟-"ي!نعملاتجهد،يتعى!بلثات

.،+،!جرحةي!ثت!ناشينايتتفسةوهذدخلاتبفصا!

هذهحسباويفملوثعمعزتاي!!حتوانإنعباخجموارتضى

الكهنوترنا-*يخد!أتوارنخصىشمصوتدا!ذ:ء7،الالأتش

جميعاعليهموينولىاليهودةو!،تافبورنيص،غانداويكون

ويعلقون!انحاهيةالواحلىال!شابههذهتحتهاتاا-وقا.8؟

نتهل!ااويوخععو.!4نهير!ثخكلءفىا!!هالا!حيحلاثئ

بنيه.،تإتنمصرتي!-ت-تالشتخزنأةف

عتنوالخاهـسالاصحاح

بتر!ترمامرا،لكدبمتريو!!دنانتيوخصتوأرمل.ا

ا)ثحبويخراليثهه-دحبثورنيصارحاهـتتنمحهاىا!!اد

ئنمعو؟تالىاقيوخمىافىإك!تالطريقةهدهحاويةوكانت.؟

ت5السلا!ايي:داواثس!بالفعبورئيسىاصحظسم!الكاصت

نااريدغاننىآبانناصحلكةاملكهقدفامسدينانهاهىطاتأجل

جيشافاخمرت.3صت-!تكادتكما!،ار*فكىالمملكدأخلص

فتقمفيبالبلداميرانفأرير.؟حربيهههنااصصنعتوأكثيرا

الممل!.ةفىكئيرذقرىاخربواوالذبنمدنافااغسدوالذبتحى

الذبتالملوكلكتركوهاالتىالنذوراتجميحلكاثبتفلان.ة

تحضحاثإكوافن6-لكهاتركرالتىخرأالعطاياوكلضبى
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سكوتوالأكداهـ!وأورثليم.بلدكف3بالمخضةال!راهم!خرب

ابتفيفيخاالمتى!المحا-ت!نعتالتىالاهـلتةوجحيكلة-

الماكال!يت!برماالملكيئدوكل!!7.لملخبقىروس*لكها

!ملكنظاتحمناواذا8.لكمتروكفهوالزماتكلالىث761نحةذ

مجدكمينئاعحقى!.عخلب!بحجدوالهيإ-وئعيكضمجدك

اننيوخ!تخرجالما!ةثاصعمبعبتواسنهافى.ا.ءإكاا،ر-تفى

قليلونكانواحقىشالجيهجمبجمايهاواجتمعبانه2ارضال!

هار!،فأنىالملكاتيرخ!ى!ضحلردد.ااتريزثنممالمقمخوت

اجتمعثالبلاياأتعلمقدفانه.12البحرضالفىدوراالى

د:راعاىخ!ى!اثتثونحسكر.31الجبوث!رت-جه8طب

.41فارصألاثوثماتيةمقاتلهالفرجلتوعئنر!اتهومعه

المدبثيخايدتكاتالبر؟!تالسفتوذقدصتبا)تريهاحاح!ك

.اثهيضرخأويدخلاتاحدايتركولممالبحروم!تالدرمن

الملوك11:لا!ا!ومعه!ر!مية!تواحمسحابهذوصانب-هـ!و%نى

مثيرلوقيوهه!ومن.16هكذاصكنوبتكانتارتىاب!دانوا

اليهودر-ثات-17الصلام!افى)اث!للما!الىالر،ماتيين

والمصاحبةالمفديمةالمحماهدذصجددفيوأحدخاءا!حابااليناأتوا

.18اصيخود:ثعحعبائكيتتئي!!8شمحرتعفد!تمعلبت!

فحعصن.91مناتلإف1خهععةذوذهبمنب!رصأيضااواتو

هميحاربوولاهم!ثريحللبولااتلكىلد!واإوك4االئذكتبأتلدينا

نقبلاتلفاضبات.2محاربيهمبصاونواولابلدتهمولااهمولا.!

بلدهم!تيئالفاسدمنيصضاهربكاتوات.3ا!فهمالترص

يححغمحعب!ضهملينتقمالكهنةرنب!ىهبملشمهحونخا!اميالمجنى
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والىاطال!ىوالئالملكديمتريوصالىكبهاعينهاوهذه.32

والىالبلداتجحيحوالع23.ارساتسىوالىارياراطعى

وافى!صوننادصوالىدالوصوالىاسبرطةأهلالى،لا-إتد!

ليكياوالىبمفيلياوالىه!اسوهم!!إىواقارياوالىميضوت

روهـمسالىأركادوتواخأواتصيداصىوتوا!أاليقرناصوالىو

رتيراقبرصوالىأغيداوالىغرطوناوألىفاماليداوالى

25.الكهنهرئيسشمعونالىكقبوهاهذهوصورذ34.

ىالأيإدعليهايصدثانيوكاتاعلىثروتمسكرالملكانتيوخهىاما

يخوجولايدخللالكىتريضونوحاصرصجانقويصنعدانط

وفضةلهمعونلةمخناررجلالفىث-موناليهوأرهل.26

حمبعنق!تدليقملهااتيردفلم27.!نيرةوآنيهوذهبا

)نينوعيومىاليهوأرمل.28عفهابنحدوقبلابهعاهدهكلانقدما

وغاز؟رايافاملكتمقدانكمتائلاليخاطبةاحصدقانهأحد

تخومهاواخربتم31.صملكتىترىبأورنليمالتىوالقلعة

فكثيرةأماكىعلىوقسلطتمالأرضفعطيطجرحاوصفعقم

ألامحىوجزيةاخذتموصاالتىالم!نسلمواخالات..3مملكتى

اعطواوالا31.اليهوهـية3تخوخارجعلييتسملطتبمالتى

اخربنمالذىالخزابوبدلالفضةصنبدرةخحسمائةعنهابدلا

32-ونحاربكمفنأتىوالااخرىبدرةخمسمائةادتاوجزية

شححونمجدوراىأورثليمالىالملكحعيتىائينؤخيوصوأتى

بحموأخبر.هخانذهلالوافرةوالزينةوالفضةبالذهبوبهـائه

غيرناارضنأخذلمافنالهوتالشمموتنأحاب33.الملك

ملكهماوتتفىالذىبائنا3ميراثبلغيرناأموالمسكئاولا
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ميراثخنخلصالوقتلناحاتانفنحى34.ظلما.إمحكدا!ط

كانو!!سكانهمافانوغزاراياخاعننطلبهمااصا33505بائنا

فعصنعنهمابلرناوعلىحتىاشعبافىعخلب-ةضربةصنعون

ال!ءبمخضورجكل.36ب!هاتينوخيوه!يجبهفلم!بدر!-اخة

غفخبراىوبكلى،ثمعوتوبهجد3ال!لأبهذا3فأخبرالملك

الم!!وهر!سفينةفىنزللريغون(صا.37ثسديداغخباالملك

الساحرفىتانداقفدابيوصالملكوجمل38.أرئومحيادا

هـبالىيعسكرأتحاهوأه.!3وصقحادضرهاتجيوثاواعطاه

يحاربوأتالمدنويححنقدرونيبنىأنوأمرهاليهوديهوجه

وبلخ.4.نيفهنرطلبفهيميركانالمنكوأ!المثهب

اليهوديهربحلاا)نعبيحرثى!وبدابمنياالىقفدابيو-

غرلحاتهظكوجعلقدكأونوابتنى.؟االثهبويقتلويمىص

الملك.اوصاهكماثديهالي!بطرفاويتمثحصوليخرجواوجيثا

عتنرالمسادهسالاصحاح

بكلهاابادنئمعوتوأخبرغزارامنيو-طاو!!دا-

!هوذاالاكرمىامنيهثمعوتفدهـا.3كحدابعو-!قملى

أعداءحاربناابىوبيتواخوتىأناانى.لهطوفالويوحنا

فىلياتةدوواوأنتمثختقدخلات3.اصرأراانيلا-

لياقةؤذوواوانتمنختقدد!ف.3اصرارااعرائيى

عنوحاربوافأخرجواأخىوعنعفىعوخالتكو!واالمى

!مواختار.؟صعكمفلبكنا)هحماءمنالذىوالنهسضحمبنا

!توارتحلواونرلانامحاربينرجلالفعث!ريىالبلد
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كانواوبينحاباكرااوقا.مر-5تمودهفىاورةدوتنداببو!لى

صق!ل!%وفرلح!ان،حاةءظيمم!جيث!واذالبةصذا)!وتيسيم

.ءا.ونحسهووتمم!.6بيتهمفاح!لملأنه-وكاتللقائهم

خرجانففحمبر!تخانفالمثس!باتوراى-وجوعهعخبار

الئنحعصونرفء"1لخفوعبرواالرجاثخراوهأول!هو

كتى-تكما!الأعداءلانتامما.الممححاذومطفىوالفرمات

قغدابيو-هاربافانخلبالف-يفةافبالأبرو!.خوا.8جدا

الروهريىاواور،قونكنيرذبسحىمنهمموهقطو-عس!هـه

عهحلرديوحناا-،يوحفاأتويهوذابرحخينئذ5!الححم!ت

خرواوهههـبو..اابقناهاالتىغدروتالىافتشحتى

مالنا،ف!هـقهااثدردححارىفىكاةتارةالدهات كا.هـوصا.هـ
.11بسلا!ديفاليههالىوربحرجفالف!منهم!سقط

علىوححلاريحابقعةفىتانداجعكايود!!بنوبنا!اى

الأعخئمصالكاصتهـمراكانفذله.13كثه-وذهبفخة

بالم!-يفكروكاناو:لديخبطأتيرتاءىوكاتقلبهفارتفع.13

يطوفكانلثحمعوناما+1(ليتزعهموبفيهقمعوتعلى

اريحاالىفنزلنجاحهافىمهتي،اليهوديةبلرفىالذىالقرىفى

والمانةالححبعينواال!ابعهالمنةفابثةويئهؤاومتانياهه

بالمكرغقبلهم.15ئن!هـلاباتو!وءئرا)حات!المئنهرقى

عظيمةوليتلهموحعنعابتناهالذىالمح!جنفىايورهرابى

ءتوبنيةشمعونهكرواذا.16رجالاهناك،اخنى

ثمعوتعلىودتإوااملحتهمواخذواأصحابهمع!تلماى

!كراوغعل.17غلمانهمنوبعضاوابنيهوتنلوهالوليمةفى
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-

هذ.وكتب.8ااتالضضعهثس!راوجارى!يمما

ضيملمهلمص:ننهجيتسسالهب!ملالملكالىوأرمسهاب!تى

ليآخذواغزاراالىآخررثإ-لوا.!اوالقرفبلرهم

فخصةيخعطيثناليأ.وأ،لوترؤماءا)!رمصائلواومحلورحنا

وتفيهـنئليما.اييآخذويئ2%-ارمى!و.3.رعطايا!ذببا

هلكانهغزارافطيوحناواخبرمارجلوسبت.2اجمكل

انذهلهـمعخلما-33ايغصاليقتلاثارما-وانهاخونهو6يخاه

انهمدرىلأنلةوقتلمليهلكودجاواالذ".تالرجالىوا-.كجذأ

والفضائلوحروبهيوحفا3كلاوباتى.323للبيل!ويطلبونه

اشناهاالتىالإمواروبتاءثسجاعةبة،!،وإ.ىا.المجميلة

كهنونهايا!مفرز،.هـتغدها.34عما!االتىالأمماوو

ابيه.بعدال!كهنةرنيد!حاركقذ



النانىامكابيين028،

فى)هـااثيئبىالم!

الأولالاصحاح

الاخودعليهميسلمصصرفىالذيناليهودالأخوذ10

حالحسد3الميهوديةبلدفىوالذيناورشليمفىالذيناليهود

ابراهيمبهعاهدالذى!بئاقهويذكراللهاليكمتإيحمن.3

ظماجميدكمويعحليكم.3الأمناءعبيدهويعقوبوا-سحق

ويفت!.4مريدذونيهعظيمبقابمتنيتتهأونحنمعولنعبدود

وي!تجيص.3السلامويصنعأوا--5وفىفهـيعتهفىقلبكم

والآت.6النتريرالز!تفىيخفلكمويحالحكمول!خلباتكم

دييتريوسىلملكعهدعلئانه70علب،ممجلينهتافت

اليكمتكتفنااليهودنرثوالمائةوالستبتالتاستالسنةلى

ياحوثنمأىضذالسنينهذهفىأصابتفاالنىالمحسيبةوفىالبلا

واحرهوا.8المكوعنالمتدهةالارف!!تصحهوالذين

ئفافاهتجابالربالىوتضرعناذكياد-اوسغكواالباب

.!الخبزقدمنا5المحابيحوانرناوهميداذبيحةوقربتا

السنهئ.ا.اش!هـك!لوفىالمضالعيدأبامأعيدووالأت

فىالذينوهـنأشرشليمفىالذين-توالمائةوالثمانيينالثاصنه

بتلطىمعلمبول!ثار-حلوالىوب،وذاالعظكاءومناليهودية

الفيىاليهودوالىالممسوحينالكهنةجنمىماتهوالذىالملك

اخط*!نتخلحنااننابما.ااوالعافبذال!صلام-!سفى

مترملكا!اربنالأفناعظيماشكرافنشكرداللهبمثينةعظيمة
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المتدسةالمدينهفىالمحاربينيهيجكانفانه.12به

