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أعمالكلكولتستخالأبد،إلىومكزفامبازكاالقجيدالقذوسأسمكوليكني

هد؟منخذني:وأقولىتعينيأتجاإليأالزلثأئهااوالآن2الذهير.مذى

أتيرثياتعقئم"افأنت.أخرىمزةالتعيييرذلكجمثلأسقغلاحتىالأرضيى

أبي،وحيدةوأنيسبي،أرضيىفيأبيإستمولاإسميدئسثاولا5زنيثما

ال!بعةأزواجي.أحياولأجيهيتزؤخنيتسي!بأوقريحبولاغيريتهوارثولا
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بعق!إلئفآنظز،الآنموتييرضيكلاكانإذاوليهنأحيا؟فلماذاماتوا،

تعذ".التعييزأسضغفلاعلئوأشفقالشيء

رافائيلملاكةافأرسل7مغاالاثنينييصلا؟العظيئماللهآستجاتأدقاوكان6

سارةويزؤقيطوبيتعينيئغنالبياضغشاوةفمزيليعانياييما،مفالتشفيهما

أولىفهيئ.أزموداوشالإبليمنيقتذأنتعذطوبيتبننبطوبئارعوئيلآبنة

الشفعؤ.تحقلطوبتاتكونبأن

منرعوئيلآبنةسارةنزتتالتي!بإلىطوبيتفيهاعادائتيالفحظؤوفي

فيها.ئصفيكاتتالتيالعلياالغرفؤ

لابنهطوبيتوصايا

جباعئيلجمنذأودغهااتتيالفضةطوبيثتذكزأيضاصاليومذلكوفي4

أخبزلافلماذا،الموت"تمتيث:ينف!يطفقاذ2بماداي،راجيمنمن

آبنييافث!إذا:تهوقاذفآستدعاة3؟"أموتأنقبلبالوديعؤآبنيطوبتا

حيايها.أتامصكلضيتيفيتتوكهاولاوايذتذ،أكيرئمكذلكبكراميما،فآدفتي

كثيزاتعزضتأتهاأبنيياوآذكز4ئحنرئها،ولا،تعملماكلفيأطغها

فيجانبيإلىفا*فئهاماتتومتىأحشائها،فيوأنتأجيكمنللأخطار

تخال!ولاغمدغنتخطأولاأتامصحيايككلإلقناالزتوآذكير5واحد.قبير

فيصذقتإن6الزذيلؤ.طريقتسلكولاحيايكطوذمستقيفاكنوصاياة،

عقيك.بالخييرنجاخذوعادتجحتعقيك

ئحؤلمفلافقيير،غنوجقكتحؤذولاأحذا،تح!ذولامالكمن7"تصذق

القليلتديككانوإنبالكثيير،جمنةفتصذقالكثيزتديذكإ-نإن8وجقا.الزلث
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لأن01الضيتي،زمنيإلىكنرالكتدخزبهذا9.بالقليلتتصذقأنتخخلفلا

ئرضيصايحعقلاوهيئ1الطلميما،ومنالأوالققبلالموقيمنتنخيالضدقة

العلئ.اللة

غشير؟منلاآبائكتسلىمنزوجةلكوأتجذآبني،ياالذعارة12"تجئمب

وتعقوتوإسحقوإبراهيتمنوحالأنبياء:آبائناأبناءائناآبنييافتذكزغريبيما،

ويىثتكثيرينأولاذاوأنجبواقومهمتنيمنتناقيتزؤجواالبدءمنائذين

الأرض!.ذزتتهم

بخيثتنايهمعلىقلبذفيتتكتزولاقومذتنيأبنييا13"فأجمت

خرابالفجوليوفيالقتاعحب،منوكثيوقلاكالتكئيرففي،منهنتتزؤفيلا

أجرييمادفعصفيتتأخزفلاأحد،خدقكاوإذا4مجاعيما.كلستمبوهؤوققر

خدفتا.إذايكايئكهكذااللةلأن،الحاليفيتهادقغهابلته،

تفغللاا5.أقوالكصجميعفيوحكيفا،تعضلماكلفيآبنيياخدزا"كن

ئرالمحفكال!كزتدعصولالل!كير.الخمرةتشرلبولا،لنف!يمكتكرفةماتغييرك

للغرا؟،ثيابكومنيلجياع؟خبنرذمنأعطا6.ستئرفيقلأتةسقيركفي

لأبناءبخبنركاتكازئم7.تتصذقحينتبخلولاطاقيأقذرعلىوتصذق

كلاشاوز8موييما.تعذالشزييرلأبنايمهذاتفقلولاوفاييماتعذالضايحصالزجلى

نا!عة.قشورةتهيئولاحكيم

وأنالخقإلىتهدتكأنإلييماوتضزع،حينيكلإلقذالزتا"بارفي9

منهذالأنالقشورة،ئح!يمنشدبكلفماوققاضدك،طز!كفيئوققك

أبنييافآذكزتشاء،قنوتحرفاتشاءقنالخيزتمنخائذيفهؤيعطىالزلت

بالذ.غنتغي!ثتذغهاولاهدوصاياقي
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بننجبعائيلجمنذالفضؤمنوزنابغشزأودعثأئيأعيمك02"والآن

فأنتآفتقزنا،كتاإنآبنيياتخ!ولا21.بمادايراجيسنمدينؤفيجبري

يرصييما".ماوعمفتخطيئؤكلوتختئتاللةآتقيتإذاغنيئ

رافائيلمعماديإلىطوبئاسفر

أحضلكيصوليهن2أفعفه"بهأمرتنيماكلأبي،"يالأبييما:طوبتافقاذ

ص"
فأجاقي!3جمنذة؟"أودعتهاالذيالزجلأعيرف!لاوأناالفضيماوديعة

لكرفيتيمغالوديعيماتحصيلىإلىبهوآذقثخذةالفحأ،هؤ"هذا:واياة

تعذ".حيئوأناأجرته"أعطييما

تعير!ثيكنولمالملاكرافائيلوتجذتهرفيتيغنييبحذطوبتاخرقيفلقا4

إليهاالطريقتعيرلتوهلراجي!منإلىقعيتذقبهل9:فسأته5ملاكالة

لاع!ديالمعرفوكلالطريقأعيردثفأنامعك،)أذهمث:الملاكفأجاقي"6جتذا؟"

جبعائيل".أخيناجمنذالمدينإيلكفيفقيقاكنت

الملاذ:فأجاقي""،الأمربهذاأبيأخبزحتىاإنتظزنيطوبيا:تهفقاذ7

"،يرالمحقنيرجلأ"وتجذتلأبييما:وقاذالتيمبإلىفذقمت9تتأخز".ولا،أإذهصث

".بهئوثقكانوإنهؤ،غشير؟أتؤمنلأعلتمفناإلى"أديخفة:أبوةفأجاقي

طوبيت.علىوسفتمالملاك.افدخل

افأجاتا:2؟!أنتوسبطغشير؟أتؤمنأخييا"أخبزني:طوبيت"وسأتا

آبنك؟"مغييذقمتتستأجزةواحدغنأووليمئطغشير؟غنتبحثأنت"هل

افأجاتة3غشيريك".وآستمآسقكأعير!تأنأخييا"تهمني:طوبيةتهفقاذ

أهلآ1:طوبيتافقاذ4قويكأ.تنيمنالعظيمحننيابنعزريا"أنا:الملاك



5،6طوبتا

غشيرتلثقعيرفةطتبثلانيإليذأسأثأكونلاأنأرجوأخي،يابذوسهلأ

آبنيوناثانحننياعزفتفأناكريمأصلىجمنأخيياأئذوتسزنيولي!ئطذ

الجلالي،وبواكيرالأعشارصوتقديمللفحلا؟أووشليتمإلىتراققناحينسمتيا

أخي،فياقومنا،تنوإخوتنافقلكماالفريضيماهد؟صأتباعغنتحيدالمفهما

اليويمفيبرهميكفيهلأجرتذ؟ماأخبزني"اوليهنعريتي،أصلىمنأنت

أدفعسالقينعدتمااوإذا6صال!فير؟لوازمعلىوآبنيأنتتنفقهماعلىعلاوة

ذلذ.علىافآتفقا7".إضافيةأجرةلك

أعذفلقاالتيما".بزكالبعلىأبنييالل!فير"تأقمثلابييما:طوبيتوقاذ

ال!ماوالبساجمنوالله،آبنيياالزجلىهذامغ"إذهمث:أبوةتهقاذال!فيرلوارتم

خرجاإنمااوليهن8والكليتبعهما.مغافذقبايرافقكما".وملاكهيوققكما

فيعكازتناوهؤولذنا،"أرسلتيزوجها:وتقولتبكيأفهحئةأخذتحئى

قيمةإلىبالنسبؤنفايةوهؤالماليتكديسيىفيتطمغالا9الزواحصوالمجيء.

يمعيشينا".يكفيالزدتمنجمنذنافما02وللإنا،

وعينافيسايفاإلينا3ستعوفولدنا،أختييا،تقلقي"لا:طوبيتلهافقاذ21

سايفا".إليناترجعحئىويوققايرا!قاالفحايخالملاذلأن22سمتبصراي!

البكاء.غنحتةفتوقفت

والحوتطوبئا

بجانمب4القساأدركهماالطريتيفيرافائيلوالملاكطوبئاكانوتيتما6

فخزقيالتهيرفيليغتيملطوبتاونرذ2.فناكليلتفمافباتابجقةنهير

وسحتهطوبئافأم!كاأ،الحوت"أميملث:الملاكتهفقاذ3ييفترشا.حوت



601طوبئا
وقرارتةوكبذةقلتةوآنتنرغالحوت"شقالملاذ:تهقاذئتم4.الشاطئيإلى

الملاذ.أمزةكماطوبتاففقل5إ.سايمةكقهابهاوآحتفط

مدينؤمنقوباولقاشيزهما،تابعا6وأكلا،الحوقيتحمصمنشؤياوتعذما

وكبدالحولبقلمبتفعماعزريا،أخي"يا:للملافيطوبئاقاذ7أحمتا

يطو؟فدخانهوكبدقلب!منشيئاأحرقت"إذا:الملاكفأجاتا8وقرارييما؟"

تعو3فلا،آمرأةأمصكانرجلأفييما:تحلائذيمنالشزروخأوالشيطان

".فتشقىبياض!عقيهااتتيالعيولقيقسحصفتنقغالقرارةأقا9أبذا.يزجمحفما

لطوبئارافائيلنصيحة

اليوم"ستننرلىلطوبتاالملاك"قاذراجي!نمدينيمامنققربؤ.اوعلى

زوجةاسأطلبها2سارةآسفهاوحيدةبنتفقاتسيبكرعوئيلجمنذأخييا

إليهاأنسبايهاأقربلأئكصبهاالرواجفيغييرذجمنأحقفأنتأبيها،جمنلذ

غوديناوجمنذبالأميرأباهاأكقمودعنيمتيافآسمغ3وفهيمةجميلةولأتها

يزؤتجهاأنتقدزلارعوئيلأنأعلمفأناعقيها،زواتجكتعقاراجيسنمن

التاسأخقأنتلاتكبالموقييعاقحثلاصتاموسىشريعؤحتتليمواكلأحد

بها".

رجاليشبعةتزؤجتالفتاةهد؟أنعزرياأخييا"شمعتطوبئا:فأجاتة14

سبقنيكقنفأموتعقيهاأدخلأنأخاف!اولذلك5مخذجمها.فيكتهمماتوا

فأناعقيها،تدخلوناتذينوئؤذيتعشفهاشزيزاروخالأنأزواجها،من

آخزؤلل!منولاعلئحزئاالقبيرإلىفيننرلالبأموتأنوأخشىلأبوممبوحيد

تدفئفما".
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6،7طوبتا

غثريك؟منآمرأةتتزؤقيبأنأبيكوصتةتذكز"ألآ:الملاكتهافقاذ6

زواجكما.ليلةبالزوحصالشزييرتهتتمولاإلقرأةهدوتزؤفيأخيياليفآسمغ

وأحيرفهلموكبد؟الحولبقلحبمنشيئامغكخذمخذجمهاإلىتدخلفجنذما17

زجعؤ.غييرإلىتهرتحتىالشزي!الزوحتشفهإنفماخانه".3لمجاعذ

الزحييمالزلتإلىصلاتكماوآرفعامغالمحفامغهاصبالتومتهثمجمنذمااولكن8

وإذاالتدء،منذتصيبذمنفهيئأخي،ياتخ!لاوينخيكما.عقيكمافيشفق

أحمثالكلاتمهذاطوبياشيئافلقا9".تنينلكوؤتدتمغكذقبتأرذتها

بها.صالرواجعلىوعرتمالفتاة

سارةيتزوجطوبئا

وحثتفماسارةبهمافرحتترعوئيلتيمتقصداأحمتاإلىوصلاولضا7

زوجييما:يغذناءقاذطوبيارعوئيلرأىفحين2.رعوئيلإلىوقادئهما

أئهاأنتماأين"منسأتهما:ثتم3".قريبيبطوبيتالفتىهذاأشبة"ما

"هلوسأتهما:4".نينوىفيالقسبتينتفتاليتني"من:فأجاباةالأخوالق؟"

جتد؟؟"ضخيمافيهؤ"هلقاذ:5"تعرفا":فأجاباة؟"قريبيطوبيتتعيرفالق

فتهض!6".أبي"هؤطوبتا:قاذوفناجتد؟((.جمخيماوفيخيئهؤ"تعم،:فأجاباة

وجمنذماإ(،صالحكريمرجلآبنأنت":تهوقاذباركة،وبكىقئلاإلييما،رعوئيل

آمرأتاغذناءالبكاءفيوشاركتا.وبكىخنرنبالعضىمصابطوبيتأنغيتم

للغذاء.مائدةوهتأةكئشاتهماوذتح8بفزحأكزقفماذلكومغأبنتا.وسارة

عزرياأخييالكإهل:الملافيلرافائيلطوبتاقاذالمائدةإلىهموتينما9

ماذاتعير!تحتىالطريتيفيتيتناجرىاتذيبالحدي!ثرعوئيلتخبزأن



7،128طوبتا
القيلة،وآفزحوآشزفي"كللطوبيا:زعوئيلقاذبالأميرأخبزةفلفا01؟"نعقل

جميغافماتوارجاليب!بعيمازؤجئهاأنيااأصارحذولكننصيبذ،منفأبنتي

افأجابئ"2."الفزحصالآنجمنهذايمتغنيلأأتجمبذلكومغعقيها،الذخوليجمنذ

رعوئيل:تهفقاذبتلبيييما".وتيذنيطلبيعلىتوافقلمماهناآكل"لاطوبتا:

الزحيئموالله،أقربائها،أقربلاتكالشريعؤ،بح!مبالآنمنذزوجةلك"خذها

شيء".كلفييوققك

لذ"لتكن:تهوقاذطوبيا،إلىوزؤتجهابتدهاوأمكسارةآبنتهودعا13

دعاائئم4وباركهما".أبيكتيمبإلىقخذها،موسىشريعؤبح!حبزوجة

ثئم15بخاتميما.ووقغهصالرواجعقذعقيهاوكتمتورقةوتناؤذزوجتاغدناء

:يلطعامجميغاجلسوا

العرسليلة

إليهاوأديخلييلتوم؟الثانيةالغرفة"قتئيزوجييما:لعدناءرعوئيلافقاذ6

قالتموغها3م!ختأدثوتعذ،باكيةسارةوأدختتذلكاففعقت7.سارة

إ(.بالفزحأحزاتلثينهيوالأرضيىال!ماءورث،آبتتييا18"تشخعيلها:

وخرتجت.

الملافيكلاتمفتذكز2سازة،علىطوبيادخلالغشاءمنآنتقواولفا8

الخمير،عالىوألقاهاوقلبيماالحولبكبدمن!طعةكييميمامنوأخزقي

أقاصيإلىهزتحتىالزائحةالث!زيوالزوخوشثم3الذخانتصاغذأنفما

ينطوبئانقق!للروتجيننالجوخلاأنوتعذ4الملاذ.وقئذةالفليامضز



13
طوبتا8

وصفى5عقينا".يتحتقحتىالت!إلىنصقي"قومي:يسارةوقاذا!فرايثيى

الأبد،إلىالمجيذالقذوسآسمكومبازكآبائنا،إلةياأنتفبازك9طوبتا:

غوئاحؤاشوأعطيتاآدتمجتفتأنجت6،خلائقكوجميعال!ماواتيتبايىكك

منشريكاتهفتصنغوحيذا،الإنسانيكونأنتح!نلا:وقلتوستذا

ؤفقاوإنماالشهو؟،بدافعصالفتاةهد؟أتزؤجلاأنا،رلثياوالآن7جن!يميما.

اآمين".:مغهسارةوقاتت8مغا"،تشيخحتىرتيافآرخفنايلأصولي،

الفيلة.يلكوناما9

هؤيموتأن"أخشىينف!يميما:قاذلاعشنه"قبزاوحقزوذق!ترعوئيل.اوقاتم

إأرسلييزوجيإ:اقاذ2بيييماإلىزجغلضاولكتا11قبقا".ال!بعؤكالزجاليأيضا

أحد".قعيرقؤدونفندفنهوإلأحتا،يرذلمإذايترىتجواريلثمنواحدة

نايقينن.فوجدثهماالغرفةودخقحبالباتفتحسبتجواريها،إحدىافأرستت3

خيئ.أته"وأختزت"افخزتجت

القذوسن،الطاهرالزثأئهاالخمذتليقإبكوقاذ:اللةرعوئيلافحقذ5

لأتكأحمذكاوإتي6الأبد.إلىوأتقياؤكوملائكتكخلايفكقلتخمذك

زحقيك.صبعظيمشقلتنيبل،وقوعهأخالتكنتبماتضئنيولمأسعدتني

لوالدهما.وحيذيننعلىأشققتلأئكرثياأيضااوأحضذك7

يردمواأنخدقاأمزاوللحالي8.إوالعافيؤبالفزحصخياتهماتقضيالقفآجغفهما

القبز.

ئقيتمأنطوبياوآستحق!02يوقاغشزأربعةداتمعرشارعوئيلاوأقاتم9

تيمبإلى3وتعوماييمايص!يأخذآنقضائهاوجمنذ21المذ؟،هد؟طواذجمنذة

آمرأييما.وموقيموي!تعذفيأخذةالآخزالتصصأفاأسيما.



9،0114طويئا

راجيسفيرافائيل

خذعزريا،أخي2"يا:تهوقاذرافائيلالملاكطوبياآستدغىثتم

الماداتينمدينهراجيسنفيجباعئيلإلىوآذه!ثوتجملينيخابفا

رعوئيلأنتعلئمفأنت3الغرسإلىوآعنرفةجمنذةالفودغالماذوآقبفليئ

الأتاتم،تعذأبيولكن4.العرسكذ؟انقضاءحتىجمنذهأبقىأنآستحققني

جباعئيلجمنذونرذراجيسنإلىرافائيلفذقمت5جذا".حنرنأبطأتفإن

إلييما.وشتمهاقختوم!أكياسيىفيالماذجباعئيلفأخزقيصكا،وأعطاة

زوجتا.سارةطوبيافبازك،العرسإلىمغازجعاالبايرالضباحصوفي6

العودةيقزرطوبئا

اللأزم-منأكثزال!فيرمذةطاتتفلقاالأتاتم،تعذطوبي!توكان01

ماتهلأو؟هناكعاقهمااتذي"مانف!يميما:فيقاذيعودا،ولم2

تهفقاتت4شديد.حزنعقييماوآستولى3؟"المالقتردأحل!منوماجباعئيل

5"أوا؟:وتقولتناديهوأخذتغيابا".طاذلماوإلأمات"إبني:زوجتةحتة

"أسكتيلها:يقولىطوبيتفكان6!"ترخلتركتكلماذا،عينينوزياآبني،يا

قيت".إثاتخذغني،ولاأنتأسكت"بل:فتجيئة7ا(0سايمآبننالأنتقلقيلا

ولمفقبلأ.تراةلعقهافيهارخلاتتيالطريتيإلىيومءتخزفيكلوكاتت

أتائمآنقضتأدقإلىالتيلىفيالئواحصعنتوفقتولاالتهارفيطعافاتذق

جمنذة.فيهايقيتمأنطوبتاعهزةرعوئيلأستحق!ائتيغشرالأرتعةالعر!يى

الأملوأميأبيتقالغيئلاأذهم!"دعني:تهوقاذرعوئيلإلىطوبئافجاء8

إلىأرلي!لوأناجمندي،إبققائلأ:عقيهألضىرعوئيلولكن9غودتي".في



15
01،11طوبتا

أبييما.إلىالعود؟علىوأصزفرفقطوبتابخيير".الكيخبوةقنأبيك

وقواشيخذممنجمنذةماويص!زوجتاسارةوأعطاةرعوئيلفقاتم.

طريقكمافييوققكماال!ماواتإإلاقائلأ:وصزقهمااوباركهمااويضيما

الآنهماالفذيننحضويلث"أكرميقتلها:أنتعذلآبنييمااوقاذ2ولدئ".يا

ال!ماء"إلهلطوبتا:4عدنااوقاتت3."غنلثال!ارةالأخبازأسمغحتىكاسبويلث

أفرخحتىقوتيقبلسازةآبنتيمنتنيكويرينيأبؤيكإلىسايفايوجمفك

فيإليها4ت!يميلاأئكثقيماعلىوأناآبنتيإليذأشفمإتيوها.الزتأماتم

شي؟".

رعوئيلوتذكزرحليهتجاحصعلىاللةيشكزوهؤطوبتاتابغذلكوتعذ

لخيير.باوعدناء

فيقاذىرانجاجميلئعخل3أبانينوىإلىلهققرلركتأئؤرفى%ختيتعقئم)أآنمتواا

فيوخدهماهماوتيتما4وصويها.قبلالتيتيئقتىزوجتكوتسبقال!يير

القرازةطوبتافحقلالحولب،قرارةتدكفي"إحيئ:رفائيلتهقاذالطريتي،

وترالمحمثتجيس!فكاتتحئةوأفا5يتتعفما.والكلمبكسرغينوأنطلقابيل!

وقاتتفأسزعتتعيل!منأخيزازأتةحتى6آبئهاجمنهاتعو؟اتتيالطريق

مغه((.ذقمتاتذيالزجلىمغقابمآبنك!هالزوجها:

إلأعقيكفما8سئبصو.أباكأنطوبيايامتأئمد"أنايطوبئا:رافائيلوقاز7

البياضيىغشاوةعنفماوتسفطفتفزكفما،الحوقيبمرار؟عيتييماتدقنأن

".فيراك



11،1216طوبئا

آبنييارأيئكأنإتعذ:تهوقاتتإليهاوضقتهآبيهاإلىحتةوركضت9

يتعثزوهؤالبالبإلىطوبيث.اوأسزغمغا.وبكيادا.مرضيةراضيةسأموث

ته:وقالىبهاعيتييماودقنالحولبقرارةوأخذ"وأم!كاإلييماأسرغآبتةولكن

فتساقطتيفوكهماأخذعيتييمافيبالحكافيالأبشعزافلقا2أبي".ياتشخغ9

"ا!مبازكوقاذ:وبكىإليهضقاولذةرأىإذااحتى3.البياضيىغثاوةمنفما

نأتعذألالك5ملايكئذ،هيئومبازكةالأبد.إلىآسمكفبازكاللة،ياأنت

لهوروىأيضاالابنوآبتقبئآبنيإ.طوبتاوأريتنيعلئأشققتأدئتني

ماداي.بلابفيتهحذثما

قسروووهؤنينوىأبوالبجمنذكئييماسازةملاقا؟إلىطوبيتخزقياثتم6

أماقهمفرددطوبيتأقاا7إلييما.بضير؟غود؟منرآةقنكلفتعخمت،اللةيحقا

زحمييما.علىلئيماحمذة

اللهتبازذ.آبنتييابلثإأهلأوقاذ:بازكهاكنتاسارةعلييماأققتولقا

أقارب!جميغالفزخوغثموأقلث".أبيلثعلىوال!لائمإلينابلثجاءائذي

آبنونادابأحيكاوفيهمابقن8نينوىفيالمقيمينقوم!تنيمنوإخوي!

غظيم.بفزحكففمقضوهاأيامشبعةداقتوليمةوغملوا91أخييما.

نفسهعنيكشفرافائيل

رافقكائذيالزجلهذا"أعط:تهوقاذآبتاطوبيتدعاذلك.وتعذ21

لوأبييا،مانغ"لاطوبيا:فأجاتا2الرياد؟.مغأجرتةرحليكفي

زوجتي،وشقىسايفا،إليكأرجغنيفهؤ3.بهجئتماكلمنالتص!أخذ

لاأ.خق"هذا:أبوة"فأجاتاالبصزإ.إليذوأعادالمودغ،الماذوآستوفى



12طوبئا17

إ(.بسلاموآذقحثبهجئتماكلمنالتص!"خد:تهوقاذالملاكوآستدعى5

وقخداةالزلث"باركالهما:وقاذآنفرابعلىآبييماطوبتامغالملاكودعاة6

وتظهزآسماويتعطتماللهيتمخذأنالخييرمنلكماغمقالماالمجميعصأطتم

أعماذوأقاالقيلث،سزيهتمالقالخييرجمن7.تمجيدهنيتتأخرافلاأعمائة،

الضلاة8سو!.تم!كمافلاصإلحهؤماإعملاإعلائها.الكرامؤقمنالزلت

الكثييرمنخيوبالحلاليقليل4ما.والإحسانالفمذقةوكذلكالضمومصخيو،مخ

الذهمب.تكريسيىمنخيوالضذقة؟بالحرام

فاعليها.حياةوئطيلالخطاياوتمحوالمولبمنتنخيالضدقةلأن9

لأنفيمهم.أعداءقهمالمعاصيترتكبوناتذين.اوأقا

وأفاجمتماتة،تجمثالقللثيسزإنقلتلأتيشيئاغنكماأخفيئا"لن1

كنتكوسارةأن!تتصقيكنتافحين2إعلانها.الكرامؤقمنالزتأعمالم

كنتالموقىتدفنكنتوحين.القذوميىالواحدإلىصلاتكأرفعأناكنت

يكنلمالموتىوتدفنطعاقذوتتركباكزاتنقض!ممنتوحين13أيضا.مغك

الزلثأرشقنياوالآن4مقذ.فييماكنتبلعلئ،خافياهذاالضايحعملك

ترفعوناتذينال!بعؤالملائكؤأحذرافائيلفأنا15.كئتكوسارةأنتلأشفتك

الفذوس".الواحدغرشيىأماتموتخذمونالقذيسينضلوالب

خائقينن.الأرضيىإلىوآنحنياآرتغداالكلاتمهذاوآبئةطوبيثشيئافلقا6

اللة.فآحقداترغبالقكمالكماتتئمشي؟كلتخافا.ل!لاالملاذ:تهماافقاذ7

أثامياوفي9الأبد.إلىفآحضداةأرشقنياتذيلثيماالقضلبللي،قضلافلا8

أرشقني،قنإلىأرجعوالآن02هذا.لكمخمهزوقدأشرلثولمآكللم!كم

جزت".اتتيالأحداثهل!كلفآكتبواوأنتم



12،13طوبئا

غنهما.أختفىالأرضيىغنننقضاأنوتعذ21

لفما.الزدثملافيوطهور

طوبيتنشيد

طوبيمت:كتتةاثذييالقرجآمباهذاا3

ملكذ.الأبدوإلى

وتصجذتننرلمصالجحيمإلى،وترخئمتعا!مب2

تلإك.جمنتنجوأحذول!

إسرائيل.تنيياالشعولبأماتمإحمدوة3

الأقم:تينبعثزكماتذي!هؤ

بجلاييمالتخبروا

تمخدوةالأحياءوتين

الأبلإ.إلىإلهناوهؤرئنا،فهؤ

آثاجمناعلىعاقتنا5

يرذنابرحمييماليعود

فيها.بعثزنااتتيالأقمصمن

وعقويكمقلوبكمبكلالئإإلىتوبوا6

نظير؟فييليقماوآعملوا

بزحمييما.وتشمقكمإليكمفيلتفمت

بكمفغلمافآنظروا

18

التيمابغجايحبيحذثالبفأخذا22



91

الأبد.إلىوضجذوةتهوآعتيرفوا

أمخاةسبييأرضيىفي

خاطئي،يشصبوعظمتةقؤتةوأعين

الخطا6أئهاوأنئم

الخيزوآعقلواإلييماعودوا

وترحمكم.إليكميعو؟غفة

ال!ماوئالقيكاللةأحقا9

بعظمييما.أفرخ!و

المقذسة!المدينةأتئهاأووشليم،.ايا

آثاجملثعلىعاقتلثالزث!اللة

أتقياءفي.ترحمويعود

نعمييماعلىاللة"فآشكري

الذهورميكوباركي

فيلثقسيهتةفيبنيئييعود

القسبتينجميغئعيااوإليلث2

4.الئعساتفرخوفيلث

الأقاصيمنالأقئمتزوزفي

ال!ماءقيلثللزلت،بقرابييهموتسجدون

عظيمبفرحتمخذفيوالأجياذ

يكرفلثقناقلعون4

يحئلثقنومبازذ

13طوتا



13،14طوبتا

الضالحينبأبنائلثافآفرحي5

اللة.ويباركونسترجعونلأثهم

ئحبوتلثلفذيناهنيئا6

بال!لام:للثسيفرحونلأتهم

يعقابلثخنرنلقنهنيئا

الأبد.إلىغظضتكترونجمنذماسيفرحونلأتهم

نفسي.ياالزلثباركي

أوزشليتم.تهاءالأرى

كريموحخيروزمزبياقوبمنستبنيلأثها

وأبراتجهاأسوازهاالذهمبومن

أبيقىخامب!وأسواقها

هقلويا.تن!ثمذ:وشوارعها18

الأبد.إلىغطمهااتذيالز!ثهؤفبازك

طوبيتموت

وخمسينثمانيؤآبنكانبصزةفقذحين2.للزلتنشيذةطوبيتوختتم41

حياييمابقتةوقضى.سنةوستينستأبنكانأستعادةوحين،سنة

ته.صوالتسبيحالإليماالزلتمخافؤفيوتنمو،يتصذق

لثمختأنا"ها:تهوقاذأبنائيمامغطوبتاآبته"دعاموييماساعةآقترتتولضا3

بنبوء؟أؤمنلاتي4مادايإلىوآرخلآبنيياتنيكقخذ،يهايتيعلىوأشزفت

وأنماداي،فييكونال!لاتموأنقريئاأصبخنينوىدمازأنالتبيئناحوتم



21
14طوبتا

ئخزثاتتيالفقذسؤأووشليتمغنتعيذاالأرضيىفيفشتتينتبقونقومناتني

أيضافيرحمهميعوداللةوإن5.حيننإلىويقفوالتيماقيكلفيهاوجتيرق

تحينأنإلىالأؤليالقيكلىغيزقيكلأيبتونخيثأرعهمإلىويرجعهم

والقيكلأووشليتموتبنونشبيهمأماكنيصجميعمنترجعونفييمااتذيالرمن

الإليماالزثقخافؤإلىالأقمصجميغوتعود6أنبياؤنا.تنتأكماغظيمبمجد

كشعبيما.تهويعترفونالزتويسئحون7أصناقهمفيدفنونب!خلاصيى،

لذ.قلتكماشيتميوناننبوءةلأننينوىغنإرخلآبنييا8"والآن

وأقكإديثي.ا.التوفيقفيحالقكلأعابزؤوفاوكنالشريعؤأحكاتمآحفط9

فعقهماآبنيياوتذكز.نينوىصمنالخروجفيذلكتعذتبطئولابكراميمامغا

ولكنالقبير،خملميمافيحئابإلقاييماشزاجازاةكي!رتاة،ائذيبأحيكازآمان

مت!ى،تصذقوكي!وهقكآمانسقطوفيهاالطلمؤ،هد؟جمننجاأحيكاز

يميهنماأبنيياافتزى1.وهقكفيهافسقطآمانوأقاالمولب،قخايمبمنفنجا

ئنخيإ.اتذيهؤالضلاخأنوكي!،الإحسانإلييمايؤذيأن

يناهرعمبرغنفرافميماعلىوهؤروحافاضتكلاميمامنطوبيثفزغولفا

قويهاتعذمغةأقةدفناثئم2بكرامإ.طوبيافدقنة،والخمسينوالثامنةالمئة

حضييمازعوئيلجمنذونرذأحمتامدينيماإلىوبنيإبزوجي!نينوىغنوآرتحل

وورثبكرامؤحموييماودقن.صايحةشيخوخةوبلغأياقه"عاشناحيث3

أبيإ.طوبيتميرابغنفضلأميراثفما

والجشرينوال!ابعةالمئةئناهرعميرغنبمادايأحمتافيطوبيااومات4

وأحشويرشن،تبوخذتضزتدعلىنينوىبخراصبشيئموييمااوقبل5.سنة

.نينوىخراتبعينيمارأىلانه"اللةوخقذفآبتهبئ



يتيهود

أرفكشادعلىنبوخذنضرانتصار

الأشورتينحكتماتذيتبوخذتضزمللثمنغشرةالثانيةال!نؤفيا

فيالماداتينعلىيحكمأرفكشادكانالعظيميما،نينوىمدينيمافي

آرتفاجعلىشوزاقنحوتيمافرئعؤحجار؟منخوتهاتنىاتتي2أحمتامدين!

؟ذراعمئيماآرتفاعصعلىأبراتجهاوشتذ3براغاثلاثينغرضيىفيبراغاسبعين

في،ذراغاآرتفاعصسبعينعلىأبواتهاوجغل4،راغابستونغرضهابأساسالئ

وجيولثميما.مركباييمالدخوليتئمغحتىبراغا،أربعينغرضيى

أرفكشادالضيلثعلىحرئاتبوخذتفحوالقيأشنال!نؤيلذوفي5

جميغالأخييربهذافآلتحق6.رعاويمدينةحيثالعظيمؤال!هوليفي

فضلأوياديسونوبجلةالفرالبوعفادتالفجاورةالجباذتسكنونائذين

تنييفحاربؤكئيرةأقموآجتقعت.عليتمقللثأريوكأرضيىشكالبغن

فارششكالقبخميعصأشوزقيأتبوخذتقحزالقيأفآستنخذ7كلعود.

وراءوفيماولبنانوبمشققيليقيةوشكالبالعربتؤالقناطتيشكانيصوجميع

22



23
يهودشاا

وجلعادالكرملىوبشعولب8،الفتوشطا-لبحيرساحلىإلىغرئادان

ال!امر؟أهاليوبخميعص9الواسعؤيزرعيلوشهوليالأعلىوالمجل!

،عانوتوبيتأوزشليتمإلىوغرئاالأردنغبيرفيالمذفيمنوجوايىها

ورعمسيسنتحقنحي!نفالبإلى.اومنامضزنهيرإلىوقابشقوكلود

ذلكفيبما،وممفيسنتانينوراءماإلىؤصولآجاسانأراضيوجصيعص

الحبشيما.حدوبإلىمضزشكالبجميع

قيلثتبوخذتقمزبدعو؟آستخقواالبلدالقيلكشكالقجميغاوليهنا

حتىتهابوتهلم،يكونوالملأئفمالحرلبفيينجدوةأنورفضواالأشورتين

خايبينوستاوردواواحذا.رخلآكانوالوكمامتحدينوجههصفيوقفواإتهم

بعرشميماوحق!تبوخذتضزعلىالغضمبافآستولى2كرامؤ.بلاوطردوفم

بحذوتذبخوسوريةودمشققيليقيةشواجلصشكالقجميعمنتنتقتمأنوفليهيما

حدوبإلىوصولأوجمضزتهوذافيقنوكلغمونوتنيفوآتأهلال!ي!

والأحمير.الفتوشطالبحزيني

أرفكشاد،القيلث!تاليإلىبقؤاييماسازكليه!جمنال!ابعيماوفي.التنؤ13

أحمتاودخلفاييماعلىاوسيطز4وقركباييمافرساتةوحطتمعقييمافآنتصز

خرالب.إلىالجميلةقعايقهاوحؤذأسواقهاونقحتأبراجهاعلىوأستولى

مقلكةبذلكفآنتهتبميمهاميماعتييماوقضىالجباليفيأرفكشاداوحاضز5

الأبد.إلىالماداتين

الشعولب،منإلييماآنضتمقننوكلالجزار؟بجيولثميمانينوىإلىرجغاثئم6

يوفا.وعشرينجمئيمامذةالؤلائتموأقامواجميغاآستراحواحيث



24يت2يهود

أليفاناحملة

الثانياليومفيتبوخذتضز،فللثمنغشرةالثامنةال!ن!وفي2

منينتمتمأنعلىقصير؟فيالزأيتتم،الأوليالشهيرمنوالعشرين

وهذاأرفكشاد،علىحربيمافيبهالالتحاقشكانهارفضائتيالئلدالبيلك

ليمزا،الزأيبهذاوفاتخفمقملكيووأعيانةؤزراةفدعا2سابفا.وعذكما

نأعلىفوافقوا3.الئلدالقليلأالخراتتجفمتأنعلىعزتمبأناوأخبزهم

إلييما.ينضثمرفقأنفيهاواحل!كلئهيك

جي!ثمإ،قايذليفاناأالأشورتينقيأتبوخذتقمزصطقحتلاجتماعيختامصاوفي4

العظيئم،القيأبهيأمرذما"هذا:تهوقاذ5.القيلثتعذالثانيالزجلوهؤ

جنوديمنببساتيهمتيقجمقنمغذوخذصالآنأخرجكفها:الأرضيىشلطان

الجياب،منكبيزاوعددافارسألصعشزوآثنيالمشا؟منألفاوعشرينجمئة

ئرائائهتئواأنلفموقل7،أوامريعقموااتذينالغرلبقمايلثشكانوهاجئم6

وجةوأغاليغضبيفيعقيهمسأخزفيلأتيخضوجمهم،علىئرهائاوماء

بالخرحىوأنهازفمأوديتهموأملأ8،ليغنيمةوأجعلهمصجيشيبأقدامالأرضيى

الأرضيى.أقاصيحتىالأسيرإلىأسوقاحئامنفمتقيئقنوكل9.والقتلى

أهلهاآستسلتموإذاإلقناطتي،هدجميغليوأخصغأليفانايادزفتقذمني01

تشفقفلاقاومواإذاأفااا.لأعا!تفممجيئييومصحتىبهمفآحتفطإليذ

وعر؟بحياتياوق!فا2.آتجهتخيثماأرزاقهموآنقمثآذبخهمبل،عقيهم

آعقلبلستذذ،أناأوامريتهيئفلاأن!توأفا13.أقولماسأفعلأنيفلكي

تأخييرإ.دونكقهابها

ورؤساءوالفؤابالولاةجميغوآستدعىالقيلثجمندمنأليفاناافخزقي4



يت2يهود25

منجنديأل!وعشرينجمئةجمغالقيأستذةأمزةاوكما5أشوزجي!ثي

وسئز17للقتاليصحفوفاورتبفم16ال!هامصوما؟منفارسأل!غشزوآثنيالفشا؟

ئحصىلاوعدذاالجتاب،لخملىوالبغاليوالحمييرالجماليمنكبيزاعدذامقة

وفيزازاداجندئكلاوأعطى8للفؤونؤ،صالغتموفطعانيوالبقيرالماجمنرمن

القيلث.خزينؤجمنأخذةوالفضيماالدهمبمنكبيزاومبلغا

قركبائاوكاتتغرئاتبوخذتقحزالقيذيتقذبمهد؟بقؤاييماخزقياثئم9

مختل!منبهموآلتحق02.الأرضيىوجةيغطونالمشاةجنوبويخيرةوفرسانا

الفححراء.كرملأوكالجرابالمحاربينمنيحصىلاعد؟الشعولب

أليفاناوصلبكتيلة،آتجا؟فينينوىمدينؤأئامءمنثلاثؤقسير؟وتعذ21

سازثتم22،فناكفعسكزةونقحستالعلياقيليقيةتسارإلىالجتلىجوارإلى

المحيطؤالتلاليإلىوضجذجميغا،وقركباي!وفرساييماجنوبرأسيىعلى

تسكنونكانواائذينإسماعيلوتنيراشيشنتنيونهمتولودفوطمانوهذتم23

وآجتازالفراتأليفاناغتزهناكومن24يهلونأرضيىتجنودبإلىائتيالبزئة

وصولأغبرونةتهيرأعاليفيائتيالمحضنيماالمالبجميغوهذتمالتهزيننتينما

تقذقةتابغئتمفيها،قاؤقةقنكلوقتلقيليقيةعلىوآستولى25البحير.إلى

العرلبديايىمنققزبؤعلىالخنولبإلىاتتيياقتأرضيىخدوبإلىووضل

غنقهم.وسلمتقسايهتهموأحرقالمديانتينوحاصز26

وأهتكالحقوذوأحردتئالحصابأتامصفيمشقبشهلىإلىآتجةئتم27

ال!ي!.بحذ!تياتهموقتلالقزاروأتل!المانوهذتموالمواشيالقطعان

فيشواء،ال!اجلىكذدقشكالب"جميععلىوالخودثالزعم!فآستولى28

وعسقلون.وأشدودويمناغوعكينةسوزفيأموصوز،صيدا



3،426يتيهود

اليهوديةأبوابعلىأليفانا

2"نحن:قائلينالضلختطلبونأليفاناإلىأرسلواأنإلاجمنهمكانفما3

الأرضيى،حتىأمامكبأنفميناترميصالعظيمالقيلثتبوخذتضزعبيا

وأغنامناوأبقاوناخقويناويخلالىوقرانابيوتناها3،عيتيكفيتحلومابنافأفغل

لذ.عبيدوشكائهامذئناهابل4تشاء.كمافآستخدفها،أميركتحتوقراعينا

لذ".تطيمبمابهاوآفغلفتعاذ

مغالبحيرساجلىإلىنرذ6؟الكلامبهذاأليفاناإلىالزسلوصلفلقا5

أهفهافأستقبقة7.تهأنصازافايهامنوأخذالتلاليفيكعسكزةوأقاتمجي!يميما

ذلكمغولكئا8،والطبوليصوالأهازيجبالأكاليلىالقناطتيتلكشكالقوجميع

يلكصآلهةصجميعتحطيتمقززلاعضنا،المقذسةأشجازفموقالغمعابذفمدقزكفيما

إلفابهالمنادا؟وعلىوحذة،تبوخذتضزجمباد؟علىالأقتميجبزحتىالأرضيى،

الآلهةص.ساصئردون

تهوذاشفوحصجتلفباتةاتتيدوثائينقرتيزرعيلواديأليفاناآجتازثتم9

شهزاأمضىخيث،شانوبيتجبغأرضيىتينمامعسكزة.اوأقاتمالكبيير،

المؤونؤ.منجيشةإليإتحتاجماكلفييماجمغكاملآ

للمقاومةتستعداليهودية

قائذأليفانافعقامابكلتهوذابأرضيىالمقيمونإسرائيلتنووشيئ4

نقمتوكيصالمجاور؟،بالشعولبالأشورتينقيلثتبوخذتضزجثيى

إلههم،الزلتوقيكلىأووشليتمعلىوخافواجمنافآرتعبوا2وهذقها.قعابذهم

علىتهوذاشكانيوجميعفموتعاونواال!بيجمنحديثاعادواأئفموبخاضتي3



يت4يهود72

جميغأنذرواأنإلأجمنفمكانفما4.الذنسيىمنومذتجيماوآنيييماالقيكلي!ير

وحاصوزوكوبةوأريحاوبلمائينحورونوبيمبكوناوكذدقال!امر؟مناطق

ونجرنواقراها،وحضنواكقها،الجباليرؤوسعلىتمركزواثتم5.شليتمووادي

كنذ.حينن.حضدتحقولهموكاتت،للقتاليآسيعداذاالمؤونة

أووشليتمفيالأتامصفقيقايلكفيوكانالأعلىالكاهنيواكيموكتمت6

باصتجا؟يزرعيلفبالةمشئيتموتيتفلوى،تيتفذدقفيصالئاكنينجميعإلى

إلىالفؤدئؤالجباليقسايلثعلىيسيطرواأن7دوثائين،بجوايىائتيال!هولي

لأكثزتئ!يمعتكنلمالتيالمسايلثلضيتيالغزا؟أيقالثتسهلوبذلكتهوذا،

الكاهنيواكيمأمزفمكماإسرائيلتنوففغل8.تجنمبإلىتجنئاجندئينيمن

أووشليتم.فيال!اكنونوشيوخهمالأعلى

.اولبسواأماقا،وآنسحقواوصاموا،التيماإلىإسرائيلشدبكلوصزخ9

الفقيمونوالأجرا"4والغرباوقواشيهموأولا؟همويساؤفمفمالمسوخ

بيتهم.

الزثقيكلىأماتمأوزشليتمشكالقمنوطفلوآمرأ؟رجلكلآنطرخ"ثتم

مذتخااوغطوا2الزثأماتممسوخهمونشرواالزماذرؤوليمهمصعلىوذزوا

أطفاتفمتجغللاانإسرائيلإليماإلىواحدبصولبكفهمءوصرخوابمسح

وشماتةوعازاتجاسةوضيكقهمخرائاوماتهم،غنيمةويساءهمضححئة

للاقم؟

خصوضامحتيهم،فيعقيهموتحثنضلوايهمإلىالزثفآستجات13

القدير.الزثقيكلىأتامصأماتمجمذةوأورشليتمتهوذافيالشدبصاتمأنتعذ

الزلتقيكلفياتذينالكقنةصوجميغالأعلىالكاهنيواكيماووقص4



4،528يتيهود

الشعمبوذبايخالزلتإلىاليومئةالمحزقالبوقذمواالمسوخيب!ونوهم

ملتمسينأصوايهمبأعلىالزقيإلىتصوخونوكانوا،وؤوليمهمعلى3أوالزما5

إسرائيل.لتيمبالزحمةجمنه

أليفانامعسكرفياجتماع

إسرائيلتنيأنالأشورتين،جي!ثيرئيسيىأليفاناإلىالخبوووضل5

الجبالي،وؤوشوحقمنوا،التلاليقسالذسذواوأثهم،للقتاليآستعذوا

تنيوقادةموآتأمراغوآستدعىفغضت2.ال!هوليفيالخواجروأقاموا

تنيياالآن"أخبروني:لهموقاذ3المتوشطالبحيرساجلكدنيوحكاتمغفون

اتتيالمانوما،الجبالييلذفيتعيشوناتذينأولئذهمقنكنعان

القيأوقنن،وقدريهمقؤيهمقصدووما،جي!ث!همعد؟تبلغوكمتسكنوتها،

شكالبصجميعدونآمتنعواولماذا4،جي!ثمهمقائاهؤوقنتحكمهمائذي

".ليصالخضوعغننالغرصب

الحقيقةأخبمذستديياليشمعت"إن:غقونتنيقائدأحيوو،"فأجاته

واحد؟.بكلمؤأكدتولنالمجاورةالجباليفيالفقيمينالشعمبأولئكغن

نزحواولكتهمالثهزينيتينيقيمونسابفاوكانوا7الكقدانتين،تسلمنإثهم6

عقيهاوفضلوا8الكلدانتينأرضيىفيآبائهمآلهةصجمبادةرفضوالاتهمهناكمن

تينماإلىفهربواآلهيهم،أرضيى،أرضهممنطيردواولذلكال!ماء،إلة

طويلة.فذةأقامواخيثالتهزيني

كثزوهناذفيها،والإقامةكنعانأرضيىإلىيخوجواأنإلههمأمزهم9"ثتم

نزلواكقهاكنعانأرضيىفيالحوعآنتشز.افلقا.وقواشيهمولمحضتهمذه!هم



يتهيهود92

يحقمى،لاهم3عدصازحتىهناذوتكاثروابحبوحؤفيوعاشوامضزإلى

الطيننبحجار؟العقلفيوأذلهمبخب!ثوعامقهمجمضزميأعقيهم"فآنقلست

بالأوبئيمامضزأرضيىجميغفضزتإلههمإلىافصرخوا2عبيذا.وجغقهم

طريفاالأحمزالبحزاللهافشق3أرصهم،منالمضريونطردهمحتىالمميتيما،

فيال!اكنينجميغهناكمنوطردبرنيغشقوقابسيناءإلىوقادهم14لهم

البزئؤ.يلك

نأقبلخشبونتنيبقؤيهموأبادواالأمورتينأرضيىفيأقامواا"وهكذا

طردواأثئم6المجاور؟.الجبلتؤالأرضيىعلىوتستولواالأر،ننهزتعبروا

يقيمونوهئموالجرجاشتينشكيتموأهلواليبوستينوالقيرزتينالكنعانتين

.الآنإلىالبلابيلذفي

إلقهملأنحليقهم،الئجاحكانإلههمأماتمأخطأواماأئهم17"وطالما

حروبهمفيتخسرونبدأواطريقيماغنحادواجمنذماولكئهم18.الإثتميكزة

وآحتلإلههمقيكلتدقزأنتعذغريبؤ،أرضيىفيال!بيإلىأيخذواأنإلى

فذتهم.الأعداغ

فتمفكواعادوا،شبيهمأماجمنيمنورجعواإلههمإلىتابواأنتعذ91"والآن

خاليةكاتتاتتيالجباليهد؟فيوآستقزواجمباديهم،قيكلخيثأووشليتم

ال!كالق.من

كانإننتأكذأنعقيناشيء،أفينفغلأنقبلأنناأقتيرحستديا02"والآن

ولكن21عقيهمتغقئناإليهمضجدناإذاحئىإلههمأماتمأخطأواالشعمبهؤلاء

إلقهملأنوشآنهميتركهمأنلستديفخيوإلههمأمامأخطأوايكونوالمإن

."ضيىلأراقمصأصجميعجمنذعازافنكون،عنفملمحغيدا



5،6يهوديت

إسرائيلبنيإلىأحيورتسليم

الخيمؤخوذالمحت!ث!دونالجنودرفغ؟الكلامهذامنأحيوزآنتهىفلقا22

ساحلىجمنالأنصاروكلأليفاناجيشيىقادةوطالست؟بالاحتجاجأصواتهم

تنينخادت"لماذالأليفانا:وقالوا23أحيوز.بقتلىوموآتالمتوشطالبحير

تصعافهثا24،القتاليفيالثبالبعلىقدرةولالهمقؤةلاقوموهم،إسرائيل

إ(.العظيملجي!ي!كفريسةلنجغقهمأليفانا،القائاأتهاإليهم

أشوزجيشيىقائذأليفاناقاذالقجيس،خوذاتذينضجيجهدأولقا

الشعولب:منوغييرهمموآبتينمنلأنصارصاوجميعالقاد؟أماتملأحيوز

تتنتأحتىأفرايتملتنيالمرتنرقةهؤلاءجنو؟كهمومنأحيووياأنت2"قن

غنهم؟يدالمحعإلقهملأن،إسرائيلتنينحارتلاأنتجم!إنناقائلأاليوتملنا

غنإسرائيلتنيوتمسحجيشهيريملفهؤ3تبوخذتضحز؟غيوإل!منوهل

بضربؤسنبيدهمجنودةنحن،إنقابهمعلىإلههمتقوىولن،الأرضيىوجيما

بدمائهمسترتويوجبالهم،"ستبيدونفرساينا،أماتميثبتواولنواحد؟

تمافالهم،ستبقىأثيرمنوماستزولون،إئهمالجثمث،ستغطيهاوشهولهم

".يتحققيقولا،مالأن؟العاتمميأتبوخذتفحو،أمزكما

دليلإلأاليوتمكلامذوماالعفونتين،مرتنرقؤمنإلأأحيووياأنتوما5

هذامنأنتقتمأنتعذإلأوجهيترىفلن،الخبثمنباطيكفيماعلى

جنوديشيفجنتيذيختيرقذلكوجمنذ6مضز.أرضيىمنخرقيائذيالشعمب

يلكإلىالجنو؟فيأخذذ،الآنأقا7.إسرائيلتنيقتلىتينفتسقط،وومحهم

إسرائيلتنويتحكمجمنهااتتيالحصينيماالتقاطإحدىفيويتركوتكالجبالي



يت6يهود31

بائهممقتيغاكنمتوإذا9الثتعمب،ذلكمغالموتتلقىوهناذ8بالقسايلث،

كلاميمنواحدةكلمةإنأقولا:ماهذا؟لونكآنخطصفلماذايغلوا،لن

باطلأ".تذقبلن

أحيوزعلىيقبضواأنخيمييمافيكانوااتذينخذقاأليفاناأمزثتم01

منفأخرجوة11،إسرائيلتنيأيديإلىويسقموةفلوىتيتإلىويأخذوة

التبعإلىفوصلواالمرتقع؟إلىبهصعدواهناكومنال!هل،إلىالمعسكر

الفرتقعصحملواعلىالواقعؤالمدينيماأهلرآفمفلقا12.فلوىتيتتحتاتذي

بالمقاليعالزماةأخذهناكومنالتقإرأسإلىالمدينؤمنوخزجواليملاخهم

بصخر؟افآحتقوا3الضمعوب،مواصلؤمنقنعوهمحتىبالحجار؟يمطروتهم

اولفا4،ستدهمإلىورجعواوتركوةأحيوزقئدواخيثالمرتقعأسفلىجمنذ

إلىوأخذوةقيدجمنفحئوةأحيوز،وجدوافلوىبيتمنإسرائيلتنونزذ

ليمبطمنميخابنالاع!نامصعرتايلكفياوكانوا5حكاجمهاأماتموأحضروةالمدينؤ

المدينؤشيوخهؤلاءافدعا6،ملكيئيلبنوكرمي،عتنيئيلبنوكبري،شمعون

وأخذصالجميعوشطأحيوزفأوقفواوالتساء،الفتيالقمنجمهوويتبعهم

قاتاوبماأليفانا،قجلسيىفيدازبماأحيووافأخبزهم7،جرىعقايسألهعرتا

إسرائيل.تنيعلىبتكئيرأليفاناأعلتااتذيالكلامصوبكلأشوز،قؤاببحضر؟

كي!أنظزال!ماء،إلةالزت،91"أئهاوصفوا:لئهساجدينالشد!افركغ8

شعتك".نحنوساجمذنا،فأرحضنابتكئرهم،4الأعداأذلنا

دعاغثاءتهوأعذبيييماإلىعرئاوأخذة21لشجاعييما.أحيوزآمتدحواثثم2

علىإسرائيلبإليماتستنجدونظلوابطويهاالقيلؤيلذوفي.كقهمال!ئميوخإلييما

ئهم.عداأ



32لايهوديت

فلوىبيتحصار

فلوىبيتعلىيزحفواأنوحلفاءةجيشاأليفاناأمزصالثانياليوموفي7

وكان2.إسرائيلتنيعلىصللهجومآستعداداالتلاليشفوخويحتفوا

الزجاليعداألفا،عشزآثنيوالفرسالبألفاوسبعينمئةالمشا؟الجنوب3عد

والمؤني.العتابغننالمسؤولين

وكان،فلوىتيتفرتاتذيالواديفيالئبعصاتذيجمنذهؤلاءوغسكز3

فلوىتيتجمنوطولهبلما،إلىدوثانمنغرضابلغتحيثكبيزا،معسكرهم

آرتعبواكثرتهمإسرائيلتنورأىفلفا4.يزرعيلواديقبالةاتتيقليمونإلى

الأرضيىوجوعلىماكلسيفترسونالزجالى"هؤلاء:لتعضيىبعضهموقاذ

رجلىكلتناوذثتم5".إطعامهمعلىقادرةوالهضابالأوديةولا4الجبافلا

القيلى.ذلكطوذساهرينؤبقوا،قلاجمهمأسوارعلىالتيرانوأشعلوا،ليملاخه

فيإسرائيلتنيمرأىعلىفرساييماجميغضأليفاناعزصالتالياليوموفي6

بالميا؟،تزؤدهااتتيوالينابيغالمدينؤإلىالمؤديةالقسالكوتفقذ7فلوىبيت

تنيأمراءأتاةخيمث8معسكير؟إلىتعودأنقبلعتيهاحزاشاوأقاتمفآحتقها

سقحت9"إق:تهوقالواال!اجلمدلقجنوبوقادةموآتشدبوحكالمعيسو

.افهؤلاءمكرو؟،كلجيشكتجتمبخطةعقيكستقتيرحستد،يالنا

اتتيجبايهمصآرتفاعصعلىوإثماالعسكرتؤ،قؤيهمصعلىتتكلونلالإسرائيلئونا

هيئكمامنتطمؤ،صفوفيفيتهاجفهملا"لذلكلمحممها.إلىالوصولىتصعسب

مغمعسكيركفيفآبق13واحذا،جندئاتخ!زفلنهذا،فعفتوإنالعادة

الجتلى،أسفلجمنذاتذيالماءقنبعصعلىفقطتستولونيىجالذودغجنوب

ويسقمونغطشهمفيقتلهم،فلوىبيتأهاليجميعتستقيالثبعصهذا3!فمن



يت7يهود33

المدينة،ونحوس!المجاور؟الجبالي!قتمفنحتلقوجمنا،وتنونحنأفا.مديتتهم

جوغا،والأولاد4والتساالزجالىفيهاأفيموت4منها.يخوجأحذانذع!لا

أفينالون5المدينؤ.منمكالزكلفيالشواخ،فيجثثهمتتكؤمقتاليودون

."إليكلاستسلاتماوزفصمهمصيتمزدهمذالعابتجشاءفئم

موآتتنوأفنقل7به،تعملأنعلىوعزتموقادتهأليفاناالكلامهذاف!ز16

الماءقنبعصعلىليستولواالواديإلىأشمورئآلافيخمسةومغهممعسكزهم

وعسكرواغفونوتنوعيسوتنوتبغهماثتم8،إسرائيلتنومناتستقيائذي

علىاثتيأغربيلبآتجا؟جنوئاتوزعواهناكومن،دوثانقباتةاتتيالتلاليفي

ال!هلى،فيالألتمورتينجيشيىسائووعسكزقخموزنهيرجمنذخوشمنمقربؤ

وعتابهم.خياجمهملكثر؟هناذالأرضيىوجةفغطوا

رأواجمنذماخافوالأتهممستنجدينإلههمالزتإلىإسرائيلتنوافصزخ9

أربعؤوتعذ02.جمنهمالئجا؟إلىسبيلولاجايمبكلمنبهميحيطونأعداءهم

فيشيءجمنهاتبقولم21المدينؤ.آبارمياةجفتالجصارمنيوفاوثلاثين

فبدا22الغطشيى،لإطفاءكافيةيوفامنهاالواحدجضةكاتتوماحياضها،

يشذ؟وقدايخيهاالمدينؤصشوارعفييتساقطونوأخذوا،كالموتىالأطفاذ

!واهم.ضعفتما

والأطفاليوالزجاليالتساءجميعالمدينؤوأعيالبعرئاحوذفتجقغ23

وتيتكم،بيتناالله24"تحكم:كقهنمصالمدينؤشيوخأماتمقائينأصواتهمورفعوا

لمحتى23ألت!وز،تنيمصالحةرفضتملأتكمعظيفاشزاعقيناجلبتمفأنتم

الحاليهد؟سفيونحنأيديهمإلىسفمنااللةلأنخلاصيى،منالآنلناتعذ

الأشورتينتدعواأنإلأالآنعقيكمفما26.عيويهمأماتمالغط!ثيىمنسنموت
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منأحياء،لكنعبيذا،ونصيزيأسروناأنلنافخير27.لهمالمدينةوئسئموا

بال!ئمماءفنستحيفكم28عيوينا،أماتمهناتموتونوأطفاتنانساءنانرىأن

نأوخطاياناخطاياهمعلىاليوتميعاالسنااتذيآبايناورثوبإلهناوالأرضيى

نواجفا.ائذيالفرجمبالمولبهذامناللهينقذناحتى،إليهمالمدينةتسفموا

ممستنجدين.إلههمالزثإلىوصرخوابالبكاء،جميغاأخذوائئم92

فأنا،اخرىأيامخمسةلنصمذ،إخوتيياإتشخعواغرتا:لفمفقاذ03

هد؟آنقضتفإذا31عئا.يتخقىولنوئنقذنا،شيرحمناإلقناالزلتأنوائق

فذقتيتفزقوا،أنالحموغوأمز32".تطلبونمافغلناالغونيأيناولمالمذة

إلىوالأطفالىالئساءعادتيتماوأبراجهاالمدينؤأسوارجراسؤإلىالزجاذ

الخاطير.مكسورفيجميغاوكانوائيويهم،

يهوديت

بنيآخي!نبنسقمراريبنتوهيئ،الأحداثبهلإ؟تهوديتف!مغت8

بننأحيطوتبنيرافائيتمبنيجدعونبننحلقيابنيعزيئيلبنييوس!

إسرائيل.بننصورشداقيبنيشلوميئيلبنينتانائيلبنيألياتبننحلقيابنيإيليا

الشصيىحرارةضزبتاتذيوهؤ3وأنسبايها،غشيرتهامنمن!ىزوجهاوكان2

علىفماتالحقلى،فيالحرمرابطييرايصثالخصابأتاتمكانجمنذمارأشا

دوثانتيناتذيالحقلفيآبائيماقدقننفيوقبزمدينييما،فلوىبيتفينراشيما

وبلمون.

ونصتت5أشهيروأرتعؤسنينثلاثمذةتيهافيأرملةتهوديتوعاشت4

يلكتصولموكاتت6.الأراملىبلباسوآتررتتييها،سطععلىخيمةلها



يت8يهود53

وأتاتمإسرائيلتنيوأعيادالشهورورؤوشال!بوتعداماكقها،افذة

وخذفاويضةذقئامن!ىزوجهالهاترك،وجميلةضبتةوكاتت7أفراجهم.

تخاف!كاتتلاتهاب!وء،يتهمهاأحديكنولم8وأملاكا.وماشيةوجمارياقي

اللة.

يهوديتتدخل

الميا؟،لمحقؤبستبعرتاإلىالئاسبشكوىالمرأةهد؟شمعتفلضا9

؟أتامخمسؤتعذالأشورتينإلىالمدينؤصبتسليموعذفمغرتاأنوكي!

وكرميكبريوالشيخيننغرتاإلىشؤويهاجميغتديوالتيجارتتهاأرسقت01

قادةيالي"إستمعوا:لهمقاتتحضروا"فلقاإليها،الحضوزمنهمتطلب

مطلقا،تجوزلاالمدينؤأهاليأماتماليوتمبيمانطقتماتذيالكلاتمإنفلوى

آلتفتإذاإلأأعدائناإلىالمدينةتسقمواأنوتعدوناللة،تجزبونفكي!

هذافياللةئجزبواحتىأنئمافقن2الاع!لام؟منعدبتعذمعونيناإلىالزث

تعيرفوةلنالقديز؟الزتتجزبونأنتم13الأمور؟تدبييرفيمحقهصوتحقوااليوم

نأولا،الإنسالبأعماقتكمثمفواأنتقدرونلاكنتمإن14.أفعاتةتعيرفواولن

شي؟،كلصتغاتذياللةتكت!يسفونفكي!خاطير؟،فيتجوذماتفهموا

،الإخوةأئهالا،ذلكعلىتقدرونلامقاضذة؟وتفهمونأفكازةوتعيرفون

الخمسيماهد؟مذةقعونيناإلىيساخلمفإن15إلهنا،الزتغضمتتئيروافلا

تدمييرناعلىأويشاء،يومأئوفييشاءمتىحماييناعلىقابوفهؤ؟أتام

أعدائنا.أماتم

هؤولاكالإنسالق،بالإكرا؟يؤخذلااللةلأنالتإ،علىتشترطوااإفلا6
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نأإلأعقينافماجمنه،الخلاض!آنتطرناإذاالذلذ7نتايإ.غنتحيابالإكرا؟

شاء.إذاصوتنايسمعوهؤبه،نستنجذ

فدينافيمغناال!اكنينأوقوجمناأوأنسبائناأوعشاصئرنامنأحذأ"فلا8

قبل،منآباؤنافقلاكما9البشير،بأيديقصنوعةآلهةهلإ؟أئامنافيتعبد

ولكن02.أعدائهمتينوالهلافيوالئهبال!يصإلىذلذأجلىمنالنافآسلقهم

منأحذاينبذولاتنبذنالاأته"فرجاؤناالواحذ،اللةإلأنعبالانحنأننابما

يسقمولاتهوذاجميغالخرابيصيمبهد؟مدينتناالأعداءآحتلوإذا21شعبنا.

منبهتلحقماعلىبالموقياللهفيعا!مناالتهمب،منأووشليتمفيالقيكل

دمالي،منوأرضناسبيرمنوبلادنا،تقتيلىمنإخوتنايصيحبماوأفا22.الذنسيى

جمنذوشخريةيخزئاونكونالأقم؟تينعبيذاحلفناأينماعقينامسؤولئتهفتقع

نأغيزالعدؤإلىالآنأستسلاجمنامنيلنانفعوأمميئ23تستعبدوتنااتذينصجميع

قذلؤ؟إلىاللهيحؤتا

وكذلكعقينا،تتوفففحياتهمقومنا،لتنيقدوةلنكن،إخوتييا24"والآن

والمذتح.القيكل

تذكروا26آباءناآمتحنكماآمتحتنااتذيإلقناالزثلتحمل!،ذلك25"وقوق

سورية،منالتهزينيتينييعقوتجرىوما،وإسحقإبراهيتمآمتخنكي!

.لابانخايوغتتميرعىكانحين

أمانتناتمتجنلاولكتهته،أماتتهمليمتجنالئارفيجميغاالله.27"رماهم

نتقزل!اتذينتحنينلإونامابقذرجمتاينتقمهؤولابه،آمتحتهممابمثلىته

إلييما".

يخايقلث.أنتقدوأحذولا،قلبلثطيبؤعلىتدذ"كلاملثعرتا:لهافقاذ28
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والجميععرفنافيفمنذجكمتلث،فيهاتظهوائتيالأولىالمزةهد؟ظ92

عالشاتموتونشعتناولكن03القل!بوطيبؤصالقهمجمنعقييماأنبمايدركون

نأإلأتقدوولاحقفناهااتتياليمينيوعلىبه،تكففناماعلىأرغموناوهم

!تماعقينائمطزاللةلعل،تقئةآمرأةفأنمبشعبنا،غنصقيفالآن31بها.نفيئ

تعد".منعطشاتموتفلاماءحجاضشا

يتذكوةغملىعلىعزفمتبأتيلأخيزكملي"إسمعوا:تهوديتفقاتت32

فأخوجالمدينيمابؤابةأنتمتحوسونالقيلؤهد؟ففي33.جيلىتعذجيلأشعبنا

إلىالمدينةتسقمواأنفييماوعدئمائذيصاليومضجيءوقبلجمنها،وجاريتيأنا

سأعقلهعفاتسألونيلاولكن34.تديعلىإسرائيلتنيالزلثسينقذأعداينا،

حصويإ".تعذإلأبهأعيقكملنلائي

إلهناالزثوليكنن؟بسلام"إذهبي:مغةالقذانيالمدينؤوشميخاعرتافقاذ35

إلىتهوديتخيمؤمنجمنهمكلوآنصر!تأعداينا".منالانتقامصفيمعلث

قخفير؟.

يهوديتصلاة

الزتقيكلىفييقزبالقساءتخووفييماكانائذيالوقحبوفي9

لامسنحتىسخدتثئمرأليمها،علىالزمادتهوديتذزتبأوزشليتم

الزتإلىوصرختتلت!ا،كاتتاتذيصالمسحعننوكشفتالأرض!جبينها

الغرباءمنيينتقتمسيفاأعطيتهاتذيشمعونأبيإلةياالزلث2"أئها:قائلة

وللعايىبكارتهاوفضواقخدهاغنفكشفوالمدتسوها،فتا؟رداءنزعواائذين

فأسقفت3فغلوة،ذلذومغالأميرهذاجمثلىغننهيتاتذيوأنتتركوها،



983يتيهود

؟بالذموصبغوة،الفتاةفييماآغتصبوااتذينفميميماالفراشيىفيالقتلىإلىحكامهم

وجغلت4عرلثميما.علىقيلئىأوأمييرأوعبدعلىتبتيولمجميغافأبذتهم

ائذين،إسرائيلتنيأبنايك،نصيمبمنوأملاكهمسباياوتنايهمغنيمةيساءهم

الغون.منذوآلتمسوادمهمتدنيسنوآستنكرواأحثوك

كقيمابهذاأمزتاتذيأنت5الأرقلةأناإلئإستيئإلهيالزثأتها"فيا

رسفتائذيوأنمتنتائبئ،منوتبغاالأحدافيمنسبقهوماالحينيذلكفي

مرسومةكفهافتدابيوك،كانأردتاماوكل6سيحذثوماالآنتحاثما

فسبفا.لديكقعروفةوأحكافك

وتثقونومشايهمبخييهمتفتجرونوهم،قؤةتزدادونالأشورئونها7

اتذيأنتأتكعالمينغيزومقاليجهموأقواليمهمورماجهمبتروليصهم

وجبروتهم،بقدريكقؤتهمفحطم.الزلثآسقكوأن8الحرولبكلتنهي

وقديمآسمكقسكننوتنجيم!يىقيكيذتدنييىعلىمونعافيلأتهم،بغضبك

علىغقتذوأننرذ،يهبريايهمإلىفآنظز9.ب!يولمحهمقذتجذقرودب

إليإ،أطمحماتنفيل!على،الضعيفةالأرملةأنا،القدرةوآمنحنيرؤوليمهم،

ستذا،أمكانعبذاجمنهم،أحدعلىيبقيولاالمخابعكلاميفيضيربهم01

تتوق!لاقؤتكلأنإلأذلكاومااآمرأ؟.تدعلىينهازقجذهموهكذا

ومعين،البائسينإلهفأنت،الزجاليقؤ؟علىجبروتكولاالكثر؟،على

رجاغلاائذينومخقص!اليايسين،ومحاميالضعفاءوستدالقظلومين،

أنت،إسرائيلتنيإلةوياأبي،إلةياإليأ،أتضزع،إليكأتضزعا2.لهم

إلى،الكائنالبسئذوياالبحالي،خالقياوالأرضيى،ال!ماوالبرتيا

ائذينأولئكوتحيمصيخداعصعلىالفدرةكلماتياوأمتخ3:استيئصلاتي
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قيكيكتهديتمويريدونعهذامقهقطغتاتذيشعبكإلىالإساءةيبغون

وحذكأئكتعلمغشاصئر؟صبجميعشعتذاوآجغل4.صمهتونجتلىوإزالة

تنيحمايؤعلىقابووحذكأنتوأتذالختاو،القوقيالإلاوحذك،الإله

ئيل.سراإ

أليفاناعنديهوديت

البيتودخقمبمتهاخابوفىعتتهوديتوقفت2القحلا؟هد؟وتعذ

جمسخهاونزغت3والأعيا؟ال!بمبأئاتمتقضيكاتتخيثإلى

ورتتتالطيولببأفخيرنف!هاودهتتبالماءوآغت!قتترفيهاورداءغنها

زوجهاأتاتمترتديهكاتتاتذيصالقرحثوتولبتتبشريطؤوزئتتاشعزها

وبهذا،والخقتيوالخواتمصوال!لاسلىبالأساوروتزتنتوصندلأ4،من!ى

بالذر؟يهي!املآتثتم5تروتها.اتذينالزجاذتسحزأنأراذتكقيما

بالخميررفاملأتكذلكالطاهير،والخبنرالمجف!والتينيالمحضصؤ

لتحمقها.جارييهاإلىوسلقتهاكقهاالأشياءهد؟لفتثئم،بالريقوإبريفا

منكلكانخيثالمدينؤبالبإلىوآئجهتاالتيتالمرأتالبوتركب6

بشكيهاشاهدوهاوحين7.تحزسونقراجمنرهمفيوكرميوكبريعرتا

بتحقيتيآباينا،إله"،الله8"وفقلثلها:وقالوايخمايهاتعخبواثيابهاوقخامؤ

وأووشليتم".إسرائيلتنييقجدآمايلث

وأتقتمأمضيئحتىالمدين!أبوالببقتحص"كروا:لهمتهوديتفقاتت9

خابمتهامغ.اوخرتجت.أرادتكمابقتجهاالحزاسنفأمرواإ.بهتحتئناما

وعبزلبالجتلنرلبحتىبعيويهميلاحقوتهاالزجالمظلتينماالمدينؤ،من



دا.ا.يتيهود

أشورتونجنودرآهاتسيوالواديفيهيئاوتيتما1التصير.غنيوغاتت،الوادي

أنمب؟شعمبأئ"منوسألوها:بهاافأمسكوا2للمراقبؤ.متقذمؤمرايهرفي

هربتولكتيجمبرانثةآمرأ!"أنا:فأجاتت؟"تذهبينأينوإلى؟جئمبأينومن

جي!ثسكمقائدأليفاناإلىاخذوني3.لكمقريسةسيكونونلاتفمالعبرانتينمن

دونالتلاليعلىيستوليقدخلىأئمنوأعيقه،عنهمصابقةأخبازالأخبزة

جييثميما".منواحذارجلأيخ!زأن

منجذاتعخبواوجههاإلىتنظرونوهمكلاقها3الحنوشيئافلفا4

ستدنا،إلىللئحذثهناإلىبنزويلثحياتلثا"أنقذصب5لها:وقالواتجمايها

أماقهتقفينوحين16إلييما،فيسفموتلثالحنوب،تعفيىبرفقؤخيمييماإلىفتعاتي

جمئةآختاروااثتم7إليلث".يح!يمنوهؤلناكلاقلثعقيإأعيديبل،تخافيلا

أليفانا.خيميماإلىجارييهامغلمرافقيهارجلى

فتجفغفدوجمها،خبوشاغجمنذماالأشورتينمعسكيرفيضخةوحدئت8

اندهالث!9!وبلغبأميرها،يخيروةحتىأليفاناخيمإخارقيوهيئخوتهاالحنود

تعضهموقاذلستبها،إسرائيلبتنيأعجبواأتهمبخمايهاالحنوبهؤلاء

أحديبقىلاأنتجم!المرأ؟؟كهد؟يساءفييمابشعمبتستهين"قن:لبغفيى

كقا".العاتتمسحرواوإلأحيا،جمنهم

خيمييما.إلىبتهوديتوجاؤوا،جمندمنأليفاناحاشيؤ4رجاخرقيثتم.

وذقمبأرجوالزمنضنسوج!ناموستؤتحتشريير؟علىمتيهئاأليفاناوكان21

منضصابيحتتقذمه"خيمييمامنفخرقيبقدوجمها،فأخبروة22وجواهزوزمزب

منجميغاتعخبواحاشيييماويرجاليتهتهوديثظهزتإذاحتى23الفضؤ،

جمنه.بأميرأنهضوهاعبيذةلكن.تهآحترافاتهوديتفآنحتتتجمايها،



11يهوديت41

وأليفانايهوديتبينالأولاللقاء

الخضوجقبلبإنسالزأضزلافأناآمرأةياتخافي"لاأليفانا:تهافقاذ"

ال!ايهنشعبلثبيتستهيزلمفلو2كقها.الأرضيىضيلثيتبوخذتضز11

والآن3هذا.كلأنفيسهمعلىفجلبواعقيهمالحرتبدأتلقا،الجباليهد؟في

علىتقلقيفلاهناالأمانعقيلثإلينا؟وجئحبمنهمهزبمبيماذاأخبريني

إليلثيحميمنبل،بأذىتم!لثلنأحذالأن4تعد.فيماولاالفيلةهدخيايلث

."تبوخذتضزستديصأتباعصجميعمغالحالمهيئكما

وآستيئحضريذ،فيأتكقتمأنستدييالي"إسقخ:تهوديتتهفقاتت5

أقولهماإلىآستمدتفإذا6الفيلةهدعقيذأكدتلنفأنالذ،سأقولىماإلى

مقاصذذ.وئحققالله!يوقفذ

كلإلىأرسقكلأتهقؤتهولتحيئكقها،الأرضيىقيأتبوخذتضو7"لجيئ

ال!ماء،وطيوزبهيمةصوكلالتزووحوشالإنسانذلكفيبماحيؤخليقؤ

وشلطانيشلطايوتحتويعيشونبفضيك،تهستخضعونجميغافهؤلاء

غنالأرضيىصجميعفيتشيعوماودهائذبحكميذشمعنافنحن8شلالييما.

القتالي.فيبراعةوأكثوهمخبرةوأعطمهمالضملكؤقؤابأحسنأتك

نف!يميماأحيوزمنشمعناةمجل!يحكفيأحيووقاتهاتذيفالكلام"وتعد،

خذةبلبكلاميما،القائذستديياتستج!.افلافلوىتيترجالأنقذةحين

إذاإلأبال!يصتقهزةأوشعتنائعا!تأنيقدوأحذفلا،صحيحلأته"بجد،

إلههم.إلىخطئوا

فالموتقصلإذصبلوغفيتفشلولنستديياتنهنرتملنا"ولكئذ1

تنفذافحاتما2.الزلتغضمتتثيوبأعماليسيقومونلأتهمبهم،سيفتأ
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اللةنهافئمماجمنهاويأكلونبهائضفمسيذتحونوالماءالطعامصمنفؤونئفم

شرائيه.فيغنا

الخميرمنلتيمائكزسوتةاتذيوالغشيرالجنطيمابواكيزسينفقونوفم13

وهد؟،بأووشليتمقيكل!فياللةتخاموناتذينلكهنيهضوتحفظوتاوالريمق

اولكن4بأيد.بقصيمهاحتىالشصبمنلأحل!الشريعةتسمخلافقذسةأطعمة

مدينيناأهلفإنذلك،فيالئيماشريعةسابفاخالفواأوزشليتمفيشعتناأنبما

ففي15.مثقفميفعلوابأنلفمال!ماخطالبينهناكالكقنةقجيمميىإلىأرسلوا

سي!قمونالأطعميما،يلكمنويأكلونإذلبعلىفييماتحصلوناتذيصاليوم

يتدمييرهم.إليك

اللهفأرسقنيجمندهممنقربتحتىستديياالأميربهذاغيمتإن"وما6

إلةأعبدتقئةآمرأةستديياأنا17بأسير؟.العاتتميدهثومامغالنعقلإليك

وأصقيالواديإلىليلؤكلأخرقيحتىجمنذكأبقىفذعنينهايى،ليلال!ماء

بذلكوأخبركإليكافآتي8خطيئتهمآرتكبوامتىلييقوذوهؤالثيماإلى

أناأقاا9.جمنهمفقاوم!أئةتلقىأندونجيثملثرأسعلىإليهمفتذهب

فيكونعرشكأقيمخيثأووشليتمتبلغأنإلىتهوذاارضيىوشطفأقودك

وهلإ؟،كلمبعقيكتنتخولالها،راعيئلااتذيكالغتمصإسرائيلشعمثلك

بها".لأخبزكوأرسقنيمسبفالياللهكشقهاكفها

وقاذجكميها،منوتعخبواحاشيي!ورجاذأليفاناالكلامهذافشز2

هد؟مثلأقصاهاإلىأقصاهامنالأرضيىعلىآمرأ؟مني21"ما:لتعفيىتعضفم

اللة"أحسنأليفانا:لهاوقاذ22؟.الكلاموبلاغؤالقنظيرروعزفيالمرأ؟

لفذينوالذمازتناالغلبةأنلتعلميناقوملثتنيساصئردونأرشللثجمنذما
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فإذا؟الكلاموبارعةالضنظيرح!نةأتلثوبما23تبوخذتضز.بستديشمتهينون

تبوخذتقحزقصيرفيتسكنينوأنمبليإلقاإلهلثيكونتقولينما!!قي

الأرضيى".كلفيجميتلثوينت!ثمز

أليفانامعسكرفيتقيميهوديت

قدزلالهإ%ايثغريهلتطعالهجميمالقور2تهودخقيرإلى!لديخلولتمنليفامانإلدبإتهنئتمتملا2

اتذيالطعامصمنآكلولكتي،إلهئيشريعةأخال!يئلأطعامكمنآكلأق

".بهأتيتا

مثل!علىنحصلفكي!به،أتيمبائذيالرا؟نفذ"إذاأليفانا:تهافقاذ3

قوملث؟"تنيمنفناجمنذناأحذولا

معياتذيالطعاتمأنفقلن،ستدييابحيايك،"أق!يسم:تهوديتفقاتت4

عقييما".عرتممابيدياللهيحققحتى

منتقحتىناقتخيثالخيمؤ،إلىأليفاناحاشيؤرجالى"فأدخلها

إلىصبالخروجلهاتسمخأنتسألةأليفاناإلىأرسقت6الفجيروجمنذ،الفيل

منصبالخروجلهاتسمحوابأنخزاشااليفانافأمز7.لتصقيالوادي

كلتخوجالفعسكيرفيقضتهااتتيالثلاثيماالأتامصمذةفكاتتالمعسكير،

المدينؤ.منالقريمبالماءعيننفيوتغتيلفلوىبيتواديإلىليله

ئسقلأنإسرائيلإل!الزلتإلىئصقيكاتتالماءمنصعوبهاوتعذ8

الشريعيمابح!مبطاهرةالمعسكيرإلىتعو؟ثتم9تومها.تنيلإنقابطريقها

المساء.فيطعاقهاوتناوذ



2144يتديهو

أليفانامأدبة

ليرجايكبارعشاغناليفاأأعذالمعسكير،فيقاميهاإمنلزابعصصااليوموفيا.

خصتهلبوغاوقاذ11.الجيمثيىقاد؟منأحذاإليهيدغولموحذفمحاشيييما

وتأمملإليناتأتيأنجمنذذاثتيالجبرانثةيلكوأقيغالآن"إذهمبونديميما:

لمفإذانجاي!ها.ولاكهد؟آمرأةعتاترحلأنالعار3!فمنمعنا.وتشرت

آحتقرتنا".عقيها،نحصل

تدخليأن4الخسناأئتهاتخجلي"لاتها:وقاذتهوديتإلىبوغافخزقي13

صكساييراليومهذافيوتكونيمغناوتفرحيالخمزوتشربيمكزمةستديعلى

تهوديت:تهافقاتت4تبوخذتضز".قصيرفييخدمنالئواتيالأشورتينتنالب

بفزحءكلوأذكوهالحاليفيأفغلهيرضيإماكل؟ستديأخال!حتىأنا"قن

."تيحيامصتاأ

فرشتاتتيجاريتهاتتقذمهاوحلاها،بملابسهاوتزتنتقاقتثثم13

لتجيسنبوغامنتلفتهاتذيالجلديساطأليفاناقباتةالأرضيىعلىلها

أليفاناقلبشجزهناكوجقستدخقتافلفا6طعاقها.تناؤلتكقماعقييما

ينتطوكانوقدمجالسيها،فيرغبتهوآشتذتعقلا،وآضطرتبها،

وتمثعيالآن"إشربيتها:افقاذ7عقيها.عيناوقغتمنذلإغرائهاالفرصة

معنا".

".حياتيأتامصأعظماليومفهذا،ستدييا"سأشرب:تهوديتافأجاتتا8

وشيرتبهاأليفانافآبتقبئ2جاريتها،لهاهتأته"كاتتجمقاوشيرتتأكقتأثتم9

ولادييما.منذواحل!يومفيشيربئمايفوقكثيزاشيئاالخميرمن
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أليفانامقتل

كلمنلخلإشتتلإغلقودهتينصخرفوآ/الخذولخيمهإلم!شطقمتخرمن13

تهوديتوبقيت2الحفلؤ.طوليبستمبمتعبسنكافوالأئهم!رالث!يماإلىواحد

قخموزاكانلأته"!رالثمإ،علىمتمذذاأليفاناكانتيتماالخيمؤ،فيوحذها

يوم:كلفيكمانوجمهاغرفؤأماتمبآنتظارهاجاريتهاأمزتتهوديتوكاتت3

ذاتة.الشيءلبوغاوقاتتيلضلا؟،الفعسكيرجمنتخزفيحين

كبيزا،ولاصغيزالاأحدتبقولمالخيمؤمنالجميعخرقي"وهكذا

فيوقاتت!رالثميماجايمتتهوديتووققتوحذهما.وأليفاناتهوديتإلأ

شعتكساجمذ،المناجمسبةالفحظةهيئها5القدير،الإلاالزث"أئهاقلبها:

وتتمخذأعدائناعلىلأقضيئمعيكن،غايتيتحقيتيفيوساجمذني

".أووشليم

المعققشيقهوتناؤلتأليفانارأسخيثالفرافيرأسجمنتقذمتثثم6

ال!اعؤهد؟فيقؤة"ردني:وقاتترألي!يمابشعيروأمسكتمنهوآقتزبت7هناك

رأشافقطغتقؤيها،يكلمزتيننعنقهضزبتثتم8".إسرائيلإلةالزثأئها

خرتجتحينيوتعذالعمد.غننالئاموسئةونزع!بالفراشيغننجثتةوفىحزجت9

وخرتجتاص.الطعامكيسيىفي.أفوضغتهأليفانارأشجاريتهاوناوتت

تحؤالجتلوصجذتا،الواديفيودارتاالمعسكزوآجتازتاللضلا؟،كعاديهما

إفتحوا"إفتحوا.بعد:غنالحزاشتهوديمتفنادت11،فلوىتيتمدينؤتؤابؤ

إسرائيلتنيجايبإلىبجبروييماتزالىلاأته"أظهزواليوتممغنا،اللةو،البؤابة

".أعدائهملمحتاليفي
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شيوخودعواالبؤابؤإلىأسرعواصوتها،المدينيمارجاذشيئافلضا2

تستغربونوهم،أكبيرهمإلىأصغيرهممن،جميعهموتراكقإليها13المدينؤ.

