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الترجمةتقديم

ينتمرنولاهوتتينبهتابتينعلماءمنمؤلفةلجنةؤضعتهاعربيةترحمهأؤلهيالزجمةهذه

تقدمالمذكورةاللجنةهيوها.وإنجيليةوأرثوذكسيةكاثولي!جةمنالمسيحيةالكناثسمختلفإك

الجديد.العهدوخت"القديم"العهدترجمةأنهتبعدما،كلهالمقدسالكتاباليوم

اللغتين:فيالمقذسللكتابالمطبوعةالنصوصأفضلإلىاللجنةاستندتالزجمةهذهفي

توراةالم!"القديم"العهدترجمتهافياللجنةاستندتالعبرتيالنصإلىفبالنسبة.والونالةالعبرية

كانتاللجنةأنإلىن!خيرالمجالهذاوفي76911.-6891سنة)طبعتألمانيةفيشتوتغارت

فإن،اليونافيبالنمكيختصرفيماأقا.الحاجةدعتكلماالسريانية(إالآراميةباللغةتستعين

،31رالطبعةوإلى26رقم،ألاند-نسلهطبعةإلىالجديد(("العهدترجحتهافياستندتاللجنة

المقذس.الكتمابجمعإتنشرتهاالتي

العمل؟فريقاتبعهاالتيالمبادئهيما

يفهمها..ومبسطةحديثةضربيةلغةإلىيترجمهأنوحاول،الأصليالنصالفريقهذااعنمد

الفريقهذاأنكما.الجميحلدىمفهومةتكونأنيجباللهكلمةأنذلك،العاديالقارئ

وأاليونانيةأوالعبريةعنالزجمةهذهكانتإن،الحرفيةالترجمة،ا!رورةعند،تجتب

كانالعملفريقأننذكرهذإ،إلىبالإضافة.للقارئالمعنىيتوضححتىوذلك،الآرامية

منمعتدلأموقفايئخذأنفضللكتهالحدود.أئصىإلىاللغويةالحداثةاستخدامفييرغب

المقدسالكتابيجعلأنالإمكانقدرحاولأنهغير،فيهنعيشالذكاالمحيطيناس!4ذلك

الضرين.القرننهاياتفيالعربالقارئمنقريحا

لكلومقذمة،للكتابعامةمقذمةاللجنةوضعت،الفهمعلىالقارئلمساعدةكذلك

الصعوداتإلىالقارئانتباهلتلفتالصفحةأسفلفيالحواشيوضعتأنهاكما،أسفار3منسفر

المشمابهةوالعباراتالموازيةالنصوصلهلتقدمأو،خاصةمعلوماتلهلتشرحأو،تعزضهرثماالتي

جدولأالمقذسالكتابخهايةفياللجنةوقذمتالمقروء.النصمعتتلاقىالتيوالاستشهادات

وأدخلت،الئاريحإطارفيوالأشخاصالأحداثأهمتحذدلوحةووضع!،الشروحببعض

فإن،الاعلامبأسماءيتعلقوفيما.والسكانالمكانتحديدعلىالقارئتعين،جغرافيةخرائط

الته،يعني""ألوهيمفجعلت،المقذسالكتابجمعتاتمنالمغالتقليدعلىحافظتاللجنة

فرأتت""الأكوانأو""القواتأو"الجنود"تعنيالني"إصباؤوتكلمةأئاءالربيعني"يهوهو"



الزجمةتقديم

بهذهمفضلة،"القدير"فترجمتها،اليونانيةالسبعينيةالترجمةإلمطتعودأنالأفضا!صتأنها(طجنة

الحرفي.المعنىعلىالمقصودالمعنىالزجمة

القديمالعهد:اضاليا(خ!،-.اعاى-اءفانهكلهالمفذيي!ال!صتابترتيبجهةكل!أفا

وهذاالجديد.العهدثمثاليونانيةعنترجمتالتيتلكثم،الحبهـيةعنترجمتألتيالأسفار

الأؤلينالأنبياءثمالبدايةفيالثريعةأسفارخعلالذقيالعبرئيالتقليدتتبعلماللجنةأنيعيئ

وفي!اال!صبسائروأخير!عشر(الاثنا-كأ!ارة،أاشواللاحقينمل(،صبم،قض!ث)يش

أسفار:التقليدقيالترتيباللجنةائبعت،ذلكمنفبدلأ-وغيرهاودانيالوالأمثالالمزام!هـوأيوب

المبوية.الأسفار،والحكيةالشعريةالأسفار،التاريخيةالأسفار،الخمسةالضريعة

ومذا،السبعينيةنبنجدهكمااسيونانياالزقيمعلىوفضلتهالعبرخطالترقيمائبعتاللجنةأنكير

فإنالمزاميريخصفيماأفا.العالميةالهشجماتإلىصعوبةدونمنالرجوخعلىالقارئتاعدحتى

استعمالبسبب،قوسينب!تأليونانيةالسبعيتيةالزجمةحسببالترقيمالعبريال!كأصيمأرفثتاللجنة

-.أ!ناثىصتعددفيالأخجرالترقيمهذا

علىإن،المتعددةالثنائسبينمشاركةثمرةإنه،اعربياالقارئاإالمقذ!ساممتاباحهـوذاك

علىز)دوقتا.أستفرقعملإنه.الاقزإحاتقدمو!الذينمستوىعلىأوالمئرجمين+،مستوى

أمانة:أ!انتينأعش!انصباللجنةوضعتثالعملمنالطويلةالمدةهذدووب.سنةغرين

تبقى،مهقريةاحطمةإفتبقىللإنساذوأمانة.البشريةأتهاإم!ساجمقدرتفهمهاأنمحاولةاللهلثلمة

بها،ليعملقلبهوفيفهفي



المقدسالكتاب

والجديدالقديمعهديهفي

لجميعالعظيةوالحياةالإيمانوقاعدةإدتهكلمةإنه.الكتبسائرعنيتمئزالمقذسالكتاب

البشر.

الجديد.والعهد،التوراةأوالقديمالعهد:قسمينمنالمقذسالكتابيتألف

نضتموأسفارهالقديمالعهد""قانونيةسبيلقيوضتلائحةأؤلكانت:القديمالعهد

الأسفارالمعفمونزادثم.مق545عامحوالي(ا:8)نحمياعزراأيامفيالخمسةالشريعةأسفار

الكتبمجموعةعلىتاذعبارةيسوعيذكرلذلك.و(رميااشعياحتى...والقضاةيشوعمنالنبوية

بالمزاميرالمجموعةهذدواغتنت.12(:7؟7!:5)متالأنبياء"وتعاليم"الشريعة:هيالمقدسة

مجامعهم.مختلفوفيأورشليمهيكلىفييتلوهاأدإسرائيكبنوإعتادصلواتوهي44(:24الو

.اليومميكماكاملةالقديمالعهدأسفارمجموعةأصبحتوهكذا

فيئأواقعةايمنيةبلدةفيالبلدالنمختلفمناسيهوداالثريعةمعقموالتقى.م!59سشةوحوالمب

فلسطين،يهودموقفتبواالاجطعذلكوفي،المقدسةللأسفاروكاملةنهائيةلائحةوثبتوافلسطين

إلىيشوع)منالأنبياء،!تثنيةإكتكوين)منالشريعة:أقامئلاثةإلمتالقدي!االعهدفقسموا

...(ا(خوالأمئالاطودانياالأياموأخبار4)المزاميرا(!باقيةاليهابات،وارميا(واصعاالثانيالملوك

الارامية.فبالمقاطعبعضعداماالعبريةفيأصلأدؤنتجميعهاالأسفاروهذو

المقدسةالأسفارفهكأجموا،الإس!!ندريةفيستماولأ،فلسطإثخارجأقامواالذيناليمسدأثا

"."السبعينيةالممفاةالهكأجمةوهياليونانيةإلى

المسيحيةولكناليهود.فعلمامثالعلى،مقدسةأسفارحماوسمتاضوراةاالمحيحيةوتبئت

التوراةالأولىالمسيحيةأطالأجياأخذتولهذا4اليونانيةبالفغةالناطقةالأوساطفيخاصةانئتنرت

ال!بينية.لائحةواعتمدتاليونانيةنسخحهافي

الجديدالعهد

المسيحي.الأؤلالقرنمنالثافيالتصفإلىتعودكتاباتالجديدالعهدكتابيحوحب

.المتوسصأالأبيضالبحرحوضفيآنذاكشاعتالتيأليونانيةالفغةفيالكمابات3هذودؤنت

بولسالرصولرسائل.الرسلوأعمالالأربمالبخمائر:سفرأ27الجديدالعهديتضمن

الرؤيا.سفرخم،السبعالعامةالرساثل/العبراني!نإلىوالرسالةعشرةالثلاتة



والجديدالقديمعهديهفيالمق!دسالكتاب

رساثلهيقكؤنتمجموعةأؤل.مراحلعلىالبهد-ءالجديدلأسمارالقانونيةاللاثحةتكؤنت

وبعد.الأعمالوسفرالأناجيلثم-16(.15:)3الثانيةبطرسرسالةعنهاتكلمتالتيبولس

وسفرويهوذاالثانيةوبطرسيعقوبوهـصال!ةالعبرانيينإلىالرسالةقبكالكناثسبيننقاشات

الرؤيا.

علالكنائسساعد،العقيدةلت!ثبيتمغثاوالأقتباسالعبادةخلالالكتبهذهقراءةإدن

بينتاماليوموالاتفاق،المنحولةالأخرىالكتبواستبعادالجديدللعهدالقانونيةالكتبتحدبد

الجديد.العهدأسفاريخصمافيالكنائس

القرونقيابضدأنحطوطائهإلىوالتعرفدراستهلكن،بعيدزمنمنذالمقدسالكتابتألف

المعروف)النصالقراءةبحركاتالتوراةنصاليهودالعلماءضيطيومإلىواستمرللمحميحيةالأولى

حوالىإلىويعود،حلبمخطوطهواحمسفجمبريمخطوطأقدمإن.التاصعالقرنقيبالمسورتي(

4791وفي.م8015سنةحبمخطوطعنتسخالذتي)بيزسبورج(ليننغرادمخطوطثم.م059

مخطوطاتأما.المسحقبلماإلىبعضهازمنيعودالئيالميتالبحرمخطوطاتاكتشفتبعدوما

البردبورقعلىالمكتوبةافصوصوأشهرها،آلافالخمسةنتتجاوزاليونانيةالجديدالعهد

وبعض،الغربيةوالمخطوطة،والافرايمية!والإسكندرانط،وال!يناثية،الفاتيكانيةوالمخطوطة

البيزنطية.المخطوطات

وسليماصحيحاالمقدسالكتابنصليحفظواعصورئدىعلىجئاربعمكالعلماءقام

الفغةوعلماءوالشراحالمزجمونوتبعهم.المخطوطاتبينوالمقارنةالدتيقالن!مخطريقعنوذلك

كانتثج.للنمىالأمانةعلالمحافظةمعالقارعأبفهمهابطربقةاللهكلمةيبرزواأنحاولواالذين

الطباعة.شؤونوثمالحركاتووضعالهامثىفيالقراءاتتصحيحعملية

الكتاباعتبارهمذلكالىدفع!؟الجثارةالمهامبهذهللقيامهؤلاءجحيعدءالذكبما

عميفاسرايئضمنالمقذسالكتابإن.أجمعينالبشرمتناولقييبقىأنعبثميئاكنراالمقذس

سرليكتشفالمستحيليفعللافن.المسيحيسوعبابنهالتضحيةفيللبشرالذمجئةهوسر

؟يسوعالمسيحفياللهوأعلنهالعصورطولخافياتميئالذتيالخلاص
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القديمالعهدفيوالمكاييلالمواؤينجدول

طولمكماييل

صم8،1:الامغ

صم5،22شبر:

ثمتقريئاسم53الذراعتيس)!ن:اذراع

تؤيئا!.سمدا5إلىانخفض

يم05،315:القصبة

السعةمكايل

جالةبراد

حير

ايفة

جماع

مب

لز045

لز45

لز15

لز5.2

ساثلةدملأ

لاكر

بيةخا/هين

يبئ

ينمواز

:القنطار

:المثقال

المن:

الرطل:

الوزنة:

:الجبرة

القفة:

لز45

لتر4

لز"7

لز،5

غ34272

اغ4:ا

غ068

غ571

كلغ34

16.غ

كلغإ5

الجديدالعهدفيومكاييلموازين

طولم!ييل

الميلة

:القدم

:الذراع

القصة؟

افي:

الإمغ:

006،اكم

صم4803)

345

مم31هر05

صم05.22

0.81

السعةمكماييل

مكيال

كيل

أكيال

موازين

مثقال

لز04

لز15

لز101

كك34

تقريبية،كلهاأعلاهوالمفاييسالبيانات:هامةملا!



صطلاحاتا

رج

ض!

ق

ف

آ

كط

فيملاحظةثمةأنتفيدالكلمةفوقنجحة

الحاشية.

راجع

حاشية

تارن

فصل

آيه

الفصلألرالآيئنهاية

تنؤيئا

المبلادفبلمق

الميلادبعدبم

فيمعكوفينتوسينبينالموجودةالكل!ات1000،
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النكوبنا
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.وبناتتنينفيهاؤتد،سينينؤمتثغ

وأتتيمئيماي!نحشيؤأئاع!كل!فكاتت8

وماتستةثحئرة

.قينانووتذ،ستةيسعينأنو!ثىوعاصث

مثبماثمافطقينانؤتدتعذمماأنوشوعالش01

وتناب.بنينفيهاؤتذستةؤخصعشئرة

وخفس!مثبماتسعأنو!ىأثامصكل"فكانت

.وماتسنين

!قئئيل.وؤتدشةستئعينقينانووعاش!

مئ!تمانيئقفللئيلؤلذئعذماقينانوعاشى

أتام:نترجسهاالتىالعبارةعلىالأسميدلتشيتة25

القه.مئحنيأولىالله

.06+أ!ر؟4ة91ت؟27-28"اتكق50:2



ينالتكو

نحاتت14،وتثاتبنينفي!كاوتدستةؤأربعين

ؤمات.شنينوعمثثرمئبماييس!عقيتانأئامكل،

وؤلذ،ست!وسيتبنخصئاماللئيلوغاش!5

تمانيياردوندبعدمامفلحي!!"وعاشى6يارد.

وتنات.تنينفيهاؤتذشةوثلاثينشبما

.-ه6كلفكاص17
ؤخفسئامثةتمانيمفالئيلاتامصكلنت

.وماتسن!ؤسئعتين

ووتذستةوستينوآثنتينيمثةيارداوعاشى

:5ء91.ص.

ممانيئاخنوخؤلذتعذمايارذوعاشى.حنو!

كلجعانت02.وتناببنينيخ!مماؤلذسنةشيما

-ومماتستةوستينرآثنتينمئبماتسغياردأئام

ووتدستةوستينخض!اأخنوخاوغاش!

ؤلذتعذما"اللهتأخنوخوستقلث22.ت!وشمالغ

وتنات.تنينفي!،ؤتذستؤشإثلاتقتوشاييئ

وخف!مئامث!ثلاث"أخنوخأتامكلفى23!كانت

ثئم،اللهمغأخنوخوش!قلث24.ستةوستين

إليإ.أخذةاللهلأن"توازى

ستة،وثمانينوستئعامئةتتوشايحوعاضن5

ؤتذتعذماقنوشاييئ.وعاشن026لايلثوؤتذ

فيها-تنبنؤتذسنةوثمانينوألهنتينيمثيماعئعلايلث

مئهتحئعقتوشايغأتامصكلفكاتت27.وبناب

هـوماتستةؤسيتجنؤيسئغا

ستة،وثمانينوأثنتينمئةلاجملثوعاش!8

لربحنا"هذا:قاك،ئوخا!و!تماو92آثئاوؤتد

ائتيالأرفيفيأيديناتذبوغنأعمايناغن

نوخاؤتذتعذمالأيلثوعاشن03.الرب!"لقتها

.وصاياهبحبسارةأت.اللهمعأضنوخوسلك:22

.14يو5؟:اباةأخنوخ:23

المبرية.فيباتزيةيوحينرح:92

6و5

بينفيهاولذس!ةؤسئعينمثؤلاوخفسماخف!ى

!ء!ءفكاة31-.
مئ!ستئغلامذايامكللت.بو.

!وماتستةوستبعينوس!بغا

ولدستةمئة.ءه.صآد.كانلفا؟3
ءصيرحصميىوحو

سائاوحائماويافذ-

الناسونجاتأدتهبئو

وجيماعلىتكثرونالناصىبدأولما6

بناتأنالقإبنوارأى2،ئناتل!موولدالأرض!

.آخثاروامنكليثهنفتزوجوا،حسانالناس

إلىالإنسالبفيروحيتاوما"لا:الرب!فقاذ3

وجممثئرينمثةأئائهوتكونبشترفهوالأبد،

الأئامتيلثفيالأرضيىعلوكان4سنة".

تنو-عاشر-تأيضاوبعذها،هأضيذاكلرجالا

وهئمأولادأ،(طموؤتذنالناميىتنالبالت!

الرئا-دب+صتديمينآسمهمذاغالذينالحبابرة

الطوالان

علىكشتالئاسيىقساوىأنالرلثورأى

قلوبهمفيالمئ!ريتضورونوأ!م،الأرفي

صتعأنهالرب!فندم6ءوليلانهازالهويته!أوق

فقاك7.قلبهفيوتأمئفالأرض!علالإنسان

وج!غنحقفتاتذيالإنساذ"أمخو:الر!ث

،ال!ماءوطيوزيتمصوالاوالصوالتهاهؤ،الأرضيى

فناكنوحأما8((0صنغتهمأتيتدئتلأني

ده.الردترضى

نوح!ء:شيرةوهذه

13:33عدأسداءةرجال؟6-4

26؟:17لو37؟؟24متق5-8:

02.ة3بطأ



7و6ينالتكو

عيسبلاصالحا-رجلازمانهفينوحكان

ثلاتةنوخوؤتذ01الت!مغنوخ!وستك،"فيه

ويافمث.وحامسامهم،بنين

لمحثقا.وآئتلأتالت!أماتمالأرض!وفستدب11

ب!ثتمكللأنذشذتفرآهاالأرضىالله"ونالرا

"جاء!:لنوحاللهفمال13.ف!هاس!لوكهأفسمد

علىعئفاآضتلأتفالأرض!بشتلأكليهاتة

الأرفي.يعأهيكهمأناوها،أيديهم

ال!رو،خشبينسفينةللثافأصنغ4

خايىجومندايخلينوآطيها،غرناوآجعئها

،براعمئهثلاثطولهاوليكن15بالقار.

ئلاثينوآزتفاعها،!راعاخفسينوعرضها

وتينبينهايكونيلسفينيمانايخذةوآجعل16.ث!راغا

فياب!ئفيتيمابالتوآخغل،واحدةبراعالسسق!

س!فلىطتقاتالفيتيفيرلتكنجايبها،

علىميا؟بطوفالبآبأناها17.وغلياووسطى

تدتحياةتستتةفيهجم!تل!كللأزقيالأرفي

وكئى18.تهيلثالأرضيفيماكلالسحماء:

أنتالسمفينةفتدخل،"معلثعهدصياقيم

كلينوآثخاني091تنيلثونسما،وآمرأتكوتنوذ

مغلث.بحيايهايتنجؤالختيماالخلائتييننوع

يأصنايخها،الاليويىين02:تكونوأنثىدكرا

دوا!ثجميغسؤين،يأصنايخهاالتهايمصؤين

طعامكلينوخذ21يأصنايخها.الأرضيى

.ه:2بط2:فيهعبلاصالخارجلأ:9

بأنالتزم:بديلةترجمة.معكعهديأقيم:18

أحفظك.

.7:اابقة22

نسمحالنيممط11(لاا)رخالطاهرةالبهائم:702

ول!مطثييكونا،جمنذكوأخضغه،يؤكل

الله.بيماأوصاةمايكلئوخوغيل22.يخذا!"

هكذاعملة،نعم

معالسمف!ينة"آدخل:يتوحاللهوتاد7

ؤحذكأئكرأيثلأ"في،تسلثأ!،-جميع

جميعينمعلثوخذ2،الجيلهذافيصايح

وإناثا،ذكورا،س!بغةس!بغةالالاهر؟،التهائمص

وأنثى،دكرا،آثنينيالالاهز؟غيرالتهاثمصوين

وإناثا،ذكورا،س!بغةس!بغةالسممادطيويىومق3

"فتعذكل!ا.الأرضوج!علىالنسليتحيما

.ص،،،ءس"!

يوئااربعينالارض!علىامطرايامسبع!

وجهغن!نغتهكاثنفأمحوكل،ليلةوأربعين

.الزب"4أوصاةمابكلنوحفعيئ05"الأرضي

وص!حينستيمامثةسيتآبننوحوكان6

الس!فينةنو!ودخل7.ايلأرفيعلىالمياهطوفان

مياهينيلنجا؟،بنيهؤيساءوآمرأييمابنييمامع

وغيرالالاهرةال!هائمصوين08الطوفاني*

علىتذب4مماوجمبع-الاليوررينالالاهر؟،

آثناني،أثنالزنوءمعالسمفينةدخل9،الأرضي

وتعذ01نوخا.اللهأوضىكما،وإنائاذكوزا

الأرضى.علىالالوفالطمياةظهرتأئامسبعيما

فينوحء،عفرينمئةالس!ثالمممنإ"فني

ينةعثزالث!اقيصاليومفي،الثافي!الث!هر

دذ.ذببحةبقدبمهاأوبأكلهاموسىضريحة

.خ6:22رخ:5

17:27.لر24:38-93؟تقت7

الغرينابغأيار.-نيانيقابل:الثاقالثو:11

.3:6بط2رج؟العظيم



ينالتكو

نوافذوتفتحتسورالعظيمالغمرينابيعئفحرت

نهازاأربعينالأرفيعلىالمالروكان2.12السمما

نوحدخلذايهصاليومذلثوفي013ليقةوأربعين

ويافثوحامساموتنوهوآمرأتههو،السمفينة

الوحوشيىأصنافيجم!عومغهمص14.ونساوهم

وجميع،اإرضياعلى،يلإبرمماكلوالمهاثمء

دخقبهذ؟15بأنواجمها.المخنح!الاليويى

فييماجستدكلينآئنينآثنيز،نوحمعالسمفينة

أوصاةكمادحقتوإناثاذكورا016حياةت!مه

السمفينيما.بالتنوح!علىالرتثوأغقق.الله

الأهـفي،علىيوماأربحينالالوفانوتقي

غزفآزتققتالس!فينةالما/وحقلالما!."ص.

علىوتك!اثرتالمياةوتعاخمقمب18.الأرضي

المإ؟.وجهعلىالس!فينةفسازب،الأرضي

فتغطت،الأرقيعلىاحاالمياةوتعاطضب91

،-ورصبر

كلها.2الس!مائحتآالشامخةالجباليجميع

الجباليقونث!راعاغثئرةخض!المياةوغق!ب"2

سعلىتلإبلماجستدتهماكلفققك21فغالئها

وكلوالوحوشيىوالتهاثمصالاليرين،الأرص

وجميع،الأركبعلىتزخفالتيالزحافاب

علىحيا؟ت!تمةأنميمافيتنكل22البسر.

كانحيكلاللهومحا23.ماتاليابسئ!الأرضى

واللأوال!والتهاثمصالناسيىينالأرضيوج!على

نوحوبقيالأرضيىييئآمختالس!ماء.وطيولي

وتعاطقحب21.وحذهمالسمفين!فيمغهوائذين

يوها.وخفسينمثةالأرضيعلىالمياة

الطوفانن!ية

الوحوشيوجميغنوحااللهوتذكر8

8و7

علىريخاقأرسل،السمفينيمافيمعهاتتيوالمهاثمص

الغفرينابيعوآئستات2المياةفتناقضبالأرصيى

-ينالقطرسموطفتؤد!،الس!ماءؤدوايذ

فشيئاشيئأالأرضيىغنيالمياةوتراتجغمب3!الس!حاء

فآستقرب".يوئاوخفسينمت!تعذتق!قحتحتى

عشترالس!اقيصاليومفي،السئابمصال!ثمهرقيالس!فينة

المياوأخذب5.أراراطجباليعلىجمنهو،

رؤوس!ظهرتحتىالعاش!رالثمهرإلىتتناقمى

منه.يومأولىفىالجبال

النافذةنوحفتغأنيوماأرتعينتعذوكان6

فخرخ.الغرالتوأرستل7الس!فينيمافيصتعهاائتي

المياةتجفت!أنإلىووتسجيتروحواخذاكرابلما

ليرىجمندهمنالحمامهأرس!لتم08الأرضىعن

تجل!فلم9،الأرض!وج!علىالمياةقفبهل

فينوحإلىنرتجعتيرخيها،مستقراالحماتة

الأرضوج!علىكاتتالمباةلألى"،السثفينإ

لى!ىمر

إلىوأدخلقافأمسكهاتذةنوحوقدكلها.

اخرأئامسئثغةأيضاؤأثئطر01.معهالسسفينه

"فرتجغب،السمفينيماينالحمائةفأرستلوعاد

زيتونيوزقةقمهافيتحيئالمساءفيإلييماالحمائة

الأرضيى.علىتلتالمياةأننوحفعيتم،خضراء

الحماقة،وأرسملاخرأتام!س!بعةأيضاثئظروآ12

+القرةهذ؟إلييماترجغفم

وصةصا+.13
عمرينمح!والسثالواحد؟السن!وي

الأؤلي،المشهرينالأؤلياليؤمصفي،نو!ء

يخطاعنوحفرغ.الأرضيىغنالمياةتجفب

وفي14ناشيفا.الأرضيىوجةفرأىونطرالس!فينه

ينة،والجشرينالعحئاجصساليومفي،الثانيالثمهر

الأرضى.تض!ب



9و8بنالنكو01

السفينةمنالخروج

جمن16"آخرفي،:قاكنوحاالله5؟فخاطت

تنيلثقىنسوةوبنوكوآمرأتلثأنتالسئفينيما،

الطيورمنمغلثحيوالؤكلوأخرفي17ةمشلث

فيفتتوالذ،الأرضيعلىتدلتماوسائروالسهائمص

وتنوةنوحفخرقي018عقي!اوتكروتشمؤالأرضيى

م!نجوالبكل914.سهتنييماؤلسؤةوآمرأته

الأرضيى.علىتدبفىماوساثركاوالطيورالتهايمص

الحسفينيما.ينبأصنايهاخرتجت

جميعينوأخذللرلثمذتخانوحوبنى

ال!ثئريعيما،بح!بالالاهر؟والطيويىالتهائمص

الربفىؤشمئتم21.المذتحصعلىمحرقابفأصعد

الأرضنألعن"لن:قلبيمافيفقاكالرضىرايخة

فيال!ثمريتضعؤزفهو،الإنسالطيسمبباخرىمرة

ص"،

كماحيكلاهيلثولنحداثتإ،ئنذقليه

فغفث.

باقية،الأرضىداسبو!ا22

والخصاذ،فالررغ

والخز،واليرذ.

وال!ثحخاء،والصميف

والئهاز،والفيل

.أبذا"ئبئئلا

28.؟اقاة90

92-35.:ارج3:

.ا-14؟:2617-7،27:لاق4:

23.:59ب!،16-3ة12تث

.13ش25خرق:الإناندمسفكمن:6

26.ةأتك2:القصورةكل

للعالمجلىيلىنظام

لهم؟وقاذوبنيهنوحااللهوبارك9

ء،ء?4
وستخاهكئمالارض!*.2"انصواوا!نرواواملاوا

وطيورالأرضيىحيوانابجميغوترهبكم

وجميع،الأرضعلىيدب4ماكلت3السمما

?ص?!
ايديحم.فياجعلهاكلها3فهذ.الجراسمافي

منكالبقوليطعائالكمفهؤتدلثخىكل3

،عى
لحماولكن4شيء".كلاعطيكم.النبات

!ه.دمهدننخيكلحياةلأن،تأكلوالاب!دم!

كلمنجساباغ!نهافأطلبأئتمدماوكمأفا5

إنمنال!كلدم-وكن.شفكهاإنسالؤأوحيواني

دتمصتقكمن6.الإفسالإأخييماينجساباأطل!

ضورفعلى.دمهالإنسانيسفلثالإنسالب-

وآكثروافآنموا7.الإنساناللهضنعش3الله

عتبها،".وستيطرواالأرض!فيوتوالدوا

ص-لم!،ا

الان9"اقيمولتنييما:إصنوحاللهوقاك8

تعلإكم،منتسيكموخمقكم"غهدي

الطمورينمقكبمخيبماخليقهكلومغ01

خرقيمماكل،الأرفيووحوشيىوالتهائمص

الأرض!.حيوأنيجمغصينالسحفينهينمقكم

تانيةيخقرضىفلن"،معكمغهدي"اقيم

هـ?صصص"ءد

طوفانيكورولن!حيئجسدايالطوفال!بميا؟

"فذ؟:اللهوتاك013((الأرضلخرالبآخر

4و2ص-ص

وتينءوبينكمتينيامصهالذيالعهل!علاتة

28.:اتكق7:

أعدكم.:أو.معكمعهدكماأتبم:9

به.أعايههماهذاأو:.ععكم!ديأفبم:11

أو:.وبينكمبينىأقيمهالذيالعهدعلامةهذهت12

.17آرج.لكهاوعديعلامةهذه



0111و9ينالنكو

:الأجيالمذىمعكمخي!خليقبمابهل

صكون،الئحالبفيقرحقويمىجغئحت

غيضتمتى14.الأرض!وبينتينيعهدعلاقة

السثحمالب،فيالقوسوطقربالأرضيىعلي

ك!نوتينوبينكمبينيائذي*عهديذكرت

أيفحاالمياهتكونفلا،جدسدكلفيخ!بمانفسي

القوس!وتكون"16.خيجستدكليهيلثطوفائا

الأبدجمأالغهدلأذكروابصرها،ال!ثحالبفي

علىجستدكافيخيةنضيىكلوبيناللهبين

."الأرضي

الغهدعلاته"هذ؟:ينوحاللةوقاك17

علىخيجسصل!كلوبينبينيأقفتهائذتي

".الأرضيى

وبنوه8نوح

السئفينيمامينخزجواائذيننو!!تنووكان

.كنعانأبوهووحام،وياففوحاماساما

ككآنتشترؤمنيمنوحتنوهمالنلاثةاهؤلاء

الأرضي.سمكالب

كرئا.غرسىفلأخ!ءألثكنوخوكان02

فيوتقرىفسميهر،الخ!ريننوحوشرلت21

أبييما،عوزةكنعانأبوحا!فرأى22.خيق!ه

ويافحثسامفأخذ023خارجاوهماأخوييمافأنجر

2(لوراالىومعشيااحمامهما.ع!وألقياةثوئا

إلىوجهاهماوكانأبيهما،عورةييسزا

أبيهما.غوزةأبضرافا،الخفض

به.وعدتماذكرتةأو.ع!دكلطذكرت:ءا

يزيد.تعنيبافثكل!ة27.
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فيالقديمةالعربوتنظمنوحبنىتذكرلائحةهذه:ا

بهفغليماغيهآسئكر؟ينئوخأفانفلما24

عبدا!كنعان"تلعودأ:فقاك602الضغيرآبنه

الرلث"تبارك:وقال36((0لإخؤيكونلمذليلا

وتزيا27ء.لايامعبذاكنعانويكون،ءسايمإله!

ويكولطسامصخيامفيفيسكن،لماياف!ثالله"

."إلهعبلأاكنعان

مئةتلاتالطوفال!تعذنوحوعاش!2

تسغئوحأتا!صكلفكاتت92،ستةوخمسين

مما!.جمذماستةوخمسينمئ!

الأرضسكان

وحامسام،نوحبنيموأليدوهولاء91ه0

تعذالتنينينلهمولذوتنثوياقث

وماداممبوماجوججوتر:ياقثتنو2:الطوفالإ،

جوتر:وتنو03وتيراصىوماضأوتوبا(طوباوان

أليشتة:ياوانوتنو04وئوتجرضةولييفاثأشئتهنار

هؤلا2جمن05لف!ودوذانيئم!ويهئيئم!وترشيثن

،ءصص-

كل،وغستائرهميخلدايهبمالبحراقمتفرقت

لغيها.يخضبجماعيما

وفوطويصرايمكوشى:حاموتنو6

وزغقةوستئتةوحؤيتةستباوتنوكوفى7.وكنعان

وددان.شتبا.زغمةوتنه.وشئتكا

فبجئابىأؤكيفرود،وتذكوش!8

الرلت،أمامجماراضياداوك!ان9ءالأرضي

أماتمجبارض!يادكيفرود،:يقالاويذيلث

وجزافية.عرقيةجماعات

الاشافي.المتوسطالبحرشاطىعلىمدينة:ترشيثى:4

قبرحما.جزيرة:أي:محعيم

.رودسجزيرةأي7(ةاأخأ)رخرودانبم:أو.دودانيم
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وآكا،وآزكبابلممتكتهوأئتدأت01الرب".

هة!ه

الارضتللث"ينشصنعار.ارضفيكلها

ء!ص

غيروزحوبوتنينوىوتنىاشوزإلىخرخ

وهي،وكالحنينوىستينائتيوزسمن12وكالع

وعناتملودبنيؤلدوجمضرايم013العظيمة3المدينة

ؤتذكما،!كسثلوقيوقحروم!"اوتفتوخولهالت

ص!صس

الفيسطيون.ينفمخرقيالذينكفتوز

وحثا،-بكرةصميدونولدكنعان15

رالجزجاشيينوالأمورتينواليبوسي!ن16

أوالإروادين8والسمينئينوالعرقيينوالحؤ"يين17

تفرقتذلكوتعذ.والحماييينوالصماريين

الكعانيين.عشاير

فيصيدونمنالكنعانيينأرضنتو كا91

ستدوتمأثجا؟فيئم،غرةإلمطتجرازلأآتجا؟

تنو9هؤلا002لاشتغإلىؤضئوييتموأذق!وكموزة

يخستبجماغ!كلوغشاثرهمببلدايهمحام

ئغيها.

أبوجم!يعوهو،تنونأيفمايساموولذ21

:ساموبنو22.الأبريافثوأخوعايرئني

وتنو23.وأرامولودوأدبمشادوأشورعيلام

وأربمشاذ024ومماشىوجاثروحولصصن:أزاتم

يحابرؤولذ25.عابرؤتذوشاتح،شاتغؤتذ

آنقسصبأئايهفيلألق.فايجأحدهماآسمآينالط

ؤتذومطان26.يقطانأخييماوآسئم،الأرضن

وقدوراتم27ويازخوحضرقوتوشال!أئموداد

،92صءصصص4

واوفيروشباواييحايلوعوباك28ودتلةواوزال

تقطان.تنوجميعهم9هؤلا.ويوتالتوحيريقة

وفتروس:أوكفشر.ولدكما،كلوجوفزوس:14

منه.خرجالذيكفتور،ك!لوج

اواأ

إلىستفارآتجا-؟فيييشاينمسيهنهموكان03

يبلدايهمسامتنوهؤلاع!31الضشرقي.جتل

لغيها.يحستبجماعةتملوغث!ائرهم

بمواليدهملوحء،تني-غشاثر"هؤلاء32

تعذالأرضفيالأممتمرقتومنهم،واممهم 4ص

.الظوفالز،

فىبابلبرج

واحدةلغ!ةكلهاالأرضىلأهلءوكان"اأ

ؤخدواالقشرقيينرخلوافلما2واحا.وكلام

وقاك3.فماكفأقامواشيئعاز،سمهلفيئقعة

وت!ئثي؟يئئانصتع"تعالواةلبعضقبعضه!م

والترال!الججازةتذكالتئنلهيمفكان،شيا"

لنانثن"تعالوا:وقالوا4.الطينيبدكالأحمر

فلاآسمالناونمثم.3الس!مافيرأس!هوبرجامدينة

كلها".الأرفيوج!علىنتشئث

الفذيزوالبرجالمديتةلتننهرالرلثوترك5

هم"ها:الزب،ففاك6،تبنوتهماآدتمتنوكان

هذاما!واحدةئغةجمبفاولفم،واحذشدب

ثيرعليهميصغمبولن،بدايةإلأعملوهأئذي

هناكونمليلفلننزذ7!يعملوهأنتنوونمما

".بضلغةبعضهميفقتملاحئى،".ت

?صعردو
الارضيىوج!علىهناكينالرب!نشتتهبم8

س!متتول!ذا9المدينيما.2بناخنفكفوا،كلها

الناسيلغةتلتلهناكالرب"لأن"،بايل

عص!،ص
وجيماعلىالربوشتتهمهناكومينجميعا،

!ي6

كلها.ألارضيى

العريالاشتقاقأما.الإلهبابأوإيلباب.1109

.7آرج.بلبلبكلمهفريطها
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مح!آبنسامكانلما:سامموالياهؤلافى01

يمعنتيني.الالوفالببعدأرفكحثمادؤلذست!

مث!خضمنأرفكشادؤتذتعذماسمام"وعاش!

أرنمسثادوعاش!12.وتنابتنينوؤتد،ستة

وعايتئت13.شاتغوؤتذستةوتلاثينخضح!ا

وئلاتمئهأرخشاتغؤتذتعذماأرفكشاد

وتناب.تنينوؤتذ،سينين

وؤتذ-عابز.ستةثلاثينشالغوعاشى14
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وبناب.تنينوؤتذستنينوستغ

ناحوز.وولذستةثلاثينسمروجوعاشى2

ستبما،شتيناحوزؤتذتعذماسروجوعاشى

وتناب.تنينوؤلذ

وؤتذستةوجمشثرجمنيسعاناحوروعاشن21

مثةتازخؤتذبعذماناحوروعاشى25.تازخ

وتناب.تنينووتد،سنةدثئرةقىسمع

بلادفيوأور،العلياالرافدينبلادني:حماران:31

القر.الإلهعبادةمركروكلاما،الفليالرافدين

.8ة11عب2-3؟س!7::1201

او-12

سنةسبعينتار!وعاشى26
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أبراتملذوؤ

.وهارانوناحوز

تارحموالبلى2

أبراتمتازحؤتذ:تازحمواليا2وهؤلا

ومات28لوطا.ؤتدوهاران.و3هارانوناحولت

أويىفي،ميلا؟هأرضيىيأبييماتازخقبلهاران

آئرأتيني،وناحورأبراموتزوقي92.الكلداثيين

ناحورأمرأ؟وأسم،ساراممبأبرات!أمرأ؟آسم

بسئكة.وأبتفكةأبيهارانبنتتئكة

"ءصكاة03 واخذ31.لهاؤلذلاعايرأسارافيدتو

خفيدة،هارانبنولوطا،آبتهأبراتمتارح

كلصءه?صعص

معهمفخرقي،اثيهابراتمائراة،ك!وسماراقي

هشلم

كنعاد،ارفيإلىليذهبواالكلدانييناويىين

عمروكان32،هناكوأقاموا!حارانإلىفجاؤوا

فيتازحوممات.سينينوخضمىمثتيزتازخ

.حاران

أبراميدعوالله

يهق"%رظة:لأبراتمالزب،وقاك12

اتتيالأرضإلىأبيلتوبيبوغشيريلثأرضلث

صص،ءلم++-ء

واباليكلثعظيمةامةفاجعللث2اريلث،،

ئاركيلثوابارذم،بركةوتكونأسملثواعظم
!ء

كشايرجميغيلثويتبازك،لاعنيلثوألعن

،".الأرضي

وذق!،الرب،تهقاككصا،أبراع!فرحل4

سنةصتئعينخئفس!أبنأبراموكان.لوطهغه

،18:18،22:18ق:الأرضعثاثرجمغ3.
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ساساكآأبراموأخذ5.حارانمنخزجلما

يمتلكه،كانماكلةأخييماآبنومموطاآثرأته

فيعليهمخضلااثذينوالعبيا،ولوطهو

.كنعانأرضرقاضدينتجميعاوخرجوا.حاران

أبرأمآجتاز6كنعانأرض!إلىوصلوافلما

جمنذما،شتكيمفيمورةتلوطيماالىالأرفيفي

الزب!وتراءى7.الأرض!فيماالكنعانيونكان

!لمهالأرضنهذ؟أض!"لتسليث:وقاكلأيراتم

.73لهتراتىاثذيللرلتمذتخاهناذأبرامفتى

إيل*بيبشترقيئالجتلإلىهناكمينآنتقلثئم8

وعايغربئهإيلتيتفكانت،خيضتهوتصت

وذعا،للرلتمذتخاهناكأبراموبنى.شترقئه

نحؤتجنوئاترتجلأخذثم9.الرلثيأسمص

الئقبم.صحراء

مصرفي9أبرام

أبرايمفتزك،كنعانأرفيفيجوعوكان.

كانالخولأنفناذ،لتتغردتجمضرإك

تاليضرأبوالبإلىوصل"فلماشديذا.

جميلةآمرأةأئلث"أجمرمثآثرأتيما:ي!اراي

ل!-

هذ؟:ستقولونالجضريونرآفيفإذاأ2،المنظر

إنلثاقولي3.كتيلثويبقونفتقتلوننى،أفرأته

ء-"و

علىويبقوابسمتيثمعاملتيفيحيؤاةاختي

.18لأجيلثحياتي

ء.ء!.ء"ص

ناالمضريونراىيضرابرامدخلولضا14

حاشي!بعض!"اوشاقذهاا.حاجميلةالمرأة

إلىوأخذوهانرعونجمنذفقذخوها،نرغون

16.ة7:53؟غل7:أع

نبعدان()الخرابعاي،!الله)بيتإبلبيت:8

13أو

فصاز،بستبهاأبراتمإلى!رعونوأحستن16.تيتإ

وحممالا.واتنوإما:وعبياوحميروبقركتمله

ضمربابتيتهوأهلنرغونقضمرلتالرلثأقا17

فآشتدعى18.أبراتمآمرأ؟ساراقيبسحبعظيمة

بي،فعثحت"ماذا:تهوقالآأبرإلمحرعولن

لي:قلتيماذاا9؟آهرأتلثأئهاعنيفكتضت

والآن؟ليهـوجةيتكونأخذتهاحتىاختيهي

يىجالهنرغهكأنوأتر02"!وآدضثأثرأتلثخذ

يملل!.ماكلأئرأته!البلادمنيخرجوةأن

ولوطأبرامافتراق

صحراءإلىجمضرينأأبراهضيذ13

تميلث.ماولوكاكلوآفرأثههؤ،الثقب

والمضيمابالماشييمااجاغنئاأبراموكان2

تيبإلىالئقبجمنبزتحلوأخذ3؟والذقب

تيبلين،قبلينتهخيقةنضتخيث،إيل

دعاوهناكمذتحئا.تنى"وخيث.وعاقيإيك

الرل!.بآصمصأبرام

غتمأبراخ!رافقائذفيلفوطأيفماوكان5

تعايمكناهماالأرضىفضاقب6،اوخياوبقر

خصومهووتغت07كثيرةكاتتأملاكهمالأن

فيما،لو!لماشييماورعا؟أبرايمماشيهرعا؟بين

الأرضي،فبئقيموذوالقرريونالكنعانيون

بينيخصومة"لاجصن:للوطأبرامفقاك8

فتحن،ورعايلثرعاتيتينولا،وتيتك

?س

تذيلث،تينكلهاالأرض!9.اخؤابزجلالب

أورشليم.منالثالإلىكلما5
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إلىفأذهبال!ثتماليإلىتذق!.عتيفآنقصل

اصثمالز(1.اإلىفأذهح!ا!ينإلىأو،ا!ين

بآتجا؟الأردنوادقيفرأىغيني!ئوط!هصفر!.

كأرض!،الرد!شكحنة،كلهريانصوغر

".وغمورةسدوآالرلثدئرأنتبل،جمضر

إلىورخلالأردنو)ديينفسحهلوطأفآختار1

فأقاتم12.الآخرغنيالواحذوأنقضل.القشرقي

مال!فيلوطوأقاتم،كخعانأرضيفيأبرام

وكسان13.سدومجوايىإلىخيامهونقل،الوادي

الرئت.أماتمحذاخماطئينأشراراسدوتمأهل

حبرونفيأبرام

لوكا:فالرقهبدذمالأبراتمالرلثاتوقا14

فيهأن!تاتذتيالضوصعصينوآنظرعيتلث"آرغ

الأرضممهذ؟15،وغرئاوشئرقاوتجنوئاشيحالا

وأجغك16،الأبد"إلىولنسيثللثأقمهاكلها

نألأحدأعنفإن،الأرضيىكترالبنسفلث

أسث!أ-قمص7.يحصىأيضافنسللث،يحم!ه

أقمها".للثلأني،وغرضحاطولاالأرض!في

ممرابلوطإلىحتىيجاميماأبرام!فآنتقل

-.للرلتمذتحاوتنىهناكفأقاتم،خههـونفي

لوطااينقذأبرام

شيثعار،تيلثأمرافلأئامصفيكان14

علإتم،مللثوكدزلمومر،الآسازتيلبوأريوك

تيكغباحازبوانهمأ2،جوييتمتيلثوندعاك

تيلثوشيتآلت،غمورةتيلثوبرشاع،سدوتم

:عدنجنةإلىتلميح:الربكجنة:13015
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وهيئبالىوميلث،صحئوييمتيلثوشمئيبر،أدمة

فيرجالهمحث!دواجميعاهؤلاء3صوغر.

!أكانوا.الصئثالبحروهؤالسئديمصوادي

وقي،ستةعثئرةآثتيئيكدزلقوفرخاضعين

الرابعةال!ئنيماوفي5.علييماثارواعشرةالثالةالسئن!

فأخضعوا،حلفاوةوالملوككدزتغوقرجاءعثئرة

فيوالروزتين،قرنايتمغشتاروتفيالرتائئين

والحوريين6،!ريتايمضتوىفيوالإيمئين،هاتم

خدودعلىفارانس!هلحىس!عيرجميهمفي

جمشفاطعنيإكوجاؤوارخعواثئم7.الضحراء

كلهاالعمايقةأرض!فأخض!عوا؟تادش!وهيئ

فخرج08تامارحضودبفيالمقيمينيينوالأمور

2،وباوصبوشمآوأدم!وغمورةسدوتمملوك

ءص!ء

السذيه!وادكبفيللقتاليواضطفواصوغروهيئ

9
تيلثوتلإعاك،عيلاتمقيلثكذزلغوقرمغ

!إيثوأريوك،شيئعازمللثوأصاقل،جوييتم

المخمسإ.مفابلملوكأربعةوهمالآساز،

ء-?.كاة01
القايى،ميئابار-ك!ثيرهالسذيمسوادفييلىو

في!،،سقطاوغمورةسدوتمقيكاهرلتفلفا

جصكلالغزاةفأخذ11.الجسلإكهربواوالباقون

وتضوا.وفؤوتتفموغمورةسدوتمأهلثرقى

إبزاهيمآ،أخيآبنلوطا،أيضاوأخذوا12

.سدوميمدينة2كامقيمالىوكان،و!ضواوثروته

وهؤالي!هـانىأبراتموأخبرالئاجيناحاافجاة3

أضكوذأخي،الأمورىقفراتفو؟يمنذمقيها

نأأبرامسممعفلما"أ.أبرامحلفالموهم،وعانر

.91-18فرج:وعمورةسدوم
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فبالمولودينتواليةجضغالأسثر.فيأنجييماآبن
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سنبما.مئ!أرقيويعذبوتهمأهلهاورفيستعباهم

تستعباهم،اتتيالأقةسأديناولكئى

وأنت15وفو".ثرقيذيلثبعدفتحرجون
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يرقبهواأنإلىالأمورئينأطردلنلأتي،خنا

."الجقالتيستوجبماصالإثمين

الطلام،وخئتمالئ!صىغابمبإنفا17
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عنايلث.صراخ!عالزدثلأن
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إنسالب،كلعاىمرفوعةتاة
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وأمما"2تعد؟.ينينسيهئؤئذأكهذامغه
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وانميهاباركهاناوها،لكفس!جضتإسماحيل

تسقهوأجغلرئيئادثمرآثنيوييذ،اجاوأكئرة
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هـضهوآرتفغ

وجميغ،آبنهإسعماعيلإبراهيمفأخذ23

كلأفي،بمايهآقتناهمواتذينبييهفيالمولودين

فيأبدايهمينالغفقةفختن،تييهأهلامقدكم

وكان"3.اللةأمرةكماذايإ،صاليومذيلث
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محه-أخ!نواهؤلاء2.الغرباينيمايهآقتناهم

!أفياللهظهور
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و54-

ازيللالا:قاك؟لاجمشرينهناكوجذتوإن

ألا:إبراهيمفقال032،يلصثرينإكراماالمدينة

وجذتؤإن:لآخرصمرةفأتكلمص!دييخضصث

إكراماالمدينةأريل"لا:قالآ؟لماع!ث!رةهناك

((.للعش!رة

مغالكلامينفرعجمنذماالرب4ومقمى33

ئقيمةخيمثإلىإبراهيئمورتجغ،إبراهيتم

سلىومخراب

جمنذإلى-سدوتمالقلاكالب!فجاء91

فلما،المدين!!1ب!بالبجالسمالوطوكانالغرولب

الأرضيإلمطيوجهيماوسجذيلقاثهماقاتمرآفما

وبيتاعبدكماتيزإلىيلا،س!دكما"يا:وتاك2

تستأيفال!باكراصالصباحوفي،أرجلكماوآغ!ميلا

.ح81:2رج:نكاالملا:9101

ىأ12-13(ة13)رخالمدينةببابجالماوطوكان

المدينة.بابعندالتىالاحةفي
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.!تبيتالمماخيمافيبل،"لا:فقالا.ستقركصا"

تيته،ودخلاإلي!مالاحتىكثيرأعقيهمافأتغ3

فأكلا+فطير!وخبرو!ةلهمافعيل

جميعا،سدوآرجالجاعيناماأنوقبل4

جهة،كلينبالتيبوأحاطوا،وشمبوخاش!بانا

اتلذال!الرجلانيإأين:لهوقالوائوطافنادوا5

حتىإليناأخرخفما؟الليلةتيتلثدخلا

نضاحقهما!.

وراءهالبا!توأغلقلوطإليهمفخرقي

مابنتالإلم!8.إخوتيياس!وءاتفعلواالا؟وقاد7

كل،ء،

ماجهمافآفقلواإليكماخرجهما،زجلاضاجغتا

ش!يئا،بهماتفعلوافلاالزجلال!وأما.لكميحلو

جمن"أبتعذ:لهفقالوا49((.ضيافتيفيلأنهما

وتتحكتمبيننايتقيمالغري!بأيهاجئت!هنا

بهما".نفغلجمماأسوألجثئفع!لالأنفينا.

الباصبإلىوتقامواالوراءإلىلوطاودفعوا

لوطاوجذباأيدتهماالزجلالإافقا0.يتكسيروه

ائذينالرجاذوأما".البالتوأغلقاالتيبإلى

!،بالغقىالرجلالطفضرتهمالتي!ببالمحبعلى

نأغنفعجروا،كبيرهمإلىصغيرهمين

البالت.يجدوا

أيضاللثشن9:لفوطالزخلالط2!وقاك

واترباةوتناتوتنوناصهارللتكانانهنا؟

فهذأ013منهافأخلإخهم،المدينيماهذ؟فيآخرون

بلغتأهليماعلىالمئ!كوىلأن"،ستنهيكهالمكان"

لوطنخربخا04"ينهيكهمنأرسقناالرب"شامغ

.99تضرجاعتبار.كلفوقالضيافةتراعد8:

118.:6مل2قابالصىفضربهم:11

.7؟2بط16:2

ينأخرجاتوقما:بنتيإالخاطبينلصتري!وقاك

كقنفكان."المدينةس!يهيكالرل!لأن،هنا

صهريإ.نطرفيتمرح

يشعجلانيالملاكالبكانالقجرطقعفلحا"ا

وآبنئيكآمرأتلثخذ"تئمةلهويقولأدزلوطا

جمقائاالمديخيمامغتهلكوايئلأ،فناالمرجودتيني

بحدهالرجلالطأم!كلوطلباطأافلما6لها".

عليه،الرب"ل!فقيما،وأبنتيهأمرأتهوبيد

يه.هناكالمدينيما-وتركاةينوأخرجاة

تهقاكالمدينيماينئخرجاييماهماوتيحما17

ودىايلثإلىتلتمثلا.بنف!يلط!اثج:أحاهما

الخبلإلىوآهرلث،كليماالسئفلى.فيتميئولا

س!دييا"لائو9:فقاك89ا(0تهيلثيثلأ

فأنقذلتبرحمتلثوغمزتنييىصاكنفث91

الخبل،إلىأهرلتأنأقدزلاولكتي.حياتي

المدينةيلكأئا02.فأموتالسو2تجقنيفربما

فأنجؤ،إليهاأهرد!فذغني،وصغيرةقريبةفهيئ

لنللث"إكراما:لهفمال021لمابححالقلضغرها

سصصء،

إلىبالهرلباصرخ22.ذكرتالتيالمدينيماادمر

إليها".تعلحتىشيئاأفعللنلأني،هناك

صوعر!.المدينةسمميمبولذلط

ودخلالأرضيعلىالثمم!ىأشرقبفلضا3

سدوتمعلىالرب!أمطر(2صوغر.مدينةلوط

مغفذمرها2،02ال!ماينونازاكبريتاوكمورة

.،الأرضيونبابالماتس!كال!صوجمبعالوادي

غموذفصارتالوراءالىئوطامراةوآثتفشب26

.الصغيرةأيصوض:22

؟2324-؟11:15،11تق؟2-25!ا

.ي!7؟2:6بط2؟12،17:92ة01لو
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جملحع!ء.

ائذيالمكال!إلىالغدفيإبراهيمربكر-37

سدوتمجهةسإلىوتطلعص38،الز!ثأماتمفي!وقص

الأرضيذخالآفرأى،كليماوالواديوغمورة

.الأتونكاخال!صاعدا

كانافتيالواديهاناللةأهللثولما

ينئوطافأخرقي،إبراهيمتذكر،بهايميئمئو9

الذمايى.وستي

عمونو!حالمؤابيينأصل

!جمذ،ضوغرفييسكنأنئوطوخالت03

وأبنتا.ة.هؤبالمغاروأقاتمالجتلإلى

ومماأبونا"شماخةللص!غرىالكبرىفقالحب31

أهلىعاد؟علىيرؤخنازجلالأرضفي

خمراأبمانانستيتعاتي32.كلهمالأرضي

أبافمافسقتا033نسلآ"أبيناينونقيئمونضاحفه

وضاجتالكبرىوجاءب،الليلةيلكخمزا

قياجمها.ولابنيايهاتعلملاوهؤأباها

:للصغرىالكبرىتالبالغدوفي34

الليلةخمزافلتسئم!،أبالبارحة"ضاجدت

نسلأ،.أبيناينلئقيتمأنحبوضاجعي!،أيقحا

وقام!ب،أيضماالفيلةيللثخمراأبافمافسقتا35

ولابنياجمهاتعلئملاوهؤوضاجغثةالصغرى

أبيهما.ينئوطآبنتافححل!ب36قيايها.

أبووهؤ،*موألتوسمئةآبئاالكبرى+فولدب

آبئاولدبأيضحاوالصغرى38-اييومصإلىالمؤابين

ص.اليومإلمطعمونتنيأبووهؤ،"عقىبنوسمثة

.17:32ر:26

الميت.البحرشرقيالموآيونأقام.أبوهمنأىموآب*:

اوفهءا!لالةهذاعصا!.ءأ!!0.5ول3

02و1

جرارفيإبراهيم

أرفيإلىفناكينإبرأهيموآنتقل02

بمدبنهونزكوشوزقابش!تينفأقاتم،الثق!ب

"هيئ:أمرأيهسارةغنإبراهيئموقاك2تجراز.

فأخذ4تجرازقيلث،أبيمالثفأرسل.((أختي

الليلحلهاصفيأبيماللثإلىاللهفجاء03"سارة

أخذتها،التيالمرأ؟بستب!)استموث:تهوقاك

آقزد!أبيماللثيكنولم04"برجلمئزوجةقهي

تفتل؟بريئةامةأ،سئدي"يا:فقاك،إليها

ء2

ليلاوقالت،احتيهيئ:إبراهيئمليقاكداما5

ونقاوقلبيفبسلام!؟أخيهؤ:أيضاآمرأئهو

"أنا:الحلمفياللهلهقال6هذا".فعفمتيدي

ولذللث،هذافعث!تقليلثبسلاميماأنكأعرمث

؟روالآن7.إلىفتخطاتمسمهاأنينمنغئلث

فتحيا.لأجللثيصلينيفهؤ،الرجلآمرأة

هاللثئذلاأئلثفآعلثم،ترد!هالاكنتليان

((.-شعبلثوجميغأنحت

جمييئوآستدعىالغدفيأبيماطثفبكر8

خوفافخافوا،جرىممابكلوأخبرهمرجاليما

در:وقالىإبراهيتم.أبيماللثدعائئم9.شديذا

خىإليلثأذنبحثوبماذابنا؟فقفحت"ماذا

ما؟عظيمةخطيئةمملكتيوعلىعلىجلئحت

أبيماللثوسأ"ك01أحا!.يفعفةلابيفقفصت

هذا؟"فغئحتحئىللثخطر"ماذا:إبراهيتم

لخوفيوجودلاأن!ظنئت:إبرأهيئمفأجالت"

بسببالناسىفيقتلني،المكايىهذافيالت!

الحميمة.

.الأردنهضابملىالأردن!هرشرقيالعمونيونأقام

07*،!-؟.،9ة.،55
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آبنةلاأبيآبنةأختىهىوبالحقيقة12.أمرأتي

ص--?!34

يناللةضردنيفلما13.ليامراةفصارت،امي

عتيقلمبإنإلىتحسيمين:لهاقلمتأبتيب

".أخي!:ذهثناخيئما

وعبيااوبقرأغتحاأبيماللثفأخذ14

+!
إلي!واطذلإبراهيتمكلههذاوأعطىوجوارقي

بلاديهذ؟دا:أبيماللثوقاك015تةآمرأسارة

وقاك6؟0((للثطاقيخيئمافأيئم،تكيلثتين

وهو،الفضيماينألفاأخافي"أعطي!ت:لسارة

وصيواهممقلث9قنكلغيوفيأماتمآعتبارزذللث

الت!،إلىإبراهيمفصلى7؟0"-أتزؤخلثلمئيبأ

فولذن،وجوارتاوأمرأتةأببماللثاللةب!بقى

أبيماللثبيتفبرجمكلأغلقالرلثوكان

إبراهيتم.أمرأ؟سارةبسبب

إسحقموللى

لهاوفغل،قاككماسارةالزب،وتففذ12

أبنالإبراهيتموولدتسارةفحقلت2-.وغذكما

عنههاللهتكلتمائذيالوقبفي،شيخوختيمافي

آبنهإسخقإبراهبموختن4.إسخقفحتحاة3

وكان05"اللهأوصاةكما،أئامثمانيةآبنوهؤ

وقالت6.إسقؤلذحينصن!مئة%دنإبراهيم

سصمعم!نكل،كاأضحلثجعلني"الله:سارة

يقولاكان"تن:وقالت107"أيضالييضح!

هذه:أو،أقىوجكلمبأقاعنبارردلكوهو:16

بريظ.أنكلأتاربكنبرهنعلامة

11.أتبا؟01؟18رج210:2

.78:أع؟لأ17:2تك4:

2123و2

ؤتدليثأناوها؟بتينلإبراهيمسئرصغسارةإن

"إشيخوخيإفيآبئاته

والمماعيلهاجرطرد

و!ةإبراهيموأقاتم.وفطمالص!بيك!ر8

إسحتق.يطاميومفيعظيصة

ائذكطاليضريةهاجرأبق!تارةورأت

إسخق،أبيهامعيلعمث"4لإبراهيتموتلىئة

الجاريةهذ؟"اطرذةلإبراهيتمأفقالت0

آبنيمعيرثلاالجاريةهذهفآبن!وأبنها

لأن،الكلائمهذاإبراهيتموساء".!"إسحق

"لا:اللهتهفقاك012آبتهأيفصاكان،عيلإمط

صءص
جارييلث.وعلىالضبيئعلىالكلائمهذابسووك

بإسخقلأن،سارةللثتقولهمالكلإحمغ

أجعفةأيضاالجاري!وأبن013!فسلالكيكون

?2?
لا.صحليلثمنلانهامة

ويربةخبزاوأخذالغدفيإبراهيمافبكش4

حميمهاعلىالضبيئووضغلهاجرفأعطاهما،ماء

صحراءفيوجههاعلىتهيمفضتوصرقها،

سبغ.بش

هاجرفألقت،المربهين2الماونفذ15

ومضت16الأشجارإحدىت!دتالضبي

تقوزوهيئقوسرمحتيئغلإعلىقبالتةفجلضت

1(،يموتالولذأرىأناريا"لا:نفسيهاي

بالبكاء.صوصارفعتجالسةقيوفيما

في.العبريةنيهكذا.يضحك:حرف!.بلحبة9

!طهد.المعلمينتقاليدفي.يضايقاليونانية

92-03.:4غل:01

18.:11ب7؟90روة12



النكوينأ24

ملاكفنادى،الصبىصوصتالتاوستيئ17

ياللث"ما:لهاوقاكالماءينهاجرالت!

خي!ثالصبيصوتالقهمتمغ.نخافيلا؟!اجر

بيد؟،وخذيالضبيئآحمليافومي8هؤ.

بص!يرتهااللةوفتغ91".عظيمةأمةفسأجطلة

المربةوملأبالبئرإلىفضت،2مابئرفرأت

الصبي.وسقمبما:

فأقاتم،كبزحتىالضبيمغاللهوكان02

أقاتموحين21.بمالقوسيىدىام!اوكان،بالصحراب

أرضيينبآمرأةأمهزؤتجته،فارانبصحراء

ضصر.

سبعبئرفيالك-.وأبيماإبرأهيم

فيكوكمغأبيماللث5جاالأتامصيللثوفي22

بغلثاللةأن"أرى":لإبراهيتموتاكجيشهرثيسي

لاأنكبائتإهنالمطفآخلص23،تعملهماكلفي

معروفاتبادلنيبل،ونسليبذريتيولاببتغلأر

فيهادا.تغربتاتتي.والأرضنأئا،بمعروفي

إبراهيموعاتدت025(("أحيف:إبراهيمفقاك24

عبيامنهآغتضبهااتتىالبئربخصوصيىأبيماللث

تنأعرمت"لا:أبيمالل!فقاك26.أبيمالث

!بستيغتولإلاأناأخبرقنيأنمتفلا،هذافغل

وبقرا،غتماإبراهيئموأخذ27".الآنإلى

وأفرد28.عهذايهلاهماوقطعاأبيماللثفأعطى

.حدةعلىصالغنممننعاجسمبئإبراهيم

الثعاجالس!ئعهذ؟"ما:أبيحالأتهفقاذ92

إبراهييم:فأجاقي03جد؟؟"علىأفرذتهاالتي

يأنيليشهادة،تديينتأخذنعاج"سبغ

الفم.بزأو()نعجاتالبئبئرأىسبعفي:31

.ا:3اخ2:عورية:2202

22و2

بئرالقوصحذلمجطوسمى031ا(البئرهذ؟حقرت

المتفان.تتمفييمالأن،!سبغ

رتجغ،ستثغبثرفيتعاهداوتعذما32

أرضيإلىجي!ثيهرثيسىوفيكولاأبيماللث

س!ثغ+بثرفيشخراإبراهيموغريم!33الفلسطئين

السئرتدفي.الإتهالرب"بآسمصفناكودعا

+!ء...ير34

ائاماالفيسطيينارفي!إبراهيمولعرلت

.كثيرة

للربذبيحةإسحق

اللهأمتحنالأحدابهذهوتعذ22

:تاكإ"إبراهيم"يا؟لهفقاك،إبراهيتم

أبنلثإسحق"خذ:قاك2أنا".!أ"!3،

،!موريةأرضإلىوأذهحثتج!هائذيوحيدك

."عليهلل!أدج!لعلى*محرقةأصعذةلرهناك

حمارةوأسرقيالغدفيإبراهيمفبكر3

خديهينآثنينيأخذثئم،لمحرقإحطئاوشقق

ائذيسالموجمعإلىطربميمافيوسازآبتةوإسخق

إبراهيمرغالئالثصاليوموفي4عتيهاللهدثه

لخادقييما:فقاك5،تعيدينالمكانفأبصرعينيه

والضبيوأنا،الحمايىميئفناأشقا"آنتظرا

إليكط.".ونرجعفنسحا،هناكإلىنذهب

ووضعه،المحرقإحطتإبراهيموأخذ6

النازبيدا؟وأمسلثآبنإ،إسحقظهرعلى

إسحتقفقاك7مغا.يهلافحاوسارا،والسحكين

:تاك"-آنجبيا"نعم:قاك"!أبي"با:لأبييما

للمحرقإ؟"الخرومتفأين،والحطبالنار"هنا

.17-11:91عب:محرتةأصحده
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الخرودتلهيذبرالله"0؟إبراهيمفأجال!8

مغا.يهلافماوساراآبني!.ياللئحرقإ

اللةدكةائذيالقوجمعصإلىوصلافلما9

ورثت،المذبغفتاكإبراهبئمتنى،عقيه

كلووضقه،أبت!إسخقوربط،الحطت

يدة،إبزاهيمومذ01.الحط!بفوقصالمذبح

الرب2ملاكفناداه11آب!ته-.ليذت!ال!كينفأخذ

:قاك"!إبراهيم،"إبراهيم:وقاك2المممماين

إلىيذكشا"لا:قاك12أنا".ها،نعم5

أئلثعرفثالآن.شيئاب!تفعلولاالضبيئ

وحيلإكلأ.بأبيلثعلىتخف!ت!ما،اللةتخامث

كئشحاوراةةفرأىونطرعينييماإبراهيمفرغ13

الكئئيىعلىفأتبل،المئ!خيراببينبقرني!عالفا

"اوسمى.آبيهتدكمحرتةوقا"قهوأخذة

إلى3فيقا.يذبز""الرب،القوصغذللثإبراهيم

.!يدترالرفيجتبلهذا:ةاليوم

بينثانيةإبراهيتمالرث2ملاكأونادى

"يقوذ،هاقسضثبنفسي:وقاك16الثماء

بآبيلثبخفتوماهذافعئتأنلثبما":الربد"

كنحويمنسللث،واكثزفا،باكك17،وحيدك

وترث.البحرشماطتيعلىائذيوالرملالسحمآء

نسيكفيويتبازك18أعداثإ،ماننسللث

"لم?
.،"ليضمغتلانلثالارضياتمصجميع

فقاموا،خادقيهإلىإبراهيمرتجغثم

.فناكإبراهبئموأقاتم،ستئغبثرإلىمغاوذهبوا

-يرىالربأو:8آرجبدبر.الرب:14

.14-6:13عبرج:أقستبنف!ي:16

.11:12عبرج؟22:17:نسلكأكز؟17

2325و2

ناحورنسل

هالإبراهيتمقيلالأحدابهذ؟وتعذ02

عوضا213:أخيلضلناحوزتنينوتدثأبضحايفكة

أزاتم،أباوقوئيل،أخاةوبوزا،بكره

وبتوثيل.وبدلالتويخلداش!وحزؤوكاسذ22

يلكةوتدثفمافانيةلاهؤلاء.رفقةبتوئيلووتذ23

وآسمهامحظثتهوأما(2إبراهيمآ.أخيلناحوز

وجاختمطابغأيضاهيفوتدصث،رؤومة

وتعكة.وتاخثى

ودفماس!ارةوفاة

ستةوجمثثرينوستئغامثةسارةوعاشت.23

أرضيىفي،خبرونوهي،ألرخ!قريةقيوماتت2

ويبكيسارةيناب"إبراهيمودخل.كنعان

لتنيقاكجمايهاصأمامينقاتمفلفا3.عليها

دعوتي.تينكمونزيلغري!ءانا9:ج! -ء4ث"

ينقيتيفييمالأدينجمندبهمقبرا"أميلث

يالأ6"إسئقغ:جثابتوفأجاته5".أمامي

بيننا،فيماا.قامارفيغجعقلثالله.ستدي

تمنغيناأحذلا،فبورناأفضلفيقيتلثفآديخن

دا.تيتلثفي!لتدينغنكقبرة

الأرفي،ظل!لأهلوآنحنىابزاهيمفقام7

نأتقبلونكنتمأإن:لهموقاك8جمثلتني

مينوأطلبوالطفآحمعواأماميبينتيتيةأديخن

التكفملةمغارة-."أن9-
يعطىصوحربنيلىعمر

12:3!.18:رج

.9-3؟110برخ:كرب:!ا.23

.7:16أعق:قبزاأملك
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قبرألتكون،كاملبثمؤحقل!قئفيفيتهائتي

الحئي!غفرونوكان01.تينكمفيحاأملكه

علىإبراهيتمفأجالت،جثبنيمعجال!ما

تجلسيىإلىجماؤوااتذينجثتنيكلصتسامع

لى.آسضغ،سجديياإ)الأأالمدينيما:بالب

هذ؟.أيضافيهائتيوالمغارة،للثوهبتهالحقل

فا؟يخن.قوميتنيينبمشهلإ-يه!للثهبه

لخآإ.

الأرضى،يلكأهلأماتمإبراهيمفآنحنى

تسضغ"تيتلث:تسايجهمعلىلغفرونوقاك13

فأدينيئيخذة.الحقلثمنفأعطتلث،لي

إبراهيتم:غفرونلم"افأجالتهناذ".ضيني

مئهأرخ!ثساويأرض!.سئديلايالي"إسقبئ15

آديخنوتيتذ؟بينيلهاقيمةفألة،،يضةمثقالي

تهؤورنلغفرونإبراهيمفسيئ016"فيهاتيتلث

يأجث!،بنيصمسامععلىذكرهاائتيالفضة

التحالي.تينرائجهوممايضيمامئقاليمئ!أرج

المكفيل!فيائذيغفروذخقلفأصغ17

شخرينفييماماكلوالمغارةالحقل:قفرائجاة

لإبرأهيمئفكا28بهالمحيطةخدودهصبجميع

بالبإلىجاؤواائذينجثتنيكلينبمثمهل!

آمراتةسارةإبراهيئمدتنذلكوتعذ91.المدينيما

وهي!ثرا،تجاةالمكفيليماخقلمغارن!

آنتقلوهكذا02.كنعانأرضيفي،حبرونلم

ووصلتركيامنجازواالحثيرن.الحثىعؤوقة01

كخطن.أرضإلىبضهم

كراقا.11لم04ويساوىشاتلأوة.مثقال:15

هذهكانت:فخذىتحتيدكضعة2402

بالوعد.الالتزامعلىوللتأكيدالقسبملمرافقةسائدةالطريقة

24و2

إبراهيتمإلىجثتنيينقيهائتيوالمغارلمالخقل

لقبلأ.مفكا

إسمحقزوأج

وبارك.الس!نفيوتقاتمإبراهيمرشاخ42

إبراهيئموتاك2شي؟هكلفيإبراهيتمالربلم

"ضغ:أ!لاكه-جميعوكيلتيت!خدملكبير

إلهبالرتورفأستحيفك3*فخذيتحتيدك

ينلآجمبزوجةتأخذلاأنالأرضيوإل!الس!ماء

إلىبل4،تينهممميمأناائذينالكنعانييننجاب

لآبنيزوجةوتأخذتذصبكثميرقيوإلىأرضي

نأالمرأةأتبرئمما:الخادئمته!فقاك.إسخق

إلىبآبيلثأرجغنهل،الأرضيىهذ؟إلىتتبغني

إبراهيم:تهفقاك6مها؟"حثصتائتيالأرضي

إلهكلفالرب74هناذ.إلىبآبنيترجعأن"إئاك

تسقطوينألبتيحبينأخذنياثذيالسمماء

"لش!لين:قالليوأتسمكلمنيوائذي،رأيسي

ءص"لم

اماتلثملاكةئرسلهؤ،الارض!هذ؟اجمطي

المرأةأب!توإن8.هناكينلأبنيزوجةفتأخذ

فلاآبنيأماطه؟يمينيينبري:فأنتتتبغكأن

تح!تيذةالخادئمفوضغ09ا(ه!ناكإلىب!ترجغ

ذلمجث.عللهوحقفس!د؟إبراهيمفخذ

حطليينحماليع!ثترةالخادئموأخذ01

إلىمتوجفاوساز!عنلأهماخيرينوشيئاسئده

ونظم:بديلةترجمة:عندهماخبرمنوضآ:01

.سيدهخيرات

أيفحاوهو.الأشوريةالنصوصتوردهاسدينةاصمناحور:

ناحور:مدينةواصما-27(.ا)آابراهبمأخياصم

31(.ة)11حارأن
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فأنا!!ا.ناحوزع!مدين!إلم!،الئهرينيأرامص

عنذ2المابئرعلىالمدينة-خارجفيالجحال

2.ماليستفينالن!اءصخروجوقست،الغروب

إبراهيمآ،س!ديإلةيارب4،"دا:اوواك

ها13.إبراهيتمس!ديإلىوأحسناليوتموففيي

المدينةأهلوبنالث،الماءعينعلىوايفأنا

التيالفتاةأنفليكن14،ما!ليستقينخارجات

لمحتقوذ:،لأشرلتجرتلثأميلي:لهاأقولا

ائتيهيئتكون،أيضاحماتمثأستي!أناآضث

أطآأعرهـتوهكذا.إسحقلقبدكعينتها

".س!ديإلىأحسئت

يىفقةخرجتحتىكلامهييمكادوما15

يفكةآبنيبتوئيلآبنةوهي،كيمهاعلىوجرئها

الفتاةوكانت!16.إبراهيتمأخيناحورآمرأة

الغيزإلىفنزلت،جذاالمننهرجميلة،بكرأ

إلىالخادئمفأسرعا07وضيدتجرتهاوملأت

((،جزيلثمن2ماش!ربةأسقني)ا:وتاكيقائها

وأسرعتسمدي".يا"إشرلث:فقالت18

فرغتولما9؟.وسقئةيلإهاعلىجرتهافأنزلت

حئىأيفمالجممايلث"أستق:تالتسفي!ين

جرتهاوأفرغتفأسرعت02كفايتهالا.تشصرقي

لتستقي،الئرإلىمسرعةوعادتالح!وضيفي

يتأملهاهؤتينما21،حماييماصلجميعفآستقت

لا.%مطريقهالزد!س!هلهلليعرمتصامتا

أخذالش!ردبينالجحاذفرغبولما2

يثقالييصفؤزنهاذقمبمينخزامةالرجل

ذق!ب،مثاقيلعشرةؤزنفماليذيهاوسوازبني

فيهل،أخبريني؟أنحبتنلابنأ:وقاك23

الرجل،خلوأو،الرجلوأدخل:32

ته:فقمالت24فيإ؟"تبيتموصعأبيلثتيعب

ناحوز".آمرأهيفكةآبنيبنوئيلبضت"أنا

والعلضالتبنمقكثير))جمندنا:ثهوقالت25

سماجلأاالرجلفركغ026"أيقحاصللضبيبوموضع

إبراهيتمستديإلهالرئ!تبازك":وقاك37للرل!

لهداني،سئديغنوإحساتهرأفتهيمتغلمفهؤ

((.أخيهتيبإلىطرقيفي

ل!كى4و

بماواخبرثامهاتجمبإلىالفتاةفاسرعب28

مخرخ،لابانآسمهأخلرفقةوكان93.جرى

حالما03،العينإلى،الرخلىإلىمسرغالابان

يدتهافيوالسوارينياختيأنضفيالخزامةرأى

افوجذ،((ليالرجل0قالهماهذا":تقو3وستمغه!

فقاك31.الغينيجمنذالجماليمغواقفاالرجل

فناتم!لماذا،الرلتباركةتنيااادخل:ته

ومو!حغاالتيتف!أثوأناصالخارجفي

وخلالتيبإلى"الرجلوأدخل32؟"لجمالك

وأعطى،والعلضبالئبنوجاء،حمايهعن

معه.اثذينوأرجلرجلي!لغسلما!الرجل

"لا:الرجلقالبالالعامجيءولقا3

:لابانتهفقاك.آجمنديماأتوكحتىآكل

إبراهيتم،خادم"أنا:تاك34"تكلئم".

أعطاة.فآغتنىكثيراس!دىبازكوالرب"35

وحمالأوإما!أوعبياوذقئاوفضةوبقرأغتما

بعدمماآبئاآمرأتهسارةلهووتدت36-وحميرا

يميلث.ماجميغسمديفأعطاة،شاخت

روجةلآبيتأخذلأ!قاكسئديوآستخقفنى

بأرصمهم،كميمأناالذينالكنعانمينتنابين

وتأخذتذهبغشيرقيوإلىأبتيتطإلىبل38
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المرألمأتبرم!نجما،لس!ديفقلت093لآبني!وجة

سلكمثأئذيالرب،:ليفقاك04.تتبغنيأن

طربقلث،وئسقلتعلثملاكةئرسلأماته

أبي.تي!بوينغشيرتيينلآبنيزوجةفتأخذ

صمصس5،ص.11

وإذا،ليحلفتهاالتييمييلثيننبراوبدلك

ينأيضابريئاكنتئعطوكولمغثيرتيإلىجئت

يا:وقلثالعينإلىاليوتمفجئسث42.يمييلث

كنتإناريى،إبراهيمس!ديإلهيا،رب

ضنعلىواتفأناها43-هذ؟.طرقيئسفل

لها:وأقولالنستقيتخرجائتيفالضبيةالماء،

لي:4"!وذ،جريلتينما-شربةآسقيني

المرأةهيئتكونوأبضمايجمايلثأستتيوأناإشرلث

سمدي.لأبنالربرعينهاالتي

تلبيفئالكلام."أ.ءكذت45 -صيىلهيوما

فنزلت،كيمهاعلىوجرئهاليفقةخرجتحئى

إسقيني.لها:فقلتوآستقت.الغينيإلى

وأناإشرلث:وقالتجرتهاوأنزلت6"فأسرعت

الجماكوسق!ب،لافشرئت،جماتلثأستي

فقالت:؟أن!تمنابنمت:فألتها047أيضا

فوض!ت.ومفكةناحوزبنيبتوثيل"بنت

تذيها،فيوالستواريتيأنمهافيالخزاتة

إبراهيمس!دىإلهللرلثوسجذتوكف8

آبنهلآخذالسميلستواءهدانيلأ؟لهوباركط

بستدىتنرأفونكشمإنوالآن94.لآبنهأخيه

غنكمصفأنصرفوإلأ،فأخ!برونيإليهوخ!مينون

.شيمالأ"أوتمينا

الربءجمخل!"ين؟وبتوئيللابانلمفأجالت05

23.ت22الأملفيهبهذا.بنوئيلبنت:7،

روفما.لحي:بالمبربةأوالرافماالحيبز:62

وأشترافيهنقوكأننقدرفلا،الأمرصدز

وآذهمثخذها.أماتلثرفقةهذ؟!ه.خيرا

الرلت((.قاككمابمتدكلآبنزوجةفتك!ون

للرلث!حخدكلاتهمإبراهيتمخادمسيئفلما52

وذقحبميصةينحلوأخرقي53الأرضيإلى

إلىثمينةتخفاوأحدى،رفقةإلىفأهداهاوثيابا

،فى

وامها.4اخيها

،وشربوامعهوالذينالزجلأكلوتعدما5

دعوفي11:الرجلفقالصباحاوتامواليالهمباتوا

وأمها:رفقةأخوفقاك55"كا.صيديإلىأرجع

ذللثوتعذ؟عشترةولوأئاماعنذناالفتاة!تبقى

والرب"تؤخروفي"لأ:لهمفقاك56".تمضي

سئدي".إلىأرجعدعوني.طرقيسهل

نقولا".ماذاونسأل!االفئاة"ندعو:فقالوا57

هذامغتذهبين"قل:لهاوقالوارفقةفدغوا58

رفقةفصرفوأ095((أذ!ب":قالت"؟الرجل

ورجاته.إبراهيتموخادتم-ومرجمحعتهاأخضهم

كوني.أختنا"أنب:لهاوقالوارفقةوباكوا.

ءص،7،?

.اعدائإ(!ئذننسللظولترث،مؤلفيمالالوفيافا

الجماكفركئنوجواريها،رفقةقامت61

ومضى.رفقةالرجلوأخذالرجلوتبغن

جشبا.النق!ببأرضيمميماإسخقوكان62

،الرأئيءسالحئئبئرطريتيينراجغهؤوبينما

رغ،المساءعنذالبرئيمافيشمشىخرقيحيث63

ورفعت64.نحؤةمقبلةجمالأفرأىونظرعينيإ

عنينزلتإسخقرأتفلمآغيتيها،رفقة

الرجلهذا"من:الخادتموسألب65.الجتل

16:13-14.رج
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أهؤفأجاتها:للقائنا؟"البريهفيالماشي

وجقها.وس!ترتالبرغرفقةلأفأخذت."سمدي

جرىماكللإسخقالخادمروىوتعذما66

أث!سارةيخباءإلىرفقةإسخؤءأدخل67،ته

عنصهاوتعرىإسخقوأححها.تهزوجةوأخذها

،ش

امه.فقداني

قطورةنسل

آسمهازوجةفأخذإبراهيموعاذ25

وتدانوتقشانرمرانلهفولدت2،قطورة

شتبايقشانووتذ3وضموحا.وسث!بانويديان

ولطرشيمأشموريمهمددانوبنو،وددان

وحنوكوجمفرعيفةاهممديان"وتنو،قيمو9

.قطورةبنو2هؤلاجميع.وأئدعةوأبيداغ

تميكة،ماجميغلإسحتقإبراهيئموؤه!ت

وصرفهم،عطايافأعطاهمسرارييمابنووأفا

أرضيىإلم!آبن!إسخقغن،حيتعذوهؤ

المشرقي.