يحصىلاجيشاوممهانفارمىفالقاندهوكاتواذا.83

فات.41نانباكهنةبهثورةصخلوعانانيامسبدئ-عط

لي!كنالموضعا)ىجاءحينمامعهاففينوأصحابهيطيوخ!ى

الفضةتدموافلط.15حهر3باهىكقيرذفخةويآخذخيه

فاغلقواالمسجدفسحةالىتاصيلبنمعههودخلنانياكلفة

أل!سىالمهيكلبابافنحوانطيوخصثدتا!واذ.16ال!كل

عضواوجعنوهمواصحابةالقاندورجمواحبارة!وصوا

اللى!ضتباهـك.17خاربهموطرحورؤوهـص!ماوقحلهوعضوا

ا:،لنافينبغى.18المنافقينأسغالمذىائجميعفىالكفا

نطهبهـعيدكسلوثهر.توالمثرينالتامعىاليوم!فىتيد

المظارعيدأيضاأنتملتعيدوانخبركمأنواجباورأيناالهيكل

ابمفىمابعدالذ.،ئمفحمب!قربحيتما!ززتالقىالنارويوم

فارهسالىبائنا6مصبيتحينطفانه.16!ا،إب-الهيكل

مراالمذبحمنالبرأخذواوفتئذكانوااذيىاالأنقياءفالكهنه

ليكوننيهوحفخلوهات)ثفعميقبيرفىماوادداخلواخفوها

شاءعندماةكضلحنينمضتولما.3.للجميعمجهولاالمكان

الكهاولاد؟ولادنأرها!فار!سملكمنفحمباارلحلالله

عليظتصوهفكما.2اعليهاليفتشواالنارأخف!االذين

ويأتو.يمتمقرهانفأحرهمخترا-اءبلنارايجدوالمأئهم

والحطبالؤبائحضلىالماءينضحوااتا)كهنهنحمياوأمربه

الذىالزمانوحضرهذاصارهلما.22عضيه"لموفوع

فاشقعلتتبلاالمسحابفىكانتالمتىالثمساضامتميه
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جمعحيحلونوكانوا.23الجميعوايتحبحنىعظبمةفا:

الباقوتويجيبيوناثاتغيبداإذبيحةانكطكانتحيفىاالكهفه

إله).الربايهاالذوعهداعلىكانتنحمياوتوه.2،

.2دالرحر!.ا!!ادل.القوى.المخوف.المجحيكلخالى

!دلىوحدهالذىفراةوحدهالذىوب،رملكوحدهالذى

ت-ياثرءثص!اصرائبا!تخصالذى"وا!لىالكفوخابحت

عنذبيحةاتبل260وقدمتهمالمخارديئالآباءح!نهت

اجمكل270وتدساتسمذكواحفظالحصهـانيفث!دبكجميع

والمرذ!لينانيىالميالىوانظرالأمعصنتافى!صتهلجدتا!ثتبع!تا

والثالمينالظالمينعذب.28لهنا7أنصانكالأحم!تعلم

قالكماالمقدص!وضعكفىثه!بكاجصل0!2بالمتكبر

واذا.2اب-اثخصصابكأت!ثتاكانوالكهنهواما.3.مومى

الحجا؟ذعلىالماءبرتيهيسحكبوأأننرمياا--الذيحتفنيت

المنو-و!ننارلهيبحنظافنصلذلكافغوود.32الكبرى

اواخبروالأمرخبرثاحيلما.33أكلهالمذبحماتأننرفالذى

المشننوتالكهنةالنارفيهاخفواالذىالموضعاتفار!!ملك

نتفكر.؟3الذبائحوأصرابهنح!ياخهروهـنه.إءفيهظهر

اخترولما.3دكاتماليختبرهيكلاوحنعوفحص!إلملث

ببدهيأخذوكانوهداياوعطاياةكفأموال!الكهذتمثحالآمر

تأويلهالذىنفثارا.يكاتهذاأممنمحيافدعى.36ويهب

.نفثاىلهكنبهـيماروعند.التطبس
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الثافىالاصحاح

الذينأولتكأصرانهالنبىارهـيااما!-فىجدو".ا

الن!مااوصىكاحا305ذكركطارباراتخذوانمتفرقيى!فوا

ولتلاالرباوامرينصوالنلاالثريعةلهمص!طياالمتفرقين

وزينتهاأ-!يةبالذصبي!إخفا!ايروتحينمابأفكار!ك!يضاو

ينزعواال!ويعخنعمءذدملاخرىأقوالبتثلوكات.3

أصركيف،دلمةاقياة.إكفى!كات.اقلوبهمعناثسيعةا

الىخرختتوا!تاروتالخيمةممهيحيلأنبزحىالمنبى

واذ.دالةااث!سرراىمىمهاليهحصداذ!اأإالجب

الخيمهاليهافادخلمغاكأذموخمعوجدهناكالىارميااتى

بحف-!م،تقدم!65البابمىثمخورالو!ذإحوتوالتا

.7يجدوهأنيقدرواولمإوضعا!تاليفحضالتابعين

ح!ىمج!ثلايكونفح641اتغاثلاويخهعارصياد-ىةو،،

يظهروحينفذ.8آثفاتاوي!-نعا)ث!بجماعةا.لهيجمع

لمولىيظيهركاتكىأاهحابة!اال!-بمجدويظهرهذوالههـب

.9عخليماتقديسايتظهـالمكاتانمليماتاور.!ث؟كسا

ذبيحةننربح!مةذووكأن!بصخلمةالحكمةيصا:ءهـا!كا:تفنلا

الربالىيصلئمه!هىكاتوكما.أ.إهيكلاواكهالئتجددب

يصلىكانايضا!كذاالذبائحوأحرتتا!ىاءا-تنارونزلت

وغال.ااالوغودواكلتالسماءمنناروةزلتهليمان

.12غاحترفافخطيةبدا!كاتمايؤكلل!ل!ىانهمومى

تقحص-كانت.13أيامنماينةالتجدددعبمليمانكقلئه

الكتبخركأانهحنعان!وكماايخ!اهذهنحميا:نم!!!عاد،تفى



الثانى2مكابيين،28

ورصائلداودوأتوالالأنبياءواسفاركنماالنواحى-توجح

الأثعمياءكلبمعأيخايهوذاكفلك.1،اابالعطقالملوك

كلتعخان.هعندناوهىاحصابناالذىاقتالباتلضتاشنى

حينمافاننا.16بهـااليكمبأتىمىفار-اساهذهتحتاجون

أنحسناتفعلوننانكماليكمكتبناالمط!-نعيدأتأزمعنا

نعبهكلخلصالذىاللهاما3170ا،ياهذهعيدتم

فىوعدكماإتقدي!!واوالكهنظكةالمطالجميع-ضاثهورد

تحتمىويجمعنامريعايرحمناانفترجوه185يعةالف

عظيمةفرورمنخلصفاخاتالمقدسىوخصع19ال!!المحاء

تطهروفىواخوتهالمكابىيهوذافىصاأصا.ا!الم!ات!طهر

القتا،تفىأيضا؟ل.ء2المذبحتجديدوثادمخليعالهيص

.21ابنهوافباطورالتنريفاذطيوخسالمىتنص-بالنئ

عملواالذيناولفكالىالعمماء-تحاراذىاالوحىفى:ما

أنهممعالبلدجميعاينتشهانهمحتىاليهودعهتبالثصجاخة

الثهبالهيصويستردوا.22اصبربريةاركنرذاصرويخ!تليلوت

كادتالمتىالثرانعويقومواالمدينهويحررواالمسكونةكلفا

الأثحياءتم.23وهـاعةبكلالرب!ليهمفليتحننتمح!

تأاجتهدناإهفاربخمسةالقيرانىيا!.ونعليهاات"تملالتى

والحصردالأمفاركثرنرناءىغاننا.3؟احدشلصغرهانقتصر

ا+مياءلكثرذالتاريختصهصفىعوابثعرأنللمفيدينالكلافن

وللراغبينترأتهايريدلمنالنفسىننعمنكونانفاجنهعنا.25

يستنيديضرأمنوكلببصرالحنظعلىدقدرواأنال!راههقى

أنفسناحملنالنقتصرهالأمرهذاقملناالؤينفنحن.26منفعة
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كمثل.27وعرقاسهرامملوءاامرابلبقليللميسقنعب

لأجليخرهم،رادةيطيعواانويطلبوتالموليمةيهيئون..لذين

ويبيح.28الذعبمرتضيننحملفنحنكئ!!ن"يوضاة

مايباةنجتهدذكرناكماونرنالمحدثين-تواحدلكلثتدتيى

يكونفيمايهتمانللمهندهـ!ينبفئكمانفانه.26الكلام

لهبالتصويريهتمالدىفاماالجديدالببتبناءلجحيمورياف

فينايحسباتبنبحىهكذاللزينةواجبايكونمايطلبأن

جميععنوالفحص3الكلاونرتيبالمفهومجميعلأن..3

ا؟.القاريخلمحدثيجبقسماغسماباجن!:دخهه-الأتا!

للمقت!هـفينبنىالإنعياءطولوابختابالكلامايجازمبعولكر!

لانتتايفبغىفيما!ناماخبكنىالقحة!؟داه!نافىت.32

اصق!"فىاللا!يوجزثمجالةتك!ونالكلا!اطالهفاتألكلام

بعيقها.

الثالثالاصحاح

الفنراثعومح!ظ3للايكلالمدينةتسك!تكانتان!10

.2الث-ولبفخهالكهنةرئبمى!حونيااتقوىح!ناحفظا

الهيكلويتحفواالموضعتكرمحارتالماوكأنذلكهـتخكات

منينفى!انآهياصلكهسيلفكسأنحذى.2ةكضبعطايا

.4الفبائحلخدمةتنبفىالنىالنفظتجميعلهارداتالر

لاجلالهيكلوكبا!ح!،رالذىبنياميئلحب!!هـنثمعوتوأما

نايقدرلماذات50المدينةفىالمعاملةهوثامارة

ذلكقكانالذ!طرمسيابناتاونيهي!الىجاءحونيايغاب

المخزنأت3وا%ر.6ونيفيقةسوهـيهكلاتائدالزمان



الثانى3حكابييى؟86

جداواخرةهىالعامةوالأموالتححى،نضة!هلوءباورشليم

م!حلطا!نحت!ميعهاق!صأنفمم!تاذد،نحالحمابتقدمولم

المخنرأ!االأصوظهورعهتلملكاخلونيوصاترظىا.7الملك

اوامرمعوار!سلهرهأمهعلىا!:كيلدور!!حيلرفاستدعىبثا

كمانةهيلودورصانحللقوشاوقت.8ذالمذكو،ا،موارانقل

منطلقاكاتهوولكنالقرىوفينيتيةموردةكلاثيطف

المديغةفىقبلةاورثنيمالىأتىواذ.6اشهف!داضمم

كانما"ةالمظ!ىالا،مردايلعليهفقحسببتاثف"الكهنةرئيس

.01كذئكالإ+ركاثها-يستفهموكات!خوركهم!بب

.11والأيتامللارامفودائعأنهاالكهنةرئيمى!خاراه

الأثعبءؤجداشهص!ترجفخوبيا!تلهرتاتعىمنابع!-ا

اربعطذةجحيعهاوالأموالالمنافقث!ىرووتىافشكمماوليص

غيرأنه120الذهبهـنبدرةومائنبتالفخ!ة!ت؟.درذ

اذهيكقوكرامةإوخمعابقدامةتيؤصفراثذبتايخللىهاتحم!ت

الأوا!لأجلهيلودورس!واما.13البنةال!ا!مكففىالمم!كأف!

يفدخىحالكفطىانهداثمايقولىم!"كانتالتىالملو-يخه

مهذهويأمرويدخليوماقرمم.14الملكا)ىبهابؤنىأن

انطرحواالكهنها-ا150يميرغيراخعخرابالمدينهفىوكان

جعلالذىالسماء-تيدعونوكانواإذبحاأما!الكهنوتبحلل

.16لل!عتؤدعبنهالمةلحفظهابخودانحموغيى،الشريعة

لأنبنفمهيتجرحالأعضماالكاهنوجهالىبفىظر!توكات

.17الداخلىالفغد!الممح!لىيدلانكاناالمفيرولونهوجهه

التىجسدهفىوقشعريرذحزتالربا!علىظاهراكانخانه
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كانواخروت6و-18القلبىاشجرحللناخصويىيتب!ثكانبها

يحم،اتبمضرعجهرذ!بتهلبتالبيوتمنأجواقايجتمص!ت

صدورهنحثحدوداتالنماءنت13و.!أحظكأذالموخع

بحضاالمحتبباتوالحذارىبلاقبالأسهوبجتمه؟تبالمصهـح

وبعخساا،-وارنروب!خاالأبوابنرثيجرين!تت*ت

الىا،يدىرافحات:جهيعن-02العلدقات-تينينحف.ظت

افتخلارحالظمحزفةوكاثت.2اعنينضصصتثالمماء

.22المتخحايهتالكههرنم!ثونقاوةالمختلطةالجما!"

الوداثعيحفظاتالكفالضابطالربيدعرت3(نواوهؤلاء

كاتخاصا.23حيانةبكلللمسنودعينعندههالمودعة

شرطةمعاحافسوكات.؟2غناهمايتممصلودورص

اخلهرالكلعىالصةدرالآماءفالهالمخزندتالمكاتذلكفى

ي!نراأتتجاه!رواتاسذجحيعأتحتىعلانيةالحظيمةقوقه

.23وفزعاه!رخاءفىحصلوااللهبقدرذمتذهلينمعه

فهجمحمىصة!تينهوهـزينامخرفا3"راخر--بم7رخليرخانه

ى1يتركانعليهوالواكب.هيلودورهـ!الأولبقوائمهوفسب

خران6ثاباتايخصاوظهر.26ذ!ب!تتلم!إحعئبأن

وكلانالجبيةحوا!فوقفااللباطىمزيناالمردجميلاال!زذحعنا

نللوغت.27كفيرافسبارف!باتدزالاولمورفبلايجلدانه

علىوحعلودا!ظلامابهمحاطافأخذوهإكأضاالىصتط

المخزندخفميلقبلالذىفذاك.28وأخرجودهرير

ذاممينالهيكنولميحمفكانكنرينوثصرطمحعاةهـحالمذكور

ا،لهي!بالعملهوفكان.93اللهتودعلانيةتباينتخد
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كلانواهؤلاءواما03وخلاصرجاءكلعاد-،صا-،منطر!!