بهما،ورخبواولجارييها،لهاالبؤابةوفتحوا،الوقمبهذاجمثلفيوجوغها،

خوتفما.وأجتمعواللإضاء؟التازوأشعلوا

تمنغلملأئاشئحوةاللة"ستحواصويها:بأعلىتهوديتلهمافقاتت4

أخزجتاثتم5."الفيلةهد؟همأعداغبيديأهلكبل،إسرائيلتيقغنزحمتا

جي!ثيىقائدأليفانارأس"ها:لهموقاتتإتاةوأرتهمالكيسيىمنأليفانارأش

الزتفضزباشكير؟،فيمتمذذاكانخيثلمحراييميماناموسئةوهد؟الأشورتين،

يرتيهمثلمأليفاناوأنوعودتيذهابيفيخفظنيائذيالزلثاحيئ6آمرأ؟.تيد

إلىوأذىسخزةتجماليوإنماعلئ،العازوتجلبفيدت!نيمعيخطيئة

هلايهيما".

"مبازكواحد:بصوقيوقالوا،للزتوسجدواالذهولىعقيهمصافآستولى7

شعبنا".أعداءأفنيتصاليومهذافيلاتكإلقنا،ياأنمت

أتؤمنأكثزالعلئالزلتمنآبنتناياأنحق"مبازكة:لتهوديتعرثااوقاذ

واتذيوالأرض!ال!ماءختقائذيالإلاالزلثوتبازك،الأرضيىهد؟علىآمرأ؟

فيبالت!ثقتلثتبقىصاليومهذااومن9أعدايناقايدرأسيىقطعصعلىساعذفي

ئديتمأناللةونسأذ02الأبد.إلىوفدرتاالزلثيذكروناتذينشعبلثقلولب

المحنيمافيبحيايلثتبخليلملأتلثخيزاويجازيلث،عمليهماعلىقجذفي

جميعفقاذالتيما.أماتمآستقاميمافيوسقكسبلنافآنتقضقبشعبنا،نزتتاتتي

!"آمين،آمين!:الحاضرين
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يهوديتنصيحة

انزأشهذاالآنخذوا.إخوتييالي"إسمعوا:تهوديثلفموقاتت41

الشص!ىوتشيرقالقجوتطلعوحين2مدينينا.أسوايىعلىوعققوة

منؤراءةوآخمجوالكمقائذاوآختارواليملاخكمإحملوا،الأرضيىعلى

للحزاسالمتقذمصالمركنرلمهاجمؤال!هلىإلىلوننافيكأتجمالمدينؤ

ئهاجموة.أندونولكنالأشورتين،

معسكيرهمإلىويسيرعونليملاخهمتحملونالحزاستراكم3"وجمنذما

وحينأليفاناخيمؤإلىالقادةهؤلاءيسيرعثتمجي!ثمهمقؤابلإيقافي

أماقكم.وتنهنرلمكت!الجي!ثيعلىالزع!بتستوليحئايجدوتهلا

خيثبهموتفتكونال!اجلىشكالقمنالإسرائيلئينمغأنتم"فتلاحقوتهم

إلئالعفونيئأحيوزأستدعواشيئاالآنتفعلواأنقبلولكن5آتجهوا.ما

أرسقهواتذيإسرائيلببيمبآستهانائذيالزجلىرأسيىإلىيتعز!تحتى

((.هلايههإلىكالماإلينا

حيورأارتداد

تدفيأليفانارأشورأىجاءفلقاعرتا،تيبمنأحيوزفآستدعوا6

عقييما.قغمئاالأرضيىعلىسقطفناذالفجتمعينالزجاليأحد

فيمباركة"كونيوقاذ:ساجذاتهوديتقذميجمنذركغأنعشوةوتعذما7

أخبرينيولكن8.بآسملثتسمعأق!كلفيومعطمةتهوذا،أرضيىجمغص

الخضورؤشطتهوديثعقييمافقضتقليلإ".أئامفيهذاكلفغلمقكي!

تتحذثكاتتاتتيالقحظؤإلىالمدينؤمنخروجهايومصمنلهاجرىما
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أنحاءفيصداةوترذدالحاضرينهتا!تعلاحديثهامنفرغتولفا9فيها.

المدينؤ.

إلىوآنضتموآختينبهآمنإسرائيلإلهفعقامابكلأحيووشيئ.اوبعذما

:اليومهذاإلىوذزتتاهؤإسرائيلشعمب

أليفاناموتاكتشاف

أسوارعلىأليفانارأسنإسرائيلتنوعققحئىالضبحطقغإناوماا

الجتلى.مسايلثإلىأفواجفيخرجواثثمليسلاخه،رجلىكلوحضلالمدينؤ

قاديهمإلىسارعوااتذينرؤساءهمأخبرواالأشورتينطلايعرآهمافلقا2

غنالمسؤوليلبوغاوقالواأليفاناخيمؤإلىوصلوااحتى3واحذاواحذا

إليناالثزولعلىتجزأواالعبيدفهؤلاءستذنا،الآن"أيقطشؤوييما:صجميع

باتوطرقأليفاناخيمةبوغاافدخل4".أبيهمبكر؟غنيبادواحتىيلقتالي

المخذغدخلأحديجئالمافلقا5.تهوديتمغنايمأئاجمناطئامخدجم!

فرقغ16رأبر،بلاميئاالأرضيىعلىملقىأليفانافوجذالفراشيى،منوآقترت

لمفلقاتهوديت،خيمةدخلثتم17.ثياتهيمرقوهؤوالتحي!ببالمكاءصوته

بنا،غدرواالعبيا18"هؤلاء:وصاخوالخنوبالقؤابإلىمسيرغاخرقيتجذها

أليفاناآنظروافتعاتواتبوخذتضز،القيلثتيسبعلىالعازجقبمبالعبرانتةهد؟

رأير".بلاالأرضيعلىقطروخا

وآضطزبتثياتهمقرقوا.الكلاتمهذاالأشورتينجي!ثيىقادةشيئفلفا91

المعسكير.أرجاءفيضجيحهموتعاتىعقولهم
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الأشوريينرفرا

الذهولى،فأصاتهم،قائدهمبموتخحمهمفياتذينالحنودوشيئ"

صصصص-ص51

فأسرعواالمعسكير،فيالبقاءأرادجمنهمواحاولاالخودتأصاتهم2

كذلذ3.الجباليمسايلثوفيال!هلإلىآتجا؟كلفيالهرلبإلىجسميغا

فهختمفلوى،تيتخولىالخلىفيعسكروااتذينالأشورئونأولئكهرت

ال!لاح:خملىعلىقابيىكلإسرائيلتنيمنعقيهم

جميعوإلىوكولاوخوياوبيبايمستئيمتيبإلىوسلأعرثاوأرشل4

مهاجم!علىويشخعوتهمجرىبمايخبروتهمإسرائيلتنيشواجلمالب

الأشورتينعلىآنقضواالخبرإسرائيلتنوتلقىفلما5.وتدمييرهمالأعداء

منقدموااتذينقعلوكذلكخويا،حدودحتىوطاردوهمواحدكرجل

فيحدتماالزسلأخبزهمجمنذماالمجاور؟التلاليصجميعومنأورشليتم

بهميفتكونوفموالجليلىجلعادفيال!ايهنونوطازدفم،أعدائهممعسكير

وحدوذها.بمشقجاوزواحئى

معسكيرعلىفأطبقواالأعداءيطاردوالمائذينفلوىتيتأهلبقئةأفا6

رجعوااتذينإسرائيلتنوقعلوكذلك7الكثيزجمنةوغيمواونهبوةالأشورتين

فيائتيوالمددقالقرىوأهلهمتبفى،ماتهبواإدالمتاليمنفلوىتيتإلى

كثيزا.تهبوةماوكانوالأوديؤ،الجبالي

الشكرصلاة

ييشاهدواأووشليتمفيإسرائيلتنيوشيوخالأعلىالكاهنيوياكيموجاء8

ويسقمواتهوديتوليروا،إسرائيللتنياللهغمقهالذيالضالعقلبأ!صهم
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أووشليتمقجذ"أن!ئوقالوا:واحدبصوقيكفهمباركوهابهاآلتقوافلئا9عتيها

إسرائيلتنييخييرالعظيتمالعقلهذا.افغل!بشعبنا.وفزحإسرائيلوفخز

الحاضرين:جميغفقاذالأبد".إلىالقدييرالئيمامنأذتيفباركةالتيما.ورضى

."آمين،آمين"

وأعالوا،الأشورتينمنغيموةمايوفاثلاثينمذةإسرائيلشعمب"وجمغ

تهوديتفأخذتهاأمتعييما،وكلوآنيتةوأليمزته"و!ضتاأليفاناخيمةتهوديمت

عزبايها،فيحقلتهاالذابؤغنيصالغنائمهد؟منفاض!ومادابتها،وحضلت

تهوديتوخملت،إسرائيلتنييساءوالفباركؤبالزقصيىلقائهاإلىاوأسزعت3

إكليلآ4التساووضذتي13خوتها.الفواتيجمنهاوأعطتالغارجذوغتلإهافي

الزقميىإلىتهوديتفنزتتمغها،اتتيجارييهاورأسرأليحهاعلىالريتولقمن

وبالأكاليلىبأسيحيهمإسرائيلتنيليجالىوتبغهن،الزاقصالبطليعيمافي

الفزح:أناشيذئنمثمدونوأخذوا

يهوديتنشيد

تعذهارذدةاتذيوالخمل!الثئكيرتشيذللزصتتهوديتأنشذتثثما6

قاتت:إسرائيلتنيجميغ

إلهي،الزثإسئحوا

والضنوج؟بالذفوفيسمحوة

جديذاتشيذاتهأنث!دوا

بآسمإ.وآدعواوقخدوة

الحروصب.فييفوزالله



؟ه

الأعداءخيامتين

الحنوبصجميعوشطصفي

الإلةالزدثأنقذني

لي.الشزأرادمقن

الشماليفيالجباليمن

الألوفي.بعشرالبنزلواالأشورئون،نرلم

يةلأوداصتهملكثرواسذ

الزوابيغطبوخيولهم

أراضينابحرقيهذدوا

بال!ي!شتايناوقتلى

الأرضيىإلىوطرءأطفاينا

غنيمةلابناأووتجعلى

سبايا.شعبناوعذارى

القديزالزلتلكن

كقهاآماتفمخت!ت

جمتا.آمرأ؟تدعلى

الشتالق،بيدتسقطلم6تطلهم

الخبابرةبهتبالثنولم

مراريآبنةتهوديثبل

بخمايهاأهقكتا

ترفيهاثياتنرعت

61يهوديت



61يتبهود

ئيل،سراإغنلطلمصاصفعلر

بالطيمب،وجقهادهتت

بشريطؤشعزهاضفت8

الفتنيما.ثياتولبست

أبصازةخط!جذاؤها

عققا،سقمتوتجمالها

عنقه.بال!ي!فقطعت

جرأيها،منآرتعبواالفرس.احئى

شجاعيها.منمادايوتنو

آبتهاخا،هتفوااومساكيننا1

أصواتهم.الضعفاءورفغ

فآندهشوا،4الأعداأفا

صواتفم،أورفعوا

غلبوا.لكتهم

طعنوهمالجواري4فأبنا

الهاربين.كالعبيدوقتلوهم

القتاليساح!فيتحطموا

إلهنا.الزتبيل!

جديذا.نشيذاللزتأن!ثماا3

العظيم،الجتاوالز!تأتها

أحد.عقيذيقوىلا

52



ئطيغذكفهاالخلائقا4

فكاتت!أمرتلأتذ

فتكؤنتروخذأرسلت

كيمتأ.ئقاوئمقنولا

تتزعزعوالبحاوالجبالى15

كالشمعتذوبوالضخوو

رلثياوجهكأماتم

أتقياءذترخئملكتذ

لكتطيم!لاصالذبائحجميع

يرضيذشحفهاولا

تخافوتذ.اتذينمنأكثز

شعبيئقاوئملأقؤالويل

الزتيعالمحئهاالآخر؟ففي

لحوجمهمفيوالذوببالئار

الأبلإ".إلىويبكونفيتألمون

محرقايهموقذمواتطقروا،الزتإلىصقواأووشليتمدخلواوحين18

أعطاهااتتيأليفاناأمتعيماجميغللزتتهوديثاوقذمت9.وعطايافمونذوزهم

أليفانا.سريرغننزغتهااتتيالئاموستةذلكفييماالشدب،لها

تهوديثوكاتتأشهيرثلاثؤفذةالقيكلأماتمأووشليتمفيالشع!وعتذ2

!فم.



6154يهوديت

يهوديتنهاية

فلوى.تيتفيتييهاإلىتهوديتفذهتتبيييما،إلىواحدكلرجغثئم21

طلبواكثيرينإنحئى22.إسرائيلأرضيىصجميعفيفكزمةأتامهاكلوطفت

زوجها.من!ىوفا؟منذأئامصحيايهاكلزجلأتعيردثلمولكتهايتزؤجوها،أن

نأإلىمن!ىزوجهابيتفيوتقيت،الأتاممغكرامة3تزداوكاتت23

وخصسنين،جمئةالعميرمنولهافلوىتيمبفيوماتتجاريتهاحزرت

وقبلأتام؟سبعةإسرائيلتنيجميععقيهافناخ24زوجها.قبيرفيو؟!نت

حيايهاومذة25وأقربائها.من!ىزوجهاأقرباءعلىتميكهماكلوزعتوفايها

طويلأ.زمائامويهاتعذولاالخودتإسرائيلتنوتعيردثلم



)يوناني(أستيرتتمة

مردخايحلم

منالأؤلبصاليومفيالأكبير،أرتحششتامفلثمنالثانييماال!نؤوفي54

ليمئطمنقيسنبنيشمعيبنييائيزبنمزدخايخيتم،نيسانشهير

وعظيفا،شوشنمدينؤفييقيمتهودئازجلأكانهذاومزدخاي5حلفا،تنيامين

تبوخذتقمو،شباهماتذينمغأووشليتممنجاء6الققكئيما،الحاشييماعظماءمن

رعود4وضوضاأصوات:حلمهكانوهذا7تهوذا،قيلثيكئيا،بيرفقؤ،بابلقيأ

للمتاليويستيذالقيتقذمالبعظيمالبيتينالب8الأرضيىفيوآضطرابوزلازلم،

لتقايلالأقمصوآشتغذتكللصياجهمافهاتجت9عظيفاصياخاتصيحالقوهما

علىعظيمواضطرابغئموليمذ؟،ضيتييوم،وظلامخمفقؤأيولم.الأبرار.شدبئ

وآشتعذواشرويىمنش!صيحهمجمقاخوفاالأبرارشصب"فأضطرتالأرضيى

ومياةكبيوتهرصغيو،ينبوعصرايخهممنفخزجالتإ،إلىاوصزخوا2.للموقي

الشزفي.أهلوآفترسواالمتواضعونفآرتقغوالمتمص!والتووأشرقاثئم3فائفة

نأاللهيريدماذاوتساءذالحلتمهذارأىاتذيمزدخايأستيقأالمخا4

55



01،1156()يونانيأستيرتتمة

قعنىماتعيردتأنالوسايلبكلالقيلىحتىوزيخحتقلبيمافيهذاخفط.تفعل

الخفم:

الملكعلىمؤامرةيكتشفمردخاي

القيلثخصثاوهما،وتايىشنجئتانمغالقيلثببالبيقفمزدخايأوكان5

أتهمافغيتمنواياهما،يعير!تأنوحاؤلقحديثهما6!ف!يئالتلاطوحارسا

القيلثإلىبهمافوشىأرتحششتاالقيلثعلىأيدتهمايرفعاأنيحاولافي

وكتحت18،بالموقيعقيهماقحكتمبنواياهمافأقزاالعذاصبفيالقيأأفألقاهما7

فردخافيلقيأاأقزائتم9.فزدخاقيفغللأئامصوكذلذاأخبارفيوقغماالقيأ

قمداثابنهامانوكان02فغلكماهبابتهوقذتمالضيلثببالبيقيتمبأن

حذتمابستمبوشعتهمزدخاقييؤذقيأنفحاؤذالميلثلدىمكزفاالأجاجي

القيلث.يخصئي

أرتحششتارسالة

قنيضازرمنإانعشركبيركآلمتنبعهلقيلثالقطدحيثسثسااأفئيلةلقم)صغينالخآآلخكانييمحة11

كقها،المسكونةوأخضغتكثيرينشعولبعلىتسقطمت2الحبشؤ:صإلىالهند

والجمبالزحميماتضزفتبل،قدرتيغنالتايجصبالاعيداءأساقأنأزذتما

الحدودمنآجمنةقمقكتيطرقاتوتكونخوفيبلاحياتهمعبيدييتقضيئ

تدكبالمستشارينف!أثت3تشبر.كلإلييمايصبواتذيبال!لامصالثاسوويتقئغ

وهؤوالأمانؤالجكمؤفيليمواةقنيفوقجمنهمواحدفتقق!ذلذ،تتتمكي!



57
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فيالمشثتؤالشعولبتينفقاذ:4هامانوآشمهالقمقكؤفيالتانيالزجل

شرايعصجميعصالشعولببجلافييتصزف!لأذىالىإلمقئاشصبيعيش!اهـكونؤ

ئحاولىاثتيالقمقكيمايتماشلثعايقاصازبخيثالملوفيبأواميروتتج!

يعي!ثنالبشير،سائزيخالفواحذاشعئاأنتتقنافلفا5بآشيقامؤ.سياشتها

ال!تئالبآفيرافيإلىيدقعايقضاياناغداءةوأنالخاضمة،شرائغايتتتتغمنقيردا

هامانإليهميشيوقنكلأنأمزناهذاكللأجل6،الأقاليمفيال!لاتم!ق

أعدائهمبأيدييبادواأن،ألببقننرتؤمميرمهصواتذيلأقاليمصاجميععلىالمولى

الشهيرمنعشزالزابئصاليومفيأحدترخمهمولاوأولادهمويساؤهم!م

الأذىإلىالمتالونأوليكهتطإذاحتى7ال!نؤهد؟منآذازشهيرعشزالثاني

أقلقوة".اتذيال!ثنلامقمقكيناإلىيعودواحديومفيالمولبإلى

مردخايصلاة

ذلقاو)ملفهمق!ثتيئمك%لهاوقنق!فطكرغفىجميغشىعمايىلابزالقديرلىأآلقلكالرتقمز21

وكلوالأرض!ال!ماكأضتعتأنت3.إسرائيلشعتذتتخيئأنأزذتإذا

رلث.ياأخديقاومذولاصالجميعرلثأنت4،ال!ماوالبتحتائتيالخلائتي

أسحذلمزهذاولاآحيقازاولاتكئزالاأتيوتعقمشيء،كلتعيرف!أنت5

لأتخيئنفسيىطيبيماغنقذضييماأخمضأقتلأنمستيدفأنا6،العاتيلهامان

أسحذلنالئيما.قجدقوقإنسالققجذأضغيئلأفغفثمافغفتلكتي7!عبي

جمتي.تكثزاهذاوما،إلهيياي!واكلأحل!

أعداءنانفي،شعبتكإرخئم،إبراهيتمإلةياالقيأ،الإلهالزتأتها8"الآن
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لذآفتديتةاتذيشعتذئهيئلا9؟القديمفنذميرائكنحنإهلاكنا،ئريدون

خرتناوخؤذشعبكعلىغطوقاوكنتضزعيإستجث.اجمضزمنبيماوجئت!

أ.لكالمزتمينأفواةتزولىفلاالزث،أئهاآشقكوئ!بخلنحيافرخا

الموترأوالاتفمالزثإلىوتضزعوا!واهمبكلإسرائيلتنو"وضزخ

عيويهم.ئضت

أستيرصلاة

بها.المحدقيالمولبخطيرمنخوفاالزلتإلىالقيكةأستيزاوالتجأث2

الأطيالبوجمؤض!والضتي،الخرلقثياتوتبشتالمجيدةثياتهااخقغت3

كلرأليسهابشغيروغطتجسذهاوذللتوفيئلأرمادارأيي!هاعلىألقتالثمينيما

فقاتت:إسرائيلإليماالزبإلىاوتضزغت4فييما.تجمالي

!يسواكلهافعينلاائتيالوحيدةأنافأجمئي،وحذكاللهأنتقيكنا،يا،لاربي

الزلثأئهاائكأبيقبيلؤفيشمغثولادتيافنذ6بنفسيأخافياف!ئي5

ليكونواصأسلايهمجميعمنوآباءناجميعالثئعولبمنإسرائيلشصتقئلخذت

فأسقمتناأماقكاخطئنا7قلت،ماكلمغهمصتعتوأثكدائقا،شعئالك

كفاهممااإوالآن9.رثياعادلمأنتآيقتهم،عتذناالأتنا8أعدائناايديإلى

فمكبيمانالقمايتنقضوا02أوثاتهمعاقدوابلشائة،عئودتةآشتعتدوناأتهم

وقذتجكتييكقجذوئزيلوا،لكيزنموناتذينأفواةوتسذوا،شعبكفيفنوا

الأبد.إلىبثمرتاقيكاوئقخدواالأوثالققؤةفيشبحواالأقمصأفواةوتفتحوا21

أعداءناتذغولاء،شيلاهمقنإلىضوتجاتكالزلث%لهائشلنم22"لا

اتذيعلىالجقات!شذبعقيهمخطيثتهمآر؟ذليهنيقلايهنا،جمنتضحكون
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الشجاعة،أناوأعطنيضيعنا،وق!قفيبتف!يمكوغزفنا.رصثياأد!نا23ئعادينا.

ذاكأماتمقرصوفاكلاقاديمفاهيعلىألتي24ال!لاطينن،وستذالآيهةص،قيكدا

مقةالمتواطئينوسائمهؤفتهيكيقايلناقنئغضيىإلىقلتاوحوذالأسد

ي!واك.لهامعينلاالتيالوحيدةأناوأعئيبتدكأنقذنا25

قضجغوأكزةالكافرينقجذأئجضرأتنيوتعقم26شيءكلتعيردتأأنت

أتخفلتجقنياثتيالضرورةتعقمأنت27القختونينوغييرالغرباءكل

أماتمأظقوحينرأسيعلىأحملهااتتيالآيهةصعلاقةأكزةوآنيأتخقل،ما

قتكخابأنا28،راحتيأتامصفيأحمفهاولاتجسبىكثولبأمقتهافأنا،الئاس

تسكبهاخمزاشيربتولاالقيلثؤليمةشزفتولاهامانمايد؟علىآكللم

إلأصاليومإلىهفناإلىئقفتمنذفرخاأجذلمخادقتك،أنا92آحتفالاييما،في

إبراهيتم.إلةالزث،أئهابك

أيديمنأنقذنا،اليائسينصوتآستجمثالجميععلىالقابوالإله"03"اشلها

".خوفيجمنأنمذنيالأشرايى،

فإن.بتديأطغفتلثخيثقذليلثأئاتم"أذكريلأستيز:كزدخايوقاذ

القيكوكقمي،الزلتفآذعييئهيكنا،عقيناتكفتمالقمتكؤفيزخلثانيهامان

المودب".منوخفصيناأميرنا.في

الملكعلىوتدخلتخاطرأستير

آئدئبيناللةفذغضتهافترفىلضلاكؤغنيثمكيمتيربز2قلآب!تن*قحدققتوثبست13

الواجد؟إلىتستيذفكاتت3جارتتيني،لهاوآتخذتوئخقضهمالبشيرعلىيسهر
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ؤجههاآحالراووكان5أذياتهالهارامعةتتتعهاالأخرىوكانمب4فسترخيةتها

الخوفيمنكنقبضاكانقلتهاأنغيزكالعالثمقيما،تبدوتجعلايهاوتجمالها

القلكيئعرلثصيماعلىجال!اوكانالضيلث،أماتمووققتالأبوالمحبكلفآجتازت6

وجقةرقغفلقا7زهيتاقنالوةوكانوالخواهير،بالذهمبكرتتاالففلثبيباس

الشديل!خو!هاوجمنفآنهازت،غاجمبيما،بتظر؟القيكةرمىقجذاالفشتجل

تتقذمها.كاتتاتتيالجاريؤعلىرأشهاوأتكأتتونهاتبذذ

غنيفتقق!القيكؤعلىقيقالجفم؟إلىبهوماذالقيلثزوخالله،فخؤذ8

ءبكلاميلاطفهاوكاننفميمهاإلىعادتحتىبذراغييمافضقهاوأسرغالعرشيى

والشريعة،تموتيالن.تشخعي،،أخوفيأناأستيو،ياتلث"ما:ويقولى9مقذفي

ولصحنالذق!بضوتجاناورقغ2"."إقتيربيالعاقؤ.علىوليهنعقيلثتسريلا

كأتكستديياإرآيتكأستيو:افأجاتت3"تكفمي"وقاذ:وقتقهاعنقهابه

وجهك،سئديياجذاعجيم!افأنت4قخلإكمنقيبةقلبيفآضالزتالتيماقلاك

القيأافآضطزت6الضع!منسقالتتتكقئمهيئاوفيما5".يعمةقمفو!

يلاحظوتها.أعوانيجميعوكان

اليهوداعتبارإعادةمرسوم

الزساليما:غنننسخةهؤالتفقهذاا4

وال!بعؤالمئؤصالأقاليموزراءإلىالأكبيرالضيلثأرتحششتاإمن

كثيرونهناك2سلامصكناصريناجميعوإلىالحتشؤإلىالهندمنوالجشرين

رعاياناتظيمواأنلاويجتهدون3تكئزا،فآزدادوافحديشيهمشخاءأكزقهم

هئم4فح!يشيهمعلىتتآقرونئزضيهم،ماتخفلئحمي!نونلاإذليهنفقط
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قضاءمنلفزواأنيستطيعونأتهميتؤفمونبلأفعاتهم،يلتشيرتشكرونلا

الخيز.تجهلونائذينعنجهياتتثيوهمشيء،كلالصطيعصعلىالثيما

تؤلىقنبهموثقاتذينالأصدقاةهؤلاءأنمرازاوتحذث59

فيقودوتهمءالتريالذمصشفلثفيويشاركوتهمبهميحيطون،الشلطة

قكيرهمبدسائ!يىضقلواالأصدقاءهؤلاءمثل6ض.تعؤلاكوارثإلى

اثتيالقديمؤصالتواريخمنتختبوةأمروهذا7الضالحينالملوفيقلوت

اتتيالكفيرأعماليمنأنظايىكميومءأماتمكلتحذثومفاإلينا،ئملت

سنحاوذ8.آسيخقاقيودق3منال!لطةيمارسونفاسدونأناسترتكبها

يخدمةال!لمتؤبالوسائلىال!لاتمالقملكؤإلىئعيذأنالمستقتلىفي

اتتيالقضايافيوتحكمالأشخاصيىفيالتبديلاقيفئجري9،للجميع

الغدلي.صوحبرإليناترقع

ديمغنغريحبوهؤمكدونيئهؤاتذيقفداثابنهامانبكلاجمنانعني!نحن.

بروحإلييمااوأح!تااأويناةأنتعذ،نعيرفثالتساكحصاتذيغنيجذاوتعيدالفرس

أئاعلىتهيسجدونالئالمنورأيتا!ئادعوناةبخيمثشدبكلنوليهاإنسانتؤ

كبريائيماتحفليستطغلمليهئا12الققكي،الغرلثيعلىالجالمميىتعذالثانيالزجل

اتذيمردخاقيبإهلافيكاذبيمابدسائسنافسعى3والحياةالمفكتسلتناأنفأجتهذ

شعبها.وسائيرالتقتيماقييهنارفيقيماأستيزوب!هلافيالموقيمنفخقضناإليناأحسن

لماونحن5المكاونئينإلىالفرسقملكةويخؤذتعنرتناأنهذابعقل!"اوتوفتم

آنفموتجذناذلك،بعكسيبلخبيمثى،بقضاءعقيهمالققضيرالتهوبفيدنئاتجذ

شقتمصاتذيالعظيمالقليئالخيئالئوتنوهمذلكوفوق16عادلإ.شتنيعلىتسيرون

:اليومإلىمحفوطاتيرخوماأبايناإلىشققاكماإلينااطك
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قفداثا،بنهامانإليكموخقهاالتيبالزسايلتعقلوالمإنائح!يشون7

عقييماردالأرضيىستافالئه،.شوشنمدينؤأبوالبأماتمصيحتصاجتهالأن

وآتركوامكالبكلفيإلزسالؤهدغننسخةأعينوا18.أصدزةاتذيالحكتم

كانواائذينتزذواحتىاوآعضدوهم9.شئيهمبحشمبالتضزفيحزئةللتهوب

يدعىاتذيعشزالثانيالشهرمنعشزالثايثصاليومفييقتيهمكتأفبين

إلىالإبادةيوتملهمحؤذالقديزالزثنفي02نف!يميما.صاليومذلكفيآذاز،

الأعيابأتامصساضلرتينالقشهوداليوتمهذافضفواأيضاوأنتم21فرحءيومص

لناخلاصيىغربونتعاوفيماالآنليكونبآئيهاجء22فييماوآحتفلواالرسميؤ

إقليمأومدين!وكل23عتينايتآقرونيقذينهلافيوبكرى،الطتبينويلفرس

بلىالتاسفيهاال!تكننمنويحزلموالئاربال!ي!تهيأبذلكيعقللا

الأبلإ.إلىوالطيوزالوحوشو

التهودوليستيذظاهر؟بصور؟القمقكؤكلفيالأميرهذان!خاتالتعقن

؟.اليومذلكفيأعدائهميمحازبؤ

مردخايحلمتفسير

اثذيالحنتمالآنأذكم2الئيماق!لمنكانكنه"هذا:فزدخافيوقاذ51

الئوزئتمنهزا،صازاتذيالضغيزالتنبوغ3و:شيجمنايسقطفلمزأيئا

قيكة.وجغقهاالقيأترؤتجهااتتيأستيزهؤفالئهو،الفايضةوالمياةوالشص!ى

التهو؟إستميتمحواأجتمعوااتذينهمالشعوب5وهامانأنافماالتتيناني4

شعته،الزثأنقذأتجل.فأنقذةالزلتإلىخرقياتذيإسرائيلهؤوشعبي6

جمنذتصتغهالمومعجزالبعظيقةآياقيصتغالشرويى،كلمنالزلثتخانا
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التصيبانيوهذالق8الأقمصكلنصيمبغيزالئيماشدبنصيمبجغليهذا7صالأمم

تذكز9الشعولبصجميعوتينالتيماأماتمويومهاوؤقيهاالذينونؤساعؤفيجماءا

اليوتمآذازشهيرمناليومالقهذالقيكون.اويهذابالإنصافيوعاققاشعتااللة

بالقزحصوالبهخة"آحتفالييوقيالشهيرهذامنعشزالخاص!نواليوتمعشزالزابغ

أجيايهمأ.وقذىالآنإسرائيليشدب

كاناتذيوسيالس!3أتىوجملوتطرا،تطليضمنمفلثمنالزابغإال!نؤ"في

هدفوريتمبرساليماتطليضسنآبييمامغلاويتسلىومنكاهنإتةنف!ي!يماغنيقولم

أبنليسماخس!أووشليتمفيترتجقهاالفوريمصسالةيىهيئ"يلكوقالا:

!.تطليضحن
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الخطيئةاجتناب

قلصب.بطي!بوآطلبوةالزتفيتأقلوا،الأرضيىخكاتمياالتقوىأجئوا

تزوتا.فييما،تشكونلاواتذينتجدوته"،إلييماتسعونفاتذين2

الجهل.تفضخقدزيإفيوالشذالئيماغنيالإنسانيبجذالالنشوغ3

الخطيئة.تستعباةج!دفيتجلولامايهرةنف!اتدخللافالجكقة4

الطنودزغنيوتبتجا؟الجداعمنتهوث،التأديمثطقزهاروحهيئ5

يكفزلمنتغفولاليهئهافجئةزوحوهيئ6:الطلممنوتخخلالباطلؤ،

تنطقماويسضعقلبيمافيماويزىالإنسالبقشاجمزيدركفالثهالتيما.صبكلام

يسانه!.ب!

يقوئةمابكلعليمهؤيهذائحيما.كقهاوبالأشياءالكونيملأالزلتروح7

ذ.العاباليقاتيننرلىكهذاوب!نسالقبسوءناطقعقييماتخقىلا8،الإنسان

شزعلىوتحكئمالزبعرشنتصلوأقوالةنئايإ،أخقىتنكمثمفالتوأماتم9

ائذيالقضمن"فتخئبواالقفسن،حتىشيءكلتسقغالزب.افآذانأفعاييما.
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دونتمزلاالجفيؤفييقالىفماالتميمؤمنأل!يصتتكموصونوافييما،خيزلأ

القلافي.إلىبصاجبيمايوديوالفسان!قالب،

تجيبواولاخيايكمفيأخطاءمنتزتيهبونبماالموقيوراءتسغواالا2

قلاكنقي،الموتيصتعصلمافالئه3.أيديكمبأعماليالقلاكأنف!يمكمءلى

منخايياصسليقاالعاتمهذافيؤتجغقايلبقاءشي؟كلاخقق4.ت!زةلاالأحياء

.تموتلاالتقوىالأن5،يلمولبقملكةالأرض!تكونفلاالقايلى،الشئم

الأشرارنظرفيالحياة

خيبوا،وأقوايهمبأعمالهمالموتأنفي!همصعلىتجقبواالأشرازاليهن6

اتذيالتصيمتهؤفكانالقناء،إلىفصارواوعاقدوةلهمحليقاالمولت

تستجقون.

بائتةقصيرة"حياتنا:أنفيسهمفييقولونحينالأشراوويخطئ2

ممصادقةويذنا2جمنا.زتجغأحذانعتملاكذلكيلقولبدواءمنولا

الجسنوما؟خانإلأتتتقشهااتتيالئ!قةوما.نكنلملوكمايكونمويناوتعذ

الزوحوتلاشمبرماذاالجسمعادآنالقأتفإذا3قلوبنا،خققانيفيشرار!إلا

حيائناوتزوذأعماتناأحديذكمولاإسفناينشىحيننوتعذ4واهييما.كتشضيما

!فأئافناخزها.وئلاشييماالشصيىشعاغتسوفاكضبالبوتتتذ؟أتر،بلالمجضيما

جمنهايعو؟فلافبويىناأبواتيخئئملاتةالموقي،تعذلناوجوغولاعابرفي

أحا6

+ترتوي،الشباثيفغلكماوسريغاالحاضر؟بالققذالبالآنتتقتغفتعاتوا
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بالوردتتكقل8؟ربيعفيزهزةتفتناولاتتغطز،وبالطيولبالفايخر؟،الخمويىمن

فييماولناالأمكائاتتوكولاالفذايد،منتصيتةأحانايحزبمولا9ذبوييما،قبل

الحيا؟.فيونصيبناخطنافهذالذؤ.منأثو

الأرمقؤ،علىنشفقولاالأتمياء،منكانولوالفقيزتظفئمدعونابل01

لمالضع!لأنذ،العابالقانونهيئقؤتنا"ولتكن؟الشيوخشيتةنحتيرمولا

شيء.فينالمحغاالآنحتىيكن

ويقاومونئضايقوتنائهمقيالأتقياءعلىيلانقضاضيىالفرضةاقلتتخئني2

الأعرافيعلىخروتجناوتفضحونالشريعؤأحكامصبمخالفيماوتئهموتناأعماتنا

الزت.أبناءأنفشهمويشفونالئيماقعيرفةاتذعون3والتقاليلإ.

غريمبشلوكهمالأن5آشمئزازنايثيزقنالزهمبلآرائناتفنياققهماكل4

كاتناشلوكناقتتختبون،زائفيناتحيمبوتنا6.الآخرينشلوكيخالفالحيا؟في

الثيما.4أبنابأتهمويتباقون،فباركةالضمالحينيهايةأنيتشرونأنجاس!،

الحيا؟.فييهاتتهمعقيإتكونوكيصخقهد؟أقوالهمهليترىافلتنتطز7

خصومهم؟أيديمنوئنقذهميعيئفمأفلاالئإ،أبناءالأتقياءكانافان8

ضبزفم.وتختبزوداغيهممذىيتعيردتوالتعذيمببالإهاتيماافلتفتجئهم9

غنهم.تمذاللهوكانإذاينزىالعارفيبالمولبعقيهمولتحكئم02

تصائزهم.أعقىالشزلأنأنف!همتخذعونليهتهمتتؤفموته"ماهذا21

أملأالئفوسيالهاز؟ولاتجزاءيلقداشؤترجونولاالئإ،أسرازتعيرفونلاهئم22

بثوالب.

ب!تمبوليهن24الخايد؟،صوريإعلىوضتغاأبدئيما،يحيا؟لإنسانااللةخقق23

إلييما.تنتمونائذينإلاتذوقافلا:العاتمإلىالموتدخلإبليسنح!د
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لأشراراومصيرالأتقياءمصير

الحقلاءلكن2عذا!.تق!هافلاالثيمابتدفهئالأتقياءنفوسأقا

ص"ص-صءصلدمد3
عظيم؟شقاءفيالموتيعانونماتواإذاالأتقياءأنخطأونت-ت

فيأتهم"ومغ.سلامفيالحاليوالمحعصفيهمتيتما،نكتةغتازحيقهموأن3

الئأديمب،أصاتهموإذا5.خايدونأتهمأكيافزجاؤهم،يعاقبونالضاس!خمير

كالذقبقخضهم6.تهأهلأفؤتجذهمآمتختهماللةنفيكبيزا،خيزايجازونففم

المحزقالب.تقتلكماوقبقهمالئار،في

فتدينون8،القضبتينشزوهاتتطاتركنايىتشتجلونيومصالجسالبفيفهم7

عقي!والمتؤكلون9الأبد.إلىعقيهمزئهموتميأالشعوتوتحكمونالأقتم

وتكونومختاريإ،كقذيسييماشيلارموتابقخئييماوالمؤمنون.الخقشتفقمون

خمنويهمشوءعلىالجقابفشتنالهمبهالكانرونأقا.ا.لهموالزحقةالنعقة

الزلت.غنيوالابيعابالأتقياءإهماليإلىبهمأ؟تالتي

باقيزجاؤهميكونوالئأديباالجكقةتحتقرونائذينأتغ!من"فما

وأبناؤهمشفيهاقييساؤهماوتكون2فيها.فائذةلاوأعمالهمغقيقةوأتعابهم

قلعوتا.وتسففماشرازا

شريرنسلمنأفضلالعقم

يوتمثقزتهاشتنالىلاتهاالزتى،تعيرفيولمتتذئسنلمالتييلعاصقرفقنيتا13

شزاقلبيمافينؤىولاإثقاياةترتيهمثلمائذيللخعيئقنيئابل14.المجسالب

أغريكونالزثقيكلىفيلائقامكائا:المؤمنيتجزاءشتنالىلاتناالزب،على

تفتى.لاجذورويلجكقيما،قجيدةالضايحصالخفد5!فثقزة.الأولابينعلييما
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افهم7.تنقيرض!الخرامصوتسل،أعمارهمتكتملفلاالرنا؟أولا؟أقا16

زجاءفلاباجمزاماتوااوإن8كراقيمابلاوشيخوختهم،حياتهمطاتتوإنشيءلا

تلتعاشؤ!قيا؟بايإثمالمولوديهاتةهيئايلك9.الجسالبيومصفيغزاءولالهم

بكزهالأنالفضيقة،تمتيأليهئاأبناء،بلايكونأني!نسالقخيو

البشو،بهاتعقلخضزتإذا2.والإنسافيالئيماجمنذممكزقةولاتهاخايا،

جمنصراجمهافي؟إلامامذىوتنتعرالتاقي،تلتسوإليها.تشتاقونغاتتوإذا

تقثه.ككافآلبعلىالحصولياجلى

زتى4أبناهمفايذ؟.بلايكونونتكاثروا،قهماالأشرار،زمزةوليهن3

علىتقومونولاالأرضفيعميقايتخذرونلاأصولها،ف!ذتكشجز؟

وتقتيغهمالميحترعنرغهمأنبذفلا،حينيإلىفروغاأخزجوا"وإنثابتيما.أشعيى

تنضج،لاالخبيثةوثمارهمالأوالققبلالفاليمذةفروغفمفتتك!ز5.الروتغة

يوتمتشقدونالخرامصمنوالضولودون6لشيء.صايخة3تعوولاتؤكلنلا

عايى.منوايدوهمآزتكتاماعلىالجسالب

أوانهقبلالتقينهاية

تستجقفالشيخوخة8شباتا.ماتواوإنالزاخةفتجدون4الأتقياأقا7

تعنيالجكقةنقيبل9،ال!نينبغذ؟تقاسالثئيخوخةنفيلاوهذا،،التكريتم

أخنوخهؤذلكعلى.اوالقثلالشيخوخؤ.منالضايخةوالحياةالقشيمت،

أخذةا1.جمنهمفآنتشقاالخاطئينتينتعيشنوكانفأختا،الله"غنازضياتذي

الضلالياف!ي!خو2نف!ي!يما.علىالبافيوتستوليئعقتاالشزئف!يمذيئلأسريغا
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منأخنوخوتقغ13.ال!ليتمالعقلتذؤخوالشهؤةالخيير،غننالتصيزة.صي

فأبغذةغنا،راضئاالزثاكاناكثيز؟ييشينفيييمواةتبلغةلاخذاا!كمالي

أنا5آعئترواهمولاتفقموا،فلمكقاهذاالئاسورأىالأشرارغننيرئحا

آختازهم.باتذينتهتئموأئايقايسييما،هماوزحقتاالثيمايعقة

الأشرازوهؤلاصالأشرايى،الأحياءعلىتحكمونماتوا،ولو4،افالأتقيا6

الكماذ.تقغوااتذينالشبالبجمنذكراقةتجدونلاطويلعميرتعذشاخواإذا

الزلت،قشيئةهيئيلكأنتفقمونلا،الموتعاتجقاحكيقارآواإذاوهم17

وليهنوتمقتوتا،ذلكاتزون8.الأمالقدارإلىتنفقاأنذلكفيأرادوأتا

قوصغالأمواقيتينجثئهمتكونيموتوناوحين9عقيهم،يضخأالزت

فتنضجقون؟الجحيمإلىوترميهميقرقهمالزلثلأنالأبد،إلىشخيرته

فتختفيوالويلالخراتعقيهمصوتجيمبخذويىهممنوتقتيعهموتخزسون

آثافهم.فتدينهم،الجسالبيومصإلىخائفينويأتون02.دكرهم

الحسابيومفيوالأشرارالآتقياء

آضطقدوفماتذينوجيمافيعظيقيمابحرأ؟4الأتقياصيقولماليومذلكوفي5

تستتوليذلكهؤلاصيزىوحين2.أتعاتفمالاعيبايىفييأخذواولم

تتظروتا.يكونوالماتذيخلاجمهمصالعجيحبمنوتنذهلونشديدرغبلجهم

ائذينهئمهؤلاص4الخسز؟:جمنتئئونوفئمأنفمي!همفيويقولون3!نذمون

حياتفمخ!يمئناحينأحققناكانومايلعار.مثلآوخ!يمئناهمحيئاآحتقزناهم

المذيسين؟تينوخطهمالث!أبناءجمنيغذونفكيص5كراقإ.بلاوآيخزتهمجنوئا

ئثميقلموشص!النايصئلمالخقونورالخق،غنيضقفنااتذينفتحنإدا،6



الحكمةه

فيوجوهناعلىوهفناوالقلافي،الشزطريتيشلوفيفيأنف!ناأنقكنا7عقينا.

4،اليهبيرياتقغتنافماذا8.الزثطريقتعقتمأنبناأولىوكانقعايتم،بلاقتاهه

يسقعاتذيوكالخبيركالطلكفاهذامضى9بالأموالي؟آعيزازناأفادناوماذا

أثزاخفقهاتتوكولاالأمواقيتع!زبشفيتيماأشتاهؤ.ابل.ين!ىماأسزغوما

الزيختضيربقسيير؟.علىدليليبقىفلاالخوفييطيوكطالر"أوبه،ئستذذ

أوا2الأثم.يفخىذلكوتعذوتعئم،طريقاتشقبعئ!فيمابخناخييما.الخفيقة

تختيرقااتذيالهواء3يعوالحاليوفيالهذفيإلىصاج!هكشفمءترمييماهؤ

ققزة.أحايزىنلاحاي!الىالشفم

تاركينغيزآيخزينامنتقتيرببذأناحتىويذناإنمانحن،وكذلك139

الزذائلىإ.منأرتكئناةمافيقنينابليقضيقينا،أثزا

ة3ئطايىصاجلأمواوكرتدالزيحصفيكغبارؤفمزجا؟لأشرارا4زجافماا4

ثتميوفانرذكضي!وكذلك،وهناكهناالأعاصير،ة3ت!ذوكاخانيالعاجمقة

آرتخل.

الغلى.تهتتموبهمخيزا،الزثصيجازيهمالأبد.إلىفتحتون4الأتقياأفاا5

بتمييإ،وتسترهم.تدمنجميلآوتاتجاملوكئاقجذاالزتامناتنالون6

ويجغلمغفم،القتاليعلىالجزصقأشذاتحيرض!7.تحميهمالقوئؤوبدراجميما

والغدذبزغاالخقاتلت!حع8الأعداء.منلفميلانيقامصلي!لاخاكقهمالخفق

الضصقوذ،شيقاغضب!شمذةوتكون02يققو.لاتزشاالقداشةاوتتجذ،9خوذة

محكقا،أنطلاقاالبروقيضواجمقفتنطيق21.الحفاليممقاتقؤفيجيشاوالعاتم

وكذلك22يمهامها.تخطيئولأتناليققشدود؟قوسيمنلوصكماالغيومين

البحيرأموافيعقيهموتنقضى؟بمقلاعكأتماشديدبغيطترجمهمائذي3التز
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وكالعاعقؤشديذبلى،ريحعقيهموتثوزبقى،23.يرخملاطوفانئغيرقهمحتى

الخبابر؟.عروفقتقيمثوال!يئاتضكقها،الأرالزذيقةتذفزهكذا.تذزيهم

والحكمةالملوك

كفها.الأرضحكاتملاوآتعظواوتغقلوا.الملوكأئهافآسضعوا

*-صصءوأ6

بكثز؟المفتجرونأتهاالخماهيير،علىالمت!لطونأئهاصغوا2

شلطابمم.الغلبئومنالزث،منتجترويمم3.الأقمجمنلكمالخاصعين

ف!ذايخدقييما،فيحكاقاإلأأنتم"فماويئايكم،أعماتكمشتفخم!وهؤ

قشيئييما،بحشمبوتسيرواالشريغزبأحكامصوتعقلوابإلغدليتحكموالم

علىقساؤةأشذيكونالحكتملأنشديذا،جمقاتاتغتةعقيكمفشيننرلى5

يعافؤتكونبأنأولىفالزحقة6.الزفيغةالقناصستتحتفونائذين

ثرهؤوائذي7يعاقبوا.أنتجمببقساؤ؟اتذينالقؤ؟لأربالبلاالئاسيى،

الضغيزخققاتذيهؤلأئاأحدغالقةيهابولاأحذايخافلاالجميع

حكميمافيتقسوكانولو8الجميغتشملوجمناتتاال!وا"علىوالكبيز

الجكقةيتتغقموا،كلاميأؤخةالملوكأئهاإذا،،إليكم59.الأترياعلى

تعاقلونبقداشيماإليهاتطزتمف!ذاممقذشة،أموو.اهد؟تضئوا.فلا

يوتمأنفميمكمغنبيماتدايخعونماعلىخضفتمتغففئموهاوإذابقداشة،

المجسالب.

الحكمةأكتشافضرورة

خيزفتتآذبوافيها،وترغبواتعاليميتحتيرمواأنهيئالقولي"وخلاضة
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وتسهليجئوتهااتذينتراها.تبقثلاوتهاؤهاكفها،تهام!افالجكقة2تأديمب

اقن4تتغشقوتها.يقذينسريغاتتختىاوهيئ3تطلبوتها.اتذينعلىقنالها

افالئفكيز5بابإ.جمنذجايشةتجذهالانة،صسعوتةتلقىلاباجمزاوراءهاتسقى

تجذفئنهاعاديهاافمن6.القتممنتخلوتتزقبهاوقنالجكقؤ،كماذإدا،فيها،

تتأقلوتهاوتجغلهمإليهميختبهابمالهموتظقولها،أهلفماتذينطق!بفي

شيء.كلفي

التأديمب.طقمبفيالزغتةهؤخفاالجكقؤافزألبو7

ئؤقنمراعاةوكراعايهابشرائجهاوالعضلالجكم!محتةالتأديباوغاية8

تؤديالجكقؤفيقالزغبةوإذا،02الئيماجمنالإنسانيقمب3الخلوا9الخلود.

الففلث.ذوامإلى

عقيكمفما،والفموتجانالعرشنتدثحقونالشعولبضلوكياكنئمف!ذآ21

الأبد.إلىمفككمفتدولمالجكضةمميرمواأنإلأ

والحكمةسلبمان

شيتا.أسرارهامنأخفيئولننشأتوكي!الجكقةماأخبمكموالآن22

علىتنك!ي!حتىعقيهاالضوءوألقيبداتيها،منسيزيهاغنفأبخث

الجكقؤعلىالغيزةبيئتستبذلاأنعلىخريم!ذلكفيوأنا23حقيقيها.

أتباجمها.منيكونواأنلأمثاليولاليتجقفلاوإلألها،فاتختر

الشدب.خيزيؤتاالحكيموالقيأ.العاتمخلاصىالخكماءكثز؟في24

خيزكم.فيهالأن،أقواليمنفتغققوا25
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انسانسوىسليمانكانما

أؤلتسلمنأناوكالآخرلن،كالآخرينللموتإنسانإلأأناما

2ص،ص"ءصقيصص،7

وفي،أقيزجمصفيتج!داتكؤنت.الترالبجمناللهتجتلازجل

المضاتجغؤ.تذ؟فىزجلتحمءودمءبقيئمنتكؤنتأشهيريسغؤمذ؟

تجديد،قولوبكليسقطمثقماالأرضيىعلىشقطتويذتولفا3

جمنأخزختاماأؤذ2الئكاكانجديدقولوبكلمثلالقواء،وشق!ت

على6.الملوفيأبناءكلشأن5وبأهيمامءكبيير،القم!فيوزبيت4صوقي

واحذاومخزتجاالحيا؟إلىواحذاقدخلآجميغا،البشزتحنلنا،ان

ينها.

للحكمةسليمانمحبة

الجكقيما.روحعلئفخلاللةودغوتقيفتا،؟القفمأجلىجمنضفيتيذلك7

خخيرأئولا9يعابلها،يختىلاأنوعزفت،وعرشيىضولجالبأئعلىفضفتها8

طيني.منكمشةالفضةوكذلكزفل،منكمشةمقابقهاالذقمبفجميع؟كلريم

افلفااأبذا.تغيمبلانوزاليوآختزتها،والخماليالعافتؤقوق.اوأحتئتها

افقيرخت2.يحضىلايختىتذيهامنوبفتخيير،كلمغهاجاءالجكقةجاءتني

قصذوةائهاأعقماكنولمالجكقؤ،تعذجاءنيكفا،هذالأنكفإ،بهذا

جميغا.

أخقيثومابحزئيما،الآخرينفيهاوأشزكتبإخلاصيى،الجكقةاتخقفت3

أصدقاءتصيرونيكت!يمبوتهاواتذينتج!لايلتاسيىكنز"اهيئشيئا.يخناهايهن

تتغفموتها.اتذينغنيترضىاللةلأنإلأذلكومااللإ.
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اللهمنمعرفةكل

وعلىتغففتا،عقاالتعبييرعلىالقدزةتمتخنيأناللةأرجواوالآن5

الجكقؤإلىالهاديهؤاللةلأنلي،المعطا؟بالهبالبتليقبماالتفكيير

اتذيوهؤ17قفمءوقهاز؟.وكلوأقوالناتحنت!في16الحكماء.وكرلثما

ابآئيداء8غناجمير؟،وبأعماليالكودببخفتيشيء،بكلتقيتاجملقاوقتني

ال!نينابذوز؟9الفصوليوتغئيرالشصيىبقسايىبآئيهائيما،بآشيمرايى؟الرمنن

بتفكيير؟ياحلزاوبثوز؟،شيىحولووالقالحيواصئعبالباماو02،فيلأفلااصضاعووأ

الأموزهد؟تغقفت21.الشفاءعلىجذور؟وقدز؟التباقيصوأنواعالإنسالق

شيءكلكؤتتائتيالجكقةلأن22،والخفىمنهاالطاهزوأمثاتها،

الحزكؤسريعمتغذ؟،نوجميما،فيفريدفذوس،فهيمالجكمؤفروح.عفقتني

يلخيير،كجمتأحذا،ئؤذيلاوديعفذتمميى،غيوتميالماد؟،منخالي

واثقثابت!بالبشير،والزأقؤ23الإحسالقفيرايخمبيققو،لاالتديقةصحاجمر

كتهاالأرواخيفهمالبصير؟نايذشيءكلعلىقابرالباليخاليبنف!يميما،

ودقيقة.تقئةكاتتمهما

شيء.كلفيتنفذيالهازيهاوهيئذايها،الخركؤمنأسزعوالجكقة24

فيذلكالقديير.قجدمنفاضتصافتةوقؤ!القديير،الت!ن!قةلأئها25

تعيهسىالتيالتقئةوالمرآة.الأبدىالئور4ضياتهافي26دتويصيبهالا

كل3وتخذشيءكلتفغلفهيئوحذها،أئهاومغ27.الضايحةالثرأعماؤ

المديسيننفوسيىفيتجلجيلإلىجيلومنذاتها.هيئوتبقىشيء

يلافيلماثذيإلأأحذائجمثلااللةلأن28،وأنبياءةالثرأحئاةوتجغلهم

الجكمة.
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نورعلىتتقذلمولاالأفلافيمنوأسمىالشصيىمنأبهىفالجكقة92

الشز.تغيبهافلاالجكقةوأفا،القيلتتتعاالئهازلأن03التمايى،

خيركلتمتلكالحكمة

تذت!،بهلوبعذوته،،طزفالىطزفمن،الكلتحكمبقؤةالحكقة
ءهص?،صصصءصءصو8

عروشا،ليتكونأنوتقنيتعباقيكنذوطلئتهااحتتها2شيء.

زادهاماوهؤالثإ،مغبخيايهاأصقهاتقحافهيئ3بخمايها.فيئتمايكثز؟

قعيرقتافقتخها4حئهافيوقغ؟الجميعرثوهؤذاته"،اللةإنحتىقخذا،

أعماتا.تتقذوتركهاالخفية

الجكقيمامنيخئىأكثوشيءفأفيالحيا؟،فيمطثباالجنىكانوإذا5

العقلى،فيالتجاحصإلىشبيلأالفطتةكاتمتىوإن6شيء؟كلتعقلالتي

فالجكقةأحد،الضلاخأحمثوإذا7الجكقؤ؟مندهاءأكثرشيءفأكيئ

تفغاأكثموهد؟،والقفتموالشجاعةوالعدذالجفةكفها،الفضايلتعلم

فالجكقةالضعيرقؤ،فيأحازيخحتوإذا8الحيا؟.فيشيءأيمنيلبشير

الغامقوتقشوالكلامصفنونتفهموهيئ،بالآتيوتنبئالقديتمتعيرف

الفصوليوخوا؟ث،والمعجزالبالذلائلتزىومشئقاقعانييما.ين

والأزيتؤ.

للملوكالحكمةضرورة

تقيتامعي،تسكنليصديقةالجكقةأجغلأنعلىغزفتيذلك9

.اويكون.والغمالقمأوقالبفيوفغريةبالخييرممشيزةليتكونبأئهايخي
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كنتوإن؟الشيوختينوققاميالخماهيير،جمنذشأنييرقعمابقضيهالي

يختبنيماوهؤالتديقةص،سريعأئيشتجدون"لائهمالثتبالب.جمرفيتعذ

تكقفثوإنأتكقتم،حتىتنتطرونضقثإذاا2.الزجاليعالماءإلى

قأخوذينأفواههمعلىأيدتهمتضعونالكلاتمأطفتوإنبآنيبا؟،يصغون

أقوذ.بما

مذىباقتابكزاتعديلفذينذوأت!الخلودأنالىفيها،ذلكاوقوق3

يسقعإناوما5.ليخاخمغةالأقموتكونالئاسشؤوناديرا4الذهير.

الشدبصايحءعلىكقيلثيشهزتي،الزغمبعقيهمصتستوليئحتىبيالطغاة

ؤتجذتالجكقة،تسكنخيث.،تيتيإلىعذتاوإذا6.القتاليفيوكتتي

بلمغها،الحيا؟فيحزنولاحدييها،فيقرارةلالأنمغها.الزاخة

وفزخ.شرور

الحكمةيطلبسليمان

بالجكقؤالاريباطفيأنوتجدتقلبيفيوتآقفتاذلكفيتقكزتافلفا7

وفيته،خذلايختىتديهاأعماليوفي،طاهرةتذةمصاختيهاوفي18خلودا،

أبخثفمختالقخير،كلإليهاالتخذفيوفي،القحوالبغينق!ثموزيهاصاتباع

عقيها.يلحصوليطريقيماغن

الج!د،سليتمجغقنيماوهذاالزوح؟سليتمقوهوتاكنثضغريوفي91

فكانالثإ.منبهتيماالأمميهنيغيرعقيهاحصوليأنأدزكتذلكمغوليهتي02

ضقيثيذلك.الوقمقذلكفيحتىالجكقؤ،منشيءعلىدليلأهذاإدراكي

قائلآ:قلبيكلمنالزثإلى
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الحكمةلبلوغصلاة

أوخذقنيا2منك،دكلقيماشيءكلخالقالزحقؤتآدا"الةيا
صص:ءصو.ورلي.ء

ويحكئم3صتغها،اتتيالخلائتيعلىيسودوجغقابجكقييماالإنسان

الجكضةقئني4،القلمببآسيقاقؤالتاستينوتقضيوالخق،بالغداتؤادحاتتم

أقيكوأبنعبدكفأنا5.أبنائكجمنأكونأنتحيرفنيولاعرلثمكإلىالجايشة

وشرايجك.قفمصأحكامكغنوقاصوإلذنياهلإفيالعفيرقصيزضعيفإشان

شيتايحشص!لاالكماليخذبقغلووالإنسانكذلكالأمويكونلاوكي!6

ولتنيكقيكالشعبكآختزتنيذلكومغ7.منكاتتيالجكقةمغاتكنلمما

فيومذتخاالفقذستجتيكعلىقيكلآلكأبنيئأنوأقزتني8قاضتا.وتنايك

فالجكقة9التدء.منذقئأتااتذيالمقذسيىالقسكنيمثاليعلىشكناكمدينيما

وتعيرلثبأعمالكتعقمفهيئ.العاتتمضتغتحينحاخمزةكاتتمغك،

ؤصاياك.مغتتفقومايرضيكما

إذاحتىالمجيد،عرلث!كمنالفقذشيما،ال!ماوالبمنترليملهاليتك.افيا

شي؟.كلوتفقمتعقم"فهيئيرصك.ماتحقيتيعلىتعيننيخضزت

تذيك،ققبوتةأعماليافتكون2.تحمينيوبقجدهاأعقلمافيبصبيرفتزشماني

أبي.يعرشيىأهلأوأصبحبالغدلي،لشعبكوأقضي

افالغقل4؟مشيئتكئديىكأوالإلاالزثأئهاأفكازكتعقئمقنوليهن13

هؤاتذيالفانيئالج!ذالأن5الغخنر.كلعاجرب!وؤسايلاقاعو،البشيرممط

قادرينغيزالبشزنحنكتااوإذا6الفكز.ويعيقالتفسنيرهقالأرضىالتصيهن

تعير!تأنتقدوفكي!عيوينا،أماتمهؤماحتىبلالأرضيى،علىماتعيرتأن

أعاليكومنالجكضةتمتخةلمأنتإذاأفكازكتعيردثاقن7؟الضمماواقيفيف!
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البشيرقسقأتستقيموحذهاالجكقؤاففي8المقذش؟روخكئرليملإلييما

الخلاض!إ.وتنالون،ئرضيكماويتغقمونالأرضيى،على

موسىالىآدممن

خيقاثذي؟العاتمأتالأؤذ،الإنسانخضئالتيهيئوالجكقة51

علىشلالةوقتختا3شقوطيماجمنزقغتاالخطيئؤفيشقطلقاوحذة

شيء.كل

غضبهحفىفيفققكغاخمتا،الجكقؤغنيتخقىاتذيالشري!وهنالك3

علىفخفضتهاالجكقةعادفيب!تبيما،الأرض!الطوفانغمزولفا4اخييما.بقتلى

حقير؟.خشمبسفينةفيصايحءأرشذتازجلتد

وخمالتةصايحبزجلالجكقةتغزق!قشرويىها،فيالأقمغاضمقوجمنذما5

الاسيجاتؤعلىاللهبأميرالعضليقضلقوتاوتجغقتاالئإ،تاليرفيغيمبكلمن

ؤتد.ئجاةعاطقييماإلى

فأهقكققتالتالتيالئارمنبالقزلبصايخازجلآالجكقةوأنقذقي6

ضقحروقةأرشرهمعلىتشقاالآنوإلى7.الخفسالمالبفيالأشراز

تذكازامفحءقايموغمو؟،تنضجلاثقزايثالروتبات.الذخانمنهاتصاغذ

آنفمعلىضززفمتقتصزلمالجكقةاهقلوااتذينوهؤلاء8.ئؤينلمبإنسالب

لمخال!جمنأرتكبوةمانيخماتيهمدكزيلئاستركواوإئماالضلاخ،تجهلوا

ضزلي.كلمنأصحاتهافأنقذتالجكقةوأئا9إخفائيما.جمنتتمكنوا

قزتائذيالضايخالزخلالضحيحصذلكالطريتيإلىالجكقة.اوقذقي

باسفايى؟وأنخختابالمايسين،وغزقتاالثإ،مقكوتوأزته"أخييما،غضبين
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الجكقةوققمبتميكة،مافيالطايمونطيئ"وجمنذماأتعابيما.ثمازأكأت9

صراجم!فيوتضزته"تهالكامنينومنأعدائيمامناوخقتا2قأغتتاجايبيماالى

شيء.أيمني!نسافيأقذرالثيماتقؤىأنليعتغهـءمم

الخطيئ!منخقضتاوإئماالجكقةخذتتاماعبذا،صايحزجلبيغولفا13

ضوتجانأعالتاحتىتفارقه"لمالقيوبوفيعميقيما.حفز؟إلىترتتاومغا4

زوزا،آتقموةواتذين.آضالقدوةاتذينعلىوشلطاتاالقمقكؤعلىد؟المحب

أبدتا.قجذاققتختاهؤأقاالجكقةكذتتهم

التيالأقؤمنبزيئةوذرتةمقذشاشعئاأنقذتالتيهيئاوالجكمة5

بآجيراحصالفعجزالبطغاةفلوكافقاؤتمالزلتغبل!تفمميىفيافخفت6.خمققتفم

بأنقتاجمبيماعلىخيزاالجكقةفجازته"التقيئ،الثيماشدباوأفا7.والغجائمب

الفيل.ئجومءفيوضوءالئهارفيطلأتهءوكاتترائعطريتيفيقادتا

الآعماقي،فيأعداءهأغزقتليهئها91.الغزيزةالأحميرالبحيرمياةبإوغتزت18

الأشراز،القوتمأوثيك4الأتقياف!قمت02الشاقي.علىخئئفمقذقتئتم

حازتتاتتيتذكواحل!بقلمبوخقدوا،الز!ثأيهاالقذوسلإشمكوزئموا

اللة.تحقاالزضعصأل!يمتةوجغقتصالبكمأفواةقتختإتهاحتى21،ضهم

وخلاصدمار:المياه

فساروا2لمحذيسيتبيتدعلىشعبهأعماذالجكقةأنخخمبوهكذا11

قعايتم،بلاأرضيىنيخياقهموتضبواقسكوتيما،غييرترئ!ني

أنهاإليكضزخواغطشواولفا4.منهموآنتقمواأعدائهموجيمافيوضقدوا

وزؤيتا،الضفسبالحخيرمنالضؤالق،ضخز؟منالماءلهمققخزتالزب،
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إليو.حاتجيهموقتتقغهماتذيهؤأعداؤهمبهعولمحمتمافكان5.جمالشهم

؟بالذمالئهيرماءأف!ذتأتكحيننوفي

شعتذأعاليت،الزثاءلها،شعبكدمصأطفاليب!فلثالأميرعلىلهمجمقاتا7

حئىالعال!ثيقشفةبذلكفأزيتفم8.الخسبانيفيتكنلمبالريق!غزيزاماء

كمعرفوابيرفتي،ولوآفتخنتهم،حينلالك9.أعداءهمعاقبتكي!تعيرفوا

أعداؤهمأقالهم،كألبآفتخنته.افشعبكشديذاالأشرارعلىحكمككان

غنفمشعبكغياصبفيمعاناتفماوكاتتاوعاقبئتهم،صارمكقيلبقدئتهم

صعفجمعقينيوتحيبهمحزنفمأصتخابخيث2تيتهم،حضور؟فيكمعانايهم

نأشجعواكفماوجمعف13بهم،نرتتالتيال!ابقةالضزبالبتذكرواكقما

الزث.أ"لهاالأميرفيتذالذبأنفشغرواتفغا.لأعدائهمصازجمقاتالهمكانما

زأواجمنذمابهأعجبواوطزدوةوآختقروةقبلمنزقضوةاتذياوشعبك4

الضايحون.القولمإلأتتخقلهولاعالمثيعلىضبزة

غقللاآفاعيئفغتدواالخمقاءأعمايهمفي،الزثألها،أعداؤكاوضل5

الوحوشي،هد؟جمنخشذاعقيهمأرشفتبأنمنقمفآئتقفتحقيرةووحوشالها

قنياالقديز،الزثأئهاافأنت7.بهخطيئبمايعاقمبالإنسانأنايتعقموا6

منبكثييرتعايتهملألنحاتجيمافيتكنلملها.شكللاماد؟منالعاتتمضعت

فيغريبةؤحوشاتخلقأنبققدورككانأوا8المخيقؤ،والأسودالذتتؤ

شرازاأوالزايخؤ،كريةبخازاأوبأنفاليمها،تهيتاتقدلتوحوشاؤح!ثمئيها،

أعدايك،يتدمييرتكفيوحذهاالمرجمتةأشكاتهاأنابخيث9عيويهامنخطزا

عقيهمتقضيئأنبققدورككانبل02المعيتؤقذزيهاغنالتطيربقض!هذا

آختزتليهئك.بيرياحصقدزتكمكالبكلفيوتبذدهمجمنهمآئيقاقاواحذ؟بتفخ!
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العظيمةقدزتكتظهزوأنت21.الزلثا!ثهاوتنرتهوتعذةأنشيء،كل!نأن

فيزفيختؤمثلجمنذكوالعاتم22.براجمكقؤةيقاومأحدمنوما2تشامتى

القخير.جمنذالأرضيىعلىتسقطتذىكنقالؤأوالميزالق،!قة-

غنوتتغاضىشيء،كلعلىقابرلأتكالجميغترخمزثيالكتك23

الوجوذكقا،ئجمثرلثياوأنت24تتوبوا.حتىيئمهقهمالتاس!طايا

دواقه"،تريالاماتدولموكي!25أوتجذته".كنتلماوإلأمئاتبجفشيئاولا

الزثأئهالكقلإثه"شيءعلىأبقيتوإذا26جمنك؟بأميرإلأتستمزكي!بل

الئموسيى.جميغئجمثانذي

12

الخاطئينتؤدببهفأنت2شيء،كلفيقوجو؟الخايذروخكولأن

بكويؤينواالشزيتتركواوئندرهمبهتخالأونبماوتذكرهم،بيرفتي

الزدث.؟نها

كنعانأرضعناللهعفو

كانواائذينأوليكآبائناأيديعلىتهيكأنقشيئتكقضتذلكوعلى3

الشحيركممازشيماعمايهمصالشنيغؤقيأبغضتهم؟نك".المقذشةأرضكتسكنون

زحقيما،بغييرلادلأواتقتلوننواكاتذيناوكذلك5.الذيشيماالذبايحصصوتقديم

الأصنايمغئابؤشطالشزأهلفيما،بماءفموتشزبونالبشيرئحوتموياكلون

فغفت7.أنف!ي!همغنالذفاعصغننالعاجزينأولادهمتقتلونالآباءيشاهدون6

لائقاقوطتاأرضيىكلمنعقيكأغرهيئاقتيالأرضىل!ونالزدث؟نهاذلك

فيالزذبئفأرشف!تبشر،لاتفمخقيتهمأوتيكحتىذلكومغ8الئإ.5بأبنا
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أتقياءذتجقلأنققدوركفيوكان9شيء.تعذشيئايتبيذهئمجيمثمكطليغؤ

الضارتؤبالؤحوفيالحاليفيتذفزفمأنأوالأشراز،أوثئكبالقتالييخصعون

يتمتخهمفشيئاشيئاتعايتهمأنقضئت.اوليهئك.جمندكءمنصارمبأميرأو

يخهممتأصلخبثهموأنفاييمدتسقهمأنتجقللاكنتوإنيلئوتؤ،فرضة

لمخطاياهمغنوغفوك،التدصمنذملعوتةبذزة"كانواتتغئز.لنوأفكازهم

تدينكأو،حكقكيعايىض!أو،قعفتماذاتسألكافقن2أحد.منخوقايكن

الآشرار؟منآئتقضتلانكتعتيرض!وقنخققمتأنتالتيالأقتمأهقكتلاتك

يكنلمقضاشكأنيتيرته"ي!واكإلةولارث،يارعاتيكفيتشيرفكل3

عاقئتهم.اتذينمنأحدب!تمبتكيعابأنشلطانيأويقيلثاوما4ظايفا.

قنعلىالخكتمأنوتزىبالغدليشيءكلتعقلعابلمالزلثأئهاافأنت5

قصذزوتجتروتكصالجميعرثاولأئك6يفدزيذ.كنا!تاالجقاتتستجقلا

بكمالييؤجمنونيفذينتجتروتكاوتظهر7صبالجميعتتزققفأنت،غدليكل

أنمتوبما18.تعيرفونماإعلالزعلىقتشخعهمتعيرفوتهاائذينوأقا،فدزيك

تجتروتكوتمارس!الغط!بفنتهىبنا3وتؤبالإنصافيتحكمالقدز؟منعقييما

يكونأنبذفلاصايخاكانقنأنشعتكغففتهذااوبعقيك9تشاء.ساغة

خطاياهم.غنيلتوتؤفرضةب!عطائهمكبيزارجاءأبناءكوقتختازحوقا،

تستجفوناتذينأبنايكأعداءوالضبيرالزفتيمنبكثييرعاقئتكنمتف!ذا02

تعتنيلافكيص21،شرويىهممنللئخفصيىومكائازماتالهموأفشخت،الموت

عاقئتنا،،نعم22والعهود؟آباثهمصالضواثيقمغغقذتاتذينبأبنائكالاعيناصكل

وإذاضلاخكتتذكرحكفناإذاحتىأعدائنا،ممعاقتؤفيقز؟أل!ق!وتليهن

الزجت!ةصبالآيقةصغذئتهمالفجورعيشةعاشوافاتذين23.زحقتكتنتطرحويهفنا
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وهيئالآلقةيلكعتدواحينتعيذاضلالآضفوافهم24.تعئدونكانواالتي

.تعقلونلاكأطفاليأئخذعواذلكوفي.أعداؤهمحتىتمقتهاحيوانات

يتأذبوالموائذين26.يل!جيرتؤقدعاةوجغلتفمعاقبتهمتعملونلاو!أطفالي25

عولمحبواجمنذماففم27.تستجقونائذياليقاتالئ!منذاقواإل!خيرتؤهدبالثن

هؤبهيكفرونكانواائذينأنوآغتزفواالخيتؤبقراز؟شغرواآيقةآغتتروةبما

العقوبالب.أقضىبهمترتتويذلذالخق،الألة

الطبيعةوقوىالكواكبعبادة

طبجهم.منخمقىهماللةتجقلوناتذينجميغأنشكمنوما13

ضتغها.ائتيالقنظورهالزوايعصمنالكائنتعيرفواأنتقدرواولم

المتذفقةال!يوذالئجومصأوقدازأوالعاضقةالزيخأوالهواءأوالئازأنفالئوا2

وهم3:العالمعلىت!يطوإيقةهدطئواال!تماءفيالتتزةالكوايهحتأو

أعالتمستذالهاأنعالمينغيزبخمايهافينوافلأتفم%يهة،هدأنخمئواجمنذما

هشوا3جمنذماأو4.الخماليمنفيهاماكلقصذزوهؤخققهاائذيهؤلآئاينها

فبغطقؤ5جمنهاأعطمصايعهاكمبهاتفقمواأنعقيهمكانوقحاليميهاقؤيهايق

الخالق.غطقةتقاشوتجمايهاالمخوتالب

تطفبواأنخقاأرادواوتمالاتهم؟الفومكلذلكعلىيلامونلاوليهئهم6

نأأقتتعواحتىإليهاالتظزقآفغنواالزتأعماذقتتتهمزئماأو7فتاهوا.اللس

ذلكمغ8.الآيقةهؤيكونأنإلائميهنلابخيثالزوغؤمنهؤتزوتاما

الكولب"طبيقؤيقعيرقؤكافيقذيىالجفمصعلىمنكانواإنلائهم9لهم!ززفلا

ذاييما؟الكولقربقعيرقؤغنقضروانخيص
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الأصنامعبادة

القيتؤ،الأشيا؟فيزجاءهمجغلوااتذينهمجميغاالئاسأشقى.اوليهن

الذقمبمنقنتةقصنوعاتإلأهيئوماآيهةالبشيرأيديضتغتةماشفواوائذين

صالعصولي.قديمفيتاتختتااتذيالئاييماالحخيرمنأو،الحيوانئشباوالفضؤ

وتصتعهابقهاز؟،وئقشوهايغزصيما،صايخةشخزةتخاوتققئأنذلك"ومن

الشجز؟يفاتةتستعملثئم12غيمئميما.فيالإنسالقيجدقؤتضلحوعاءقتيمابح!ني

يشي؟تصلخلاالتفايؤهد؟منيطغةتأخذأنتعذ13طعاميما،لإعدابؤتودا

ويضؤوهاقرايخإ،وقمقفيبتقمث!هاوتعتنيفيها،العقدوكثز؟لإعوجاجهازئما

إنسالب.شكلىعلىوبزاغيمابقهاز؟

منوالأحقيربالقرمنروتدقنهاحقيير،حيوالبشكلىعلىتصتعهاأوا4

ويثتتهابهالائفامكائاالحائطفيلهايقتثىاثتم5فيها.بقغ!كلوتطليالألوالق

تقدزلاصورةالهايجفميماتسفط،لاأنعلىجمئةاجزضا6الحديد.بقساميير

منتخخللاذلكومغ17يعيئها.قنإلىتحتاجوإتماتفشها.حتىئعينأن

بذلكفكأئه"لها.روخلااتتيوهيئ.وأولابهوآفرأييماأمواي!غنإليهاالضلا؟

أعخرهؤمفنوالغونالضث!ب،مناوالحياة8المريضي،منالعافتةتطلس!

الك!مبفياوالتجاخ9القشي،علىتهقدزةلامقنالئتقيروسلاقة،يكونما

شيء.علىتهقذزةلامقنالتذينيوتضبوالتجاز؟

فتستنجدالمتلاطقؤ،صالأمواجفييلإبحارتتقتأقنأيضاذلكومن41

آختزغةالضركستنفي2،شتحمفةائذيالقركمبمنآفيراءأكثزبخشتؤ

ت!ترة،اتتيهيئالآبأئهاجمناتتكوليهن3بقهازيإ.الضايعوتناةالك!مبحمت
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وأظقرت4أميتا،صقسقكاالأفواجوفيطريقاالبحيرفيقتختاتذيأنت!!نك

غنتعيرفونولاالبحزتركبوناتذينحتىخالير،كلمنالإنقابعلىقدزتك

يخاطمويذلك.باقيبجكقيكضتغتامايكونأنئريالافأنت5شيئا.!!ك

وتخفصون.الهايبئالبحزوتعبرونصغيز؟خشتيماعلىبحيايهمالتاس!

وتجاالمتكبرينالخبابر؟منقومققكحين،صالرمالبقديمفيكانهكذا6

قبورك7.تتواتابذزةيلعاتمصفأبقى،تاكقادتهابسيطؤسفينيمافيصالعاتم4زجما

فقلعونصتقاالمصنوغالخشمبأقا8.صايحهؤما4تجيبهاثذيا!شمث

إلفا.شميئالئق!قابلأكوي!مغلاتاذاتهالفحتموقلعونصتغا،لأثةصايعة

ال!واء.علىالله،ئبجضفماالكقيرأدوالبمنتصتعوتاومابالئيمافالكانرون9

غنحتىتطزةاللهتغقرلنيذلكاا.والضافيصمغابالقصنوعصالجقاتافئننرذ.

رخ!اصازت،اللةخققهاأشياءمنقصنوعةكونهامغلائهاالأقمصاصنامص

الخفالي.لأقدامصوقخايلئفوسوغثزة

قف!ذ!آئيكازهاوأن،الف!تيأصلصهؤالأصنامآخيراغأنشأمنوما12

كاتتاوإذا4الأبد.إلىتبقىولنالتدءفيتكنلموهيئ13.الإنسافييحياه

شريغا.شتنتهيويذلك،الباقيالقجذتعشقونالئاشيلأنالعاتتم،فىخقمق

يمثالأ،تهفضتغحياييما،قطقعصفيأئتاوايدققذالرفيمنؤق!باففي5

اليباد؟شعايزلأتباجمإوزشتمقيمق،إنسالبيموىيكنلموهؤك!تيما،تعباةواخذ

شريعةوأصتختالكايزةالعادةيلكتأضقتالرمالزققزوعلى16وأدرازها.

يبغدتتمكنوا،لمواتذين17:الأصنامجمبادةبذلكفتكزشتالملوكبهااقز

غيابهمفيقيئايهمتقمؤروابحضورهممملوجمهمصتكريممن،إقاقيهم!ل

هدغرزومفا18.حاضرينكانوالوكماتقققا،صؤزهمتعبدونوأخذوا
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نأأرادماهيرصافيمنافكم9صايعيها.طموحكانالخقلاءجمنذالجبادة

فكان02.الخماليكنتهىفيصوزييمالإظهارجهدكلفتذذالحاجمتم،يرصيئ

قبلوكانواإلقاخميمبوةإتهمحتى؟القصنوعذلكبزوتتيتنخدعالخمهوو

فأخذوا،،التاسيخداعصإلىالأموهذاأذىوهكذا21كإنسالبيكيرموتهقليل

اثذيالتيماآشتموالخشمبالحخيرإلىتنميمبونالظفمصوتحتالبؤسفيوفم

أحد.فييمائشاركالا

الأصنامعبادةنتيجة

حتىالشديذالخفلفمرقهمالئيما،قعيرقؤفيبضلايهميكتفوالموكأتما22

تنيهمقذمواأئهمذلكوغيز23سلاقا.التقردتئهذاتجهيهمفيآغتترواإئهم

تحتفظوالمإتهمبل24.غريمبتحوعلىوقخروا،خفتةشعايزومازسوا،ذبائخ

تزنيأوالآخزتغتالمأخذهمفكان؟الرواجولاالإنسانيحيا؟بحزقيماتعامن

الذيمإلىشهؤةالتاسنيسودأنعخ!تفلا25.التعاشةتهفيشئحثأفرأييمامغ

وآضطهاب26والرور،والفتتؤوالخياتؤ،،والقسابوالقكير،وال!يرقؤ،والقتلى

وقوضى،الجنسيئوالشذوب،الئفوسوإفساب،الجميلىوبمرالق،الفحالحين

بكزهاتليقلاالأصنامصائتيجمبادةنفيلاإذلكوما27والقفير.والف!تي؟الزواج

وأجئوا،قيرحواإذاتعبدوتهافائذين28.وفنتهاةشتئاشر،كلقصذزهيئ

ولاتهم92.بآشيخفافيالغهذتقضواعاقدواأوخمقموا،عاقلواأوكدبوا،تتئأوا

الجقات.تنتطرونولابالروليتحيفونفهملها،حياةلاأصنامعلىتؤكلوا

وعتدوابالث!آشتهانواحينأؤلهما،مزينيفيبهمشتننرلمالجقاتولكن03

الجقال!وهذا31زوزا.وحقفوابالقداشؤآشتخفواحينوثانيهما،الأصناتم
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دائضاتننرلائذيلالعاب4القضابلىتحيفون،بهاائتيأصنامهمبهمتننرلةلأ

.بالأشرار

الربيعرفونإسرائيلبنو

بالزحقؤ.شيءكلتذت!،،البالطوللصادقزؤوف!القنالاوأنت"

صءصكلصص-?صء-ص51

لك،أتنايجلمناتخطألاليهتناقدزتك.وتعيرفلكفنحنخطئناإذا2

الخلوب.أصلهيئفدزيكقعيرقةأنكماالضلاح؟منتهىهيئلكوقعيرقتنا3

صور؟باثلؤولاقمقوتإ،قصنوعالبمنالبشوآختزغةبماتنخلإغلميذلك4

إذاالخقاذإنبخيث5الألوالق،بمختل!تلطيجهافيبافيصاجبهاتيمت

شكولا6.قيمقييمثاليقيتةصورب!إلأهيئومافآشتقوها،أغزتهمإليهانالروا

فآشتخفواالشز،ئجئونمقنهمتعئدوتهاأوتعشقوتهاأوتصتعوتهااتذينآن

آمالهم.تخيمتأن

الأصنامصانعيجنون

أوعتةمئاتصتغأنوتجتهاالقتنالالينتعجنالخرا!تأنذلكوفي7

وعكشهاالتظيفؤالأعمالىأوعتةالواحدالاليننمنفتصتغلحذقينا.صالحة

ئجهذوباقيالأعماليمنمنفمافيفييقززوحدةالطينيوصايعال!واء،على

نفشةالالينصتغوما8.تهمعتىلاإلقانف!يصيماالطينيمنيصتغأنفيفشة

اتذيالطينيإلى3يعوقريمبوغن،قليلوقمبمنالالينيمنجبلإنسالبيوى

دائيها.إلىروحهتعو؟حينمناجبل

تهتتممايقذيىقصيزب،حياتابأنولا،الموتقصيزةبأنتهتتملاوهؤ9
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آيهةءصناغؤفيعقيهموالئقؤقيوالئحاسوالفضؤالذضبصاغؤبفناقسؤ

قينهلم11.الالينيمنأحقووحيائه"،الثرالبمنأخطوزجاؤةزما؟،فقلبا01كرئقيما.

حياةأناوخ!ي!مت2فخيئا.وروخاعامقةنف!افييماوتقخجتقةائذياللةتجهل

تصتعاتذيالزجلافهذا3؟بالطفميلزئحصولومهزجانوعمزةتسيتةالإنسالق

منأته"يمواةمنأكثزتعيردتالغالحب،سريعةوأوعتة،تماثيلالأرضيىطينيمن

الخاطئين.