إبراهمموت

مئةإبراهيئمعاشتهاائتيالسمنينعددوكان7

إبراهيمروحوفاضت8.سنةوسئعينوخ!فسما

الحيا؟،ينشبعشيخا،صالحةبشيبإومات

أبناةوإهـطعيلإسخقفدفنه9.آباي!إلىوآنضم

عفرونحقل!في،مئراتجاةالمكفيليمامغارةفي

آشزاةاتذيالحقلوهؤ01،الحىصوحزبني

ئهوآمرأإبراهيئمدمنهناك.*جثتنيينإبراهيم

إسخقاللهباركإبراهيتمموب"وتعذ."سارة

.23:15رج:25001

62.:،-1424؟16رج:الرافيالحي:11

2592و2

."الرائيالحيبئرعندإسخقهـوأقامأبنه

إسما.عيلمواليد

وتدئةائذيإبراهيتمبنإسماعيلتنوأما12

فهذصهأ3،لإبراهيتمسارةجاريةئةاليضر2هاجر

نبايولت:التوالمبعلى،ولاديهمبحنتب2وفمأيسما

ومبساموأدئئيلوقيدار،إسماعيلبكر

ويطوزوتيماوحداز15وسئاودوتةاويشماغآ

وهذهإصماعيلبنوفمهؤلاء16.وقذمةونافيث!ن

آئناوفئم،وخصويهمديايىهمبخ!سدب4وفمأمما
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دية.فمضمتهاآبنةؤتدبثئم

وجعلهالهاوسضمعراحيلاللهوذكر
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ولموأقققتنييخفيةهرئمتولماذا27.الحردب

ص!،كل،?5،
وكنالؤ؟ودفويخنا؟بفرحفاشيغلث،تخيرني

بغبالؤفأنحت،وبناتيحقلتتياقبلتذغنيولم28

لم،.7ء

لولابسمو2اعايلكمانقادراناوالأن92.فعفت



1393التكوين

نأإ"لاك:ليفقاذالبارحةكلمنيأبيكمإلةأن"

إنماوأنت03شتر.أويخيريعقودتيملتم

تيمبإلىأشتفتلأنلتجمنديمقآنضرفت

؟"آيقتيس!رفتلماذاولكنأبيلث-،

تغتص!تأنء"جفصت:يعقوبلمفأجابه3أ3

معوتجذتهافإذا،%لهتلثرأما32.مثيبنتيك

للثهؤمااثب!ث.الحياةيستجقفلايئاأحد

لايعقول!وكانلا.اوخذةيىجايناأما-تممي

.لابانآيهةسترقتراحيلانيعرهث

ليئةوخيمةيعقول!خيمةانكللابافدخل33

ينوخرخشيئا.وجدقما،الجاريتيتيوخيمة

وكاتت34.راحيلخيفةودخلتيثةخيمة

رخلفيوؤضحعئهاالأصناتمأخذلبراحيل

الخيمةلابانفقئسثنفوقها.وجلستالجقل

!!ص

لابيها:راحيلوقالت-3،شيئاوتجذفا،كلها

أقوآأنأقدزلاأتيس!دييايغيطلث"لا

لابانتجذفلمالئساء((.عاذةعلىلأنأممامك

.غ!نها.فتثىائتيأصناته4

ته:وقاكلابانوخاضيتمبعقوبلمفآحتذ3

مسرعاخرجتحتىخطيئتيوماخريمتي"ما

وجذتفاذا،أش!يائيجميعفتشئت37؟ورائي

شيئا-،ؤتجذتإن؟تييلثأشاء-جميعين

تينييتحكموا،ورجالكرجالم!اأماتمهنافضغه

يعاجلثفلا،مقلثستةعث!رونلي38.وتسك

يهباشيينأناولا،جمناركولاقواليذهاأسقطت

لمالوحوش!تفترسئهكاتتما93.أكثثكتملث

الراعيجاءإذا.21ة3عا؟22:21خرق:93

محازى.لاوحثرافز!حيوانببقة

ئرجمة.اسحقيرعبالذىالإله:أواسحتىمهابة:42

أتخملكنتوإنما،عنهئرهاناإليلثاحصر

ستوالى،بهتطالبنيأنتكنت،وحديختازته

وكان04".الليلفيس!رنأوالنهارفيسمر!ا

الليلى،فيوالضقيع،الثهاليفيالخريأكلني

ستةجمضرونلي41.ع!تىمقالنومهرلتوتطالما

تدكسنةعثئرةأرخفيهاخدشلث،بييتثفي

معىوخميرت،غنملثتدكسينواتوسيثينتيلث
ء-

أبي،إلهيكنلمولو42!مرابعشراجرتيفي

الآنلكنمت،معي!إسحقومهابةإبراهيمإله

إلىنطرالفةولكناليذين..فارغغنلثضرفتني

البايىخة"فوبخلث،تدكبوتغ!بغنائط

ولابانيعقوببينالعهد

بناتي،س"التنات:يعقول!لابانفأجال!43

هوتراةما،.كلغفميوالغنم،بنيوبنوهن

بناتيلأستجيدأفعلأنالآنأقلإرفاذا،لي

،غهذانقطغفتعالط"4؟ؤتذتهمائذينوالتنين

فأخذا05لموبيتلثتمنياشاهاونقيم،وأنتأنا

يرجاله:وقاذ46غمودأونض!تهحجرايعقولث

وكؤموهاججارةفخقعوا".ججارة)!إخقعوا

لابان7"وس!فاهاالكوميما.فونطعائاواكلوا

وقاك48.جظعيذيعقوبلموس!ماها،*تخرشحفاوثا

وتسأتعنيشاهذاتكونالكوتة"هذ؟:لابان

وس!ميت94جلييذ.س!قيتولذللثاليوتم".

الزب،"يصافي:تاكلابانلأن،المصقاةايضا

الآخر.كزواحانايتو)زىحينوتيتلثتيني

فلا،عقهمايسا!تز"وج!تأوينتياذللتإن05

اسحى.قريبةبديلة

العبربة(:)فيوجلجدالأرامية(إنييحرسهدوثا:47

الثهادة.رجمة



التكوينا04

تعني-شاهااللةولكن،ليرىمغلثيناأحذ

هيئ"هذ؟:ييعقولتلابانوقاك51((.+وتيتلث

تمنيوضغتائذيالعمودهؤوها،الكوئة

شعاهدوالقمودشماهذ"الكومةهده05وئينلث

وأنك،إليذلأسيءالكوهةهذ؟اتجاؤرلأأتي

يتسيتلعمود7اوهذأ!الكومةهذ؟إتتجاؤرلا

تيتنا،تحكئمل!ناحوزوإلة،هيتمإبراإلة053"إليئ

وذتغ54،إسحقأبيهبمهائ!يعقول!وحق!

طعافا؟ييأكلوارجاتهودعا،"الجتلفيدبيخة

الجتل.فيفأكلوا-وباتوا

وبنايهتنييمافقبل،الغدفيلأبانوبكر32

ثكانه،إلىاراجعالابانوآنصرلت.وباركهم

ملايكةفلاقته،طريقيمافي-يعقول!ومضى2

!نا"هذا:-رآهملمايعقودثفقاك3التإ،

.!خنايتمالمكانذيلثوسمى"!التإ

للقاءعيسويستعكيعقوب

عيسوإلىيسبقوتهرسلايعقول!وأرستل4

فموأوصا0،5أذوت!*ويلادصتعيزأرض!في.أخي!

يقولهماهذاجميسو:يسئدي"قولوا.:لفمققال

وأقصت،لابانجمنذنرئث:يعقول!عبدكللث

وعبياوضموحميربقرليوصاز6،الآنإلى

!هءكلء

يا،ئخيزكمنارسيلانفرايتوتجوار.

.أيىضاكاتاكحتى،سئدي

سؤ.أ!ابكهـالآ:أوإلمطتيء:52

لابانوحد26(:111،أبراهيمشقبق؟ناحور:53

فيهكذاناصر.وإلهابراهيمإله24-92(:)24

أبهما.وإله:العبريةتريدأليونانيةالزجمة

موضعمصكربنأوجيثنتعني:عابم؟3203

32و3

"ذهبنا.وقالوأيعقود!إلىالزسلفرجع7

ومقهيلقاثلثتا؟مهؤفإذاعيسو،أخي!ثإلى

."زجلمئ!أر!

والضيق،الخودتبعقوصتعلىفآستولى8

والجماكوالبقروالغتغمغهائذينالجمماعةفقتيآ

عيوصاد!ت"إن:نفحيهفيوقاك9مرقمينإلى

.((الأخرىالمرقةستختفضربهاالمرقتينياحدى

وإلهابراهيتمألهإلة"با:يعقولثوقاك.

ء4-ء9صص

إرجغ-:ليتاكالذيالربايها،إسحقابي

إليلث،أحسنوأناغشييرتكبالىأرجمحأإلم!

أناليأظقرتهمماكلأستجؤأندون"أنا-

الأردنهذاعترتلم،2ووفارحمهين،عباك

هرقتاني.ليفصارالألآنوأمما،عصاقيإلأليوما

ألةينةأخا!تنأناعيسو،أخيتل!ينتخني2؟

وأذتا!،والتنينوالأمهابأنا،فتفتلناتجيء

كرملنساتثوأجغلإليثاحسينأنا:ليقلت

وبات""--14لكثرتهئحضىلاائذيالمحر

يهجاءيماوآنتقى،الليلةيللثفناكيعقودث

وجمثثرينغئزمثتي15لا:أخييمايعيسوقد"لةشه

وثلاثي!16،كئشئاوجمثررلنتعخؤويئتي،تيسئا

وعشرةبقرةوأربعين،وأولادهامرضعةناقة

وسملم17حميروعث!رةأتائاؤعثئرينثيرالؤ

اجذةعلىكلأ،قطيفاقطيغاكتهاهذ؟يعقولث

أمامي"تقذئواةلفموقاكعبيد؟أيديإلى

المحلتان.ومعناهالأردنشرقيفياليبرقمنتريب

يقعواحدلمكانتستان:أدوموبلادصبرأرض:4

الميت.البحرشرقيوجنويىجنويى

17.ت22ق؟28:14رج:13



ين2اليهو

وأوضى18".وقطيعقطيعبينفسخةوأخغلوا

أخيعيسوصادظث"إن:لهفقاكالأوكالغبذ

ولقن،تذقبأينوإلىأن!تلقن:وسأتلث

يعقولت،يغبدك:إففل9؟أماطثائذيهذا

هو-نفس!هوهاعيسو.س!د؟إلىأرشلهاقيمالةوهو

والثالثالثانيئالعبذينوأوصى2وراعنا".

ذللث،يمثل،القطعالبخل!الس!ائرينوجميغ

إذالعي!وتقولوتهما"ذلك:لهمفقال

عباذهؤاها1:أيضاوتقولون21((0لقيتموه

لأ-نههذايعقول!فغلوزاءنا".نفس!هيعقوبه

اتتيبالقد"ل!أولا"استغطفه:نفسيهفيقال

وجمإلىوجفاتلاقيناإذاحتىإلييما،ئقاقتني

هؤوبات،الهد"لةفتقاقثه22.داعئييعفولقله

المخله.فيالليلةيللث

اللهبميعقوبعراع

وجارتتييماأمراتييمافأخذ،الليلفيوتاتم

هـءص-

يبون،،نحاضةوعبرعثزالاخذوبنيه

ماءكانكلمعالواديغبروأرس!تهمأخذهم24

زخل"-فصازغة،وحذةيعقولثوبقيئ25.ته

يقوىلأأنهولما-رأى26.القجرصطلوعحئى

حقضردت،الضراعصهذافييعقودتعلى

الفجر"طقغ:ييعقودتوقاك27.فآنخقغوزيهه

حتىأثركلث"لا:يعقوفيفقاك"إفآتزكني

؟داأسملث"ما:الرجلفقاك38تبايىكني".

يدغى"لا:فقاك92ا(0يعقولى"أحمي؟قاك

لأئلث،"اسرائيلبلالآنتعذيعقولتآسملث

الث!رق.جهةمنالأردنروافدمنرافد:يبوق:23

-12:4هو؟92،31آرج:رجلفصارعه:25

.01؟35رج.اللهمعصارعالذي:اسرائيل؟92

أ،33و3

يعفو!ى:وسأته003"وغقئتوالناصنإلتةغاتئت

عنتساله"لماذا:فقال.ا(آسملثما))أخبرني

.!هناكوبازكه."آلميى

يم"فنوثيلال!موصغذللثجقوصبوسمى31

ونجؤتوجإإلىوجهااللةرأيتلم"لأني:وقال

جمئروهؤالشمحم!لةوأشرقت32بحياقي((0

بنويأكللالذيلث033ليزكهمنعارخافنوثعل

هذاإلىاليرزفيخقفيائذيالشاجمرناءاثيل

يعقولتيرزفيخقضربتالرجللأن،صاليوم

الئساهجمرقيعلى

وعيسولقاءيعقوب

جيسوفرأىونطرعيتييمايعقولب2وز33

علىأولادهفقرق،رجلىمثيماأربموسهمقبلا

الجاريتيىوجعل2والجاريتيز.ورأحيلليئة

راحيلثئم،وأولادهاليثةثتم،أولاوأولادها

إلىوسجذفتقذمهمهؤأما3.آخراويوشص

أخييما.يخ!أقترقيحتئقرالبسمثغالأرضيى

علىبنف!ي!وألقىوعانقهلقائهإلىجميسوفأسرع4

فرأىعيتيهعيسوورغ5.وبكيا،وقتقهخئمه

قاكهؤلاء؟"ياقن:فقاكوالأولاد2النسا

".سمديياعليئيهماللهأنغتماثذين"البنون

ثئم07وسخدواوأولادهماالجاريتال!فتقذمت!6

قدموأخيراوسحدواوأولادهاليئةتمدمت

وس!خدا.وراحيليوس!ف

ببنأزذت"هاذا:ييعقول!جمضموفقاك8

13:17-03.18:ققض

الله.وجه،ابلوجه:أىقوئيل31:



اضكوبن3ا42

أناك"أن:تاك"؟صادفتها3ائتيالماشييماهذ؟كل

كثير،إ)جمندي:عيسوقاك09،(سئدييارضاك

يعقول!ةقاك01أخي".ياللثتبقىفالث

يدتي.منهدئتيفآقبل.يىضاكنل!تإن."لا

لاستماأدتإ،وجهرأيتفكأثيوجهلثرأيث

التيعطيتي!"فآقتل.عئنيزجميتوأنتآ

منوجمندي،علىأنقمالله".إليلثيهاحئت

فقيل.عقيهوالغشي-".كل

وعيسويعقوبفراق

-.ص12
وممضي"نرحل:ييعقولتعيسوولال

ياتعقئمأنصت":يعقولثفأجاتة013إ(مغلثوأسير

إثئيوالبقروالغتتمضعافإ،الأولادأنسحدي

ولو4-الحتيرفيأجدتهافإن،مرصغةجمندي

يا"أهتقائني.كلهاالغتبم-هيكب،واحذايوجما

الماشييماخالى.علىئتقهلأأمئيوأنا،ستدي

فييلثألخقحتى،الأولا؟!رخطىاسوفهاالتي

جمندكأترذ،"إدا:عيسوفقاكا05"!ستعير

يعقولص؟فقاكمحي".اتذينالرخاليبعفى

أ.ستدييايىضاكأناكأنكفاقي"لماذا؟

ستعبرإلىطريقإفياليومذيكعيسوفيفرتجغ16

بيتالهفيىشكبرت"،إلىيعقوبماوزحل17

المكانصحقيئولذلمجثلماشييإ-خظايروفضت

سئكوت.

بركتى.؟صرمئا.علني؟33011

خ.324:رخصيرت14؟

صنتربموضع:وحظافى(مظلات)أجمماسكوت؟17

.ببوق

يعقوبجاء:بديلةترجهة.سا،ل!مايعقوبجا+ئم:18

صكيم.مدينهسلبمإلى

34و3

شكيمإل!يعقوبوصول

شكيتممدين!إلىسايفالم"يعقولثجاةئئم18

سهلينعودييماتعذ،كشانأرضيفيائتي

العضيما"مينويمئه91.المدينإقباتةسفرك،أراتم

يطعةشيهيتم"أبخموزتنيينأشزى

هناكواقاتم002خيقتهفيهانضباتتي"الأرضيى

اشرائيل.إليما،إيلبآممودعاةمذبحا

دينةإغتصاب

ليئةينيعقول!ينتديتةوخرجت34

فرآها2،الأرصيللثتنالبيتشاهذآمرأيه

الأرفي،يللثأمير،الجؤىخفوزبنشكيغ

يهاقلبهوتقفق3-وأذتها.وضاتجغهافأخذها

هذ؟"خذ:خموزلأبيهوقاك4رلاطقهافأحمها

دينةدئممىأئهيعقول!وستمغ05"ليروجةالفتاة

مغكانواأئذينتنوةجاةحئىفسكت،آبننته

ال!رية.فيماشميييما

شكيمبنىمصاهرة

يعقولتإدشكيتمأبوخموزفخرخ6

البري!،ينراجعينيعقودتبنو-وكان7،ليكقضه

لأن!احاوآغتاظواكضبواجرىبماستمعوافلقا

يمضاتجغيماإصراثيلفي-شنيغايغلأأريمتشكيتم

لهمفقاك8.يعضللاعقلوهذا،يعقوبآآبن!

آبن!كمصغرامفىآبنيشكسم!لب"و2:حمور

نعجة.ثمنأرضقطحةكلئمن،الفضةمنمئةة91

أو:.ضكيمأب.اا:42أي؟24:32يثىرج

الثخصضكيميمونالأولىالحالةفي.شكيممؤصس

32،:24يثىقةالأرضقطعة34.ففيالمذكور

.ه:4يو
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ئنايكمأعطونا،وصاهزون!9لهازوجةفأعطوها

تينالأرضىهذ؟.سناوأقيمو)09تخاتناوخذوا

11-وقاكا(0وتقفكواوخولوافبهافآسكنواأيديكبم

وما،على"إرض!وا:وإخونهابيتةلأبيشكبئم

التفرعلىاك!روا12اعطيه.منىقطثبونه

،-6ص!و4-

واعطوفي،تطلبونإماقذزفاعطيكموالهدايا

."ليازوجة3الفتا

اباةوخموشكيغيعقولتتنوفأجالت

اختهم،دينةدن!ىسكيملأنوكيدبمكر

فنعطي،هذانفعلأننقدر"لا:لهمافقالوااة

عارءجمنذنا.لأ؟له،ضختوييغيريرجلأختنا

تصيرواأن؟واحدؤحالبفطنوافقكغولكينناس15

فنعطيكم16،ينكمذكركل،يختمقبأنيئلنا

شع!اوتصيرمعكمونقيمتخايكملناونأخذتناينا

آبنتتانأخذوتخسينوالنا03تسضعوالموان017واحدا

وشكيغخموزجمنذكلائفمفخ!بن18."ونمضي

ذلل!يفعكأنعنالفىيتأخرولم91.آبيه

أهلجميع-سأكرتموكان،يعقولتبآبنيمايشغمه

أبيإ.تيب

بال!آبنهوشكيمخموردخلفلما02

مسايمونالقوم21"هؤلاء:لأهيهاقالامدييهما

فهاويتجؤلوأالأرضيىهذهفيفلسعجموا،لنا

تناتهمفنترؤج،أتاق!ماحاوأسبعةوالأرضى

نأعلىيوايقوننالاوكخهما22بناينا.ونزوجهم

كلآختتنإذاإلأواحذاشعئاونضيرمغنائميموا

تصيرأفلا23مختتنون.هممثلمايتادكر

التيالأرضأىممنحانهسكان:الكنعانيىنة34003

اسراثبل.بنوبماأتام

بأرضافرايمجبالفيأتاتحئبةجماعات؟الفرزبون

3543و3

نإلنا،تهائم!موجميعوضتتياتهمقواشييم

فصممع21؟"صنافأقاموأهذاعلوافقناهمنحن

قيالرأيأه!بجمغآبنهوشكيميخموز

اندينإ.ن!ذبهركلوأختثن،المدينة

متوجعون،بعاوفم،الئالصباليوموفي25

ولاويثيمعونلم،يعقولتآبنيمقكلأخذ

فقتلا.آيتينيالمديةودخلاستيقه،دينةاخوي

آبئه،وشكيبمخموزوينفم26،دكمكل

دخلثتم27.لأوخرجاشكيتمتيمبينديخةوأخذا

لهـ

المدينيمافيمماونقبواالقلىعلىكلهميعقولتتنو

غتضهموأخذوا28،اخيهميتدنييمآنيقافا

فيوماالمدين!فيماكلوحميرهموبقرهم

كللروبهمجميعوغيمواوس!توا92.الحقول

البيوب.فيماوسايرويخساييمأطفالهم

ولاوي:يشيمعونيعقوبو.!فقاك

هذهأهلعندالبؤعىعلىوجلئمما"كآرلماق

،8والقررين!الكنعاييينوجمثد،الأرضيى

وهاتجمونيعليآجتمعوافإد!.عدياناقليلومخن

أوكن،-فأجابا31.لابىوأهلأناقيكحت

ش،كللم

اختنا؟((يعايلزانيهاي!ل

إيلبيتفييعقوب

إلىآصغذ"فمص:ييعقولتاللةوتاك35

ائذيلت!مذتخاوأبن،!ناذوايبئ،إيلبيا

عيسووج!ينقرنجتحينللتتراءى

قنولكلت!تهلأهلىيعقول!فقال02"*أخيلث

كنانه.

.12-01ة28رج:3501
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بينكمالغرشة--ائتياالآلهة"أزايلوا:معهكان

بيمبإلىنصقذوقوموا3،يياتبهموبدلواوتطهروا

يومفيأعاننيالذيلتهمذتحاهناكفا"بني،إيل

فتلكثها"ةائتيالطريتيفيمعيوكان،ضيتي

فيالتيالغريب!الآلهةكليعقود!فأعطوا4

فطمرها،آذاييمفيائذي*والحلقأيدييم

ئئم5.شكيتمعنذائتيالئطميماتحمتيعقوصث

ائتيالمالبالتإ-علىينذكرنخلرخلوا،

تنيوزاءتالسمعيعلىاهلهاتجر!وفلم،خوتهم

يعقول!.

إلىمغهائذينصالقوموجميغيعقود!2وجا6

وتى7.إيلبيت-وهيئكنعانأرضيىفيالتيلور

لأن،إقيقيت!إلةالخوجمغوشمىمذتخافناك

أخيإ.وجإمحنهرد!جعينهناكلهتخلىاللة

طص-روصصط"لم*ء
البلوطهمحتفدينترفقةمرضعهدبورهوماتت8

بلوطةالضوجممعوممميئ،إيلتيباسفلقي

2.البكا

ينحاءحينأيشئهحاييعقولتاللةؤلراةى

"إسفلث:ته"اوقاكوبازكةأراتمستهل

بل،يعقولتالآنتعذآسملثيدغىلا.يعقولث

اللة:تهوقاك".*إسرائيلفسفاة."إصائيل

2،?،رو-ء-5كلاء

اقمومحموعةامة؟واكثرانم.القديرالله!انا

،تخرجونضليلثمنوملوك،ينلثتكون

دينية.رموراكانتوالخواتمالحلق:،

.ح32:92رج:01

.3ت4،26-17:8اق:ا-12أ

.18-28:91رج؟15

حزني.أوتعيابن:ألقبن؟18

الجنوبابنأىايشابنأو؟والبركةاينىابن:بنيامين

ليحملابنه31يعقوببدل.الثطلقباثلإلىبانبة

،ء5112
اهحهاوإسحقلإبراهيموهئتهاالتيولا!ضن

اللههـكنهآرتقغثما03"كأتحدكينوبنمب!يلثللث

يعقوبلمفتمسب14.فيإكلمهائذيالقوصعصفي

خمراعق!هوسكتحخر،ينغموداهناك

ذللثويمى15للرب".لحكرسحهزيتاوصت

.!ايلدتفيهاللهكطمه-ائذيالموصغ

راح!و!وتبنيامينمولك

لمص11-ء15اص++61
بعدهموبينما.ءيلبيصيقرحلولم

فنغس!رتتياراجيلبذالتأفراتةينممربه

اليىلادةعقهاش!ئرتولما7ءا.اليرلادةعتيها

آخرآبنهذا.تخافي"لا-:القايتةلهاقالت

قيف!أنقبلراجيل-،ف!تقتة18للث((0

.هيميامينقستحاةأيوهوأما.أوفيتن،روحها

وهيئ،أفراتةطريتيفيودينتراحيلوماتت

علىغمردايعقولث.2.ونصتلحمء.تيت

ئئم21.صالبومإلىراحيلقبرغموذوهو،تبرها

علىخيمتهونصتهناكينيعقولصرخل

هؤ22-وبيتما0جمذر!تخذليينالآخرالجانب

فضاجغرأوبيندقتالأرضييللثفيسايهن

يعقوبكل!.بذيلثف!تيئ،أبييمامحطئة،بفقة

تيئة:تنو"23:عثترأتتييعقولتتنووكان

وتهوذاولاويوعيمعولن!يعقوتيكر،زأوبين

يوشفء:راجلوآبنا24،وربولونروستاكر

34.:25تق؟!ح:011مز.ال!يهةمعه

عنبعيدكبروهوالقطغحصنأو:عدرمجدل:21

صيمن.جبل

اساثيل.:أو.يعقوب:22

اليونانية:وتزبدالعبريةفيهكذا:يعقوببذلكفسمع

.4ت9(رج.رأوبينخطيئةوئكدر.
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دان!1،راحيلييماجار،بئقةوآبنا25،مبنوبنيا

نجاد،تيئةجاري!،رئقةوأبنا26-،ونفتالي

فبتهولدوايعقولت-ائذينتنو2هؤلاواشير،

أراتم.ستهل

تمراجمنذأبيهإسخقإلى.يعقولثوجاة

حيث،خبرون!صوهمن،.-أر!قرييمامينبالمرلب

اشحقعمروكان028"واسحقإبراهييمتغرل!

وماتاشخقروخوفاضت9؟.سنةوثمانينمثة

ودقتةالحيا؟.ينضتبغشيخاآبائهإلم!وائضئم

.آبناةويعقوبرجميسو

اعيسومواليد

أخذ2:أدومأيجميسو،مواليذ!هذه36

إيلونبنتغذة:كععانتنابينروجايهجميسو

ضبعونين!تغتةبنت-وأهوليباقةلحالحئي

أخ!تإمماعيلبنحتوقسق!3الجؤي"،

تس!قةوؤتذت،أليفارغذةتؤلدت-4.ءتبايوت

وتعلاتمتعوشىأهوليباتة/وؤتذث5ةزعؤقي

كغعان.أرضييخأيعيسوفىلذواهؤلا!.وئوزحكل

وجحيعوبناتهوبنيهزوجاتهعيسوأخذثئم

فيآقتناةمماكلتهايميماككوقواشتهبييهأهل

إلىأخيهيعقولتعنوزخل،كنعانأر!ي

(بهايقيمالطكاناالمحطالأرضنلألىب!07اخرىأرضي

يكثر؟تتغهصاأنينأ!يقكانتمعا،

سنعير.يخبلجمسوفأقاتم08تواشيهما

.13:18ةق27

فيأقاتجماعات:الحويونرخ!.الحوى:3602

اسراثيل.بنيبكيهقبلشكيمقنطقةوؤكنعان!ثمالى

.9ت28ق3:

جتلفيالأدوه!ينأبيعيسومواليماوهذه9

آلنؤزعؤييل،غذةآبنأليفاز09.ستعير

وصفؤواومازتيمان:اليفارتنووكان".تسقة

يمناعلهؤلدثهائذيوعماليقوقناهـ12ؤجغثاتم

وزازختخثا:زعوئيلتنووهؤلأء؟ا.جإريئه

--ء146ء،صكل.

عنهبنمباهوليبائةتنوهولاء.ومزهوشمه

وتغلامتعولث!عيسو:آمرأ؟ضبعونبنب

وقورخ!.

بكرأليقارتنو:عيسوتني2امراوهؤلاء15

وتورح16وتجتاز*وضفوواومارييمانعيسو:

عيسوآمرأ؟غذةتنوهؤلأء.وعماليقوتجغثام

صةصء17

وزارحلححث:عيسوبني!عوئيكبنووهولاء

عيسوآمرأ؟تسمةتنوهؤلاء.ويرةرثتمة

عيسو:أمرأةغةبنبأهوليباقةتنووهؤلاء18

تني2امزاهؤلاء91.وقوزخويعلاميعوشى

أذوتم.أفيعيو،

أرض!فيالخوريم!!ستعيرتنيامرإةهؤلاء"2

ودلشون21وغتةوضبعونوشوباذلوطان؟أدوتم

خورفي:ئنانيآيلوطانوكان022يشانووبيضروإ

وهؤلا232.لوطانأختيمناعوكاتت.وقيقام

وأونايم.وفتفووعيبالوقناخةغفوان":تنوضوباك

عنةهوهذا.وعنةا"لة":صبعونآبناوهذالب

يرعىوهوالبرتيمافيال!ايختةىالمياهوتجداتذي

ديشون:غتةآبنوهذا25إبيهصحبفولنحمير

:قييشانبنووهؤلا-26.غتةينثهيئؤأهوليبائة

.18آرجقورحةريدمخطوطاتهناكتنازبحد:15

عنجاءساميغيرشب:الحوريونرج.الحوري:02

.كنعانفيوأقامالرافدينبلاد

البحار.ربما؟العبربةفي.الريانيةفيهكذاالجا،.:24



ين6التكو46

بنوهولاس!27.وكرانويحرانوأشبانحمدانلم

أبناهذايى28ءوخفانورعؤان"يلهان:إيضر

يينالحويىكلامراهؤلاء092نراوأعوص!:يشانب

ؤغتةوصحبعون3وشوبالوطان:سصعيرأرفيفي

أمراةهؤلاء.ؤديثانوإيضروبيشون"3

ستعير.أرفيفيالخور"بين

أرفيفيملكواائذينالملوكهموهؤلاءا

بال32:اسرائيلتنيفيملوكقاتمقبقما،ادوتم

بالى.ومالت33.دثهاتهمديتييماوآسمتعوزصين

ومات"3.بضرةينزازخبنيوتال!فخققة

التيمافن.أرضي-فيخوشائمفخققه،يههـبالث

الذيتدادبنهدإدفخققه،خوشائموممات35

مديتي!وآمئم،ئوآقييلا؟فياليديانيينهرتم

بن"تضقةفخققة،قدادومات36هغويث

ينشماوذفخققة،ص!فقةومات37.تسريقة

فخققهتشاو3و!ات38.النهرعلىزحوبوت

بنحانانلعلوممات93.غكبوزبنحانانتعل

وآسم،فاعومدينييماوآسم،اهدادفختقهغك!ور

قيرهت.بنبمطردبنمتتهيطبييلزوتجييما

2ء."4

يقباييهمعيسو:بنيامراء2امماوهد؟

وأهوليبامة41وتايطوغقوةيمناع:وتواجمجهم

ومبصار.ونيقانوقتار42وفينونوإيقة

*ء،
صص43

يا،ادوتمامراةهؤلاء.وع!يرائم-وعجدثيل

ارضيفييقسايهيهم،الأدوميينأبعيسو

ضفيههم.

.7:9اعق:37011

37ص!و

واخوتهيو!ص

حيث،كنعانارضيفييعقؤب4وأقاتم37

كأنيعقول!:بنيسيرةوهذ؟2.ابوةتغرل!

،غمرهمقغ!ثئرةال!ثابغةفيفتىوهؤيوسم!،

زوتجئيرلقةوبنييئقةتنيإخويإمغالغتتميرغى

شسماو.ئ!م.غنئثاعبماا!لاهفأنجر،أبيه

روء2ركلءكا.3 تنيهسايريناكثريوس!يجبيعموبلىو

مقؤنا.قيمماتهشتيخوخييما..فصتغآبنلأنه

جمنهمأكتريجبهأتاهمأنإخويهاوزاى

يكئصوةأنيقدروالمحتىفا"لغضوةجميغا.

بموذة.

إخوتهيهأخترفلفا،حلمايوس!فورأى

!ذااإشمعوا:لهمقاله6.لهبغفحهمزاذ

فيخزئانحزئمكائنارأيث07رأيئهاتذيالخلتم

-ثئموآنتضتتبغتةخزتتيفؤققت،الحقل

-تهفقاك8لهاأ.وسخذتخزضكمبهاأحاطت

عقينا؟"وتت!متفطقميأأنلث"أتظن:إخوته

ورأكأ9.وكلايإأحلايهلأجلتهبغضحهموزاد

دارأيت:قاكإخوييماعلىققصه،آخرحلما

والقمرليساحدةالشتمسىكأن،آخرحلما

أبي!علىفضة"اولماكوكئا".غثتروأحذا

الحلمهذا"!ا:تهوقاكأبوةإشهزهوإخوته

كل?،ء-.ص"
فنسجذوإخوتذوامكاناالجىلم؟رابئهالذي

أبوهوأفا.إخوته"فخسذة؟"الأرفيإلمطللث

قلبإط!.فيالكلاتمهذافحمم!

يبيعونهيوسفإخوة

أبيهمغنتمليرغوايوسمفإخوةوذهب12

"إخوئلث:ليوسئفتيعقودثفقاك13،شكيتمجنذ
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ارسيفلثفتعاك،شكيتمجمنذالغتتميرغون

تهةفقاذ14أنا".ها،"نعبم:قاك".إليهم

الغتيم4وحا!!ئلث4حاكي!وآنظر"آذهمث

-خبرون،وأديينوارسقهإأبالختروصثتي

فيتايهوهؤزجلوصادقه15ءشكييتمإلىفجاء

فأجالت:16؟"تطلث"ماذا:فساله،البر!نه0

فقاك17.داترعونأينأنجيرني.إخوتي2"أطلب

يقولوذ:وسممغتهم،هنامن"رحلوا:الرجل

إخويه،وراءيوشففسقىء"دوثانإلىنذهب

.دوثانيخأ.فؤتجذفم

منهموهوءيقزل!بعل!عن!اوهافلما8

ها9:لبعضيىبعضهمففاك91.ليقتلوهتآقروا

نقتفهتعالوا"2.نحؤنامقبلصالأحلامصاحب

أكله،ثترمى"ؤحشى:ونقو4يئرفيوتطرخه

زأوبين،فحممع21".أحلائةتنفعماذاونرى

ثم22!اا،نقتله"لا:وتالايدبهممقفأنقذة

رودلم

فيإطرحوكل.دماتسفكوا"لا:زاوبينلهمقاك

أيذلكمترقعواولاالبرىل!فيائتيالبئرهذ؟

إلىويردةأيديهمينيينمذههذاقاد".عليه

غنهنرعواإخوت!إلىيوس!فوصملفلما23أنجييما.

وقئحوةوأخذوه24تلبسمهائذيالملونالقميم!

ثئم25،فيهاماءلأغةفاليالحئروكانمب،الئرفي

ينتايتةفرأوالمحيونهموزقعوا.يأكلونتجق!وا

مخمقةوحمالهم،جفعادينممبقةالإسطعيلئين

إلىنزولهمطريتيفيولهم،ومراوتفحصماضفغا

ينالفايذة"ما:لإخوت!يهوذافقاك26مضز.

نبيغهتعاتوا27دف"؟وئخفيأخانانقئلأن

.الئرطرئيسأو:الطهاةرئي!:36

7!ا38و3

أخونافهؤ،عقيهأيدتنانرخولايمجمسماجميليين

إخؤته.تهفستييئودينا".تحم!اجمن

يوسمففأمحتكوامدياليونتحا!وتر28

ييثئرينيلإسماعيلئينونجاعوهالحئرجمنوأصعاوه

وزتجع93جمضرإلىب!فجاؤوا،ةالمفمإين

البئر،فييوشفيجذفلمالبز،إلىرأوبين

لفم:وقاكإخويهإلى.يمورتجغثباتةفرن

؟"أذهمبأينإلىوأنا،موجوب-غير"الوتا

الققزينقيحصاوذتخوايولمم!!يم!افأخذوا31

القميمىوأرسلوا032صالامفبالقميم!ونجمحموا

فتخفق.!ذاؤخذنا":وقالواأبيهمإلىصالملؤن

:وقاكفتحفقه33لا؟"أمهوآبنلثألهيمى

"يوس!مزق011أكلهش!رس!وحش!.آبني"قيمى

هص-ىء!3جثت
المسئغولي!ثيابهيعمولصوسىلمزيما".

وقابخ35.كثيرةأثائاوناقيآبنيما،علىجدادأ

يتغزىأنفأبى،يغزلمنه3وبنايهبنيهجميع

عاكانائحاالأمو)تعالمصإلىأنزل"بل:وقاك

يعقوبو.عتيهوتكىآبني".

كل-!

مضرفييوسفالمديانيؤنوباع36

!صص

.الطها؟ورئيممييركونخذمصكبير،يفوطمار

تامارمني!ذازواج

إخوتهتهوذافارنالوقحبذيلث.وفي38

ورأى2.حيرةآسفهغالاميرخلإلىوذضت

شوع،اصمهكنعانيرجلبضتهناكتهوذا

آبئاوؤتدبخيلت3عقيهاودخلفأخذاها

قستفثهآبئاوؤتدتأيضما"وحبقت.عيرافستماه
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وكان.شيلةوسمئهآبنافولذبوعادت"أونان

-.ولذثهحينكريعتفي

آسمها،البكرأبييمايعيرزوجةتهوذاوأخذ6

الرلث،فطرفيشز!اهذاعيروكان7ثامازه

على"أدخل:لأرنانيهوذافقال8الرب!.فأماتة

"((.لأخلثنسلأوأيئمفترؤخهاأنجيلثآمرأ؟

إذافكان،تهيكونولاالئسانأناونانوغلتم

لئلأالأرضيىعلىقنئةأفر!مااخييماآمرأ؟علىدخل

فعلهيماالرب4فآستاء01لأخيإ.نسلاتجعل

يتامارتهوذا"فقاكأيضما.فأماته،اونان

ابيلثتيبفيأقيمي*أرملةألمثدابما:كنيه

يموتأنقخافةهذاقاك.كاأبنيشيلةيكئرحئى

فيوأقامت.تامارفذهبتكأخوليما.أيضاضيلة

أب!يها.2تبسب

شئوغ،آبنةروماتمبالفذةطالحبولما1

إلىالعزاءأئامصبعديوذا-ضجد،بهوذاآمرأة

وصماح!ههؤ،يفتةفييخزغنمهكانحيمث

خفوفي"ها:لتامازوييل13.الغدلاميجيرة

ثيالتفخقغت14غتمإ".يجريفنةإلىصاجمذ

فيوتجلس!تواستترتبالبرخصوتغالت،ترملها

ذيلثفغتت.يمتةطريتيعلى،غينايتممدخل

بإ.تزؤ!ولمك!ريرذاآبنشيلةأنرأتلأنها

تغطيكانتلأنهازانيةفخسيتهاتهوذافرآها15

لهاةوقاكالطريتيفيإليهافاذ16وجقها.

كنته.أنهاتعتئملاوكان((عقيلثأدخل"تعاتى

علي؟"تدخلحثىتعطيني"ماذاةفقالت

.3:امترجنامار.:38،6

فيالموجودةللثريعةتطيفاذلكفعل8:

5-6.:25تث

،4

تالت:.ءالماشيإ"ينتجدئاللث"ارميل:قاك17

))ما:قاك018(إترسيلهأنإلىزفنا"أعطني

4ءص

"خاتطث!:قالتاعطيئأ؟"الذيالرهن

ودخلفأعطاها.!بيدكالتيوعصاكوجممامتلث

إلىفذهبت،قامتئما9.فخبلت-جمنه،عقيها

ترميها.ثبالتوتيستتئرئغهاوخققتتي!تها

مئالغافيصاحطمغتجدئا+تهوذاؤرسل ص.صا02

فأل021تجذهافلمالقرأ؟يل!ينالرفنليفأ

فيكانتاثتيالغي"أبن:هناكالمقيمين

هناكانت"ما:قالواالالريتي؟،علىغينايتم

-.2يدص.

لالم!لهوقازتهوذاإلىكلتجغ2يا.بعي

كانتما:قالواأيضاهناكوالمقيمون،أحذها

ليبما"يتحتمط:يهوذافقاك23بغيئلا+هنا

أناأرسلثكي!المهاتةتلحقنايئلأجمنذها

تجذها".لموأذت،الخدقي

:ليهوذاييلأشهمثلاث!نحؤمرويىوبعذ24

ينحبلىهيوها،كنتلثتامار)ارتت

وأحرقوها"."أخرخوها:تهوذافقال".الزنى

خميهاتهوذاإلىأرستقتيخرجوت!اهموبيتما25

والجماتةالخاته!هذالقن"تخفقتقوذ:

تهوذافتخفقها26جمنه،0خبلفا"ناوالعصا،

ازؤتجهاأنعلىكان.متنياصذن"هيئ:وقاك

ئضاحغها.أيفحايغذولم.لاآبنييشيتة

تطيهافيكانيرلاذيهاوقثجاتوءلقا27

التواشينيأحاأخرختياهيئ8؟وتينما.تواماني

خيطاعقيهاوغقذتالقايقةفأدمتكثها،تدة

لها.أولادلاالتيالأرملةحالهتلك.أرملةأنكبما:11

فييوضع.عظبمرجليرذالأنالخنموفيهالخاتج:18

الرقبة.فيبثريطيعققأواليد
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؟زفلما092"أؤلآخر!"هذا:وقالتيريزبا

الخيط؟قطذت"لمماذا:فقالتأخوةخرختدة

خرخثئم003فارص!،قح!ميئ.داالقطيغةعليلث

زازخ.قميئ،المريزخيط-تلإهوعلاخوه

مصرفييوسف

مغهمالإسماجميييونفأنزتهيوس!متوأما93

المضري،،فوطبفازيئ!مفآشتراة،مضرإلى

الرب"وكان2.الالهاةورثيمىفرعونخدمكبير

تيحبفيوأقاتمناجحارجلافكان،يوسم!ءمغ

اليضرجما.سيلإه3

كلفيوئنجخةمغهالربدأنسمذةورأى

جمندهخظؤةيوسحففناك4،يداةتعملهما

فيوجغل،تييهعلىفوطيفاروأوكله.وخذمه

علىؤكلهئذوكان5.لةكانكل-ماجمهذيه

تيتالرب"بازكأن،تههؤماكلوعل،تيت!ه

تركةوكاتت،ليوس!صاكراماالمضري"فوطيفاز

حقولإ.وفيتييهيتههؤماكلعلىالرل!

لاوكان،يوسمصتل!فيته!نم!اكا4فترك

كاناتذيالخبزإلأجمنلهجمفاشبئايعرلت

يأكفة.

يوسفإغراءمحاولة

القنظر.وجميلالقيئةصحح!تنيوسمفوكان

عيتيهارتغتسملإ؟آمرأةألطذيكبعدفخذث7

وتاكفرفض!8"!معي"إضطجغ:وقال!بإليه

كل،التيبفييماشيئايعر!ثلا"سئدي:لها

التيبهذافيأحذلا9.عقيهأئتتتنيتميكةما

وثق.تطعأيفرصفحلمنفارص92:

.7:9أعق،2اآرخ:يوسفمحالربوكان:9302

عئيتمتغلموسئدي،سئديإلأمتىأعطئم

هذهأفغلفكيص،آئرأتهلأئلثغيرفيشيتا

-ه،عى21!-صص2

يوئماكلمته01؟"اللهإلىواخيمالعظيمةالئيئة

فلم،معهاويكونيجاييهاتضطجغأنيومتعذ

لها.يسقغ

التيحتدخلأتهالأئامصأحل!في"وحذث

أهيه،ينأحاالتيبفييمنولم،بعم!لإاييقوم

"!معيإضطجع".)ا؟وفالتيئوبهأفأشكت2

التيب!خارفيصإلىوهرلمحتييدهائوبئفترك

إلىوهرل!بيلإهاثوبهتركأدتهرأتفلما13

لهم:وقالتتييهايأهلأصاخت4صالخارج

ييداعبتا!جبرانى"يرجلىجاءناكي!"آثنهروا

صوتي،بأعلىفقحرختي!ضاحغنيدخل

ثوبئترك،وأ!رخصوتيأرقعس!معنيفلما15

.أخايىجاوهرل!يجانى

حتىبجاييهايوسم!ثولتالقرأةووضدتي16

الجكايهصلهفحكت17،بييهإلىزوجهاجاء

حثتناائذيالجبرانيئالعبا"هذا:قالت.ذات!ا

صوتيرفغتوجمندما18.يحداعحنيدخلبه

جا".خاليوهزبئيجانيثوبئتركوضزخت

فغلهكذا":تقوذتةآمرأالس!يذس!يئملصا 91:

يوس!فأخذ2،غضمهحميئعباكا(.يى

الضيلث2س!خناكانائذيالجضنيفيوطرخه

وكان31.الجضنفيهناكفأقاتم.فيإيحت!مون

جمندحظوةوأنالهيرحقتيمافا"مدةيوس!محالربو

جمهذهفيالجضنيقائاوجغل22.الجضنيقائل!

واكلالجضنفيائذينالممتجنا-جميغيوسئص
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.هناكيعملونهكانواماجحيعءتدبيرإليه

جمهذةني3!جمما.شيإلىتنظرلاالقا-ياوكان23

فيينجحهوكانمغهكانالربلملأن،يوس!ص

يعقل.ماكل

الأحلاموتفسيريوسف

السئقا؟3رثيص!أنذيك،تعدوحذث54

تيلثيرغونس!دهماإلىخطئاينالخثازوزئيس!

فيوحتسقما-3عتيهماغض!هأشتذ2جمضر.

فى

كانحيثالجضنفيالطها؟رئييىتيبشجن

أمرهماالطهإ؟رئيس!كلفا42.تسجونابوسحف

فيإقاقيهماماةبهصافآعتنىيوس!،إك

ال!سجز.

لجةسافيينككرأىواجد؟ليلهوفي

له"حلماالسثجنفيالقجوسحينوخحارهجمضر

عقيهمادخلولفا6.الآخرتقشرغيرتفسير

مضطرتينرآهماالباكيرالضباحصفييوشف

اليرتم؟"مكتئتينيوجقيكما4با"ما:فسألهما7

يقسرهأحل!ينوما،حلما))رأينا:فأجمابا8

تفسير؟كل،لتإ"أما:يوشصلفمافقاكلنا،.

.ا!عليالحئتم9ففما

يوسئ!علحئقهالسقا؟رئي!ىفقصى

،تذيتينكرمةكأنحليفيإرأيحف:قال

افرختأن!اقضبال!،ثلاثة"الكرتيماوفي01

وصازتغناقياهاوقض!خ!سهزهرهاطقغحثى

فأخذث،تديفينرغونكأسنلركاتت011جمنبا

الكأسىوناؤئتنرعونكأسفيوعمزتهالجنت

:تفسيير،!هذا:يوس!فتهفقاك12."يمرغون

.رأسر!:حرهئافأحضر.:04025

41و04و

ثلاثهأبعذ03أئامثلاثةهيئالفضبانيالثلاثة

ضقايلثتإدوير؟كرأستلثيرعونوير!أئام!كا

ساتته.يهنتحينكعاديلثكأص!هنركونفتناول

كل:صص15،
ولالبترا!ثحالثحسمنتمتىوكن

هذاينفيخرتجنييعيرغونآذكريخابل،تنمتني

اليبرانيين،أرضيىينخطفتلأئي15،ال!مئجني

((.شيئاأفغلأنغيرمنالعمئجزفيهناوطرخحت

تفسيرأنالخبازينرثيس!رأىولما16

أنااحلفت1:ليوشفقال،يخراكانصالجم

الخبزجمن.سيلالىثلاثرأسيعلىكأنأيضا

أصنافيمختلف!العلياالس!ل!وفي79،الأبيقي

+ولا!

والطير،نرعونيجبهاالتيالقخبوزصالطعام

لهفقاك18رأسبى".فونالمئئفيماينيأكلها

هبئال!ئلاليالثلالث:تفسيرة"هذا:يوش!

فرعونينزعأيامثلات!بعد91.أئامثلاثة

فياكل،خشتبماعلىويغلقلثتذيلثرأش!ث-غن

.1(لحقكالطير

يرغون،تويييومص،الئالمثصاليوموفي02

فأحضر*،عبيلإهصلجميعوليمةيرغونأقاتم

صه

رجاليامامإلىالخمازينوزئيسنالسقا؟رئي!ت

صص4

لئناوكوظيفيهإلىالسقا؟رئي!ىفرذ21-حاثحيه

قعفقهالخيازينرثيس!وأفا22،الكأشمرغون

وضى23.يوسسفلهمافسئركما،خشئةعلى

--،"كل

لمرغون.تذكرةولميوس!السقا؟رئيس

فرعوقحلم

رأىالرمانينسنتيزمرويىوتعد41

النهر:شاطثيعلىواقفكأنهحلفانرغون
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فقغت2
القنطرحستن!بقراتستئعالنهرين

ثئم03المرفيصفيترعىواخذت،الأبدأد!ستمينيما

قييخيمابقراتسيثعالنهرينوراءهاطلغت

علىيجايبهاوؤتفت،الأبدالبقزيقيماالسقنظر

القنظرالقبيحةالبقراثفأكتب4.الثهرشاطئي

الحستتةالحمينةالسئئغالبقرابالأبدال!الهزيلة

.يرغونوافان.القنطر

ستبغكأن"حلفافرأىثانيةنركون"ناتمثم

ئمتيئةومى،واحدةسماقيفينتئتسنايل

الريحتقخمهاتحيلهسنابلسئئغوكأن6،خدة

التحيلةالنمايلفآبتقغحب07وراءهانتتشاالمثريئة

حلم.هؤفإذا،نرغونوأفاقالمفتيثةالنابل

نعسسه،آنزعحت-الباكرصالصباحوفي8

وجميغيضرستخرةجميغودعانارستل

تقلإزفم،حلقهعقيهمنرعون"فقمى.حكمائها

الستقا؟!ئيسىفقاك9له!.يق!ترةأنأحك

آث!تذحينا00خطايايالبوم"اتذكر:يمرعون

الخبازين،ورثيسأنا،عبديلتعلى!ط

4ص

"فرايخاالطها؟.رئي!يتيبشجتييأخض!ئتنا

تفسيرغيرتفشرتهحلماواحد؟ليلةفييهلانا

عبيدينجمبراني،فتىهناكتعناوكان29.الآخر

فقسئر.خلمناةماعلييمافقضضناالالها؟رئيسيى

!كانلناف!روكسما13.حلمهيناواحدلكل

رئيس!وعئفتوظيقتيإلىالميلثأيهافرددتني

خشتإ.علالخبازين

!بفأ!رعوا،يوس!صودعايركون"فأرسلا4

علىدخلنياولوأبددحلقوتعدما.السحنين

وماحلما"رأيحت:يرغونوتهفقال15!نركون

.2:2دارج.مقلقحلم:4108

إذاأنلث-غنلثؤشمذت7،ق!ئرةأحدين

"لا:يوس!ففأجابه16".تقسرهحلماسممضت

فييمايمانرعونيجيبائذيهوالتدبل،أنا

".ملاتئه

الخليمكيئ!رأيحت:ييوش!!رغونافقاك7

م!نفطقغت18،النهرشاطئيعلىواق!كأني

القيئيما،حستتهالأبدالإستمينيمابقواتس!غالئهر

طلغتوفجأة91.القرجصفينرعىفا"خذت

القيئيماقبيخيماقزيلهاخرىبقرالتيستئغوراءها

أرفيكلفيجمنهااقتغرأيتاما،الأبدالطتحيل!

الثغالقبيحةالئحيلةالبقراتفأكل!ب002يضر

بطويهافيفدخلت21ال!مينإ.الأولىالبقراب

وتقيئفيها،دخلتأنهايتببنأنغيرم!ن

جمنواققثألرلأ.كانكماتبيخاتنظرها

سنالا!صهكأنصآ.حلما-"أ22"0

بهاء،سبعحرري!3لومي

وكأن23.تجثدةممتيئةواحدةسا!افيتتتت

الريحلفشهانجيلبمايانجسيماأخرىسأيكس!ثع

ال!تنابلفآئت!لغب24وراعها.تتتتالشرتية

ذلمجتفرؤي!ثالخدة.الحنايلالئحيقة

".لمطيوضحهأنأحاتقدزفلم،للئحر؟

نرغونروخنضه"ما:يمرغونيوشففقاك25

ستفعله.ماللثأوضغواللهواحا،حلم

صمنين،ستئعهيالخيدةالبقراتالستئع26

حلمهؤ،سينينستئعهيئالخ!ذةالسمنابلوال!ئئع

الطايعةالقبيحيماالنحيليماالبقراتالع!ثثع27واحا.

الريحلقحتهاائتيالنحيلةوال!نابلوراة!ا،

أن،فيكون،28جوغا.صينينسثعممن،الش!رت!ة

سيفغل.ماأراك،للثقل!تكما،المحة
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كلفيعظيمف!تعفيهاس!نينستئعستجية92

سينينستثعتعذهاتجيةثم3،يتفزأرضى

فيكاناتذيالمثئبعصذيلثكلتنسيجوع

ويكون31الأرضالحوعويتيف.يضرأرض

يخييماكانواماالبلادأهليتذكرفلا،حدأشديلأا

نرغونعلىصالحلميمراراومما32.المثفتغصين

عاجلا((.وسيفعلهالقهأقرةالأمزلأنإلامرتيز

رجلايرىأننركونفعقى،33"والآن

وئوكل34،مفرأرفيعلىفيفهحكيمافهيفا

ينغفيهاخفععنويأخذ.الأرفيعلىوكلاء

س!لطةتححت،فحجمعون35.صالشبعسمنينس!ئعص

القبئوتخزنونالآتييماالس!نينيخبراب،نرغون

ذيخيرةالطعائمفيكون36ءو!قظوتهالفذد!في

يضر،ارضنسئصثائتيالخوعصسينيني-يسئع

."لحوعصباأهلهاينقرض!فلا

يوسفلأترقبة

وجمنذيرغونجمنذالكلامهذافخسمن37

"هل:لهمفقاك38،حاشييهرجالي-جميع

وقاك93التإ؟ي!روخفيهرخلآهذايختلتجذ

هذ؟كلاللةاعطاك!تعذما:ليوص!فيرعون

أنت04.يثللثلمجمولافهيمفلا،المعرفه

كلينقادكيميلثوإلى،ببتيعلىؤكيلأتكون

.هبالقرشإلاينكأعطتمأككلن"ولا،شعى

كلء،54

ارفيكلعلىحاكمااتيملثاناوها41

فيوجغقهتددينخاتضةيرغون"وترغ042"يضر

45.7:01:قأع

.5:92داق.التكريمعلاممات42

قبمهوذا:أو.اننبهوا؟أو.الطريقافتحواأواكعوا:43

الملك.

عنقهوطؤقكتالإ،ئيالبوألحسته،يوس!فتد

الثاييةمركحتهاركتهثم43.ذهب!ينبملاد؟

وهكذا".آكعوا!دا:أمامهالحريع!ونادى

جمضر.أرضيكلعلىنرغوناتاته

برء!،..ص-44
يرعود."انا:ليوس!فيركونولالى

أرفيكلفيرجقهولاتذهأحايرخلابدوبخث

ضفناتيوس!يرغونوستمى45يضر.

فازغ،فوطيبنحتأسناتوروتجه،قغنيح"

4ص
علىؤصيايوسئ!وصاز.اون!مدين!كاهني

جمضر.أرضي

-صصس.46
دخلحينسنهثلاثينابنيوشفوكار

تينيينوخرخجمضر.ميلثيخرغونيخدمهفي

جمضر.أرضيكلفيوجاكتذييما

الثئتتعمينينس!بح-فيالأرضنواثعرت47

السنينيخلالكليوشففححع48،كثيراخيرا

طعاماوخزتهاجمضرأرضيعلىتوالتائتيالس!ئعص

ينخولهاما3ويخلامدينهكلد،المالبفي

يعادذصالقمحمقجقعهما9،فكان.الحقولي

لملأئهإحصاءهتركحئى،كئرةالبحرزمل

ئحضى-يكن

يوشهبنو

ستةتدخلأنتبلآبنال!ييوس!فوويذ05

بنتأسناتوتذثهمااللذالبوهماالحوع،،

،صص"

؟هفستمى+اونم!ينهكاهن،فارعفوطى

أدله)أنسافي:قالةلأ"نه!تنمىاليكرآبتهيوم!ف

المملكة.نحلص.أوالحيإنهيقولاللهةفعنحصفات:45

والتىالقاهرةقربهيالقهليوبوليسمدينةايع:أون

للثمس.تعبدهااشهرت

ني.فحلرج:نىاء:



التكوينا

الئاتيوستمى52.أأبيتيبأهلكلتغبىكل

أرضيىفيمثميراالله"جعقني:تاكلأنه"أفرابم

ثمقافمالا.

فيكانةائذيالشمتعصسشينستئعكمقت

تتوالىالحوعصسينينسثبعوآبتدأت54يضرأرضيى

جميعفيجوعفكانيوس!ف.قالنك!ما

طعامفيهاكانلأ"نهيفرأرضيىقيإلأالبلدال!!

ضرخوامجوعونيضرأهلبدأفلما"ه.تخزون

فركون:لهمفقال،الخبزطالينفرعونإلى

!".فآفعلوهلكميقولهومايوس!.إلى"إذهبوا

فقتغ،يضرأرضيىكلوشتقلالحوعوأشتا56

لليضريين.قحاوباص!المخاردطجميعلوسحف

الىالأرفيأتطاليصجميعينالئا!وجاة5

كانالبوغلأذ،يوشفينقخايتشتروايضر

مكالؤ.كلفيشديذا

!ماخوتهيوالسفبينلقاءأول

فيموجودالقمغأنيعقولثرأىفلحا24

إلىتعض!كمتنظرونباكم"ما:يتنييماقاكجمضز

فيقوجودالقمحأن"سممغمت:وتاك2؟"تعفيى

ولأفنحيالناوآشتروافناذإلىفأنزلوا،جمضر

لتثصتروايوس!إخنمنعئتر"ف!رك03دا"نموت

فم،يوسئصأخوبنيامين"أئا،يضرينقخا

تفسيه؟نبتاكلأتهإخوي!مغيعقو!يرسيله

".أذئاصابئلأربحا

جاء،تنخمتيمافي،إسراثيلبنوفجاء

وأثمر.نما:فراشلرخ:أفرايم:52

.11؟7اعق:البلدانجمغفيجوعفكان:54

.ه:2يوق؟فافعلوهلكمبقولهما؟55

4253و4

.كنعانأرضيفيكانالخوغلأنفخاييشتروا

فكان.يضرأرضفيهؤ-الحاكميوسحفوكان6

ءير،

يوس!صإخوةفاقتل،الشعولبصلجميعالقمغتبيع

رأىولما07الأرصإلىيؤجوههمتهوسخدوا

بجفا3كمهملهمقتنكر،عرنجهمساخوتهيوسف

))ين:قالواحثتم؟"أينلاصن:لهموقاك

طعائاأ.-ينثزقيكنعانأرضي

فمفموأفا،إخوتهيوسئ!وعرلت

حلمهاالثيالأحلاميوشفوتذكر9.يعرفوة

يثرواحئتم!جواسبسى"أنئم:لفمفقاكبهم

الا:تهفقالوا001لا!اليلابفيالضمع!مواطن

طعاما.لنشئرقيعبياكنحنحئنا،س!دييا

لاشرفاةقوئمنحن.إخوةكانا؟انحن

جتتمبل"كلأ،:لهمفقماك13جواسي!".

تالوا:13البلاب".قيالضعصمواطنلتروا

واحل!زجلوتنو،أخاعثتراثناسمدييا"مخن

والآخرأيناجمندالومأصغرنا.كنعانأرضيفي

لختيثقما"بل:يوسمفلهمافقال014مفقودا(

لايرخمونوحيا؟15.جواسيسىأنتم،لكم

إلىالضجرأخوكمتجيعأوهناينخرختم

ينكمواحدافأرسيلوا16.أمتجنكموبهذا.هنا

تمتجنحتىتحتس!ونوأنتم،بأخيكميتجيع

أشمنرغونيحياةفقسمئاوإلأ،كلايكمضذن

.أئامثلاثةفحتسهم017((جواسبى

"أنا:يوشفلهمتالالئال!ثصاليوموفي18

فتحتوا.لكمأقو4ماإفعلوا.اللةأخافرجل

7012.قاعة4202

37:ه-9.رخ9؟
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هذافييبقىينكمفواحد.شئرفاتكسمإن91

قحومغكمفأذقبو!الآخرونأنتمأقا.الخبح!

بأخيكموجيثوا02بيويكمأهلخؤغتس!ذ

فواققوا."تموتواولاكلامك!مل!ئحققإلىالضغير

"تغثم،:لتعفبىتعضفموقالن21.ادللثعلى

ضيق،فيرأيناة.أخينايوسمصإلىأخطأنانحن

هذابنانركيذيلث.تهنسضغلمآشزخقشاولفا

ظ!ت"أقا:زأوبينفأجاتهم2لأإ((.الضيق

فمالوللإ،إلىوشميئواتخطأوالا:لكم

يذييماء".مطالبونالآننحنيذلينتسضعوا؟

،ائغتفميفقئميوسئ!أنبعقمونكانواوما23

فاك"2.وتيتهمتيتهيترجمالؤتستعينكانلأئه

ينوأخذ،كتقهمإل!ييمعادثم،وتكىعن!م

غيويخهم.أماتموقئدةضيمعونتييهم

كنعانأرضإلىالعودة

ءة5ءصصأ25
إخوتهاوعبةتملاواانيىجالهيوش!مرو

وأن،جمذييماإلىينهمواحدكل!ضةوير؟واقحا

إخوةوحضل026ففقلوا،يلالريتيزادايعطوهم

.هناكينوسارواحميرهمعلىقخهميوس!

جمذتهأخاهمفتغ،يلقبيبتؤففوافلقا27

نيمفييضتهنرأى،يحمايىهغتفاييعطي

وها،يخضتي"ردث:لإخويهفقال28.جمذيإ

وآلئقصت،درعاظوبهمفطازت."عدليفيهيئ

بنا؟"اقهفغل"ماذا:وقالوابعفيإلىبعضهم

ة.،ولملفا92

ارضيياييهميعقودتإلىوضلواو

فقالوا:،لهمجرىمايكلأخترو؟كنعان

.ينوخ!يتنايقستاؤ؟الأرضيىيلأسيد"خاطتنا03

لاثئرفاةتومنحن:تهففلنا31.الجواسيسيى

2-22.ا37-رج22:

43و4

واحل!،شألهبمنأخاعثرإثنانحن032جواسيع!ى

أرضيىفيأبي!اجنذاليوموالضغيرمفقو،أحانا

قومأنكمأعر!ت))بهذا.لنافقاك33.كنعان

تسئاماوخذوا،ينكمأخاجمنديدعوا:شئرفائ

بأخيكموجيئوا34وآنضرفوابيويكمأهلىجوع

لاشرفاةتوئمأئكمفأعرلت،إلىالضغير

،صرو،لم؟

هذ؟فيوتجولوناخاكمفاعطيكمجواسيس

".الأرضيى

كلوجد،عدالهميفرغونهموبينما35

ضرررأوافلما.عكلهفيفضمهضرةنهمواحد

خافوا.،وأبوهمهم،المضه

أفقدتموني)ا.أبوهميعغول!لهمفقاك36

مففود،-والآنوشيمعوذمففوديوشص.تني

عليئدا.نزلكلههذأ.تنيامينلأخذون

تقتلأوإليلثبه"أعود:أباةرأوبينفأجالت3

((.إليلثأز؟ةوأناتديإلىس!قضه.وتدفي

أخوة.معكمآبنيينزلط"لا:يعقول!فقال38

فياذئأصابئفإن،ليبميوحدهوهؤمات

إلىيخ!خرهثتيتتيأنزلثمنسيكوتهاائتيالالريتي

."الأموابصعاتم

بنيامينومعهميعقوببنيعودة

فلقا2.الأرضيىفيآشتاالخوغوليهن43

ينيهجاؤواائذيصالقمحأكليننرغوا

لناآشترواإرحعوادا:أبوهملهمقاك،يضر

"لكن:يهوذافأجابه3صأ.الطعامينقليلأ

وأخوكهاإلأونجيترونلا:وتاكقدذناالرخل

وآضترينانرئنامغناأخاناأرمتفتفإن4.مغكم
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لأن،ننزللاتوسيفهلموإن5طعامما،لث

وأخوكمإلآوج!ترونلا:لناقاكالرجل

إلبأساتميلاذا9:يعقوب6!ال".معكم

قالوا:7آخر؟"أخاكمأنا،لرجلوأخمرتم

هل:وقاكغشيرياوغن.عئاالرجل"سأك

تهفردذنا؟أخكموهلتعا؟حتيأبوكم

سئقول:أنهنعرفكنافكي!،الجواقي

؟"أخاكمأحصروا

صيالصبى"أرميل:لأبيهتهوذاوقاؤ8

وأنتنحننموتولافنحيا،ونمضينقومحتى

تطلبه.تدىوين.أضقنهأنا9.جميغاوأطفالنا

إليلثمخطىفأنا،سالماإليلثبهأغذأإن

لكتا،وقتناأضغناأنناولولا01الزمالز.طوك

،.مزتينزخغناالآن

م!نبدلاكان"إن:أبوهملهم"ءفقال

الأرضيفايهقةصأطيبينخذوا.فآفعلوهذللث

خذوا.الرجلإلىهديةوأحمفوهاأوعييكم!

وضئكاالعسملينوشيئا،البفستمصمقشيئا

يخضةمعكموخذوا12وتوزا.وف!تقاوجمفكا

لمء2ى*

افوا؟فيال!مردودةوالمضة:أيديكمفياخرى

.ستفواذللثكانفرلماةمغكموها4رجمدايكم

الزجل،إلىآرجعواوقومواأخاكموخذوا

لكمفيطلقيرحمكمالرجل!علالقديروالئد14

أكونبنيتقذلتوإنوبنيامبنالآخرأخاكم

ققذتهم"".

يضةوأخذوا،الهديةهذهالإخوةافأخذ

.،

يضرإلىونرلراوتامواوبنيامينايدلهمفياخرى

يوشفراىفلما16.يرس!صخضر؟فيووقفوا

هؤلاءاديخل5:تيتيهيؤيهيلقاكمعهمبنيامين

ليأكلواوهئئهطعاماوآط!خعالتيبإلىالرجاذ

التيزإلىالرخلفأدخقهما07النههر((جمنذمعي

يوس!ف.أمرةكما

:وقالوايوس!بيتإلىدخلوالمئافخافوا18

فيرذتائتيالمف!يستبهناإلى"أدخق!نا

وينقفعليناليستضعفنامرةأولعداينا

إلىافتقاموا9حميرنالا.ويأخذاعبياويأخذنا

الميحب:لالبجمنذتهوقالوايوص!فتيتيؤيهيل

مرة2أومفرإلىنزئنا،ستدييا"إستغ.

طريتيفيللمبجمبتؤئفنافلما21،طعاممالنشتري

مضتهيئاواحدكلفؤتجذجمذاتناقتخنا،غودينا

معنافردؤناها،وورنهايكاملجمذلهفمصفي

طعاما،لتشترقيقغ!نااخرىبمضهوحئنا22

جمذاينا((.فييخضتناوضغتنلعرلتلاونحن

إلهكم.تحنافوالا.لكم"سلام:الرجلفقاك23

وأما،جمذايكمفيكنزازريممأبييهموإله

إليهمأخرقيثئما(.جمنديفصارتيضتكم

واعطاهم،يوسمفبيتإلىوأدختهم24ش!معون

وهيأوا25.لحميرهموعلفاأرجلهمليغدم!لواماء

لأنهم،الظهرجمنذيجيةحينليو!مصالهد"لة

.هناكطعامهمسيأكلونبأنهمس!معوا

إليهقا"مواالتيبإلىيوس!فجاعولما26

الأرضيى.إلىتهوسخدوامغهمائتيالهدية

أبوكم"هل:وتاكسلاضييمغنفسألهم27

هؤأحي؟سلامفيليدكرتموةائذيال!ئ!يخ

وهؤ!،سلامفيس!دييا"أبوناةقالوا28تعا؟((

عيتييمافرفغ92.ساجدينتهوآنخوا.تعا"حي

كل،ء

"اهذا:وقاكامهابزاخيهبنيامينإلىونظر

ته:وقاك؟"ليدكرتموهائذيالمحغيرأخوكم
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يوس!فأسرعثم03".ا!بنيياعليلثالله"يتحئن

وطقتتأخييماعلىخنقلتهلأنصالخارجإلى

.هناكربكىغرفييماإلىفدخلالبكاء،نف!ه

وتاك:نفستهوتماللثوخرقيوجقةغستلئم31

ولفم،وحدةتهفقذموا32الالعاتم"ءقذفوا9

وحذفم.عنذهالآيهلينوللمضر+ييق،وحذهم

مغيأكلواأنلهمتجوزلاالمضريينلأن

الإخؤةوجقسى33يتنخسوا.يثلاالجبرانيين

أولأاليكرترتبييما:فيواحدكلاقه"،قا

تعف!إلىبعضهمالقومفتظر،آخيراوالضغير

ينالالعائم-تعضنيوشفوأرستل-34.متغجبين

خفسةبنيامينجمحةفكانت،إلييمصايذييما

حتىمغةوشربوا.يخ!مالواحل!جمحهأضعافي

ستكيروا.

بنيامينعلىلفييوسصكألر

س!
جمداكا!لاتيت!يوكيليوس!م!قازثئم44

وضغ،جمقهيطيقونماقذزطعائاءالقوم2هؤلا

افطكأصيوضغ02جمذي!تمصفيواحل!كليخضة

ثقنيضي!مغأصغرهمجمدليقم-فيالمضيةين

أضاءفلما3يوسئ!.أمرةكمافقعل((.قجه

سسكل!

نإلها4.يحميرهمالرجالاانصردتالصبح

يوسفقالحتىقلي!لاوآبتغاواالمدينةينخرجوا

فإذا،الرجاكءهوسأثتغ"قمص:تييهلوحمجلى

الخيزيحاذاكافأتم:لهمفقلبهمتجفت

يشرل!ائتيالفضيماكأس!س!رتتميماذا5بالمث!ر؟

أسأتم؟!الغي!بأحواكترىويها،س!دييها

توضع:العرافةمنشكلإلىيرسفثير:4405

44و4

فقفئم".ما6في

ذللثلهموقاكبهمالرجلفقجق

بمثلسسدييتكلم)الماذا.فأجابوه7.الكلاتم

عقلايعقلواأنعبيدكعلىخرام؟صالكلامهذا

أفوا؟فيؤتجذناهاالئيالمضةيللث8كهذا.

فكيص،كنعانأرضىيناليلثزذذناهاجمداينا

إن9ذفبا؟أويضةسئلإكتيبيننسرق

فأقتفه،عبيدكنحنجئاأحدمغالكأسنؤتجذت

سمدي".يالكعبيدانكونأي!حاونحن

قن.تقولونكمافلتكن"حس!نا،:فقاك01

وأنتما،عبالييكونمغهالكأسىؤتجذت

ينهمواحدكل"فأسرعأبرياء"ءتكونون

ففتشهها12،وتتخهالأرضىإلىجمذتهوأنرك

فإذا4الأصغرإلىآنتهىحتىبالأكبربتلإئا

يياتهم،فمرتوا13.بخيامينجمذكفيالكأ!ى

المدينيما.إلىورتجعوا،جمازهواحدكلوخقل

يوش!،تيبإلىوإخؤئهيهوذاودخل14

إلىأمامهسماجدينووقعوا،هناكبعاوهو

العقلهذا"ما:يوسئ!لهمفقاك15الأرضيى

يرىيثليرخلآأنعلفئمأمما؟عيلتمائذي

نجيبلثبماذادا:يهوذافقال6!؟"الفيبأحوال

05ص،

ناتعذانتتركي!،للثنقولوماذا،سيدييا

عبيذنحنمنا؟عبياكنحن،جرتنااللهكشت!

.((مغهالكأسؤجذتوتننحن،سسديياللث

،هذاأفغلأنعلى"حرائم؟يومئ!فأجالت17

يكون!معهالكأص!وجذتالذيالرجلبل

".أبيكمإلىيسلامترحعونوأنتم،عبذالي

الماء.فيالزيتنقطة
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يصذاوس!اطة

يا"غفوك:وقاكتهوذاإليهفتقاتم18

ولا،تسمجلثعلىكلمةأقو3دكني.س!دي

يثلفأنتعباك،أناعليغضملث!ثتذ

ه،ءءمص91ة

واأبلىلكمهلسيديياسالتناايرعولى

وآبن،شيئأبلىسمديبالثا:فأتجبناك21؟أخ

وبقيئمالتأخوة،شتيخوخيهتيتهؤيذصغير

يالنافقفت21.يجبهوأبوكل"ميما،وحدةهو

عليإ."نظريالقيحئىإليئأحصروة:سئدي

يزكأنالضغيريقدرلأ:سحدممطياطثفقفنا22

لا!إن:لنافقنت023أبوهيمولتتركهوإن،أباه

ترونتعودوافلا،معكمالص!غيرأخوكمينزذ

،ءصت24
اخ!رنراةابيمحبدكإلىضجذنافلما.وجهي

إرحعوا:أبوناوقاك25.سيدييالنافل!تيما

نقدزلا:ففلنا26.الالعامصينقليلآلناآشتروا

إلأالرجلوجةنرىأننقلإرلالأننا،ننزلأن

عباكلنافقاك27.مغناالضغيرأخوناكانإذا

ليوتذتراحيلآمرأقيأن،تعلمونأنتم:ابي

قزقهوقلمتتعتيمنأحاه!مافخرقي28.آبتين

تهرأيستماالآنإلىلأني،مفترسحيوان

كلءء-5ء-5!92ء
اماميينايضاهذاابنياخذتمفإر.وجها

عاتمإلىباسلبؤييىشتيتتيأنرلتم،أذىفا"صابئ

أبينا،عبدكإلىرجعناإذاوالآن03.الأموات

ئتعئقةأيىوحباةمعنا،الصبييكنولم

تفقوذاالغلاتميرىجمنذمايموث31بحياييما،

الأمواقي.صعاتمإلىبخ!رةأبيناضتيتةقننزل!

لأبي،الصبئئضمثتسمديياإثنيثم32

7:13.اعقا:450

عظيمة.بنجاةيح!كم:أو.منكمالأحباءوينخي7:

57وء44

طوكإليلثمخطتاأكونأويإأعود:لهفقل!ت

مكانأبقىسئدييادعنيوالآن33.الزممالط

إخؤته.مغهؤؤل!عذللثء،عبذا-الضبيئ

الضبييكونولاأبإلىأعودفكيصوإلا34

".بأبيتجلائذيالم!مرفأرى،معي

إخونهإلىبتعرفبوسف

أماتمنف!تهتضبطأنيومحفقلإزفم45

"أخرجوا:فصاحيخدت!!علالقالمينصجميع

حينأحاجمنذهتكنهنا"..فلمينو)حدكل

بالبكاءصوتهفرقع02إخوتإمم!.إلىيوسمفتعردت

ءص!

نرعون.بيباهلوس!معهالمضريونفسممغه

أبيأخيئ.يوس!ف"أنا:لأ!يإيوس!فوقاك3

ينه.يقزجميميجيبوهأنإخوتهيقلإزفلمتعا؟،

إلي(1"تقاموالأخوتإ:يوسئ!فقاك4

ائذيأخوكميوشف"أنا:فقاكفتقاموا.

تستاوواولاتا!ستفو)لأوالآن35.لامضرإلىبعتموه

أماتكمأرستقنيالذلأن"،هناإلىبعئمونيلأنكم

فيجوعستتاالآنمضب6.حيايمملأحقأ

ولافهايخلاخةلاسينينخضىوبقي،الأرضيى

نسلألكملئبتىأمامكماللةفأرس!لي7،حصاد

ئمنتم8!ا0!ينكمالأحياءوينجيئالأرضيفي

جغقنيوهؤ.القابل،هناإلىأرستلتمونياثذين

تييه،أهلىصيجميعاوسما،يرغونجمنذ"ؤجمميا

فأسرعوا9يفر.أرضيكلعلىومت!متلالا

آبنلثيقرئهكلماهذا:تهوقولواأبيإلىبالعود؟

7يين.اليضرسلجميعس!لأااللهجعتنيةيوسف

الوالد.عيروهوأب:العبريةفي.وصياجعلق8:

.7:14اعرج:91-أ
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ءجاسانبأرضيافتقيتم0،تتأيخرلاإليئتعاك

تنيكوتنووتنوك،-أنتآمتيقريباوتكون

وأعوللث11.للثهوماكلوبقركوغتملث

ئعوزكفلا،جؤعسينينخضىبقيئلأنهفناذ

لك*هؤماكلبييلثوأهلانمتشيء،

بنيامينأخيوغينا،ترىعيوبمموهذه13

أييفأخيروا013يخاط!كمائذي-أناأني،أيضا

وأسرعوا،زأيتممماويكليضرفيضجدييكل

هنا".إلىيه2بالقجي

وتكى،أخاةب!نإمينيوسممتوعاتق14

إخوي!سائروتبل15.عنعهعلىبنبامينوتكى

يكفم!له.أخذواذيلثوتعذ.مغهموتكى

فرعوندعوة

إخزتجيءخبرنرعونقصروبقيئ

لأاحاشييهورجال.يزكونالخ!رف!تريوس!،

خفلوا:لإخوتيث"قل:ليوش!يرغونفقاك17

وخذوا18.كنعانأرضيإلىوآرحغوادؤابمم

كل،وءو.

أجؤدفاعطتكمإليوتعاتوابيوتبهمواهلاباكم

الأرضي.خبرابوتأكلواجمضز،فيأرضيى

منلكمخذوا:أيض!الهمتقولأنواوصيلث91

ونسايكم،قيطفايكيمتركبابيصئرأرضي

قلوبكمتتوجغولا02وتغالواءأباكموآحملوا

أرضيفيماصجميعفأجؤد،أملايهكمعلى

هؤلكم".يضر

كنعانأرضإلىالعودة

نرعون.أمرهمكمايعقول!"تنوففغل21

للطريتيوزاداهركبابيوسمفوأعطاهم

النيل.دلتامنالمثرقيالضمفيتفعةجاسان:01

إسرائيل.:أو.يعقوب؟21

وخص!،فاجرةثياتاينهمواجدكلوأعطى22

ينختلوخضيىالمض!ينمثبمايثلابتنيامين

حميمعشترة.أيضاأبم!إلىوأرستل23،الثيالب

ئخمقةائؤوعمئز،جمضرفيماخيرينئخئقة

إخوتهصرلتثم024أبيهيسفروزاداوخبزاقحا

فيتئطئوا-"لا:لهموقاكسبيلهمفي

الالربتيأ.

يحقولتإلىوجاؤوايضريننصيدوا2

"يوشف:تهوقالوا26.كنعانأرضيىفيأبيهم

لمدءل!
ارضيصجميععلىمتسلطوهؤبحد،حي

فلقا27!!افهمولمقلهفخقذيضرأ.

ورأى،يوس!فلهمقالهمابكلأخبروه

مضر،إلىيتحمقهيوسمفأرستلهاائتيالمركباب

يوسئ!أن"كفاني:لفموقاك28زو!حطآنتغ!ثتت

".أموتأنقبلوأراةأذق!ث.تعذخي-أبني

مصرإلىيعقوبوحيلى

وجاةلهكانماسيجميعيعقود!فزحل64

إسخق.أبيهلإل!ذبائغدذتغ،سئثغيئرإلى

"يعقوفي،زؤيا:فيليلأاللةتهفقاك2

"أنا:قال3أنا".ها،"نعيم:قاكيحقول!إ"

جمضر،إلىتنزكأنتخ!لا.أبيلثإلهاللهكل

هصءصءلم?كلء

إلم!مغلث3انزافا4هناكعظيمةامةفتاجعللث

يغمفىهووبوسصفمنهااصجاكوأنايضر

".نموثاعةساعيتيذ

،تنوهوخمقه.سبغيئرينيعقول!فقاتم5

المركبابعلىونساةفمأطفاتفماخضلواكما

تتخاصموا.لاأو:تبطئوا.لاة،2
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ماكلماشتته!اوأخذوا6.نرغونكلأرس!لهاالتي

وكان.يضرإلىوجاؤواكنعانأهـفيفيآقتنوه

ولناتهوتنوتنيهتنوه7:!نسلهجمغلعقوتمر
.ص...صص-.-صا

يضتر.إلىجاتيخذما،تنيإوتنات

يعقوبنو

إلىجاؤواائذينيعقولتتنيأيسماغوهذ؟

رأوبين:وبنو9،يعقولتبكرزأوبين:يضر

لم-رركل

ثيمعودن:تنوأ0،وكرميوحصرونوفلوخنوك

و4وشا2وصحوخروياكينوأوهاويإمينيموثيل

وقهاثحرشمونو:لاوي"وتنو،الكنعانييماآبن

فيماتااللذال!واونانلمجميرتهوذاوتنو12،وشراري

وأبنا،وهـارخوفازص!وشييقةكنعانأرضيى

كر:يسحاوتنو13،مولوحاحصرون":ص!لىفا

:زبولونوتنو14،ونوضصوكللوبر-وفؤةتولاص!

ائذينتيثةبنوهؤلاء15.وياحثئيلوالجلونكلسارد

آبتيإ،ديتةمغأراتممتهلفيييعقوبتوتذثهم

نفستا.وثلاتونثلاثةووجميعهم

وشمونيوحجيجمفيونجاذ:وتنو

أشير:وتنو17،وأرفيليوأروديوعيريوأضبون

اخخهم،وسارحوبزيغةويشويويشؤةيمتة

ئفةفيبنوهؤلاء018ومفيهيئيلترحا:بريئةوآبنا

ييعقولت،فؤتذثهمآبتييمايليثةلابان"اعطاهاائتي

نفسصا.غمثئرةستوجميعهم

لمكل--،ءأ92
يوسف:يعموبامراةراحيلوبنا

.7:15اعق:4606

وفيالسامرىالنصفي.الحبريةفيهكذا.ويوبة13

.ا:7أخا؟26:24عدق.ياثوب:اليونانية

-ح45ة41رجم!:02

05-2!.ة41رج:وافرايممنى

وأونان12()آجزانحذفنفدئا.وستونستة:26

4695

متن!ىيضرأرضيىفيليوسئ!وويد"2.وبنيامين

فاهـغفوطيينبأسناتزوجيهين"وأفرايم

بات:بنمام!نوبنو21اولط".مدلنهكاهن

وروشىوإيحيونعمانوجيراوأشبيلولاكر

ائذين!احيلتنوهؤلاء22.وأزدوحفيماومفيم

نفا.عشئرةأرخوجميعهم.ييعقودتولاوا

ص24،دصوآ23
نفتالي:وبنو،حوسيم:دانوبن

تنوهؤلاء25.وشيليمويضروجونيياخضثيل

هؤتذثهمآبنتهلراحيللابانأعطاهاائنييفقة

أنف!ي.ستثغوجميغهما:ليعقودت

محيضرإلىجاؤواائذينلجمجع26

مانفس!ا"وستونستة،صفبهمقوهم،يعقول!

فيتهويذااللذانييوسمفوآبنا027تنيهنساععدا

جمضردخلواائذينجميعفيكون،تفسالبيضر

نفسئا".ستئعينيعقولتتيتإين

ويعقوبيوسفلقاء

إلىقد+اتهتهوذاآبتهبعقوب2وأرشل28

جاؤوائئم.*جاسانأرفيفييئلاقتةيومئ!

إلىوضيذقركتتهيوسعففأغذ92،جاسانأرضن

عليهأقبلةرآفلفا،أباهيعقو!ورييلاقيئفناك

يعقوبلم:فقاذ-ته03طويلا!وتكىوعاتقه

وعرفتوجقلثرأيتتعذماالآنأموتكلدعنيل

بعا".حيأنلث

أبييما:تيحبولأهللإخويهيوشفوقاك31

.(اأآهدينةوتزيد02(-91)آوابيهويوصف

نماالأعدادنجمع:نفسئاسبعينت27

.7:14اع؟!5:اخرق.18،22،25،أهآ

..؟ح.45رج:جاصانة28

في.ليلاقيهم:الزجماتبعضفي.ليلاقه:92

ليربهم.:الأصل
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وأهلإخوتي:تهلأقوكنرغونإلىذاهاأنالا

جاؤواكنعانأرفيفيكانواائذينأبيبيب

وأتوا،ماشيهوأصحالثغتمرعاةوهيم32.إليئ

فإذا33.لهمهؤماههإساوجميعوبقريغنمهم

جرقتكم؟ما:كموقاكنرغونأشخدعاكم

!!
ينمالج!أصحالمح!سيديياكنا:فقولوا34

وهكذاجميغا.ءوأباونانجن،الآنإلىضغرنا

كللأن،جاسانبأرضيىتقيمواأنيميهتكم

المضريين((.جمنذممقوتغنمراعي

فومكونيديب!نالمثول

ته:وقاكفرغونعلىيوسمففذخل47

بغنمهمكنعانأرضيمقجاؤواوإخوقيأبلا

أرضيفيفئموهالهمص،هؤماكلوبقرهم

إخوتيماينيىجاليخفتةيوم!وأخذ2."جاسان

لإخغنرصنفقاك3.نرعونأماتموأحضرهم

)انحن:يفرعونفقالوا.؟"حر!م)ا.ما:يوشف

جميغا،ءوآبااونانحن،كتمرعاةسسدييا

س!لأنا،ياأرصلثفيلنتغرد!"جثنا:لهوقالوا4

أرفيفيالحوعصآشئدابجمنيغنمأترعىلالأن

".جاسانبأرضيىنقيتمأنالنافآسقغ.-كنعان

جاؤواوإخوتك"أبوك:ليوس!فيركونفقاك5

أنزلهم،تذيلثتينمفرأرضىفهذص؟6،إليلث

وإن،جاسانبأرضيىيميمونودغهم،بأجودها

الغملي،علىتادرينفييمأنتعتئمكنت

كا.ماشيتيعلىفأويهلفم

تينوأوققةأباهيعقولتيوص!فوأدخل

.نرعونتهفقاك8تعقول!فباخمه،يرغونتذفي

.خ11:اخررج؟رعصسش:47011

47و

أئائم!:يعقوب2فأجاتة9؟"الغمرينللث"كم

أئامكاتتوسسمئةقليلة.سنةوثلائونمئةكرتتي

لبآبائيحيا؟أئامكاتتماغيرعلى،حياتي

مقوخرجيخرعونيعقول!وبارك01".غربئهم

تذييما.تيني

وأعطاهموإحمىفأباهيوسمف!"وأسكن

منها،موجمعأجودفب،مضرأرض!فيمفكا

فررعونأمر9ممما،رعفسي!!أرضىوهو

تيبأهلوسائروإخوتيمالأبييمايوسمفوع!ن12

علىصالطعاممنإلي!يحتاجونمايقدازأبييما

عيالهم.حس!ب

الزراعيةيوسفخطة

وآشتدب،مكالخكلفيالخبزونقذ13

وأرض!جمفشأهليوىخارتحتىالقجاغة

كليجمغيوسئصوكان14!سالجو2منكنعان

بهاثويجيالقمغبهايث!ترونكانواائتيالفضيما

أرضيينالمضةتقذبفلما015نرغوذتيبإلى

إلىالمضريونأقبلكنعانأرف!ومقيضر

أ!اتمأنموثخبزا."أعطنا:تهوقالوايوشص

لهمفقال16؟"نفدتالعضةلأنعينيلث

فهاتوا!نفدتفضت!صمكانت"إذا:يوشف

فجاؤوا17خبرالأ.جمؤضحها-لأعطتكمما!يتكم

تذكخبرافأعطاهميوس!،إلىبماشتتهم

والحمير.والبقر-الغتمينوالماشييماالخيل

ال!ئنيما.يلكفيماشتتهميكل"خبزأأعطاهم

ال!نةفيجاؤواالنةيللثآثقضتفلقا18

نأس!دىلاعلحأثخنىلا:لهومالواالثان!ه

،جمنذكهؤالتهائمصينوضتنانا،تقذتالمضة
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وأراضيا.أبداتناإلاينعطبهثجمندنابميئوما

إشترناوأراضينا؟نحنعيتيكأعاتماتهقلث91

عبيلأابأراضينافنصير،بالخبزوأراضتنانحن

ولا،نموتولافتحيايذازاوأعطنا،يمرغون

بورا((.أراضيناتميير

المضرئبنأراضيجمغيوسئ!فآشزى!