كانتليكقبلالذىوالهيكلصكانهيعظمالذىالرببباركوت

نر!امتلاالكلالضابطالرمبابظهورواضطراباخوفامملوءا

مبا!ري!تهيلودورصاحباءمىبعضاواهرح.3امرورار

خر2علىللحاصلالحيوةيمنحأنالعلىليدعهحونب،الى

اليموتالملكيتهممالامفكراالكهندةرنيسفصار.32نسمة

الرجا-لخلاصمكملهذبيحةخقربهنودور-!علىبثر

ظهراالثابانخذانثاالنكفيرالكهنهرنيس!نعواذ.33

ثا:لهوقالا!وتناعينهاللبامىبذاكمزينينلهيلودور-!

لأطةالحيوةصنحكالرباناجلصىالكهنةرئبصحونيا

بعظمةالجميحخاخإرءالمط-تفمضر!باتأاواما.،3

و؟!ا.33منظور!نفحاراهذاقال!واذاللهملك

أصفوهبللذىعخليمةنذوراونذرللهذ!يحةبقرحيودوش-!

36.الماكالىورجعالجيشىأخؤنمحونياوتكريصيف!أت

.37هـاينهاالنىالعظيهاللها!اعهاعلىللجهيعيث!يوكان

اخرفصردبللبلياقةذاهومنهيلودورسالملكمالولما

لمل!راحدأوعدوالككاتان370فقالأورنحليمالى

تأأجل!نينفلتكاتأن.ضروباتلزتهو-هناكالىفارلحله

الممك!تلهالذىذلكفان.36المكانفىيقيناهىارلهترد

يفصبفانهالمكانذلكوناحرمفتفدهوامممواتافى

غيى.هـر61فحلكاتفكذا.؟.بالثأليهالتهادمينويهلك

.لمخزناواحضظلهـرلودورهى
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الر)ابعالاصحاح

الأموالهمسلما-صلالذىالمذكورثمحوتوأما.ا

يحث!انالذىهوكأنهحونياعلىبتريتكلمكانوالوطن

يتجامروكات.2البلاياهذهويحرصهذهعلىهيدودورمى

وساتراالمدينةبفمهتطالمحلكةعلىراصداذانهيدعوإن

كانتالحداوذوأحا.3اللةثريعةعلىرا!غعهلثع!عبه

اححاببحخصبأيدىأنامىتتلايضايحرحنىتوداد

وانلونيومىالمخاحمةخحلرؤيفكرحونياوكان.؟ثحمون

خبثليزيدوفينيقيةموريهكلاغالدذاكاثوكانيتجضتكك

مديتهتاهللبشكىيكنولم.هالملكالىفاتىحسهموت

لكلالذى3العااصصال!نف!هفىيفكركاثانهاجىصى!كن

تأممكنف!الملكعنايةبدونانهيركأوكان6.الجماعض

وبمر.47جهابتيكفثمعونولاا،مورفىالملاممصير

،طتيفاثالملقبلأنتيوخص-الملك4وتولبم!يلفك!!3وخما

الملكواعدا.8الكهنوترناسة!ونياأخوياصوتايثمتهى

أخرىنيات6ومنالفضةصنبدرةوهتين،ثلثمانةمماببهعفد

وخممينماتةأيضايعيدكلاتهذهعلى.!بعرةفحافين

واتغاصانومزنىرورهةلنضهليجعل"بضدؤيدفمهاأخرى

بغلكالمكلهاذنكلما.ا.انطاكبجمنأورثليمأهليكمب

ا،مممننالىسبطهالينقلبدأفللوتتالرئا-ةولخذ

يوحنالليهوهـبواهطهقخيتالتىالملوكيةالمعاضاذونزع.اا

محوالمحماحبهالمعاهدةصرهصلةصنعالذىاو+ولإ-و!!إبى

ويثرحالواجبها"د!نةأهلحضوفيخفلوكاتالمرومافيين



لأائثانىمكابيبن-!2

قحتمدر!"يجعلاتتبالرفانه.12مخالخضثهـائع

.13المزانىقالحمحانالفلماتويجملبعينهاالتلعة

الاثهل!ى.بالفرباءومداخةال!!بمصحاثرد!رداءه!.انكا.ت

.؟أالكاهنلاالمناتفايا-:تالذى--ماعهدال!الصلج!

أهـف-الكنهمالمذبحلخدبهة!وفيماثصتظ-الم"الكيةانحتى

ث-جماءيكونوااتيجزكدو.توكا!وااتذباثحاوأهمثها!م!!ا

.15الضبهىمداربالشريعظالمخالفواجرهاالمصارعة

التجميداتاتثيظفوتثى5-إثطتا،-ا!اتلحمبوتوكانوا

صفاحعهبينمكافتولسنببها.16وتاراأفخى-لفاذيةالبث

تايشتهوتثكانوااولنك!تعلىيغارونوكانواحخحتتذ

و-طكينأعداءلهمءانالذينأولنكنىبر"الجميعقىوايص

بلالالهيةاث.ائعاءإتب)نفافيمىا!أتت5مىضفانه.17

حورفيعملوتحانواود).18المزصعازمانايبينهاهذ!

.91الملكيحخ!سات3و!تينتص!تلمكثالتىالمجاهدذ

حاملينانطاكيبنرجالاأورفايصكمنالمؤاةفباحوتفار-لط

تاالحاماوتفتو:المهرتلذببحةرو!-ةمندت!مثلئمانة

لنفقاتتنفقبلاليهامحتاجغيرالأ!االذبائ!فىتنفتلا

لهرغلذبيحهاياهاراصلابعفهاقدهذهفان.2.أخرى

الىارهلواذ.2االسفنلحملتفقهارسالهاهـببولكن

نجل!الىعظماءإ؟%1!صصمحلايوصبتاطونيوخسصصر

عنكريباحارتدانهانتيوخمىعرفلمماالمللثالفيلوميطورمى

وسنياخاالىواتىفانحلاتص!افظتهفىيهتممخححلالمملكةأمور

والمعينةياصونمناقبالهفحصل.22أورثسليمالىفم
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الم!تعمكرهناكو!تونسابيحبمصابي!ودخل!يمه!رامه

منلاوصياصوتارسسرسنينتلاثزمىبحدثم335فيئيفيه

مخبااليهوليأتللعلكا!االأصهناغلاالمفكورثسمحرتاخا

وجه!عظماومدحةالملكامامفتمثل345تصوريةبأ!ور

ياصو.توعدعىكزادالكهنوترتامةصهلنف!فالحقردقدرته

غلموجاءالملوكيهالأوأسرفأخذ.35الةضة!تبدرذثلفىانة

حعهيحمل،،تلكفهالكهتوتبهيشأهلثىءمنلهيكن

ياحوتواما.26كاهعروحشسوغضبقاص!ماطنية

بلدالىهارباانحلردمفروروهوباخبه!كرتدكاتالتى

يكرلملكنهالرئامةمنلاو!!ضاكتمب.27المعموفيين

مفا)طلبفوجة.38لئمائثاوعودذاارالا.صوفىاهئمامله

امتت!ابميجب!انعليهإتالتلص*وكيلسوهطراطس

فاما.92كلاهماالمكالىاهحتدعياالسببطهذاالضراج

اخوءلوميماخمىوخئفهالكهنوترثامةماثعزلمنلاو-ت

وحينما..3هـرصاهرطىتولىصوه!طراطسواما

اجر!توطوطهت!يسلحكانيفتتنواأتحدثهذهتىت!

الكافجاء.3ااككمريةلافتيوخيةضحئبكةااعط؟اذخمم

إحراندروفيكعىعزخهقانباننار!االأصررليحححاحبعاب

ضرفموانقازمفاصالمحناانهحنلاوهسغظن.433اصحاب

بعضاوباعلإندرونيكسىووصبهاذهببةاذتأوبمخعىكلال!ن5

ذلكحونياعلبمولما.33المحيطهالمدنوفىحسورفىأخرى

ثصجرةعندحريزمكانفىيمكثوكاتوبخهيقيناعلماعلمالأمر

الىمنلا:صتمولذلك.(3اسطاكيةقربدفاى
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حونياالىضجاءحوفيايقتلأنمنهيطلبوكاناندرونبك!ى

يخرجانوحرضهتهماكانولوبالحلفيلامان؟أعطاه

.35العدلمنيستحولمفقتلطلوتتالحريزالمكانمن

و!ع!شوتبلفتطلليهودليسيضضبونكانواا،مرهذافلسبب

هذاصثلرجلتتللأجليحزنوتو!انواالاخرا)قبائلصن

اليهأنواالقيليقةاماكن-ترجحلماالمكوأما+36جزرا

قمرمناليه!شتكونوكانوامعهمأيضاإونانبونوااليهود

وتعطفظبياحزناانطيوخمىفحزن.37!قبنرحونيا

خاحتمى.38ودعتهالمقتولتناعهذاكرادموعه+افاض

صا،ويجردو.انالأرجر!ناندرنيكسيعرواانوامرخط)-

المكانفىالحياة3يعدوأنإدينةاكلفى!4ويطوفون(نوابه

بالعظماجازاهالربوهناكح!نياعلىالنفاففيهحشعالذ

مثورةمعلوعيماخمىصنعولما.93ءايهالممه.توجب

الجميوراجتمعذللثخبروناعالمديفةفىكئرذجرانممنلاوص

نهختوعند!ا.،.كئيرأذهبمافقلأنبدلوميماخصطى

مالثةنحرلوسيماخسىفعلحغضبامملوءذوالغوبالجيوع

ظالمان!انكاتوقائدهمتنريرذأيدىيستعملوبدألاف7

رأوافلب.4االحمقوبالحرىالهمرعتيهتافرافسىجمدعى

عصياالدعخسوحبارذمفهمالبع!تتناولوالوهسيماخمسصعاندة

لوهحيماخلمىأصحابعلىرماديلقونكافواوبعخهمثحديدة

انطرحواوبعضهمكثرونجرحىصنهممحقطافهذأ30(

33.الفضةمخزنتربايضاوقتلوههاربينولمواءجمبعهم

الىالملكجاءولما.؟3حنلاوير!لىالركمبءلهذهخحن
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واذأ.45بالامروأخبروهرجالثلثةالثسيوخصوهـارهحلت

ليقنعكقرةفضةيعطيهانهلبتلماىنوعدمنلاوصيتفلبكةن

اليهاتىيتنزهكانهدأرفىالملكواقفاكانهلما.6!الملك

مئلاوبالآثاممنواحل.7؟الرأىعنوالحتردهبتلماى

ولتنالذينالتعساءاولنكوأصاالجرانمجميععلةهوالذى

قض!ازكباءحمسبواال!عيكيثيين3امابحجتهىحاجواكمانوا

اولمئكظلماوخسروا!ريعانتعاقبوا.8(بالموتعلي!م

نية71وعهتالشعبوعنالمدينهعنالحجةحطجوااصذبت

وكانواؤحصوراهلايخساغضبوافلذلك.!االمقدهة

المسلطيناولئكلبخلحنلاو!!واما.ءدجدامكرمينمدفنهيم

المدينة.أهلنرحدخبنادزدادوكانالقدرةفىئابناكان

الخاميسالاصحاح

مح!كأالىالثانيةالمرحلةانحليوخسهيأالزماتذلكفى.ا

كأينراءىانتقريبايوصاأربحيننحوالمدينةكلثوحار.3

كانهىبارماحومنسلحيندهبيةبحلا-ماعيينضرهاتالهه-اء

قربمنإبادراتوابصفوفهمخيولوحرى.3اثأجه

ههاءورمىمسلولةميوفذوىوجماعةالاترا-لىشحوكات

كانوأظتلك.3الدروعأجناهىوكلذ!بميةأهلحة!بريق

خبراناعولما.3فيراالمعجزاتذنقلبأتأجحعينيصتون

الف!ناتللاياصونفاخذةوفىتدانطيوخ!سأن!فبا

المدينةاهلوأماوحاحرهاالم!ينةعلىلحفتهوأنىرجل

منلاو-وهربالمدينةأخفتوأخيراال!ورنوفالىحمعدوا
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محينتهأهلتتل!ت-يعففلمياصرتواما.6الفعةالى

نايحسبوكاتظيم3نرباءا،ضخدالفلا-أتيفتكوولم

3تةهز؟.7مدينتةاهلهـتل!الأعداء!تالاملاب-ياخذ

منطلقاوهربائخزىلمكهفنهت،،صااخذبلالرنامةيكسب

محا-صأكاتإمئصصمالهااأفنم.8العمونبةالىأيخا

قريةالىيةض-تهارباالعربمتسعلطأريح!يدىبين

كعدوومرذولااننريحةاكصاصىو"!وهاالجميع!ت!طرودا

كفيرينطردخالذى.!محرالىتانحلردمدبننهواهل:طنه

يكوت!انهفيةلاكيديمهاهلا)!وذهعبه،غرببادوطنهممرت

كفهـينحلرحقدوالذى.ا.امةالقرلأبا!اكوىاء!إفا

وليد!مدتوتوف-عليهمندوبف-انطرحغدذا!!بغبهـدفت

هذهق!تتهولما.أابانأ7ررفىول!كأكأيبمرفتل!له

المماهدةمحينركونإي!:داوأنالمكلأعلامالحاصلةالحوادث

لالسلاحالمدينهواخذهـنوحتشبملبصحر-تارتحرغلهذا

احرايع!!تول!!،دنوا-تكليقتلواأتا)جنودوأ-ر.12

تطعيص!خكاث.13ارريرتفالصماعدتايقخعررأر

وتقلوالاولادوالنساءالالربواصتتصالوالثب؟خالشبان

الففمانينايا!الثلئةصدذفىوباد.14والأطفالالمعذارى

المققولينمهتبأغليكونوالمالمباعبتوأهضاتايعيىوار!قت،ل

صنالأقد-!ايهإكفيدخلنجا-هـانبلبهذهي!-تلم1505

الثرائعمملماححلالذىسنلاومىدليهوكاتالأرض-جميع

الأن!ياءوالمقدلحةالآنيةايبمئحةبيديهياخذوكات.16!ا)وط!ت

يمسخاكانالمكات-كوامهلزينةالأخركالمضوخعوهاالقى
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وكمات.17وينجسهاالدذمةبخيديهاهصتخنافي!قير

خحلابلأبا!بانةيف!لمانهحتىد،)!ضا!امقغبسلفطيوخص

المكاننحوالاهانهص،رترامذاغليلاالا"غضصالمعينهحسكان

ححصا-كماصحارلكاتةكتصمخطايا!!تطاد،ثفرلمثلو.18

الفخةصخؤنليسلبالملكسيلفكدس!اتإر-لالهيلودورمى

.ا!تهجسامنومحلرودالحرعهمخروياككات%اءاذفهذا

لأجا-المكاتبلالمكان،جلالضعبيكونانيختارلماللهغأصا

افصعبالفهـو+مشحاركابعينهالمكانح!ارفئذلك02الثعب

بغفبوالمخذولالرباحساناتبعدفيحاهصيثصاركلكنه

العظيهالصيدمحصحالحهالىسيرجعأيفاامحا!اا!خصابطالاإ"

بد!وثمانمائةالفاخذلماخص!اذطإوأما12مإدبكلويرت!