الأصنامعابديجنون

فم،الأطفاليعقوليمنحتىتجفلأأكثزهمبلالتاسيى،أجقلأنعلى14

%يقة،لأقمصنامصاأجميغافخميمبوا5.الزثأئهاشعتكأخضعوااتذينلأعداءا

بآذايها،تسضعولابأنويها،الهواءتتتشقولابعيويها،ئبضولاأتهامغ

لأنلأإذلذاوما6.القشيغنيفعاجر!أرجلهاأقاأيديها.بأصاجصتلض!نولا

جمثقا.إلفاتصتغأنعلىحئىتهقذزةفلاروخاأعيزإنسانضتغهاائذي

فانتة.آيقةإلأالشزيزتيننبتذي!تصتغأنتقدولاالقناء،إلىصايواوفيته"7

أبذا.خيةتكنفلمهيئوأقاختا،كانلاعضنامنهاأفضلتبقىوليهئة

يغذيمأقتخهاالحيواناقيمنتعبدونشعبكأعداءأنالغخحتيثيووجمفا18

نفشةاللةإنحتىيجئها،أحذلاقباخؤمنفيهامااوعلى9القفم؟علىقذزتها

وتزكييما.قديجيمامنآشتثناها

16

الحيوانالقيلكبأمثاليالتاسأوليكيعاقمتأنالخقجمنفكان

فقط،شعتكتحقطفلمالزلث،أئهاأنت،أقا2منها.بخشل!ويتغذبوا
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غريمتطعاقاال!لوىطيزفأرشفتإليهمأح!ئتبلالجقالب،هذامثلىين

وغتمفقدوا،الأصناتمتعبدوناتذينأوليكففيما3.شهؤتهمبهأثزتالضص

عتيهم،أطتقتهااتتيالحيواناقييلكتباخؤمنيلطعامصشهؤ؟كل،جوجمهم

الشهئالطعاتمذلكيتناؤلىقصيزاوقئاإلأالجوغيعالقلماتذيشعئك!ان

جوعالطالمينبأوليكتننرذأنالضرورئمنكانفإتة4.الطغمالغريمت

تتغذبون.أعداءةيزىشعبذكانفيما،ترخملا

النحاسوحيةالجراد

وأهقكهئم،شعتكالضايىتةالؤحوشنهاتجضبحينكذلكالأمويكنيولم5

تضاتقواكانواوإذا6أبذا.تئئلمعقيهمغضتكلأنالملتوتؤ،الأفاعيتأع

أعاليتهمشريغاليهئذ7.صشريعيكبأحكامتذكمهم،لهمإنذازاقصييروقمبف!لى

الخئالب،تذغصجمنيشقىالغلامؤيلكإلىتلتفتقنكلفكانيلثسفاءغلامة

أنتأتكأعداءكأقتغتوهكذا8؟الجميعفخقصقياأنتبكبلزآةبمالا

تجدواولموالذبالبالخرادت!عقتقهمفهؤلاء9شوء.كلجمنالمنمذوحذك

الأفاعيأنياتقققرواأبناؤكأقاا..الجقالبذلكمثلأشتخقوا؟تهمشمفاءلهم

قليلآئدغواإتما"وفم.فثتقتهمجايبهمإلىكاتتزحقتكلأنال!اقؤ

زأقتك.فتخ!رواالتسيالقفييغزقوايئلأسريغاوأنقذوا،أقوالكليتذكروا

الجميغ.تشفيائتيكيقتئزبلالزث،أئها،شفاهمقزقتمولاتباتافلا2

جمنها.صوتصجاةالجحيمأبوالبإلى4تشاقنتننرلى،والمولبالحيا؟سيدافأنت3

يصجذأنولاروخه،إلييمايعيذأنتقدوفلاأحذا،يشم؟قتلفإذاالإنسانأقااا

الجحيم:فيشقالتفشا
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والمنالبرد

الكانرينأوثيذاغذئت6.الزثا-لهاتدذجمنتهوتأنتقدرأحدمناما5

وأمطازاوتزذا،شيولأعقيهمفأنرئت،براجمكبقؤ؟قعيرقتكوالجاجدينبك

آشيعالأتزدا؟كاتتالتازأنالأميرفيماوأعخمب17.آيهتةونازابها،لهمغهذلا

غنيتقايلالطبيغؤقؤةلأنإلأذلكوماشيء.كليطفئائذيالما؟فيوهيئ

علىأرشفتالتيالوحوشقتحزقيئلأأحيائاتهذأالفهيمبوكان18.الضالحين

وأحيائا91.بهمثجققضاءكأنويدركواهؤلاءيزىحتى،بكالكانرين

التأخج؟علىعادةقدزيهافيجمقاأكثزالماءفيتتآخجالتاوكات!بأخزى

الطايمون.القوئمأولمكتسكنهاائتيالأرضيىغتةئتي!حئى

وأرشفتالقلايكيما،طعاتمأعطيتفمذلكمنفتذلأالزسث،أئهاشعئكأفا02

آخيلافيعلىالجميعتستطيبافييما،تتغبوالميلأكلىكغذاطعاقاال!ماءمنلهم

ذلذكانلماوإلا،أبنائكعلىحنوناتكعلىالذليلفأقضت21.أذوايهم

الأذواقي.فختل!ييلائتمطعفاويتخؤذتناؤتة،قنكلشهؤةيشبعالطعالم

أبناؤكيتتذكزالتار،فيحتىتذلثلمف!تاكالثفجصوالخليد،كانأئاومغ22

وكي!أحزقها،23الماليرفيوالخزالآعداءغقةأتققتالتزبفيالئازأنكي!

الضايحون.أبناؤكيتتغذىقؤتهاتلاشتذاتهاالتازأن

الطالمين،بهالعايمتتخدفكاثتيخليقتكتقويالخالقأئهافأنت24

مختل!إلىتتخؤلىكاتتيذلك25.عقيكالمتؤكلينيقنقعؤتضجفهاولكك

ذلكوما26تشتهيهص.كحتاجءبماكلعلى3تجوالتيلقشيئيكطوغاالأشكالي

،الإنسانتغذيلاالأرضيىثمازانأحتبتفماتذينأبناؤكيتعقتمإلأالزلثأئها

الئاز،ئتيفالماتذيفالطعائم27.بكيؤمنكانإذائغذييمااقتيكيقتكهيئبل
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نأيجمثائه"تعقتمحتى28.الشمسيمنشعاغؤأؤذتجقتةجمنذماسريغا!ات

قنفزجاء92القخير.جمنذإليذونقحقيئيتشكزذ.الشصيصطلوعقبلشمتفيق

فييما.قنقغةلاكماءوتذقبشتوئكخليل!تذوبتشكوكلأ

والنورالظلمة

فيضفتويذيلثتفسيوها،وتصع!ثالزلثأئهاعظيمةأحكافك.

أخضعواأتهمالطايمونتؤقتمفحين2العقولي.منكثيولهاتجهيهاا7

قحبوسينالطلام؟جمنطويلىليلأسزىأنف!همهمكانوا.المقذششعتك

فيمستيرينيبقونأتهموطثوا3الأبدئيما.جمناتيكغنقنفئينبيويهم،في

أنف!فئمفوتجدواالتسيالق،منأسؤدليشابىتحتمتعثرينالخفئؤ.خطايافم

اتتيالمظيقةالرواياحتى4.الفرجمتةالأشباخئقيقفئمشديدخوفيفيالآن

خوتفم.تذؤيالأصواثكاتب.الخوفيمنتحميهمتكنلمفيهات!ئروا

يلتالييكنولم5.عيويهمأماتمتتراءىالوجو؟كايخةعاب!ةوأشباح

الفيلذلكئنيزأنالئجومصيتريتيولا،لهمتضيءأنفؤئهاآشتذتقهما

ذايها،منتشتعلمخيقةنيرانتيتهمفيماتظقوكاتتوإتما6.المرجمحت

الفريغؤ.الطفقؤمنحالأأسوأالئورمنتزوتةماأنزغبهمفيفتتؤقمون

وخزتمب،ال!حيرتةفنونهمتصتعهاكاتتاتتيالأوهالمشقطمبذلكوأماتم7

القرتجطزبعلىقابرونأتهمزغموافهم8.تفتجرونبهاكانواائتيالمجكقة

الخوفيمنالقرضىهمالآنبهمصفإذاالقريضإ،التفوسيىمنوالوشواسيى

ترتجبونكانواذلذومغ،خوقهمتستدعيكانشيءفلا9.يل!خرتيماتدعواتذي

الهواءملاق!ةويتختبون01وقحيحصالأفاعي،الوحوشيىمرورمنالموقيحتى
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علىبشهادتإ"فالشز،غنا.لفمجيادولاجايمبكلمنبهميحيطكانائذي

الأسوأ.خدوثدايقايتؤقغالضمييرعلىوطأيوولثقلىيلخباتؤفلازمنف!يميما،

زاد2،الفجوهذاآئغذتماوكقما3العقلىإلىالفجوءغذلمإلأالخوفاوما2

قجهولأ.تطلشتتةلأنالخودث،

عقيهمخزقيواتذييطاقلااتذيالفيلىذلكفيناموااتذينافأوليك4

وقزة،القظيغةالأشباحتضايقهمقزةكاتت15؟القحتومصالجحيمأعماقيمن

كانوااواتذين6.يبايختهمكاناتذيصالقرعجمنفلوبهموتضغفعقيهميغقى

ته.حديل!فضبانلاليمجنيفيقحبوسينوتقواالأرضيىإلىشقطواهناك

الضصيزتلقىفهؤالحقولي،فيعاملآأوراعئاأوقلأخاأخدهمأكانوشواء17

فالزيح،؟الطلاممنواحد؟ب!يمل!يمقؤممقيدينجميغاكانوالأتفم18ذاتا.القحتوتم

اوقعقغة9المتذققؤ،الميا؟وقديوالقمدود؟،الغصونيعلىالغصافييروزقرقة

وزئيو،ئزىلااتتيالفتراجمضؤالحيواناقيأقدامصوؤقعالمتذحيرتجؤ،الحجار؟

تشففمكانذلككل:الجباليئطودبفي3المتزدوالض!ذىالضارتؤ،الؤحوفي

جمنأعماته"وتتعاطىساطعنوريضيئةصالعاتمسايزكانوتيتما03.الزغبمن

بطلايمشبييماكثي!ليلخملامصتحتؤحذفمالتاسأولئككان21عايتي،دودب

خملام.أئمنأثقلأنف!يمهمعلىكانواذلكمغليهتهم.تنتطوهمائذيالموقي

لاجمانفتمنوتغبطوعظيمتهمجملىلبصر!!إم،أهمأصمواتقتمأغدبثبعمكتسقغ!ن81

جمنقمتنتقموالملأئهمشكروهمولكئهم2.يعانوناتذيالعذاتتعيرفوالم

جمنفم.الضفحصطقمبفيوزيخبوا،بهمأنرلوةاتذيالطفمصعلى
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تجقلونرحقؤفيلفمدليلأنايىغمودشعتذأعاليتالطلمؤمنوتذلأ3

أعداؤهمأقا4المجيد؟.الزحقؤيلكفيت!قيهمبهاأدىلاوشم!اطريقها

اتذينشعتكختسوالاتهمالطلقيمافيوتحب!فمالئوزتحيرقفمأنفآشتخفوا

الخايذ.شريعيكنوزالعاتتميعطواأنعقي!

الأبكارموت

جمنهمواحدوألقيئ،المقذسشعبكأطفاليقتلىعلىأعداؤكغربمولقا5

أبنائهممنالكثييرعلىوقضيمتالأعداءأوثمكعاقئتأنقذ،ئثمالئهيرفي

فيشتحاثبماأخترواآباؤناوكان6الفنذلمحغؤ.الميا؟فيجميغاوأفنيتهم

الزث.أئها،عهوبكبضذقيلإيمايهمتعدفيمايتشخعواحئىالفيقؤ،يلك

اتذيوأن8أعداءفم،وئهيأالضايحينشئختمقأتذتعيرف!كانفشعئك7

إليك.تدعوناحينب!شتقخانااتذيهؤالأعداءهؤلاءبهتعايمب

فيالذبائخلكئقذمونالق!مايحونشعبك4أبناكانالوقسبذلذوطوذ9

والضزاءال!زاءفيمغاتشتيركواأنوهؤفقذس،أميرعلىويجمعونال!ز

ثايتؤ،جقةءمناليهن.لأؤليناالآباءصبتسابيحالترنيمصعلىتستمزواوأن

ستذاالجقابشقتهم"خيثأطفايهم،علىوتحي!همالأعداءصراخغلا

ميتةماتوائحضونلاأمواتجميغالهمكاناحتى2وشعئاقيكاوخادفا،

قتكواحد؟تحط!قفيجميغا،يذفيهميكفيماالأحياءجمنتئقولمواحدة

وليهتفملي!خيرهمعلىاعتقدوابلى.بكيؤجمنوالمافهؤلاء3.أبكارهمخيزة

الثيما.أبناءهمهذاشعتذبأنآغتزفواأبكارهمقلافيجمنذ

آتقضتاحتى5وال!كون4الهدووتعتمالفيلذلكتنتصفكادوما"1
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القنكوتؤ،الأرضييلكعلىال!ماءفيالضقكئعرلثسكمنالجتازةكيقتذ

الأرضيىعلىوقذماة؟قاطعك!ي!،الضارتمخكقكاتحيئ6شيرسكمحارلب

باغتتفمالقحطؤيلك7!وفيموئا.كفةالمكانفقلأال!ماء،فيورأشه

هنامنطيرحينوالحيا؟الموقيتينهموكانوا18.المرجمتةوالأحلامالكوابي!

تبيدوايئلأبذلذ،أنتأتهمالمرجمتةالأحلاتملأن91تموتونيماذاتعقمونوهناك

اليقالب.يهذاشتئاتعيرفواأندون

فيمنفمالكثيووققكالموقيطغتمالزثأئهاأيضاشعبذذاقكذلك02

جماتيهمإلىأسزغفيإغيمتلازخلأنفي21طويلأتستمزلمغضتكليهنالبزتؤ

الموقيغضستقاؤتمالتخويىبخزقيوالتكفيروبالضلا؟.كقنويهبزغحاملأ

بفؤ؟لاالمولب،علىتغقمتهكذا22.خادفكالةعلىمترهتاتهخذاوؤضغ

الزثأئهافيهاذكزكبكيض!الشدبغننالجقاتزذبلب!يملاجو،ولاج!تد

تتساقطونالقوتىكانوتيتما23آبائنا.مغغقذتهااتتيوالغهودبالقواثيتي

منتقيئقنإلىالطريقعقييماوتقطغالموتتمدالوش!فيؤقصتجماعاقي

الآباء4وأسماكفيما،صالعاتمبومورمرئئاطويلأثوتاتلتسنكان24.الأحياء

وتاجالكريقؤ،الججاز؟منضفوفيأرتعيمافيضذر؟علىقنقوشةالمجيدة

وكان.غنهمفآزتذالمهيكأخاقحبكتهافهد25.رأشهتعلوكاناتذيغطقيك

غضبك.طغتمقليلأ،ولوتذوقوا،أنلهمكافئا

91

الأحمرالبحرعبور

قينالتهاتؤ،حتىمغة،زحقةلاغضمبعقيهمفآشتضزالأشراز،أقا

تسضحواإنماأتفموكي!2شتعقلون،ماذاف!تفاتعقئمكاناللة
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القحاقيإلىويبابرواتنذمواحئىالبلاد،منصشريغاوالخروجبالزحيلى!بك

تنتجبونتعاوفمساروا،بأنالضعهود؟خماقيهمصإلىخماقةفأضافوا3دهم

هايىبون.قومكأئفمالزحيلعلىشخعوهماتذينطقمبفي،قوتاهمقبورعلى

تن!ونوتجغقفمإلتهاتؤهدإلىوأوضقهمأصاتفماتذيالقصيز"فآلشتخفوا

وأقا5.يعانونكانوااتذيالعذالبمنتقيئماكلفيتمزواحئى،خذثما

المولب.طريقيلأعداءآنقتختيتماالخلاصيى،طريقتغتةلهمفآنقتخشعبك

تسقتمحتىبهأقزتهااتذيبالعقلىيتقوتمخليقؤطئعصكلفيالتالزأغذتلاتك6

قبلمنكانومقاضحفتهم،تالقلشحاتة!فشوهذت7.أذىكلجمنأبناؤذ

وأمواجهمققدطريقالأحموالبحوفإذاضياب!ة،أرخمقزتبالميا؟قغموزا

هد؟تزونوهمجماتيك،فيكففمشعئذغتزة8أخضزخقلالمتلاطقة

وهم،كالجرفانيتقفزونوأخذواكالخيلى،فآئالققوا9.الزائقةالغريتةالغجاي!ت

مذةعانوةماتتذكرونتزالونلا.اوكانوا.مخقصهمالزتأتهاي!ئحوتك

وكي!المايثمتيما،منتذلأالذباتالأرض!أنتخحبكي!غريتؤ،أرضيىفيإقاقيهم

في.سمالأاتذذلضفابعصبالئهزضافا

وسدوممصر

منال!لوىطيواضجذ2لذيذا،طعافاوطقبواآشتهواحينذلك،وتعذ11

أنذزتفمتعذماالجقابعقيهمصفترذطئونالخاقاأا3.خوجمهمصلإشباعالبحير

يضيو!همفعاققتفمنقي،شروزفمتستجفةغذاتافذاقوا،الضواجمتيشمذةبه

لمبغزباءالترحيستزقضواشعوبفهناك14.وكراهتةقساؤةأشذكاتت

يتضزفيكاناوإذا5.إليهمأح!نواضيوفافآشتعتدواهؤلاءأفا،يعيرفوهم
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هؤلاءيتضزفيآغيبايىافأى6غزباء،تستضيفوالملأتهمالاعيبارتعف!أولئك

الأشغاذعقيهمصقزضواثتم،حقويهمفيوأشزكوهم،بضيويهمزخبوااتذين

أحاطتحين،لوطالتيمازجلبالبعلىوقفواكاتذينبالغمىافأصيبوا7.الشاقة

بابه.قدخلتتقض!تجغقتازهيتةخملقةجمنهمبكل

هكذاتيتها،فيماوالان!يمجامالتناشقوتبقىالعوبفيالأنغامتتنؤعاوكما

والمائتة،مائتةصازتالتزافحيوانات9؟الاع!لاميلكفيالطبيغيماغناجممتغتزت

يطفئ.تعذلم4والماالماءفيآشتغقتوالئاو02الأرضيىإلىخزتجتجمنها

حينالضعيفيماالضغير؟الخلائتيلحوتمتحوقأنالتاوتقدليلمذلكومغ21

كالخليلإ،الذؤبالزال!ريغال!ماوقيالطعاتمتذيمبأنولافيها،تمشيكاتت

ساغذته!بلئهمفة،ولموقخذتةشيء،كلفيشعتكغطفترثيالاتك22

ومكالق.زمالبكلفي



سيراخبنيشوع

اليونانيةللترجمةمقدمة

واليهتابالب2الأنبياء،وكئمببالشريع!يتمثلعظيفاكنراشعبناأعطيئا

التعيييممنكقهاهد؟فييماالتهيئةتستجفونإسرائيلوتنو3المتآخر؟.

ييالقارئتحصزهماألأتجمبالضعيرنةوهدالجفتمهذاأنعلى4ؤالجكمؤ.

تحتيرئمواحدكلالآخرينئساعذحينتتحققمئهماالقرجؤةالغايةتل5تف!يميما،

ويكئحث.يقوزبمايساعدهم6التغليتم،

والآنبياء9الشريعؤ8براسؤفيتعققاتذيتشوعتجذيئؤمنكانبهذا7

دايخليئشعووادقغة2القعيرفؤفيترشخأنفتعذ11أسلاينا.جمتابالبوتقئؤ01

بمساعد؟ائه"بالتغئمصشيكت!يم!تلتذفقن13والجكميما.التزبيؤفيكتالبيتألي!

أح!ن.بصور؟الثيماشريعؤإلىحياييماتوجي!مناشتتمكن4الكتالبهذا

القعذزةأرجو،ليهن18جمناييما.بكلالكتاتهذاوآقرأواافتقضلواا-57

فيبوضوحءكفيصالكلامقعتىتقلىمن02خهد،كلزغتم،أتقكنلمإذاا9

حينذاتادايفاتبقىلا22الجئرئالتصت!معتىأنذلك21اليبازالب،تعفيى
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أيضابل24،اليهتالبهذاعلىفقطتنالبقلاوهذا23،أخزىلغؤإلىيترتجم

ؤالئرجمؤالأصلىتينفدائفا26اليهتابالب،وتقئيما25والأنبياءالشريعؤعلى

ظاهلأ.قزق

أؤزتجتي!نالقيلثحكمصمن28والثلاثينالثاجمنيماال!نؤفيفجئتأناأفا27

أيضا.يلئعييمصهناذكبيزاآحيزافاورأيت92،طويلةكذةمكثتخيثجمضزإلى

جذي.كتالبيترجقإوالغناءالخهل!تعق!أبذذأنالضزورئجمنوتجدث03

ققدزتيكلمستخدفاالقياليفيحتقغمفتكقيماالوقمبذلكأثناءوفي31-32

خارقيهماتذينيخميعصأقذماأناوها34وإصدار؟.الكتالبهذامنللانيقاء33

الئيما.شريعؤبح!مبوتسيروايتغفمواأنفيأيضاوترغبونالبلاب

الأتد.إلىمقاوتبقىالزلتمنهيئجكمؤكلا

البخار،رملتعذقن2

الذهير؟وأتاتمالمطيرقالرالبتعذقن

ال!قاءآريقاغتقي!وقن3

البحار؟وعمقالأرضيىوقئد!اغ

الجكمةتكؤتمبشي؟كلقبل4

والقفم.الفطنةالذهورأقدمصومن

الجكمؤ؟أصلآنكش!لقنن6

أميرها؟ضواتتبتنوقن

القهيمث،الحكيئمهؤواجد

عردئميما،علىالجالمم!الزدث
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وقذرهاتأققهاأوتجذها9

أعماييماكلجملى

أفاضها،البثتيروعلى.

يجئوتة.ائذينعلىوبكثز؟

وقجد،شزف!الزلت"قخافة

آبيهاج؟وإكليلفزح

القلمت،ت!زالزلتقخافة

وتسجذة.تفيرخاالعمزتطيل

آيخرته"تطي!ثالزثيخاف!قن

التركة.ينالىيومصمويهوفي

الزت.قخافةالجكمؤارأس4

الزجم؟فيالمؤمنينمغنشأت

الئاسيى،تينأقاقتالقذمصاومن5

يذزتيهم.ستبقىوأميتة

الزدت،قخافةالجكميماكمال

البشير،تنيتشبغبثمارها

ئيوتهمتملأتشتهونابما7

تفم،فيقخايهابغلأو

الزت،قخافةالجكمؤتافي

التاتم.والشفاءال!لائموبها

والقهتمالضعيرفةتسكم!الجكمةا9

سيراخابنيشوع
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تميكوتها.اتذينقجذوتغلي

الزدتقخافةالجكميماأصل.

طويقة.حياةوفروعها

يتتزولاستمببلاالغضمب

ال!قوط.إلىيؤديوبصاجبيما

الوقت،تحينأنإلىيتخفلالضبوو23

الفزح.يعاودةأنبذولا

الوقمث،تجيءحتىتصمث24

التاسيى.فعطمجكمتافتمتدح

مأثور!:4أقواالجكمؤخزائنيفي5

الخاطئص.جمنذرجس!الئقوىلبهنن

الوصايا.فآخقطالجكمة،ششاإن

عقيك.الز!ث3تجووبها

ي،وتأدجكمةالزتقخافة

يرخميايإ.والوداعة8ؤ2الإيمان

الزصت،قخافؤغنتتوق!لا

إلييما.تقزفيقلبكوبكل

التاس،مغكرائئاتكنلا

شقتيذ.يكلامصوأئتبة

تسفطيئلأتتكتزلا

الذذ،تجيمتنف!يمكوعلى
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خفاياكالزدثفتكشص

الخميغأماتموئدلك

الزب،تخ!لملاتك

بالمكير.ففتلئوقلئك

التجاربفيالصبر

الزتيخدمةأزدتإن

يلتجيربؤ.آئنييافآستجذ

القلب،فستقيتمحارفاكن2

القصائمب.وقتتت!زغولا

غنة،تبتجذولابالزتتق!ك

حيايك.أوايخزبتكيرتم

بك،تجلماتقتل

ققامك.قئدضاعصعلىوآضبز

الئاوئالقزةفالذهمث5

الاتضاع؟تجفويالقوهمالتاسويخيرة

فيساجمذك.بالزلتامن

بيما.وثيئطريقكقؤئم

زحمتة،آنتطزالزلتتخافثقنيا7

غنة.تيئلاتسقما،وحين

بيما،آمنالزستتخالتقنيا

1،2سيراخبنثوع



سيراص!2بنيشوص!

تضيغ،لنوأجوذ

خيزاآنتطزالزلثتخالتقنيا

وزخمة.ابدئاوشروزا

القذماءتأفلوا

قخابوا؟الزدتعلىتوكلواهل

قخدلوا؟قخافييماعلىثتتواأو

عاءهم؟3فأفقلدغوةأو

زحيم،زؤوف!الزث11

ويخقض،الخطاياتغفوالضيتيفي

متراخيؤوتل!خائ!يقلمبأويل2

تسيز.طريقيننفيويخاطتي

يؤمن،لاضعي!يقلمبويل13

أمالؤ.فييكونلنلآتة

القحبز.فقدتمقنيالكئمويل14

الزلث؟ئحاليمئكئميوتمتفعلونماذا

أوامزة،تعصونلاالزلثتخافونائذينا5

فئقة.ت!فكونئجئوته"واتذين

رضاة،تطلبونالزلثتخافوناتذين16

بشيريعييما.تئغمونيجثوتهوائذين

فلوتفمئقتئونالزتتخافونائذين17

ؤيقولون:تتضعونحضزتيماوفي
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البشير،أيديفيلاالزلتتدفي18"يتقغ

عطضييما.قذرعلىالزدتفزحمة

لبنونواءبالآا

أبيكئم،أقواذآشقعواأبنائييا

فتخفصوا.بهاإعضلوا

أولاب،علىشلطةالأ!تتمتخفالزث2

التنين.علىالأئمخقويثتت

خطاياةغنكقزأباةأكرتمقن

الكنوفي.كجايمصفهؤأفةأكزتموقن4

،ؤلاببةقيرخأباأكزق!قن5

الزلث.يستجيمثتهيصقي،وحين

خيائة،طاتتأباةأكرتمقن

الزلت،أطاغأفاأراخوقن

والذييماأكزتمالزثخا!تقن

سيذة.تخذلمكماوخذقفما

والفغلى،بالقوليأباكأكيرئم

مئة.التركةعقيكلمحتجل

التنينئيوتئثتتالأدببزكة

.الأساسمنتققغهاالأئمولغتة

أبيك،بقذلؤتفتجزلا

2،3سيراخبنيشوع
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ترقعذ،لافقذلئة

أبيإ،بكراقؤالإنسانيرتفغ"بل

للتنين.عاوالأتموقذلة

شيخوخييما،فيآئنيياأباذأجمن

حياييما.طوذتخنرنه،والا

عقييما،فآغطصالخزف!أصابئ"إن

قؤيذ.فيوأنتتحتقزةولا

يئ!ى،لاعقييماافالغطف4

ئعين.ذئوبكتكفييروفي

ئذكم،يصالجكالضيتييومصافي5

.خطاياكتذوثالشضح!تحتوكالخليد

يخذث،أباةتنمذمن

الزلث.تلغئهأفه"يغضمثوقن

عةالودا

أعمالذ،كلفيآئنيياؤديغااكن7

الزلث.ترتضيهمصائذينقيجتك

غالقة،آزدذتكقماتواضغ

الزت.جمنذحظؤةقتناذ

جذاغظيقةالزصتفدزث

يتقخا.بالمتواصعيىهذاومغ
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قفما،عقيكتصذبمالاتطلمث21

تبخث،لاقدزتكتتجاؤزوغما

الزلثأمزكمافيتأقل

الخفئؤ.الأمورغننل!شعنيئ

طاقيك،قوقبماتهتتملا23

البشير.إدراكتفوقتعيرفه"فما

آرايهم،بطلانأضقفمكثيرون24

الؤفم.شيطزعقويهموعلى

وخيقة،العنيل!يهاتة

فييما.تهلكالخالزتعشتيوقن

الآحزان،تثقلهوالعنيذ27

خطيئيما.علىخطيئةئكؤئموالخاطى

لها،دواةلاالمتكتيرجمفة

فيإ.تأضقتالشزخزئوقةلآن

الأمثاذ،تتأفلالعا!ل

سامغة.أدنصالحكيموأفنتة

الصدقة

الملتهتة،التازيطفىالماء

الخطايا.غنيتحفووالقمذقة

أتاميماأوايخزتذكزيخميمنقن

3سيراخبنيثوع
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الضيتي.فيتهتجذوشتذا

غيثا،آئنيياالفقيزتحيرمصلا4

تنتطز.طويلأالبائصنتجغلىولا

الجائع؟آلامفيتنرذلا

ضيقيما.فيأحذائغضحثولا

غقمئا،الغاخممتتنربلا

تتأخز.لاالمختاجصإلىإحسايكوفي

البائميسين،قطقستتختمثلا

بؤجهك،تيئلاالفقراءوغنن

المختاج؟غنيتالزكتخؤذلا5

تلغتذ.لألنشتئاتعل!ولا

خايقه".لهاتستجيمبفقغتتة6

تفسيى.بمراز؟كاتتإذا

الجميع:منقخبوئاتف!كإجغل7

القناصسب.أضحاتوآختيرئم

م!كيننكلإلىإستيئ

والؤداغؤ.الزفتيبمنتهىوأجئا

تد.الطايممنالقظلوتمختصيى9

الخق.إغلالقجمنتخ!ولا

يلتتامىأتاكن
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الرؤص!؟بقننرتؤكنويلأراملى

الغيئ،الإت!كآئنيفتكون

أفك.ئحئكمماأكثزئجئذوهؤ

الحكمةتعليم

أبناءهاتغطم"الجكقة

تطلبوتها.بائذينوتهتئم

الخياة،أختأخئهااقن2

شعادة.تفتيئباجمزاأفهاوقن

قخلإ،كلتيرثتققكهاقن

الزث.يبايىكةكانوأيتما

الفذوسق،الواجذتخذئمخذقهااقن4

الزث.يحئاأخئهاوقن

بالخق،تدينأطاغهااقن5

تعي!ث!.آجمئابهاتعتنيوقن

لها،آشت!قتمقنناتميكها6

ت!تمز.ت!ئ!له"آفيلاجمهاوعلى

مغؤخؤ،طزقيفيأؤلأة3تقو

والزغمت.الخؤدتقلبيمافيفتثيز

بإ،تثقأنإلىبتأديبهاتقذوبه"

آفيحاييما.إلىتسعىوبأخكامها

4سيراخبنيشوع



سيرا!4بنيثوصا

القويمالطريتيإلىة3فتقووتعود18

أسرازها.تك!ث!صوتهئفيرخا

تاةإذاتهحوةليهئها

ت!تمه.قلايههوإلى

الخجل

أئنيياالشز،روحابالفرضةإغتيمص02

تخخل.لاوبتف!يمك

الخطيئة،تجيمتماالخخلىمن21

ؤنغمة.شزف!هؤماوجمنة

نف!ذتضزيئلأأخذاتسايزلا22

قشقك.ي!تمبخياءكتذغولا

الكلائمتنقغحينت!كتلا

تححئها.لاوجكقتك

؟بالكلامتبينفالجكقة

التأبيسب.تبينالقسالقوبنطتي

للخق،يخلافاتتكقئملا5

تجهاليك.منخخلأآشكتبلى

بأخطايك،تعتيرتأنتخخللا26

الئفير.قخرىتغايمثولا

عتيك،الآحققت!ل!لا27
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الققتدز.الزجلتساييرولا

المودب،حتىالخقغنيدايغ28

مغذ.ئقايلالإتاوالزت

كلامك،فيمتتممغاتكنلا92

غقيك.فيتطيئاكسولأولا

تييذ،فيأسذاتكنلا.

خذمك.تينفتغجيرفاولا

يلأخلإ،كقكتفتخلا

الغطاء.جمنذوتغيقها

باطلةطمأنينة

أموالذ،علىتعتمذلآ

5ء

"أكتفي".!تقلولا

وزغائتكفيولكتتتغلا2

تسلك.لاشقوايكوفى

على؟"يتشفط"قنتفل:لا3

مئك.تنتقمالزلثلآن

شوء((أصاتنيققا"خطئت،تقل:لا4

البالي.طويلضبووالزتيلآ!

الزثبغفرالقثقيماعلىتكنلا5

خطيئيما.علىخطيئةتزيذيئلأ

4،5سيراخبنيشوع
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عظيمة.الزلتزحقة9تفل:لا

خطاياقي".كثرةليفتغفز

الغضمب،منتخلولاالزلتفزحقة

الخاطئين.علىتجلوتققئا

الزت.إلىالتوبةتؤخيرلا

.يومإلىيوممنئؤخفهاولا

تغتةتننرلالزدتفغض!ب

الانيقايميوتمويفنيك

الطفم؟قكاليسبعلىتعتمذلا8

القلافي.يومصفيتنقعذلافهيئ

ريح؟كلمغتتقق!ثلا

تسلكلاطيريتيكلوفي

آغيقابكفيثابئاكنبل

صابقا.كلامكوفي

يلاسيماجدايفاحاضزااكنا

الخوالب.فيوفتاءنئا

تعير!ث،كنمتإناجاوفي2

فأشكت.والأفضل

قذلةأوصكراقةالكلامفي

عقييما.خطرالإنسالقولسان

تقافا،ئذغىآنإتاكا4
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مخادغاوبيسايك

بال!ايىقيالعاوتلخقفكما

القساتيني.بصاجحبالقذقةتلخق

صغير؟.أوكبير؟فيفسيئاتكنالا5

غدو.إلىضديتيمنتنقيمثولا6

والعاز.الجرقيتيرثال!مغؤقبيح

القساتيني.صاحمبوكذلك

لأهوائكتستسينلا

هايج؟كثويىنف!كفئقرق

ثمازذ،وتتي!أؤراقكوتلتهتم3

اليابسيما.كالشخر؟أنتفتبقى

قاءصدلأا

صاجتهاتهيأالشزيزةالزغتة4

لأعداييما.شماتةوتجغفة

الأصلإقاءئكثزالحلؤالكلالم5

أشيحساتهم،تزيذالقطي!والقسان

ئسايموتك،اتذينمنأكثز6

أل!.منواجذافقطآشت!ث!زليهني

يخئز؟،تعذضديقاإتجذ7

5،6سيراخبنيثوع
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تت!زتج.لابهالثقؤوفي

يصايجيما،ئصابققنالتاسمن8

ضيقك.يوتممغكتث!تفلا

غدؤ.إلىتنقيمبقنوجمنهم9

غيوبك.آكيشافيتعذ

الالعاتميقاليممكقن.اومئفم

ضيقك.يوتموتختفي

كطقك،تحبوخيكفي"يكون

خذامك.تينوتنهىفيأمو

عقيك،آنقتحتحالكساءاذااليهن2

وجهك.غنشريغاوغات

أعدايكغنإبتجذ

.أصلإقاءكوآخذز

خصين،ملجأالأمينالفحديقا4

كنرا.ؤتجذؤتجذقن

ب!،شيئعادئهلاالأمينالضديقا5

خدوب.بلاوقيقئة

الحيا؟،دواءالأمينالضديقا6

تجدوته.الزتيخافونواتذين

أصدقائ!آختيازأحشنالزتخالتاقن7

أصدقاؤة.يكونالإنسانيكونفمثقما
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الحكمةاكلتساب

شبابك،أتامصمنآئنييااشأذلث8

قشيبك.حتىحكيفابتبقى

ليها،إقبلأؤالراخصلحاردبكا

الضايخة.ثمازهاوأئتطز

تتغم!قليلأجراثيهافي

تأكل،سريغاغلأيهامنليهن

أصغتها،ماالحقاليعلى.

عقيها.تستمزلاالجسنونايا

لمحواةتمتجنثقيلكحخير21

غنة.تطرخهاماأسزغوما

تعني:آشفهاكماالجكقة،لأن22

قخجوبة.الكثيرينجمني

نصيختي،وآقتلآئنيياإسضغ

ثك.ترففقشوزتيولا

بالجكقؤ،يىجقيكقئذ

غئقك.آخغلطو!هاوبي

وآخمفها،كيقيكإحنن5

تتذقز.لانييرهاوجمن

قلبك،بكلإليهاأقبل26

آتتغها.ئؤيكوبكل



6سيراخبنيثوع

ليذ.إتهاذاقتكش!،طفئهاآولاجقها27

تتوكها!فلاوتجذتهاوإذا

تستريح،فيهاالأميرايخز

تسغذ:وفيها

قوئا،جضئاتكونقيودها

قجد،منثوئاوأغلالها

ذقب،منزيتةونيوها03

أرجوالق.شريطيجامهاوشيو

قجلإ،كثولب1+تلت!ها

ءكضيء.كتاجوتعقذها

تأذئت،آبنييالثمئتإن

لمحطتة.آكت!ئتتغقفتوإن

الجفم؟علىحضفتبقختيماآشتقغتإدب33

ضزت.حكيفا،أصغيتوإذا

آئنيياصالشيوخقجالسنأحضز34

قلارفه،.حكيفاوتجذت!ى3إن

التيما،غنيحديمقلكلإشتيئ

بالجئز؟.القليئةالأمثاذتهيماولا

إليإ،أسرخعالمحلأرأيتإن

بابيما.دزجتمتجنخطاكودع

الزت،أواميرفيتأقل37
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حيني.كلوصايافيوفكز

القفسب،ثباتتمتحذفهؤ

تشتهيهص.مائغطيذالجكقيماومن

نصائح

الشز،ئصيتكفلاالشز،تفغلىلا7

.الأذىغنكفيبتجذالأدىوتختحب

الطفم؟تربؤلمحيآبنيياتززغلا3

أضعافي.شبعةتحضذةيئلأ

زفيغا،مقافاالزدتمنتطلثلا4

قجلإ.كرسئالقيلثمنولا

الزت،أماتمالفضيلةتذعصلا5

القيلث.حضر؟فيالجكقةولا

قاضئاتكونآنت!غلا

الطفم؟إزالؤغنتعجزكنتإن

الئفوب.لصاجسبتنخنيأو

:للضياعتزاقتكفتغزض!

الآخرين.إلىئميمئلا

تيتهم.قيقئكتنخطلئلأ

مزتينن،ئخطئلا

يلجقالب،كانيةنواحذة

6،7سيرا!بنيشوع
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قرابينيكثزةاللةزئراعي:تفللا9

".لةقذفئهاإذاوتقتفها

صلايك،فيفواظئاكن01

الضذقالب.فيم!يرغاليهن

تتقرقز،نف!ةواحدمنتسخز"لا

ترقغة.أنئميهنأدله"فائذي

أخيك،علىتفتيرلا

ضديقك.علىولا

أبذاتكلإلثلا13

فيها.خيزلاالكدلبفعادة

الجئز؟،أهلىتينالكلاتملاممثر14

الآلفاخ.يمزليلاضلايكوفي

المتيسب،الشغلىمنتتقزدثلا15

عقينا.اللةقزضةفهذاضغمب،شغلىأئجمنولا

الأشراز،ئصاجمبلا

ئئطى.لاالت!غضمتأنوتذكز

خذ،أقصىإلىتواضغ17

الأشراز.ئصيمبالمولبقسادلآن

رئح؟بأممئئضديقكتبذذلا18

الذقمب.بأغقىممخيضاأخاولا

صايخة،حكيمةآمرأةتتوفيلا
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الذقمت.يفوقماال!خيرجمن!نفيها

عقلإ،فييخيص!عبذابال!وءتعافيلا02

يجذقيذ.تتكزسأجيزاولأ

كتفيسك.القهيتمالعبذأجمت21

حزتته،.تهتنيهزلاو2

بها،فأفتئم؟دواتآلك

تبغهافلاتنقعك،كاتتوإن

فأدثهم،؟تنونآلذ

القحغر.منذرقاتهمولين

أجسادهن،قصن؟تناتألذ24

كلاطقيهن.فيئبايغولا

عقلآ،تخميمنبثتذزؤفي25

قهيم.يزخلىأعطهاوليهن

تتوكها.فلازوتجتك،أتعجسك26

بها.تثقفلاتكزهها،كنتوان

قلبك،بكلأباذأكيرئم

أجيك،جمنأقذأوجاغتئسنولا

ؤيذت،جمنهماأتذتذكز

غملا؟غقامما!ئفمافماذا

نف!يمك،بكلالزلمحتإتتي

كقتيهض.آخيرامصعلىوآحيرصق

7سيراخبني!ثوع



7،8سيراخبنيثوع

قؤيك،بكلخالقذأجمت03

تخاموتة.ائذينئفملولا

الكاهنوأكيرمصالزدثإتتي

عقيك:القفروضةجضتاوأعطيما

الخطيئؤ،وذبيخةالباكوزة

الئقديسيى،ودبيخةالأكتافيوغطئة

إليها.وماالأقداسوباكوزة

الققيزوساجمدتذكمذ32

بزكتذ.تكتيئحتى

يلأحياء،بغطاياذشجئاكن

تمتغها.لاالأمواقيغنيحتى

الباكينمغحاضزاكن

أحزاتفم.الخزانىوشارفي

القرضى،فييازةتهيئلا

جمنذهم.قخبوئافتصيز

تعقل.ماكلفيآيخزتذتذكز

حيايك.طوذتخطأفلا

الآخرينمنالحذر

الئفوب،صاجتتتخذلا

تذييما.فيتقغيئلأ
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القنئ،الزخلتخاجممصلا2

عتيك،يئلأيتغفمت

كثيرين،أهقكفالذضب

الفلوفي.قلوتوضقل

الفسالق،طويلذتجابلا

الريت.تضتنار؟فييئلأ

الآدلب،قليلئمارخلا4

أجدادكئهينلئلأ

،تتوبخاطتاتلغلا

كذيبون.جميغاأتناوتذكز

شيخوخييما،فيأحذاتحتقزلا

أيضا.فمتشيخونقنمتالأن

أحد،بموقيتثمضتلا

الجميع.تصيم!الموتأنوتذكر

،ءلخكماامصبكلاتشج!لا

أقوايهمعلىأطيغبلى

،الأدتتتغقئممنفملاتك

الغالماء.9ويخدقة

؟الشيوخكلاتمتهيئلا

آبائهم،جمنتغفموافهم

القفتمتتغقئممنهئموأنت

8سيراخبنيشوع



8سيراخبنيثوع

المناليسب.الوقمقفيوالإجابة

الخافي،تجمزتويذلا.

تهييهص.بنايىتحتيرقيئلأ

ال!فييماحضويىفيتتكقئمالاا

بكلامك.تصطادكيئلأ

جمنذ،أقؤىهؤقنتقيرض!الا2

أضعتا.فكأئذشيئاأقزضتاوإن

فذزرتك،قو!تئأحذاتكقلالا3

تفيئ.أنفستجذافكنوإلأ

قاضئا،تشأالا4

يصايجيما.يكونالحكتملأن

متقؤيى،زخلىمغتسايزلا5

الضشاجمل،عتيذتجيمتيئلأ

ته،تحلوكمايتضزلثإذ

بخهيهص.مغاأنتفتهلك

القضوت،الزجلليتجابلا

،آئفرابعلىترامقاولا

شهل،جمنذةالقتلفين

لك.لاتصيزخيثفئقئلك

الأحقتي،تصيخةتطفثلا

ال!ز،جمتمانتستطيغلالأته"
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الغريب،أماتمليمزئاعقلأتعضلالا8

مئا.شتاوماتعقملا!ثك

إنسالب،لكلقلتذتفتخالا9

أحد.جمنقغروقاتلتم!نولا

والنساءأنت

ئجمث،اتتيزوتجيكعلىتغزلا

إليكتسيءكي!فئغفضها

المرأ؟إلىتف!كئشقئملا

عتيك.تت!تطيئلأ

التغىالمرأةئصاجمبلا3

حبائيها.فيتقغلئلأ

غايتةتعالثمزلا

بألاعيبهأ،تصطاذذلئلأ

طويلآ،عذراءإلىتخذقولا

غالئا.هذائكققكلئلأ

التغايا،إلىتستسيئملا

تميأ.قاكلتخ!تمزلئلأ

المدينؤ،أفيق!فيتتخؤذلا

المغزوتؤ.أمايهيهافيولا

الجساني،غنيغيوتكإصيردث8

8،9سيراخبني!ثوع



9سيراخبنيثوصا

غيزك.تخصئ!خسناءإلىتنالزولا

الكثيرين،ضئلالمرأ؟فخ!ن

كالتار.الشهؤةتلتهمثوبه

فترؤتجة،آمرأةتجالسيىلا

؟وطعامشرالبعلى

إليهاقلبذتميليئلأ

شهؤئذ.تخزكالقلافيوإلى

والرجالأنت

قديضا،صديفاتهخزلا01

يساوي!لاالجديذفالقحديق

كالخمر؟الجديدةالضداقةلأن

شرئقا.تذغئقتكفما

الخاطئي،تجاحصمنتغزلا"

تنتهي.كي!تعقملالأتك

الأشراز،ت!زمات!زك2!لا

القبز.تهبطونلاجمقاصبقبلا

قتيك،علىال!لطةتهقناتخت!ث3

المودب.منالخودثئصيتكفلا

تخطغ،فلاجمئهذتوتوإن

الحالي.فيخياتكيأخذيئلأ
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؟الفخاختينتسيزكضنفأنت

يل!هام.غرضةالأسوارعلىأو

أمكتكماخولكاتذينإختبير14

فقط.جمنفئمالخكماءوشاويى

العقلاءعالثمير5

الغليئ.التيماشريغةمغفمخديثكوآجغل

الضالحين،مغوآشزفيكل

يلزدت.بقخاقيكوآفتجز

يقهازيإ،العامليمتذح

كلاميما.يجكضؤالشعسبوزئيس!

مدينته،يخيفالتسالقالطويل18

فيها.مكروةالقسانيوالمتقؤز

الحكام

شعته،يرشدالقهيمالحاكم"

01
التدبيز.يحسنوغقئا

أعوانه،يكونالحاجمميكونكما2

شكانها.المدينيماوكزئيسيى

شعتا،يذقوالجاهلالقيأ3

المدينة.تزدهمقاديهاوبجكقؤ

الزلت،بتل!الأرضيىفيالحكم

901،سيرا!بنيشوع



01صيرا!بنيثوع

الفناليسب.الؤقبفيالقايخالزجلعقيهايؤلي

الإنسالق،تجاخالزتتدفي5

شلطتا.يضفيالشريغيمافغقمصوعلى

لكبرياءا

أساء،إذاأحدعلىتنقئملا

تتضزلث.لاأبذايهبرياءوفي

والئاس،الزبجمئذمكووقةاليهبرياء

الطفم:آزيكابوكذلك

أف!إلىأقيمامنالقمالأتنتقل8

والطقع؟ليهبرياءوايمصالقظاب!تمب

وزماد؟ترابوالإنسانالكبيرياءلماذا

ج!اة.تفشذالحيا؟فيحتىبل

بالطبيمب،تهرأالطويلالمزض!.ا

.يموتغدفياليوتم،والضيأ

يموثحين"والإنسان

والذود.والوحوشنالحشراقيتيرث

الئيما،غنن3الابتعاالكبيرياءاقصذو2

الخالتي.غنيالقلمب3إبيعا

الخطيئةقصذزهافاليهبيرياء

رخ!ا.تفيضربهاوالمتض!أ
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الخكايمعروشنتفدئمالزلثا4

الؤدعاء.تجي!نومكاتهم

المتغجيرقةالأقتميقتيعالزدث5

الفتواضغة.الأقتمتغيرشومكاتها

الأقيمبلدانتقيسبالزث

الأرضيى.أساسإلىوتهلإمها

ويبيافمئبيذهمقنالتاسومن17

بكزهم.تمحوالأرضيىومن

يلإنسالب،تخققلماليهبيرياء

قولود.يبشيرالغضمبولا

البشو.التكيريتم؟تستجقاقن9

اللة.تخافوناتذينالتكريتم؟تستجققن

البشز.الاخيقاز؟تستجقوقن

الوصايا.ئخايفوناتذينالاخيقاز؟ت!تجقوقن

كبيزفم،الإخوةيكيرئمكما.

يخافوته.اتذينالزلتيكيرئم

يلغيئجمرةالزتمخاقة

.ال!واءعلىلفقييروالزفيعصوا

العا!لى،الفقييرإهاتةتجوزلا

الخاطئي.الزجلتكريمتليقولا

التكريتم.ت!تجفون4والوتجهاوالقضاةالخكائم24

01سيراخبنيشوع



01،11سيرا!بنيئوع

الزث.يخا!تمفنأعطممنهمأحذلاليهن

الأحراز.تخذفةالحكيئمالعبا5

يتذقم.لاعالمحلأكانوقن

بققيك،صالقيامغنيتتقاغسنلا26

الضعالب.أماتمؤآئصمغ

زخا؟،فيوهؤتعقلقن

الخئز.ويغوزةيتباهىمقنخيو

بتف!يمك،تغتذولاآئنيياتواضعغ28

تستجق.ماالقيضؤجمنلهاوأغط

ئتززة؟قننفميميماإلىءالمسي92

تحتيركا؟قننف!هيهينؤاتذي

قهازيإ،لأخلىتتكزئمالققيو

.يخناةجلىقيوالغييئ

يخناة؟فيفكيصققير؟فيأكيرتمقن

ققير؟؟فيفكيصيخناةفيأهينوقن

المظاهر

رأشاترقغالفتواعصجكقة11

العالماء.تينوئجي!ا

ييمايخمالإنساناتمذحصلا2

يتشاغييما.تذفاولا
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المختخؤالكائنالبفيصغيوفالئحل3

حلاؤ؟.كلتفوقتجناةليهن

ييابذبح!ننتفتجزلا

يميريمذ.يومصفيتتكئزلاو

كفها،غجيبةالزدتفأغقاذ

البشير.غنيخافتةولو

الأرضيى،علىصارواملوفيمنفكئم5

التاقي.لبسنالذئرالخاملفيما

القذلة،لاقواالتا!ذينمنكم6

الآخرين.أيديفيوقعواالغالماءومن

تتخقق،أنقبلتعتثلا

أخكئم.ثئمأؤلأوفكز

تفقتم،أنقبلتجاودثلا

يهاتييما.قبلضحديثاتعتيرولا

تعنيذ،لاأميرفيذتجابلا

الخالأ؟.يخصامصفيئشايىذولا

إلئهعلىالالكال

آبني،ياكثير؟،بأغمالبتشتجل.الا

تتقذب.جمنهاأكثزتفإن

غاية،تخققولاوراءهاتجذ

11سيراخبنيثوع
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تقلإو.فلاجمئها،الخلاص!أزذتوإن

ويغخلوتتغحثييهذقنافناذا

تأخزا.إلأتزداذفلا

القودب،فالمحدتليدمناوكم2

الققيركثييرالقذز؟قليلى

غنة،وترضىالزثإلي!تنظو

الؤضيغؤ،حايإمنقتنتمثملا

رأشة،وترقغ

.كثيرونذلذمنفتتغخب

الزتمنيأييالقوالشزالخيوا4

واليتىوالققو،والموتالحياةوكذلك

يلأتقياء،تدولمالزتغطئة

دائمتجاحإلىتقو؟همورضاة

والئقتيير،بالجزصيىتغتنيقناهناك8

ذلذ؟تفعماليهن

".أتتغموبخيراتيالآن"أستريحيقوذ:أنايميهنا9

يموثمتىتعقملاليهتة

يلآخرين.خيراييماوتتوك

بهتتغفابماقئم

الشيخوخؤ.حئىذلأعلىوداوئم

الخالأ؟،بإنجازاقيتؤخذلا
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غقيك.علىوثابزبالزلتآمن

الزتجمنذيكونماأسقل

تحالؤ.فيالفقيزيغنيئأن

أتقياءة،الزثيكالمحئبالتركؤ

تزهو.بزكتاتحطؤوفي

تنقصمني:ماتسأذ:لا

عقيها؟أحصحللميعقؤوأئة

جمنديشيءكلتسأذ:ولا

؟الآنتعذيضيئنيشزفأى

،المؤسيئسىالزخاءزقننفي25

4.الزخائذكزلاالبؤسزقنيوفي

الإنسانيجازقيأنالزتعلىتسهل26

ض!ليهيما.بخ!سبمويإجمنذحتى

القذالب،تنسيئؤسساغة27

أعماله".تنك!ث!فالإنسالقوفا؟وجمنذ

موييما،قبلسعيذاأحذاتعتبزلا28

أبنائإ.فيإلأئعزفثلافالإنسان

تييك،إلىإنسالقكلتديخللا

.كثيرةالختثاءفمكايا

المتكتير،قلسبالققصيىفيكالخخلى03

شقوطك.ترقمبوكالجاسوس

11سيراخبنيشوع
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شزا،خيزكيخؤلالمفتري31

القديخ.تستجقماعقيكوتعيم!

الحالمت،ئشجلواحذب!شرارة

؟الذمي!فلثيكفنواحدوخاطئ

الشز،إلأتنويلافهؤالفئيتمحابر33

ئفحى.لاعازاعقيذفتجيمب

فيزجمخك،تييذفيغريئاتقتللا34

فييما.الغريمتأنتوتصيز

تح!حمنقنإلىفأعيردثأح!ئتإذا21

قعرويذ.علىالشكزتناذحثى

خيزا،فئجازىالتقيئإلىأحمي!ن

الغليئ.فمنجمنا،يكنلمإن

الشز،علىئثابزلقنخيزلا

أحلإ.إلىئح!ي!نلالضنولا

الخاطئ،تساجمدولاالئقيئأعط4

الثيما،ناجمزتجطولاالمتواصعصإلىوأح!يمن5

عقيذ،تقوىيئلأغناخبرذافتغبلى

الشزمنفتلقى

الضعروفي.منإلييماضتغتماأضعادت

الخطأةيكزةنف!ةالغلى6
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.تستجقونبماالأشرازي!ويعا

الخاطئ.تعطولا،القحايخأعط7

الأعداءمنالحذر

ال!زاء،!ىالفديقيعزفصلا

الضزاء.فيالغذؤتخفىولا

الأعداء،تحرنال!زاءففي9

الأصدقاء.حتىتبتجاالضزاءوفي

بغذؤك،تثقأنإتاذ.

الئحاشتفتيرشكقمذ!فهؤ

طهزة،وحتىتواضغلوحئى11

خذيى.علىجمئةوكنفآئتبة،

قعدنيةمرآةتجلوكقنمغاتضز!ث

تزولى.لاضذآهاأنؤتغقم

إليكتقزئهلا

مكاتذ.ؤتحتلتقيتكيئلأ

تمييك.غنتجي!تاأنوإتاك

قنصبك.نيتطقغيئلأ

كلاميضذقأخيزافئدرك

وتئذتم.

الختة؟تذغتهحاوئاترخئماقن3

21سيراخبنيثوع
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الؤحوشن؟لذخناتذيأو

الخاطئئسايزقنترخئملااهكذا4

تف!ة.ئؤزطخطاياةوفي

مغك،ياللقصيزاوقئا15

تتوكك.سريغاغناجذتوإن

خلاؤة،تظهرالبالغاؤشقتا

بك.الإيقاغتنويوقلبا

الذمبئ،تسكمثمغك

دقك.تسفأالفرضةتحينولفا

القكالبإلىشتقكشزأصاتكإن17

أموزك.ئغر!لبالغودبيوهفكوفيما

تذييما،تفوكوجههص:حقيقؤغنفيك!يمف18

مستحميمئايومئبرأليسيما

الإشاعالب.وتنشز

والعظماءالأغنياءعنالابتعاد

توشخ،الرفتلضنقنا3

صاز.جمثقاالمتكئزعاشزوقن

فدزتذ،تفوقجفلأترقغلا

وأغتىينكأقوىهؤقنئعاشزولا

الحديل!منؤمرتجلالالينيينيذرتينتجقغلا
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تصادما.إذاالمذزقتنكميمز

3،ئقذذلكومغتطيمالغيى3

وتغتدو.الطفتمتتققىوالفقيز

أشتغقذ،يلغنيئنا!غاكنتإنلح

غنك.تخقىإتييماحاتجؤفيكنتوإن

مغك،خملمالملذكانإن

تذم؟دولقمنوآشتنقذذ

خذغك،إليذحاتجؤفيكانوإن

الأقل،فيكوأيقألكوتت!تم

حاتجئذ؟""ما:بفطضوسأثذ

وتذعوة.ولائميما،إلىتدعوك7

قزاقيوثلاثقزتينيمالذتستنفذحئى

بذ.تستهنرئالآيخيروفي

تجيدغنكذلذتعذتراكحين

تنظو.ثانتؤجقيماوفي

تنخلإغيئلأفأنتبة

غباؤتك.تجزاغوئهان

تزذذشألقذودعاكإذا

دغؤيذ.علىأكثزفئصز

فئبجذذ،كثيزاعقييماتنذلق.الا

فتنساك.طويلأتبتجذولا

31سيراخبنيشوع
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يلتذ،التذخديثئحابثةالا1

يقولى.ماكلتضذقولا

الحلو،الكثييربكلاميمافهؤ

أسرازذوتنب!ث!،يخزئكإتماوبآئمساقييما

يغشييما،زحقؤبلاليحزا،تهقلتهاوما2

خئ!يمذ،أوأبئيألمحي3يتزدولا

بأسرايىك.وآحتفطفآئتبة

الهاوتؤ.حاقؤعلىتمشيلأتك

شبيقا،يجمتحيوالؤكل5

قثيتا.ئجمثالإنسانوكذلك

نوغة،ئخايطخيئقخلوقيكل16

جئييما.أبناءئلافيئمالإنسانوكذلذ

والخقلىالذئحبتينتجقعاماذا7

والئقيئ؟الخاطئيتينوكذلك

والكلسب؟الضئعصتينسلامأفيا8

والفقيير؟الغنيئءتينسلاموأقي

البزتؤ،فيالأسل!فريسةالؤحشيىاحماو9

الأغنياء.قرمىالفقراةوكذلك

الئواضغالفتكترونيكزةوكما02

الققيز.الغنيئيكزةهكذا

أصدقاؤة.ئعيئاالغنىتعثزإذا21
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ئبجدوتة.فأضلإقاؤةالفقيزتعثزوإذا

،كثيرونفئعيناالقنىتسفما22

فيتزئوتهلم.الكلاتم4ويسي

فتلوموته"،الفتواجمحعتسقما

تسقغ.قنفلابجكقؤ،وتحكي

الجميعتهفسنصتالغنيئتحكي23

ال!حالب.حتىكلاقه"وتمذحون

هذا؟""قن:فيسآلونالفقيزتتكقئم

يلأرضيى.أسقطوةتعثز،وإذا

تظيم،لابقنلائقالجنى24

الأشراو.تذعيكماشتتيغيووالققو

وجههص،قلاجمخيغتمالإنسالققلمب25

حزئا.وإقافزخاإقا

القلمب،شعاذ؟منالوجإطلاقة26

الفكز.ئجهذالأمثاليوأكيشافث

الأتقياءسعادة

بكلامإ،لايت!زعلقنهنيئاا4

التذئم.يغذبه"فلاتخالأ،لاوقن

ئؤتخة،لاضميزةلقنهنيئا2

تخيسث.لاألذاوزجاؤ

،1314سيرا!بنيثموع
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الحقيير،بالزجلىتليقلاالجنى

التخيلى؟مغتفغاماوالماذ

جمنة،نف!اوتحيرئمتخز"نه

غيزة.بيمايتتغمتعذ،وفيما

نف!ي!يما؟إلى4ئسىقنأحد،إلىئح!يسنكي!5

بماييما.حئىيتقئعلافهؤ

نفمي!يما،علىتبخلمفنأسوألا

ترتذ.عقييماهذافشزة

قضل!غييرقغنقزة،أح!نوإن7

شز".تظقزأنتعدفيماولا"بذ

ديممير!،زجل3الحسو

تهتئم.لاوبهموجقة،ئخؤذالمتضايقينجمني

بتصيبيما،يكتفيلاالتخيل

نف!ا.يخخزوالطقع

بالخبنرحئىيتباخلنف!يمهعلى

.الجوعيكوندايقامايذييمافعلى

أمكتذ،ماقذيىعلىآئنيياتقتغ11

القرابينن.مني!تجقمايلزتوقذئم

طويلأتتأخللاالموتأنتذكز12

لك.تنكمي!لامغاوقوجمذك

ضديمك،إلىأح!يمنمويذاقبل3
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تدك.قلكتماح!مبعلىوأعطيما

؟اليومقباهجصمننف!كتحيرئمالا4

تشتهيهص.صايحشيءتفتكولا

الآخرونتغتكتيرتألألثمئتإن

بالقرغؤ،وتقتميمموة

جمنذذبماوتزقةوخذفأغط

وطات.تذماالقبيرفيفما

الثوث.تبلىكماتبلىالج!ذ17

ختميئ.الموتأنقعروف!التدءفمن

كثيقيما،شخر؟أوراقفكما

التعضى،وتنبتتعضهايتساقما

؟والذمصالفحمخلايتيكلكذلك

ئوتذ.وتعضهايموثبغفمها

،وتزولتف!اعتيكل

صاجئة.تزوذومغا

الحكماءسعادة

بالجكقؤ،تهتئملضنهنيئا02

فيها.ئفكزوبغقلإ

طمقها،يراعيلقنهنيئا!2

أسرازها.ويكثسف

41سيراخبنلثوع
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كالضتاب،وراءهاتسعى22

الطريتي.فييكمنوبآئيظايىها

شبابييهها،إلىالتطزتسيرق23

أبوابها.خف!وتت!قغ

تييها،بفزلبشكناةتجغل24

ؤتذا.تغيرزحائطهاوفي

بجايبهاخيقتةيتنضت25

يعيشن.حاليأسقدوفي

طقها،فيأولاذةتجغل

تستريح.جذوجمهاوتحت

الخز،منتستيزبقربها27

قسيهتة.تجذقجلإهاوفي

بذلذ،تعقلالزتتخصقنا5

الجكقة.تتلىالشريغةتعيرفيؤقن

كأئم؟يقائهإلىئساخ

بكير.كغروسبهوتزخمب

القعيرفؤ،خبرتطعمه

القهم:ماءوتمستقييما

تقغ،فلاتستيذإليها

تخيمب.فلاتعتمذوعقيها
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جيراييماقوقققاقاترقغ5

القصاخة،تفتحاالمحايلىوني

الفزح؟وإكليلىبال!رورفتحطى6

يدوئم.أسمةالأبدوإلى

ئدركوتها،لاالخقلآءليهن7

وجفا.لهاتزونلاوالخاطئون

اليهبرياء،غنيتعيذةفالجكقة

تذكروتها.لاوالكذابون

الخاطتي،قمصفيتليقلاالقديح

الزت.منتأتيلالآئة

ؤحذها،الجكقةمنتأتيالقديح.

تهديها.اتذيهؤوالزت

الإنسانحرية

خطيئتي،الزتجمنتفل"لا

ئبجضة.ماتعقللافالزلث

أضنني،ائذيهؤتفلولا12

الخاطئ.يعوزةلاالزدتلأن

زذيتؤ،كليبجف!الزت

يجتونها.لايخافوتهواتذين

التدءفيالإنسانخققالزتا4

51سيراخبنيشوع
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آختيار؟.فيخزاوتركة

وصاياةخفطتلثمئتإنا5

أماتيما.فيبهاالعقل6وآختزت

قذ،ماأءلماوازلتااوضعص

.تذكتمذتختاومافإلى

،والموتالحياةالإنسالبأماتم

لة.يغطىتختازوأئفما

عظيمة،الزدتفجكقة

شيء.كلوترىقديروهؤ

تخافوته"،اتذينئرا!بالقاغيناة9

الإنسالق.أعماليكلوبعقم

الشز،بفغلىأحذايأمزلم

تخطأ.أنلأحل!أبنولا

ارشرلأا

،نتنقعولاادلاوأتشتيمالاا6

الأشرار.بالتنينتفزخولا

بكثزيهم،ئ!زلا2

الزلت.قخاقةفيهمتكنلمما

حيايهم،بطوليواثفاتكنلا3

غدبهمكثزةالاعيبايىفيتأخذولا
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أل!،منخيوصايحفواحا

ثكخيوؤتل!بلاوالموت

الأشرار.الأولابكثز؟من

المدينة،تعقوواحديغقل

تخزث.الأشرارمنوبزمر؟

الأمور،هد؟مثلعيناقيرأتكم

أعالم.هؤبماأدناقيوشمغت

الئيمانازتشتجلالخاطئينقجقعصفي6

غض!ا.تشتجلالعاصتؤالأقؤوفي

الأؤلين،الخبابز؟غننتصقخلمفهؤ7

عقييما.وتقزدوابقؤيهمؤثقواحين

لوط،عاشنتيتفمشعمبعلىئشفقولم8

جمبيرياءفم.يكزةكانلأئه"

الكنعانتين،صترخمولم

يخطاياهم،فأفلكفم

الضحراءفيمحايىدبأل!جمئ!ال!يمثاولا.

عقييما.تقزدوابقساؤ؟اتذين

واحدفتقزدإلأفيهميكنلم"ولو

الجقالب،منتنجؤأنغجيتالكان

الغضب،شريعليهئهزحيم،فالزث

؟الانيقامعلىالضفحصكماعلىقابووهؤ

61سيرا!بنيشوع
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جمقا"به"،وكذلكغظيقةازحقئة2

أعماييما.بح!مبالإنسانتدينوهؤ

بغنائميما،تفيتالخاطئتتوكالا3

تخيمث.الئقيئضئوولا

زحقؤ،لكلالقجاليفيتف!ح14

تستجق.ماإنسالقكلفينالق

الله%جممال

الزت،وجيماجمن"سأختفيتفل:لا

ال!ماء؟فيشتذكونيقضن

إلئ،أحدتلتفتلاكهذاتجفعفي

ئحضى؟"لاخلايقتينأنافقن

،تترعرعال!ماء4وشما4ال!مااها8

قجيئيما.جمنذؤالأرض!الغفووكذلك

تهتر،الأرضيىوألمسىالجبالا9

الزت.إليهاتنظوجمنذماوترتجد

إلأموربهديتأقلقنليهن،02

تهتئم؟الزتوبأعمالي

الخفاء،نيأعمايوكعالم

.الإنسانيبصوهالااتتيكالروتغؤ

ئعيئها؟قنلةالعابوأعمائة22

142



143

قديم.،قديممغنافغهدةتنتطوها؟قنأو

يفكو،هكذاالقفمصقليل23

والتليد.الضاذالزجليفكووبخماقؤ

آئني،ياإسقغ

تتغفتم.كيكلاميإلىوآئتبة

الزصين،الأدثكي!فأرتذ

القعيرقؤ.دقايقلكوأظهز

الكائناقيالزثخققحين

مكائامنهالكلخذد

الأتلإ،وإلىقزة

تجوعولاتتض!فلا

واجتها.ئهملولا

الآخز،واجدهايضايقلا

الذهير.قدىأمزةتخال!ولا

الأرضيى،إلىالزثألتقتذلكتعذ92

ييما.خيراصجميعمنهاوملأ

لخلائتي،اصاعبأنوؤجقهاغطى03

تعو؟.كفهاالئرالبوإلى

61سيراخبنيشوع
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البشرخلق

الئرا!،منالبشزخققالزت"

،ص،*.17

يعيدهم.الترالبوإلى

قخدودة،أيافاتعيشواأنأعطاهم2

الأرضيى.فيماكلعلىوشلطائا

قؤيومنقؤةوقتهم

صوزييما.ح!حبعلىوضتغهم

ختؤ،خليقؤكلفيالزغمتززغ

شقطهم.والطييرالؤحشيىوعلى

وأدنينن،وغيتيننيسائامتخهم6

ئفكز.وغقلأ

وحكقةقعيرقةملأهم

والشز.الخيزوأرافئم

قلوبهمفيغيتاألقى8

أعمايإ.عظايتميئيرتفم

الفذوشآسقااويتحقدوا.

ييمافعاأيمصبغظااويخبرو

فتناؤيهمفيالقعيرقةاجغل1

الخيا؟.شريغةوقتخهم

مغفمأبدئاغهذاأقاتما2

قرايضة.لفموأظقز
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قجلإ،تجلاذعيونهماقرأت3

الضجيذ.ضوته"آذانهموشمغت

الشز،عقلمن"اخذزهم

بقريبيما.واحل!كلوأوصى

البشر%فعال

حينن،كلأماقةالبشيرأفعاذ

تخفى.لاغيتييماغنفهيئ

زئي!ا،أقاتمأفيماكلعلى

الزت.جضةهيئإسرائيلوليهن

أماقة،كالشضيىكقهاالبشيرأعمالما9

تفقلون.ماترىودائفا

الزدتغننتخقىلااثامهم

أماقا.كفهاوخطايافم

الزت،ءجمنذكخاتمالإنسالقصذقة22

غييإ.كخذقؤوإحسائه

الأشراز،يعالمحمبالأخييرفيليهتا23

جمقاتةتضمثوؤولي!هموعلى

إلييما،الزجوعصخقالتايبينتمتح

الضئز.تفقدوناتذينوئشخغ

71صيرا!بنيشوخ
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التوبةإلىإلدعوة

خطاياذ،وآت!وكالزلتإلىغذ

قساوئك.وقفلإلي!وتضزع

الإثتم،وتختمبالقليئإلىعذ

ئبجف!.ماقلبأبكلوأبجف!

القبير،فيالغلئتحقاقن27

تحضدوته،؟لا4الأحياكانإن

الزت،تحقذأنيقدولآالقيت

تحقذة.أنتقلإزالخىؤحذة

وغفؤةالزدتزحضةأعطتمما

تائبين.توته"يةيفذين

البشير،جمنذكماليمنما03

تخفا.لاالإنسانلأن

تظيم،ذلذووغتمالشصيرمنأبقىشيءلا31

بالشز،الإنسانيظيمجمنهابأسزغ

الغلتا،ال!ماءكواجمست3تقوالزث32

وزماب.ترالبمنوهؤالإئسان،بالخرممطفكي!

ورحمتهاللهعظمة

،الكونخققالذائئمالخى18

ؤحذ.الضايحالزدثوهؤ
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بمآصثر؟،ئحيطأحذاتذغلم4

أبعابها؟بكليحيمافقن

غطقييما؟تقديزتستطيغقن5

قراجمإ؟جميغئخصيوقن

4.شييضافلاوإليها2شييؤخذلاجمنها6

أعماقها،تبينلاالزلتغجائمب

تنتهي،خيثمنتبتلإئأميرهافي7

خيز؟.فيتالل،تنتهيوحين

قنقغئة؟وماالإنسانما

شز؟وماتزى،يا،خيزما

ستؤ،جمئةالأكثيرعلىالإنسالبعمو9

يلأبدئؤ؟بالتستيماهذاما.اليهن

زفلى.كختؤأوالبحيرمنماءكنقطيما

الإنسالقعلىالزدثتصبوايذلكا

بزحقيإ.ويفيفعقييما

عا!تييما،شوءوتعيرفايزى2

غنا.القفوفيزغتة3فيردا

قريتة،الإنسانترخئم

البشير.جميغفترخمالزدثأقا

يعيدهم.وإلييماويغقمهمويؤدبهميؤتخهم

إلييما.قطيغهءتوذكراع

81سيراخبنيثوع
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تأديتة،تقتلونائذينترخئم14

بوصاياة.العقلإلىويسارعون

تأني!ب،بلاآبنيياإحساتكاقذئم5

؟ءجارحبكلامئضجئةولا

الخز؟التدىئخق!ألا

الغطئيما.منأفضلالكلالمهكذا

ثميتإ،قدتؤمنأفضلالكلائمانعم،7

مغا.تمتيكهاالكريئموالزخل

وئقئن،ئعطيالأحقق

الغيون.ئعميكهلإ؟وغطئة

تتكفتم،أنقبلتغقئم

طبيئا.آشتشرالقزضيىوقبل

الجسالب،يومصقبلنف!كحاليسث02

الضفخ.تناذجاءإذاحتى

الزدت،أماتمتواضمغالقزضيىقبل21

إلييما.توتتكأظهزتخطأوجمنذما

بئذوركالؤفاءغنيتمتغذشيئاتذغلا22

بقتك.ئضقيئحثىالموتتنتطيرولا

دئيماتندزأنقبلقلئافكز23

الزلت.يخزفيكمنتكنولا

أثامك؟آيخزعقيكتغضمتأنأئريذتذكز،24
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تنتقتم؟وجمنكغنذ،وخقايخؤذوأن

الحوع،زقنتذكزالشتعصزميئفي25

والحاتجة.الققزتذكيرالجنىوأتاتم

،الرمانيتغيوؤالمساءالضبحصتين26

الزث.يخؤلهوب!رغؤشي؟فبهل

شيء،كلفيتتأئىالحكيئم

أحد.إلىئسيءلاالزديءالرقننوفى

الجكقةتعيردتقهيمكل

تجذها.قنكلوتحتيرئم

حكيفا،يكنالقأثوزةالأقواذتفقمصقن92

لي.مثالأابآبيداعصأيضاوتستفيض

غراينرك،ؤراءت!غلا

يذ.شقواقئلباعصغننوآمتيغ

زغائبذ،كلآتتغتفإلب

يخصومذ.أضحوكةمنذجققمت

بالزفاهتؤ،تنغض!نلا32

قلاجمذ.إلىيؤديعقيهافالإنفاؤا

الذينن،منتنفقلاالؤلائمصوعلى،تستدنلا33

شيء.تجيبذفييكونولافتفتقز

81سيراخبنيشوع
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تغتني،لاال!كيوالعافي91

خطؤة.خطؤةتسقطالضغايزيهملوقن

القتاقؤ،إلىالغقلاءتدقعالق4والتساالخمو2

الخخل.تفقدالروانيئعاشزوقن

القلافي،إلىيوضفةخئوئة

المهتيرئ.ج!ذة3الذوفتلتهئم

الكلامكثرة

التصديتي.إلىئ!ئيخالغقلىخفي!4

نفميميما.بخقمجيرموالخاطئ

،الجقاتتجيمببال!و؟التقذذ5

المزجمجالب،تجتسمبالثزثزةيكز؟وقن

تسقعا،ماالآخرينإلىتنقللا

ضزو.يصيبكفبذلذ

غذؤا،أمكانضديفاأحلإ،علىئثرثزلا8

خطيئة.الكتمالقفييكنلمما

بذتثقلاوتعذةكلاقذ،تسقغفهؤ9

بغضه.يظهوفرضؤأؤليوفي

القبيرحتىفآحقظاكلافاشمغتإن

يقخزذ.لافهؤتخ!،ولا

ال!ز،يهتمالزمنئعانيالأحضق11
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القخاضيى.أوجاغآمرأتعانيمثقما

باطييما،فيال!زكيقة

الخاصز؟.في3قغروك!فم

بالأمير،فايخةأخالأ،ضديقذأنتسضغاحين3

الكزة.يييذلاحتىفغل،كانوإن

تففا.لمفقغقةبالأميرفايخةأعؤقي،شيئاقاذجازكأنشمغت"اوإن

.يكززفلاقاتهكانوإن

فآسآئا،الرقيمنشيئاضديقكغنشمغتاوإن5

تة.الكابالإشاعاقيأكثزفما،تسقغماكلتضذقولا

قلبإ،فيلاكلامإفيتنرذقنفناذ

أبذا؟هذاتهتحاثلماتذيوقني

بالأمير.فايخابلئقذذة،لاأحد،علىغصثمتوإن

الغلئ.التيمابشريغيماوأعقل

الجكقؤ،كلالزدتقخاقؤفى

بالشريقؤ.العقلالجكضؤوكل

فيها،حكضةلاالشزمعيرقة22

الفطتة.ئعوزهاالأشراروقشوزة

كريةهؤماالقهاز؟من

أحقق.فهؤالجكضةتعوزهوقن

القفم؟نايم!وهؤاللةتخافثقن24

الذكاء.وا!زوهؤالشريغةئخالصمقنخيو
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صابقي،غيزهؤماالقهازةمن25

يقصقخؤ.ئشغلماالضمداقؤومن

حزئا.رأشةتحنيقنالأشرايىمن26

بالخئمث.قمفوء!تواطئةفيما

بالضضم؟وتتظاقمغيتييماتخفف!27

بالشز،يبايخئذيخفتةليهئا

غخنر،ققنالإساء؟غننآمتتغإني28

أساء.الفرضةشتخمبإذاحتى

قنالير؟،منالزجليعز!ت

ملاجمجيما.فمنقهيضا،كانوإن

ومثتتا،وجمحكئاملاب!ة03

غنة.تخبوهلإ؟كفها

والصمتالكلام

وقي!غييرفيهؤماالجتالبمن52

جكقؤ.غنيكونماالقمصبومن

الجقد،منخيواليتاث2

ؤتختإذاالتداقةأح!نما3

غفدغنالخطيئةتتختثفيذلذ

.الأدىيبجدبالخطأوالاعيرا!ت

البكيرآغيصاتتشتهيكخصيئ4
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بالعئ!.زأتهتفيرض!قنهكذا

حكيقا،ئغذساجم!بمنكم5

يذلك.مكزو؟ثرثايىؤمن

تجوائا.تعيرلتلالآئه"تسكثبغفمفم

يلكلام؟كناليمتةفرضةيتختنلأثهووتعضفم

المناليسب،الوق!بإلىتسكتالحكيم7

الأوقاث.تهفةفلاؤالجاهلالثزثاوأقا

سن،لتااتمقته"مصلكلاالكثيوا8

يبغف!.الكلامصخقتحتيهووائذي

شزا،تجاحءتصيومنكم9

.خسارةرثحءتنقيصبؤمن

تنقغك،لاعطتبمامنكم

فضاغف.تجزاؤهاوأخزى

قذلإ،إلىيؤديقجدمن"كم

قجلإ.إلىتؤديقذلؤومن

بقليل،كثيزاتشتريمناكم2

أضعافي.سئغةالثقنفيدقعيعو؟

بكلاميما،نف!ةيختمثالحكيم13

قذزا.تذقبالخفقىوخيراث

تنقغك،لاالجاهلىاعطتة4

عقيها.فكافأةتنتطولآته"

02سيرا!بنيثوع
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كثيزا،ويقتنقليلأايغطي5

ال!وقي.فيكبايععايئاوتصوخ

غذا.يطايسبوبهشيئا،اليوتمئعتزك

كريفا.يكونكهذاوزجل

لي،ضديق"لاالأحققيقولم

الضايخة.أعماليئيقذوأحذولا

يذفوتني".خئزييأكلونوائذين17

أكثزهم.وماالتاسوتضخأعقييما

متنوعةأمثال

الفسالب.زلؤجمنأفضلالزصي!علىالرلة18

وتسقطون.الأشراوتنرذتغتةهكذا

أواي!غييرفيائذيالخديثا9

الآحقتي.قمصفيالذوامصعلىيكون

لأحقتي،اقمصمنالأمثالترقضر.

أوايها.فييقوئهالالاتا

يققير؟تخطألاقنهناذ

ينائم.ضميبرراخإوفي

الحياء،مننف!هيفيأقنهناك22

الخمقاء.قيئييماومن

جمنا،خياءضديقةتجذقنفناك23
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ئزوم؟دولقمنتهغدؤافتجغفا

الإنسالب،فيعاوالكدب

تبقى.الجاهلقمصفيذلكومغ

الكذالب،منخيوال!ارق5

الظذ.تصيبايهلافمالبهن

لة،كراقةلابالكاب

الذوام:علىمغاوعازة

بكلاميما،تنخحالحكيم

الشأفي.صاجمتيرضيوالقهيم

خصيدة،تزيدأرضهتفقحاتذي28

غنة.تصقحالشأنصاجحتئزضيواتذي

الخكماء،أعئنحتىتغميوالزشوةالهدايا93

توبيخايهم.تكبتصالقمفيوكيجام

القذفون،والكنرالقحجوتةالجكقة03

فيهما.قنقغؤأئة

خماقتايخفياتذيالإنسان31

جكضته.يخفياتذيالإنسالقمنخيو

الخطيئةمنالهرب

تنرذ،فلاآبنيياخطئتإن12

القغفزة.آطفسبالماضتيماالخطاياوغني
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الخيؤ،منهزتذالخطيئ!منأهمدث2

تذغتذ.جمنهادتوتإنفهيئ

الأشل!كأئيالبفأنيائها

الإنسافي.حيا؟علىتقضيوهيئ

خذيني،ذوشيف!الخرام

يحزجيما.لثمفا؟منوماتجزخ،

الثرؤة،تهذووالعن!بالخوفي4

المتكتير.تيتتخزبأيضاوبهما

الزلت،قسايمصإلىتضلالققييرضلاة5

لها.تستجيم!ماأسزغوما

الخاطئين،تتتعصالتوبيخترفضيىقن6

إلييما.تتمثالزدثتخ!وقن

الجميع،تعيرفه!الفسالبالقصيخ7

ؤحذة.القهيئمئدركهاوزلأئه

غيير؟،بأمواليتيئاتنىقن8

يقبير؟.ججازةتجقغكضنفهؤ

قجدوتؤ،كجباليالأشرارتجماغة9

بالتار.الاحيراقوآيخزئها

ومريخة،شهتةالخاطئين.اطريق

القبير.هاوتةيهاتتهاليهن
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والأحمقالحكيم

بثتقواييما،تحكتمالشريغةقهتم"قن

التإ.قخاقةالجكقةوكما

يتغفم،لاالقهمتنفضةاقن2

المرازة.تزيدالففتمليهن

كال!يلىتفيفىالقهيمصاقعيرقة3

؟.لحيااكتنبوعصوقشوزته

قثقولب،ترعاءالأحقتياغقل4

الجفم:منشيئالاتضبما

قتمذخها،جكقةتسقغالفتأدلثا5

جمنذة.جمقاعقيهاوتنريذ

بها،وتهرأفتسقعهاالغبىأفا

طهير؟.وراءتطزخهاماوشزعان

الفسايز.يثقلكجئيالأحقتياخديث6

متغييما.فقصذويبالأبخديثأفا

القجاجمغ،تجئاالعا!لىكلالم

القميق.الئفكيزتستدعيوأقوائا

منقدمكتيمقلها،فايذةلايلأحقتيالجكقة18

لا.قعنىلاكلامالجاهلىوجمفم

الزخقينن،فيكالقيوديلخمقىالتعليما9

الئمتى.التدفيوكالوثاقي
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ضوييما،بأعقىتضخأالآحقق02

بهدوء.قتبتميمئمالفتآدثأقا

دقسب،منجفتةيفحكيمصالقعيرقة21

الئمتى.تد؟فيويمواو

التيمب،؟خوليإلىتسبمةالأخضتيقذلم22

خياء.فتتقفلالجئز؟صاجمبأقا

الذايخلى،إلىالبالبجمنتنطوالأدلبالقليل23

خياة.قتق!المقذد!الزجلأقا

الأدلب،يفيمامنالآبواصبعلىالئئضت24

عازا.تعتبوةنف!ةتحتيرئمواتذي

غيير؟،كلاتم3يزذالثرثاو5

كلاقفم.4الحكماتنتقيلمحيما

أفواههم،فيالخمقىقلودث

قلوبهم.فيالخكماءوأفواة

غذؤة.الشزيزلغنإذا

نف!ا.لقنفكأئة

شمغتة،ئقؤثالتفائم

فجيطإ.فيمكزوفاويكون
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والحماقةالكسل

قديى.بحخيرأشتاالكسلان22

قزفا.ترتجفتراةقنوو

رئلى.بكوقؤأشتاالكسلان2

تنففتذة.لاق!هاقنكل

لأبييما،عاوالئهذيمبالتالمحص!الآبن3

أسوأ.!دشيالبنمقجمنذالتهذيمبويقة

لها،زوتجاتجاالزصيتةالبنت4

أبيها.قئمالطائشةوالبنت

وزوتجها،أباهاتخزيالؤلمحخةالبنمت5

تحتقرايها.ؤجملافما

المناخؤ.فيكالطزلبؤقييماغييرفيالئوبيخ6

وقمب.كلفيفصايخةالتأديمبعصاأقا

خرفي،منإناءتجئوفكمنالأحققئغئمقن9

توميما.فيفستغيرفايولمحأكقنأو

ناجم!ا،ئكقئمفكقنالأحضقئكقئم.اقن

ماذا؟:الأحضقسأذالكلائم،آنتقىفإذا

الئوز،ققذلأته"،الإنسانتبكيالقيمق"على

راحيما.فيفيته"البكاء،الإنسانئقتلالقيحبعلى

الموقي.منفأشقىالأحقتيخياةأقا

أتام؟سئغةالقثمبعلىالتوخ12

22سيرا!بنيشوع
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الأتام.كلوالشزيرالأحقتيعلىوالئوح

الجاهلى،مغالكلاتمالاممثر3

الغبئ.تقايىدبولا

تك،ئؤبيئلأجمناخذزكخذ

شمغتك.ويقؤث

راختك،فتجذغنةإبتجذ

خماقتا.ئزجمخكتعودولا

الزصاصيى؟منأثقلشيءأك!ا4

الآحقتي.ليسوىشيءلإ

والخديدوالمفحالزفل

الجاهلى.الإنسالبجمنجفلآأخ!

البناءفيالقربوطالخشمبجئو16

الرلرتة.تفكييهيماعلىتقدولا

الئفكييرح!ننعلىالمعتمذكذلك

الضيتي.زقنبالخوفيتشغولا

ضحيح؟تفكييرعلىالفرتيهر

قضقولي.حائطعلىيلزيتإكلإهالب

عاليمكالقفيالضئصوبال!ياج18

خمقا4أفكاوتخيفاوقلمب

الأهوالي.أماتمتثبثلا

016



61

قةاالصد

دمغها،أساذالغيننكراقن9

ج!ه.أخزقيالقلتنكروقن

فتخيفها،بالحخيرالطيوزترمي

الضداقة.قئنهيضديقذوتغئز

ضديقك،علىال!يصتجزذتإن21

إليك.وجوجميمامنتيأشفلا

؟بالكلامضديقكعلىق!وتإن22

يصالحذ،لاأته"منتخصفلا

عتييماوتكترتغترته"كنتإذاليهن

الطفير،فيوطقنتةديمزةوأفشيت

يفايىفك.صديتيكلكهلإ؟حاليففي

ققير؟،فييلقيريحبأميئاكن23

يسير؟.حاليفيغنذيتخفىفلا

ضيقيما،ؤقمبفيجايبهإلىي!