ينحققةباغينغواحدكللأن،يمرغون

يمرغونرض!لأاربنصا.صلبوعا؟شيا
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يوشفورأى23.سينينوع!ثثرشةوعا!ثن،أبييما

ماكيرتنووأيفما،الثالذالجيلأفرايتمبنيجمن

ركتتييما*.علىويارامنىبز

ساعة))حانتلإخويإ:يوممفوقاك24

مينويخرجكمبالخيرستذكركموالله،موقي

عتيهاأقستمائتيالأرض!إلىالأرفيهذ؟

وآستحق!25ويعقوقي".وإسخقلإبراهيتم

"حين:وقاكإخوتةاشرائيلبنييوس!ف

ينمغكمجمظاميحذوابالخيراللهتذكركم

هنا!6(2.

سنين،ودثئرمئ!آبنوهؤيوس!ومات

03يمضرتابولبيخأوؤضحعوهفخنالوة

.11:22عب؟24:32يش؟13:91قخر:25



لخروجا

مةالمقك

لناتكشف.2(:)02"العبودتةأرضمن!ر،منأخرجكائذيإلهكالرلثهوا)أنا

الآيةوهذه.والعبودئةالضيقمنوأخرجهشعبهحررالله:ومحثواهالكتابهذامعنىالآيةهذه

لهحئهميظهرواأنمنهميطلب،يعقوببنيبحتهحررائذيفالإلهالعشر:الوصاياأساس

لشريعته.بالطاعة

17-45،25:)تككنعانأرضفيحتتمجاعةبعدمصرإلىيعقوببنولجأ

نأإلأ.علهموضئقفاستعبدهممغمصرملكفخاف.كبيرأشعئاهناكوصاروا،11(:47

كانت.لهمقائداموسىوهومنهماواحافاختار،المعذبينكلتآلأميحعىكماتآلامهمأحمنالله

وتركوهالشبالمصرتونفاخلى،موسىعبدهبواسطةقديرةبيدتدخلاللهولكنكثرةالصعوبات

سيرتهفيوحماهشعبهالرلتوفاد.21!:15-ا:)1بحرئةهناكالرلتليعبدايبزئةإلىيذمب

شعبهفسفاهبعهدمعهارتبطوهناك،27(:22-18:)15ميناجبلإلىوصلحتىالبرئة!بر

المعبديبؤكيفموسىيفمالرلتكانوبينما.118:ا-24:)91ووصاياهشراشهوأعطاه

ذهبياعجلالنفسهيصنعالشحبكان3(،25-ا)فشعبهوسطاللهحضورإلىيرمزائذي

موسىلهصنع،لشعبهاللهغفرأنوبعد.34!32-إفقاسئاعقائاالشباللهفعاقب.ويبده

4(.35-ه)فوالضبابالغماموسطفيهيتجقىاثذتيالمعبد

وهو،ومكانزمانكلفيوالظموالعبوديةالضيقاختبرشعبكلإلىالكئالصهذاشوخه

ويثماركحياتهليشاركهالإنسانبهاليساعد،وحدهاللهيمنحهاالتيالحقيقتةالحرئةهيمايعئمنا

والمحبة.التضامنمنجوفي،حياتهمالآخرين

مصرثيإسرائيلفياف!طهاد

دخلوااثذين"إسرائيلتنيأسماءهذ؟

تييه:أهلمغواحدكل،يعقوبئمغيضر

وو،
وي!ساكر3وتهوذاولاويويمعونز)وبين2

وأشيرل!.وجادونفتالمماودان4وبنيامينوزبولون

32؟تك)ر!يحتوبآخراسمهوإسراثيلةأ10

شب،يعقوبمنالمنحدرالثعباسموطر92(

إ!رائل.

س!بعيني!عقول!نسلينهمائذينجحيعوكان5

وممات6.يضرفيفكانيوسئ!وأتا،نف!ئا"

جيييم.أبناءوسائرإخوتيماوجميعيوس!ف

وغظمواكئرواؤتوالدواتموااشراثيلبنيولكن7

منهم.مضزأرضىآشلأتحتى

.8-27ة46قتك:9-دا

وفيقرانفيوجددبريغطوطفينفسا.سبعين.ه

14.ة7عرج.نفتاوسبمينخما:نفرأاليونانئة
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لاوكانمصمرعلىجديا"مللصوقابم8

كي!"أنظروا:يشعبهفقاك9يوس!.يعر!ت

اتعاتوا0منا.وأعطمأكئراسرائيلئنوصاز

وققتفإذا.يكثروايئلأعليهماألقبصسةنحيهمص

ويحاربونناخصويناإلىيضضحمونحرل!

إلىأهرهمكلوافأ011"أرصنا!علىويسميطرون

يمرغونفتنوا،يألأثقاليئرهقوتفمألمسخزين

الفونإ.يخرنيورغمسيسىهيخئوتممدينتى

،ء+7

يتكاثرونارققوهمكلماكالواولكنهم12

جمنفم،المضريونتخؤتحتىويخئ!ث!رون

افتغضوا4،بغنضيستعياوقئىفأخذوا13

وسائرواللبزبالطينيشاف!بأشغاليحياتهم

ءط

كلههذافيوكانوا.الخقوليفيالاشغالي

رحمبما.دولإينتستخلإئوتفم

مماتخاالقتينوفوغةيشيفرةيضرميأوقاك15

يساءتولداني"جمندمما69:اليبرانيينيسماءتوثدال!

ذكراكانفان،الرممحتيز!ئينئظراآالعيرانئين

عليها،.فأبقياانىكاشاوإن،فآقتلاة

كمافعقتافا،اللةتخافانيالقابقتانيوكانب17

ءص

الذكويى.علىابقتابل،يضرتيلثاترهما

لهما:وقاكالقايلتينجمضرقيأفآستدغى18

رءلمس

الذكور؟"علىفابقيتما،هذافغلتما"يماذا

نساةلأنكاهذا"فعثنا:*يمرعونأفقالتا9

منالثانيرعمي!يكونأنيمكن:جدبدملك؟8

عرفالذكلا،-1238()4013عشرةاتاسعةاللالة

.18ة7أعمعالأيةهؤهق.بهاقامالتىالبناهبأعمال

.الأرضمنيخرجونأو:.أرضناعلىيسيطرون:01

الثمالىالقمفيتقعانسدينتان؟ورعميىنيئوم:11

النيل.دلتامنالشرئما

الحجرين.بين:الأصلفي.الركبئ!ينبين:16

قويالتفهن،المضر!يينيساءغيرأليبرانيين

تنوكثر002ا(القابقةعتيهينتدخلأنقبلييدن

إلىاللهوأحممتن،شتأنهموغظتماشرائيل

كلفخعل،تخافاييماكاتئالأنهحا21.القابلتيني

تيز.ربةينهماواحذة

"إطرحوا:قالشحب!جميغيرغونفأمر

علىوأبقواإسرائيللتنيئوتادكركلالئهرفي

،".انثىكل

موسىولافىة

أحل!يآبتةلأوينسلمقزجلوتروقي2

رأثه"ولماآبتا.وولدبفخيتت2،اللاوتين

عجرتولما03!أشهمثلاثةأخفتةالمنظرحتستن

قصحبينصتلةأخذتتعلأ،تخفتهأنغن

الوتذوأضخغسبوالزفببالعطرالزوطلتهاالماء!

النهر.حاقيماعلى،الخيررألزئئنووضعتهافيها

لة.يحذثمالزىبعيل!يناخئةوؤققت

وكانت،لتغتسيلالنهرإلىيرعونآئنةفنرلمب5

تينال!تلةفرأب،الشاطىعلىيتقشينوصيفائها

ولما06يتأخذهاجارتتهافأرشتت،الجرراتي

عق!يهفأشققت،تبكيضبئافيهازأتفتخئها

فقاتت7((0الجبرانئينأولا؟ين"هذا:وقاتت

ء5-?صءصكلكل،
امراةللبوادعواذقب"هل:!رغونلابنيمااخته

صر.ملوكلف:فرعونة91

كلافأعطىأو:بيترثة!نهصاواحدةكلفجعلة21

خاص!ا.بيئاصنهما

7:91.أعرخة22

.11:23ب،7:02أعلىج:202

الررقلصغي!تعملتالبردياوالماءقصب3؟

واللال.
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آثتةفأجابئها8الوتد؟"تلثترص!عالجبرانيابين

لمءكلص

ماودغتالفتاةنذهتحب"!إذهبي5:يرغون

هذا"خذي:يرغونآبتةلهافقاتت9.الالفل

اجرتلث((.اعطيلثوأنافأرضعيإ،الالفل

ك!رولما01.وأرضعغثهالطفلالمرأةفأخذب

،!موسىوستفثةفتبنئةيرغونآثتهإلىبهجاةت

صهد-ءء!

الما?".ينانتشلتهدالاني:قالت

ملىيانإلىيوبموسى

نجطإلىيوماخرخحينشائاموسىو!ن11

3داجمضررجلافرأى،حالتهمإلمطلتنظرقوي!

افآلتقت2.قومهتنيمقجمبرانئازجلايضربلم

المضريفقتلأحذا،زأىفاوثمالأشميئا

الثاني،اليومفيوخرخ!13.الرملىفيوطقرة

فقاك،ششاتجرانيجمبرانئينزحقيزفرأى

تويلث؟"أبن!رل!"لماذا:يلمعتدي

عقينا؟وحايهمارششئاأقاقكلاقن:فأجاتة14

فخات؟أالمضرفيقتلتكماتقئقنيأنأئريذ

وسصيغ15.الختر"ذاع9:نف!ييمافي3وقاموسى

موسى.يقتلأنفحاول،الخ!ربهذانرعون

أرفيإلم!نرعونوج!مقموسىفضلت

اليئر".جمنذوقغذ،يديان!

،تر.صتكا16
،تناتسمثغمديانكاهنيليثرودلىو

7؟01.21:قأع

لهوجدالكاتبولكنمصرممما.أملمن31:موسى

.أخرجأوانتشل:بهخاصاائتقاقا

24-27.:11ب276-7:92رخءأعة11-15

جنوبعاثواالقبائلمنجماعةارضةتياق:15

إبراهيم،ابنأيضاهوومديان.كنعانشرق

.2ة25تكرخ

يلننيأنالغرببفيهبستطيعممثزمكانهذاالبز:عند

وملأنمائهاينوأخذناليئرإلىفجئن

،الركاةفجاء017أبيهنغتتملتسقينالأخواض!

وستقىنجديهنإلىموسىفقاتم،وطردوهن

:قاكأبيهنرعوئيلإلىزتجغنفلما018غتنقهن

؟"اليومالزجوعصفيأسرغتنبالكن"مارو

أيدىينمضري4زجل"أنقذنا:. افقفى9

وستقىالأحواض!لناملأذللثوقوقالرعا؟،

ولماذاهؤ؟"وأينلتخاييما:فقاك02الغتتم".

طعائا".لتأكلادعونه؟الرجلتركش2

الرجل،جمنذيقيتمأنموسىفقيل

فسممماة،آبنافولدب22.آئتتهضفوزةفرؤتجه

.11كريتةأرضوفينزيل"لأني:وتاك"جرشموتم

تيلثماتكئيرؤبأئامذيلثوتعذ23

نيرتحتتعذئررحونإسرائيلتنووكان.جمضر

الت!إلىصراخهمرصجدفضرخوا،عبودكاييهم

غهذةوذكرأنيتهماللهفستيئ؟3ءعبود"ييهمين

إلىاللهونظز025!ويعقولتوإسخقإبراهيتممغ

.*يهموآعترلتاشراثيلتني

موسىيكئمالله

خمميماتثرونكتتميرعىموسىوكان3

البري!وراةماإلىالغتتمفسان،يديانكاهز

البلاد.أهل

.18آرجرعوئلأيضاويتىيزون:16

.هاكغرب:أو.جرثوم:22

.14-13ة15تكرج:24

أ!ورهم.تدبيرعلىوصم:أو.بهمواعزف-25

لأناللهجبلهو.شاء(جبل)أوحوريب:301

.91فرج.علبهتجلىالله
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تهفتراءى02!حوريتاللهجتلإلىوصملحى

الغقبقيما.ومت!يننابىتهيبصفيالرب"قلاذ

تحترخ.لاوهيئبالنايىتتوقدلمالعليقةموسىورأى

المشهذهذاوأنظرلا"أميل:نفسيهءفيفقاك3

ورأى4؟"تحترقلاالغثيقةباذما.العظيم

العليقيما:وسظينفناداة،لتظرماكأ؟لهالربفى

لا":كقا05((نعملى:فقاك."موسى،موسىإ

رجليل!،مقحذأءلىإخلغ.هناإلىتقترلث

أرض!عتييماواي!أشتائذيالضوصغلأ!

إبراهيتمإله.آبايلثإله"أنا:وقاك06((مقذستة

منخوفاوجههموسىفسترويعفول!"2.وإسخق

التإ.إلىتنظرأن

شعبيضعانا؟إلى!تطرتكل:الرب4تهفقاك7

ظليمينضراخ!ئموستصذث،جمضرفياتذين

لأنمذهمثثفتر8،يغذابهموغيمثشمتخريهم

الأرفييللثينواخرتجهميينالمضرأيديين

موطنإلى،وعستلأ"تتئاتدرزخببماأرضيإلى

والفرزيينوالأموريينوالجشيينالكنعانئين

تحاصراخهاوالآن9.والتبوشينوالجوقي

تخوركي!وزأيحثإلىوضحلاىائيل

نرغونإلىارشللثفحعاك01،عقيهمالمضريون

جمضر*".يناىائيلتنيشعبييئخرقي

35-34.ة7أعرجة2-15

الماضيةفماترئىأرضأىرعلأ.لئاتدزأرض8:

تعطيالتيالمثمرةالأشجارف!اوتزرع،اللبنتعالىالتي

.كنعانأرضعلىتدلالعبارةصارت.الدب!أوالعسل

.-6:23رج:ايىما:13

طفىعناقهنجتلفهكذا؟هوالذيهوأنا:14

منأناأو:.أ.؟43اشقلهموجودلالأن،الآلهة

الثخصي.باحمهئعرفاناللهيرفضوهكذا.أنا

إلىأذهبحتىأنا"قن:قهموسىفقاك19

4

جمضر؟!ينإسرائيلتبىواخرقينرخون

للثعلاتةوهذه،مغلثأكونأنادا:قاك12

ميئال!تئعتأخرختإذا:أرستلئلثأناأئيعلى

1(.الجبلهذاعلاللهفآعحدوا،يضر

تتيإلىذقئت"إذا؟لتهموسىإفقال3

إليكم،أرسقنيآبايكمإله:لهموقلتاسرائيل

أسآفقا14؟"اج!يبهمفاذا؟ءآسحهماسألونيفإن

تجيبهكذا.هؤ"ائذيهؤ))أنا:يموسىالله"

".إليكمأرسلنيهؤائذيهؤ:اءائيلتني

يتني)افل:ئانيةيموسىاللةوتاك15

إبراهيتمإله،آباثكمإله*الرلتأنا:إسرائيل

إلىأحميهذا.إليهمأرمتلئلثويعقوتوإسخق

إذهمث016الأجياليمذىثتكريوهذا،الأبد

إلهالرلت:لهموقلإسائيلتنيشيوخوأجحغ

ىتراة،ويعقولتوإسخقإبراهيتمإله،آبائكم

9ص
المضريونفغلماوزأيتتففذيمم:وقاكلي

مضريناخرتجكمأنأجمدمممفأنا17.يكم

والخمينالكنعانيينأرضإلىالذ"3تجانونحيث

إلى،والتبوسئينوالحوينرالقرزقيوالأموريين

للثفيسمعون18وعستلا".تبناتدرأرضي

يضرميلثعلىاشرائيلتنيوشصيوخأنتوتدخل

أناأي،سأكونهالذممطهوأنا؟أو.13:18قضرج

معالآيةهذهقنرونها.سوفبطريقةمعكمهنا

-4.8:رزا

-جوهإساثيلضبلإلهالشخميالاعمالزبد.:15

الاسمبدذاالتلقظعنال!ودامتغ..مقالراجالقرنفي

وأ)أدونايالرب8ففالوا7(:02رج.باطلابلفظوهالثلا

والمجد.والاصموالطءالد(

.خآ8رجة17
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فذغنا،قابلناالجبرانحينإلهالربوةتهوتقولون

ونقذمالبرىلةفيأثامثلائةمس!رةنسيرالآن

لاجمضرقيلثأن"أعقموأنا091إلهناللرفيذبيحة

!يةد.ياأجترثهإذاإلأتذهبونيذعكم

بجميعجمضربرأضرب"يديأمايذيلث02

يطيقكتمذيلثوبعد،فيهاأصنعهاائتيغجاثبي

حئىالمضرئينجمنذحظوةوأهبكم21اليلابين

بل23مقكمشيءولاتذهبونلاذقبتمإذا

ل!النافيوينيهاجارمنجمبرانيةآمرأةكلئطلب

بتليسوتها،وثياباوذقبيخض!تصاغتييهافي

.""المضرتينتسلبونوهكذا.وتنايكمتنيكم

ا!جزأتيصنعموسى

ي!عذقوتنيلا"هم:للرلثموسىفقاك4

للثيظ!رلم:يقولونبل،يكلامييسقعونولا

فيافبهذ؟"ما:الرب!فأجاته2الربي،0

على"ألمها:قاك3."عضالا:قاك؟"تدك

ح!ة.لصازتالأرضيىعلىفألقاها.ا(الأرضى

مالى:الرب،تهفقاك"-وجههاينموسىفهرلت

فأمسمكها،تذةموسىفقذ."ذتتهاوأص!يلثتذك

"تفعل:الرب4لهوقاك5.تلإ؟فيعصافعادت

وهؤ،للثطهرالربىأنليضذتواالمعحيزةهذ؟

".ويعقولتوإسخقإبراهيتمإله،آبايهمإله

فييذكأديخل)اأيفما:الرب،تهوقاك6

فإذا،أخرجهاثمجيييمافيتدةفأدخل.داتجيلث

تذك)رذ:الربرتهفقاك07صلثلجكا2بزصاهيئ

أخرتجهاثمتجيب!إلىتذةفزدا(.تجييلثإلى

لاكانوأ"إن؟لهقاك8.تذنيكسايرفعادت

35-36.!12ر!ة21-22

ولى،19يالئعجيز؟تقتيعونولائقمذقوتلث

لاكانو!وإن9.يقتيعونالثاني!فيالمعجيز؟

يسمعونولاالمعجرتينهاتينييضذقون

علىوآشكثالتهرمابينتخذ،يكلايلث

الئهرينتأخذهائذي2المافتصير،الأرفي

ذئا".

موسىبآسمينطقهرون

كنتمارب2!لاياةللردتموسىفقال01

يوممنولابالأمس!لافصيحا-.رجلايوما

وئقيلالنطتي2بطيأنابلعبذكأناكطفتني

خلقائذي"قن:الربلمله"فقال".النسالب

أليالأخرسنخققائذيومنيفما؟للإنسالب

الرب!؟أناهؤأمما؟الأعمىأليالتصيرأوالأصئم

ماواعلمكالكلامعلىاعينكوأناافآذهث2

أحااأرسيلربهـ%با":موسىفقالا3تقو4"00

غضحباموسىعلىالرئث14!صمبإ.غيري

أخماكاللأوئهرون"أعر!ث:تهوقاكشديذا

يلقاظتخايىجالآنهؤوهااللسانينصيحأنه

بماأنت5!فكلضه.قلبهفييفرحيراكوحين

تقولانيمماعلىاعينكماوأنا،بيماينطقأنتريذ

صكل،كلوء،

ط!بيخاهؤ016!قلايهماواريكماعلمكماوا

لهتكونوأن!ت،بآسملثوتنطقعنلثالثئعت

هذ؟بتدكوخذ17.إليهئوحىاللةكاطث

"!المعجزابتصنعفيها،العصا

ممرإلىيربمصسى

ته:وتاكخمحيماتثرونإلىموسىافرتجغ8

لأرىجمضرفيأئذينتوميتنيإلمطأرجع"ذكني

إذهثإ:يزونفأجابهبعا،.أحيالمهمهل
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:يذيان،فييموسىالربدوقاك91".يسلام

يريدوناثذينجميغلأن،جمضرإلى!إرجغ

وو!ر!4آمرأز4موسى2-فأخذماتوا".قتقلث

مضر.أرضيإلىوزجغالحميرعلىوأكتهم

بتد؟.الت!"عصاموصىوأخذ

إلىراجع"أنت:لموسىالربدوقاك21

اتتيالقجائبجميعلمنرغونأماتمفآضتغ،جمضر

فلاقلتهاقس!يوأناصئجهاعلىقادراتجقلتلث

لمرغونوفل22.البلا؟مناشراثيلشم!تيطيق

اليكر.آثني"اسرائيل:الرلثقاذماهذا

وإنليعسدنييضرينآئنيأطيق:لكأقول23

*".البكرابتلثأقتلتطيقهأنرقضت

آبنهيختنموسى

قيالربرلاقاةالالريتيفيموسىوبينما24

فأخذت2ة.ئميتهأنوحاوزيلقبيبمكالؤ

بهاوممستأبنهافختتبضواتةأمرأتهضفوزة

مدعريسىالآن"أنت:وقالتموسىيىجقي

،عريس:قالتجمنذماالردبعنهفغف026ألي

الجتالزده.أجلينليإ،ذم

و!ونموسىلقاء

البرييماإلمط"إذقث:لقرونالردتوقاك27

اللههجتليوتميةفذهت".موسىليقاس!

ييماكئضهماصبجميعهرونموسىفأختر028فقبله

ائتيالمعجيزابصوبجميع،أرستقهحينالرت"

لحيوخوجمعاوهرونموسىفذهب092بهاأمرة

.ح2:15رج:مديان:4091

.12:92رج:23

بالضمائر.يكتنيبلموصاسمالنصيوردلا؟24-26

علىأصبحتاللهمعالعلاقةأندم""عريىعبارةنعنى

بجميعهرونوخاطبهم03.كلهمأشرائيلبى

موسىصنغدثئم.موسىبهالزب4كلتمما

ولمافآمنوا.31المئ!صبمع!ولطأمامالحعجزات

ماورأىاصائيلبنيتففدالرلثأنسمعوا

ساجدين.كعوا،-الذذينيعائوته

نرعونحضرةفيموسى

علماوهرون!وسىدخلذللثوبعد5

أطيق:ائيل!إلةالزثلاقاك:لهوقالانرغون

يرغون:فقاك2البرتإ،ءفيليييعتدواشعبي

س،

تنيدىاطيقلهاسمعحئىالر!2هؤ"من

تنياطيقولاالرلثأعرمتلااسائيل؟

فذغنا،تاتقناالجبرالئين"إلة:فقالا03"إسرائيل

ونقامالبريهفيأئامئلاثيماقسيرةنسيرالآن

يحذأويوباءئعافبثايئلأ،إلهناللرل!ذبيحة

يا"لماذا:لهما.ميألايضرفقاك4السي!".

أعمايهبم؟غنشعتكفائغطلالطو!رونموسى

:يرعونوقاك05"أشغايهمإلىوأعيداهمآذهحا

أزختماهمإذافكيف،بيمالآنتضيق"اللاد

؟"أثقالهمين

بالقساوةالمحخرينبخمرفرعون

يئستخرييرغونتاكاليوبم-ذيلثوفي6

الشدبئعالوأ7"لا:وزقبائيمإسائيلشدب

همليذهبوابل،"اللئنييصنعوايئئاصاليومبعد

القثنييقدازعتيهموأئرضوا8.يئنالهمومجضعوا

.الفداءأصاس

-اخ:3رج:اللهجبل:27

ثمبالزابالقثىفيعزجوناللبنيصنعونكانوا50:7

ليجص.ال!ث!فييفعونه
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ينهتنمصواولأقبلينيصتعوتهكانو)ائذي

يصرخونولذللث،متكاسيلونهمشيئا.

لإلهنا.ذيخةونقذبمنذه!دغنا:ويقولون

عنبهفيلتهوا،بالغملالقوبمهؤلاءأرهقوا9

".الباطليالكلام

وقالواورقبا،وهمالمث!عسبممسسخرو.اقخرج

صء،،لم

اذهبوا011يب!نااعطيكملا:فرعون3"ما:لهم

،تجدونح!يثمنيئئالكموآخمعواأنتم

ينهتنقص!لاالئثنيينتصنعودنكختمماومقدار

جمضرأرفيكلفيال!ثمعمبفتقرن12شي:"،

والم!تخرون13،التثنيعوضنقثتاييجضعوا

الفثز-يقدازين!آضتعوا:وبقولرنيستعجلوتهم

لالئثني".تزويديهموقتتصنعونكنئمما

اشراثيلتنيرقباةيضربونالمس!خرونوكان14

"ما:لهمويقولونفرعونعليهمولأهمالذين

عفااللئنصحغصفيواليومأميىقمرتمباكم

؟"قبل

لؤعونأ!هميشكونالرقبإء

نرغونإلىإصائيلتجب2رتبافجماة9

غربنا،تقعردالماذا،لهوقالواصارخين

لنيا:4ويقايئنانعطىالا6هكذا؟عبيدك

عبياكونحنونققرونضرل!يئئا!آضتعوا

"أنتم:نرعونأفأجابهم7ورعاياك!أ.

نذهبدغنا:تقولونولذللث،متكاسيلون

عميكم،إلىفآثصرفوا18!للربرذبيحةونقام

ذاتهاللثنوضدارلك!أ،يعطىلاؤبئن

ئقذموتة".

شبك.أخطأةبقولونأوة.ورعاياكعيدكونحنة16

سيفا.:حرئاعذزا.أوة.حجةة21

وصونموسىيلومونالبرقباء

أسو!في-أنهمإصائيلبنيرقبالمفرأى91

يقدايىينتنقص!!لا:لفمقيلجمنذماحالب

يوييما".فييوم!كلتقاموتهبل3،شيالفئني

ينتطرالقوهماوهرونموسىوصادفوا2

لهما:فقالوا21،فرغونعندينخروجهم

أف!تذتمالأنكماعليكما.ويحكميرى"الرلت

وأعطيتماهم،وليجايهيرغونجمنذسممغتنا

ييمتلؤدا".!خحة

وموسعىالزبئبينالحواو

ردث،"يا:وقاكالرلثإلىموسىفرتجغ32

صء!+

فمنذ23؟ارستلتنيلماذاشعبلثإلم!اساتلماذا

ئصيةأخذ،بأسملثلأتكفيمنرغونعلىدخفث

".لإنقا؟همشيئاتعضللاوأذتإليهم

أفعلمائرى"الآن:لموسىالرئثفقال6

وبيدي،س!طيقهمالقديرةبيديدهؤ.يفرغون

((.أرضهينستطردفمالقدير؟

تراءيتط3الرب!.)أنا:لموسىالقهوتاك2

وأما،قديرأإلفاويعقولتوإسخقلإبر)هيتم

علىوعاقذتهم4.بإءأعلضتهمفمايهؤهأيير

فيها.تغربواائتي،كنعانأرض!اعطتهمأن

آسئتعتذهمائذينأشرائيلتنيأين!وستمدت

لتيفقل6.لهمعهديفذكرتالمضرريون

تحبيناخرخكموأنا،الربفى"أنا:اسرائيل

قيكلرو،ء

وار2،عبودئييمينوانمذكماليضرييننير

واقجذكم7.رهيبةأحكامايهموانزل؟راعي

3:13-5(3.1-602:رج
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الرلثأناأئيوتعلمونإلفالكموأكون!ضعئالي

نيرتحبينأخرتجكمائذيإلهكم

رقغتائتيالأرض!وس!اذيخلكم8.المضريين

وإسخقلإبراهيتماعطحهاأنوختفحتيدي

.1(الرثأنا.ميرائاأنئملكمعط!يهافا8،ويعفودت

فما،الكلابمهذاا!سراشلبنيموسىفكقتم9

يعانونهمالكزةضبرهمفقدوالأنهملهسممعوا

الغبودئإ.شقاءمين

2د
على11"ادخل:لموسىالرب!فقاك01

اشرائيلتنيئطيقأنتهوقليضرلجثيرغون

بنوكان"إذا:موسىافأجاته2أرصميما".بيئ

يخرعونلييسمغفكيف،لييسععونلاإسرائيل

وهرونموحمماالرلثفكلتم313"الفسايىثقيلوأنا

ويرعوناسرائيلبنيلدىمعايعملاأنوأترهما

يضر.يناسرائيلتنيإخرنئصعلىيضرطلث

مومماوهروننسب

زأوبينتنو:وهرونموسىأنسال!هؤلاء"ا

ص،!درو

وكرمي،وخصرونوفلوخنوك:اشرائيليكر

تموئيل:شيمعونوتنو15.زأوبينعثايروهم

أبنوشأولوصوحروتاكينواوهاويامين

أسماثوهذه16.شمعونعشائروفم،الكنعانئيما

وقهاثجرشون:بحسمواليدهملاويتني

ستة.وثلاثينوستبعامثةعاشنولاوي.وقرأري

بعشائرهما.وثيفعييئني.جرشونوتنو17

وحبرونويصهارعمرام:قهحاتوبنو18

اس!نة.وثلايينوثلائامئةعاش!وقهات.وعزيثيل

التىالأنابلاثحةالآياتهذهنستعبد:14-25

"46:11فيعنهاوئنعد8-27.:46تكفينقرأها

القبيلةيث!كلونالذينلامحطأبناهعنمفضلةصللةققدم

عث!ايروفم،وموشيضحلي:قراريوينو91

ئوكاتذغمرائموترؤخ02!بمواليدهماللأوئين

غمراموعاشى.وموسىهرونتهفؤتذت!عمته

قوزح:يصهاروته!21.ستةوثلايينوسثبغامئة

ميثسائيل:غريئيلوبنو22.وبكريونافج

ينتألي!ث!اخهرونكلوتزؤقي023و!يزيوألصافان

نادالتلهقوتدت،تحثوناخ!تغمينادالت

أسمير:قوزغوبنو24.وإيخامازوأيعارزوأبيهو

القوثحئبن.غشائروهم.وأبيأسالثوألقانة

تنابمينبآمرأ؟ترؤ!هرونبنوألعارز5

همأولئلت.هنحاسنلهفولذت،فوطيئيل

."بغشائرهماللأريينأنسالث

قاكالقذال!هماهذال!وموسىوهرون26

أرضيىمقاليل!جما"أخرجاالرب2:لهما

طالباالفذالبوفما27،"عشاثرهمصبجميعجمضر

ينإسرائيلتنييخرقيبأنجمضرتيلثمرغون

يصر.

الحواوإلىعودة

مضرأرض!فيموصمىالرب4كلمويوم38

يضرقيلثيخرغونكفثمالرب"."أنا:تهقاك92

"أما:موسىفأجابئ003للث(اأتوئهمابكل

؟"فرغونلييس!عفكي!،الفسابثقيلتراقي

،ر"
جعلظث."انظر؟لموسىالزب،فقاك7

يضئائيماأخوكهرونويكون،يمركونإلهيضثاتيما

بيما،آمركمابكلهرونكقمأن!ت2!نبهث

ال!حمنوتيما.

،7!-02،26:58-3:17ر!عد:16-91

6:أ-4.أخا
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يناىا!يلبنيئطلقأنيرمحونئكثئموهرون

ومهما،!ركونقلتاتم!ثييولكني3أرضإ.

،مضر*أرفيفيوغجايبيئعجزاتيأكثرث

أرضيىعلىيديأرغحثىلكماي!حقغفلن

ينإسراثيلتنيشعبيجموغواخرجيضر

رهيبة.أحكام!ن2يينبالمضرآنزلهبماهناك

رقغثمتىالرت،،أناأني2دونال!ضرفيعردث5

".تيييميناشرائيلتنيوأخرخماعليهمتدي

أقرهما.كماوفغلاالردثوهرونموسىفأطايخ

ث!آبنوهرون،ستةئمانينأبنموحمماو!ن

.فرعونكلماحينءسنةوثمانين

حئةإلىتتحؤلالعصا

تاك9"إذا:وهرونلموسىالزب،وقاك8

عصاةهرونيأخذعجيتةاريايرغونلكما

افدخل0".حئةلتصيرفروغونأماموئلقيها

الردث.أمركماونغلايرغونعلىوهرموسى

نصارتورجاييمانرعونأماتمعصاةهرونألقى

وهموالحرافينالمنحمينفرغونفدعا".حية

بي!يحرهم.كذلل!فصنعوامضر،سمحرة

كلفصارتعصاةينهمصواحدكلألقى12

آبتقعتهرونعصاوليهن،عظيضةخيةعص!ا

لاحئىقساوةيرغونقلثفآشتذ13.جصيفم

الربفى.قاككما،وهرونلموسىبسمغ

دفاينقلبالماء؟الأولىالضربة

يخرغونقل!"قسي:لموسىالزب!فقاك14

يرغونإلىفآذقث15،شعبيئيطيقأدوزففن

علىوآنتطرة،2الماإلىخارخوهؤ،الضباحءفي

.36ة7أعرج:703

.16:4رورخ:17

آنقلحتاثتيالعصاي!دكوخذ،النهرشماطئي

نأاليبرانئينإليماللرب2"ستق:تهوتل16خئة

فيلتعسدفيشعبيأطيقللثفيقولإليلثأرشلني

يقوذوالآن7!.تعاتهتسقغلموليهئلث.البر"قي

أناأنيتعرتالمعجزةبهذصهإنلثالربفىلل!

النهرماءبتدي)تتييالعصاسأضرل!الرث!:

الئهرفيالذيوالقلث18.دئا!فتنقيب

فلاماءةالمضرتونوتحالتالنهرفينين،يموت

((.شثزبوته

كلة07ءص"اءا"س91

ياخدانلهرون"قل:لموسىالربوقال

هموأخهايىالحضريينمياهعلىتذةويمذعصاذ

فتصيرمياههموأحوافيوبرك!موشئواقيهم

فيهاوماجمضرأرفيج!ميعصفيدئمويكون،دما

موسىفقعل02وججالؤ".خشب!أوعتيماين

العصاهرون"8رخ:الردتأمركماوهرون

يخرغونجمنتشقلإعلىالتهرفيائذجماالماءوضرلت

دئا.النهرما!جميغفآنقلت،رجايهوجمبع-

فلم،النهروأنتنماتالنهر.أتذ""صىا92 ييولسمك

الاموكان،مايهمقيثزبواأنالمضر"لونيقديى

س!خرةكذللثوتعل22.جمضرأرضيىصجميعفي

ولمضلابةيرغونقلمبفآزداد4يسخرهميضر

الربد.قاذكما،وهرونلموسىتسقع

مبالكيرتيتهودخليرغونوأنصرمت23

النهرخوكالمضريهونوخفر24أيضا.بهذا

يثربواأنقادرينيكونوالملأنهم،2ماليمثربوا

تعدماأئامستئغةومضت25النهر.ماءين

النقر+اللهضرست

فيمتزالفاعل170(آ)ر!مومىأوهرونرخ!:02

الفصل.هذا
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الضفافىع:الثانيةالفربة

فرعونعلى"ادخل:لموسىالرب"وتال26

ينشعبيئطلقأنالرلبللثيقوذ:تهوفل

تطق!همأنرف!ستفإن27.ييع!دونييضر

فيفيفى028بالضفابعصأرصسذجميغيضرل!

تويلثوغرقإتييكفيوتنثيرفتصغذ،يهاالنهر

وفي،وشعبلثيىجاللثبيوبوفي،سريركوعلى

عقيلثالضمفادعوتصعد92،وقعا-جيلثأفرايلث

رجالذ".صجميعوعلىشعبلثوعلى

نأ:لهرونلاقل:لموسىالردثوقاك8

والبزفيوالستواقيالأنهايىعلىبعصاةيدةيمذ

فقد2جمضرلا.أرضىعلىالضفادعويصجذ

الضفابعفضيدب،يضرميا؟علىتدةهوون

السخرةكذيلثوضنغ3.الأرضنوغطب

جمضر.أرضيعلىالضفابغوأصغدوابسيخرهم

"تشفعا:وتاكوهرونموسىيرغونندعا

شعبىوغنعثيالضفادغفترغ،القهإلم!في

ير،ء

للرب"أ.الذباثغليقامواشعحكمااطيقحئى

إلىأت!ثبفغمتىأخبرني":يعرغونموسىفقاك5

الضفادغفتقطغ،وشعبلثوبرجايلثبكالت!

النهر؟"فيإلأتبقىولابيويكوغنغنلث

كما"لكن:موسىلهفقاك"كدا".؟قاك6

فترتمغ7،تهنظيرلاإلقناالر!أنلتعرهـتقلت

رجا!ثوعنبيوتينعنلث"وكنالضفا؟ع

النهر((.فيإلأتجقىولاوشتعطث

.الحشراتمنكيرهأوالبعوض:8013

البعوضيطردواأنأوالبعوضيخرجواأن:،1

نرغون،جمندينوهرونموسىخرخولما8

التيالضفا؟غليرخ!الربشإلىموسىضرخ!

ومات!بتهاللهنآستجالت9.يرغونعلأنرتها

والحقولي.والذؤيىالسيوبينالضفا؟ع

ينها.الأرضنوأدتتب،كؤئاكؤئمالخقعوهاة1

قلتةقسى،ة2جاالقرقيأننرغونرأىفلضا11

الرب4.قاككحا،لهمايسقغولم

البعوض:الثالثةالضربة

تمذأن:لهرون"قل:لموسىالرب4فقاكا2

فيتعوضافتصبرالأرفيترالتويضرلتعصاة

ما:كذللثافمعل3.جمضركاأرضيصجميع

3،الأرضترالتوضرقيبعصاروتدةهرون

تملوصازوالمهاثمصالناسيعلى!التعوض!فخرقي

يضر.أرضيىصجميعفيتعوض!االأرفيترالب

يخرجواأنيسخرهمالمصحرةأوحماؤل

علىالتعوض!وكا-نيقلإروأ.فبم،*التعوضى

لمرغون:ال!ئخرةفقاك15.صوالبهائمالناس

،قساوةفرعوذقلثوأشتذ."التإولإصتغ"هذه

الرث؟.تالكما،وهرونلموسىيسغفلم

الذباب.:الرابعةالضبة

ويصالغدفي!!تز:لموسىالزب64؟وةاك

ته:وفلالتهرإلىخايىفيوهؤنرغونأمماتم

يتعئدونييضرينشعبيأطلقالرب4لك)ايقوذ

وعلعليلثارسيلتطيقهمأنرففستافإن7

تمتلىخى"الذوبالتوبيويلثوشعبكيىجايلث

عل!يها.همائتيوالأرضىالمضريينبيوتينقا

.11:02لوقاللهئدرةهذهأوالذإمبعهذه:15

وكرها.كالنعرةسامنوع:الذباب:17
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جاستان!أرضىاليومذيلثفيأستئنيولكتئ18

ذبال!.هناكيكود"فلا،شعبيجهايقيمإثتي

ام!رحين91،الأرفييالز!"أناأنيفتعردت

".العجيسةهذهتتماوكا.وشعيلثشعبيبين

تيتالذبال!ودخ!ل.كذللثالرب4ففغل02

بكئر؟يضرأرضيىوجميغليتجاييماوبيوتنرغون

الأرضد.وأف!تذ2

"آذ!ا:وةادوهرونموسىنرعونفدبكا

هذ؟فيوليهن،لإلهكمالذبايغتاما

نأيحدن"لا:موسىفأجابه"22".الأرضيى

يىخسىهؤماإلهناللرلتنذتحلأ؟شا،هذانفغل

هؤما2عيويخهمأمماتمنذتحفقل.المضريينجمنذ

فنسيرأطلفنا23؟يرجموتنا!ولاجمنذهميىخس!

للرث"الذبائغونقاتمأتامءثلاثهقسيرةالبريهفي

اطيقكم"أنا:نرغونفقال024"أمرناكماإلهنا

وليهن،البرتإفيإلهكمللرلبالذبائغيتقاموا

موسى:فقاك35ليئكا.تشفغاتبتياوا.لأ

الت!،إلىفيلثوأت!ئتفغجمندكينالآن"سأخرخ

يا4ص

غذاوشعبلثرجاللثوممقغظثالذبالتيخرخ!

ئطليئأنفغرففن،اخرىمرةتخذغنالاوليهن

!لرت،1(.الذبا!خييقدمواالمثمعب

في!وتحئتفغيرغونجمنلإمينموسىونجرخ

ورخ!لموسىالرب،فآستجاقي27الرب2.إلى

لمحئى،وشعبيمايىجماييماوكننرشنغنالذباصت

المرةهذ؟قل!هيرشنوقسى028واحذةذبابهتبق

يضر.أرضيينالشدقييطيتيفلم،أيضا

..أخ:45تكرج:جاسان:18

المصرئوديعنبرهاحيواناتقهيذ!كونالعبرانيونكان:22

ادالئ!موت:الخامسةالفربة

نركونعلى))ادخلءلموسىالزبلموقاك9

أطيقطثيقولاليبرانئينإلةالرلبإنتهوقل

تطلقهمأنرفضتفإن2.ليعسدونيشعبي

الربأنايديف!ها3،همأخمجازعلىوأصرزت

والحميرالخيل:البرئ!فيائتيمواش!لثتضرل!

يينوأمتز".مميمتى3بوباوالغنموالبقروالجمال

يمودثفلا،المضر"يينومؤاشيإصأئيلمؤاشي

وع!ن5.اسرائيللتنيهؤما-جميعينشيلمح!

أرضيىفيالأمرهذافي!يتفذاموجماغديوتمالرلث

!اتت،الغدفيالأمرهذاالرصثفنفذ06"يضر

صا

تيقوافيوائاكلها،المضريينقواثي

يخرحونوأمثتختر7واجد.منهاماتفااىائيل

يضثلم)سرائيلمواشيأنفعيتم،جرىعما

!ضئطيقفلمقاسئاتقيئقلتةولكن.و)حذينها

يضر.يناىاثيل

القروح:السادسةالفربة

يلء"خذا:وهرونلموسىالرب!فقاك8

إلىموسىوليذرة،الأتودطرمادينكفيكما

علىغبازافيصير9،يركونعينيأماتمالمما؟

في!وبثوراقروخاويخرقييضرأرضنصجميع

وهرونمومى*ا-فأخذكلها".!التهائم-الناس

موسىودراة،يرغونأماتمووتفاالأئولبرمادين

الناعيفيوبئوزاتروحافصارالسمماءإلى

أماتميمفواأنال!ححرةيقدليولم".والمهائمص

وفيالممخر؟فيكاتتائتيصالقروحبسببموسى

مقذيمةا

.2ة16رؤرج.دملأأوبثوزاأوقروخا:909
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قلتالرب4وتم!ى12.اليضرتينصجميع

قاككما،وهرونلموسىيصسمغفم،نركون

لموسى.الربفى

البرد:السابعةالفربة

ؤي!الغل!في"تجي:لموسىالرب،وتاكما

الجبرانيينإلهللذيقو3:لهوقلفرغونأماتم

المرةهذ؟فيفأناوإلأ14،ليعئدونيشعبىأطيق

14-

رجاللث-وعلىانحتعليلثضرباتيجميعانزل

الأرضي.يلينظيرلاأنفتعردت،وشعيبلث

وأضرئكيدياماألمالآنحثىكنصتوإن15

الأرضبى،ينلنزوكبالوباءوشعتلثلاأنت

ويشتهرفدزتيلترىابمتكأنأردثفلأئي16

تقاومذمحآوما-17.ىالأرضيىكلفيأحمي

،2سرو،

غذافسابطر18،بلابكينت!همولاشعبي

يضرعرقتماعظيظتردأالوق!بهذامثلفي

فأسرغ91.الآنإلىتأميحهايومصمنمخيلأله

إلىافي"لهفي!ثماكلتواشيئثوآجضغ

يلجالاالبرييمافيأوتهيم!إنسمايخفكل.الخظائر

فكان002ا(افيموتال!ردعقييما3ينزالخظاثرإلى

يرعونيىجاليينالرلثكلاتمخافواأتذينأن

وأما21،البيولتإلىوتواضيهمبعبيدهمهربوا

عبيدهمفتركوأالرلتبيهلاميبالوالمائذين

البرييما.فيوقواضهم

المماءنحؤتدكمذ":لموسىالزب5وقاك22

الناس!علىيضرأرض!صجميعقيتردفينزك

موسىنقا023"كلهاالبريهوأعشمالبوالتهائمص

ناراوأبرقالربدفأرعذالسمماء،نحؤعصاة

.9:17رورج:16

أو:بثر.!نهانذ8:7،1:21رورج-24

فكان"2تزد!الزب!وأمطر.الأرفيعلىتجرت

تتيلتهيكنلمع!اشيئاالتر؟تينوالنازالترد

وضرلت25بثتر-.سكخقامنذيضرأرض!في

ينالبرئهفىماكليضرأرضيىصجميعفيالترد

ضجر؟كلكسثروالأكالبوالبهايمصالثمايمي

إسرائيلبنوفيهاائتي"جاسانارضنائا026فيها

الترد.عتهايمزذفلم

وقالوهرونموسىفرعونفآستدعى

وأناعادلاالربفى.المرةهذ؟"خطئت:لهما

يوق!أنالرل!إلىتشفعا28أشراراوشعبي

لمصكل4

تقيمونولاجمضرينفاطيقكم،والبردالرعود

ينخرخت"إذا:موسىتهفقال92.بعا"يخها

ولاالرعودفتتوقف،الرلتإلىتديأبمطالمدين!

أما03.للرئ!الأرضنأن3لتعرثت،البرد4يتر

الردثتخافونلاأنكمفأعرلت،ورجاللثأنحت

الكئانضرلتاقيدوكان31تعا".الإلة

والكتآذص!نملأتغاكانال!ثمعيرلأن،وال!ثتعير

لأنهاتيقتفاوالقطاني!الجنطةوأما32،يررا

ء.النضوجفي3تتأخر

المدينةوينيرغونجمنل!ينموسىوخرخ

والبرذالرعوذقتوقق!ب،الرلثإلىيدييماوبسط

ولما(3الأرض!.علىينص!المطرعادوما

والرعوذوالبرذتوق!القطرأديرغونرأى

هؤقلتةفق!مئىخطيئيإ،إلىعادأيضما،

مضر،مقاشرائيلبنييطلقفلئم35.ورجاله

الربفى.قاؤكما

أمة.!ارت

.اخ45:5نكرخ:جاطن:26
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الجراد:الثام!نةالفربة

عل"ادخل:لموسىالرلتوقاك15

رجايهوقلودتقلحهقس!ىائذيفأنا،نرعون

علىولتروقي2،تيتنهمهذ؟ئعجزاني.لأصغ

بالمضريين،فغفتماأ%لزءأبيكآبيلثقسقعص

أنجياوتعقموا،الفعجزابمنتينهمصنضتومما

."الردثأنا

له:ومالافرعونعلىوهرونموسىقدخل

نترففأمتىإلىالعبرانيينإلهالرب،للث"يقول

وإذ4:لتعئدونيشعبيأطيقلي؟نخيضغ

علىغلأاالجرادألج!ب،تطيقهمأنرفضت

لاحتىالأرض!وج!الجرادفيغاليئ05أرصحك

س!لقتاثتىالبقيةويأكل،يراهاأنأحذيقدز

فيلكمال!ناببالشحجروجميغالبرب"ين

جمتيوبيوتبيوتلثالخرادوتملأ6البرئيما.

آدالمولاآبا،وكظ!.المضرئينصوجميعيىجالمجث

إلىالأهـضىعلىوجدوأيوممنذمئلهرأواآباثلث

مجندينوخرخطهرةموسىوأداز."اليومهذ)

"إلى:لستدهمفرغونرجالافقاك7.نرعون

هؤلا2أطيق؟الرتجلهذاحباثلفينقعمتى

عيضتأما.إلقفمالرصثل!بعئدواجمفرينالموم

؟"خرتت-يضرأنتعذ

صو

فقاكفرعونإلىوهرولتموسىفاعيلأ8

قنوليهن.إلقكمالرل!آعباوا"آذقبوا:لهحا

"نذقمث:موسىفأخاتة9؟"يذقبوناتذينفئم

وبقرنا،وكتمناوتنايناوتنيناوشئيوخنابشمبابنا

"اقسيم:لهمافقاك01ا(0للردتسنغثالأننما

32.:9رج:البردمنسلح!التىالبقة5؟+01

+ء،،"ء،ء

الثزارىفأنا.عيايكممغأطيقكملأبالرئب

جمنكم4انرنجافليذهمب،لا".وجوهكمعلى

((.تطلبونكماالرب"فحعمدون،وحدهم

أم!ا!4مقفرعونوطزدهما

أرفيعلىتذك"حذ:الموسىالرب4فقاك12

جميغكليأوعقيهاويصعذالحراداةالتجئيضر

3؟فماالبرد((0تركهماكلالأرض!!ثثب

ريخاالرصثوسير.مضرأزضيىعلىعصاةموجمى

وطول!النهارذللثطوكالأرضعلىثرقية

وصصص4

الشرقيةالريححقليبصالصبحؤجمنذ.الليل

ونزكيضرأرضيصجميععلىفصجذ؟"،الجراد

يبهونولنقبلجمنلهامجلكئير-لأبأعدادف!يها

الأرضيوجهكلافغالىتعا.-5ينقثيللها

عشثبهاجميغالخرأدوأكل،الانيا)ظقخبحئى

بقيفا،ال!ئحرثمرينالبردتركةما.؟كل

البرئ!عسبفيولاالشخرفيالخضر؟ميئ2شي

.*مصرأرضيجم!عصفئ

وقاكوهرونموسىودعانرغول!افسارغ

وإليكما.إلهكماآلرب2إلى"خطشت:لهما-ة

إلىوتشمقعا،مر؟لإيخرخطيئتيغنفآضقحا17

الضمرباتهذ؟عتييرفعأنإلهكماالرلت

فرغونعتدمنموسىفخرج18المميتة!.

غربيةريخاالرب4قرذ91،الزلثبىفي!وتشفغ

البحرفيوطرخثهالجرادفخملب،عاصفة

أرضيىكلفيواحدةتجرادكللميت!ا،الأحمر

يطلقفلثم،يخرغونقلتالرلثوقمى02.يضر

الأرفي.تللتين)سر،ثيليني

2-3.:9رؤرج:أ-415
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الظلامإ:الناسعةالفربة

السمماءنحويدك"ماةالرب"لموسىوقال21

تلم!هكثيفظلاميضرأرضىعلىفيكون

فحئتمالممماد،نحويدةموسىفقذ22اليذ".

ثلاثةجمضرأرضيىجميحصعلىحايلثظلام

ولأ،الآخريبصرالواحاكانفا23.!أئام

تنوأئا.أئامثلاثةمكايهمينيقوبمأحدكان

شسايهيهم.فينوزلفمفكانإ!رابيل

"إذهبواتتهوتاكموسىيرغوننآستد!

وأما،وأطفالكمويخسا،وكم!أنتم،الرلثآع!دوا

يضر((..فيهنافتزكوفهاوبقركمضكم

ذبائحفأعطنا*"إذا،:موسىلهفقال5

نرضىلا.كا026إلهناللرب"نقذمهارمحرقاث

هناينهايحبقىلا.مغأتواشيناكلتذقبإلأان

الرلثب!نعمامانأخذجمئهاننافيواحارأع!

الردثلتع!ذينهانختارأئانعرف!لاونحن.إلقنا

قلتالرئثوقس!ى27."هناكإلىنيئحتىإلهنا

إسراثيل.تنيئطيقأنفأبى.يرغون

إياك!عئى!إذق!ث:لموسىيرعون3وقا28

إلىتننهرفيرتم.صاليومبعذوجهيإلىتنظرأن

"حست!ئما:موسىتهفقاك92ا(0تموتوجهي

يا.صاليوميعدوجهلصأرىلن.تلت

بكرإكلبموتيخبرموسى

ضرئة"بمتت:لموسىالزب،وقاك11

وتعذ،والمضرئينيرغونعلىانزلهاواحدة

قئذايطردمممبللا،هناينلمجمكمذيلث

16:011رؤ،501:28مزرج:22

يطفتأنالشعبضسامععلىفتكفئم2.كتكم

صاحتيهاينأمرأ؟كلصاحيهينزجلكل

الشمدبالرب"وأعطى3"-وذهحبفضهمصاغ

كان،موسىوكذلمجث.المضريينجمنذحظوة

نرغونرجماليجمنذ،جمضرأرضيىفياجاعظيما

الشعب.عائيماويخد

الربهـ:"تاك:لمرغونموسى،وتاك

جمضر،أرضيعلىالليليص!جمنذسأمر،

الجالسيىيرعونبكرين،فيهابكركلفيموت5

حجتروراءائتيالجاري!بكرإلىعرشيهعلى

التهائم-.أبكايىجميعأيقحاويموتالالحز.

عظيم.صرأخيضرأرضيىءجميعفيويرتفع6

تعا.ينيثلهيكونولاقبلجمنجمثلهيكنلم

يخركلاالكلبفحئىاسرائيلبنيفيأما7

لتعقحوا،التهائمءأوالئاسيىينأحدع!لساته

تيوتيناليضريينتينئم!زالرلثأن

بقرلي:كلاقهموسىوختتم8إصاثيل!.

ليوتسجدونيىجايلثجيمإلىإ"فيجيء

ء،آص

الذبنالشعحبوجميغانتاخرفي:ويقولون

وخر!هذاقاك.أخرخ!"ذيلثوتعذ!يتبعونلث

شديد.بغقصبميرغونيخل!ين

فررعونلكمايسمع"لا:لموسىالرب!وقال

وضينغ01يع!ثر((0أرفيفيغجاثبيتكثزحثى

،يرغونأماتمالغجائستهذ؟جميغوهرونموسى

بنىلطلقفلا،فرعونلحلمبيقس!يالرب"وكان

أرضيما.يهقإسرائيل

ذبائح.نعطيناهل:أو.فأعطناإدأ:25
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الفصحعيلى

أرضيىفيوهرونلموسىالرلتوتاك12

رأعنلكميكونال!ثمهر!2"هذايضر:

تنيجميغأخير3.ال!متهضئهويىوأوكالث!هويى

جمنالعاشرفيينهيمو)حدكليأخذأناسرائيل

فإن4تيييما.أهلعناواحاخروفاالشهرهذا

خروفا،يأكلواأنينأقلتييهأهلكان

حتىتنزيهمنالقريحتجازهفيهفلئشارك

فى
لأكليكنيالنفوسينعذدعليهيجتمغ

وأصالغتمينالخرودتويكون5.خروفي

سنة.أبنذكراصحيحاوتأخذونه،المعز

منعث!رالرابماليوبمصإلىعندممموتحفظؤله

قغاإسرائيلتنيجماعيماكلفيذتح،الشهرهذا

دي!ينويأخذون7،الغشيهفيجراقفيم

فيالغلياوعتبي!البالبحايتيعلىويرشونه

فيتحقهويأكلون8.فيهايأكلوتهالتيالمنازلي

وأعشالبفطيمخبؤمغبالنارقشو؟لاالليل!تالث

بماء،ت!علوفاولانيئاينهتأكلواشيئالا9مز؟.

وجؤفي،وأ!يىجمهرأيي!مغبنابىتشوئابل

شي2ئقيئفإن.الضباحصإلىينهشيثماتبقواولا01

وحين11.يالئارفأحرقوة،الضباخصإلطمنه

أوساطكم،للرحيلمتأفبينكونواتأكلوتة

فيوجمصي!م،أرخيكمفيوأحذتئكممشدودة

للرل!.يضحفهو،بغعحلةكلوه،أيديكم

كلوأقتلالليليمايللثفيممئ!رأرض!أعئروأنا13

و4ى

جمقابيوأنزل،والتهاثمصالناسيىينفيهابكم

،ه-ا:9عد؟23:5رجلا:-210113

.2-أ:61تث؟28061

ني!ان.-آذارالمرافقأبيبض!رأىالهرهذا:2

فيكون13.الربرأنا،اليضرتينآله!صبجميع

فأراة.لكمعلامهفيهاأنئماثتيالميولبعلىالدئم

إذاواهيككمبكمأ!ثولاغنكموأع!ر

لكماليومهذاويكود14ءيضرهأرضرضرئا

مدىلكمفريضةللرلتفتغتدونهفيكرا،

أجيايكعم.

الفيمعيك

في.أئامسسئعةالفطيرالخبر!وتأكلون15

لكم،منافيينالخميرتخرجونالأؤلياليوم

إلىالأؤليالوممنخميرأأكلقنفكل

فيوتقيمون16.إسراثبلبنيمقأقالعهال!ئابمص

الس!ا-بعصصاليوموفي،ضاس!اآحتفالأؤلالأصاليوم

تعملونلااليوينيهذبيوفيئقدشئا.آحتفالأ

واحدلكلالالعابمصتهيئةسأجلينإلأعملأ

فيلأني،الفطيرعيل!على7؟حافظوا.ينكم

أرفيينجميعاأخرجتكمذايهصاليومهذا

مذىلكمفريضةعليهحايظوايضرا

الرابمصاليومغشييمامنفطيرأكلواا08أجيالكم

ينوالجمثئرينالحاديأليومغشييماإلىعشز

بيويكمفيخميرتكنولاص91.الأوليالث!هر

تنيينأقطغةخميرأأكلقنفكل،أئامسبعة

تأكلوالا"2.أصيلاأمكاندخيلا،إصائيل

نأكلونضسايهيكمصجميعفيبل،ئختمراشيئا

فطيرا"!ه.

اىاثيلبنيش!يوخصجميعموسىفدعا92

بحسسبضفالكمخذواقوموا9:لفموقاك

13:4.رج

6-23،8:لا،رخ!23؟15ة14-02

:3-16.8تث28؟17-25؟عد
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وخذوا22،للرئث.يخضحذبيحةوقا"مواغشائركم

الطسبفياتذتيالامفيوأغمس!وهازوفاباقة

ولا.البابوتجانتيالغلياالعتتيماعلىجمنهويىص!وا

حتىتتري!باببينينكمأحايخرفي

2يين،بالمضرالرلد.لتفئلثويفر23.الضباحص

البالبوجانتيالعلياالعتئيماعلىالذمفإذا،رأئ

تدخ!لأنينالموب-ملاكوقنغعنهعتر

الأمرهذأوأحقظوا24.بكمليفئكئيويميم

دخلتموإذا25،الأبل!إلىولبنيكتملكمفريضة

قاك:كماالرب4لكميعطيهاائتيالأرضى

تنوكم:لكمقاكوإذا26.اليبادةهذ؟فآحقظوا

ذبيخةهيئفقولوا:27العبادةهذهسىما

تيئبيوبعنع!رائذيللرل!نقامهايخضح

تتلتلمانخقضهايضر،فيإسراشل

وذهحت28ساجدينال!ثمعبفركغ.(!بالمضرئين

موسىالرب،أوصىكمافغملوا،إسراثيلتنو

وهرون.

الأب!رموت:العالثرةا!ربة

بكلالرب4قتلثالليلأنتصصولئا92

نرغونبكرين،يضرأرضيىجمجصفيبكر"

فياتذيالأسيربكرإلىعرشي!علىاصلالسي

التهايمص.أبكايىجميغوضرل!،السمجن

رجاييماوجميعهؤ،اليهلفييرغوننأنان03

فيعظيمضرافيوآرتقغ،اليضريينوساثر

قئت.فيهركانإلأتيتلاحيثيضر،

اللهإرادةنجفذةالفاتل(الوباءأأوالمرتملاك:23

.11:28عب؟24:16صم91:13،2نكق

4:22-23-بكر:رجبكلة92

2-3.22:ارجة35-36

فيأحأ:أرجرعميس()شلمدينة:سكوت+:

وقالالليلفيوهرونموسىفرعونفاستدعى31

وتنوأنئما،شعبيتينيمنآخرجا"قىما:لفما

قلئم.كماالرب3آع!دواوآذقبوا.اوراثيل

قلتم،كسحاأيضاخذوهاوبقركموغتمكم32

".جمنديتبقواولا،وآذقبوا

علىاشرائيلتنيالمضرديونوآستعخل3م

."كلتانموت"يئلأ:وقالواأرصهمغنالرحيل

يختمر،أنقبلعجي!تهمالضد!فحمل34

علىئيايهمفيشدودةتعاحنهمفكاشط

لهمقاككماإسرائبلتنووفقل35.أكتايخهم

يخض!ضصاغالمضرتينينفطقبوا،موسى

حظوةالشدبالرئثوأعطى36وثيابا-وذقب

ستبر!وهكذا.طقبواما،فوقبوهمالمضريينجمنذ

."المصرد!ن

إسرائيلبنيوح!يل

إلىرغقسي!من!ناشائيلتنوورخل37

عداما،راجلىأل!مئإشتبنحو،سئكوت

ينكثيرمقهمأيضاوخرخ38.والأطفاكالنساك!

وخحزوا93ءكثرةومواشيوغنموبؤ،الأغرالب

تعاوهؤيضرينب!خرجواائذتيالعجين

يتضهلواأنتقكنوافا،جمنهاطردوالأنفم،فطير

تنيإقامةماةوكانت"4الزاد.لتهيثةصحتى

تكب41،*ستهوثلاثينمئيماأرقييمفرإصراثيل

غشاثرجميعخرجتالمذ؟هذهين"يومآخر

س!هرليلةتللث42جمضر.أرضيينالرب033شعب

النيل.دلتا

17.ت3غل؟13ت15تكر!ة.،

الأولالثومنعرالراخ!اليوم-يومآخرتنت41

.6،ح2آر!
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وهذ؟،يضرأرضيىينليخرتجهمالزدثنها

مدىإسرائيلتنيجيئللرلتيخهايصزالقيلة

أجإيهم.

الفصحوصايا

هيئإهذ؟:وهرونلموسىالرئثوقاك43

ينالغري!يأكللا:صالفضحعيل!فروض!

المشترىالعبامنهايأكلولا41المضحصذبي!ح!

يأكلالبلاوالأجير5؟والفحيف.آختيقإذاإلأ

منتخرجولاتؤكلواحدتضتفي46منها،

ئكس!ر!لرلاوعظفها،خارجإلى2شيلحمها

ينها.

جميديحفظوناشراشلجماع!47"كل

يقامأدثوأراددخيلبكمنركوإذا48المضح-

هنذكوكلفلحختتن،للرت!صالفضحذبيحة

فيكالأصيلفيصير،ئقذتهاأنقبلتيتيماأهل

جمنها.يأكللاالقختولبوغير.أرصحكم

الئازليوالدخيلللاضيلكونواحدةشريعة94

،لبينكمفيما

أوصىكمااسائيلبنيجميعففغل05

نفسيهص-اليومذلثوفي51.وهرونموسىالرب!

يحميعيضرأرضيىيخأإسرائ!يلبنيالربدأض!

هم.غثائر

للربالأبكمارتكرشى

كللي2"كرص!:لموسىالرد!وقاك13

12؟9:عدرجبكسرتلاوعظمها6،ت

36.:91يو

.؟6،4،خ2آرج:اليومذلكوفي:51

.2:23لو،3:13عدرج:1302
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تنيفي،والهائمالئاميينرخمءصفاتحبكر

.،!هاعرائيل

اليوتمهذا"أذكروا:للشعحبموسىفقال3

العبودئإ.داوين،مضرمنفي!خرختمائذي

خبزاتأكلوافلا،الرلثأخرجكمقديرةبتل!

الأؤلي،الثمهرمين-اليومهذافي4ئختميرا.

يضر،أرضيىينتخرجونأنتم،مم!أبيتشهر

والحتيينالكنعانتينأرضنالربوأ؟خقكمفإذا5

الرب4حت!ائنيواليبوسيينوالحويينوالأموريين

وعحتلا!لبناتدر3إأرضالآبائكميحطمهاأن

سمئعة6.الش!هر*هذافيبهأء؟.اليباد؟فاحت!ظوا

السفاجصاليوموفي،فطيراخبزاتأكلونأئام

هذهفيفطبرخبزلكميرىفلا7.للرتثعيا

جميعفيمختمرشيءولاالأئامالس!بعإ

ص:اليومذيلثفيلأبنائكموتقولون8.دياركم

أخرجناحينلناالرب،عملبماآعتراقاهذانفعل

أيديكمعلىكالؤثئمصهذاويكون09يضرين

غيونيصم،بينجبماهكمعلىكالعلاميماأو

لأن4أفواهكمفيالرلثشربعةئبتيتذكازا

وآحفظوا001مضرمنأخرجكمقديرؤيل!الزل!

سته.تعذستةوقيهافيالفريضةهذ؟

كما،كنعانأرضنالرتثأدخلكموإذا11

لكم،وأعطاها،ولآبايكملكمحت!

زجمكل،صفاتح،ذكرثهللللثفخصصوا12

بكروآفتدوا13.بهائمكمتياهدكلأأولكل

الربغفيتبدأالتىالنةأيئهرأول؟أببثهر:،

.نيان-آذارويرافق

.ح3:8رج:5



الخروض!843

تفتدوةلاأنشيثئموإن،بخروفيالحمير

.،بنيكممقبكلأكلوآفتدوا.رقبتهفآك!مروا

فقولواهذا؟دا"ما:اغاتنوكمعأكموإذا"1

ين،يضرينالرب2أخرتج!ناقدير؟"بتل!لفم،:

ولمنرغونقلبقساولما15.العبودلهدايى

الناسيبكوليينبكرالرب!كلقتل،يطلفنا

للىل!نذبحولذيلث.يمشأرضيافيوالتهائمص

كلونفتديالبهاثم"ذكوليمينزجمءصفاتحكل

علىكالؤ!ثثمصذللثفيكون16بنينا.ينبكر

لأن،عيونجناتينحباهناعلىأوكالعلام!أيدينا

.1(يضرينأخرجناقدير؟بتدالرلث

الأحمرالبحرطريقسلوك

رأى،اسراليلسصبفرعونأطلقولما17

الملسطيين!أرفيطريقفيبهمجمميرلاأنالله

"لعلنفسييما:فيقاكلأنه،قريبأنهغ

إلىفيرجعون،حرص!واجقتهمإذايندمالشدتا

نحؤالبرييماطربتيفيالئئدبئاللةفأداز018"يفر

أرضيىينصمعودهمجمنذوكانوا.الأحمرالبحر

جمظاتمموسىوأخذ91.للقتالي*ئجهزينيضر

ا!صراثيللتنيقاكيوسئ!لأن"،مغةيوسئ!

فأخرجوايوئما،سيتفقايهماللة9ئحلفا:

مغكم"،.فناجمنجمظامي

.للربتقدمنهيمكنفلانجئاجوائاالحماركان:13

.18:16عدرجالأبكار.اتداءإلىبالن!بة

تحاذيالقالطريتىهذه:الفلحطيينأرضطريق:17

.المصريالجشبواسطةمحيةكانتالمتوعطالبحر

.اح:26نكر!:الفلطيين

منظمبن.أو.ينمجض:81

.42:32يش؟05:52ئكرج:91

شرقييقعمكان:إثام.ح12:37رجةسكوت:25

سكوث.

14أو

فيبإيثاتمونزلواسئكوت،ينوزحلوأ02

نهاراأمامهميسيرالرث!وكان21.البرتيطرفي

الطريتي،فيليهدتهمستحاب"مقغموديأ

نواصلوا.لهملحضيءنارينغمودفيوليلأ

نهاراالحمحالبغمودوكان22.وليلاخهاراالسئير

ال!ثمدب.صأمامينيزولال!لاليلاالنايىوعمود

اءائيللتني2"ئل:الرب!لموسىوقاك41

تين!الحبروبقمصأمماتموينزلوابرجعواأن

علىصفوذ"بغلتجاة،.والبحرتجاك"

فيتائهوناسراثيلبنيأن"فرعونفيطن3.البحر

واقتي4.عقييمأنغلقتالبر"دةوأنالأرفي

نركونغلىواجهز،فيتبعهميرغونقلمت

أنا-أنيال!يضرثون-وتعلئمخنود؟،وجمعص

لفم.تيلكماإسرائيلتنوسففغل."الرفي

الإشرائيليينيتبعونالمصريون

بنيبأنجمضرميلثنرعونس!يعفلما

عقيهميىجالهورأيرأيهأنقلمتهربواأسرائيل

ينإسرائيلتنيفأطقفنا،عمفنا"ماذا:وقالوا

جي!ثتةوأخذمركبتهنرغونفشذ6يخدمينالا.

وأخذمركباتيينمركبةمئةشتوأختاز7،معا

وتسئى08قاد!اوعليهاجمضرمركبابجميغمغها

اللهحضورإلىيرمز(الدخان)أوالحابعمود:21

ق9.:91رجوخققريبحفورهر.شعبهوصط

منبحاباللخانهذاإلىسبرمزونالعبادةثعائر

-16:2،13لأرجالبؤرءمذبحعلىيمرقونهالبخور

بينتقع.القنواثمصبأو:الحيروثفم:1402

.صفرنوبحلمجدل

،صفونبعلقربتفع.الحمنأو:مجدل

النربماالثاطىعلىمكان.انلبحلأو:!فونبعل

الويس.خليجش
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بنيتبغحئى،مضرمللثنرعونالزب،ظسب

"،عظيمةبقؤةخارجونوهم،اسراثيل

يرغونمركبابمجميعصالمضرئونظحهم9

قيمترل!البحرعنلأنازلونوهموجنود؟وفرسانيما

آقزلتولما01.صفونبغلأماتم،الحيروب

الحضريينفرأوا،عيوتهماشرائيلتنورعفرغون

الرل!.إلىوصرخوااحسافخافوا.يتتعوتهم

فأخذتنا،قبورجمضرفي"أتا:لموسىوقالوا11

ينا،عملتماذاالبر"ديما؟هذهيخأفوت

يضر؟نطللثتلناأما12يف!ر؟مىفأخرختنا

نأمىخ!رلهمفحذمحنا،المضرلمن!كدبمدكنا

دالا:موصىلهمففاك13البرييما؟"فينموت

سترون،الردتخلاص!اليوتموأنظرواقفوا.تخاموا

الأبد.إلىلرونهمنعودواولنال!ونمالمضر"ببن

نحركونلا،-وأنتمعنكميحارلمح!الرب،14

ساكنا".

البحرعبورأ

تصرخبامملث)اما:لموسىالزلثفقاك5

إرغوأنت16.ليرخلوااشرائيللتنيقل؟إليئ

بنولتدخلفيشقالبحرعلىتدكومذعصاك

اليابسه.الأرضيعلىالبحروسم!فياسراثيل

فيدخلونالمضريينقلولتاقئىوانا17

س،،-

جنود؟وجميع،يركوقعلىفاجهز،وراءهم

مئىالمفريونفيعلتم18وفرسانيما.ومركباتيما

الر!ددا.أناأتثيعليهمأجضت

بديلة:نرجمة.رفيعةبيد:الأصلنلأ.عممةبقوة8.

الد.جماعةفي:أوأحرازاكانوالوكما

حا21ة13رج:الحابعمود:91

؟ا-01:2اكوررختاليابسةالأرضعلى:22

تنيجيثيىأماميناللهملاكفآنتقل91

السئحالب"غمودوآننفلفم2وراوسازإسرانبهل

جيشيبينفىخلبحيث02وراءهمووق!أيضا

ينفكان،إسراثيلتنيوجيشيىالمضريين

ييرهؤلاءجانباومنمظيماأولثل!جاذب

الآخرينالفريقينأحابقترلتلأحئىالليل

البحر،علىتذةموسىوقذ92.الفيلطوك

عاص!فةلثرقيةريخاالبحرعلىالرب،فأرشل

فآنشق!بيياهيماتين!اأيبسىحثىالليلطول

علىالبحروستطفياشرائجلتنوودخل22المياة

تمييهمغنسورلهموالماء.،اليابسهالأرضي

مجميعالمضر!لونوتيغفئم23.يسايىهموغن

وش!إلىودخلواوفرسانيماومركباييمايرغونخل

علىالضبحصصطلوعجمنذالرت،شرتوأ024البحر

والسسحالب،النايىغمودجمنالمضريينجيثي

دوالي!ت"وعالل25ضمويخ!مفيالفوضىفأوخ

ينانهرلص:فقالوا،بصعوبةفساقوهامركإييم

".غنهميقاتلناالرلتلأن:اسرائيلتجبأمامص

البحرعلىتدك"مذ:لموسىالرلثفقاك26

مركباييموعلىالمضر"يينعلىالماثفيرثا

البحر،علىلميلىةموسىفقا27".وفرسايهم

كانماالىصالصبحصطلوعجمندالبحرفآرتذ

.هاربونوهماليضردلونفواتجههعقييما.

ورتجعب28البحر.وستطقيالرثفىفطرحفئم

جيتغيىوجميغوالفرسانالمركبابفغطبالم!اة

92.:11ب

واليونانجةالسامرىالنمىفيهكذا.محطل:25

فكك.:العبريةفي.والسربانية
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البحر،فيإسرائيلبني5ورادخلواائذينفرغون

علىاشرائيلتنوومشى92أحذ.ينغبقيئوما

سورلهم2والما،البحروستطلياليابسإالأرضي

فيالرب،وخلصى03.يثمايهموعنيمييهمغن

اليضريين،أيديبناصاثيلتنيصاليومذيك

شاطئيعلىأموائاالمضرتينإسائيلتنوورأى

العظيتمالمغلا!صرائيلتنووشماهذ31.البحر

الرل!فخافوا،بالمضريينالرلتفعقهاتذي

عبد؟.وبرسىبهؤامشا

النعرنشيد

الئشيذهذاإسرائيلوتنوموسىفأنشذ15

للث:

تجلائه.تجلللربر"انشد

البخر!.فيرماهموفرسانهاالخيل

وقسبيحي.جزتيالرلث2

.8فخلصنيجاء

إلهي.فهوأمدخة

تعاتى.آبائيإله

الحرودباس!االرب34

آسمهالربر

وجنودةيخرغونمركبالت4

البحر.فيأخفافم

أغرقهمقؤادهنخبة

الأحمرالبحرفي

القججص،مياة!غالتهم

كالججار.الأعماقيفيفقتطوا

.3:رؤهارج:1501

15او

.قادرةتدبرةرب،يايميئلث6

العاو.تحالمرل!يايمينك

عظ!لث،بكثهضئقاومبثشسخق7

كالقش.فيأكلهمغيطلثوترسيل-

المياةكؤسبأنملثبنفخيما8

كالسئذ،أمواج!اوآنتصتت

البحر.قل!بفيالفججووتفت

فألحففم.أتبغفم:العذوقاك9

روه-،ر،

نفسي،فتشغالغيمةاقسم

تدي.فئفنيهمعينيوأستل

البحر،غالاهمجمنلثبنفخإولكن01

الميا؟غمرفيكالرصاكلبوفيقوأ

الآلهه؟رب،فييايثفكتن19

القداسإ؟تجليليامثللثضن

التهليل.بإتليقمهيئايا

يه

المعجزاب.صاخ!يا،ربيا

يميتلث،عقيهممذذت12

الأرض!.فآبتقغتفئم

شعتلث.برحميلثبعتهد13

يعزيل!،وأرشدتهمفديتهم

المفذسيما.دايىكإلى

فأضطرب!،عع!المثمعوبلم"

فلسطين.س!سالطحيلوأنق!

،آنتقرواأدوتم2زعما15

الرعذة،أخذتفمموآستجبابرة

.كنعانصئكانوماقي

بهم،تزلاوالقوذالرلمحث16

.12:2اش(118:14مزرج.فخئصنيحاء
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كالحجاز؟.ضقتواذراجملثوبعطميما

رب!،ياشعئلثليعئر

آقتنيمتهةاتذىشعمك

فتغرسحهمبهمتجيث

أفتةحصموضعفي،*ئفيهلثجتلفي

رب"يالثقسيهئا

يذاك.هئأئةوئقلإمئا

الأبد،.إلىتميأالزب،18

تدخلوفرسانهومركباتهيرعونخيلوبينما91

تنووأما،مياقهعقييمالربدزد،البحر

وستعلفياليابسيماالأرضيعلىفسارواإصراثيل

البحر2

فيدفاهرونأخثال!نبيةمرييموأخذت.

بافودبوراءهاكلهنالتنساةوخرجب،تلإها

مريم:لهنفغئت21.ورقيم

تجلاله.جلللرب""أنثيدوا

البحر((.فيرماهموفرسانهاالخيل

البريةفيالبراثيلبنو

البحريناسراثبلببنيموسىورحل2

فيأئامثلاثةفساروا.شوز!بريملةإلىالأحمر

مازة*إلىوصلواولحا223.مامجدواولمالبريمله

يشربوة،أنيقدروافممرا،ماءهاوجدوا

علىاللوتمالشد!فألقى024مارةشميثولذ!ث

إلىفصزخ25؟"نشردث"ماذا:وقالواموسى

.آ13رج.كنعانأرضف!أك!.ملككجبلفي:17

الله.صيكنأورشليمنيوهناك،جبلعلىالهيكلصيبى

والواقع،صيناءجزيرةمنالثطدالقح:ثوربرية:22

الحالية.الريىوثناة(ح34:5)عدمصرضببن

الويس.لخلحالئرقيةالففةعلىتقع:مارةة23

.عارةجنورنقع:ايليم:27

16ا-و
87

المادفيطرخهافلما.شجرةالرب!،-فأرأةالرل!

عذ!لا.صاز

وأحكاما،فرأئضىللاثمعمبالرلثوضحع3ثم

لصوبسمعتم"إن:وقال26آمتحتهموهناك

وأصغيغ،أمامهبأستقامةوسيرتم،الرب"إلهكم

فجميغ،فراخنض!مجميعصوعملئم،2وصاياةإلى

انزلهالاباليضريينأنزلتها-ائتيالضرباب

الزبد".أنابكمأرأتلأف!،بكم

آثنتالهناكوكان.ل!إيليمإلىجاؤواثتم27

خيامهمفنصبوا،نخلةوسمئعون5ماعينعثرة

2.الماعنذ

والسلوىالمن

إلىإيليتميناسرائيلبنيجميعورحلا!لأ

"-يي-
اليويمفي،*وسيناة-إيليتمتينالتي4سينبريإ

ينلخروحيم!الثافيالشهرينعمثترالخاسن

فيوهرونموسىعلىاللومفألقوا2.يضرأرضي

فيالرل!بيدهثنا"ليشا:لهماوتالوا3البري!

اللحيمقدويىجمنذنجيسىكنافهناك.يضرأرض

فلماذا،نشتغحئىالطعامجمنونأكل

كلةالجضغهذايئميتاالبري!هذهإلىأخرجئمانا

اد؟صلحوعبا

خبزالكمأهطرالآن":لموصىالربدفقاذ"

ليلتقطوةيخرجواأنال!ثمدبوعلى،السصماءين

جنويشرقيتقعرمليةمنطقة:سينبرية؟ا160

صين.بريةكيروهي.الرملةدبةاليومواحمهاالليم

ح.13:21عدر!

خ.27ةءارج:ايليم

.أحة3رج:سيأه

.ح12:2رجةالثافيالهرمنعرالخامى
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أمنحئغ،بغايوييما-.فييومكلطعاتم

لاول.أ-مشريعنيفيي!لكونهلفأعرلت

ماجممغفالس!ادشاليوبمصفييلتقطونهماوييهون5

موسىفقاك06قبقه(إيومءكلفيالتقطوة،

الغرولب))جمنلا:اصراثيلبني-لجميعوهرون

أرضيىينكاأخرجكمائذيهوالرفي"أنتعرنون

لأنةالرلىقجذئشاهدونالضباح-وفي7،جمضر

اللوتمتلقواحئىنحنفمق.عليإتلامتكمسيغ

عنذالرب!"سمعطيهم:موسىوقال8عقينا؟،

خبرأالضباحصوفي،تأكلونهلحماالغرولب

وأنتم.عقيهقلامتكمسيغلأ؟ل!،جمنهتسث!بعون

الرلث".تلومونفإئماتلومونناحين

بنيصلجميع"قل:لهرونموسىوقاك

سيغلأنهالزلثأمابخيقتربواأنإسرائيل

آلتفتوابذيلثهرونك!فمفلما01".تلامتفم

السمحالب!.فيالرلتتجذفرأواالريةنحؤ

بنيملامة12إسمدت:لموسىالرب!"فقاك

تحماتأكلونالغشي!في:لهمفقل،اسراثيل

أناأتئيفتعلمونا،خبراتشبعونالصمباحصوفي

طيرصجذالفرودبوجمنذ13أ.إلهكمالرب!

حوأليهاكانالمعجاحصوفيالمحلةفغالىالسصفوى

ترك،الئدىستقيطآرتفغولما014الندىستقيط

ناعماا،جاماناعفاشيئاالبرئ!وجهعلى

اسرائيلبنورافلما15+الأرضيىعلىكالجليل!

فقاك.هؤماعارفينغير؟!هو"من:تساةلوا

6031.هـيو4:رج
مايلتفطواأنيحتاجوالنوهكذا،التفطوهماضعف5:

22.03-آرج.البتبوم!الابمابومفي

خ.13:21رج:(الدخان)أوالسحابفي:01

:الربأعطاك!الذكطالخبزهو:15

الرب!هأعطاكمائذيالخبزهؤلم:موسىلهم

تلتقطواأنالرث4أمرائذىهوهذا16.لتأكلوا

كفزا"وليكن.حاجييماحستتواحدكل،يمة

دا.بييكمأهلىينواحدلكلواحدا

فمنهم،وآلتقطواذللثإصائيلبنوفعمل7

بالغمركالوةولما18.أقلتنوينهمأكثرقن

أقلوائذي،تهيفضحللاأكئرائذيأنوجدوا

لاواحدكلآلتقطةمافكان.كنهينفص!لا

.تزيا!ولاحاجييماغنينقص!

إلىمنهشيئائبفوا"لا:موسىلفم9!وقاك

تعفمهممنهوابقىتهيسمعوافبم02الضباحص".

علييمفغض!ت.وأنتنفدود،صالصباحإلى

كل،صباحكلفييلتقطونهوكانوا21.موسى

ال!ثمصمنحمتبفإذا،حاجيإقذيىعلواحل!