ردت!منيحسبوكاتاتطاكيةالىضيارجعكبصات!ت

،رتفابالمنتىتظرتاوالبحرللمةتهـهعحلكااونجريحبانه

أورشلمىفىالث!حبلتخصيهتوكلاءأيخاوترك+23غنبة

وكك-ممناقعىحاقهو!انالفروجبمنجذ!!منفبا؟صقرك

هذبتنماث.ومنلاومىانعرونيكسكبعزيزبتففى.33

ثصآنهفجعلالمدينهاهلعلىيئالاحض!تانقل3،تمنلاوص

المبغوفأ"لقاندافلنيوهـ!هارسل.؟2إبي!د1يعاندات

جميعيصشلأنوأمرهالجيف!هـنالظوعثرينباثف!نوصمحبه

الرواتىفلما.35والمتبانالن!اءويبيعالعهركاملى

العصبنت3يوالىحتئوهحكتبالسلاميتظاهركاتاورئن!م

السلا-يأخذواأناحح!ابهأمراليهوثبطلواوأذالمقدس

يطوفوكاتهملبنظروخرجواالذينجميعبالسنةوتطع.26



الثانى6مكابيين692

يهوذاأما+7؟كثيرةجماعةوضليئالمقسلرمعالمدينهق

هنالكيميبوكانالقنرالىتنحىاعانرسولدكانالذىالمكابى

بهبتيمكلونوكافواأححابهمعالرحوئعىبينالجبالفى

إرجاسحة.باايتدنسولثلاطعاماحنعيثسات

السثمسالاصحاح

يونافياثسيخاارملطويلزصانبعدلاالملكأهـ،10

بلحر)ئعيعلمونو،71باءئنرائععنيرتدواأناليهودصيلزم

ويسميهبأورنصليمالذىالهيكلأبخ!اولبفيجمس.2!لله

الموخحمكاتكانواحع!نى،حزريمفىالذلىولمبيومىاوذيوص

خبينةالثروراحابةفكانت.3الضيوفحاحبذيولى

عهارذصحلوءاالهيكفكانلأن.4الجميععلىونقيلةجدا

كماالنساءتدخلوكانتزافياتهـحوزناذا،ممو!ثافيل

يحولاماداخلالىيحملنوكنالمقدمةاصدارالىيشتهين

الئنرائعالتىالمحرصاتمراصلوءاكانأيك!اوالمذبح.3

الأبويهالأعيادتيدولاالمبوتتحفظتكنفلم.6لمنعها

باغتصابيماقونوكانوا.7يهودىانهعلانيةأحديقرولا

تميدكانتواذالثهرىالملكميلاديومفىالنبانحالىمرير

مكلنينلمباخو-!يطوهواانيخحلرونهمأكانواباخوصا؟عياد

القريبةالأممترىالئتضاءوخرج8المعروتفبأتماغحان

الييودضدكألكأيضاهماليصنموابتلماىاحر،ببس!هاية

أنيريدوالمالذيناولثكفاما.9الفبيحةيقر!واحنى

المثحعلوةظاهرةفكانتيقتلونكانواا،هـمهننالىيرتلوا
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أو،دهىختنتماانهماامرادينعلىشكىفانه.ا.الحاضرد

التريةفىوأطانوهماثديهحافىاولادهماعلقوا!ابعدئهاتان

ا!مو؟خرون7و.ااالأسوارفوثمنهماطرحوحهرة

فيلبسرأخبرفلما-ساالسبتيومعيدواثاقريبةاالمغايرالى

انفعهمينصىسواانارهبوأنهمأجلمنبالنارإحرتهمبهم

الذيرتحنأطلبنانى.12البهى3اليوومجدبالتقوى

يتبصو+!بلالمحايبلسببيقكرهوا-لى*انالكتابهذايغراون

.13جنسنالتأثيببلللهلاكليستالقح!حاصاتهذهلان

بررايهمحصبطويلازمنايعحاثااتالخطاةيتركوالمفان

الربلأن+ا؟عظيماحس!انعلامةفهىللوتت!نهمينتنم

الخطابءبولليعاقمهمأناتهيطيلالأخرىالقبائلعلىكماليس

ال!نتركلمئلا.15علينايكونانقضىهكذاالعذابفى

هذأفلاجل.16خطاياناحسبأخررافيجازيناالانقضاء

يخفلهلا4شمربالبلايايهيخوحينماعنارح!تهقطينزعلا

غنص!للقارئينتذكاراالكلامبايجازتلناهبطفنكتفى.17

متقدءرجلالأولينالكتبةأحدفالحازر.18التاريخالآن

لحميأكلأناضطرارايحتصبكانالوجهوكريماهـن1

حيوة-تأكثرمجيداموتااتقبللكنه.16الخئزير

راىفلط..2بارادتهالعقابالىيسبقفكانصبغوض

الحرأع!يفوقل!أنفعزمبالصبر!حتملايتقدمأنيئبغىكيف

لمعرفهرلحياتحنناستحننينالقيامفاما.2االحيوةلمحبة

بلحوعياتوهأنيطلبونوكانوا.مراأخفودالقطيمةالرجل

لحوءمنيأكلأنهليترايالهمصنوعةتكونهاكل!اعليهوو
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م!تينجوفعلاذاامحى320الملكمنبمعااكمورالذبيحة

لهمصحسابختهلأبالثفقةهذدمعهيفعلوتوكانواالموت

ونيخوختةعمرهغضلفىلمجكربدأهوفما235إقديممة1

حمبائهصنذالحمنة!تر!يتهالإحلىغهثنسصيبوخهان!ريمآ

قراب!تالمرلهومةالمقد!ةيصةالف!صنند،لأءمنرو!مب

الجحيمالىينحلرداتأكنريختارانهقاتلاعهببغاج!بالله

ثباتانحتئنرآءىانتالعى:واجبالميص!انهو!ال.24

حيوذالىجازفد!سنةالمتمعينذواصيمازراتايخننهكبيرت

ينخذءثتغالحدذوحيوةتليلةعيث!ةلأجلو!م.5؟الضرباء

غانى.26وكرهاءيبا!ثحيتوخذتابخندتقدفأكونبى

الضابطبدحنافتافلاالنامىعذاب!تالزمانفىهذاأفلت!ر
بارشجاعةوغبت!اتأهذفل!با!.27ميتاول!حب!،ا!ا

لملشبانبإبوتمئلوأدرك.28خهالثيخوهلافأم!قاظهر

الموفرذالقرانعى.لها!تا!تفينثمعناعاثت..أظه5 ساهـ-ومو-و.-!-

فالغبت5!2للعذابتقدمللوقتهذهقالواذوالمقدسة

لسببمحخخاامحتحالوابالرفتيستعمنونهخلبثف.أكانوا

.03ن!برافلكقالانهرصنوناكانيوهصقالمهالذىالخلا!

خلاهراهذاات:وقالنناحالغربهـتعليهيفخ!أتكادثلما

من)نجرأنا-متطعتاذاأنئالمقدصالعلعلهالذى4ارب

حمبلكننى!جمدىفذيدزاوجاعا!مذباقاحملألموت

علىتوفىنهكذا.3اخثسيتهلأبلبارالتىاحتماها؟لنفد!

ليب!نضيلةوتذكارثجاعةعبمارةموتهذكهتاركاالمئالهذا

اجمعين.الثعبلكلأيخسابلنقط،للامبان
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يلزحهموصاتأخذوهماخههـدهبةاتأيخاوحدث.ا

.ما.ظ.ت!عذبالمركأم!اخنازيراصحو!!تيأكلوااتالملك

تريدحاهكذاا!تاالأولوهوفآح!هم.2اشبقراوأخحاب

نتعدىاتمىنموتاتمسغدبتخافناحناونعتامتصلات

تحتتارنثعراتوامرالماكفهفب.3؟بثيةاائعال!

متكلماثا-ل!.اتيقطعاتوامرمريعاهاغاثعلو.(القالى

وامهمازخزبتاااخونهدصرأىاههأطونقحاحهجكيرزعثممفيم

وبضلياكفاريقر!أتا!-الجميعفىإجدوىاهـاثمحسارواذءد

حلوبلاالمقلى:يصذبكاتواذ.ر!فيخهدام!االمقلىفي

قاث)بتبثجاعةيموتهساانيته-اعظوتكانواا!-ممكلالآخروت

فينا!يتعز-ههسالرتاذتيرفالى*لهار.بان60هكذا

يضمزفءب،دفىوفىغائلاال.هـبر"ث-!ادزق!هـهىالانخصا

.ثيرسرقونا!ناكانواالنحوهذا!!الأوا!ذلكماتكلما.7

ب!يفصإودلحا5أئعهصع*را!لجراانةزءرواذنلامتزا-

أجابلكنه.8جمده!تعض-وءلفىيتهذبانقبلءمض

العذابقبلايخ!ااكأفازجلافعللاةغاخا!الا!وىثتبال!

انتانثاقالالأخيرالننفص!فئ!،رواذ.!كا،ولذاته

الذىالدالهملكوشكىاحيرةا!ذدلىنهن!فاا،ثبمأدولثا

.01الأبديةالحيودقيا!ةفىمنايصثرانعهلأجلفبوت

مريعافات-جةلمانهطلبواواذباصثالمثاأ-توزاوهذارررنم

هذهاقتيثانى110بث!جاعةوكالبطتنينهالبإينوبذ

تاغأتجوااعينااللهثهـانعلأجفنالكننىالسصاءش
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قعجبوأمعهوالغينالملكأنحتى.12منهأيضاإكاانا

&و.13ثىءكلاالحذاباتيظنلأنه3الفلاجبر.ت-ت

.14ذلكمثلبعذإبالرأبعيعفبونكانواايضاووذاتوفى

مننحاتأتلناالأفخسلهكذاتالإرتاعلىفأضولما

انتاماايخحايقيمناوهواللهعند!نالرجاء+ننتضرالنا!!

كانواالخا--غدمواولما.15للحإوةارقيامهلمكت!ونلا

بينالقدرذلكأنبماوقالالي!فنظر.16كفلكميعذبونه

تأتظنلاولكىالفممادتابلانكاذتشاءمافتضملألفاص

تعرتهىوتتجلدانتاصا170اللهمنمخفولجنمنا

يسركوتكانواهذابعد.18ولنسلكيحذبككيفإلعظيىت

نحتولنرتفانناباطلانخمل،:قاليموتواذبداالسادص

صستحقضنيناهذهوصارتلالهناأخطئاأننااذانضحنالأجلههت

تجاهر!اذعقاببلاتكونانكمظنلالكنك.16التعجب

عجيبههىالج!هادالكليةامهماما020اللهنحاربأت

فههالكينبفيىالصبعةنظرتالتىصالحانذكاراومستحقة

علىرجاهالأجلصالعبقلبتحتولكانتواحديومبرهة

مىمملوءةالأبوىبالحوتمنهم!كلاتعخلفكاةت.؟االله

نحوهمتانلةمذكربقلبالمؤنثالرومترنةشجاعةحكمة

ادهـوحاعطيتكمأناولابطنىفىظهرتمكيفأعلملست.22

خالىفان.23منكمواحدكلاعضاءاركبولموالحيوذ

ايضافهوالجميعمصدرواوجدالانسكاتلادجبلالذىالطلم

لأجلأنفسكمتاينونحسبماوالمحيوةالروحل!ميردبمراحمه

تفافقانمهانايكونأنهظنانطيوخسوأما.3؟تحراثعه
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فقطيحطهليدلىفكانالأصفريبضبال!ةالمعصلصوت"يضا

وهعيداغنبيحمبرهأنهبالحلفانيؤمنهكانأيخابل3بالمكلا

احنياجاقهويعطيهلهحبيبايكونباء71ثص-ائع!تافقتل!واث

تأي!ظهاوكاناصهالملكدعالهذدالفلاميمتثلمواذ.ة.2

كثيراممهاتكلمولما.26لهخلاصاوهـنب-الغلامتتصح

بالمنحلطمستهزنةاليهفانحنت.27ابنهاتعظانهالرععته

التىأناحمنىا:ابنىيا!ذايلادوىبالحصوتإتوقاالقامى

وربيتكمنيفثلاثوارضمتكأث!رتسعةبطنىفىحمللأك

منكماطلب.28قوتكوكفيتكالهمرصذاالى!،رصاطك

ونعقلتفيهنوكلماالمماءوا،رخسا!ىتنخلرأتولدىيا

.26البئت!رحند!صاروهكذاثىءلى"هـنححةع!تالله

خاقبراخوهـكمعالشركةمعتحقا!تبلالجلادهذاتخفنلا

هىوفيما..3الرحمةملكفىاخوتكمعلا!صبلكالموت

ا-هـاطيعلاانىونتنتخنه!نعلى:الفلا!قالهذفىأيضاتقول

.31-ولحى!وامطةلاب،نناالمعطاةالث!ريعةامرلكنالملك

تففلتلم؟العبرانيي!فىنركلمختلقاصرتالذىانتأ!!