بحبوخييما.فيمغاقشتيرك

والذخانالئخازتظهزالتارقبل

الشتائئم.تبذأالغنصآسيعماليوقبل

ضديتي،غنالذفاغأخا!تلاه

ؤجههص.غنأتوازىلاحاتجي!وجمنذ

جمنة،شزأصاتنيوإن

22سيراخبنيثوع
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جمنا.تحتيرسنبذلكتسقغقنفكل

قمي،علىحارشاليتيت27

شقتى،علىجكقؤوخاتتم

الخطإ،فيالوقوغيتخنبانيئ

إهلاكي.غنيسانيوتفتعا

حياتي،ستذيخترل!اتيياأئهاتتولركنئي23

ب!تبها.أسفطتذغنيولا

بالمت!ياط،أفكارييزتيقن

قفبييؤدبوبالجكقيما

خماقتيعلىتشققفلا

خطاياقي.غنيتغاضىولا

تتكاثز،زلأتييئلأ

ترداذ،وآثامي

خصومي،أماتمفأسفط

تشقتون.أعدائيؤبي

حياتي.إلةالآبأئها

الشيرقة،الئظزةتمتخنيلا

الشئة.الزغتةأبجدوغتي5
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تمتيكايني.لقريرةوالشراقةاتذعصلا6

ت!قفني.لاالمخجقيماالأفكاروإلى

القسم

؟الكلامأدتالتنونأئهاتقفموا

تتغثز.لابهتعقلققن

كلامه،تصطادةفالخاطئ

والمتكتو.4التذيتسقماوبه

التمينن،جف!علىققأتغؤذلا9

،القذوسجل!لوااشمصبآلق!مصاعلىلاو

بآسيفرايى،يضزبائذي.افالعبد

الضزلب،آثاوعقييماتظقو

شزا،تمتلغكثيزابهتحي!اقنا

تيييما.أهلالجقابيفارقولا

تخطأ،بق!ميماتمزلمإن

خطيئتة.ئضاجم!تجاققةوإن

ته،بزاءةلاباطلأخق!إن

بالقصائمب.تمتيىوتيئة

كالمودب،شتئهؤماالكلابمامن2

تعقوت!تنيفيربياكانلا

كئ!هذاغنتبتجدونالأتقياء

32سيرا!بنيشوع
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البثاعالب.فيتنغمسونفلا

التذيء،صالكلامعلىققكتعؤذالا3

الخطيئؤ.فيصالوقوعخالزففييما

الشأدب.أصحالبمغتكونحتىوأمكأباكاتذكز4

أذتقنأماقفمتنسنولا

كأحقق،تتضزثولا

ئوتذلمكنمتلوفتتقئى

ولاديك.يوتموتلغن

القياقؤمنالخاليئالكلاتمتغؤداقن5

حياييما.طوذتتأذتأنيميهنلا

ةرعالدا

الخطايا،يضاجمفالبالئاسمناتوعالق6

الزلت.غضستتجي!بثايثوتوع

ملتهتةء،كنايىتشتجلاتتيالشهؤة17

تفتى:أنإلىتخماولا

ج!د؟،يشقوالبالفستسيئمكذلك

بنارها.تحتيرقحتىتتؤف!لافهؤ

آمرأ؟،كلتستحلياتذيوالفاليمق

.يموتحتىي!قهمنتتذبئولا

تراني؟قن9:يقولزوتجتاتخونقن18
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تستوني،والحيطانتحيالنيالطفقة

أخاف!؟فماذا.ترانيأحذولا

".خطايايتذكزلنوالقلى

البشير،غيود!إلأتخالتلاالفاليمقا9

الزصتغيتيأنتعيردتلافهؤ

بأضعافي.الشصيىمننوزاأسالع

خفاياة.أخقىوتكمثمفالقالإنسالقأعماذفتبضرالق

شي؟،كلتعيردثكانالكونخققأنقبل02

تعيرفه".تزاذلاخققةأنوتعذ

الجميعأماتميعاقمبالفايسقذلذ21

يتؤفغ.يكنلمحينعقييماالقئفيىتعذ

زوتجها،تخونائتىالمرأةأيضاهكذا22

آخز،زجلمنوارثاتهوتيا

الغليئ.شريغةغضتأؤلأفيئها23

زوجهاتجاةأذتتتوثايئا

زتتوثايثا

آخز.زجلمنتسلأوتذت

الضحكقؤأماتميلفثوليئدغىلذلك24

تجتت.ماثمازأولادهاوتحضا

أحابهمتعتيرفثللا

عايقة،ئؤشس!ونولا

32سيرا!بنيشوع
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ئمخى،لاأبذاعازها26

وتلغنوتها،الذوامصعلىالآخرونيتذكزها

الزلتقخاقؤمنخيوشيءلاأنوتعيرفون27

وصاياة.جفطمنأحقىشيءولا

نفسهاتمدحالحكمة

قديخها.الجكقةتغتيشعبهاؤشط42

الغلئالتيماتجماغإفي2

قتقولى:تغتيتجتروييماوأماتم

خزخثالغليئقمص"من

ض.الأرغطيثوكالضبالب

قسيهنيتجقفتال!ماءفي

ال!حادب.غموبفيوغزشي

الررقاءالقت!فيرت3ؤحديأنا5

الغمير.أعماقيفيويرت

كفهالأرضيىواالبحيربأمواجص6

جميغا،لشعولبوالأقمصوبا

الزاخة.طقئثكفهاهد؟في

أقيم.بلابأتؤفيوتساءئت

خالقي؟الجميعخالقفأقزني

فقالق:قسيهني،ليوغئن
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تعقوت،تنيفي"أشكني

شعتلث".إسرائيلتنيجمنوآجغلي

الأزلي،ومنخققنيالتدءجمن9

أبقى.الأبدإلىوأنا

خذفتة،المقذسالقسيهنن.اجمن

إقاقتي.عهيونفيفتثتتت

راختي،قتخنيالقحبوتؤالمدينيمافيأووشليتم،"في

شفالتي.ليأقاتموفيها

غزينر.شعب!فيقتخذزث

خاضتا.ييكونالله"آختازة

،لبنانفيكأزز؟شقختفناك

خزمون.جتلىفيك!زؤ؟أو

،تقوتتجذقيغينفياكتخقؤ4

أريحا.فيالؤزبوكشخر؟

ال!هلى،فيقوتؤكريتوت!

الميا؟.قجاريعلىوكالذلتؤ

رائختي،فاختوالئذاكالقرقؤ5

المتقى،وكالفز

والفحضغ،والزئدكالغرار

الفقذشيما.الخيقإفيكالتخوربل

خذوعيقذذثكالئطق!
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والقجا.الكراقةئخقفها

جميتة،فروغاأخزخثاكالكرقؤ7

ثماو.أشقىآئغقذتوبزاجممي

الفشتاقونأئهاإلىاتعاتوا9

ئماري.منوأشتعوا

الع!لى،منأحقىهؤماتذكزتذكزني،قن02

الشفلإ.منأحقىهؤماتيرثتيرثني،وقن

جوغا،آزدادأكقنيقن

غطشا.آزدادشيرتنيوقن

تخي!ث،فلاليشمغقن

تخالأ".لاأقولم،بماغيئوقن

والشريعةالحكمة

مغنا،الغلىاللةقطغااتذيالغهديهتالبفيكفهاالجكقة23

تعقوت.تنيوجميراثموسىشريغةوفييما

،فيشونكتهيربالجكق!تفيف!الشريغة25

الجلالي.تجفعصوقتوكلإخقة

كالفراقي،تدفقالضعيرقةتجغل26

.الخصابأتامصفيلأرذنوكا

كالئيلي.طايخاالجئتمتجغل27

القطافي.أوانيفيجيحونومثل
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الجكقة،أتقنالقديمالإنسانلا28

إدرايهها.علىتقلإزالأخيزولا

البحير.منأوشعئهافي

الغفير.منأعققوأسراوها

التهيرمنكساقتيما،أنا

الحديقإ.إلىالماءشخئت

حديقتي"أسقي:فثث

".أزهاريتراتوأزوي

تهزا،صازتبساقتتيفإذا

بحزا.صازوبتهري

تغقفتماأنشزأنأرياوالآن

2.ئضيتعيذااجغفةلضباحصوكا

الئبؤة.يماثلبماأمتحه33

الأجيالي.مدىإلىو3أويىئا

ؤحديأناأجليمنيكنلمتغبي

الجكقة.تطفسثقنلكلبل

تقزحنىأشياغثلاثة-

25
والبشز:اللةوئقزخ

القريمب،ومخئةالأخؤ؟تفافئم

وزوجها.المرأ؟تينوالوفاق
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تفسيتعاففمأنواعثلاثةالتاصيىمن2

تغيف:أموليوحياتهم

الكذاثوالغنىالمتكتزالفقيو

الجسن.الفالمحاالرانيوالشيخ

شبابكفيشيئاتذيخزلمإن3

شيخوخيذ.فيشيئاتجذلن

الخ!تةؤالقشوزةالضايمب!الخكئم4

؟بالشيوختليقالق

؟الشيوخجكضةأجملما

الشأني!أصحالبجمنذالزأيوضوات

؟الشيوخإكليلالثجيرتة

جمرتهم.الزلتومخاقة

شغداء،يسغةالتاسمن

العالثمو:هؤشعادةوأكثو

بأولاب،يفزحقن

أعدائيما.شقوطييزىتعيشنقن

قهيقةآمرأةيترؤفيقن

زوتجت!مغوفاقيفيتعيشن

بيسايإ،تخطألاقن

دوتة.كانقنتخذئملامن

قفضا،آكتتتقني

017



71

يكلاميما.يضغيضديفاوتجذقن

الجكقيما،فيتغضقمنشعادة.اوأغطمهم

الزلت.تخاف!قنتفوقأحذلاليهن

شي؟،كلجمنأعقىالزت"فقخاقة

أحا.ئساوييمالاتعيرفهاوقن

المرأةبشر

القلمب،خز!ءولاخرخكبن

المرأ؟.خبثولاخب!ثوكل

المبجفيى،4آعيداولاآعيدا؟اكل4

الغاؤ.آئيقامآئيقامءولاوكل

الختيمارأسيىمنأشتمرأشلا

المرأ؟.غضمبمنأشزغض!تولا

والأفغى،الأسدمغالئتكن

الخبيئيما.المرأ؟مغال!كنولا

وجقها،ئغتوالمرأ؟اخبث7

فتخقم؟كذثفتبدو

يلأكلى،جيراييماإلىتهزثزوخها

يقراز؟.تتأؤةإراذ؟ودون

المرأ؟،شزمنأقلشزاكل9

قصيزها.الخافيقصيوففيكن

52سيراخبنلوص!



25،26سيرا!بنيثوع

في،الهابيلزخلىالثزثازةالروتجة02

الكفلى.يقذقيزفيتنؤكصعوب

المرأ؟،تجماذتغزكلا

فقط.يثرؤيهاآمرأةتشتيماولا

زوتجها،المرأةتعيلخيث22

والقضيخة.والؤقاخةالغضم!فهناك

الغزيقة،ئثتماالخبيثةالمرأة23

القلحت،وتوجعالؤجةيمذو

زوتجها،ئسجذلاائتيوالمرأة

الزكتتينن.فرتج!التذيننفتراخيئتخقله"

الخطيئة،آئتذأدبالمرأ؟من24

.نموتجميعناوب!تبها

قواها،علىالفاجزةالمرأةتتزذقن25

الخوضيى.فييلماءقخزخاتتوذكضن

إراديك،بح!مبتسفذلمهيئإن

وطفقها.غنكفآصيرفها

الصالحةالمرأة

يخؤ،لفاا؟ألمراوجصيرقنيئا62

غف.فضام!تاأفغذ؟

زوتجها،ئسجذالفاجمقةالمرأة2
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بال!لايمخياتهفيمضي

عطيمة،قدتةالفحايخةالمرأة3

تخافه".لقنالزثيعطيها

شرويىفيوقلحاحينيكلممتققلأوجهافيكون4

ققيزا.كانأمكانأغيئا

قلبي،تخافهاأشياةثلاثة5

الذغو:علىتستوليالزابغؤومن

الغوغاء،وتأل!بالمدينؤفيإشاغة*

المولب.منأثقلالثميضؤمغقهما

ويحنرنه،القلمتيوجعماليهن

أخرىآمرأ؟منيتغاوأمرأة

الجميغ.يؤذيويسانها

الزقتة،ئوجغييوالشزيزةالمرأة

غقزئا.يم!يسأكقنئم!يمكهاوقن

الغضمت،تثيوال!كيزةالمرأة8

عارها.شتيرعلىتقوىلاقهيئ

تطرايها،وقاخؤفيالمرأ؟جمفز9

أجفايها.غقزاتوتفضخة

الخيايم،قليلةآبتئككاتمبإن01

خزتئها.ئفيذهايئلأتجتذافرامئها

غيتيها،يؤقاخيماتتتة11

62صيرا!بنيشوع



62سيرا!بني!ئوع

إليذ.أساءتإذاتتغخثولا

الغطشالق،اكالفسايير2

تشزب،ماءكلمن

لي!ياجكلجمنذهيئتجيسنهكذا

شفم.لكلخعتتهاوتفتح

زوتجها،ئسجاالمرأ؟وداغة13

والعافتة.الفؤةيغطييماوتشاطها

الزدت،منعطتةال!كوتالمرأةا4

بثقني.يقذولاالخ!نوأدبها

يعقيما،علىيغمةالخجوذالمرأة15

قيقة.تؤازيهالانف!يمقاوجمفة

الزت،جباليعلىتشيرقكالشميى

المزئمب.تييهافيالضايخيماالمرأ؟تجمالىيشيرقهكذا

فقذشؤ،قاجمذ؟علىالمضيءصل!راجاكا7

المتناليسقؤالمرأ؟فيالوجإخ!نهكذا

الفضؤ،منقاجمذتيننعلىالذهمبمناكغمودينن8

متمايمكتينن.قذقينيعلىالجميقتالبال!اقالقهكذا

قلبي،ئحنرنالزأمرالز

غضبي:يثيزوالثالث

تفتقو،فحارب

،يهانوعالمحل
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الزذيتؤ،إلىالقضيلةتتوكوزخل

بالمولب.الزثفئعايمه

الج!ثن،الثاجميتخنحبقئماص92

الخطيئؤ.منالبايعوتخلو

الزئح؟جلىقيخطئواكثيرون27

الخق.غنيتتعاقىالجتىتطفمبوقن

خخزيني،تينالؤتذتنغيرزكما2

والشراء.التيعصتينالخطيئةتدخلكذلأ

الزلت،بقخاقؤيتق!ألاقن

الخرا!.بتييهتجلسريغا

الأنسانامتحان

التفاتةتبقىالغرتقؤفي4

التوالمحمق.تنكثمفالخديقوفي

الأئون،تمتجئهاالخرافيآيتة5

خديثه".يك!ي!فةوالإنسان

ثمايىها،منتعزدتالشخرة6

كلامإ.منالإنسالقوخواطو

يتكقتم،أنقبلأحذاتمذخلا

.الإنسانتنك!ثم!فبهذا

26،27سيراخبنيشوع



72صيرا!بنيشوع

أدزكتة،الخقطقئتإن

عيلإ.فيكحقؤوتب!تا

الطيوو،تقعأشكايهاعلى9

الخق.تعودبالخق،العاجملينوإلى

يلقيري!يما،يكفنالأشذ.ا

الشز.تفغللقنالخطاياكذلك

كالشصميى،ثابتالحكيم"الزخل

كالقضير.فتتغتزالجاهلأقا

الذقائق،غذالحقالياتين2

بالوقمب.تهتتملاالعقلاءوتين

القزفي،علىتبغثالخمقىاخديث3

مستهيزيلى.خطيتةؤضجكهم

الزأسيى،شعزيوي!الشتاميناكلالم4

.الآذانت!ذوكخاضمائفم

يلذماء،شفأالمتكترينيزاغ5

القساجمغ.تثقلوكشاتماتهم

الثقة،ئفيماالأسرارافاشي6

تتضتاة.اتذيالقحديقتجاولا

ته،وأخيصقضديقكأجحث17

فآتزكة.أسرازةأف!ثسيتوإن

ضداقييما،علىقضيتتكونلاتك18
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لك.غذؤاكانلوكما

تد؟،منطائزائفلثكقنافأنت9

آضطياب؟.علىقابزايعودفلا

آبتغذ،لأثه"غتثاتطفئة"2

القخ.منقزوكالغزالي

ضنح،تؤهاويل!دصمايلخرحص

فييما.رجاءفلاالأسرالي4إفث!اأقا

الشروز،تختيقبالغينيالغامر22

غئا.تبتياتعيرفه"قنوبمل

كلافا،تخلووخهكفى

يعجبا،تقولىماوكل

عقيك.تفترييخيابكوفي

هؤ،خصوضاالكثيز،أبغضت24

كئجضييما.منالزثبهذلك

نف!ةأصاتقوقإلىحخزازقىقن

صاجتها،تجزحالماجمزةالضرتةكذلك

فيها،وقغحفزةحقزقن26

القخ.صادةقخانض!توقن

الشز،تنقيحثعقييماالشزفغلقن27

أين.منتعير!ثولا

المتكتيرين،شأنوالتعييوالآشيهزاء28

72سيراخبنيثوع



27،28سيراخبنيشوع

كالأسد.لهميكمنالانيقاتمليهن

الشرذ،تصطادهمالأئقياءب!قوطالثاجمتون92

.تموتونقبلمايهيكهموالؤتجع

خماقةجملاهماوالغضمبالجقد03

بهما.متم!أوالخاطئ

28
الزلت،جمنهتنتقئمالمنتقم

يخطاياة.جسائاوتحقأ

إليك،4ي!يميلمنإغفز2

تدعوة.حينذنوتكالله،قتغفز

آخزعلىإنسانأتحقا

زحضتة؟الزتمنتلتضحنئتم

آخزإنسائاترخملاكانوإن

خطاياة؟غنتستغفزفكي!

زائلبمثووهؤالحقل!علىتزتىوإن5

؟الغفرانتجيئاأينفمن

،والموتالقسادوآذئرآيخزتذأذكز

بالؤصايا.وآعقلالئغق،وآت!،في

قيريبك،علىتحقذولاالؤصاياأذكير7

الإساء؟.غننوتغاقلالغلئغهذوآذكز

،خطاياكقئققلالخصوقؤغننإمتيغ
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الخصوقة.ئشجلائذيالغضود!فالزخل

الأصدقاء،تينالشقاقيبلإوالخاطئ9

المسالمين.تينالقداؤةوتنشو

الئاز،تشتجلالوقوبقدرعلى.

الجصائم،تنت!ث!والعئ!قدرعلى

والفؤ؟الجتىقدروعلى

الغضم!.تتقد

الئاز،تضيرمالمفاجئة"الخصوقة

الذتم.تسفأالمت!زخوالتزاع

آلتقتت،شراز؟فيتقختإذا

أنطقأت،عقيهاتضقتوإذا

قمذ.منخزجاوجملاهما

النميمة

والمخابع؟التفامصعلىالتغنة

المتوا!قين.خياةتصدئمفكم

كثيرين،حياةيتغص!التقاما4

يشز؟فم.آخزإلىتقدوجمن

العطماءبيوتوتقيم!العظيمةالمانيذقم

زوجها،غنالقرأةتفصملالتضام5

أتعابها.جميعمنوتخيرمها

82سيرا!بنيث!وع



82سيراخبنيشوع

راخة.تجدلاالتميميماإلىيضغياقن6

تعد.منب!لامصتعيش!لاو

الجسم؟فيتؤث!ال!وطاضرتة7

الجظاتم.تخطمالتسالزوضرتة

ال!ي!،بخذشقطواكثيرون18

الفسالب.بخذمنفموأكثز

شزة،آتقىلقنافقنيئا9

يغضبه.يتغزض!ولم

نيزة،تحيئلملضنقنيئا

ب!لاليملإ.يتقتذولم

خديلإ،منقنيزة

.نحاسمنوشلايمله"

قظيع،الفسالببخذالموث21

مئاأفضلالقبزإنحتى

الأتقياء،علىتقؤىلاليهئا

بقهيبهص.تحتيرقونهمولا

فييما،يقعونالزلتتتزكونائذينتلى

تنطفئ.ولافيهمفتشتجل

كالأشل!تنقفعقيهم

كالتمير.وتفتيرشفئم

بالشوفيجملككت!تبئكما
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ودقبذ.يضيكعلىوئغيق

بالميزانيكلاقكفينكذلك5

تمذ.يبالبمزلاخاوصغ

بيسايك،تنرذيئلأخلإزاوكن

لك.يلكاجمنينفري!ةوتقغ

والكفالةالدين

بيما،زؤوقايكنمالأقريتةئيزقن92

الؤصايا.تحقطبالقودبيمذةوقن

حاتجيو،ؤقمبفيقري!كأجمز

تتآخز.ولا،عقيكماتةوأويه

مغا،وأميئاصابقاكن

حاتجتك.حيننكلفيفتناذ

لقتة،الذينتح!بقن"هناك

ساغذة.لمنالمتاجمحتفئ!ئمث

الذائنيتذئقتلعتيهاتحصلأنقبل5

؟بخنوعوتتخذث

يماطل،زدها،ؤقتحانمتىليهن

الذفز.وتشكوأساةغنوئعيرب

التص!حتىتتللمالذائنأجتزةإن

ئقتة.ناتةماوتح!مث

28،92سيراخبنيشوع



92سيراخبنيثوع

تةمادسخشزلأوإ

غذؤا.ئزئيشتحبوبلا

وتشتماالضديونفتلغئة

تإ.لإهابايئةيكامصلإكرااوتذذ

خبثا،لاالماذ،يعيرواأنترفضونفكثيرون7

شتب.بغييرتخ!روةأنقخاقةبل

البايسين،علىآضبزذلكمغ

تمافي.ولاعقيهمتضذق

القساكين،أجمنيبالؤصيؤوغقلآ9

خايبين.تزذفملاققيرهموفي

ضديتي،أوأخعلىمالكتنفقأن.افأح!ن

وتتق!،الحخيرتحتتصذأأنمن

القلى،أؤضىمثقمامالكأنفقاا

به.آخيفاطذمننأكثزفتنقغك

خزينيك،فيكنزالضذقةا2

شز.كلمنئنقذك

الغذؤمقاتقؤفياتساعذك3

البتي.ووفحصالقويئزسجمنأكثز

قريتا،يكقلالضايحالزخل"ا

تخذله".الخياءالقليلوالزجل

يكقلك،اتذيقفلتنسنالا5
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خيذ.قيبتف!يم!طزخالا-نه"

الكفيلى،قكاتةتهدلمالخاطىا

.منقذةتخذلالخميلىوناجمم

الكثيرين،قكاتةخطقتالكفاتة18

البحير.فواجصكأوقرتهم

بيويهم،منالعالماءهخزلب

الغريتؤ.قمصلأاتينقتاهوا

الآخرينيكقلالشزي!وإئذيا9

القضاء.تدفييقعبالزئحصطقغا

طاقيك،قذزقريتكأجمن02

حاتجييما.مثلفيال!قوطأحذرليهنن

والقباش،والخبرالماءالقعيشؤأصل21

.يأويإتييماوتيث

خقييركوخءتهفيالققييرحياة

ليمواة.تييافيالفايخز؟الؤلائمصمنتهخيم

ال!واء،علىوالكثييربالقليلىإقتغ23

متالقل.إتذثكيقاذفلا

تييا،إلىتيمقمنخياتكبئسن24

ققك.تفتخأنتخزؤلاتكونفخيئما

،تشكوكأخذولاوتسقيتطجم5

فزة:أقوالأتسقغذلكوإلى

92سيراخبنيشوع
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المائذةتجقنر،غريبيا26)فئم

وأطجفني.بتدكجمفاوهالب

كريفا.ضيفاأنتطزفإتيغريمب،ياإنصير!ث،27

أ.تيتيإلىفأحتاجضيفا،جاءنيأخي

القهيم:الزجلتحتملهمالاأفرافي

الذاينن.وتعييزالمضي!إهاتة

الأولادتربية

ضزبيماجمنأكثزآئتةأخمتقن

تعا.فيمابهيتفزخ

تأديبيماثمزتجنيآئتةآدتقن2

قعاريإ.تينبهوتعتر

أغداؤة،تح!اةآثتةغتتمقن3

بو.تبتهجأصلإقائإوتين

تضت،لمنكأته"الوايدماتلوحتى4

مثيله".هؤقنئخقفلا-ته"

وتفز!،أئته،يزىخيايهفي5

شي؟.علىيأش!لاوفاي!وجمنذ

أعدائيمامنتنتقئمقنئخقف6

أصدقاءة.يكالمحئوبالقغروفي

الجراخ،تةضقذآبتةيغتجصقن
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قل!ه.تضطيربجمناصراخكلوجمنذ

تجموخا،تصيويزؤض!لماتذيالقزس8

غنيذا.تصيويضتطلماتذيوالابن

بر؟91 خثتك،ائتذعنختلى

أحرتذ.مازختاوإن

ئشقيذضاخكتاإن.

أسنايذعلىتصزالغضسبومن

ضباة،فيالخزئةئعلإ"لا

إساءاييما.غنتتغاقلولا

جايتييماعلىوآضيرئه"ضغير؟فياطؤغا2

ويحنرتكفتعضتكغنيذايضيزلئلأ

تهذيبيمافيوآجتهذأدئه"

يخجلك.بمايأتيئيئلأ

الجسدصحة

وقوىفعافىليهناققيو4

الأمراضيى.جمنتشكوغنيئمنخيو

الذق!ب،كلمنخيوؤالفؤةالضخة15

تحقمى.لاثرؤ؟منخيمالج!دوقؤة

العافية،تفوقيختىلا

القلمب.قزختفوقشروزولا

03سيراخبنيشوع
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البائ!ة،الحياةولاالموث

الغضاذ.المزض!ولاالأبدتةوالزاخة

المريفيىقمصإلىالطتباث

ضتمإلىكالأطجضؤ

بالفربافي؟يلضنمصقنفغؤافأتة9

تشتم.ولايأكللافهؤ

بالمرضيى،الله،يصيبهقنهكذا

وتتتقذالطتبالبيزى

عذراة.ئعايقاتذيكالخصئ

الخزني،إلىقلتذئ!قئملا

بالتأفلى.نف!كئغذلثولا

يلإنسالق،خياةالقلسبقزح

أتاقه".ئطيلوالتهخة

قلبك،غنوقزفينف!كغتغ

غنذ.تعيذاالخزنوآفئد

كثيرين،بحيا؟أودىفالحزن

خلإ.فيفي!قنقغةولا

العمز،ئقضرانيوالغقسثالغيزة24

الأواني.قبلالشيخوخةتجيمثوالغتم

الشهتةتفتخالقيرخالقلسث25

القضتم.وئساجمذ
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الغنى

الج!ذيذيح!بالجتىالاهيمائم31

الئوتم.تطزدأجلإمنوالأزق

الئعاش،تمتعالذايئمالقئم2

الشديا.المزض!تمتعاكما

المالي،صتجمعفيتتغمبالغنى3

بالضقذاقي.تنقمراخييماوفي

حاييما،تحسينيفيتتغحبالفقيو

.الجوعيصيباراخييماوفي

يذيمث،الذقمتأخست!قن

تصل.الزئحصؤراءشغىوقن

الذقبجلىفيشقطواكثيرون6

ؤجيما.إلىؤجفاقلاكفموزأوا

تعئدوته"،يقذينغثزب!الذقمب7

تعترون.الخقلاءوكل

فييما،لاغيمبيغنيقنيئا

تسغى.لاالماليوزاءلاءتنة

ينقنئه،هؤ؟نضن9

شعبيما.فيالغجائمتصتغفيئة

القخز.ققةبكماليالاميحانهذاجاز.اقن

تخطأ؟ولمتخطأأنقلإزفهل

13سيراخبنيشوع



13سيراخبنيشوع

ي!ي!غ؟ولمالآخرينإلىيسيءأنأو

ثرؤييما،ضخيماعلىالذليلأقاتماا

الفحميشيني.منأئةالجميغقئعين

غنتؤ،مائذ؟إلىجق!تإذا

عقيها".ماأكثز"ما:تفلولاآندهاشيى،فيقضكتفتخفلا

شتئة،الشيرقةالغينكمصاتذكز3

الغيننجمنأسؤأالكولقفيشيغولا

فرضؤ.كلفيتدقعيذلذفهيئ

الضي!،جارذتدفييماضخنيإلىتذكتفذالا4

بتلإ.تذكتصطلإتميئلأ

بنف!يمكتفكوكمابقريبكفكز15

تفغل.ماكلفيخدزاوكن

مقذلب،كإنسالبأماقذجمفاكل16

تبغق!.يئلأتهفاتكنولا

تأدصبا،الأكلىغنيتتؤففقنأؤؤاكن7

الآخرين.قئؤذقيشيرفاتكنولا

كثيرين،تينيلطعامصتجقئمتإذاا8

قبقهم.إلي!تذكتمذفلا

بالقليل.يكتفيالفتأدث

تتفئسة.تضيقلا!رالثميماوعلى

غميقاتنائمطعاموفيالفعتدذ
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حالي.أح!ننفيتقولموبايهزا

والقغص!،صالقضموع!والأزقأقا

بشراقؤ.يأكلقنتصيحبممن

الأكلىكثز؟علىأجبزتإذا

قتستريخ.وآستفرخفآخمفي

بي،تستجصولاآئنيياإسقغ

أقوالي:ضدقتختبزوأخيزا

فعتدلأ،كنأعمالكصجميعفي

المرض!.يصيتكفلا

،التاستمتدحهصلطعامباال!خيئ23

ضياقييما،بح!ننصابقينوتشقدون

به.قيشهرونالتخيلوأقا

تقينن.شهادةتشقدونوبآثجطاطو

الخمر

الخمير،بشرلبوجولتكئظهزلا25

كثيرين.أهقكتفالخمز

الفولاد،تمتجنالأئون

ال!كير،فيالممجنينقلوتتمتجنوالخمو

يلإنسالبحياةالخمو

آغيدالي.فيشيربتهاإذا

13سيراخبنيثوع



31،32سيرا!بنيشوع

تشزئها؟لاإضنغيثيفأممن

الإنسالب.لقزحصخيقتائتيوهيئ

التفسنوت!يمزالقلمتئبهبئالخمز28

كقى.ماوقيهافيمنهاشيرتلقن

للتفسيكذوالخميرشردبفيالإفراط

والتزاع:الخصوقؤإلىوشبيل

فتضزةالجاهلىغض!تئثيزالخمو03

الضزبالب.بهوتننرلمفؤتةوتضجف

أحذا،تؤبخلاالخميرمائذ؟على31

شرور؟.إظهارفيتحتقرةولا

كهيئا،كلافايمففةلا

يويو.دفغصبذيئائطالاو

الوليمة

تتكتز،ك!إشوتيتقمعلىاجدلمامنقئمبلا32

تجي!بن،أنقبلبهمإهتتم

قغهم،وآفزخمكاتكخذئئم

يكفاءيأ.تقديزاقديخفمفتناذ

الكلاتمفآشتيمصدي!ئا،الضيوفيأكتزكنتإن3

الجناءصتمتعولاتعيرفا،ماعلىفقطليهن
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شماجمو،وقمبفيالكلاتمويمثر4

وقيها.غييرفيجكقتكتطهزولا

الخمير،تجل!يمافيفالمويميقى5

دقحب.منخاتمفيياقولبمنكخخير

تذيذ؟خميرعلىوالئغم6

ذقمب.منخاتمفيزمزبمنكخخير

الحاتجؤ،جمنذفتكفئمشائا،كنتوإنتكئنم،7

قزتينن.سألوكإذافقط

بالقليلى،الكثييرغنيغتز

وتصضت.يغفمكقنوكن

الشأنيبأهلىنف!كتقارنلا9

الكلاتم.ممثيرلاالآخرونيتكفموجمنذما

الترق،تناليقالزغد.اقبل

صيته.الزصيننالزجلىقذاتم

تتأخزولاوآذقث،قئمالمنالشبالوقمب"في

إبطاء.دونأس!ختييكوإلى

تشاء،ماوآفغلتتغئمهناذ

تفيمك.بآميداحصتخالألاوليهن

خالقذ،باركهذاكلوعلى

خيراييما.منئشبغكائذيفهؤ

23شرا!بنيشوع



23سيراخبنيشوع

الربمخافة

تأديتة،تقتلالزلثخا!تاقن4

.يىضاةتنالونوتطلبوتةيبكرونواتذين

منها،تمتيىالشريغةطقمتاقن5

فيها.قتعئزالفرائيأفا

غدتة،تئتيقالزلثخا!تقن

كالثور.الضايخةأعماتةيزى

الانيقاد،تقتللاالخاطى

يريذ.مالتفغلالشريغةويق!ز

رأي،كليقذوالقهيم

بشي؟،تهتتملاوالمتكئم

زوئؤ،غييرمنشيتاتعقلالا9

غمئته.إذاتنذتميئلأ

الضخاطير،طريقتسلكلا02

الججاز؟.علىتسفطيئلأ

الطريتي،إلىتطقينلا

وتسيطة.شهلةتبدوحين

أعمالك،صجميعفيخدزاكن

أعمالك،تحقأذلذففي

يلؤصايا،تستئبالشريغإيؤجمنقن24

تخ!ز.لابالزلتتثقوقن
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شز،يصيبهلاالزلثأتقىقنن33

ئتخييما.جمرازاالمختيماوفي

الشريغة،يبجضرلاالحكيم2

.يكونالروتغإفيك!فيتؤفيها،المنايقأفا

بالشريغيما،تثقالقهيم

الإتهيئ.كالؤحيصابقةوتجذها

قئسضغ،قوتاتريذما"قتئ

وجاولث.تغقفتامقاوآشتفذ

جمحؤليها:فيكقختيماوغقله"الآحقتيقل!5

دائز؟.فيأتذايتخزكالق

تجموح؟كجصالقالفستهنرئالضديق6

تركئة.قنكلتحتتصقل

الأيامسيدالرب

يوم؟علىيوثمئقضللماذا7

الشصيى؟منال!تؤيومءفيكلونوو

الأتام؟تينقترالزلث8

آخيلا!ها.علىالمواقيتوغتن

وقذشة،شاضنةأعقىماقمنها9

الاصلام؟جمدابفيجغقةماومنها

الئرالب،منكففم.اوالبث!ز

33جرا!بنيشوع
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آدتم.ضتغالئرالبفمن

تيتهم،قتريجكقييماالزت"لكن

أحواتفم.وتؤغ

شآنهو،وأعقىباركةقنافمنهم2

إلييما.وقزتةقذشهقنومنفم

وأذلفم،تغتفموآخرون

ققامهم.صرفيعجمنأنرتهمو

الخرافيتدفيالالينياقمثل3

يريذ،اثذيالشكلىعلىتجئفه"

صايجهمتدفيالتاشهكذا

ترتضييما.مابح!بيجازيهم

الحيا؟،تقيضروالموتتقيفالشز،الخيزأناكما4

الخاطئي.تديضالتقىكذلك

الغليئأعماليجميغتجذافتأفل5

الآخير.تقيضىالواجداثتيني،اثتيني

آستفاققنيآيخزكنتأنا

القطافين،ؤراءصالكرمفيلتلتمط

بالآخرينتجقتالزثبتركؤلكتي

منهم.كواجل!قعضزتيوقلأت

ؤحدي،لييكنلمتجتيئةمافآشقدوا.

القعيرقة.تطلمبقنلكلأيضابل
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الشعمب،غطماغياإسقعونيا9

."وؤساياإلئوأضغوا

حيايك،فيآئتذعقيذئ!فمالا02

ضديقك.ولاأخاذولاآفزأتذولا

أمواثذأخل!جمنذتوبغلا

ت!ودها.كيإليإفتضزغتنذتم،لئلأ

تقمح!فيذداتموماخييتما

عقيذ.أحذات!قطلا

تنوذتحتاتجكأنثذفخيو22

عقيهم.أنتتعتمذأنمن

ب!يطزيذآختفطأعمالككلفي23

شلطتأ.تض!نشيئاتذغولا

الأخيز؟ساغيكفيالأخييرفيفقط

يلؤزثؤ.ميراثذتقيمم

العبيدمعاملة

يلجمار،والجضلوالعصاالقتف25

يلغبلإ.والعقلوالئأديسبوالخبز

فتستريخ،بالعقلىغبذكشغل26

الحزئة.فتطلمتعقلىبلاوآتمكا

الحيواني،يتدجينيإلييماوماالتيز

33سيرا!بنيثوع
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الشزيير.يلغبدواليهرباجوالعصا

تتكاشل،يئلأالعقلىعلىأجبزة28

الخبمب.صأنواعكليغفموالك!ل

به،تليقماكلهؤالعقل

القيود.عقييماثقلئيئلمفإق

جمقاب!فيتبايغلاليهن.

الغدلي.خارقيشيئاتفغلولا

كتف!يمذ،غبذكعايئ31

تجبييك.بغزقيآقتتيتالائذ

كأخيذعاجمفا

نف!يمذ.إلىكماإلييمافحاتجئذ

جمنك،وقزتإليوأسأتإن

غنة؟تبخثفأين

لأحلاما

كابتة،باطقةالأحقتيآمالى43

الجاهلى.كختقةئثيزوالأحلائم

الزيحؤراءوالزاجمضيىالطلعلىكالقابضيى2

الأحلاتم.ئقحذقائذكطكذلك

حقيقةلاآئجكاصوالخفمصفييزىما3

اليرآ؟.فيالؤجإكائيكاصيى
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الطهازةتخزجلاالتجاشؤمن4

القمذق.تخوجلاالكدلبومن

باطقةوالآحلا!موالتطئزالغراقة5

القخاضيى.فيآمرأ؟كخيالالب

أهيماقذتعيزهاأنفإتاذ

الغليئ.منكاتتإذاإلأ

كثيرينأضقتالأحلائم7

عقيها.قيغيمابهمفخابوا

الأكاذيب،يلكبقييرتيئمالشريقة8

القابقي.القمصفيتكونماأكقلوالجكضة

؟الاطلاعواجم!عالأسفاركثيو

بقفم.يتخذثالجئز؟وكثيو

القعيرقإ،قليلالتجيرتؤ.اغديئم

الحيقؤ.كثيوالئجواليوكثيز

كثيزةأموزازأيتأسفاري"في

الئعبيير.علىقذزتيتفوقماوتقتفت

المودبعلىأشزفمتقز؟اوكم2

يخبزتي.علىبآغيماديفتخوت

،تبقونأحياءالزلتتخافوناتذين13

تخليصهم.علىرالقابفيزجاءهملأن

برشيئخيففملاالزلتتخافوناتذين14

43سيرا!بنيشوع
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الزت.فيقزجاؤفمتفرعونولا

الزلثتخافونيفذينقنيئا5

الغون.تجدونأينتعيرفونلاتهم

فجتييما،يزىالزث

قوقي.وشتدقديلأتصيووهؤ

الطهيز؟فيوئالففهمالخزمنتسئوهم

.وال!قوطالغثراقيصوتقيهم

العيونوئنيزالئف!نئنجشنالزت17

ؤالتركة.والحياةالضخةوتمتح

الحقةالعبادة

قهرتة،الخرامصبماليادبيخة8

ققبولي.غيوالطايمونيقذمهماوكل

الأشرار،بقرابيننترضىلاالغليئا9

خطاياهم.تغفزدبائجهمبكثز؟ولا

الضساكيننماليمندبيخةقذتمقن02

أبييما.أماتمالاتنتذتحكقنفهؤ

حياتهم.الفقراءخبز

دم؟سايأفهؤإتاةقتغهمقن

تقتفة،الآخيرفوتتسلحثقن

دقة.تسفكأجزتاالأجيزتحيرمصوقن
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34،35سيرا!بنيشوع991

الآخزتناماالواجاتهلإئمحين23

التضب؟ليحوىتجييالقفماذا

تلغن،وآخميضقيواجد

الزث؟تستمعجمنهمافيقن

ثانتة،تلف!ةئتمالقيمبضحنمنيتالقزقن25

تطهيوة؟تنقعافماذا

خطاياة،غنتصولمقنكذلذ26

يذعائيما؟تستجيمبوقنوآتضاعاصياماتنقعاماذاإليها،يعودثئم

القرابينيصتقديممنيكئزالشريغةخفأقن35

التلاقؤ،ذبيخةئقذئمالؤصاياراغىوقن2

الذقيتي،تقدقةتقزبالشكيرلإبداء3

الخملإ.ذبيخةئقذئمويلتضذقي4

الزت،قرضاثالشزكنيالزجوعصفي5

الذنولب.تكفيوالطفمصغنيالزجوعصوفي

التذيني،فاخالزتأماتمتحضزلا

الثئريغة.تفيرضهاوالقرابينفالذبايح7

القذتح؟علىدشمالضذيتيذبيخة8

الغليئ.أماتمطيمةورائختها

ققبوتة!،الصذيتيذبيخة

ئن!ى.لاكمهاوب



53صيراخبنيشوع

شجتيما،بغيننالزتأيرم.ا

يخلالك.تواكييرمنعقييماتبخلولا

عطئؤ،كلفيالوجإتشوممناكن1

بقزح.يخلالكعشزيلزبوكزش

،أعطاكماح!مبعلىالغلئأعط12

شختيما،بغيننغطيتكولتكن

المكافأةئحميصنالزتفين

أضعافي.سئغةفيكالمحئك

الزشؤة،تقتللااليهئا4

غيم!.بهااتتيوالذبيخةاقإئاك5

ذئان،الزث

.المحاباةتعيرفثلاوهؤ

الفقيير،علىأحذاتنصولا

الضظلوم.يصلا؟وتستجيسب

إلييما،الفتضزغالتتيتمتتجاقللا17

الأرققيما،شكوىولا

خذيها،علىموغها3يزىافهؤ8

إلذموغ.هدشتمتاتذيضراخهااوتسمغ9

الزث،تتقئفةقلبوبكليلزبتتغثذقن02

الغيوتم.شئغوصلائه

الغيوتم.تختيرقالمتواصحصضلاة21
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غاتتا.تبلغأنإلىيتغرىولا

القليئ،تراةحئىتستريحولا

القضاء.وئجريبغدليوتحكئم22

طويلأ،تصبوولايبطئلافالزلث

ترخم،لاقنخمفزيخطتمحتى

تققتا.تمممتالغريتؤالأقمصوعلى

المتكترينعلىتقضي

الأشرارضوتجانويك!يمو

أعمايهم،بح!مبالئاشيجازي24

ونئايهم.

يشعبيما،تحكئم

بزحضييما.تبتهجون!بجغلهم

الضيتي،أوانضحمودةفزحضتا

القخط.أوانالقطيرصكغيم

الجميع؟إلةردث،ياإرخمنا36

تخافوتك.الأقمصجميغوأجغل2

الغريتؤالأقمصعلىتذكإرقغ

تجتروتذ.رثيايتعيرفوا،

قداشتك،فينالهمأظقزتوكما4

35،36سيراخبنيشوع



63سيرا!بنيشوع

غالقتك.فيهملناأظهزهكذا

نحنغزفناكماتعيرفوندعهم5

ردث.ياأنتإلأإلةلاأن

قة،الخايىلذأعماأجمذ،جديدةغجايحتأيىنا6

قؤة.أكئزتدذقجذوآجغل

غضتذ،ضتغيطذ.أيز

الغذؤ.علىوأقفيىالخصتمدقير

تحقيقيمايوتموغخلغهذكتذكز8

العظيميما،بأعمالذالتاشيئخذفي

تنجو،قنكلالتارفيغضبكييأكل9

شعتك.تضطهذقنكلولتفيك

الأعداء،قاد؟رؤوشقشئم

غيونا".يوتجالا":القائلونأولئذ

كقهم،تعقوتأسباط"إجقغ

التدء.فيكماميراثفمإليهموأجمذ

بأسمذ،ت!ضىاثذيالشعتآزخمصرلثايا2

بكزك.آغتترتهواتذيإسرائيل

الفقذشؤ،بقديتيذاتزأ!ث3

أووشليتم.المقذسوكقامك

معجزايكبأخبارصهتونإملأا4

بقجلإكوقيكقك
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التدء،منذخققتلقنإشقذا5

بآشمك.اتتيالئبوءاقيوخقتي

رلث،ياترجوتكائذينكالمحئي

أنبيائك.صذقوأظهز

غبيدذ.يضلا؟رتياإستجمث

شعبك.علىيعقيكيح!حب

الأرضيى.شكالبجميعفتغقتم

الذهور.إتاالزثأنتأئك

التمييزفضيلة

؟طعامكلتستيمالقجذة

غيير؟.منأطتمثصتغقالطعامليهن

الأطجضيمافختل!الذوقئقتزاوكما9

الكدلب.كلاتمالقهيميكثمفهكذا

القثم،ي!تمبالخبيثالقلم!02

تعاجمله".كيصتعيردتالخبيزالزجلليهن

كان،زجلىأئتترؤجالمرأة

التنالب.تينالأفضلفتختاوالزجلأقا

الزجليبهحىالمرأ؟تجمال

تتقتاة.ماجميغوتفوق

وؤداغة،لطفيسايهافيكانوإن23

63صيرا!بنيث!وع



36،37سيرا!بنيشوع

ال!قداء،القفؤمنقروخها

مميهني.شيءأح!ننعلىحقل،كهدآفزأةترؤقيقن24

وشتد.غونته!هيئ

ينقم!،ليمياجصبلالملأا

كالئائيما.تنوخآمرأ؟بلاوالزخل

الف!فخ،الفصت!تأقنقن26

مدينؤ،إلىمدينؤمنالهائتم

ته،مأوىلاائذيالزجلىحالهكذا

القساء.ئدركهخيئمافتبيت

النصيحةوصاحبالصديق

يقوذ:أنتقلإوواحل!كل37

".ضديفكأيضا"أنا

بالاشم:ضديقهؤواحدمنكمليهن

المولبحتىالقئمتبغثألا

غاؤ؟إلىالفحديقتتخؤذأن

وجذدبلماذاالشزإلىالترؤةأئتها3

بالمكيرالأرضيىوجةوغطيمب

ضديقيما،بخيرالبتنقئمضديتيمنكم4

عقييما.تنقيمبالضيتيوقسبوفي

القصاجمستضديقةئشاركقن"فناك
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غنة.بفاغاال!لاختمت!ث!قالحرصبوفي

لكضديفاتن!ىأنإتاك6

حالذ.خ!تتإذاخصوضا

يقذمها،اتتيالتصيخةتمتدحواحدكل7

يقنقغييما.التصيخةيقذلمقنومنهم

تنقمحك،مقنخدزاكن

غاتييما،غنأؤلأوآشتخبز

بغاتييما،أؤلأئفكزداتمفما

شتئةتصيخةلكئقذئمبهو

ئناليسئذ"."هذا:ويقولى

يصيبك.مايتزىجايئاوتقف

بك،تثقلاقنتستمثمز.الا

تح!دك،غقنتصيختكوآكتئم

يتايذئعين"ولا

ضزيها،فيالمرأةتستمثميرلا

الحردب.أمورفيالخبانولا

التجاز؟،فيالتاجزتستثيرلا

التيغ.تخف!مافيالمشتريولا

الجميلى،جمرفالبفيالقئيتمتست!ثرلا

الفعاققيما.ح!ننفيالقاسيئالزخلولا

الشغلى،فيالكسلانتست!ييرلا



73سيرا!بنيث!وع

شتواقي.تتالفمبعقلىإنجازفيأجز؟عاقيولا

ضضب:عتيفيتطيئاخابفاأو

تصيخؤ،أثؤفيتستيئلاهؤلاءإلى

اللة.يخادتقنإلىأشتيئبلى

بالؤصايا.وتعقل

وتشعوئفكزكماوتشغزئفكوقنوإلى

تتألئم.!يفت،!كماإذاتتألمقنوإلى

قلبك،بتصيخؤخذذلكوقوق13

جمنة.أصذقفشيبرمنثأفما

هؤماثكيقوذاقشعووك4

قرتمع.بزجصفيزقباءسئغؤمنأصذق

الغليئإلىتضزغهذاكلوفي5

المستقيم.الطريتيإلىيتهدتذ

والقناعةالحكمة

به،العقلىقبلالأفيرفيتباخث

لمحغلى.كلقبلالتصيخةوآطل!ب

الإنسالبققراز

التتايج.هد؟إحدىإلىيؤذي

الموقي،أوالحيا؟الشز،أوالخيير18

القسان.هؤمنهاأئإلىيؤذيوما
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كثيرين،ويغفمتعيردتقنالئاسامن9

ء.شيفينق!الايفياليهئا

مكرو!ليهتة؟الكلامفيالجكقةتذعيقنومنفم02

تجوغ.يذلذفهؤ

بالقباقؤ،عقييماينجئملمفالزت

شيء.علىالجكقيمامنهؤولا

يتف!يميما،جكقئاقنالئاسومن22

تتغذاة.لاالقمايخةوثمازها

شعتايغقمحفافالحكيم23

الفائذ؟.دائقةجكقييماويماو

بزكةتمتيئبذلك

تراة.قنكلوتغبالة

قعدودةأئامالإنسالبحياة

لها.غذدفلاإسرائيلأتالمأقا

شعبيمابثقؤتحظىالحكيئم26

الأتد.إلىتحياوآشما

حيايك،طوذآئنيياتف!كإمتجن27

تضزها.ماكلغنوآفتغها

واحد،لكلنايغشيءكلنما

شيء.بكلترضىواحدكلولا

القذ؟فيمعتدلأكن



37،38شرا!بنيشوع

شيرفا.تكنلاالأطجضؤوإلى

المرض!،تجيثالأكلىفكثزة03

التطنن.أوجاغوالشراقة

الشراقؤ.منقلكواكثيرون31

حياتا.تطولىتتختبهاوقن

الطبيب

قوائلإ،جلىقيالطبيستأكيرمص38

خققاالزدتنوفي

قعيرقئاالغليئقمن2

تجوائرة.الملوفيومن

رأشاترقغقذزتة

ئقذروته".الشأفيوأصحاب

الأرضيى،منالأدوتةخققالزث

تستخلإمها.والعا!ل

غذتا؟4الماتخؤذبعوبأما5

الزدتقذز؟علىالذليلفأقيتم

الأدوت!بقد؟البشيرتنيغز!الزت

يقخدوة.بغجايبهاحتى

تستعملهاوالطبي!بتمزجهافالغطاو7

المرضيى.ينالأوجاغيتشفيئ
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تنتهي.لاالزلتفأعمال8

الأرضيى.وجةالعافتةتغتموبها

تتهاؤن،فلاآئنيياقيضتإذا

تشفيك.فهؤالزتإلىضلبل

بالخق،وآعقلذنوبكغن.اعذ

خطيئؤ.كلمنقلتذوطقز

الذقيتيوتقلإقةتخوزايلزث"قزلث

أمكتك.ماقدرعلىشجئاوكن

أيضا،خققاالزتفينالطبيمتوآذع

آختجتهماجايبكإلىوخفيما

تذييما،علىلثحفاؤذيكونماافيوفا3

الزلثدعاأتاذلكاويكون4

بالتجاح:عقيإمنجقافآستجات

فتيما.لعااجاعصسيزآوصوجاعلأاتخفي!في

،ف!تمزضونخايقهمأماتمالخاطئونأقاا5

الطبيت.تدعونوإليهم

دابحدإ

القيمق،علىآئنيياالذموغإذيىفي

الخساضلر.فذحصبأأصيحتكقنالئواحصلىإوبادز

تليق،كماج!ذةكفن

83سيرا!بنيشوع



83سيراخبنيشوع

بذفييما.تتهاؤنولا

التحيسب،منوأكثزبقراز؟إئيهإا7

تستجقمابح!مبقناخةوأ!ئم

تلاتم،يئلأييوقيننوأييومص

الغزاء.إلىحزيكمنآنضير!ثئتم

المولب،إلىيؤديالحزن

القزيقة.تهذالقل!بوقثم

منا،ققزلاالمصيتؤفيالحزن

تعتة.البؤسفيوالحياة

الحزدق،إلىقلتذت!فئملا

أيضا.قصيزكوتذكزغنذآضيرفهوبلى

تعود،لنالقيتأنتئسنلا

نف!ك.تضزبلتنقعالاوأئك

أيضا:قصيوذقصيزةأنتذكز22

أنت.وغذاهؤ،البارخة

يسياته"،قحاوذالقيتآستراخإذا23

غنة.تغر،جيمارووجصخروجمنذ

الماهرالصانع

لها،تتقزغالجكقةتبغيقن"2

.الأخرىالأشغاليجمنيتتخززعقيهاتحضلوقن
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الجكقؤعلىالقلأحتحصحلفكي!25

المنخسنتحيئأنطموجيماوكل

بأمورها؟وتهتتمالثيرانوتسوق

العجولي.فيخديتةتحصمز

الفلاخؤ،خطوطفيوقلئة

البقير.تسميننفيتيايتاوتسقو

وجرقة:ضنغةتهقنكلكذلك27

التهاربأطرافيالفيلتضل

الخوايمفيالئقوشيىيخفير

يها.شكاأصتنويعفيهذاجا

صيهاقيالفحوز؟مشاتقةصفيقلمه

تصتغ.ماآسيكماليفيوشقزة

ليمثداييما،جمنذالجالس!الخذادوكذلذ28

ضخمؤ،بحديد؟المنقمأ

الأئولب،خزئعانيوهؤ

تخقا،تلقحالئارلهيم!فيما

أدورنيإ،تصحثمالمطزقؤصوت

تصتع.غقاتحيدالقلاوغيناة

يإ،قصنوعاتمامصإفيقلئا

إتقايها.آسيكماليفيوشقوة

غقلإ،علىالجالس!الخرافصوكذلذ92

83سيرا!بنيشوع
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بيرخقييما.دولاتةئديزوهؤ

بققلإ.إلأتهتئمفلا

قصنوعاييما.كلويحصي

الالين.تعزذبدراغييما.

قساؤتة.ئتتقوبقذقييما

الذهالق،إتقالقفيقلئه

الالولق.تنظي!فيوشقوة

أيديهم،علىتتيهلونكففمهؤلاء31

ضناغييما.فيماهرمنهموكل

مدينة،تعقولابدونهم

زايم.ولامقيمفيهايكونولا

الشصب،قجي!يىفيئستشارونلاليهئفم33

الشزفي.ققاجمذتحتفونلاالمجتغصوفي

القضا؟،قنابيرعلىتجيسونلا

.القانونتفقمونولا

صائتةأحكاتمولاجمنذفمثقاقةلا

تظقرونلاالثئرايعصأهلىوتين

إلخليقؤ،هددواتمئؤفنونليهتفم34

صناغيهم.فمازشؤفيآمايهموكل

نف!ائ!فئمقنالضئاعصيقؤلاءويخلافا

الغييئ.شريغؤفيالئأفلىإلى
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الأقذمين،جكقةتتقخض93

الئبوءالب.يدراشؤويتقزغ

القشهورينالزجاليأقواذتحقأ2

الأمثالي.زوايغوتعير!ت

ص.لفكر ال!ائز؟،الأقواليمغرىلمحيو-

الألغاز.تفذكي!ويزى

الشأدق،أصحالبيخدقؤفيتدخل

الزؤساء.قجال!نوتخضو

الغريتؤ،البلدالبفييجولم

والشز.الخيزالتاسفيفتختبو

الغليئالئيماإلىمتكزاقلتايؤخه5

.الغفرانتطفمثومنة

العظيمالغليئالزثشاءفإن

القفم؟منتملأة

جكضييما،بأقواليفتفيض

الزث.تحقدالقلا؟وفي

ؤالضعيرقةالقشوزةتمتيأ

الئيما.أسرايىفيقلوتتة

تققتها،اتتىالتربتةتبينتصايجيمافي8

تفتجز.الزلتغهدوبشريغؤ

،كثيرونجكضتةتمتلإخ

93سيرا!بنيثوع



93سيراخبنيشوع

الآبد.إلىئمخىلاوهيئ

تزوذ،لنبكر

فجيلآ.جيلأتحياوآشما

بجكقييما،الأقئم.اتحذث

القجاجمغ.تناديبخمد

ألي،منأعالمفآشمةطويلأعاشنإنا1

فرتاخا.يموثيموث،وحين

الكولبفيالئيماجكضة

كالتذر:عزتقيتاتأففتاتعذما2

قويها.جمنبذولابالأفكار،قليءفأنا

المخيصين،أبنائيياإسضعوني

تنبتون.أنتمالميا؟قجاريعلىكؤزب

كالتخور،جمطزكمافآئشروا4

الخقلى.كرنابتيوأزهروا

جمطزكم.وآنشرواغتواعايتا

أجمماييما.علىالز!ثوآحقدوا

قخدوة،آسقةقخدوا

.لجناءالاقيوآصلترانيمبا

فزنمين.غئواهكذا

ح!تة،كقهاالزت"أعماذ

تيئم".أوامزأوقايهافي
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ويماذا؟هذا؟ماتسألواةلا17

أواييما.فيتبينشييمفكل

كزئؤ؟،الماءزقغبكيقيإ

،المياةتخقذتيالجياضيىوفي

تشاء،ماتحاثبأمير؟

ئخذ.لاالعولقعلىوفذزئه"

أماقه"،البشيرأعماذ

غيتييما.غنتخفىشيءولا

ومنتهى،تدءاالكونأماقه".

ئدهشا،ئزىمفاشيءولا

يماذا؟"أو"ماتسألوا:لا

غاتة.شي؟لمحيكل

كتهير،تفيضالزلتتزكة

كطوفالق.التباشالأرض!وتغفو

غضتاتجسنالشعوتليهن23

مايخيما.ضحاريإلىالزئخؤذلفاقبل،جمنكما

صفيائيمافيشوتةفه"طم

يلأشرار.بالغراقيلىوقليئة

يلضالحينالخيزخققالتدءمن25

الشروز.خققويلخاطئين

الإنسالق:حياةإلييماتحتافيماأؤذ

93سيراخبنيشوع



93سيراخبنيثوع

ؤالمفح،لحدياواوالتازالماء

والقتنوالع!لالجئالةوكذلك

ؤالفباسن.والريتالجتمبوغصيز

يلأتمياء،خيرالثهد؟كل7

يلخاطئين.شروزاوتستحيل

؟يلانيقامخيقترياحصالمياحمن8

الجباذ.تنقلغضبهافيوهد؟

قؤتهاتصححثالجسالبيومصفي

خايقها.غضمتوتفئن

والموث،والحوغ3ؤالتزالئاو

يلانيقام؟خيقتهلإ؟كل

والآفاعيوالغقارثالؤحوشيأنياث.3

،لأشراربايلقتلثالانيقامصوشف

الزلتبإطاغؤتبتهبئكفها31

الأرضيى،علىهنايجذقييماوتستجذ

كيمتة.تخال!لاالوقتتحينوجمنذما

التدءكنذذلكتخققث

يهتاصب.فيوؤضغتاقفئاتة

كفها،صايخةالزتأعماذ

أوايها.فيحاتجؤكلو3تقتي

ذاذ".منشز"هذا:تقللا
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وقييما.فيقيقتاشيءكل

أفواهكم،بيئءالزلثق!تحوا35

آشقا.باركواقلوبكموبكل

لإنساناءشقا

القهدجمنالإنسانتنتطوكثيزةضعوباتء

.؟

آدتم.تنيعلىثقيلونيو

فهايهمأمصأرحاجمنخروجهميومصمن

الجميع:أئمالأرضيىفييومصذفيهمإلى

بالخوفيقليئةقلوبهم2

الموقي.يوم:تنتطوهمماخوذتدوووتفكيوهم

القجدفيالعرفيعلىالجالس!جمنهم4وشوا3

والزماب،الئرالبعلىالقاجماالحقيوأو

والئاقيالأرجواناللأبسىوكذلذ

الكتافي.بم!حءمنعرتةال!ايزأو

واضطرابوخ!دغضمبجميغافخيائفم5

الموقي.منوخوف!ويخصاموكراهتة

غقلا.تضطيربالفراشيىفيالزاخؤوقمتتيلآ،وحتى

،تكونلاوحائائرجمبا،فالضؤزراخؤ،منماوهكذا6

التهار.فيعقيهاهيئمقاأخن

ؤئخيفة،تنقفالأحلائمدايخيهقمن



04صيرا!بنيشوع

ا!آلي.جقةصمنهارتا!شةفيزى

وتعخمثتستفيق،حقيقىشيءكلأنتالنوحين7

ؤفم؟ديحؤىخوفه"يكنلمكي!

حيوالؤ،أوتشبركلجالىفهد

أضعافي:سبغةكقيماذلذمنويلخاطئين

وال!ي!والخصوقةوالذئمالموث9

والؤباء.والضيقوالحوغوالقصايم!

للأشرالي،خيقتكئها

.الطوفانكانوبستبهئم

الأرضيى،إلى3تعوالأرضيىجمنهؤ"ما

البحير.إلىيعو،الميا؟منهؤوما

الحقيقيابخير

تزولالب،وظفمزشؤ؟كل

الأبد.إلىفتبقىالأماتةوأفا

كال!اقتؤ،تج!الطالمينأمواذا3

العاضقؤ.فيالزغدكذوممطوتنتهي

فتفزخ،تذي!الكريئم"اتفتح

الخطأ؟.لذىتبقىشيءلاليهن

؟الفروعقليلةالأشرارذزتة5

قغروشة.أصوئهمالضخيرعلىلوكما
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نهيرأئجمنذالطايعصكالئبالباهم6

آخز.غشمبأكتقبلئقتقغ

مثمزة،تجتةالحياةتجغلالكزم17

ين!ى.لاأبذاالضايحوالغقل

حيائفما،تحلووالفكتفيالعافيا8

جمقيهما،قوقكنرا،تجاقنحياةليهن

الإنسالب،آشتميبقيالبمدينيما4وبنا9!الئسل

جمقيهما.قوقفيهاغيحتلااتتيالمرأةليهن

القلمت،ت!زالقوالجناءالخمو02

جمقيهما.قوقالجكقيماقختةليهن

الفخن،ئالتبالب3والعوالمزماو21

جمقيهما.قوقالغذتالفسانليهن

غيئك،تشتهيهماوالخمالالتهاء22

جمتيهما.قوقالخقوليخضزةليهن

جميل،والقماجب!الضديتى4يقا23

جمقيهما.قوقبزجلآمرأ؟يقاءليهن

الضيتي،يساغؤوالأعوانالإخؤة24

جمقيهما.قوقالآخرينعلىالتضذقلكن

،الأمانتمتحانيؤالفضةالذق!ب

جمقيهما.قوقالقشوز؟خ!نليهن

القلست،ئقؤيالقوالقؤةالجتى26

04سيراخبنيثوع
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جمقيهما.قوقالزدتقخاقةليهن

شيء،إلىتفتقزلاالزتتخالثفاتذي

أحد.قعوتؤإلىتحتافيولا

مباركة،تجتةالزتقخاقة

قجلإ.كلقوقوقجذها

آئني،ياالشخادعيشةتجشنلا

الاسيعطاء.منخيرفالموت

غيير؟،مايذ؟إلىوغيئاتعيشنقن92

الغيشى؟هذايكونغيثيىفأى

لآخرين،اطعامصبقبولينف!ايخقز

لآفتتغ.متادتاعايلأكانولو

الؤ!ح،قمصفيتحلوالمستعطىالخبز"3

كالئايى.تتقذأنتجم!تطييمافيتيتما

الموت

بكزكقزأما،الموثغلى14

تيييما،فيهايئاتعيشنقن

أفبر،كلفيناجخاقم،كلمنخالئا

الفذائد.قبوليعلىتعاقابزا

الفقيير،علىبخكمكأهلآ،الموتأئها2

الغزيمؤ.الخاصئرالضعي!على
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قم،بكلالمثقلىالقيرمصعلىبهأهلأ

الضئز.الفا!ل!الحيا؟مناليائيى

وتذكز،المولبمنتخ!لا3

الأوائل.ماتكماتموتونالأوايخزأن

خى،كلعلىقضىالزتهكذا

الزث؟آزتضاةماتقاولمفكي!

الغمير،علىجساتلاالخحيمصوفي

ألف.أممئةأميشينأغشو

قمقوتون،الخاطئين3لاأو5

يكترونالأشرارقساجمننفي

تزولىميرائفم

العاز.ئلافيفةوتسففم

أولا؟ة،بهيكفزالشزيزالأسث

العاو.تلخقهمب!تبيمالائهم

الأشراو،أثهالكئمالويل8

الغليئ.الت!شريغةالزالمحضون

يئفغنوا،ؤيذتم

الفعتة.ترا!قكم،تموتونومتى

الأرضيى،إلى3يعوالأزضيىمنهؤ.اما

الأشراو.تذقمبالقلافيإلىالئغتؤومن

القيتؤ،همصأجسابعلىتنوحونالتاس!11

14صيراخبنيشوع
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أيضا.آسمفمفيمخىالخاطئوتأقا

لكأبقىفهؤالاشمصعلىإحيرصقا2

الذقمب.كنوزآلافيجمن

قعدودة،ال!عيذةالأثالم

الأبد.فإلىالقحايحالاشمأقا

الخجل

الأبناغ،أئهابإرشاداتيإعضلواا4

.سلامفيخيايممفتقضوا

القدفولق:كالكننرالضخفئةالجكضة

تنقعالق.لاجملافما

خماقتة،ئخفيائذيالإنسان15

جكقتة.يخفيائذيمنخيو

تخخلوا،ولاأقولممافآختيرموا

2.شيكلفيلاتصخفالخخل

الرنى،منالوايدينأماتمإخخلواا7

الكدلب.منالمقتدرالزئي!يىوأماتم

الحزيممنالقاضيأماتمإخخلوا18

الشريغؤ.علىالتغذيمنالشمعحبوأماتم

الجثن.منالشريلثأماتمإخخلوا

ال!يرقؤ.منخوتكمال!كافياوأماتم9
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الاتفاقيأوالغهدمخاتفيمامنإخخلوا

؟الطعاموقتالمايذ؟علىالمرقتياتكاءومنن

والغطاءالأخدفيالتحقييرومن

التحئؤزدغنالاميناعصمنإخخلوا02

التغيئ.المرأ؟إلىالتطيرومن

قري!بطقحبغنالإعراضيىمنإكأتجلوا21

يلآخير،ماشيرتؤومن

آخزآمرأ؟إلىالئحديتيمنخخلوا

تجوارييما،مضاتجغؤإلىالتتعيومن

شرييرهن.إلىالاقيرالبجمنحتىبل

الآصدقاءإلىالإهاتؤتوجي!منإخخلوا

الغطاء.تعذالتمنيننإظهايىوجمن

الشايعا!ب،تشيرمنإخخلوا23

التز.فييقالىماإفشاءومن

قخقيما.فيخخفكميكونفبذلك

الآخرين.آحيراتموتنالون

فيهاتخخلفلاالأمووهد؟أقا42

يخطئك:أنخدقيتجوزولا

وغهد؟،الغليئبشريغؤالاعيرافيمنتخخللا2

الشزيز.تمزئيئلأالخقمنولا

،1442سيرا!بنيشوع
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الطريتيزفيتيالشريلثوفحاشتؤ3

لآخرين.امغالميراثوأقيسامص

والمعيارالميزالبفيوالذقيما

قل،أوكئزإنوالمك!مب

لشراء،واالتيعصفيؤقؤوالمسا

التنينتأدي!بفيوالمباتغؤ

يقسؤ؟،الشزييرالعبدضرلبأو

إحكامبكلالثرؤ؟علىوالإقفالي6

كثيز،والأيدييلثقؤأهلغيوالمرأةخيمث

والؤزدببالغذبطوالتسليم

لتذويننباخل!لأوالغطاءوا

والأحقتي.الجاهلىتأديمبمنتخخللا8

.؟زعالذباصلمتقمامصلقيراو

الحقيقؤفيمتأدئاتكونفبذلأ

تمذحوتك.والجميع

البنات

لأبيها،خفيئقثمالبئمت

التوتم:تسفبةوققق

عاي!ا؟أتضبح

مكروقة؟تكونهلزواجهاوفي
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أحد،تكازتهاأتغتصمب.أ

أبيها؟تي!ئفيفتحيئ

زؤجها؟فعاققةت!ييءهل،ترؤتجتوإذا

عالمحزا؟تكونهلصالرواجوفي

زقاتتذ،شذذالؤلمحخؤالبنمبعلى11

عدائذفيشماتةتجغقذيئلأ

الأفوا؟،فىومضغةالمدينؤفيوخديثا

التاس.أماتمفئخنرتك

كانشخصيىأمميئبخماليتهتتملا

يلخديمث.تجينلاالتساءوتين

الثيالب،منيتؤلذال!وشاكما3

المرأ؟.منالخبثكذلك

تحميمن،آمرأ؟مننخيو4ييميازجل4

والعاز.الجزقيتجيمثفالمرأة

الرب%عمال

الزدت،أعماذاذكزوالآن

جمنها.رأيتمابكلوأخبز

أعماله"،خيقتالزتمنبكيقؤ

يقشيئييما.تخضعوكفها

أعمايإ،كلئبصوالفنيزةالشص!وا6

24سيرا!بنيشوع
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قجإ.منقفلوء+أعماييماوكل

غجائبيما،بكلئخبزلاالقلائكةاحتى7

العاتمفيالزثأقاقهاائتيوهيئ

شي؟.كلبقؤيإفئثبت

القلمبوأعماقالبحزاتفخمق8

أسرارهما،بكلويحيط

جمفمكلتعقئمالغلئفين

الأزجمنيما.غلامالبوتتتتن

وبالمستقتلىبالماضي9!يخبو

الآثايىأخقىحتىويكيث!

خاطزة،غناتغيمثلا.

.كلامعقييماتخقىولا

بجكقييما،ئتنهمهازوائغة

الأبلإ.إلىالأزليمنهؤوثابت

تنقم!،ولاتزيالا

ممشيير.إلىتحتافيولا

أعماتاأعخ!تما

شراز؟أصغيرحتىنزولآ

وتستمز،تعيشىكفها

قوجود.ضرورك!،هؤماوكل

فتعايه!ةأزواتجاالأشياغخقق"2
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فيها.خقلىجمنوما

الآخز،ئكملالواحذ

العطقؤ؟هد؟فيالتأفلىمنتشتغفقن

،4243سيرا!بنيشوع

كبالكوا

لطهيتئلمثيمساإفياهاآضتغهاعماألقلىقرصماعجيسبشيأتغل!ليتحماأئقاوماطلوجمقاخ!ا3

وتذيم!،تحوقالأتولقناو4خزها؟يتخضلفقنبشعاجمها،تباشاالأرض!تجغل

قوقالئارتةالأبجزةوتبغثأضعافيفثلاثةالجباليعلىالشصيىحرازةأفا

فيئسيخبأمير؟وائذيضتغهااتذيالزتأعالتمفما5.الغيونوتبقزالأرضي

شييرها.

جمنذ7.والأعيابيلفصوليدائقةغلاقةييكونأيفماالقمزضتغكذلك6

أسقا،الشهوأخذجمنة8.الأعيابعلىئستذذوجمنة،تختفيحتىتنقضتماميما

أرؤغما9ال!ماء.يحئل!ب!مضيتيزقفكأئه"وتزداد،تتغتمحينأجققاوما

منبأمير.افهيئ.الزصتأعاليفيهيئزيتؤفأتةالمتألقؤ!بنجومهاالئتماة

تتقمث.لاأبذاشقيرهاوفيتنتطم،الفذوس

الكونعجائب

افي2الزوغؤ.بايغةفهيئضتقها.اثذيوبارفيصالفرخقوسإلىأنالزاا

الغليئ.بتدقحيتيماداير؟يضصتظقوال!ماء،

وبذلك014الئروقتلقغوبقضائيماغخل،علىالثلبئتسفمابأمير؟3
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أجيخة.لهاكاتتلوكماالغيوموتطيوال!ماءخزائنتنقيغ

ووعو،هالجبالىتهتراوبظهويى؟6تزدا،وتسقماالغيومتتخقعبختروي!5

ض.الأرفترتجفتهدو،

ئذزيالطائر؟وكالطيولي.والرواجالشماليعاضقةتفمثبإرادييماوكذلك17

وجمنذ،الغينتعخبتياضيماح!ننمن18.الخرابنزوذالأرضيىإلىويننرلاالئلبئ

الغقل.تنذهلئزوييما

كالإتيرصازتجقذفإذا،الأرضيىعلىكالمفحصالضقيغتسك!بالزلت91

تتخفع،خيثماتجليذا4الماتصيزالبارد؟الشماليريحصهبوصبوجمنذ02الحاذ؟.

وتحوقالجباذفتأكلالحارةالزيحوتهمت21:كالذزعالمياةالجليذقيلب!ى

كلقيحيالفحباب4تجيماأسزغماليهن22كالتار.العشتوتلتهمالتراري

الخز.تعذالتدىتجيءماأسزغوماشيء،

البحزتركبونواتذين24الحزز،فييماوتززعالبحزأعماقيخصمعبجكقييما23

.ال!اجمعونفتتتهخبأخطار؟،غنيخبرون

وجمنها،الحيوانالبصأنواعوجميع،عجيتةغريتةخلايقأيضاالبحيرففي25

آنيظام.فيشيءكلتتماشأوبكيقييماغاتتها،تبلغبهكقها26.الحيتان

الكل.هؤالئيماإنالقوليوخلاضة.فققرينصتبقىالكلاممنأكثرناقهما27

جميععلىعالقييمافيتعلواتذيوهؤ،تمجيدعلىالقذزةلناأينقمن28

قخلوقاييما؟

الغخمت.ئثيووقذزئةجذا،وعظيمقهيمبالزدث92

بالغتموقهماتمجيل!كلقوقتبقىفهؤتمجيلإ؟،فيجهل!منتذلئمقهما03

خذ؟إلىتصلوافلنذلك،فيوتجئئمعطقييما،إظهايىفي
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القديح؟منخفاتفتاأنأحاتقلإوهلأمغنا؟يخبزحتىأحازآةهل31

تعيرفه.اتذيالقليلىهذامنبكثييرأعطمهؤماالخفايامنأعماييماففي32

الجكقة.5أتقياؤقمتاتذيوهؤشي؟،كلضتغالزلث33

الآباءمديح

واتذين2شتقونا،اتذينآبايناجمنالقشاهيزتمذخدعوناوالآن44

فيأسياداتعضهئمفكان3التدء.منذؤغطقهمكثيزاالزثقخذهم

وكاننبوءالبوأصحاتمستشارينتعضهموكان4،قابرينورجالأقماييههم

بعضهمإنبل5بقصاخؤ.أهقهاويخاطبونالبلاد،شرائغتفهمونقادةتعضهم

الأغيياءجمنهموكان6الشعز.وتنطمونالموسيقئةالألحانيؤلفونكانوا

آمنين.بيويهمفيعاشوااتذين4ؤالعطما

قنمنهم8.يرمانهمقخزاوكانواقوجمهم،تينبالعرتيمواكقهمأوليذ7

ماتوايكونوا.لمكأتهئملفمبكزلاقنومنهم9،يمآصثرهميذكوأشفاخقفوا

الضايخةوأعمالهمأتقياءهئمبلآباؤنا،هكذا.اوما.أبناؤهموهكذاوآئذثروا،

باقينالزلتغهدعلىهؤلاءداتمما.ذزئتهمتتوازثهالعاطم"بكرهم.تنتىلا

إلىتدومونايذلك3.جيلتعذجيلأالغهدعلىباقونشكلاوفم12.كآبايهم

مذىتحياأسماءهمليهن؟بسلامتدقنأجسامهما4.قجاهميمخىولاالأبد،

القدايخ.لهمتن!ثمدالمؤمنينوجماغةبجكقيهم،يخذثونةالشعوب15.الأجيالي

ونوحأخنوخ

ال!الأجياذيشخعقثلأوكانال!ماءإلىقنقل،الزدثأرضىأخنوخا6
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التوتؤ.على

الغضسب،زمالقفياللةفآسترضىالضلاح،كلصالخازخلآكانانوح7

غهذاالله"وعاقذة،الطوفانجاءحينالأرضيىعلىتقثةتهإكرافاقبمتت18

خيئ.كلبالطوفالقيهيكلابأنمؤتذا

ويعقوبوإسحقإبراهيم

خفأ02القجد.فيجمثلايوتجذولمكثيز؟،قيقمعظيفاأسباكانإبراهيما9

الاميحالزوجمنذالغهد،غلاقةالجتانوتجغلغهذا،مقهفأقاتمالغليئ،شريغة

كترالبوتتكاثريلأقمصتزكةسيكونتسقانبةالزتتهفخت!21أميئا.وجذ

إلىالتهيرومنالبحيرإلىالبحيرجمنوتيرثالئجومصحتىوترتمعالأرضيى،

الأرضيى.أقاصي

تسقهفخغلأبييما،لإبراهيتمإكرافاإسحقمغذاتهالغهذهذاالزتوأقاتم22

لأرض!اأعطاةوتزكتاإليإفتقل،تعقوتمغفغلوكذلذ23؟لأقميجميعصاتزكة

عشز.الاثتيأسباطيماعلىوق!قهاميراثا

وهرونموسى

البثمير.صجميعجمنذحطؤةناذصايخازجلأالزلثأقاتمتعقوتتسلىومن

فزقغة2.والتاسالث!جمنذفبازكاةوبكمقحبوئاكاناتذيموسىوهؤ54

جمنذوقرهوئاقوئاوتجغقةالقذيسين،قرتتؤإلىالقجدفياللة

أعطاة.-الملوفيأماتمالزثوضخذةبمضز،الضزبالبأنرذ3بكلام!أعدائو.
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وآختازةوؤداغييماماتي!فيشةقذ4.حضور؟تهاءمنتعضاوأراة.يشعبيماياالوصا

وشقضةال!وداء،ال!حاتؤفيوأدخقة،صوتةأسقغة5البشير.جميعتيننمن

تعقوتتنييئغفتموالقعيرقإ،الحيا؟شريغةوهيئوجإ،إلىوجفاالؤصايا

أحكاقة.إسرائيلوتنيغهدأحكاتم

،لاويليمئ!جمنموسىأخييماجمثلوهؤالقداشؤ،مقامصإلىهرونوزقغ6

التهاء،منبإتليقبماباركا.الشعبكاهنوتجغقامؤثذاغهذامقاوأقاتم7

وألت!اال!لاليمابزموزوزتته"كقاالكماذعقييماخقغ8.الحقلىأفخزفألت!ة

مغالزفاناقيخوتهوتجغل9والأفود،طويلأورداءالكتالبمنلي!روالأ

وتذئممالقيكلى،أرجاءفيفت!قعمشى،إذاتيرندقمبمنكثيز؟أجراسيى

بشعبإ.الزت

وأرجوالؤ،تتف!جيئولودخبذقمبالفؤشاةالفقذشةالخفة.اوأعطاة

ماهو،عاملالقرمنرئتسيخهااضتغا.والئميمالأوريمومغهاالقضاءؤعدزة

الخوقيرتفاش!ضتقها،الذقمبفيصمرضقةتمالخاكتقش!كريقةججازةوعقيها

إسرائيل.تنيأسباطأسماءيلذكرىفيهاوتقشن

يلزت"."فقذسةجمباز!دعقييماقنقوش!دقمبمنإكليلالجماقؤعلىاوكان2

يزوتقهاالأبصازتبقويذلذوهيئماهرعاملضتغهازيتةالإكليلوكان

وخسيها.

منوذزتته"هرونإلأأحاتلت!اولمقبل،منقئيلتهيكنلمهذااكل3

أئقطاع.بلاقزتينييومصكلالذبائحخزقأناعلى4،تعلإ

غهذاذلذفصاز،المقذسبالريسئوق!خههرونأخاةموسىاوكزسق5

وئباركالكقنوتوئمارشالزلتيتخاتم4،ال!ماداقحبماويذزتي!تهأبدئا
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ته:التقدقةيسقزتالأحياءجميعتيننمنالز!ثآختازة16بآسمإ.شعتة

إلي!أوكلا7.خطاياةغنويكقزبشعبيمافيذكزةالالتمة،والزائخةالتخوز

وينيزإرشاداييماتعقوتتنيويغقتمالأحكاتمييصلإزشلطائاوقنخاؤصاياة

بشريقييما.إسرائيلتني

وقوزحوأبيرالمداتانوهم،الغضببمنتهىعقييماوتآقرواالغزباءح!ذة8

تهيبهص.بنايىوأفناهئمعخائمتوأنرذ،فآشتاغذلكالزثوزأى91.وأنصاوهم

قبلفتشتعون،الأرضيثماليبتواكييرالكقتةضمغفخضه،جمرةهرونزادليهتا02

إلأ22ويذزئيإ.تهأعطاهاائتيالزتدبائحصمنويأكلون21الخبنرمنغييرهم

خضهولاالشص!.تميكهااتتيالأرضيىمنشيئاهرونث3يؤلمالزلتأن

وميرا"ثه".تصي!اهؤالزلثفينجمنهابتصيمب

فنحاس

أيعازار،بنيئحاسنكانوهرونموسىتعذالقجدفيوالثايث23

الزلتجايمبإلىوجمناببحرأ؟والوقوفيوتقواةغيزييماعلىتهتجزا!وهذا

الزلثعاقذةيذلذ24.إسرائيلتنيغنفكفزعتيإ،الشعمبآزيدابجمنذ

ويتسل!تهئبقيئوأنالمقذسالمكالقأفزالشدبمنيمواةدونتتؤلىأن

أقاقةاتذيالغهدبجلافيوذلك25الأبد.إلىالأعلىالكاهنيقئصمت

الألبجمنإلأالمفأتنتقللاأنتهوذاليمئ!منت!ىبنيداودمغالزت

ذزئييما.إلىهرونميراثتنتقلوهكذاذزتييما.فيواحدائننإلى

فيبالغدليتحكمواحئىالجكقةالزلثيتفتحكئمالكقتة،أئهاوالآن،2

الأجيالي.مذىوقجذفمآبائكمخيراتفتستمز،شعيه
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وكالبيشوع

لثملإتذو،رتمختايمىالزآي!ثمغحب،شمجا،لبمختفحاتعنىتسوشمه!كمآ64

الاشتيلاءمنإسرائيلتنيمكنحتىالأعداء،منقاؤموةاتذينالانيقامصجمن

الزت.جمنبؤعدورثوهااتتيالأرضيىعلى

يكنلمالمعابتؤ.المالقعلىشيقاوشقزتذةزقغجمنذماعظيقاكانكم3

الشصىتؤقققأما4.الزلتأجلىمنحازتلاع!له،قبلمنالشجاغإفيقثيلته

كلمن4الأعداحاضزةحينتهازيننبطوليالتهازوصازتدعلىالقسييرغني

علىأنهاتتالتزبجمنشديذ؟بعاضقيما6تهفأستجاتالقديزالغلىدعا5جقإ،

تشوغقذزةالأقمهد؟يتعير!ت،فلوكفموأهقكتف!خقتهمالقعركؤالأقمصفي

شيء.كلعلىقديموالزلثويطيعهالزلتحرتيحايىبكانلا"2نه"القتاليفي

حينتفتا،بنوكايس!هؤأماتيإ،غنتشوعبزهنموسىأيامصوفي7

منتجايهذا8.تذفزهموأسكتاالخطيئيما،غنيوقتعاهئمكقاالشعمتقاؤما

تذزائتيالأرضيىإلىيتدخلاوحذهماالزجلافيهذالبمقايلىألصمئؤالميست

عتيها.وتستويياوغ!لألتئا

الأرضيىصحعوبمنفتضكنشيخوخييما،إلىلازقتاقؤةكايتالزثوؤقمت9

كمإسرائيلتنويتعقتم.اوذلذويذزتيإ.تهميراثاأعطيئماوآفيلافيالختيئؤ

الزدث.الإنسانيطيغأنخ!نهؤ

القضاة
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آشقهميخذدونتنينوتثمزهيخيثجمظامهمولئزهز12فباركا،بكوفمفلتكن

.ته،ويقخدو

صموئيل

حكافاوأقاتمالففذألثسنالزتوكتبيئ.الزتمنقحبوتاضموئيلوكان13

تعقوت.تنيالزتقخفطالزتشريغيمابخ!مبالقضاءأجزى14.يلشعمب

الزلثدعا16الزؤيا.صابقأتهلمتتيقوبكلاميما،تبيئأئه"بزقنيلزلتابأماتيو5

ال!ماءجمنالزلثافأرغذ7زضيغا،خقلأتهوقذتم4،الأعداحاضزةجمنذماالقديز

الفيسطتين.أقراءوجميغصحوزخكاتموأهقك18عظيمبذوئصوته"وأسقغ

منيأخذلمأته".الزلثق!خةاتذيوالقيلثالزتأماتمشهذموييمااوقبل9

وأختزتتتآموييماوتعذ02.إنسانتتهفهولمجذاء،ولابلمالأ،البشيرمنأحل!

الشصب.آثاتمماجئابالثبوء؟صوتهوالقبيرمنوزقغبؤفايإ،القيذ

47

دؤاد

أتامصداود.فيتبئاناثانقاتمضموئيلوتعذ

من3داؤآنتجتهكذاالئلاقؤ،ذبيخؤمنالشخئميفضلوكما2

إسرائيل.تنيتيني

العاززقغأقا4ويخرافا.جداءكاتتلوكماوالذتتةالأسود3داولاغمت3

الختاز-وقزعجلياتوقتلالمقلاغحخزبتد؟زمىحينشالت،وهؤشعبيماغن

تميتةفأعالى،الغلئالزتدعاداؤدنفيذلكحذث5؟الئرالبفيتتخخا

الشعمثقخذةيذلك6شعبيما.شأنفترقغالتأسيى،الشديذالزجلذلكلتقتلفؤة
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وتؤتجةأعاتةالزثقينوآفتذحوة،الأعداء،جمنالألوفيمئاقيقتللوكما

إلىقؤتهموخطغالفيسطيينعلىوقضىأعدائو،جميغداو؟وشخق7ظكا.