التقطواالسحادصنإليوئمكانولما22.بذولثكان

فجا7واحد،لكلغمريني4مضاعفاطعائا

فقاك23.موسىوأخبرواالجماغيمارؤسامحصجحيع

ستثت،"عطتةيوم!ا"غا:يقو4الردبإنلهم

وما،فآخبزوةثخبزوةأنتريدونما-تهمقد!س

فصلماكل.فآطمخوهتطمخوةأنتريدون

كماالغلإإلىفتركوة24.الغلإ"إلىلكمآحفظوة

فقاؤ25.دودفي!كانولاأنتقفا،موسىأمر

للر!ص،سمئتاليوبملأناليوم"كلوة:موسى

أبخيمستة26.البريهفيتجدوتةلاواليوتم

ئحدونهلاشئاالمئا?صاليوموفي4ظتقطوته

.01:3اكوررج

الكأسبقدروهرالقفةعثري!عوعاء:كمر:16

الصنبرة.

.8015كور2رخ:18

أ..02:8-ارج؟عطلةيوم23:
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تعفمفمخزقيالم!سافيالبوئمجاةولما27.فيإ"

الرب!فقاك28شيئا.وجدوافاليلتقطوا،

بوصاياقيشضلواأنئرفضحونمتى"إلىةلموسى

الزبفى-وضعصثأناأنيترونأما92؟وشراثي

طعاتمالس!مادسياليومفيفأعطتكم،الم!بتلكم

يخرخ!ولأمكاتهجمنكمواحل!كلفليلزئم؟يوتيني

فيال!ث!دبفآمتنغ03السحابمص!ا.اليومفيينه

.الح!ابمصصاليومفيالعحل

تنا!4الخبرذيلثاىاثيلتنوس!مى31

كطعيموطعمه،أبيضىالكزبر؟كبزيىوهو

بعستل.القطايض

بيماإ:الرب4أمرمما"هذا:موسىوقاك32

فيرى،أجيايكمقدىلكميبقىتناالغفر2يل

حينالبر!لهفيأطعمتكماتذيالخبرأبناوكئم

جمضر((.أرفيينأخرجتكم

وأجعلجرةلاخذ:لهرونموشي3وقا33

تحفوخماالرلمح!أماتموضحغهتناالغفريئءفيها

تابوتأماتمهرونفوضعة034""أجيايكممذى

وأكل035موسىالزب!أمركمامحفوطاالعهدص

إلى.وضلواأنإلىسنةأربعينالمناسراثيلنجو

."كنعانأرضىحدودعلىبالسكالبآهلؤأرضيى

الففيما.كثزالغمروكان3

بش!به.أهآرجهو(.أماهومنإلىنبة.المئ؟30

تأتي.الطرفاءاحمهنباتماءمنمجمدةنقاطاالمن

الماء،قتصنالقثرةونموزفت!نقدحزيرانفيالحراث

نبتةالكزبرةطعائا.شكلأنيمكناصنيرةنفاطفتسل

الآيةهذهق.زك!يةرائحةولهاالدبوسكرأسأئمارها

7-8.:11عدح

904.عبرج+ة

12.:هيشرج35:

1798او

الصخر!منيخرجالماء

-بر،ل!يناسراثيلتنيجميغاوآرتحل17

فيونزلواالزب!،أمزكما،مراحلعلىسين

فخاصموا2يشربونهماةلأحيثرفيديتم"

لهمفقاك.إنشربه2ما8أعطوناداةوقالواموسى

تجربونولماذا؟تخاصموتني"لماذا:موسى

الماءإلىاشرائيلتنوهناكوعطشى3الرد!؟"

ينأصعذتناهـلماذا:وقالواموسىعلىاللوموألقو)

بالقطشيى؟!وقواشيناوتنونامحنفيتناجمضر

بهؤلاءأفقل)ماذا:الرد!إلىموسىفصرخ4

لهفقال5يرجمؤلنى".قليلىبعد؟المث!صب

-ى"كل،د

شيوفيبعف!ومغلثالشصباماتم")عبر:الزب

بهاضرثتاتتيعصأكتيلإكوخذ.أسائيل

علىهناكأماقكواقفافتجذني6،وأذهثالئهر

فيخرجالصخرةفتضرب،حوريتفيالصخر؟

موسىففعلالشمص!".يشرد!-منهما!منها

وسمى7.اسر)ثيلشميوخسعيود!أماتم،كذلث

اتنيلأن،ومريبةم!ةالمكانذللثموسى

"أقغنا:فقالوابالزلثوآرتابواغطشوااسرائيل

"؟لاءأمالرب!

العماليقمحاربة

نياصراثيلفحاربوا،"الدماليتيبنووجاش8

2-25.13:علىرجأ-170.7

شناء.تربموضع:ريخدبم:أ

وترجماتمخطوطاتلط.العبريةفيهكذا.أعطونا:2
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فلمغاجمئقالآئي!خطيتةأعطاهاوإن9.يهاغذز

ينقع!فلا،اخرىبآفرأةترؤقيوإن001كأبتيه

مغهاأخلافإن1.وئعافتزتهاويهدئوتهاطعاقها

يلاحرةجنلإ؟منتخرجاللابهذ؟مينبواحد؟

خمنر.

والضربالقتلفي

ءص،ء.ه12)س
.+قتلافليقتل،!اتإنسائاصردت)من

فيأوقعهاللهكلوإنما،غفدغيرغنقتتهفإن13

كلصء،

وإذا014إلي!!يول!قوصعالهفساعين،تد؟

جنل!قمينغضذا،وقتلةيآخرأحدغذز

لعمتل.لؤخذإلييماهرلبإذا*مذتحى

قتلأ.قلئضلاته2،أوأباةضرلتتن5

تد؟،فيوحذأوفباغهاأحاخط!قن16

.قتلآ،فلقتل

قتلأ،.فل!متل،امهأوأباةلشمن17

أحذفقافضرقيزخلالإ،ششاجرإذا18

لزتمبليضث-فلمكمهأوبحجرالآخر

.17؟24رجلا:12

؟9-35:34عدرج:الملجأسدن:13

.-9ا:02يثى،-13ا:91تث

بها.تحمونللمذنبينملجأوالمذبحالمعابدكات:49

28.34-:05،2-53:أملارخ

.7ة24تثرض!:16

7.15:ص،،:!امت9،ة25ر!لا:17

؟2؟:91تث9؟-35!24؟ر!لا25-23؟

38.:هت
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جملىخارجاومشىيوماقابخفإن91،المراس

يغوضهوأئما،الضاربكليعاق!بفلا،عكالي؟

جملاحه.علىوينمقالعتيغنيعطلييمابدك

فاتبقضيبمجارتتهأوعبذةأحاضرلتإن2

وأيوفماعماشىوإن21.جمنهئثتقم،يدهتحيست

وخإذا022ماكللهالعبدلأن،ينهينتقمفلايومين

الجنينفستقطخبلىأمرأةأحاهموصذتميخصابم

الغزامةالصا؟منلتدخ!ص،آخرضربىدودبين

القضا؟.يمواققيماالمرأ؟زوجعتي!تفرض!اائتي

بنفح!،!فس!القرأ؟علىضرروغوإن

د-)!د21
ورخل،ييل!ويد،بدينوسين،يعيؤوعين

بجر!ص،وجرخ،بحرقيوخرق25م!بري!لي

؟26طهو

عين-عبلإهاحاضرلتوإد.يرضورض

وإن27.عيييماتدلففيحرزة،فأتلقهاجارتيهأو

س!نه.بدلفليحررةجارييهأوعبد؟سقأسقط

فليرتجيم،فاتآمرأةأيرزجلأثورنتئوإن28

بزي:.الثوروصاحث،تحمةئؤكلولا9الثوز1

فاصاححهوانذزقبلينتالاخاثوزاكانفإن92

الثورصفل!رجم،آئرأةأوزجلافقتلضحيطه

5فدادئةعقيهلرضتوإن"3ءصاحمهويقتل

وإن31.عقيهئفرضىماجميغفليدغحياييما

هذافيخ!تب،صبئةأوصب!الثوزنطغ

جارية،أوعبذانطغوإن032يعاتلالخكمص

المضه،ينيثقالاتلاثينستدهإلىفلتدخ

ئرخئم.3والثور

واحدةحقرأوبئرا،أحافتغوإن3

حمار،أوثورفيهافوغاليطاءمفتوخةوتركها

مننتخلصأنمحبالشئم!ثروقبعد:2202

2259و2

إلىالحمايىأليالثورثقناليئرصاحبمافلتدخ34

له.يكونالمئتوالحيوان،صاحبه

الآخرتأحافمافقتلئورال!تناطحوإنة3

ثمنه.وقت!يماالحيالثورصاحباهمافلتبعه

كانفإن36يقت!يمايإ.القئتالثوروكذللث

ضتطهوماقبلينتالاحثورأئهمعروف!ا

والثور،ثويىهتدكثورافليغؤضه،صاححه

له.يكوذالمئ!ت

السرقةفي

وأفذبحهخروفاأوتوراأحاسرنإذا37

وتدلخص!ئةالثويىلدلفلبعؤض!،باغه

أرتعة.الخروفي

فضرلتيسرقوهوالسئارنؤحدوإن22

تعذعلج!قبف!فإن2مهدور.فذمه،وقيل

ئغؤضىوإنما،دئهئهذزفلا"ال!ثئمسيىشئروقي

فليمغ،شيئاتميلثلاكانوإن.القسروقيبدل

خون!يهفيالسرتةوحذتوإن3.سرقهبما

فلمعوضى،خروبأوحمارأوثوبىين،حية

آثتيني.الواحل!بدك

والضررالعطلعنالتعويضفب

فأطقق،كرتاأوحقلأأحذرعىإذا4

حقل!أجؤبفمق،غير؟حقلفييترعىتواشته

يتؤض!.كري!أو

وأحرقتال!ث!وفيفيوأنتمئترتنارثمبتوإن5

و4ء!لم

فالذي،الحقوليفيالسنبلاوالسنبلاكداسى

ئعؤضى.الثازأوقذ

أخطأنا.قنلناهفإن.نفتلهولاالارق
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أميغتةأويخضتةآخرإلىأحلأستفتمإذا6

علىقيفنفإن،قنزيهفيفرقتتهليحقظها

فلتحي!وإلأ7،جمعفينكوضنالسمايىقي

ئالثإلىتدةتفالمأنةبالتيماالتنزليصاحبأ

الآخر.

وأحمارأوثورفىائتمالؤسوءدعوى8"كل

"هذا:ي!3يقاتفقود!ثي:اوثولبأوخرولت

يعوضيعليهالمحهصيحكمومنالت!إلىترء،"لي

ضعفين.الآخر

صءص-"صص9
واثررااوحمارااخرإكاحاسلم"إذأ

وأتضرزأوفاتتهيتحقظهماتهيمةأوخروفا

بالرب"أئهبميئاافلتحيص0شماهل!غيرمينضاع

الآخر،فيقبلها"الآخرظثإلىيذةتئذلم

اجمند؟منس!رن"وإن.شيئايقوض!لاوهؤ

وحشى،آفترس!هفإذ012صاحتهيغوضى

الفربئ!.ئغؤضىلاحئىئرهائافلئحصرة

قهيقةآخرجمنأحاآستعار"هـاني

صاحبها،غيالبفي،ماتتأوفتضررت

حاجمراصاحمهاكانوإن".صاحتهافلمغؤضى

خ!يرفستأتجرةكاتت"وإن.ئغوضىفلا

-،
اجرتها.

لهاخطيبلايكرافتاةرجلأغرى"إن15

تم!شمافليأخذأو:الآخرتايين(فلبقبلها)أىة01

.الجوان

اسنأجرإذا:أوستأجرة)ال!همة(كانتوإن:14

.أجرهبتقبلفهوبه!ةرجل

28-92.:22تثرجة15-16

.اأا-.:18نث2613-ا؟91لارج:17

؟15-18:23،02:16لارج:18

21.:27تث

فإن16وتترؤخهاقفرهافلتدغفضاتجغها،

مفراتهفلتدغ،بإيزوتجهاأنأبوقارقضى

البكر"".الفتا؟كقفر

براللىينالأخلاقفي

.5تحياأنلساحر؟يجوز"لا17

.قتلا"فلمقتل،ت!يضةضاتجغتنالاكل8

فقتلهللىب!،إلالآلقةذتغ91"قن

خلالكل".

فأنئملحئضمايفةولاالغرسآتظيمص02"لا

ارملةالىت!ىلا21.مضرارضيفيغرباءكنتم

إلىوصرخاإليهماأسأتفإن322"يتيمولا

وأقئلكمغضمجيفتشتا23صراخفما،أسقغ

وأبناوكمأرايئيساوكمفتصير،بال!يص

يتامى.

شعبي،ينلمسكينيمالأأقرضتآ"إن

-هيىبىعتي!تفرضىولاكالمرابيتعايفهفلا

-مغيبفجنذ،آخرثولتآشترهنتوإذا5

الوحيذ،-يهساوة2لأ"نهلم26إلييما،زدةال!ئممى

إليصرخإن؟ينابمشيثأكبفني،جملإ؟ممسا/

خنوند!.لأنيلهأستخئت

رفي!ىتثمئغولااللة،تلغن"لا

ء.شعبك

17؟2-ه.تث91:رج

؟34-91:33لا؟23:9رج:5-221

.27:91،-2:7918تث!ا

:7-11،،1تث36-37؟ة25رنج!لا24:

:23.02-21

+ا-24.13:ئثرخ25-26:

.هة23أعرخ27:
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حصا؟كباكورةتقديمتؤخرلالا28

تعطيني.تنيكينواليكر،لي9وقعضريذ

أتامشئغة:بقرك-وغتملثينالبكزوكذللث92

ليةنجعفةالثاجمناليوموفيائإ،مغيكنئ

فيفريستيماولحتم،ليمكرسينتوئاكونوا.

دا.*يليهلالبأطرحووبل،تأكلوالا9الصحرا

العدوومعاملةالعدل

يذكتضغولا،كابئاخبراتنقل)الا23

إلىالكثرةئتتع-لا2.زور"لشتهاؤهالثئريربتد

كل-

للخق،يخلافاالاعاويفيتستايزهاولا،السوء

إذا4دعواة-.فيالمسكينيخقخهذزولا3

إلي!.فر؟ة،شارد"احمازةأوغاؤذثوزتميت

تحترارحايبيضلثمنحمازرأيمت"وإذا

الحيفلسوزغ!ئساغذييماغن.تمتيغفلا،جفل!

ه"مغة

في"المسكينإنصافيعنتسكث6"لا

الذعاويفيالخكمصعنآبتجذ7.دعواة

ءالتريعلىيالموبتحكئمولا،الكاثفتة

تأخذلا8المث!رير.ئصدقولا،والضايتي

الحيوأنلأناللمهذايؤكللا-17:15لارجة03

الث!ريعة.فرائضبحبيذبحلم

؟ا-12ا:91لا،02:16رج:2301

02.ةهنث

.91ت16تث؟:-9115لارج:3

.-،ا:22تثرخ:4-!

جماوزه.فلا:حريخا.ماعدتهعنتمتنعفلا:5

الحكمنحرفلاأوةالمكينانصافعنتسكتلا:6

المكين.حابعلى

.16:901تث؟91،15لارح:6-8

الأبرباء.حقتعطلأو:.الفضاةابصارشية8

33-91:134لا22:121رجة9

2379و2

ويمذبلمالفضا؟،أبصازئعمىلرشؤةفا،زشؤة

."الضا؟فبنأنواك

حقيقةتعرفونفأنتم.النريتتضايتي9"لأ

في2غرباكضتملأنكم،الغريحببهيشعرما

ء".مضألىفي

السابم-واليومالمسابعةالع!شة

سنين،شصتغلتهاوأجمغأرضملث"إزرع.

بؤسا2منهافسأكل،بوراآتركهاالابغة"وفي

البرييما.ؤحشىيأكلهغنفمقضلوما،شعيلث

*.وزيتونجلثتفغل!يكرلجثوكذيلث

اليوموفي،عقلذتعقلأئامسيته"في2

وجمازكثوزك"ليستريغ،تستزيغالس!إج-

يعقلاثذيوالغريب!عباك5الضغداويتنف!ى

جمنذكء.

إلهوآستم،بهآعملوالكمقلتهمما"جميع13

،.أفواهكمينيسقغولاتذكروالاآخر

الكبرىالأعياد

الس!نيما.فيمرابثلالثلي"؟!عئدوا

أئامسثغةفطيراكلوا،*الفطيرعيذ5؟غيدوا

أبي!ب،شهرمنمعينوتؤفي،أمريممكحا

.27:91،-1718ة2تث!ا

-7.ا:2ةلارج:اا-ا"

،أأ8-:.2303،25-:16رج:12

؟3ء23لا،34021،35:2،-1217؟!3

ا.13-!ا:هتث

ا-17.ة16تث3:18-26؟داقة،ا-91

مصر.منالخروجبتذكارمجتفل:الفطيرعيد:15

الثرر!.جدولرج

؟18ة14،34-13:02رج:15-16

؟93-152،43-ا،6-23:8لا

.1-16:17لا؟17692:12-28:31عد
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تحضرواولا،يضرينخرخ!تمفي!لأنك!م

عيذوعيدوا16أيديكمفيليشىءولاأم!امي

فيتززعونهاائتيغلأكمبواكيرحصاب

عندالحقلينغاتكمجغصوعيد،الحقل

هذهالذكويىجميعوليحضر017الس!نيما!نهائيما

الإله.الرلثأنايمعحدونيالثلاثةالأعياد

ماالمضحصعشئةذبيحتيدمقسم!صا"لا18

بشمخمهاءتحتمظوأولا،.موجوداالخميرداتم

الضباحص.إلىالفيلطوك

إلىأرضكميواك!ير"أوايللاإحملوا91

بلحنالحديتطحخوالا.إلهكمالرلثبيب

أت!!".

كنعانأرضلدخولالإستعداد

45
يحقظكمملاكاأمامكمسارسيلانا.آ"ها

ائذيالمكافيالىيكمويجيس!الطريتيفي

ولاصوي!إلىوآسئتمعواتهفآنتيهوا21.أعذذته

ذنوبكم،عنتصقحلالأنه،علييماتتمردوا

صوييماإلىآشتقعتمفإلق22.بأسئمييعمللأنه

يعاديكممقعاديت،ب!أتكفممابكلوغملتم

ملاكيويسير23.يضايقكمتنوضايفت

والحثيينالأمور"يينأرضنويديخلكمأماقبهم

والتبرس!ينوالحؤيينوالكنعانئينوالمرزيين

لآيقيهمتسحدوالا24+ازيلهمأنبعد،جميغا

أزيلوهمبل،كأعمالهمتعملوالا.تحمدوهاولأ

الخريففيتنتهيإلمرائجلبنىعدالسنةكات!16

.أيلولنصفحوالي

عيه.اليومنطالجوانشحممجرق:18

.2ت26تثرج:البواكير:91

؟34:26رج؟أمهبلبنالجديتطبخوالأ

كنعاية.عادةكانتتلك2.أ:14تث

24و2

إلهكم،الرلتأع!دوا25.أصناضهموخظموا

الأمراض!ويرغومائكمخبزكمفيفيبايىككم

فيقكونعماقروولامسمطلا26.سكممق

اكمله.يكمحيامصئاأوعذد،أرصكم

وأهزم،أماقكمارسيلهيئي27"والرعحب

جميعوأجعلتواجهون!ا،التيالا"ممجميع

الذغر3وارسيل28.مذيرينيوئ!نأعدايكم

والحثيينوالكنعان!ينالحؤيينفتطردونأمامكم

فيوجوهكمينأطردهملا92ءوجوهكمين

فتك!ئرقفرأ،الأرض!تصيريئلاواحدةشيما

قليلاأطردهمولكنى"3.البريإوحوش!عليكم

وتميكونعذممميكثرأنإلىأماجمكئمينقليلا

البحرمنأرصنكمصحدودوأجغل031!الأرضت

وين،غرئا*الصثوسيطالبحرإلىاتجنوباالأحمر

واسيم،شتمالأالفراقينهل!إلىشترقا2الضحرا

أمايمجمنفتطردرتهمالأرض!شكانأيديكمإلى

غهدا.لآيقيهمولال!متقطعوالا32.وجوهكما

تخطأونمجعلوكميئلاأرصكمفييقيمواولا33

كمذيلثويكونآيقتهمفتع!دون،إيي

ثوكا".

العهلىإبرأم

أنت،إلي"إصعذ:لموسىاللهوتالن24

تنيصشيوخينوستبعونوأبيهوتونادافيوهرولن

فبل:الآيةلهذهبديلةترجمة.الصرعداءأوالذعر280

ف!ربوق.يخضمضعون...الحويينإجعل،وصولكم

لأنفكم.تدعوناأى:الأرضشتحلون:حرفيا35:

الفلطين.مجر:حريخا.المتومطالبحر؟31

23.تر!6"هرونابتاأبو:،نادابةأ20!ا
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أنتونقترلث2بعيلإ.منوآ!خدوا،اشرائيل

فلاالثئدبوأما،يقتزبونلاوهمإليئوحذذ

((.مظثيصقاوا

كلامصبجميعالضح!وأخترموسىفجاء

يصوتطالشعبجميعفأجابه،وأحكايهالرلث

1(.بهنعقلالرب،بيماتكلمما"كل:واحد

فيوبكر،الرلتكلامجميغموسىفكتت4

ورغ،الجتلأشفلفيمذتحاوتغى،الضباحص

إسراثيل.تنيأسباطبعددغموداع!ثترآثتي

فأصقدوااسراثيلتنيينشبائاوأرستل5

العجوليينسلاق!ذبائغوذتحواصرقاب

فيوض!هصالذميص!موسىفأخذ6.للردث

المذتحص.عا!الآخرالتصصوزش!أجراني

تسايععلىوتلاةالغهد+يهآلتوأخذ

نحملهبهالرلثتكثمما"كل:فقالوا،ال!مدب

علىوزشئهالذتممىمىفأخذ8بإ".وناتمر

ائذيالعهدد!هو"هذا:وقالالشمعب

."*الأقواليهذ؟صجميععلىب!الرب،عاهدكم

وأبيهوونادال!وهرونموسىضيذثيم

تنيإلةفرأوا01،إسرأئيلتنيشئيوخصينوسبعون

الياقوبينزصينىشيبهقدقيهوتح!تاسراثيل

يمذلموليهنه".ذايهاكال!ماءتقي،الأزرقي

معا.وشربواأكلواثم.زأوةلأنهمعقيهمتدة

الجبلإلىموسىصعل!

إليئالجتل"إصغل!تلموسىالزبيوقاك

.4آرجموسىدؤنه:الحهدكتاب:7

؟2،:22لو؟14:24مر؟26:28مصرج:8

.02،15:92-9:91عب؟!2؟اأاكور

2599و2

ءصوص-!

الججاز؟لوخياعطتلثحتىهناكوانتطر

كتبئهاائتيوالوصاياافريغةوعليهما

خادمةيشوغومغهموسىفقام13".يتعليمهم

بنيلسيوخصوقال14التإ.جحلإلىوصسيد

وها.إليكمنرحغحئى!ما"إنئطرونا:إسراثيل

دعوىتهكانتفقن،مغكموحورهرون

إليهما".فب!ذقث

السحالص3فغالى،الجتلموصىوصحيذ15

سيناتجتلعلىالرلتتخاوحل16.الجتل

ال!م!اجءصاليوموفي.أئامسيتةالسئحال!وغالاة

وكان79.السسحالبوستطينموسىاللهدعا

أمامالجملرأص!فبآ!!قةالرل!كتارمجدمنظر

وستطفيموسىفذخل18.إسراثيلجمبغيولب

يوماأربعي!بيماوأقامالج!لوصجدالسمحالب

.هليلةوأرتعين

المقلىسلصنعالتبزع

يتني2"ئل:يموسىالرلثوتاذ25

وماواحدكل،تقدتةلييقدمواأنإسراثيل

تقبلهاائتيالتقدتةهيوهذه3.نف!حهي!تسخو

ونسيج4،ونحاسويخضةذقمب:ينهم

وهصلى+!،ه-له2يهصير.ه

وشعروكتالىاللونيويريزيوارجوانيئبنمسجي

وجلودبالحفر؟قصبوكةيهبا!ثيوجلود5قعز

للإناز؟وزيمث6،ستثطوخشثاللوبتتفستجئة

الغطر،والتخوليالضثحصلزيحبوأطيال!

خ.21ت13رجت(الدخان)أوالحاب:15

.9:9تثرج!18
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لملمكل
يلانوب!ترصيعوججازةكقيتيوججازة7

مقدش!اتسيهناليفتصنعون8والضذز؟"،

وجميعالضسيهنويكوذ9بيتهمفيمالأسكن

،!س

اريلث.اناالذيالجثالعلاثاثه

التابوت:ؤافىلاتهالمقدسالمسكن

طوله،السمثطخ!ضبمقتابوتااضنع0

وس!مكهويخصفلفراعوعرضهوبصفذراعالب

ينخالمييذقحبمافتغ!ثمييماا.وبصفثىراع

ذقبمجمنحلئةعليإوصنعخارفيءوي!داخلى

ذقبينختقابأرختهوتصوغ12.بإتحيط

جانيهمقحلقتيني،قواثمهأر?علىوتجعلها

وتصنع13الآخلإ،جايبهينوخققتينيالواحد

بذقب،وئغش!يهماالم!ئ!خشتبممينقضيتيني

جانتيعلىالحلقاتفيالقضيمينوتديخل14

فىالمض!بالأولبمى15.بهمالححملالمابو!

التابوبفيوتقغ016ينهاتزولالزلا،الخققاب

لم-

يخطاةوتصنع17ءاعطيلثالتيالوصايالوخي

درأعالزطوله،خالعيىذقحبينللتابوب

علىوتصنع18.ونصففيراعوعرضهوبصف

،مطروقذه!بمنكرودزالغطاءطرفي

كحزءمثتتكرول!طرلتكلعلىيخكون91

باسيطيزالكروبالزويكون02اليطاء.من

إلىالواحدووجهالجطاشعلىفوقإلىأجيختفما

علىالجطاءوتجعل21اليطاء.وإلىالآخر

لوخيتضحالتابوبوفي،قوقينالأبوب

الكهنةلرئ!شىمقذسلباس:الأفود250:7

.6-28:14رج

الكهنةرثيسصدرعلىيوضعجب:الصدرة

15-92.:28رج

!4ءس"

هناكبلثفاجتمع22.اعطيلثالتيالوصايا

ءرلم
الكروبيزتينيمقالجطاء،فوقيينواكلطث

بهأرصيلثماصجميع،العهدصتابوبعلىالفذين

إصائيل.تنيإلى

التقدمةخبزمائدة

طولها،ال!ممنطخضبمنماثلاةوتصنح23

ونصف.ذراعوسئمكهاذراعضهاوغرذراعال!

ينجلتةلهاوتصوغ،خالمبىبذه!بموخش!يها24

شيبرجمقدإرحافةلهاوتصنع025بهاتحيطذقبم

ئحيطها،علىذقحبينوجلتةخولهامق

لزواياذقمبمقختقاتأرحم!لهاوتصوغ

جمنذالخققاتتكونأنعلى.27،صالأرقيقواثمها

و!نغ28.المايدهلخمللقضيتينمكاتاالحاقيما

يذقب.وتغش!يهماالس!ن!خشتبينالقضيتيني

وكؤوسماوتجامرصحونايلمائذ؟وتصنع92

وتقدم03.خالصىذقبمينيلسكمبوجاماب

.دائما!أماميخبراالماثذ؟على

المنالية3

ذهصبمنمطروقةمنارةوئصنع

وتكونوسافها.وقاجمدتهاهي،خالصي

يد4وأوراققاعقاهاذللثفيبما،كأساتها

ال!مناز؟جانمىينويتفرع32.منها!واحدة

وتلاثالواحل!جانبهاينئلاث،ضئضبمسيت

كل،قي
ينشعتيمالكلويكون33.الآخرجايبهاين

ه-صص4

زهر؟شكلعلىكاسالبئلاثالسيثالشغبم

.5-24:9رجلا:03

عالمالىالصناعبعرد:رالأوراق،العقدةالكاسات:31

.المقدسلبزتنوأءوالأزهارالأشجار



لخروخ!ها

وأورايها.بعمذيهااللوفي

كأسابأرقيذايهاالمناز؟عموبوفيغ

وأورايها،يعقذيهااللورزهر؟شكلعلى

المبالعثتضبينشعتتينيكلتدتوعقذكل35

المنار-عمو؟ينالمتقرغة

-كل!ى!،ر*ءوكل

واحدةهطغةكلهاوالشفالعقدوتكون36

س!رتجهاوتصنع37.خالميذقبمينتطروقة

وجهها.حقةصعلىيئضيتعتيهاونجقنها،سئبغا

خالمي.ذقبمينوتنايضهاملايطهاوتكون38

معالمسثرجةتصنعخالصيذهحبورت!من93

نأعالمحاوآحرمى04.الأدواقيهذهصجميع

!".الجتلفيأزيقثمايثاليعلىتصنغها

وأثالهالمسكن

ينشقتيكئرذاتةالضسيهن)وتصنغ26

ويريزممبوارجوانيتتفستجي-ونسيجءتبرومكتال!

ماهر.شتاج،تطريزبكروبيتممطززاللودإ،

في!تراعاوجمثئرينثمافنشصقةكلطولاويكون2

لكلواحدوالقإص!،أذرعأربمءغرضيى

تعضها،ال!ث!قتيينخضمئاوتوضل3.ال!ئثقق

اياخرى.-الخض!الشققوكذيلث،بتعفى

يحاشت!الفودقتتفستجيخيوينغرئوتصنغ4

الو)حد.المؤصلمقالمتطرف!ال!ث!قتيينكل

وخمسينالواحد؟يلشفهتصنغعرؤةخمسين5

ء،صء

لتكون،الثانيالمؤضلينالشقيمالطرفيعروة

وتصنغ6.)\خرىإلىإحداها،ئتقايلةالغرى

الشقتين،وتضئمالذهبمينمشبكاخص!ين

ه.8:عب؟744:ر!أع04:

26151و2

فتصير.بالمشايلب،الأخرىإلىالواحدة

واحدا.المسكق

إحدى،القسيهنيعلخيمةو!نبئ7

الواحد؟طوذ8،تغزشتغرينشقةغشئرة

والقياصى،لمأذرعصأربخغرفيدفيبراعاثلاثون

خضم!وتضم9.شقةغثئرةللإحدىواحا

وتثني،جدةعلىستاثروست،جذ؟علىثئقق

رصصصءير!4

وتصنع01الخيقيما.وجهفوقالسادشةالشقة

كلفيالمتطرقةالشمقيماحاشيةعلىعروةخمسين

ميئتثمكاخمسين"وتصنع.المؤصحقينيين

وتضمالعرىفيالمشابلثوتدخلنحاسو

شمققفيوالفاضل12.واحذةفتصير،الخيضة

شص4ءكل8

المتبقئيما،القوصوليماالشق!يصفاي،الخيقيما

الزايدةوالذراعر13ءالقسكنمؤخرعلىفيذئى

يذلى،الخيقيماشمقتيطوليعلىوهناكفناين

يخظا!"اوتصنعليغالتيما.القسيهنيجؤ)يخ!على

بالخثر؟،تصبوغةيهباشيجلوبينيلخيق!

فوقه.تنث!رهاللودإتنفحجييماجلودمنآخر5ويخطا

خشبينقائقةألواخاللقسكينوتصنع15

وعرضهأذر2عخرجمنهاالواحدطولا16،السثط

منلوحلكلويكون17.صالذراعونصفذراع

إحداهما،متقابلتالبيىخلالقالقسيهنصألواح

للقسيهنييكونلوحآإجمشرون8.ألاخرىيإزاء

ينقاجمدةأرتعونوتحتها91،الحشلبجهيمامن

.لوحكل"تخآقاجمدتالطقاعذتال!،المضإ

الش!ماليجقةصينالثانيالقسيهنيوبجايبم02

منقاعدةوأربعين21لوخاجمشرينتصنغ
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.لوحكلتدتقاعدتينيتاعدتيني،يخضه

سيتةتصنغالغرلبحقهينالمسكزئؤخروفي22

لوحينتصنعالمؤخرفيرلزاوتتيه23،ألواح

أصقلينمنقعلمنييكونال!يحهمالكل24

ألأرلى.الحلقيماعندأعلاهمافيومتجدين

فيكون25.للزاوتسينييهلاهمايكونالبكذيلث

ينكثرةالسئتقواجماها،ألواحثمانتةهناك

لوحء.كلتحتقاعذتالنقاجمذتاب،فضإ

ال!حثط،ختنضبينعوارض!وتصنع

القسيهن،ينالواحدالجاياصلألواحخضسما

وخضحسا،الآخرالجانبمصلألواحوخضما2

جقةالمؤخرفيالتسكنجايمبصلألواح

الألواجوستطفيالؤسطىوالعايىضحة38.القردب

الألواخوئغمث!ي92.الالرفيإلىالالرفيجمن

محاناذقبمينخققايهاوتصنح،يذه!بم

هكذا.بم.يذقحبمالعوايىض!وش!ثئي،يلغوارقي

الجتل.فيأزيتلثمايثالعلىالتسيهنقبني

الحجاب

تتفسشينسحينجحائاوتصنع
ء،ء!

،تبرومكظنيين،اللونيويريزقيوارجوانيلا

وتجغل32.ماهمت!اجتطربر،يكروبيتمئطرر

الس!ئطخ!ثتبمنأعمذؤأرتغةعلىالججالت

أرفيوالا،ذهحبممقوعماتيفها،بذهمبممغدث!ا؟

بتثعابكالججاصت+وتغقق.يخضهينقواجمذ

الججالب،دايخلهناذالعث!هاد؟تابوتوتضع

وقذسيىالقذعيىتينفاضلألكمالججال!فيكون

9؟3-ه.6:91،رخعبس!ت26.

عحعالضحاياشحمشالخارجالرماد:2703

له.نحصصصوضعدالمحلةخارجإلىوينقل

الغهل!تابوقيعلىالجطاةوتجعل"3.3الأقداس

خارقيالمائذةوتضع35.الأقداسيىتذميفي

ئجاةالقسيهنيينالثسماليالجايبإلىالججالب

الحنولى.الجانب-إلىتضحعهاالتيالمنارة

نسيجينالخيقيمايبالبسيازةوتصنع

كئالؤوين،اللودزويريزيوارجوانيتتف!تجي

أعمدخفممهللسئتارةوتصنع37مطرز.مبروم

وئكون،يذقبموئغشتيهاالسمث!خشتحبميئ

قواعذخضىلهاوتس!لث،ذهبمينغقاقيفها

".ئحاسبىين

المذقي

الس!ئط،خمشبينالمذبغ"وتصنع27

خفسى،وغرضهأذرعخض!!طولهمرتعاويكون

علىقروتهوتصنع3.ءأذرعثلاثكلوس!فكهءأذرع

بئحاييى.وتغشيهينةكمالغ!زوأياةصأرقي

وأحواصهومجارنيمايرما؟؟"منايخم!وتصنع

ينأدواتهوجميعومجامر؟"،وملايطه

ينلحبكةنحوعلىدزعاته"وتمينع.نحاس

ينخققابأرخللسبكيماوتصنعئحاسيى

خ!تالبكةوتحقل05أطرايهاأربع!فيئحاسيى

إلىترتععيحي!ث،أسقلين.المذبحصحاق!

ينقضيتيزيلمذتحصوتصغ06المذتحصيص!

وتديخل7،ينحاسيوتغ!ثثيهماالس!ثطخ!ثب

المذتخجانتيعلىالحققالبفيالقضيتيني

علىمخوفا،ألؤاحينتصنعه208يهحاليحضل

4؟12.ر!لا

.أ:01لارج.المباخر:أوالمجامر
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الجتل.فيأريتلثمايئالي

االسكنرواق

ستتايرتهويكون.القسيهنيىوانلاوتمخع9

شةالواحدهالجق!فيطوئها،الخنو!بجهةصين

جمشرونوأعجذتها01،تبرومكتالؤين؟راع

وغقايي!،نحاصيىجمنجمشرونوقواجماها

من"وكذيلثيضإ.ينوتضبانهاالأعمذ؟

،!فراعمثةطولهاستتايرالالولفيالخصماليجهيما

ينجمشرونآوقواجمذها،جمشرونوأعمدئها

ينوتضبانهاالأعمذ؟4وغقاييف،نحاس

الغردبحفةصينالرواقيغرضيىوفي13يخضيماو.

وأعيذئ!ا،براغاخمسونطوئهاستتايرتكون

ينالرواق!غرضيوفي013عثروقواجمذهاعشرة

ينها14،دراعاخمسونطولهاستايرالثرقجههص

ذراغا،عثرةخفسىالبالبمقالواحدللجانب

وللجايصب15،ثلاثوقواجمذهاثلاثةؤأعمذئها

ثلاثةوأعيذتها،دراعاغئرةخفسىالآخر

الرواقيبالبعلىوي!نها16.تلاثوقواجماها

نسيجينبراغاجمشرونعرضهاسيتازلى

كتاتومن،القودبويريزيوارجوافبتتفستخي

وقوأجماهاأربغةوأعمذته،مطرفيضنعهتبروم

ئحيط!علىالرواقأعمذ؟يجميع-17.أرقي

مينوقواجمايضبماينوغقاييف!يخضةينتضبان

وغرضه،ذراعمئةالرواقياطو83.نحاسي

ينوستتاثرة،أدرغخضىوآرتفاغة،خمسون

وجصيح91.نخاسيمقوثواعاةمبرومكتال!

أوتاب؟وجميع،أنواجمهاعلىالقمم!كنيأدواصب

.مقدسم!ررمئنوع؟ا!نرد:2806

28301و2

.نحاسينالرواقوأوتاب

ه?!لمتر
يزيمبيجيئوكانإعراثجلكا02"وتامر

،لم
السربخي!يتويديلمسرجيمانقيتعصوليزيتودب

و4ءه

السرقييبقواانوتنييماهرونوعلى؟2دائما.

فيالصإح-إلى2المساينالردثأماتممضيئة

أمماتماثذيالحجالبخارقي،الاجظعصخيض!

مدىلؤ؟ونهاأبديةفريضةهذ؟!العهدصتابوت

".اسرائيلبنيعنأجيالهم

الكهنةثياب

أخاكهرونإصائيلتنيين"وخذ28

كهنةييكونواوإيثامازوأيعارزوأبيهونادالتوتنيه

أيرلملث،إيرونئقاستهثياتاوآضغ2هلي

يمنحكيملكلوقل3.والخلالييلكرات!

ء-8

ثيالتيصنعواأنالحكقةصبروحقلوتهمتلات

الثيال!هيئوهذ؟4.ليكاهنايتكري!ييماهرون

وقيع!وج!ةوأفودصمذزةيصتعوتها:ائتي

مقذعتةثيابافيصنعون،وجزاموجممامةمطرز

لي.كهنةييكؤلواوبنيهأخيلثلهرون

والنسيبئالذضبصثيهافيويشعملون5

الفولط،والقريزتي"والأرجوانيال!نفس!جي

.والكمان

الأ!

ونسيجذقحبرينالافود""يصتعون

تبروموكتال!اللود!ويريزكبوارجوانيبنفسجي

قئقيإكيفال!فيتهويكرن7.ماهرت!ئاجبتلإ

الافودشثئااتذيوالرناز8.لتتيئمزصولتاني



401

82لخروجا

تتفستجيونسيجذقبمينيثقه،يكون

وخذ09مبروموكخالطاللولبويرمزئوارجواني

أسماتعتيهماوآثقتن!تمانيغقيقححري

الحخرعلىمنهااسيحة0،اىاثيلتنيأسباط

الآخرالحخرعلىالباقئةالأسماءوال!تةالواحد

وتفاشيىالضايغصبتهاز؟"-مؤاليلإهمح!ست

أسماءححتبعلىالحجرينيتنقشىالخوايم-

ذه!بجمنبطوقيوئحيطهماإسرأثيلبنيأسباط

فيسبا!بكرا،الافو؟كتقيعلوتضعهما12

الرل!امام!المماءهمهرونفيحمل،اىانيلبني

ذقب،ينطوقينيونصنع13كنقيه.عل

.هص14

مجدولتين،خالميدقبينوس!لسلتين

بالطوقيني.وئعلفهما،الضفآئرجذك

القف!اءع!درة

ماهرت!ماجبتل!!قضا!"سوتصعصذرة15

نسيجومنتضهاذهحبرم!نالافود،كصحثغيما

،ر،

تبروم!.وكتالأاللودبويريزفيؤارجراني"تنفتجي

شمئر.وغرضهاشيثرطولها،تثييةمر!لعةتكونا6

ألججاز؟ينصحفودتأربغةفهاوترضع17

ويافودثأحقركقيقالأوذالمم!الكريمإ.

دوياقوتىتفرممانالثانيوالصف018دوزمر4أصقر

ياتوثالئايمثوالصأ9؟.أبيفنوعميقأزرن

والضف"2.وتجقضتأضروياقوتلىرغقراني!

وتكون.وشثصبتمانيئوغقيقزترتجاالراج

وهيئ21ترصيعها.فيبذقبممحاطةالحجارة

عشزاثني،إشراثلتياسباطاسماديعدد

ويتصمنبالأفردبعلقجيبمننوع:قفاءصدرة:15

يعرفأنالكهنةرثيىيحاولجها03(،مقدحة)آأضبإء

.الظروفبعضفياللهإرادة

كتفسيىآسمةحخركلعلىينق!ثررحخرا،

قحذوتةسملاسيلللصذز؟وتصنغ22.صالخاتم

وتصنع23.الخالميىالذقبينالضقاير3جذ

وتدجل24ظرفيها،فيذهبينحلقتينلها

طرقيهماوئغفق25الحلمتينيفيالذقبسيلمطتتيص

مقذييما.فيالانجودكقيعلوتجغلهمايالالوقيز

دصصصصص

الصذزةطرنيفيذق!بمينحلقتينوتصنع26

داخلى.بينالأفودحفةصإلىائتيحاشتيهافي

الأفوبكيقيعلىذقمبمينحلقتينيوتصنع27

زنايىقوقوضقييماجمنذمقلأيهفيأسقلمق

إلىحققتيهامررالصذزةوشخيلث28الأفود.

اللودببتف!تجىنسيجينبخيطالافودحقمتي

عنقنفصملولاالافودزنارعل-تصيرحتى

تنيأسباطأسماةهرونرفتحمل92الأفو؟.

جمنذ!در؟،على2القضاصذزهفياىائيل

دائما.الزب"!أماتم؟كزا،القذص!دخولي

الأوريتم2القضاضدز؟علىوتجغل03

و4ء

دخوبهعنذهرونضذليعلى!كون،"والتميتم

الزب2أمابمضدرهعلىهرونويحملالرب2.أمام

إشرائيل.تنىأسباطعلىالرب4بيماقضىمادائما

الجبة3

نسيجينكلهاالأفودجبةوتصنح)1؟

فتحهوس!طهافيلهاويكون32.اللودطبنف!ح!جي

الارجكفتخيماتخاكحاشيةيهاتحيطللرأعي

مقرمماناتديالهاوقصعا339.تتمزتفلا

اللود!وتريزممنوارجوانيبتفس!جيءنسيج

حجرانوها.والحقالنورأى.والننالألربم؟35

بم27:21عدرج.اللهإرادةلمعرفةكالزديلقيان

.7:65نح؟2:63عز؟41،28:6؟14صمأ
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جمنالرئاناببينفيماذقبمينرأجراس!ا

أوليمنتعدهؤرمانةذقحبتجرسى34:خولها

جمنذهرونفيلتس!ها035آيخرهاإلىالحب!أذيالي

جمنذأجراميهاصوتالناس!يتسمغالجدتة

يلأينهخروحيماوجمندالت!أمامالضفديسدخول!

.يموت

المقدسالئاح

وننقثىخالميىذقمبرينتاجا)اوتصنع

للرب**.مقدسى:صالخاتمكنفشيعقيه

اللودما،بتفسجينسيجينخيطعلىوتصنعه

علىويكون038مقذجمهايناليماتيماعلىفيكون

فيقصورأي2عاقتةهرونفتحمل،هرونتجبهةء

يناسرائيلتنوليئكرسئهااثتيالقرابينصتقديم

علىالمقدمىالتافيويبقى.المقذستيماعطاياهئم

وتصنع93.اللهأماتمغنهوالرضىغلاقةتجبهيهض

ينوالجمائةكتالؤ،ينالمخرتمالقميمن

مطرز.ب!ل!تصنعهوالحيز)م،كشالؤ

الكهنةص4ثياب

وأحزئةقمصاناتصنعهرون!ولمني.

يلبسهاوهذ؟41.والخلالييلشهاتيماوقلاي!ن

وظيفتهموتقلاهموتممتحهم،مغهوبنوةهرون

لهم2"وتصفعلط.كهنةليكولواويمرش!هم

ماأبدانيممقالعرييتغطيئالكئالإمنس!راويل

وتنوةهرونويلتسى43.والقخذينيالخفؤينيتين

الإجماجخيفةذخولهمجمنذ،الس!راويلهذ؟

الغؤصي،فييمخدمواصالمذبحمنآق!رابهموعند

فيهكذا.تلانسوتلبسمبالأحزمةوتثدم:9209

ولكن،ولههروذالعبريالنصبزيدهنا،اليوناية

92501و2

ف!صوتوا.أبدانهمفيعركبأكبعاقتةيحملوالئلأ

الأبلإ".إلىبد؟ينولنسل!لهرونفريضةهذ؟

وبنيههرونيستقلى

حئىوتنييمالهروننصنغهما))وهذا92

البقرمقجمخلأتأخذلي.كهنةيمرشتهم

فطيلأوأتراصىفطيروخبز2صحيحينكبشتيني

عل،يزيحختدهوتةفطيلأورقان،يزي!بملتوتة

كلهاوتضعهذ؟3.الجنطيمادقيتيينتكونأن

والكبشتيني.الجخلمغالس!فيمافيوقدثهامتل!في

خيمهبالبإلىوتنييماهرون"ؤتقذئم

وتايس!الثيالتوتأخذ5،بالماءوتغسيلهمصالإجماع

والضذزة،والأفودوالححةالقميمنهرون

رأسيهعلىالجمامةوتقمع6،الأفودبزنايىوتش!دة

زب!بمنوتأخذ7.الجماتيماعلىالمقذسنوالتاقي

تنيهوتقام08وتمسححهرأش!علىوتضبالمسثحص

وتليسمهمبالأحزتةوئاهم9،قمصحاناوتلضهم

إلىفريضحةالكقنوتلهمفيكونقلايى"،

وتنييما.هرونليتكرسنهكذاالأبد.

الذبائ!

ص،الإجتماعخيحيماأماتمالجخل"وئقذم.

وآذتح".رأسيهعلىأيديهموبنوةفبفعهرون

الإجئماع-ءخيم!بالبجمنذالرلثأماتمالجخل

قرود!علىوترش!الجخلدممنوتأخذ12

علىءالامساثروتض!،بإصسيلثءالمذبح

ائذممطالثحخمصجميعوتأخذ13-.المذبحأسفل

.7آفيانتهىوبنيههرونعنالحديث

للىب.مقدسهوهرون36:



601
92وخالخر

والكلتتيمنيالكيدوريادابالأمغاةئغطي

المذتح.علىوتحرفهاعقيهماائذيوالمثئخمص

ؤصبر،صأء14
فتحرقهاةورودهوجلاةالعخللحموما

ذبيخةهذهلأن،القحقهصخارجيبالمايى

الكهنيما.خطيئيماعنكفير

هرونفيضمع،الكبثمينأحدلاوتأخذ15

فىص-روءرو.ص16ث

دمهوترشوتدبحه،راسييماعلىايدتهموبنوة

الكبثنوتقالع17.حفةكلينالمذتح-على

يطي!إلىوتضيفهاوأكايىغهتجوقهوتشسيلطفا

المذتحص،علىكلهالكبمثتوتحرق18.ورأسيه

وذليخةالرلثرايختهاترضيمحرقةهذ؟لأن

له".تحرق

هرونفيضح،الآخرالكبشن91"وتأخذ

منبىتأخذوتذتحه.،رأسيإعلىأيدتهموبنوة

وءلى،هروناذنيشتخقيماوتضععلىدي!

أباهييموعل،اليمنىبنييماآذانيشتحماب

المذتحعلىا،لاتموترشوالمحنىوأرجيهمأيديهم

علىائذيالاممنوتأخذ21حهإ.كلين

هرونىلىوترشق،المسئحصزيمبوين،صالمذبح

وئيابههؤفيتقاس،وئيايهمت!ييماوعلى،وثيايإ

وثيابهم.وبنوة

الكهنةكريس

والألئةالمث!ختمالكئشين22"وتأخذ

وزياداب،الآمعاةئتاليائذيوالسحتم*

علبهما،اتذيوالثحمواليهليتينالكبد

الكقنةص،تكريسيىكئش!لأ"نه،اليحنىوالكيص

يناواحاوقرضا،الخبزمينواحداورغيفا23

.4:18في؟5:2افرج:18

اثتيالفطيرستل!ينواحدةورقاقة،يزيتىالخبز

هرونكفيئعلىهذاوتضعكل"2.الزب!أماتم

الرب".أماتمتكرازاوحركهبنيهأك!وعلى

المذتحعلوترشه،أيديهمينتأخذةثئم25

ويكونالردترائختهفترضي،الفحرقهقون

للرلت.تحرقذجميحة

الئكريسيكث!ثيى-ينالضذز36"وتأخذ

وهؤالرلتأماتمتكرارأوخركهلهرونائذي

التحريلثضذزليوكريع!027نصيسالثيكون

كتثشيينجانئارقغتهاائتيوالقخذهذا

يهرونفيكونان28.وتنييمال!رونائذيالتكرييى

مينترفعايها،اىائيلتنيميئأبد"لةفريضةوبنييما

للرلت.يقربوتهاائتيال!ئلاميماصذبائح

لحنييماتكون2لهرونائتيالمقدشته"والثيال!2

وتلتسمها003ويكرشونفيهايصئتحون،تعد؟ين

تنيه،ينهرونيخيفمنكلأتام-سبعه

.القذسفييتخامصالإجتماعخيمةويدخل

المقدسالطعام

وتطئخفتأخذةالتكريسيكثثىا)أما31

وبنوةهرونفيأكل032مقاسمحالطفيلحمه

دالبجمنذالمئليمافيائذيوالخبرالكئشيلحتم

كاناثذيهذايأكلون3!.صالإجتماعخيميما

بأكلولا،وتقدييهميتكريسيهملفمكفازة

لمب.ئقذيلأنةعاقإ-الشعصبينأحذجمنة

ينأوالئكريستحم!ينضى:بمىل!ه
،ءصس*---انكل،3

لانهيؤكللا.بالنايىيحرقصالصباحإلىالخبز

مقذسن.

.3:9لاق.ععروفهوكمادعةالغغألية:22
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أمرتلتكماوبمييمالهرونكلههذا5؟"تصنع

تكريس!هم.أئامسبعإفيبيما.

و4المذبيصتكرش!

تكميزذبيخةيومكلفيجمخلاوتقرل!ل36

ثئمجمقييما،يتكفيركالمذتحفتطهرللخطايا،

المذبحعلىأئامسثغةيمفر037يثكرستهتمستحه

التقدييى.كلئقذسئاا!لذتحعفيكونويمرسئة

مقدسئا.يكون"ضالمذبحماكل

ابرميةالذببحة

آبناخروفالإ؟المذتحءعلىتقربهما38"وهذا

آنقطاعء.-يغيرالأئامينيومكلفيسن!

فيتقرلهوالآحر،سصالصباحفيتقربهأصاهما93

ئف!غثثرالواحل!الخروفيمبئوئقردث04،العشيإ

زيتونيزيبينقيؤيربمصضلتوئاالدقيتيميئ

الخمر.سكيبينقيئ!هورقيتعصور

وتصنعهالعشيةفيالآخرالخرودتوتقرل!41

قترضي،خمرهاكسكيبالضباحصكتقدق!

للرد!تحرقذبيخةويكونالرل!زايخته

أجيالكم،مدىدائمةمحرقةذلكويكون43

خيث،الرل!أمامالإجشماعصخيميمابالبعنذ

بتنيأجتمغهناك4كا.لأكلطثبأأجتمع

واتذصن44.يقجديالمكانفيتقذسىإسرائبل

ييكونوأوبنييماوهرونوالمذبغ،صالإجماعخيمة

اسراثيلبنيوس!طفيوأسكن45.ليكسهنة

إلههمالرب،أنانيأفيعلمون6"0إلهالهموأكون

فيماليسكنمضرأرصينأخرتجهماثذي

ونصف.ليزات7ياويافي:04

نابوتعلىالذىالفطاءتجاهالمذبحوتقبم؟0306

الغثا?أممام:العبرىالنصيزيدهنا.العهد

35و2

.(إلف!مب،الرناأ.تيتفم

البخورمذبح

ين.التخوليلإحراقيمذتحا"وضنع03

طوله،ئرلغاويكون2.اتصغةالحئإضب!

وقرونه،ذراعالبوسئفكه!ىراغوغرضهذراع

ينوخدراتهستطخةوئغشتي3.ينةواحد!يطغة

إكليلأتهوتصنع.خالصيبذهعبوقروتهخوليما

تحتذقبمينوحقفتين4بيماشحيالاذقبمين

للقضسيزمكاناالمتقايتينجايتيهعلىالإكليل

خمثتبمقالقضيمينوتصنغ5بهما.ليحمل

تجاةالمذبحوئقيئم6.يذقبموئغشيهماالس!نط

أجتمبئحيث،العهد"تابوبعلىائذخا3الغطا

كلغطراتخوزاهرونعقي!فتحرن7.بلث

جنالغشئةوفي8السئرض!،يصيححينصباح

أمامدالمابخورافيكون،مكانهاإلىيرفعها

قخوزاعتييماثحرقوالا9.أجيالكممذىالز!ت

عقي!تضبواولا،،تقدتةولاذبيخةولأديعئا

قرول!بتطهيرهرونويقوم01.خممسكيت

مرةذلكويكون.الخطيثةذبيخيمايدم-صالمذبح

كلمقذصىفهؤ.أجيالكممذىالسستهفي

((.الرلتأنا،ليالثقديسي

يةالفك

أحصي!ت"إذا12:لموسىالرب!وقاك"

غنيخدتةيعطيئأنواحدكلفعلى،!!راثيلتني

يخذضرتةي!تحليئلاللرلتنقسيه

غلةمنتكون،المحرقةأوالذبيحةبخلاف،التقدمة:9

.الأرض
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الإحصاةبشتفةقنكلائعطي3.إحمصائهم

جمشرونهؤأئذي!الرصيبؤزيهيثقالييضف

د.لزلثتقدمةالتضفهذاويكون2،جيرة

ومماستةجشرينآبنكل2الإحصاويشمل14

يزيدلاالغني15للرل!تقدمةفيعطي،قوق

تعطونحينجمثقالبيضصغنينمم!لاوالففير

هذاوخذ16.أ.نفسيكمغنتكفيراللزلثتقلإمة

خيق!خدتهفيوأنمفهاسراثيلبنيينالمال

ويذكرهمأنف!ميهمعنيكفرونفييما،صالإجتماع

الرثهـلا.

النحالسمفسلة

قغسلة8؟"تص!نع:يموسىالزب!وقال17

تعنوتقيفها،!ئحاسيينوقاجمذئهاهيئتكون

مماء.ف!اوتضعوالمذتح-،صالإجتماعخيضيما

إذا02وأرجتهمأيدتهموتنوهرونفتذميل91

المذتحصإلىتقامواأوالإجظعءخيمةدخلوا

يد!يلون21للرل!.ذبيحةوتحرقواييخاموا

نريق!ةذيلثيكون.تموتوايثلاوأرتجلهمأيدتهئم

".أجإلهممذىولبسل!تهأبدية

المقلىساويت

أفشرللث"تأخذ23:يموسىالرب3وتاك22

مئ!خمسىالسحائلالمر"ين:الأطيالب

وخمسينمثتينيالعطرةالقرفةومن،يثقالي

وخمسينمئتينيالالث!بعوبومينيئقالآ،

:القدسبمثقال:حريخ!.الرحميبوزنهة13

24.:17مت؟25-38:26رج

.8:ر!38:!طسمنمغلة:89

92.:37رج22-38:

نباتي،أصلشعطورات،اطب،القرفة،المر؟23

جمثقاليمئهخفسنالبالبثقروين(2جمثقالآ،

هينا.الربتودبريحبوين،الرحمييؤ!نيما

ص!!صء

غطرا،يلقسثحصمقاسمازيئاكلههذاواضنغ25

خيقةينةوآئ!تغ26.القالازيصنغةكماضالرأ

وجحيغوالمايدة37،الث!هادةوتابوتصالإجتماع

التشويى،ومذتغ،وأدوايهاوالقنازة،أدوايها

والتشسقةأدوايإ،وجميغالفحزقهومذتغ28

فتكون،كلهاهذ؟وتحرس!092وتاجمذتها

يكونقس!هاتنكل.الئقديسيكلئقاستة

ييكونوأوكرشهموتني!هرونوآئسغ003مقدصما

لمطيكونهذا:اشراثيليتنيوفل31.ليكقنة

لا32.أجيايكممدىيلض!ثح-مقذسئازيئا

مزيحاضتعواولاإنسالطبدنيعلىمنهيسكب

جمنذكم.مقاسئمافيكون،ليمقاسهؤ.يثله

ينأحدعلىجمنهستكستأويثقهمر!قنكل33

".شعبهينينقطعالشثعبعام!

البخور

ينلك)اتأخذ:يموسىالزب،وتاك34

والميغةالصغ-مقشتساوتةأجزا:الاليولب

!،?
تخوزاواضنغها35النقىواللبالب!القطر؟والمن!

مقذس!ا.نقياالغالا!سققحاءيصنعهكماكطرا

فيالغهدستابوبأماتموضغهناجمفاجمنهوآشخق36

هذاويكون.يلثأجتمغخيحثصالإجماعخيميما

لا37.جمندمممالتقدي!يكلهـمقا!سماالتخور

الميحة:.نبانيةمنتوجات:اللبان،والقنة،الصمغ:34

حيرافي.م!توج

فيالبضر.حرقيقلالملحكان.مملح!35:

(.بالملح:إبدلباهمامالعطاريصنعه:القدبمةالترجصات
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عنايهميكونبل،مئتهتخورانفسيكمقيتصتعوا

يتتنئثمقةيثقةضنغقنكل38الربوأناليمقاسئا

شحبإ"1(.ينينقيئ

للقدسما!انصانعان

أناها.2"انطر:يصوسىالزب!وتاك31

سيئطينحوربنأوريبنتضفئيلآخترت

جكقة،اللهأنا،روحيينوملاته3يهوذا

يرطكلص

التفننيين4كل،الصنائعيجميعصومعرفةوفهما

إلى5،والنحاميىوالمضيماالذقبصشاغيمافي

الخشتب،يجازهإلىللرصيعء،الجواهرنحب

يئساعذي!وغئنث6ضنغبما.كلفيالع!تلإلى

وخغف!ت،دالؤسيئ!ينأخيساماكبنأهوليآلت

ييصنعالجكيماينمزيا!ءحكيمكلقل!بفي

ء،الإجتماعخيتة7:بهأترئكماجميغ

أئاثوسائر،عقييماائذي2والجطاالعهدصوتابوت

الالاهرةوالصنارة،وأدوايهاوالمائدة8،الخيم!

ومذتغ9،التخويىومذتغأدوايها،وجميع

وقاجمذتها،والقغستة،ادوايهوجمغالمحرق!

لهرونالمقاستةوالئيالت،الجدقإ،وثياصت01

"وزيتيلكهانإ،تنييماوثيالت،الكاهن

كل.يلفذصيالغطروالتخوز،الفقذص!الضمئحص

بيما".أقرئلثماحسضبعلىيصتعوتةهذا

السبت

لبني13"تل:يموسىالرب!وتاك12

علاقةلأنهاال!ثبأئامصعلىحايخظوأ:اصراثيل

الأجهة.ثيابأوالخدمةثباب:31001

34،21:،23:12،ا8-اة02رجت12-17

؟3؟23لاأ-3؟ة2ئك2؟إ!3

32915و31و

أناأنيلتحقموا،أجيالكمملاىوتينكمتيني

السمئمبعلىحافظوا"1.قدسحكمالذيالرب4

قنكلأ.قتلأيقتلدنسمهومن،ليمكرس!نهفي

سيت!أفي5شعيإ.ينينقطحعقلافي!يعقل

غطتهستئمثال!م!ا!صصالبوموفي،تعقلأئام

يويمفيعملأعملمنكلللرد!.مقا!عى

نااشرائيلتنيأفعلى6قتلا.يقتلالسئمب

مدىعلي!مواطبين،الس!ثمبعلىيحايخظوا

وتينتينيوهؤ17أبديد،غهاهذا.أجيالهم

الربدأنالأني،الأبدإلىعلاق!اسراثيلبني

وفيوالأرض!الممماوابضنغأئامسيخيمافياتذي

ل!

.الصغداء!"وتنف!اسزاخصال!ابمصاليوم

علموسىمخاطبةيناللهفرعولفا18

ينوهماالوصايا.،لوختياعطاةسينابج!لى

التإ.بإصتعسمكنوتينحجر

الذهبيالعجل

فيأبطاموسىأنال!ث!عثرأىولما32

صص-4

له:وتالواهرونعلىاجتمعواالجحلمنالنزول

المجلفهذا.أع!منا!تسيرإلقةلناآصنغ!قمص

نعرلتلأيضرأرض!ينأخرتجناائذيموسى

حقق"إنزعوا:هرونلهمفقاك2.إأصاتهماذا

وبنايكموتنيكمنيثكمآذال!فياتتيالذقمب

خققالشدبجميغفنرغ3بهاأ.وجيئوني

إلىبهاوجاؤوايسائهمآذايىفيائتيالذهمب

فيومكتهاوأذاتهاأيدييممنفأخذها4.هرون

5013-14.ثا

إلفالناإصغأو:.أمامناتيمآلهةلناإصنع:3201

.7:04اعرخ.أماسايير
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الشعحب:فقاكجمخل*-.صوز؟علىضتم

ائتيإلهتكئم،إسائيلبنيياآلهتكم"هذ؟

هرونلمرأىفلما5-((مضرأرضىمنأخرجثكم

فيوقاكونادىمذتخاالضتمص0أماتمتنىذللث

الضباج8فيفبكروا6".للرلثعيا"غدا

وجلسواسلافيماذبائغرقد!مواصرقالبوأ!غدوا

*.يمرحونقامواثم،ويشربونيأكلن

فستذ.آثزذ"قمص:لموممىالرب9فقاك7

جمضز.أرضيىجمنأخرختهمائذينشعبك

أترئفمائذيالالريتيغنصيغاحادوا8

لهوشدواجمخلاقسبوكالهم!صنعوا،يب!حلويهإ

2تنيياآيهتكم"هذ؟:وقالواالذبائغوقاموا

ارفيمنأخرتجثك!مائتياآلهتكم،إسائيل

هؤلاء"رأدت:لموسىالر!لى-ك9لاص5
ص.ولا.جمصر

كل/

الرقالب".قساةشص!فيمفإذا،ال!ثئعت

فافتيفمعتيهميشتاغضي4دعوالأن01

".عظيقةامةأنتوأجعقلث

موسىصلاة

"يا:وقاكإلههصالربءإلم!موسى9!فتقرغ

ائذينشعيلثعلىغقمملثيشتالماذارب!،

وتدعظيت!بقو؟يضرأرضيىمنأخرجسفم

إلقغإناليضريلونيفولأأتلا12؟قديرة

فيليقتلهمنية"،ب!موءهنامنأخرجهم

غنإرجغ؟الأرضيىوجيماغنويفييهمالجالي

فطوسبهاأو:.عجلصورةعلىصنمفي!سكبما4:

لاافثالأنإل!هنانثير.عجلصورةفكانتقاب

إلىيرمزالثور.قدميهموطىأوالةمركتبلاللهيمثل

هز14عجلأ.الملهمالكائبسماه،والخصبالفوة

28.:12ملأق7:411أعرخ:بعابديه

قامراثمويثربونبأكلرن7،:.ااكوررجة6

ثمعيلث.إلىالإساء؟عنيقيعذكضبكلثيد؟

عبيذكويعقولتوإسخقإبراهيتموآذكر13

اكيرإنيلهموقلتبذالجثلهمأقسضتائذين

هذهجميغواعطكمال!تماءكنجومنسلكم

إلىفترثونها،بهاصوغديحمائتيالأرضي

إررقالائذىالسوء1غنيالرلثفعاد014"8الأبد

بشعبإ*اسينزله

الوم!ايالوحييكضر!سى

ولوحاالجتلينونركموسىأنصرمتثما

كلعلىمكتوبالبلوحالقوهما،يد؟فيالوصايا

يهتاتتةونقث!اللةصنقفما16جمنفما،جانبم

عقي!ما.

فقاكالشثعحبصصياحهموتي!ثوعوستيئ17

فأجابئ18القحليما".فيحردب"صوت:لموسى

صياحولاتصر!ياحهذا"ما:موسى

((.صايعأنايخناءصوتبل،هزيمه

رأىالمحل!ينموسىآقترد!فلما91

باللوخيتيورمىض!بهفآشتد،والرقم!اليخل

أخذئئم02.الجملأسفلفيكم!رهماتذي!ين

وطحنهبالنايىفأحرقه،صتعوةائذياليخل

وسقىالماءوجهعلودراة،ناجماصارحئى

اصراثيل.تحط

بك!تغ"مماذا:يهرونء-موسىوقاك21

خطيثةعقيهمجلثتحتىال!ث!عبهؤلاء

وليقنهمفانقلبتالعيدطعاميأكلونجلسواأو:،يمرحون

.عربدة

عتاد.:أو.الرقابقساة:4

.13-1،091عدرخ:أ-،1أ

لشقائهم.؟أو،نيةلوه:12

.-17:8،22:1617تكر!:13
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ياكضح!لثيشثئد"لا:هرونفأجابة22؟"عظيمة

-الرعاعص.ممتأنهمالشعبتعردتأنت.سئدي

فهذا،أماقناتسير%لهةلناإصنغ:ليقالوا23

.لاجمضرأرفيينأخرتجناالذيموسىالرجل

ذق!بلهتن:لهمفقلت24.أصابهماذانعقم

الحار،فيفطرختهبيما،فجاووفي.فلتنرغه

ي!.العخلهذافخرقي

علىخرجواالمث!عتأنموسىرأىولما

علىوق!26،يخهمفييفجنونفتركهمهرون

ففتجىللرل!ينكمداتنوقاكالقحليمابالب

فقاك27،لاويتنيجميغإلي!فآختمغ".إليئ

راحل!كلعلى:إسرائيلإلهالرب!"تال:لهم

بالبينالمحلةوتطودتسيقهمجيلأنينكم

ففغل028"وجارةوصديقهأخاةوتقتلبالبإلى

فيال!ثمصبي!فستقط،موسىأمركمالاويتنو

لهموقال92.رجلىآلافيتلاتةاليومذلث

كل،،للرب"".عفوستكمكرشتم"اتيوتم:موسى

الزب!فمتحكم،وأخيإأئيهجسالبعلىواحل!

لا.ترخمعه

ثانيةللربيص!موسى

"خطئتم:لل!ثصدبموسىقاكالغلإفي

لعلىالردثإلىأصغاوالآن.عظيمةخطيثة

4صص4

الردتإلىموسىوزجغ31".خطيئتكماكفر

خطيئةال!ث!ع!2هؤلاخطىرب،،"يا:وتاك

تغمرف!!ا32.ذقبين%لهةلفموصتعواعظيقة

واللاتيية.اليونايةفيهكذا.!فو!مكرسنماليرم:92

نفوصكم.اليومكرسوا:العبريةفي

فييسجلحياةبكتاباللهتحفظ.كتثهالذممماة32

فييتمماهذا.ه:3رؤ؟92؟96مزرجالمؤنينأسماء

33111و3

!ائذييهئايلثينتمحوفيأو!يثتفم

ينأمحو"لا:يموسىالزب2فقاذ033ا(بهتبخه

تذهوالإن34.إليئخطىائذيإلاكتاب

هؤوها،للثفل!ثخي!ثإلىالشدبئوتقود

اعاتبهميو!2صبرولكق.أمامكيبميرملاكي

بالمثندبالرتثوتطشن"3".خطيئيهمعلىفييما

.هرونصنعهاتذياليخلعبدوالأنجهم

سيناءعنالرحيلى

هناشين"تئم:الربكايموساوقاك323

ينأخرختهمائذينوالش!عبأنتوآضغذ،

نأأتضثالتيالأرضإلىيضرا،أرض

4ص

.ءويعقولتوإسخقإبراهيتمالنسلاعطتها

?ر+ص،ء
الكنعانيينواطردملاكااماملثارسيلوانا2

ء?ص.
والحويينوالميرزيينوالحثيينوالاموليييق

لبناتفيعىائتيالأرفييللثمن3زاليبوسيين

يثلأحعكئمإل!يهاأصغذفلانا2أوأثاوعتلأ".

كل،،،2

قساةشالأنكم،الطريتيفيافنتكم

".الرقالب

ال!ئئىالخبرهذاالشدبئممصع"فلئا

الرل!لأن5.زيتتهينهمأحديلتسىولمحزنوا

شعحبألتم.اءاثيليتني"قل:يموسىإ.تإك

لحظةولو،مغكمضجذثفإذا،الرقالبقساة

ص-،4!
غنكمفانرعوا،والان؟افنيكم،واحدة

تنوفتزع6يكم".أفعلماوسأرىزينتكم

شبمنيعودفلاالواحداسمئمحى.الجماعةحياة

الته

.328:39،:726،:12تكر!.3301

ح.3:8رجلئاوعسلآ!تفيض3:
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حوريمت.جتلتركواتعذمازينتهماشرائيل

الإجماخخيمة

مكالط،فيإسرائيلتنونزككلماوكان7

خارجفيونصتهاالفقاسةالخيمةموسىأخذ

،صالإجتماعخيمةوستفاها.ينهابغدعلىالمحليما

إلها.يخرجالرلثتشورةطحتمنكلفكان

مقواحدكليقومإلهاخرخإذاموسىوكان

موسىإلىوينظرخيمي!بالبعلىويقفالشعب

دخلإذاموسىوكان9.الخيمةيدخلحثى

بالبعلىويقف"السحالبغمودينزلالخيقة

رأىإذاوكان001موسىالزبرويكلم،الخيميما

الخيم!بالبعلىواتفاالس!حاب!غمودالث!عب

بالبعلىواحدكل!ويسحدونيقومون

وجهإلىوجهاموسىالرب،"ويكثم.خيميه

إلىرجغوإذا.صاحتهالإنسانكفمكما

لاال!ضاب"نوتبنيشوعخادمهكانالمحليما

الخيمة.يفايىق

شعبهالوبلاح

أصجذلي"قلتللرب":موسىوقال12

هص.ء?،
منتخبريىولمالارضيىتللثإلم!الشدتهولاء

وزضيتبآسئميثعرفتكليوقلت،صيترسيل

فأيىني،عنيرضي!تكنتإنفالآن013عنلث

ترىألا.يرضاكوأحتمطأعرطثحئىطريقلث

الرب!:له،أفقاك0ا(شعسلثهيئالأمةهذ؟ألى،

موسى!فأجالتا05((وأهديلثمغلتأسبرأنالا

هنا.ينتصجذنافلا،معيتسيرلاكن!ت"إن

.ح31:12رخ!:الحاب؟9

.9:15رورج:91

34و3

وغنعئيراضيأنلثيعرلتأنلاحل!أكي!6

أنافنتميرضنا،تسيرلأكنمتإنشعبلث

؟"الأرضىوج!علىشدبكلخكنوشعئلث

تلتهاتذي"وهذا:يموسىالرب4فقال17

1(.بأشملثوعرفتكعظثزضيتلأني،أفعله

:الرب!فقاكا09"تجذكأيىني-":موسىفقاك8!

6?4-
اناباس!وانادياماقلثتجلاليكل"ساعرضى

أتحننمنعلىوأتحنن،مسمعلثالربرصعلى

فلاونجي))أما:وتاك002لاءأرخمقنوأرخم

يعيعث!".لايرانيائذيلأدب!،تراةأنتقلإر

في!تمفبجانبيمكانداهنا:الربفىوقاك21

.فيأجعللثمجدييمروحين22،القحخرةعل

لم-ءص4

ثتم33.أئرحتىب!ديواكطيلثالصخرهفجؤ؟

!صصوو4

فلا،وجهيواما.ظهريفتنظر،تديازيح

".تراة

آخرينحجرلوحا

للثإنذثأ:يموسىالرب"وتاك34

عقيهماأكضثوأناكالأوليز،حخرلىخي

اللذيزالأوليتياللوحينعلىكانائذيالكلام

الضباحص،فياهستجاكن2كمترتهما*.

علىفناكأماميوي!3سيناجتلإلىوآضغذ

يظقرولامغلثأحايصغذولا3.الجتلرأس

ترعىلاوالبقرالغتمصتى،الجتلكلفيأحد

حخرلوخيموسى"فتذتتجاقه،.

جتلإلىوضجذ-المباحفيوبكر،كالأولين

.91-32:15رج:كسرغمااللذين:3401
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توحتيتلإ؟فيوأخذالرب"،أقرةكما،سيناة

الحخر.

جمنذهووق!هالستجالبفيالرب4فنزك

الرب،ومر6"الرب؟لا؟آشمهلهواعقنهناك

،حنونرحيمإلهالرب،"الرب!:ونادىأماقه

والؤفاش.القراجمصكئبرالغضمبغنيتطي:

الإنتمويغمر،*الأجياليبوفي1الرحقةيحقأ7

بل،الأثيتميبرى"لأ.والخطيثةوالتعصتة

الجيلإلىالبنينوتنيالبنينفيالآباءآثاتميعايب

."دهصلراخ!وا-لحثالثا

الأرفيإلىرأسمهوأحنىموسىفأسرغ

أحظىالآنكن!ثإن،رلت)ايا:وقاك9ساجذا

ئماةالث!عثهو+ءتيننا.فيماقسير،يرضاك

مفكاوآفتفنا،وخطاياناآثاتنالنافآغمر،الرقالب

1(.لك

الع!دتجديد

أقطعأنا"ها:يموسىالربدفقاك!

لممجيزاتشعبكجصيعسأماتمأصغ:اكها

جميعتينالأرضيىكلفييثلهاأحائحثماهذ

فيماأن!تائذينالشع!بكلفترى،تمص11

رهي.تغكمأفعلهوماالرب".يغلتيتهم

ينأطردأناها.اليوتمب!ئركآأنايمافآعقل"

خ.13:21رخ:الحابفي:5

؟14:18عد؟5-02:6رخ!6-7

9-.أ.:لأ،9-15:هتث

النامى.آلاف؟أو-الأجيالألوف!7

.21-16:22تثرج:13

؟ا:91:4،26لا؟-45ة21رج:17

.4827:15؟15،5-4:18نث

افعير.باكورةفيهيفدمونزراعيعبد؟الفطيرعيدة18

والج!جينوالكنعانم!الأموريين،أمسامكم

تعاهاواألا2.(واليبوس!ينوالجويينوالمرزيين

يثلا،إليهاساثرونأنتمائتيالأرضيىسمكان

آهلإموابل13،لكمشتركاذللثيكون

غابايهموآقطعوا،أصناقفموحالموامذأيخفم

.8لآيهيهمالئقلإسئة

إلهالرب؟أنالأنيآخرلإليماتسحدواد!لا49

يئلاالأرضيىيللثس!كانتعاهدوأالا5غيرر.

لهمويذتحون%لهتهميع!دونحينيدعوبمم

ينتأخذواولثلأ16،ذبائجهمينفتأكلون

ائتيآلهتهنيححدونفتجعثئهم،لحخيكمبناتهم

تسبوكة!،آيهةكمتصتعواالا7يعئذتها.

س!بغةالفطيرفكلوا،الفطير*عيذوآخقظوا18

مثهرفق.أقريممكماأبيبآ*لشهرفيأئام

جمضر.ينخرختمأبيبأ

كل،ليرجمءإفهؤفايح-يكؤ91)كل

فهؤوالغتمصالبقرينماشتيكممندكريكر

وإلا،بخروتفتفاوتهالحميربكرأما002هلي

جميعابنيكمبكوروأما.رقتتهفآكيروا

مقكمشيةولاأماميتحضرواولا،فتفدونفم

ه!لمط

اليويموفي،تعملونأتامسيتإ21"في

وبوانقالربغفيقبدأالنيالةمنالآولالشهر:أبب

.نيان-آذار

-23:1491مع-1826آق.ابيبئوفي

،ها-13:11مع02-أ9آق-17ا:16وتث

،02-1،:12رخ،23:12مع2اآق

.-28:1625عد61-23:8لا

،2:23لو؟3:13حد؟2ة13ر!:91

.18:16عدد؟13:13رج:25
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الملاخيماأوقابفيحتى.تستريحونالس!اجس

جن؟دالحطعيذخ-عئدوا22،والحصاد،

فيالغث!جخصوعيذ،الحنطةبواكيرتحصدون

!ه.السسنيما3خهاتيما

جميغيحضر!السمنهمرالب-في"تلاث

اسرائيل.إله،الردثالس!ئاناأ،أماميليجايكما

لم،60

واوصعحدوذأماجمكمينالشعولتاطردوانا24

حينأرصكمإفيأحايطقعولاأرص!كمص،"

تلاتإلهكمالر-لبأماتميتحضرواتصغدون

السحنيما.في2مرات

مخيلأ،خبزمغذبيخةليتقاموا"لا

إلىالعضحصعيل!ذبيخةمنبشيءتحتفظواولا

إلىأرضمتهمغلأتب!واكيرجيئوا26الغدء.

بقتزالخذقينطصخوا..لاإلهكتمالرلثبي!

8".اثإ

!و

تمايكلهذاكتثالا:إسموسىالرب4ؤوقا27

تنيومغمعلثاقطغت.غهايختييمالأني

".إسران!ل

يوئاأربعجنالرل!جمندفحاكموسىوأتام28

ماء.يشرلثولاخبرايأكللا،*ليلةوأربعين

الوصاياوهيئالغهدكلاتماللوخيزعلىفكت!ت

الغشئر..

،12-17؟81،23:12،31-02:1رخ:21

.14-5:13تث(23:3لا؟35:2

!93-12،43-23:51لا؟23:61رخ:22

.2631-:28عد

وأالفمجح(بعدأسابغ)7الأصابغعيدأوالحصادعيد

واالغلةجمععيد.الخمينعيدأوالنصرةعيد

عيدسيسمى.الخريففيأيالنةفهابةفيالقطاف

.المظال

لا3و،ه3

الجبلمنموسىنزول

ولوحا7،سيناجبلينموسىنرلؤلما92

صاروجههأنيعردتلاكان،تد؟فيالوصايا

هروننطروحين003لهالزدثمخاطئةمينمشيفا

م!ثيعا،وجههراواموسىإلىاءائيلتنيوجمجع

موسى،ودعاهم31.منهيقتربواانفخافؤا

،القوم2رؤساوجميغهرونإلي!فخفر

إسرائيل،تنيساثروتقام32.موسىك!لقهم

جتلفيبيماالربدكلضهماصبجميعفأخترهم

مخاطبيهم،غنموسىسكمتولم!ا733.سينا

مهصص،

دخلكلماموسىوكان34بئر2ء.وجههغطى

نأإلىالئر!ز!،الردتليكفتمصالإجتماعخيمة

بيما.الربريأمرةبماإسراثيلتنيفيكلم،يخرص!

ئشيعا،موسىوجةيزونإسرأئيلتنوفكان35

الخيقةذخوليوق!بإلىوجهيماعلىالئرغفتر؟

.،الزدثييكلتم

السبتثوانين

وقاككلهمإسراثيلتنيموسىوجقغ135

نأالردثأمرافتيالوصاياهيئهذ؟9:لفم

واليوم،تعحلونأتامسيئإفي2:بها!قعملوا

أنافيوغطتةئقدشئاسئئالكميكونال!افي

01.ة12رخة25

اب!.9ت26:ر!23

.24:18ق:لبلةواربحبنيوئا-أربعبن:28

ا:34ق.الله:فكث

.7-3:16كور3رج92-35:

فيالمعطاةالأوامرتنعدتورد3504-ف؟3501

25.31-ف

.12-31:17معق3؟اث
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لا3ء.يقتلعقلأفيهعيئتنكل!الرث

يومفيضسايهيكمصجميعفينابىانويدوا

ال!مئثحب*".

الإجتماعلخيمةتقدمات

(ء
"هذا:اشرائيلتنيلجميحصموسىوقال

تقلإتةجمنلإكمينتأخذون5:لابيماالرتتأمرما

يتقلإق!2تجيستخيةنفس!هكاتتقنكلللرب!.

وسميج6ونحالسؤيخفةذقبميئللردث

مقؤ،وثتغرالفودبويريزئوارجوانيبتفستجي

تغزوجلوبيالحمر؟تصبوغإيهباشىوجلوب7

يزيحبوأطيالبيلإناز؟وزي!خ8،!مئطوضب

غقيقوحجا-ر9الغطر،وللتخويىالض!ئحص

الأفودصلترصيعالكريض!الحجاز؟اينوغيرها

والصدز؟.

ب!:الرلثأمرمافيكمالماهرون"ويصكلتي01

وألواخهوتشابكهويخطاةهوخيمتة"المسيهن

بوتلتاوا21،ةجمذوقواتهعمذوأضهيىوغوا

ئذةلماوا31،لتلججاواءليطاوا،وقضيتيه

الئقدئة.وخبزأدوايهاوجميعوقضيحها،

?ص14
وزيتها،وسمرتجهاوادوايهاالإناز؟ويسرجه

،الم!حئحص--وزيصت،وتضيتيهال!خورومذتح15

يتدخلالبالبوميتازة،الخطروالتخوز

ووجاتةالمحرتابومذتغ16،القسيهن

"ص،ص!

والمغسلة،ادوايهوجمبغوقضيتيهالنحاميى

،وقواجمدووأعمذتهلمالرواقيوستاير17،وقاجمذتها

القسيهتيوأوناد18،الرواقيقدخلازةوسيتا

فييلعباد؟الجدم!وئيالت91،وجباتفماواقيوالر

31:12-17!ا،23:12،"208-ارخ!ت2

:12-14.هتث23:3؟2؟لااة34

الكاهنلهرون!المقدشئةوالئيالت،القفدمي

لرلتنييما.

إسرائبلبنيتقكمات

عنل!منإصائحلتتيجماعةفخرج02

وستخحثقلبهحركهقنجاة-بهلثثم21،موسى

خيضهينا-أجلينللردثيتقلإئ!نفس!ه

ف!اللعبادةيلز!محايكلوجاؤوا-.الإجتماع

وآلتساة4الرحاوجاء22.المقاستةوللنيالب

وخوايتموخلتييأساوزنفوس!همستخعثيقن

وتا+موهاذهبي!أشياءينذلكإلىوماوقلائذ

بنفسسجىنسيجعنلأهكانمنكل!23للرل!-

--

يشغر2وجا،بيماجاءاللودبويريزي،وارجواني

وجلوبيالحمر؟تصبوكةيهإيثيوجلودقغؤ

يضهيننقلإقةجمنلأهكانتنكل24.تتفستج!إ

خشتع!جمندهكانتنكل.يها2جاونحامبى

ماهرةأمراةكل25.يهجاءللعمليلزمس!ئط

التسيجينبغرليوجاةتيتلإهاغرلت

كل26.اللولطوالمرمزمحبوالارجوانيئال!نفسحجي

غرتتيقهازهالعقلإلىتلمهاحركهاآمرأة

الغقيقيححار؟جاؤواوالأعيانو27.مغزشتغر

2لا

لحوللصذز؟يلافودصالترصيعوحجاز؟

والمخوروالمسئحءللمنارةوالزيمتوبالطثحب28

اسرائيلتنيينآمرأ؟أوزجلكل92.الغطر

الرب،امراتذيللعتي2بشيجاةنفس!هستخحث

!.موسىتدعلىال!ث!دبيعتتهبأن

أختاز)،الر!!:إصائيللئنيموسىوتال03

4و

يهوذاسيئ!منحويىبناوريبن!لئيل

ا-7.ت25حق4-92:

-01ت31رج.الأجهةئيابأوالخدمةثياب؟91
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ومعرقةوق!ئاجكمةالإلهيروج!ينوتلأة31

يصنغهاأشكاليلآبتداعص32صالصشافي2بجميع

ولتخب33،والنحاسوالمضيماالذقبين

رلكل،الخش!بمولنشر،يلترصيعصجواهر

يعلتم،أنالرب2وألقمه34.الصأقيسينصنعه

دإن،سيئطينأخيساماكبنوأهوليتآل!هؤ

جكقةقلتيهماوملأ35جزفتها،الآخرين

الماهروالحايأالنحاريتمنهاضنغبماكلييصتعا

وايارجوانيئالمنفسبجيئ-النسيجفيوالمطرر

الحماثأيتمنهجمماذلكوغير،الفودبوالمريزي

الفنودإ*".ينوتنضنعهصاجباكل

وعلوأهوليآقيتضفئيلعلىاويكونلم36

حئىوفهماجكةقلب!الرب؟فيأودعماهركل

الققدمييناءفيضنغ!كليصتغكي!يعرلت

أمرماكلبحسبجميعايعملواأن،وثحهيز؟

".بهالرثد

الشعبمنكثيرةتقدمات

صافيكلتقحفئيلءوأهوليآلبموسىودعا2

حركهقنكلقلبيمافيج!مةالربفىأود!ماهر

موسىينفتس!لموا3.العملويبدايتقدتم!أنقلبه

يبناءاشرائيلبنوبها7جاائنيالتقلإماتجميع

ال!ثمص!زاكومااوتجهيزها.االمقاسإالخيمه

يتبرعون3بشيصباحكلفيموسىإلىيج!يئون

ببناءيقومونائذينالتقر؟جميغفأقمل4بيما.