.33هذهنحتملخطايانالسببفقنا.33اللهيدىمى

توبتوتأديبلأجلتليلاعليناغخبالحىالهناالربكانوات

الخبيث)يهاأنتاما0؟3!بيدهنحىي!،لحناأيخالكئه

الفتيةعلىباطلهبارجاءباطلاترتفعلاجميعهمالتاصوأخبث

قضاءمنتنفلتأينلانكء35يداترهعإنالمسماوييى

ولئناخوتىفاما.36الكلعلىوالرقيبالكلالضابطألاله

الحيوةفىاللهعهدتحتصاروافقديمراوجعاالأناحلأملوا
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اللةبقضاءالواجبتكبركبعقابتعاقبأنتلكنكالابديه

الف!ائحلأجا!وجسدىنفمىاملمكاخوتىاناواما.37

انتدهحتقرواتشحعبنا!اىيماصريتحنناللهداعيايةالأب

يكفاخوتى!ف.338وحد1.41هوفانهو!سباتبمذابات

.!3بالعدلىجنمناجميحعلىبالمجلهالصاشخادطغخصب

منأكترهذاعلىتاهياوحارلخطاالملكاحتمىحينند

نكتتو!أيضاةعذا-لأ.يهيستيكأاأتحاكاربتالإحض

اميتتالبنينبمدوأ!ضا6.االجميعفىإلها!لىمتكلا

،الثديدثالقمساواتوفىالذباتحلى*يراوغيل.ايضا3الا

الثمنالاصحاح

اله!خفيةيدخلونابمطنرمعهاذبتواالمكابىيخوذاواما15

حااثبتهالذينويتخذونوالأحدقاءالأقاربنويدعهأ.لمقرى

وكانوا.2رجفلات2متةأنفص!ماىافجمعوااليها!دمنن

ويراءفالجميع!تالمدالحىامشبالىلينظرالربيدعوت

ويتحفت.3المفافقونالفا--ينجسونهكاتالذىالهيصء!!

باالفوقعاوىبفىحضاتإزمعةاإمفأحئةاالمدينهعلى

هؤكأيضاويذكر.4اليهالص،رخةالدماءأ-وات،حويست

عؤدطىويسخطاسمهعا!والتجاديفاخلماالإب-اتالأ!فال

للاممالإحتىلعديمحصلغفيربجمع11،ابى!صار!اذ.ه

عكوي!جميآت!خكان6.رحمةنحولإربامخفبفان

وكاتاواجبةاالأماكنيأخذوكانبالنارقهـنوي!والمدنالضرى

اليرفىصيماولا.7؟قلبا!ليعىعدداالأعداء!تييطك

.8-،تكلفىثاعث!جماءتهوخبر3المهجوهذايخملكان
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أ!-وينجحفبومايوحاقوةيزدادالرجلأتغيبمىراىفلما

ا!ورليحينوفينيقيةموريةكلاقائ!بعالهاىاىاكنبالأهـرار

أح!دقائه!تبا!ركلإصبئفيكانوريعا-فأرهل.9الملك

م!سلحاصفعثربتمنأتللاالأممجفسكل-تو!لاهآلأولبت

،ءمتدإمحارباجلأ!غباغراهـلهأيضاوازالي!ودجنص!كلليمر!ا

الملكعنيوفىاننيكانو:فعزم.اءا)حرببامورجيدا

يدفعهأنعليهالمزوجبالضراجلأجلاليهودمبىمنبعرةالفى

البحبرفىاحلالسرقرفال!كوقتوأر--ل.االلرومانيين

تعحمينيبيحأنهوأوعدء3الم!بييناليهودلثراءي!تدعيهم

تبلصنعليهمستأتىالنىبالنقتيخمفكرواحدقصدرةمسبيا

وأخبنيكانوركابيب:درىاذيهوذاواما.21الكلالخ!ابحف

غىصاخاكوفبعخفيم.31تجدوم!المعسكرمعهكانوايئالذاليتهه-د

باعواوالآخروت.،1هاربيناوافدبروافورحدر!ؤمفبت

منلينقذهمالربال!جىيعهميتخصرعوتو،،ن)نمبقىهـ،حل

لموان.13يقتربانتبل4،عهمقدالذىالمناةففيكانور

اجا!ومنلآبانهيمبمطنتالمتىالعهوداجلغمناجلهمصني!ت

متةالمكابىفجمع.16ال!ظيبما)تدو--بامحمهدما!م

يخشواول!الإءداءايصافحرلاانولأنهمهـصهاالذ!نكانرلاث2

.17بثسر،عةدجاهدوابلعليهـم:الظ-لمبئالآتبكئرد

المكانجورابهاثحتى!االتىالثستيمةعيوفهمامامويتحوروا

المسنظحلةالآباء!صنوأيضابهاالممستهزاءإدينةاوخللمالمفدص

وأماوج!صارنهما!احقهمعلىيتكلوناولنلهأنومال.18

عليناا.لآتيينيفنىأنالقاد:الكلالضابطاللهعلىنتوكلفحن
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نافم!؟اثبموذ!.ا!واحدةذبهفه!جخصة-اوالمصكزنة

!ف؟هتباهمنحاهـيبتحتواتلآبانخمحى،رتاشقىانله

أعفخعدلمكاتالذى!الضتال.42أسفاأنينونىوخهسة

لاث6نهانيةجاؤاالأمه-حخباذحبميه!مكتةبال:غ!ة

منذعلدتحارواوالمكدونبينمكدونياأصا!حىلات6واربعةرجل

النبلسببالفابتوعشرمائةأهلكزاف!ألىالفمانيةكيف

كثي!ةحسناتذلثبصصبلهمفحصرركاء51!تلهمافىءطى

،جلدوايمهانمعحتحدبت!موححششإكلايمااب!3غثنجقي.2ا

ورتب.22فرفأربعاسمكراوجعلتالوطوانعافف

ويوذ،صاتهـي!وميفو!-ننمعونو!يمضرقةكلىعاىمحوادااخوته

ذائم.23وخهسمائهالف-:!بماحدثورتحت!صير

انخناندالهن!علامةوأعطىالمقدسىال!اباشبعاز-لي-؟أ!!

صارتاذ:.2،نيكاذوكأمعتحارباله-فا*ولفىبعينههو

6،فنممأ!تأكثالإعداء!ثا!تحلهان!ا!اخصاطافحرةلهم

همواضحلروبالجراحاثخنوهمكاذوربب!ثلى!نوكنعرينرجل

شرانهمالمىاتوالفبتاولنكفضهواخفوا255يهربواأن

.26الزمانإخيضترجعزال!همجافبكلالىوطردوهم

.27طردهمفىيد:موالمهذافلعسببالسبتحولاتكالآنه

المبتيعيدون!كانواالإعداءوامملابورءلاحهموجىهوا

عليهصغفاطرااليومهذافىنجاهث!الذىنلربومعتتغبتبخارفي

الاملابق!مواالسبتممدأنهمثم.28الرحمةمبدأ

.2!أولادهممععااقتمسموإ:قيةااملوا،:والأيتاموللخصمفاء

حيمأدمنالربوطلبواكلهمعحوماتخرعواهذدفعلواماوبعد
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اولئكمىا!فابتعثصمناكثراوتتو3.8يدهتيصالح.أن

المرتنعةالمحا!نائ!رووبكيعسرت:بوثاومىمحكانوايئلذ

:الأيا.م!لإضمفاء3)تمت!اثيةأقم!اماكثيرةغتائمااضسمو90

لاجتهادهلاحه!ىاوجمصث.3اأيضاخو)!نحي!والأرامل

أنواالأملاببقيةاماالواجبةالمواخصعفىيعالجههـوضى"وا

تيموثاوصحاحبفيلارخص-وتظهـأ.632-ايماورى11!ا

وول.33كفيوذراموفىاليهوديضإديئكاناتىخبيثارجلا

المقدسةارحالم!بالنارأحرتواأخرين"بهضا*لبرصطانس

واجبلابرنفاقععلىاخجوزوماديتانىهربوااكاتهاذ

لبيعتاجرالفاجلبكانالذىابكأما5،فثرنبواما.34

هحيحبكلا.تاتإتأأواثاثبينمخفوفاحصف.3دداليهه

انطاكيةالىحدهواتىالمجدنوبتركالربثبمحونةحقربن

تعخدفالذى36.جيثسهانهزام!منعظيمثحقاءلهتهرض

ينادىكانأ!!أورلفايمهى:ى!تالخراجيعطيهـ3اد"للروصانيبن

يجرحواأنيصنطاعلاهذالأجلوأنهماليهودحافظاللهأن

حنه.تتمر19ائحالف!رتتابعوأفيمماجل!ن

اثماسحالاصاح

التىاخععالصر.ت:اجكاخيبيخساةكانالزماتذلكفى.ا

الحئالقريةالىدخلقدفانه.2كراصةبغرخارهـلىبلادفى

القريةويخللماليصي!)بأتواجتهدفرمبلسم!لهايقال

داانهخاددروهـوحدثا!لاحبامسمينةالجموعهجمتولذلك
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محهمهجنكليرجعانقص!دالقربةسكان!تاملمزخص-مانخة

نيكانورضىصاربطعلمقفطانالىنزهى1فا!ا.3المجازاد

يقد-أنهيخلنوكماتخطبال!قفعفار.(ه!نيموث!8واححاب

بتعجيلامرظهذاهزحوهالذينأولئكعاراليكودعلرويرجعأت

!ت3يخركاتالصصاو!القضاءخانبحنرثزالوما!ركنة

ويجحلهاأورث!ليمالىمبتىأنةهكذابت!رت!إكمأفهاجل

ضربهالكلالباصراصرانبلالمهالربولكن.ها)بكود!قبرة

اخذصبءالكلام-تفرغلمافانهمنظورةوغ!صشفبة!ضف!بة

الاذىجوزعطيمفبعدل.6باحلنةمرةعذاباتوشد!دةاحثصاء

ذلئهوصعء7جديدذكثيرةبعذاباتفيبهـدأحصا-عذبالذى

نارا!تنفساتكبراأيخحامملوءاكانابىاو!ب-تفعنينتهلم

!توقعأنهضحدثالمب!اي!رعوانامراصيهودع!!لضطهق

انحدتالمؤلمةالمقحلةسقطوحيئطجريااحقىلتاذاالمركبة

ينحوركاتقليل!.لالمذىفذاك.8جسدهاعضا!جميع

يفوتالذىت!برذلأجلالبحرامواجعلىدينلطأة"بفف.-4

الىمخفوخصانهههـالآنالجبنالعلو4يزاتبايززتوأنهالبثعر

الجهبرةاللهقوةنفسهفىمثاهدأسريرعلى!حىولاا،رض

حيايزللموهوالمناخقبدنصنيتناثوكانالدلداناتخى.!

كانونتنتهرانحدهرمن-ب!ساقطولحمهانوا،حزا،وجاححليص

يخلتكانبفيلذلكتبلوالذى015الجيثتجميعيتثاقل

رانحتهالتىلنتنأحديحملهانيقدرلمالر-ماءكواكبيمد!؟فه

ويرجعالحظيمت!نجردمنيسقطبدأهنافمن.ااتطافل!

أوحاعهلأتاللهقبلمنالتىالضربةانذرتهئفسهأذمعرنةال!
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ا!تاذاتهراثحةيحنمللمواذ+12برهةكلفىنتزايدكائت

راىبتكبرهيساوىلاوالمائقهللهنخخعاثهوعادو.هكذا

لمالذىالربالىالمجر!هذايصلىوكات.13بماللهئتسه

المتىتالمفالمدينةاما.ا؟هكذاقائلاالبتهليرحمهبك!

ويحيرعاألحفلألىليدمياسريعااليطيأتىاتمزمعاكك

اف4قالاليهوهـالذينواما.داه!ميجفهااتأصهمقب-ذ

مأكلايسلههمسوفأنهدللدننولاهـهعتأهابتيظفيملا

هيهصيرهم.انهيصدلأنللوحو-!الأطفالح5ويمتأصلهململعئور

تبلامسباهالذىالمضدصوالهينى.16ا،تينا!يبتمصادلين

الواجبةوالنفقاتانىالمض*لةا،ويكثوافهجيددب!داباهيزينه

م!يصيرأيضاهذهوفوفء17مدخولهمىمبمحطيهاالذا،نح

الل"بمئههمذيعاتالأرتاماكنجميعهيحولوانةيهىلحيا

تضاءعليهأتىقدلأنهكلياأوجاعهتمكنلماذلكن1805

الآتيةارمالةااليهودالىكتبموئيساكانوهوالعادا!الله

اهلالى.!اهكذاحاويةوهىتضرعحالمضمرنها

انطيوخهـتمنولحصعادةوصحةهلاماالحسالريناليهودالمدينة

فىوننلحونوبنيكمأننمبعاخيةكنتمات.28رالقائدالملك

السصاءفىرجائىجاعلاعخليماشكرااففانكرالجميكل

منرجعتواذبلطاضهاذكركصولكنىمرضفىنانى.3ا

أهتمأنعلى!اجبافح!بتنقيلمرضوأصابنىفار--

لكغنىلىلىهوفيطتانطاولست.23العامةجميحكمبمر،افظة

فىأبىأنرأيترتد.23المر!تصنأنجوانعظيطرجطء

اظهرالعلياالأساكنالئبالجيثىيردخلكانفيهاالتىا،ز.نة
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مخافظن!يئاححلاذالكى.؟2الرئامةبعدهيقبلالذى

الأمورلهتركلمنالبإدانهحكانةيصامع!لصيربثىءيتوراو

الرومأءجميعفىمفكراهذدوعلى.25يضطربونفلا

ومنتظروتاتيتالمرراصدونانهمإمل!14وجيرانالقريدين

كئيردمراراالذىحلكاابنىانطيوخسفرستالأث!ياءححوا!