هذا.يوجمنا

أقواي!فيوقخذةأعماييماكلفيوخقذةالغلئالفذوشخايقاأخمت8

غذتة.ألحائابأصوايهمالمذتحصي!نثدواأماتمالمغتينأقاتم9قلبيما.بكلوشتخا

التاشفيهاي!تحاتتييلقواعيددائفانظافاوؤضغزوتفايلأعياب.اجغل

المساء.لىإالقحباحصمنترنيمهمصذى3فتتزذ،الفذوسيىالإليمالإشمص

يكونأنعلىوعاقذةالأبلإ،إلىشلطاتاوغرزخطاياةتهالزت"غقز

إسرائيل.فيالقجدعرشيىعلىقيكا

سليمان

يقضلزخاءفيعاشقاتذيالحكيمآنناشقيمانالمفلثفيداوداوخق!2

وايلإ.

آجمتةقمقكييماحدودجقلاللةقين،ال!لالمفيهاغئمأئافاشتيماناققك3

الذهير.مذىتهمقذشايكونقيكلأالزلتلإشمصوتنىجقةص،كلمن

قتضايو،فيكتهيرجمفمكطقخ!شبابكفيشقيمانياجكقتذأعطتماما4

اوتقغ6الغميقؤ.الأمثاليمنقلأتهاأنتعذكتها،الأرضيىفيقعيرقئكاوآنتشزت5

غهذذ.بهقئلضصائذييل!لامصقحبوئاوكنتالتعيذ؟،الخزرإلىضيتك

والألغازوالأمثاليالأغانيجمنلكبماجميغاالأقمصإعجاتايفت7

بآشيموذلذوزصاص!،قصديركأئهماوالفضةالذقحتوتجقذت18والئفاسيير،

إسرائيل.إل!الزدت
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تسقذوتخ!تكراقتكفقطخت02لهن،أخضغذيلتساءجمشقذاليهن9

تجهاليذ،بستصبكثيزايتألمونوجغفتهمتنيكعلىالجقاتوتجقئت

متقز؟.قيأأفرايتممنوطقغلمحسقينيإلىقمقكتذفآئق!تمقت21

علىتقضيلاشيئا.أعماييمامنيف!يمدولازحقتهتتوكلاالزتليهن22

تسل!منتقئةيتعقوتفأبقى.أختةائذيتسلئهيأولاآختازةاتذيدزت!

شلاتييما.جمنؤريثاويداود

وبربعامرحبعام

كثيزالغقلىقليلكاناتذيرخبعاتمآئتامكاتةخقصشقيمان،ماتولضا23

بنتزبعائمفغلوكذلذ.الجصيالبإلىقرارايهبقسابالشعستفذقغالخماقؤ،

طريقفرايتمفيوشنإسرائيلتنيمنالشماليصقبائلالإثمإلىقاداتذيناباط

وخل25.أرصهمجمنيلطزبتغزضواإئفمحتىخطايافم،فكئزت24الخطيئؤ.

الشرور.صأنواعكلمازسواثهمفيلإنيقاماهذابهم

ييشعأويلياإ

علىأغلىلحوآالمولميشغللقكثيرجق!ت3للرتؤفذتجق!تول!ثسغبإيلئافيتبئاخماكالئا8!ا

قزالب.ئلاتنازاجمنهاوأئرذالزلت،جمنبأفير

قخزذ؟يساويقخوفيخدوهل!بغجائبكإيلياياقجذكأعالتمما

إلىملوكاوأرشلت6،عالمصالمولبمنقيئاالغليبأميرأقفتاتذيأنت5

القلافي.إلىالمرضيىشرييرمنجمظاقاؤرجالأالموقي
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منبالإنيقامصةقضاحوريمتوفي،لكالزبتوبيخسيناءفيشم!ت7

لذ.خقفاوتبئايلإنيقامصقيكاالغزشيىعلىفأقمت8أعدائيما.

في.اوجاءالتار.منعاصقؤوشطنارئيماقركتؤفيال!ماءإلىأضجذت9

جذيإ،قئلالزلتغض!تيتقدئالمخذبالوقبفيتأتيأئذالمقذشؤالكتمب

تعقوت.تنيأسباطوتصيخالائننإلىالألمحبغط!وت!،د

شنحيا:تحنبلى،!إليكشوفايموتولضنيتراك،تحيالمناقنيئا1

لمأياميماوطوذروجإ.جمنأليشغفآفتلأالعاص!قإ،فيإيلئااوتوازى2

ئعجرةالم3إخضاجمإ.منأخاتمكنولاشفطالق،صاجبأماتمتضطيرلث

موييماوتعذالمعجزالب،ضتغحياييماافي4موييما.تعذتنتأج!ذةإنحتى،كلام

الغجيتة.الأعماذ

صهمأزمنقاليردواالخطايا،غننتمتيعواولمتتوب!المالشعمتأناعلى5

داؤد.تي!بمنرئيس!وعقيهم،جمنهمالقليلوتقي.الأرضيىكلفيوتشزدوا

الخطايا.منأكثرواوتعضفمالزلث،غنازصيئماغيئاتعضفم6

شعياوإحزقيا

منيأدوالبالضخزحقزإليها.الماءوأدخلمدينتهجرقتاوخضن17

يلماء.آبازاوتنىالحديد

ضهيونيفحاضز؟جي!ث!يماقايذزبشاقاوأرشلشنحاريمثغزاةأتاميماافي8

منترتجفوأيدتهمالشعبقلوتاجغل9خذا.والمباهاةالتكئربزبشاقاوتقغ

أيدتهم،إلييمابالي!طينالزحيتمالزتفذغوا02تيد.ائتيأوجاغوتؤخعوا.الخوفي

إنقابهم.إلىالتبيئإشعيابإرساليال!ماءفيالفذوشوهؤشريغا،لفمفأستجات
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أرضىماغيئجرقئانقي22،خطقهموقلاكهأشوز،فغ!كزالزدثفضزت21

الضابقالعظيمالتبىإشعيابهأوصاةمابقضلىتجذ؟،داؤدشلوكوشقكالزت

عميرفيقزادالؤراء،إلىالشصنأشعياأرتجغصالأياميلكففي23.وؤياةفي

عهيون،فيالئايحينوغرىالأخيرةالاع!لاتمرأىروجئؤوبقذز؟24.القيلثجرقتا

الرقنن.آيخيرحتىخدوثهاقبلالخفايامنشيكونغقاوكشف25

يهوذاوملوكيوشيا

قمصتحلوكلفيماهلأ.وآلخم!تذخفقؤكاكرلعسلىلثمتاوعاهؤطركاكالجمالطيبفتي94

قلتاؤخة3:الإثمرخسنغناوأزاذفأصقخ!الشعمت،مستقيمهؤماغيئ2

.التقوىدعايتمئتتالكفيرزقننوفي،الزبثإلى

الزتشريغةتركواويوشئا.وجرقئاداودعداماأجزمواالملوفيكل4

وقجذهمغييرهئمإلىشفطاتفموشفموا5تهوذا،ملوفيشلاتةفآنقزضت،القليئ

شوايىغهاوتركواوقيكققاالمختازةالمدينةبالتارأحزقوا6غريتإ،أفؤإلى

فيوهؤتبئااللةكزشاائذيوهؤإلييماأساؤوااتذين7إرمياتنتأكما،خالتة

وتغيرصق.يتبنيئوأيضا،وتهلإتميتققغأقيمازجمص

الكروبيم:قركتؤعلىالزتبمؤياةرأىاتذيهؤجزقيال8

فيالفستقيمونوأقاأبادئفم،عاصقةإليهمفأرشلأعداءةالزلثتذكز9

خيزا.فجازاهمشلوجمهم

جمنتئقض!جمظاقهموجغلأيضا،غشزالاثتيالأنبياءبكرىالله.ابازك

راليمخ؟زجاءجمنلفمكانبماوخقصوفمتعقوتتنيشخعوالاتهمالقبير،



94،05سيرا!بنيشوع923

ويشوعزربابل

بنتشوغاكذلك2.الئمتىالئيماتدفيكخاتموهؤززتابل،نغطم"وكي!

المقت!المقذسهيكييمادعايتموزقعاالزلتتيمببناءأعادافهما.يوصاداق

أبدفي.يقجد

الأولونلآباءوانحميا

وتضتالمنقدتمال!وزلناأقاتمأماالعظيمؤ؟وبكراةتخفياغنوماذا13

قنازتنا؟وزفتموالقزاليبئ،الأبوات

الأرضيى؟منآئخال!أقا،جمثلهأخدالأرضيىعلىيكنلمائذياوأخنوخ4

حتىيشعبإ،وجممادلإخؤييمارئي!جمثلايوتذلماتذيوهؤأيضا،"اويوسف

تكزقت.جمظاقةإن

فيتفوقآذتموليهنالتاس،تينعظيماقجذانالاوشيتساماوأيضا6

الخليقؤ.فيخيكلالضجد

الأعظمالكاهنسمعان

وتجذدة،القيكلزقتماتذىهؤالأعالمالكاهنأونتابنسفعان
ص05

الشاجمخ.الفزدوجصيل!ئورالأساشخوتةوؤضغ2

آفيماقاالشدتأوتى4قئساغا.بالبحيرأشتةكانيلميا؟خوضاخقزأيامإوفي3

فايح.تفتخهايئلأالمدينةوخضن،تهلكيئلأ

كوكبمثلكان6.القيكليججالبؤراءمنخروجيماجمنذرائغاكان"كم

قيكلىعلىالفشيرقؤالشصيىأو7تماميما،جمنذالتذيىأو؟الغيومتينالضبحص
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كالؤزبكانبلالتهئةير.ال!حمبيخلاليفيالمتلأيئؤالقرخصقوسأو8،القليئ

قصلفيلبنانتبالبأوالميا؟،تجداوليعلىالرنتتيأوالزبيع؟أتاتمالمزهير

القطروقيالدق!بإناءأوالمجقز؟،علىالمحتيرقيالتخوليأو9القمي!،

إلىصالشامخال!زوأوالمثميركالريتودقكانابل..كريمحخيربكلالمرتني

وتصغابالتهاء،وتت!ثسحالفايخزة،الكهنوقيحفةترتديكان"حين.ال!حمب

اوحين2قجلإ.علىقجذاالقيكلىرحاتتزياكان،المقذسيىالقذتحصإلى

القذتح؟قو!دعلىوالمحف!هؤفيماالذبيخيما،أعضاءيناولوته!الكهتةكان

مندائر؟وشطلبنانفيصغير؟كأزز؟كانكالإكليلى،مساجمدوةبهيحيما

الزتوتقلإقةوا!فينأئقيهمفيهرونتنيشلاتؤمنكانوااهؤلاء3.الئخيلى

المذتحعلىيخذقييماإتمامصاوجمنذ4.إسرائيلتنيصجموعأماتمأيديهمفي

غصييرمنوتسكم!الكأسإلىتذةاتمذ5القدييريلعليئالذبيخؤوترتيمب

الجميع:قيلثالغليئأماتمقرضتةرائخةالقذتحصأسقلىجمنذت!كبه،الجتمب

القطروقؤ،بالفضؤالقصنوغؤبالأبواقيهرونشلاتؤمنالكقتةتهيفاثتم6

المجتمعينكلكانالحالياوفي7بشعبإ.الغلئيذكمعظيمصوتفترتمع

اوكان8القديير.القليئالإليمايزتهمساجدينالأرضيىإلىبوجوههمتنخنون

رحالبفيتتزددضداهاكانائتيالغذتؤبأصوايهمصيشخونالمغئون

الزلتإلىبطفبايهمتتضزعونالغليئالزتشص!كانافيما9،القيكلى

الزلت.جمباذ؟يخدقةتيئمأنإلىالزحيم؟

منالمجتمعينكلعلىتذييماوترقعالقذتحصغنيتننرلىي!فعانوكان02

شقتييما،علىأشميمابمرورومفتجزاالزتتزكةمعيئاإسرائيلتني

الزدت.منالتزكؤيقبوليشجودهميكزرونالجميعفيما21
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كلفيالعظيمةالأعماذتعقلائذيالكودبإلةالزلتباركواوالآن22

وتنيالقزخقلوتناوتمتح23بزحضؤ،ويعاجملنا؟الزجممنويغالمنا،مكالق

وؤعل!زحضييماعلىوتبقى24؟الالاممذىوعلىهد؟أتامنافيال!لاتمإسرائيل

الحاتجؤ.وقسبفيبالخلاصيىتنا

جتلىفيال!اجمنون26:أقةتدغىأنتستجقلاوالثايثةأمقتهما،أفتالق25

شكيتم.فيال!اجمنون4الأغبياوالقوئمالفيسطتين،تينوال!ايهنونشعيز،

فيأقوالأالكتالبهذافيكتئت،الأورشليميسيراخبنتشوعأنا،27

الفكزدققلقنهنيئا28.قلبيمنالجكقةأفاضتهاوالقعيرقؤ،ال!لوفيآدالب

تستحيللابهاغيئوإذا92حكيفا.فيكونقلبيمافيوتحقظهاالأقواليهل!في

طريقة.4ئضيالزتنوزلأنشيء،عقييما

سيراخبنيشوعصلاة

لإشمكأرقع.مخفصياللهياوأشتحكالقلأالزثأئهاأحضاك

ه

شزفيومنالمولبمنوخفطتنىوتضزتنيأغنتنيلالذ2الخمذ

خصومي.علىغوئاليوكنتوالافيراء،الئميقؤ

لإئيلاعيالمتأقبينأنيالبمنأنقذتنيآشمكوعطقؤزحقيذويكثز؟3

بي.خفتاتتيالكثيز؟القصائمبومنبي،القتلثإلىال!اعينوأيدي

لييكنولمبيأحاطتاتتيالتيرالبتهيمبمنخقصتنيلاتك"أحقدك

الجائيرالكلامصومن6الأل!ي!تيما،وأكاذي!بالمولبأعماقيومن5إشعايها.فيتد

القيلث.جمنذ

خصوميوكان7:الخحيمحاقةخياتيوتقغتالمولبمننفسيدتت
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ئعيئني،غفنباجثاخوليوتالزثتصيير.جمنولاجقيما،كلمنئحاجمروتني

أحذا.وتجدثفما

أنقذتكي!الاصدام،سال!فيالخليقةوأعمالكردثيازحقتكقتذكزت8

الأعداء.أيديمنوخقصتهمزتجوكائذين

وضزخث.الموقيجمنتنقذنيأنراجئاالأرض!جمنضلاتيإليكفزقغت9

تتوكنيلاتخققحني،أنوتقدو،القديمأنتأبي،أنترت،.ا"ياقائلأ:إليذ

الذوايمعلىآشضذأحقد11.المتغجيرفينأماتمضعفيوفيالضيتيأئامصفي

الشكير".آيالبثكوأزتل

أحقدكيذلذ.تعاشتيوأنقيتالمولب،مناوأنقذتني2ليفأشتخبت

الزث.أتهاآسقذوأباليكوأشتحك

الحكمةطلب

ضقواتي.فيعايئاالجكضةطقئت،أسفاريأبالثمزأنقبل،صشبابيأيامفيا3

أزقزت،احئى5آئتق!تها،أتاميآيخيروإلىجيها،فيتضزغتالقيكلأماتما4

بآشيقاقؤ.طريقهافيأسيزوأناشبابيوفنذ.قلبيبهاققيرخالجتمب،كباكوز؟

وكان17الضغيرقؤ،منبكثييركويئثحتىقليلآإليهاأدونئأقفتإناوما6

الجكمة.ليئأتاخلقنكئافالإكرالم.عظيمتجاحفيهالي

قغفث.ماعلىأئذلمولاالخيزفأتتغتبالجكقؤ،أعقلأنعلىوغرضث18

أعمل.ماكلفيالشريقيماعلىخريضاوكنمثالجكقؤأجلىمنوكاقخت91

آفيلافيإلىقئبيوخفث02لها.تجهليعلىوبكيثال!ماطإلىتديوقذذت

فيأقغفقنالتدء،القفمصمنعلىخضفتبهاؤتجذتها.وبالطهاز؟الجكقؤ،
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جوزيتوآكيشالمحها،وزاءهاال!غيإلىبخماشؤتقتولائي2ا.أمريمنخيز؟

أشتحه.بهاائتيالقصاخةقتخنيالزلتفين22تجزاء.خيز

قدرشتي.ولازمواديمباللةإلىالمحتاجونأئهاإلىتعاتوا2

تخزكونولاالغط!ثيىبهذانفوشكمويماذابخهاليكمتعتيرفونيماذا24

ساجمئا!

الئغسب،منقليلأيمتف26مالأ.يمففلاالجكقةأقوتا:أنأرياماوهذا25

منكم.قريتة!فالجكضةيلتأديمب،نفوشكموأجمذوا

كمتففكملا28الزاخؤ.منكثيزافؤتجذتقليلأتجئتكي!أنطروا27

تك!يحبوتة.جمقاأقللاته"الجكقيماعلىيلخصوليتنفقون

قوالبقبلغضلكمإعقلوا03بآفيداجيما.تخخلواولاالزلتبزحقيماإفزحوا92

أواييما.فيخيزايجازيكموالزدت،الأوالق



باروخ

جفقيا،بننح!دتابننضذقتابنيمعسيابنننيرتابننباروخيسفمهذا

الخاميى،الشهيرمنصال!اجصاليومفيالخامسؤ،ال!نؤفي2بابلفيكتتة

بالئار.وأحرقوهاأووشليتمعلىالبابلتونأستولىحين

وجميعتهوذا،قيلثيوياقيتمبننيكنياقسامعصعلىال!فزهذاباروختلا

المملكؤوأعيانيالقيلثتنيقسامععلىأيضاوتلاة4شماجميما.إلىجاؤوااتذين

بابلفيال!اكنونصفيهمبقن،وكبييرهمصغييرهم،الشعبصوجميعوشيويخها

واحدكلمنمالآوجمعوا6الزثأماتموصفواوصاموافبكوا5سود.نهيرعلى

جلقيابننيوياقيتمالأعلىالكاهننإلىاوزشليتم،إلىوأرسلوة7فذرتيماح!ت

تسقتمجمنذماذلككان8.أوزشليتمفيمغاكانوااتذينصجميعوإلىشلوتمبنن

العالثرفيتهوذاأرضيىإلىييودهاالقيكلىمنالمسلوتةالزلتتيمتىآنيةباروخ

تهوذاقيأيوشئابنصحذقياصتعهااتتيالفقتيآنيةوهيئ،سيوانشهيرمن

وعامةوالعظماءوالفشاغوالزؤساءيكنيابابلقيأتبوخذتقرشبىتعذما9

بابل.إلىأووشليتممنالشعب
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أورشليمإلىبلاغ

فآشتروامالأإليكمنردي!لنحن"ها:يقولونأوزشليتمشعحبإلى.اوكتبوا

علىوقذموهاقرابينوآصنعواوتخوزاالخطيئؤعنيتكفييرودبائخمحزقالتىبه

آبييماوبلطتث!صزبابلقيلثتبوخذتضزأجلمناوصفوااإلهنا.الزتمذتحص

وئنيزقؤةالزلثافيمتخنا2ال!ماءكأتامصطويلةالأرضيىعلىحياتهمالتكون

وصفوا13برضافما.وتحالىكثيرةأئاقاوتخدضفماطفهماتحتونحياغيوتنا

:اليومهذاإلىعئاغيظايرتذولمإلييماخطئنالأنناإلهناالزلتإلىأجينامن

الزتقيكلفيتوبتكموأعينواإليكمأرسلناةاتذياليهتاتهذااوآقرأوا4

وقولوا:15:والقواسمالأعيابأئاتم

بالخطاياالاعتراف

نحنلنا:الأئاتمهد؟حالناهيئكماالعاوولناالخقكلإلهنا"للزب

وآبايناوأنبيائناوكقتيناووؤسائنا6!ويملوجمناأووشليتموشكانتهوذارجاذ

وصاياةفيوتسلذتهنسقغولماوغصيناة8إلهناالزلتإلىخطئناالأننا7

نعصييماصونحناليومإلىمضزأرضيىمنآباءناأخرقيافمنذ9لنا.أعطاهاائتي

بواسطيماالزثبههذدنااتذيالشزبنالجقحتى2وعيل!إلىئصغيولا

وع!لألتتاتدزأرضاليعطتنامضزأرضيىمنآباءناأخرقييوتمموسىعبد

لجميعولاإلهناالزتلصوقينسقغلمذلكومغ21؟اليومهذافيكما

الشزيرقلبيماأهواءمتاواحدكلتبغبلإلينا.أرستهماتذينالأنبياءكلامص

إلهنا.الزتأماتمالذنوتويقتيردثغريبةآلهةيعئذوأخذ
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ووؤساغوملوكاقضاةلهتؤغذناماالزتلنقذأنمنلذلا"فكان

،:ص.-صص.2

الويلاقيمنأوزشليتمفيعليناجايئاوتهوذا،2إسرائيلفيوشعئا

موسىشريعيمافيوزدماحسمباقبلمنكقهاال!ماءتحتجمثلهاتحاثلمما

أخضقناذلكوقوق4آبنييما.تحتموالآخرآبييماتحتمبعفشاأكلحتى3الأخبارمن

فيعازاوأسقناخرائاأرضناوجغلخوتنااتتيالقمايلثصجميعإلىالزلث

إلىخطيئيناتجزاءالجربذذالذليفينحنفإذا5تيتفمبعثزنااتتيصالأقمصجميع

لصويإ.نسقغلملأتناإلهناالزت

فهد؟7.إلا!ثاتمهدحائناهيئكماالعاوولآبائناولناالخقكلإلهنا6"للزصت

ميوليغنتائبينإلييمانتضزغلملكتنا8بها.الزتأنذزنابناحقتائتيالويلات

بنا.أنرذماكلفي4عابوهؤوعيذة،الزدثبناتقذلهذا9الشزير؟.قلوبنا

لنا.أعطاهااتتيبؤصاياةنعقلولملصوييمانسقغلملاتنا01

النضرع

بتدمضزأرضيىمنشعتةأخرقيائذيإسرائيلتنيإله"الزلثأتهاا"فالآنا

إلىبايئاآسقاوتجعل،وجترولتىوفعجزالبوبآيالبمرفوعيما،وبراعقدير؟

غئاغضتذافأصير!ث3.أواميركجميغوخاتفناوكقرناخطئناإئناا2صاليومهذا

صلاتنارثياإسقغا4.تيتهمتشزدناالأقمصاتذينفييقيمالي!وىعذنامالاتنا

أهلتعيردتاحتى5شتوناائذينجمنذحظوةوأيفنالأجيكوأنقذناوتضزغنا

ته.شعئاوذزتته"تعقوتآختازائذيإلهناالزلثأنتأئكالأرضيى

وآشمغنا.أدتكأفيإلينا،وآلتفتالفقذسقيكيكمنرلثيا16"تطقغ

أجسابهممنأرواخفمخزتجتاتذينفالأمواتوآنالز،عيتيكإفتخا7
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الضحنتؤوالطهورالبائس!الئفوسيىأصحابابل8يغدلكرثياتحمدوتكلا

انحن9يعدلكرثياتحمدوتذهمالجائعيماوالمطودبالضعيفؤوالغيودب

عقيناأنزئ!تلاتكبل"2وملوجمنا،آبائنابشفاعؤإلهناالزثأتهاإليكنتضزخلا

قالوا:اتذينالأنبياءعبيدكألينؤعلىمنةخذرتنااتذيالشديذالغضمتذلك

لآبايكمأعطيتهااتتيالأرض!فتسكنوابابلقيكوآخذمواأكتاقكمأحنوا21

كالزمنقخوث23بابلقيكتخاموابأنالزثأنايصوتيتسمعوالموإن22

كلوتصيز،والعرسوالفزحصالطزبأصواتأووشليتمصشوارعومنتهوذا

البشير.منفقفزةالبلاب

فحققت،بابلقيذتخاتمبأنالزلثأئهايصويكنسقغلمدزوليهئنا24

آبائناوجمظاتمملوجمناجمظاتمتنئشنأنالأنبياء:عبيدكأل!يشؤعلىمنةخذرتناما

بالخوجتعيسؤميتيماتعذوضقيعصالقيلىالتهالييحزقرمتةهيئوها25قبويىها.جمن

اتذيقيكلكصازتهوذاوتيمبإسرائيلتيمقيشموتجزاء26والوباء.وال!ي!

الخرالب.مناليوتمفيإهؤماعلىبآسمك؟عيئ

تكفمتكما28وزحم!خنالببكلإلقناالزثأئهاعامفتناذلذ27"ومغ

قائلأ:إسرائيليتنيشريعتذيكتمتأنأمرتايوتمموسىعبدكيسالبعلى

اتتيالأقمصفيقليلآعدذاالكثيزجمغكمصترثيصوتيتسمعوالمإن92

لكتكمعنيد،شعمبلأتكمالآنليئتسمعونلاأتكمأعيرفث03تيتهم،أشتتكم

إلهكم،الزلثهؤأناأتيوتعلمون31كلاميتذكرونال!ئيأرضيىفي

ال!ئيأرضيىفيبحمديقشمئحون32يل!معصوآذاتاواعيةغقولآوأعطيكم

خلماوتذكرون.أعمايكمشزوغنجمنابكمغنوتعودؤن33آسميوتذكرون

نأحقفتاتتيالأرضيىإلىفأعيذكم34.الزلثأناإلئخطئوااتذينبآبايكئم
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أعدادكموأكثوعتيهاوتسيطرونوتعقوتوإسحقإبراهيتملآبائكمأعطتها

لكمفأكون،يزولىلاعهذاوأعاهدكم35الأبد.إلىكبيزاشعئاوأجعلكم

اتتيالأرضيىمنإسرائيلشعبيأبعثوأعو؟ولاشعئا،ليوتكونونإلفا

له.أعطيتها

والزوخالقيقةالتفسنتصرخإليك،إسرائيلإتةالقديزالزلث"أئها

إلىباقيأنت3إليكخطئنالأئناوآرخئمرتيافأسقغ2.المضطيربة3

فهالكون.نحنأفاالأبل!

وأبناءإسرائيلتنيموتىصلاةإسضغإسرائيلإلةالقديزالزسث4"أئها

الشز.بنالجقحتىلصويكتسمعواولمإلقفمأنتإليذخطئواائذين

ونحنإلقنا،الزثأئهاوقدرتك6اليوتمآسقكتذكيربلآبائنا،خطاياتذكرلا5

بآسمكندعؤحتىقلوبنافيقخافتكجغفتلأتذ7الزتأتهانحقاك

آباؤناآرتكتهااتتيالخطاياجميغذايهرينإليها،شبينااتتيالذيايىفيونستحذ

وتأديؤوالئعنؤيلتعيييرسبيتناإليهاائتيالدياليهدفيتزاللانحن8.أماقك

إلقنا".الزلثأتهاقجروذاتذينآبائناقعصيالبغنالجسالب

إسرائيلشعبفيالحكمة

.الماذاالجكمةوتعتمواآصغواالحيا؟،وصاياإسرائيلتنيياإسمعوا9

جمداب"وفيالغربإ،فيشختمالأعداء؟أرضيىفيأنتملماذا،إسرائيلتنييا

الثيماطريقسقكئمفلو13الجكمو؟ينبوغتركتملأتجمأما12.تح!بونالموتى

:الأياممذىال!لامصفيحياتكمتجشتم
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الحياةأينتعيرفواحتىالقفموأينالقؤةوأينالجكمةأيناتعقموا4

البقاء.وطولىال!لالموأينيعيونكمالتوووأين

الأقيم4رؤساوجذهااهل6كنوفيها؟علىعثزأوالجكمةوتجذقن5

وتكيزونال!ئماءطيوزئسابقونوائذين17؟الأرضيىؤحوشيىوأسيادالغريبيما

أو18خذ؟جمنذتجمجيمامنتقفونولاالبشوعقييماتعتمذجمقاوالذهتالفضة

القبورفيكفهمتوازوا91ليمزها؟أحدتدريلابقهار؟الفضةتصوغونائذين

وشكنواالئوزرأواالجديدالجيلىأبناءوهؤلاء02.آخرونقكايهمفيوخل

علىقبضواولاشئقهاتفهمواولم21الجكمهطريقتعيرفوالمضلكئفمالأر

كنعانفيقسموعةتغذفلم22.تعذفموتنوهمفمغئهاأبتعدوابلتجوقيرها،

الأرضيىفيالجكمؤوراةسغوااتذينهاتجزتنوبل23.تيمانفيقرئيةولا

تعيرفونتعودوالمالقعيرفؤغنيوالباحثونالأمثاليوزواةوتيمانمديانوئخاز

شئقها.تتذكرونولاالجكمة

حدوببلاهؤعظيم25،ملكهأوسغوماالتيماتيتأروغماإسرائيلتنييا"2

الماهرونالضخالموفمالتدءفيالخبابر؟قثماهيوكانهناك26.قياسبلاوعالي

فققكوا28القعيرفؤطريقئرهمولماللهتخترهملمأولئك27.القتاليفي

يغبائهم.وآنقرضواالجكمؤإلىلآفيقارهم

آجتازقنن03؟الغيوممنبهاونرذالجكمةفتناوذال!ماءإلىضجذقن92

وأإليهاالطريقتعيردتأحذلالا،31الذهمب؟علىوفضقهافوجذهاالبحز

شئقها.تفهم

ثتتائذيهؤأوجذها،وبعقل!تعيرفهاشيءكلتعير!تاتذياللةولكن2

الئوزدعاواتذي33.أربععلىتمشيحيوانا!بوملأهاالأبدإلىالأرض!
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وتهفلت.قدارايهافيفتلألأتالتجوتمصتغوائذي34بخوفيوأطاغاقظهز

أبذغها.لقذيمتهقلةوأشرقتهنا!""نحن:فقالتودعاها35

لتعقوتوأعطاهاالجكم!طريقوتجذ37.تهقثيللااتذيإلهناهؤهذا36

البشير.تينومكثتالأرضيىعلىتراءتثئم38حبيبيما.لإسرائيل،عبد

فلةبهاتم!كقنكل،الخالدةوشريعتةالث!وصاياجمتاثالجكمة

وآحتفظواتعقوتتنييافآرجعوا2.يموتونيهملوتهاواتذين،الحياة

قجذكم،تجدونفيها3.طريقكملئنيزضويهافيسيروا،قلوبكمفيبها

لناقنيئا4.بالخخلىالشعوزتبعثوفيكمئفايخركم،الغريبةالأقتمتدعوافلا

لذينا.قعروف!اللةيرضيمالأنإسرائيلتنونحن

وعزاؤهاأورشليمشكوى

الأقيمإلىتباعوالم6حئا.إسرائيلبكزأبقيتمقنيا،شعبييا"تشخعوا

وهؤأغضئئموة7.أعدائكمإلىفأسلقكماللةأغضبئئملأتجمبل،يهلاجمكم

اتذيالأزليئالإلةتسيتئم8تهلاللشياطينالذبائخقذمتملأتكمخايفكم

تحلالئيماغضمترأتحينفقاتت9زئتكماثتيأووشليتموأحزنتمتققذكم،

سئيئافرأيت.القواجع؟أشذبيأنزذالزث!صهتونجارالبيا"إسقعن:بكم

.وئواح2بسكاودعتفمولكتيبفزحزتيئفم11.الأزليئالتيماتدعلىوتناتيأبنائي

أبنائيمنالضهجورة،كثيرينمنالضنبوذةالأرقلةأنابي،أحديشقتالا2

طريقتسفكواولمفرائضةيتعتمواولم13التيماشريعؤغنوحادواخطئوالاتهم

القويميما.بتعاليميمايعضلواولموصاياة
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اعلى5وتناتيأبنائيالأزليئاللهستىيوتمعهتونجارالبياتذكرونإلاا"4

ئشفقولمشيخاتحترئملمالقسالبأعجميؤوهحؤأق!تعيد،منجتتهاأقؤتد

وتركونيتعيذاوأقتادوفمالأرقلةأناالأحباءأبنائيافأخذوا6طفلىعلى

تناتي.دونوحيدة

بكمأنرذائ!ذيغيوأحذلا18؟أبنائيياأعيتكمأنليكي!والآن117

فيسيرواأبنائييااقسيروا9أعدائكمأيديمنينقذكمأنيقدوالويلاقي

لابتهالياجم!خولب!تلاصيامصالحلو؟ايباشخقذت02قحزونةلآنافأنا،طريقكم

منفينقذكمبالثيماوأستعينواأبنائيياتشخعوا21.أتاميمذىالأزليئالئيماإلى

القذو!يى،الواحدبالأزليئإلأليرجاءفلا22.عقيكمالفتسقطينالأعداءأيدي

يخلاعكم.قريتاجمناتنالوتهااتتيبالزحميماإلأبيتحلفزخولا

الأبلإ.إلىبفزحءوآبتهاجليشيردكماللةلكنونواحباموع23"ؤذعتكم

جمندمنخلاضكمسترينقريئاهكذاسبتكم،عهتونجاراتترىفكما24

الأزليئ.ءوبهاءعظيمبقجدتنالوتاالتو،

لكتكم،آضطهدوكمأعداؤكم.أبنائيياالئيماغضمتببير25"تحفلوا

المدللونأنتمعقيكمأسفييا26.رقاتهموتدوسونقريتاهلاكهمستشهدون

الطرقي.قطاغكغنمءسقتهاالؤجمر؟الطرقيفي4الأعداساقكئمكي!

فيتذكزكم.الشزهذاعقيكمجقمتائذيبالتإوآستعينواأبنائييا"تشخعوا7

غشزغزيقتكمتضاجمفواأنالآنعقيكئمالئإ،غنيتضلواأنيوفاعرفتموكما28

تجفمثوحذةوهؤالقصائمتعقيكئمجقمتوحذةهؤ92إلييما.للعود؟قزالئ

الخلاصيى".تعذالفزخلكم

ويل31.بالغزاصسيأتيلثالاتسمصبهذادعافيفاتذي!أووشليتمياتشخعي3
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أبناءفيآستقلبتائتيللمالقويل32.بسقوطلثوقيرحواتهبوفيلقذين

ستحزنكذلك،بسقوطلثوآبتهجتبخرابلثقيرحتكمافهيئ33.وآستعبدتهم

عنفواتهاوأحؤلشكايهابكثر؟الاعتزارمنوأحيرمها34الذماو.بهاتننرلجمنذما

الشياطينوتسكنهاتعيذا،أقذاالأزليئجمندمنعقيهاتننرذنازالأن35ئواحإلى

طويلأ.زمائا

التإ.جمندمنإليكالآتيئالفزخوآنظريالشرقيإلىأووشليميا6+تطلعي

الغر!بإلىالشرقيمنفحتميصدةخموغاقادمونوذعيهماتذينأبناؤفيها37

الثيما.بقجدآبتهاخايستحونوهمالواحدالقذوسبكلميما

الأبدئ.التيماقجل!تهاءوآلبسيوالقذلؤالتوحيباسنأووشليتمياإخلعي

5ص

لأزليئاصقجدبتاجرأشلثوتؤجيالئيمامنالضلاحصائذيثوتتسربلي2

الخقال!لائموتدعوفي4ال!ماءتحتالشعولبلكلبهاءفيالله"ئظهزحتى3

الئو.جمباد؟وقجذالأبدإلى

الشرقيإلىخويلثمنوتطقعيالأعاليفيو!فيأووشليميا"فآنهضي

القذوسبكلميمامغيربهاإلىالشصيىقشيرقيمنمجتمعينأبناءفيوآنظري

تسوقهمصالأقدامعلىقثئاغنلثدهبوا6الثيما.بدكيرتبتهجونوهمالواحل!

القلكوقي،بأبنايمتليقكماممخدينمكزمينإليلثيعياهماللهلكن4،الأعدا

كفهاالأوديةتملأوأنوتقيما،عاليجتلىكليمقذأنعلىعرتمالزتلأن7

تعثرواأندونالتيمايمجل!عقيهاإسرائيلتنوتسيزحئىالأرضيىلتمهيد

سيعيداللةلأن9الئإ.منبأميرالزائحؤطتبشخيركلالغالبمنيظقلهم8

عنلإ.منوغدليئزحمؤقجدئورفيئعيذهمفيرحين،إسرائيلتني
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إرميارسالة

اتذينتهوذاتنيإلىوأرشقهاإرمياكتتهااتتيلزسالؤلصت!.6 ص0.1هدا

الزثأمزةماوفيها،بابلإلىتسبتهمأنعلىالبابلتينقيكعزتم

لفم.يقوتةأن

الأصناممنالحذر

إلىالبابلتينقيأتبوخذتضر،ستسبيكميهذاالئإ،أماتمخطاياإرتكنتما

ذلذوتعذأجيالي،شبغؤإلىطويلةوأزجمتةطويلةليشينتقضونخيث2بابل

ستزونأتكمالآنمنفأعيرفوا3.سالمينأرصكمإلىهناكجمنالزتيعيدكم

أكتايهمعلىالتاستحملهاوالذهمببالفضؤقطلتةالخشمبمنآلهةبابلفي

تتشثهواأنفآحذروا4وآرتعاد،بخوفيالبابلتينمنقعبود!وهيئ،وتجولون

تخافوالالها،تسجدونتزوتهمحين3عقيكمتستوليالزهبةتذعواولابهم

فقلاكه7"رثيا3ال!جوينبغيوحذذ"لذ:قلوبكمفيقولوابل6،الآلهةهد

بكم.تهتتموهؤمغكم

بالأصنامتنخدعوالا

الخشسب،منالتخاوأل!يمتتهانختوالذهمب،بالفضؤقطلئةآلهةهد؟8

كتؤجةالآلهةهلإ؟تبدوهكذا،الرينةتجستوكفتا؟9:التكقمعلىتقلإولافهيئ

الذهمتآلهيهممنالكفانتسوق.اوأحيائاإليها.التاس!تحملهبذهمب

يرتنونهئمكذلكالقعابد.لزوانيجمنهاأعطوااووتماا.تتزئنونوبهاوالفضة

كاتتلوكماوالذهبيالفض!القطلتةهد؟الخش!بآيهةبالقلابسي
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الأرجوانئلبسوتهاوحين.وال!وليرالضدأجمنتسقئملاأئهااغيز2رجالآ

تدفيالإتااتحمل3عقيها.الكثي!القعبل!غبارمنوجوقهاتمسحون

ويصيمأ14إلييمايجرمقنيقتلأنتقدولاولكتاالتلدكحاجممضولجائا

تعيرفبهذا.والقصوصيىالحرلبمننف!اينقذلاولكتاوفأشاشيفابيمينيما

تخافوها.فلا،آلهةهيئماأئها

القعبد،فيتوضعغأنتعذآلهتهماكذلك6تنفعلاالمكسوزالإناءأناكما5

يجيرلمقنعلىالأبوابتققلاوكما7.أقدامصالذاخلينمنغبازاتمتيئفعيونها

بأبوا!بقعابذهمالكهنةيحضنكذلكالمولب،إلىتسوقوةأنقبلالقيلثإلى

أكثزال!وقيلهاايضيئون8الآلهةهدالفصوصقتسلحتيئلأوقصاريغوأقفالي

امثلها9شيئاجمنهاتزىأنتقدزلاالآلهةهد؟وليهنلأنفيهميضيئوتهامقا

ثياتها،ويأكل3الذوتنهشهاالخشرات،تنخزهاائتيالضعبل!عوارضيىمثل

تحطورؤوليمهاأجساجمهاوعلى21القعبد؟خالبمنوجوفهاتسؤد02تشعزولا

أتهاتييرف!بهذا22.الهرزةتقبعوعقيهاالغصافيير،وسائووال!نونوالؤطواط

قسحوة.إذاإلأتلمعلايرتنهاائذيوالذهم!23تخافوها.فلا،آلهةهيئما

وليهنثمننبأئإلأشياءهدالتاسيشتري"2بذلكالآيقةشغزمادؤبوةوحين

تدذوهكذاأكشالمحهمعلىتحملوتهافهملهاأرجللاأنوبما25لهاحياةلا

منتنهضرلالأتها26بالجزيتشعرونتعبدونهاواتذينشيء،لاأئهاعلى

تقدوأمالوهاإذاولايوقفوتها،حينذايهامنتتحزكولا،تسقطحينذايها

إليها،المقذمةوالذبائحع27الأموالبإلىكماالهداياإليهايقذمون.تستقيتمأن

علىيوزعوةأنبدلفسمقخنهتبقىمايساؤهموتأخذجمنها،!سفاالكهنةتبيع

وأالطضث،بسببإقاالطاهرالبغيزالتساءإنحئى28والعخنر.القساكينن
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بآلهةء،هيئماأتهاتعرفونالأمثلؤبهد؟،الذبائخهلإ؟تلضعالؤضعصبسبمب

تخافوها.فلا

آلهةتسمىباطلأ

حتىوالفضيما؟بالذهبالقطلىالخشمثهذاآلهةي!مىختيبأئ92

بثيالبالكهنةتجي!نالآلهةصهد؟قعابدفي03بخدقيها!تقمنالتساغإن

ويعؤلون31تندبونمكشوفةورؤوشفموالئخىالشعيرقحلوقووفمفمرقؤ

الآلهةصهد؟غنتننرعونثتم32القيمبقأ؟بؤعلىكالجالسينصآلهتهمأماتم

أحسنأوأحدإليهاأساءوإذا33وأولادهميساءفمليلبسواثياتها

قيكائقيتمأنتستطيغلاكمايمالمحئةأوئعاقتةأنالآلهةهد؟تستطغفلا

تذزاأحانذزإذاوالماذ.الينىتهمتأنتقدزلاهيئكذلك34تخلغةأو

الضعي!تنقذولاالمولبمنإنسائاتنخيلا35تطاي!ا،لافهيئبهت!ولم

الضيتيمنالإنسانتنخيولاللأعمىالتصزترذلا36القوئتدجمن

الخشمبمنالقصنوعةالآلقةفهد؟38تتيمإلىتحميمنولاأرقلةترحملا37

تعسدوتهاواتذينالجتلىمنققلوعةحجارةئشباوالفضؤبالذهبالمطليئ

والبابلئون04خفاآلهةأتهاتح!يسبأوتظنفكيص93.معينيبلاتصيرون

جمنةوتطفبونباذالإلهإلىيفذموتةأبكتمزأوافإذابها.تستهينونأنف!هم

أنف!هموهم41.تهيقولوتهماتفهمالإلاهذاوكأنالئطقإلييمايعيذأن

تفهمونلاإتهم،آلهيهمعنتتخقونلاهذاووغتم،الحقيقةهد؟أدركوا

فإن43بالتخال!ليتخرنالطرقيعلىوتقعدنيالجباليفيتزئزن4،التساأقا42

قيميهابمثلىتكنلمأتهاصاجبتهاعترتقعهاوناتممنهنواحدةعابوفىعا
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تحشبأوتظنفكي!،باطلالآيهةصبهد؟يتعققماكل44خبلهايقالغولم

خفا؟آيهةأئها

نأصايعهايرياماإلأهيئفماوالقمائغالتخاوصتغهاالأصنالمهد؟4

آيهة.صنعوةمايكونفكي!طويلأتعيشونلاضنعوها6"واتذينتكون

حربتقعوحين48والعازالروزإلألإبنائهمالئاسهؤلاءتتوكلاوهكذا47

وهيئ،آيهةهيئماأتهاتفهملافكي!94لإنقابها،الكفانتتشاووكارثةأو

قطلتؤخش!بمن4أشياهيئ5كارثؤ،أوحرلبمنتف!هاتخقمقأنتقدولا

آيهةهيئماأئهاوالفلوذالأقتموشئفهئمزوو.أثهاقلنقزوالفضيما،بالذهمب

هيئماأتهاترىلافقن51الئيما.تدتصنغهاولمبشيرأيديصنغتها4أشيابل

آلهة؟

مطزاالتاشتعطيئأنولاتلدعلىقيكاتقيتمأنتقدرلاالأصنامهد؟52

شيئاتنفعلافهيئالطفم؟منإنسائاتنقذولاتخضهاقضتؤفيتحكملا53

هدقعابذفيناوآشتعلتوإذاوالسماء.الأرضيىتينتطيواتتيكالغرباني54

وتنجونكقتتهاتفزالفضؤأوبالذهمبالقطليئالخشمبمنالضصنوعؤالآلهةص

هيئكقيما.هذاوقوق55التاروشطالغوارضيىجمثلفتحترقهيئأقابأنفميمهم

آيهة؟تح!يمبهاأوتظنهافكي!غذؤاولاقيكاتقاوتمأنتقلإولا

الكاذبةالآلهةعجز

تنخيلاوالذهمببالفضؤالقطلئالخشسبمنالقصنوعةالآيهةوهد؟56

تدايغأندونويباشهاومضتهاذهتهاتسرقوناتذين57القصوصيىمنأنف!ها

منخيوصاجتهتنفعوعا!أوالقتاليفيباليملتميأولهذا،58أنفيمهاغن
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وضو؟هد؟،الرورآيهةصمنخيوالتيمبفيماتحقأوبابةهدالرورآلهةص

والثجولموالقموالشص!95هد؟الرويىآيهةصمنخيوالقيلثقصيرفيالخشصبمن

هتتإذاوالزيحلقغإذاالترقوكذلك06.طايعةوهيئواجتهافتؤدي!يء

بهأمزتماتنقذفهيئضكقهاالأرتعبزبأنالغيوتمالزلثيأمموحين61

به.أمرتماتنقذوالغابالبالجبال!يتدقزقووامنالمرشلةالتاووكذلذ62

لاتهاآيهةتحمي!سهاألأيجمبيهذا63قؤةولاشكلأهدتساويفلاالأصنالمأقا

آلهةهيئماأتهافآعرفوا64بشيرإلىتح!يمنأنولاحكفاتصدزأنتقدولا

تخافوها.فلا

للشعو!بتجتيرحلا66تبايىكهمأنولاالملوذتلعنأنتقدولاوهيئ65

الؤحوشنإنحتى67كالقمير4تضيولاكالشصحيىتنيوولاال!ماءفيآياب

منبشكلىآيهةهيئماإذا68تنفعهاقلجألهاتجذأنتقدولأتهامنهاخيو

تخافوها.فلاالأشكالي،

منالقصنوعةآيهئفمكذلكالخيار،خقلىفيالطيوزئخي!لاكفراعؤ96

عقييماتحطئستالبفيكعوشجأيضاوهيئ07والفضؤبالذهمبالقطليئالخشمب

منيباشهاتزىوحين71الطلميما.فيمرمئكقيمبأوتخادث،ولاالغصافيز

أشياءذاتهاهيئإثهاحتى.آيهةهيئمااتهاتفهميتقف،والمرمنرالأرجواني

ائذيالقمديقالزجليكونوهكذا72الأرضيىفيعازاوتصيوالذوذيأكلها

العار.جمننف!اتحفألأتابؤالكابالآلهةصهد؟منأفضلتهصنتملا
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عزرياصلاة

ويباركوتهلمالزتئ!تحونوفمالقهيمبوشطتتقشونفكانوا324

الزدثأئهاأنت26"فبازكهكذا:وصفىالتايىوشطغرزياووق!25

صتغتصماجميعفيعا؟4لأنك27الذهويىإلىويقخذآشفكليختيأبايناإلا

حكفت28خقأحكامذوجميعفستقيقةوطزفكصابقةكفهاأعمالكلنا،

أووشليتم.المقذشؤآباينامدينؤوعلىعقيناشومنعتيناتجقئتمافيبالخق

وأثفناخطئنافإتا92خطايانابستحبوالغدليبالخقهذاكلعقيناتجقئتأجل،

نحقطها،ولميؤصاياكشمغناوما03شيءكلفيأذتئناغنك،آبتغذناحتى

وجميغعقيناتجتئمتماجميغ31لناخيولكانأوضيتناكمابهاغمئناولو

وكقاليأثض!أعداءأيديإلىفأسقفتنا32بخكمءحقضتغتةبناضتغتما

أفواقناتفتخلنوالآن33كقهاالأرضيىعلىماظايمءوأسوأقيلئدمالىمبجضين

عئاتتخلفلا34.لكالتماجدينجمباذكنحنوالعاوالجركببناثجقأنتعذ

إكرافازحقتكجمتاتن!خلا35مغناتنقفغهذكولالإتسمكالذوامصإكرافاعلى

258
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يمثوأئكوغذتهماتذين36!ذييكوتعقوتعبدكوإسخقخلييذلإبراهيتم

الشعولبقلأرثياضزنا37.البحيرشاطتيعلىوكالزملىصال!ماءكنجومتسقهم

رئيلاالرمالبهذاوفي38خطاياناي!تمبالأرضيىكلفياليوتمودتفناغددا

لناقوصمعولاتخوو،ولاتقلإقةولاذبيخةولامحزقةلاقائد،ولاتبىؤلالنا

متواضغيما،وروحمن!جتيبقلحبجئناك93،يىضاكينناذأماقكالتواكيزينقزت

قفتكنهكذاال!مالبالجرافيوكآلافي04والثيرالباليهباشيىكمحزقا!بفآقتفنا

والآن41عتيكالمتيهلينتخت!لافأنتترضتكحتىأماقذاليوتمدبيختنا

أققناتخي!ثفلاالضلا؟،فيوجقكوتبتغي42وتتقيكقلوبنابكلتتتعكنحن

أعمالذح!سبعلى43،أنقذنا.رحقيكوكثر؟رأقيكبح!مبعامفنابل

نحنأزونااتذينجميعلتخخل44الزتأثهاقيشمكالقجذوأع!العجيتؤ

الجرفي،ولتفخقهئمقؤتفموخطئمآقيدابىكلجمنوأحيرضفم،المساوئجمبادك

المسكوتؤ".كلفيالمقخدوحذذالإلةالز!ثأنتأتكفتغقموا45

الأنونفيكنار

يو!دوتهالأثولبفيالثلاثةالفتيانألقوااتذينالقيلثخذالمزاذوما46

الأئونيقوقالفهيمبفآزتقغ47صالكرموقضبالبالقطنيوبقاياوالرفسقبالتف!

أفا94الائونيخوذكانواائذينالبابلتينوأحزقوأمتذ48براغاوأرتعينيسغا

وطردالأتودبدايخلىإلىالزتملاكترلت.أذئأصاتهمفماغرزياأصحاب

التاوتض!نفلمالأتولق،وشطتهمتباردةريخا."وجغلغنهمالتايىتهيت

.أذىأوشوب!تجزائهامنأصاتهمفماالفتيان
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الثلاثةالفتياننشيد

قائلين:الأتودز،فيوهم،وبازكوةواحدبقمصاللةالثلاثةالفتيانوشتخ5

آبائناإلاالزتأتهاأنتمبازك5

الذهور.إلىوترتمغأشمذيئحقد

القذوشالمجيذآشفذفبازك

الذهور.إلىولترتمغيئحقذ

القذوسيىالمجيدهيكيكفيأنتكبازك53

الذهويى.إلىوفقخدوف!ئح

الملوكيئعرلثمك!يأنتمبازك54

الذهور.إلى.وفتعاليوف!تح

.الأعماقالتاظمأثهاأنتمبازك55

الأبد.إلىوفمخذافسئخالتكن

ال!ماءققلثفيأنتمبازك5

الذهور.إلىوفقخدوف!تح

الزثباركيالزت،قخلوقالبجميغيا

الذهؤيى.إلىوقخديوشتحييما

الزتباركي،ال!ماواتأئتها5

الذهور.إلىوقخدوةلب!تحوة

الزلتباركوا،الزلتقلائكةيا5

الذهور.إلىوقخدوةشتحوة

الزلثباركيال!ماءقوقالميا؟جميغيا
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الذهور.إلىوقخدييماشتحييما

الزتباركيالزلتجئدجميغيا

الذهويى.إلىوقخدييماشتحييما

الزتباركاالشصوالقموأئها

الذهور.إلىوقخداةشتحاة

الزلتباركيال!ماءئجوتميا

الذهور.إلىوقخديإشتحييما

الزلتباركيوالأنداء،الأمطارجميغيا

الذهور.إلىومخدي!شتحييما

الزتالزياخصباركيجميغيا5

الذهويىإلىوقخديهشتحي!

الزلت،باركاوالخزالتاوأتها

الذهورإلىوقخداةشتحاة

الزثباركاوالخز3التزأئها

الذهور.إلىوقخداةشتحاة

الزلتباركاوالجليذ،الئدىأئها

الذهور.إلىوقخداةشتحاة

الزلثباركا3والتزالخضذأئها

الذهور.إلىومخداةشتحاة

الزتباركاوالثفبئ،الضقيغأئها

الذهور.إلىوقخداةشتحاة

3()يونانيدانيالتتمة
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الزتباركاوالئهازالفيلأئها71

الذهور.إلىوقخداةشتحاة

الزلتباركا،والطلقةالئووأئها

الذهور.إلىوقخداةشتحاة

الزصثباركيوال!خمثالئروقأئئها

الذهور.إلىوقخدييماشتحييما

ضالزتالأريتبارفي

الذهور.إلىولتمخذةيتستخا

الزلتباركىوالتلالىالجبالىأئتها5

الذهور.إلىوقخدييماشتحي!

الزتباركيالأرضيىتباتالبجميغيا

الذهور.إلىوقخدييماشتحييما

الزتباركيالتنابيغأتتها

الذهويى.إلىوقخديإشمحييما

الزثباركيوالأنهاوالبحازأتتها

الذهور.إلىوقخدييماشتحييما

الزدتباركيالميا؟وحيواناتالحيتانأئتها97

الذهور.إلىوقخدييماشتحييما

الزتباركيال!مايمطيويىجميغيا

الذهور.إلىوقخديإشبحي!

الزتباركيوالتهائمصالؤحوشيجميغيا81
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الذهولي.إلىوقخديإشتحييما

الزتباركواالبشيرتنييا

الذهور.إلىوقخدوةسئحوة

الزتباركواإسرائيلتنييا83

الذهور.إلىومخدوةشمتحوة

الزثباركواالزلتكهتةيا

الذهور.إلىوقخدوةشتحوة

الزتباركواالتوجمباديا5

الذهور.إلىوقخدوةشتحوة

الزتباركواالضذيقينأرواخيا

الذهولي.إلىوقخدوةشئحوة

الزتباركواالقلولبوالفتواضعوالقذيسونأئها87

الذهور.إلىوضخدوةشتحوة

الزثباركواوميشائيلوغرزياختئيايا88

الذهولي.إلىوقخدوةشتحوة

لأموالباصعاتمجمنأنقذنالانا

المودبشلالؤمنوخقضنا

المضاليريمالقهيمبوشطمنوتخانا

الئار.وشطمنوأئتشقنا

صايحلاعبلهالزصتإحقدوا98

رحقته.الأبدإلىلأن

3()يونانيدانيالتنمة
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الزتجمبابجميغيا09

الآيقةص،إلةباركوا

وآحقدوةشتحوة

رحقتة.الأبدإلىلأن

ب!رغؤ.وقاتمفآئذقشنين!يمدون،القيأف!مغهم19
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سوسنةجمال

مموكاشئهنالرشمها.محامرفيمافي!قييملعيش!جذابا!بلكاتتجلجفملهشمهجفقتاكاآ13

جذا،غنئايوياقيئموكان4،موسىشريغؤبح!مبآئتتفمافزتيابازينيأبواها

أوتجقهمكانلأئه"إلييمااليهودفيهايجتمعدايى؟تجاةحديقةتهوكاتت

اتذينمنوهماالشعسبفييتقضياشيخانيال!تؤيلكفيوأقيتم5جميغا.

مدبرييح!بونوقضا؟شيوخمنبابلمنالشزجاء:فيهمالزلثقاذ

كلقيأتيهمايوياقيتمدارإلىيتزذدافيوكانا6يذتروته".لاوهمالشصب

.دعوىصاجب

تنقمير!تأنتعذالحديقؤفيوتتمشىالطهيرجمنذتدخلسوشتةوكاتت7

الشهوةفأف!ذلب9بهافتؤلعاتتقشى،يومكليزيايهاالشيخالبفكان8الشعمث،

العادتة،التيماأحكاتمويتذكراتنظرايئلأال!ماءغننأعيتهماوصرفاغققيهما

تهماافيايسوشئةبحتيماالآخزأخاهمايكالثم!ولمبها،كلاهما.اشج!

يتزقبايهايومكلاوكانا2مضاتجغيهافيوزيخباقواهماكش!جمنآشتخيا

تنظراها.لكيبآجيهاب
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فخزجاالغداء((،ساعةفأثهابيويناإلى"يتنضير!ث:أحدهماقاذيوموذات13

شتمبغنالآخزواجدهماف!أذ؟الموصمعإلىورتجعاأنقلباثئم"1وآفتزقا

مغهاتجتمعاأنفييمايضيهنهماوقتىعلىمغاوآتققابهواهما،فآغتزفاوجوجميما،

خلؤ؟.على

سوسنةإغراءيحاولانالقاضيان

شوشتةدخقتالأتامصأحدففي.المناليستاليوتمتنتطرالباوكانا5

تغتمي!لأنوأرادت،فقطجاريتالبومغهاقبلوماأمسيتفغلأنآعتادتكما

آختبأاالفذالقالشيخالزإلأهناذأحديكنولم16خز،كانلأئه"الحديق!في

الحديقؤباتوأغيقاوعطويىبريمب"إئيياني:للجارتتيننفقاتت17تتزقبايها.

الحديقؤأبواتأغققتاأقرتهما:كماالجاريتانيافقغقمب8أغتميملأنأريدلاثي

الشيخيننأنتعلماولمشوشتة،طقتتهبمايتأيياالشزقيالبا!بمنوخزتجتا

.هناكمختبئالق

شوشثةعلىوقخماقخبأهمامنالشيخالبتقق!الجاريتالبخزتجمبافلقا9

فواالقينابلثكوتعالبنحنأحا،يراناولامغققة،الحديقيما02"أبوابوقالا:

يتنقرديغنلثالجاريتيننضزف!بأتلثعقيلثفتشقدوإلأ21نريدكمامغناوكوني

فغفتفإنمعكما،ليحيقة"لا:وقاتتشوشئةفتتفذت22مغلث".كانبشالب

أيديكمامنأنخؤلنأفغل،لموإنالرنى،بستمبتنتطونيفالموثتطفبالبما

أماتمأخالأأنمنبزيئةضحيةآيديكمافيأقغثتمأفغللاأنليخيووليهن23

تتهمايهاعقيهاالشيخانيفضزخ،عظيمبصوقيشوشثةوضزخت24الزت".

الحديقؤ.أبواتوقتخأحاهماوأسزغ25
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يترواالسزيالبالبمنوثبواالحديقؤفيالقحراخالتيمبأهلشيئفلقا26

قطيقللملأتةجذاالعبيذخجلالشيخالبتكتتمولقا27ي!وشتةحذثما

شوشتة.علىالقوليهذامثل

سوسنةعلىيشهدانالقاضيان

الشيخالقجاء92يوياقيتمزوجهاتي!بفيالشصبآجتقغلقاالغدوفي28

قن"أري!لوا:الشعمبأماتموقالا03ييهيكاهاشوشئةعلىالشزيضمرالقوهما

وتنوهاوؤاياهاهيئفأتت31فأرشلوا.جفقيا".بئمبشوشئةيوياقيتمبزوتجإيأتي

الججاثوكان32القنطير.وجميلةالقيئةضخ!تةشوشئةوكاتتاقاربها،أوجميغ

جمايها.منيتشتعاوجههايكش!أنالفاجرالزهذانيفأمزوجقها،يغطي

.تبكونتعيرفوتهااتذينوجميغأهفهاوكان33

شوشئةرأسعلىأيديهماووضعاالثمعبوشطفيالشيخانيفقاتم34

بكلمتيهقةكاتتلأتها،بايهيةوهيئال!ماء،إلىتالزهافزقغت35لتشكوايها،

فإذاوحذنا،الحديقؤفيتتمشى"كئا:الشيخالقفقاذ36.الزتعلىقلبها

ضزق!بثئمالحديق!أبواتوأغققتجاريتالقومغهادخقتالقرأ؟بهلإ؟

زاوتؤفيتحنوكتا38مغاوآضجعامختبئاكانشاثفجاءها37الجاريتيني

نأفحاؤئنا93متعايقينن،وزأيناهماأسزغناالشزرأينافلقاالحديقؤ،من

ئاهاليوقزالأبواتفقتخجمثا،أقوىكانلأتهتستيئفلمالشاتنم!ي!ك

تخبزنا،أنفأتت41الشالتغنيوسأئناهاعقيهافقتضناالقرأةهلإ؟وأفا04

الشدبفيوقاضيالقشيخالقلأتهماالجماغةفضذقتهمابه،تشقذماهذا

بالمولب.شوشتةعلىوحكموا
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سوسنةينقذدانيال
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ترىأنمتالأزلىالإلا"أئها:وقاتتعظيمبصولبشوشئةفضزخت42

القاضتيننهذيننأنتعيردثأنت43يكونأنقبلشيءكلوتعيردثالخفايا

آفترياجمفاشيئاأصتغلملأتيبزيئةأموتأناوهابالرور،علئشهدا

علئ".

ووخاالله!أثازالموصبإلىتساقكاتتوحين45صلاتهاالزثف!يئ44

هددمصجمن4تيري"أنا.عظيمبصولبفضزخ46دانيالمآسماشالبفيمقذشا

؟"قلتةاتذيالكلامهذامعنى"ماوقالوا:الشعكفةإلييمافآلتقت47القرأ؟((0

تحكمونكي!،إسرائيلتنيياأغباكم"ماوقاذ:وشطهمفيدانياذفؤق!48

قوصمعإلىعودوا94الأمز.وتتخققواتفخصواأندونإسرائيلئبماآفرأ؟على

وزتجغكفاالثتص!فأسزغ5زويى".شهادةشهداالزخقينيهذينننفيالقضاء

؟الشيوخجكقةالله،"أعطاكيدانياذ:الثتيخالبفقاذ.المحكمةتعقاخيثإلى

يلشصب:دانيالفقاذ51".بكلامكتعنيماوأفهفناتيتناآخيسنفقلئم

الآخيرغنيالواجذآفتزقفلقا52أسأئهما".وأناتعضيىغنتعضفما"قزقوفما

علىجوائا،ستعطيالشزفيالمعيق"أثها:تهوقاذأخذهمادانيالىدعا

الأبريايمعلىوخقلتبالطفمصقضيتحين53قبلمنآزتكئتاتتيءخطاياك

كنتإن،فالآن54،والتقئءالتيريتقتلىلاقاذ:واللة،المجرمينوأطققت

الئطقيما"."تحتفقاذ:يتداغبالق"،زأيتهماشخر؟أتيماتحتقفلخفارأيتهما

تشقكأنملاكةأقزفالئة،زأليمكعلىيهذئكف!قط"كذئت:دانيالىفقاذ55

".شطزيني

أنت9:تهفقاذالآخزإلييمافاقتلواقزجايئاالأؤزالقاضيئدانياذفأبغذ56
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هكذا57قلتك،الهوىوأف!ذالخمال!فتتكتهوذا.تسلىمنلاكنعانتسلىجمن

هد؟أقاقيجاريانكما.منكماتخفنوكن،إسرائيلتنالبمغتصتعالبكنتما

شخز؟أيؤتحتليقلفالآن58فجوزكما.تحتيئفلمتهوذاآئتةالقرأة

أيضا"وأنمت:دانيالىتهفقاذ95ال!ندياتإ"،"تحتفقاذ:".تتداعبالبزأيتهما

ليقالغكشيفوبيدوالمحفالث!فضلاذرأليمذ،علىجمذبذف!قطكذئت،

ئهيككما".وهكذا،شطزينن

ترجوتا،اتذينكخفمقاللةوبازكواعظيمبصولبكفهالخفعفقمزخ06

بالرور،شهداأتهماصفمهماكلاممندانيالىأثت!تأنتعذالشيخيننعلىوقاكوا61

قتلوهما،موسىشريغيمافيبماغضلأ62بالقري!بتصتعاأنتؤياكمابهمافضتعوا

آئتيهماجلىفيوآمرأتاجفقياالزتف!ئخ63صاليومذلكفيالركىالذتمونخوا

قبيح.شيءفيهايوتجذلملائهأقيربائهاوكلزخيهايوياقيتممغ

تعا.صفمااليومذلكمنالشعبجمنذدانيالوغظتم64

والتنينبال

بالالإلهوكهنةدانيال

أصيئقالميىأكزقاأخذقكوجقيغألذيالقيفثدأالمطوبرص!فقهوآفعالقيلث2ففكةا4

ال!ميدمنقناطيزلي!تةيومكلتهينفقون،بالماشمهضتمبابللأهلىوكان3

يومصكلوينطيقبالأ،يعبدالقيأوكان4التبيد.جمنو!نطازاشاةوأرتعين

ؤحذه.لإلههصتسحدفكاندانيالأقا،تهفتسحد

أع!دلا"لاثي:دانيالأجات؟"يباليتسحالا"يماذادانياذ:القيأفسأذ5
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تهاتذيوالأرضيىال!ماواقيخالقالخئالإلةبلى،الأيديضتغتهاأصنافا

إلفاليسنبالأأن"أتح!يسب:القيأتهفقاذ6خيئ".كائنيكلعلىال!لطان

تضل"لاوقاذ:دانيالفضجك7يوم؟"كلويشزبيأكلكمترىأؤلاخئا،

ولمقطيأكللموهؤبالئحاس،القطليئالطيننمنضتمفهذاالقيأ،أتها

ائذيقننليتقولوالم"إن:لهموقاذكهتتاودعاالقيأفقصمت8يشزفي"

يموتالئقدمالبهديأكلبالأأنتتثتموإن،تموتون،بالييلإليمانقذمهمايأكل

قفت".كمالي"ليكن:يلقيلثدانيالىفقاذ9".باليعلىتجذ!تفيئهدانيال

والأولاد.التساءغداماكاهئا،شبعينباليكقتةوكان

ننضيردتنحن"ها:باليكهتةفقاذ،باليقعبل!إلىودانيالىالقيأوجاء.

ئتمالخمزصوأمزجالمائذ؟علىالأطجقةضعصالقيأأئهاوأنت؟الخارجإلى

بالأأنتجذلمإنغذا،ترجعوحين11.بخاتمكعقييماوأختئمالباتأغيتي

اوآستخ!2علينا".آفترىاتذيدانياليموتوإلأ،نموتفإتاشيءكلأكل

منايدخلونخفئاقدخلأالمائد؟تحتضتعواكانوالأئهمبالأميرباليكهتة

شيء.كلويأكلونيومكل

فأت!اخذقا،دانيالىافأقز4،يباليالأطجضةالقيأوضعغالكهتةخزقيافلضا3

الباتوأغققواخزجواثئم،وحذةالقيلثبخضز؟كثيماالقيكلىفيوزشوةبزماد

الضعتدإلىالقيليمايلذفيالكهتةافجاء5وآئقحزفواصالقيلثبخاتمعقي!وختموا

شي:.كلوشيربوافأكلوا،وأولادهمويساؤهمفمكعاديهم،

القيأ:فقاذمقه،ودانيالالقجدإلىالغدفيودقحتالقيأوتكز16

ولقا17القيأ".أئها،سايقة"هيئأجاتدانيالى؟"ياسايقة،الخوايئمهلى9

"عظيم:عاليبصولبفقت!الفايىغؤالمايذ؟إلىالضيأتطزالأبوابتحذتي
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القيكوأم!كدانيالىافضجك8فيك"،يخشنولاإلهخفاأنت،بالىياأنت

الآثايى".هدإلىوتغز!ثالبلاطأنظير،داخلىإلىتدخلأن"قبل:تهوقاذ

وقتضالقيأ،وغضت02"وأولابويسا؟رجاليآثازأرى"إتيالقيأ:افقاذ9

كلمئهايدخلونائتيالخفتةالأبواتفأزوة،وأولابهمويسائهمالكهتةضعلى

اتذيدانياذإلىبالأوأسلتمالقيأفقتقهم21المائد؟،علىماويأكلونليلؤ،

وهيكقا.الضتتمخطتم

التنينيقتلدانيال

لدانياذ:القيأفقاذ23.مديتيهمفيالبابلئونتعباهعظيمتنينوكان22

دانيالى:فقاذ24ته".فآشحذخيئإته،نحام!أيضاهؤالإلةهذاإنتقول"هل

ليإسقخالقيأأئهاوأنتالخى،الإلةوحذةلاع!دهإلهيللزدتإلأأسخذ"لا

دانيالفأخذ26تريا".ما"لكالقيأ:فقاذ25عضا".ولاشييبلاالتتينفأقتل

فأكقها،التتيننقمصفيووضغهاقراضاأوضتعمغاوطتخهاوشغزاوشخفافئالي

".تعبدونشيءأى"أئالروا:يلبابلييندانياذفقاؤفآنشق،التتين،

الملكعلىوأجتمعواجذاغضبواتجرىبمابابلأهلشيئفلقا27

".الكهتةوذتخالتتينوقتلبالأقخطتمتهوبئا،القيأ"صازوقالوا:

أنتقتفناكوإلأدانياذإلينا"أسيئ:تهوقالواالقيلثإلىوجاؤوا28

إليهمدانياذئ!قتمأنإلىآضطزثايرينالقيأرآهمفلقا92".وعيالك

شبغةالحتفيوكان31.أتامليمتةهناكوتركوةالأسوبجتفيفألقوة03

لهايلقفلمصاليومذلكفيأقا32،وتعختانيغبدالقيومصكللهايلقىأسوب

دانياذ.تفتيرشلكيشيء
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الأسودجبمنينجودانيال

فتاتمغاوجغلطبيخا.فالتختهوذا.أرضيفيالئبيئخبقوقوكان33

الزستملاذفقاذ34.للحضادينيحمفةالخقلىإلىوأنطققوعاءفيا!بنر

الأسوب".جتفيدانياذإلىبابلإلىمغكاتذيالغذاء"إحملى:!بقوق

ملاكفأخذ36".ستديياالححثأعيرفولاقطبابلرأيت"ما:خبقوقفقاذ"3

خحتجمنذبابلفيوؤضغارأليميمابشغيروخققاالزيحصب!رغؤخبقوقالزلت

((.اللهلكأرشقااتذيالغذاءهذا،"دانيالمقاذ:خبقوقفضزخ37.الأسوب

فأكل،دانيالىوقاتم93."يجتوتكاتذينخذئتومااللهيا"ذكزتني:دانيالمفقاذ38

تييإ.إلىحالأخبقوقالزثملاكوزذ

ونظزالخمتمنفدنادانياذ،علىيبكيالقيأجاءالئتاجصصاليوموفي4

الزثأئهاأنت"عظيموقاذ:عاليبصوقيا"فقت!فناكجال!ادانياذفرأى

بهشغواائذينوألقىالحمتمندانياذوأخزبخ42غيوك".إلةولادانيال!إلا

أماقة.حالأالأسودفآفتزشتهئمللقلافي
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مملكتهوآقتسامالإسكندرموت

علىقيلئأؤذجمتيتمبلابمنالقكدونيئفيلئسنبنالإسكنذوكان

مكاته.ومقكفققزة،وماداقيفارشقيكدايىيوصنهاتجتم،اليونالق

الملوفيمنالكثيزوقتلمتعذد؟،حصودزعلىوآستولى،كثيرةحروتاشنثتم2

آستسقمواالجميغإنحتىأفؤ،تعذأقةوآجتاخالأرضيى،أقاصيإلىوآجتاز3

شعوتاوأخضغجذاقوئاجيشافخقر4قلتاالطموحوملأبنفمييمافآعترإلييما.

الجزتة.تدقعواأنعلىكلوكهاوأجتزوبلدائا

رجاي!جمبازفآستدكى6بالموقيوأخنالإسكنذوقيرض!ذلكوتعذ5

وفاييما.قبلتيتهمقمقكتةفق!تمضباة،منذمقهتشأواواتذينتهالموالين

كلت!قتمموييماوتعذ8:الحكممنستةعشزةآثتتيأتتمكانمات،وحين7

طويقة،ليشينتعذةوتنوةهؤوحكضها9الضملكؤ.منجضتايىجايومنواحد

الأرضيى.فيالشرووفكثزدب
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أبيفانيوسأنطيوخس

7-17(4:مك)2

آبنوهؤبأبيفانيوشالملفحبأنطيوخسىآسمهلثسزيمزجلجمنهم.افخزقي

الئنؤفيانطاكتةعلىوققك،رومةفيزهيتةكانأنتعذالقيلثأنطيوخمن

اليونالب.قملكؤمنوالثلاثينوال!ابعيماالمئؤ

كثيرين،فضفلواأشراورجالإسرائيلأرضيىفيظقزالأئامصيلذاوفيا

آنققفنامنذلأثناخوتنا،الأقمصمغنتحالف"تعاتوا:لتعفيىتعفمهموقاذ

نإاحتى3القوليبهذاكثيرونافآقتتغ3".القصايمبعقياتواتتغنهم

لهمال!ماخجمناوآلتقسواالقيلثإلىوذقبواتخفسوامنهمجماغة

أووشليتمفيقلغئاافتتوا4بذلذ.لهمف!قخ:الأقمتقتؤتقاليدبممازسؤ

الغهذبذلكفخانوايختايهمشتز5!وحاؤلوا.الأقميلكتقاليدح!بعلى

حزقتهابأعماليوقامواالأقمصبيلكوآنذقجوا،إلههمالزتمغالمقذمق

الزت.شريعة

مصرعلىيهجمأنطيوخس

قيكاييكونمضزآحيلاليعلىعرتمقملكيإ،أركانأنطيوخسنوطذاولضا6

عظيمءوأسطوليوفرسالزوفيقؤومركبالبتجزايىبجيشيىافرخ!7أيفا.عقيها

وسقطوجههصمنوقزتتطيماؤشفآرتغمتقييهها،تطلماؤشايفحازبؤ8

الحصينؤالمددبعلىوجيشهأنطيوخم!اوآستولى9رجاييما.جمنكثيرونقتلى

.كثيرةغنايتموشقبواجمضزفي
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الهيكليسلبأنطيوخس

والأرتعينوالثايثيماالمئيماال!نيمافيرتجغجمضز،أنطيوخس!أحتلوتعذما02

بآعيزافيالزتهيكلودخل21تجزابىبجيشيىوأووشليتمإسرائيلأرضيىإلىوقئلخة

الئقدقؤخبنرومائدة22أدواييماصجميعمغوالشمغدانالذقبمذتخوأخذ

وجميغوالأكاليلوالججاتالذقبئةوالضجامزوالطاساصبالخميروقساجممت

والآنتةوالذهحتالفضةأيضاوأخذ23.الهيكلىواجقةصفيالفذقبيماالريناقي

إلىوعادكفاهذاأنطيوخم!أخذ24الذفيتؤ:الكنوزمنوتجذةوماالثميتة

عظيمةقناحةفكاتت25اليهبيرياء.بمنتهىوتكقتمالقتلىمنأكثزتعذماقملكيإ،

إسرائيل.أرضيىكلفي

والشيوخالزؤساءوآنتخمت

والفتيالقالفتيالبغزائموخازت

التساء.تجماذوتقمت

يحاييما،ترثيعريمبىكلوأخذ

يخذرها.فيتنوخعروسوكل

شكايها،علىحرئاضترلرتتالأرإنحئى28

العاو.غطاهمجميغاتعقوتوتيت

أورشليمقلعةبناء

:24-26(همك)2

فذدبإلىالجزتؤجبا؟رئيسنأنطيوخسنالضيأأرشلسنتيننوتعذ92

بكلامشكاتهاوخاطمت03كبييرجيشيرأسعلىأوزشليتمإلىفجاءتهوذا،
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وأنرلفجأةالمدينؤعلىآنقضرحتىبيماوثقواإنفماالطاهير،فيمسايم

فيهاأشغلالمدينؤغنايتمأخذوتغدما31شعبها.منكثيزاوقتلالخراتفيها

وآستوتواوالأولادالتساءوجيشاهؤوشتى32وأسوازهابيوتهاوهذتمالتاز

القواشي.على

جصئاوجغلوهاقنيعةوأبراخاثابئاعظيضاشوزاداودمدينؤفيتتوائتم33

فيهافتخقحنواالأشرايى،الغزباءجمنقوفاهناذوأسكنوا34.لفمحصيئا

،هناكوضعوها،أووشليتمغنائمجقعواوجمنذما،والمؤوتةال!لاخوخرنوا35

إسرائيل.تنيعلىدايفاخطزاصارواوبذللث

المقذسللهيكلىوقكقتا

إسرائيل.علىفستمزاوخطزا

الهيكلخوذالأبيرياءدتمشفكوا

الفقذشالمكانوتخسوا

الغزباءفسكتهاأهلهاهزتأوزشليتمومن38

فقخروها،بنايهاقيصازتوغريبة

موجشا.صازهيكلها

قناحة،صازتها3وأعيا

قذفيماإلىتخؤتتفيهاال!ببوأيائم

جمرها،راءآزبلىو4إ

ذلها،صازقجلإهاوقذز.

زوغتها،وآنققتت

مكاتئها.أنخقضتالحضيفيىوإلى
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اليهوديةالديانةيمنعأنطيوخس

(61:ا-امك)2

واحذاشعتايكونوابأنقملكييمازعاياجميغأنطيوخس!الضيأ!"وأقز

بل43الأمزهذاكفهاالأقمفأطاغمبقذقبيما.شريعةمنفمواحل!كلفتتزك42

تحقظواولميلأصنامصودتحواالقيلثبدينيغملواإسرائيلتنيمنكثيرينإن

فذتسوة.ال!بمبتقاليذ

وفييماتهوذاوكددقأووشليتمفيوشل!أيديعلىتلاغاالقيأؤرغثتم"4

وسكيمبقيقاالمحزيمصوبغذمصتقد54بلبلاافيالغزباءئعصاباصتباعصشرشكاتهامميأ

المكانيذتسواوأن46لأعيابواال!بمبتقاليذيمايىسوالاوأن.الهيكلىفيالخمير

يلأصنايموضعابذوقياجملقذابختبنوا7"وأن،قداساقيمنفييماوماالفقذش

ويقالخوايختالقدونتنيهمتتوكواوأن48الئجسةوالحيواناقيالخنازيزوتذتحوا

وختتم05وصاياها.جميغويغترواالشريعةتن!واحتى94تجاسؤبكلنفوشهم

جمقاتا.الموتيكونالقيلثبأواميرتعقللاقنكلإنبالقوليتلاغاالقيأ

علىوقباءوغثنقملكييما،أنحاءصجميعإلىكتمتأيضاالقعتىوبهذا51

فأطاغه52.فمدينةمدينة؟يلأضنامالذبايحيقذمواآنتهوذامدنوأقز،الشعحب

أقا53.الزتبذلكفأغاظوا،الشريعةتتذوااتذينالتهوبمنكثيرون

تلخأونأماكنغنوالتحثالاخيباءعقيهمصفكانالمخيصونالإسرائيلئون

4.إليها

والخامسؤالمئؤال!نؤفيكسلو،شهيرمنغشزالخامسنصاليوموفي5

قيكلىقذتحصقوق"الخرالب"زجاش!ببناءأنطيوخسىالقيأأمزوالأرتعين

يحزقالتخوووكان055تهوذاأئحاءصجميعفييلأصنامصقذابحقيقتوأ،الزلت



1،2الأولالمكابيين277

تقرقالشريعيماأسفارجمنوجذوما56:الشواخوفيالبيولبأبوالبعلى

أحكاتمآتتغأوالغهديهتالبمنتسخةجمنذةوجذقنوكل57بالتايى.وآحتزق

جميعأشهبرمذىعلىآضالهذوهكذا58.القيلثمنبأفبريقتلكانالشريعؤ

القيك.عازضوااتذينإسرائيلتني

الأصنايمقذتحعلىالذبايحقذقبشهيركلمنوالجشرينالخاجم!يروفي95

ختنالقواتيالتساءقيلالقيلثمنوبأفي06.الزتقذتحصقوقأقيتماتذي

عائلايهمأفرابجميعوقيلبأعنا!همالقختونونالأطفالوغقق61أولادهن

ختنوهم.والذين

تج!اطعافايأكلوالاأنعلىآضزواإسرائيلأرضيىفيكثيرينأنغيز62

المقذسن.الغهذيذتسوايئلأذلذعلىالموتوقضلوا63الشريعؤبحشحب

عظيم.غضم!إسرائيلشصبعلىونرذ64

متثياالكاهننواح

وهؤ،ليممعانبننيوحئاقتثئابنأووشليتممنخزقيالأتامصيلذوفي

تنين،خمسةتهوكان2.مودينفيوسكنيوياريمت،تنيمنكاهن

المقفحب"وتهوذابط!يالم!قىوليممعان03بكذيسنالملقمبيؤحئاوهم

بأفو!ن.المقفمبويوناثان،بأورانالمققم!وإيعازو5بالمكابي

قاذ:7وأوزشليتمتهوذافيئمازشكاتتاتتيالزذايلقتثتازأىولضا6

أووشليتمفيشعبييعانييمااتذيالشقاءهذافيزىويذتيماذا!لي"ويل

وشقوطالأعداءأيديفيشقوطهاتعذهناأبقىيماذاالمقذشإ؟المدينؤ

الغزباء؟أيديفيالزتهيكلى
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قيتتافقذكزجلىهيكلهاها8

ال!ئىفيأيخذتقجدهاوآنتة

الشوارفيقيلواوأطفالها

الغذؤ.ب!ي!شقطواولمحتيانها

تصي!منهالهايكنلمأقؤأئة01

قغايمها؟منشيئاتتلولم

غنهاننرغتاحلاهاا

تة.عبوبصازتوحزتتها

الأقئم.دت!تاوقجذناتجلائناهيكلنااوها2

؟الآنتعذحياينامنالغاية3!فما

شديذا.نواخاوناحواصبالمسوحوآئشحواألب!تهموتنوةقئثتااومرق4

مودينمنمتثياثورة

جمصيالبعلىالئاشييجبرواالقيأأرسقهماتذينكانالوقمبذلكاوفي5

؟يلأصنامالذبايخي!مذموامودينمدينؤإلىوضلواوأحكاميماالزلتشريعؤ

وتنوة.قتثيافيهمبقن،إسرائيلتنيمنكبيوتجمعإليهمافجاء6

هد؟فيوعظيمشريفوزخلستد"أنتيقئثتا:القيلثوشلافقاذ7

أؤذهناوكنفتقذئم18مكاتتكتدغمماوالإخو؟التنينجمنولكالمدينؤ،

وقنتهوذاشيوخفيهمبقنكفهاالأقمفغقمبكماالقيلث،أمزيطيعقن

الضيلث،أصدقاءمنتييذوأهلأنتتصيوهكذاأووشليتم،فيخئاتقيئ

الكثير؟((.والقداياوالفضؤبالذهمبوتنيكأنتفيكيرمك
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الخاععيماالأقمصكلالقيذأطاغمب"إن:عاليبصولبقئثتاافأجابئ!9

تبقىوإخؤتيوأبنائيفأنا02آبائ!ديننغنترتذأنواحل!كلوزضيئي!لطاي!

يكلايمئصغيئولن22.والأحكاتمالشريعةتتوذلنفنحن21لإبايناالئ!غهدعلى

تسازا".أوتميئادييناغنفتحيذالقيلث،

الجميععيودقأماتماليهوبأحدتقذتمهذاكلاقهقتثئاأنهىوجمنذما23

القيأ.أمزماح!بعلىمودينفيائذيالمذتحصعلىذبيحةيمقذتم

جماخيكتخأنتقدزولمثائزته"وثازتآنتقق!ذلذقتثتارأىفلفا24

ذلكفيأيضاوقتل25.المذتحعلىوقتقةاليهودئعلىفقختمغقمبيما،

وهذتم؟الذبائحصتقديمعلىالئاشيجبوكانائذيالقيلثزسوذالوقحب

بنرمري!نحاسفغلكماالثإبشريعؤتغفقاقتثتاأظقروهكذا26.المذتخ

سالو.بني

يقاومونالمؤمنون

قنكل"على.عظيمبصولبالمدينيماأنحاءفييصيخقتثتاأخذئئم27

إلىوبنوةهؤوهزت28تتتغني".أنالئيماغهدعلىويحا!أبالشريعؤيتق!أ

المدينؤ.فيتميكوتاماكلوتركواالجبالي

علىضقمواائذيناليهوبمنالقديذالبزئؤإلىنرلقالوقمبذلذوفي92

وقواشيهم،ونسائهمأولابهممغ03هناذوسكنوايلشريعإ،فخيصينتطفواأن

قحموتة.تعذولمعقيهمآشتذتالضصايحتقين

داود،مدينؤفي،أووشليتمفيكانوااتذينوالحنو؟القيلثرجالموسيئ3

فتبقهم32البزتيما،فيالقخابتيإلىتخأواالقيلثعلىالمتقزدينجمنقوفاأن
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يقتايهموآستغذواخوتهموغسكروابهموتجقواالأقوياءالجنوبمنقصيل

وآعقلواتعاتوا،الآنحتىفغفتمما"كفى:لهمقالواأؤلأليهئهم33.ال!بمبتوتم

أقزبماتعقلولانأتي"لا:فأجابوهم34بحيايكم".قتنجواالقيأأمزبما

ال!بب".يوتمئدتسنيئلأالقيأ

فلم36الحاليفييقتايهمتأقبواأنإلأالقيلبجنوبمنكانقما35

"دعونا:لهمقالوابل37قخابئهمشذواولابحخبرزقوهمولا،يقاوموهم

ظفضا".تقتلوتنابأتكمشاهذتالقوالأرض!4وال!ماأبرياء،تموت

وألفاقواش!تهموقتلواالئمبمبيوتمعقيهمقخمواالقيلثجنودليهن38

قناحوابالختيروأصحاباقتثتاوشيئ93وأطفايهمويسايهميىجايهممن

إخؤتنافغلكماكفنافقفنا"إن:لتعضبىتعفمهموقاذ04شديذانواخاعقيهم

شريقينا،وأحكامصنفوليشاغنفاغابال!بمبيوتمالأقمصمنأعداءنانقايلولم

الوقمبذلذفيوتشاؤروا41".الأرضيىوج!غنئبيدوتناماأسرغفما

كقنانموتولانقايلهال!بمقيوتميقتايناجاءقن"كلوقالوا:تيتهمفيما

الخسيديمجماعةإليهموأنضفت42الضخابئص".فيإخؤتناماتجمثقما

كذلذ43يلشريعإ.وبؤلايهم،إسرائيلتنيفيالتأسيىب!يمذ؟القشهورين

قوتةدعامةفكانواالطفمصمنهزئاالبلادتركواائذينجميعإليهمآنضئم

والأشرارالخاطئينعلىوآنقضواغسكرئاأنف!همهؤلاءوتطتم44.لهم

طقئاالأقمصأرضيىإلىخئاجمنهمتقيئقنوهزتفأهقكوهموغي!بغضسب

يلئجا؟.