صيرقيإ،حستتيئغكل،وتجهيزهاالخيميما

يمايأكثريتبرع!الشعب:يموسىوقالوا5

ا.ا-ا31:ء03،7-36:ة35ق35:

36و3

فأمر6بيما".الرب4أتزائذيالعضلإلي!يحتاج

ولازجليتبرخلاأنالمحل!فييذاعأنموسى

فأئتتغ،الفقذسهيلخيميمابصيءتعذآثرأة

أممزبهتجرعوامماوكان7.صالتبرعكنيال!ثمدب

العتي.لإتمامكالؤين

الإجمماعصخيمةصنعتكيف

مسيهنالمحناعصينالققر؟جميعفصنع8

ونسيجءقبرومكأدؤينشيقتيغشثرالرلت

كلهمطرزإللود!ويريزفيوارجواني"لتفمسجي

ثمال!شيقةكلطو93،مماهرنس!اج!بتل!بكروبيم

أذزعء،أرص!-غرضىفيذراغاوجمشرون

خفععاوؤضلو!01.ال!ثمقتيلكلواحاوالقياسى

وكذلذ.الشئقق،يتعفبىتعفها،المث!ققين

نسيجينعرى"وعملوا.آخرىاالخضى

منالمتطرف!الثمةحاشتهعلىاللودقبنفسجي

فيعرؤةخمسينوضتعوا12الواحلإ.الئؤصر

فيغرزةوخمسينالواحذ؟،ال!ف!حا!تة

الآخم.المؤصلفيتقابلهااثثيالشتقةقئقي

وضمواالذقسبينشثتكأخفسينوضتعوا13

.اواحاالقكنفصاز،بالقشابلثالمؤصليز

إحدى،القسكنيعلىخيمةوضتعوا14

الواحد؟طوذ15،ضغزشتثرينشيقةعث!رة

والقباسىأذز!ء!أر!صغرضيىفيبراغاثلاثون

خفسىوضموا16.ثمقةعشرةللإحدىواحا

جذ؟.علىثيققوسثجذ؟،علىثيقق

الثمفيماحاشت!علىغروةخمسينوضنعوا17

وضتعوا18.المؤصقينيينكلفيالمتطرقة
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المؤصقينيلقمنحاسيينتشبكاخمسين

قوقوصتعوا91واحذة.الخيمةتصيرحى

خلودينأحذفما،آخرينيخطاءيزالخيميما

جلودينوالآخربالحمر؟،قصبوغإيهإشى

ينقائتةألواخاوضتعوا02.اللونيتتفتج!!

أذرعسثثرينهاالواحل!طول21،السئطخشعب

لوحلكلوعيلوا22.ونضفذراعغرضيىفي

،الأخرى2بإزاهحاإحدا،يلتينيتتقايىخلينينها

فكان023بعضى-إلىبعضهاكلهاصالألواحيضحمص

الحنودبجقة-ينلوحاجمشرون"للقحميهن

قاجمدتالب،يخضحةمنتحتهاقاجمذةوأربعون21

حقيمامنلوخاوجمشرون25،لوحكلتحعت

يخضيما،مينتحتهاتاعذةوأربعون26.ال!ثممالي

فيوضتعوا027لو5ءكلتحآتاجمدتانيقاجمدتال!

وفي28،ألواحسيتةالغردبجقةالخيمهفؤخر

ينمنفصملين92لوحيزالمؤخريراويتها

ايهولى.الخلقيماجمنذأعلافمافيومتجذينيأسقل

ثمانتةهناكفكاتت03.يلزاوتتينكاناكذيلث

قاجمذتالق،يخضبماينعمثئرةال!تقواجماهاألواح

.لوحكلتحتتاجمذتالب

السثئط،ثخ!يناغوارضىوضتعوا31

الضسيهن،ينالواحدالحايبصلألواحخض!تا

وخض!ا،الآخرالجايمبصلألواحوخض!ما

الغردب.جقةالمؤخرفيالحسيهزلألواحش

الألواجوسحطفيالوسطىالعايىضةوضنعوا33

الألواخوضثرا34الالرفي.إلىالطزفيين

مكاناذهسبممنحلقاتلهاوضنعوا،يذهبم

.-37أ:26قمع:3608-38

37117و3

بذقبم.الغوارض!وغث!واللعوايىضيى

تتف!تجينسيجينججاباوضتعوا5

مطررتبروموكتالؤاللودزلتريزفيوازجواف!

وصسنعوا036ماهرث!عاجبمد،بكروبيم

ال!ممثطخخم!بينأعمد؟أربغةيلججالب

وصاغوا.ذق!بمينوكقاتيفهاذقئا،وغمث!وها

ميتارةضنعوا037يخضةينقواجمدأرخيلأعملأة

وارجوانحبتتفستجيءنسيجينالقسيهزلمالب

وضتعوا38.مطرزتبروموكئالطالقودبويريزمم!

4ووشهاروغثوايغقاقيمهاأعمذةخضئةيل!شاز؟

قواجمذخضمىلهاوضتعوا،بالذق!بوقضباتها

!.ئحاميين

الخيمةأدواتع!نعوأكيف

خمشبمينالعهدءتابولحتبص!فثيلوصنغ37

دراعوغرضهونضفبراعالبطوله،السحئط

خالمييذهبوغش!اة2،ونضف!فراعوس!ضكه

ينإكطيلأتهوصنغ،خار!ءويندايخلين

ينحلقاتأرخلهوصاغ3.بهمحيالادهبم

كل7مقحفقتين،قوائمهأرءسعلذقمبم

السحن!خشبمققضيتيتيوصنغ4.جايبم

الخقفيالقضيتينوأدخل5،بذقبموغثع!افحا

يخطا!وصنغ06بهماليحقلالئابوبجانتيعلى

لسنضفيرراعابطوئه،خالمبىذق!بمين

ينكروتيزوصنع7.ونضفذراعوغزضط

علىواحدا8الجطاء.قئقيعلمطروقذقمبم

باسيطينيالكروبافيوكان9.طرفييماينطرهـنىكل
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ووجهاهما2،الجطاعلىفوقهإلىأجيختهما

.2،الجطاوإلىالآخرإلىالواجذ

نخب!ينالمائدةبضفثيلوصنع01

وشفكهاذراعوغرضهادراعالططولها،السصثط

الخال!صيبالذقب"وغشاها،ويضف؟راع

بها.محيالاذقبمقإكليلألهاوصنع

غيئ،حويهاينشيثلأعلىحاتةلهاوغيئ12

وصاغ13.يهامحيطاذقبمينإكليلايلخاقإ

زواياينكلفيوجعلهاذهمبمحلقابأربملها

للقضيتينمكاناالأمامصين14الأربم-قواثمها

القضي!ينوصنع015المائدةبهماتحملالئذيز

وصنغ16.يذقبوغ!ثسافماال!م!ئطخش!مق

خالصي:ذقبمينالمائد؟علالتيالأوانيئ

ائتيوكؤوسعها.وجامانهاوضحون!اضحانها

.الخمر"سكبثبهائسكث

خالميذقبمينالمنازةوصنغ17

كاساتهاوكاتت.وسافهاوتاجمذتهاهيئ،تطروقي

وهناك18ينها.واحدةيطعةوأورافهاوعقدها

تلاثالقناز؟جايتيينئتقرعهضئذبمست

الآخر،جانبهاينوثلالثالواحدجماييهامق

كاساتئلاصثالستالشغحبينشصعتةولكل91

ونب002وأورايهايعقدهااللوفيرهر؟شكلعلى

شكلعلىكأسابأرفيذايهاالمسزتجيماساقي

تح!توعمذة21،وأورايهابعكلإهااللورزهره

يخها.المتقرغ!الستالشغبينشمعتتينيكل

منهاواحدةطغةكلهاوالث!غبالعقاوكانب22

.ا-25.22:معقا-370:9

23-03.:25معقة.ا-16

31-04.:25معقت17-24

38و3

ليمناز؟وصغ23.خالصيذقبمينضطروقة

ذهبمينومنايخفىوتلايطسرجسبغة

صغ-خالم!ذقبمؤزتهمين24خالصو.

.أذوايها!وكلالقنازة

الس!ثط،خشحبينالتخريىم!تغوصنغ25

وسمضكهمر-خوهؤ،دراعوعرضهذراع!طوله

وغمث!اة26.منهواجلاءيطغةوتروئهكلذراعال!

حول!ينوجدرانهستطحه:الخالصيىبآلذهب

بيما.محيطاالذقبينإكليلألهوصنغ،وقرو2نه

علىإكليل!تشآذقمبمحققتيتهوصنغ2

بهحا.ليحقلللقضيتينمكاناالمتقابقيزجايتي!

وغشآهماالس!ئطخمضبينالقضيتيزوصنغ8

المقذ!يالقسئحصزيآوصنغ92.+بذقب

الغالار*يصنعهكصاخالصاالعطروالتخوز

خض!ينالفحرتاقيمذتغوعمل38

وغرضهأذرعخضىطولهمر!بغاالس!ئإ،

وصنغ02أذرعئلاثوسمفكةأذرعخضمى

وكاةينةكقطع!زواياةأربمءعلىفرونة

منالمذت!صأدوالتكلوصنع03بنحاي

والأحواض!والمجار!تالقدور:نحاس

؟زعايلمذبحصوصغ04والتجايروالملايط

ينحافيهتح!ت.نحاصبىينشممكةنحوعلى

حققابأرخيلمئ!تكيماوصاغ5.يضمإإلىأسقل

للقضيتيز.مكاناأطرايهاأربعيمافينحاسين

وغ!ثسافماال!ئئطخ!ثتبينالقضيتينوصنغ6

ا-.أ.35:معق25-28:

03:22-38.قمع92:
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علىالحققاتفيالقضيتينيوأدخل7.ينحاسي

ألواحينوصنعه.بهماليحقلالمذتحصجمايتي

يمه.محوفا

ءصصص8
،نحاسينوقاجمدتهاالقغسلةوصنع

جمنذتحنلإئنكناللواقيالثساءقراياوآسئتخذتم

.س"الإجماعخيمةبالب

جقةينستتائرصنغالقسيهنولرواقي

،تبرومكتالؤينءبراعمئةكلطوئها،الخنوب!

ينعشرونوقواجمذهاجمشرونوأعمدئها01

ينوقضبانهاالأعصذهوغقاتيف،نحاي

طولها،ال!ثمماليجقيماينستايروضنع11.يخضة

جمشرونوقواجماهاجمشرونوأعييذئها،دراعمثة

ينوقضبانهاالأعمدهوغقاقيف،نحاسىين

طولها،سثاثرالغرلبجقيماينوصنغ12.يخضة

غشثر،وتواجماهاغشثروعحاهادراعاخمسون

وصنغ13.يضهينوأطوافهاالغفدوعقا!ف

دراغا،خص!ونطوئهاستاثرالمثمرقيجههصين

هصصه.صمنهاا!ا الواحد،يبايببراكاعثرةحمس

!أوللجايب،ثلاثوقواجماهاثلاثةوأعمذتها

غشثرةخض!الباخيمابالبحقتيعلىالآخر

ثلالثءوقواجمذهاثلاثةأغمذتها،براغا

16
كآلؤينمحيطهعلىالرواقيستائروجميع

نحايعى،ينالأعمذةوقواجما17تبرومء+

ويخطا2،يخضةينوقضبانهاالأعيئ؟وعقاقيف

مه!لىصي،

يالمضه.كلهامطوقةوهيئيخضةينرؤوشها

سيتازةالمطرزونصنيئ!فراغاالخمسيينوين18

وارجوانيتنفستجيءتسيمينالرواقييبالب

.8-ا:27قمع:-7؟.38

03:17-21.معقة8

38911

ء7-كلرر

؟راغاجمشرونطولهاتبروموكتالإاللودإويربيزي

مشايربإزاءأذرعخفىغزضاوعلوها

ينأرقيوقواجماهاأرتغةوأعمذئها91،الروأقي

وقضبانهاورؤوصمهايضؤينوتجقاقيفها،نحادي

الضسيهنيأوتا؟وجمييغ002يالمضةئغ!ث!اب!

.!ئحاسينئحيطيماعلىوالرواقي

للمسكنالمستعملةالمعادن

ائتيالقعا؟نييكمحيماقاثمةوهذ؟21

بهاأمرائتيالإجماعخيميما،يلخيمإأسثئعيتت

-ص4!،ء

بنيإيثامازينيتوجي!اللاويونواغدهاموسى

بنأوريبنتضفئيلوصنع22.الكاهنهرون

موسى.ب!الرب!أمرماكلتهوذاسيئطينحوز

سثطمنأخسماماك.دلتأ!أؤ.و23 .صص-بر،هو-.لهوعا

يلنسيجؤمطررمماهروتسماجتحماروهؤ،دان

والكتايى.اللود!والمريزيوالأرجوانيالتنفسمجي

لص!نغآشتعيئائذيالذهبجميعوكان24

يحثغا،التقدتإذق!ثوهؤ،الفقدشهالخيميما

بورنيمامثقالآوثلاثينشيماوسبعوزنةوجمثرين

بهاتبرغائتيالمضيماجمقداروكان25.الرحمي

وألفاؤزن!مئةالجماك!ينغذدهماحميائذين

ص-ص5---ص!
الرحمي.يؤرن!يثقالاوسبعبنوخمسهمثهوسبع

ممنواحدكلبإتبرعمايستةفتكونو26

،و
الرئهيئ،يؤزييماجمثقالييض!خمذدهماحصي

مثبماوخفس!آلافيوئلاتةال!مثيماسيثوكانوا

فاستةجمشرينأبلأمينصتخضاوخمسين

ؤزتهمثةالمضيماهذ؟منوآسئتعمقت027قوقه!

وهيئالججالبوقو)جمدالقسيهني!أجمديستثلث

9-27.91:معق9-.2:

24.:17مثرج.ا-16أة35معق:25-26
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وصتغ028ؤاحذةؤزتةقاجمذؤلكل،قاجمد؟مئة

مئ!وستئعألفوضدارةالباقيمقتصمفثيل

وأغشتةالأعيذ؟غقاقيصيثقالاوسبعونوخمسه

ف!لغالخقدقيمانحاصىوأما92.وقضبايهارووسيها

صنغ03.يثقالمثيماوأرقيوألقينؤزتةسبعين

ومذتغالإجتماعخيضيمابالبقواجمذمنةتضئئيل

هصص!

ادوابسوجميغلهالتيالنحاميىوشتكةالنحاس

الخيم!رواقيقواعدأيفحامنهوصنع31.صالمذبح

أوتا؟رجميغالرواقيبالبوقواجمذمحيطهاعلى

محيطها.علىوالرواقيالخيميما

الكهنةتياب

والأرجوانيالمتف!تجيئالنسبجصوين93

الكهنةيلتس!هافايخرةثيائاصنقوااللود!والمريزي

هرونثيال!صنعواكما،القذسفيللحدمه

!وسى.الرب،أمرمانحيرعلىالصقد

تتف!سجىونسيجاذقبمينالأفودوصنعوا

--?ي2
وطرقوا03تبروموكتالؤاللودقويريزيمماوارجوافب

بتدييضتعوها،خيوطاوقدكاوهاضفاثغالذق!ت

التتفحمجىالتسيجصوس!طفيماهرتماج

القبرومصتوالكتالزاللولقوالمريزكطوالأرجوانى

لتتصل.قو!ولتيزطزقييماكيقينيفيتهو!نغوا4

ينقصنوغاالافودشثئااتذيالرناروكان5

ير4-
اللودبويرمزيوأرجوانيبنفستجيونسيجذقبم

موسى.الرلتأمرمانحيرعلى،تبروموكثالؤ

وأحاطوهمااليمانيالغقيتيحخريوكملوا6

كتفثيعقيهمانمشتتالذقبينبالوقين

وجعلوفما7،اشراثيلتنيأسباطأسمالمصالخاتم

إصرائيل،تنيأسباطيتذكيرالأفودك!قيعلى

93و3

موسى.الرب؟أمركما

اقف!اءمدوة

صص2

كق!شيماماهرفس!اجبتلإالصذزةوصنعوا8

تتفستجيتسيجوينذقبمينالأفود،

ص!ءر،

تبروم.وكالماللودبويريزفيوارجواني

،،"ءصر!مص-9
وعرضهاشيئرطولها،مثنبةمربعهصنعوها

ينضفوفيأربغةييهاوزصعوا01شئر.

أحقرغقيق3الأؤالصأ،الكريق!الججاز؟

الثانيوالصف91وزمرلمد،أصفروياقوت

أبتفى،وعميقأززقءوباقوتىتضمان

وياتوتزعقرانيياقوتالثالمثوالضأ12

رترتجاالراضح!والضأ13،وتجقشئتأحض

فيذق!بهايحيطوت!ثثبتمانيرغقيق

أسماءيغذدالججازةهذ؟وكاتت14.تر!يها

ئنقمثى،حخراعشترآثنيإسراثيلتنيأسباط

ص.الخاتمكتقشيأسمهحخمكلعلى-

جذكقجدولةستلاسيليلصذزةوصنعوا15

وصتعوا16.الخالصيالذقصبمينالفحفائر

وجغلواالذهبينوخلقتينيالذهمبينطوقيز

7!وعلقواالصذر؟،طرفىصفيالحققتيني

طرقييفياللشينيالحققتيزعلىالذقمبمصضفيرتي

يالالوقيتيالصذز؟طرقىصوعلقوا18الصذر؟

.الأمامينالانوبكجقيعلىوجقلوفما

ير5ثه-صص.هس-صس91

الصدرةصطرفيفيدهبينحلقتينوصنحوا

دايخل.ينالافوبحق!اثتيصإلىحاشتيهافي

الأفودكيفيعلىذقبمينحقمتيزوصنعوا02

زنايىتونؤضتيهجمنذئقاتي!فيأسقلين

إلمطحقتيهاينالضذزةوح!كو!21،الأنوب

اللودزت!تف!تجىنسيجينيخيطالأفو؟صحلقتي
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الافو؟،عنتنقيئولاالأفودزنارعلىلتصير

موسى.ب،صالرأمركما

إيماوماالجئة

وء-ص22

كلها!احائلؤبتلإالافودجبةوصنعوا

وسمطهافيلهاوكان23الفودإبتفسصجيءنسيجين

الذرعكفئخيماحاشتةبهائحيطللرأصيىفئحة

ينزناناتلأذيايهاوصتعوا"2تتقرقفلا

-!!شكل،-.

-وكتالؤاللودإويرمزيوارجوانيبنف!مجيءنسيج

خالميذقبممقأجراسساوصتعوا025مبروم

خولها:ينالجتيماديلىفيالرمانابتينفيما

أذيالىأوليمينتعدةورماتةذق!بتجرم!

موسى.الزب!أمزكماآيخرها،إلىالحبيما

حاثلؤضنغةكتالبمنالقمصانوصحعوا27

وغصاثت،كتالطينواليحاقة28،وتنييمالهرون

مح!!5
كتالؤينوالسراويلممتالؤ،ينالقلايسيى

ونسيجءمبرومءكتالؤينوالحوناتم92تبروم-،

،مطرزضنغةاللودبويريزيوارجوانيتتفستجي

المقاسالتاجوصنعوا003الربهـموسىأمركما

عليهوكتبواللرب"ونذروةخالصيذهحبمق

للرب".مقاس:صالخاتمكتقشىقيتة

بنفستجيتسيجينخيالاووضمعواعقييما31

كما،مقدجمهاينالجمات!علىفيكونلمالقودإ،

فيكثهالعقلفكفل832.موسىالربلمأمر

بنوضنعوبذللثء،الإجتماعخيم!تسيهن

وجماؤوا033موسىب!الربدأمرماجميغاسرائيل

أدوأيهاصوجميعالخيميما:موصىإلىبالشميهز

وقواجمذ،وأعيئ؟وغوايىضنوألواحتشايلثجمن

القصبوغ!اليهباشيىجلوبينائذي2واليطا34

ا-43-28:معقا-930:31

45121و3

ال!تف!تجييماالحلودينائذي2والجطا،بالحمر؟

وغوارعهالقهدصوتابوب"3والحجالب،اللود!

وخبزأوانيهاص،وجميعوالمائذه36،ويخشائإ

سئرخهاوعليهاالفق!است!والمنازة37التقلإقيما،

ومذتح038إنارزتهاوزيمثأدوايهاجميغومغها

وسيتاز؟الغطروالتخولمالقع!ئحءوزيمبالذقمب

وشبكيماالنحاصيىومذبحس93الخيمإ،بالب

أدواته،صوجميعوقضيميهلهائتيالنحاس

المسيهنيرواقيوستائر04،وتقعدهاوالقغسليما

؟وأوتابوجباييماباييماوسيتاز؟وقواجمد؟وأعمذييما

خيم!قسيهنفيقتعضلالتىالأدوابوسائبر

فيللحدقيماالفايخر؟الكهنةوثيالب14،الإجقاعص

بنيهرثيالبالمقبماسهالكاهنيوئيالب،القذس

الكهته،

العقلهذااسائيلتنوأكقل2"و!ذا

إلييمانطر3"فلئا.موسىبيماالرب"أمرمانحوعلى

به.الرلثأمرمانحيرعلصتعواأنهمرأى!وسى

موسى.فباركهم

الإجماعخيمةتدشين

الأولياليوملأفي2:الرب،لموصىوقاك04

!خيشيمامسكنتنصثالأؤلىالمثعهرمن

ال!تابوتوآسئترالغهل!تابوتفييماضغ03صالإجماع

عليهاوترتاالماثدة"وتدخل.بالحجالب

وتضع05سمرجهاوعليهاالمنارةوتدخل.أوانحها

وتقلق.الغهاءتابوباماتميل!خوليالذهبمذتح

المحرقابمذبغوتضع6.التسيهنيبالبسيتارة

وضع7،الإحتماعصخيمةمسيهنبالب-أمام



122
وخالخر

يكونأنعلىوالمذتحصالخيم!يخطاءتينالتغسقة

هذاخوكالقسيهزروانؤأنضث8مماء.فيها

الرواقي.يبالبسيتازةوتغلق،كلإ

القسيهنوتص!غالقسثحصزيحتوتأخذ9

فيصيرأثاثيماوجميعهوويحرسئةفي!ماوجميع

وجميعالمحرقالتمذبح"اوتمستحمقذس!ا.

كلمقدشافيكود،المذبحعويمرس!أدواته

وضقغذهاالضغسقةوتصتح11.التقدي!يى

ويمرمئفما.

خيميمابالبإلىوتني!هرونوئقائم12

هرونوتليص!13بالماء،وشميالم-الإجتماع

"ليليكونويمرشمهوتمتحهالصقاشةالثيالت

قمصائاوتلبسهمبنيهوتقام14ك!اهنا.

ليليكونواأبافممستختكماوتمستخفم15

أبد؟لاكهنوئاالضمئحهذالهموليكون،كهتة

."أجيايهممذى

بإ.الرتفىأمرةماصبجميعموسىافغيئ6

فيالأوليالمثمصينالأوذاليوئمجاءافلما7

فوضمغ18.الضسيهنموسىتضبالتالت!النيما

وأ!اتموغوايىض!ألواخةعقيهاؤحم!تقواجمذة

ووضغالقسيهزقونالخيمةتاثما09أعمذته

وأخذ21الرب90أمرةكما،فوقمقعقيهالغطاء

وأدخلالعهل!تابوتفيفوضصعهماالوصايالوحى

تم21.يخطاةةعليهوألمىحلقاييمافيالقص!ن

الججالتوعفقالتسكنيإلىالعهاصتابوتحمل

فيالممايذةووضغ2؟.الرب2أمرةكحا،وستتره

فيليالشطجهةصإلىالإجسماعصخيميماجايمب

خ.21ة13رخ:السحاب0:34دا"

6:3!اش؟اهـأ-أة8ملارص!.الربمجد

الئقلإتةخبرعليهاوزتت023الججالبصخارج

المنازةووضغ24.برالرأمرةكما،الردثأماتم

الحنودب،جقةإلىالإجتماعخيم!جانبفي

يو?ص"،كل
.الربامرةكما،الردثاماتمالسرقيواصقذ25

الإجتماجخيمةفيالذهبمذتغوضمعثم26

كما،غطريتخورعقييماوبخر27الججابأماتم

الخيميما،علىالبالبسيتازةوعفق28.الردثأمرة

خيميمابالبجمنذالفحرق!مذتغووضغ92

كما،رالتقدقةالمحرقةعقيهوأصغذالإجطعص

الردثءأمرة

خيضيماتينالقغسقةموسىووضعغ03

للغسئلى،مما!فبهاوجغلوالمذتحصالإجنماعص

أيدتهموتنوةوهرونموسىينهلتغ!يل31

وجنذ-الإجتماعخيمةدخو!همجمنذ32وأرجلهم

موسى.الزب!أمزكما،المذتحصإلىآقيرأبهم

الخيميماخوذالروانموسيىوتضت

العملوأكملالرواقبالبسيتارةوعفقوالمذتحص

كله.

الج!ةفوقالسحاب

وملأصالإجتماعخجمة!الئحالصغالىئئم"3

نأموسىيقلإزفبم35،المسيهن"الردبضجذ

عنالعئجال!آزتفغإذاوكان36.إلييمايدخل

وإلآ!3،سمفرهما!رائيلتنويتاءالقسيهني

الرل!ف!سحال!038يرتمعأنإلىمكانهمتزعوا

فيائاروكانب6نهاراالقسكزعلىكان

جميعفياسراثيلتنيغبودإأماتمليلآال!سحالب

ستقرهم.قراجل

.51:8رؤ؟5-4!43حز



اللأوئين

مةالمقلى

خيمهمنويكئمهموسىيدعواللهأنكيفلنابشرح،اللةحولاللآوتينكغابيدور

بهاعصلمن:فيهيقولوعدمع،إسراثيللبنيوالفراثضالشراخهنعدداإليهناقلأ،الاجماع

بنيمنيطلباللهأنكيفالكتابحذالنايسقكذلك15.:01رورج،ه:)18لمجيا

موضعالخيمةلتكونيفعلواأنيجبوماذا،بهالاتحادمنتمنعهمائتيالحواجزيزيلواأنإسراثيل

-7(أ)فالمفروضةالقواعدحسبهذايفعلواأنالذباثحيقذموناثذينفعلى.واللقاءألاجتماع

يتجثبأنالثسعبأفرادمنفردكلوعل،(8،1-)فلأئقةبطريقةيتصرفواأنالكهنةوعلى

ويفذمالأخلاقيةالقواعدبحسبيعيشوأن،-16(اأأفالجسديةالنجاسماتالإمكانقدر

يشركأنيريد،الحياةوإلهالمحبوالإلهالقدوبىفالإله.-27(17أفالمطلوبحسبذباثحه

يتسقمالإطارهذافي.والحبالحياةحاملبدورهالشبليصبح،2(:)91قداستهفيشعبه

نفسهمثكقريبهيدبئأنالإنسانعلى:المسيحيسوعبهاذكرناالتيالأساسيةالوصيةالشب

93(.:مت-23رض!؟18:)91

ماصئةحاجةبالئهالائحادأن،المؤمنيننحنتذكرنالكئها،غريبةفنجدهاالشراخهذهنقرأ

.للإنساذ

بكاملهاا!رقةتقديم

خيضيماينوكسلقةموسىالرب4ودعاا

إذا:اسرائيليبني2"قل:فقازالاجيماعص

قمين،التهائمصينإطرلثقربائاينكمأحدقرئت

ينمحرقةقربانهكانإن53يقربهوالضأد!ابقرا

جم!نذئقذئة.ئقرئة!حيخاهفذكرا،البقر

الرب".أمام!قبولاليكونالاجيماع-خيم!باب

الرصثفتقتلها،المحرقةرأسيعلىيذةويضع

18-22.02:رجفيعبلاأو:صحيخا.10:3

الزلث6آأمااليخلوبذقح!05عنهتكفيرامنه

علىويرلضونهالدمالكهنةهرودبنوفيمرلص

الخيميما.بالبعندائذي-المذبحجواي!أربعة

قطعا-ويقطعهاالمحرقةالرجلوتستخ6

المذبحعلنازاالكهنةهرونبنووععل7

الحطحبقونوبرتبون8حثبا،عليهاويرتبوذ

الأساثمماوأ09وال!شخمسأصيىالرمبئاللحمصيطغ

الكاهنويويا،بالماءالرجلفيغسيهاوالأكارع
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ئرضيوقيدةمحرتة-المذبحعلىكلةهذا

الرد!.رايختها

أيرالضالقينمحرقةقربانهكانوإن01

علىيذتحه".يقرلهصحيحافذكرا،المغز

فيرش!،الرل!أماتمالمث!مماليجقةصالمذبححانب

المذبح.جوانمبأربعةعلذقهالكهنةهرونتنو

ف!رصتبقا،وشتخمهرأستهوتفصحليطغاويقالعه12

الأمعا3وأما13.أ!لذبحصناليحطحبعلىالكاهن

الكاهنيوياو،2يالماالرجلفتغسيلهاوالأكايىع

،?!ع!
ترضيع!وقيذةئحرقةصالمذبحعلىكلههذا

الردت.رايمحتها

الطير،ينمحرتةللرلثقربانهكانوإن،1

الخمام.نراخصي!أوالتمامينفلتكن

ثئم.،رأستهوتجزصالمذبحإلىالكاهنفيقربه15

وينزع016المذتحصحاي!علىذقهويععريوياة

جانجطإلىويطرحهافيهابماخوضقتهالكاهن

جناخيل!وبخقغ17.الصئابصفيصلثرقبالمذت!س

نارحطبعلىالكاهنويوياة.يفصلهماولا

الر!.رايخئهائرضيوقيدةئحرقةالمذتحص

الحنطةقربان

تقدمؤءقربانأحاقرتت"وإذا2

زيتاعقييماتصبدقيقاقربانهفلتكنللرب"،

،الكقنةصهرونتنيإلىب!ةويجي02ئباتاويضغ

وأ،الذبحعلىيرتدلحممنمحرتةتكون:وقدة؟13

وتقلى.نخبزالجوبمننقدمة

،الحبوبكلةمنيصنعقربانهىالتقدمهة201

والجران.الطيرمنهياقىالمحرقةبخلاف

تذكارها.:حريخا.بمقدمهاوتذكره:2

الاقيقينغينةقبضحييمايلءالكاهنفيأخذ

و،

وقيذةالمذتحصعلىويويذهااللبالبكلوالريت!

وما03بمقاجمها"وتذكرةالرب".رايختهاترضي

وهؤوبنييما،لهرونيكونكلالئقدمإينفقحل

ابمقرئ!الوقائدينلأتهروالئقديسىكلمقدس

للرب7.

فيتخبوزاتقلإميماقربانقرثتآ4"وإن

!ص،

قلتؤلةدقيتيمقفطيرأقراص!فليكن،تنور

وإن5.بزيحبتمسوحةفطيرورقاق4بزيب

ينفطيرافلتكن،الصاجعلضخبوزاكان

ص!صءتركلصه!6

زيتاعليإوتصبفتاتاتفته،بزيحتىقلتوتاذقيتي

فتعمله،مملثاكانوإن7تقدميما.قربانفهو

وتناولهوالرب"إلىتقدمةبهوتجية8بزيحتىدقيقا

ويرغ9المذتعصإلىل!فتقترل!،الكاهنيإلى

وقيذةالمذتحصعلىويويدهاينه،لةتذكارغينة

التقدمهينقضلوما01الرب".رايخئهائرضي

التقديسيىكلضا!مىوهو،وتنيهلهرونيكون

للرب".المقر!الوقايدجمنلأ؟له

تعجنوهالاللرئثتقرلونهاتقلإمة"كل

جمنهمايوقالاوالعس!لها!ميرلأنى،بخميم

قرلاناتواكيرهمااتقربون2.للرلثوتيدة

تصجدوها،لاالمذتحصإلىوليهنللرب"،

كلوقملحون13الرب".ترضيلافرائحتهما

العهل!رمزالمفغلأد"بالمفح-،تقدميماتربال!

الذأنيعنىهذا.تذكارها:حرمئا.تذكاريةعبة:9

.16آرج.كلهاالتقدمهتبل

علىفيضيحانيخترانالدبى()أووالعسلالخمير:11

طهارخها.التقدمة
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التقلإميماترابينتجعلوافلا.إلهكموتينتيتكم

جمتيفيال!فغقربوابل،المئحصممتاينخالية

قرابييكم.

تقدمةالغلهتواكيرينقربتآا"وإن

منتجريخئا-،بالثارتشوئافريكافليكن،للربور

وتصعغهـيناعليهاوتجعل15الالريء.المحمنحل

غينةالكاهنفموقا016تقدمهقربانلمفهي،لبانا

لبانهاصجميعمعوزييهاخريثصهاينتذكايىثة

هـللرلثوقيدة

السلامةذبيحة

ذبيحةالرجلفربانكان)اوإن3

،"صس

فصحيخا،انثىاوذكراالبقرينسلاميما"

ئربانهرأسعلىيدةيضغ3الرب".أماتميقربه

بنوفترشى-،الاجماعخيميمابالبجمنذويذبحه

المذبغص.جوانصبأربعهعلالاتمالكقنةهرون

للرل!وتيدةالسملاميماذبيح!ينالرجلويقدم3

ال!ثحخيمس*،ينعقهاوماالأمعاءيغطيما

الخأصرتيني،جمنذعتيهمااتذي"والمثمخم-

فيويا5.الكليتينمينزياديهنرعصتعذوالكبد

المحرقةمغ،صالمذبحعلىكلههذاهرونبنو

ئرضيوقيدة،الئايىعلىائذيالحطبفوناتتي

.الرب،رايخمها

مقسلامةذبيحةللزبورقربانهكان"وإن

يحفظ!والخمير،!لهماعكسبفعلالملح!13

نأيعنىالملحوجود91-22،:2مل2)رخوبطهر

وثعب.اللهبينيدومالعهد

المؤعنبينالانحاددبيحةأواللامةزبيحة:301

وأ.الو!ةفياشتراكهخلالمنوإخوتهالمؤمنبين،ورئه

!-ص

يقربه.فصحجما،انثىأوذكراوالمغزالضالب

!صص5

يقربه.الزب2فاماتم،الضابينكانإن7

خيم!أمامويذبحهقربايهرأسيىعلىيضعيدة8

أربعيماعلىدتةهرونتنويخرثى،الاجظعص

ذبيح!ينالرخلويقرت!9.صالمذبحجوان!ب

!موءهص

كلهاوالتخها!ه3شخمهاللرب":وقيدةالس!لاميما

عتيهاوماالأ-معاءيغاليوما،العضعصيجمندين

ائذيوالشخمسواليهئيتال!01،المثئخمصين

ترثجتعدوالكبد،الخاصرتينجمنذعقيسما

كثههذاالكاهن"ويويا.الكئيتينمغريادييما

للرلب.وئيدةطعاتمصالمذبحعلى

الرلتفأمام،المعزينقربانهكان"وإن12

أماموقيبخهرأسييماعلىيدةيفغ13.ئقرئه

علىدقههرونتنوفيرش2،صالاجتماعخيميما

ينهالرجلويقرئ!14.المذتحصجوانبأربع!

عليهاوماالأمعاءئغالييما،للرب"وقيدةفربانة

عقيهحااتذيوال!سختموالكفيتين15،ال!ثخمصين

مغزيادييماترعصتعذوالكبذ،الخاصرشينجمنذ

.علىكثههذااتكاهنويويا16.الكفيتين

كك.الرب"لىائختهاترضيوقيد؟طعاتمالمذتحص

مذىأبديةفريسضةهذه17للرب".هؤ"ت

كلكل

شخماتاكلوالا.ديايىكمصجميعفيأجيالكم

ذفما".ولا

العهد.ذببحة

-الحيوانفيماأفضلالخميعنبر:الشحم:3

.25:6اشرج

ح.22ة92خررج:ألينها:9
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يعل!كنالرب2تهىيضاوأحدةأثةوع!يلواسهؤأالخطيئةذجط

أزيمبوها،ائتيالخطيثةعرقبثئم49،وأثموايتني2"قل:فقاكموسىالربدكئتم4

ذبيحةالبقرمنجخلأللرلثيقرئواأن!قيهمأوشيءكئيشهؤاأحاخطىإن:اسرائيل

الاجيماعص،خيميماأماتمئحصروتهخطيئإ.كانفإن3يخعلإ،غنالرب2تهىيفاتعصه

رأميىعلىأيدتهمالجماعكةشميوخافيضع5أنفعقيهيستبيماالشعبخطىممسوخاكاهتا

الكاهنويأخذ016ويذمجونهالرث!أماتماليخلالبقرينجمخلاآزيمحهااتتيخطيئيهكنيقرل!

،الاجيماعصخيميماإلىالجخلدمسينالقمسوحباليخليجيث4للرب".*خطيئهذبيحةصحيخا

عرإبسئئغينهويرض!فيهإصبقةفيغمس!17رأمي!علىيذةويقمعالاجيماعصخيميمابالبإلى

علىويقعينه18.الججا!بتجاةالرئثأماتمالجخلدمصميئويأخذ5.الز!ثأماتمويذبحه

خيميمافيالرلثأمامائذيصالمذبحقرودزإصمغهفتغم!ى6،الاجطعسخيمةبهويدخل

قاعد؟جمنذيسك!هصالذموسائر،صالاجتماعيخاةالرلثأماتممرأبشثغمنهوترشفييما

وينرغ91الخيميمابالبعنذاتذيالمحرقيما-مذبحقرولقعلىصالامينويقغ7.الفدصيىحجالب

،المذتحصعلىويوياهينهشتخميماجميغالاجيماعصخيحيمافيائذيالجطرالتخويىصمذبح

الخطيئه.ذبيحيمابعخلفغلكطبهويفقل02جمنذيسكمهالجخل"دموسائر،الرتثأماتم

الرهمث.فيسامحهم،الكاهنعنهمويكقرخيميمابالبجمنذآئذيالمحرقيمامذتحصقاعد؟

المخف!خارقيصإلىأليخلالكاهنويخرج21،شتخييماجميغاليخلينوينزع8الأجيماعير.

ذبيحةهو.الأؤكاليخلأحرقكماويحرقهوالكليتيني9عقيها،وماالأمعاتيغطييما

الجماعإ.خطيئهعنتكفيروالكتبذ،الخاصرتينيعندعليهمااثذيوالشختم

الرئيسذبيحةمنئنزخكماأ.،الكليتيزمغزيادييماتزعصتعذ

أدئةستهؤاوعيلرثبحىخطى22"وإنكثههذاالكاهنويويا.السئلامةذبيحيماثويى

جاءغ23،وأثتميعلهالزبدكنواحد؟يفاتهىالجخلجفذوأئا11المحرقيما.صمذبحعلى

ألطفعقييماآزيمبها،اتتيخطيئييماع!ينئفهمقوأمعاي!وأكارعيمارأسيماختحمهوصغ

صحيخا.دكرأالمغزينتيسئابقرباييمامحية،القحفإصخارجإلىافيخرخها2،رقصاريييما

دثحموصعصفيويذتخهرأسييماعلىيذةيقغ24ومحرفها،الزماد2يطرخحيثنطؤموصعإلى

فيأخذ25.خطيثبماذبيحةهؤالرلثأماتمالمحرق!.بالنارحطبمعلى

وبقغبإصب!هذهالذبيح!دمينالكاهنالجماعةذيح!

!ثى،ص-5

جمحذالدتموتض!،المحرقيماصمذبحقرود!علىيتهؤاكلهااصرائيلتيجماعةخطئت"وإن13

الخطثة.عنالتكفيرذبيحة:أي.الخطثةذبيحة40:3
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علىشتخم!جميعويويا26.المذتحصقاعده

اللأم!.ذبيحيمابشحخمصيفعركما،صالمذبح

الرب!فيساجمحهخطيثتهالكاهنعنهويكفر

الناسمنالعامةذببحة

س!هؤاالئام!عامهمقأحدخطى2"وإن

وأثتم،يعل!غنالرب!تهىيماواحدةوعيل

آزيمبها،التيخطيثمهعلىكانبههمن5جاتم28

يقمع92.صحيحةالمعزمنعئزابقربايهفلحجى

فيخطيئ!ذبيحةويذتحهارأسيهاعلىيدة

دجمهاجمنالكاهنفيأخذ03.المحرقهموجمعص

المحرقإ،صمذبحقروفيعلىويضعبإصبجه

ينزغو093المذتحصفاعد؟جمنذيسكئةذجمهاثروسا

ذبيح!ينالسخمينزعكماشتخمها،جميع

رضىرائحةالمذتحصعلىويويذة،الستلاميما

فيسامحهخطيئتهالكاهنغنهويكقر.للردث

كل!
الضالبينبقرباييماجاتهؤوإن32الرب؟".

يضغ33.صحيحةأنثىفلتكن،خطيئةذبيحة

فيخطئةذبيح!ةويذبحهارأسيهاعلىيذة

ينالكاهنفيأخذ34.الفحرقإذئحسموجمعص

.-،،

قرود!علىويرشبإصبجههدهالذبيحيمادمء

عدةهاعنديسكحهصالاموسائر،لهالمحرمذيحص

ينزغكما،ينزعهشتخمهاوجحج35.ا!لى!عص

!

علىويويذة،الثلامهذديحهضالبشخمآ

الكاهنكنةويكفر،الرفيوقافيمغالمذتحص

الربهـ.فيسايحهخطيئته

27-28.؟15عدرخة27-93

21.:92امقة501

24-04.؟اارج2:

أيضاالخطيئةؤجمحة

صوتس!مكلبأنأحاخطىوإذا5

ولمبهاعلتمأورآهاقضيةفيالسث!هاد؟إلىالاعئ

إذاأو2".إثمهعايبةتصل،بذلظيخبر

وأ،تجحبىؤحشيحيقيماصينتجسئاشيئاتس!

عقيهوخقيئ،نجس!زخافيأو،تجسإتهيمإ

نجاسةصحسإذاأو03وآئم!تج!ىفهؤ.ذيلث

ئثمذيلثعقيهوخفيئ،نجاستتةكانتأ!نة،إنسالؤ

غيري!نحلفإذ)أو4."آثمف!هؤ،عردت

اتتيا!بنكانبأئة،2أساأوفأخض،زوئبما

آثمفهؤ،عرلتثئمذلمجثعقييماوخميئ،حققها

.والإحسالب!الإساء؟حالتيفي

الفقراءذبيجة

ذلكجمن2شيأىفبخطىم!كلفعلى

خطيئيمايذبيحيما2وبحي6يخطيئتيمايعئرلتأن

قيكقر،المغزينغئزاأوصالغنميننعجةللرب3

نأقادرغيركانفإن7خطي!يإ.غنالكاهن

فرخيأوبيمامتينيجية،أو-عئرانعجةيقام

والآخرخطيئةذبيخةأحافحاللرب"،حمام

لم

فيقرب"،الكاهنيإلىيهما2يجي8.ميحرقة

ولاالرقتةينرأشهاتحرأؤلا.الخطيثيماذبيحة

علىهذهالذبيحيمادممنويرلق9.يفضله

علييعصرةصالامم!نفضلوما،المذتحصحائط

والذبيحة"؟.خطيثةذبيحةهيء.المذبحتاعد؟

عنهالكاهنفيكفركالعاد؟،يحرتهاالئالية

قادرغيركانفإن91.الرئثفيسايحهخطئته

.12-15منرجة3

؟-9.ت35عد؟4:!امزق:4
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نأفعقي!،حمامفرخيأويمامتينيئقاق!أن

م!نقف!غمثثرآزيمبهااتتيخطيئيهعنيقرل!

عقي!يضمعولازي!اتضب*عقي!لاالذقيتي

إلىب!يجىة12هخطيثةذبيحةلأكلنه،ئحائا،

منه!غينةقبضيهملءالكاهنفيأخذ،الكاهن

ذبيحةهؤ.ب،الروقاثدمغالمذتحصعلىيويذهاو

ائتيخطيئمهالكاهنعنهفيكفر13خطيئبما.

يكونوالباقب،الذقيتيينبشيثآزيمبها

التقدميما".قربالبفيكما،للكاهن

التكفيرذبيحة

414
احتاك"إلأ15؟فقاكموسىالزبوكلتم

جمماشيافأهمل،شهؤاوخطىآختيالاأحا

بذبيح!يجيءأنفعقيه،للرلثقرابيي!ينقذسته

تقذرةالضالبينصحيحاكئشئاالزلثإلىإثم!

الرصيئ.السثعريدمتبيخضيماينبمثاقيل

علي!ويزيذ،فييماخطىعماتكفيراافئ!تلفة6

عنهالكاهنفيكفرالكاهزإلىويدفعه،خف!حسه

الزب"!فئسايخةصالإثمذبيحةيكئثبى

!نيماشيئاففغلأحذخطى17"وإن

تحمل،خطىبأ"نهعيتمومايخعيهكنالزلث

بك!شالكاهنإلىأفيجية8إثمإ.عامبة

ء-وكل7رص

ذبيح!قيمهيمقدايىتقومهالضالبينصحيح

وماس!هااثتيسهوتهالكاهنعنهفيكفر،صالإثم

إئم،ذبيحةهؤ91الزب؟.فيساجمحه،بهاكيتم

الر!".إلىأثتمالرجللأن

خطى"إن21:فقاكموسىالرب!كتتم02

.ا:2لباتاقة11

ح.2:9رج؟نذكاريةعية.12

فيالعبديةفيهكذا.للكاهنبكونوالبافي:13

قوييماينأحدعلىفأنكزبالزب"،وغدرأصا

شئا،جمنةغتقستآأو،ستتتةأو،نةأماأووديعة

كال!ئاوحقف،فأنكرةضائعاكانماوجدأو22

بيما،فتخطايفقلهجمفاسيوأةوعلىهذاكلعلى

وأجمندهأودغأوآكتضتهأوستتبهمافل!رذ23

هؤيسلم!!؟باعتييماحقصماأوكل24وتجذه

نمطصاجيماإلىويدقفةحض!تةعلي!بذويز،بغيييما

إلى2فيجي25للرب"،إثميماذبيحيماتقربحبيوم

الغنيمينصحيخاكث!ث!ابالذبيحيماالكآهن

غنهفيكفر26.صالإثمذبيح!قيمهبمقدارتقارة

ماجميغالزبد!فئشايغ،الردتأماتمالكاهن

إثمء*".ينفغلة

بأكملهاالذبيحةحرق

يهرون"نل2:فقاكموسىالرثووكلتم6

علىالمحرقةتكون:المحرقهشريعةهذ؟وبن!ييما

ونار،صالصباحإلىالليلطوكالمذتحمويذ؟

قيضاالكاهنويل!سى3عتيإ.ئئمذةالمذتحص

نايىرماذويرص!،بذييماعلىالكتالطينوسيروالأ

.المذتحصذبجاإلىويضمعهالمذتحصعلىالمحرقه

وئخرفيغيرهاثيائاويلتح!ثياتةيخقغئتم4

يح!بءموفيإلى،المحفإصخارجإلىالرماد

لامتقدةالمذتحصعلىالئاروتبقى5.ال!ث!ريعة

كلفيحطباالكاهنععق!يهاويقعتطقا،

شحوموبويذالفحرقةعليهاوئرتث،صباح

علدائحائتمذةالنارتبقى6+ال!لاميماذباثحص

.بالاحتفالالكاهنويقوم:الزجمات

5-8.؟5عدر!:02-26
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ئطقا.لاالمذتحص

التقدمةشريعة

هرونبنويقربهاالئقدمإءشريعةوهذ؟7

يئةيأخذ8:المذتحصأمامالرل!يديصبين

ائذ!ماالفبال!صوجميعوزييهادفيمهاجمنقبضييما

ترضي-تذكاركالةعينةالمذتحصعلىويوياةعقيها

هرونيأكلهمنهفضحلوم!ا9اكب"عراثختها

خيح!رلياقيفي،مقاسوموجمعءفيفطيراوتنوة

جعلتهلأنى،خميرأيخبزوتهلا"ا.الاجيم!عص

كلمقذم!قربانهو.وقائدييننصيحهم

كل011والإئمصالخطيث!كذبيختي،الئقديسي

فريفةهذهمنه،.يأكلهرونتنيمندكر

تنكلالرل!.يؤتائل!أجيايكممذىأبد"لة4

مقذستاأ.يمونقسصها

13"وهذ؟:فقاكموسىالزب،كلتم12

تعدهينوتنوةهرونيقرلهكلائذيالقربانيشريعة

الاقيقينقف!جمشر:كاهناقسئجيمايومللربر

جمنذونجصفهاصباخايصفهادائمةتقلإمة

بهاولؤتى،صاجكلعلىبزيؤتختزا4.الغرولب

رايختهـاترضيتقدمةوئقرب"ومفتوتةمدلوكة

تمدهبنييماينالقمسوحوالكاهن15الزل!.

توقاأبد"لةفريضةللرب"الئقدمةهذهيقربلم

بأكطهاكاهنئفرئهاطدتيكل16بأكملها

ئؤكل".ولا

الغفرانعلىللحصولتقدمة

لهرونلاتل18:فقاكموسىالرب"كلتم17

.حا:2رج:التقدمة:607

ح.2:9رج:تذكاريةعينة:8

.321-ت4رخ:23

الموصعفي:الخطيئيماذبيح!شريعةهذ؟:وتنييما

الخطيئيماذبيحةتذتحالمحرقةتذتحعفيهاتذي

الئقديسي.كلمقايمىقربانهيئ.الرلثأماتم

موجمعفييأكلهاهؤيقربهااتذيوالكاهن91

منكل02.الاجيماعصخيميماهـوإفيفيضذس

دمهامقو2وإذامقاسما.يكوندلحمهامس!

مقاس!.موجمحفيالثوب4يفس!ل،ثولبعلى

في!الد!بيحةتطتخائذيالخرفيووعاكل21

،نحاسييئوعا:فيطبختفإنيكحمرء

الكهتيمايندكركل22بالماد.ويشطفيجقى

التقديسي،كلمقايقربانهيئجمنها.يأكل

عنللتكفيردمهامنيؤخذدبيحهكل ص.334

تؤكل،لاالاجيماعصخيمةقذسفبا!طيثيما

بالئار".تحرقبل

الإثمذبيحةلثريعة

وهيئ،"صالإثمذبيحةشريعة"وهذه7

دثحصموفيفي2:الثقديسيىكل!اسقربان

وترلثىسالإثمذبيحةالكاهنيذتحالمحرقه

جمنهاوهـلمرلث3.المذتحصجوانبأربغيماعلىدمها

ئغطيائذيوال!ثئحئتم!الأثئة:شخمهاجميغ

عندعليهماائذيوال!ث!ختمصواكفيتين4،الأمعاء

معزيادت!نزعصبعدوالكبد،الخاصرتيز

المذتحعلىالذبيحةآلكاهن!ويويا+الكفيتين

يندكمكل06إئمذبيحةهيئللرب".وقيد

قربانهيئمقاسموصعفيجمنهايأكلالكهنةص

الإئم.عنالتكفيرذبيحةأو:الإثمذيحةة701

.خ92:22خررج:الألية:3
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الئقديسي.كلمقدس

الكاهننصب

شريعة!الخطيئيماوذبيحيماأالإلذبيح!7

م!نتكونروبهايكفرآلذيوالكاهنواحد!،

مينأحدحرتةيقربدائذيوالكامن8.تصيبإ

تقرييها.تعذتصيي!منجفاهايكونرو،الئاكيما

فيتققىأوالخنويىفيتختيماتقلإمةكل9

للكافيتكون"،اسلصاجصعلتخبرأوجمقلاة

وأيزيبتلتوتهتقدمهكل01ئقرئها.ائذ!

.63بالتساويهرونبني-لجميعاكونجمافة

السلامةذبيحةلثريعة

تقرب"اتتيالس!لاتيذبيحهشريعةوهذ؟11

معهائقردثأللشكرئذمتإذا12:للرب!

وليقاقي،يزيمتقلتوتؤفطيرأتراصيىم!نقربمان

أقراضاضدلوفيودقيئيتيزيبقمسوحيمافطير

يقذمخميرخبزأتراصيى3؟مغ.يزيبملتوتة

لفشكر.اثتيال!ثلامةذبيحيمامعالقربانرهذا

ترباناويؤل!ذلثكلمنواحدويرص!14

دتمترش!)تذيللكاهنيكونوالباقيللرب"،

ائتيالتلاميماذبيح!وتحئم15.السئلاميماذبيحه

!إينهتبنلا(تقريبيمايومصيخأيؤكللث!كر

تترغا،أوتذزاالذبيحةكانحبوإن16.الغد

فييؤكلجمافضحلوما:تقريبهايومصقيفلؤكل

ئحرنالثالثصاليومإلىينهابقيئوما17الغلإ.

الثاي!ب،صاليومفيينهاأحاأكلوإن8!0بالتار

ئحستثلاترسبهاوائذيالربهـ،غ!نهاترضىفلا

التقدمات؟أر.بالتساويهرونبنيلجمغتكون:01

بالتساوفي.تكونالجافة

.17ت116؟709:22مزرج:للشكرقدث:12

نحملمنهاأكلومن،يىخ!مماتكونبل،له

تج!ا،شيئاتحمهاسىوإذا91إئميما.عايبة

تنبأكلةوتحمها،بالنايىيحرقبليؤكلفلا

.طاهرأكان

السئلاميماذبيحإجمبنتحماأكلقن"2"كل

شعبإ.ينأقطغةنجسئاهوكانللردثالتي

تهيمة،أولإنسالبتجسماشيئآلاتس!قنكل21

ذبيحيما!ينأكلئمتجسبما،مارجاسبما3ي!أأو

(1.شعيهينأقطعهللدثالتيالسملام!

لبني23"قل:فقاذموسىالرب؟كلم32

ص!ءءصص4

لامعؤاوضالباوبقر-مقشخمبهل:إسرائيل

والفريسيماالمتئبالحيوانيوشتخئم24.تأكفوة

ئاكلوه.لاولكنضمنغبما،أييمافيتستعملوته

جمنهائقرل!اتتيالبهي!مة،ينثتخفاأكلقن25

شعيإ.ينأقطغةللرتتوييدة

تأجملوهلااوالمهائمصالطيريندم26"كل

أقطعهالذمصمنشيئاأكلوقن027متكنتمأيتما

."ءشعيهين

لبني21"قل:فقالموسىالردتكتم2

للرلث،سلاتيذبيحةقرلتم!ن:إسرائيك

ال!ث!خيمينوقيدة03للرلثينهاقل!قرلث

الضذيىةبغتداةتحملهابالضحذثالملتضتي

ي!كرعمهالردثأماتمتحريكاالضذزمئخرك

المذتحص.علىالكاهنفيويذهال!ثئخئموأفا31

وأعطوا32.الكقنةصرتنييمالهرونالضذرويكون

ذبيح!دآقرلث33صنهملقناليمنىالكي!

-12-15ر!ف:نج!حاركانة02

،4ة9تك؟.أ-14؟ر!17:،2-27

23.!16،23،15!12تث
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الصحذزأخذت"أتىفيكون"34وشخمهاال!لاهيما

أشرائيلتنيسلاتيذبايحصيناليمنىوالكي!

لبنيفريضةهذ؟.ولتنيهالكاهنييهرونوأعطيتها

الأبلإ.إلىإسرائيل

صصيرإم!!آ35
الذبائحجمنوممنيههرونجصه"3

له،كقنةلبكونواتقدبمهميومللرب2توقذائتي

ممرعلىأبديةفريضةيهاالرب2أمر36

والتقكع!الضحرقةشريعةوثالث37،أجيالهم

الكهن!ي!يىوتكرصالإثموذبيحيماالخطيثيماوذبيحيما

فبموسى!هاالرلتأمر38الئلاميما،وذبيح!

يقربوابأناسراثيلبنيأمرلومسيناءجماب

سيناء".لر!ئيمافبللرلثقرابيتهم

التكريسشريعة

هرون2"خذة*لموسىالردتوقاك8

وجمخلالقصئحصوزيتوالئيالت،مغهودني!

الفطير،وس!لةوالكبشمينالخطيئتيذبيحيما

!ةص

خيقهبالبإلىكلهمإسائيلتنيواخقغ3

ولما.دثالرأمركماموسىفغيئ04"الاجيماعص

لفمقاك5،الخيمهبالبإلىالجماعةآختقدتي

أعمقه((،أنالردثأمرنيعالافذا:6مههـسى

ألمس!ثئم7،بالماع!وغسنلهموتنيههرونوقذم

الحبةألتستهتتم،بالحيزام-وشتذةالقميمنهرون

عقيهوؤضغ8يزنار،الأفودوشذوالأفودا"

وؤضغ09داوالتمتمالاوريموفيها+الصذرة

الأمايمينوعليهاهرونرأسعلىالجمامة

92.خرمع8فق:801

ا-31.:93؟4-43؟28خررخ:6-9

.14-6؟28خردخ.الأفود:7

كصا،المقاسىالئافيوهؤ،الذهبضفيحة

ول.موسىالردثأمر

المسكنوص!حالمثحصزيحتعوسىوأخذ01

المذبغعاىمنهوزشن".وقذستهفييماهاوجمغ

أدواي!وجصرتالمدتومستغ،مرابستثغ

زلطمقوصب12.ومدسمهاوممعدهاوالحغسملة

وقذسته.وصتخههرونرأسيعلىالقسثحص

وألتضهرونتنيموسىقذتمثم

لفموعصح!بأحز!بما،وشتذهم،أقمضة

موسى.الردثأمركما،قلايسى

ص-،1
الخطيئيما،ذبيحةعخكموسىوهدم

وذبحه15.رأصييماعلىأيدتهموبنوةهرونلمفوضغ

منالمذتحصقروفيعلىوجعقهالاتموأخذموسى

جمنذالذتموضبفطفرة،بإصتيهحهيماكل

موسىوأخذ16غنه*.تكفيراوقدشهقاجمدييما

و.يادابالأمعاءعلىأئذيالث!خمصجميغ

علىذيلثوأوقذوشتخضهماوالكلتتينالكيد

وزوثهوتحقهالجخلجفذوأحرن17االمذتحص

ئهأ18الرب4ءأمركماالمخقيماخارحصفيبالتايى

أيديفموتنوةهرونفوضع،!سثالمحرتهقدتم

عا!الذتمورشىمو!مىوذبخه91رأشإ.على

الكئشىموسىوتالغ02.حهبماكلينالمذتحص

وغئل92.والمثثحئتموالمغصأشالروأوقذيطغا

صى

علكلةالكنتننوأوقذبالماءوالاكاهـيخالامعات

رائحتهاترضيئوتيدةمحرقةدهو.المذتحص

موسى.أمركما،الزدث

.ح28:03خررج:الصدرة:8

03.:28خررخ!:والئميمالأوربم

.أ9-ا:+4خررجةأ-15.
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كئشن،الثافيالكئ!ثىتدمئتم22

علىأيدتهموبنوةهرونفوض!ع،الئكريسي

ووصردميمامحينوأخذموسىوذبحه23رأسييما.

يلإ؟إبهام،وعل،اليمنىهرونأذلطشتخم!على

ال!منى.رجل!إبهاموعلى،اليمنى

علىالدممقووضعهرونبنيقذمثئم

يهمقيأههاصباأوعلى،الحمنىصيهمآذاشتخماب

الدتموزشى،اليمنىأرجي!مءوأباهمصاليمنى

السختموأخذ25.جهةكلينالمذتحصعلى

،الأمعاءعلىائذيال!ثئخمصوجحيغ،والأئية

وشخمهما،والكليتينالكيد،وزياداب

ائتيالفطيرسقيماينوأخذ26.الئمنىوالكيص

وزواقةبزيئخبزوترصنفطيرقرصنالرلبأماتم

?3
ووضغ027ا!نىوالكييصالشحومعلىووضقها

راحابوعلي،هرونراحتنيعلىكتههذاموسى

أخذةثتم28الرب2.أماتمتخريكاوحركه،تنيه

الئحرقإ.فونالمذتحصعلىوأوقذةراحايهمغن

الرلص.رائخحهائرضيووقبدةتكريسيفربانهؤ

وحركهالذبيحيماضذزموسىأخذثم92

ينموسىجصةهذاوكان،الرب"أماتمتخريكا

موسى.الرب4أمركماالتكريس!،كئشيى

الذيموين،ال!ق!مثحصزييبينموسىوأخذ03

وثيابإ،هرونعلىفرشن،المذتحصعلىإئذي

وتنييماوثياتةهرونوتذسن،وثيابهمتنييماوعلى

.ابهموثيا

"اطحخواوبنيإ:يهرونموسى3وقا31

مغهناككلوةصالاجماعخيم!باباجمنذالئحتم

8(ف،أيام)7الكهنةئكربس:901

الزبوأمركما،التكريصيىسف!فبائذيالخبز

ينفقملوما32،(!يأكلؤلهوبنوه"هرونوقال

تخرجواولا33.بالنايىفآحرقوه،والخبز-اللحم

ستبعةنمضيئحثىالاجحماعصخيميمابالبجمنل!ين

فأعمل34.تكريسمكمبعدهامقويكونأيام

أمركما،عنكمتكفيرااليوتمعمثتجمئلمابكم

الاجيماجخيم!بالبجمندفأقيموا35الرب!،

فلاالردثشعائرلتحرسواأئامس!بعةوليلأنهازا

الرب،".أمرهكذا.تموتون

الرسثبيماأمرمماصبجميعوبنوةهروقنجعمل36

مو!ى.يسالبعلى

الذباخيقربهرون

هرونالثامناليومفيموسىودعا9

لهرون:وقاك2،إسائيل!تنيوشئيوخوتني!

وكخشئا،الخطيئيمالذبيحيماالبقرينجخلا"خذ

الرلث.أمامقرباناثهماوقد2صحيخينلمحرقة

لذبيحةالمغزينسسحاخذوا:إسائيللمنيوقل3

صحيخينخولسينوخروقاوجمخلآخطئؤ،

أماتمسلامهيذبيح!كثصئاوثوزا4يمحرقيما،

البوتمفالرئث،يزي!تىشلتؤتةوقدمةالرب"،

لكم".يتراءى

بالبإلىموسىأمرمماإسرائيلتنوفأخذ5

أماتموؤقفواجميعاوآقرئواالاجيماعصخيميما

إلربهلأ،بهأمرماهذا":موسىفقاك06الرب"

قالنثم7قجاة".لكمف!تراءىتعملوته

للرسثوأغتلالمذتحصالىإإتترلث:لهرون

الثامن.اليومقتهواحذااحتفالأيكونانبالخدمةوقياههم
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يهايمفرومحرقةخطشلثعنتكفيرذبيحة

ماالرل!إدوقرلث.الشتععبوغنتف!يلثكن

الربودأ-.أمرمابحتبالش!حبعنيكفر

جمخلوذبغالمذت!صإلىهروقفآقزل!

هرونبنولهوتام9له2.الذيالخطيثةذبيحة

ترود!علىوجغلصالدمفيإصبعهفغص!ى،الام

وأوقذ01قاجمديإ.علىالاتموضب،المذتحص

المذتحص،علىالكبل!وزيادةوالكلتتينا!تم

والجفاالقحموأتا19.موسىالربرأمركما

المخقيما.صخارجفيينارفأحرتهما

هرونتنووناوته،المحرتةذتغئم

المذتحص.جوانسب.أربغةعلىفر!حه،الاتم

فأوقذها،والرأم!بمطيهاالئحرتةوناوئوة

والأكاليغالأمعاةوغستل"1.ا!لذتحصعلى

المذتحص.علالصحرقيمافونوأوتذها

تث!فأخذ،الشئعبقربانهرونوقدم5!

وقا"تةوذتخةللش!عبائذيالخطيئيماذبيح!

قرلتثئم16.الأؤليكاليخلخطيثيماذبيحة

وقرثت79.العادةجربكما،المحرتة

المذتحعلىوأوقذهاينهاقبضتهفضلأ،التقدمة

والكئشىالثوزوذتغ18.الضبا!ص!حرق!مغ

الدتم،هرونتنووناوتة،للش!عب!سلامهذبيحة

وناولوة91.صالمذبحتجواذبأربغ!علىفرشصه

وماأثييومغ،الكئ!ئيومنالئويىينالمشختم

الكبد.ينوالزائذوالكليتيز2الأمعايعالي

هرونفأوقذ،الضذرينيعلىالشتختمووضعؤا

والسماقالضذرانوأ!ا21.المذتحصعلىالمحختم

7.27:أ-3؟ةهعبرجت7

.اا-ا:3رج:صلامةذبيحة:18

الرفي،أمماتمتخركاهرونفحركها،اليمنى

موسى.تهتاككما

ذبيحةتقريم!هرونأكملولما22

رخ!،السئلامهوذبيحيماوالمحرقيما،الخطيئيما،

ص.المذبحغنونرك"وباكهمالمثئعبنحوتدة

الاجيماعص،خيميماإلىوهرونموسىودخل23

الرلتقخافتراءىالثمع!.وباركاخرجاثئم

الرب"جمندجمنناروخرتجث24.الشئعبلكل

فلماالمذتح-.علىوالث!ختمالمحرقةوأحرقب

وجوههمعلووقعواهتفواذيلثالشمعبرأى

ساحدين.

وأبي!ابنافىخطيئة

آبتيوألهو،نادالتينكلوأخ!ذ15

عقيهاووضغنازافيهاوجقليجقرته،هرون

لمعقاسةغيرنازاالرل!أمايموقرلت،بخوزا

الرب"مجنلإيننارفخرجت2جها.يأمرهما

مومىفقاك3الرل!.أماتمفاتاوأكلتفما،

الذينقيأنا:الردثقالهمما"!ذا:لهرولت

الثحبءجميعوأماتم،مقدسجمن!ييقتربون

.!هرونفأسيف.متحا"

آبتي،وألصافانيشائيلموسىودعا4

وأجلا"إتزبا:لهصاوقا"ل،هرونعمعزيحيل

خارخإلم!الممدميالمكال!هذايننسيتيكما

إلىتميقيهمافيوحملاممافأفتربا5.المحلإ"

موسى.قاككما،المخل!صخارج

آبتييما:وإيثامازوألعازازلهرونموسىوقاك6

.22-6:26عدرج:وباكهم:22

مرثاةفأنثد:أو.ف!كتأو::هرونفأسف:0103
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يين.واللا

جداداثاتكمشثمقواولا،رؤؤسئتهمتكمشفوا"لا

كلها.الجماعيماعلىالرب!ويغضصتتموتوالئلأ

اللذييىسكواأنإسائيلتنييسائرمحوزوإنما

خيحةبالبجمندوين7.الرلتنارأحرقثهما

زيحتلأن،تموتوايئلأتخرجوالاالاجيماعص

موسى.قالنكماففقلوا".عقيكمالرل!قسئحيما

خمراتشرلث9"لا:لهرونازب؟وتاك8

إلىدخولكمجمنذ،مقلثوتنوكأنت،ومسكيرا

أبديةفريضةهذه.تموتوالثلأالاجيماعصخيمة

للرلثالفقذستينلئمئزوا01،أجيالكممذى

والطاهر،النجديوئين،صللعموموالمحلل

أمرائتيالقراثفيجميغإسرائيلتنيولئققموا11

،.موسىلسال!علىالرب4.بها

أبنييماوإيثامازوألعازارلهرونموسىوقاك12

الرب"وقائدينالباقيةالتقدمة"خذوا:الباقتين

كلهقذسةفهيئ،المذتحصبجاذبفطيراكلوها

لأنهائقذصبىموجمحفياتأكلوتها3.الحقديسي

كما،الرلثوتافيينتنيلثوحقخقلثين

والكي!،التحريلثضذزوأئا014،أمرث

ذبايحينتنيكوخقخقثتينجغلتهماالقذالز

فتأكلوتهماي،اشرائيلتنويقربهاائتيال!لاميما

معك.وبناتكوتنوكأتمتطاهر،موجمع

يمحركاالشخمصوتايل!يغبهماعيثون15

مغكولتنيلثلثفيكوناني،الرلتأمات!تحريما

".الرب"ولأمركما،أبديةفريضة

الخطيثيما"ذبيحهتيس!موسىطقتولما16

.711--6رج:ا12-س

.0334-70رج:-1415

.9:3،15رجةالخطيئةزبيحةلي!:16

أولااا

وإيثامازألعارزعلى!ايت.أخترنأ!نهغيتم

صءص

تثلالم79"لماذا:وقالال!باقتينيهرونابني

قهيئ؟المقدسيىالموصعص-فيالخطيئيماذبيحة

لكماأعطاهاائذيللرب"الئقديسيىكلمقذسئة

اكان08!الرلتأماتمالجماعيماإئمصغنتكفيرا

وأن،القذس!داخلإلىبدمهايؤتىلمجأن

هرونفقاك91؟"أمرلتكماهناكتألأكلاها

عنالتكفيرذبيحةاليوتمقربا"هما:لموسى

ذيلثومغ،الردثأمماتممحرتةخطشيهما

ذبيحةأكفمتفلو.المصاثمبهذهجمئلأصاتثني

الرد!؟"يرضي-ذللثكانهل،اليومالخطيثة

بإ.آقتتغقرونجوالتموسىسميئفلفا.

الحيوانمنوالنجسالطاهرلثريعة

لتني2"قولا:وهرونالربولموسىاسآوقا11

جمنتأكلونهااثتيالحيواناتهيئهذهإسرائيل

ماجميع3ت!الأرض!علىائتيصال!ايمصجميع

أما4.المهاثمصينوبحترالطفرمشقوقهو

وأمشقوتةعيروأظفارها،تجزاتتيالحيوانات

تأكلوهافلا،مشقوقةوأظفازهاتجترلااثتي

غيرولكئهيجترلائةالخضل:لكمتجح!ىلأنها

ولكفيجتزلأنهوالغرضر"5،النهفرسشقوقي

ولكنهبجترلأئةوالأرنمث6،الطفرسشموقيغير

مشقونلانهوالحنزير27.الطفرمشقوواغير

ولاتأكلرالاتحمهاين8.يجترلاولكئهالطمر

لكم.تجسةفهيئ،تيتةتتسوها

6:17-17.91:رج

3-ة2.:14تثفيمماثلةلأئحةنجد:1102

.الأربثبهصغيرحيوانالغركور5
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:الماءفيمما-جميعمنتأكلونهما9"وهذا

والأنهايى.البحارفيوفشورزعاي!تهماجمغ

يننهوقشوززعاي!لايقاذللثعدا.(وما

فهو،الحيوانيمنالماشفييزح!مابمص

كانوإن،تأكلوالاثحمهينا01لكميىخس!

لم5?جوصءؤ

زعايفلاعااكل2ليجس!.لانهفتجنبوهجمة

لكم.رخس!فهوالماء،فيمضالهوقشور

تأكلونهولاالطيرينتتختبونهما13"وهذا

والجقال!،والأنوقالئ!ر:يىخمىلأئه

4ء

وجميع15،باصنايخهاوالصدىوالخدا14

والسسأدتوالخطالتوالنعام16بأصنايهاالغربالب

والباشتق،والرمجوالبوم17،بأصنافيوالبازي!

والببغاءوالصقر91،والرخموالقوقوالض!اهين89

تأكلواولا03،والخفا!ث!،والهدها،بأصناييما

فهو،أرجعلىتمثياثتيالمحثخةالح!ث!راب

أطوذيىخلال!لهاائنيعداما21،لكميىخسى

كالخراد22،الأرضيعلىبهماتقمزتذجهاين

والخرجوالب،بأصنافيوالذبى،بأصناي!

سائروأما23.بأصنايخيما"والخثدلب،بأصنايإ

رخسىفهو،أرجل!أرقيوتهتدب،اتذيالطير

تسىتنكل،تتنخسونهذ؟ين"2.لكم

منؤكل25،القغيبإلىنج!ايكونجعحها

إلىتجسصاويكونثيابئيغسيلجثتهاحقل

كلتشقوق!غيرطفرتهحيوالؤكل26.الحنضب

تسىقنكل.لكمتجس!فهؤمجتز،لاما

عليسعىماكل27تج!ئا.يكونجثنه

أرجعلىوممشيالوحوشيىصجميعين"راحتيه

ابراد.منأنواعأربعةهافي؟22

11135

يكونجثتهتسىمنوكل.نجحلكمفهؤ

جئتهحقلتنكل28،القغيبإلىنج!ئا

المغيب.إلىنجسماويمودنثيابهيضمل

علتلإب!جمفالكيمالثجس!هؤ2اوهذا

بأصنايخها،والض!بوالفأرالحئاالأرض!:

وسالموالحيرباةوالجظاءةوالجرذونوالوز،03

هاجحغسمينلكمنجسةهذ؟31أبرص!!

كلء!صصىص

دإنجسحايكونجثتهامسمنيدب.

ئعذجمنهاشي:عقيهوصغماكل32،ال!قغيصب

والثيالث،،الخشحبأوعية.تجسئايكرنموتها

فيينقع،مستعقل3ليعاكلوال!ثحع،والجفذ

كلو033يطهرثئمالضغيبإلىتجسئاويكونالماء

كلبكونرووستطإفيشي:وغينهاخرفيوعاء

كانفإن34.فآك!مييروه،نجسماداخي!نم!ما

وإن،بالماءغسيلولونجس!فهؤ،يؤكلطعاما

تكنمهماتج!فهؤيثرل!،ثتراباكان

يرعاؤة.

يكونجتيهاجمنعليإ!ما!3"كل

فأهدموهما.موقدةأوتنوراكانفإن،نجسما

النغأمما36.لكمتكونقتجسة،تجسةهيئ

ولكنءطاهرافيكون،3مامجتمعئكلواليئر

وغوإن37.نجس!افيكونجثةوهيت!صهاإفيا

لمحهؤ،يززعتذرأممبعلىجثةوهييث!ا2شي

ينهاشيع!ووخما:التذيىعلىكاننإن038هرطا

نج!لكم.فهو،جئةوهيئعليه

كله،ألكميجلصمماحيرانمات"وإذا93

ومن04.القغي!بإلىتجس!ايكونأحات!مهفإن

ئلأ.كالدب:راخيهعلىيعىمنت27
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إلىتجستاويكونثيابئتغ!ميلجثييماينأكل

ويكونثيابهتغسيلجثتهحملومن.المغيب

القغيصب.إلىتج!حا

علىت!لإب،التيالحشتراب41"وجميغ

كلتأكلواولا42.يؤكللارجسىمممااللأرضيى

ئرتمماجملد،أرقيوعلىتطيهعلىحباما

أنفس!كمتذتسوالا043يىخسى!ؤ،أرجله

تجسين.فتكونوا،بإتضنخسواولاينهبث!يع

وكونوافتقلائعوا،إلفكمالربو44"أنا

أنفضكمئتخسوأولا.قا!وسىأنالأليقديمين

علىمتحركةتدب"ائتيالحشترابم!ن3بشي

أرضيىميئأخرتجكمائذيالرب"نأنا45.الأرضيى

أنالأنيقذيسجنفكونوا،لكمإلفالأكونيضر

.،قذومن

وجميعوالطيرالب!ائبمصشريعةهذ؟46

يدبةويماالماءفييتحركجمحاالخيةالمخلوقاب

النجس!يي!تميزونبها47.الأرض!على

لاوائذيئؤكلائذيالحيوال!وتين،والالاهر

ئؤكل،ا.

الولادةشريعة

يبني2إتل:فقاكموسىالربلمكلتم12

دكرا،فوبدتآمرأةحيقئإذا:اسرائيل

طسها.أتامصفيكماأئامستبغةنجسةتكون

ثلاثةوتنتطر04المولود"يختنالثامنيصاليوموفي3

.16:بطا1؟91:2رج:44-45

،17:12تكرج:المولوديختق:1203

.21ة2لو

،24-2لورج:حمامفىخى8:

13و12و

شيثائلايحىلا،دمهاليتطفرآخربوئاوثلاتين

تيمحتىالققدس!تدخلولاالمقاسابين

طهورها.أئائم

هءلم4ص5

اسبوعينيتجسةتكون،انثىؤلدتفإن5

يوهاوستينسيتةوتختطر،طفيهاأتامص!كما

طهورها،أئامتتموعندما6دمها.ليتطهر

خوليبخروفي2تجي،أنثىأوكانيذكم

خطئيماذيحةبيماههأوويقرخ-حمام،محرقة

الكاهني،إلى،الاجيماعصخيميمابالبإلى

ينفتطقر،ع!نهاويكفرالرب"أماتمفسقربها7

وأذكراتيذاتتيشريعةهذ؟دجمها.شيلال!

،خروبئ!نتميلثلاكانتوإن8.انثى

أحاهما،فىحمامفرخيأويمامتينفلتأخذ

عنهافيكفرخطيئيما.ذبيحةوالآخرمحرتةكل

((.فتطص،الكاهن

البرضبلوىلثريعة

فقاك:وهرونموسىالرب،كلتم13

واحفد"لةطفحةاونتؤتذي!حفدفيكان2!تن

إلىففتحفمر،"البرصيىبلوىإلىئشيرتمغة

الكقنة.تنييماينوأحدإلىأوالكاهنهرون

فإن،البذنيحفداء!بالاالكاهنفيفخصن3

الذاءومنظر،أيفىش!غرالداءموصعصيكان

فإذا.البرصيىتلوىفهؤ،تذيهجفدينأعمق

وإن4.يتجاستيهيحكم،كذطثالكاهنرآة

أمراضعلىالعبربةالكلمةتدل.البرص:1302

تدلكما،(ه:38مز؟7!2أي)رج.المئعددةالجلد

وأ47-95(:131بالثياببعلقالذيالعفنعلى

33-53(.:141الببمجدران
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قنظرهالا،بذيهحندفبببضاةتمغةالذاثكان

يحجزة،أبيضىشتغرهاولاالجفل!ينأعتق

أليويمفبيفخصهثم5.أئامستبغةالكاهن

فبتتقشىلم5الذاأنرأىفاذاالسئا!ء،

يفحصهئنم6اخرأثامستبغةيحجزة،الجفد

دايهن2الداكانفإن،ثانيةالتتإحصصاليومفي

يطهارته.يحكمالجطلإ،فيمتفشىويخراللوني

وإن7.وتطهرثياقيفتغحيل،جفدلةطفخةحي

نف!تهحمرضنتعدماحئد؟،فيالطفخةتف!ثئ!ب

الكا-هزإلىيحضر،ئطهيرهلأجلالكاهزعل

!فتفشتالالفخةأن+الكاهنرأىفإذا8.ثانية

ننصى.ف!،يخجاسيهيحكم،الجفل!

ء4

فاحضربرصتلوىاحذااعحاتت9"وإذا

جفد؟فيفرأىالكاهنففخصمه01الكاهزإلى

اتنوءفيوكانابيضنال!ثسغرجقلابيمنتو!ا

بدييما.جفل!فيمزمنبرص!"فهو،حيلحم

لأ"نهيحخزةولايتجاستيماالكاهنفيحكم

وغطىالبدنيصفيالبرخرخوإن012نجسى!

تدتيقغمما،قذضيإإلىرأسيإينب!الئبتقى

البرعىفرأىالكاهنوقحضه13،الكاهزتضر

آئقلتلأتهديطهازييمالمجكم،بذيهجميعغالى

همه*

ظهريومجاءوإن".طاهرفهو،ابيف!كله

رأىفإذاهلاا0تجممافيهون،حيتحمالبلأل!في

فاللحئميتجاسيإ.يحكئم،الحيالفحتمالكاهن

اللحمرتجعوإن16برص!.لأ"نهنج!ىالحي

فإذاا07الكاهنإلىالرجليجيكلفآبي!ىا-ليئ

،بيضاءأنققتتالتلوىأنفرأىالكاهنفخضه

طاهر.ف!هؤ،بطهاريإيحكم

4-ه.آق91:

دملةبدييماجفدفيأحاكان18"وإذا

ابيف!نتو:الآملهموصمغ-فيفصاز91،فبرثت

جملىفلتغرض!،حمر؟إلىتميل2بيضاتمغةأو

منظرهافرأىالكاهنقحصهافإذا02.الكاهن

مجكمأبيف!،وكتغرهاالجئل!ينأعمق

الافىملإ.فيطلضتبرصيىتلوىفهيئ.بتجاستييما

ثتغرافيهارأىفاالكاهنفحصم!اوإن21

وهيئالجفلإ،ينأعضقوتجذهاولاثأبيفن

هيئفإن022أئامستبعةيححزةاللودأ،دايهتة

ف!ى،ينجاسييماالكاهنيحكمالجفل!فيتقثمت

ولممكانهااللمغةؤتقمبإنةولكين23.تلوى

الكاحنفتحكم.ملة4الاأثرلهىثتتفشى

بطهالهت!.

نار،كيبدبيماجفدفيأحاكان24"وإذا

إلىتميلبيضاءأوبيضاةتمغةالكىأثروكان

ال!ثصغركانفإن.الكاهنفتفخضها25،خمرؤ

ينأعمقتنطرهاوكان،الفمغةفيأبيضن

فيحكم.الكيفيطقغبرصىفهذا(لجفلإ،

ولكن26.برصبلوىفهؤب!نجاسيإ.الكاهن

ع!

شغرااللمعهفيراىفاالكاهنفحصحهاإذا

وهيئالجفد،ينأعمقوتجذهاولا،أبيف!

ثغ27.أئامصتبغةتححزة،اللودبدايهتة

كانتف!!،السمابمصساليومفيالكاهنيفخصة

تلوىفهؤبنجاسيإ،تحكمالجفلإيخأتق!شت

ولممكانهافيالقمغةوققحبوإن28.برصي

ئتغفهيئ-،الفودقدايهنةوكانتالجفدفيتتقشى

أثرفهي،بطهاريهالكاهنفيحكئم.الكبئ

الكي.
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فيتلوىآمرأ؟أيريرجلكانتداوإذا92

.الحلوىالكاهنفلتفحع!03،ذقعهأورأسه

شتعروفيها:الجفدمينأعمققنطرهاكانفإن

فهؤينجاسييما،الكاهنيحكم،دقيقأشقر

فإن31.الذقنأوأس!الربرص!أيما،قرخ

ينأعمقتنطرهاتجذولمالكاهنفخضها

المبتقىيحجر،4أسودإشتغرفيهاولاالجفد،

اليويمفيتفخص!هثئم32أئايم!.ستبغةلالقرعص

فيهولا،متقشىغيرالقرعكانفإن،السئاجص

الجفد،ينأعمقتنطرةولا،أشقرثتغر

،صموصعالقرعتحيقولاتحغرهالرخلتحيق33

يفحصعهثم"3.اخرأيامسمشهالكاهنومححزة

فيئتفشىغبرالقرعكا!فإن،السئاجصصاليومفي

يحكمالجفلإ،ينأعمقمنطروولاالجفلإ،

نإولكن35.وتطهرتياتهفمغ!يم،يطهارته

طفر،تعذماالرخلحفل!فيالقرعقثى

غنيقتثسفلاعذيلثفرأىالكاهنفقخضه36

نإولكن37تج!.الرجللأنالأذقرالمث!غر

أسود،شرفييماونضتؤق!القرغأنرأممط

اكاهنفيكم.طاهروالرجلترأفيكون

8لص.يطها

بيف!لضعآمرأ؟أويرجلىكانت"وإذا

كانبفإذا.الكاهنفحفخصه93،بدي!حفدفي

بققفهؤ،بيافيإلىتميلاللودبدايهنةاللمع

طاهر.والزخل،الجفلإفيخرص!