اشيهوكتإتمنكمكثوينبهاوصيتات-اياالمطلكا!اجاريا

يحفضأتوامالكماليكمفاهـغب.26هذه.عدالمذكورات

المعامالاحسانذاكرينولابقىلىوداعة11!مواحدكل

ويتبحورفقبلطفيهعملاتحرتمنهفانى-27والخاص

باث!دمضرو!،والمجدفالقانلاذافها.28ويوافقكمتصدى

لشقىدموتحاتالجبالفىغريباغيرهمعنعلوكماالضربات

كنخائفاكاناذإذىافيلبمىرفديهجفتهبتتلوكان.92

مصرهالىالفيوميطوربتلماىالىانطلقأنطيوخ!!ابن

العلالعرالاصحاح

أخفوالهمالرببنصرمعهكانواوالذينالمكابىاما10

الحرباءبنقهاكانتالتىالمذابحوهد،وا.2والمدينةالهيكل

صنعوائمالهيكلوطهروا.3اسضاوالمناسكا)شوارعئ

ومربوامنهاوأخذواحجارةمنناراوهدحزاخر3مذبحا

التقدمةوخبزوالمصابيحالبخورووضعواسنتينب!دالذ!،ئح

علىصنطرحينالربالىببتهلونكاةواذلكعملوافا"ما.،

كانواانولكن.هذهمثلدلايافىأيضايقعوا،أنبحلونهم

انالض!بيديسلموا،:تبلهمنيوبخواأننالاي!رايضايخطئون
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فلكفىالهيكلتطهربصنعأتوصار.هومجدنينبرابرد

الخاساليو"قىالغوباءنجمهكاتخيهالذىعينهالبوم

وعيدرا.6كسلوثسهروهوعينهالثهرمنوالعئنرين

عيدواقليلزمنقبلانمذاكرينالمظالبثوعايامنهاذيةبالمهرح

فلا!ل.7إلأ!حرتنرمثلالكهوفوفىالجبالقالمخلالعيد

ءأخضواغصاناباوراتمستورذارماحايحملوتكانوأعذا

بأمروقضوا.8مكانةيطهرأنمرالذىلرضواونخلا

هذهعامكاىيعيدواإنالب!ودثبجميععا!عام!غضاء

الث!ريفمحىالذىأنطيوخمىوفاةكانتفهكذا.9.ءالإ

المناغقانطيوخمىبنانباطورفىءإتمانمصلآتاما150

المقاتلاتفحعلتالتىالث!!ورعنالكلامبابجاز!نقت!س

ادممههـ،افماناالمملكةامورعئىوإىالملكاخذلماضهذا.أا

المنقببتلماىلأن.21!وموثفينيقيةجي!مشرفي!!لومبا

خحومامعاليهوديكونانعزمبالعدلم!كس!ا!ناذماكرن

.3"ابالصلحمعهمويعملعليهم!طرالذىالخللملأجل

أحدكلمنيدعىوكاتافباطورعنداصدفاؤهعنفوه!لفلك

وانتقالمهميلرميطورحىعليهاإؤفناقبرص!تركهلأبلخمائنا

ذاته-كريفة!اطةلهيكنلمواذالثريفانحليوخمسالى

قائدصاراذغرغيااما10،الحيودوفارف!صرهمن

.15عديدةاليهوهـمراراويحاربالفرباءيتخذكانالأماكن

المحاصنيملكونكانواالفينا،دوميبناتارضاهذاومع

اورشليم!نالمطرودينويستقباوتاليهوديعرونكانواا!واجبة

المكابىمعكانواالمذينوأما.16دجاربوهمانمجتهدين
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علىوهجهواله!معينالي!:نبالصلواتاللهالىتف-عوا

عظي!يبجبروتمحاربينوواخلبوا.17الأدو.يينمحماصن

ءثربت-تبقلليسوقلواالمحاصر!لمناراهل!الأ!ا!تاغهلكر

الىلاف2تسعةمنبأقكليص!بمضوهرب.18الضا

للحقاومهيتبغىكظلههاوكاتنديداحصناحصينبتبرجي!

والذينوزكاويوميفث!معونلمحاربتهمالمكابىفترك.91

كانتالتئالمحارباتا)ىو!وجه.2.جداينكثبكانوا-مه

الفخمةبمحبةمخدوعينننمعونمعءانواوالذينأكثرقضره

يهربواأنغنركوادر!مالفسبمينواخذوابالمفضةارتثوا

الثحعبرؤمساءجمعكانبماالمكابىأخبرف!كا.2ابعضهم

صصنديه!اطلقواأذبائنهضةةالاخرباعوأكأنهموهيخمم

يص-واخذخاننينصارواالذيناولئكتنلالحالففى.22

جميوبالأيادىمالمىلاحيعملوكان.23البرجريئ

.؟2اسفاأعث!رين!ناكئرالمحمبتفىضتنلبالفلاحالأثحياء

غريبةجيوثاامصندعىاليهودمنغبلاالمفلوبثاوسقيىعخأهـ،

كافدوجاءبقليلينليسىليا6منفرهاناوجععالعددكفيرة

كانوااذواصحابهالمكابىوأما.25بالسلاحاليهوديةيأخذ

عكالترابويحنوناللهالىيتضرعونكانوااليهيقتربون

عمدمنحلرحين.26بالمسوححقربهممثتعإنوهمروههم

ومماندالأعدائهمعدراويكونمنحننالهمليكونالمذبحادفل

التضرءمنانتهواواذ.27النا!ومىيوضعحكمالمعانديهم

الإعداءمنقربواواذالمدينةعن+عيداوهـصارواال!صلاحاخذوا

كك،هواماكلاهماتحارباالشم!ىافاثسوعند.28اوتنو
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كاتلهمأولثكوأماالربعلىرجاءهمغضيلةمعكبةوكفيلاليه

للمعان!ينظهرالق!الاثتدواذ92.المتجاسرالحربقائد

بلجعخيلعلىوج!الهيبةذو!رب،لخحمحةالسماءمن

المكابىىجاف!ثاثناتومنهم..3اليهودمس!نيسرذهبية

الأعداءعلىيلقونوكانوابسلاحهيااياهيئماتيحفخلانه

غيرصتحيرينذلكأجلمنتيسقطهفكانواوحمواعق-حماصا

وخهممائةعثرونالفافقنل.3أابااخطرومملوفيئيئمبحر

حصنالىهربنيحوثاوصأحما20أفار-!ومنمانةرجل

وأما.23كرداصعئيهمسلطماكاتاوذىالمنيعكازارا

.34أيامأربعةاحصقاحاحروافرحإنواحححاب"المكابى

كانواالم!ضعثباتعلىكلينهـتهدأخل!نكانواالرين.لكن

اليوماث!سفواذ.35تبيحجم!ثمويبهـونرثئةلعنةيلهفون

لأجلغيظامحتمينالمكاب!اصحاب-ت،باءونفعثرالخاس

وحفن!ىبق!بهاجمينبتفجاعةالسورالىاتقدمهاشتجادبة!

مثلهميصعدونصارواايخاوغيرهمم.26بصحد:ناوبداو

اللملأعفبتويحرقونابوالأدوالبروجفىالناريإثدثاتاوبعلب

مينيهحدةالحصنيتكأبونالوافيولم.37أ*يخاءانفصيم

أخاهكرياصاوتطوههلكرفأمهضعفىمختيافيموئاو-!!وجندو

الرمبايباركونكافواهذهافثولما385وألهلوفانسى

وأعطاهما-صانيلفىعظائمحنكلوالثهـالذىبالتمعابيح

ا)فحر.

عث!رالح!ىالاصحاح

ونسيبهالملكوكيللوهياانحدثتيلزهـتبعف.ا
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وجميكلالظثمانيىجمع.2كانمماهاخحلاال!!ثرووا!ا

مملئاالمدينةيجعلانهظانااليهودعلىوعسكرالفرلحات

منالكمثلالفضةلاكتسابلهيكونوا)هيكل.3للامبم

قحت!نكريخر.44لذكللىمبيعاوالك!نولتالأخرىالأمم

وعكالفرهحانوإلوفا!الرجاكئرةعلىمتكلبلاللهبسلطان

كائتالتىصوربيتمنوترباليهوديةخدخل.دضيلاثمانين

وكانغلواتخمسةنحوأورنليمع!تبعيدذفلجق!وضعفى

انهمعهالذين،المكا:ى3ءإفلما.6الح!تذاكيحارب

!مودموعبدكاءاهـب1!نيطلبوناكانرالمحاحنيحارب

ثايكاش.7ائيلا-سلخلاصصالحاملاكاايردىأتالجموع

حالماأنهبمالآخرينيحخسوكانالسلاحأخذذانهالأولهو

انجئحاحفج!بريثمفمادروااخوتهمتيعينهالخحلصتحتبرونه

يتقدممىفار-!ا!،مهمخل!تأورشنيمفىبعدكلألواولما.8

باركوافحينئذ.!لإموذهبصودمادحابيخى!بانجا!!

إلىمستعديهتوحارواأنفحهمونثصجعتالرحيماحلهجميعهيم

؟لىالكاه!رةالوحوثسببتبلالناصفىفتمطلحىرينفذوا،

هـعملأنبنشاطوتي!سدإفكانوا.ا.الحدي!ديةالالحوار

علىافهجمه.أاالربعليهمتحنناذالسماءمنناصرا

من5ربا!افأخثراحدمفهماوطرحوكالأمودالأعداء

جرحىواكثرهم.ا؟الجمإحاوهزهـووستمائةالفالفرهصان

3!واذ.13بقبحهارباانفاتنفسهولوهياعراةانخئتوا

وعرتعليهصارالذلىمالمنقحاننفسهفىفكرأ!،فيو!د

شى*كلعلىالقادراطهالأنبينصغلبغيرهمالصبرافبحنأن
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يكونمابجميعيوافقهم4اتعدهمفث.1،انا!سلهمإرسل

لىالمكابىفذن.دا"!-،إحر!معا!المكيلزموأنهعادلا

وجميح.الجميعحسال!ريفتمكان+نهإوسيا!الماجىيع

.16الملكبهاذتالي!-دع!تلوم!ياالىالمكابىكتبما

بهذالوهسيامناماكلانتفانيااليهودالىالمكدوبهمصائل(رالي

يوحناان3170اسلاأاليهه!دثعبانى)ومب،-تالنبع

يطلبانوكاناالرمانلاعطيا!ندكممنافىشلصلانوابيدطلمو!

ن؟أم!تفكلحا.18يديهمافىبهاالمخهراإئياءااكمفأت

فبهالكماذتحلالهىالنىوالأثسباءفاخبرذ"الملكبربت

ب!!ماالىفاهتمالإموثفىالى"مانةتحفخلونكنتمخات.!ا

الأخرفللاثياءهووما.2+اتللحضمبيااكلماكونان

إرهلبتاولاو)ثكلهؤلاءففيئاثيتابهامخاطباأوحسبتغقد

السنهفىبعافيةفكونوا.2اكميخاطبأتعندىمر

ثىر-ت!العنرديئءالوابماليوفىالارب!ينوهـا!ثامنهالماته

:هكذاحاويةكلانتالملكرلالةواما.22ديومحقورص

انتقلاد3230الصلاالأخلحىيالهالىاكثيوخع!انحل!ن

بلايكونونملكنافىالذينأتفنريدالا3صهةبينماا!!أبوظ

اليهودأتمححعناخانفا.(3رأمورهم!يجتيد؟تأباضحطر

نأارادواصكزخصاليونانيبتسذتا!ىلينتقلوالادتايذعفملى

.25بنرأنعهملهمنأذنأنمنايطلإونلهذاةبمننهمي!مسكوا

فقخمينااضطراببدونالأمظهذهتكونأتنريدأننااجلخمن

فتحسن.26بانيم6كعوائداليصنعرالهيكقلهميردأن

ويكونواارادتناأا،مانليعهلووأعطيتهبماليهمأرسلتاذاالممل
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ال!الملنهرلالةوأصا.27*ينفعهمبمااويشحتغلوه!ليمبقب

اليهودلشيوخجميعالىالملكانطيوخسمنهكذاكانتأليكود

نريدكطفافكملح!المينكئتمانء28السلاماليهودورباقى

تريدوتانكمقائلامنلارومىاليناجاء.92دصافيةأيضاونحن

!الإمانا،فنفنعطى.3.عندنايئالذاحصبكمالى!نزلواأت

حسنثتص-شهرمنالنلثيناليومحتىيماغروتالذينلاولئك

يضرولاقبل!تكماو!ننهممأكلهماليهودإي!تعى)وا310

*32بالجهلفعلهـ،اسببهالوجوهـتبو!هحنهمأحد

فى.3بسلانوانكه.33ليخاطبكم؟يضامنلاوصارسلناو

!معف!الخامعى!اليومفىوالماتةوا،ربحيناتثامنةالسنه

فيهارسالةالر!مانيينإيضاوارهلوا.،3صنثقصثصهر

رلحو،صافا-!!مروطيطد!ميميو-يذطصقهمنهكذا

التىالأثيا،ان350السلام!اليهودثىعبالىالرو!انيين

لكماذناايضاونحنالملكنسميبسيالهفيهالكماذت

يعابافارملوالملكبرايخبراتقضىالنىالأثياءاصاو.36

لت3واجبهوصابح!بلنقضىباجتهادبديخكموتثاوراأحدا

ونحنلكىوارم!لواافاهرءو37.انطاكيةالىقادموتت،ننا

الثامفةالسنةفىبعافيةفكوذصا.38مرادكمنحلمأيضا

.صثق!تثهرم!تعفسالخاممى3اليوفاوالمائةوالإربعبت

عتنرالثافى*صحاح

المنكالىينحللىلولحمياكاتالحهودهذهحصارتف!ما.ا

المكانعلىالقوادولكن.2بالفلاحةيفتغاون!اليهود

وديمونونأيضام!وايرونيمهجناءبنافلونيومىوليموثاوس!
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بالهدو*يكرنواانيتركلوهملمقبرصرئيص!نيكانورهؤ،ءومع

طلإاانهيمهكذامابراجرمواياخاأهلأ!ا30!اصراحة

الذىامفتايرء!!اأنمعهع!كنوتيصكانواالذل!اليهود،ن

عراوذوينخمي!تلمكانهواولادهمنسانهممعهبؤهماقد

يكونوالمفينهلهمااذ!؟تدالعاعالمدينةقضا،فحسب.،

اتللاصمهمقوااشرالعمهتفاح!اروواذلمحئحتهمبتىءبنى-ت

علىالحانرةالتساوذهذهيهوذاعرفواذ.همائتينمن

العادلايحاكما!!!ود!،هـههالذيناوربلاهـرث!ه.بدأفا-!