وختنوا46المذايخوقذمواإسرائيلأرضيىفيوأصحابهقتثتاجاذثثم45

صابقؤ.بغزيمؤختنوا،الأطفاليمنقختونيغيزفيهاؤتجدوةقنكلبالقؤ؟
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الشريعةفأنقذوا48قغلوا.ماكلفيالئوفيقوحاتقهمالطغاةطازدواثثم47

الخاطئين.آنيصاردونوحالواالملوفيوأيديالأقمصأيديمن

وموتهمتثياوصية

أرتقغت،والقفيرالطغيالبجذة"هايتنييما:قاذقئثئا،وفاةحاتتولقا94

وضخواالشريعؤغننأبنائيياقدالمحعوا05.والغضحبلاستياءواالتكبؤزقنوخل

وأقتدواآبائناأعمالقتذكروا51لآبائنا.اللهقطعاائذيالغهدشبيلفيبحيايكم

الرفي.مغباقئاوآسفاعظيفاقجذاتنالوابها

لإيماييما.تززةبيمامؤمئاوتجذةفلماالله"،تجزته:إبراهيتمتذكروا52

ستذااللةوفخغتهالئيمابؤصاياإيماييماعلىحافأضيقيما:فييوس!تذكروا53

جمضز.4على

بكقنولبغهذاالئيمامنفناذبال!تريعؤتغئقآبائنا:أحذ!نحالمنتذكروا5

الاصبلإ.إلىتنوةتتوازثه"

بإ.أمزماأنخرلا!شنهإسرائيلتنيفيقاضئاصازنولؤ:بنتشوغتذكروا"ه

لأرضيى.افيئاميراناذقؤالفماببشهادي!:يمتكاتذكروا56

الاصبد.إلىتدومقملكؤعرشنؤرتالفحفخبآعيمابداود:تذكروا57

يلشريعيما.لإخلاض!ال!ماءإلىولمحغ:إيلتاتذكروا58

القهي!ب.منتخوابإيمايهم:وميشائيلوغرزياختئياتذكروا95

الأسوب.أفوا؟مناللهأنقذةييمايتراغدانياذ:وتذكروا06

التيما.علىتوكلوالفذينكاتتصالأجياليجميعفيالغقبةأنتزونوهكذا61

ودوب.قذار؟إلىيصيوقجذةنقي،الخاطئالزجلىتهديذتخافواولا62
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يعو،،الئرالبإلىلا-نةؤجو؟،تهيكونلاقغذااليوتم،قجاةآرتقغإذا63

تبقى.لاشي!نتايإومن

قينالشريعيماغنيالذفاعصفيلأرجاوكونواتشخعوا،،التنونأئهايذلك64

دايضاتهفآسضعوا،حكيمزجلأخاكمسمعانأنأعقموأنا65قجذكم،بها

لكمصباةمنذالشجاعالقوفيالمكابيئتهوذاويكون66أئا.لكميكونوهؤ

جميغإليكموضضوا67الغريبؤ.الشعولبعلىتخوضهااتتيالضعارفيفيقايذا

وآقتضوا68.يشعبكم4ئسيقنكلمنوأنتقموابأحكامصالشريعؤتعقلونائذين

الشريعيما".ؤصاياوراعوا،لاقيصاصيىاكلالغريبؤالأقمصمن

ال!نؤفيوفائاوكاتت07آبائإ.إلىبؤفاييماوآنضتمتنييماقتثتابازكئتم96

وناخ،مودينبمدينؤآبايهمقبورفيتنوةفذقتا،والأرتعينوال!ابسؤالمئؤ

عظيمة.مناخةإسرائيلشدبجميععقييما

المكابييهوذامديح

8:ا-7(مك)2

إخؤييماجميغوكان2قتثتا،أبييمامكانبالمكابيئالمضقىتهوذاوخل3

إسرائيل:شعمبأجلىجمنبخماسيمايحاربونته،غوئاأبييماوأنصاز

يشعبيما،الجرنختمت

لحرلب،اصبسلاحتذزغ

المعارفيفيجنودةخمىوبتيفيما

كالأسلإ،كانقخمايإفي

فريتمييما.علىزأزإذاوكالشئلى
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لأشرازادزطا5

شعتا،خمقموااتذينوأحرق

جمنة،خوفاالأشراوفتراتجغ

الاضطرابآستولىالآثمينوعلى

تد.علىآزدقزالخلاض!لإن

كثيرينملوكاأحرن

بأعماييما،تعقوتتنيوأفزخ

؟كر،مباركالأبل!فإلى

تهوذامالقفيجاذ

الكقر؟،علىققىوفيها

إسرائيل.خفضالزدتغضبوجمن

القناءحاقؤعلىكانواقنخقض9

صيتا.ذاعالأرضيىأقاصيوإلى

3الأولالمكابيين

الأولىيهوذاانتصارات

تنيليحارتالامر؟،ومنالغريبؤ،الأقمصمنجيثئاأبولونيوص!اوحشذ.

جنودمنوسقطوقتقافقرقةييقاييما،خزقيبالختير،تهوذاغيئ"فلقا.إسرائيل

ومن،غنائمهمعلىتهوذااوآستوثى2.الباقونوآنقرتمكثيرونابولونيوصق

حياييما.طواذب!يقايلوطلأبولونيوششيصذلك

الفؤمنينمنجيشاحشذتهوذاأنسوريةجيمثيىقاياسارونوشيئ3

وجمراإسقاينفسيأقيم1نف!ي!يما:فيسارونافقاذ4.مغةيلقتاليالمتخقسين
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افأخذ5".القيلثبأفيرتستهينوناتذينوأنصازةتهوذاقاتئتإذاالقملكؤفي

ناضروةاتذينالكقز؟منقويجي!ثيىرأسعلىخزقيئئميلخرلب،تستجذ

إسرائيل.تنيمنيلانيقامص

ييقائهمتهوذاخزقي،حورونتيسبطفغيمامنسارونجيش!آقتزتافلقا6

مقبلأسارونجيشنزأواجمنذمايتهوذاقالوااتذين17الزجاليمنقلملغذبفي

،قليلونترى،كما،ونحن،الزجاليمنالخشدهذاعلىتقوى"كي!:يقتايهم

التهار؟"طوذالقومصمنخازتوغزائفنا

ال!ماءوإلا.القليلينأيديفيالكثيرونيقغأن"شهلتهوذا:افأجاتهم8

يتؤقفلاالمعركؤفيفالئضو91.تجاتهميرياقنبالقليلينأوبالكثيرينيتخي

يأتون4الأعداهؤلاء2ال!ماء.منتأتياتتيالقؤ؟علىبلالجنوبكثر؟على

وتنقبواناوأولابونسائنانحنعتينايتقضواوالعئ!الغرورمنبكثييريمحازتينا

نأكي!وستزون22وشريغينا.نفوليشاغن؟فاغافنحاربنحنأقا21أرزاقنا.

تخافوا".فلاعيوينا،أماتمشتسخقهماللة

وهرقهم.وجيمث!يما،سارونعلىآنققتغتةحتىكلاقهتهوذاأنقىإنوما23

وقززجلىمئيماثمانيمنهمفقتلال!هلى،إلى،حورونطفغؤإلىوطازدهم24

تهوذامنوالخودتالزغحبآستولىذلكوتعذ25.الفيسطتينأرض!إلىالباقون

الضيلثضسايمصإلىصيتاووضل26.خوتهمائذينالأقمصعلىوإخؤييما

وقعاريهيما.تهوذاغنكئهاالأقموتخذثمب،أنطيوخسن

ليسياسيرسلأنطيوخ!س

جنوبكلوجضغغيطاآمتلأكقيما،بهذاالقيأأنطيوخ!ح!شيئولقا27
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كاجمقؤستؤأخزةجنودإلىودقغيخزاتتهوفتخ28جذاقومميئجيشيفيقملكييما

يكفي،لاخزيتي!ماذأنؤتجذوليهئه92.طايىفيلكلتستجذوابأنوأقزهم

أثازهااتتيوالقلا!لىالفتنيبستبقلالبلابفيالضرايبمنالذخلوأن

أنطيوخ!نوكان03.القذممنذبهالأضعموكاناتتيالمتمرائغصبإلغائيماالعاتمفي

تفذلملأئةالآنالقققعقييمافآستوتىقبقة،قيلثأئمنآكثزبهداياةتجو،

وتعذ31بتققايو.تقوتمأنحتىأو،ال!ابتيفيكما؟التذخفيتستمزأنقابزا

الضرائمتيتجبيئفارشبلابإلىالذهالبعلىعرتمتفغل،مافيتخئزأق

منالقملكؤ،شؤودبإدازةلي!يسياشإلىفأوكل32كثيزا.مالأويجقعهناك

الئ!لجمنشريفازجلأهذالي!يمياسوكانجمضز،حدوبإلىالفرالبنهير

يض!إلي!وأوكل34تعود.أنإلىأنطيوخقآبييمابتربيهوأؤصاة33القليهئ

ب!كالبتتعققمافيوخصوضانتايإ،بكلوأعققةالفتتيماوكلالجيشيى

فؤتفموتقتيئتسخففمجيشاإليهمئؤخةأنوأقزة35،وأوزشليتمثؤالتهوب

منبكزهموتمحوأووشليتممنتتقىوماإسرائيلأرضيىفيجذويىهامن

ضتيتهم.الأرويق!تمالبلابأنحاءصجميعفيالغزباءيقيتموأن36هناذ.

عاضمؤأنطايهية،منوآنطققالجيشيىمنالباقيالتصصالقيأوأخذ37

إلىمتجفاالفرالبنهزوعتزوالأرتعين،وال!ابعيماالمئؤال!نؤفيمفيهيما،

الثهزينن.تينمافيالعلياصالأقاليم

اليهوديةيجتاحليسياس

1(8:8-همك)2

وجويىجياسنونيكانوزدوريماننبنتاللماوشلي!يميام!وآختاز38
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علىوأرشقهم93،القيلثأضدقاءمنأيثمذاءجالمليوهم،للجيشيىقادة

تهوذاأرضيىإلىفارسبىآلافيوشبقيماالمشا؟منجنديأل!أرتعينرألس

منآقتزبواحتىجييثمهمبكاملفآنطققوا04الميأ.أمزكماييذقروها

أرضيىمنقؤةإليهمآنضفتوهناك41.ال!هلىفيوغسكرواجمفاوسق

إلىفجاؤواالأنحاء،يلأتخاوبالختيروشيئ.الفيسطتينوبلابأدوتم

تنيتشترواحتىكثيبرودهمبوبفضؤالحديد،منب!لاليملالمغسكير

لهم.عبيذاإسرائيل

جيوشنخقتأنتعذبخاضؤتشتذ،الخطزأنوإخؤتهتهوذا2"وزأى

قضاءالشصبعلىبالقضاءأمزالقيكأنبقغهمأنوتعذأرضهمفيالغزباء

منشعتناتستنهض"دعونا:لتعضيىتعضهمفقاذ43؟.جذوليوآقيلاعصكبزفا

يلقتالوآستغذواالجميعفتنادى44أقداليشا".وغنعنهبفاغاونقايلذلإ،

والزأفة.الزحمةسايلينالئيماإلىوضفوا

أوزشليئمكاتتقهجوزة5

كالضحراءوفارغة

جمنهاتخوجأوتدخلهاأحدتنيهامنتبقلم

الأقدايمتحتالققلإسنكان

القلغةتحتلون4والغزبا

للأقيمقسيهئاكاتتاتتي

الفزخ،زاذتعقوتغن

والكثارة.المزماووخزش
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للحربلاستعدادا

-23(861:مك2)

المصفاةنقي،أووشليتمقباتةالمصفا؟إلىسارواكفهمتخفعواولقا46

وتبسواصاليومذلذفيوضقوا47.إسرائيليتنيالضلا؟قوضغقبلجمنكاتت

الشريغؤجمتاتوقتحوا48.ثياتهموقرقواوؤوليمهمعلىالزمادودزواالمسوخ

حايهم.مثلفيكانوالوأصناجمهممنالأضنامصغتذةتطلبهماجمنايتعيرفوا

آستدغواثئم.يخلايهموعشيرجنطيهموبتواكييرالكقنوقيبثيالبوجاؤوا94

ال!ماءإلىأصواتفموزقعوا05نذوزفمأوقوااتذينالئذورأصحات

قققدشك51؟بهمتذقمبأينلىوإالمثعمببهذاتفقلماذا،رثيا":صايىخين

غتذةوها52الثقيليما.أحزايهمصتحتترزحونوكقائك،ودث!تةالأقئمداشتة

فكيص33عقينا.تنوونماتعيردثوأنتلئذقرونا،عقيناآجتقعواالأصنامص

بصولبوضزخواالأبواقيفيتقخواثتم54تعيننا؟"لاكنتإنأماقهمتثبت

ء.عظيم

وألض،ومئؤوخمسينغشز؟من!ئالبرجاتهتهوذاق!تمذلكوتعذ03

وأ،تيمتىبناغتذأقنكلجمنطقحتبالشريعيماوغقلأ56!ئؤ.لكلقايذاوغئن

تييه.إلىترجغأنخائفاكانأوكرفا،غز!نأوآمرأة،خطمت

وهناك58.جمقاوشتجنولبفيوغسكرواالمصفا؟منالجي!ث!تخزذثئم57

جمشنهاغدمصيوضباحصفي،مستجذينوكونوا،اتشخعو":يإجالروتهوذاذقا

فخير95.المقذشوهيكقنانحنييذقروناعقيناأجتقعواائذينالأقتمهؤلاء

والله"06قيكينا.وخراتقوجمناهلاذنشاهذأنمنالقتاليفينموتأنتنا

تشاء((.مابناتفغلال!ماءفياتذي
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عماوسمعركة

34-36(8:23-92،مك)2

منفارسبىوأل!المشا؟منجندئآلافيخم!ةتجورجياسوتجقر4

القوا!غييهاجمواالقيلىفيالمغسكيرمنبهموخزقيالفرسالقيخير؟

صرجالىالهجومذلذفييرامقهوكان2.مفاجئةضربةإليهاويؤخهوااليهوبتة

فساز4بالأمير،غيتمتهوذاليهن3تا.كمرشمدينأووشليتمفيالقلعؤأهلىمن

بذلكمبتجدينالقيلثلجيشيىجمفاوشفييتتضذىالألثمذايمرجايإر%!يىعلى

تجذولمليلأاليهوبمغسكيرإلىجورجياسوضلفلضا5.مغسكيرهمغن

بهم.التحاقيإلىقساز،الجباليإلىهزبواأتهمطنأحذا،

آلافيثلاتةومغاال!هلىفيتهوذاخمقزحتىالفجوطقغإنماوليهن6

بخاضؤ7ترغبونكانواكماوال!يوفيبالذروعصم!فحينكفهميكونوالمزجلى

بالخيلىومحاطاالقتاليعلىومذزتاومذزغاقوئاالغزباءجيشنرأواجمنذما

حينترتيبواولا،كثزيهممنتخافوا"لالررجايإ:تهوذافقال!8لجماتييما.

لمحرغونحاؤذحينالأحميرالبحيرفيآباؤناتجاكي!تذكروا9.عقيكمتهجمون

وتتذكزيترخضناال!ماءإليماإلىتصوخدعونا.اوالآن.بهمالقحاقوجيشا

يتنيأنالأقمصكلتعقتماحتىأاليوتمأماقناالجي!ثنهذاويخطتملآبايناغهذة

وئخقضفم".تفديهمإلفاإسرائيل

عليهممقبلينورجاتهتهوذافرأواغيوتهمالفزبايمجي!ثناورقغ2

البوقيفيورجالاتهوذاتقخوحين،يقتايهمالمغسكيرمنافخزجوا3

ليهن15.ال!هلىإلىوآنقرمواالغزباءجيشنفآنك!ز،القتاليفيتثابكوا14

جاززإلىفتبعوهمال!يف،بخذقيلواالمؤخز؟فيكانوااتذينجميغ
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آلافيثلاثةالأعداءمنالقتلىوكانوتمئيا،أشدودومديتتيأدوتموشهولي

زخلى.

تهتقوا"لا:لرجإلهاقاذ7الغاؤ،مطازد؟منوجيشهتهوذارجغأولفا6

وجيشةجورجياس!داتمما18مستمزةتزالملاعقينافالحرببالقنائم؟الآن

تأخذونذلكوتعذوقايلوهم،أماقهمالآنفآصمدواالجتلىفيمتابالقرلب

."تشتهونماصالغنايممن

منللغدؤآسيطلاع!رقةخمقزتحئىهذاكلاقاينهيتهوذاكاداوما9

دلهمكمامغسكزهم،وأحزقواجيشهمقرموااليهوذأنفزأت02الجتلىأعلى

الزغم!،عقيهمصفأستوتىكفاذلذزأوا21المتصاجمد.الذخانذلذعلى

جميغافقزبوا22.للمتاليمستجذاال!هلىفيتهوذاجيشنشاقدواحينوبخاضؤ

فغيموايتنقبوةالغدؤمغسكيرإلىويىجالهتهوذاورتجغ23الغزباء.أرضيىإلى

وغيزالبحيرممطوالأرجوانيبالأززقيالمقؤدبوالحرييروالفضؤالذقسبمنكثيزا

الشكيرنشيذين!ثمدونوهمممغسكيرهمإلىوعادوا"2الثمينإ.صالغنائممنذلك

يوتمذلذوكان25الأبد.إلىتدوموزحقتهصايحلانهال!ماءفيدتيماوالخمد

إسرائيل.يتنيغظيمخلاصيى

صوربيتمعركة

ا:ا-12(امك)2

.جزىبماوأختروةليميمياشإلىالمعركإمنتخواائذينالغزباءوجاء26

أرضيفييخققلملاثهشيئ،مفاغزيقتاوخازتالذهولعقييماف!يطز27

القيأ.بيماأقزماإسرائيل
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الفشا؟منفذزلبخندئآلافيليمتةلييياشجقغالتاليؤال!نيماوفي28

تيمتىفيوغسكرواأدوتمإلىفجاؤوا92.اليهوبيفحازبؤفارسيىآلافيوخمسة

كانكمرأىولفا03.كقايلآلافيغشز؟رأصيىعلىتهوذافلاقافمصوز،

قنيا،إسرائيلشعحبمخفمقياأنتإمبازكوقاذ:صفىقوئا،الغاؤجيشى

الغزبا؟مغسكزوشقضتداؤدعبدذتل!علىبختروتيماالفغترالجتازذلكققرت

المعتلإقيالجيشنهذاأويغوالآن31ليلاجإ.وحاملىشاؤذبننيوناثانإلى

وقؤ؟جنوبهمبكثز؟آعيزارهموغتموأدلهمإسرائيلتنيشعبذقبضيمافي

القزيميما.منخوفاترتجفواحثىغزيضتهموآهذئمجتناغإلىخؤئهم32.فرسايهم

تعيرفوناتذينجميغبخمدكقئ!تخمجتيك،ب!يوفيتسقطوندغفم33

آسضذ".

زخلى.آلافيخمسةليميمياشجيشيمنقسقطالقعركةتذأقيثئم34

بزقنوااتذينتهوذاجيثيىيتساتؤآنك!زجيشاأنلي!يمياس!زأىفلقا35

وجقغانطاجميةإلىذقستيلمولب،وإقابشزفييلحيا؟إفاف!تيذونائهمعلى

منأعالتمبجيثيالتهودتؤإلىالعود؟علىوغرتمالغزبايمالمرتنرقؤمنجيشا

الأؤلي.

الهيكلتطهير

أووشليمإلىالآنتصغذفقتاآنذخروا،أعداؤناإها:هـاخؤتهتهوذاوقاذ36

جتلىإلىوضجذواكفاالجيشعفآجتقغ37تدش!يييما".وإعاد؟الهيكلىيتطهيير

قحروقة،والأبواتفتخ!ا،والمذتخخالتا،الهيكلوتجدواوهناك38.جمهتون

الكقالبوغرفاتجتل،أوغاتيمافيلوكماالئباتوتجدواالذارباحالبوفي
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.دلزمااوؤوي!همصعلىودزوا،ئواحهموآشتذ،ثياتفمقوافقر93.قهدوقة

كلصزخالإشاز؟،أبواقتقختوجمنذماالأرضيى،علىبوجوههمووقعوا04

ال!ماء.إلىجمنفمواحد

منتنتهيحئىالقلعإفياتذينبمهاتجميماتعقرجايإتهوذاأقزئتم41

الشريعؤ.علىجزعهمفيشذلاكقتةوآختاز42.الزلتهيكلىتطهيير

وتشاؤووا44طاهير.غييرقوضعإلىالمذئسةالججارةوتقلواالقيكلفالفروا43

خيوقدقةأنفزأوا45.الأقمدئ!تااتذيالفحزقالببمذتحصتفغلونما4خو

فيالججارةوؤضعوا46.تقذموة.عارهمعلىشاهذاهناكتبقىيئلألفم

ثثم47شأيها.فيزأتايبديتبيئتظقزأنإلىالهيكلتقيماعلىلائتي،موصع

شكلىعلىجديذاقذتخاوتتوا،الشريعةتقضيكماقنحوتؤغيزججارةأخذوا

فيالذارباحالبوطقروا.دايخيهفيكانماوكلالقيكلوزفموا48الأؤلي

ومذتخالشمقدانوخقلوا،يلجبادةجديدةمقذسةآنتةوضتعوا94خارجإ.

المذتحعلىالتخوزوأحزقوا05.الهيكلىدايخلىإلىالتقلإقؤخبنرومائدةالتخور

علىالخبروزتبوا51.الهيكلىلإضاء؟الشمقدالقعلىاتتيال!وقيوأوقدوا

تعقلوتا.تذأواماكلوأكقلواال!تائز،وغفقواالمائد؟

فيجم!لوشهووهؤ؟التاليحالشهيرمنوالجشرينالخاجمسيىصاليوموفي52

الشريعؤبح!بذبيخة3"وقذمواجميعهمبكرواوالأرتعينوالثاجمتؤالمئيماال!نؤ

بالأناشيددشنوةصاليومذلكفي54.تتوةاتذيالجديدالمحزقاقيمذتحصعلى

واليويمالوقسبجمثلىفيذلذوكان؟والضنوجوالكتارالبالزبالبأصوالبعلى

ساجدينالأرضيىإلىبوجوههمفآنختوا55.الغريبةالأقئمدث!تافييمااتذي

الئوفيتي.كلؤققهماتذيال!ماءإلةوشاجمرين
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وقذموابفزحالمخزقالبالمذتحصوقذمواتدشينأئامءأكقلواثماييؤوفي56

منوتروسبتيجالؤالهيكلىواجقةصأعمدةوزئنوا57والخمد.ال!لامؤذبيحة

الابيهافيفقتم38الأبواتلهاوضتعواالكهتةضوغزدتالأبواتوزفمواالذقمب،

تنيوكلوإخؤتهتهوذاوقضى95:الأقمعازغنهمأزالوالاتهمالشعحبجميغ

وآبيهاجءب!رويىبهيحتقلعيذاالمذتحصتدشيننإعاد؟يولميكونبأنإسرائيل

كسلو.شهيرمنوالجشرينالخاضميصباليومتبذأأتامثمانيؤمذ؟علىستؤكل

عاليةأسوازا،ضهتونجتلىخوذإسرائيلشعم!تنىالأتامصيلكوفي06

وأقاتم61.قبلمنفغقتكماوتدوشةالغريبةالأقمتجيءيئلأخصيتةوئروخا

قعقلأييكونصوزتيتمدينةوخفمنالجتلى،يجراشيماالجنوبجمن!رقةتهوذا

أدوتم.جقةصمنتحميهمإسرائيليشعمب

المجاورةالأمممعالحرب

أ-33(ا:4.مك)2

الهيكلوزضمواالمذتختتوااليهودأنالمجاوزةالأقمشمغتلقا
ص،صصو5

جميععلىتقضواأنفآرتأوا2جداآشتاؤوا،قبلمنكانكماوأعادوة

بهم.وتفيكونتقتلوتهمفأخذوا،تعقوتتسلمنتيتهمتعيشوناتذين

جمنذتهوذالهمفتضذى،إسرائيلتنييحاضرونأدوتمفيعيسوتنووكان3

تيانتنويلجقاكاناتذيالضززوتذكز4.غنائقهموشقتوسخقهمأقزبتين

!لاجمهمفيفحاضضهم5الطوقيعلىلهميكمنونكانواوكيصإسرائيلبشعمب

فيها.كانقنبكلوأحزقهافيهاالئازوأشغل

بقياد؟قوتاكبيزاجيشاهناذفققيئغفونتنيأرضيىإلىعتزذلكوتعذ6
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بهم.وقتكوهرقهمكثير؟ضعايىكفيفحازتهم7تيموثاوش

اليهودئؤ.إلىتعودأنقبلوجوازها

هالأولالمكابيين

تعزيزوآحتل8

بيهوذايستنجدوناليهود

بيارهمفيكانقنيمهاتجم!الغريبيماالأقمصمنجلعادفياتذينوتخفغ9

تهوذاإلى.اوأرشلواداتيماقلغؤإلىهؤلاءفقزت،عقيهموالقضاءاليهوبمن

اوهم1لإبادينا.بناالمحيطةالأقمعقينا"تخفغت:لهميقولونوإخؤييما

وآحيلايها.إليهاتخأنااثتيالقلعيماعلىيلهجومصتيموثاوشبقياد؟تتأفبون

الغدؤاوقتل3قيلوا.مثاكثيريننقي،أيديهممنوأنقذوناالآنافأسيرعوا2

كلوشقمتوأولادهميساءهموشتىطوبثاأرضيىفيقوجمناتنيمنإخؤتنا

".الزجاليخيز؟منأل!نحؤهناذقوجمناتنيمنالقتلىغذدوكان.لهمما

وثيابهمالجليلىمنآخرونجاءالختير،هذاإلىتستمعونهمأوبيتما4

تطلمايسنمنجيش!عقينايلقضاء"تخفغفقالوا:ذلذبمثلىوأختروا15مقرقة

كفا،هذاوتجماعتهتهوذاشيئافلضا6إ(0الأقمجليلىوكلوصيداوصوز

يعانونمافيقومهمتنييساجمدونكي!وتشاؤرواشاملىاجيماعصإلىتنادوا

الزجاليمنغذدالذ"إخترأخييما:يسمعانتهوذاافقاذ7وآعيداء.ضيتيمن

تذقم!أخوناويوناثانأنابيتما.الجليلىفياتذينقومناتنييتجذ؟وأذقب

تقتومغوغرزيازكرتابنيوش!القائذينيتهوذاوتزذ18جلعاد((0أرضيىإلى

إلىتخوجاولاهناالأمز"تؤليالهما:وقاذ91يجماتيها.اليهودثؤفيالجي!ثيى

آلافيثلاثةالزجاليمنليممعانفأختاز02تعود((0حئىالغريبيماالأقمصمحازبؤ

جفعاد.إلىبهموساززحلآلافيثمانيةوتهوذا،الجليلىإلىبهموساززجلى
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ويهوذاسمعانانتصار

1-31(12:.مك)2

وطازدفمفقرقفم،قعايىكجمذ؟فيالغذؤمغسمعانآشتتكالجليلىوفي21

غنايقهم.شقحتزجلىآلافيثلاثةمنهمفقتل22تطلمايسن.مدينؤقدايخلىحتى

وكلوأولابهميسائهممغ،وغزباتالجليلىفياتذيناليهودأصالخ!تثتم23

الجميتي.الابيهاجفغتماليهودتؤ،إلىبهموجاءلهم،كانما

البزتؤفيوساراالأر؟ننهزفغترا،أخوةويوناثانالمكابيئتهوذاوأفا24

وأختروفمقساتفوهمالتباطتين،منتجماعةصادفاوفناك25أتامثلائؤكذة

جمنهمكثيرينوبأن26جلعاد،أرضيىفياليهوببإخؤيهمصخلمابكل

ولمحرنائيتموقكيذوكسفوزوغليتموباضزكتصزةخصينؤمدنيفيمحاضرون

هد؟فهاتجمةتنويالغاؤأنأيضاوأختروهمجلعاد.أرضيىمذفيوساصئر27

واحد.يومفياليهوبمنفيهاصقنجميععلىوالقضاءوآحيلاتهاغذاالمالق

وهاتجتمالبزثؤطريتيفيبغتةآتخةالختزهذاوجيشاتهوذاشيئوحين28

وأحزقكنائقهاوشقمتالئمي!بخذذكورهاكلوقتلوآحتقهاباضزمدينة

الضباجوفي03داتيما.حضنيإلىليلأفناذمنآنالققئئم92بالئار.المدينة

ال!لايتميخهزونالزجاليمنكبيزاخثمذافشاقدواويىجالاتهوذاتالفعالباكر

قصحوئاالحرلبصراختهوذاشيئولضا31.الحضننلآحيلاليوالضجانيق

فقاذ32تذأتالمعركةأنغردتال!ماء،حتىصالعاليوالضجيجالأبواقيبهتافي

ثلاثق!قفمأنوتعذ33قوجمكم".تنيإخؤيكمغناليوتم"قايلواصلرجايو:

عظيم؟بصولبويقمقونالأبواقيفيتنفخونوهمالغدؤؤرا؟منبهمسازيزقي

قزبواالمكابى،تهوذاهؤعقيهمالفقبلأنتيموثاوشلجيثيتتئنولضا"3
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آثخةثئم"3.زجلىآلافيثمانيةصاليومذلكفيجمنهموقتلف!خقهموجههصمن

وأحرقهاغنايقهاوشقمتذكورها،كلوقتلوآحتقهاوهاتجقهاغليتممدينؤإلى

أرضيىمددقوساصئروباضزوقكيذك!فوزمددقإلىهناكمنوتؤخة36.بالئايى

كفها.وأحتفهاجلعاد

جلعادفييهوذاانتصار

علىرافونمواتجقةصفيوغسكزآخزجثاتيموثاؤستجفرهذا،وتعذ37

عادواولفاالأمز،تستطيعونيىجالأتهوذافأرشل38الئهير.منالأخرىالفمفؤ

الغاؤإلىآنضقواالغريبؤالأقمصمنهناكال!اجمنينجميغنبةأختروةإلييما،

يمساتذييماالعزتآستأتجزتيموثاوشإنأيضاتهوقالوا93جذاكبيووكذ؟هم

إليهمتهوذافخزقييقتاييما،تستجذونالئهيرجمنالأخرىالضفؤفييختمونوهم

زتيهم.لمحا

وضل"إذاجي!ثميما:يقاد؟تيموثاوسقاذالئهير،ضقؤمنتقتيربهؤوتيتما04

تقلإزولنب!هوتؤ،عقيناشتتقتبأؤلأإليناوعتزالئهيرضحفيماإلىوجيشهتهوذا

التهير،منالأخزىالضقوفيوتؤق!خاتإنوليهتة41.أماقةالثباقيعلى

المهتقينأمزالتهير،ضفؤإلىتهوذاوضل2"فلفاعقييما".ونتغفسبإلييماتحنتعبو

علىبلتئقى،أخذاتذعوا"لا:لهموقاذالضفيماعلىالجيمثيىشؤودقبإداز؟

المعركؤ".خوضيىإلىيسيرعواأنصالجميع

الأقيمجيشنفآنقرتم،الجميعتتتعارجاييمافقذقؤفيالئهزتهوذاوعتز43

قرنائيغ.مدينؤفياتذيالقعتدإلىوتخأواليملاخهموألقواأماقهالغريبيما

كانقنمغوأحزقوةالقعتدفيالتازوأشغلواالمدينةآحتفوااليهودوليهن44
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تهوذا.وجوفيتقفواأنالأقمصهدقدز؟فيتعذلمقرنائيتمصوبإخضاعفييما،

مغ،وكبيزهمصغيزهمجلعاد،أرضيىفيإسرائيلتنيتهوذاوجضغ45

جمهوزاوكانوااليهودئؤ،إلىبهميتعوذتميكونماوكلوالأولابالتساء

وقائمةالتحصينيكلمخضنةكبيرةمدينةوهيئغفرونإلىوؤضلوا46كبيزا.

فياجتيازهاعقيهمفكانتسايىها،أوتمييهاغنالمروووتستحيلالطريتيفي

عبوزهم.وقتعوابالججار؟،قدايخقهاأغققواالمدينؤأهلوليهن47الوشإ.

إلىمدينيكمفيتمز"دعوناوديؤ:بقهخة"لهميقولىقنتهوذاإليهمفأرشل48

نأفزقضواالعبوز".نريدفقطنحنأذئبآئيصي!كمجمتاأحذولاأرخمنا،

جميعتلاغءعلىبإذاغؤأقزأنإلأتهوذامنكانفما94.الأبواتلهمتفتحوا

فتقركر05.المحاربينغدامامكاته،واحل!كلتلرتمبأنالمعسكيرفياتذين

آستسققتأنإلىوليقتهالتهايىذلكطول!المدينةوهاتجموايلقتاليهؤلاء

الأرضيىإلىوقذموهاغنائقهاوشقبواال!يصبخذذكوليهاكل1"فقتلوا.إليهم

تيتقباتةالواليمعال!هلىإلىن3الأرغترواثئم52.القتلىجتثعلىفيهاوقزوا

الطريتيطوذالئاسنويشخعال!ييرفيبالمتأخرينتهتتمتهوذاوكان53.شان

قيرحينمققلينضهتونجتلضجدواهوهناكلمتهوذا.أرضيىإلىوضلواحتى

واحد.قتيللهمتسقطولمسالمينيغوديهمالذبايحصمنالمحزقالبوقذموا

وعزريايوسفهزيمة

4(:32-ه12مك)2

الجليلىفيأخوهماوليممعانجلعاد،فيويوناثانتهوذاكاندهوتيتما

اليهودتةفيالجيشيىقائداوغرزيازكيرتابنيوسصشيئ56تطلماي!نئحايىب
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نحايىب"هثاللآخير:واجدهماقاذ37،القتاليفيخققوهااتتيالمطوتؤبأعمالي

بالجي!ثيىفتؤخها58نف!يشا.قيشهزةأيضاتحنونك!ش!خوتناائتيالغريبةالأقتم

لمقاتقيهم.المدينؤمنورجالهجورجياسفخزقي95تمئياإلىمغهمااتذي

ذلذفيوقيلاليهودتؤ،حدوبإلىفتبعوهما،أماقهموغرزيايوشففآنقرتم06

بشصبخقتالفظيعةالهزيمةوهلإ؟61.زجلألفاإسرائيلشعحبمنصاليوم

تذذبطولئاعقلأئخققاأنأراداالجيشيىقياد؟فيكاناالقذينننفيإسرائيل

المكابتينأوليذت!بمنيكونالمإتهماثئم63.وإخؤيهيهوذايكلامتسقعاأن

وإخؤتهفتهوذا63.أيديهمعلىإسرائيلخلاص!ييكوناللة،آختازهماتذين

وكان64.والأقمإسرائيلشعمبصجميععيولقفيجذاعظيقةمكاتةآحتفوا

آسفهم.ذيهزخيثمالهميققلونإليهمتتواقدونالتاس

وهاتجمواعيسوتنيوغرواالجنولبإلىوإخؤتهلمتهوذاسازذلكوتعذ65

وقضدوا66بها.المحيطةالأبراقيوأحزقواسوزهاوقذمواوجوازهاخبرون

منغذدأرادالحيننذلكوفي67قريشةمدينةوآجتازواالفيسطتينأرض!

منهم.عذدفقيلخماقؤغنالمعركؤإلىفآنذقعوابطوتتهميظهرواأنالكهتةض

وأحزقهناكالقذابخفقذتمالفيسطتين،أرضيىفيأشدودإلىتهوذاوآتخة68

تهوذا.أرضيىإلىعاذثئم،المدنوشقتبالثارالآيهةصتماثيل

أبيفانيوسأنطيوخسنهاية

(1ا:9-901؟،-17اا:امك)2

فيالغلياالأقاليتمتجتازأنطيوخسنالقيأكانالوقمبذلذوفي

آشتقزتفارشبلابفيألمايسنمدينةأنف!يئالتهزيني،تينما
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شجوفثوفييماالكثيز،ةالشيالأمواليجمنفييماقعتذابهاوأن2،والذقمببالفضؤ

الميأفيلئسنبنالإسكنذوفناكتركهااتتيوالأسيخةوالذروغالذقب

اليونالق.فيقيلثأؤذكاناتذيالمكدونى

تقدزلمليهئاوتهتهاآحيلاتهاحاؤذأنإلأأنطيوخسنمنكانفما3

فقزت،بجنابفقاؤموة4بالأميرغيمواكانواالمدينؤأهللأنذلكعلى

البلاديلذمنوجوجميماوقبل5.بابلإلىورتجغخائتافارشبلابمن

تهوذا،أرضيىإلىأرشقهااتتيالجيوشيىبآنيهسايىأختزةقنجاءة

جذا،قوفيبجيثييمحازتيهمخزقيقنأؤذكانائذيليستاشوبقزيقيما6

غيموهااثتيالكثير؟والقغافيصوالغتابصبال!لاحأقوياةصارواالتهودوأن

ي!قىماقذمواذلكفوقوأتهم7عقيها،تغقبوااتتيالجيوشيىمن

أووشليتمفيالضذتحصعلىأنطيوخ!ىتناةاتذي"الخرالب"زجاسة

مدينةصوزتيتوآحتفواقبلمنكانكماعاليؤبأسواليالقيكلوخؤطوا

وخضنوها.القيلث،أنطيوخسن

فيوآرتمىوآضالزتآنضغقكقههذاالقيأأنطيوخس!شيئفلفا8

الفراشيىفيوتقيئ9ترجو.كانماتحقيتيفيوالخيتيماالغتمثقلىتحتالفراشيى

أصدقاييماكل.افآستدعى.بالمولبآخسنأنإلىغفا3تزداوهوطويقةمذة

افت!اءئ!ت1القثم،لثمذ؟منقلبيوضع!غيتىمنالتولم"هزت:لهموقاذ

بيئحيطكأمواجالكبييرالبؤسيىمنالحاليهد؟إلىوضفتيماذاالأفيأؤذ

تذكزتاثتم2؟مفكيأتامصطواذومحبوئاجمعطاةكنثاثذيأنا،جقهكلمن

والفضؤالذقبآنيزكلأخذثكيصاوزشليتم،فيآريمبئهاالتيالقساوئ

متزيى.بدودبتهوذاشكالقعلىأقضيئأدطوحاؤئتالهيكلىفيكاتتالتي



6الأولالمكابيين992

هناشديل!ببؤسأموتأناوهاالقصايمب،هدكلبيخفتيماذاافأدزكت3

غريبؤ".أرضبىفي

علىحاجمفاوغتتهأصحابإ،أخاوهؤفيلثسن،وآستدعىالكلاتمهذااقاذ4

آبيوبتربييماوأوصاة،وخاتضةالملوكتةوحفتاتاتجااوأعطاة5قمقكييما.كل

النؤفيفايىشبلابفيالقيأأنطيوخس!ومات16.يلمفلثوتهيئيهضأنطيوخسن

والأربعين.والتاليمعؤالمئؤ

فيرئاةاتذيآبييمابأنطيوخسننادى،القيلثبؤفا؟لي!يستاسغيتمولفا7

أوباتوز.وشقاةلأبييماخقفاخداثييما،

فيوهمإسرائيلتنيعلىخطزاالقلعيمافياتذينكانذلكأثناءوفي18

الغريبةالأقتموئشخعونبأسيمرارإليهميسيئونوكانواالهيكلىإلىطريقهم

إلىالشدبجميغودعا؟الوضعهذاإنهاءعلىتهوذاافغرتم9.عقيهم

والخمسينالمئيماال!نيمافيوحاضروهممغافآجتقعوا02القلعؤ.فيمحاضزيهم

الجصالي،جمنخزجوامنهمتعضاوليهن21الجصار.آلاقيوساصئربالقجانيتي

وقالوا:القيلثإلىوذقبوا22بالشريعؤ.العابثينالتهوبمنفريقإليهمفآئضئم

كئا23قوجمنا؟تنيب!خؤيناخلاتذييلضزليوتثأربالغدليتقضيلاقتى"إلى

قومناتنيجغلماوهذا24بأوامير؟.وتعقلنطيعا،لأبيكخاجمعينبيرضانا

أملاكنا.وتنقبونجمتاصادفوةقنكلوتقتلونلنا،جمداءالقلغةيحاضرون

الآنهموها26جيراينا.صجميععلىأيضافآعتدواكفيما،بهذايكتفواولم25

وتيتأووشليتمجملخضشواأنتعذلآحيلايها،أووشليتمقلعةيحاجمرون

تعو3ولاذلكمنأفطغهؤمافتتفغلونقئجهم،إلىتساخلمف!ذا27صوز.

عقهم".ال!يطزةب!مكايك
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اليهودعلىالخامسأنطيوخسحرب

13:أ-17(مك)2

جنوبوقادةأصلإقائ!كلوجمغغضتالكلاتم،هذاالقيأشيئفلقا28

البحير،جزيىوجمنأخزىقمالكمنمرتنرقةجنوذاآستأتجزثئم92وفرساييما.

واثتينن،فايىسألصوجمشرينالمشا؟،منجندكيئأل!مئةجيمثميماغذدفتقغ03

القتالي.علىفذزئافيلأوثلاثين

صوزتيمتوهاتجمواأدوتمفآجتازوابجي!ث!يماأنطيوخس!القيأوساز31

خزجواالمدينؤأهلليهنضتعوها.اتتيالجصاليبآلالبكثيرةأتافاوحاضروها

بشجاعؤ.وحازبواالجصارآلاقيوأحزقوامنها

وغسكزأووشليتمفيالقلعؤغنيالجصاززقغأنإلأتهوذامنكانفما3

فيمسيرغاجيشهوقادالقيأفبكز33القيلثمغسكيرتجاةزكرئاتيتجمنذ

الفتقؤولإثار؟34،الأبواقفيوتقخوايلمتاليآستغذواوهناذزكرثا،تيتاثجا؟

فيالمشا؟!زقيعلىؤزعوهاثتم35،والئودبالجتمبعصيزأزوهايلمعركؤ

خؤذوؤوليمهموعلىالذروغلابسينجندئألففيلىكلمغفكانالجيشيى،

وهم36الفرسانيخيز؟منفاريرخضمئيماأيضافيللكلوكانالتحاس،

علىوكان37.دقحتوأيتماوجذخيثماالفيليفايىقونلاطارقيلكلمتأقبون

منقتيتؤبقيوبطهير؟إلىقشدوديجماتييماالخشبمنخصينبرجفيلىكل

اتذيالهندقيغداماجمنهيحايىبونمقاتلينثلاثةصال!رجعلىوكان.جايسبكل

وهميتحموةالجي!ثيىجايتيعلىالفرسالبتقيةليمي!تاسوأقاتم38.الفيليؤخا

الذقسبتروسعلىنووهالمغالشصسىأشزققوحين93الغدؤ.يهاجمون

جيشنأنومغ04نار.منكضشاجملالجباليعلىلقعانهفآنغكسنوالئحاسيى
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جميغاتقذموافإئهم،ال!هلفيوتحتهاالجباليشفوحصعلىآنتشرواالميلث

أقدايموؤقغحشودهمضجيبئشيئقنكلفآرتغذ41وآنيظامبخذيىالأمامإلى

لي.الجتاصالعظيمالجيشيذلذديملاحصققةوقرهمجنوب

الحاليفيأسقزتمعركؤفيمقهموآشتتكتحؤهمبجي!يمهتهوذافتقذتم42

أيعازاورأىولقا43.أنطيوخممنالقيلثجيحثيىمنجندئمئؤليمتشقوطغن

نأطنالفتقؤسايزتفوقآريفاجميماوفيبقطقؤم!قخافيلأأنأؤرانالم!فى

ويكسمتشعتهليخقصقبنف!ي!يماخاطزأنإلأمنهكانفما44عقييما.راجممبالضيذ

تضيربوهؤالمعركؤؤشطبشجاغؤإلييماطريقافشق45خايذا،آشفاينفميميما

إلىوضلحتى46هناكومنهنامنغنايتقزقونوالجنو،وتسازاتميئابسيفيما

فيفأماته"عقييماوسقطالفيلفتهاوىبال!ي!،وطغتهتحتاوزخ!الفيلى

زأواجمنذماالقيلثجيوشيىغنتراتجعواالمحايىبينالتهوبتقتةوليهن47.الحالي

والتطشيى.ال!طؤهمنعتيهكاتتما

صهيونجبليحاصرأنطيوخس

13:18-23(مك)2

وجتلاليهودئةوحاضزلفلاقايهم،أووشليتمنحؤبجيمث!يماالضيأفضجذ48

إلىلأضطرايىهمالقيلثمغصفخافققدواصو-زتيتشكانأقا94.ضهتون

حالةيتخضلونعادواوماجمندهممنتقذالطعاتمنفيالمدينؤمنصالخروج

.الحقولفيهاتززعلاللأرضيىشئئاكاتتال!نةيلكأنيخاضحؤالجصالي،

عقيها.يحالمحظونخزشاهناكوأقاتمصوزتيتعلىالضيأفأستولى05

والققاليىوالقجانيتيالقذافالبأمايهنهناذونضتأتامجمذةالقيكلوحاضز51
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اليهودنضحتكذلذ52؟ال!هاميزفيوأدوالبوالججار؟الئايىيزشتيوآلالب

طعاممخازيهمفيكانوما53؟أيامجمذةوقاؤمواالغدؤقجانيتيقباتةقجانيق

قليلةتجماعةإلأتبقفلم54.الأرضىفيهاترتاحاتتيال!ابعةكاتتال!نةلأن

تيييما.إلىواحدكلفتقزقوا.بهمتفتأأخذالحوغلأنالمقذسالمكالقفي

العبادةحريةاليهوديمنحأنطيوخس

أ:22-26(ا13:23-؟مك)2

أنطيوخس!إلييماأوكلائذيفيلئسنأنليمي!ئاسشمغالوقسبذلذوفيئ55

ومادايفايىشبلادمنزتجغته،خقفاييكونأبتايزتيئأنحيايهفيالقيأ

شؤونيتؤلىأنتنويوأئه56هناذإلىمغهدقبوااتذينالضيلثجيوش!ومغا

تسوء"أحوالنا:لفموقال!والجيشيوالفؤابالقيلثإلىفأسزغ57بنفميميماالذوتؤ

الذولؤوشؤون،خصينئحاصزةائذيوالمكانتقل،ومؤوتئنا؟يومتعذيوفا

ومغمقهمصفخاوتعقدالتاشهؤلاءقنصابالآنفذعونا58غودتناتستعجل

كما،شرائجهمممازسيمافيأحرازايكونواأنعلىونعاهدهم95قوجمهمصجميع

".الشرايغيلكألغينالاتناإلأفغلواماوتفغلواتغضبوالمفهمقبل،منكانوا

الضفحطقمبفيإليهمفأرشلوا؟الكلامبهذاووؤساؤالقيأفآقتتغ.

الفمفح؟هذاعلىبالمحاقطؤوالزؤساءالقيألهمأق!تمولقا61فقبلوا.

زأىجمنذماوليهتهصهتون،جتلىإلىالقيأفدخل62.الجضنيجمنخزجوا

ائذيبقذمصال!ويىوأقزبيما،أق!تماتذيالق!تمنقق!حصيئاالموجممعكانكم

فقاتقهالمدينؤستذفيلئسنفؤتجذ،إنطاكيةإلىعايذاأسزغثتم63خوتا.

جمئا.المدينةوآنترغ
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الملكعلىيستوليالأولديمتريوس

(1أ:ا-.4مك)2

شلوقسنبنديمتيريوسقزتوالخمسينوالحاديؤالمئؤال!نيماوفي7

البحيرساجلعلىمدينؤإلىأنصايى؟منقليلؤتجماعؤمغروقةمن

.هناكقيكابنف!ي!يمافنادىالمتوشإ،

أنطيوخسنعلىة3جنوقتضالقيكى،آبائيماقصزتدخلهؤوفيما2

أزىأنأريا"لاقاذ:بالأميرديمتيريوسغيتمفلقا3إلييما.ليسيموهماولي!يمئاش

إلييماأقتل5مفيهيماعرشنديمتيريوص!آعتلىولضا4الجنو؟.فقتقهماوجفا".لهما

نأفيالطامعألكيض!ىرأليمهموعلىإسرائيلتنيمنوالتفاقيالقذرأهل

"قتل:فقالوا،الآخريناليهوبصبإخوايهميلقيلثوؤشوا6الكهتةض،رئي!نتصيز

إلىبهتثقزخلأفأرليمل7أرصنا.منوطزدوناأنصاركجميغوإخؤئةتهوذا

فتعالمحتاالقيأ،أئهاوببلادكبممتقكايناتهوذاأنرتااتذيالخراتيترىهناك

أعوايهم".وجميغوإخؤتههؤ

اليهوديةفيوألكيمسبكيديس

وراءماعلىحاجمفاوكانبكيديس!،وأسمةأصدقائيماأحذالقيأفآختاز8

ذلكمغوأرشقه9يلقيلث،ومخيضاالقمقكإفيعظيفازخلأالفرالبنهير

إسرائيل.تنيجمنتنتقتمأنوأمزةالكقنةصرئيسنغثتااتذيأليهيض!نالغاديى

تهوذاإلىوأرشلاقويجيشيىرأسعلىتهوذاأرضيىإلىالزجلالب.افساز

لاتهمبكلامهمايبالوافلم"الشز.تضمرالقوهماصالقحفخإليهمتطلبالبوإخؤيه

قوفي.جيشيىزأسعلىقابقينيزأوفما
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الشريعؤمغفميمنتجماعةووبكيديسنأليهيض!نإلىحضزذلذأثناءوفي12

إسرائيلتنيطليغإفيالحسيديماليهودهؤلاءوكان13.بحقولمحهميطايبون

هذامغهرونتسلىمنكاهنداتم"ماقالوا:الأئهم4ال!فتم،طقبواائذين

ضزو".يصيمنافلاالجيشيى،

أدىلاأنلهموخق!،ءودئبكلامأليهيضيخذثهمالكاهناوأخذ5

وذتخهمجمنهمزجلأليستينفقتقعلى،افضذقوة6.بأنصارهمولابهمتلخق

الكتمب:فيجاءكماواحد،يومصفي

أتقيائذجثث17"زقوا

أووشليتمحوذبماءهموشفكوا

".يدفنهمقنولا

فيثهم،جمنذهمفضيقةولاخق"لاوقالوا:الشصبعلىالذغواف!يطز8

وق!قفم".ؤعذفمتقضوا

قنوأرشلزيت،بتيتوغسكزأوزشليتمغنبكيديسنرخلذلكاوتعذ9

وطزخذتخهموتعذماأيضا.ليمواهموعلىخذلوةائذينمعطمصقتقعلى

الجيشيىمنقؤةمقهوأبقىأليهيصنإلىالبلادشقتم2عميقيماحفز؟فيجثثهم

القيلث.إلىعائذاوآنضزدتتساجماة

خوتهفتخفغ22الكهتةضرئيسيىقنضحبإلىتطقحكانأليهيمسنوليهن21

تينالفسادتنشرونأخذواحئىاليهودئؤعلىشيطرواإنمااتذينال!وءأهل

إسرائيل.تني

إسرائيلتنيفيال!تمزمنوأنصاوةأليهيض!قغقهماتهوذارأىفلقا33

جميعإلىخزقي24،الغريبةالأقمجمثقاتفغللمبخيثالقظاغؤمنوكان
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بحزثؤالتخزفيمنوتمتغهمعقييماتقزدوااتذينمنلتنتقتماليهودئؤشواجل

أدؤك،تعاطقتوأنصارهتهوذاقؤةأنرأىفلفاأليهيض،أفا25،البلابفي

صالئقم:بأبشعوآئققفمالقيلثإلىثانيةفزتجغ،أماقهمالتبالبعلىيىقابغيوأثه"

الملكرسولنكانور،

-36(4:همك)2

ال!تمديد؟بكراهتيهمصالقعروفينييماجالييهبارأخذ،يكانوزلقيأافأرشل36

بإباديهم.وأمزة،إسرائيليتني

تهوذاإلىوأرشل؟عظيمجي!ثيىزأسعلىأووشليتمإلىيكانووفجاء2

سآتيتيتنافيما،ويلقتاليتناما28":فيهاقاذيل!لامصماجمزةعروضاوإخؤييما

تهوذاإلىقدتمفلقا92وجإ".إلىوجفالأخذثكليجاليمنبضغيمامغإليك

علىبالقبضيىرجاييماإلىأوكريكانوووكانبخفاؤ؟،الآخزواجدهماحى

يكانوزمنالزغم!فييمادلتبالقكيد؟،تهوذاأخ!نوحين03وآخيطا!و.تهوذا

فواتجقيهض.غنوغذذ

شلاقة،كفزقرتتهوذالمحتاليإلىخزقيأمير؟بآفيضاحصيكانووغيتمفلفا3

داود.مدينيماإلىالباقونوهزتزجلىآلافخمسةيكانوزجيشيىمنف!قط32

لآسيقباييماالقيكلىمنفخزقيصهتون،جتلإلىيكانوزضجذذلكوتعذ33

اتتيالمحزقالبمشاقذ؟إلىودغوةالشعبوشيوخالكهتةضتغف!بخفاؤ؟

فيوخقص35بآسيعلاءوخاطتهموأهاتهمبهمف!جز34القيلثبآسمصقذموها

القيئهذاسأحيرق،الحاليفيوجيشهتهوذاتستسينلم"ماوقاذ:غقييما،

شديد.بغيطهناكمنوخزقيمنتضزا".أعودحالما



7603الأولالمكابيين

ثرياأنمتؤ37:وقالواوبكواالقذتحصوالهيكلىأماتمووقفواالكهتةفذخل36

لشعبذ.وتضزعضلا؟تيتوييكونبآسمكلئدعىالتيتهذاآخترت

تئتيولاتجديقهم،تذكز،بال!يصبهموأفتكوجيش!الزجلىهذامنفأنتقئم38

جمنفم".أحدعلى

وموتهنكانورهزيمة

:أ-36(أهمك)2

خيمث،حورونتيتفيوغسكزأووشليتممنيكانووخزقيذلكوتعذ93

وقغاأداشةفيكغسكزةتقستتهوذاليهن04إلييما.وأنضئمسوريةجي!ث!لاقاة

عقيناأرشقهماتذينتجذ!ت41"لقاوقاذ:الزلتإلىوصقىمقايلى،آلافيثلاثة

والآن42جمنهمألفاوثمايينوخمسةجمئةوضزتالزدتملاكخزقيأشوز،قيأ

نأمناالباقونتعيردتحتىاليوتم،يواجهناائذيالجيشنهذارث،ياخالئم

شز؟".بح!سبعقييمافحكفتقيكيذعلىتجذدتيكانوزقائذهم

يكانووفكان،الجيشانيتحازتآذازشهيرجمنغشزالثايثصاليوموفي43

ليملاخهمألقواحئىشقوطا،جيشازأىإنوما44المعركؤفيشقطقنآؤذ

وهئمجاززقدخلىإلىأداشةمنيومقسيزةتهوذاجيشنفتبغهم45وهزبوا،

وتقمذوااليهودثيماقرىجميعمنالئاسفخزقي46.الأبواقيفيوزاءهمتنفخون

تقيئومابال!ي!جميغاف!قطوايطاردوتهمائذينمواتجقةصإلىفآرتذوالهم،

ائتيوتميتايكانوزرأشوقطعواالغنائتمالمنتضرونوأخذ47خئا.أخدجمنهم

فقتم48.أووشليتمقباتةوغققوهمابهماوجاؤوا،إسرائيلشعحبعلىرقغها

يغتدواأنعلىوأجقعوا94.عظيمبفزحالتهازذلكالشصبوأمضىالابيهاج
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الهدوءشيالزذلكوتعذ05ستؤكلمنآذازشهيرمنغشزالثايمثاليوتمذلك

تهوذا.أرضيىعلى

الرومانأخبار

اتذيوبالغؤلقالقسكرئؤ،وبقؤيهمصالزومايتينبصيمبتهوذاوشيئ8

مغطيبةعلاقاقييقيمونوأئهممغهم،تتحالفقنلكليقذمون

خاضواألثمذاء4ليجاالزومانئينأنتهوزوقي2،ذلكفيترغبوناتذينصجميع

أيضاوووقي3الجريةعقيهمصوقزضواوغقبوفمبتساتؤالغاليينوقاتلواحروئا،

والذقمبالفضؤقعابنيعلىآستولواوكيصأسباييةبلادفيقغلوةمايتهوذا

مكالؤكلعلىضئيرهموطوليالزشيد؟ب!ي!ياشيهمآستولواوأتهم4،هناكالتي

يقتايهمالأرضيىأقاصيمنجاؤوااتذينالملوكوققروا،غنهمتعيذاكانقهما

وزوقي5ستؤ.كلفيصالجريةإليهمحقلواالملوفيسائزإنحتىبهم،وقتكوا

الحردبفيكتيتمقيكوقرساؤشفيليئسنالزومايئونهرتمكي!يتهوذا

اتذيآليمتةقيأالكبيوأنطيوخس!وجمئهم6.يقتايهمتضذىقنكلوأخضعوا

.كثيرونوجنو؟وقركباتوفرسانفيلأ،وجمشرونمئةومغةيمحازتيهمزخ!

عظيمةجريةالمفلثفيتخيفوتةاتذينوعلىعتييماوقزضواختاعقييمافقتضوا7

ولودوماداقيالهندبلا؟غنلفمالتخليئعقييماقزضواكذلك8.وزهاين

وزوقي9.القيلثقيؤمينيمنوأعالوهاأخذوهاالتيالئلدالقيخيز؟منوتعفيى

عقيهخ،والقضاءالزومانئينكهاتجمؤعلىقزةغرموااليونانتينانته

ف!قطيمحازتيهمواحذاقائذاإليهمفشتروابالختيرالزومايئونف!يئ01

وآختفواوتقبوفم،وأولاذفميساءفموشتوا،كثيرونقتلىاليونانيينمن
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.اليومحتىالحالىهيئكماوآستعتدوهمحصوتهموقذمواأرضهم

اتتيالحزيىالقمايلثسايزأخضعواالزومانأنأيضايتهوذااوووقيا

علىشيطرواوأتهمحاتفوهم،اتذينضداقؤعلىحاقظوااوليهتهم2قاؤقتهم

بأسمهم.شمعوااتذينقلولبفيالزغمتوززعواوالبعيد؟القريب!القمايلث

همأمجابكلووغتم،خقعوةخفغهأرادواوقن،ققكوةتمييكهأرادواوقن13

أنشأواأتهماكما5.بهيلتباهيالأرجوانآرتدىولاالئاقيمنهمأحدلبسناما4

فيللتداولييومكليجتمعونعفؤاوجمشرينمئؤثلالثمنشيوخقجيمن

واحل!زجلىإلىالخكمصزماتمئ!فموناوهئم6أمور؟.وتدبييرالشعبشؤودق

جميغاجمنهمويحالىكقهاالبلابصياشةفتتؤلىالضلاحييما،مطقتيسنؤكل

تيتفم.فيمافناق!ةولاحشذفلابالطاغؤ،

والروماناليهودبينمعاهدة

بنأوبوليض!نأرشلالزومانتينغننالأخبايىبهد؟تهوذاشيئوجنذما17

معاقدالزومايتينمغيتعقداروقةإلىأيعازاز،بنوياسون،أكوشبننيوخئا

كانواائذيناليونانتينقملكؤنيزغنهمترقعواأن8!ويينالث!داهموتعاودز،قؤذ؟

شفر؟فيروقةإلىالحاليفيافسارا9.الاسيعبابأشذإسرائيلتنيتستعبدون

وإخؤتهالمكابيئتهوذاإليكمأوقذنا02":لاوقاصالشيوخقجيسنودخلاطويقؤ

تعتبروناأنإليكمويتطلست؟وشلامتعاودبمعاقدةقعكميتعقذاليهوبمنوقوم

الكلاتم.هذاالزومايتونفآستح!ن21".وأنصايىكمحقفايكمجمقؤفي

وأرشلوةنحايرمنألواحعلىخقروةائذياليهتا!بتسخةهيئوهد؟22

وتعاوفي.شلامؤثيقةالتهوبجمنذيكونحتىأووشليتمإلى
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لتكننالاصبد،إلىوالتزالبحيرفيالئوفيتيكلاليهوبويشعحب23"يلزومانتين

رومطعلىأؤلأالحربأعيتحبإذاوليهن24.غنهمبعيدةوالغداواتالحروب

فعلى25شيالزيها،تحتاتتيالبلدالقمنتلدأئفيحقفايهامنحليضأئأو

وأن26الحالمتقتضييماكماقلوبهمبكلتجذيهاإلىتهثواأنالتهوبشعمب

نأوعقيهم،ال!فننأوالماليأوصالشلاحأوبالطعامصالغدؤإمدابغنتمتيعوا

أجير.أوتعويفيىدونالاتفاقييهذايخيصوا

يناضروهمأنالزومانتينفعلىأؤلأ،الهو؟شعم!هوجتمإذا27"وكذلك

وال!لاجبالطعامصالمعتدقيتمذوالاوأن28الحالمتقتضييماكما،قلوبهميكل

ويخيصونغقدوةاتذيالاتفاقيعلىبذلكفيحا!ظونال!فننأوالماليأو

الشعبعلىالزومانسونتشتيرطهاائتيالشروطهيئوهد92.وضوحبكلإليإ

ليهودممت.ا

تحد!تأوصالكلامهذاعلىتزيذأنالمتعاهذينيالقريقيننأحدشاءوإذا03"

هؤماإلىأضي!ماليكونالآخيرالقريتيبرضىذلكتفغلأنف!ميهنامئه،

ممفنرفا.مناحل!!تماأومقزو

فتحن،القصائمبمنديمتريوس!القيأبهمصيننرلامابشأدب31"أقا

وأنصايىناحقفايناعلىثقيلأالتيزتجغفمتيماذاتسألا:إلييماكتئنا،الزومانتين

وتزا".تحزاونقايلذلهمف!تحكمجمنذ،تشتكونعادوافإن32اليهوب؟

يهوذاموت

أرشلالمعرك!فيجي!ثميماوهزيمؤيكانوزبققتلىديمتريوسشيئولضا

.جوبخيزةومغهماتهوذاأرضيىإلىثانيةوألكيمستكيديسن
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وقتكاعقيهاوآستوتيا،بأزبيلجمشالوتوحاضراالجلجاليطريتيفيفآنطققا2

أهيها.منبكثيير

قشارفيفيعسكراوالخمسينوالاثتتينيالمئإال!نؤمنالأؤليالشهيروفي3

المشا؟منجنديأل!جمشرينرأسعلىبئزوتإلىتؤخهائئم4.أووشليتم

.فارسوألقي

فلضا6يىجاييما.خيز؟منمقايلىآلافيثلاثةومقهلاشغجمنذتهوذاوغسكز5

إلىمنهمالكثيريندقغجمقاعقيهمصالخؤف!،شيطزالغاؤجيشيىغذبكثزةرأوا

تققضجيشةأنتهوذارأىفلقا7.زجلىمئيماثمانيإلأتئقلمحتىالقزلب

وتضاتقالقققعقي!شيطزتبدأ،أنوشلثعلىالمعركةوأنالخذ،هذاإلى

بقيئلقنقاذذلكومغ8جي!ثميما،صتجميعلإعاد؟وقتتهتئقلمفيئهجذا،

قهيرهم".منتتمكنتغفنا؟تدريقضنأعدائنا،علىيتهحئم"هئا::مغه

التجا؟علىإلأاليوتملناقدزة"لا:بقويهمغزميماغنتصيرفوةأنقحاؤلوا9

؟"قليلغذدناكمترىألايقتايهم،إخواينامغتعدفيمانعودأنعلىبأنف!يشا،

الأقل،فعلىأتجلنا،حانفإن.جمنهمأهرتأنعلئ"عاوتهوذا:.افأجاتهم

عايى".ؤصمةبشز!ناتلحقلاحئىقومناتنيإخؤيناغنبشجاعؤنموثدعونا

ورجالهتهوذاوأئخذمغسكيرهممنالقدؤجيشىخزقيالحينيهذا"وفي

مقذمؤفيبالققاليعصوالأقواسالزماة:!سقيننالقاؤفرسانوانق!تم،قوالمحغهم

منالأيقننالخناحصفياوبكيديسى2أشذاء،جنوذاكفهاتضتماتتيالجي!ثيى

تهوذايىجالمونقخ13.بالأبواقيوقتفواالجايبينيعلىالجنودفآحتشذ،الجيشيى

منالمعركةودازلبصالخيشيننضجيجضمنالأرفآرتخمبالأبواقيفيأيضا

.لمساءالىإالضبحص
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فقختم،الأيقننالخناحصفيكاجمتةوجي!ثميماتكيديسنقؤةأنتهوذااورأى4

جتلىإلىوطازدوهمالخناخهذاافآختزقوا5،شجعانيجنوببقياد؟عقيهم

نحؤأتخهوا،الأيقننالخناحصهزيقةي!يرالأالخناحصجنودرأى6!فلقاحاصوز.

ومنهم18الفريقينيمنكثيرونقتقىوشقطالقتالفآشتذ17مغا،وقنتهوذا

جثةويممعانيوناثانافحقل9خئا.رجايهمنتقيئقنوهزتنف!هتهوذا

مزابكاءإسرائيلشد!فبكآة02.مودينفيآباييماقبيرفيودقناةأخيهماتهوذا

القوئ،الزجلىي!قوطيا21"آ؟،وقالوا:كثيرةأئافاوناحواصدوزفموتطموا

تهوذاأخبارمنتتقىوما22!"إسرائيلشعمتبمفزب؟خقضاتذيالزجلى

لكثريها.فنائكتحثلموعطضييماوشجاغي!وخروب!

يهوذايخلفيوناثان

ويمارسونشريغيهمغنترتذونإسرائيلشصبتدأتهوذاوفا؟وتعذ23

البلادفأعقتمبقاستةقجاعةالأتامصيلكفيوخذثت24الغريبؤ.الأقمصعادالب

إليهم.والانصماتمالجصيانكفها

البلاد.علىوؤساغوأقاقهمأشرازارجالأجمنهمتكيديس!فأختاز25

عقيهمقتضواوتجدوهمإذاحتىتهوذاأصحالبغنتبخثونفأخذوا26

لمعظيمويلبإسرائيلفخل27.ويدلهممنهميتنتقتمتكيدي!نإلىوساقوهم

تبيئ.فيهمتظقزلمائذيصاليوممنذجمثقاتعيرفوا

أخيكتهوذاوفا؟92"منذ:ليوناثانوقالواتهوذاأصحالبكلفآجتقغ28

ومغهتكيدي!ىرأليمهموعلىالغدؤمحازب!إلىيقو؟ناجمثله!زجللنايكنلم

قعاركنا".تقو؟وقائذالنارئي!االيوتمتختاوذلذلذ03قوجمنا.تنيمنخصومنا
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أخييما.تذذالوقسبذلكفيالقيادةيتؤلىأنيوناثانفقبل31

قتلإ.علىغرتمبالأمير

312

يرتكيدغيئفلضا32

أخيهلمقتلينتقميوناثان

بزتؤإلىفقزبوا.مغهمقنوجميغسمعانوأخاةيوناثانالخبووتقغ33

غئيرإلىبجي!ث!يماوسازبهمبكيديمم!فغيتم34أسفاز.بئيرجمنذوخئمواتقوغ

شئستى.يومصفيلأردنا

حقفائيماالئباطتينإلىتجماعيمارأسعلىيوخثاأخاةيوناثانوأرسل35

منخزجواتفريتنيليهن36،الكثيرةأميغتهمجمنذهميوبعواأنتسألهم

مغا.كانماكلعلىوآستوتوايوختاوأشرواضيدابا

حا!لأعرشايقيمونيفريتنيأنأخوةوسمعانيوناثانشيئمذ؟وتعذ37

حكايمأحدآبتةوهيئ؟عظيمبآحيفاليناباتامدينؤمنبالعروسيىتجيئونوأتفم

أحدإلىرجايهمامغوضجدايوخئاأخاهماوسمعانيوناثانفتذكز38.كنعان

تجمغاقزأواضجيخاشمعوايرامبون،كانواوفيما93".وزاوآختتأواالجبالي

بالذفوفييملاقايهمتتقذمونوأترباؤةوأصحابهلموالغريم!لأميغؤ،بامثقلأكبيزا

الضكقنيمنيوناثانرجالىفآنقفعقيهم04كثير؟.وأسيخؤالطزلبوآلاقي

رجاذفأخذالجتلىإلىالباقونوهزتمنفمكثيرونقتلىف!قطبهم،وقتكوا

تحيمب.إلىوالطزبقأتمإلىالعرستخؤلا"وهكذاالأميغيماكليوناثان

الأردننهرعندمعركة

.لأردنصامستنقعلىإزجعايوختاخيهماأيذمصوسمعاننثايوناآنتقتمولقا42
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جي!ثيرأسيىعلىالأر؟نضفافإلىشئمبيوتمفسازبذلكبكيديس!ف!يئ43

فالحالةخياينا،غنندا!عالآنقوموا"قتا،يخماغييما:يوناثانفقاذ44.قوكيئ

وماءوخفقناأماضنافالغدؤ45.قبلمنجمثقهاتعير!ثلماليوتمفيهانحناتتي

قخزقيفلاالآخير،الجايمبعلىوالغابوالمستنقعالجايمبهذاعلىالأردن

أيديمنيتخقضكمال!مايمإلىتصوخواأنإلأعقيكمفماوالآن46لنا.

بكيدي!نيتضيرتتذةيوناثانوقذ47القتاذ.وتدأالكلاتمهذاقاذأعدايكم".

الأرذنفيبأنف!يمهممغهوقنيوناثانفزمى48الوراء.إلىغناالأخيوهذافآزتذ

ن3الأرنهزالغدؤجيش!تعبزفلميلقزلب،طقئاالأخرىالضقؤإلىوشتحوا

زخلى.أل!صاليومذلكفيبكيديسنرجاليمنوسقط94.وراءفم

اليهوديةإلىبكيديسعودة

اليهودئؤ،فيالخصينةالمدنوزفمأووشليتمإلىبكيدي!عادثتم05

وتفون،وفرغتونوثمتةإيلوتيتاحورونوتيتوجمفاولمنأريحاوخضن

يثيرونخزشافيهاوأقاتم51.وقزاليبئأبوائالهاوضتغالمالبهلإ؟أسوازفأعلى

كقهافيهاوجغلأووشليتموقلعةوجاززصوزتيتوخضن52فيها،الضتاجممت

فيوحت!همزهائنالبلابأشرافيأبناءوأخذ53يلأطجقؤ.ومستودغاجيشا

بأورشليتم.القلعؤ

ألكيمسموت

بقذ!صحايطأليهيضىأمز،الثانيالشهيرفي،والخمسينالثايثؤالتش!وفي54

تذآإنفما55الأنبياء.عققهأنخرماهذتميكونوبهذاالذايخلتيما،القيكلدار
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يسا"نهووأنغقذالعقلىغننفتؤف!القرض!أصاتاحتىالوقمبذلكفيبالقذمص

فمالص56يتنييما.وصتتةيكئ!تأنولابكيمؤ،الئطتيعلىقابزاتغذولم،وآنققبئ

ديمتريولشإلىعادأليهيض!نبمولببكيديس!غيتمفلقا57.أليمغذالبتعذ

شتتيني.تهوذاأرض!الفدوءوغثمالضيلث

بكيديسفشل

فيمغةوقنيوناثان"هاوقالوا:ال!وءرجالتخفغذلكتعذوليهن58

ليلؤفيعقيهملتقبضبكيديسننخزض!فتعاتواهايئون،فستريحونقنازيهم

إتيهموسازفقاتم06.بذلكونضحوةالحاليفيبكيديسنإلىوذقبوا95.واحد؟إ

تقبضواأناليهودئؤفيأنصايى؟صجميعإلىيسزاوكتتكبييرجيشيىرأسعلى

لهم.أنكشقتالمؤاقرةفينذلكمنتتمكنوافلممغة،واتذينيوناثانعلى

فيالفتتؤأهلوفمزخلأخمسينورجائه"يوناثانآعتقلذلكمنوبذلآ61

باصيتيتإلىمغهماوقنوسمعانيوناثانوآنقمزدت62.بهئموقتكواالبلاب

جقغبالأميربكيدي!غيتمولفا63وخفحنوها،منهاتقذتمماوزفمواالبميؤفي

وحاضزهاباصيتيتعلىوزخص64بذلكاليهودئؤفيحقفاءةوأعقتمأنصازة

يوناثانفتزك65.الحرلبآلاقيأسوارهاعلىونضتكثيرةأتاقاوهاتجضها

وهاتجتم66البزييماإلىجنودمنقليلعذبمغوتشزتالمدينؤفيسمعانأخاكل

خ!يمزأنوتعذعقيهم،وتغف!ت67خياجمهمفيفاشرونوتنيوإخؤتاأودوميرا

وفيبكيديسن،ممهاتجمؤإلىمغةوساروايوناثانإلىآنضمواالمعركةهؤلاء

وحازبوا68القجانيقوأحزقواالمدينيمامنمغاوقنسمعانتشزتالوقمبهذا

فغضمت96.القتاليمنتحقيقاأرادماكلفيوق!ثملفآنك!ز،وضاتقوةبكيديسن
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كثيرينوقتلبالقتالي،عقييماأشاروااتذينالأشرايىالزجاليعلىالغضبأشذ

بلاب.إلىللغود؟وآستغذمنهم

القمفخعقييماتعيرضىؤفذابكيديسنإلىفأرشلبالأميريوناثانوعيتم07

إلييمايسيءلنأتاتهوحق!الغزض!،بهذابكيدي!فقبل71.الأسرىوتحريز

ثتمتهوذا،أرضيىفيقبلمنأشزهمائذينالأسرىوشققا72أتامصخيايوكل

وسكن،إسرائيلتنيغنالحر!بخطمفزاذ73زجقؤ.غييرمنبلابإلىعاد

البلاب.منالأشرازويزيلالشصتتحكمتدآخيثمكماشنفييوناثان

وديمتريوسأبيفانيوسبينالمنافسة

الملق!أنطيوخوشآبنالإسكنذوقاتموالمي!تينالمئؤال!نيماوفي.

عقيهم.ضيكابالترحالبأهلهافقبتهتطلمايسن،وآحتلبأبيفاييوش

يمحازتيو.وخزقيجذاكبيزاجيشافخقغبالأميرالقيأديمتريوسف!يئ2

نفيميما:فيقائلأ4وتعظيمقؤذهزسايليوناثانإلىأرسلديمتريوسوكان3

القساوفيكلتذكمبالتأكيد،وهؤ،5عقينا.الإسكنذزيسايتمأنقبلنسايمه9

جيشاتحشذأني!ونائانديمتريوس!وشقخ6وشعبيما".وبإخؤييمابهأنرلناهااتتي

ائذينالزهائنبتسليميماوأمزالحرلب،فيتهحليفاويكونبالأسيخؤوتتخقر

القفقيما.في

الشدبقسايمصعلىديمتريوشرساتةوقزأأوزشليتمإلىيوناثانفجاء7

جيثاتحشذأنفيتهشضخالقيكأنشمعوافلضا8أيضاالقلعيماشكالقوعلى

إلىف!فقهم،يوناثانإلىالزهائنالقلعؤشكانوزذ9الزغم!.عقيهمصشيطز

أهيهم.
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اوأمزاويزممها.المدينةتبنيوأخذأووشليتمفييوناثانأقاتمذلك.اوتعذ

مزئعؤقنحوتهبججار؟صهتونجتلخوذالأسوازترقعواأنالعقاذ

بكيديسو.تناهااثتيالحصونيفياتذين4الغزباافقزت2فقغلوا.للتحصيني،

علىالغصاهمنتجماعةاوليهن4.بلابإلىوزتجغمكاتهلمواحدكلوتزك13

لهم.ضلخأكاتتتهافيصوزتيتفيتقواوالتظامصالقانودق

يوناثانعلىديمتريوسأغذقهااثتيبالوعوبالإسكنذوالقيأاوسيئ5

وإخؤئه"تهوذابهاقاتمائتيالجئاز؟والأعماليالقعارذختوبقغاكما

قلتجغئةجمثقا،زجلأتجذاتناأظن"لاافقاذ:6القتاجممب،منتخقلوةوما

الإسكنذليالضيلث18إمنفيها:يقولىرسالةإلييماوكتمت17وحليفا".لناتصيزا

لناتكونبأنوتجديوجئاوزجلائكغنكشمغنا91.سلاميوناثانأخيوإلى

ونرليملالقيلث،ضديقوئ!قيكيلكهتةض،رئي!االيوتمئقيفكلذلك02حليقا.

لنا".حليفاوتكونئناضزناأنأقلىعلىدقمب،منوتاتجاأرخوانئاثوئاإليك

فيوالي!تينالمئؤال!ثنوال!اجصمنالشهيرفيالمقذسةالحقةيوناثانفتب!ن21

كثير؟.بأسيخإوتخفرالحيوشنوحشذالقظالآعيد

لليهودامتيازاتيقدمديمتريوس

تركناحتىفغفنا23"ماذاوقاذ:تخ!زبالأميرديمتريوصنشيئولفا22

تعظيمسالةيىإليهمسأكتمب24.بهمقؤتهوئغرزاليهوديصابقالإسكنذز

إليهموكتحت25إ.تأييدهمعلىلأحضلوالغطاياالغليابالقناضمبوأجمافم

أتجمتعقتمأني!زنا26.سلاماليهوب،شعمبإلىديمتريوسقالضيلثد!جمن:يقولم

أعدائنا.إلىتنضفواولمضداقيناعلىثابتونلنا،عهوبكئمعلىممحايظون
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فتمتحكم28.ذلكعلىمكاقئيماخيزمما!ئكملناالؤلاءعلىتقيتمإذاوالآن27

اليهوبجميغأعفيالآنمنأناهابل92الغطايا.عقيكمونغلإقكثيرةضماناصب

؟التاجوضريبةالمفحصضريبةذلكفيبما،لكمإكرافاالعاقؤالضرائحبمن

فيجمنةأعفيكمكفةهذاالأشجارثقيرويص!الرزعصكئفحثإليئ3تعووما"3

والجليلال!اجمز؟أرضيىمنبهاالملخقيماالثلالثالفقاطعالتوفيتهوذاأرضيى

وممعفاةحدوبهاضمنمقذسةأووشليموتكون31.الرمانيآيخيرإلىصاليوممن

شلالتيغنفأتخفىآ،أووفياتتيالقلعةأقا32.والضرائحبالعشوليمن

يجراشيها.الزجاليمن4تشاقنتختازأنتهاتذيالكهتةضرئي!يرإلىعقيها

تهوذاأرضيىمنشبيئيهوبئكلمقابلبلاأطيقذلكعلى"وغلاوة3

القواشيضريبةإليهمئعيدوابأنوكلائيجميغوآفز،قملكتيصأنحاءجميعفي

كفها،3الأعياوتكون34دفجها.جمنئعفوفموأن،جمنفمآستوفوهااتتي

الأحداب،منبخذلبالخاضحةالذينتةوالامم!لائمالشهويى،وزؤوش،وال!بوت

خصانؤأئاتمكفهاالأتالمهد؟تكون:تعذةاتتيمغالعيدقبلاتتيالثلاثةوالأئام

يتغزض!أنلأخل!تجقلا35بخيث.قمقكتيفياتذيناليهوبيجميعصوغفو

شيء.أئفييضايقهمأولهم

بغذبالقيلثجيوفيفيالاليحاقيبخقيلتهوبأسقخذلك،36"وفوق

القيلث.جنوبجمنكغييرهمتمافايعاقلونزجلأل!تلاثينعلىتزيدلا

تعضهموإلىالقنيعيما،القيلثحصودبفيالجراشؤقهاتمتعضهمإلىفيوكل37

زؤساءيكونبأنأيضاوآفزالأمانةتتطفسثاتتيالقمقكؤشؤولبإدازةالآخير

الخاضيماقوانييهمصبح!بخياتهمتعيشواوأن،شعبهممنوحكامهماليهوب

القيلث.منبأميرتهوذاأرضيىفيالحالهيئكمابهم،
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ال!اجمر؟،أرضيىمنباليهودثؤالملخقةالثلاثالمقاطعات38"أقا

الكهتةض.رئيسيىشلالةهيواحذ؟ي!لالؤوتخضعباليهودثؤفلخقةفتبقى

منالضرورئةتققاتهيتكونللقيكلىوتوابغهاتاللمايسنمدينةوأه!ب93

دخليمن!ضؤمثقاليأل!غشزخم!ةستيماكلوأعطي04عائدايها.

ال!ايقؤال!نينغنيالجبايؤوكلاءيدقغالممقاتقيئماوكل41الخاضق

الخم!ةأقا42.القيكلىلأعماليالفستقتلىوفيالحاليفيالآنتدقعوتة

فئتزذستؤكلفيالقيكلىدخلىجمنئجبىكاتتائتيالفضؤجمثقاليآلافي

أووشليتمفيالقيكليإلىتجأقن3"وكلبالجدمؤ.القائمينيلكهتةض

وتبقىجمنةئعقى،كانخقأىأومالأيلقيلثتدقغلمتهوفيخدوبيجميعص

وترميمهاالمقذس!الأميهتؤفيالبناءوتققات44.قملكتيفيتهماكلته

والخصودبأوزشليتمأسواربناءتققاتكذلك45.القيلثجسالبمنئعالى

فيالآسوايىبناءتققاتأيضاالضيلثجسالبمنوتعطىبها،المحيطؤ

اليهودتؤ".مدنيساصلر

الأولديمتريوصالملكموت

لاتفمورقضوةئضذقوة،لمالغزضيىبهذاوالشعمثيوناثانشيئفلقا46

التحال!فقضلوا47والاضطهاد،الطفمصجمنبهمديمتريوسأنرتاماتذكروا

أقناءوتقواالحقيقيئصال!لامبطقمبفاتخفمقنأؤل!كانلأتةالإسكنذيىمغ

مغه.غقدوةاثذيللجن!

ديمتريوش.كواتجهةصفيوغسكزقوئاجيشاالميأالإسكنذزوحشذ48

دونليهنالإسنهذر،جي!ثىتراتجغحتىالقتاليفيالجيشالبلاتكإنوما94
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الشصحنغاتسبأنإلىشديذالمحتالأوقاتقة05ديمتريوسنفطازدة،تستسيتمأن

؟اليومذلكفيقتيلأنف!اديمتريوسشقطحتى

ءبطليموسآبنةمنالإسكندرزواج

تحملونجمضزقيلثتطليموشإلىشقراءالإسكنذوأرسلذلذوتعذ51

عرشيىعلىوجق!ثقملكتي،إلىزتجغثوأني52"أفافيها:جاءليسالةإلييما

جيشةوك!زثديمتريوشغقئثأنتعذ53بلابناعلىشلطتيوآستغذتآبائي

ئرؤجنيتتحال!الآنتعاذ"هكفيماهذاتعذمفيهيما؟عرشيىعلىوتجق!ثوقرفئة

الجليلى".بققامكتليقماالقدايامنوإليهاإليكوأهديفأصاهوكآبتتك

أرضيىإلىفييمازتجغتاتذياليولمهؤ"شعيدالقيأ:تطليموسفأجاته55

تطفماي!نإلىتعالقليهنطقتك،سألتي56.مفيههمعرشيىعلىوتجق!تآبائذ

".زغتيكح!حتأبتتيوأزؤجك،تعضبىإلىتعضنانتغزدتخيث

فيتطلمايسنودخلاآبتتا،وكييوبايرةهؤمضز،جمنتطليموسفخزبخ57

كليوبايرةوزؤتجةالقيكالإسكنذزالتقىخيث58.والتتتينوالثايسؤالمئؤال!نيما

عظيمبآحيفاليملوكئةوليضةعرليمهافيوأقاتمأبتتا

2يوناثانمعالإسكندرلقاء

تطفمايسنإلىفساز06يفلاقاي!تجيءأنيوناثانإلىالإسكنذزوكتست95

ودقئا!ضةوفيصحابهمالهماوأهدىالقيكيننوتقيئحالمحلىقوجمسبفي

تذيهما.خظؤةفناؤ،كثيزةوقدايا

ؤؤشواإسرائيلشصبمنففميمدونأشراويىجالمالإسكنذرعلىوأقتل6
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أرجوائا،ويفبسوةيوناثانثياتتنزعواأنأقزبل62.إليهميضغصفلمبيوناثان

وش!إلىمغاتخوجواآنحالئتييمارجاذوأمز63بجايبيماوأجق!هفققلوا.