،أص-.أسه!هلمسقط045"ص
وهههـحصلحهـوصصرسعرمن

الأشقر.الشعرعكحىالصحةعلامةالأصودالثر31:

03.آرخ

؟24:17حزرج.الحزنعلامةةرأوريكشف:45

وجهيماجهةصينشتغر؟س!قوطكانوإنا".طاهر

فيكانوإن42طامر-وهؤ:أصقعفهؤ

إلىلسميلييضا/بلوىالصثغةأوالخصميى

فيأوقرعييمافيخرقيبرص!ف!ؤحمر؟،

نتوكانفإن،الكاهن3"فيفخضه.ضفعيه

برصيىكقنطر،حمرةإلىمائلاأبيفنالبلوى

تجسى-وهؤ،أبرص!فالرجل44،البذبجفد

رأسييما.فبالملوىمنبنجاستهالكاهن!يحكم

ثاتهيهتسىال!لوىب!صائذي"والأبر

شارتييماوئغطي،-رأشهويك!جص،ضشفوقة

بيمادامتمما46نجس!.نجس!،:وينادي

خارجوفيمنفرداوي!كن؟تجسئايكونال!لوى

القحفه.

العفنبلوىلثريعة

ضوفمنثو!يخأ،الغقنللو-كا.اذا"47 ص.ءى.لص

ينلحضتهأوستداةثولبصفيأو48،كتانيأو

ينيصتعماأوكلجفدأوفي،صحوفأوكتالؤ

وأخضؤإلىتميللاقنطرهاوكان94،الجفد

علىويعرض!العفزئقوىهؤفذللث،حمرة

علويقملالملوىالكاهنفيفحم!005الكاهن

ثثم051أتامصتبغةالتلوىأصاتتهائذيالضتاعص

التلوئفيهتقشستفإن.السئابمصصاليومفيتقخضة

فيحرق52تج!.وهؤمفسيداغقئاتكونو

نأفرأىقخقمهوإن53.دالئايىالقتاعالكاهن

بقسيهيأمر54صالمتاعفيمتقشيهغيرالملوى

بعديفحصحهتم55.اخرأيامس!بعهعليهويقمك

46()آالأحياءعالمعنقعفالأبرص.6ةاص.لاق

ميتا.فاعبر

العفن.أوالبرصتعنيالعبريئال!طمة.العصن:47
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قنطرها،يتغيرلمالتلوىأنزأىفإن،غسلإ

وئحرق!تيجس!فهؤ،فتقثتييماغيركانتولو

وأصالمتاعظاهرفيالضربةلمكانمبسموام!،بإلألنايى

فرأىغسلإتعذالكاهنقخضهفإن56.باط!يمافي

منأوالئودبمنففيقطغهاالفود!داكنةالبلوى

أفرخت،تكونئانيةظهرتوإن57الجفد+

تعذالحلوىزالبوإن58.بالنارالقتاغفليحرقي

وتطهر.ثانيةيغستلغسل!

س،

الصوفيثولبفيالغفنيتلوىشريعةهذ؟95

فيأواللحقإ،أوالسئدىفيأو،الكتايىأو

وأينجاستيهاللحكمالجفلإ،أميغهصجميع

طهارتها".

طهرهبعدالأبرصشريعة

إهذ؟2؟فقاكموسىالردثكبتم14

بيمائؤتى:طفر؟يومفيالأبرصيىشريعةتكون

خارجإلىالكاهنفيخرج3،الكاهنيءإلى

ين:بزيالأبرصنأنرأىفإذا.يتفخضةالمحتيما

يؤخذبأنالكاهنيأمر4،البرص!تلرى

،أززوعود،طاهرال!حيالقعصفورأدزللمتطهر

ينواحدصبذبحالكاهنمرويأ05وزوفىويريز

جار.ماءعلى،خرلتوعاءفيالعصفوزيز

الأزز،وعود،الخيالعصفوزويأخذ

ءص

مدفيكلههذاويغحس!،والزوفى،والقرمز

وترشى7،الجاري2الماعلىالقذبوحصالعصفور

،مراتستبغالبزصيينالمتط!عل

وجهعلىالحيالعصفوزويطلق،ويطفرة

؟14:هلو؟44ة1مر؟4؟8مثرج:14-2

14913أو

وتحلق،ثياتهالمتطفرقغ!يلثم28.الصحرا

وتعذ.فيطهربالماء،وتغت!يلشمغر؟،جميع

خيمن!صخارجقيوئقيئمالمحفةيدخلذلث

..19ء"ص"س
جميعيحيقالسئاجصاليوموي،ايامسبعه

شتغروجيئ،عينيهوحواحبودقييمارأسيةشتغر

فصطهرش.بالماءويستحمثيابه4وتغسمل،بديه

صجيخينخروقينيأخذالثامزصاليوموفي01

منالقف!أعشاروثلاثةصحيحةحولئةوفعجة

زيحب.وحقبزيتإ،ملتوتةتقدمهقربانالذقيتي

معالمتطهرالرجلالمطفرالكاهنويوقف"

خيميمابالبجمنذالرب"أمماتمهذ؟قرابيييما

الخروفينيأحدالكاهنويأخذ012الأجيماعص

الزيحب،حق-،إثمذبيحةلسقربئ"

ويذبغ13.الرلثأماتمتحريكافئحرتهفما

ذبيحةيذبحخيسثالمقدص!الموصعصفيالخرودت

هيئالإثمذبيحةلأنى،والمحرتةالخطيئيما

كلمقذسة،الخطيئةكذبيحيماللكاهز

الإئمذبيحيمابيم-منيأخذثئم14.الئقدييى

وعلى،اليحنىالمتطهراذدطصخمهعلىويفع

العمنىءرخل!صهامصوإال!منىيدهإصهامص

وتض!ثالريمبحقينالكاهنويأخذ15

إصتعهتغمسىثما6.اليسرىالكاهنراحيمافي

،المسرىراحي!فيائذيماالريمبفياليمنى

الزلث.أماتممرابمتبغبإصتي!جمنةويز!

وينراحييمافيالريبينبقيئيمايأخذثم17

أذلقشتخحةعلىويضمعهالإئمصذبيح!دم

وعلى،الئمنىتد؟إب!ثاموعلى،اليمنىالمتطفر

.17:14
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فيالريت!ينوالباقي18.الممنىيىخل!-إبهام

شصصءرو3

ويمفرالمتطهرراسيىعلىتصبهالكاهنيراح!

الربء.أماتمكلغنة

ليزيلالخطيثيماذبيحةالكاهنيعمل))ئم91

الححرقةويذتحع4نجاستتهالمتطفرغز

المذبح،على،التقدمةصر*ها،و02 صاو!جد

فيطهر.،اهنالكاعنهويمفر

تاةتمللثلأفقيرأالمتطفركانان21"
-صاوء

إثمذبيحةاواحاخروفاللربرفايقرلث،ذيث

ويقام،غنةل!كفزالرب"أماتمانكاهنيضكها

زيحؤ،وحقبزي!ؤقلتوتاالذقيتيمينو!ة

ماحست"ا،حمام.صةأ.!اير22
صة!ى!و!رجم!ومميي

خطيئةذبيحةأحاهمافيكون،ياة!يلث

قة.مضوالآخر

اليويمفي،كليمابذللثالمتطهر333"خي

خيمهبالبجنذالكاهنإلى،طفرهينادامن

خرومتهنالكافيأخذ024الرسثأمامالاجقماعص

ويخركهما،الزيحبوحق-،الإثمذبيحيما

ويأخذالخرودتيذبحثم025الرب!أمامتحريكا

المتالقرأذد!ثتختهعلىويضمعدى4ين

إبهاموعلى،اليمنىتد؟إبهاموعلى،ال!منى

راح!يمايزيئاالكاهنوتض!!026الئمنىرجطيما

كل"ص،

مراتمتبغاليحنىبإصتجهينهويرش27اليسرى

أذل!شخفيماعلىينهويفمع28،اكلثأ!اتم

الئمى،تد؟إبهامصوعلى،الئمنىالفقفر

مدوضعحيث،الئمنىيىجلهصإبهاموكل

يضغةالزيبهذاينوالباقي92الإئم-.ذبيح!

الرب".أماتمعنهتكفيراالمتطهررأصيعلى

ةةأتال!اصالفتطهركل*تهـث03
ولرحيم!يني-ينيمرب3

واحدا31،ياةتميكهماح!بعلى،الح!امص

ويكفرتقدم!مغمحرقةوالآخرخطيئةذبيحة

الردث.أمماتمغنهالكاهن

ولابرصبىتلوىبهكانتتنشريعةءهذ32

ينها((.ظهير؟توارتمتميلث

البيوتفيالعفنبلوى

"متى34:فقاكوهرونموسىالردثكسلم33

3.3مفكالكمأعطيتهاائتيكنعانأرضىدخلتم

يجي352،أرضكمفييميصتىالعقزبلوىفأنزفت

ليتبئيئ:تهويقولاالكاهزإلىالبيبصاحب

الكاهنفيأمر36.التلوىيث!بهماالبيبفي

التلوىلفخصى،يدخقهأنقبل،البيب2بإخلإ

يدخلثم،البيبفيمماجميعتتنحسنيئلأ

حيطال!فيالتلوىكانصب+فإن.البيتيترى

غميقوتنطرها،ئخضرةأوئححرةئفغاالب!يب

ويايلهالبيمبينالكاهنيخرج38،الحائ!في

ال!ابماليويمفييرجغئم93.أيامستبعة

في--تفصئتالتلوىكانبفإن،وتفحممة

الئبتلا؟الحجاقيبقفعصيأمر04،حيطايه

المدينيما،صخارجنجسيموصعءفيوقئجها

جه!كلينالبيبداخلحيطالبويقشئر

4ص

خارقينجس!موضعفيالمقشويىالترالأوطرخء

محانوتوضعأخرحجارةؤلؤخذ42المديميما.

ويطينآخرترال!ويؤخذ،الفقلوعإالججاق

اليبفيوطقغتالتلوىعادبفإن43.البيت

وتط!ييه،البيتوشرالحجارزقفعصبعد

التلوىرأىفإذا،وتفخ!مهالكاهنيدخل4"

تج!ى.وال!بيت،مفسياغقنفهيئ،فيإتف!ث!ت

ترأيه،سوجميعوخث!بهيحجارته5"فيهذم
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ومن46؟-المدينةخارجتجصىموصعفيويطرح

يكونفيهايقفلالثيصالأيامطولالبيصتدخل

أكل،أوفيهناتمومن47.الضغيسبإلىنج!سا

ثياقي.ففتغ!حيل

فرأىوفحضهالبيتالكاهندخلوإن48

فلئط!رة،تطيييهتعذفيهمتفثيبماغيرالحلوىأن

لتطهيرهفيأخذ94.ينهزالتالتلوىلأن

وروفى،،ويريرا،أزروكود،غصفوزين

خزفييرعا-فيالعصفوريلأيناواحاويذبح05

وفى،والز،الأزرعوديأخذو051جالي5ماعلى

كلهذللثويغمص!،الحيوالعصفوز،والقريز

،الجاريالماءوفي،المذئوحصالغصفويىدمفي

البيتويطهر52.مزابستبغالبي!بعلىوترث!

الخيوالئصفويىالجاريوبالماءالغصفوربذم

ئطيقثتم53.والمرمزوالروفى،الأزروكود

وجيماعلىالمدينهصخارجإلىالخيئالعصفوز

فتطهر.البيحبفيويكفرالضحراء.

البرصيتلوىينلكلال!ثئريعةهيئ4!يللث

ومن56،والبيوتالئيالبفيوالعفني55صوالقرع

تعر!احئى57،واللمغةالجفدوطفخ!الئتو2

1(.والالهارةالئجاسةتكونمتى

الجسديفرزهمالثريعة

:فقالوهرونموسىالزبفىكلم15

ستتلاذبجسد؟كانقن:اسرائيللتنى2"تولا

أختقنأوجستلإهينساكستوا/3تجسىفهؤ

يكونعقيهيستلقنراشىصاكلبإءحستاة

يكونالأميغإينعلييماتجيس!ماوكل،تجسما

ثيابهفليذميل،فراث!هشىومن5تجس!ا.

القغيحب.إلىخ!ئاويكونلم،بالماهوتستجم

صاح!عقييماخلىماعلىجق!ىوتن6

ويكونيالماءوتستجئم.ثيابئلمفليغ!يل،الح!لالط

صاحمبج!س!دلضمنوقن.*7المغي!بمإلىتجس!ا

ويكونبالماءوقستجئمثيابئلمفلعيل،السئئلالب

السئلإد!صاحتبصقوإن8.القغبحبالىنجس!ا

وتستجئمثباته"الطاهرفلتغسيلالالاهر،على

ماكل9.الخغيبإلىتجس!اويكون"بالماء،

تج!ا.ي!نالسئيلالأصاحبعلييمايركب

إلىتجس!ايمونتحتهكانيفاشيثالضىفتن.؟

ثياتةيغسيلينةشيئاحقلوتن-التغيب

القغيحب.إلىخسثاويكون"بالماء،وتستجتم

غيربيذينيالئثلانيصاحبلق!هقنكل"

بالماء،ويستحئمثياتةفلتغسيل،بالماءتغسولتين

لضسىوإذا12القغي!ب.إلىخسماويكونكل

يرعاءأو،يخك!محرخرفيوعاءالسيلالقصاححب

ستيلانيينطهروإذا13،بالماءفليغ!متلخثتب

بماءويستحمثيابهتغسيلثتم،أئامس!بغةينتطر

واقمامتينتهيأخذالئافيالئوموفي14حار.

بالبإلىتالرلثأطمإلى2وبحيئحمامفرخي

الكاهن.إلىويدفعهماء،الاجتماعخيميما

خطيثبماذبيحةأحذه!ماالكاهن"افيقرثكل

الردت.أماتمغنةويكفر،محرقةوالآخر

مضاجعة،ئطقةرجلمينخزخترإذا16

إلىتجس!اويكونبالماء،بذنيجميغفلتذصيل

،شي:شهاأ!ابهلمأوحفدثولبوأيفى17.المغيب

الضجب.إلىخيم!اويكونوبالماء،فليغستل

فئي!شجميا،نجطقهامرأةزجلضطجغوإذا18

المحغيب.إلىنجتيتيويكونالببالماد
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حستلإهايندمستحلانأةلآكاناذا91
."ء!مروء

طفيها،فيتكونأتامفستبغةاء،الئساممعاده

الضغضب.إكتحسئايكونلضحتهاقنكل

طمثهافيعقيهأوتجيمم!تضطجعماوجميغ02

تغسيليراشهالضمنقنكل21،تجسئافين

المغيب.الم!تج!ئاويكون،2بالماوتستجثمثياتة

لغسا!ثيالهشامفاتحلس!عقهصصص.ه22 .-ء-ص.سص-لمسمى

مص"ص

الضغيب.إلىتجعماويكونبالماء،ويستجم

جالسةهيماعلىأويراشهاعلىكانهـان23

إلىتجسمايكونلقستهقمق،شيتعقيه

طفثهافصاززجلضاتجغهاوإن(2.القغي!ب

تستلتييرا!ثيىكل،أئامستبعةتجسئايكونلمعقييما

نجس!ا".يكونعقييما

غيرفيكثيرةأتافاامرأ؟دئمساكوإذا25

أئايمجعيعءفيفلتكن،تعذةأوطمي!اوقب

ئمل26طفثها.أئام-فيكماتجسةسصتلايها

يكونعقييماتجيسماكلعقي!تستلتييرافي

تجسصا،يكولىمنهاشيئالمح!ىقنجمل27.تجس!ا

إلىتجئآويمونلالماءوشستجمئياتهقجل

قلتنتطرستلايهاينطهرتوإذا38.المغي!ب

تأخذالثامزاليوموفي92.تطفرثم،أئايمستبعة

إلىبهما2وتجتيحمامقرخيأوتمامتيقلها

فحقرل!03،الاجيماعصخيمهبالبإلى،هنيالكا

والآخرخطيئبماذبيحةللرتتأحذفماالكاهن

ستحلانالرب"أمامالكاهنغ!نهاويكقر،محرقة

ثجاس!ها.

18091.02:18،رجة"15.2

ا-01.2:رخا:160

.7ت9عبر!ةالقدسإلى:2

16او

يئلأالئجاسةاصاشلتنيئجتبال!هكذا31

بينهم.اتذيمسيهنيبتجيسهمنجاسمهمفييموتوا

يثهتخرجوتنشيلاندبيماتنشريعةيللث32

المرأ؟وشريعة33،بهمافجتنخسىمضاجعةنطقة

انثى،أوذكرا،مملإنكليهومنطفيهاأئامفب

".نج!م!ةيضاجعائذيالرجلوشريعة

الكفارةيرم

هرونآبتىموبلشدموسىالزب!كلتم61

فقاك2!مقذصةغيرنازاالرلثأماتمقدمالائهما

وقسبكلفييدخللاأنأخهـيلثلهرون"قل:ته

الجطاءأماتم،الججالبداخلإلى8القذسيىإلى

أظقرلأني،يموتيئلأالعهدصتابوبكلى)ئذى

يدخلأنيميهنه3الجطاء.قونالسئحالبفي

ا!طيئيمالذبيحيماالبقرينبجخلىجاءإداالقذسن

-

كتال!ينكيضاوتلتس!4للفحرقيما.وبكئش

-ءكلء

وعلكتالإصينسيروالبدنيعلىويكون،مقذسئا

?ء

جممامةراس!علويضغثكخابينجزاموستطإ

بما2بذتةتغحيلمقدشةثيال!وهيئ.كتافيين

تنيجماع!جمنل!ينوبأخذ05تلتستهاأنقبل

وكثشاالخطئيمالذبيحةالمغزينقيستيتياسراثيل

الخطيئ!ذبيحيماجمخلهرونفيقرل!06للمحرقة

ثم7بيتإأهلوغننفسيهغنويكمر،تهائذي

باصبجمنذالرب2أممامويويفهماالتي!ينيأخذ

قرعتين:عقيهماويلتي8الأجيماع-خيميما

فالتيس!9.لغزازيل"وأخرىللرب2إحداهما

المقفرةالأماكنفييقيمشيطانايعم:عزازيل:8

مشتقةعزازيلكلحةإنيقولآخررايهاك.؟هآرج

العربية.فيكذلكأبعدالعبدبةفيوشاهعزلطالفعلمن
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ذبيحةللرتيقربهالقرغةعقيهوقعتائذي

القرعةعتيهوقعتأئذيالآخرأفا01،خطيثه

عنه،ليكفرالرب"أماتمخثافيويفهلملغزازيل

البرييما.فيغزازيلإلم!ويرسله

ائذيالخطيئ!جمخلهرونيقرد!"وحين11

يملأ12،بيتهأهلوغنلفسيماعنويكفرله

اقىب:،اأممامالمذب!قوقييننارتجمرالمجمرة

!صءص

ويدخل،قدقوقاغطرأتخوزاراحتي!يملاك!ما

علىالتخوزويخلني13،الججمالبداخلإلىبها

عليالجطاء*دخانهئغطيئحئىالرب"أماتمالنايى

ويأخذ14يموتيئلأيراةفلا،الغهلإتابوب

وج!علىبإصتي!ديرش!،اليخلدبمين

.مرابس!بع3الجطاأماتميرش!ثئم،صالجطاء

ائذيالخطيث!تيسىيذبحذلك"وتيعذ15

الججالبداخلإلىبذييماويدخل،لل!ثئصب

"""لم

فغلكما،واماته2اليطاوجيماعلينهويرش

القذميىعنيويكفر016*الخطيثهجمخلبذم-

وجميعومعاصيهماشرائيلتنيتجاسيماجمن

الاجيماعبخيميمايفعلوكذيلث.خطايافم

فيأحدتكنولا17.نجاساييموستطالقائميما

فيللتكفيردخول!منذ،الاحيماعصخيميما

وعننفسييماعنفيكفر،يخرقيأنإلىالقذصيى

يخرجثئما8.إصرائيلتنيجماعةكلوكنتيي!

غنه،وئكفرالردتأماتمائذيالمذتحص"إلى

علىويضعالئيسيىودمصالجخلدمصينفيأخذ

الدخاذفي.91:9خرفيتلناهمارج.دخانه:13

معا.وخق2(:16الأحاضرالله

.12ت9عبرج:15

ممبهة.قىجحة.التقدماتمذبحأيالمذبحإلى:18

ينعتييماوترش!91.جهيماكلينالمذتح-فرول!

ينويقدائ!هويطهرة،مرأبسغبإص!عهالامص

التكفيرينفرغومتى02.اءائ!يلبني.قجاسه

وغنالاجيماعصخبميماوغنالقذل!يىغن

علىتدي!ويقغ21الحىالئيس!.ئقرلث؟المذت!ص

تنيصآثامصبجميععقيهويترتالتييمرأسي

يضغهاوبذيلثوخطابافمومعاصي!مإسرائيل

زجليتل!ال!ري!إلىويرسيفةالئيسيىرأميىعلى

ذنوبيمالتيجميعفيحمل22.يذللثمستعا

منقطعبما.أرضوإلى

هرونيدخلالئيم!ئرسيلأن23"وبعد

آجستهاالخالكتانالثيالتوتنزعالاجيماع،خيمة

تذميلثئم024*فناكويزكهاالقذسىدخول!جمنذ

ئيابهوتلت!عىضلآ!ىموصعفيبالماءبذته

تةومحرقتهحربشللىب"فيقر،تحر!و

الشدب.وغننف!ييماكنوئكفر،ال!ثصععب

المذتح-.علىتحرقهالخطيئإذبيح!وشتخم25

ثيابئقضيلكزازيلتي!يرسيلواتذي36

ءوفى

المحلة.يدخلذللثوبعلأبالماء،ويستحم

الفذانالخطيئةوتسىالخطشةعخلأما27
--ص.و

القذسيى،فيلاتكفيربذمهماهرون"دخل

جلودهماوتحردقالقحلهصخارجإلىفيخرتجالب

تحرقهماوائذي028بالنايى"وزوئهماوتححفما

يدخلذللثوبعد،بالماءويستحمثيابهيغس!ل

القحقة.

فيالذتالمذبحإلىويتجهالقدسسهرونيخرج

الخيمة.

.44:91حزرج:23

11-:13برجة27
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السبتفريفة

اليومفب:أبديةفريضةلكميكونداوهذا92

نفوستكتمتذللونالسئماج-المثئهرينالعاشر

فيك!مالأصيلعملا،شقلونولابالضومص

يكفرصاليومهذافيلائه03،والذخيلوالغريب

جميعينفتطهرون،كنكم-لتطهيركم

لكمعطلهس!ثمتهو31.الردتأما!خطاياكم

فريضةويمونصبالصومنفومتكمفييماتذللون

أبييمامكالنكاهناالقمسوحوالكاهن32-.أبدية

غنكمويكفرالمقذسةالكثايىئيالتقلبس!

ص،والمذبحالاجيماعصوخيميماالفذصيوغن33

هذا4!فيكون.كلهموالجماعيماالكهـتةضوغن

غنالخطاياءجميعلتكفيرأبديةفريضةلكم

كمافكان."*ال!منةفيواحدةمرةإسرامميلبني

موسى.الزب!أمر

الدمقداسة

وتنييمالهرون"فل2:لموسىالربدوقاز71

كل3:الزبدي!أمرماهذا:اشرائيلتنيوساثر

وأالضحليمافيمغزاأوغنماأوبقراذتحاشرائيلى

خيمةبالبإلىب!يجىولم4المحلةصخارجفي

ضسيهنه،أماتمللرلثفربائالئقاتةالاجيماعص

شعبيما.تينيوأقطعه-يندماسقلثكتناحاسيبة

تجيئواأنفصاجمداالآنمناشراليلتنيفعلى5

2،الضحرافييذمجوتهاكانوااتتيبذتائجهم-

خيميمابالبجمنذالكاهنيإلىالرصثإلىبهاخيئون

.711-:92عد؟32-26ة23رج:9234-

؟4ة9ئك،26-7:27رخ:17001-14

23.:15!،12:1623تث

17او

للرث".سلام!ذباثغوبذتحوتها،الاجيماعص

ير،
جمندالربرمذتحصعلىدقهاالكاهنفبرش6

فترضي،ال!ثحخيئوتحرقالاجيماعصخيميمابالب

ذبائحهمالآنبعذيذتحواولا7الرب".راثخته

،

تللثبعبماديها.الزب"وتخونوالأ)التيوصيللالهإ

أجيالهم.مذىلهمأبد"لةفريضة

اشراليلبنيمندرأيكارجلى.ل!م84"وقل

لم?"ص
وامحرتةاصعذتينهمفيماالنرلاءوالغرباء

الاجيماكرخيم!بالبإلىبهايجىولم9ذبيحة

؟اوإذاشعييما،تينينأتالعهللرلثي!قرتها

شمبإ.بينيينواقطعهاواجههذماأكل

جعلتهولذللث،الامسد!هيئالجمتئدفتفس!"

لأن،نفوسيكمغنبهيتكفرواالمذتحصعلىلكم

يحنيقلتايهذا2-النفسيغنييكفر*الام

لا:اتيت!مفيمالزيلىغريبولكلاشرائيل

ينضيذاجمنفمصاددتقنكل013دئاتأبهلوا

دمةفليسفلث،ئؤكلالزالفذينيالطيرأوالوحثم!

فيهيجصحدكلافتفص!4.بالترالبويغال!

ذتمنأكلوالا:إصائيللتنيفلثولذلذ،ذيإ

فكل.دمههيئجتل!كلنفسنلأن!،ماج!تد

شعبيماهـ.تينيينأقطغةأكقةت!

أصيلأ،فريسةأوجثةأكلمن"كل5؟

بالماء،ويستحتمثيابهفلتغ!يل،دخيلأأمكان

فإن16.تطهرئم،الضغيحبإلىتجماويكون

إئحيما".عاقبةتحفلرفضن

.المغفرةعلىيحملأويكفرالدمت11

22.:9بربئ
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الجنسيةالعلائق

لتني2"تل؟فقاكالربهـموسىوكلتم18

أهلبعضلكما03إلفكمالرب!أنا-:إسرائيل

أهليعضلوكما،نعظوالابهاأقئمائتيجمفر

ويخأ،تعملوالاإليهااديخلكمائتيكنعانأرضيى

بأحكامي،آعضلوابلى4نسلكوا،لافرايصسهم

الردتفأناف!يها،وآسلكوالفراثضيوآخضعوا

غيئفقنوأحكاىقراثضيفآحفظوا05إلفكم

الربفى.أنا.يحإ"بها

الرجيمفيقريب!إلىأحاتقرلث"لا

غورةيمش!لا7الرب!.أناغورتإ.لكش!

لا،أئلث!يئ.أملثغودضبكشصأبيلث
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كل،ء4د!

واقدسكم.قدوس

نفمتهادئسثكاهؤرجلىآبه9"وكل

بالار.خزق،أباهادنسثتكونبالزنى

ائذي،إخويهتينالأحظم"أ"والكاهن

لتلبسىوكرس،الق!ئحصزيحترأسي!علىضب

ح.3:8خررج:وعلألبناتدر:24

منبهتالكاهنشنجسلا:بديلةترجمة210:4

زوجته!أهل

.ح27-91:28رج؟5
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يمزقولارأسةيك!ثيفلا،المقدم!ةالئيالت

ولو،تدخللاتيب"وعلىجدادأ".ئياته

معتديوين12.تتنحس!يئلا،أمهأوأباةكان

الضنذوزالقسثحصزبصثوعقيهتخرخ!ل!المكذس

الكاهنيوعلى013إلههالرلثأنا.يدت!تهيئلألي

ولامطقةالا4،قويهينبكراآمرأةيأخذأن

يدنسىللأ15زانيةولاتكارتهافضثمدنسة

أنا.لمطكرشتهائذيوهؤقويإ،تيننسته

الزب،".

:لهرونلأقل17:فقاكمرسىالربلكلما6

.ممرعلىنسللثينغيب)فييماكانمن

إلهيما:طعاتمليقاتم!رفيفلا،اإ!اليا

والأشرغ،والأفط!ىوالأعرفيالأعمىا

والأحدل!202اليد-أيرالرخل9!والتكسور

وائذي،.-والأجربئبياض!عي!نيهفيوأثذيوالقرئم

كل21.الجصيتينوترضنوض!،بؤربذي!في

ليقرئتيتقلأئملاهرونتسليني!بيماقن

ينيأكللكته22إلهيما.الرب"-طعاموقائد

كلممدصئاأممقذسئاأكانستوا:،إله!طعامص

فلا،،المقام!الججال!ماوأ023التقدي!ي

غيمببيماإدالمذتح-إلىيتقائمولا،ينهتقترلث

أنا.ليكزعثئهائذي"معتديئدننفلا

الرب"!-

تنيوسائروتنيههرونبذللثموسىفكلم24

اسراثيل.

.15:6رخ:15

31-35.:26خررج.المقدمىحجاب:23

مقلأسافي.:أوصبدى

22و2

القرابينقداسة

لهرون"قل2-:إفقاكموسىالرب!كلتم22

تنوفييكرشهاائتيالقرابينيتؤقو!أنوتنييما

الر!!.أنا.الفاوشآسئيئدئسوايئلأإسرائيل

تضعلىتسيكم2دثزخلأير:لفموفل3

ائتيالمقذس!القرابينيإلىآفترل!أجيالكئم

يحم!بتجسىوهؤ،إشرائيلتنولييكرممها

الرب،.أنا،جدقتي!ينأحرفةال!ثتربعإ،

حالهفيك!انهروننسلمقرجلوأكن4

القرابيزينيأكلفلا،الحتلإدبأوالبرص

شيئاقميثمنوكذلك.تطهرأنإلىليالمقدشة

دبيئاتسىس-،أو،أمرأةضاخغأو،لقي!بتجسصا

فليكن6فييما،لنجاسةإنساناأوبيما،يت!نحسى

القرابينينيأكلولاالضغيبإلىتجس!ا

غات!بفإذا07بالماءبذتهتغمميلبل،ليالمقدشإ

القرابينيجمنبأككوئعذ.ذللذ،طهرالخمصمى

ولانجحةيأكل8-ولا.طعائةلأئهاليالفقذسيما

مافليحفظوا9الرب4.أنا.فيتتحسن،فريسة

فيموتوا،خطيثةف!ايتححلواولابيماأمرتهم

الزب!.أنا.ليكرشتهاائتيالأطعم!بستبب

الكاهن،غيرليمقاسماقربائايأكل)الا.أ

ا؟وإتماأجيرهأوالكاهزضي!منةيأكلولا

وكذيلث،بماي!أشزاةإذااكاهنعبامنهيأكل

وأية12.يأكلانيطعاي!مينلأنهما،تيتإمولود

قأكللاكاهنغيربرجلتزوجثكاهنيآبنيما

لى.المماسهالقرابينييننصيبهؤيما

مئأتطعه:الأصلق؟خدمتىمنأحر!ة2203

أمامى.



يين2وللاا

تسلولائطفقةأوأرملةصارثإذاولكنها13

صباها،كأئامصأبيهاتيت!إلىوزجعحث،لها

غيرينهيأكللاائذيأبيهاطعامينفتأكل

القرابينينشهؤاأكلتنكل14.الكاهني

بزيادهالكاهنإلىأكلهماتد!،ليالمقذسيما

خضسييما.

اورائيلبنويقامهما-الكهنةيدئس!"لا15

لالمقيطجموهابأنللرب"يكرسونهاقرابينين

والعقالت،الإثمبأكيهافيحملونه16،لهتحل

الربلمء".أناكرشئتها.اقبوممب

لهرون"فل18:نقاكموسىالربركفتم17

يخأزجلقرلتإذا:اساثيلتنيوسائروتنيه

محرقةوجغقةقر،باتهنرلاثهموينادرائيلتيب

إذابهترضىفالربر91،عاأوتبر2تذبىوفاءللزل!

المعز.أوالضملل!أيرالبقرينصيحاذكراقدتم

ترضىلالأنهللرب"،تقربوةفلاغي!بهوما

.ءشكمب!

البقرينللرلثسلامةذبيحةقرلت"وتن21

لاصحيخافليكن،تبركاخاأوتذبىوفاةوالغتم!

ولاأعىلا22الرب،:بإليرضىفييماكيت

أجرلتولابئوربيماولاقجروحاولامكسوزا

وفيخيقخروفيأوثوركل23.أحصصولا

للزب*تقري!هيميهنفلا،تفم!أوكأيادةبذني

ولا(2.بإيرضىلالافه،تذروفاءولا،غاتبر!

السصحئتيأوبالرضىخصثاكانإذاللزلثتقربوة

فجعلونيأكلونإسرائيلبنىي!يهون:بديلةترجمة.16

.والعقابالإثم

.أ:17تص؟3؟أرج:1802-

الكنعانية.الديانةعرفتهافاالمحرمةالم!ارصات:27-28

23151و2

فيهذاينشيئاتفعلوالا.صالقطعأوالقصأو

يتقربو"الغري!بيل!ينتقبلوةولا!2،أرضحكم

!بترضىفلاعيباب!لأدأ،لإل!كمطعائا

2(.منكم

ويذ27"إذا:فقاكموسىالردثكئتم

أمإ.متمأئامشبعةفيكون،مغزأوضحانأوبقر

تربانالرببيماترضىبعدوماالئامناليوم2وين

ؤلدهامغال!ثماةأوالبقرةتذبحوالا28.صلةؤقيد؟

صه

شكرذبيحةذبحتموإذا92واحلإ".يوميخآ

لترضىئذبحوتهاالرلثبيماأمرمافعلللزب"،

ينهاتبقوالاتأكلوتها.نفسيإاليومصفي03،يها

الرب؟.أناالغد.إلىشيئا

أنايها.وآعقلواوصاباقيفأحفظوا319

فأبقى،الفذوسنأشميئذتسواولا32الرب".

ائذيالرب"أنا.اىائيلتنيتينيخما-مقاسئا

ليكونيضرأرضيينوأخرتجكم33كرستكم

".الردثأنا.إلهالكم

الىلثأعياد

لتني2"فل:فقاكموسىالرب9وكلتم23

ضذسةبهاتخفلونائتيالر!أعياد:اسرأئيل

اليوموفي،عقلاتحتكأئامسيتةفي3.للرلث

تعملوآولابيماتحتفلودمقاصىعطليماس!ب!تءال!ابم

للرب2!.س!ئ!تفهؤ.دياركمصجميعفيعضلا

تحتفلوناثتيالمقلشةالرل!أعياذ4"هذه

،03-16:23خر؟-3ا:2تكرج:2303

؟35:2،-21،31:2117؟811،23-:02

.ا!ا-5:12ية
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32يينوللاا

مساءفي،الأؤليال!هرفي5:أوقايهافيبها

الخامس!صاليوممساءإلىينهعشترالراقيصاليوم

عث!رالخاصىصاليوموفي06للربرر-يخضحعمثتر

ستبعةقطيراتأكلونوفيه،للرب2القطيرعياية

.آحتفالاتحتفلونينهاالأولطاليوموفي07أئام

ؤقيدةوتقربون.!.8شافاعضلاتعقلونولامقذشئا

تحتفلونالسئاجصصاليوموفي،أئامسمبعةللردث

عملآفي!تعملونلا،لكممقذس!اآحتفالا

شماتا،لا.

لتنيلمقل01فيفقاكموسىالرب،كلتم9

4ء5و

لكماعطيهاالتيالارضندخلتمإذا:)سراثيل

ينبخرتيتجيثونخصيذها،وخصذئم

أ!فصحركهااالكاهنيإلىخصيدجممباكوؤ!

ليرضىالزثأماتمالسمبغدفيتحريما

خروفاالحزميماتحريلبيوبمصفيوقربوا12.غنك!م

مغقربوة13للرب"ةمحزقةحولياصحيحا

ترضيوقيدةيزيبقلتوبدقيؤينففيماععثئري

ين!ئؤرجعق!يهاوأسكبوا،الرئثرائحتها

طرتاوس!نملاوتريكاخبزاتأكلوالا"ا.الخمر

إلهكم.قربانتقامونفييماائذي-اليومذلثإلى

في،أجيايكمتوعلىأبدهلةفريضةيللث

دياليكم.صجميع

بحزمهتجيئون-يوتمس،الس!ئ!بغد"وين15

الكاهنيحركهاتقدمةحصيدكمباكوزمن

؟28:61عد؟41-2101خررج؟5

16:أ-2.تث

02،23:061-12:15خرر!:6-8

3-8.:16تث؟-28:1725عد،18:،3

؟23:91خررخ:(لأل!الحزمةعيد:01

مقديصي.إلىأرضكمبواكيربأوائلنأنود؟34026

كاملبما.أسابيغسحبعةلكمتحسيبون،الرلثأمام

يوئا*خمسينبعذالستابمصالس!ئ!بغدوفي16

بخبؤفتأتون17.للربةجديدةتقدمهتقربون

تضتىكلينرغيفال!:الزلتأماتمللتحريلث

باكورةخميراالذقيتيينقفةبعشئرييختزال!

كلهاالجماعيمافي،الخبزمعوقربوا18للرلث

البقرينوجمخلآخواليةصحيحةيخرافيس!بعة

إتقدميهما،3.مع،للرلبمحرقةكئ!ثتين

رائحئهاترضيوقيدةالخمرينوسكيبهما

خطيئؤ،ذببحةالمغزينتبسئاتهوقربوا091الرلث

فيحرك02.سلامهذبيحةصحيخينيوخروقيني

أمامتحريكاالبواكيرخبزمعالخروقزالكاهن

وللكاهنيللرب"مقاصىقربانهيئالرب".

نكونكل.

آختفايهتحتفلونذايهصاليومذللثوفي2ا-

ويكون.شاقاعقلأفي!تعتلونلا،لكمئقدشئا

مدىدياليكمصجميعفيأبديةفريضةلكمذيك

.،أجيايكم

فلا،أرضكمخصيذخصدتموإذا22

لقاطتحمعواولاحقولكمأطرا!تتحصدوا

أنا.والغريبلليسكينيآتركوةبل،خصيدكم

.""إلهك!االزب4

ل!ني24"قل:فقاكموسىالرب،كفتم23

ال!ث!هرين3الأواليوملكئميكون:اشرائيل

؟23:16،34:22خررج:15-92

.9-16:12تث؟+2؟28عد

وأ،أ!سينعيدأصلالمبا!ةهذه:يوتاخصبن:16

العنصرة.عد

91-22.ت21نث91-91:01رخ:22



يين3وللاا

مقذصيوآختفالوتذكاليعطلبمايوتمالستاجص"

شاقا،عقلآفيإتعقلوالا25.الئوقيصوبعلى

.للرق!*"ؤقيدة2وقربوا

اليوم37"أما؟فقالموسىالزبفىكقم6

الكفارزيومفهؤ،هذاالسئا!صالث!هرمنالعالضر

وتذكلون،لكممقاس!اأختفالأتحتفلونوفيه

وفي038"للزلثؤتيدةوتقربونصبالصومنفوستكم

كفالي،يوئمنةلأعقلأتعملوالاذاييماصاليومهذا

إلهكم.الرد!أمامعنكمالكاهنفيهيكفر

اليويمهذافيبالضومءتفممتهيذلللاقنفكل92

-فييمايعقلقنكل03شعبيما.تينمنأقطعه

صصرو4ء4

تعقلوالاعتلا31شعبيما.تينيجمنابيدهعضلا

في،أجيايكئممذىأبديةفريضةهذ؟.فيه

لكم،جمطلةستثتف!هو32.دياركمءجميع

اليويم2مساينصبالصومنفوستكمفييماتذللون

ولأالعاشرصاليوممساءإلىالشمهرينالتماصيعش

."عملأكأتعقلو

لتني"3إتل:فقاكموسىالرب"كلم

هذايندثترالخادم!اليوميكوناسرائيل

صتبحةئآئةللرتتالقظالطعيذالئابمصال!ثمهر

آحتفالآتحتفلونينهاالأولياليومفي5035أئام

شاقا.عقلأفييماتعضلونلاس،لكمممذئ!ما

اليويموفي،أئامشبعةللزلثؤقيدةوتقربون36

فييماتقربونلكم"،مماستاأختفالأتحتفلونالئامن

عقلأ.تعملونولاللرلثوقيدة

الشة.رأسعيدبقابل:الاجالشهرمنالأولالبوم241

ا-6.:92عدرج:24-25

16+رجلاة27

92:7-91.عد16؟لارج27-32:

24153و2

فيهاتحتفلونائتيالرب*أعياد37"هذ؟

ومحرقابوقائدللرب"وتقربونمقاسصاآختفالأ

كلفريضة،خميستكاذبئوذبائحوتقلإمات

الئثبأئامغنقضلاوذيلث38،يويإفييوم

عايكموتبر4نذويىكمصوجميععطاياكموساثر

للردث.

ئعئدونالأرضيغلةتجمعون93"وعندما

التاجالشهرمقع!ثترالخاصسفيللرقهاعيا

وفيعطلةينهاالأوليصاليومفيأئامستبعةمدئه

اليويمفيلكموخذوا04.غطلةالثافيساليوم

نخل،وس!عفنضيرةأشجارثمارالأؤلي

وآفرحوا،نهرئاوضفصافاكثيفةأشجاروأغصان

رءصكل

عيااوعيدوة41ءائامستبعةإلهكمالرب"اماتم

أبديةفريضةتللثال!نيما.فيأئامستبعةللرل!

"،قييقيموناشرائيلبني2"جميع0أجيايكممدى

الرب"أنأجياكمفتعقتم43،أتامستبعةالمظاذ

أخرجهمحينالمظال!،فياشرائيلبنيأسكن

."*إلهكمالرب،هؤ.يضرأرفيمين

الربء.بأعيايرالمراثيلتنيموسىفأخبر44

بالسرجالعناية

جمب2"مر3:فقاالزبهـموسىكفم24

قرضوضبىزيتودؤزيحتإليلثئقذمواأنإسرائيل

خارجفي03دائئاالثرقيبهئويذ،للإناقينقي

ص،الاج!ماعخممهفىالعهدء،لابو!حجالب

أيامئمانيةفيقيعوقإسرائيلبنوبهيحمفل:المظال34:عيد

اثجر.أكصانمنخيامأومظادفي

؟34:22لأ،ا6!23خررش!:34-43

.13-16:15تص،92:12عد
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52و42يينواللا

قتلا.يقتل،الرلثآسغصعلىجد!توقن16ينالرب!أماتمصالسرجترتيبعلىهرونيداوم

أصيلأ.أمكاندخيلا،الجماعهكلترجمهمذىأبديةفريضةهذه.صالصباحإلى2المسا

ومن18،قتلاصيقتل،إنساناقتل"من17هرونيرتحبالالاهر؟المنارعلى4.أجيالكم

رأسي.تدكرأشامثقهايعوض!،تهيمةقتل..دائفاالزبورأماتمالم!رقي

فغل:كمابيمايفعل،بآخرأضرأ"قنإكل،قرضاعشرآثنيوآخ!زة!"وخذد!فا

والسئن،بالغينوالغينبالكسنرالكسثر02ضضكل،ضفينوأجعفها6،قفبماغثنرافرصي

كلوكذللث.بهينزلهالذيكالضرر،بال!منأماتمالطاهر؟المائد؟علىمر!نبةأقراصيسمتة

."يثلةب!ينزلابالإنسافيالإنسانينزلهضرر،صافياتخوز!ضمتكلعليوآجعل07الرب"

قتلوقن،يغؤضهاتهيقةقتل21"قنكلفيللرلث"008لؤقيدةغثنةالحبزمغفيكون

جميغا،لكميكونواحاحكم22.يقتلإنساناغنداثماالرلتأماتمالأقراص!ترتبصتثبيومص

".هإلفكمالربدأنا.للأصيلكماللايخلالأبد.إلىعليهمعهذهذا.اشرائيلبني

بهذااشرائيلتنيموعىأخبزفلقا23فييأكلوتهاوتميهلهرونالأقراص!فتكون9

المخل!صخارجإلىاللأجمنأخرجوأصالكلاملهالثقديسيىمقذسة"ككلأنها،ممذسيموصع

موسى.الربفىأمركما،بالحجازورجموة!"لأ.ئلإيةفريضةهذ؟الزب".وقاثدين

العادلالعقابع!مئل
ءدد4

السابةالسنةجمضرفيوأبوةإسرائبدئةامهزخلوكالى01

سيناءجتلفي!وسىالرب4كثتم25فيوخاصتم،فخرقيإسراثيلبنيفيمابينوئقيئم

فالأردخلتمإذاإسرالمجللحني2"قل:فقالآسئم،على.وجذهت1-1اسراثيلئارجلاالمحليما

للرلت.عطلةشث!تلهافلتكن،لكماعطيهاائتيأثهأسئموكان.موصىإلىفقادوه،ولعتهالرلث

سنينويث،خقوكمتزرعونسنينشتا3فيفألقوة12.دانغشير؟ينديريبنتشلومية

ال!ص!نةوفي4،يخلالهاوتجمعونكرومكمتقصبونفكلم13الرب!.يريامالهميتبئنحىالسئجن

مكرسعطليماصتثتللأرفييكونروال!ابعةإلىاللأجمن14"يخرخ:فقاكموسىالرب"

تفصبواولاحقوكمتزرعوافلا،للرلتأيدتفمستمغهمقكلويقحغ،القحفيماصخارج

لاذاييما3يلفاينالنابتوالحصيا5.كروتكميتنيوقل15الجماعإ.كلوترجمهرأشهجملى

غيركرويكمتحث،تقالفوةولاتحصاوه،خطيئيهعاتبةتحلإلقةلغنتن:اىائيل

03.ت25رخة2405-6

رص!2:2!.7:

2:26.6:4؟لومر12:4؟ر!مت9:

12.ش21ر!خر17:

؟91:12تث؟-2:2325خ!1رج:2"-91

38.ةهت

.-15:1516عدرج:22

.11-ا23:5خررج:ا-2507



52155اللاويين

ولكنها6.للأرضيىعطلةسمطلاثها،المقضوبيما

وجواريكموعبيدكهاأنتمتطعمكمذللثمع

بينكمفيماالئازلينوضميوبممواجراكم

"؟.أرصكمقياتتيوالوحولي!وبهائمكم7

اليوبيلسنة

،مرابستثغس!نينصتئغلكملاوأخسيبوا8

اليويموفي9.سخةوأربعونت!عئحلكمفيكون

،اهالكفايومصفي،السئاجالئم!رينالعاشر

وتكرشون001كلهاأرصم!صمفيالموقيفيتنفخون

الأرضيىأه!ببتحريروتنادونالخمسينسنةلي

واحل!كل،وترجعوايوبيلالكمفتكون،كل!ا

ميهاتزرعوا"لا.عشيرتيوإلىمفيهيماإلىمنكم

ولا،دايهيفقاءينالنابحتالحصيذتحصدواولا

فهيئ12الضقضوبإ.كيركرومكمعنتتقطفوا

يتاتأكلونوفيها،لكمتكونمفذسة،يوبيك

،و4ص

اليوبيلسنيماوفي013ذايهاتلقاءينالحقو4تغله

مفيهيما.إلىواحدكل،ترجعونهذ؟

فلا،ينةآبتعتأوأحدينبصت"إذا14

عددبحسصببل15.الآخرأحايه!مايغعن

جمنه،تشزياليوبيلست!تعدين،السئ!يين

السمنينكزويحمتب016يبيغتثالغق!وبحسمب

،-لأئهئقللهيفيهاويحسب،الئمنتهئكر

أحدممممايخنفلا17.معدودةغلالأيبيعك

إلهكم.الربوأنا.إلهكمآتقوابل،الآخر

وآحفظوها:وأحكاميبقرائضيفآعقلوا18

الأرض!وتخرج91.آمنينبالأرض!فتقيموا

آمنين.وتقيمونوتشبعونفتأكلونتمرها،

ف!اقىتاحالتيالستةتتغصنةكل؟الثانةالة:22

كتاإذاال!ئابعةالئنيماينأكلىمماذا.قلتنمف!!02

أبارذإفماأجبئكبم21يخلاتنا؟نجمغولانزرعلا

لثلابفتجل،ال!تادسإالسثنل!افيالأرض!لكم

وتأكلوذالتامنهولالمئنهفيفتزرعون22.سينين

ال!نيمافيغقيهاقجيءإلىالفديمهالغقيما3ن

الئاسعيما.

فالأرضى،دالماابيعاتباعلا2"والأرض!

كلفيبل"2.جمنديمقيمون2غربا-وأنتملي

حقالأصيلللماللثئعطونتملكؤلهاأرضي

فباغالإساثيليأخوكآفتقرإذا"2يخكايههاا

تفلثأنأقربائهلأقرلبخق،مئكيماجمنشيئأ

فقه،تيعهتفلثأحاتهيكونلاوقن26.تيقه

يقداريد؟فييم!رإذابنف!يههؤيفكئهاأن

ولد2ال!عصسسنعددفمحضب27.فكاكها

إلىالمتبقيهالسثنينفيلهيحقماالمشزيإلى

كانوإن28مفيهيما.إلىويرجعاليوببلسط

تبيفةيبقى،تهئتيسترخيردفغةعقيإمايقداز

اليوبيلسنإوفي،ال!وبيلمنهإلىمشزييمايل!في

ئفيهيما.إلىويرجغينهالصشزيبخرخ

س!ور،لهامدينةيإقام!تيصتباع"ومن
ص"ص92

تيجإ،يومصينالأولىالم!نةفيتفكهأنفقه

مذىووزثي!لمشزيهالبيثثتصتوإلأ03

اليوبيل.سنيمافيينهيخرجولا،أجيايهم

بها،يحيطسوزلااثتيالقرىوبيوت31

ويخرجبائعهايفكها،الحمولىيثكتحسصب

تلإ؟.فيبقيثإنالئوبيلستيمافيشث!زيهايها

نأوقتأقيفيفقهم،اللأوتون32)اوأئما

.4-2آر!.الأرض
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."س!كناهممال!فيتملكونهاائتيالبيوتتفكوا

مدين!فياللأو"يينأحذتملكةتيئاأشترىوتز33

بيوتلأنيالبوبيلستهفيينهيخرج،س!كناة

فيمالهممفلثهيس!كئاهمملألبفياللاويين

فلائذنهمضواحيوأئا34.سإسرائيلتتيتين

لهم.مؤياظثلأنهاتباع

والعبدالفقيرمعاملة

تذةوقضرتجمندكإصاثيل!آ!قر،35"إذا

كغربب!معلثولتجش!فأجمثة،.الغيشيعن

بل،ربحاولاربامنهلأخذلأ36!.ومم!م

ماتلثئقرضهلا37.معلثقجيتننإلقلثآئتي

إلهكمالرلثأنا38.ءهبربحتطجفهولابربا

لم4

أرضنلاعطتكميضزارضيينأخرتجكمالذي

إلها.لكموأكونكشعان

نف!تهوباغجمندكإصراثيليأفتقر93"وإذا

كأجيربل""العبيديخدمةثستخدئهفلا،للث

الئربيل.ستةإلم!ويخدظثمغلثيكونوئفيم

صكلكلصص"لم.و+بر41

معه،وبنوههو،ءعنلإكمنيحرجلم

اسرائيلفتنو042آباثهومفلثغشيزلهإلىويرجغ

ولاجمباديفميضرأرضيينأخرخئهماتذين

بل،بعئتضعلييماتتسلمالا43.العبيدتيغيباعون

إلقلث.أئتي

العيذتقتنونخواتيكماثذينصالأمم"ين44

الغرباء2أبناينأيضاوتقتنوتهم!4.والإماع

ائذينكشائرهمصوينمغكمالفقيمين

؟-8ا:35عدرح:اللاويبنمدذ؟32

للأويينيكنلم93-66.:6اخأ؟ا-42ة2ايش

.14:4يشرجالفبائللساثركما"خاصملك

7-150.8تثرج:35

هؤلاءهأرصكمفيالمولودين،جمنايهم

تعدكمينيت!نيكموتورثوتهم46لكمتأخذوتهم

وأئا2،أحياداموامافيستحبدونهم4لهممفكا

علىأحاهميتسلمافلا،اصراثيلبنوإخويمبم

.يعحنيءآخر

وآفتقرجمندكمقيمأوغريبأغتنى)اوإذا47

ينلأحدأولهنفستهوباغجمندةإسرائيلي

بيغةيفلثأنإخوتيماينلواحدحق48،عشيرتي

،ء-صهءكلصصبرءقيأ94

ينغيرفمااو،عمهابنأوعمهوبمثه

الأمر.تهشسترإذانض!حههوأو،وع!ثميرتهأقربائه

ستهإلىبييهستهمقسثتترتهرفيحاس!ب05

قجموجحم!بعلىيي!ثمنويكون"،اليوبيل

جمنذة.أجيراف!يهالوكانكما،ال!نينعدد

الئوببل،ستيماإلىكثيرال!صنينينبقيئفإن51

تيغة.لتفكالفشزيإلىلجغحسحيهافعلى

فعلىالمربيلستيماإلىقللمنهابقيوإن52

يحاسي!هيخدشيهفيقضاهاائتيالسصنينحست!

هذاويكون53.قيعهيفلثماأيضاإليهويدع

هتءصه"كل
يمسلطلا.جمنذةستنوئاأجيرالوكانكماكله

عيوبكم.أمماتمبعئفعقيه

الطرقي،تللثبإحدىبيغهتفلثلم54"وإن

وتنوةهؤاليوبيلست!فيضثترييماجمندينيخرج

ينأخرجئفم،جمبادياىائيل!!فتنو.مغة

."إلففمالردتأنا.يضرأرفيى

؟ا7-ا:15تث،22:24خررخ36-+ة

02-21.ة23

.12-15:18تث،2-21:6خررخة93-6،
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عةالطاجؤاء

تماثيلولاأوثائالكمتصتعوا"لا26

مرخرفةأحجازاولانضباتقيمواولا،قنوتة

اؤلثأرالأتيلها،يتسجدواأرجمكملين

وتهيبواال!س!ببأئامصلمهماآحتمظوا2*.إلهكم

الرب2.أنا.المقدس!معتدي

وصاياقيوخمظتمفراثضيفيسلكتمإن53

حيييما،فيعقيكمالمطر"أنرلتبهاوغصلتم

ثمرةالحقلوشجرغلالهاالأرض!فتخرج

الجشب،بقطافيالجنط!دزصيأوانويتصل05

طعامكموتأكلونة،بالررعصالجتبوقطالت

"ءآينينأرصحكمفيوئقيمونوتشبعون

ء،6

قنولافتنامون،الارضيىفيالسلاتم"والقى

الأرضي،ينالضارتةالوحوشىوازيلئرجمئكم

بهم،أعداوتطردون7-أرضحكمتعبرلاوحرلب

الخصسةتطرد8بالسميص.أماقكمفتسقطون

ويسقط،آلافيعثرةوائمة،مئةينكم

بال!يض.أمامكمأعداكم

واتيمأواكئركموانفيكمإليكمداوألتمث9

إلىيخلايكمقديمينوثأكلون001لكمغهدي

مسكثىوأجعل".الجدلدلحخزنوالخرجوهأن

تينكم،فيماوأسير12.أنيذئهمولاتينكمفيما

شعئا".لىتكونونوأنئمإلفا،لكموأكون

أرفيينأخرتجكماتذيإلفكمالرب!أنا13

وحالنم،لفمعب!ذانكونوابنلأالبضرببن

الرأميى.ترفوعيتسيرونوجقلكمنيركمأغلال

خ.91:4رج:2601

.\-ه11:13تثرج:3-5

2:3.رؤا6:116كور2رجة12

-العصيانجزاء

تعقلونولاليتسقعونلاكنتمإوإن14

قرائضي،ورقضتم15،الوصاياهذ؟

تعتلواولمغهديونقضئم،أحكاميونسذتتم

أعايلكمأيفحافأنا16،وصايايءبجميع

عضحالآ،7ودا،رعباعقيكمنجألجب،بالمثل

وتزرعونالنف!،وتتلفالحينينيتفنيوحئى

وأميل17.أعداكمفيأكئةباطلأزرغكم

أعداثكم،أمامصينفتنهزمون،عليك!مبوجهي

متنولاوضالربون،مبغضوكمعليكمويتسلط

تسمعونلاكلههذاتعذكنئموإن018يطرممم

سمبعةخطاياكمعلقأديبافيديمم،لي

!ء،،
وإجعل،وجمزكمجاهكمفاحمطم91،أضعالت

كالنحاسوأر!مكالحديل!صتماكم

أرضكمتعطيولا،غتثايواكموتستنمدون02

ءصء4عى

.ثمرهالارفيشحربحرجولاكلته!

ستيغئموماضخالفتيفيت!اديتم"وإن

علالضربابينأضعاتستبعةليذتكم،لمط

البرئة،وخوش!عليكموأطلق!ث22خطاياكم

وتقللبهائمكموتهيلثأولاكمفتفمايهم

طرقايمم.ئقمرحثىعدكما

فيوتماديتمايؤد!لاهذاكان23)وإن

مخالفيكمفيأيضحاأناتماديتا24مخالفتي

خطاباكمعلىأضعافيستبعةوضرئتكم

تينيائذيللعهل!تنتممحرباعليكمفأجلب25

وارسلهاربينمديكمإلىفتتخمعون،وتينكم

تصبالقالفرياث:وابوعوالولاءالحرب؟25-26

.15؟7حز17!92اررج..ا!اصرةالمدينة
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أعدائكم.-أيديإلىوتتمونتينكمفيصاالوباء

يواموهو،الخبزمنكفايتكمكنكموأتع26

واحل!تنورفيالخبر2يساغمثئرفتخمز،حيايكم

.!تشبعونولاوتأكلون،بالتقتيرويورغنه

ليتسمعون*لاكلهبهذاكختم27"وإن

فيأيضماأناتماديمت28،مخالفتيفيوتماديتم

علىأضعافيشبعةوأذئيهمسايخالاخالفيكم

وتناتكم،بنيكملحومفتأكلون92،خطاياكم

مذابغواحطئم،العاليةقعايايهئموأهلإئم03

أصنايكمتجثثعلىجثثكموالتي،تخويىكم

خرائافذبمموأجقل31.نفسيوتعافكم

رائحةأشتئمولا3؟قفراال!مقذسةوأماكيكم

،قفراالأرضن32ءوأترك.لمراضاتيمحزقايكم

كلص4س

واشتتكم033فيهاالمقيمونأعداكغلهافينذهل

فتصير،سيفاكموراوأضقر،صالأتمتينفيما

الأرضىفتنعم34.خراباومدبممقفراأرضحكم

فيوأنتم،منكمخلوهاأيامطولبراححها

وتنعئم-الأرض!ترتاخ،!نعم.أعدايكمأرضي

قثما!هيئ.ينكمخفؤهائام-أطوك35براح!يهاه

يها.ماقيمونوأنتمس!بوتهاأئامصفطآرتاحت

قلوييم،نبالحبانةألتييخكم36"والباقون

ورتيماصوتإنحئى،أعدائيمأراضيفي

السئيضمنهربهمفيهربون،ي!زمهممتحركة

بالآخر،ينهئمالواحذوتعثر037يطردفمتنولا

يطردة،تنولاالئيضأمامينيهرلثكتن

أعدائكم.وجورنم!قائمةلكميقوئمولا

الأرضراحةفزةمجفظواأنإصاثيلبنورفضإذا:34

وعدمالتيالأرضمنضعبهيطردفالته4-ه(؟)25

العكل.صنواتويعوضهاالراحةأرضهويعكل،جها

27و2

أرضىوتبتيعكمصالأممشنوتبيدون38

الزواليإلىيسيرونينكموالباقون093أعدائكم

أرإضيفيآبائهموآثامآثايهمعلىعقائا

وآئاملتآثامهمآعزفواإذاحتى04،أعدائكم

ئخالفتي،قيوتماديهمليوبخيانيهيا،آبائهم

مخالفحهم،فيأيفماأناتماديحتا"بحي!

قلوبهمتخضغحىأعدايهمأرضىفأدخلتهم

ذكرت42آثاجمهمجزاءويتحملواالكافرة

وذكرتوإبراهيتموإسخقتعقولتمغعهدي

فيبراحيه!لتمنغتمينهمأخليتهاأتتي43،الأرض!

لأتهمآثايهمتجزاءرلتتخقلوا،جمنهمخلؤها

فرائضي.ونبذواأحكاميرقضوا

كلأرففمهملاالحينذلأ4""وإلى

أنبذهمولا،أعدائهمأرضىفيوهمالرفضي

الرلتفأنا،مغهمغهديوأئقفىأفنيهمبحيحث

اتذينللأؤلينغهدفيأذكربل45.إلفهم

ينمشهدعلى،يضرأرضيىينأخرختهم

دا.الردثأنا.إلفالفملأكون،صالأتم

وال!راخوالأحكائ!الفرائفىهي46.دللث

جتلفط،اشراثيللتنيالزبفىوضغهاأتتي

موسى.يل!على،س!يناة

النذور

لتني2"فل:فقاكموسىالرب4كقتم27

نأوأرادللرب"إنساناأحانذزإذا:اءائيل

فيكون03لهتقويمكح!تبفعلى،تذزةتفلث

،3-7،26:4-717:8،:29ر!تك:42

28:13-14.
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أبنيإكسنةجمشرينأ.بزمقللذكرتقويثث

الرعي،بالسئعريخضتييثقاذخمسينستةستين

آبنمين؟وللذكرجمثقالا،ثلاثينئوللانثى

جمشرينستةجمشرينآبنيإلىصنينخفسي

آبنيينوللذكر6،مثاقيلعشترةوللانثىجمثقالأ

فضة،مخالحيلخمسةسنينخض!يآ!نيإلىشهر

عثترخيسةفصاجمداستينآبنيينوللذكر7

رالنابكانفإن08مثاقيلعشترةوللانى،جمثقالأ

أماتمالقنذورلوقفالضطلوبيماالقيميماإلىيفتمر

تملكهماح!حبعلىالكاهنفيقومه،الكاهن

-الناذريا

يقرد!جمقا،التهاذمصمنالنذركانن)او

للرلص!-تكون"ئعطىبهيمبمافأ"يةلم،قربائاللرلث

جحاالا،يغيرهاولايباثهاالا0.لهضاسة

تكونب!هيمهأبدتهافإنئحمد.رديئاولا:بردي

كانت؟أوإن.للرلثمقذستينيوالبديلهيئ

قربائا،للرب2بقرل!لاجمما،تجسةتهيمة

فيقؤقها12،الكاهتيأعاءآالتهيحةالتادرفليويض

وكما،يهارداتأوجوديهاحمسب!علىالكاهن

نأافمابرأرادوإن13.تكونوالكاهنيقؤمها

خضته.الكاهنيءتقويمعلىفل!زذ،يفكها

فيقومهو،للرب"بيتهأحا!كرس!"وإن"ا

وكصا،رداءيهأوجوديهحستبعاىالكاهن

كرسمهائذيأرادنإن15-يكونالكاهنيقؤمه

ويكونخفعمهالكاهنصتقويمعلىيزيذيفكهأن

لة.

.تدس:-أوكرس:27014

.8-22ت25رج:17

حقلينشيئاللردتأحاكرسى"وإن16

ئبذزاتتيالبذايىقذيىعلىقيمئةفتكون،تملكة

بخمسينالشسعيرينكيلأجمشرينفييما،،كل

سنهينحقلهكرلرفإن17.يخضةمثقال

ييمته-.تكونالكاهنيقومهفكا،الجوبيل

الكاهنفيقؤمه،اليوبيلستةبعدكركهوإن18

ست!إلىالباقي!الستنينقذرعلىالئخفيفيمع

نأللرب"كرستهائذيأراذوإن091الآتياليوبيل

خف!مهالكاهنصتقويمعلىيزذ،الحقليفلث

الكاهنفباعهكل،يفكهلملاكانوإن021لهويكرن

الحقلويكون21،تعايطثفلا،آخرلرجل

!

كالحقلللرلتمكرشئاالماللثتدي!خروجيماجمنذ

للكاهلأ.مفكاوتصير،الحرام

ولمآشزاهللر!"حقلأأحذسسان32ص"
هـسوء

فليخسب23الموروثإ،أملايهيمامنتكن

الباقييماالتيينقذيىعلىالقيم!لمجدازلهالكاهن

ذللصفيالرجلفحدفعها،الآتياليوبيلسنةإلى

اليوبيلسنةوثيئ24.دلرلتكرستهمفلؤعنصاليوم

له،مورول!كمفل!بايعهإلىالحقليرجع

بالمئعرببهونالكاهنيجريهتقويم"كل25

.دزهما"جمثرونيثقالؤكلأي،الرحميئ

أبكازللزب"يكرسىأنلأحديحوزإلا26

فهيئ،صالغنمينأوالبقرينستوا:،التهاثمص

الحهيمهبكركانوإن27للرب2.مخصصه

ياد؟بزالكاهنصتقويمحم!بعلىيفذى،تج!سا

تقويمإ.حستبعلىالكاهنيبيعهوالأ،خفم!ييما

.13:هـ3خرق:25
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لهمماجمعصمقللرب"الإنسانيحرمهماكل28

ولايباع*،ترثهاأرضىأوتهيمإأوتجثريى

للربر!.،التقديسيكلمغذسقربانلأ!لهيفلث

بل،يفذىلاللرب7الكرسالإشانحئى92

تتلأ.ئقتل

الخحبينكئهاالأرضيىمحاصيل03"صثئر

أحدطثوإن31.للرل!يكونالسخرثتروين

ويطبعيعدها،المكرصةخرافهالراعييرقرب-ين:28

.للربفيكونالحاثربالأحمر

خمحتة.عتييمافليزذ،غشئرهينشيئا

كلصء.أ،32
ماكلينفالعاشير،والغنئمالبقرما"و-

جساا33للربأيكونلأالراعيعصاتحتجمنهايمر

لم5ر!و?ص
ابدكفإن.-يدليفخمولالا.رديئاامكان

كلالا.يقلثلاللرب"مقدس!اوبديلههؤيكون

موسىصها-الربلمأمرائتيالوصاياهيئهذ؟34

سيناة.جتلىلباشرائيللتني

.-14:2323تث؟18:21عدرخ:03-ده!



فىالعك

مةالمقلى

البهمابيشغللاالموضوعهذالكن،وإحصاءاتأعدأدايرردلأنهالعددكتابس!فيئ

منه.الأهمالقح!مولا،كله

الأرضإلىساروا،سيناءفيإليهماللهأرسلهاائتيالث!راخموسىمنالشصبقبلأدبعد

،كنعانأرضمدخلعلىبرنيعقادشإكمسيرصهمفقادتهم011.:ا-.ا:)1الموعودة

سنةأربعينيمضواأنعل!يهمالرلثفحكم.لهمالرلثأعذهاائتيالأرضيدخلواأنخافوالك!نهم

البحرشركب،موابأرضإلمطأخيراوصلواأنإلىالبرتةفيوأرتحلواالجنوبإلىفعادوأ.البرئةفي

لهذاحصلتأحدائاالعددسفرمنالأخيرةالفصولوتروي135.:2ا-ا1:)01الميت

13(.أ-36::221كنعانأرضليدخلواأن-يخطلقوأقبل،موآبأرضفيالشب

منمنتقلا؟الب!ثريواقعهفيشعبلنافيئينواللأوئينالخروجكتا!يكلىالعددكتاب

اللهأمانةأخرىجهةمنونرى.الدناءةإلىالعظمةومن،اليأسإلىالقؤةومن،الثمكإلىالئقة

الأمر.لزمإذاوعقابهعدالتهيمارسأنمنتمنعهلاأمانةوهي،2شيءيبذلها3لااتتيشعبهنحو

الصداقةحياةيحياومعهاللهأماموسيطفهو؟وشعبهالرئث-بينالكتابهذافيموسىيقف

الملل.تعرفلابهفةالخائنشعطعنبداعاللهوأمام،الحمبمة

إساثيللبنيإحصاءأول

في،سيناعبرييمافيموسىالزب!كلتم

المثمهرينالأؤليصاليومفي،الاجيماعصخيمه

ينإسراثيلتنييخروجءالثانيةال!ن!ينالثاني

وهرونأذته2"أحصي:نقاك،يفرأرفي

وستجلاوحاثلاتهمبعشائرهماشرائيلبنيجماعة

ين3،بمفرب؟دكركل،الذ،كورأسماءتجميعص

إلىتخرجونجمئن،افصاعاسنةجمشرينآبن

.-01ءا:26-رج:احص:102

ول!كن4جي!ث!إ.بحم!بواحدكل،الحرلب

رئيهزيكونرجلسيئطكلينمعكمما

زأوبين:"ين:4وهمأمماوهذه5عائليه*.

ثلوصيئيل:شيمعونوين6،قديحورننأليصوز

بنتح!ث!ون"!تهوذاوين7،اقيصموريشابن

-بننتنائيلي!ئايهرةوين8،عمييادالت

،جيلونبنأليآتر:ربولونوينصبوعر،

بنأليثتمع:أفرايمم!نيوس!فآبنيومن

آبائه.بيت:أو.عاثلته:4
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قذفصوز،بنتجضلئيل:متمئىومن،غقيهود

وين12،جدعونيبنأبيدان:نجيامينوي!"

أشير:ومق13،عفي!ثحذايبنأخيعزر:دان

بنألياسالت:جادوين14،عكرنبنقخييييل

،.جميتنبنأخيرع:تفتاليوجمن15،دعوئيل

فياو!سا،إسرائيلبنيجماعةمنآخيرواهؤلاء16

بنيعث!ائرورؤدإءآبائهمأسبماطشصيوخ

إسرائيل.

ائذينالرجاكهؤلاءوهرونموسىفأخذ17

فيالجماع!كلوجقعا218وفهـ،أسماذجمرت

إلىفآنتسسبوأ،الثانيالسهرمقالأؤل!الومص

آبنيين،أسمائهمبإحصاءوعائلايهبمعثحائرهم

اكما3،9بم!فردواحدكل،فصاجمداعشرين

وهرونموسىغدهموهكذا.موسىالرب،أمر

.ى
2.سينابرييماي

لاحصاءاثحل!خ.صفشو"أ02
ء.ءسر-:ير،روبيى.

وعشائرهبمقوالياهمقردا،قرداأسماي!م

سنةجمشرينأبنمندكركل،وعائلاتفم

كان21،الحرلبإلىتخرجونيمنانصاجما

شيما.وخض!ألفاوأربعينسيئةعذدفم

قردا،أسماثهمبإحصادشمعونوتنو22

وعائلايهم،وعشائرهمتوالبهمحسبآ،قرذا

جمفنفصاجمذاستةجمثرينآبنمينؤكأكل

تسعةعددهمكان23،الحرلبإلى!خر-ون

مئبما.وثلاثألفاوخمسين

ح!بأسماثهمبإحصاءجاد24،وبنو

جمشرينآبزيزوعائلايهموعشاثرهمتواليلإهم

الحرلب،إلىيخرجونمقنفصاعدا،سنة

!ثوصيتألفاوأربعينخحسةعددهمممان35

وخمسين.

ح!ض!أسمائهمنجإحصاءيهوذاوتجضو26

جمشرينآبزيزوعائلايهموعشائرهمتواليدهم

27!نالحرلبإلىيخرجونجمفقفصاجما!ستة

مئة.وسم!تألفارسبعينأربعةعدذهم

ح!حتتامماثهمبإحصاءس!ايهروتنو28

جمثرينآبنينوعائلايهموعثائرهمأقواليدهم

كان93الحرب!إلىتخرجونيفق،فصاجمذاسحة

مثبما.ألفا.وأرقيوخمسينأربعةعذده!ا

حتتأ!سمائ!مبإحصاءربولونوتمو

جمشرينآبتيمنيوعائلايهموغش!ائرههامواليدهم

كان31الحرلبإلىتخرجونيمن،أفصاجاستة

مئإ.وأرقيألفاوخمسينستبعةعدذهم

أ!مايهمبإحصاءأفرايه!تنويوص!وتنو3

آبختمقوجماللانهمونح!ائرهمهوالدهمحض!

إلىتخرجونيفق-ا!فصاجماستةجمشرين

وخمح!ألفاأربعينعذدهمكان33الحرلب

حسستأسمايهمبإحصاءمنمىوضنو34

آبنيينوعاثلايهم،وعشاثرهمقواليدهم

إلىتخرجونيمنفصاجمدا،ستةجمشرين

ألفاوئلاثينآثتينعذد"همكان35الحرلب

ومئتيز.

حسم!أسمائهمبإحصاءبيامينوبنو36

جمشرينآبنييزوعاثلايهموعشائرهمتواليلإهم

كمان37ادلبإلمطتخرجونيمن،فصاجمداسنة

مئيما.وأرقيألفاوثلاثينخمسةعددهم

-صءاصص38
حسباسماثهمبإحصاهدنوبنو

جمشرينآبنينوعاثلايهموعشاثرهممواليدهم
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كان93الحرلبإلىيخرجونجمقن،فصاجمداسنة

مئة.وصتبعألفاو!يتينآئنينيعددهم

حستأ!طئهم2بإحصاأشيروتتى04

أبنييني،وعاثلايهموعثائرهمقواليدهم

إلىيخرجونيقنفصاجمدا،ستةعشرين

ألفاوأربعينواحذاعددهمكان41الحرلب

مئه.وخص!

حضتأصمائهمبإ-!ادتفتالي2"وتنو

آبنييني،وعائلايهموعشاثرهمتواليلإهم

إلىتخرجونم!نفصاجمدا،ستةجمشرين

ألفاوخمسينثلائةعذدلمهم3(كانالحرلب

مئبما.وأرقي

غذهماتذينالقعدودونهماوليلث44

آثناوهم،اصراثيلتنيورؤسالموهرون"موسى

واحد.العاثلابينعاثلبمالكل،زجلأع!ثتر

اصراثيل،تنيينالشعدودينجميعوكان5

سنةع!رينأبنمن،عائلاتهمبحصتصب

إصرائيلفيالحرلبإلىتخرجونيضن،فصاعذا

مئيماوخثصىآلالتوثلاثةألؤمئيماصيث46

وخمسين.

تيتغفيمايغذوافلم2لون!اللاووأقا47

موسىكئتمالردتلأن48!آباثهمسيئ!يحستب

ولاتغذفمفلالاويسيئط9""أثما:فقاك

لكن05اسرائيلبنيتينفيماجملتهمتخمي

وجميعالغهدصتابوببمسيهز2ييناللاوكل

القسيهنقحملونوهيم،بإيتعلقماكلأمتغييما

.تنزلونوخواتيهتخلإمونهوهم،أمتغيتهوجميغ

لهذا،حربيةواجباتلاوينلكليفرضلاة47

وإذا،يقؤضوته2لونفاللأوالضصكنرخلفإذأ51

سيراهمأحاينهآقترلتوإل!!تنصبوتهفهىاحل

فيواحل!كل،اثيل!تنووتنزذ52ئقتتل

جيوضيم،بحستبرايجيماوجمنذمخيميما

العهدتابوبمسيهنحواتيتنزلونواللأويون53

تنيجماعيماعلىفيجلأحاينهيقترلتيئلأ

يجدميماوتفومون،اللهغقحباسراثيل

أمرمماصبجميعإسرائيلتنوفعيئ054القس!يني

موسى.ب!الرب؟

المحلةفيالأباطترتيب.

فقاك:وهرونموسىالرئثكتتم2

جي!ثييمارايةجمندواحدكل.،إسائيلتنو"ينز،2

وينالاجيماعصخيقيماقبالة،عائقحيماعقمصتح!ت

تهوذاتنيمحقهراتةافيقييخأفتنزذ3.خواتيها

تهوذاتنيعلوالرئيسى،جيوضهيميح!ب

أربعةجي!ئي!وعذد4كمي!نادالتبنتحثونلم

رايةجاييهإلىوتنزلا5.مئةوستألفاوستبعون

بنتثنائيليحتايهرتنيعلىوالرئي!ى،يس!ايهرتني

وأرغألفاوخحسونأربعةجيشيهوعذد6صوغر

تتيعلىوالرثي!ى،ربولونتنيرايةثثم7.مئة

ستبغةجيشييماوعذد8حيلونبنآايال!ربولو!

القعاودينجمغ9مئبما.وأربمألفاوخمسون

آلافيوسيتةألفاوثمانونألؤمئةتهوذاتنيلمحقيما

بزخلونوهم،جيوشييميحح!عبمثةوأربم

أؤلأ.

يح!بزأوبينمحقةتنيرايةلمالجنولبوفي01

.3-4فرجبعد.فيماصيحصون
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بنأليصحورزأوبينتنيعلوالرئيسى،جيوشيهم

ألفاوأربعونسيتةجيشيه"وعذدشصديؤوز

تنيرايةجانييماإلى4وتنز12مئيما.وخثم!ى

بنشمفوميئيليمعونتنيعلىوالرئشى،شيمعون

ألفاوخمسونيسغةجي!ثي!وعدد13ضويىيحث!ذاقي

ئي!والر،جاذتنيمحفيمارايةءئئما04مثهوثلالث

جيثيهوعذد"ازعوث!يلئنأيياسمالتجادتنيعلى

.وخمسونمثيماوسيتألفاوأربعونخمسة

ألضمئةزأوبينتنيلمحليماالضعاوديناجميع6

وخمسونمئيماوأرفيألقاوخمسونوواحا

ثايحا.يرخلونوهم.جيوشيهميحست!ب

محلةلأن"الاجيصاعخيفةترحلتئم

وكما.والثانييماالا"ولىالمحلتينوممطفياللأرئين

علىتوصج!فيكل،زحيففميكونتنزلون

رايايهم.حستب

يدشبأفراي!آتنيمحفيمارايةلمالغرلبوفي

بنأليشتمعأفرايتمبنيعلىوالرئيس!،جيويهم

مثه.وخفسألفاأربعونجثيهوعذد91غفيهود

علىوالرثيس!،منمسىتنيمحلهرايةجانييماوإلى02

جيثييماوعذد21تذفضوزبنتجضليثيلمتسئىتني

ويثتالإ-.ألفاوبلاثونآثنال!

علىوالرثيسى،بنيامينبنيمحليمارايةثئم22

جيثييماوعذد23تجدعونيبنأبيذن4بنيامينتي

جميع24مئإ.وأربمألفاوثلاثونخفسه

آلافيوثمانيةألؤمئةأفرايتملمحلةالمعذودين

ثالثا.ترخلونوهم،جيوثييمبحبومئة

بح!بدانبنيمحلةرايةال!ثئماليوفي25

.6:23خر(06:ر!302:26

بنأخيعزردالطجمطكلوالرئيس!،31جيوشنهم

ؤسحبعألفااوس!ئونثنالبآجيشيه26.وعددعميشحدىاي

أشير،تجنيعلهرايةجانييماإلى4وتنز27.مثه

غكرنبنقخيثيلأشيرتنيعلىوالرثيسى

مثبماءوخض!ىألفاوأربعونواحاجيشييماوعدد28

تنىعلىالرئسىتفتاإ،،س.محقةالة+كل92
.-و-بيصر-لم

.ثلاثةجيشحهوعذد03جميننبنأخيرعنفتالي

المعاودينجميع31.مثةوأرجألفاوخمسون

مثؤ-،وشآألفاوخمسونوستبغةيثةدانلمحلة

".رايايهميحستب.الآيخرفييرحلولىوهم

عذدهمكانكماإسراثيلتنوهؤلايم3

فيعدوراائذينجميع،عائلاتهمبحسمحب

شتجبوشييمبح!نضببهانرلواائتيالقحلأب

وضون.مئهوخمس!آلافيوثلاثةألضمئيما

-،ير

تنيجملإفييخقحوافماللاويونواما33

موسى.الرب"أمركط،امبراليل

دهالر!فىأمرمادكلاشل!ء.فعمل34
ص..؟--صب!و

وهكذأ،رايايهميحمضبنرلواهكذا.!وسى

وعائلحه.ع!ثيرتهيححبكك،رحلوا

بنوهرون

كلتميوتموموسىهرونقوالياءوهذ؟3

تني2أمماهذ؟22.سيناجتلىفيموسىالرب،

وألعازازأبهوئئماليكر،نادالث:هرون

يجدم!وكرشواض!يحوا2هؤلا003وإيثامار،

نازاقربالان!ماوألهونادال!وممات4.اممقنوب

كانوما،سيناءبرليمافيالرئثأماتممقاس!غيرلا
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بخدميمايقومال!وإيثامارألعازاروكان.تنونلهما

.أبيهما!هرونبمحفرالكقنوب

للكهنةأخذأاللأئيون

سيثط6)اقاثم:فقاكموسىالربكئتم5

وتخدهوة"الكاهنهرونيذممبتينييمفوالاوي

خيميماجراسةالجماعهوغزغنهويتؤلوا7

الحسيهن،-ميمابخدتقومواولاجحماعصا

،الاجيماعصخيم!أميغيماصجميععلىوئحايظوا8

ينهيممطلول!هومافياسرائيلئتيغنوتنوبوا

هرونإلىاللاوئينوأويهل9.المسكزيخدميمافب

تنيبينينهئةته!وهوبون-تهم،وتنيه

يجدميما-وتنييماهرونوخضم!01.اشرائيل

.،يقتلسيواهميجدمي!أتترلتوتني،الكقنوب

12!أخذت:فقاكالربكاموصى"كلتم

فايحبكركلبذلناسرائيلتنييناللأويين

لي،.اللآولونفيكون،اسرائيلتنيزجم،مين

يكركلأهلك!تيوتم،ليهؤيكركللأن13

ا!درإئيلفيبعكؤككليقاسئت.يضرأرضيفب

أنايكونونليتهموالتهائمءص.الناسيىين

!"ةالربع

لاويب!إحصاء

فقاك:2سينابرثهفيموسىالرب"كفتمأ4

ص"وص15

عائلايهمبحم!تبلاويبني"تعد

فصاجمدا".ثهمأبزيندكمكل،وعشائرهم

تنووهؤلاء17الربكا.أمرةكماموسىفقذهم

01:ا-7.لا4:رخ

قيلةفيعفرهو)الذىهروننكل.ويخدسهة6

فيشكلونلاوىنسلماثرأما.الكهنةطبقةيشكللاوى(

اللاويبن.طبقةهيأررنىطبقة

16،

وقرأري.وقهاتجرشون:بأسمائهملاوي

ص.صسص-.18
يحس!جرشودابنياشقاوهدال!

قهاتوبنوا91.وشيفعييثنيعشائرهحا؟

وحبرونويصهارغئرام:عشاثرهميضب!

عشاثرهما:يحستبممزارتيوآبنا02.وعزيثيل

يحستباللأوثينثثريللث.وموشي-مخلي

عائلايهم.

شيفعي،وعمث!يرويئنيعشيرةلخرشون21

آبتيينيدكركلبإحصاءينهماوالضعاودرن23

مثبما.وخ!ىآلافيشتبغةفصاجمذاشهر

حقةالقسيهنوراءتنزلالزالعشيرتالنوهاتال!23

لايل.بنألياسالتعق!يهاوالرثيس!24،الغرلب

الاجيماجخيميمافيحرشونتنوتحرشئهوما!2

بالبوسمتار،ويخطاوهاوالخيمة،المسكقهو

وسيتارالرواقيوسئجودث26،الاجيماعصخيم!

ئحيطاالمذتحصوخوكالقسيهنخوكاثذيبايه

كلها.ليللثاتتيوالجباذ،يهما

وعشيزةالجمرامت!ينعئبرةرلقهات27

وغشيرةالحبرونبينوغث!يرةاليضهاريين

كليإحصا-نجهاوالمعاودون-28،العزيئيليين

وشتآلافيثمانيةفصاجمداضهرآبنينذكر

المقذسة.الأوافييحراسهيقومونوهم.مئبما

الحنود!،حهةالم!سكنحان!الىوينز-ان "..ص.-.ءوص92

وما31.عزيثيلبنأليصافانعقيهموالرئي!ى03

والقنارةوالمائدةالغهل!تابوثهؤتحرسونه

1-16.:13خرق04-3.51:رجة13

0083ةاليرنانيةفيءالعبريةفيهكذا0086.:28

93.آفيالأعدادجمعمعبنوافقوهذأ
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بهايخدمونائتيالفذسوأميعةوالمذتحاب

له!2

كلها.يللثبجدميمايتغلقوماوالستار

بنألعاهـار،اللاورريينرؤساءورئيسى

القائمينعلىرتي!ايثون،الكاهنيهرون

الضفلإس.يجزاس!