احسفتواتنحع!ليلاالميناواحرفاخوتهقاتنىاعىوا!ى.6

البكنحا-تواط.7.،سمشفققلهمهربواوالذيئباننار

واذ.8يافااهفجثيعويستأحلأبخصايرجعكأنهذهب

اليهودمعابخاذإكحثلايفعوأاتيريدونيمنيااهفأتتكأف

بالناروأحرقيمنيمااهلعلىليلافهجم.9لهمالمساكين

مائتينمووركيمأورث:النارفهـءيمراكأ!ىائدتتمعالمينا

غلواتتسع-صةهناكمنوذهبوا.ا.غئوةاربصينو

لاف3خيعةإ"باء،حاربواتيموثاو-!علىحضك!بسيممارين

بعونشديدابا-ص!ارواذ.اافارهـمائةخى5راجل

مغلوبينححلوابالصوبقيةيهوذالإصحابالمعدحارار)4

أنهماياهواعدينالآماتايعطيهـمانيهوذا-تيطلبونكانوا

ذايهههـذاأما120هذفىيخرفىويننهعونه!-أعىنهيعطه

بالمصالحةعدهمفهكنيرفىأمورفىحقاينفعزنهأنهميظفكان

.الىاتىثبم.13اخيتهمالىتفرقواالأماتاخذوارإف

اممبخلطحسكونةوامواربجسورمسيجةححينةمدينه
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متكلينداخر-نيم،نوافالذفيء13ءسنينوا--مهامختلفة

يعملونكانواالمض؟تاسنعدادو!إىارالأسهثباتعلى

.15يحللابماومتكلمينمجدفينذايههويثتموت-صفاخابت

اريحاهحمالذىالعظيمالدنيارئيمىدعوايهوذاأصر،بوأما

الأموارعلىوهجموايشوعزهـتفىمحافتولاى4قناكباث!بلا

وتتلواالرببمثينةالمديفةفأخذوا.16ثرويداهجو-ا

غلوتينعرضلهاالتىالقريمةالبجرهاتت!تححىلااناسا

انطلقوانمى.17القتلئهـممنومملوءذمصانلةتتراىكانت

الذدتخارفاالىاوأتهذغلهوخمسبتهـا!مائةهفأك-ت

الأماكىلدفايدركرولم.18طوببانبيئيم!*ونمصكانها

-اموخعفىاثونررجعنيثاي!"ا-لماذلأنهثا:صة.بى

اللذانوسوميباطرسدوميثاوم!اما.ا!جداثابتاحرلحا

منرجللات3خشرة-تاكبأهلكواإكابىاصكل!فثاداانا3

رلبالمكابىواصا.2.الحصتؤتيىوثاو--!ركهمالذين

المتقاءال!وخرجافابثا!ببتورب،بمحزوغاافىمشرحوله

و!نرابأ!الفوعفسونمائةححتتهءاناوذىثنيىوثاو.

تيىوثاوصعرفواذا.2امائةوخىلات2نلائتانفرهات

الآخراالمححنالىوالاولادطءالنصنارللمبهتيهوذامجىء

لضيقةوالقربالحصارعمر!نفاتت-نيرتامعهالذى

الخوفوقعالأولىذا!3جوقةظهرتفلط.32المواضع

وانهزسوان!ىءكليبحصرالذىا!هإاحضردمنالأعداءعلى

يدىاححابهعبينينطرحونكانزاانهمت!تبعخى!منبعضهم

جتايضيتىكانيهوذااما230ميوفهمباتمبنويمقطه
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واحا.،2راجلالنائلثينمنهمحرحكالنجسينليعاقب

ومحانوموسبباحلرصدوميثاوصجاذبق!قعتيموتاومى

باء3كانتبيدهأنأجفمنمالماينركانكثربتضرعيطلب

الخيانصوتههـتلهـ!يححلالذيناليهه-د!تكثيرهيئواخوة

المرسومحعبميردهمانةبيمانوعدواذ.25عليهم

الىخرجبموذاواما.26الاخوذلمخلاصسالمافاخلقود

وتتل!روبوبعد.37ألفاوعثىينخممىت!فلترنيوت

كاتالنىحصينة.ديؤتوتغز-اىابالعسكرارتحلصولى*ء

الأهصوارامامأقوياءوثباتمختلفةوامماوهعبفيهامصاكنا

للقف،ا-كئرةأدواتغيهاوكانبالجبروتيظوهـونكانوا

الكا-علىالادردعوالما!كنهيم.28ههاهأوالحسقعداد

وطرحوامستعدةالمدبنةااخذهاءإعإاقوةبقدرتهيكسرالذى

تمومن.92اففاوعثرديئخىمهداخلاكانواالذين!ت

ستمائةاورشليم!هنبمدال..ىارسكيثيينمدديةا)ىذهبوا

العكثيناتإثءناتهـا)ماكنهاليئثحثدفلما.أ.عوذ

أيضاالئنظوةفىزحنبلطفاوافقوهموانهمار!هميرسفون

ايضابورما!أ)ىيكوذواأنوحضوهمفشكروهم.3ا

التقاءالىاانحللقوابنديكستيس!اعيدثبعد.32الأمحابيع

راجللاف2ثلثهفىخرجفانه.333ادووالىغرغيا

تليليسقطأنثثا؟نحاربولما.34ة،رلى:اربعمانة

باكينورمندوميتاوصاممهرجلوكان.35اليهودمن

يأخذهاتيريدكاتواذغرغيايمسككانوجبارافار!ا
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نانفلتكتفهوقطحالثراتيةبلد-تفار!-علد"هجمحبا

حإثاورشبنمعيمطنوا.الذبتأما1365مرهالىءسغيا

يحصىانالربيهوذافدعاتص؟واتديلاطهيحاربونكانوا

ورفحالأبوىبالصوتو!دأ.37لل!تبوغائدا!عينا

جعيهوذاأما380غرغياجنودفهزءبالتسابيححراخه

تعهرواالص،بعاليإمأثرفولماث-،3مدينةراتىجيشسد

الثابح3اليو!ق.!3السبتهناكوعب؟واأرمادذحسب

الأترلماءومىالمنحرحيناجسادلبإخذوااححاب"ميميهوذاانى

كلثيابتحتفوجدوا..4الإ-،اتاخن!إفىيضعوهم

ننكىاتىايمنيافىكانتالتىا،ثثاتعحلاب!تالقفإ!مهت

سقحلواالسبباطذاأنيهـللجميعفخل!عهنهاأليي-دنريمة

جهاراأظهرقدلأنهاءطدلاالربقخساءجى!!36فب،ركوا.4ا

ثايطلإوااوكانهيتضرعوننجعاوا.2؟مخفياكانما

الجحيعظكاتالمجباريهوذاوأماالمردكبا،نم!فليايمحى

لمببحارمانخلرواحينماخطيةبلاأننصءخميحفظواان

درهحااشفينححدقاتوجمع.أ3امرطوإذبناأولئكخطايا

لتت-باورثطيمالىوارملهاجالار.!إداعىالفخ!ة!ق

كاناثباوتقوياحسناصنيعاحانحاالخطيأةعندبيحه

المحاتطينقيامةيرجويكنلملو،نه.،1بالثيا!!يفكر

نايررئىكانلأنه.(هباطلةالموتى،با!ةإحلوالكانت

فصالح.46جدبةنعمةلهمصحصظةدكون3بتقاوالرأقدديئ

انراقدينلأج!الفداهذاصنعفلهذا.المكرهذاومقدص

الخطايا.منلينحلو
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علئرالمالثالاصحاح

نايوذاعرتوالمالهرالاربعيناصاهصعةاالسنهفى.ا

ومعه.؟اليهوديةخدجيثىصعجاءاغباحل!رأمطيرخص!

مائةيونانىجيثىكلومعا،مورعماكاوا)وال!الوكيل!ولحسيا

واثنانخارصوثلثمانآآ،فوخىمةراجلآلإففىعفث

وخالطهم.3مناجلذات--كبظرنلثهائةفبؤومث!سون

عنلاذكنضب!هـاياذخ!ىانطفإ!تيمىعا-وكاتابخامنلأو-!

ملكولكن.4رنيمابحيراتيرجوكاتبلالوطنخلاص

لومباأتبردفلماالخيث!ىادطيوخصغخحبهيجائموك

المكانفلكعادةهىكهاأمرالثرورجميعهحببهوهذاأن

برجضعالمهدلكؤوكاتفب-ياهالىويقتادودبةاحشوابات

ومنظرهبحرحنةماعلىرماداهـملوءاوكانفراعاخمسين

غريمببحلر!واأتغأمر.6ب،لرمادمم!حلا!!بظاسف!ا)!

للهلاكيدفعونهجميعهموكانوأالموخصعثلتهـنا،لهي!اتمححلب

وأنالثىسيعهالمنعد!ذاكالثريمظلهـذهيموتأتخ!ات.7

ارتكبأنفان!عخليمانعدلا.8منلاو!!للارضيعطىلا

فالمتدهينكاناورما!هناردائذ!المذبحعلىكئبسذآثاما

مظهرابجئءكانالعقلملجمالملكواما.!الرمادفىموته

هذ.يهوذاعرففلما.اءأ.يهمنانرافيهوداعىنفسه

الآنيعينهملكىوليلانهاراالربادبعرأنالثعبدص

يعلمواانيخثوناكلأمهلأنهم.اا6لماديينهمكماأيضا

تحتيمتعبداتيقركولئلاالمقدصوالهيكفوالوطنالطريمة
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اذث.12قليلاانتعئسجديدهـنالذىالثعبالمجدغيهتالأمم

ببكاتالرحومالربالىمتضرعينمعاجميحهمهكذافهلوا

:اموههيهوذانمزاهمانقطاعددونأيامنلثهوانطراحوموم

ناقبليخرجأتعز!المثعيخةصعهوواما.13يستعدواان

حكىنيتركالمديفةويملثاليهوثيقالىباتورلكرالملكيدخل

وح!تالعالملخالقاقكالهن!حلم.1(الربلم!ونهالىلأ!ور

والمدينظوالهيكلالثرائعلأجلالموتحتىيراهدواأنأصحا:"

وأعطى.13مودين!ولتصكرنممديننيم:اهلوالوحلن

عكليلا!هجمجبابرذثبانا،رواتتاللهنحرعلامةأصحابه

الأفيالواعضمرجىآلافأربعآالمعسكرفىوقلإ%أدار

خوتاالمعسكروأ!لأوا.16اوبيتفىكاثالذىالجمعمع

عندهذاوصار.171وانتصاذاهبونحذاباافطوعظيط

ذ)فاذالملكوأما.18الربصشرأعانهاذالنهارصبهح

يتقد-وكان.ا!د،لآلاتالإما،تيحاربكانا!بهودبم!ارة

ويمثرينهزمكانلكفهاليهودحصن،انتالتى!-وربيتالى

الضروهـمةالأثصياءيرسلبهوذاوكان.2.عمحكرهويتناقص

اليهيدجيثسمنانساناأنالا210داخل!ن3إنواللذين

واخذوفىعنهففتئنواللاعداءا،ه!راركث!فردوق!تاممه

صوربيتفىكانواللذيننانيةالملكوخاطب.؟2هو-جنر

غففل!يهودااصحابوحاربانطلقثمفقبلهالأمانوأعطى

انطايمةفىالأموروكيلتركهالذىفيلبصانعلمفط.23

ويحلفلهمويمتعبداليهودالىيتضرعوكانناندهثسعصاهتد

وأكرءذبيحةنقربأحللقحئعادلايكونمابميععلى
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تانداهو!فالمكا!!اددوو.2،بالهداياالمكاتاتحفوا!بكلا

نلمايد!الىأتىفلماء25انيبتالبمرئاسهالىتلرطيمى-ت

يخثىكلانوهوالمحاحبةسايدهـ،جلأ!ليحزنونكانوا

لومسياصمدحينئذ.26العهوددنجقضواانارالوالأنهم

ئم.النحبخراباف!مسكىوهدأارحجةوبيزالمةدرعلى

ورجوعه.الملكانطلافكانفهكذاانطاكيةالىرجم

عتنرالرابعالاصحاح

نايوذاأحسحابعرف-صفينفلثهزهـنبعداما10

ميناءفىوهـغنشعيدجمعصكلطحمدصيلفكصىدن،ب،مريو-ى

خصدالبداتأخذوانه.2الواب!ة!عإوافااىاطوابكت

القيممىاهمهامساتوكان.3وكيلهولوميا:نحليوخدلى

الاختلاطزمهتزب،رادات"ننجسلكق"عظدماكاهناالذهـكان

تقد!و،تلا!ار؟جودهـتبوجةلهليدىأتيأ،كاناذ

الحاثيةالمنةفالملكديمتريوسالىغأتى.؟المفب!ألى

نروعهذهوعلىونخلاذهبياأكايلالهمقدص،والما!ةو"خ!مين

واذ.دابرمىاذلكفىفعىممث.اليي!تم!انهااىبالتى

بأىوينالالمفورفىا)لاديمتردولىد!اهلحيقهفرححةاغلنم

.6هذهعلىفأجاباي!؟دايعتهدثصوراىوعلىائنبء

يهوذارتيسهميننيين!--ود-!تعوتي!ت الذلدااالمهـيدالذا

ناالمملكةيدعونلا6ويمجسرتالحروبيريدونالمكا،ى

الكهةوتاعنى؟بانىمجدمعدوماغدوتماذ.7بالرحةنكون

لمنفعةيكوتخيماا،مانهلإحفظأول!80ههناالآنجنتالأعخلم
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جنننمالأتأيضاالمدينةلأهلينبغىفيما،تب!سوثانياالماك