إلييما.يميميءأوالأمور،منأمبرفيأحدضتهيتغزلاأنوينادواالمدينؤ،

ألتسوةأتهموكي!الزفيعةمكاتتهبيوناثانؤشوااتذينرأىفلقا64

جميفهم.قزبواالأرخوان

وشريكاأميزاوغتتاالأصفيايمخلأييمامنوجغقايوناثانالقيأوأكزتم65

وشرويى.بسلامأووشليتمإلىيوناثانفعاد66.المفلثفي

أبلونيوسعلىيوناثانإنتصار

منديمتريوشبنديمتريوسجاءوال!تينوالخامتؤالمئؤالتنؤوفي67

شيطزبذلذالقيأالإسكنذوشيئفلقا68آبائإ.أرضيىإلىإكريتجزير؟

إلىالجيشيى!يادةديمتريوشآوأوكل9.إنطاكيةإلىوزتجغالحزنعقييما

وأرسلتقئيافيوغسكزعظيفاجيشافخشذ،سوريةبقاعصحاجممصبلونيوسنأ

عزتبتتبكيقاومنا،ليمواذأحذ07"لا:يقولالكهتةضرئيسييوناثانإلى

بقؤ؟واثفاكنتفإذا71؟الجباليفيتحايىبنافيماذاوالتعييير،يل!خيرتؤعرضة

الأقؤىهؤقنوتعيردتهناذفتتصازغال!هلى،فيملاقايناإلىفآننرذجيمثمك،

أقللاأنأيضاوتعيردتيناعروتنياتذينهموقنأناقنفتعيردتعتي،شل72

القدزةلذتكونلنوأنت73.قزتينيأرضكمفيآنقرموافآباؤكبالثصير،لك

فييماحخولاشهلىفي،جيشيكثر؟فيوجيشييفرسانيأماتمالثباقيعلى

إليإ".تهوبونقلجأولاخصاةولا

وآختاكازالغقس!عتي!آستولىأبلونيوشمنالكلاتمهذايوناثانشيئفلضا74
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وخئتم75يمساتذييما.أخوةسمعانتتتعاأووشليتممنوأنطققزجلىآلافيغشزة

آبلونيوشخزشلأنالمدينؤأبوابوجههصفيفأغيقتيافا.تجاةبغسكير؟

دايخلاتذينعلىشيالزالخوفتليهن76.يوناثانفحاضزهادايخيها،فيكانوا

فقاتمبالأميرآبلونيوسوشيئ77عقيها.فآستولىالأبواتتهفقتحواالمدينؤ،

أئه"فتظاهزاأشدودنحؤوآتخةالمشا؟منكبيبروبجيشيفارسيىآلافيبثلاثؤ

فتبغة78،الكثيرينفرساييماعلىلاعيماررال!هلىإلىتغتةماذثتمشبيلى،عاب!

القتالي.فيالفريقالبوآشتتكأشدودإلىيوناثان

يوناثانتعقئمولم08".وزاكميننفيفارسأل!تزكأئلوييوشوكان97

الضباحصإلىمنجنوبهعلىتئهالىوال!هاممحاطاجيشهوتجذجمنذماإلأبذلك

خيلتجتتحتىيوناثانمنبأفيرأماجميهمفيثتتواالجنودوليهن81المساء.

الفوىالقنهوكؤالخيلىلمحرقؤعلىوهختمبجي!ثميماأخوةسمعانفجاء82الغذؤ،

أشدودإلىفرسانهاوقزال!هلىفيالخيلىوتقزقب83وآنقرموا.فآنك!روا

والمدنأشدوديوناثانفأحزق84يلئجا؟.طقئاضتمهمقعتذداجونتيتودخلوا

قزبوااتذينمغبالثارداجونقعتذوأحزقغنايضهموشتتلها،الفجاوزة

زخل.آلافيثمانتةأحتزقوااتذينمغبال!ي!شقطوااتذينوكان85.إليه

المدينؤأهلفخزقيقباتتها،وغسكزأشقلونإلىيونائانآتخةفناذومن8

تحملونأوزشليتمإلىمغةبقنيوناثانرتجغئئم87؟التكريمبفنتهىليقاييما

.كثيرةغنايتم

إلييماوأرشل98تكريفايوناثانزادتجرىبماالقيأالإسكنذوشيئولقا88

الفحيالةوالأرض!غقرونوؤقتة،فقطالملوفيلأن!يمباءئعالىدقحبمنغزوة

بها.
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الإسكندريهاجمالسادسبطليموس

وشفئ!إلىملقفلكهلبجيراجيسامئكندجمبيزبألخيقؤقققكةتطليموألىش!تفتئمكثسرحمثبذا1

وزخبواالأبواتتهقتحواالمذلقأهلإنحتىبال!فم؟متظاهزاسوريةإلى

دخلوكقما3.خماةكانتطليموشنفيالإسكنذر،طقمبجمنذئزولأبه

أزؤةأشدودإلىقمتولقا4الحئلإ.منخزشافيهايبقيكانمدينةتطليموس

فناالقطروخةوالخثذوضواجتهاأشدودوخراتالضحروقداجونقعتذ

وأختز5طريقيما.علىوكؤموهاالمعركؤفييوناثانأحزقهااتتيوتلكوهناك

القيذوليهنعقييما،إثازييماقضذيوناثانفغليماالضيذتطليموسقال!كان

تعضيىعلىتعفهماوشفتميافافيالقيكيوناثانوآستقتل6.الضمتتنرتم

أووشليتم.إلىوزتجغألؤتايىشنهيرإلىالقيكيونائانراققئثم7.فناكوناما

كددقعلىفأستولىمكيذييما،لتنفيدالفرضةهدالقيأتطليموسفآغتتتم8

إلىفأرسلشزابالإسكنذروتوى9ال!احلتؤ.شلوقيةإلىوصولأال!اجل

معاقدتعفد"تعاذفيها:جاءيىسالةإلي!تحملونشقراءالقيلثديمتريوش

.افأناأبيذ.عرشنوتستعياالإسكنذر،جمنذائتيآبتتيوأعطيكوتيتذتيني

علىتطليموستخئىاوهكذاا".قتليحاؤذزجلإلىزؤختهاتيقينابم

علىوآنققستيديمتريوسوأعطاهاآبتةآستزذاثئم2مليهيما.فيطضغاالإسكنذر

تيتهما.اليداءوآنقخزالإسكنذر

تاقيتاتجينن،رأليم!علىوؤضغإنطاكيةإلىتطليموسدخلذلكوتعذ13

أهقهافينكيليكيةفيالإسكنذوكانالوق!بذلذاوفي4جمضز.وتاقيآسية

عقييما.اليصيانأعقنواكانوا
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وبطليموسالإسكندرموت

فلاقاةفقاتقييما،إلىساز،تطليموسفغلبماالإسكنذزشيئافلقا5

أوكان6.الغرلبقناطتيإلىالإسكنذوفقزت،ققرقهكبيبربجيشبىتطليموس

قطغالغربيئزئديئيلأنابخيث7غالقييما،أؤجصفيأصتخالقيأتطليموس

فقتذالضيأ،تطليموس!ماتأتامثلاتؤوتعذ18إليإ.وأرشقهالإسكنذرزأس

ال!نؤفيديمتريوس!ققذاوهكذا9.المضرتينالحصودقبحزاسيىالأهالي

وال!تين.وال!ابغؤالمئ!

اليهوديعاهدالثانيديمتريوس

ائتيالقلعؤعلىللاستيلاءالي!ودتؤرجاذيوناثانتجقغالوقمبهذاوفي02

تعفالأشرارفذقمت21بكثر؟.الجصايىآلالبخوتهاوأقاتم،أووشليتمفي

يوناثانأنديمتريوشالقيكوأخترواإسرائيلتنيشعتهميبيضونائذين

تالفمايسن،إلىمسيرغاوقمتجذاغص!تالختيربهذاشيئفلضا22.القلعةحاضز

إلىالقجيءفييس!خوأنالقلعؤغنيالجصازترقغأنيوناثانإلىوكتمت

بمتاتغؤيوناثانأقزهذا،رغتموليهن23إلييما.والئحذثيمقاتقييماتطفمايسن

إسرائيلشع!بصشيوختعق!فأختازبنف!يمهالمجازقؤعلىوغرتمالقلعؤجصار

وذقستكثيزاشيئاالقداياوساصلروالحقلوالذقمبالفضؤجمنوأخذ24،وكقتيهم

شعبيما،أشرارمنتجماعةبهوؤشى25.بيرضاةفخظيئ،تطليمايسنفيالقيلثإلى

فيمكاتته"وزقغيعاجملوتا،الملوفيمنأسلافه"كانكماعاققاالقيكأنإلأ26

بهتتمثعكانماوفييلكقنةص،رئي!اقنضبيمافيوثئته27أصدقايإ،صجميععيودق

أصلإقائإ.أقزلبمنوجققا،الامتيازالبمن
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الفلخقةالثلاثوالماناليهودتةيعفيئأنالقيلثمنيوناثانوطقحت28

فقبل92الفضيما.منينطارمئيمابثلابوؤغذةجزتؤ،كلمنال!امز؟وأرضربها

تضها:وهذاكقيماذلذفيوثائقوكتمتالطقت،هذاالقيأ

سلالم.اليهوب،شعمبوإلىأخييمايوناثانإلىالقيلثديمتريوسن03"من

إلىبثمأيكمكتئناهااثتيالزساليمامنبتسخيماإليكمهلإ؟رساتتنانرلمحقا

قضمويها:علىتطيعواحتىقريبنا،تسطاييوش

عازموننحن33،سلامالمكزم؟يسطانيوشإلىالقيلثديمتريوش32"من

يلتتالبلهمغهذناوتحقأأصلإقاؤناهماتذيناليهوبمعامتةنحي!نأنعلى

المقاطعاقيمغكقهااليهودئؤبأرضيلهمفنقز34نحؤنا.أبذوهااتتيالطتبؤ

ال!امر؟أرضيىمنباليهودتؤألجقتاتتيوالزاقتائيمؤئذةأفيزقةوهيئالثلاب

تذذ،أووشليتمفيالذبائخيقذموناتذينيجميعصفتكونتوابجها،وجميع

الأرضيىيخلاليمنستؤكلفيقبلايجبيهاالقيأكانائتيالقلكتؤالضرايمب

منلناالعائذ؟والضرائمبالعشورمنأيضالناتجقماأفا35الأشجايى.وثقير

يلغىولا،الآنمنكقيماهذامننعفيهمفنحن36الثاجصوضريبؤالمفحصحقير

.الرمانطاذماالإعفاءهذاجمنشي!

فييتقغهايوناثانإلىوشقموهاإلوثيقؤهدمنتسخةالآن37"فأكتبوا

إ(.يلجميعقفتوحمكالقفي،المقذسالجتلى

أحد،منكقاؤقؤدولقمنتهخضغتالبلادأنالقيأديمتريوسوزأى38

اتذينالغزباءالجنوبتعقكتايمبعداماتي!ق،إلىواحل!كل،جيوشهف!زخ

اتذينالقذماءالجنوبغضمتأثازمفاالبحير،جزيىفيالأقمصمنيهمجاة

شموة.اتذينالملرفيجوشيىفيحازبوا
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الجيوشقأنقبلمنللإسكنذيىتخربوااتذينأحاتريفونرأىفلقا93

يزتيوكانالعربيئإيقفكوئيلإلىسازغالقيلث،ديمتريوشمنتتذقوكقها

أبيإ،مكانلتميكأئطيوخسنئ!ققةأنعقيإفأتخ04الإسكنذر،آبنأنطيوخ!حن

أتافافناذوأقاتمالغداؤ؟،جمنالجيوشيفيتهوبماديمتريوشفقلبماوأختزة

.كثيرة

الجنوبجميغيخيرقيأنإتييماطايئاالقيلثديمتريوشإلىيوناثانوأرشل41

فيئهمالحصوني،فياتذينالجنودوكذلك،أووشليتممنالقلع!فياتذين

ذلذ"سأفغلالقيأ:ديمتريوش2"فأجاتة.إسرائيلشعمتئحايىبونكانوا

الفرصة.توافينيحاتماعظيفاتكريقاوشعتكأنتسأكيرككبل،ولشعبكلك

تخفواجنوديجميغلأن،يسايدوتنيرجالأإلئترليملأنلكقخيوالآنأفا43

".عتي

الضيأفآبتقبئ،إنطاكيةإلىألثحذاءزجلىآلافيثلاثةيوناثانفأرسل44

زجلىأل!وجمشرينجمئةوكانواالمدينؤوشطالأهلون5"وتخمقز.بفدومهم

علىالأهلونفآستوتىقصير؟،إلىالقيأ6"فقزتالقيذ.تقتلواأنوحاؤلوا

كفهمإلييماقتلوافأيتجذييما،اليهودالقيأفذعا47:بالهجوموتذأواالمدينؤقيطم

وأحزقوا48،الثائرينالأهاليمنزجلىأل!جمئةوقتلواالمدينيمافيوآنتشروا

القيلث.حياةوأنقذواصاليومذلكفيكثيرةغنائتموأخذواالمدينة

فيهاوأنتشرواالمدينؤعلىأستوتوااليهودأنالأهاليزأىفلقا94

وقالوا:الضيلثإلىوتقزعواغزائمهمخازت،تشاؤونماتفقلون

وألقوا051المدينؤ"وفهاتجمؤفهاتجقينامناليهودصوأمتعال!لامأعطنا05"

وجميعالضيأفأكزتمالقيلث،ديمتريوسنمغالضفخوغقدواليلاخهم
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كثيز؟.بقنائتمأووشليمصإلىزتجعواائذيناليهودقملكيإ،أهلى

البلاد.الهدوءوغئممفيهيماعرشيىعلىفخق!سنالقيأ،ديمتريوسأفا5

الفضاتقإ.أشذضاتقةبليضعرولمحيمايكالمحئةولم.يوناثانبهؤغذمالكلوتتكز53

السادسلأنطيوخسيتحزبيوناثان

فخقمن،ال!نصغيوتعاوهؤأنطيوخس!ومغهتريفونزتجغ،ذلكوتعذ54

شزخهاائتيالجيوش!إلييمافآنضقت55.التاقيولبسنمفيهيماعرشيعلى

وشيطزالفتقيماعلىتريفونفآستولى56،فقزتديمتريوشوقاتلوا،ديمتريوس

رئي!اأثتتك"إتي:يوناثانإلىالضغيزأنطيوخس!وكتمت57.إنطاكيةعلى

أصدقاءمنواجذاالأرتعصوأختاوكالفقاطعالبعلىحاجمقاوأجقلكيلكهتةض،

تشرتأنتهوشقخيمائذييما،الذقمبمنآنتةالقيأتهوأرشل58".الضيلث

أخاةسمعانالقيأغئقكذلك95،الذقمببغرؤ؟الأرخوانتلبسنوأنفيها،

مضز.حدوبإلىفينيقيةحدوبمنالممتذ؟الأرضيىعلىحاجمضا

جميعإلييماوآنضتم،المدنيوفيسوريةصبقاعفيبجيمثميمايوناثانوساز06

ومن61.بالترحالبالمدينؤأهللاقاةخيثأشقلونإلىوؤضل،سوريةجيوشيى

وأحزقفحاضزهاوجههص،فيالأبواتغرةأهلفأغققغرة،إلىآتخةهناك

ليهتهفساتضهم.الأمانيونائانجمنغرةأهلفطقمت62وتقتها.بالتارضواحتها

إلىالبلابفيتجوتتاوتاتغأووشليتمإلىوأرشقهمزهائنوؤسايهمأبناغأخذ

بقشق.ؤضلأن

قابشنإلىقيضلواديمتريوشفؤادأنشيئتهوذا،إلىيوناثانعادولفا63

إلىفأسزغ64فهقاييما،ئنهواأنوغاتئفمكبيبر،جيشبىرأصيىعلىالجليلىفي
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وهاتجقهاصوزتيتسمعانفحاضز65البلاد.فيأخاةسمعانوتزكفلاقايهم

الفحفح؟فيأهلهازيخمتأنإلى66طويقةفذةجصارهافيوآستقزفيوفا،يوفا

تحوشها.حاميةفيهاوأقاتموآحتفهاالمدينؤجمنأخزتجهمليهتةفصاتخهم

القجيروقبلجتاشز،ماءجمنذوجيشايوناثانغسكزالأثناءهد؟وفي67

الغزباءجيشنوتجدواخيث68الفمبح؟جمنذحاصوزشهلإلىفؤضلواساروا،

بجيمثميمايوناثانتقذتمإنفما96،الجباليفيكميئالهمتضبواأنتعذتنتطرون،

فقزبوا07.القتاليفيوآشتزكواقواصجهممنالكمينخزقيحتىنحؤهم

وتهوذاأبشالوتم،آبنقتثتاإلأواحدزجليوناثانجايمبإلىتقيئوماجميعهم

وضتى.رأليمهعلىالئراتوزشنثياتهيوناثانفقرق71.الجيشيىقايداخففيبن

منهزبوااتذينزأىولقا73وقزبوا.فآنقرموايقايلهم،الغزباءإلىعادثتم72

خيثشنقابفيفغسكيرهمإلىمغاالغذؤوطازدواإلييماعادوا،تجرىمايىجاييما

آلافيثلاثةصاليومذلكفيالغزباءمنالقتاليفيف!قط74غسكروا.أيضاهئم

أووشليتم.إلىيوناثانوزتجغزحلى،

وإسبرطةرومةمعاليهودمعاهدة

تعض!وآختازفآغتتقهاته،ملائمةالآنالفرضةأنيوناثانوزأى21

مغغقذوةاتذيالجف!يئؤكدواروقةإلىوأرشقفمليجايه

زسائلأخرىوأمايهنإسترطةإلىمغهمأرسلكذلك2.ويخذدوةالزومانتين

القعتى.هذافي

رئيس!يوناثان"أرشقنا:وقالواصالشيوخقجي!نودخلواروقةإلىفذقبوا3

الشيوفيقجيس!فأعطاهم4".القديتمالجف!ينخذداليهوبوشص!الكهةض
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.بسلامتهوذاأرضيىإلىوجوغهميؤقنواصحتىالأقاليمفيرومةيوكلاءزسائل

إسترطة:أهلإلىيوناثانكتتهاائتيالزسائلىمنتسخةوهلإ؟5

إلىاليهودشع!بوساصلروالكهتةضصوالشيوخالكهتةصرئيسيىيوناثان6"من

:سلام،إخؤيهمإسترطةأهلى

تذكورسالةالكهتةضرئيسيىأويتاإلىآريوسقيككمأرسلمضى،فيما

كلبالتعثؤأونتافزخحت8.المرققةالئسخةتشقدكماإخؤتنا،أئكمفيها

أثنامغ9،والموالاةالضداقؤزؤابطعلىتنف!اثتيالزسالةوأخذالترحيحب

المقذسؤ.كتبناجمنالفؤ؟منتستمذةيماالزوابإ،هد؟جمثلىإلىتحتاجلاالآن

غزباءنصيزيئلأوالضؤذ؟الأخؤ؟غلايتييتجديدإليكمنكتتأنرأينا.افإتنا

قدارعلىننقيئلمأتنامغ11بعيد،زقننمنذتيتناالزسائلىلإنقطاعصغنكم

الذبائخفيهانقذماتتيالمناسبالبوساصلرالأعيادفيبئركمغنال!نؤ

بالقخيرتشعوكتاكقيماهذا2!وفيالأخؤ؟.تينولائقجديوهؤكماوالضلواقي

الزنيعيما.المكانؤمنعتييماأنتميما

كلمنبناأحاطتالغديدةوالحروبالكثيرةفالقتاجمحبنحن،13"أفا

طوذتشأفلمذلذاومغ4جوايىنا.فياتذينالملوفيجمنوبخاضيماجايسب،

علىنثقليئلأوحقفايناأنصارناوبساييربكمتستنجذأنالحرولبهلإ؟مذ؟

والآن16.منهموأنقذناأعداءناوققزأعاتناال!ماءفيالزثأنابخاضؤ5أحلإ،

الزومانتينإلىوأرشلناهماياسونبنوأنيباثزأنطيوخسنبننومانيوشآخترنا

تذقبابأنأيضااوأوضيناهما7تيتناكاتتاتتيوالزوابطالضداقؤيتجديد

أخؤينا،تجديل!فيزغتيناغنتغتواتتيالزسالةوهد؟تجتايناحاجمقينيإليكم

ذلك".علىأتجئئموناإذاالشكزولكئم18
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أونتا:إلىآيىيوشأرسقهااتتيالزسالؤغننلسخةاوهد9

وثيقةوتجذنا21.سلامالكهتةش،رئي!يىأونئاإلىإسترطةقيلثآريوش02"من

تتيقفلفا22.إبراهيتمتسلىمنإخؤةأئهمعلىتنمئ!واليهوبالإسترطتينغني

نعينإليكمتجوابناوفي23.أحوايكمعلىتطيئأنكثيزاتهفناصازذلذلنا

هذالكم،هيئوأرزاقناقوالثمتناوأنتنا،هيئوأرزاقكمقوالثستكمأنلكم

إتاة".يتقغوكمأنإليكمشقراءناأوضيناما

يوناثانأمامديمتريوسهزيمة

جمفاأكتزبجيشيىلمحازتييماقابمونديمتريوسنقادةأنيوناثانشيئفلقا24

ئعطتفئمأنتشألملا-نةخماةشهوليفييملاقايهمأوزشليتممنساز25شتق،

فقسكزتستطيعونليجالأيوناثانوأرسل26أرضيما.يذخوليالكافيئالوقت

نإفما27.القيلىفيالتهوبيفهاتجمؤتتأفبونأتهموأختروةإلييمافعادواالأعداء،

القيلطوذال!لاحصتحتتسقرواأنيىجاتايوناثانأمزحتىالشص!ىغاتمب

يوناثانأن4الأعداشيئولقا28ممغسكير؟.خوذالحزاسقوتشزيلقتاليأسيعداذا

التيرانفأشغلوا،لزغسبواالذغوصقلوبهمعلىشيطزيلمتاذ،ت!تجذونجاتاور

تعقموالمليهتهم،التيرانيضوءورجالهيوناثانوزأى92وقزبوا.مغسكيرهمفي

قالعواكانوائهمقي،يهمتلخقوافلم،فطازدوهم03؟الضمبحجمنذإلأجزىبما

بالرتيدتينئ!قىالقرلبمنقبيقؤنحؤيوناثانفآستداز31.ألوتاوسننهز

إليهاطريقيماوفيبقشق،إلىهناذمنتوخةثتم32.أرزاقهموشقصتفهاتجضهم

البلاد.كلفيتجؤذ

جاؤزهاوماأشقلونإلىوضلحتىفساز،يوناثانأخو،سمعانوأقا33
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عارمونشكاتهاأنيسماجميما34عتيهاوآستولىيافاإلىآرتذثئم،الحصودبمن

تحالمحأغسكيرتةحاميةفيهاوأقاتمديمتريومن،أنصايىإلىقلغيهاصتسليمعلى

المدينؤ.على

أورشليميحصنيوناثان

حصودؤبناءأميرفيوشاؤزهمالشعمبشيوخإلييماودعايوناثانعادثئم35

والمدينيما،القلغؤتينعظيمحائطوتشييدأووشليتمأسوايىوزفعص36اليهودتؤفي

فيهااتذين4الأعداتتمكنفلاغنها،قعزوتةتبقىحتىالمدينيماغنييتفضقها

.لشراءواالتيعصجمن

ال!ورمن!سفاأنخصوضا،المدينةيزقمواأنآئققواذلذوعلى37

تنىكذلك38كافيناطا.الم!قىالتوووهؤممئهازا،كانشرفاالواديباتجا؟

والقزاليج.بالأبوالبوخضتهاال!هلفيحاديداقلعةسمعان

يوناثانيأسرتريفون

تعذالتاقيوتلب!نآسيةعلىتستوليئأنتريفونحاؤذالوق!تىذلكوفي93

ويقايقة،يوناثانيقاوقةأنخادتأتهوإلأ04القيلثأنطيوخسنعلىالقضاء

لاقاةوهناك41.شانتيتإلىبجي!ث!يمافساز.بهوالقتلثعقيإالقبفيىإلىفسغى

فلفا42.القتاليعلىمذزسبزجلىأل!أرتعينمنجيشيىرأسعلىيوناثان

زخمتبل43،يوناثانجمذساجمئايخزكلمالجيشيى،هذاضخاقةتريفونرأى

حربيماأركانوأمزالقداياإلي!وأهذىأصلإقائ!صجميعإلىوغزقابخفاؤ؟به

الجنودهؤلاءخقفت"يماذا:ييوناثان4"وقاذ.بالذالبتهطاغتهميطيعوةبأن
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لذوآنتج!ثبيويهمإلىتعودوندعفم45تيتنا؟حرتولاالقشفةهد؟كل

ساصئرمغإليكفأشققهاتطفمايسن،إلىمعيوتعاذيفرافقيكمنفميئة

".إليكجئتالغزضيىيهذافأنا3،أعوثتمالأمير،وولاةوالجنوبالحصودب

تهوذاأرضيىإلىقذهبواجنودةوضز!تته،قاذكماوفغل،يوناثانفقحذقه46

وآصالخستالجليلىفيجمنفمألقينيتزك،زخلىآلافيثلاثةينف!يميماآستبقىليهتا47

ألفا.

وقتضواوزاءةالأبواتالمدينؤأهلأغققتطفمايسن،يوناثاندخلفلفا48

وفرسائاجيشاتريفونوأرشل94مغا.دخلواائذينجميغبال!ي!وقتلواعقييما

نأتعذ."ليهن.يوناثانصرجاليبجميعيلقتلثالكبييرال!هلىوإلىالجليلإلى

وسارواتشمخعواوقيلواقبقعقيهممغهواتذينيوناثانأنهؤلاءغيتم

م!تجذونأتهميلاجقوتهماتذينرأىفلضا51للقتاليمستجذينمتكايفين

أرضيىإلىيوناثانيىجالىفعاد52،غنهمتراتجعوا،أنف!يحهمغنبفاغايلموصب

علىوآستوتىومرالمحقييما،يوناثانعلىقناخةأقامواوهناك،سالمينتهوذا

لاعيقابهميبيدوهمأنالأقمصخوتهمجميعوتوى53كبيو.حزنإسرائيلشعب

البشير.تنيمنبكزهمتمحونحازبوهم،فإذانصيز،ولاالآنلهمقائذلاأن

يوناثانيخلفسمعان

تهوذاأرقىيتغزؤعظيفاجيشاحشذتريفونأنسمعانوشيئ13

إلىفقحيذ.والزغثالذغزعقييماشيالزالشصتأنوزأى2وئذقزها،

أناغمفتما"تعيرفون:غزائقهممشذذاومخاطتهم3الشدبئوجقغأووشليتم

الحرولبمنعاتيناوماومقذسايناشرايجناغنبفاغاأبيتي!بوأهلوإخؤتي
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تبقولمإسرائيلشعمبشبيلىفيققكواجميغاإخؤتيإن"حتىوالقتاجم!ب

ليمواقي.

نفسيأعتبولاوأناالعصيبيماإلأوقاقيهدفيبخياتيأبخلكي!،5"والآن

ذلكوأولابنا،وييسايناويلأقداسيشعبيسأنتقمإتيبل6.إخؤتيمنخيزا

يتدمييرنا".عقيناآجتقغتلنابغضهاجمنالغريبةالأقتمأن

بأعقىوضزخوا8نفوشهمآنتغشتالكلاتمهذاالشعبشيئفلقا7

تقوله"وماحرتنافحارلث9.أخيكويوناثانتهوذامكانقائدنا"أنت:أصوايهم

تفغفا".لنا

أووشليتمأسوارزفعصإتمامصفيوأسرغالحردبرجاذسمعانافخقغ.

غذبفييافاإلىأبشالوتمبنيوناثانأرسلاثئم1تجوايبها.كلمنوتحصييها

.هناكوأقاتمشكاتهافالزد،الجنوبمنكافي

يوناثانويقتلسمعانيخلىعتريفون

ومغاتهوذاأرضيىإلىعظيمجيشيفيتالفمايصنمنفرخ!تريفونأفاا2

ال!هلى.قبالةبحاديدامغسيهزاسمعانوكان13كزهيتؤ.سمعانأخويوناثان

يحارته،أنعلىمعافيوأئهوأخييما،يوناثانمكانخلسمعانأنتريفوناوغيئ4

يخزيتؤتدقغلملأته"أخيكيوناثانعلى"قتضنا:تهتقولم15قنإلييمافأرسل

لإطلا!!مستجذوناونحن6شغقها.اتتيالقناضمبمنعقييمامتتقئامالأالضيلث

ينتقتملنأتهلمتتاكذحتىجمنذناكزهيتتيننووتذييمالمحضيما!نطارجمئةأرشفتإذا

مئاإ.

والؤتذيننالماذأرشلذلكومغ؟الكلامهذافييخداغهمسمعانوأدزك17
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ي!قمصالماذلم18"لا-ته"ويقولوا:الشعحبغداؤةنف!ييماعلىتجيمتأنمنخوفا

نأغيز!ضؤ،لمحئطارومئةالؤتذينيشفتماويذلك9".يوناثانقيلوالؤتذينن

.يوناثانيطيقولمبؤعل!أخلتريفون

فيفآلت!ولذقزها.تهوذابلادتغزؤأنعلىتريفونغرتمذلكوتعذ"2

اتذينوكان21.آتخةأيتمايطايىدوته!وجيشاسمعانوكانأدورا،إلىالطريتي

القجيءفييسرخأنعقييماييخونوشلأتريفونإلىيرليملونأووشليتمقلغؤفي

فرساييماجميغتريفونفخهر22بالمؤوتؤ.ويرؤدهمالتزتؤطريتيمنإليهم

إلىفآئخةالقسيير،منومتغهمجذاتراكتمالثلبئليهن،الفيلذلكفييلمسيير

رتجغثتم24هناذ.ودقتايوناثانقتلتسكامامنآقتزتولفا23جلعاد.أرضي

مودين،فيودقتهاأخييمايوناثانبجظامصيأتيقنسمعانفأرسل25.بلابإلى

كثيزة.أتافاوتذبوةعظيضا،توخاإسرائيلشصبكلعقييماوناخ26آباييما.مدينيما

قئحوتؤبججار؟عالئاتذكارئاتضئاوإخؤيإأبييماقبيرعلىسمعانوتنى27

وأقيمالأبييمامتواجقةءأهرامشبغةالقبيرعلىوتنى28:الأمامومنالخف!من

أسيخةعقيهائجتضخقؤبأعمذهوأحاطهابالئقوفيوزتتها92الأرتغؤوإخؤييما

لاهدوها.أنهناكمن""يبجروناتذينإمكالبفيوكانيلذكزى،وقرايهمب

:اليومإلىباقئابمودينسمعانتناةاتذيالقبوهذاتزالىولا03

اليهودمعالمعاهدةيثبتالثانيديمتريوس

وققذ32وقتقاالفمغييرالقيلثبأنطيوخسنتريفونغذزالوقبذلذوفي31

البلاب.علىالويلوتجقمتآسيةتاقيولبمحنمكاته

العظيمؤوالأسواربالأئراجصوخضمتهااليهودتؤفيلمحلاغاسمعانوتنى33
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وأرسقفمتعقرجايهآختازأئهكما34.بالمؤدبوقلأهاوالقزاليجصلأبوا!بوا

تريفوننقيالضرايمبجمنالبلاديعفيئأنإلييماطايئاالقيلثديمتريوسنإلى

يقوذ:القيأديمتريوسنإليهمفكتمت35شي؟.كلتقمت

وإلى،الملوفيوضديتيالكهتةضرئيسيىسمعانإلىالقيلثديمتريوش36"من

الأرجوالق،وثوتالذقمبإكليلمنكم7+تقفينا:سلالم،التهوبصوشدبالشيوخ

بتنفيل!وكلائيإلىواليهتاتؤشلاممعاهذقعكملتعقذآسيعدابعلىونحن

وإن،بهقعمولأتبقىعقييماتعاقذناماكلوإن38،الضرائمبمنبإعفايكمأفينا

هذاإلىخطأأوقفؤةآرتك!تقننكلوإن93لكم،تكونتتيتموهااتتيالقلاغ

أوزشليتمعلىأخزىجزتؤوكلعقيكملناصاتتيالتاجوضريبة،غنةصتعفواليوم

ذلذ،قلتفغلوابجي!ثشاللاليحاقيمؤقلونتيتكمكانوإذا04جمئها.أيضائعفيكئم

تيتنا".سلالموليكن

المئيماال!نؤفيإسرائيلشعمبغنالغريبؤالأقمصييوأرتقغوهكذا41

الأولىبال!نؤتدءاوالعقودالضمكوكيؤزخالشعم!وأخذ42.وال!بعين

ورئيميمهم.اليهودقائدالكهتةض،رئيسيى،يسمعان

أورشليموقلعةجازرعلىيستوليسمعان

كلمنوحاضزهاجاززخوذسمعانغسكزالوق!بذلذوفي43

القلاجإحذىضزتومناالمدينؤجمنذأقامهكتخزكابرخاوصتغجقةء،

فأثارواالمدينةعلىالمتخزفيصالبرجفياتذينوهختم44عقيها.وآستوتى

ال!ورإلىوالأولابالتساءمغالمدينؤفياتذينفضجذ45الذغز.فيها

.الأمانتسألوتهسمعانإلىأصوايهمبأعلىوضزخوامقرقةوثيابهم
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عقيهمفأشقق47ينا".ترفقبلم!اوينا،بح!مبتعاجمفنا"لا:تهوقالوا46

البيوتوطقزالمدينيمامنأخزتجهمليهتافهاتجقيهم،غنوتوقصليمفعان

أثيركلمن8"وطقزهاالخمد،بأناشيدالمدينةدخلثئمالأصنامصمن

خضتهاأنوتعذبالشريعيما،تعقلوناتذينإلىشؤوتهاوأوكليلأصنامص

.فناكتهقسيهتاتنى

جمنهم،كئيووماتقجاغتهمفآشتذتأووشليتم،قلعإفياتذينوأقا94

وماتقجاغتهمفآشتذتالتيعصوالشراء،ومنالمدينيمادخوليمنكيعوالاتهم

الأمانوقتخهمطقتهمفقتى،الأمانتطلبونسمعانإلىفضزخوا5.جمنهمكثيو

الثايحثصاليومفيودخقها51التجاساقيمنوطفزهاالقلعيمامنوأخزتجهم

صالخمدبتسابيحوال!بعينوالحابيؤالمئيماال!ن!فيالثانيالشهيرمنوالجشرين

آحيفاءوالأناشيل!والأغانيوالأعوا؟والضنوجصوالكتارالبالئخلىوشغ!

إسرائيل.أرضيىمنوإخراجوتدوبغذؤبتدميير

ثثم.الفزحفييماتعثمعيذاستؤمملمناليومذلذيكونأنسمعانوأمز52

ولضا53.وتجماغئةهؤهناكوسكنالقلعؤبجايمبائذيالقيكلىتجبلخض!نإثه"

يوحتافخغلصجيولثميماجميععلىقائذاغتتا،شجاعزجلآبتهيوحتاأنزأى

جازز.فيققز

الثانيديمتريوسيأسرمادايملك

جيوشاالقيأديمتريوسجضغوال!بعينوالئانييماالمئؤال!نؤوفي41

أرساكيسنوغيتم2.تريفونيمحازبؤتجذةتطل!ثماداقيإلىوساز

قادييماأحذفأرسلقمقكيإ،حدوددخلديمتريوشأنوماداقيفارسنقيأ
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وقتقرديمتريوشجيمثنوقرتمفذقمت3خئا.عقيوللقبفيىالجنوبتعضيىمغ

ال!جنن.فيفألقاةأرساكيسن،إلىبهوجاءخئاعقييما

سمعانمدبح

فيخهل!كلبذذاتذيسمعانغهدطوذتهوذاأرض!4الهدو"فغئم

شلطةآزدادكقماشروزاتزدادونجغقفمماوهذاشعبيما،ضصقحيماشبيل

يافاعلىآستولىفإتاأعماييما،كلفيشهفاكانأثاغنوقضلأ5وقجذا.

شعبيماحدودوؤشمغ6البحير.جزرإلىطريفاوشقلل!فننقرشىوتجغقها

علىوآستولى،أرصهمإلىكثيرينأسرىوأعاد7.البلابعلىوشيالز

ئقاوفاولمالتجاسابجمنهاوأخزقي،أوزشليتموقلغيماصوزوتيمقجازز

أحا.

وأشجازيخلاتهافتعطي؟بسلاموتززعوتهاأرضفمتفقحوناليهودوكان8

يتباخثونالمدينيماساحالبفيتجيسونالشيوخوكان9أثمازها.تعطيال!هولي

الراهية.الغسكرئةتراتهمصالثانتلتس!فيمابالخييرالشعمبعلى3يعومافي

صيتاوضلحتىالأسيخؤ،صأنواعوبكلبالطعاتمالمدن3يرؤسمعانوكان01

شصتالتهخةفغضبالبلاب،فيال!ئئم"وأستتحت.الأرضيىأقاصيإلى

الملوكالأن3،خوفيبلاآمئاوتيتيإكرقييماتحتواحدكلاوجقسن2.إسرائيل

شعمتيحاربقنالأرضيىفيتبقولمأميرهمعلىالأئامصغيبوايلكفي

إسرائيل.

وأبادالشريعؤعلىوحاقطشعبإ،فيالقساكيننغزيقةيسفعاناوقؤى4

الجباد؟.آنيؤمنوأكثزالقيكلاوزتن5.أثيمشزييركل
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سصانإلىبرسالةيبعثونإسبرطةأهل

الشديا.الأشففيهمافغتموإستزطةروقةإلىيوناثانؤفا؟ختموؤضل16

ومدتهااليلادوأنيلكهتةض،رئي!اأخييمامكانخلسمعانأنغيمواولقا17

زوابطمغايخذدوننحاسجمنألواحعلىإلييمااكتبوا8شلطاي!تحتصازت

علىالوئيقةققيرئمب91أخؤييما.ويوناثانتهوذاوتينتيتهمكاتتاتتيالضداق!

تضها:وهذا،أووشليتمفيالزأيأهلى

وإلىالكهتةض،رئي!يرسمعانإلىووؤسائهاإسترطةمدينؤأهلى2"من

اتذينالزشلأختزنا21.سلامإخؤينا،اليهوبشدبوساصئروالكهتةضصالشيوخ

بقجيئهمق!يرزناوالكرامؤ،الجر؟منفييماأنتمبماشعبناإلىأوقدتموهم

إليناقلإتمالئخو:هذاعلىالشعسبضجيسيىفيألقوةاتذيالكلاتموشخفنا22

غهذييخذدااليهوبزسولاياسونبنوأتتيبايرأنطيوخسن،بننومانيوس

أجقلالزسولينيبقذيننب!رويىالشعمبقجيس!فزخمت23تيتنا.اتذيالضداقؤ

تذكازايتكونالشصبلي!جلألبفيجمناتسخةوأودعكلاقهماوشخل،ترحيسب

".سمعانالكهتةشرئي!يىإلىتسخةأرشلكما،الإسترطتينجمنذ

وطنيوقائدكهنةرئيسسمعان

منعظيمتزسومغاروقةإلىنومانيوشسمعانأرشلذلذوتعذ24

شيئفلفا25وتيتهم،تيتهفيماالزوابطعلىييؤكذطن،يصفؤزناالذقمب

على26وبنييمايسمعانشكيرناغننغتو"كي!تساءلوا:كقيمابهذاإسرائيلشعمب

هموطزبأعدائهموفحازبؤإسرائيليذغمصشصبأبييماوتيتوإخؤتةهؤغيئما

ئحاسيىمنألواحعلىخقرواأنإلأالثتدبجمنكانفما؟امنهمالبلابوتحريير
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الثامنصاليوم"في:تضةهذا27كلافا.ضهيونجتلىفيأعمذ؟علىزقعوها

الثايثةال!نةوهيئوال!بعين،والثانيؤالمئؤال!ن!فيأيلوذ،شهيرمنغشز

ووؤساءالكهتةضمنكبيبرقجقعفي28خصزئيلفيالكهتةضرئيسيىيسمعان

سمعانوأن92البلابفيؤقغتكثيزةحروتاأنجمئاتأكذصالبلابوشيوخالشعسب

شعبهمأعداءوقاؤموابأنف!يمهمخاطرواوإخؤته"يوياريمتتنيمنقتثئابن

فيهموصازشعبيماشملجقغيوناثانوأن03عظيفا،قجذايقوجمهموكميمبوا

اليهوببلابغزوعلى4الأعدافغرتم31الؤفاةعاتجقتهذلكوتعذالكهتةض،رئي!ن

شعبيماغنيلذفاعصقتسمعانليهن32أقدالي!هاعلىوالاستيلاءوتدمييرها

بال!لاجالأشذاءليجايهتزويدعلىالخاضؤأمواي!منكثيزاوأنقق،اليهوب

.لغتابوا

جمنذاتتيصوزوتيتاليهودثؤكذنخضنسمعانأنأيضالناوتأكذ133

خزشاهناكوأقاتم،قبلمنالأعداءسيخيمافيفستودغاوكاتتاليهودتؤخدود

اتتيوجاززالفتوشطالبحيرساجلىعلىائتييافاوخفحن34.اليهوبرجاليمن

تهوذافيهماوأسكنقبل،منكقيمينالأعداءكانخيثأشدود،خدوبجمند

مكاتتفم.يغرزأنشأيإمنمابكلوزؤدفما

أقاموةالقجدمنيشعبيماك!يستوماسمعانغيئماالشعم!زأى35"نلقا

يشعبيماووفاييماوبغدييماالإنجازالببهد؟تهمنهمآعيرافاكهتةضورئينلفمقايذا

الؤسائلى.بمختل!تعزينر؟فيوزغتييما

مدينيمافياتذينوكذلكالغريبؤ،الأقمصإخراجتتمسمعانأتامص36"وفي

جوازويتخسونجمنهايخوجونقلعةنفيمهمفيتتواهؤلاءوكانبأووشليتمداود

وخضتهافيهايهوذاأسكنسمعانوليهن37.القداسةغناوتننرعونالقيكل
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أيضا.فيهاأسوازهازقغاتتيوأووشليتمالبلابسلامؤعلىجزضا

وخ!يمتا93الأعطمصالكقنولبيىئاسؤفيالقيأديمتريوسثئتا38"يقذا

الزومانتينأنشيئجمنذمابخاضؤ.4الإكرامصكلوأكزقهأصدقائيما،منواحذا

سمعانبوشلىزخبواوأتهموإخؤة،ومناجممرينلهممواليناليهودتعتبرون

لهمرئي!اسمعانيكونأنشزهموكقتتهماليهودوأن41وأكزموهم،إليهم

بالقيكلىوتهتئميقودهم42أمينتبيئتقوتمأنإلىالحيا؟مذىأعالتموكاهئا

الخصودبوتعزينربالأسيخؤوالترؤبالبلابشؤودقإداز؟علىوكلاغجمنهمويغتن

فيالف!مكوفيجميعممتمبوبآسمإالجميعيطيغهأنعلىالقيكلى،وصياتؤ43

نأوالكهتةضالشعمبمنخدقيتجقولا44والذقتالأرجوانوتلتس!البلاب

إذييمادونأجيماغاتعقذأوأوامير؟منأمزايخال!أو،ذلكمنتنققشيئا

وتنففذلذيخال!قنوكل45الذقمب،وغرؤةالأرخوانتلتسنأو،البلابفي

القهاتمهد؟كلسمعانتتؤلىبأنكقاالشدبوزعي46مجيرفا.يعتتوجمنهشيئا

ورئي!اوقايذاالكهتةضزئيسنيكونأنوزضيئسمعانقبلكما47،ذيهزتاتتي

إ(.الجميععلىوحاجمفاويلكهتةضاليهوبيشدب

توضحعنحاسيىمنألواحفيإليهتاتةهدتذؤنأنعلىالشعحبوآئقق48

حتىالقيكلىيخزاتؤفيجمنهان!خوتوضع94القيكلىيىواقيفيبارييمكانيفي

وتنييما.سمعانمتناؤليفيتبقى

سمعانإلىالسابعأنطيوخسرسالة

البحرجررمنرسالةالقللثديمتريوشبنأنطيوخسىوأرسل"

،صصصصص15

كليماالشعمبوإلىاليهوبشعمبرئي!يىالكاهنيسمعانإلىالمتوشط
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الأعطم،الكاهني،سمعانإلىالضيكأنطيوخ!ن"منفيها:جاءماوهذا2

قمقك!آغتضبواالفسابأهلىمنقوفاوأنأقا3.سلاماليهوب،شعمبورئييى

قبل.منعقييماكاتتماإلىوأعيذهاعقيهاأنازغهمأنهيئالآنفغاتتيآبائنا،

علىوعرفت4يلحردبأسطولأوتجقرثكبيزاجيشاخشذثذلكولتحقيتي

كثييرفيالضززوأوقعواالخراتبهاأنرلوااتذينمنلأنتقتمالبلابمهاتجميما

فايها.من

الضرائمبمنقبلياتذينمناأعفاذمابكللكأقزوالآنفأنا5"ويذلك

إعفاءعلىوأوايق7ببلابذخاضاتقذاتصلإزبأنلأوأسقخ6والقدفوعاقي

وتتيتاالأسيخؤجمنتجقرتاماكلتبقىولك،الضرائبمنوالقيكلىأووشليتم

غنيقلكتيماضريبؤكلمنئعقى8الأتام؟مذىوعلىالآنومنالحصودقمن

أمتحكقمقكتيعلىال!يطزةأستعياوحاتما9.المشمتلىفيأوالماضي

جميعفيالضيمتىذايغةبلادذتجغلماالإكرامصجمنوالقيكلوشعتكأنت

ث!.ضيىرلأاءنحاأ

دورافيتريفونيحاصرأنطيوخس

غسكرئؤبخمق!أنطيوخسنخزقيوالتتبعينوالزابغؤالمئؤال!نيماوفي01

القليلإلأتريفونمغتبقلمحتىالجيوشيىجميعإلييمافآنضئمآباييما،بلادإلى

المتوشطالبحيرعلىاتتي؟وراإلىهزبيماطريتيفيالقيأأنطيوخصىافلاخقا1

فتؤخة13غنا.تخقىوالجيشنداققاالخالزأنتريفونتأكذأناتعذ2

آلافيوثمانيةالمشا؟الجنوبجمنألفاوجمشرونجمئةومقا؟وراإلىأنطيوخع

أنطيوخنفحاضزالبحير،جقة-منالأسطولىوتقذتمبالمدينيما،اوأحاط4فارسيى
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إليها.تدخلأوجمنهاتخوجأحذاتذغولموتحزاتزاالمدينة

رومةمعالمعاهدةتجدد

بلدالؤمملوفيإلىزسائلتحملونروقةمنمغاوائذيننومانيوس!اوجاء5

فيها:غديد؟

منؤفدجاءناالقيلثتطليمو!نإلىالزومانتينقنضللوجميوش16"من

أرسقهمأوهؤلاء7تيتنا،كانائذيالجف!يخذدوناليهوبوأنصاليناأصدقائنا

ؤزنادقمبجمنتزسمغهموكان18.اليهوبوشعمبالأعالمالكاهنسمعان

نأولابأذىيصيبوهملاأنالحلدالبملوفيإلىنكتحتأنافزأينا9.طنيصف

يحايىبهم.قنيؤتدواأنولا،همبلابوأرضيىبمديهمطقغايحاربوهم

بلابهممنإليكمتخأإذا،فالآن21.التزشجمنهمتقتلأنالخييرمنوؤتجذنا02

أخكايمبح!سبييعا!تهمالأعطمصالكاهننسمعانإلىف!فموهمأشراو،يىجالم

."شريغيهم

وأرمياراطيسنوأئالسنالقيلثديمتريوسإلىالمعتىبهذالوكيوسوكتت22

وسيكيونوجمنذشوديلسنوإسترطةتمساك!نصفذلبجميعوإلى23وأرساكيممن

وكوشوقسيدي!نورودشوأييكرئ!نوليكتةوتمفييتةوساض!نوكارتة

غنبتسخؤوأرشلوا24.والقيزوالقوقبوصقوكنيدسقوجرتيتةوأرا؟شوسيذن

الأعطم:الكاهننسمعانإلىالزسالؤهلإ؟

سمعانيعاديالسابعأنطيوخس

غنيتؤقفأندونالتاني!يلقز؟ورا3الضيأديمتريوص!وحاضر25
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منتخوجواأوتدخلوايئلأورجاتاتريفونفالؤق.الجصايىبآلاقيمهاتجضيها

وغتادودقمبوبفضؤرجاييما،خيز؟منزجلىبألقيسمعانفأنخذة26المدينؤ.

وأرتذقبلمنبإعاقذةكانماكلوتقق!قبويهاغنأنطيوخس!فتقتغ27كثيير.

ته:وتقولييفاوضاسمعانإلىأتينوبيوشضديقاأنطيوخ!وأرشل28.غنه

أملاكي،منكفهاوهلإ؟،أوزشليتموقلعةوجاززيافاتحتفونالآن"أنئئم

قمقكتي.منكثيز؟أمايهنعلىوآستوتيتمأرضهاوأف!دتمحدودهاخزئتم92

إليئتعيدواوأنعقيها،أستوتيتمائتيالمانت!قمواأنالآنفعقيكم03

وإلأ31اليهودتؤ،حدوبخايىقياتتيالأماجمننمنتجقغتموهااتتيالضرائحت

ألخقتموةاتذيالذمايىغننوتعويضالمحضؤ،لمحنطايىجمئيماخضمنتذلأليفآدقعوا

".حازئناكمذلذ،تفغلوالموإذا،أخزى!ضؤ!نطارجمئؤخضسبالمذني

إلىالقيلثأنطيوخسنضديم!منموقذاأتينوبيوسوضلفلضا32

الفضتيماآنتييمايخزاتةوزأىسمعانبهاتنغماتتيالأئقةوشاقذأوزشليتم

إلىوتقلالذهولىعقييماآستولىالئزفي،قظاهيرمنذلكإلىوماوالدقبئيما

يغري!بأرضاأخذناما"نحن:سمعانفأجات33.القيلثكلاتمسمعان

وهؤآبائنا،منورثناةإتماأخذناةوماحد،فيشيءعلىآستوتيناولا

لناشتختفلضا34.الرقننجمنغفقؤفيظلفاآغتضبوةأعداؤناكانما

التتيننوجاززيافابخصوصيىوأفا35.آبائناميراثئه!فيآستغدناةالفرضة

إليكندقعذلكومغبلادنا،فيالشصبعلىنكتةفكاتتابهما.تطايحب

القيلثإلىوزتجغ36بكيقيماأتينوبيوس!يجثهفلملمحضؤأ.لمحنطايىمئةغنهما

فغصت،شاقذةماوبكلسمعانوبغالقؤالكلامصبهذاوأختزةغاصئا

شديذا.غضثاالقيأ
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اليهوديةيهاجمكندباوس

أرتوسياش.إلىسفينيمافيتهوبتريفونكانتيتماكفاهذاحذث37

منبجنوبوزؤدةال!اجللمحيادةكنذباوشإلىأنطيوخ!القيأفأؤكل38

يخقمنأنعقييمافشيزااليهودتؤعلىتزخ!أنوأمزة93والفرسالبالفشا؟

إلىنف!االقيأغقذتيتماالشعمب،علىالحرتوتشنوأبواتهاقدرون

بتريفون.القحاقي

اليهودتةويهاجمالشعمتيرهقأخذتفيياإلىكنذباوسوضلولضا04

أسكنتحصيتهاأكقلفلقا41،قدرونيخضنهؤفيما،وتقتلهئمالتاشوتعتقل

ويقذدوااليهودئؤ،فئقيفيوتنتمي!روايتخزجواالفشا؟منوجنوذافرسائافيها

الضيأ.أمزكماشكاتها،

كندباوسيطردانسمعانآبنا

كنذباوس.غيئبماأباةوأختزجاززجمنسمعانبنيوحتافضجذا6

وإخؤتي"أنالهما:وقاذويوحتاتهوذاالأكتزينيأبتييماسمعانفذعا2

؟اليومهذاإلىعغيرنامنذإسرائيلشعحبأعداءنحايىبتزالىلاأبيوتسل

يث!خث،أناها،والآن3.الشعبهذاإنقابفيحليقناالتجاخكانماوكثيزا

وآذقباأخيوققاتمققاميققوماالشبالب،ييمنتقغتماالثيمابزحمؤوأنتما

قعكما".يكونال!ماءوإلةشعبكما،غنوقايلا

وسازوالفرسالبالمشا؟منكحاردبأل!جمشرينشعبيمامنيوحتافآختاز4

الضباجوفي5.مودينفيتيقتهمباتواإلييماطريقهموفيكنذباوشإلىبهم

المشا؟منكبيزاجشامواتجقيهمفيفزأواال!هلى،إلىوآنذقعواقاموا
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يوحثازأىولفا،الواديوتيتهما،قباتتهموجيشهيوحئافغسكز6والفرسالب،

جنودةورغثتم7.قتبعوةأؤلأ،هؤعتز،الواديعبورمنخائفونرجاتهأن

الفرساني.منيلغاؤكانمايكثر؟المشا؟وشطفيفرساتافأوقفتيلمتالي،

وتجأكثيرونمنهموقيلوجيشاكنذباوسفآنقرتمالأبواقيفيتقخواثثم8

جريخا،يوحتاأخوتهوذاسقطالمعركؤهد؟وفي9.قدرونإلىالباقون

تاتغائذي.اكنذباوس!خفمتهاائتيقدرونإلىوضلحتىيوحئافطازدهم

ف!قطبالئار،يوحئافأحزقهاأشدود،بزتؤفيصاتتيالقلاعإلىجنوبمغهزتة

سايفا.تهوذاأرضيىإلىرتجغثثمزجلى،ألفاالقدؤمن

أباهسمعانيخلفيوحنا

والذقحبالفضؤمنومغهأريحاشهلىفيقائذاأبوبمسنبنتطليموساوكان1

إلىالالموحصخذالغرووبيماوتقغ؟الأعالمالكاهننجمهزكانالاتهلم2كثيوشيء

عقيهم.والقضاءوتنييمابسمعانالغذرعلىفغرتمالبلاب،علىال!يطز؟

إلىافترذ4،بنف!يمهوئذئ!وشؤوتهاالبلابمذدبفييجوذسمعانوكان13

وال!بعينوالئابعؤالمئؤال!نؤمنشباطشهيرفيآبناةوتهوذاوقئثئاهؤأريحا

نأيئيإوفيدوقلهايقالىتناهاصغير؟قلعيمافيأبوبسنآبنافآستضاقهم5

افلقاآ.هناكتعقرجاييماأخقىوليهئافايخرةوليضةلهموأقاتم،بهمتغاز

علىوأنقضواليلاخهموشقروامغاوقنتطليموسقاتموأئناةسمعانسيهز

الجريمؤوبهلإ؟17مرالمحقييما.منوتعضاوآبتيإهؤوقتلوهالؤليمؤقاعؤفيسمعان

بالشز.الخيزوكاقأفظيعةخياتةتطليموسآرتكمتالت!يمعؤ

تستيتمأنجمناوتطلم!فغلبمايخبوةالقيلثإلىتطليموس!كتحتثثم18
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لقتلىجاززإلىبرجاليتطليموشاوبغث9إلييما.تبغئةبجي!ثيىوالفانالبلاد

ودقئامقمةيتمتخفمالحضويىإلىتدعوهمالقاد؟جمبايىإلىوبزسائليوحتا،

القيكلى.وجتلىأووشليتمعلىييستولواآخرينيىجالأوأرسل02وقدايا.

وبأنوأخؤييما،أبييمابآغتيالييوحتاوأختزجاززإلىستقهمواحذاوليهن21

أيفما.هؤتغتائةقنجاززإلىأرسلتطليموش

جاؤوااتذينالزجاليوقتقعلىالأمز،هاتا،بذلكيوحئاشيئفلقا22

عقيهم.وقضىقيغيياييما

الأسوازوبناييماالشجاغؤمنأبداةوماوحروب!يوحتاأخباليمنتتفىوما23

الأعطيمأتامصكقنوييماأخباريهتالبفيمذؤن24الجليليماالأعماليمنذلكوغيو

أبييما.تعذتقفذةأنفنذ
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مصريهودإلىأولىرسالة

إخؤيهمصاليهوبعلىئ!قمونتهوذاوأرضيىأوزشليتمفياليهودلإخوةا

وال!لاتم:التقذتملهموتتقتونمضزفي

وتعقوتوإسحقإبراهيتممغغهذةوتذكزالله،ئوققكئمأن2"نرجو

تمتخكموأن4بقشيئييماوتعقلوايتعمدوةقلوتكمتفتخوأن3إلأقناءعبيد

تسقغوأن5،بال!لامعقيكموينجتموؤصاياةبشريغييماللغقلىالقدزة

نصقيهناوتحن6.الضيتيوقمبفيغنكمتتخفىولالكموتغفزصقوايكم

أجلكم.من

حينإليكمكتئناوال!تينوالتسغؤالمئيماالتنؤفيديمتريوش،غهد7"في

المقذشؤالأرضيىفيالضملكةوجماغتهياسونخانأنتعذكبيوضيقبناخل

إلىضفيناال!نينيلذوفيالأبرياء،دتموشفكواالقيكلىأبواتوأحزقوا8

القيكلىفيال!وقيوأشقفناجنطؤوقربانذبيخةتهوقذضنالنافآستجاتالزلت

مذةيه!لوشهيرفيتغتدوا.أنالآنفعقيكم9.يلزتالمقذشالخبروقذضنا

346
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القظاذ.عيدفيالحالىهيئكماأتامشبغيما

والثمانين.والثاجمت!

الثانياالمكابيين

المئيماال!نؤفيالأموهذا.اوصذز

أنطيوخسموت:ثانيةرسالة

الأعطمالكاهنوتهوذاال!تميوخصوقجيس!واليهودتيماأورشليتم"شكان

الكهتةضذزئؤومنالقيلثتطليموشمؤدلبأيىسطوبولوشإلىتحتايهميرليملون

لهموتتقتونجمضزفياثذيناليهوبوإلى.المقذسيىبالريمبالقمسوحين

التاقة.القمخة

وهرتم12أنطيوخسنالقيلثمنخفضنااتذياللةتحقدقلوبناكلأ"منا

يقو،فايىشفيالقيأهذاكانأفحين3.المقذشةالمدينةهاتجموااتذين

منبحيتؤتنايةالإلقةصقعتدفيمئزفاقضاغعلييماقضيئيققو،لاتكادجيشا

بحخيماأصحابإجمنمغاوقنهؤالقعتذدخلأنطيوخس!وكان14القعتد.كهتةض

عزسيىكقدتؤالضعتل!منمالأتأخذأنييييماوفيتنايةالإتقةيترؤقيأنيريدأته"

يىجايهتعفيمغأنطيوخ!مغهمودخلالمالييخنحبالكهتةدخلإنافما5

فيكاتتخفئةطاقةاوقتحوا6الأبواتالكهتةأغققحتىالقعتدباخؤإلى

وخزواقطعوهمثتم،الموقيحتىبالججاز؟ورجالاهؤترموته"وأخذواال!ق!

اتذيإلهناالزثاتبازذ7؟الخايىجفيكانوااتذينإلىوألقوهاوؤوشهم

تستجقون.بماالكقرةعاقمت

المذبحنارمعجزة

اليويمفيالقيكلىتطهييربعيدتحتفلأنعلىمينعاليدفنافما،18"والآن
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أيضاأنتمتقتدواقفيتدعؤكمأنزأيناجم!لو،شهيرمنوالجشرينالخاضيى

الذبيحةوقذتموالمذبخالقيكلتخفياتنىحينظقزتائتيوالثايىالقظاذعيذ

منالكهتةضأتقياءتعف!أخذ،فارسنبلابإلىآباؤناشبيئافحين9قز؟.ؤليفي

بخيثعقيهاوحاقظوافيها،ماةلابئيرفيوخئأوهاال!زفيالمذتحصهذانار

قيأيرلي!لأناللهشاءكثير؟يشينوتعذ02:الجميعجمنذقجهولأقوضعهاتقيئ

غننالئازختأواائذينالكهتةضذزتةف!أذ،أووشليتمإلىتخفيافارسنبلاب

نازا،فييماتجدوالم؟بالموصمعتخمياأختروافلقافييما،ختأوهااتذيالموجممعص

الذبائخ،قذمواوحين21،بهوتأتوةمناشيئاتغيرفواأنفأقزهئمطييئاماءبل

الحطب.علىالذبايحصوهيئعلىالطينيئالماءمنتوشواأنالكهتةتخفياأمز

ناوشتت؟بالغيومقححوتةكاتتاتتيالشص!روأشرقمبدلكقغلوافلقا22

والآخرونالكهتةأخذالذبائخأحرقمبولضا23.الجميعجمنهاتغخباملتهتة

تخفيا.صلاةمزددينيوناثانرأليحهموعلىيضقون

القهيمبشي؟،كلخالقالإلهالزلثأتهاالزتأتهاتخضيا:صلاة24"وهد؟

الؤاهبوؤحذك25ال!موحالقيأؤحذكقنياأنحت،الزحيملالعابالجئاو

وأنتمحتؤ،كلمنإسرائيلتنيمختص!الأزليئالقديزوالمجقشي؟،كل

إسرائيلتنيصجميعجلىفيالذبيحةهدتقثل2آوقذستهمالآباءآختزتقننيا

وخزليعتامنهمالمشتتينشفلإجقغ27.لكمقذشاشعئاوأحقطهمجمبابذ

ودتجوالقمقوتينالمضطقدينإلىوآلتفتالغريبيماالأقمصجمنذالمستعتدين

واتذينتظيموتنااتذينعالمحمب28إلهنا.ؤحذذأنتأتكتعقمونالغريبةالأقتم

وغذناكماالمقذشؤ،أرضذفيمخذذاشعتذإغيرش92إلينا.يسيئونييهبيرياء

".موسى
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أناشيذهم.الكهتةأنشذ03"ثتم

الطينئالماءمنتقيئماتسكبوابأنتخفياأقزالذبيحةأحيرق!ب31"ولضا

منالفنتجثالتووعقي!طغىأنإلىالقهي!فآشتغل32الكبير؟الججار؟على

المذتح:

خئأائذيالموصمعصفيأئه"فارسنضيأوغيتمالختوهذاشاغإن33"وما

خيث34الذبيحةمغاوائذينتخفياطهزويهماوطهزالثازالقسبيونالكهةفييما

الأمير.جمنتخققأنتعذمقذشاوجغقهالمكانشؤز،بذلكالقيأشمغ

الماةوجماغتهتخفياوسفى36منا.يلفقزبينكثيرةعطاياالضيأووقحت35

"يفالا".شفوهالتاسفعطتموليهنتطهيزاأي"يفطازا".

العبادةأدواتيخفيإرميا

الق!متينأوضىالئمىارمياأنكي!أيضاوخذناال!حلآت."

-.ء.ص:ولمحيو21

نأتعذأته،وكيص2سايفا،ذكزناكماالمذتح؟نارمنيأخذوا!ن

تماثيلىبزؤتؤتنخدعواولاالز!تؤصاياتنسوالاأنأقزفمالشريقة،أعطاهئم

نأعلىخضهمالكلامصهذاوبمثلى3الرينؤ.منعتيهاوماوالفضؤالذقب

قلوبهم.منالشريغةيزيلوالا

بآصطحابيماأقز،أصاتةبؤحيإرميا،أنأيضاال!جلألبهد؟في4"وجاء

موسىإلييماضجذائذيالجتلىإلىصعوبفيالغهدالاجيماعصوتابوتخيقة

كففا،وتجذالجتلىإلىإرمياوضلولقا5يشعبيما.اللهأوزثهااثتيالأرض!وزأى

الكف!.بالتشذثتمالتخور،ومذتخالغهدالاجيماعصوتابوتخيضةفييماختأ

غيتمفلقا7الكف!.إلىالطريقيكت!ثمفوافلمتتتعوةأنتعفرفا!إوحاؤذ6
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اللهلمتجقغأنإلىقجهولأشتبقىالموصمعهذا:لهموقاذلاقهمبذلكإرميا

وتظقوإلأشياءهدالزثلهميك!يمفالوقبذلكفي8وترخقهمشعبيماشفل

نأشليمانتقئىوحينموسىأتامصفيكماال!حال!وكذلكالزلتقجد

الموضع.يتقذش

الئدشيننذبيحةقذتمجكقييمافيشليمانأنأيضاال!جلآت9"وكشقب

ال!ماءمنالتاوفترت!بيلزت،موسىصقى.اوكماالقيكلى،يناءاكيماليجمنذ

وآئتقضقال!ماءمنالتازفترتمب،شليمانصقىهكذاالمحزقالبوآلتقضب

تؤكل.لملأئهاالتاوآلتقضتهاالخطيئيماذبيحةإنموسى"وقاذالمحرقالب

أئام.ثماييةالثدشيننبمناسبؤشليماناوغتذ2

نحميامكتبة

أنشةأئهوكذكراييمانحمياديمجلأقيفيوجذالأمويى،هلإ؟إلى13"إضاقة

وأخبارالقرابينيصتقديمفيالملوفيوزسائلداودجمتابابفيهاجقغمكتتة

الحرلبفيالكتبمنمتاضاغماكلتهوذاجضغ"اوكذلذوالأنبياءالملوفي

جمنها،شيءإلىحاجؤفيكنتمأفإذا5.الآنخوزينافيالكتح!وهدالأخير؟،

إليكم.تأخذهاقنأرليسلوا

الهيكلبتطهيرالاحتفالدعوة

تغقكمإليكمنكتمبفتحنالتطهيير،عيذنغتذأنعلىغرفناأتنا16"وبما

والمفكالأرض!وأعطاهمشعتهخقضاتذيفالثةلم17أيضاأنتمتغتدوته!

شفقناوتجقعقريئاستزخمناالشريغيما،فيوغذاكما8والقيكلوالكقنوت
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منخقضناهؤأتهبما،المقذسالقوضعصإلىال!ماءتحتأرضيىكلمن

القيكل".لناوطفزالشرور

الكتابمقدمة

وتدشيننصالعظيمالقيكلىوتطهييروإخؤييما،المكابيتهوذاجكايةأفاا9

أوباتوزوآبييماإبيفاييوسقأنطيوخسنمغوقغتاتتيوالحرولب2المذتحص

غنبفاغاوخماسؤبشجاعيماحازبوالقذينال!ماءمنطقزتائتيوالآياقي21

الغزباءجموغوطزدوابكاميهابلاذاتقبوالمحتيهممغإتهمحئىاليهوب،ديني

مدينةوخزروا؟العاتمأنحاءصجميعفيالضيمقالذائغالقيكلوآشتزدوا32

حذثكفاهذافإنالرواليخاليرفيكاتتاتتيالشرايغوغرزواأووشليتم

وغطفيما.التيمابيرعاييما

حاؤئناكتحبخمسؤفيالقيرينيئياسوندؤتهاالأحدالثهلإ؟وجميع23

تعتيرضاتتيويلضعوبؤالأخباريكثر؟وليهن"2واجد.مخقدفينحنأخيصازها

يلقارقي،جمتغةتجغقاأنعلىخزضنا25.الفتشغتؤتفاصييهاعلىالاطلاغأرادقن

فحاؤتةتكنولم26؟يلجميعوففيذاتنمب،خمفيرغنتحقنهةأنأرادلقنوشفلأ

فأفي.27وال!قير.بالغزقيأنخرناهعقلآكاتتبلعقيناشفلآعقلآهدالاخيصار

ففناذلكومغ؟الأذواقيمختل!ئرضيئأنآملآمائذةأحاييذأنفيشهوتؤ

فهضةيلمؤففينتاركين28الكثيرينيفائذ؟خالمحرطيتؤغنالقحعمبالعقلىبهذا

آخيصارفيبهاالقعموليصالأصوليبالباعنعتىأنعلىالتفاصيلىفيالتذقيتي

بجميعتهتئمفهؤجديذا،بيتايقندشقنكحاليالأميرهذافيفحائنا92؟الوقائع

اللأرمةالأدوالبتجدأنوتلويتاتزييتاتتولىقنعلىوليهنالمنيالز،أجزاء
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ومراجعةووارد؟،شارد؟كلعلىوالاطلاعتفصيلىكلعلىفالوقودت03.لذلك

الذخوليوآجتناثالاختصازأقا31.التاريخمؤث!شألبمنهؤوكبير؟صغير؟كل

الغمل.هذاجمثليتولىلمنبهفضسموحالتفاصيلىفي

نطيلأنالحماقؤفمنالوقايع؟بشزدينبدأالمقذقؤبهد؟نكتفيوالآن32

وقايجيما.جسالبعلىصالتاريخمقذقة

سمعانخيانة

الشرائغ،تحقأآمتةعامرة،المقذشةالمدينةأووشليمكاتتحين

كان2يلشز.والبغضيىالئقوىمنالأعطمالكاهنأونئاعقييماكانيما

حتى3العطايامنجمنذهممابخييرويكزموتاالقيكليغالمونأنف!همالملوك

تقديمتققاقيجميغالخاصت!دخل!جمنيدقعكانآليميةقيكشلوقسنإن

الذبايح:

القيكل،شؤوفيعلىوكيلأكانتلخةليمئطمنسمعانآسمةزجلأ"وليهن

نأتقدزلمولضا5.المدينؤصبتنظيميتغفقأمبرفيالأعطمصالكاهنيمغآختق!

ذلكفيوفينيقيةسوريةبقاعصحايهمصترساوشبننأبقونيوشإلىذقتيقيغا

تحضى،لااتتيبالأمواليقليئةأووشليتمفيالقيكلىيخزاتةأنوأختزة6الوقمب

ؤضعهابالإمكانيوأن؟الذبائحصتقديمتكالي!بكئييرتفوقالأموالقهدوأن

القيلث.شلطؤتحمتكلها

أورشليمفيهليودورس

فيبوجوبهاشيئاتتيبالأمواليوأختزةالضيلثإلىأبفونيوسفذقمت7
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نأوأمزةخزيتييماأمينقليودووشآستذغىأنيإلأالقيلثمنكانفماالقيكلى

سوريةمذنوققحذالحاليفيقليودووشفقاتم8الأمواذ.هد؟تهتجي!ت

يتقذالوالمحعكانفيهؤتيتمافيها،تفتي!ثستؤبخولؤيقولمبأتامتظاهزاوفينيقية

القيلث.إراذة

تهكش!بخفاؤ؟الأعطمالكاهنوآستقتقاأووشليتم،إلىوضلفلقا9

فيالماليوجوبغنشمقاماكانإذاوسأتاجل!فيجاءماحقيقةقليودووس!

والتتامىيلأراملىودائعالماذإنالأعالمالكاهنته.افقاذصحيخاالقيكل

سمعانبهؤشىماوإن،الأعيانيجمبارأحدطوبئا،بننيهركانسنمنالمحسقااوإن1

دقب!نطارومئتالمحضؤلمحنطارأرتعماتؤكفافالمالىصحيخا،يكنلمالمنايق

وبخلاليالمكالقهذابقداشؤويقوااتذينإلىالإساءةيجوزلاكلاوعلى2

كفا.العاتمتحتيرمااتذيالقيكلىهذا

أورشليمفياضطراب

ؤضعصتدعلىقليودووس!أضزإليهضذزتاتتييلأوامرتنفيذاوليهن13

ودخلالغزضيى،يهذايوفاوغتن14القيلثيخزاتؤإلىوتقيهاالأمواليعلى

الكهتةاوآنطزخ5شديدآضطرال!المدينةفغتم،الأمواليمنللتخفتيالقيكل

الودايعتصانأنقضىاتذيالتيماإلىتتضزعونالكقنوتيبيباليحهمالمذتحأماتم

يقنطير؟قلئةتنك!يحزكانالأعطمصالكاهننوجةزأىقناوكل6صحابها.قي

ترزخافكان7.الاضطرالبمنيعانييماكانعفايكمثفجمفالوييما.وشحولب

وكان18قلتا.تملأالحزنكانكميلعيالبتدابخيثوالذغير،الخوفيثقلىتحت

التسا4اوكاتمق9.القيكليتذئسنلاأنمغايلابيهالي.بيويهممنيسيرعونالثاس
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التواتيوالعذارى،أثدائهنتحتبالفسوحصتئنرزنصوهنالشوارعفيتزدجفن

الأبوالبإلىتعضهن،يسارغن،الئيولبمنصبالخروجلهنئسقحيكنلم

ترقعنجميغاوكن02التوايد.منتتالفغنوأخزياتالأسوارإلىوتعضفن

دودقالحموعصجمنوؤتةالشققةئثيزكانوكم21متضزعاقيال!ماءإلىأئدتهن

شديد.آضطرالبفيالأعالئموالكاهنالأرضيىعلىساجدينآسيثناء

قيكلهيحميالرب

لأصحابها،سايمةالودائغتحقطأنالقدييرالزثإلىتتضزعونوكانوا22

منحزالي!يمامغآقتزتإدقوما24مهقيهص.تنفيدفيآستقزقليودووشوليهن23

عظيمةعجيبةشيءكلعلىوالقابصالأرواحرثصتغحتى،القيكلىيخزاتؤ

والزغت.الانجلاذلفموشتبتقليودووشمغدخلوااتذينجميغضغقت

زيتيما،أجقلمرئنشزجتحتامخيف!راجمم!وعقييماظقزجصائاأنذلك25

دقمب.جمنالزاجممبجمذةوتذتبخوافرو؟،قليودوزشوضزتفوثبا

وحسنيوالخماليالقؤ؟غايؤفيشائيننأنيقليودوزسقأيضاوتراءى26

الأرضيىإلىبغتةف!قط27متواضلآ.تجفذاتجلداييماجايتييماإلىوقفاالهندامص

الضذكور؟الجزاتؤإلىدخلبقنفإذا28خفاتيماإلىفرايقوةفزقغا،الؤعيفايذ

فؤ؟،وبلاقحمولآمنهاتخوفيكثيرينوحزاسحالمحلقويهبفيقليلمنذ

قطروخاقليودووسنجغلالإلهيةصبقؤي!92ائذيالتيماقدزةيلجميعصفالقزت

بالخلاصيى.تهأقللاأبكتم

المقذشالقيكلأكزتممنةبفعجر؟اتذيالزتفبازكوااليهو؟أقا03

حينوشروزاتهخةذلكتعذصازوآضطراتاخوفاقليلقبلكاناتذي



الثاني3المكابيين355

الكاهننأونتاإلىقليودوزشرجاليتعف!أقتلثتم31القديز.الزثفيهتخقى

قليودووشعلىتمنتغقاالقدييرالغليئإلىتتضزغأنمنةالأعالمصوآلتقسوا

وئماالقيكأنالأعنهمالكاهننبباليفخالز32.زقتيآيخيرعلىوهؤبالحيا؟

خلاصيىأجلمنالذبيخةفقذتميقليودوزس،كادوهابمكيذ؟اليهودآئقتم

الزجلى.

يقليودوزشفالقراالشاتالقعادالذبيخةيقذلمالأعالمالكاهنوتيتما33

الأعالتمالكاهنتشكزأن"عقيذ:تهوقالاجايبهإلىوؤقفاال!ابتيبيباليمهما

ال!ماءرلتأنترىوأنت34.ثهإكرافاحياتكأنقذالزلتقينالشكيرتجزيل

وغاباالكلاتمهذاقالا.الفايقإ"الثوقدز؟يلجميعصغنفأعين،عاقتكاتذيهؤ

الأنظايى.غني

اللهقدرةيعلنهليودورس

أنقذئةقيكثيرةئذوزاتهونذزيلزلتذبيحةقليودووس!قذتمأنوتعذ35

أماتمتشقذوكان36.القيلثإلىبجيمثس!ورتجغشاجمزاالكاهنودغ،حياته

العظيم؟التيماأعماقيجمنبغيتييمازآةبماصالجميع

إلىونرلي!قهيتعودالمنالشبالزجل"قني:قليودووسنالقيأسأذولقا37

القمقكيما،فيخائنأوغاؤلككانإندز38:قليودووسأجاتاأوزشليتم؟"

شكمنفما93.بحيايهتجاإذاهذاقجفودا،إثيكفترجغهناكإلىفأرلي!فا

وتحمييماتحزشه،ال!ماءفيتسكنواتذيإلهتة،فدزةالمكالبذلكفيأن

ئهيكهص".حتىتضيرئهبأذئ،تق!اأنئحاولىقنوكل

القيكلى.ويخزاتؤقليودوزشأميرمنكانماهذا.
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أونياعلييفتريسمعان

الضززوأنرذالماليغنيأبفونيولشأختزاتذيالقذكووسمعانوراخ

الزغمتأدثاتذيهؤبائه"وتئهماأونئاعلىتفتريهذاراخ،ب ببلا

وهؤ،بالخايننؤضقهأته"وقاختةبهوتقغت2الشز.ذلكتهوشتمتبقليودوزش

علىغيز؟كلوأظقزيشعبيما،الخيزوعيئ،أووشليتممدينؤإلىأح!ناتذي

آرتكبواسمعانرجاذإنحتىالزجليننتينالقداؤةفآشتذلب3.أحكامصالشريعيما

أبفونيوشأنبخاضؤالخطير،منالغداؤ؟هدفيماأويخئاوأدزك4.القتلىتجرايتم

القيلث،إلىفذقمت5خئثإ،علىسمعانئشخغكانوفينيقيةسوريةصبقاعقائذ

كقيما.الشعمبعلىبالخييرتعو؟مايتطلمتوليهن،بلابأهلىعلىيتفتريلا

يتؤق!وأن،البلابفي4الهدوتستقزأنالمحاليمنأئه"أدزكلاعضنه"ذلكفغل6

بالقيلث.الاسيعات!بدودبخماقييما،غنسمعان

وثنيةممارساتيفرضياسون

(1-ها.:امكا)

علىبأبيفانيوشالقغروفيأنطيوخسنوآستيلاءشلوققوفا؟تعذوليهن7

الأعالتمالكاهنهؤييكونالخقاءفيبال!عيأونتاأخوياسونتذأالغرفي

وبثتمانينالضرائمبمنيضيماينطازوليمئينمئؤبثلاثالضيكفؤغذ8أخييما.قخل

نإينطازاوخمشنبمئؤوغذةذلذعلىوغلاوة9آخز.قصذبىمنينطازا

وأن،للفتيالبوقركراللزياضؤقدزشةينيثمئأنشلطييما،صبحكمتهشقخهؤ

حتىهذاعلىالقيأواققإن.اوما.إنطاكتينكزعاياأوزشليتمأهليتمخل

أهلىإلىالأغريتيعادالبإدخاليفيوتذأالكقنولبرئاسةياسونتؤلى
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وتتماليهوب،علىالفلوكبهاأنغتماتتيالامييازالبإلغاء"وإلى،أوزشليتم

وغقدروقةإلىبعدفيماذقمتاتذيأوبولضمنأبييوحتابواليمطؤالإلغاءهذا

أحكافاوأدخلالشريعؤأحكاتموأبتئ،الزومانئينمغوضداقؤتحال!معاقذة

خيزةوجقغأووشليتمقلغؤتحتيلزياضؤقدزشةاوأئشأ2ئخايفها.جديدة

القتغة.تلتسواأنعلىوأجتزهمإمزيهتحتالشتاني

،ياسونفجوري!يمذ؟ذرؤتةالغزباءوتقاليل!الإغريتيلعادالبالتأئ!،وتقغ13

تهتفونعادواماالكهتةإناحئى4الأعالئم،الكاهنلاالحقييرالرنديتيذلك

ويسارعونصلذبائحاتقديتميهملونوكانوابالقيكلىنواستهاآوالمذتحصبجدمؤ

القمحودقكلعتؤللشريعؤ،المخايفؤالألعالبفييلمشاركؤالملع!بإلى

دونالإغريتيبمآصلروئفايخرونآبائهمبمآصلرتستجقوناوكانوا5الفستدير؟،

وزيخبواعادايهمآتتعوااتذينلأن،عظيقةنكتةبهمخقتافيذلك6.ليموافم

جمنهم.الانيقامصإلىوغضدواأعداءهمصاروا،شيبمكلفيبهمالتشتيمافي

لأيائموا،ال!هولؤبهد؟يمزلاالإلهئةيرصبالشرائعلاشهتازالأنلأإذلكوما17

ذلك.علىشتبرهنالآتتة

ستواقيخصيىكلصوزفيتجريائتيالزياضئيماالألعالبفناشبؤوفي8

أوزشليتممنالخبيثياسونأرشلا9قرجملي!ن،يلإليماتكريقاالقيلثبحضور

بزقيممئؤثلاثمغهموأرشليلمشاقد؟إنطاكيةزعايامنزسمتةتجماعة

ئنققلاأنطقبواقؤلاءوليهنقريهليسن،للإلإتقذلمذبيحبماعلىللإنفاقييفميما

آخز.شيءعلىئنققبللائتي،غيزكانذلكفينالذبيخؤعلىالمالمهذا

يالقسبأنفققرجملي!ن،ذبيح!علىينققأنياسونأرادةائذيالماذأنفكان02

ال!فنن.بناءفيخقلوةاتذين
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صتطليموسنتتويجلخضورمضزإلىمئ!تاؤشآئنأئفونيوشأرشلولقا21

فيييسياسييماغنراضئايكنلمفيلوماتوزأنأنطيوخس!أدركقيكا،فيلوماتوز

إلىوجمنهايافاإلىورتجغسلاقييما،بتأمينيفآهتتمالقمقكؤ،شؤودقتدبيير

المدينةوأدخلوةحالمحلأاسمقبالأالمدينيماوأهلياسونفآستقتقا22أووشليتم

فينيقية.إلىبجي!ثسيمافناكمنشيزةواضلثتموالهتافي،القشاجملىتين

أعظمكاهنمنلاوس

يمقذتمالمذكورسمعانأخامتلاوش،ياسونأرسل،ليشينثلاثوتعذ23

أخذالضيلثأماتمصازلضاوليهئة24كهضةض.أمورفيوئفاوضاأموالأيلقيلث

أعطاةماعلى!ض!هنطارمئيماثلاثوزادشلطاي!قظاهزوتص!إلييمايترلف

الأعالم:الكاهنيقنضمبعلىفخضل،ياسون

وليهئهأعظتم،كاهئابتنصيبإالقيلثأواممومغاأووشليتمإلىعادثتم25

غيطيمافيالثئيرسالطاغيؤبضفاقيتتضفكانلاله"بقنصبيما،لائتيغيزكان

غذزبأخييماغذزائذيياسونأنفكان26هتجاييما،فيالمفتيرسيىوالحيوالب

متلاؤسنوآستولى27.غفونتنيأرضيىإلىالهزلبعلىفأجبزآخز،به

ائتيبالأموالييأتيكي!تعيرثلموليهتهالأعالم؟الكاهنيقنصمبعلى

كانئه"قيبهايطايبارئيالقلعؤش!ترائنفكان28.القيكبهاوغذ

القضئؤ،هد؟فيللتطيرإلييماالقيأفآستدعاهماجباتيها،غنق!ؤولأ

الكقنولبرئاسؤفيغنةتنوتأنلييسماكسنأخييماإلىمتلاوشفأوكل92

القبوصئينالجنودقايذكراتيم!نغناأناتشئسترائ!نأنكماالأعالم؟

المرتنرقيما.
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أونيامقتل

وقمتفيته"القيلثعلىوققوسنطرسوشأهلتقزدذلكأثناءوفي03

أحذأنذرونيك!ن،غناالضيأفأنات31غشيقييما.لأنطيوخيسنالمدينتيننهاتينن

فآغتتتم32الفتتؤ.علىللقضاءوقفوشطرسوسنإلىوسازغمعاونييما،جمبايى

إلىتعضهاأهذى،الذقمبجمنآنيةالقيكلىمنفسزق،الفرضةقنلاوس

ولقا33لها.المجاور؟والفالقصوزمدينيمافيالآخزتعضهاوباغأنذرونيكسن،

بالقزتبدفتةفيبضعتدوآحتمىفغلماعلىقنلاؤسقوتخلأونثاذلكتأكذ

أونتاعلىتقبضبأنوأقتغةبأنذرونيك!نقنلاوشفآختقى34.إنطاكيةمن

بالجفافيكاببةتميتاتهوحقصأونئاإلىأنذرونيكسنفذقمتعقييما،وتقضي

شكأونئاأنومغبه،تحتمياتذيالقعتدمنخزقيهؤإنسلاقييماعلى

الحالي،فيأنذرونيكمىقتقةحتىتخوجكادفمابكلامإ،آنخذغفإته"بالأمير،

اليهوداسيياءالتكراءإلجريمةهدفأثازت35.القانودبحزقةيراعيئأندودبمن

الأقم؟ساصلرمنبهيستهانلاوعذذا

تهو؟قاتقاقيليقية،فيإليهاذقمتاتتيالمدلقمنالقيأرتجغفلفا36

أونئاققتلإلييماوشكوااليونانتينمنالجريمةهد؟ساءته"قنمغالمدينؤ

الققيل!جكقإعلىتخ!زاوبكىالقيأأنطيوخسفتأش!37سبحب،بغيير

أنذرونيكسنغنالأرخوالبخفةالحاليفيترعأته"الغضحببهوبقغ38وأدبيما.