وغشيرةالمحقيريينغشيرةولقراري33

كل3بإحصايخهماالمعذودون34،الموش!يرين

ومثئالإ.آلالتسيقفصاعلأايهرآبنمقذبهر

وهم،أبيحائيلبنضويىيئيلعليهمثيس!والر35

وما36.الشماليحهةالقسيهنيجايبإلىينزلون

المسيهنيألواخهؤجراسييماعلىقرارقيتنويتوكل

وماأممعمهكلوقواعذهوأعمدتهوعوارضه

ائتيالرواقيوأعمد"37،كلهايللثيجدم!يتعلق

!وجبالهاهوأوتادهاوتواجماهاخواتيه

خيميماتجاةالضسيهز،أماتموينزلا38

وتنوةوهرونموسى،المثيرقيحهةالاجيماعصا

ومن.اشرائ!لبنىعنالمفاسالمكانلحراسه

عذدجميع93.يقتلسيواهمينهآقترلت

أمركماوهرونموسىغذفمائذين2ييناللأو

يثهلأأبنيز،عشائرهمحسضبعلىالربد،

ألقا.وجشرونآثنال!،فصاجمذا

بكركلىفداءاللآوئون

يكؤكل"تعذ:فقاكموسىالرب4كلتم04

فصاجمداضهمآبنينيإسرائيلتيينذكر

أنالياللأوتينوأخغل41.بأصمائهموتم!تخلهم

وأخعل،ادرائيلبنيينبكركللذكالزب؟

تنيبهاثمصينيكركلبذكالاويينتهاثتم

تنيبكرءمقكلموسىفغذ42إصاثيل.

جمقةقكانت43الرب،0أمرةكما،إسرائيل

و4

الم!تخلينالذكويىالأبكايىينالقعاودين

وجمتنرينآثتينيافصاجماشهرآبنمنيبأسمائهم

وستبعين.وثلاثةومئتينيألفا

5""إخغلفقاؤ:موسىالرب2ءص4( بهلم

وبهائمإسرائيلبني3منبكركلبدلاللاويين

ءس2،

انالياللأويونفيصيرتهائمهمبذكاللاويين

والستبعينوالثلاث!-اتبيخدايروأئا46الرب!.

إسإئيلتجببكورمنالاويينعلىالزاثديخ!،

نفسبىلكلالمصتيمامقمثاقيلخمسة7؟فتأخذ

جمتنرونالرصيباسلسثعريثقاليكل،يحفم

فداءوبيههرونإلمأالفضة2وتد48،درهما

منالمضةموسىفأخذ94".عتيهمالرائدين

.ص!،،روءمص-

،جمن.اللاويونافتداههاالذبنعلىالرائدين

مئيماوثلاثألفاموسىأخذها.إسرائيلبنيبكويى

ودفعها51الرشثيبالؤزدطمثقالاوسستينوخمسة

الرب4.أمربهما،وتنييماهرونإلمط

قهاتبنيخلىمة

فقاك:وهرونموسىالربوكئتم4

،لاويبيبينيمنقهاتبنيجملة"تحضيالط2

ثلاتينآبنيني3وعائلاييمعشائرهمتح!

فميفن،ستةخمسينآثنيإلىفصاجمذاستة

الاجي!ماعص.خيمةفيوالعقليلجدميمائؤفلون

خيميماأتداسقذسيىفبتهاتتنييخدمةوهذ؟4

كلالمقذسةالأميعةتشملوهي،صالاجماع

التقديسيى.

كإالضحق!رحيلجمنذوتنوةهرونيأتي5

تابو!بأمماتمائذيالججالتفينزلونآخرمكافي

عقي!وتجعلون6.الئابوتبيماويغطونالغهدص
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ثوئافوي!ينوتفرشون،فايخر؟جلود2ثيخطا!

وتفرشون7.جمضيةو*لركبون،الفوبزأزرقكلة

الفويى،أززنثوئاالتقدمةخبزماثد؟على

والكلووس!والمجايرالضححونعتييماوتجعلون

الئقدم!خبرويكون،يهائسك!ثاثتيوالأباريق

قريزممبئوئاعق!يهايفرشونئئم8.داثما*عليها

فايخرةجلو؟ين3بغطاويغطونها،اللودب

اللود!،أزرقثوباويأخذون09جمضئهاولركبون

وتلايط!اوص!رتجهاالإضاء؟منازةبهويغطون

بها.يخد!ونهاائتيآنييهاوساثرومناففحها

جلودينغطاوفيماآنييهاوجميعهيومحعلونها01

المحمل.علىذلكويضعون،فايخرة

أززنثوئاالذقحبمذتحصعلى"وتفرشون

فانجير؟،جلودين2بجطاويغطونه،اللودب

أدواتجميغويأخذون12.عصيهولركبون

فتجعلوتهاالقذسيىفيبهايخدمونائتيالجدميما

جلوبمنيجطاءويغطوتها،اللود!أزرقيثوبفي

وترقعون13.التحملعلىوتضعوتهافاخير؟،

ارجوالؤ،ثول!عليهويفرشونالمذتح-،زماد

بهايخدموناتتيأميغ!!جصرتعلييمااومحعلون

والقناشيلوالتجايىدتيقوالأبارالقجاير:عقييما

ينيخطاةعقييماوتفرشون،المذتحأميعيماوسائر

يمرعوجمنذما015عمحيهويركبون،فايخرةجلود

الاجيحاجخيميماقذميىتغطي!ينوبنوةهرود

تنويدخلالمحليمارحيلجمندأشيعيهصوجميع

لئلأيمئوهلاأنعلىالقدسنلتحملواقيهات

خيم!فيقهاتتنوبهيقومماذللثتهلكوا.

ه-9.ة24لارخ40:7

.الاجيماع-

هرونبنأيعازارب!يتؤكلما16"وهذا

الغطر،والتخور،الإضاءةزيمت:الكاهني

وزقابة،الضحغصوزيست،الذاثمةوالتقدمه

صقآسبماأمتعيماينفييماماوجميعتهفيماالضسيهني

للربء((.

"لا18:فقاكوهرونموسىالردثص17 وكلم

اللأوتينتينيينينقطعقهاتتنيتسلتذعا

!شلالمقذستيماالأميغيماينايآفتراييم9

يدخل:فححتواهذالهمبآغملابل،الئقدي!ي

وماخدمتهمنهمواخدلككويعينونويئوةهرون"

تغطيةعنذلتننهرواهميدخلواولا02.تحيهه

تهيكوا"ءلثلأالفذسأميع!

جرلث!ونبنيخكمة

22"تحصي:فقازموسىالرب؟كئتم21

عاثلايهمبحمنئبأيض!ا،تجرشونبنيجميع

إلمطافصاعاستةثلاثينآبنين33،وعشائرهم

يلجدمحيمامؤهلونهميمن،س!نةخمسينآبن

يخد!ةوهذ؟24.الاجيماعصخيمةفيوالعتي

تحملون25وخملأ:عضلأالخرشويخئينعثائر

ويخطاء:الاجيماعصوخيمةالقسيهنيش!قق

بالبوسيتازفوقمقعقييماائذيالفايخرةالحلوب

وس!تارالرواقوسمجودت36،إلاجيحاعصخحمة

بهما،محيطآسوالمذبحالمسيهنحو3الذيبابه

لهاعمقةتج!ثماكل،أدوايهاوسايروأطناتها

وتنيههرونقوليححتبعلى027هيعملونههم

وعقلأ،حملأخرش!ونبنييخدميماجميغتكون

ا-14،27:9-26.16:رجخرة26
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يحملوته.مماجميغويحرسوايرايبواأنىلا

،الاجيماعصخيميمافيتجرشونتنييخدمةيللث28

هرونبنيإيثا!ارإمر؟تحتآيهايقومواأنعلى

الكاهن.

مراريب!ضكمة

عشاثرهمبحسضب،مراريتني"وأحميى

إلىافصاجماستةثلاثينآبنيني03-،وعائلايهم

يلجدم!مؤهلونهمجممن،سنةخمسينآبن

يتولوتهماوهذا031الاجيماعصخيم!فبوالعملى

وعوارضهالمسكنألواحوعملأ:حفلا

حؤالي!ائتيالروأقيوأعيدة32وتواجمذةوأعيذئة

وساثرآنييهاوجميغوحبائهاوأوتادهاوقواعذها

الأميعيماجميغبأسمايهميضتلمواأنعلى،أدواتها

بنييخدمةيلل!033وحراس!تهاحفلهـايتؤلونالتي

!هص

إمرةختآ،الاجمماعصخيمةفيكلهامرايىي

((.الكاهنهرونبنإيثاماز

ييناللأوعلىد

كلفغلأ34
بنيالجماعه2ورؤساوهرونموسى

آبنين35،وعاثلايهمهمعشاثربححتبقهات

يمن،ستةخمسينآبنإلىأفصاجماستةئلاثين

خيميمافيوالعقليلجدميمائؤفلونفم

مئةوسغألقينيعددهمفكان36،الاجيماعص

رى-

موسىغدهمالذينهماولثلث37ءوخمسين

خيميمانينيلجدمةالقهاييينغشاثرينوهر،بئ

موسى.يسالطعلىالرب!أمركسما،الاجيماعص

يحستبم،تجرشونتنيينوالتعاودونة38

سنةثلاثينآبنمن93رعائلاتهمعشائرهم

46.:13رجلابنفوضهم.503:

هميمن،شةخمسينآئنإلىفصاجمدا

ألاجيماعص،خيم!كننوالعقلللجدمهمؤهلون

الذينهمأوفلث41.وثلاثونمئ!وكليت"ألفالب024

فبيلجدمةخرشونتنيينوهرونموسىعذهم

.الرثأمركحاالاجيماع-خيم!

تراري،تجبغشايرينوالقعاودون42

ثلاثنآبنيز43وعائلايهمعث!ائرهميح!عب

هميمن،ستةخمسينآبنيإلىافصاجماستة

الاجيماجخيميمافيوالعقليلجدم!مؤفلؤن

أئذينهمأواظث45يمئتالز.آلافتلاثة44

أمركما،سمرإريكاينوهرونموسىغذفم

موسى.يسالزعلىالربفى

اثذينالاويينينالقعدودينفجميع46

اىائيل،تنيوزؤساةوقرونلمموسىغذهم

آبزيني47،وعائلايهمعشاثرهمبحستب

يمن،ستةخمشنآبنإلىافصاعاستةثلاثين

خيميمافيوالخفلوالعقليلجدميمائؤقلونفثم

وخهمثةآلافيئمانية48،الاجيماعص

موسىيسال!علىالرثثقوليبح!ب94.وثمانون

وماخدممهيح!بواحدكل،إحصا"وفمتثم

الاجيماعص.خيمةأصيعةينيحمله

المثجسينفب

تني2"ئوصي:فقاؤموسىالرت3كقتم

كل،أبرصىكلالقحفيماينتنفواأنإسرائيل

وأدكرا3بمثبمتححوكل،سمجلانبيماقن

ينخسوائلأالمحل!خايىجصإلى"ينفونهم.انثى
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تنوتفعل4((0تيتهمفيمامقيمأناحيثالضحلة

التحقيما،خايىجصإلىفتقوهم،ذلمجثامرائيل

!وممى.الرلثأتركسما

لتتي6"فل:فقاكموسىالرث!وكئتم5

فآختت!نخطىآمرأ؟أوزجلاي،:اسراثيل

يخطيثحهفليعتردث7.ئذنثفهوشيئاأحدمن

خصسهعقييماويزذآختت!هماويرد،فعقهاالمحب

الرجل،ماتفإن8.إليإأذنتتنإلىوتدقغه

نأفعل!ه،آخ!ل!حعةماإلمهليرد!رلثلهلكنولم

قضلايتفعمييماالكاهنفيأخذة.الرد!إلمطيردة

كل9.غنهب!يكقرائذيالكفاز؟كئشيغن

للرب9اسرائيلبنوهـلقذس!هاخاضبماتقدمه

وإذا01.تكونفلهالكاهز،إلىوتجيبوتها

".يكونفله،يلكاهنشيئاأحذأعطى

يتني12"قل:فقاكموسىالرب4كئتم"

جيا!يما،إلىروجئهماتتزخلىأي!:إسائيل

عيتىغنذللثواخفىزجلفجماقغها13

---لى"صى--صص

زوجها،واسئتترتنجسها،ولاشاهذعل!يها،ومما

صصه"4صء

علىفغازالغير؟روح"اوداخلته،سيرهافثيي

يأتي"1تجميما،غيرأوتجسةوهيروجيه

ففيماغثرمذز!لهاقربالؤمعالكاهنإلىبزوج!ه

مجعلولازيئاعقييمايض!بلا،الحئعبردقيتيين

يذكرتذكارقربان،غ!ؤتقلإمةلأ"نهلبهاناعتييما

4ء

بالذنوهمب.

+ءءص:كلس16
،الربءاماموثوفاالصاةالكاهن"فيمدم

فييماوئلتيخرفيليعاءفبدهئقذماما:ويأخذ17

ويكشيف018المسكنأرضيفيائذيالفبايىين

مغدس.نغمنيؤخذأوالمعبدفييحفظةمقدصآماءة17

6ة01لاقالتربةعلاسة:رأصهايكفة18

قربانراختيهاعلىويحغلرأستها"الكاهن

الفر!الماةتدهوفي،الغير؟تقدمة،الئذكايى

"إن:لهاويقو4ويحلفها91اللعنيما.الجالصب

معنجاورإلىتميليولمرجليضاحثلصلمكان

المرالماءهذاينبزيئةفأذتي،ىوجلثكير

غيرإلىيفبكنبإنوليهن02.اتلعنيماالجايب

الكاهنفأنا21وضاتجغييماب!وشنخ!بروجلث

"تجغللث:فيوأقولاللعن!بتميني)حقفلث

وزكلثتجغلبأن،شعيلثتينوضمةلعنةالزب"

الماءهذاولدخل22ؤارما،وتطتلثسايطة

وإسقاطالتطنبمصلتورأمعايلئيفياللعنيماالجايت

آمين.آمينالمرأةفتقول.أاليرزك

فياللعنابهذ؟الكاهن23"فتكشب

القرأةويستي24،الفريالماءوتمخوهاالكتالب

الماةفيهافيدخلاللعنيما،الجايمتالمرالماء

ويتناو254.-يقرازتهلتشغراللعنيماالجايب

أماتمويخركهاالغيرتقدمةيدهاينالكاهن

ص،المذبحإلىويقامهاالئكريسيعلامةالرب"

ويوياها!تذكارلةغينةالئقلإميماينويأخذ26

كاتتفإذا027الماءالقرأةيسيتيئم،المذتحصعلى

اللعنيما2مافيهايدخلزوتجهاوخانتقتحتت

المرأةونكون،وزكهاونسفطنطثهاقننوزئمالنز

السقرأةيمنلموإن28شعيها.تينفيممالعة

تنين.وتحملتبرا،طاهرةكاتتبل،تتخمنئت

الترأةمات!بإذافيماالغير؟شريعةهذ؟92

روحزجلأداختتأو03،وتتخ!تتيخيانةإلى

أمامالكاهنوأو!فهازوجمهعلفغارالغمرة

بالغار.مزجالذيالمفدسالماء:المرالماء

ح.2:2لأر!.تذكاريةعة:26
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ير،

فتبرا31.الشريعإهذ؟فيماجميغوغيئالرب"

عايبةقتتحقلالقرأةوأفاصالإثمينالرجل

إثمها.

للزبئالمنذورينشريعة

لبثي2"فل:فقالموسىالرد!كلتم6

ناسسكاءنفس!هنذرامرأةأورجلأي!:إسراثيل

ث3والمسكيرالخصيعتزلأنفعقيه3للرب"،

العنب،مننقيعكلمسكمخلسثمردثولا

أئا،"وطولايابئا:ولازطساعمئايأكلولا

الجنبكرمةنخرجهماكلمنيأكللان!كيما

يرأسي!موسىيمزولا5،"المشرحئىالبريىين

فيكودطبر،فيلثش!صكهاالتيالأئامتتمأنإلى

وطوك6.!أسيإ*شعرخصلوتجدلطممذش!ا

ولا7،ضئ!بجثةعلىتدخللاللرلثنسيهإأئام

موتهم،جمنذواخيهوأخييماوافإبأبيه-ولويتتخسى

أدامكلفهؤ8،رأسم!علىإلهيمانذريح!للأنه

مثتعندةمالتفإن9.للرب!مقدم!نسكه

تحيقالمقذيع!رأشهوتتخس!تع!علفجأة

وفي01.طهر؟أيامصمنالسساجصصاليومفيرأس!ه

إلىحمامفرخيأوتماقتينيبجاي!الثاينيساليوم

"فيغقلالاجيماعءخيميمابالبإلى،الكاهن

حرقة،والآخزخطيثيماذبيحةأخدهماالكاص

ويقذس!القثبيست!بيماخطىماغنةيكفر

ماللردتفسذر12.صاليومذللثفيللردثرأس!ه

-خولئاخروفاومجفحبنسيهيما،أئامصينتبفى

يقصولاالخ!رعنيمتغنفسهنذرمنة602

صره.

.15:!لورج؟والمسكرالخمريتزل:3

النذرينالس!ايقةالأئامتحستحبولاإثمذنجيحة

تنخ!.نسكهلأن

تيئميوتمب!ولؤتى:الئاسيلثشريعة"وهذ؟ا

الاجيماع-،خيم!بالبإلىنسك!أئابم

صحيخا!رلئاخروفاللرل!قربانهفياقرث14

يذبيح!صحيحةتجولئةونعجة،يلمحرقه

المكلمة.لذبيحهصحيحاكئصماالخطئيما،

يزيب،تلتوتةأتراصادقيقينفطيروستفه15

تقلإتيهامغ،يزي!تتفسوحةفطيرويىقان

الرلتتذيتيىالكاهنفيقربها16وسثكيبها.

والكث!بى17،ومحرقةخطيئ!ذببحةويصتغ

أ،الفطيرسئ!مغللربةسلاميماذبيحةيصنعه

رأستهالئاسملثويحيق18.وسكيمهتقدقتهيصتغ

،الاجيماعصخيميمابالبجمنذ،للرلثالمكذسن

التيالتايىفيويلقييماالمقذشرأسييما"شتعرويأخنى

دراغالكاهنويأخذ91.ال!لأميماذبيحهتحت

المقيما،منفطيروقرص!،قطبوخةالكئتني

تعذالناسيلثراختيعلىويضعها،فطيرورقاقة

الكاهنويخركها02،الحقامىشتعرةيحليئأن

نصيبفهيئ،ي!يالت!خلامةالزدتأماتم

اللتينوالئاقيالصذرمعيلكاهؤمقاسى

خمرا".الئاصيلثيشرد!ذلفوتعذخركهما

ناسي!شا،يكونأننذرقنشتربعة21"هذ؟

فإذا.نسيهيماوقتللزب2نذرةاتذيتربا"نهوهذا

فلمقرئهرو،يدكلةتميلثجمماللزلتآخرشيثانذز

."ئسيهإ"يثريعيماحضبعلى

والحالق.الحصرم!أووالقتنر.البزر:4

11.:؟1!م؟3:5،16:17؟تضرج5:

23-24.ت18:1821،أعرجت132-ا
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يهرون"قل23:فقاكموسىالربدكئتم22

وتقولونإصاثيلتنيئباركونهذايمئل:وبتييما

لفم:

وتحقظكمالزلتيبايىككئم24

وترخمكم.عقيكمبوجههصالزبد2يضي5

وتمتحكم!ؤكموجقهالزب4يرص!26

ال!ئلاتم.

بنىعلىعلامةآسثمىيجعلونهكذا27

-و*،+

اباليكهم".وانا،اشراثيل

الوؤس!اءقرابين

القسكنيتض!ينموسىفرغولفا7

جميحمغوتقديي!اوم!جهماوالمذتح-،

،قرباتههـااشرائيلتني2رؤساقرلت02أميغيهما

قامواائذينوأسباطهمصعشاثرهمتشايخوهم

الرب"،أمامإلىبقربايهم4وواجا3بالإحصاء.

كلين،توزاعمئتروأئنامغالاةجمخلاتسيت

هقاموها،توررئيصيكلوينجمختةرئيستيي

"خذها5:لموسىالرب"(فقاك.القسيهنأماتم

إلىوس!لفهاالاجيماعصخيمهيجدمةفتكون

حماجتييحمتبواحدكلإلى،اللاويين

والئيرانالجخلابموسىفأخذ6يخدمييما".

وأربعة!م!نهاعطلتالط7:اللأويينإلىفدفعها

يخدميهم،حاجةيح!مبحرشونتنيإلىليرال!

مراريبنيإلىثيرالخوثماييةجمخلالبوأرج

ينإلجامازإمر؟تحتيخدميههـاحاجيمابحستب

أعطىفاقهاتتنيإلىأما9.الكاهنهرون

فر)ض.بث!كل:أو.مغطاة:703

171و7

ئقذسماخملتتطتثيخدمتفملأن،شيئا

قربائا2الرؤساقرلتثما00أكتايهمعلىللرب"

فكفم".وتدشييهق!حهيومسكيئصالمذبحأمام

بومكليخأواحا"رثيى:فقاكموسىالرلث

."المذتحصيتدشينقربانهيقرل!

أليومقيقربانهفرقيائذيفكان12-83

آتهوذاسيثطينغقينادالتبنتشش!ونالأؤلي

زئيسىصوغربنتتنائيلالئانيساليوموفي

جيلونبنأليآبروالثايتصاليوموفي،يسئايهر

بنأليصورصالراجصاليوموفب،زبولونتنيرئي!ى

الخامسيساليوموقي،زأوبينئتيرثيس!شتذيثوز

،شيمعونبنيرئي!صوريحثتدآممببنثتلومثيل

رئي!دعؤليلبنألياساتالسئادسيصاليوموي

غفهودبنأ(ضثتقعالستا!صاليرمصويخأ،جادتني

بنجفيئيلالثاين"اليوموفي،أفرايمبنيرئيسى

الئاسعالوأ-وفي،مت!ىبنيرئيسقذفصوز

وفي،بنيامينبتيرئيسىجدعونيبنأبيدان

تنيرئيسىاكبغفيشتابنأخيغررالعاشرصاليوم

بنفخعيئيلععث!رالحاديالجومصوفي،دان

ع!ثترالثانيصاليوموفي،أشيرتنيرثيسىعكرن

نفتالي.تنيرئي!ىعيننبنأخيرع

لقربالبمماثلأينفمواجدكلقربانو!ن

وثلاثونمئةوزنهاالمض!منقضعة:الآخر

جمثقالأستبعونوزفهاالمضيماينوينضحة،يثقالأ

تلتوتادقيقامملوءتابكلتاهما،الرحمىبالوزد!

عشترةوزن!اذقبمينويجمرةيلئقلإم!يزيحب

كشاالبقرينوثوراتخورا،قملوءةتثاتل
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لذبيح!الققزينوتيسصا،يلهحرتإخويئاوخروفا

وخمسةثوزينالسئلامةولذبيحهالخطيئيما،

حؤجم!.يخرافيوخص!ةتيوسوخمسةيهباشي

المذبحلتدشينيإسرائيل2رؤساقربانهذا84

،كثرةآئتتاالمضةيصاعصين:تعحجيمايومصنب

تجامروم!،عشرةآثتتاالعضهمناصحصومن

مئيماينيضعبماكل85.ع!ثثرةآثتتاالذهب

منمنضحةكلالمضإ،ينجمثقالاوثلاثين

مث!وأربمألقينالآنييمايخضميمافجميع،ستبعين

آثتآالذهبوقجا-ير86.الزحميبالوزد!يئقالي

عمترةينمجمرةكل،بخورامملوءةعشمرة

القجاير.ذقبفجميع،الرصيبالؤزنيقثاقيل

المحرقهثيرالطوجميح87جمثقالأ.وجمشرونمخة

والحرالت،عش!رآثناوالكباشى،ثوزاع!ثمزآثنا

الحبولب،ينتقدتي!ا"مغعثمرآثناالحوالة

عشتر.أثناالخطيئهلذبيحيماالمغزؤليوس

وجمثصرونأربغةالسئلامهذباثحثيرال!وجميغ

،سيتونرالتيوص!،شئونوالكباش!،ثوزا

تدشينيقربان"هذأسيتونكل.الحتوثةوالجرالت

تسثجه.تعذالمذتح

الاجيماءخيمةدخلإذا،موسىوكاد

فوقيينيخاط!هالضوتيسقعالرب"،لمكفتم

تينمن-العهد-تابوقيعلىاتذياليطاء

."يكلمهكانهكذا.الكروبين

السرجإضاءة

2"تل:فقالموسىالزب4كلتم8

اللهكانهكذاةأو.بكلمه)موص(كانهكذات98

بكلمه.

و8

صص!لمص-

القناز؟فيايجاهال!بعةالسرقيرفذتإذا:لهرون

بآيجا؟السرقيورغهرونفأطاغ3تضيثها".

القنازةهد؟وكانت4.موسئأمركماالقناز؟

إلىسايهاجمن،ضطروقإذهبمينتصنوعة

الرب"أظقرةائذتيال!حكلاعلىأزهايىها،

*.لموسى

اللآوئينتطهير

6"تأخذ:فقالموسىالرب!كلم5

على7وئطفرهماىائيلئئيتينييناللأوفىيين

ينولالنطهيرماءينعتيهمتنضح؟التحيىهذا

أبدانهم،كلعلىالموسىولمرون،الخط!ئه

ثوؤايأخذونثم8.فيتطهرونثيابهمويغملون

-وتوزا،يزب!ختلتوبدقيتيينوتقلإقتةالبقرين

وتقام9.الخطيئيمايذبيح!تأخذةالبقري!آخر

كلوتجمغ،الاجيماعصخيحيماأماتماللاوتين

اللاو2يينتقام"اوحين،اسراثيلتنيجماعه

عليهمأيدتهمأشائيلبنويقعةتدممببين

الرب"أماتمتحريكااللأوئبنهرون"وئخرذ

يجدتتيفيكونون،إيراثيلتنيكنفمكرس!هم

.كافىصص،

علىايدته!ماللاويونيضغاثيم2الرب،0انا

خطيئيما،ذبيحةأخذهمافتصتعالثورينرأس

اللأو"يين.غنكفيراللرب"،محرقةوالآخر

هرونيديتينيلحدمةاللأو"يينوتقيم13

غلامةالرب"أناأماميوتحركهموتنييما،

تنيتينييناللأوببنوتعزذ.14الئكريسي

لدخلذلكوبعد15.لىف!كوشنأسرائمل

هءص-،!

نإتعد،الأجيماعصخيمةفييتخدموااللاويون

17-24.:31،37-25:04خررخ:ا-84+

.14لااو91رجسفةالتطهيرما+:7
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خلامةتحريكاوخرمححهمطقرتهمتكولن

!معطئةليمعطونالأنهم6،ليالتكريسيى

زجمءفايحصيكؤكلبذك.إسرائيلتنيتين

بكؤكلالأن7،ليأخذتفماسرائيلتنيين

فأنا،ليهؤوالتهائمصالناصيىجمناءائيلتنيفي

قذستهمجمضرأرصيفييكركلضرئثيوتم

يكركلبذلآاللأوتينأخذلتوالآن018!لي

عطيةالاويينوأعطبث91اشرائيلتنيين

عنلسخدموا،اشرائسلبنىي!نمنوين!هلهرون

ويكقرواالاجيماعصخيميمافياسائيلتني

إلىتقامو!إذاضربة!يهمتجلفلا،غنهم

.!الاجيماعصخيميماقذس

تنيجماعإكلوهرونمو!ىفغيئ02

موسى.الربهـبهءأمرمايح!بللأوئينإصاثيل

وحركهم،ثيابفموكسملوااللأو4لونفتطهر21

الئكريسي،غلامة!الزب2أمامتحريكاهرون"

دخلذللثوتعذ22.لتطهيرهمغنهمكفر

خيميمافيخدمتهميحخدموااللأويون

أمركما،وتنييماهرونتديتين،الاجيماعص

موسى.الرب3

34"هذا-ما!فقاكموسىالرب؟كلم23

ستةوجمشرينخض!يىمين:اللأوتينعلىفرضن

الاجيماعص.خيمةفيالجدمةيدخلونفصاجمذا

ينخرجونسنةخمسينس!نوين5

ويؤاررون26،أيضاتخدمونفلا،الجدميما

الجراسيما،يتوكيألاجيماعصخيميمافيإخؤتهم
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تتنهمفكذايخدعإ.ألةتخلإمونلاوليهن

."الاجيماعصخيمهفي!خدمتهميلاوفىيين

الثانيالفصح

في،سيناةبريإفيموسىالزلثكلتم9

تنييخروحصالثاني!الس!ن!ينالأؤليالحثهر

تنو2"يعيا:فقالمضرأرضىيناىاثيل

دثزالزاقياليويمفي3.وقيإفيالمضغاسراثيل

وقيهفيتصنعوتةالضئيإ،جنذافثهرهذاين

بنيمؤسىفأخترلح.((وأحكايهقرائصهصبجميع

اليويمفيفقحنعوة5العضحيصنعوابأنإسراثيل

بر!ليمايخأالغش!يماجمنذالأؤليالش!هرينعمثترالراقي

."موسىبهالزلثأمرماصجميعيح!ب،سيناع

فا،الئاسينبمثتاتتحسواقوموكان6

"ص

اييمص!ذيلثنمبالمضحيصنعواانلهمابيغ

إنحن:لهماوقالوا7وهرونموسىإلىفجاؤوا

نأمقنفنعفلماذا،الناص!منبميمتمنحسون

تنيبينفيماوتيإ،فيالرلتقرباننقرئ!

حئى"يفوا:موسىلهمففاك8إسراثيل؟"

".أمركمفيب!الرلثيأئرماأسقغ

لتني01"فل:فقاكموسىالرب4فكلتم9

كانذر"ييكمينأوجمنكمإنسال!أيلا:اسرائيل

نأفعلييما،تعيدس!قرفيأوكان،يقثامتحسما

ينعثتراقيشالراليومفي011للزدتيخضخايصتغ

وبفطير،صنعونهالغثمئيماجمندالثانيالثمهر

إلىشيثاينهيبقواالا2.يأكلوتهمرؤوأصث!الب

ح!ا-13ت12خررخةا-905
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يعملونبل،منه!يك!ميروالاوغظما،الصبعص

كانرجلوأيد013المضحعفرائفيى،بجميع

!نعأنوأهضلسمفر،فبيكنولمطاهرا

يقرلثلملأنهشعبإ،تينينيقطع،المضغ

خطيئيإ.عايبةفخحملوقيهفيللرلثقزبمانه

يصنغأنفعلييما،كري!بتينكمادخلوءن 114

المضحفراثض!لمجح!بللرل!،فصحا

يلذخيل،لكمتكونواحدةفريضة.وأحكايه

".أرصحكمفيوالأصيل

االوبكلمسكنعلىالسجابة

غالتهالردثضسيهننصتويوتم

ناركمنطرعقييماكا!ماالليلوجمنذ،*ستحابة

تغطي!.دائماكذلكوكان16.الضباحصإلى

إذاوكان17ليلا.النايىومنظرخهازاس!حابة

تنوترحكالاجيماعصخيم!عنالمسحابةآرتفدتي

.ينزلونكانواال!محابةخل!بوحيمث،إصرائيل

،ترحلونإسراثيلتضوكانالزب"أمريحستب

تقتباماويقيمونشزلونكانواأمرهويح!تب

علىتقا!يوهاطاكفإذا91.القسيهنيعلىالس!حابة

تقومونإءاثيلتنوكاقكثيرةأتافاالمسيهني

تقت!بوإن002ترحلونولاالرلثقسيهزبحراس!

أمرفبحتمب،القسيهتيعلىقليلةأئاماالسمحابة

كانوا3أمرويحمت!،تنزلونكانواالرلث

إلىالمساشينالستحابة"تقتمبوإذا21.ترحلون

.ترحلونكانواالفحباح-كنيأرتقغتثمصالصباح

.ترحلونكانوأآرتققتئمول!لةيوفماتقتتوإذأ

46؟:12خررج:يكسروالاوعظماة12

36.:91يو

.21؟13خررج:عحابةة15
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كانستةأوشهراأويومينماقهاطالتاذا22
وء

آرتفاجمهاوجمنذ،تنرخونولايقيمونإسرإئيلتنو

،تنزلونكانواالرب"أمربحم!ب23.ترحلون

كانواهكذا.ترحلونكانواأمرهويح!ب

علىقاككما.الرب!قسيهنييجراسيماتقومون

-موسى.يساني

ففعةمنبوقمان

2"إصتغ.فقالموسىالرب!كلتم01

ينداءلكفيكونالز،تطروقبمايضهينبوقينللث

ينفخ3.الرحيلإلىأوالاجيماعصإلىالم!عمب

كلغالشعحثإليلثقيضمغ،فيهماالكاهن

فينقخع"فإذا.الاجيماعصخيميمابالبجمنذ

إسراثيلعشائر2رؤساإليلثيجتمغأخدهما

العث!ايرترحلهتافيتفخةتقغوإذا5،وحدهم

تفخةنقغ3وإذا6.القشرقيمحلهفيالنارلة

محليمايخأالنازلةالعشاثرترخكثانيةهتافي

".للرحيلتكونالهتافيفتفخةءالحنولب

فيهنالكاتنفني-للاجيماعصالخ!صبيدا!وجمنذ7

همالكقنةهرونوتنو8.هتابيلاتفخاالبهق

فريضةلفمذلمجثفيكون!الأبوإقفيتخفخون

حزلبإلىخرختمفإذا09أجيايكمملىدائمة

فآهتفوا،يضاغكم-عدوعلىأزضنهمفب

إلهكمالرب2أنافأذكركم،بالأبواقي

فرجكميومصويخأ001أعدايكمينواخفضكم

الأبواقيفيتنفخونث!هويىكمورؤوسوأعيادكم

والرابمالئالثالهتافهاتورداليونانية:0106

الئطل.ومخيمالغربمخيملرحبلكعلامة
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سلاتيكم،ودبائغمحرقايكمتقربونحين

".إلهكمالرب،أنافأذكركم

إسرائلبنيوحيلس

ين،-الثانيال!ث!هرينالعثرينفيوكان11

تسيهنغنالسحابةآزتقدقيأن،الثانييماالسئن!

فيإسراثيلتوأفرخل2الغهلإ"،تابوب

فيال!مئحابةرخلمبسيناء،برىليماينقيريهم

أمرمابحمتبيىحل!فيفرحلوا1كا.فارانبرئيما

إرايةفرخلت14هوسى!.لسابعلىالرب،

بح!بأؤلأيهوذاتنوتقودهاالتىالمحله

بنتحث!ودلمتهوذاجيعثيوعلى،جوشيهم

يم!اكرتنيسيئ!جيئىوعلى15،عقينادال!

تثىسيث!جيتنيى6؟وعلىصوغر،بننثنائحل

حيلون.بنأليآت!ربولون

تجرشونتنوفرحل،لمسيهن31قؤضىأثتم

رايةوزخقت18.القسيهنحاملينمراريوتنو

يح!برأوبينبنو!ودهاائتيكاالمحلة

بنأليصورزأوبينجيشيوعلى،جيوشيهم

يمعونبنيسيئ!جيشوعلى91شمدئثور،

س!طجيشيىوعلى02،صحوريثمذاقيبنشملوميئيل

دعؤليل.بنألياسالتجادتجني

الأمتعهحاملينالقهانثونرحل-ثثم

قدوجمهم.قبلنص!تالمسيهنوكان،المقاسة

أفرايتمتنوتقودفاائتيالمخليمارايةزخقتثثم

أليشاماعأفرايتمجيشيوعلى،جيوشيهميحستب

صصص.*و23صءصو

جفليئيلمن!ئىبيجبسيوعلى،عميهودبن
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أبيدن"بنيامينبنيجيث!وعلى24،فدفصوربن

حذعوفي.بن

تنوتقردهاائتيالضحل!رايةورحلتثئم!

يحدبالمحلأدبجمح!تءمؤخر-قيفىان

بنأخيعزردانجيتنىوعلىجبوش!،

أشيرتنيسيئطجيثيوعلى26،عضي!ثتداي

بنيشخطجيثحيوعلى27،عكرنبنقخجيثيل

تنيقسيرةيللث28كأ!.بنأخيرعنفتالي

رحلوا.إذايحيويهمأشرافيل

بزحوبا!-لحم!هموسىوئال92

الموصعيرإدراحلون"نحن:نيالمديا*زعوشيل

مغنافتعاك،إئاةاعطيكمالرب!قاكاتذيمع

خيرا".إسراثيلوغذفالرلث.إليلثنحعين

أرضيإلىأذضثلكئي"لا،:تهفقاؤ03

أنت.تتركنا"لا:موسىقاك31".وغشيرقي

؟ليلا.لنافتكونالبرل!فيإقاقيناتواصغتعتم

ينإليناب!الركالتيححينفا"مغناسيرلتوإن32

لى.إلمجثب!نحينخير

ثلاث!تيمةالر!"،جتلينفرحلوا33

ييختازأممامهمراجلالرب2غهدص-ووتابو،ا"ئا
ا!

فينهاراعقيهماكبآوسحابة34،ضحلةلهم

المحفيماءمقزحييهم

:يقوذالغهدصتابوبرحلجمنذموسىوكان35

مبجضوكوصلبأعدالموكفيتتذد،ربيا"قئم

عذ"؟يقوذبوبالتانزوليوجمند8.36((لجثماأين

-ء

".إصائيلتنىينالفؤلفيما-الالافيإلى.ربيا

.اح2:6خررخ:رعويل

.اح:3خرق:الكجبل:لهم
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الرفي"،تسايعصعلىال!شع!ثوتذمر11

نارتيتهمفغترتغضئهوآشئتذالرب9فتميئ

فصحرخ2.ا(خحئيماأطرافيأحدوأحرقتالرلت

الردتإلىموسىفض!لى،موسىإلىالثممعب

تعبيرةثالموصعذللثفسمفي3الئار.فخمدت

تينهم.عترتالربرناز(فين

وجلأسبعينيختارموسى

ءاا.ءص..-فحماصاتذو،الأ-
يءسرليلبي!-ي!وباسولاوه

تنيينالكئيرونفجارافم.صاللحمإكشت!وة

لحما؟يطيضنا"منوقالوا.وبكواإسرائيل

جمضرفينأكفهكئااتذتيالححضلثنذكر5

والتضلوالكرأثوالبطيغوالمئاءشجانا،

أمماتمضيئءلا.تيسنتفنفوس!ناوالأن6والثوآ.

((.المنغيرعيوينا

أصفراولونه،!!الكزبرةركبرالمنوكان7

ال!ثثعثوكان08*الففلكتونيالبياضيىإلىما.ئلأ

ياقونهأو،بالرحىويطحنونه"فس!طونهيطوفون

ويصنعوتةالقدورفيويطئخونه،الهاودطفب

قطائف3صكطعمطعمهوكان.رقيقةأقراضا

القحل!على"الثذىنزوليتوتنزلا9،يزيتى

ليلأ.

كل،تبكونال!ث!دتموسىشصغفلتا01

،حذاغاضبوالرلث،خيميهابالبعلىعشيره

"يماذا:للردثصوسىفقال".موسىذللثصاء

جمنذكخظوةأحذلمولماذا؟عبدكإلىئحيث

عليئ؟الث!دبهؤلا!رصجميعأثقالوضغتحئى

ح.16:31ر!خر:4الكربرةالمنة1107

.2:12تكق.الدومت!مىشجرةصغ:المفل

11

مأ؟كليمالسعببهؤلاءخيلاثذكطأناهل12

فيإخمثهم:لمطتقوكحتىولدهمائذتيأناهل

الأرضيإلى.الرضيغالحاضمنتحملكماجض!لث

لحهاليأينين13عقيم،؟لآبايهمأقستفتاثتى

ير--،

أماميتبكونفهم،الشعبهؤلاءصلجميعاعطي!

نألا.اطيق11.نأكلهلخفاأعطناتوتقولون

ء+ر+4ير

فإدا015عليثقيللانهكلهالخدت-ثذااحمك

حظوةليكانإنفآقئئيئ،ييتفغلههيذا-ماكان

".بلتتيأرىلاحتىجمندك

سمبعينلي"إجقغ:إصوسىالردثفقاك

شحيوخأنفمتعتمالذيناشر)ئيل-شيوخيزهـجلا

خيم!إلىوخذهم،ورغحا"وهمالسعب

أنافأنزل17.مغلثهناكف!مفواالاجيحاعص

اأ!ذيماالروحينوآخذ،هناكمعلثوأتكفبم

ءصص!!4

اثقاكضلثفتحملونعليهما،واجلهعليلث

وفل18وحذك-.أنتتحمئهاولاال!سعب

فستتأكلونيلغلإ،أق!مكم"قاسوا:يل!شعب

وظتم؟الرب"تسايعصعلىتكيئملأنكملحفا

والأن.خيرلناكانجمضرفي؟لحمايطيمناقن

يوماالا9فتأكلونه.لحما"يغطيكمفالرلث

ولا،أيامخمسةولا،يومينولا،تأكلوق

2تشئهرابل"2،يوئاجمثرينولا،أثامعثرة

55،4،

امممويصيرانوفكمينيخيرج-انإلىاشبانا

تينتهم،فيماائذقيالرلثزتضتملأئكمثتثتما

؟"يضرينأخرتجنالماذاوقلتموجههصفيوتكيتم

بينهمفيماأنااتذي"الثعب:موسىفقال21

.15-13؟؟6خررخ:الندىنزول:9
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رود?ا"ء

إنلثتلمتوانت،راج!النيمثيماسيتهم

فهل22،الزمالبينضزايأكلوتهلحقاتعطيهم

وبقر،-أوغنمينلهميذتحماتكفييم

كفيما؟"البحرمتتلثينيجمعمايشيعفم

؟قصيرةالرلثتذ"هل:لموسىالرب،فقاك23

لا".أماب!كلمئل!ثماتتمهلترى4الآن

الرب2يكلامالشسحتوأخترموسىفخرخ

وأقاتفمالاثئعمبصشيوخينزخلأستبعينوجقغ

فبالرثلمفترك25.الاجيماعصخيميماخوك

عتييماائذيصوحالرمنواخذ،وخاطبة+ال!محابإ

عقيهيمآسئتقرفلفاشيخا.الممبعينعلىوأخل

تستمروا.لمأنهمإلأتحبأواالروخ

الضحليمافيال!بعينينرجلالببقيئوكان2

الداذأخدهماآشمالخيميما،إلىتخرجاولم

فثنبآاالروحعقيهحافخل،ميدادالئاقوآشم

ألدادبأنموصىوأخترشاب!فأسغ27-هناك

بنيشوغفقاك28.الضحلةفيتتنجآالبوميداد

"يا:حداثيهم!نذموسىخادموهؤ،نون

تهفقاذ93إردغفما".،موسىبا،ستدي

ص،+??

اثهجميغلي!ت؟ان!تلاجلي"انتغار:موسى

ئم03".عقييمروحةالرب،ئجلأنبياةالرئث

إصائيل.وشئبوخهؤالقحث!إلىموسىرجغ

السلوىيرسلالزبئ

طيرفساتتالرل!جمندينريحوهبث3-أ

علىالمحلإ،علىوألقتهالبحرجمنال!نملوى

ح.13:21خررخ:السحابةة25

الوباء.تكونربما.ضربةضربهمت+

منالقريبةكوثانقبيلةمنأوكوشةحبشيةة1201

.3:7حبقمديانجمط

12177او

خوكهناكين!ويومهناينيومتس!ز

وجيماغندراغينياريفاعص!علىالضحقيما،

طوكالس!لوىعضغالشئعبفقاتم32.الأرضيى

كيقبما،شتيأقلهمفخمغ،والغدوالليلالتهار

اللحموبيتحا33.لتجفالقحف!حؤكفستطحوها

غقسثآشتا،تمضغوةأنقبلأسنايهمتينتعا

عظيمةضرتة"فقرتهمالمث!دبعلىالربر

هئأوةلاقبروتلمالموضحعذلكقسمفيئ34جذا.

ضتهوة؟هالتأينماتواائذينالقوتمفييماقتروالأئفم

إلىقئأؤةتبروتلممنالشئعحبورخل35.صيفحم

،هناكفأقامواخضيرولت

مرييمعقاب

8،حبشئةزوجةموبىوآئخذ12

ذللتبسمببس!و!اعلييماوهروننزيمفتكلمت

أماالربرء؟كلقةوحذةأموسى)اوقالا:2

موسىوكان3!الر!ثفستمغ؟"أيضانحنكلقنا

علىالناسي-جميعينأكثراحاحليقالتجلأ

لموسىالحاليفيالربفىفقاك4.الأرضيىوجيما

خيميماإلىثلايميمأخرجوالا:ومريتموهرون

فيب،الرفنزؤ05ثلاثتهمفخرجوا.دالاجيماعص

ونادىالخيميمابا!بعلىووقص"س!حابعمود

له!ما:فقال6كلاهما.فخرجاومريمهرون

أنالينبيئفيكملوكان!كلامي"إشمعا

حلمفيوخاطئتهبالرؤياتهلظهرتالرب،،

تكموحدهأبمرصأو:.الربكلمهوحدهأ*وسى!ة

.الرب

ح.13:21خررج:سحابت5
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55ءص*"
اك!تنتهانابل،هكذأهؤلهاموسىعبديواما7

لموص
اخاطبهفمإلىففا8".شعبيجميحصعلى

الرب".أناشتتهييعاينوجميانا،يألغارلاضراحا

عبديعلىاسؤتتكئماانتهابانيلافكي!

؟"موسى

..صأ":9 ومضى.عليهماالرب2عصثوشتد

الاجيماجخيميمااعز،الس!حابةآزتقعمبفلما01

إلىهرولىلموألتقمتء.كالثلجبزصاويمريتمإذا

لموسى:هرونفقاك2.11بزصاهيئفإذاطريؤ

غناهاآزيمبنأائتيالخطيئه!سوولثةتخمفنا"لا

اتذيكا/لمث!بالمرأةهذهئحتيولا12،حماتإ

بطنمقعئد.خروجيمامهترلاجسمهنصفيكون

"اللهم:وقاكالرب،إلىموسىفضخ!ا03امإلا

"!أثئمها

أباهاأن"لو:فقاكموسىالرلثافكلتم4

س!بعةالعازيلحقهاكانأما،وجههافيبضق

الضحلهخارقيأئامستبعةأححزهايذلك؟ائام

افحجزت5تييها!".إلىترجعذيلثوتعذ

ترخلولمأئامستبعةالقحفيماقيخالي!ريئم

ينالش!عثرخلثئم16.رتجغتحئى-المث!حب

.فارانيبرئ!ونرلواخصيروت

الجواسيسإرسال

2"ترس!ل:فقال!وسىالرب8وكقم13

لمنيأعطيتهاائثيكنعانأرض!يتحس!س!ونهـجالا

سيثطكلمقاواحازجلاترسيلهم.إصائيل

بيتي.شأوئعبيء،ة

2-3.؟هق14:

نجأرشلهر3.أسباطهمرؤساءبهلهمويكونون

كلهم،الرلثقازكحا،فارالطبرييماينموسى

وهذأ4إييراليل.بنيأسبا!رؤساءين

2صويرص.

،زبهوربنشموعراوبينسيئطامن:أسماوهم

ويز6،حوريبنشافاطشيمعونميئطوين

مم!ء،

يايهرسيئطوين7،تفنابنكابتهوذاسيئط

بقهوثمعأفرايهآسيثطوين8،يوشفبنتخآلا

رافو.بنقفطيبنيامينشئطومن9ونولؤ،

،س!وديبنتجذيئيلربولونسيئطومن

بنجذييوس!بني.مت!ىسسثطوين

تجقليةبنغقيئيلدانسيئ!وين12،س!وسي

وين14،ميخاثيلبنستتورأشيرسيئطومن13

سيثطوين15،ؤفسئبنتخبىتفتاليسيئ!

ه--كللم

الرجاليإسما،أتلل!6.ماكيبنجاوثيلجاد

.كنعان،أرضىلحتخس!سواموسىأرستق!ماتذين

يثموغ!.نونبنهوشتغموسىومسفى

كنعانأرضىلتتح!ئسواموسىوأرس!لهم

أرفيتجنوييينهناكين"تطقعون:لهموتاك

إلىوئنطرون18الجتلوتصقدون،كنعان

أشتديذبهاصالمقيموالشعب،هيئكي!الأرضيى

اكي!9كخير؟أمأقليل؟ضعيفأمهؤ

مأهيئأج!دةبها،مقيمهوالتيالأرض!

بهي!02؟حصونأمأخيام،المانوما؟رديئة

مأشخرأفيها؟عقيمةأمهيأمخضبة،الأرض!

فيوكاتتثمرها.ينوخذواوتشحعوالا،؟

"+الجنبتواكيرأثامالوقمبذلك

!يخلمى.الربيحنيان:2-ودوعموضع:اة.13

.8-17:16خررج!شومإلىبالبة



3دالعد

ترءتيينالأرض!وتخ!وافقجدوا21

".حماةمدخلجمنذزحولتإلىصين

،حبرونإكوجاؤواالجنولبمنأؤلأضجاوا22

بنووتلمايوشيتنمايأخيمانهناكوكان

صموغن!قبلبيتتحه!ون"*وكاتث،عنالق"

واديهسطواثئم23.سينينبستئعصبمضر

واحدبعنقوبغصناهناكينوقطعوا،!أشكوك

آثيتيتينفي!ايغتتيمايثفلهوخملوه4الينبين

نس!في24.والئينالرمالأينئيع!مغ،ينهم

قطقةائذيالفقوديست!بأشكوكواديالموجمغ

إسرائيانءتنوفناكمين

أرتعينتعذالأرضيىتج!سيىمنوزتجعوا25

وهرونموسىإلىجاؤواحىوساروا26،يوئا

فى،يرئإ-فارانفياشرائيلتنيجماعهكل

تقروأزوهمعقيهمخبزاوزذواقا؟شى!،

إلى"ذقئنا:وتالواعقيهموتضوا27.الأرفي

تارا!بالحقيقيماهيئفإذا،إليهاأرستلتناائتيالأرفي

الشعتأنغير28،ثمرهاوهذا،وعم!تلا"تتئا

عظيمةحصينةوالمانأقوباثفيهاالستاكنين

العمالقةفيها92.غناقتنيهناكورأينا،اجا

ص-صعكلءصرو

واليبوسيونوالجئيون،الجنولببارقيمقيمون

والكنعانئون،يالجتلمقيمونوالأموربون

كنحان.جنويىتقع:صينبرية؟21

شماداكنعان،تقع:حماةليبر

منالزبالجنوبإلىكلم03تبدمدينةتحبرونة22

أورضليم،

طوالوكانواالأولينكنعانسكانكاإلىيرمزشخص:عاق

.القامات

النصفليبنيتطاني!.لمديخةالعبريالإصم!صوعن

.اخأ؟91اشر!مقعثرالخامنالؤنمنالثانما

.حبرونثمالتقع:اشكولوادكمات23

917ولحاا

2،-لمص

1(.الاردنتجرىوعلىالبحرجمنذبقيمون-

كنوتر؟ةالشدتتزجركاي!وكان

لأنناالأرضنونرلثنصعا"بل:ويقولمو!ى

للئخسحيىذقبواائذينوأت!31،عقيها"قابرون

لأنهناكإلى!غذأنتقدر"لا:فقالوامعه

اشراثيلتنيجمنذوأشاعوا32جمئا".أقه-ىالقوتم

وقالوا:خ!تسوهاالتيالأرضيى"يرداءة

أرضىقييتتخسئسهانهاترزناالتي"الأرض

فيهازأيناهماثذينالشصعحبوجميع،أهقهاتأكك

""
ينهناكوشاقذنا33.القاماب4طوااناس

نطرنافيقممرناغناقآ،تنيخبابرةالخبابر؟-

11.نطرهميوكذيلث،كالخرابضغارا

إسرائيلبنيتذمر

وصرخواأصواتهمالجماعيماكلفرغ41

اشراثيلينيجمغولام2.الليلةتللثفيوب!ضا

أشضيىفيشناليتأ"يا:له!ماوقالواو!هـونموسى

الرب4ينا2جايماذا3!الترييماهذ؟أوفيجمضرا

السئيصتحتآنسفطحئىالأرضيهذ؟إلى

كانأمايلغاو؟غنيمةؤأطفالنايسا،وناوتصير

يضر(1.إلىترجغأنلناخيرا

علينارئيسما"لقيم:لمعضىبعضهم3وقا4

.،2آرجالعبعقودأي!امكول

عينةاليوم80ة32برنغقادش)أوقادش:26

الجنوبنب3()آفارانبريئبينتقعبراحة:قديى(

الثمال.في2(ا)آصينويرية

ح.8!3خررج:وعملالبناتدرة27

ببأوالي+المناخبب:الأرضرداءة:32

.الحروب

.604تكرج:الجبابرةت33



لعلىدا018

علىوهرونموسىفؤخ5مضر((0إلىوترجع

اوراث!يلتنيجماعيماأمماتمتقمرلمخاوجقيهما

جمضقيفناوكايبننولطبنيشوع6ءوترن

بنيجماعةلكلوئالا7ثيابفماالأرضىتحسئسوا

لتتخ!تهافيهاقرزناائتي"الأرض!:اساثيل

راضئاالربركانإن8.جذاجإأجمدةارض!

أرضحالناوتهمهاالأرضنيللثيديخفنافهؤ،عقينا

تتقردرالاالرل!علىكن9عتلا.وتبناتار

سائغةلقفةفهم،الأرضىيلكأهلتخافواولا

فلامغناإلهناوالزب!غنهمتخلىوإلههم،لنا

مه*ص*ص

"هياكلهاةالجماعةفقالصب01ترهبوهم".

خيميمايخأالرلتقجافطهر."بالحجارترجفهصا

اسرائيل.بنيصلجميعصالاج!ماع

بالشعبيت!ثفعموسى

متى"إلى"؟فقاكموسىالربفى؟!كلتم

ئؤينونلامتىوإلم!،الحث!عبهؤلاءيطتستهين

فيماصنعتهاأئتىالمعجزابصجميعمغب

وأجغللثوافنيهمبالؤتاءاسأضربهم2؟تيتهم

".ينهموأقوىأعطتمانهأنمت

هذاأخرختأنتآ)ا:للربرموسىفقاكا3

ستمغفإذا،بفدرتلثاليضريينتينينالثحعت

هذ؟أهليخيرونا1بشعبلثفعفتماالمضر"لون

تينحال"رب4ياأنلثستمعوا2وهؤلا.الأرضي

وجبما،إلىوجفالفمطقرتائذينشعيلث

بغموأماتفموسيرت،فوقهمستحاتتلثوأقصت

قتلتفمفإذا15.لبلاناليوبغمود،نهازاستحالب

.ا-14ا:32خررج:14013-91

6-34،7:،5-02:6خررجت18

9-01.:4،7-.ا؟هنث

14

ستمغتاثتيتبم1اتقولاأبيهمتكز؟غن

شعبةئديخلأنالزلثيقدرلم16:يللثبأخبالبك

فيفقتلهم،عليهالهمحل!التيالأرضىإلى

ماوآفغلقدرتكرب4ياأرناوالأن17.البزييما

البطي2الرث!أنمتإطث18تلتحينب!ؤعذتنا

الذنمتالغاير،الرحمهالكثير،الغضبمغن

علىالبنينتعايببلتبرىلملالكنلث،والإثتم

."والزابمالئالمثالجيلالىالآباءدنولب

الشدبهؤلاءإثمسغنرب،يافأضقغوالآن9؟

إلمطجمضرينلهمغقرتكما،لكئز؟"رحضتلث

8(1.هنا

ترليث.يحستب"ضقحا:الرلثفقاذ02

،،
تملاالذيويسقجدييحياتياق!يم21-كئي

زاوا-ائذينجميعينأحذلا22كلهاالأرضى

وفييضرفيضحعتهااتتيومعجزاتيتجديما

لقولييسمعواولممراتعشئروجربوني،البر"مم!قي

لآبايهم.عقيهاأقستصثاتتيالأرض!سترى33

عبديوأما024يراها،لنبآسثتهانمنكك

لي،التامصالانقيابصيروحتحفىنهأفيما،كايث

.8ترثهاوتسله،خ!تهااثتيالارضىفساديخله

مميمونوالكنعانيونفالغمالقة،والآن25

علىالبريهإلىوأزخلواغدفيميلوا،بالأغوايى

.الأحو!البحر2طريتي

"إلى27:فقاكوهرونموسىالردثكئتم

يلقولنائذينالأشرارالقوتمهؤلاءأحتيلمتى

قفل28للثإسرائيلتنيلوتمستيغأ؟عليئالفوتم

.3:18سرخ:-1223

.21-41:9يثىرج:24



4دالعد

كحاب!سمسأصتعالربديقولأناخي:لهم

البرييماهذ؟فني93تساصي،0"علىتكف!متم

آثزينينكموالقحصي!ونتجثثكم!.تسقط

عليئاللوتمألقوايمنا،فصاجماستةجمشرين

نأئفسيفاتديرقغثاتئىافيرضنتدخلوالن03

رو-ص4
بنويشوعيفنابنكاي!بعداما،فيهاأسيهنهم

يصيرونإنهمقلتمالذينوأطفاكم31.فون

رقضتموهاائتيالأرضىساديخلهميلعدوغنيمة

فيفتسقطأنتمخثثكموأما032ستسكنوتهاوفم

مد"ةالبر"لهفىزعاةبكونرنوبنوكم3م.البر"له

نأإلىخياتيكمعايمةيتحملونو،8ستةأربجن

اتتيالأتامسيعذب"3.البريهقيخثيكمآيخرتفى

يوما،أربعونوهيفيها،الأرضنشخع!ستيم

يومكل،ستهأربعينآثايكمعاقئةثتحئلوذ

لكم"+معاداتيتكونكي!فتعرفونبسنيما،

هذهبكلذيلثنأنعل،الرثهـيملصتأنا35

البرييماهذهفي.تقذدفيائتيالجماعه.ال!ث!رير؟

".يموتونوهناتنقرضو

موسىأرستهمأئذينالرخا،وأئا

الجطمحهكلوتجعلواوزحعواإلأرضىليخخ!ئسوا

37!ائوا،الأرضيبرداءةأشاعوالأنهمتلومه

قثوعإلأجمنهمت!قئمولم38الزب3.أمماتميقربيما

،و
منا،بنوكايمبنونبن

قاتهبمااصر)ئيلتجتيموسىأخبرولما93

فيتكروائم04شديذا.ئ!ط:تكواالرب!

"ها:وقالواالجتلرأسإلىوضجدواالفعباحص

.2آرج:+سامعيعلىتكلمكما:28

3.17:عبرح:خكمنمط92:

36.ة7اعرج:سنةأربعينة33

181أوه9

الرب،أخبرنااثذيالموجمعصإلى!اعدوننحن

لهمفقاك41خطثنالا.بائنافنعتردت،غنه

لانهذاالرب"؟أمزتخايفون"لمإذا:موسى

معكميكونلنالرب4ئصعدوا.2؟لايفيا.

فالغمالقه43.أعدائكمأمابموستنهزمور

الحردبنمبفتسقطون،أماخممهناكوالكنعانيون

الرلتيكونفلاالرلتعنآزتدذتملأنكم

الجتل،رأسإلىوضجدوانتخئروا44هـ.معكم

وستطيغادرالمالزلثغهل!وتابوتموسىلكن

الفقيمونوالكنعانيونالقمالقةفترك5".الضحلإ

.*حرئةإلىوهزموهمسفضربوهم،الجتليذللث

القربانتقريبشراء

يتني2"قل:فقاكموسىالرب4كف!آ15

أعطيئكبمائتيالأرضندخلئئمإذاإسرائيل

ؤقيدةوالغتمصالبقرينوقرثتم3،يهايتقيموا

وأتبر"عاأونذر2وفاذبيحةأومحرقة،للرب"

الرد!،رائخ!هاترضى،أعيابكمفيفريضة

شءفلئقر4 للربتقدمةالقربال!هذاصاجحبلث

ينخابيهصيرفيملتوتاالآقيتيينقفةعثئرتكون

ضيذةسكيئاالخمرينخابي!وزخ5الريب

الواحد--.يلخروفيالذبيحهمغأوالمحرق!مغ

قفةجمشرينيمونتقدمةفيقرل!للكئشيىأما6

وثفث7الريتاينخابيةبثف!ثملتونةالذقيتيمق

ليضىراثحةهـلمدمهسكيئاالخمرمينخابية

وأمحرتة،للرد!جمخلاتردتوإذا8يلزب".

معاداقي.تكلفكمماذاأو.لكممعادانيتكونكبف:34

منابخوبإلىكلم06يبعدموضع:حرمةة45

سغ.بزثرقيويقعأورشليم



العلىد182

فلئقرسث؟،سلاهيماذبيحةأونذبىوفاءأوذبيحة

ينالقف!أعشايىثلاثةتكونتقدمةالجخلمغ

الزيحب؟مقخابيةبنصفملتوتةالدقيق

ينتصف-خاييمايكونسكيبامعهويقذم01

وجمثل11.،الرب!زائخئهائرضيؤقيدة،الخمر

كلئوليكلامغالقربالأصاحبابقرلثذيذ

ا-وإذا2المقزهأوالغتبمينرأسكلكئش

بحستبتزاد-التقلإمة"واحدحيوأنيينقرل!!أكثر

إذاأصيلإسرائيليكليقربهماذيلث13.المحذب

وأيلم14.الرلثراثخئهائرضيئحرقةأصعد

مذىتينكمفيطسكنأويكمنرلدخيل

الرلث،رائختهائرضيؤقيدةوضخغأجيايكم

أبد"لةواحدةفريفنة15.تصتعونكمافلتصنغ

أجيالنهم،مدىبينكمالئازلرللذخيللكم

شريعة16الرب".أمماتمالاخيليكونيثلكم

فيماالنازلىوللدخيللكميكونال!واحاوحكم

".؟دبينكم

يتنى18"قل:نقاكموعىالرثكلتم

-2لم"?
ساديخلكمالتيالارض!دخلتمإذا:إسرائيل

نقلإمةافيرضىئطجحكنمجممافقذموأ91،إئاها

رغيفاتقذم!ونجمجينكمأولم!ن21للربر:

الخبولبينئقاموتهاائتيكيلذخاضةتقدمة

مذىللرب"تقلإم!وتكون31،بياديىكمعلى

أجيايكم.

هذ؟-بجميعغملتما!استقؤدم22"وإن

ت2وجا23،موسىبهاالرب،أمرالتيالوصايا

مدىإلىفصاجمدابهاالرب،أمرةمنذيم!اييماعلى

240.22لارج:15016

!أ

عيؤلطغلىال!بمهوضيفإن24،أجيالكم

البقرينجمخلاكلهاالجماعةفلتقردب،الجماع!

تقلإ-قجيمامغ،الرلثرائخئهائرضيئحرقة

وتيئا،القرايفييحستب،الخمرينوسكيييما

غنالكاهنفيكقر25،خطئبماذبيحةالمعزمين

لأن،الرلثفسساجمحهملاإشرائيلبتيجماع!

للرلت-ؤقيدةيقربايهموجاؤواستهؤخطيتتفم

كل026ستفوهمكنالرثثأماتمخطشيماوذببحة

فيمااتناليلينوالذخلاءاشراثيلتجبجماعه

ستفوا.خطئوالأنهمالرب،يسايحهمتينهم

فلئقرفي،سمفؤاء!فمأحدخطى27"وإن

الكاهنفحكفر28خطيثبما،ذبيحةحواليةعنزا

بيينيلأصيل92الرب4!.فيسايحهغنه

يثريعةتينهمفيماالنازلىوللدخيلاسرائيل

ممفوا.خطىلمنلكمكونهواحدة

بكونغفذاخطىدخبلأوأصيل03اوأ!أ

لأنه31،شعبيماتينينفيقطعالرلتعلىتجذ!ت

تطعايقطع.وصئتهونقضنالرلثصبكلامآسئتهان

خطيئييما.عايبةويتخمل

السبتشريعةخالفالذيالزجل

وتجدواالبري!فيإيراثبلتنوكانوحين32

فقادة33،العئئحبيومصقيحطمايحتطسبرجلا

الجماعيما.كلوهرونموسىإلىوجدوةاثذين

يعقنلمبيماقعلونمالأرالسسجنيفبفألقوة34

الرجل)ايقئللأس:يمويىالردثفقاك035لهم

خمارخفييالحجاورالجماعيماكلترجمه.قتلا

ووكل.

خارجإلىكلهاالجماعةفاخرتجته036الضحلإ"

.31-4:27رجلا:-2728



دهالحلى

الرب!أمر-كمافالت،يالحجماقيوزجموةالضحفه

موسى+.

لمني38"قل:فقالموسىالرب،كفم

أذيالعلىأهدابا*لهمتصتعواأنإسرائيل

أهدالبعلىويحعلوا،أجيايكممهىثيابهم

وتذكرونفترونها93،اللوتيأزرنشفكاالذيل

تمملونولابها،وتعملونالرل!وصاياجميع

تيلىوعيونجكمصم!نقلويكمفبيكونقدمايآئباعص

بجمغوتعملونتتذكرون04.الرلتخيانيماإلى

الربأناا".لإلهكممكرشينوتكونونوصاياممب

ييكونيضرأرضيجمنأخرتجكمأتذيإلهكم

".إلهكمالربدأنا.إلهالكم

وأبيراموداثانقورحع!ن

بنقهاتبنيبصهاربن!قوزحوأخذ16

بنوأونأليآل!،آئنماوأبيراموداثان،لاوي

هيم،موسىيقاومون2زأوبينتنيينفات!ت

وخمونيئتانيوعذذفمإيصاظطتح!يهقواناسن

في2الأعضاالأجلا!الجماع!رؤساشمن

وقالواوهرونموسىعلىوآختمعوا3.صالمجمع

م!وررس
مكرسونكلهمفالجحاعةلاكفاكما،:لهما

تتكبرانيبالكمافا،تيتهمفيماوالرب"،يلرل!

الرد!؟"جماع!على

علىو!عالكلاتمهذاموسىستميغفلما

"غذا:جماعييماكللقوزخوقاك5حائراوجههص

لهف!كرس!ه،تخصهاثذىتنالرب،يعلين

.21ة22تثق:أهدائا:38

.اايهورج:تور!؟1609

خصوميغمل.ح3:8خرق:وعلألنأتدز:13

16183او

:هذاإفعلوا6.صالمذبحإلىينهلمقترل!ويختارة

جماعيه،كلوياقوزحياتجامرلكمخذوا

الرل!أماتمتخوزأفيها3وألفوا،نازافماوأخعلوا7

له.المكرسهؤيكونالرب،يختارفتن،غدا

قاكثم8"جلاويتنيياتعقلونماكفاكم

أقليل9!لأويتنيي!!إسقعوا:لقوزخموسى

إسرائجلتينيمنفرزكماسرأثبلإلةأنعندممم

اتمأماوتمفواالزفيضسيهنيتخلإموا،إلي!وقزبمم

مغإلييماالرب؟!ا!زتلث؟تخدموتفمالجماع!

الكهانةئطل!بوالآن،لاويتنيإخوتلثسائر

ئهلأدونجماعملثكلأنتألذيلث19أيفما؟

اللومئلقواحئىشتأئهفاهرونأئاالزدص؟

عقييما؟لا

أليآلتأئتيوأبيراتمداثانموسىوذعا12

نكأأقليل13.تصغا"لأ:فقالا،إلي!يتصقدا

وعستلا!تحئاتارائتييضرأرضيىينأخرختنا

أيضا؟علياتترأس!والآن،البر"لهفييتقتلنا

ولاوعستلأتتناتذرأرضاتديخفنالمإنلثثم"ا

هؤلا2أنأفتحمضث،وكرمحقلمبراتأعاليتنا

تصغذ".لاغميان"؟القوتم

"لا:للزدثوقاكاحاموسى5؟فغصمت

مافأنا.القومأولئكقامهاتقدم!أيةتقتل

إلىأداتولاحماراينهمأحدينأخذت

أنآ"إحضر؟لقوزحموسىقاكتم16أحد((0

معكمويكونغداالرلثأماتموجماعتلص

جمجقرتهينكمواحدكلويأخذ17،هرون

نيقيلتببمامصرأرضعنلشدثواالعبارةهذهموص

.كنعانأرض



61العدد4قيءا

الرل!.أماتمويقامهاتخوزافيهاويلتي

وللف،جمجقرةوخمسونمئتالبلخماعيلث

واحدكلفأخذ18((0يجقرئهولهرونجمجقرة

ووتفوا،تخوزاوألقوانازا-فيهاووضمعوايجقرتة

وهزون.اعومىمعالاجئماعصخيمةبالبعك

الخيميمابالبإلىالجحاع!كلقوزحوجضغ91

لكلالردثمجافترإعى،وهرونموسىأمام

الجماعة.

فقاك:وهرونموسىالربتكلتم.

40

.فيفافنيهمابخماعيما2هؤلا21"إنفمحلا.غن

وقالا:اتضزغاوجقيهحاعلىفؤتعا22لحطيما"،

طءص3

زجلاتخطا!يشركلحيا؟مصدزيا،)اللهم

فى

فقاك23كلها؟"الجمماعإعلفتغضتواحا

منيصغدواأنيلجماعيما"قل34:لموسىالرب!

.."وأبيراتمودإثانقوزختسيهنخوالي

وتيغةليأبيراتمءداثانإلىوذقتموسىفقاتم2

"حيدوا:يلجماع!فقاك26.إصائيلتنيشيوخ

،ص"

يماشيئائمسواولاالا!ثرايىصالقومتسايهنيعن

".خطاياهمسجميعب!تببتبادواكايثلالهم

وداثانقوزخمسيهنيحوأليينفقحيدوا27

أبوالبعلىووقفاوأبيرامداثانوخرقي،وأبيراتم

وأطفالهما.وتنوهماونسا"وهماهما،خيايهما

أرس!لنيالرل!أنتعلمونبهذا":موسىفقال2

أعملهالاوأني،الأعمالهذهجميعلأعمل

طبيعيةميتةهؤلاءماتإن92.نفييئقاءين

هوالزب4يكونفلا،الرفيينجمقالبدودبين

يفغللمماالرب!فغلإنلكن03.أرسلنيالذي

.27:2خرق:للمذبحغطا.:1703

17و

فآئحتغتهمفاهاالأرضىفقتخحب،قبلين

عاتمالى2احياوهتطوالقممايجميعص

بالرل!".آسثتهانواأئهمفتعلمون،الأموإلت

حئىهذاكلايهينموصىفرص!إنفا

وأبيرأم،دائانئحمتالمحماا-لأرض!آث!ثتفب

وعيائفمهمفآثتتغتفمفاهاالأرض!وفتخ!ب

همفهتطوا33،تميكونوماتوزحجماعهكل

الأموابصعالمإلى2أحيالفمكانماكل

تييينوبادواالأرضىعقييمصوأطتقت

-الذينإسراثيلتنيجمغفهرلت34الجماعيما.

:قالوالأنهم،صرايخهمستماعصجمنذحواليهم

جمندينناروخرتجت35".الأرضتبتيغنالالثا

ائذينرجلأوالخمسينالمئتينفأكلحب،الربفى

.التخوزقربوا

لناراصمجا

2-"فلفقاذ:موسىالربركلتم17

ينالقجايريرغأناكاهنهرونبنيلأيعازاز

وأما3.هناكالناروئذريتقاسمتلأنهاالحريق

ينهافتصتع،فقلكوأخطئواائذينأولئلثتجاير

لأنهمم،يلمذتغس"يخطا:لتكونتطروتةضفاثغ

وستكون،مقدسةفصارتالر!ثأممامقاموها

الكاهنأيعازأرفأخذ4إصائيل".يبنيغلامة

اتذين4الرجاتامهااتئيالنحاصىمجاير

ويذللث05يلمذتحصيخطا!قوهافطر،تواآحتر

غيرينأحديتقاملاأناسراثيلبنويتذكر

مايصيمهيثلاالرب*أمامبخوراييريدهروننسل
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ءصصورص

تكفتمكماكلههذاتم.وجماعتهقوزخاصالت

.ءموسىيسانيعلىالرب!

الشعبعنيكفرهرون

اللوتماسراثيلتنيجماعةألقىالغدودب6

ين"قتفتمالفما:وقالواوهرونموسىعلى

الجماعةأجتتغبلماوكان7((0الزدثشدب

خيميماإلىساراأئهماوهرونموسىعلىآحيجاخا

تجذوتراءى،الس!حابةفقثتها،الاجيماعص

خيميماأمامإلىوهرونموسىفتقدتم8.الزصب

اطلعا"آ.:يموسىالزب،فقال9،الاجيماعص

ءص"،

لحظبما".فيفافنتهمالجماعإهؤلاءبينين

موسى"وتاكتضرغا،وجقيهماعلىفؤقعا

فولىمننارافيهاوأجعلالمجمرة"خذ:لهرون

إلىمسرعابهاوآذقث،بخوراوألتي،لأالمذتحص

جمندينخرخفالغض!ث،غنفمكفرالجماعيما

هرونفأخذ12".الضربةوبذأبالرلث

ومت!إلىوأسرغ،موسىقاككما،الحجترة

ال!ثمعب.فييدأتالضرتةأنفوتجدالجماعيما

بينوؤ!ت13.الثمعبغنكفرالتخوزفقدتم

"افكان.الضربةفكفبوالأحياء،الموتى

مئؤ،وستبغألفاعثترأربعةبالضربيمامماتواائذين

وزتجغ15.قوزخبستبماتواائذينعداما

تحذ،الاجيماع-خيم!بالباليموسىإلىهرون

الضربة.كفبأن

هرونعصا

لتني17"قل:فقالموسىالربلاكلتم16

الربنبهكما:أو.موصىلانعلىالربنكلمكما:5

الربأمركماكلههذاكم؟أو.موسىبوا!ةهرون

موصى.بلانالعازار

17185

واحدة،عضاغثئزةأثنتىئعطوكأنإسرائيل

أستموآكئب،أسباطهمينصيئطرئيسيلكل

آمحعثةهرونوآسم18،عصاةعلىواحدكل

لكلتكونواحدةعضالأن،لاويعصاعلى

الاجيماجخيمهفيوضغها91،سيثطرئيي

بكم.أجتمعخيثالثمهادةتابوبأماتم

وبذيلث،عصاةئفريخأختازةائذيفالرخل02

4و
عقيكما.توميناشرائيلتنويلقييمامااسيهت

عشثرةآثنتيفأعطوةإسرائيلتنيموسىفكئتم21

عضا،أسباطهيمينسيث!رثيسي،لألكلعضا

موسىفؤضغ22.جمصيهمتينفيماهرونوعصا

الشهاد؟.خيميمافيالرئ!أمامالجمي

المث!هاد؟،خيمةموسىدخلالغل!وفي23

لاويلحمئ!هيائتيهرونعصاأننوجد

وأنض!خت،.وأزقرتبزاعيتمفأخرتجتأفرخت

أمامينالجصيجمجغموسىفأخر!(2.لوزا

وأخدإل!يهافنظروا،!!راثيلتنيصجميعإلىبفىالر

"رد:يموسىالرب"نقاذ25.عصاهواحدكل

يئحفظال!ئهادةتابوبأما،إلىهرونعصا

اللويمإتقاءغنفييهفون،يتقردونيفذينعلامة

أمرةبماموسىفغيئ826.يموتونفلاعقيكما

الردث.

)اقيكنا:يموسىاىائيلتنوفقاك27

مقأقترل!قزكل28.جميعانفوس!ماوبادت

يموتو.الرب"تسيهني

ح.13:21خررخةالبحابة:7
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واللأوئرنالكهنة

وتنوك"أنتةكالهرونالزلتوتاك18

خطيئهأئيماعايبةثمخفلونمغلثأبيلثوتيث

وبنوكوأنت،المفاسالمكالببخدمهتتغئق

أيهعايبةتتحملون،سوراكمدون،معلث

مينأنسبا"وكوأيضا3.يكقنوتممتتغفقخطبثبما

إليلثفحضافوا،معلثقد"ئهمأبيلثلاويسمئ!

الرب"أماتموتنوكأن!تتخدمونحينويساجمدوك

بحرامتيلثتقومونوهم3العث!هاد؟.خيحةفي

إلىيتقاموالاأنعلى،الخيميماأميعةوحراستيما

وإ"ئاإكم.يموتوايئلأصالمذبحوإلىالفذسيىأميعيما

الاجيماجخيميماجراسةويتؤثونإليكيضافون"

إليكم.يتقلأئمقلاسواهموأتا،خدتي!صوجميع

وجرا!مةابقذسيىجراسةتتوكونأنتموإئما5

إصائيل.تنيعلىالرب"غض!ثيقغيلأالمذتحص

ننينبنبناللأو"ببنإخؤكئمأخذثلحأنا6

خيميمايخدمةليقوهواكمهتةوجغلتفمإساثيل

علىتحايظونمظثوتنوكوأشآ7.الاجيماعص

وماييلمذتحصما-جميعفيعقيكمتفرضةما

جعفتلأنيالخدميما،ينالججالبدايخل

سيواكمواحل!وأي2،قوهوبةخدمةكهويمم

".فلمقتلذيلثلم!لتقاتم

الكهنةنميب

ئحقأما"أعطيئلث:لصونالردثوقاك8

إسراثيل،تنولييكرس!هماءجميعتقدمماتمن

إلىفريضةولتنيثللث!يصاإئاكلأعليتك

المقذسيماالقرابينينللثيمونذلك9.الأبد

لكمتكونأو:.تأكلهاتحدسمكانفب:18001

طعائا.

18

تقدمابجميع:يحرقةلأيماالتفديسيىكل

الإثموذبايحصخطيت!هموذبايحصإسرائيلبني

للثالتكريسيىك!!محرسةلييؤ؟ونهااثتي

الثقديس!كلمقذمي!كالز.أقي.ولبنلت

ممدشةوتكونينهايأكلذكركل.8تاكلها

الئقدمابينللثتكونأيضاوهذ؟19.للث

جم!ح:لياشراثيلتنويقذس!هاائتيالخاضة

أمماميالكاهئيرفعهالذيمهإيرائيلبنيتربالز

ولحناظثولبنيلثطثجعلتهالتكري!يعلامة

يأكله.تييلث!بطاهروكل.ابدئةفريضةتحلث

ائتيوالجنط!والخمرالريبتواكيرأفقحل12

نبماكلاتواكير3.للثللرب"جغلتهايعطوتها

للث،كونللربايهايأتونممااشرائيلأرفي

علمامحرمكل14.يأكلهابييل!فيطاهمكل

كل!"."للثيكونلميلقذموتهيماإسراثيلتني

الناصيينللرلثيقدموتهج!سدكلينبكر

بكوربالماليتفديليهن،للثيكونوالمهاثمص

يحسبتجسةنتكاإذاالتهايمصوبكوزالناصيى

شهرآننيينيالتاسبكويىوفداث16الثريعيما.

يضةتثاقيلخمسةغديركيح!بيكون

بكوروأفا017برهممئةوهوالرحمىيال!تعر

لأنهابالماليتفلإهافلاوالمقزوالغتم-البقر

المذبحعلىذمهاتسكثبل،لييمرستت

الرل!.رائختهاترضيؤقيدةشخقهاوتويا

الئمنىوالسئاثيكالصذيىللثيكونولحئها18

كل91الئكريسيىغلامةالرلثأماتمترقعالزاللتين

إسراشلتنويقذمهاائتيالمعذسهالتقدمماب

.28ة27رجلا:41
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فريفمةمعلثوبنايكولنيئنللثجعلتهاللرلث

أماتمالذهرمذىئنقف"لاكهذا،أبد!لة!

((.مغلثلىلنسيكللث،الردث

بنيأرضسا"في:يهرونالرل!وقال02

فيمانصيبللثيكونولاترثلاإسرائيل

وميراظث.نصيلثفأنا،لينهم

اللاوييننميب

غثثركلل!مفخعفمث،لاويتنو"وأئا

فيتخلإموتهاائتيخدتيهمصغنميراثااشرائيلفي

إسراثي!!بنويتقائمفلا22الاجيماع!!.خيمه

عايبةفيتحملوا،الاجيماعصخيم!إلىتعا

يخد!ونهماللأوئونبك23،ويموتواخطيثيهم

إذاالعامبةيتحملونوهمالاجتيحاعء،خيمة

وفيما.أجيايكهامذىأبد"لةدريضةيللث.أيموا

فالعثئر،2تأ!ميرائاترئونلاائيلأتتيتين

يلأويينجعلتهللردثاشرائيلتنويقذمهائذي

إسراثيلتنيتينفيمما:لهمفل!ثفلذيلث.ميراثا

."ميرائاترثونلا

26"قل:فقاكموسىالرب4كلتم25

الضسرأىاثجلتتيينأخذتممتىةيلأويين

تقلإمةجمنهفقاموام!!ائا،لكمتجغلتهائذي

لكمفتحس!ت27،العمثئرينعحثئرأللردبخاصة

منالجنطإققلإمةتح!كحا،هذ؟تقلإمتكم

تقذئونهكذا28.القعصرهينوالخمرالتيديى

جمغمنيلرل!خاصةتقلإم!أيضاأنتم

وتكون،اىاثيلتنيينتأخذوتهااتتيالأعشايى

ماولتكن92،الكاهنيلهرونالتقدمةهذ؟

ح.5ت13أخ2؟ح2:13لاقةأبديةفربضة:91

الملح.عهد:الأصلفب:يقضلاعهد!

91187و1

غطاياكمءجميعأفضلللرلتتقذموته

أفقحقهاقاثئمإذا:لفموفل"3وأتذستها.

والقعصرة،الحيديىكغفيماالباقيئحسملكئم

لأئه!وأهلكمأنتم،موجمعكلفبفتكلوته31

،"،

الاجحماعص،خيم!فيتيكم2خدعلاجرتكم

أفضقها.قائتمإذاخطيثةبتببهتتحفلونولا32

لكمتحتلوةفلاإلمرائيكبنولييكرشمهماوأما

تموتوا".يئلأ

الحمراءالبقرةرماد

:فقالوهرونموسىالربلىوكتيآ91

قل:يهاالرب،أمرائتيالريعيمافريضة"هذ؟2

لاصحيحبماحمراءببقر؟يأتوكأناشائيللتني

فتعطوتها3بمنيرعقيهايرغولم!فيها،غيت

القحل!صخارجإكفيخرجهاالكاهنلألعازاز

دجمهاينالكامنأيعازارفيأخذ04أمامهوتذتح

9!و
سبغالاجسماعصخيمةباتجاهويرش!بإص!جيما

يجفلإهاغيتي!%أماالبقرةوتحرن5.مراب

عودالكاهنفيأخذ6وزوثها.ودجمهاوتحمها

وع!فيذيكويلتييريؤوضئغوزوفئأرفي

وتستجثمثياتةالكاهنتغ!يلثتم07البقرةحريتي

بح!بتجسئاويكون"القحلةيدخلئتم،بالماء

تنسيلالقرةتحرقواتذي8.المغيبمإلىالمثئريعإ

المغيب.إلىتجسئاويكون،وشستجميالماءثياته

فيويضحعهالبقر؟زمادطاهرزجلويحضع9

ويكون،طاهرءموفيفي،المحقهصخارج

ماءلأجلاسرائيلبنييجحاعيمامحفوطا

.22-14:92تث351-33؟27لىجلا:21

ا-35.8:قميرائاتيرثونلاة23
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ذبيحةالذئيضهذ؟وئححتمثالتطهبر".

يغسيلالقر؟رماذقجمعواتذي01خطيئإ.