فارغب.9خبفهلسبببقليلليص!ضرراويحدثمضرةكله

لمحئفكفحسبهذدمنثىءكلءرةتأذاانكالماكأيهااليك

مادا"فاذده.ا.ولجنسنالبدناترىاتللجميعالجهر

ذا1105الأمورقراحةتحصلأندممكنليسباقيايهـثذا

ذايههصعانديناكانرانذيئالاحححابضباقىمنههذهقفإت

الفيلحصساحبنيكانورارسلنللوقت.12ديمتريولىاحموا

ويبددبيهه-ذايرجعانواوححاهقاندااليهوديةالى

.1(الأعطمواطيكلعخبماكاهنماإقيمساوي!صير!عهالذ!ن

كانوااليهوديةمنيهوذاعنهربواتدكانواالذينالأممحيننذ

وبلاياعماليهودشقاءحاسبينأجواقانيكانورمعيختلطون

بمجىءاليهودسهعفلما.،1الفلاحسهميكونهموأما

يحسلوتوكانؤاأنفسهمعل!التراباإلصثا،ممواجتماعنيكافور

قسيا.يتماهددائى،والذ!الأردألىثعبهيثبتالذىالى

الموضكلذلكمناارتحاوأنو!)وقتالقاثدفأمر.16بالنصر

يهوذااخوثحمعوتاما170دماواقريةالىواجقمعوا

المفاجىءالمعاندينلمجىءافطربولكنهذنجكانوريحاربكان

وعظمةيهوذاأحسحابجبروتسيعاذنكانررواما.18

القخا-يحنعأنخانفاكانالأوطانى!المحارباتفىتلوبهم

وثاودوهيوسيوميدنيو-!ارملفلذلك.91بالدم

هذدعلىتنكرواتلما02الامانوياخذوااليعطهومثيالى

وأ!لنجميعفكانبهذااشعبااخبربعينهوالقاندصويلا

غيهالذىاليومفرمموا.2ابالصلحيأذنوااتواحد
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واحدالجميعهموجعتاكرامىوحماتالح!سجميعايتن!اورور

المواضبمفىمتسلحونرجاليكونأنيهوذانأهـر.22واحدا

مخاطبهوتخا!بواالمحاربين.نبضتةشريحدثلئلاتالواجب

ابداثرايعملولماورنليمفىنيكانوتومكث.23موافنة

لهكان.(2ااجتمصهقدالذينا)جمهورأجواثاحلقوا

وتله.د؟ملبه!تلارجلمافلاوكات!بيبايثوذادائط

يتعاثرانوكانابالراحةوعاث!ف!زوجبنينويلدجديرهلى ...أ.

لمعضهمامحبتهماراىاذالقي!د!فا!ا.26جمب!1

يوافقنيكانورأنليتههوكاتديمتريومى!الىأتىوصعاهدتهما

راصديهوذالنقسهخليقةيصرأنعزموانهالغريبةبا،شياء

الردية.الرجلهذالشكاياتمحغياالماكخاغتاظ.27لك41

والصداقةالمصاحبةنقإلأيرتهلانهقائلاذيكانورالىكقب

528انطاكيةالىمفلو،المكابىسريعايرهلانيأمرولنه

تدماينقضأنغياواحتهلاندهثىهذهنيكانورعرففليا

يقدرلماذلكنه.92بشىءجلاليضرهلماذبهرصاهدا

المكابىفاما03ا،مرليتممالزمانينتظرت؟،تالملكيقاوم

وحثعالكاءيلافيهوةذدأبا)قساوةمعهيعمل8نيكانوأتاىاذ

فجهعلضليستالقساوةهذهانفدرى3كالعادوليس

عرففلما.3انيكائورعنواختفىأصحايه!تقليلين

والأقدسالأعظمالهيكلالىانىبالقوةهبقهلالربالآثتان

.32الرجليسلموهأنكالعادةالذبائمالمقربينالكهنهفأصر

.33المطلوبهواينعلملهمليسانهبقسملهفقالوا

يهوذاتملموئىلمات:قائا!وحلفالهيكلعلىيدهفهد
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المذبحواسلحالنرابالىهذااللهمعمكفاهدمعصنقلا

مخصى.هذهغالوذ.3أالآبلباخصأجددهالهيكف!هذا

كاتالذىيدعونوكانالسماءالىايديهمبمطواالكهة-فاما

الجميحالهياانت.33هذفىقانلينلجنسهمناحرادائما

ولبكلفبنايكوناتتاخذتكعىءالىاحتيااكايسالذى

الىاحشظقدسكفقدو!سياياربفالآت.36مسكنك

.37حميد-تتحلهرقدالذىاحبإت!ذاهـمجد!فالأبد

اسحمهرشليم.51مثيخةمنتهـرجلنيكانورا!،3!ثكى

لأجفالذىجداال!معةثهيرالمدينة-حبرجلأنهارازيا

يعسفتطزيلازمناتمسكفهذا.38دبالده!لجقبكاتوداعتة

لأجلونفسهجسدديملمانيردخىت13والمفافلعحداليهود

التي!النجغفةيج!س(تنيكافىوريريد!اتولما.!3اخليةالمو

..؟لماخفوهالجند،تخهسطئةار-لالمهودلبقضكانبها

كثبراذسراا!يهوداخرقد،ةتههذااخذاتلظتكانلأنه

ويخلعوابيتهعلىيهجمواانالجمي!ر.ز-عكاتواذ.4ا

خسربرحلاخارواذاالأبوابا5يحرقهالناراويكدهـءالباب

رامنبالكرامةيهوتأن!اختار.2،بالميفنفسه

وات.43باتلاددلائقةفسشتائمويثتمللخطاذيسنمبد

هـاخليهجحونالجمهوروكلاندلتدف-صتضيتالضرد"تكنلم

الجمهوكأعلىنفسهوحرحالحانطالىبجسارةفععىالأبوأب

مجالالهفحارلوقوعهمريعافابتعدوأ.4؟بثمجاعة

ومحتميامتنف!ابعدكانولما.43الفسحةومطفىفجاء

جراحاتمجروحاوهوعظيصاليلايسبلود،"نهضبالفيظ
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-46رفيعةةصحصعئىووقفجارياالمجحهوراجتازثقيله

علىوالقاهاكليتبماديديهأحشاءهفأخذاكليةمادمهخوهـت

وهكذاايخال!يردهااتالهـوحوذالحيرصبدداعياانجى!ور

.الحبوةمنوق

عتنرالخامسالاصحاح

السامرةأماكنفىوأححابهذايههأنعلميخكانور.احاا

وأما.2السبتيومفىهجرمبكليحاربثمانفارتأى

تفهللالهتيقولوا.ظنربالاضحراريتبعونهكانواالذينالجهود

وكيلصنبالقداسه!الم!اليوم!مجدبلوغ!لاوةوحشيةهكذ

الذ!القديرأن!ا!لحارالشض،وذالمثلثواما.3الحميع

فقا!وا.؟السماءفىموجودهوالمسدتبوميضبانا!ت

اليوم!يعيداتامرال!ىإتديراالحىالسماءفالربان3نه

انأمرالذىالأرت!علىقديرواناقالهـهو.هالسابح

رايهيتمانيدركاملكنها،لكا!!رتنم!واناشسلاحتخذ

بنصبانهومفت!راعظيمبتكير-تفعانيكانورات3و.6

متوكلاكانالمكابىواحا.37،فةيهوذاعلىاخلغراببرت

وكات.8اللهقدا!!تلهلحسيكونالنصرانرجالمهبكلدائما

المعوناتيذكروابلا،مممجىءمنيخزعوالااتاصحابهيعظ

لهمسيكونانهالآتويوجواالم!مهاءمنله!مصسارتتدالنى

وا،نبياءانثريعةعنوطمهم.9إكفالخساب!اإمنالنحر

فصيرهمقبلاعملوهاكانواالتىالحروبابخالهمهـفكر

خيانةأيضالهميظهروكانحرارتهموهيج.أ.نثطبت

ليسمنهمواحدكلوسلح.ااالباحللوالحلفانايبمامبى
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عليهموتصحصال!كلاميوعظد!والارماحا،تراصبحياته

ثلكوكانت.12بذلكجميماوانرحهمالتصر!فواجبحلما

رجؤكانعخليماكاهناصارحدالذىحونياأت-هكذاالرؤيا

وجصيا!الا.سسلوبكريمالإستض!،لشحىومحع!ناصالمحا

يحد،اتفانةالضخيلةطرفجميبفىتدربححبائهو-ت3الكلا

هذهبحدتم.13اليهودنبجى؟خ!تويص!!يديا+

ا؟عظيهاجحيلاوحالهوالمجدإممراعجيبخر3رجلظهر

الذىهوهذاالاخوذمحبانوتالأجابحونبا!ان

اللهنبىارمياالمقدمتالمدينةوىتالثعبعنا!بصلى

ذهبمنهيفايهوذاواعضالبمينإدهمدأرصياوأن.ا.5

اعداءتطرحولةالله-تمنحهالمقدمىالميفخذ.16تائلا

تهجالذىجداالجيدبكوذا3بكلانهئنجمين.16الححرائيل

يحاربوااتن!مزموااتفباتأنضىويقوىالفضيلطعل!التجاهر

المدبنةانأجلمنالأحورعاىا)تودلتحكبمإجبروتباسيقا.لوا

الاهنطكللإت.18الخطرعلىأنرفتوا!!يووالقلسات

الضرفواماادنىكانوالاترباءوا،خوووالبنينأزوجاتاعن

ايتاالثثواو.!االمقدسالهيكلعلىكانوالأولالأتكظم

كانواالفينلأجلاي!هطلهميكنلمالمدينةفىكانواالذين

سميصيرانهيرجونجميمهموكانوا.ء2الحرب-صعدين

الوحوثمىوفىحسفوفهالجيف!وحاخرونكانواوالأعداء.القهطء

يتكركانواذ.2االواجبةاماكفهافىمرقبةوالفرمان

الوحوثسوتايدالمختلدهالأماحةوهيثتالكئرةحضور"المكلابى

تأعالمامجزات41ادحانعال!بودعاال!ماءالىيديهرو
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للمستاهلىالنصريعطىيشحاءهوكحادلبالمصلاحليمستإخلبةا

الىحلاكأا،م!لتميدياأنت.!كذاداعياا!هتا.23

وخمسينمائةهحعحاريبعسكر!توقدليهرذالك5حزتيا

ارهلالسمواتعاىالم!لطأيهايافاا؟ن.23النهاثىانيىث

لرهبوا.24والرهبهالمخانةلأجلأمامفا!صالحاملاكا

صلات!أتمبهذهوهوالمقدسثحعبكعلىباشنجدبخفا.لآدش

والنثحاندافبا،بوبتقدمونكانوانيكافوراححابواما.25

ادعيةمعالأعداءيحاربونكانوايهوذااحمحابواما.26

بالقلوبللهويححلونبالايدىيحاربوتوكانوا.27و!لبلت

جداورينمم!الفماوثلاثينخمسهمنبأقل)يسىخح!إحوأ

تأاعرنوبفرحيرجحونوكانواأفرغوواذ.28ا!لهبىحخحر

واضطرابجلبهفصار.92ملاحهصعمحقطفى.كانور

فا-ج..3الأبوىبالعوتالقادرالربتيبار،كافوا

ناوحلنهاهل،جلليىوتمحاونفساج!داالممنهديهـوذا

أورثليمالىالكتفمعصقطوعةويدهنيكانوررأل!تخذرا

الىكهذةوالىم!بطهاصحابدعاهناكالىو!لولما.3ا

واراهم.32القلضة:كانواالذينأيخاواستدعىالمذس!

بيتعلىمدهاالتىالدنسةويدهاد!جمىنيكانوررأمى

نأايضاوامر.33صتجبراوافنخرالمق!د!ائكلالضادط

وأنتطعافطمالاطيورويعحلوهالمناتقنيكاةورلسانيقطهوا

نحوباركواوجميعهم.36الهيكلتجاهالجاهليدنحلى

غيرمكانهحفظالذىنباركتانلينالطاهرالربالسطء

ليكونالقلعةقلةفىفيكانوررالىفملق.35صنجمى
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بحثورةجميحهموغضوا.36علانيةالهأنصرعلامة

يعيعهااتبفتعييدبغيراميومههذايتجاوزدا،انعموصية

باللغةمحاذار3عثرالثانىالث!هرمنعئنرالثالثابئ!ائ

هىفهذه.37مردخاىيومقبلىالذىاليومفىال!ريانيه

حنالمديخةأمتلكتالأزمنةتلكومنذنيكانورعلئالأعمال

ا،،حوكانغان.38ا)كلاماختمبهذهايضاخاتالحبرانين

كالواجصبامستحظبكنلموأنرغبتىفهذهللآ،ريخيفبفىوكلط

مضراهودانماالخمرثسبأنكمافانه.93عنىفليمف

ويكصلذيذايكونالماءمعالخمرمزجاذاوأما،دا"الماءكذلك

يحلربالكلفمعرباالكلامكاتانالنوعهذافعلىلرورا

.3الختايكونهناومنالظرى-مع

!اكا
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