أونتافييماقتلاتذيالموصعصإلىالمدينيماأنحاءفيبيماوطالتثيابئ"تهوقرق

وكان93آستحقها.اتتيالعقوبةالزلثبهأنرذوهكذا،هناكوأعذقهلم

هذاذاغولقاالقيكل،ماليمنكثيزاقنلاوشأخييمابرضىسقحتليسماكس!

ثلاثيمانحؤسقخعقيإ،خطزهازاذوحينالحماهيزعلييماثازت04الخبز،
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كتقذلمشقاحزخلوهؤأورائ!نبقياد؟العئ!يمارسونأخذوازخلىآلافي

قغا.والخماقؤال!نفي

ججارة،تعضهمتناؤذليسيماك!ن،عقي!عرتمماالخماهيوأدزكمبولقا41

ليسيماكسنعلىجايب!كلمندزوةزماداوتعفمفئمضخقة،جمصئاوتعضهم

وقتلوا،كقهموقرموهمتعضهموضزعوامنهمكثيرينفخزحوا42ورجايو

الجزاتؤ.جمنذالقيكلىماليسارق

الرشوةمنمنلاوستبرئة

القيأجاءفلقا44كقيما.هذافيال!تمببأتةقنلاوشالحمهوووآئقتم43

قنلاوشعلىزقعوارجاليثلاثةاليهوبصشيوخقجي!وأرسلصوزإلى

تطليموشوغذعقييماسيكونالخكتمأنقنلاوشزآىوحين45.الذعؤى

القيلثعلىتطليموس!فدخل46.القيكلتستميلكثييربماليدوريمائسنبن

قنلاوشوبتبيرئؤزأيإ،بتغيييروأقتغاالأروقؤتعفيىفيالهواءتمثستموهؤ

زقعوالوائذينالمساكيننأولئكعلىبالمولبوقضى47ئهقيما،كلمن

كمابالمولبلابالتراء؟لهمتحكمواالطالمينالإسكوتتينإلىدعواهم

القيكلى،آنيؤوغنوأهيهاأوزشليتمغنداقعواائذينوهئم48القيأ.فغل

علىب!خاةوأنفقواالطفمصهذامنآغتاظواأنف!همصوزأهلإنحئى94

دفيهم.

تزداذوكان؟الحكامقطايمصبستمبالكقنولبيىئاسؤفيقنلاوسوتقيئ05

وطييما.هلىفيوغداءخئثا
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الحربتباشير

مذىفعلى2،ثانيةجمضزيغروأنطيوخسنتخفرالوقمبذلكوفي5

أحصشيماعلىذقبت!بقلابمنفرسانأووشليتمي!كالقتراءىيوفاأرتعين

أيضالهموتراءى3.يىماحأيديهموفيقصائلقصايلوكانواالخؤفيتغدو

وآسيلاليكثير؟وجرالبتروسيىوتقليمبوقركزفيبعضاتعضهميهاجمفرسان

الجميعفكان4صئ!.كلمنودروعذقبثؤحتىوتقعالبليمهاموزشتيشيوفي

يلخيير.لهمتراءىمايكونأنترجون

أورشليميهاجمياسون

تمللاجيشاياسونفجقغمات،أئطيوخ!نأنوهؤكاببختروشاغ5

علىمنالمدامعونتراتجغإنفماتغتة،أوزشليتمعلىوهختمجندكقألصغن

إلىوتخأقنلاوسهزتحتىالمدينةتحتقونالمهاجمونوكادالأسوار

بالغذؤ،تفئأكانلوكمازجقؤ،بغييرؤطيإبأهلىتفتأياسونفأخذ6القلعؤ

أسؤأوطييماأهلىعلىالإنسالقآنيصازأنلدركولمودميما،تخميمامنبائذينلا

يميما.لقزااعصنوأ

ي!وىيخياتتاتهتجيمثلمالأميريهايؤوفيبال!لطيما،تفرلمياسونليهن7

شيئكانالقزةهد؟هزتةأنإلأ8.غفونتنيأرضإلىثانيةفهزتالعار،

مدينيماإلىمدين!منتهوبفأخذ،طزدةالعزلبزعيتمأرتاشنفيالئتيخيما

الشريعؤ،أحكاتمئخالفقنيبجضونكماويبجضوتةتنسذوتةوالجميغ

إلىالقطافييهايؤفيلخأحئىوطيإ،بأهلتفتأقنتمقتونكماوتمقتوتة

اتذيهذاأنأخيزافكان.ماتخيثاليونانيفيتهأقيرباءإلىوجمنها9جمضز
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الكثيرينقتلاتذي.اوهذاالغرتؤ،فيماتديارهمغنالكثيرينشزد

أحد،بكاةوماماتوطييما.فيقبوتهيكنلمقبير،بلاالغراءفيوزماهم

آباييما.مغذقتاأحذولا

الهيكليسلبأنطيوخس

21-24(:اامك)

فرخ!عقييما،باليصيالقاليهودآتقتم،إلحوابثبهدالقيأشيئ"فلقا

كلتقتلواأنجنودةأقزئتم12أووشليتموآجتاخقلتا،تملأوالغيأمضزمن

الجنودافأخذ3.ئيويهمفيالمختبئينوتذتحوازحقيمادونصادفوةقن

والأولاب،والشماءبالزجاليوتفتكونال!واء،صعلىوالشيوخبالثئتالقتبالشون

أئام.ثلاثيمافيقتيلأل!ثمانينالقتلى3عذافتقغ4الأطفاذالزضغويذتحون

.العذبهذاغنتقللاماكعبيدمنفموبيغالمعركؤ،فيألفاأرتعونمنهم

موصعأقذسهؤاتذيالقيكلدخلبلبذلأالضيأأنطيوخس!يكت!ولم15

وبتذييما16وشرائجها،لبلابالخاينقنلاوشدليفةوكانكئها،الأرضيىفي

القيكلىيزيتؤالأقمصملوذأهذتةوماالفقذسةالآنيةحضلالتج!تمتيننالذي!تينن

بها.ومضىوكراقييماوتهاي!

الئيماغضمتأنيدركفلمفغل،يمابعيذاخذابأنطيوخسنالتخئووبقغ17

المكافيغنيتخقىاللةوأنفؤقتاكانخطايافم،بستمبأوزشليتمشكالقعلى

الخطاياآرتكبواالمدينؤهلإ؟شكانأناولولا8حينن،إلىفقطالفقذس

جرىكماؤقاخييما،غنوزدعوةالقيكل؟خوييماحاذتخقذوةالكثيرة

الزتوليهن91.القيكلىيخزاتؤيتقفدالقيأشلوف!وتغثااتذييقليودووش
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القيكل،ويذلك02شعبيما.قيخلىالقيكلبلىالقيكلى،خلىقيشعتةآختازما

الزتيغمصفيتعافيمافآشتزكعاد،الشصبقصائمبفيآشتزكائذيذاتة

إلىأعادةغضبيما،فيالقديزالزلثغناتخقىوتعذماالشدب،هذاعلى

غضبه.زاذحينقجل!

أورشليمفيجديدةمجزرة

إلىورتجغيضؤينطايىجمئؤوثمانيئألقاالقيكلىمنأنطيوخم!نوحضل21

والبحزبال!فننالتزتقالغأنبقدزتيماأنتختلأئةالغجزقةبهوتقغت،إنطاكية

جمنهم،الشدبئيضايقونتهوكلاءأووشليتمفيوتزك22؟الأقدامعلىشيزا

اتذيمنأخلاقاأشزشوكانالأصلى،قريجىوهؤأووشليتم،فيفيليئسن

علىطفقاأشذكاناتذيقنلاؤسوأيضاتجرريتم،فيوأنذرويخكسع23أوكقا

جمقيهما.منالزعتيما

إلىالكريةالقايذأبفونيوشأزشلأئاأنطيوخسنبالقيلثالجقدوبقغ24

وتبيغرجاتهاتذتخأنوأمزةجنديأل!وجمشرينآثتينيزأسيىعلىأوزشليتم

مسايفا،جاءبأتهتظاهزأووشليتمإلىأبئونيوسوضلفلقا25ويتياتها.يساءها

بأنرجاتةأمزاليهوب،جمنذعطقيمايوئموهؤالفقذس،ال!بسقيولمكانولقا

جميعبقتلىأمزهموقجأة26المدينيما،قدخلىجمنذف!فحبآسيعراضيىتقوموا

بعذبوقتكصبال!لاحالمدينةآقتختمثتم،عقيهمللتقزجصالمدينؤمنالخايىجين

آخرينيسغيمامغالجبال!إلىهزتالقكابئتهوذاوليهن27.ال!كالبمنكبيير

أنفتهمئتخسوايئلأالعش!تتقتاتونالؤحوشيىعيشةفناكوعاشوارفالمح!من

لآخرين.كا



364الثاني!المكابيين

اليهودواضطهادالهيكلتنجيس

41-64(:اامك)

ترتذواأناليهودييجبزالأثينئجيرونالقيأأزشل،بقليلذلكوتعذ6

أووشليتمقيكليذتسنأنأيضاوأوصاة2الئ!وشريعؤآبائهمتقاليدغن

قيكلئكزشأنوكذلكاليونانتين،الأولضبآيقةصكبيير،زوشيلإت!ويكزشة

.هناكال!اجمنينطقمبجمنذنزولأوهذاالغزباء،حاميزوشيلإتإجرزيتمجتلى

وفجوزا،!سفاالقيكل"وآمتلأ.الشصبعلىشديذاالشزييرالعقلهذاأثمفكان3

الأماجمنيدايخلالتساءويضاجعونالعفيرأنواغيمارسونأخذواالغزباءإنحئى

خزقتهاذبايخئقذلمالمذتحصكاتتوعلى5.الفخزمالبإليهاوئديخلونالمقذسؤ

الآباء،وأعياد،ال!بسقتقاليذيمارشأنخل!فيقسموخاكانوما6.الشريعة

بالفؤ؟ئساقونالقيلثقويدعيدفيوكانوا7.تهوبيأصلمنبأئةتعتير!توأن

علىيجترونكانواالخمير،إتيماباخوشعيل!وفيصالأوئالقذبائحمنالأكلإلى

أمموأصدز8.القئلالبغصولقجمنأكاليلوعقيهمالتكريممويهحبفيالطوافي

هناكاليهوديجبرواأنتطليموشمنبإيحاءالمجاوز؟اليونانئؤالمالقإلى

قنوأن9الأوئالبذبايحصأكلىفيالفشاركؤوعلى،ذاتةالثتيءتفغلواأنعلى

يعانوناليهودجغلماوهؤبالمولب،ئعاقح!اليونانئؤالعادالبرققتطبيق

فغفقواأولادهماختتتابآمزأتيننوشىواجذهمأنذلك.اومن.القتاجممبأشذ

ال!ولي.غننبهمازقوائتم،غلانيةالمدينؤفيبهماوطافواأثدائهماعلىأطفاتفما

يمزا،ال!بمقتقاليذيمارسواحتىقريبؤقغاوزإلىتخأواقوماوهناكا

احيرافاأنفمي!همغنيدالمحعواأندونبالتارفأحزقهمفيليثن،إلىبهمفوليميئ

العظيم؟صاليوميهذامنفم
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اللهصلاحعلىدليلالاضطهاد

التكبالب،هد؟منغزيقئهمتهونلاأنالكتالبهذافزاءجمنأرجواوالآن2

زحقييماعلىلؤالأبفمن13.لإهلاكهملاشعبنايتأديبعقائاتحسبوهاأنبل

اوذلك4بجقابهمئغخلبلطويلأ،زقئافيناالأشرازئمهللاأتهلمالعظيميما

آثافهبمتطقخأنإلىبقمبير؟يمهلهمائذينالشعوصبسايزتفغله"يمايخلافا

فتستجق،كقيةالآثامصفيتغزقتتزكنالافهؤهكذا،يعامفنافلا،نحنأفا15

بالقصائ!بشعتهأذتوإذاأبذا،زحمييمامنتحيركنالاأثه!ترىوهكذا16،الهلاك

غنا.فلايتخقى

بإيجافي.الحديمثتيقؤإلىوترجعالئذكيير،شبيلىعلىهذاانقول7

إيمانهلأجليموتألعازر

فيمتقذقاهذاوكانالشريعؤ،عقماءجمبارمنأيعازوآسمازجلاكان8

تخمأكلىوعلىقميماقتحصعلىفأرغموةالؤقايىمنعظيمشيءعلى،ال!ن

تليقكمابالذتسيفقطخايعيمثنأنعلىبكراميمايموتأقافآختاز9الجنزيير.

الاميناعهذاكفقهلوحتى02أكقه،الشريغةتختللاغقابشجاغميمايمتيعبقن

تيتهمكاتتقديمؤلضداقؤالكفيرذبايحصبأميرالمؤكلونبهفآنقزد21.حياتهلم

يتظاقوفقطليهن،بتدقتأةتخمجمنتهتجلماتأكلأنإقناغه"وحاؤلواوتيتا،

المولبمنتنجووبذلك22القيأبهاأمزاتتيصالذبائحتخمصمنيأكلبأئه"

تيتهالأميرفيفكزأيعاززليهن23.لهمالقديمؤيضداقييماالامينانتنالوجمنهم

ائذيهذافكانقبير؟،إلىالحاليفيتقتادوةأنإليهمطقمتثئمنفي!يما،وتين

الح!تؤسيزييماوكماليشيب!وتجلاليشيخوخييماوكرام!ب!يستهلايفاعقييماعرتم
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بضنتليقلا124:لفموقاذالإتهيةص،الفقذشؤبالشريغؤلايقبلحداثييما،فنذ

أيعاززألىالشتالبمنكثيويظنيئلأذلكغيزتفغلأنمثليال!نكبيزكان

يفاقيتزونحينبشتبيفتصقون25الغزباءقذقتقبلستةيسعينآبنوهؤ

حتىفأنا،26والعاز.الزخسنشيخوختيعلىفأجيمثقصيز؟،بحياؤوتغفقي

فيولاالحيا؟فيلاالقديرتدمنأنجولاال!فاح؟هذاتدمنالآنتخوتلو

أتيعلىبزقئثفأكونوشهاقؤبشجاغيماالحياةفازقثإذاأقا27.القمادب

طوغايلموصبصايخاقثلأيلشتانيوأبقيت28جمشتهاتذيالطويلالعمزأستجق

الفقذشؤ".الشمريغؤشبيلىفيوبشهاقؤ

التعذيسب.مكالبإلىأسرغحتىصالكلامهذاجمنأيعازوآنتهىإنوما

بالكراهييماتحؤةالشعورإلىقليلمنذالزأقةتهأظقروااتذينأولئذفتخؤذ92

الحنولب.مننوغاكانقاتاائذيالكلاتمأنلاغيقابهم

الفقذصنإالزثوقاذ:تتقذالضزدبمنالموقيعلىأيعازوأشزدتولفا03

صالمميمب،الأليمالعذالبهذامنالتجا؟علىقابزاكنتأنيتجتذاتعقمالقعيرقإ

أيعازز،ماتوهكذا31قخاتييما".لأجلىقسروزاالآنآلخفله"آنيأيضاوتعتم

شعبيمايتنيبلفقط،للشئالقلاللقضيلؤوتذكازاالشجاغؤفيقثلأموتاوكان

جميغا.

السبعةوأولادهاالأماسنشهاد

مغأخؤ؟شبعؤعلىبالقبضيىأمزالقيأأنأخرىحابثؤوفي

وتجياهمالمخزقؤالجنزيرصلحومتناوليعلىيجبوهمفأخذ،أقهم

"لن:الشئالبأحذتهقاذوأخيزا2التعذيبأدوالبمنذلكوغييربال!ياط
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آبايتا".شريعؤغنتحياولانموتفنحن.كفههذاتنققأ

حضتتولفا4بالثار،والقدووالطناجوتحفىبأنوأمزالقيأفغضت3

ج!د؟طرافيأوبقغصرأليميما،جئدوب!فخص،تكقماتذيالشالتيسالبصبقطعمزأ

تقئةوفيوالئارإلىيؤخذبأنالضيأأقز،ذلكوتعذ5وأقإ.إخؤيهعيودقأماتم

الطنخز؟منيتصاغاالحخاووفيماويسقق،الطناجيرأحدفيويفقىالحيا؟من

"إن:قائلين6بشجاغؤالمولبعلىبعضاتعضهميشخعوأقهمالأخؤةكان

كلفييماتديناتذيتشيد؟،فيموسىيقولىكماويرخمنا،تراناالإتةالزلت

كبيذة".فترخمالزتأفا:ويقولىالزتغنيتخقىقن

وأخذوةالثانيئالأخالجنودساقالطريقؤهد؟فيالأخماتولقا7

الجنزييرتختمتأكلكانإنوسألوةشعيرهمغرألي!يماجفذشقخواثئميلثعذيب،

لأؤلي.اكأخييمافغذبوة"أبذا"،آبائإ:بلغؤفأجاتهم8عضؤا،عضؤايغذبوةأنقبل

تأخذأنبإمكايكالمجيرم،"أتها:للقيلثقاذالأخييرالزقتيفيكانوفيما9

شبيلىفيمتناإذاأبدتيما،يحيا؟شيميمناالعالمينميكوليهنهد؟،حياتناجمتا

شريعييما".

يسايويقذتأمروتهكادواوماالثايسثبالأخصتهرأونأخذواذلكاوتعذ.

الأعضا4هلإ؟ال!ماءزت"منجزأ؟:بكلا!وقاذبوجوتؤتذيإوب!طقذةحتى

افتغخمت2تعد".فيماجمنهأشتيرذهاأنوآمل،الآنبهاأضخيشريعيهأجلومن

بالغذالب.يباليلمائذيالقتىهذاشجاغؤمنمغاوائذينالقيأ

أشر!تولقا14.شتقوةاتذينكإخؤييماالزاقيغذبواالثايثماتولضا13

يقيضاأنآملأالئاس،بأيدييقتلأنللإنسالب"خيو:يلقيلثقاذالمولبعلى

الحيا؟((.إلىالمودبمنلذقياقةفلاالقيأأئهاأنتأفاالمودب،مناللةو
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"أنتوقاذ:القيكإلىافآلتقت6،وغذبوةالخامسيىبالأخصجاؤوا5!ثتم

تشاء،ماتعقلأنوتقدوالقناءإلىصايمأئكمغالبشيرعلىشلطانلذ

وكي!تجتروتهفتزىقليلأإصبرا7شعبنا.غنتخفىاللةأنتظنلاوليهن

".وتسلكأنتيغذبك

تنخدغلا":قالى،الموتقازتولفا،سيىال!ابلأخصباجاؤواأوتعذة8

فكاتمتىإلهناإلىخطئنافيئناالعذاتهذاأنف!يشاعلىتجقئنافنحنبالباطلى،

اليقالب".منتنجوأتذأبذافلاتظنالثإ،غاؤياأنت،أقاا9زهيتة،الئتيخة

شاهذتلاتهاالحميد،والذكيرصبالإعجالبالجميعمنأخقالأئموكاتمب02

ي!ثمذ؟شجاغؤيكلذلذعلىوضتزتواحديومفيتموتونال!بعةتنيها

آبائهم،بلغؤبنيهامنواحل!كلتشخع،ذلكفوقوأخذت21.بالزتزجايها

نشأتمكي!أعقم"لا:لهمقاتتاوجمفا22الزجوتيما.تبضةالأنثوممقكلاجمهاوفي

كلج!دأعضاءكؤئتأناولا،والحياةالزوخأمتخكمتئمفأنا،أحشائيفي

الإنسانجتلاتذينهؤ؟العاتمخالقهؤذلكنغلائذيتلى23جمنكم،واحد

الآنلاتكم،والحياةالزوخبرحقييماإليكمشيعيديذلكوهؤشيءكلوأبذغ

شريعييما".شبيلىفيبأنف!يمكمتضخون

الحهذيضاجم!أنفزأىجمنا،وتسخوتهيناالأئمأنأنطيوخس!وطن24

ويسجذةيغيتاأنوؤغذةتهفخق!خئا،تزاللااتذيالأصغيرالائنيصلإقناع

ولقا25.القناضحبأعلىفيويغتتاخلأي!منتجغقاوأنآبائإ،شريعةتزكإذا

إنقابإلىيؤديبماآئتهاتقيغأنمنهاوطقتأقه"الضيأذعاته،تسقغلم

آبائهابلقإتهوقالتآبيهافولقآنختتثثم27.بذيلثفؤغذتعقيهاوأتخ26

يسغةأحشائيفيخقفئكائتيأناأزخفني،آئني،"ياالطايخييما:بالقيلثهازئة
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ال!ن.هد؟تقغتحتىوزئيتكأطغمتذ،ليشينثلاثوأرضعتكأشهير،

كلخققاللةأنوأعقثمفيهما،ماوكلوالأرضيىال!ماءإلى،ؤتديياأنظز،28

ال!فاح،القيلثهذامنتخ!فلا92.البشيرئالجنسنوكذلك؟الغذمجمنشي؟

الئو".بزحمؤمغهملقاذفيبالمولبوزخثكإخؤيذشجاغاوكن

تنتطرون؟"ماذا:للخلأدينآبنهاقاذحتىكلامهامنتنتهيكادتوما03

موسى.تدعلىأبايناإلىأعطتتائتيالشريعةتل.القيلثأمزأطيغلنفأنا

التيما.تدمنتنحؤلنبشعيناالشرورهد؟كلتننرلىقنياالقلأأتهاوأنمت،31

يتوبيجناعقيناغضمتوإنالخيئ،وزثنا33يخطايانانتغذبالآنفنحن32

البشير،أختثياالكا!و،أتهاأنتوأقا(3.جمبادةنحنإلييماشيعياناوتأديبنا،

لاتك35الزتعبيدعلىتذكترقغوأنتالكا؟بؤبآمالكتنتفخولاتتكئزفلا

علىضترواقؤلاءوإخؤتناشيء.كليزىائذيالقدييرالئيماتدمنتفقتلن

أنتوأقا36التيما،جمفذ؟فيالآنوفئمأبدئة،حياةلفميتكونقصيرهآلام

أضخيكإخؤتي،أيضا،وأنا37.يغجزقيكتستجقهبجقاصبعقيكالله"ف!تحكم

يىضاةفييس!خأنالتيماإلىوأتضزخآبائنا،شريعؤشبيلىفيوروحيبج!دي

وأرجو38،ؤحذةالإتةبأئه"تعتيرفثوالقصائمببالتكباقيوتجغقكشعبنا،على

قومنا".تنيمنلالعابالثيماغقسببهمتننرلىقنآيخزوإخؤتيأناأكونأن

أكثزفغذتهته،القتىهذاإهاتةتحتيئولمشديذاغضئاالقيأفغضت93

بالزت.الثقؤكلواثفاطاهزاماتوهكذا04إخؤيو.من

الموقي.إلىتنيهاالأئمتجقحبالأميرآيخيروفي41

غتذ؟آحيفالبجمنذوضحاياهماليهوبغذالبغنذكزناةمايكفي2"والآن

يقيهم.لآيحصبالذاصيمبتقدمصصنالأا
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المكابييهوذاثورة

وتجقعونقريؤإلىقريؤمنيت!فلونمغهواتذينالقكابيئتهوذاوكان8

آلافيليمئةتجضعواحتىاليهوب،ديننعلىتقواواثذينقومهمتني

الجميعأدلهائذيشعبيماعلىتتخئقأنالزلتإلىتتضزعونوكانوا2.مقايلى

المشيرقةالمتقذقةالمدينةوترختم3الكقزةدئتااتذيالقيكلعلىوتعط!

الأبيرياء،ليلأطفااقتلوتذكز4الشقداء،ص"دمصصراخإلىويصغيئ،الرواليعلى

آسميما.علىالفخذفينجمنوينتقتم

القكابيئتهوذاخوذفتخقغزحضؤ،إلىشعبيماعلىالزتغضبوتخؤذ5

المانيهاجمتهوذاوأخذ6وجههص،فيالوقوفيعلىتقؤىالأقمتعل!لمجيش!

وتغيئهمالأعداءإلىمنهتناليقمولمحععلىآستوتىإذاوكانوتحوقها،والقزى

مكالؤ.مملفيشجاغييماختوفآنتشزليلأ،غاراييماأكثووكاتت7،أخزىقوا!غفي

نكانورعلىيهوذاإنتصار

3:38-4:27()امك

وأن؟يومتعذيوفاقؤةتزدا؟تهوذاأن،أووشليتمحاجممفيلئ!من،زأىولفا8

تطلمب،وفينيقيةحاجممصسوريةتطليموشإلىأرشلفأكثز،أكثزيحايفهالتجاخ

وآختازطقتاتطليموسفقتى9.الضيلثضصايحصيجماتؤالغودقمنقزيذاإلييما

علىوأرشقهالقيلثإلىالمقزبينمنوهؤتتوكل!نبنيكانوزالجاليفي

تهوذاإلىالشعولبمختل!منجنديأل!جمشرينغنتقللاجيمثيرأس

ممعاوئاالمختكالقايذجورجياسنوآختازجذويى؟،جمناليهوبئالجنسنيتقتيئ

ته.
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ألقيتجمغأنصالقبيعهذاومن،الأسرىاليهوذتبيغأنيكانوووغرتم01

افأرسلا.القيلثعلىلهمكاتتجرتةالزومانتينإلىوتدقغهالمحفتيينطار

!نطارب!يمغيراليهوبالأسرىلثمراءإلىيدعوقنالتاجلىمالقإلىالحاليفي

العالمين.زتبهشيننرلهواتذيالجقاببباي!خطزوماأسيزا،يسعينلكلواحل!

اهزت3بالأمير،مغاائذينرجاتاأختزفلقايكانوزبقجيءتهوذااوغيتم2

جمنذهم،كانماكلفباعوا،الآخرونأقاا4التيما،بغدليتثقواولمخافوااتذين

باغهماتذيالكافرويكانوزمنيئقذهمأنالتيماإلىتضزعوانفي!يماالوقسبوفي

لمإن،ينقذهمأنالتيمامناطقبوا5القعركؤ،فييواجهوةأنقبلحتىعبيذا

الفقذش،العظيئمالزلثهؤ،ولانةآبائهممغغهدأجلىفمنأجيهم،منيكن

لة.شعئاآختازفم

ئشخففموأخذفقايلى،آلافيليمتةوكانوارجاتة،القكابىتهوذااوحشذ6

يقايلواوأن،عقيهمالمجتمغؤالأقمصجيوشيكثرةتخافوالاوأنالغاؤ،على

ائتيوالإهاتة،المقذسبالقيكلألخقوةاتذيالعاوعيويهمصاوأماتم7بتساتؤ،

أيضا:تهوذا8!وقاذالآباء.تقاليل!علىقضائهمومحاؤتةبأووشليتمأنرلوها

القدييرالئ!علىفتتيهلنحنوأفاوخشوتيهم،لي!لاجهمعلىتتيهلون"هؤلاء

لهمذكزثتم91كقا".العاتمبلىعقينا،المتقزدينيبيذأنتمخؤفيتقدواتذي

المئةإبادييمامنكانوماآباغهمالزتساغذبهااتتيالغديذةالمزاقيتهوذا

اتتيالمعركؤوجمن02الأشورئشنحاريمتغهدعلىألفاوالثمانينوالخم!ة

بثمايتؤالتهودالمقايلونتهمتضذىحينالغلاطتينمغبابلفيخاضوها

فيدتالزغحتأنوكي!المكدونتين،منآلافيأزتغةتذغمهمزجلى،آلافي

وجمشرينبمئؤالآلافيالثمانيةأوليذقتكذلذ،ومغالمكدونتين،صمفوفي
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كثير؟.بغنايتموعادواال!ماء،منجاءهمائذيالغودقبقضلىألقا،

فييلموقيكستجذينوأصتحوا؟الكلامبهذاغزائقهمقؤىأنوتعذ2

ألفواحذ؟كلغذديزقي،أرتغتهوذاق!قفم،وأرصهمشريغيهمشيلى

ويوس!سمعانإخؤييمامنواحدكلوغتن22لمحرقيما،قيادةفآشتقتمجمئيما،وخض!و

منعقيهمتتلؤأنالأعطتمالكاهنأيعازازأقزثتم23!رقإ.علىقايذاويوناثان

ذلكوتعذ".القونالتيما"من:وهيئالشزكيقةوأعطافمالفقذس،اليهتالب

يسغؤعلىتزيذماالأعداءمنفقتلوا،القديماللةفأعاتهئم24يكانوزعلىهختم

القزيمؤ.علىالجميغوأجترواتجرحى،يكانوزجيشيأكثزوتركواآلافي

طازدوهمثتميكانوز.أذاغكماعبيذاي!ثمرائهمجاؤواائذينأمواذوغيموا25

داققهم.التببيوتملأن26العود؟إلىأخيزاآضالزواأنيإلىبعيدةقساقة

وفمبال!بمبأحتقلواأسلاتفموأخذواالغاؤأشيخةتجقعواولقا27

وتكزتمعادولانا،اليوتمذلكليغتدواإنقابهمعلىوتحقدوتةالزتتشكرون

والتتامىوالأراملالقساكيننعلىورعواال!بمبوتعذ28بزحقييما.عقيهم

صلاةأقاموائئم92.أولابهموتينتيتفمالباقيوآقتشموا؟الغنائمجمنتصيتهم

وتزحقفم.عبيدغنتصقخأنالزلتإلىوتضزعواعافة

وبكيديستيموثاوسعلىيهوذاإنتصار

جمشرينعلىتزيذمامنفمفقتلواتيموثاوشجيوشنحازتذلكوتعذ03

لفمصبالتساويالغنائممنكثيزاوآقت!مواخصيتيماحصولبعلىوآستوتواألقا،

الغذؤأسيخةتجقعواولفا31:والشيوخوالأزاملىوالتتامىويلضساكيني

أووشيئإلىصالغنايممنتقيئماوخقلوالها،مناي!تؤقخارنفيضعوهاؤ
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أضرازاباليهوبوألخقفنا!فا،زجلأكانائذيتيموثاؤشجيشيىقائذوقتلوا32

.كثيرة

إنطاكيةإلىنكانورهرب

فيمغهوقنكق!تانسنأحزقواأووشليتمفيبالتضيرتحتفلونهموبيتما33

اليقاتفنالواالمقذسةالأبواتأحزقواهؤلاءوكان،إليهتخأواكانواتيتى

ومغاقبلجمنجاءاتذيالفاجويكانووزأىولفا34.يكفيرهمتستجفوتهاتذي

خقغالزلت،بغودقأدلوةتختقوهمكانائذينأن35اليهوبيمثراءتاجيرألف

وضلأنإلىالفاز،كالعبل!البلابوشطؤحذةوتشزدالفايخزالغسكيرئيباشة

وغذكانوتعذما36جيمثميما.آن!يحاقيعلىالخ!ر؟منتهىفيوهؤإنطاكيةإلى

نأتشقذعاد،الأسرىأووشليتمتهوبمنالجريةصإليهمتدقغبأنالزومانتين

أعطاهااتتيالشرائغتتتعوندامواماتغيحفمأحذولا،اللةهؤفعيئايلتهوب

لفم.

أبيفانيوسأنطيوخسمرض

(-17اا:امك2؟-17ا6:مكا)

القزيميما.بعارفارسنبلابمنتخوجأنطيوخس!كانالوقمبذلكوفي9

علىوتستوليقيكقهايتسلمتتزسابولي!حنمدينةدخلقبلمنوكان2

كانفما،غنهموزذوةأنف!يمهمغنفاغابال!لاحصإلىشكانهافأسزغالمدينيما،

إلىوضلولضا3القزيميما.بعارمقطخاأتىخيثمنعادأنإلأأنطيوخسنمن

نأعلىوعرتمغضئهفآشتذ4وتيموثاؤشييكانوزتجرىبماغيتمأخقتامدينؤ
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تؤق!،بغيريسرخأنغزتيوسائقفأقزبه،ألخقوةائذيللعايىاليهوبمنتنتقتم

فزغإنومايليهوب"،تجماعئاقبزاوأجقفهاأوزشليتم"شأذخلمتختزا:وقاذ

بدا؟شي:كليزىائذيإسرائيلتنيإلةالزلثضزقي"حتى5هذاكلاميمامن

فيلأعابجمقائاذلكوكان6تجولمحإ.ءفيأليموبقغميىتهدواءلاأحشاييمافيخفيئ

منيخم!لمهذا،ووغتم7.بالكثيرينأنرتةاتذيالوحشيئيلغذالبخقيما

سايقوتخثاليهوب،علىالجقدنازوتنفثيهبرياءيتقخزتقيئبلغطزشييما

جميعوزضزضؤالغزتؤجمنشقوطيماإلىبهأذىماوهؤ؟الإسراععلىغزتييما

أمواقييأفزأته"غطزشؤكلتفوقبغطزشيماتخئلائذيفهذا8جسميماجمظامص

علىقطروخاتف!ازأىبالذالبهذاالميزالق،فيالعاليةالجباذوتنننالبحير

التيماقذز؟علىصللجميعبرهانهذاكلوفيخشبؤعلىضحمولأثثمالأرضيى

وهؤتتقتثوتخمةالكايير،ذلكغيونيجمنتفوزصازالذودإنحتى9الخلتؤ،

اوتعذ..التيتؤرائخييمامنتتقرزكقهالجي!ث!وصاز؟والأوجاعصبالآلاميتقرق

قنالآنتجل!لمتذة،قذإذاال!ماء،نجوتمتطالأئاتتتخحقليلىكنذكانأن

.تطاقلاائتييرايخي!تحمله"

بذآالفتواعقؤصالأوجاعمنالحالييلكفيتف!ةأنطيوخسنرأىفلقا11

رايختةئطيقلاتف!ةهؤصازاولقا2حقيقييما.إلىويعودجمبرياي!منيخق!

بإ".تف!ةئساوقيأنتجحبتشريمنفمادتيماالخضوغالإنسالق"علىقاذ:التيتة

نذزإتةحتىترخفةتغذلماتذيالزلتإلى-تتضزخالفاجزذلكوكان13

الأرضيىإلىيتاكهاإليهامسيرغاكانائتيالمقذشةالمدينةشيخزوأته"ا4للزلت

قبلمنأقزاتذيناليهودبالأثينتين،شئساوياوأته"5،تجماعيةمقبرةوتجغقها

شئرتناوأتا6والوحوشيى،يلطيويىطعافاأطفالهممغيطزحونبليدقنوالاأن
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ويؤديأضعافا،المقذشةالآنيةوتمذالتخ!،أفخزجمنانقمتاتذيالقيكل

شيعتيقتف!ههؤإته"بل17.الخاضققدخويومنللذبايحصالضفروضةالتققاصب

الثيما.بقدز؟يناديالأرضيىأنحاءوتطو!تبيئااليهودئة

اليهودإلىأنطيوخسرسالة

عقي!شيالزعقييماخلكانليالعابالئيماقضاءنقيأوجاغةتج!لمولفا18

لها:تسخةوهده،إليهمبهايتؤشلرسالةاليهوبإلىوكتمتالتأش

ال!عاد؟منتهىالمحتزميناليهوبلزعاياةتتقتىالقائاالقيأ91"أنطيوخو

وال!لامؤ.فييمالعاوا

أشكوفأنا،يرالمماعلىأموركموكلبخيير،كم3وأولاأنتمكنتم02"وإذا

أطتستقلبيفيلكمأحقأرئتمامزضي،فوغتمأناأفا21الشكير،كلاللة

منفزأيثخبيثا،مزض!أصاتنيفارسنبلابمنعايدوأنا،والآن.الذكرى

قابلىغيزمزضيفينلا22؟الجميعيقصتحؤإجراءالبأعينأنالقرور؟

غئقائذيبأبيأقتديلائيفقطبل33منهأتخقضأنقوفيزجاءقليللشفاء،

مفاجئأممحذتإذاحتى24صالعفيا،الأقاليمإلىبجي!ث!إخزقيحينيغهل!ؤلئا

تضطيربون.فلاالحكتم،ستتؤلىقنالبلابشكانتعيردتقشؤوم،ختووقغأو

فيأوقمقكتيحدوبعلىاتذينالأقراءأنليتتتقأتاغنقضلأهذا25

آبنيئغتنتفيذلكتطزأ،حابلثىأقيوتنتطرونالفزصقتتختنونجوارها

كلبهوأوضيتكمصالحكمققاليذشففتهاتذيوهؤتخلفنيقيكاأنطيوخسن

القعتى.بهذاالآنإلييماوشأكتمب؟الأقاليمإلىفيهاخزختقز؟

سكئئهااتتيوالخاضةالعاقةالتغتمتذكرواأنوأنالثذكم26"فأزجوكم
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واثقوأنا27ولائني،ليالؤلاءمنتهكانماعلىمنكمكلتبقىوأنعقيكم،

زغبايكم".كلوئلتيبالخ!تىفيعاجمفكمبيتقتديبأتا

أوجاغاعاتىأنتعذالتوعلىتجذلتاتذيالمجيرلمهذاماتوهكذا28

شقاء.ميتةغريبيماأرضيىفيالجباليعلىمات.بالاخرينهؤأنرتهاكاتتيمميتة

تطليموشإلىالآخر،هؤ،وذقمبجثتافيلئس!الخميمضديقاونقل92

أنطيوخ!ن.آبنيمننخوفاجمضزقيلثفيلوماتوز

الهيكلتطهير

6(4:36-أ)أمك

والقيكلأووشليتمالئيمابغودقفآستزدواوتجماغتةالقكابىتهوذاوعاد01

قعابذفم.وخزبواال!احؤفي4الغزباتناهااتتيالقذابخوفذموا2

بالقذجالضؤالقجمننازاآستخزجواآخز،مذتخاوتتواالقيكلطفرواأنوتعذ3

وخبرل!وقيواالتخوزوقتأوا،شتتيننمنذقز؟ؤليفييتقديمصذبيحؤوآستعقلوها

ثانيةئصابوالاأنوآبتقلواالزتإلىشخدواذلذ،أتفواوتعذما4الئقدقؤ.

أقمأيديإلىي!فقهمولابرفتييؤدتهمأنخطئواوإذاالقصائ!ب،يلكبمثلى

وحشتؤ.كالمحر؟

فيأيجم!لو،شهيرمنوالجشرينالخاجمسيىصاليومفيالقيكلطقرواثثم5

أتامثمانيةفقتدوا6.القيكل4الغزباتخسنفي!اتذيذاييماالشهيرمنصذايهاليوم

زقننقبلالضظاذعيذقضواكيصتذكرونوفمالقظاذ،عيل!فيكمابفرح

تحملونفإتهمالآنأقا7التزتؤ.وحوشيىمثلوالقغاويىالجباليفيبعيدغيير

اتذيللزتوي!تحونتخيلوشع!خضزاوجذوغامورقةغصوئاأيديهمفي
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نأاليهوبشعمبصجميععلىأنصبالإجماعأقزواثئم8قيكلإ.تطهيزلهمت!ز

ستبما.كلفياليوتمهذايغتدوا

والدهيخلفأوباتورأنطيوخس

بأبيفانيوسق.الملقمبأنطيوخسنؤفاةكاتتهكذا9

الفاجيرذلكآبنأوباتوزأنطيوخسىغيئماتشرخأنواجبنامن.اوالآن

الففلثعلىآستتوتىافلقاا.وفناكهناشثهااتتيحروئةشبحتهاويلالبمن

وفينيقتة.سوريةفيالأعلىالقايدليستاشإلىالقمقكؤأمورتدبيزقؤضى

بهمخللمااليهودينص!أنأرادبمكرونالمسحمىتطليموشأناوذلك2

أصدقاءاوليهن3.فعاققتهمئحيمنأنجهذةفتذذ.الماضيفيالطفمصمن

عقيهاؤلأةأوباتوزكانالتيفبزض!تزكلاصتابالخيانؤائقموةالقيلثأوباتوز

قضبيما،فيتهكراقةولامكاتةلاأنمكرونوزأىأنطيوخن،إلىوآنحاز

.وماتيأديميمامنال!ئمفشيرت

أدومحصونيهاجميهوذا

-8(أ:همكا)

الفرتنرقؤمنجيثماحشذأدوتمبلادحاجمتمجويىجياسصازلضااوليهن4

اتذينالأدومئونوكذلك15مناشبيما.كلفياليهودتضطهذوأخذالغزباء

منبالهاربينوئزخبوناليهود،تضطهدونكانواقنيغةحصوئاآحتفوا

يلحرلب.وتتأقئون،أووشليتم

علىقخموائعيتهم،حتىالثيماإلىورجائةالقكابىتهوذاصقىاوتعذما6
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يقايلكانقنكلوقرمواوآحتفوهابثسذ؟عقيهاوآنقضوا17الأدومتينحصوني

وقز18ألفاجمشرينمنفمفأهقكوا،أيديهمفيوقغقنكلوقتلواالأسوارعلى

فأوكل91الذفاعصوسايلىبكلمخقريننخصيتينيبرتجينيإلىمنهمآلافييسعة

يمحاضر؟أنصار؟منكافئاوغذذاوزكاويوس!سمعانالقكابيئتهوذا

مغكانوااتذينوليهن02إلييما.حاتجةأشذأخرىقوالمحغإلىوآرتذالبرتجينن،

وأطققوهم،البرتجينيفياتذينتعضيىمنفآزتشؤا،الماليحمثأغراهمسمعان

برقم.أل!شبعينجمنهمأخذواأنتعذ

ائذينأولئكوآئقتمالشدبوؤساءجقغجزى،بماالقكابيئغيتمفلفا21

يمحازتيهم.صالبرجمنأعداءهم"وأطققوابالماليقوجمهمتنيإخؤتهمباعوا

كانفالئضو23.الئرتجينيعلىوأستوتىالقورعلىالخؤتةأولئكقتلئتم22

تزيذماالبرتجيننفيقتلبالذالبالمعركؤهدوفيالضعارفي،فيخليقادايفا

ألفا.جمشرينعلى

جازرفييهوذاإنتصار

الغزباء،المرتنرقؤمنجيشاقبلمناليهودققز"اتذيتيموثاؤشوحشذ24

بقؤ؟لإحيلايهااليهودئيماعلىوآنقف!الأستوئؤالخيوليجمنقليلىغيزوعذدا

الئيما،إلىبالضلا؟وليجاله"تهوذاتؤخةحتىجمنهاآقتزتإدقفما25:ال!لاح

جمنذالأرضيىلىإوشخدوا26صلمسوحباوأترروا،لتراتاوؤوي!همصعلىودزوا

وتضطهذأعداءهئمقيويعابعقيهميتخثقأنالتيماإلىالمذتحصمتضزعينأسقلى

وآبتغدواليملاخفمخقلواالقحلا؟وتعذ27.الشريقةتقضيكمافضطهديهم،

حتىالشصحنطقذقيإنوما28الغذؤ.منققزتؤعلىاوؤقفوالمدين!غني
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وفريقبالقوز،تهالتيماؤغدوعلىتسالييماعلىتتيهلفريق:الفريقافيتلاختم

الحردب.فيقائذفمالتأسلثمذةتئجذ

جايبعلىال!ماءمنرجاليخم!ةللأعداءتراءىالقتالآشتذفلضا9

فقذقؤفيقساروادقمب،منئحملهاخيلأتركبونالقنطيرزوغؤمنكبيير

؟الجراحمنووقاتييمابأسيخيهميجراشييمابالقكابيئيحيطونوهم03اليهوب

أبصاوهمعمتتحئىوالفحواجمتيبال!هامصذاي!الوقحبفيالغدؤوترمون

ومنجمئؤوخضسنألفاجمشرونمنفمف!قط31الاضطرالبكلوآضمطزبوا

تحتوكاتتالخصينؤجاززقلعؤإلىتيموثاوسوآنقرتم32مئؤ.ليمتالفرساني

وكان34أئامأرتغيمافذةالقلعةحاضرواالقكابيئرجاذوليهن33.كيراوشإفز؟

والإهانالب.التجدي!فييبايغونفأخذوابقناغيهاواثقيندايخقهااتذين

علىالقكابئتجماعؤمنشائاجمشرونهختمالخاضيىصاليومضباحصوفي35

كلبتسالؤتقتلونوأخذواإلثجادي!هدمنشديدغضبفيوهمال!ور

وأحزقواالبرتجيننفيالئازوأشغلوافت!ققوا،آخرونوتبغهم36.صادفوةقن

وآستوتواالجيشيىتقثةفذخلالأبواتآخرونوك!زأحياءالمخذفينأوليك

أخاةوكيراوسنهؤفقتلوةجثفيمختبئاتيموثاوسوكان37المدينؤ،على

الغظييمإحساي!علىالخمدصبتسابيحالزتقخدواذلكوتعذ38.وأئقوفانيسن

لفم.أحززةائذيالتضيروعلىإسرائيلتنيعلى

11

ليسياسعلىيهوذاإنتصار

مزتيلييئاسبهاشيئحتىالخوابثهد؟علىالوقتتطلىولم

ألفاثمانيننحؤوحشذفغضت2أمويى؟ومذتووقريباالقيلث
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قسيهئاأووشليتمشيخؤلىأته"خمتيماوفياليهوبعلىوزخ!كفهموالفرسان

وقنضحتصالأممقعابدكساصلريلضريتؤخاجمغاالقيكلوتجغل3يليونانيين

الئيما،يفدز؟جسائاتخ!ي!بولم4قستةستةللتيعصقابلأالأعالمصالكاهني

!تل!وعلىالفرسالبوألوفيالفشا؟الجنوبمنالألوفيجمئالبعلىآتكلوإتما

بعدعلىقنيغةمدينةوهيصوزتيتوحاصزاليهودئةفذخل5.الثمانين

أورشليتم.تجنوبىميلأجمشرين

مغالزتإلىضقوا،الحصونيحاصولييحتاشأنالقكاب!ونغيتمفلفا6

الضايخقلاكةئرلمملأنوالئحيحببالئكاءإلييماكتضزعينالشع!بخموعص

علىالآخرينوخضأؤلألي!لاخاالقكابىتهوذاخقلثتم7.إسرائيليخلاصيى

وحينواحلإ.يقلمبمتخضسينفآنذقعوا8.إخؤيهميتجذ؟بأنفميمهمالمخاطر؟

منب!يملاحيتقذمهمأبتضريباسعقيإفارس!لهمتراءىأووشليتممنآقتزبوا

صارواحتىقلوبهمفيالشجاغةوشزلب.الزحيتماللةجميغفئمفبازك9دقمب

وتختيرقواالئاس،غنيقضلأهذا،ضراؤةالوحوشيىبأكثيرتبالشواأنمستيذين

الفاليس!ومغهمبآنيظام،بأسيخيهمتتقذمونوراحوا01.الحديدئةالأسواز

اوقخموا1.القتاليفيلهمغوئاليكونال!ماءمنبزحضيهالله،أرسقهاتذي

مئؤوليستوألفاالمشا؟منألفاغشزأحذمنهمفقتلواكالأسوب،الأعداءعلى

ليستاس!وآنقرتملي!لاح،ودونتجزحىبأنف!يمهمالباقوناوتجا2الفرسالزمن

قزيمؤ.شز

وأدزكالخسار؟منأصاقيلممافييفكوأخذ،الذاهيةالزجلوهؤ،وليهئه13

افحاولأ4فراشقفمتصيزهم،القديزاللةلأنتنقنرمونلاقولمالجبرانئينأن

إلىالضيكتستميل6نه"و،وتيتفمتيتاعابلإتسوييماكلعلىيوايقبا-تاإقناغهم
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وكل،يلضايحصالعاتمكراعاةليستاسطقتهمابكلالقكابيئافزضيئ5.لايهمموا

القيأ.عقييماواققاليهوب،بشأنيليسئاشإلىباليهتاتؤالقكابىطقتةما

اليهودإلىليسياسرسالة

اليهوب:إلىليي!تاشوخقهاائتيالزسالؤتفقاوهذا6

سلالم.اليهوب،شعسبإلىليتاش"من

وطقباتجوابكمتصت!أرشلتموهماالفذينيوأبشالوتميوحئامن17"ت!فمت

إلييماتحاذأنتجحبائتيبالأمورالضيذافأعقضت8فييما.جاءبماالعقلإلئ

كلعلىأناواققتكذلكمميهن،هؤماكلتعقلأنعلىفواققفيها،يلتالير

لأكونجهديف!أبذلىيلذوتؤ،الؤلاءعلىتقيتماوإن9.صلاحياتيمنهؤما

وؤفديإليناهذاؤفذكموأوضيث02الأمور.منتيتنافيماخييرواليسطةتعذفيما

والئلالم.21إلأمويىهدتفاصيلىفيقعكمبالتفاوضيىإليكمالآنأرليملاائذي

والثاجمتيماالمئيماالتمتؤمنكورنثيوسنبيوششهيرمنوالجشرينصالزاجفيكي!ت

."زتعينلأوا

ليسياسإلىالملكرسالة

ليسياش.أخييماإلىأنطيوخسنالقيلثمن"ال!لام:تليماالقيأوكتمت22

بأعمايهمالقمقكيماشكانيقوتمأنوقفناصالآيقةصعاتمإلىوايذناآنتقلألبفنذ23

طريقةيقضلوناليهودأنتعيردثنحن"2.إزعاجأئودونطبيعيؤصور؟في

شاءكمااليونانثؤالعادالبممازسؤعلىبحزتؤشرايجهموممازسةحيايهم

آبايهم،عادالبح!تيتضزفواحتىإليهمالقيكليبإعاد؟تأمويهذا25وايدي،
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ضرورئاكانفنامن26الشعولبباقيمثلمثفهمإثار؟،كلغنبذلذفنبجذفم

إلىفتمضواهذا،قذلمحناعلىتطيعواحئىضداقؤبيرساتيماإليهمتبغثأن

وثقؤ".بفزحأعمايهم

القيلثمن"ال!لالم:يليمااليهودئالشعمبإلىالقيأوكتمت27

بخيير،كنئمإذا28.اليهوبوتقت!اليهودئصالشيوخقجيسيىإلىأنطيوخ!سن

فيترغبونأتكمقنلاوشمنغيفنا92أيضا.بخيبرفنحنترغمب،كما

قبلحئىتعودقنفكل03،أموليكمإلىلتنضيرفواياليكمبإلىالغود؟

فيحزايكونأتابقعتى31أمالب،فييكونك!ئيكسشهيرمنالثلاثين

فيآرتكتاخالأئقيتتأدىولن،ال!ابتيفيكماشرائجإ،وممازشؤطعام!

بالكميريخحئىقنلاوشإليكمأرليملأناوها32قضد،دونالماضي

الخاجم!نفيوالأرتعين،والثاجمتؤالمئؤال!ت!في.الؤداع33.ويالميتكم

ك!ئيكسن".شهزمنغشز

اليهودإلىالرومانمنرسالة

كوينشن:الزومانيشقراءمن"ال!لام:تليماالزومانئونصإليهموكتمت34

بهشقخماكلعلىك!نوا!ق5.اليهوبشعمبإلىماييوش،وتيتسنميميوش

القيلث،إلىترقغهاأنقززائتيبالأمويىيتغققوفيما36ليستاس!،،القيلثقريس!

تقضيئحتىب!رعؤإليناواحذاأرليملواتأخيبر،فائقؤ،!ودونبجنايؤفأدوسوها

بإرساليتتأخروافلا37،إنطاكيةإلىشنسالمحولآثتاوهذا،إليكئمبالفايد؟3تعوبما

فيوالأرتعين،والثاجمتيماالمئؤال!تيمافي.الؤداع38.نئايكمعلىيطيعناقن

ك!ئيكسن".شهيرمنغشزالخاضن
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ويمنيايافاليهوديثأريهوذا

ليهوسسولقيلثابلواتيمواثالىليمح!ئاإلبلاذأهلإتغق!تفالاقا%جمهمسإلتئقز!21

المرتنرقؤالقبارضؤقائديكانوووكذلكوديقفون،وإيرونيض!،تجنايوسن،بن

وراخؤ.هدوءفيتعيشوناليهودتتوكوالم

ال!اجمنيناليهوببخققظيغاغقلأيافاأهاليآرتكمتالحيننذلكوفي3

فيوأولادهمويساؤفمفمتحرتؤئرقؤإلىدعوهمأتهموذلذ،مغفم

وقين4وضداقؤ.قؤذ؟بكللفمفتظاهرين،الغزضيىيقذاأغذوهاقوارت

هذابأنلثقيهم3اليهوبهازضيئالمدينؤأهاليصبإجماعكاتتالذعؤةهد؟

ب!لام.مغفمتعيشواأنفيزغتيهمعلىدليلدعؤيهمعلىالإجماغ

تبلغغذدفموكان،أغزقوفمحتىالبحيرغمتيإلىآبتغدواإدبماوليهن

المئتيني.

بتنيترتتاتتيالقظيعيماثؤالحاببهد؟القكابىتهوذاشيئفلفا5

طايئاالعابليالذئانيالث!إلىودعا،للقتالتستجذواأنرجاتاأمزقومإ،

وأحزقالقرف!فيالتازوأضزتمإخؤته"،أهقكواائذينوهاتجتم6.غوتهلم

كانمغققةكاتتالمدينةولأن7هناذ.إلىهزبواائذينوقتلتالقوالي

لإباد؟مميهتيمافرضؤأقزلبفيإليهاتعودأنآملأالئراجع،منتهوبذلا

يها.شكاصجميع

مقهمال!اجمنينباليهوبتفغلواأنتئوونتمنتاأهلأنغيتمحينوليهتا8

أووشليتمأهاليئإنحتىوال!فنالقرفأوأحزقليلأتميئاهاتجتم9ذاتهالشيء

ميلأ.ثلاثينقساقؤعلىوهمالتايىضوءشاقدوا
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جلعادعلىحملة

علىهمولمحيما،تيموثاوسنمحازبؤإلىورجاله"تهوذاتؤخهتمنتا.!ومن

وخض!ىزنجلىآلافيخمسةالعزلبمنعقيهمآنقفىتميتا،منواحدميلىمسافؤ

تهوذامنوطقبوايؤ،البابعزبفييماآنكسزضارئا!تالأافتقاتلواا.فارسمئؤ

أمكتهم.ماوتنقعوةالقواشيئإليهئقذمواأنعلىئسايضفمأن

ذلذوتعذ،قساتقهمالأمورمنكثيبرفيئفيذةفساتقتفمأنتهوذااوطن2

خياجمهم.إلىعادوا

خليماوسكتهاالأسوار،خضنتهااتتيكسفيسنمدينيماعلىتهوذاهختماثتم3

ثقيهمفيباتغوافيهااتذيناوليهن4ك!فيس!.إلمدينيماهلإوآسمالشعو!بمن

كانوااتذينمغالئضز!تأساؤواإتهمبخيثالمؤفي،وكثر؟الأسوايىبقناغؤ

تهوذاجمنكان5!فماتذيء.بكلاموتنطقونيخذفونوأخذواتهوذامغ

غهدفيأريحاأسوازأسقطاتذيالعالمينرتاللةدغواأنإلأوتجماعيإ

الأسوارعلىقخموائئمالجصايى،آلالبمنإليهاوماقجانيقبدودبتشوغ

البحيرةإنحئىيحضى،لاماال!كالبمنوقتلواالتيمابضشيئيماالمدينةوآحتفوا16

بالذماء.طقختميل،وبعوغزضها،هناكاتتي

قرنيممعركة

حتىميلأويسعينخمسؤقساقةك!في!نمنورجالهتهوذاسازاثئم7

تجدوا8؟فلمبالطوبتينئعزفوناليهودمنقومتسكنخيثإلىوضلوا

ليهثهمشيئا،يخققأندونغنهاآنضز!تكانلاتاالجوايىذلكفيتيموثاومن

جمنوهماوسوسيباتيو،دوسيتاوس!افهاتجقا9،يلخزسيىمنيغاجضتاوتجدوا
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علىتزيذوعذدفمالجضنيفياتذينالخزسجميغوقتلاالقكابيئ،قاد؟

لافي.آغشز؟

منكلإلىجمئهالمحرقتينيقيادةوأستذ،!زقيجمذةجيشهالقكابيئوق!تم02

مئةمغاوكانتيموثاوشيمحازتؤهؤوزخ!وسوسيباتيز،دوسيتاوش

غيتمفلقا21.فارسمئؤوخض!ىوألفالبالمشا؟منجندمميئأل!وجمشرون

قرتيتم،إلىالأممغؤوحموتةوالأولادالتساءأرشلتهوذاصبقدومتيموثاوس

تذتولضا22.بالقضايتيمحاطلأته"آقيحامهتصعمبقنيعجضنوهؤ

لهمتراءىيماالزغحبجنوبعلىأستوتىتهوذاجيشيزويعلييموئاوش

تعضهمإنحتىجقةء،كلفيالفرارإلىفأسزعواشيء،كليزىاتذيالتيمامن

ال!ي!.بخذويصيباالآخزالتعق!يؤبيكان

حئىالأشرايىقؤالرناببأوليذتفئأوأخذمسيرغاتهوذاوطازدفم23

دوسيتاوشجنوبأيديفيتيموثاوسووقغ21ألفا.ثلاثينجمنهمأهقك

نأبحخؤخثابإطلا!!يقيغهمأندهاءمنتميأبمافحاؤذوسوسيباتيز،

هؤإذايقتلوناتذيناليهوبوإخؤيهمصآبايهممنكثيرينالأسيرفيجمنذة

لإنقابشبيتاأختوا،سالمينشيطيقهمأئه"لهمأكذولفا25.مكروةأصاته

وقتلهناكأترتجتيسنالإلقةصوقيكلىقرتيتمعلىتهوذاهختمثتم2أ.إخؤيهم

شخصيى.ألصوجمشرينخمسة

أورشليمإلىيهوذاعودة

تسكنهااتتيالخصينؤالفذلقإحدى،غفرونإلىآتخةذلكوتعذ27

يقايلونألثذاءشئانأسوايىهاعلىوكان،الشعودبمنوخليطلي!يمتاصن
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الئ!إلىورجالاتهوذافصفى28:وال!هامالقجانيتيمنكثيوومغهمبقراؤ؟،

المدينةفآحتفواتجئازا،كانقهماالقاؤيخطمائذيوهؤغوتهطالبينالقديير

،فناكمنتقذمفمتاتعواثئم92ألفا.وجمشرينخمسةشكايهامنوقتلوا

شماليميلأوشبعينخمسؤقسافيماعلىوهيئشان،تيتمدينؤعلىوقخموا

المدينيماهد؟أهلبأنتهوذاأختروافناكال!اجمنيناليهودليهن03.أووشليتم

تهوذافشكزفم31الضيتيأوقاقيفيوئساجمدوتفمح!تةكعاققةيعاملوتفم

أووشليتمإلىعادواثئم.ذلكعلىيثابرواأنوأوصاهمإحسايهمعلىوليجالا

العئضر؟.عيديفرلب

جورجياسعلىيهوذاإنتصار

علىورجالهوتهوذاأغازالقنضز؟بعيل!القعروفيالعيدوتعذ32

ثلاثؤرأسيىعلىجياسجوليإليهمفخزقي33أدوتمبلابحايهمصجورجياش

جمنف!قط،الفريقالقوألتختم34فايىسيىجمئ!وأرقيالمشا؟جمنجندئآلافي

تهيقالتجتاوفارساليهوبصفوفيفيوكان35.قليلعذداليهوب

وتجذتهبرداييماوتق!كبجورجياشفقجقبكينوز،يىجاليمندوسيتاوس

منفارسلدوسيتاوسقفتضذىخئا،الكا!زذلكتأشزأنمحاولأبقؤ؟

قريشةمدينيماإلىالهزتلجويىجياشأتاخماوهذاكيقا،وقطغالئراكتين

الزتتهوذافذعا،الئذبأهتكهمحتىأشذرينرجاليعلىالمتال!وطاذ36

صوته"وزقغ37.مغهمأتهوعلىبرهائاالقتاليفيوتقودهمبغويهمليأخذ

جويىجياشجيشيىعلىوآنقق!المعركؤهتا!تقت!ثئمأباييما،بلغيمابالأناشيد

هم.كأتز،تغتة
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القتلىعنذبيحةتقدمة

تطفروال!اجصاليومصاوفي،لأتمغامدينؤلىإب!وسازجيشاتهوذاوجضغ38

وقنتهوذاأقتلصالئالياليوموفي93هناذ.ال!بتوقضواالعاذةتجزقيماعلى

ققابرفيأقيربائهممغوتدفنوهمالقتلىخثثقفروض!،هؤكمايتحملوا،مغه

تميتاآيقةصأصناممنصغيرةتماثيلجئؤكلثيالبتحت."فؤتجدوا.آبايهم

شقوطهمستحتكانذلكأنيلجميعصفتتئق.اليهوبعلىالشريغةئخزفه"جمفا

يك!ثمفاتذيليالعابالذثالقالزتإلىالخمدآياقيكفهمفزقعوا41.قتلى

ذلذوتعذ،الخطيئةيلذتمخؤأنإلييماوتبتهلونيقمقونوأخذوا42الخفايا.

بعيويهمزأوالأتهمالخطاياغننتبتيدواأنالحاضرينتجأالتبيلتهوذاتذأ

ضجموعفتقغتتزغا،واحدكلمنجقغثئم43قيلوااتذينعلىتتيختها

غننذبيحةبهايحقذتمأورشليتمإلىفأرشقهاالفضؤ،جمنبرقمألقيالتتزعالب

زجاؤةفلولا44.الموتىبقيامؤلإيماييماوأتقاةعقلخيزذلكوكانالخطيئؤ،

اتذيزأنتعتبزلمولو45.باطقةأجيهممنصلاتهلملكاتتقيلوااتذينبقيامؤ

غننالكفارةقذتميهذا،وتقيئفقذسزأيوهؤح!ئا،تجزاءتنالونأتقياءماتوا

خطاياهم.لهمالزلتيتغفزالموتى

منلاوسنهاية

أئطيوخ!نأنويىجالاتهوذاغيتموالأرتعينوالتايسعؤالمئؤال!نؤفي31

فستشازةليسئا!نومقةء2عظيمبجيشبىاليهودثةهاتجتم!وباتوز

جندفيآلافيوغشز؟مئؤجمنمؤلضاليونانتينمنجيشيرأسعلىومزتييما،

وثلالثفيلأ،وجمشرينوآثتيننفايىسيىجمئؤوثلافيآلا!وخمسيماالمشا؟،من
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منبكثييرشخغاتذيقنلاوس!إليهمفآنضتم3.بالكلاليمبم!قخيماقركتؤمئؤ

نأالأكتزقفاكانإد،البلاببخلاصيىاكيراثيماغذمصعلىأنطيوخسنالمكير

ذلكعلىأنطيوخسنتققةأثازالملوفي،قيكاللة،وليهن4.أعطتمكاهئايتثتت

بالذاقيالزجلهذاأنيلقيلثبزقنائذيليسئاسنطريتيغنالرنديتيالكافير

علىلسمتلبييرتةمدينؤإلىقنلاؤسئساقأنالقيأفأقزتلاء،كلقصذوهؤ

وفييمازمادأ،قملوءبراغاخمسوناريفاعائرجهناكوكان5البلاديلذعاد؟

يحكمقنوكل6.الزمابإلىجهايهاصجميعمنبراجمبهاتسقطمستدير!آتة

هناكإلىيؤخذكاننكراء،جريميمابآريكالبأوالآيقةص،خقفيبحرمعقييما

نأدونالماجمزقنلاؤشهقكوهكذا7.القلافيإلىالئرجصأعلىمنوئلقى

كثيرةجزائتمآرتك!تقنلاؤسنفينالغدلي،كلذلكفيوكان8قبير.فييدقن

الزماب.فينف!ةهؤفققكوالزماد،الثارالطاهيرالمذتحصبخق

مودينفييهوذاإنتصار

يعاقيأنوتؤىوآسيبداب"طغيافيعلىفآستقزالقيأأنطيوخ!وأقا9

الشعمتأمز،بذلكتهوذاغيتمفلقا01.أبوةبهاعاضقهمجمضاأشذبقساؤ؟اليهود

غوييماإلىحاتجؤفياليوتمفهم،تنصزهمحتىوليلأتهازاالزبإلىبالتضزعص

والؤطنالشريغةيخشرواأنخالرفيأصتحوالاتهممضىوقمتىأئمنأكثز

الأقيمإلىي!ققهملاأنالزتبالتضزعصإلىأقزهماكذلكاالمقذشوالقيكل

وتضزعواكففمفضفوا12قصيير.وقمتىمنإلأبالزاحؤتنغموالموفمالكا!ر؟،

ئتم؟آنقطاعبلاأتامثلاثؤمذةوال!جوبوالضومصبالئكاءالزحيمصالزثإلى

الشصبصبشيوخآجتقغأنيوتعذ13يلقتاليبالاسيعدابوأمزفمتهوذاشخغفم
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حتىتنتطرولاالزلتبعودقالحاليفيالقتاليإلىتخزقيأنقززوشاؤزفم

إلىالأفزشقتمئئم14.أووشليتمويحاضزاليهودتؤإلىالقيلثجيشوتدخل

فيبأنف!يمهمالتضحييماوعلىبتساليماالقتاليعلىرجاته"وخذالكاينالب،خالتي

مودينجمنذبجيمثمإوغسكزوالذوتؤ،والأرضيىوالمدينؤوالقيكلالشريغؤشبيلى

وقادفمالشئالبجنوبمنئختةآختازئئمبالئيما،التصزال!ز:كيقةاوكاتت5

حؤاتيالغاؤمنوقتلالقيأكانخيثالمكانيذلكعلىليلأصالهجومفي

وتلتقة،وغئاالمغسكزاوقلأوا6سائم!مغالفتقؤأؤذليجالاوأهقكألقيني

صالقجير.طلوعجمنذالتصوهذالهم7!وتتموغوييماالزلتبجماتؤضنصورينوعادوا

اليهوديفاوضأنطيوخس

6:48-63()أمك

فهاتجتم91بالحيلؤقعاييهمآحيلاليإلىعقذاليهوبتط!ثنالقيأذاقافلقا8

تصيطفكانالهجوتم،وأعادفآنك!زلليهوب،قنيعجضنوهيئصوز،تيت

إلييما.تحتاجونبماالجضننغنيالمدامعينتمذتهوذاوكان2.القاضيةالهزيمة

فتخثواجيمثسيما،أسرازالغاؤإلىنقلرودوك!نآسمهاليهوبجمنجضدئاوليهن21

الضحفخصوزتيتأهلىضعلىوعزالقيأفعاد22.وأعذموةعقييماوقتضواغنا

وهناوآنك!ز،تهوذاوهاتجتمعاد23غنهموآنضز!تعقي!وافقوافلقا،ثانيةقزة

فيفآحتازعقييما،تقزدالأمويىيتدبييرإنطاكيةفيتركهاتذيفيلئسنأنتقغه

كفها،حقوقهمإعطائهمعلىوحق!بشروطهموشفتماليهودوفاؤض!أمير؟

تهوذاوآستقتل24بغطاياةالقيكلوأكزتم،للزلتذبيحةوقذتم،وساتضفم

وحدو؟تطلماي!نتينالوا!عصصالإقليمعلىقايذاهيحمونيوشوغتنالقكابئ
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راضينغيزإلمدينيماهدأهلوكانتاللماينإلىجاءثتم25.الجايىنتينأرضيى

خطمتليمي!ئاسقوليهن26بإلغائيما.وطاتبوااليهوبوتينتيتهتئماتذيالائفاقيغنن

عاذثتمبه،وأقتغهمفطمأتهمالتلاغؤ،بمنتهىالاتفاقيبنوبغنمدا!غافيهم

وزجوجم!اليهودتؤإلىقدومصالقيلثأميرمنكانماهذا.إنطاكيةإلىهناذمن

جمنها.

يهوذاعلىالكيمسإفتراء

7:ا-38()امك

آلبلابنايضرجتاخ2دأبحس!نصإوقوكئئنابأاسط!يهبيئوءغيتمابلنشتلوبعذقشللادخلييمبينا4

.ليسئاشومزتتهأنطيوخسنقتلتعذماصالحكمعلىوآستوتى

وليهته،الأعطمالكاهنيقنضتسابفاتولىألكيممى،آسمازجلوكان3

يهذاصايحغيزجغقاجمفادقوئاعقلأوآرتكمتالقكابتينشقالحينيذلكفي

ديمتريوسقإلىذق!ت4قنضبهاسيعاد؟إلىشبيللاأنتأكذفلقا.القنصسب

دقسبمنإكليلأإلييماوأهدىوالخمسينوالحادييماالمئؤال!نؤفيالقيلث

يفضخولمللقيكلى،تقديمهاعلىالعادةتجزصبزيتودؤمنوأغصائاوسقفا

يثاييمالتحقيتيملائقةفرصةآغتتتمتعافيماوليهثا5يئايإ.غنصاليومذلكفي

مستشارييمامغغقذةآجيماعإلىديمتريوشآستدعاةحينهذاوتئمالخبيثؤ،

اتذيناليهوبمن"الخسيديم:فأجاته6.وققاضدهماليهوبأحواليغنوشأتهلم

فيتعيش!الضمقكةتتمكونولاالفتنيثيرونتزالونلاالقكابيئتهوذاترئ!هم

الكاهننقنضبفيأعذولمكراقتيشقبواأتهمذلكعلىوالذليل7.سلام
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يغيزتيأؤلأ8فناإلىجئثويذلك،آبائيجمنؤيىثئةليخقوهؤالأعالمص

تنيبقصقخؤآفيماميلأئدقيوثانتاالقيأ،أتهاقصقخيذعلىقؤالضاب

تطيعوحين9الشديذ.العازتسيناعلىتجقتتوأتباجميماتهوذافخماقة،قومي

وشعبناببلابنائعتىأنتأملكتها،الأمورهد؟تفاضيلىعلىالضيأأئها

حيا،القكابيئتهوذاداتم.افما:الجميعإلىوالإحسالقالزأقؤمنفيكبما

إ(.بال!لامتنغتمأنيشعبنايميهنفلا

ديمتريوشإلىالمقزبينسائ!أخذحئىكلاقه!ألكيضحعختتمإن"وما

الحاليفيافآستدغى2عقييما.غضتهيثيرونتهوذا،صخصوممنوهم،القيلث

وأمزة13هناكإلىوأرشقااليهودتؤعلىحايهفاوغتتاالفيقيما!رقؤقائذيكانوز

فيقيكلىقيعطمصأعالتمكاهئاألكيضنويغتنأنصازةويتذدتهوذاتقتلأن

تهوذاغنتتخقوناليهودغييرمناليهودتؤفيال!اجمنونافأخذ4صكقيما.العاتم

تكونباليهوبتنرلىنكتؤأوقزيمؤأئةأنلاعيقابهثميكانوزإلىوتنضفون

يقصقخيهم.

يهوذامعنكانورمعاهدة

اتلئرادزوالييما،إيمبجالأامصنضماوآنوزيكابقدومصليهوداغيتملضااو5

دائفاوأعاتهمالاسبد.إلىشعبهأختازاتذيالزلتإلىوتضزعوازؤوجممهمعلى

بالأعداءفالتقواتهوذا،بقياد؟هناكمنساروااثتم6إلييما.حاتجيهموقمبفي

تعضىأصاتايكانوزيقايلتهوذاأخوسمعانكان7!وفيمادساو.قرتؤجمنذ

المفاجتي.لأعداءايهجومصالقشلى

فيوالشجاعؤالتسال!منتهوذارجالىأبداةبمايكانووشيئلفااوليهن8
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افأرشل9التلاحصإلىالاحيكامصعلىتجوؤلم،وشعبهمبلادهمغنفاجمهمب

الفحفح:يغقدوقتثياوتادوتسنبوسيدونيوسقإليهم

الحمهويىعلىوغزضوهاطويلأالفئحصبنوبفيورجالاتهوذافتخث.

فأقتقتمحايد؟،أرضيىعلىيمزافييماتلتقونيوفاوغينوا2اصبالإجماعفقبلوها

فأقاتمالحيالة،0تهوذاوآئخذ22بالققاجمدوجيءجايصبجمنواحد؟كلغزتتالق

بهايقومغذيىمحاؤتؤلأتؤتخ!ئاالخ!اشؤالقواعصفيم!قحينرجالأ

.بسلامالاتفاقوغقدواتفاؤضواثئمالأعداء،

أهقها،يثيوشيءأمميئيفغلأندونالوقمقتعضىبأووشليتميكانوووأقاتم23

خئةوأ،مغائفاداذاتهووخقى2".لييماإنضمامصللاقدمواتذينائيويهمصلىإدعاوأ

فيوعاشنتهوذافترؤقي،الأولابوإنجالبصالرواجعلىوشخغا25كثيزا.

وقناء.طقأنينؤ

يهوذامنموقفهيبدلنكانور

الاتفاقيغننتسخةحقلالوفاقيمنفييماهماماألكيضح!رأىولضا26

غئقتقاوإلأيكانوز،جمنذللذوتؤؤلاءلابأنوأختزةديمتريوسنإلىتيتهما

بؤ،الكابإلئهقةصيهدالقيلثغضمبفثاز27.أعطتمكاهئاالخاينتهوذامكاته

وأمزةتهوذا،مغالقعقوبالاتفاقيكننراضيغيمإته"يقوليكانوزإلىوكتمت

فلقا28.ال!رعؤتجناحصعلىإنطاكيةإلىمقئداالقكابئتهوذاإلييمايرلي!لأن

تنقض!أنعقييماوضعمتالخيزةعقييماآستوتتيكانوزإلىالزسالةهد؟وضقت

وليهن92.بنوبمنيتئل!مخاتفؤأتةتهوذامنتبالمأئاخصوضا،الاتفاق

تتخئقفأخذالضيلث؟أمزتتجاقلأنعقييماالمستحيلىومن،العقلكي!
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تدايكانوزأنتهوذاورأى03لتهوذا.يكيدهابمكيد؟الأميريتنفيل!الفرضة

فخقغطتمؤ،يتؤغنيكنلمالتقحزدتهذاأنفأدزكفيإ،قألوقؤغييربخشونؤ

يكانوز.غنوآختفىرجالهمنقليلىغيزغذذا

إلىأسزغغاتييماتحقيتيمنقتغهبذهائ!تهوذاأنيكانووزأىفلقا1

عاديهمعلىالذبايخيقذمونالكهتةكانخيثالمقذسيىالقظيمالقيكلى

هؤ،أينتعقمونلاإئهموقالواتهفخقفوا32تهوذا.إلييماي!قمواأنوأقزهم

سأهدلممقتذا،تهوذاإلئت!فموالمإنقايلأ:وأق!تم33القيكلىعلىتميتهفضذ

لديونيسيوش".قخضامعتذاهنامكاتاوأبنيالأرضيىإلىوقذتخاالث!تيت

الزتودعواال!ماءإلىأيدتهمالكهتةفزقغ.وآنضز!تالكلاتمهذاقاذ"3

كلغنالمستغنيأتها،رت35"يا:قائلينالذوامصعلىاليهوبنصيوهؤاتذي

القيكلهذاعلىحا!ط36تيتنافيماشكناكقيكليكونأنشزكقنياشيء،

فقططفزناةفتحنالقداسؤ،كلالقذوسأئهارث،ياالأبدإلىالذتسيىمن

قريمب".وقسبمن

رازيسموت

طتم!يؤطييما،مجمثزجلوهؤرازيسىآسمهشيخأووشليتمفيوكان37

يكانوز.إلىأخاهمبهفؤشى،عقيهملغيزييمااليهوببأبيي!فىال!مغو،

اليهودديننشبيلىفيحياتهرازي!ىغزض!أنالاضطهابأوائلىفيوكان38

اليهوب،علىجقذةيظهزأنيكانوووأراد93.لهالإخلاصيىبتهقةصوحويهتم

عقييماالقبضأنلاعيقاب؟04عقييما.لتقبضواجندئمئؤخضيرمنأكثزفأرسل

فؤيقة.ضرتةباليهوبيننرذ
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تخأصاتذيالمرجعلىالاستيلاءوشلثعلىالجنودأنرازي!ىزأىفلقا41

تجاةلاأنأدزذبالئار،إحراقهويحاولونصالبرجبالتتقتجمونوأتهمإلييما،

الأشراليأيديفيتقغأنعلىيموتأنمققسلأ42سيفيما.علىف!قطته،

أخطأآستعخلمايكثز؟وليهثة43:الكريمبأصل!تليقلاماالقهاتؤمنوئعانيئ

بنف!ي!!وألقىال!وزضجذ،الأبوالبمنالذايخلىإلىالجنودآنذقغولضاالققتل

وسقطالؤراءإلىقليلأفتراتجعوا44.ال!ويىتحتالجنوبإلىقوقمنيشجاعؤ

ودماتشتجلفييماوالغضسبزقتيآيخيرعلىتزالىلاهؤوفيما"4.الأرضيعلى

الجنودوآخترققاتمالعميقؤ،جراج!ووغتمجقةص،كلفيج!دجمنتتقخو

وزماهابتذييماأمعاءةأخزقيثئم،تننردتودمه"عالتيماضخر؟علىوؤق!46رايهضا

.ماتوهكذاإليإ،يوفايعيذهماأنوالزوحصالحيا؟رلثودعاالجنودعلى

المجرمةنكانورخطة

نأفتوىالتامر؟،تواحيفيكانواورجاتهتهوذاأنيكانوووغيتم51

مناوطتمت2.يحاربونلاصاليومهذافيئهمفيال!بمبيوتميهاجقهم

الققجئالعقلهذابمثلىيقوتملاأقبالقؤ؟جيثسيماإلىآئضقوااتذيناليهود

الأئام:كلعلىشيءيكلالتصيواللهقذشهاتذياليوتمتحتيرتمأنبل،القط

ال!ماءفي"وهل:الأرضيىوجوعلىقخلوقيأحقووهؤيكانوو،فسأتهم3

خيئ،رثال!ماءفي،"نعم:أجابوافلفا4؟"ال!بمقيومصبتقدي!يىأمزقدير

.إ(التاجاليومصبتقدييىأمزاتذيوهؤقدير،

ليسلاحكمتحملواأنآممكموأنا،الأرضيىفيالحاجمم"أنايكانوو:فقاذ

الققجتةير.يخطييماتحقيتيفيتنخخلموليهتا5".القيلثبقشيئؤوتعقلوا
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للقتالشعبهيشجعيهوذا

اتتيلقعاريهيماتذكايىتؤنص!بإقامؤعلىعرتمأئاوالقجزقةالتخثوبهوبقغ6

الزثبأنالثقيماكلواثفابقيئتهوذاوليهن7ورجاييما.تهوذاعلىبهافاز

القونتذكروابلالأعداء،قخمالبتخافوالاأنعلىليجاته"فشخغ8.ستنضوة

الزلتمنأيضاالتصزالآنوتنتطروامضى،فيماال!ماءمنهمجاغائذي

آنتضروااتتيالقعاركلهموذكزوالأنبياء،الشريعؤغننكتقهمثتم9القديير.

خماشتهم.فأثازالماضيفيبها

"فكان.عهودهمتققالغزباءكي!لهمشزخغزائقهم،شذدوتعذما01

فيرآةبماأختزهمثئم.والزماحالذروعصمنأقوىلهملي!لاخاالكلائمهذا

"زأيتافقاذ:2الخيز،ترجونوتجغتهمقلوبهمإلىالتهخةأدخلءمقاالحلم

صاج!تالحليغ،والقهيحت؟والضلاحالخييرزجلالأعطتم،الكاهنأونيا

تذي!باليمالازأيته،القضائلىصجميععلىضباةمنذوالمزئىالزايعؤ،الأقوالي

حضوزاغناتقللازجلليتراءىثتم13كقيما.اليهودشعحبفيجلىيصقيوهؤ

تبيئإرجمياهؤهذاأويثا:افقاذ4الطلغؤ.تهيئ،جليلوؤقاوة،ليمئاخيمثمن

الشصبلأجلىالضلوالبمنويكثواليهود،إخؤتهيجمتائذيهؤهذاالتإ.

منشيقاتهوذاوناؤذالئمنىتذةإرجميا"افقذ.أوزشليتمالمقذسؤوالمدينيما

الأعداء((.تخطمبهالتيما،جمندمنهتةالمقذشال!ي!هذا16"خذوقاذ:دقسب

وموتهنكانورهزيمة

7:93-.5()امك

الشتالقفيوززغ،قلوبهمفيالهقةوأثازغزائضفم،تهوذاكلامافشذد7
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ويحاربوابشجاغؤتهحموابليغسيهروا،لاأنعلىفغرموا،الزجاليروخ

خالير.فيوأقداشةوالقيكلأوزشليتمنفيالأمز،تح!يممواحتىتساليمابكل

خولمحهممنبكثيبرأقلوالأقيرباصوالإخؤ؟والأولابالتساءعلىخوففموكان18

مصييرعلىقيقينفكانواأووشليتم،فيتقوااتذينأقاا9.المقذسيىالقيكلىعلى

.الخارجفيالذاصدرالمتالى

وتستجذونتتقركزون4الأعداكانوآنيظايى،تزفمبفيالجميعوفيما02

الجايتينيعلىالفرسانويرجمبونقواصجها،فيالفتقةيقيمونوكانوايلقعركؤ،

عقييماكاتتوماالمختيقؤوالأسيخؤالجيوشيىكثز؟فيالقكابىتهوذاوخذق21

اتذيشي؟بكلالبصيزالزثودعاال!ماءإلىتذييمافزقغضراؤ؟،منالفتقة

الزتبقضاءبلبالشلاح؟تيتملاالئصزأنتعقئمكانلا-ته"الفغجزاقي،تصتع

ملاككأرشلترهمث،يا"أنت،فقاذ:،القكابيئتهوذاوضقى22.تستجفهلقن

مئةأشوز،قيلثشنحاريمت،جي!ثيىجمنفقتلتهوذا،قيلثجز!تا،غهل!في

تسيزصايخاملاكاأرليملالتماواقي،قيكياوالآن،23ألقا.وثمانينوخمسة

شعبكإلىجاؤوااتذينيزؤغ"2براجمكوبفؤ؟،والزغتالذغزوتنشزأماقنا

تزخصيكانوزجي!ثنكانفيماصلاته!،تهوذاختتمهكذا25فخدفينأ.المقذس

بالذعاءالقكابىتهوذاأنصاولهمفتقمذى26،الحرلبوأناشيدبالأبواقي

قلوبهم،فيالتيماإلىيقمفونكانوابالأيدييقايلونفموفيما27.والقمقوالب

الثإ.الابيهاجصبخضويىغاتؤفيوهمألقاوثلاثينخمسةفقتلوا

يكانوزؤتجدوامبتهجينالضكابيئتهوذارجالوزتجغالمعركةآنتقحبولضا28

القيكاللةوشئحواقزخافقتفوا92قتيلآ.الأرضيىعلىففقىليملاجإبكاملى

آبايهم.بفغؤالعظيتم
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بلابغنالمدالمحعينمقذقؤفيدائفاكاناثذيالضكابيئتهوذاوأقا03

بقفىصزأسأمزفإتهقومإ،لتنيضختييمافيآستقزواتذيمغا،وروجيمابخ!د

أوزشليتم.إلىوخققهاكيفيما،مغوتديكانوز

المذتحأماتموؤقفواالكهتةقوم!تنيأحضزأووشليتمإلىوضلولفا31

الفاجيرالفايمتييكانوزرأمنتهوذافأراهم32القلعؤ.فيائذينصإليهمودغوا

يسانقطغثتم33.الفقذسوقيكل!القدييرالزلتعلىفتختزاقذهااتتيوتذة

بألذالبهؤتتقققوأن!طغة،!طقةالطيورإلىيلقىأنوأمزالكافروذلذ

دائفاتنصحوهماتذيال!ماءرتيباركونالجميعوكان34.القيكلىمقابل

تهوذاوغقق35".دتسيكلجمنقيكقاخفطاتذي"تبازذ:وتقولونبحضور؟،

الئيما.معونؤيلجميعصعلىودليلآواضخابرهائاليكونالقلعؤعلىيكانوززأسن

ستؤكلييمايحتقلبل،اليومذلكين!ىلاأنصعلىبالإجماعواققواثتم36

اتذيغشزالثانيالشهيرمنغشزالثايثفيكردخاقيصبيومالاحيفاليغشتة

الآرامئؤ.بالفغؤآذازئدغى

الخاتمة

يلكمنذالعبرانتينتدفيفتقيتأووشليتممدينة"أقاليكانوز،جزىماهذا37

الغزض!وخققتالتألي!أح!نتكنتفإن.الكلاتمهذاهناأختمولذلك38؟الاصدام

.جهديتذئتفئليفخ!بيوقضزتغخرتكنمتوإن،أتضتىكنتمافذلكمنا،

الخموتيتماضضز،وخذةالماءشرتأووحذهاالخميرشزتأنفكما93

قارئييما.يفيرحالجميلالكلالمهكذالشاربها،وتقذتطيحببالماءقمزوتجة

كلامي.أختموبهذا
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