فريضةيللث.المغيبإلىتجسماويكون،ثياته

بيتهم.يخماالارليوللذخبيلإساثيللتنيأبدتة

تج!اكونالتاسىينشتالقس!""مق

اليويمفيالماببذيلثويتطهر012أتامستبعة

لموإن13،"فتطهرصالاجصاليوموفيالئالب

منيخقالعالردت،ضميهنينخسىيتطهر

فهؤ.التطهيرمماثعقييمايرثنلملأ!نةإسرائيل

فيه.باقيةوتجاس!ئهنجحى

خيمؤلاإ:فيمماتأفساذأفيضريعة"وهذه-
!ء--14

يكونفيهاكانتنكلا!يمةدخلتنكل

ينخلاقفشحوعا:كل15،أتامستبعةتجدئا

-علىلضىتنكل16تجس!تشدودفهؤضفام

وأ،طبيعيةيتةتيئاأوبالسئيضقتيلأالبرئةوجيما

شتبعةتجسئايكون،قبزاأوإشمالقكطتملقس!

ذبيح!حريتيزما؟ينللئجسيفيؤخذأ7،أئام

حاز،ما:عقطوئضث3وعافيالشطيئه

وتيرش!الماءفيزوفىطاهرزخلوتغيس!18

اتذين2والأحياالأسيعهصجميعوعلىا!يم!على

القتيلأو،العغلض!ىتنوعلى،فيهاكانوأ

القبر.أو،طبيعمةميتةالضيتأوبالئيض

الموم-فيالنحسعلىالماءاطاهر-كل،د91
--س:ويرس

الس!اجص،صاليومفيويطهرةوالع!ابمصالتالث

المذ!.جمنذفتطصبالماءويعشجمئيابئفتغسيل ص.-!ص

ينيثطغ،يتطؤولمتتحسنرجلوأي"02

.9:13عبرج:التطهبرماه:9109

الثاكاليومفي؟العبرية-فيالزجماتفماهكذاة12

بطهر.الساجاليوموقالتطهيربما+ينطهر

25ار

يرشىولمالربرتفلإيعنتخ!ىلأئهالجمماعهبين

لكمهذ؟21.تجسىفهؤالثطهيرماءعتييما

التطهير2ماترش!وائذي.الاهرمذىفريضة

يكونالئطهيرماءلاتسىوتن،ثياتهيغسل

الئج!مىتلق!ةماكلر22.المغيبإلمىتج!ئا

يكونالنجسىلضم!قنوكلنجس!ا،يكون

".المغيبإلىتجس!ا

قادشنطجرتوقاخ
ولحهـد

إلىكلهاإسرائيلتنيجماعةوقدتت52

بفادضن.فأقاموا،الأوليال!ث!هرفي،صينبرية

للجماعيماكانوما02ودينتبريمماتتوهناك

وخاضموفما3،وهرونموسىعلىفآجتتعواما:

خيميماأماتمإخؤيناموبجمثذشناتيتنا"يا:وقالوا

إلىالزلثجماعةنحن،بناجثتمالماذا4.الرلث

!ولماذاتهائمنا؟مغهنالنحوتالبريههذ؟

الرديدالموصعصهذاإلىي!رينأخرحئمانا

ولا،كرتمولا،تينولا،نيهرزغلاائذي

موسىفذقت6لل!ث!ردب؟"ماءولا،زمان

خيم!بالبإلىالجماع!سأمامينوهرون

سماحدينيوجقيهماعلىفؤقعا،الاجيماعص

الرب"دسى:وقاز7.الزلصضجالهمافتخلى

وهرونأن!ت،الجماعةوآخمعصالعصا8"خذ

فئعطىجمنفمتشهدعلىالصخرةكلما،أخوك

فأخذ9وتهايمهم،0همفيشربونمياهها،

أمرة.كماالردثخيم!أمامصينالغصاموسى

ا-7.ت17خررج:أ-25013

ح.13:21،26ر!:قادش،صينبرية:ا
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أم!اتمالجماعةوهرونسسىوجقع01

!+
ايها"إصمعوا:موسىلهموقالالصخرة

الصحخر؟هذ؟ينلكمأئخرفي.ال!قردون

الصخرةوضرل!تدةموسىوزغ11مماء؟أ

منهل!ثرلت،كثيرماءفخرجمرتينبعصاكل

وهرونلموسىالربدرفقال012و!ائمهمالجماعة

طهرإيمانابيتؤمنالمأئكما"بمامؤئبا:

لالذلث،اسراثيلبتيترأىعلىقداستي

اثتيالأرفيإلىالجماعةهؤلاءأنتماتديخلال!

حبث،الريبإما/هؤهذا13.لهماعطيئها

لهمأظقرذيلثومع،بالرلصإسراثيلتنوآرئالت

"."تيتفمفيماقداست!

أدومملكمعاوف!ة

ميلثإلىتابث!مينرس!لا-موسىوأرسل14

أسرائيل:أخوكقاك"هكذا:تهيقوذأدوتم

آباءناوأن15،المشف!يننالناماصبجميععيضت

فأساء،كثبرةأئائاأقف!احيثجمضرإلانرلوأ

الرلثإلىفضرخنا016آبايناوإلىإلينايونالمضر

جمضر،ينوأخرتجناملاكاوأرستلصوتنافسيئ

أرضلث.طرفيفيقابشىمدينةفيمحنوها

ولاحقلانع!رألاعلى،أرطثنعبردغنا17

الطربتيليئنسيروإئما،يثر3ماشثمرتولاكرتا

نع!رأنإلىشمالآولايميئاتحيللا،ص،العام

أرضيتع!ر"لاةأدوتممللثفأجابه018ا(أرضلث

بنوتهفقاك91بال!ميض".عقيثأخرقيلئلا

الملك.طريق:حرفثا.العامالطريق؟17

.أدومبلادحدودعندجبل؟هور.22

"92.3-920خررج:ثيابههرونعنوا!رع:26

.01:6تث،38-93؟33رج:الجبلرأس:28

21918و2

شتربناوإن،العامالطريتيفي"نصغا:اصائيل

كلثمن!.إاللثدقغناوماشيتنا2نحنماثكمن

.أقداينا"علىتثئاأرضكنعبزأنهؤنطلئةما

وخرقيتع!روا"."لا:أدوتمميلثفأجابهم.

أنورفف!21،عظيمةوقوهكبيمبجمععليهم

عنه.فالوا،أرضهيع!رونإسرائيلتنييذغ

2!وفاة

وؤصلواتاب!ثنيناشرايلتنوورخل

الردثفقماك023هوز!ج!كإلىجصاعيهمبكل

أرضحدودجمندهورجتلفيوهرونلموسى

ءص

فلا،آباثإإلىوينضمهرون24"كايموت:ادوتم

إصرائيل4لتنيأعطيئهااتثيالأرض!يدخل

خذ!2الأيتيما.ماءيوتمأمريعضيئمالأنكما

هوز،جتلوأصجذهماآثتهوأيعازارهرون

أئتهر،أيعازازوألي!ثهاثيابئ"،هرونغنوآنرع26

بما.أمرةموسىفقمل،027هناكيموتوهرون

بنيجماع!مرأىهوهـعلىجبلففمجدوا،الرب؟

وألتمهاهرونثيال!موسئونرع28،اسرائيل

رأصيفيهناكهرونومات.آثنهألعاراز

الجتل.مينوأيعازاربوسىونزذ،الجتلي!

ءيرصمه،
بكواماتهرونانكلهاالجماعةزابفلما92

يوئا.ثلاثينعلييما

الكنطنيينعلىالإنتصار

الحقيمعراد!مللثالكنعانيوسمع21

منابخوبإلىكلم06تبعدمدية:صاد:2101

أورشلم.

فلسطبن،جنوبفيلطربقاسمةأتاربم
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طريتيعلجاؤوااسرائيلتنيأنباتجنولب

تنوفتذر2.تعضفموشىفقاتلفم،!أتاريتم

هؤلاءأسلمت"إن:وقالواللردتنذرااسرإئيل

فسئمغ3.مبمايهمحرئةأبخناأيديناإلىالقوم

إلىالكنعانتينوأسقتمإسرائيلتنيصوتالربفى

وستصوا،وئذتفمفم،إهلاكفمفخفلواأبدبيم

ي!.حرمهالموجمغذللث

النحاسيةالحية

البحرطريتيعلىهوزجتلينرحلوائم4لأ

فتذأ،"أدوتمأرفيخوليينلتدورواالأحمر

الت!علىوكقموا5.الالريتيفييلهمثاالثمعب

جمضينأصعدتنا"لماذا:وقالواموسىوعلى

ونفوسسناماعولالناخبرفلاالبربإ؟فيلنموت

الرب!نأرسل06لملمالقليكالطعامصهذاينتضت

الشتعتفقذغب،نارئةخاتالش!دبعلى

فجاء7.هاشرائيلتنيينكثيرونقوموممات

تكفمناحين"خطثنا:وقالواموسىإلىالث!عب

يزيلحتىالرل!إلى!ل،وكقيثالرت!كل

الشعب.لأجلموسىفصفى.الحيابعنا

وآرقغهاح!ةللثإصسغ)ا:لموسىالرثفقاك8

تحيا".إل!يهاتنالرقلدوغأفكلسارييما،على

علىورفغهانحاسينح!ةموسىنض9

إلىونطرحئةلذغتهإنسالؤأي"فكان،ساريه

.يحيا!الئحاستةالحئيما

ح.:ر!،31:45:حرمة

.أ:3تثرجةأدومحولمنليدوروا:4

.01:9إكودرج5-6:

بلعما.الجلدتحرقأو:ناريةحيات:6

21

موآبواديإلى.هرمن

أوبوت.وتزلواإسراثيلتنورخلثئم

البرئة،فيغثاريمكيبئنرلواأوبوتوين11

ورخلوا12.المصصميىشثرقيجفة،موآلتتجاة

ينرحلوااثتم3زازد.واديونرلواهناكمق

المتاخقيمايالبرتهونرلواأرنوننهروعترواهناك

الحاهوأرنونخهرلأن،الأموريينأرض!

ولذللث14.والأمور"يينالموآبئينبينالفاضل

واهت"مدينة؟!الرلتحرولبكتالبفي3يقا

الأودييما!اومص!ثأرنونوأودئيماسوفةأرضيىفي

تخمإلىويستياعازمدين!إلىتميلائذتي

موآبطأ".

الرلثقالةبثرإلىهناكينرحلوائئم

حىالشدت"إجغ-؟لموسىيوئاجمنذها

أشرائيلأن!ثتذالحينذيلتىافي2.7"ماأعطهم

النشيذ:هذا

في!5مايئزيا"أخرجي

لها.غنوا

الرؤسا"حقرهاايتر8

الثحصبأشراهتوو!عها

والجصي.بالصمولجائي

البرييما".جمنعطية

وين،تخليئيلإلى91رخلوااليئروين

الواديفيباموتوين02،باموتإدتخليئيل

18.3:14؟4؟يومل92:رج

مهالنايبقلمأناشدمجموعة:الربحروبكتاب:14

هنا.نؤأهاافيالمفاطعهذهإلا
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ي!ئخةجملرأسيتحتا،موآدتحقللنيائذجما

الصحراء.علىيشرلتائدي

وعوجسيحونعلىالإنتصار

،سيحونإلىرس!لاإسراثيلبنووأرصا!21

تعبر22"دعنا:لهيقولون،الأموريينميلث

ولاكرمولاحقلإلىنميللاأنعلي؟أرضلث

"العامصالطريتيفينسيرواتما،بئمماعنشرقي

يع!رأنسيحونفرفف!023أرضلذ"نعمر،أنإلى

للقايهموخرجقوتهوجمع،أرضهإسرائيلتنو

.هناكوحارتهمياهصىإلىوؤصمل!البري!إلى

وآثتلكوا،السئيضبخذإسراثيلتنوفضرته24

اسصء-ءصء

،عمونتنيارض!إلىئثونإلىارنونينارضه

وأخذ025منيعاكانعمونبنيأرفيتخملأن

وينها،الأموريينمالطجص!تاشرائيلتنو

هيحشبونلأن36توايجها،وجميعخثئون

حازلتوكان،الأمورتينمللث،سيحونمديتة

إلىأرضيماجميغتلإ؟ينفأخذقبلأموآقيميك

الأمثالي:ضاربوبقوللذيلث27.أرنون

لتبنىحعبئبرن"اذخلوا

،سيحونمدينةوتش!د

خ!ثئبونينخرختنازالأن

،سيحونمدينإينولهيثا

موآلتفيعايىمدينةفأكتث

.أرنونتشاركتوآلتققت

كلس92
موالت.شعتياللثويل

.أح02:7رج:العامالطريق:22

.45-8:46،اررج:28-92

جعلأوتللملكسبئاوبناتهثردينبيهجحلة92

للطك-سبتاوبناتهبنيه

ان!يد:هذافيالمذكورةالموآبيةالمدن:03

1!2291و2

.كموشالإلإشدبئياقلكت

سثتردينتنييماجقل

!ه،للميلثس!بئاوتنايه

.سيحونالأمورتينلميلث

باد،الأمورفىييننيركن03

دببون،إلىبادخشثيبونين

سدبا"؟".عندإلىنوت"ومق

الأمورتين،بأرفيإسراثيلتنوفأتاتم31

تعزير،مديمةبتخسئسىتىموسىوأرسل32

ائذينالأمور"يينوقئدواتوايعها+فأخذوا

،باشانطريتيفيوضجدواتخؤلواثئم33.هناك

هؤ،لمحاربييمباشانميلثعوجفخرخ

الرلثفقاك34.أدرعيفبقوييما،وجميغ

إلىأسقفتهفأنا،عوقيمقتخ!"لا:لموسى

كمابيماتفقلوأرصيما؟،توييماوجمبغهؤيدك

فيالفقيمصالأموريينلجثبسيحون-فغفت

وتنوههؤ،إسراثيلتنوفضريه"35.خشئبون

وآئتلكوالشريد"،تهتبقلمحتى،قويإوجميع

أرضمةه

بلعامبستدعيموآبملك

سهوكفتزلواإسرائيلتنورخلأ22

بالاقورأى03أريحاجمند،اياردنغبر،موآل!

إصائيلتتوفغلماجحيغصيفوزبن

لكزيئهمالمؤابيونفآصئتجار3،بالأموريين

.ح15:2،4اشربئ

المصرية.ممفيسمدينةهي:نوف

في.ايولانيةفيهكذاوتوا!عها.المديخةهذهفاخذواة32

توابعها.اخذوأ:يةالعر
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جماعةفنا":يدبانلسيوخصفقالوا04عذدهم

خضرةالثوزيبتلعكماخواتينا،ماكلتتتع

د*"ص

يألموآقيميكاضفوزبنبالأقوطن".اور!ملي

بنتلعاتمولإلىرس!لأفأركل5،الوقحبذلمجث

في،الفرابنهرعلاتتيبفانوزصالمقيمتعور

عنلهويقولوالمستدعوه،قوي!!تتيأرضي

وجةفغطىمضرمنخرجشدء"ها:لسانه

الآن6!عاك.بجؤاريمقيموهؤ،الأرضيى

لعقي،منيأقوىلآ+ثهالمثئعتهذاليوألقنا

أعتبمفأنا.الأرضيينوأطردةأضرتهأنأقدر

يكونتلعتهوقن،مبازكايكونتبايىكهتنأن

ملعونا".

وفي،مديانوشميوخموآلتشميوخفذقمب7

وأختروهبلعامإلىوجاؤواعطايا،أيدييم

الليلة،هنا)بيتوا:لهمفقاذ8.بالانبكلام

فأقاتم.الرب؟"ليئيقولكما،جواباغقيكمفأرد

وقاكتلعاتمادته3فأتى.تلعاتمعنذموآبآ2رؤسا

؟،عندكاتذينالرخال!-هؤلاءهم9"قن:ته

بالاقأرستهمالرجمالا"هؤلاء:بلعامفأجاته.

"ها:ليلتقولوا91،موآلتميلثضفوز،بن

الأرضيى،وج!فغطىيضرينخرقيشعب

احارتةأنأتدزلعفي،وآلقئةالآنفتعاك

تذقث"لا:لتلعاماللهفقاك12وأطردة".

مبازك((.فهؤ،الشمصبتلغنيولا،مغهم

:بالانلرسئلىوقاكالضباحصفيتلعامافقاتم3

نأرففىالرل!لأذ،أرض!كمإلى"إثصر!ا

رؤسا2فقام0،14معكمالذهالبنميمالييأدن

.11يو؟15-2:16يط2رح:بلعام220.5

العبريةفيهكذا.عيبنيارضأو..قومهبنىأرض

22

تلعائم"رقضى:تهوقالوابالانإلىوعاد،واموآلت

معضا".مجيءأن

أعظتمكيرين7زؤساأيضحابالانفأرسل"1

هذا":تهوتالواتلعاتمإلىفجاؤوا69،أوليلثمن

رر

المجيءعزتمتمغ:.لاضفوزبنبالاققالما

أفعله،تقولهمماكلاحاساكرملثفأنا7؟،إلي

فأجاتفم018ال!ثمعسب(اهذاليوآلقنتعاك

ؤذهبافضمةبييهيلءبالاقأعطاني"لو:بلعام

04ءو

امرفيإلهيالزلبكلاماخالفانقدرتلما

هذ؟أيضاأنئمبيتوالكن91.كبيرأوصغير

".ثانيةالرب"بهئكلفنيممافأرى،فناالئيلة

هؤلاءكان"إن:له3وقاليلابلعاماللهفأتى02

لكن،مغهموآذقثققثم،ليدعوكجاؤواالقوم

11.للثأتولهماإلاتفغللا

بلعامجح!ثة

جحشمتهويهحتصالصباحفيتلعائمفقاتم21

الت!غضبفآشتذ33موآد!.رؤساءمعوذهب

تجاههالطريتيفيالربأملاكووقف،لذهايإ

فرأب23-خادماةومعهجحمث!تهرايهبوهو

وستيفه،الطريتيفيواققاالرد!ملاكالخحئتة

فيوسازتا.لالريتيغنيفاتتبيد؟،ترفولح

الطريتي.إلىلترذهابلعايمفضربها.الحقل

بينض!قمقرفيالربملاكفوقف24

هخاك.ينوحائطفناينحائطله،صالكروم

صذتب،الرلتملاكالجحمشةزأبفلما25

فيفزادبالحاث!تلعاتميىخلفضغطتالحائط

الأمايمإلىوتقاتمالرب"ملاكعادئم026ضريها

عحون.بقأرض:الريايةفي
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للتحوليفييماسبيللا،ضتئيموجمعفيووقص

الرب"ملالثالجحشتةرأبفلصا27.شمالأأويمينا

وضرتهاغفمبهفأشئد،بلعاتمتحتآستفقت

فقاتتالجحشتيماقغالرب،ففتغ28بالعصا.

ثلاتضرئتنيحىبلثصتغ!ت"ماذا:لتلعاتم

آسئتهرأب"لأنلث:تلعاملهافقاك92؟"مرات

دا.قتلتلثلكنتسيفيديفيولوكان،بي

التيجختئلثأنا"أما:الجحشتةلهفقالت

نأغوذئلثهلص؟اليومإلىحيايلثطوكيهسها

"لا".:تلعامقالهكذا؟!بلثأفغل

فرأىآ،تلعابضركنالرفيفكشت!31

تسلول-وسيفهالالريتيفيالرفي.واققاملاك

تهفيقاز32.وجههصعلىسماجذافوغ،بيد؟

قلاتجحشتتكضرئصت"لماذا:الربملاك

معؤجلائهطريقكأعزضعتأنامرالت؟

أماميينفاتتالخحثتةفرأتني33،ءأمامي

الحاليفيلقتلتلثعثيقمللمولومرابثلاث

الرب":لتلافيبلعامفقاك"3وأبقيتهاي!.

ينيئجاهيوقفتأنكعرفتمالأئي"خطئمث

فإتي،!تيأتاخ!أنساءذفإنوالآن.الالريتي

القوممغ"إذقث:الملاكفأجاته35ا(0أرجع

معبلعائمفذهت،.لثأقوذماإلأتفلولا

بالاو.رؤساد

بلعاميستقبلبالإق

خر!تلعاتمبقجيءبالاقستمغفلما

حدودعلىمدينةدوهيئ،ءموآلتغئرإلىللقايه

.الموتإلىبقودكلأنه:أو.أمامىمعوجلأنه:32

بديلة:شجصة.موابمدينةأوموابجمر36

28+،15ة21ربمعار

23391و2

بالاقفقاك37الحدو؟.طرفيفيالواقع!أرنون

،أدعوكهذ؟قبلمرةإليلثأرسفت"أمالتلعاتم

رأأقدرلااتظئني؟الضجىةرقضصتفلماذا

هءص-"فى

نإبعذ"والآن:بلعامفاجابه38اكرمل!؟"

الكلايمغيرأقولأنأقدرأتظئني،إليلثجئت

مغتلعاموذقت93؟"قميفيالرب"يلقيهائذكط

بالاق."فذتغ.خصوتهدينةودخلابالاق

مغه.ائذينوالرؤساءتلعاتمإلىوأرستلوغنمابقرا

تلعاتممغبالاقصعدالصباحطلعولما41

منطرفافناكينفشاهذ،!تغلباموتإلى

إسرائيل.شعب!

صتبعةهنالي"إئز:لبالانتلعامفقاك23

".يهباشبىوستبعةكجوليستبعةوقحى،مذابغ

بلعاموأصغد،تلعامتاذكما.بالاقفقعل2

قاكثم3.وكثشماجمخلأمذبحكلعلىوبالاق

أذفدرأنا،محرلحثعنذدايص:لبالال!بلعام

بإ".أخبركلمطيكشفومما،يأتبنيالزلثلعل

،ا-ء"

له3فقا،التهافاتاة.التليما"راسيإلىوذهب

كلعلىوقربت،مذايحستمغ"هيأت:تلعام

وقاككلائاالزبفلقنه5.وكثشا"جمخلأمذتح

كاهالكلاتمهذاتهوفلبالانإلىلاإرجغ:ته

هؤ،ئحرقيهعنذواقفافوتجدوإليهفرخغ6

إياةتقنهمالهفأعقن7موآلترؤساءوجميغ

:تاكالرثب2،

موآقي،ميأبالالطبيجاةأراتم"يهث

91.!21رجةبعلباموتت41

في.حالأ:اليرنانيةفي.التلةرأس:2303

.بصفاء!يانيةالعر
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:واكدعانيالقثمرقيجباليين

يحقولت،ليفآلعنتعاك

إيرائيكليفآشت!أوهيا

الله،يلعنهلأمنألعنكيف8

الرب!؟يشتضةلامنأشتمكي!-

ابضرةالضحخويىرؤوسين9

أراو.الروابأجملىومن

نوجمإ،ينفريدهؤشصب

ء

3-.الابينيحضب!لا

يعمولت؟بنييعذ!ن

إسرائيل؟تني"جماعةيحصيقن

الأبرايى،أولئلثكموبموتيليكن

1(.كآخريهمآخرتيولتكن

بي؟فعفتداماذا:ل!بلعامبالاق"فقال

".تباركهمبلثفإذاائيأعلىلتلعقبغوتلث

أقو3-غيرلاإيخطلكقفف"أما:تلعامفأجابه12

فىءرو*كلص-ع!-

؟"الربإياهيلقننيالذيالكلام

موجمحإلىتعي"تعاك:-بالأقدا!اك3

ئرء!كلص

!هطرظلا،كلةإصائيلشعبينةتنظرآخر

!اك!"منليفآلعنههنا.منذفظركما

!

!ليراسعلى،!صوفيتمحقلإلىفأخذة14

!لءلىفأصغذ!مذايغستبعةوتنى،يسثجة

يبالان:تلعاموتاك15ك!ث!ا.جمخلاعذتح

الردثألتتيوأنا،حرقيلثعنذهنا)ايص

وقاككلائاولقنهتلعاتمالر!لىفأتى16((0هناك

أ.الكلامهذالهوقلبالأقإلمطارجغ)1:له

.رجأو:.جماعةة15

اثيل.!ينيمنضممانينرىاخرموضغإلىأو:ت13

الرقيب.مركزاو:صونبمحقلة14

-وزؤسا2،محرقيهعنذواقفافوتجذدإلييمافرتجع17

الرب!؟1(قاك"ماذأ:بالاؤاتهفقاك.مغهموآلت

فقاك:تهأوحيئمافأغلخآ18

آسمغبالاقكليا"قئم

.صفورآبنياإلىوأصغص

.فحكذل!،بإنسالؤاللهليس!91

فتنذتم.البشتركتنيولأ

2ثيمغلولايقولطأتراة

كلاقهلم؟ئتضغاولايتكثئم-أو

،ابايىكأنايرتأناها02

لها.قرذلاالرب!روبركة

يعقولت؟تنىفبإلصايبصرمن21

المرائيان.سنيفيفح!ادا+يرىمن

مبهم،إل!همالربك

لهم.المفلثوزؤغة

.مضميناللهأخرجهم22

الطئىكس!رعهبسمرعه

صورا-ص.صةلا23

يعموبنجنيفيلجس

إسرائيلتنيفيذللا

اللهقالمايعقود!فلمني

نغل.ائذيكلولهم

!:هؤ24 ،يقومكلبؤ؟سعصب

واقفا.ينهف!وك!ممبلى

الفريسةيأكلحنىينائملا

خلالأ".ذتهاويشرلت

تلغنلاكشت"إن:لتلعاتمبالاقفقال25

ظلثا.أوشقاءبرىمن:أوف!ادا.يرىمن!21

أعمالطتتفعلأأوت.يعقوببنيقتنج!لا:23

إسراليل.بنىفيال!حر
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فأجاتة26تبايىكفم".فلا،إسرائيلشمعت

الرب؟بيمايأمرييماككإنط!قلتأفا)1ةبلعام

إلىآخذككتعا":تملحلعابالاق"ففاك27!؟أفقلة

منليتلغت!أندتهاتطي!فرئ!ما،آخرموجمع

جينرأسيىإلمىآتلعابالاقفأخذ28(10هناك

بلعائمفقاك92.البرىليمارجيماعلىالضثرفيقغور

وقئى،م!ايغستبعةهنالي"آئني:لبالأن

كمابالاؤ،فقعل03.يهباشيومتبعةعجولىمتعة

عجلامذبحكلعلوأصحد،تلعامقال

كثش!ا.

نألهتطي!الرلثأن3الآنتلعاموزأى42

ص-4ص-

الاولتيزكالقرتينيذهحثفلم،ألمرائيليبايىك

رقغرلما2.البريةإلىتؤجةبل،.الرلثلتستخير

خيامه!افينازلينإسراثيلبنيورأىعينيه

فأعلن3،التإروحعليهحك!أسباطهمبحستب

4

.قاك،إليهاوحيئما

ثعورةبنبلعام"كلام

العيضين،المغتتيالرخلكلام

التإ،أقواؤيسمغقنكلائم

القدير،يرييمامايبصرتن

عيناة.فتنقتحجواتهيتقفىتن

يعقولص،بنييامساكجكمأجملما5

إسائيل!بنيياقممايهطث

النخيل،ينكمحفو!خ

النهر؟ضحفالتعلىكخنات

منهناك.الريانيةفيهكذا:المنفئح:2403

.انعلىإلا!ئيءكلعلالينينالمغلقتيؤل

.15صمارج؟اجا!:7

!2491و2

الربو،غرسئهاتد"كأشجايى

.المياهصطريعلىكأرفي

الما2يفيضدلائهممن

رركه.يكونغزيرةمياهوقي

أجا!تعلىمثكهيرتمع

مم!صة.وتتسامى

ر!ينالقةأخرجه

الطئي.كرع!بس!رعة

ا"قيممينأعداءةمترش

-.تحطيماعظام!فمويخطم

يخترقهم.وبسيهاميما

،كلبؤ؟،كاستلإيرويرئضىعثو9

يضيرة.أنخروفقن

،يباكونءمبايىكوك

".يلعنونولاجمنوك

ترضفقتلعاتمعلبالانغضبفآشتذ01

أعدائي،لتلعن"دغوتلث:لصلعاتموقالبكفي!

؟افالآن.مرأبتلاثئبايىكفمبلثفإذا

نأعرئحتكشت.موطيلثإكآنضر!ث

2ص
فقاك12".الكرامهالربدفخرتك،اكرتلث

أرسلتهمائذينلرشئيلثقلت"أما:لبالانتلعام

لاوذقبافضةتيييمايلءبالاقأعطانيلو13:ألي

أوسئيئةحستنةفأعضل،الزل!أمراهيئأنأقدز

11.أناأقهلهالرلثيقولهماوإنما،جمنديين

"?،2
اعيملثتعاكقوميإلىانصردثاناهاوالآن"ا

الأئايمفيبشعبلثإس)ثيلشعثيصنغما

.94:9تكرج:كاسد:9

.12:3تكرخ+مبارك
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قاك:إلييماأوحيئماأعقنثما5.الآتييماأ

تعوز،بزتلعاتم)(كلام

،ىالعينينالمنفيحصالرجلكلام

التيما،أتواكيسقعقنكلا!

العلى،تعرفةيعردثقن

القديرو،يري!مايبضرتن

عيناة.فتنقتغجواتهيئققىتن

حاضر،غيروهؤأرإة

كلص*كل4
قريصب.غيروهؤوابصره

يعقولتتنيجمنكوكحبيطقع

إسرائيل،بنيمنصحولجانوبقوئم

موآلتحقةفيخالم

،شيت-تنيجميعويسحق

له،هيرائاأدوأويكون18

شير،بكونلهميرائا

كلص!ص

اسرائيل،تجطحيلويشئد

أعداةههايعقولبتنوافيهيلث9

1(.عيرمدينيماينالناجينوييدون

صء+صلم

إليهاوحيئمافاعلنعماليقتلعائمزاىثم02

:ظل

.صفى

عماليق،الشعودباؤلي"ين

الفثاء((.فإلىآخرئةوأما

قاك:إليهاوحيئمافأعقنالقينتينزأىئئم21

تنيغ،القينيأبها"مسيهئك

.وكركالصمخرفيجغئست

خراباس!صيرلكته22

!وء
اشوردا.ي!بيلثعنذما

ح.3ر!آت15

.الأرضبدو!أو:شيثبني:17

25و2

قاك:إلييماأوحيئماأعقنئئم2

شدبيحتشيذال!ث!ماكخزرين

البحر،أقاصيينص!فنوئأتي

وعاير!أشئوزتنوفتخضعلهم

صا.2القناإلىأيفحاوهم

موطيه،إلىراجغافأنصرلتتلعائمقاتمثم24

لستبيلإ،أيضحابالاقومضى

!ورفيإسرائيلبنو

رأخن!والمجطيتمفبإصائيلتنووأتاتم25

ذباثحإلىفذغوتهم2.موآلتتنالبمغتزنون

تنووتغلق3لها.وستخدوافأكلوا،آلعهن

غضثعتي!مفآشتذقغوز،بتغلإسبرائيل

جميغلاخذ-مغلث؟لموسئالرب"فقاك4الزبء.

،الرب"أماتمالشمسيىليئوآصلئهمالشعبرؤسماء

."اسراثيلتنيغنالرلثغضمبشياةفتنمر!ت

كل"لتقتل:أصرائيلتنيلقضاةموسىفقاك5

قغوز".بتغلتغلققويإمنأثاينكمواجد

إلىوآثترلت،اشراثيلتنيينرجلفأقتل

كلموسىقرأىعلىيديانتيماآمزأ؟مغخيميه

خيميمابالبجمنذتبكونوفمإشرإئيلتنيجماعه

بنأيعا-سازبنيخثحايم!زآةفلما7.الاجيماعص

وأخذالجماع!ؤست!ينقاتم،الكاهنهرون

الإسائيلئالرخلورأةودخل8تد؟فيزمخا

فكفب،بطنهمافيوالمرأوهوفطضةئخدجمهإلى

ماتواائذينوكان9.اشراثيلتنيعنالضربة

ألفا.وجمثرينأرتعةبالضربيما

العبراتيينجدوبالتاليإبراهيمجدهوعابر؟24

25-27.:اأخ1رج
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فئحاسى"زذ11:فقالموسىالربوكئتم01

تنيغنغضمبيالكاهنهرونبزألعازاربن

أظهرجميعاتييهيممنائذيهؤ-لأنه،اسزا/ئيل

عقيهم.غيرتيفيافنتهملإحى،ليغيرته

وسلائا،غهذااعطيهإتيتهتلفيذلث12

لهمتحقأغهذاتعلإهينولنسلهتهفيكون"13

وتكفير؟لإلههصيهغيرتجزاء،الأبدإلىكهنوتهم

".اشرائيلتنيغن

معالممتوليالإصرائليالرخلآسموكان14

،وص

اس!رئيسوهؤ،سالوبنفيمرياليديالئ!المرا؟

المديانييماالمرأ؟وآشم15،اشيمعونسيئطين

غشيرةرئيسىوهؤ،صوربن!تكربيالمقتولة

.مديانغشائرين

17"ضايقوا:فقاكموسىالرب4كلتم16

ضايقوكمالأفهم8.وأضربوهمالمديانثين

ائتيالضربةس!تتماوهؤ،قغوزفيبكموبملوا

رؤساءأحل!بخمبكزبيوققتلهناكتكمنزلت

يديان.

قيالئاءحصال!ا

لموسىالزلثقاكأنالضربيمااتعذوكان62

كل2"أخعيا،ةالكاهؤهرونبنوأيعازار

فصاجمذاةجمعثرينآثنيزإسرائيلتنيجماعإ

علىقا؟زايكونجممئ،آبايهمبيوبح!بعلى

وأيعازارموسىنقاك3".الحردبإلىالضوخ!-

غبر،موآلتشهلفياسراثيلل!نيالبهاهن

آب!ينالشعمب4"أحصوا:أدياجمناياردن

ماتوا.فانبأحمو!2الؤينكلت2602

26791و2

.أموسىالرب2أمركما،افصاجماسنةجمشرين

أرضيينالخارجونإسراثيلتنوهمفهؤلاس!

زأوبين:تنو.)سرأئيليكرزأوبين5:جمفر

ط2،ص،

غشيرةولفلو،الحنوكيينغشيرةيحنوك

ء4-ءط

الخضرلرنيين،غشيرةولخضرون6،الفلويين

غشاثرتللث7الكرمتين.غشيردولكرمي

وأرتعينثلاثةينهمالقعدودونوكان.أوبين!ينالر

وتمو09أليآتبفلووآبن08وثلائبنصمئةوستبغألفا

د)ثانوهما،وأبيراموداثاننحوئيل:أليآلت

خاضماالفذانيالجماعيماينالمدعؤابوأبيرام

حينقورحجماعةإلىوأنضمواوهرونموسى

فاهاالأرضىدفتخا"9.((الردتخاضموا

مئتالببالنايىومات،قوزخهغوآثتلغثهحا

تنو"وأما.جمبرةفصاروارجلا،وخمسون

يموتوا.فمقورخ

صت12
ينموئيل:عشائرهمحتشيمعولىبنو

اليامينيين،كشيرةوليامين،الئموئيلئينتجشيرة

غشرةولزازخ13،الياكينمينكشيرةولياكين

تللث14.السثئاولئبنععرةولشأوكالرازحيين

ويئتالإ.ألفاوجشرونأثنال!الث!حونيينعشائر

يصفون:عشاثرهمحستتجادتنوا5

ءو2?،
ا!جيين،غشيرةولحجي،الصفونيينغثيرة

صه4،
غ!رةزفيو161،الث!ونيينذثميرةولشوني

و!رود17،العيريينعشيرةولعيري،الأرنيين

الأرئيليين.غشيرةولأرئيلي،الأروبي!ينغشيرة

أرتعونعذ؟همح!تجادتنيعثمائرتللث18

مئة.وخص!ىألفا

آخر.إحصاهإلىنحتا!لهذا64-565؟26ر!



لعلىدا891

عيروممات.وأونانعيرةيهوذاآثتا91

نجنو-تهوذافكان03.كنعانأرضيىفبوأونانو

ال!شيلئين،غشيرةيشيقة:عثمائرهمحستت

عشيرةولزارح،الفارصتيينغثيرةولفازص!

لخصرونفارص!:بنووكان21.الزارحسين

غشيرةولحاموذالخضرونيين،غشيرة

عددهمحم!تيهوذاعشائرتللث22.الحامولثين

شيما.وخص!ألفاوستبعونستة

ساص23 يتولاغ:عشاثرهمح!ت-"كربنو

الفويين،غشيرةولفوةالتولأحمين،عشيرة

لمص:وصلما24
غشيرةول!ثيفرون،الياشوبيينغشيرةشوبو

ح!شآكري!مماعشائرتللث025الئ!مرونمين

ص?ص!!
مئإ.وثلاثكلالفاوستوناربعةعدبهم

ييسمازد:عشاثرهمح!تربولونتنو26

الإيلونتين،غشيزةولإيلون،السمازديينغثس!يرة

عشايرتللث0،27الياجفئيلئينعشيرةولياجفئيل

وخمسىألفاستونعددهمحمس!الزبولونيين

ضسىغثاثرهما:حستيوم!آئنا28

غشيرةيماكير:ش!ىتنو92.وأهرايبم

غشيرةولجفعاد،حفعادولدوماكير.الماكيربين

غ!شيرةلإئعزر:بنوجلعادوهؤلاه03.الجلعاديين

الحالق!ين،عشيرةرلحسالقالإيعررئين،

ولشكتم،الأسريئيلئينغشيرةولأسريئيل31

غشيرةولمثمميداغ32،الشكحئينعتيرة

وأما33.الحاقريينغشيرةولحاقر،الشتميداع!ين

تناتلى.بلتنونتهيكنفلمحاقربنضلفحاد

وحخقةونوغةتخقةصلفحاد:بناتوأسماة

متعمعى.عشمائرتللث34.ؤبرضةوجمثكة

26

وستبعألفاوخمسونآثنالبجمنهموالقعدودون

مئ!.ت!

عشائرهم:ح!ض!أفرايمبنووهولاء

غشيرةولباكر،الشوتالحيينغثيرةيث!وتاتح

وهولاء36.الئاخنيينغشيرةولتاخن،الباكريين

تالث37.العيرانثينعشيرةلعيران:شوتاتغبنو

وثلاثونآثنال!عذ؟همحسستأفرايتمتنيعشاثر

خبآيوس!تنوأولئلثمئإ.وخ!سىألفا

عشاثرهم.

يباخ!:عشائرهمحستتبنيامينتنو38

الأشئيليين،لأعشبرةولأشثببل،البالعئينعشيرة

ول!ئتفوفاتم93،الأحيرام!ينغثم!رولأحيراتم

الحوفامتين.عشيرةولحوفاتم،المث!فوفاميينكشيرة

يرءصو5ةسصكا04
غشيرهلازد.ونغمانازد:باغائنانو

أوتيلثا".الئعحانيينغشيرةولنعمان،الأزديين

ننهموالمعدودون.عشائرهمح!تبنيامينبنو

مئإ.وست!ألفاوأرتعونخمسة

-،ص42
عشائرهم:ححتحتدانبنومولاء

-ص+!و

دانقبائلتللثالثوحاميين.غشيرةآيشوحا

كى4

الثوحاميينعشاثرجمع43.عشاثرهمح!تت

مئبما.وأرقيألفاوستونأربغةعذ؟همحضت

ة!*لمفتة:عشاءصصصأءص-44

سسير-لرهمح!بصيربمو

ولتريغة،اليثئويينغشيرةولتثوي،اليضنئين

عشيرةيحاترةبزيغةولتني45،التريعيينعشيرة

ال!مفكيئيليين.عشيرةولمفكيثيل،الحابزئين

بنىعشالرتلل!47رو.ساصصا"شة ءآصكلهأ46

-سر!كلسيرص.وسم

وأربمألفاوخمسونئلاثةعذبهمحستتأشير

مثيما.

يياحضثيل:عشائرهمح!متبتفتاليبنو4
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الجونسين،غشيرةولجو!االياحضئيلئينغبشير

عشيرةولشفيتمالتصرتين،غشيرةولتضر

حم!تنفتاليقباثكتللث05الشفيميين.

وأريعونخمسةينهموالقعدودون-عشائرهم

تنيجمنالقعدودونأ!أولئك.مئةوأربمألفا

وتلائون.مئةوستغوألفأل!مئيماست!إسرائيل

53"لأولئلث:فقاكموسىالردثكئتم5

أسمايهم:عذدعلىميرائاالأرضىتقسيم

كك،لهتقللهوالقليلميراثهدتهيم!رالكثير(5

ئقتئمليهن5"ءميراتهينالعذبهقذيىعلىفريتي

عثائرءأيحم!بوعلىبالاقزاعصالأرضى

الميراثيقستئمصالاقتراعبحمتب56.ترثونآباثهم

،.والقليلالكثيربين

الاوتينينالضعدودودطهمءوهوك

لخرشونة،الخرشونتينغشيرة:بعشمائرهم

المرارئينوغشيرة،يقهالتالقهاتئينوغشيرة

اللئنتينعشير":لاويئرعشاوهولإء058يقراري

وغبتميرةالمخلإينوغشيرةالخثرونيينوغثميرة

وتذوقهاتالقورحيين!.وغشيرةالموشتين

لاويبثتيوكاتاغمراتمزوتج!وآسم95.غمرأتم

هرونيغمراتمفوتذت،بمضرللاوخهولذتالتي

نادال!يهرونوويذ06.أختفهاومريتموموسى

وأبي!نادالثوممالت062!وإيحامازوأيعازازوأببهو

فكان63الرب3!.أماتمكريبةناراقرباحين

ذكركل4.ألفاوجممضرينثلاثةينهمالمعدودون

؟33:54،34:13رخ:52-56

ا-2.:ادأيثى

والقورحيين:والموشينالمحليين،الحبرونبين،اللبيين80،

.24،-6:1791خرر!

27991و2

تنيمغئغاوالموفمفصاجمذأ،ش!كرأبنجمني

بيتهم.ميراثاإعطائهميعذمصاشائيل

الكاهنوأيعازازمومىتعدودوأولئلث63

عبرموآل!ممهلقياشرائيلبنيأحصيااللذين

جممنأحدفييمكانوما64.أرمجاينالأردن

تنيأحصياحينالكاهنوهرونموسىغذهم

إنهمقاكالرلثلأن65.-سيناعبرىتينمبإسرائيل

كايس!إلأأحايخهمبقي!االبرييما.قييموتون

لولؤ،.بنويشوغيفنابك

صلفحادبنات

بنحمافربنيضلفحادتناثوتقذمت27

بنششعثائرينمتئىبنماكيربؤجلعاد

وحختةونوغة4تخقة:3وهنأسماوهذ؟يوس!،

وأيعازازموسىأماتمفخضرن2.ؤبرضةويلكة

خيم!بالبعنذالجمماعيماوساثرالكاهني

وهو،البر!لةفيمات3"أبونا:وقفنالاجيماعص

م!الرل!هددواالذينالقومجمل!فييكنلم

لهكانوماماتبخطيئييماليهنه،توزخجماع!

يهعثيردينينأدناآسئمئحذمتفلماذا4.ةة
-.صبسود

.أأعماجمنابينميمماميرائافأعط!ا؟تهآبنلالأن

الردثفقاك6.الرب"إلىذعوافن!وسىفرغ5

ضلفحاد.تناتنطقت7"بالضوالب:لموسى

ميرالتىوآنقل،أعمامهنبينفيمامير)ئاأعطهن

زجلأقي!:إسرائيللتنيوقل8.إليهنأبيهن

.23ة6خر؟3:2رجة65

تا-15.7لا!4ر!61:3:

،3.ار!مافت64

14:26-38.رج.نونبنيثوع!6:
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آثتيه!إلىمجراثةفآثقلوا،تهآبن.ولاممات

تيلأخشميراثهفأعطؤا،تهبثتلاكانفإن

فيعمامه.فأعطوة،لهإنجوةلاكالأأفإن0

لتسيبهفأعطوه،تهأعمابملاكان"فإن

لتنيذللثوليكنعضيريإ،يخأإليهالأقرب

."موسىالربدأمركما،شترعئةفريضةإسرائيل

موسىيخلفيشوع

إلى"إصعذ:فقالموسىالرب4كلم

ائتىالأرضإلىآننهر،هذاهغباريتمجتل

-صءص-ص!،

تموترايتهاافإذا3،اسراليللمنياعطيتها

هرونماتكما،أيضاأنآآباظثإلم!وت!نقحثم

صين،بريإفيعليتقرذئما(الأفك!ا،أخوك

عنذقداستيتظهراولمالجماعةليآزتاقيجمندمما

عنذالريب!!ممبماءسئميئماوهؤ،بخضريهمالماء

موسى:لهفقاذ15صين!".بر"ليمافيقادشى

ب!ثر،كلحيا؟تصدرالرب4،الئوكل16

إلىأماقهمابخر!7الجماعيما،علىزجلأ

الرل!جماعةتبقىيثلأ،يهمويوذالحرلب

لموسى:الرب!إفقاك8طا*".راعيلاكغنبمء

روحفييمازجلفهؤنولأ،بنتشوغ*"خذ

ينبضجضعروأيفه91علييمايدكوضغ،الرث!

للث،خلفاكلهاوالجمماعإالكاهنأيعازأز

بنىجماعة"لهلتسقغتهاتيلثينعقييماوآجغل02

ء*م!

الكاهؤأيعازأريديبينيمف021كلهاإسرائيل

.2؟36رخ:2707-8

ايت.والبحرالأردنضثرقييقع:عباريمجبل:12

48-52.:23،32-27؟3تثرج:12-14

ا-13.:25رج:الريبةماءحادئةة14

36؟9:ت؟ته34حز؟2217:ملأرجة17

28و2

مماالرل!أمام+الأوريمصبطريق!تهتطلمتحتئ

كلاسراثيلتنوتخرجبأمر؟.الرلثبيماتقضيئ

فقعل022((يعودونوبأمر؟،الحرلبإلىالحماعة

وأقاتةيشوعأخذ.الرلثأمرهكماموسىص

الجماعيما،كلالكاهزأيعازارجمنبضحضر

قاككما،تهخقفاوأقاقهعقييماتدييماووضع23

."موسىيسالبعلىالردث

والقرابينالتقلىمات

لتني2"تل!فقاكمرسىالرلثكلتم28

التيوقائديمغرخبزيأجما،قرباني:ائيلا

فيليتقربوةأنتحرصونرائختها،ترضيني

تقربونهاائتيالوقيدةهيهذهلهموقل3وقييما.

خروفالق:يومصكلفيدائمةمحرقةفيبء

الضباجفيتقربوتهواحا4،صحيحالإخوييال!

دفبئيينتف!غ!ئرمغ5المساء،فبوالآخر

يلتقدميما.الرضيىزيحبينقيتييرجقلتوب

بتقرييهاأترلثكائتي،ليدائمةئحرقةيللث6

راثختهاترضيؤتيدةيتكونسيناء2جتلفي

قينير!فيكونالخمرسكيسبأما7الرئآ.

سكيبالقذسيفيويسكب،خرو!تلكل

المساءليئتقامهالثانيوالخرودت8للرب".خمر

لتكون،الخمرينكسسكييهاالضباحصكتقدم!

الرل!.رائختهائرضيوقيدة

.6:34مر

.24:13خررج:يثوع:18

.ح28:03خررج:يمالأور:21

.34:9تثرخ:23
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خوليينيخروفينيتقربونالسببيومص"وفب

الذقيتيينفقيماغشئراومقفما،صحيخين

الخمر.ينسكيبهامغللتقدميمابزي!بالملتوب

ص2?تلذاا
الذامميماالفحرقيمامغستببكلمحرقة"

وسكبب!.

ئحرقةئقربونآشئهوركم.زؤوميى"وفب

يخرالتوستبعةكث!ثماالبقرينعختيني:للرئث

دقيؤمينقفبماأعثمايىوثلائة12،ضحاحخوليؤ

وغثئريعخلى،ل!سلتقدمة،بزيحبقلتوب

كئش،لكلتقدمهبزي!بقلتوبدقيتيينقف!

لكلتقدمةبزيبقلتوبدقيؤينففيماوغر3!

رائخئهائرضيئحرقةكلوقيدةيللث.خروت

قينييضصالخمرينوسكيئها14الزب".

قيؤورفي،للكئثيقيؤوثفث،للجخل

شهورينشهركلمحزقةروتللثللخروفي.

ينسكيييمامعالمغزينتيس!اوتقربون15.الس!نؤ

المحرقيماغنيفضلا،للرصثخطئهذبيحةالخمر

.بمةآالذا

الأؤليالث!هرينعشترالراقياليوم"وفي

ينةعثرالخامىاليوموفي17.للزب"يخضح

افي08أئامس!بعيمالما؟صفطيرفيهلؤكلعيا

ولائقذشاتحقلأتقيموني!االأوليصاليوم

محرق!ؤقيذةوتربوا91عقلأ.فييماتعقلون

يخرافيوس!بعةكثساالبقرينجمخليزللزب":

ملتربدقيتيينوتقدقئها002ضحاحخوليبما

.احا-12:3خررخ:28016

ح.14-25ة12خررج:79-25

الفصرةعيدأو!الحصاد.عيد26:

؟2ا15-:23لا،16،34:22؟23خررج-

93و

ولمح!ثئرالب،لليخلالقفيماأعشارتلائةبزيمتى

ينخروفيلكلواحذوغ!ثثر21،للكئئي

خطيئهذبيحةتيحساوتقربون22.السعإالخيرافي

عنفضلأتقربونهاتللث23غنك!ا.للتكفير

فييثقهاوتقربون24.ائميماالاالضباحصفحرقيما

ترضيوقيد؟طعامالأئامصالسئبعيماينيومكل

ائمهخالاالمحرقهغنيفضلأ،الرلبراثختها

السابمصاليوموفي25الخمر.ينسكييها

.عقلا-فيهتعملونولأمقاسماآحيفالاتننهمون

ءص

عيل!صاسبوع،ينالاؤليصاليوم26"وفي

جديدةتقدمه.غل!كمبواكيرتقربونالحصاد-

فييماتعملونولاضاس!امحفلاوتقيمونللرب"،

الرلث،ئرضيرائخئهائحرقةوقربوا27.عملأ

خولتإ.يخرافيوستبعةكئشئاالبقرينجمخقين

أعشايىتلاثةبزيبقلتوبدقيتيينوتقدمئها28

وع!ثثر92،للكئثيوغشرالبا(ساحدللجخلالقفه

الس!بعيما.الجرافيينخروفيلكلواحا

يللث31.ضكمللتكفيرالمعزمقتي!صتاوقربوا03

ائميماالاالئحرق!كنفضلأئقرئوتها،كلها

خمرها.وسكيبوتفدقيها

ال!اض!ص!هال!ث!صينالأولياليوملاوفي92

بل،عملآتعملونولامقذمحاآحتفالأتنظمون

ئحرقةوقرئوا2.لكميكونبالئوقيفتافييوتم

كئم!االبقرينجمخلأالزد!،رائخئهائرضي

16:9-12.نا

الاض!:الثصمنالأولاليومني:9201

ح.23:24لارج
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منوتقدتتها03جمحاححؤيحبمايخرافيو!بعة

للجخل،القفةأعشايىثلاثةروبزيمثقلتولتدقيق

خروفيلكلواحاوعئثر4،لل!ضشيوغثثرالب

ذبيحةالمضسين"وتيمئاالستبحيما،الجرافيين

م!حرقيماغنفضلأ1،عنكمللئكفيرخطيخبما

وتقدتيهاالذائميمااصحرقهوا،وتقدميهاالشمهر

لهما،آزمابحصتبخمرهاثوصسكيحب

الرل!،رائضهاترضيؤقيدةفتكون"

الدتابمال!ث!هرينالعاشيرصاليوم7"وفي

ولابهتصوم!نيلرب"،مقدسصاآحمفالأتنظمون

راثختهاترضيمحرقةوترئوا8عملا.تعحلون

يخرافيوشبعةكثش!االبقرينجمخلاالوب7،

ملتوبدقيئيينوتقدتتها09ضحاححوثي!

وع!ثئرأدب،للجخلالقفيماأعشارثلاثةوبزيت

م!نخروفيلكلواحاوغثئر01،للكئشي

ذبيحةالمعزمنتي!ماوقربوا".السسعإالحراقي

ائتيالخطيئهذديحيماغنقضلاخطئبما،

وتقد.تيهاائميماالاالمحرقهوعنللئكفير،

خمرها*.وسكيمب

ال!ثئهرينعشزا(خاجمس!اليوم12"وفي

تعضلونولا8مقذسئاآحيفالاتتنهمونالسأ!ص

وقربوا13.سللرلثأئامش!بعةوتغتدون،ع!لأ

اثحرثلاثة،الرلثرائختهاترضيؤتيذةمحرقة

خروفاعشتزوأربقةكئشتينالقرينجمخلا

طتوبدقيتيين"وتقدتئهاصحيخا.خولثا

ينجخللكلالأيف!أعشارثلاثةكلبزبحتى

ينكئش!لكلوعخئرأد!عشترالثلاثةالعجولي

27-32.،16:23لارج.أ7-ا

.القطافبأوالمظالعيدهو:مقديم!ااحتفالا:12

92

الجبرابينخروفيلكلوغشز31،15سسين

ذليحةالمغزينتيس!اوقربوا16عث!ز.الأربغة

وتقدتمهااسذاثم!االمحرق!غزقضلا،خطيئة

خمرها.وسكيحب

عخلاعشرآثتيقربواالثانيصاليوم"وقي17

صحيحا.خولياخروفاعش!روأربغهبهثسئن

وللكثمشيزللغجوليخمرهاوسكيثوتقدتتها18

.مرسومهؤماح!بعلىبقل؟هاوالجرافي

غنيقضلأخطيئ!ذبيحةالمغزمقتيس!اوقربواا

خمرها.وسكيبوتقدتيهاالذائم!المحرقيما

جمخلأعترأحذقربواالتايمثصاليومونب02

ضحيخا،خوليماخروفاع!ثتروأربغةكئثتيني

وللكئشينللعجوليخحرهاوسكيبوتقدمتها21

قرسوم.هؤماح!ضبعلى،بغذ؟هاوالخيرافي

عزفضلأخطيثهذبيحةالمغزمنتيسماوتربوا2

خمرها.وس!جبوتقدقيهاالذائمةالمحرق!

عجولعخترةقربواالراجصأليواوفي

وتقدقئها24.ضحيخاخولئاخروفاعشروأربعة

والجرافيوللكئ!ثصينللغجوليخمرهاوسكي!

وقربوا!2.ترسومهؤماح!بعلى،لعذبها

الفحرقهغنيقضلأخطيئبماذبيحةالمغزينتي!ا

خمرها.وسكيبوتقدميهاكاالدأئمه

غجولييسعةقربواالخاضي(ليومصوفي26

صحيخا.حوبياخروفاعشتزوأربعةكئثتين

وللكئشتينيللعجوليخمرهاوسكيبوتقدتتها27

ترسرم.هومماح!بعل،بغذدهاوالجرافي

عنيفضلاخطيثإ،ذبيحةتش!اوقربوا2

،33-23:43لا!23:16،34:22ر!خر

16:13-15.تث
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خمرها.وسكيصبوتقدتيها،الدائمهالمحرقيما

عجولثماييةقربواالسثادسصاليوموفي92

صحيحا.خولياخروفاع!ث!روأربعةكئ!خيني

وللكئشيتياطعجوليخمرهاوسكيبوتقدقتها03

ترسوماهؤمماح!ضبعلى،بغذبهاوالخيرافي

عزفضلأ.خطيئةذبيحةتي!ئاوتربوا31

خمرها.وسكيبوتقدتيهاائم!الاالمحرقيما

عجولسمبعةقربواال!ماجصصاليوموفي32

صحيخا.خولياخروفادمتروأربعةكئشتين

وللكئشتينللعجوليخمرهاوسكيبوتقدتتها33

ترسوم.هوماحستبعلى،هابعدبولجرالت

غنيقضلاخطئبما،ذبيحةيممئاوقربوا

خمرها.وسكيبوتقدتيهاائمهالاالمحرقة

ولاآخيفالأتقيمونالثاجمزاليوموفي35

ترضيوقيدةمحرقةوقربوا36عملا.تعملون

يخرالؤوسحبعةكئساجمجلأ،الردثرائختها

خمرهاوسكيسبوتقدمتها037ضحاححولية

حستبعلى،بقذدهاوالجرافيوالكئشيللجخلى

خطيئة،ذبيحةتيسئاوقربوا38.مرسومهؤما

ودكي!بوتقدتيهاائميماالاالمحرقيماغنيقضلأ

خمرها.

أحيفالاتمم،فيللرب2تقربونماذللت93

خرقايكمينوتترعايكمئذويىكمغنتضلأ

وذبايحخمركموسكيبوتقدماتمم

سلاتيكم".

بجميعاشراثيكبنيموسىفأخ!ر03

الرب4.أمر

33.:هت؟32-23:24نثرخ030:3

03253و2

النذورفرائض

اسراثيل:تتيأسباط2لرؤساموسىوقاذ2

تذرانذررجلأي3:بيماالرب!أمرما"هذا

فلا،شيئانفتهفألرتمتميئاحتمتأوللرب"،

وألة4بيما".نطقممابكليعقلبلغنهيرجع

شيئا،تفسمهاوألرقتللرب2تذرانذرتأمرأ؟

تذرهاأبوهاف!تيع5،أبيهاتيحتفيضييةوهيئ

جميعثتتت،لهاوستكتبهءنفس!هاألزمتوما

تهاهاوإن6.بيمانفس!هاألزمتماكلنذويىها

وإلزاممايهانذورهافكل،ذلمج!ستماعهعدأبوها

أبوها.نهاهاإذايسايخهاوالرلث،تئ!تلا

بقوليأوبتذر،مرتيطةوهيئئروتجثوإن7

وسكتذلثكأوجهاف!تمع8،نفمتهابيماألرقت

وإلزاماتها.كلنذورهاثتتت،بيمامتماجمهعنذلها

بيماألزقتائذتيوقولهاتذرهافسيحعتهاهاوإن9

الأرمليما!ونذر01يساجمحها.والردثنفستها،

وإن".عليهمااثابتوإلزاماتهماوالم!طقفة

فيبتمينينف!ممهاألرتتأو،ندراالمرأةنذزلب

ولملهاوسكت،زوجهافسممع12،كأوجهابيت

فسحخوإن39.وإلزاماتهانذورهاثتتت،ينهها

نذويىهافكل،ب!ستماع!يومفب،كأوجهاذللت

والرب2،فستخهروتجهاللأنثاببغيروإلزامايها

تلزميميؤكل،تنذرةنذرأكل04يسامحها

يفستخه.وزوجهايثيتهقزوجها،الئفيىقفر

،يومإلىيومين،زوجهالهاسكتوإن15

صيصءكل

لانهعليهاالتيوإلزاممايهانذويىهاجميغأثتت

ذإط!،فسمخفإن16.بهاسمماجم!عنذلهاسكت

رجوءعاقبةيتحملفهوبيما،!ممعبعدما
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."لمالزامايهاونذويىهاغنروتجييما

بهاالرلثأمرالتيالقرايف!هياتللث7

بينوفيما،وزوتجيهالرخلببنفيما،موسى

أبيها.بيحبفيضبيةوهيئوآثتيهالألب

ملىيانمحاربة

لتني2"إنتمم:فقاكالربديوسىكتم31

تموتءذللثوتعذ،المديانيينيناشرائيل

-صرص
للشدبر:موسىفقاك3".ابايلثإلىوتنضم

للرل!لينتعموايديانبغزونرجالأينكم"حندوا

إسرائبلتني-أسباطينسيث!كلجمن4.ينفم

اصرائيل1تنيينفآختير05((للحرلبألفائرسيلون

آثنيالححاربينعددف!لخسيثطكلينألف

ومغهم،للحردبموسىفأرستتهم6ألفا.عثز

أميغةتدهوفي"الكاهنيازاز-أيعابنلايخثحاس!

كحايديانفقاتلوا07!الهنافيوأبواق"الفذي

ملوكوينهم8ا،دكركلوقتلواموسىالرب؟أمر

وحوروصور.وراقمأوي:الخمسةيديان

بالححيف.بعوربنيئعاماقتلواوكذللث.وراء

وأطفالهميدياننساءاسرائيلتنووستبى9

وغيموا،وقواشيهمتهاثمهموجميغ-

مديهمنجميغبالناروأحرقوا01،ممتلكاييم

جميغوأخذوا"،وقصويىهابمسايهيها

والتهائمء،النامىمق-والغنائمالأسلالب

وجماعةالكاهنوألعازارموسىإلىوعادوا12

إلى،والأسلالبوالغناثمءبالسصئيإسرائيلتني

17-18.ة310225:رج

ح.28:03خررج.واقبمالأوربمةالقدسأمنعة؟6

.15:9رخ:الهافأبواق

31و

عنذرذن19غبراثتيالمحليماإلى،موآلتستهـل

أليا.

كلالكاهنوأيعازارموسىتخرقي13لا

القحمتيما.خايىجصإلىلملاتايهمالجماعهرؤسار

قاده،الجيشىقادهزؤساءعلىموسىفغصت14

.الحربي!القا؟مين،المئاقيادةوقاالألوقي

كثهنالإناثأبقيتم"لماذا:قوسىءلهموقاك15

غمفنالقواق!هنهو+ء16الحيما؟؟قيدعلى

خيانهإلىإصرائيلتنيفقادوا،-تلعاتمبقشورز

جماعيمافيالضربةفخف!بقغوز،فيالزل!

الأطفاليجمندكركلآقتلواا-فالآن7الرل!.

ميئالإناثوأما8!،زجلأضاتجقتآمرأ؟وكل

زخلأئضاحغنلمالفواتيوالنسادالأطفالي

مدةالقحليماخايىبخولتنزل091لكمفآشتبقوهن

لمح!ىمنكلفسماقتلمنكل،أئامسمبعيما

اليويموفيالثايمباليومفيوئطهرواقتيلأ،

وقتاجثولبكل2آ.وسبيكمأنتمالسماجص

قتاعكل،المغزضتغرينصميغماكل،حثلإ

((.تط!ونهخشحبين

الجشيلرجاليالكاهنأيعازاروتاك21

ال!ث!ريع!أحكامداهذ؟:للحردبذقبواائذين

والففمةالذقمب22:موسىيهاالرب!أمرالتى

،صلرضاوالرلعصدواسالحدوايعىلنحاوا

فيئديخلوته،-الخازتدخلأنئميهنضيءكل23

التطهير!،بماءيئطهرأنهغير،فتطهرالنايى

الماء.يتديخلوتهالنازتدخللاماكل

25.ف:بلعام!ورة:16

.9ت91رخالتطهيرةماء:23
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فتطهرونالس!اجصصاليومفيثيابكماوتغحيلون2

".الضحبهةتدخلونذلكوتعذ

والأسلابالغنائمآقتسام

26"أحصيى:فقاكموسىالزدثكلتم25

أنت،والمهاثمصالناسىميئوالغنيميماالسمئيعذد

إسرائيل،تنيجماعيماورؤساةالكاهنوأيعالرار

ءص--27

خرجواالذينبينمناصفةذللثوالسيئم

ئةجشوخ!م!028الجمماعهسائروبينللحرب!

ولنكن،للحرلبخرجواالذينناتهيماللرل!

والبقرالئاس!نمثةخميمكلم!نواحلأارأشا

وآدقغهنالوهجمماذيلثخذ92والغتم-.والحمير

وخذ03.للرلثخاضمةتقدمةالكاهنيأيعازازإلى

ينخمسينينواحدااشرائيلتنوناته!جمما

-،ال!هائموسائروالغتمصوالحميروالبقرالتاسيى

قسكقبجراسيماالحؤكليناللأويبنإلىوأدقغة

كماالكاهنوأيعازارموسىنققل31الرد!".

موسى.الرب،اأمر

ائتيوالأسلالبصالغنائمجملةنكمالا33

مئةستصالغتمين:الخردبليجالغيمها

آثينيالبقروين33ألفا،وستبعينوخئسة

وسيتيناواحاالحميروين34أفا،وستبيمت

وتلاثيزآثنينالغذارى2التساؤين35،ألفا

ائذيننصي!ثوهؤذيلثيص!فكان36،ألفا

وستبعةمئيماثلاثصالغنممين:للحرلبخرجوا

جزيهفكانت37،مئةوخس!ألفاوثلاثين

رأسئا،وشبعينوخص!تةمئ!اسمتيهاالردث

حزتةف!سانت،ألقاوثلاثينستةالبقروين38

ثلاثينالحميروين93،وستبعنآثنيني!االرتت

ينهاالرب2حزتةفكاتتمثيما،وخمسنألفا

31502

ألفا،عحثترسئة2الئساوين04،وسيتينواحذا

آمرأة.وثلاثينأثنينيخهاالرلثجزتةفكانت

إلىللىلصالمخضضةالمجيزتةموسىفد!41

مؤسى.الربفىأمركما،الكاهزأيعازاز

لفمقستقةاتذيإسائيلتنيتصبثأفا42

خرجوااتذينلنصيبمساويافكانموسى

وسمجةمئبماثلالثصالغنممقرهو43:للحرلب

ستةالبقروين44،مئةوخمم!ألفاوثلاثون

وخ!سىألفائلاثونالحميروين05"،ألفاوثلاثون

فأخذ47.ألفاسثترسئةالنساء.ص6"،!-
ويرمم!

جمناواحاإسرائيلتنينصيب!ينموسى

اللأويينإلىودقعهوالتهاثمصالناييىينخمسين

الرب9أمركما،الرلبتسيهنبجراسيماالمؤكلين

موسى.

قادة،الجيثميقادكل.موسىإلىتقذتمثئم48

"نحن:ته94!الوا،المثالتوتادةالألوفي

قلمقعنااثذينالفحايىبينجمقةأحقحيناعبيذك

ماكلللأثتربائا*"وقرئنا.زخليتائفقذ

والأساوركالقلائدتالذقبأذوابينوتجذناه

نفوسيناغنللتكفير،والعقوبوالأقراطصوالخواتم

الكاهنوأيعازأزموسىفقتضن51.الردثأمماتم

ذقبجحقةفكان52،ينهمالمصاغالذقت

ستبغألفاعثترستةللرلتخصصوهاائتيالتقدميما

ينالقادةكيروأما53يئقالأ.وخمسينمئة

غنيمته.ينهمواحدكلفأخذ،المحاربين

ينالذهتالكاهنوأيعازازموسىوحمل5

خيمةوأدخلاةالجيث!ىفيوالمئابالألوفيقادة

الرب".أماتماشرائيللتنيدكرا،الاجيماعص
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الأردنلثرقفيوجافىرأوبينب!نو

قواشبىجمادوتنيزأوبينلتنيوكان32

وأرضيىيزيرأرك!إلىا،لأف!تطرواجاكئيرة

فجاؤوا2.للماشيهتصلحعالمكانفرأواجلعاد*

ورؤساءالكاهنيأيعازازبحضؤيىلموسىوقالوا

ويعزيروديبونغطاروث3"أرض!:الجماعيما

وهيئ4،وتعونونبووشتإئ!وأيعالةوخشبونيمرة

إسرائيل،جماعيماأماتمالربلمقتحهاائتيالأرض!

".ماشيةعبيدكنحنولناللماشيإ،تصلح

فأعطنا،جمنذذخظوةلناكان"إن:وقالوا5

عبريناتسيرولالا،ملكاالأرضىهذه

1(.اط!ردن

إلىإخويمم"أتخرج:موسىلهيمفقال6

عزيمةتضعفونلماذا7؟هناأنتموتقعدونالحرلب

وقتهاائتيالأرضيىإلم!العبوليكلإيرائيلتني

أرسلت!حينآباوكمفغلهكذا8؟لهمالرب،

واديإلىفتقغوا9،الأرضىليزواقايرمشمين

تتيعريمةوأضغفواالأرضى--ونطرواأشكوذ

أعطاهمائتيالأرفيإلىالمسيرعلىاسرائيل

اليويمذلكفيالردثغضحثفآشتذ001الرب""

ينضعدواالذينترىلن91:قاكوأقستتم

اتتيالأرض!افصاجماجمشرينآثنيني،يضر

،هءكل

ويعقولت،وإسحقلإبراهيتماعطتهااناقستفت

تفنابنكايتعداما12،ليتثقادوالملائهم

الرلثغضمبفآشتذ13."نونيبنوتئوغالقترئ

البر"ل!فيتهيمونفتركهما!مراثيلتنيعلى

ائذيالجيلجمجآنقرضىحتى،سنةأربعين

نوشرفينفعان:جلعادوأرضيعزيرأرض:3201

.يبوقخيربيهماوبفصلالأردن

32

آبائكم،هثليأنئموها14.*الرلثإلى2أسما

الرب2غضمبضيدهفيلتزيذجماءخاطىجيا

غنييلتم3إنالأنكم5،اشرائيلبنيعلى

فمهيلث،البريةفيفيترك!هميحودتهإلانقياد

4"روت

".بستتيكمكلهمالثبهؤلا

خظائر)اتبني:وقالوامنبماافآقتربوا

نحملونحن17لأطفاينا،وئاناهنالمواشينا

ندخلهمحئىإسإئيلتنيأماتمصسرعينالحتلاح

مال!فيأطفالناوتقيم،لهماتتيالأرض!

الا8.الأرضيهذ؟أهلوجهينمخضنة

تنييهقواجدكل!ثحئىبيويناإلىنرجع

ينشيئامغفمترثلاونحن91،ميراتةإسرائيل

كبرينميراثناأخذنالائناغرئاالأرد!تحبر

فغلتم))إن.موسىلهمفقاك002شترقا!الأردنر"

الرد!،أماتمميلاخكموحملتمالأمرهذا

يديبينالاردنمنكمم!لحءكلوعبر21

أعدائكمطردبعذزتجعتمئئمالرب"،

الرب"جمنذ2أبرياكونونأرصهموأثيلافي22

لكمملكاالأرضىونكون،اشراثيلتنيوجمنذ

إلىخطئتمهكذاتفعلوالموإن23،الرل!من

مانافآئنوا24.عليكمتقعوخطيئتكم.الرلث

قلتموةوما،لقواشيكموخظاثرلأطفايكم

لموسى:زأوبينوتنوجادتنوفقاك25.فآفقلوة

ونسا"وناأ!النا26سئدنا.يأ!رنابما"نعقل

مانيفيفنايميمونبهائمناوسائرومواشينا

مستفحكلفيعبر،عبيذكمخنوأئا27جلعاد.

س!دنا".تاككما،الرلهأمماتمللحرلب

.33-1:71ر!8-9:3

26-ء3.:ر!01-13:14



23العدد

الكاكاهن-أيعازازبوسى.بهمنأوصى28

إسرائيل.بنيأسباطوزؤساءنول!بنويشوع

وتنوجادبنوعتر()إذا:ميصىلهموقاك

للحربمسظحونوهمتالاردنمغكمزأوبين

فأعطوهم،لكمالأرض!وخضغب،الردثأماتم

للحرلبتعبروالموإن"3ملكا.جلعادأرضن

أرفيلبتينكمفيمافليتملكوامغكيم،

"كما:رأوبينوبنوجادئنوفقاك31".كنعان

مس!قحيننع!ر32.نفعلفنحن،لناالربلمتال

نميلثأنلناويدقىكنعانأرضيىإلىالرب"أماتم

أ.شرقاعيا"ردنءغبرفيميراثنا3

زأوبينوتنيجادبنيموسى؟فأعطى

سيحونتملكةيوشصبزمتسعىغشيرةونجض!

،باشانقيلثعوجوتملكةالأموريينتللث

ينحدودهماعلىائتيوالأرضىالمانوجمها

وعطارو!دلبونجادئتوفمنى34.جههكل

وئجبقةوتغزيرشوفان-وغطرولت35وغروعير

-ص-05-ص36
ماناوجغلو!ا،ها!انوتيمتيمرهوبيت

رأوبينبنو+وتنى.غتموخظائرمحمشة

)بعذتعونوتغلرتبو38وئرتتايتموأيعاتةخثمبون

بنوهاائتيالمانوس!حوا،وس!بضةالأصماء(تغيير

جلعادإلىمتحثىبزماكيرتنووذقت9!0بأسما!

فيها.اثذينالأموريينوطردوافعتحوها

فأقاتممت!ح!ىبنيلماكيرجلعاذموصى."وأعطى

-علىوأسئتوكشسىبنيائيرا"وذق!فيها.

.ا-ه12؟ايشرج:28-32

ترجمةيدريخمة.حرئاتمنتصرين330:3

كانوالوكما:أو.ح8ة14خررجاللهبحماية:بديلة

.أحرازا

33702و

نوتوذهسب042ياثيرحؤوتوصتيماهاجمهامزار

آسئمإ.علىنوتغوستماهاوتوايقهاقناتو!خ

موآبإلىمصرمنالرحيل

خرجوابعذماإسرائيلتنيقراجلهذ؟33

!وسىتل!على4بجوشيهميضرأرفيمق

بعذمرحتةمرحقةموصىكتتها2وهرون.

ينرحلوا3!.الردتأمرةكما،خروحهم

ينعشترالخامم!ىصاليومفيزكضسجىم!ينيما

خرجوأ.المضحصغد-في،الأوليالمشهر

المضريين،صجميعينمشهدأمام"منتصرين

ضرتهماالذينأبكازهمتدفنونكانوافيما4

تآلهتهم.حكمهوأجرىالرل!

ونرلوازغضسيح!ينإسائيلتنوفرخل5

بإي!ثاموتزلواسكوتمنوآرتحلوا6.بسكوت

إيثامينورحلوا7البريلإ.طرففي-ءهيالتي

،ضفونتغلتجاةإئتيالحيروبقمصإلىورتجعوا

فممنورحلوا8.مخدلأمامونزلوا

برليماإلىالأحمرالبحروعترواالحيروث،،

إيثاتمبري!يخاأتامثلاتيمامسافةوساروا،شور

ويخة،إيليتمإلم!مازةمينورخلو)9.بمارةونرلوا

فنرلوا،تخقةوستبعونماءعينيغثترةآثتتاإيليم

البحرعلىونرلواإيليتمينوآرتتوا06.هناك

ونرلواالأحمرالبحرينوآرتخلوا19.الأحمر

ونزلواسينبر،لةمقورحلوا12.سينببرية

بعضولطالزجصاتفيهكذا:الحيروثفم8:

يأ-حيرو!فني:التقليد!العبرىالنم!،المخطوطات

الحيروث.أمام
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بألوش!.ونرلوالأدفقةينوآرتحلوا13.بافقة

يكنولم،برفيديتمفزلواصألؤ05خلوا14 يىس-ور

يثربونة.للشمعبمافناذ

التواليعلىونزلوارفيديتممنورحلوا-

وخضيروت،هئأوةوقئروت،سيناةببرليما

صسلم

ويىمئة،+،ولئنة،فازصنورمون،ورثمه

،وتفقثلوتثوخرادة،شاقروتجبل،وقفيلاتة

وخشئمصتة،،ويتقة،وتازخ،وتاخت

الجذجاب،وحوز،يغقانوبني،وضس!يروت

وبر!رة،جاتروجمضيون،وغئروتة،ويطبات

أرضيقئلبفيهوزوجتل،قابس!وهيصين

أدوتم.

بأمرهور،ج!لإلىهرونفق!يذ38

لخروجالأربعينالسمن!فبهناكومات،الرئث

الأولياليو،في،يضرأرضييناشراثيلتني

مثةآبنهرونوكاذ93.الخايسيالث!صين

!ليفيم!اتحينستةويمشرينوتلاب

-صادصتللث!الكنعا.صص04ص،كل
بمجيءعرءليوسج.هور

أرضيفيالجنولبفيسايهنوهؤاشرائيلتني

*.كنعان

ص5آصا41-94
علىونرلواهوزجبلىينورحلو

وتلالي،وأوبوت،وفونون،بصفموتةالتوالي

-ا!،ودسوني،موآلتحدو؟فيالغباريم-

تبر،تجاةعباريتموجبالي،؟بلاتايتموغفمولغ

تيببين،أريحامنالأردنغبرموآل!وسحهل

!يالم.وآقيتشيمولت

.6:ا؟تث؟-2:2228ر!93:5

21:ا.04:رخ

34و3

الأردنعبووقبلالزدثوصايا

غبرموآلتس!هلفيموسىالرب!3كئتم05

إسائيل:لتني51"قل:فقالأريحاينالأردن

فتطركون52،كنعانأرضيىإلىالأردنرستعئرون

جحيغوتبيدون،-أممايكمينسمكايهاجحيغا

تعابذوتهدصمون،المسبوكيماوأصنايهمقنقوشايهم

وتقيمونالأرضىوتميكون53.المرتمعةآلهتيم

الأرض!ترثون054ميرائالكمأعطيتهالأئتيبها

لهممثرونالكثير.عشائركمحساعلىبالقرعة

أحدبهمأصال!وما،لهتقللونوالقليل،نصيحه

أسباطح!بعاكل!اميرائاتهيكونبالقرغة

مقالأرضيأهلتطردوالموإن055"آبائكم

فيكيخرزينهمئثقوتهتنتكرنوا،أمايكم

فيئضايقوبمئم،خ!اصركمفيوكضوكإعيونجكم

بكمفأفغل56.صهأمفيمونأنتمائتيالأرضيى

".بهمأفغلأننؤيتكما

الأرضحدود

لتني2"قل:فقاكموصىالرب4وكفتم34

وهي،كنعانأرضندايخلونإنكماشراثيل

.خدوذ!اوهذ؟،إثاهاأورثتكم.ائتيالأرضن

جايبطلىصىبرييماينيمتاالجؤب؟الخا3

شرقا.المتيبالبحرطرفيينفيكون،أدوتم

إلىويع!رعمرئتمغقبيماجنولبينيستدير"ثئم

بزنيغ،قاب!ث!إلىالجنولبينوينفذ،صين

غضمون.إلىويعبر،أدارخضرإلىويخر!

؟52،34:13-61!:ر!54:26
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مضر"نهرإلىغضمونينالخابستديرثبم5

البحر.إلىنايذا

الكبيرالبحرفيكونالغربي،الخذ6"وأما

وهذا7،الغرلبتخملكميكونذللثتخما.

الكبيرالبحرين؟العث!ماليالتخمممميكون

هرزجتلىوين8،حور،جتلىإلىاحاتخالون

،صدذإلمماوينفذخماةمدخلإلىخذأتشطو

خضرعنذوينتهيرفرونإلى!ضج!!

وتخالون01.الثئماليئالحايكونذيلث.غينان

ئم"،شفاتمإلىغينانخضرينال!ثترقىالخذ

حئى،غيؤشرتيئ،رثقةإلىشفاتمينينخلإر

هناكوين.112،شرقاكنآرةبحرجاي!تيلاي!

تللث.القي!بالبحرإلىوينفذالأردن"إلىينخلإر

".جهةتملمن"أرصحكمحدودلكمتكون

"تنلث*هي:اسراثيللتنيموسىفقاك3

أمركمابالقرعةميراثافيهاتأخذوناتتيالأرضى

ويخضصالأسباطللئسغهتعطىأنالرب،

بنيوص!ئطزأولنتنيسيثطالأن4،!التظ

!هـاثهمأخذوامن!ئىتنيسيث!ونض!جاد

ونض!التئطافيهذافي015آبائهمبيوبمج!ب

أريحاعنذالأردنغبرينميراث!مأخذواالسمئط

."قا!ه،

الأوضقسمة

أسماث"هذ؟17:فقاكموسىالربدكفتم16

ألعازار:الأرض!لكم!س!موناثذلنالرجال

فييصتالذىالعريث!وادي:مصرفهر:3405

.-غزةمنالجنوبإلىكلم08بعدعلىالمتوسطالبحر

.22-92ة02فيالمذكورغيروهو؟هور!ل؟7

.374-ا:33و

،52،33:54-26:56رج.39

35902و

كلينورئيسى18،نودؤبنوتشوع،الكاهن

:أ!سماوفاوهذ؟091((يلثثتفيئساجمذفماشئ!

سيثطوين"2،تفنالنكايبتهوذاس!ئ!ين

سيئطوين21،عضيهودبنش!سموئيلضيمعونبني

تنيسيئ!وين22،كسلونبنأليداد4تنيامبن

يرس!فتنيويهث23،يخليبنبقيالرئي!دان

إيفود،حتئيل-بنالرثيم!منم!ىبنيسيثطين

-ا"ء4صاأ.دثط245
،يفطانبن!ؤليلليص!لريمصمرصص.وين-

بنأليصافانالرئيس!زبولونتنيسيئطومن25

الزئيس!يس!اكزتنيشئ!وين26،فرناخ

أشيرتنيسيئطوين27،عرانبنفلطيئيل

بنيسمثطومن28،ثملوميبنالرثيأخيهود

أولئلث92غضيهود،ينقذفئيلالرئيسىتفتالي

اصرائيللتنييق!يمواأنالرب4أمرهمائذينهم

.كنعانأرضن

لاويب!كامكن

موآدت،س!هلفيموسىالردتكلتم35

لتني2"قل:فقاكأرمجا،ينا(ردن1غبر

مليههمميرابيناللأويينيعطواأنإسرائ!يل

الماب!،حوكومراعيئيسكنوت!ائاتا

"والمراعيخيوانايهمكلومواشيهملبهائ!يم3

سويىجمن!فراعألصتكونياويين!طوتهاائتي

فتكون5محيطها.علىخايىجءإلىالمدينة

ألقيالمدينيماخايىجصمينال!ثرقيالجانبقساحة

14:ا-2.بئى
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،ذراعألقيالجنوبيالجايمبوتاحةذراع

وتساحة،براعألقيالغربالجاي!بوشساحة

الوست!.فيوالمديتة،؟راعألقيا!ماليئالجاي!ب

تعطوتهااثتيوالمان6القراعيتساحةهيتللث

إليها-يهربههلجائكونم!الؤست4هيئللأوئين

فتضير7،"مديحةوأرتعونوأثئتاقي،القايل

ثمانيئللأويينتعطونهااثتيالمالبجميع

تعطونهاائئيوالمان8بمراعيها.مدينةول!ربجن

الم!يراثقذيىعلىئكونإسرائيلبنيئفلثين

تنيمنكثيراأخذفمفن.س!ثطكلوليئهائذي

قليلأأخذويفنكثهيرا،تأحذونإيرائيل

قليلأ".تأخذون

الملجأمدن

لمنيو.أ"قل:فقاكموسىالرتبكتم9

أرضيإلىا(رذن1عتزتئمأنتمإذا:اىاثيل

ملجامانتكونمدنالكمفعمنوا11،كنعان

يثأوأفلا2،!تفوا"نفم!اقتلم!نإلهايردص

الجماعيماأماتميم!حئئالقئيلؤليمنه

لهذائقينوتهاائتيوالفان13للفحاكمإء.

غبرفييهااثلاث4،مانيست3الغرض

لتنيوتكون!1،كنعانأرفيفيوثلاثالارددق

فتهرلث،بينغمفيماوالئزيلوللغريصبإسراثيل

ستهوا-نفسحاقتلقنكلإليها

فاتحديل!باليماأحذاأحذضرقي"إن16

يحجررماةوإن17.يقتلوالقاتل،قاتلفهو

.934-؟ر!6:35

؟ا-41:91:13-43ة4تثق:11

ا-9.:25لد

2؟91-ا!24لأ23-25؟؟2خرارج:12

35

يمتل.والقاتل،قايلفهؤفاتب!ئقتليفا

فالت،بهئقتليضاخشت!بمينيآلهرماةوإن

هؤالقاتلىوؤليئ91.يقتلوالقايل،قايلف!ؤ

يصادفه.حينالقايليقتل

وأ،بغغيغنأأحاأحادح!"وإن

بتددضرتهأو21،لهاتامتغفاشيئاعلييماألقى

القتيلووليئ،يقتلفالقايل،فاتعداقيغن

دفقهإنلكن22.فهلميصابحينتقئلههؤ

بغيرماآلةعقيإألقىأو،عداقيبلامصادفة

غنب!يقتليماححراعلييماأسقطأو23،تعمد

تهطايئاولاتهعاؤاكانوما،فاترؤتةغير

وؤلىالقاتلشالحماعة،24.--
-..!لحكم،سوءا

وتخقص!25-،الأحكامقذهيمقتضىالقتيل

إلىوتر؟ةالقتبلؤليئتدمنالقانلالحماعة

يموتحتىبهافيقيتم،هرباإليهالجأاتتيالمدينإ

الئقدمي.بالريبمحصحائذتيالعظيمالكاهن

)تتيملخئيمامديضةحدودينالقاتكخرجفإن26

فلا،فقتقةالقتيلوليئفصادقة27،إليهاهربت

نأالىملحئهمدينةفي2835.رو-تم .--ء-لحلييمعليإ.جر

إلىيرجعموييماوبعذ،العظيمهنالكاسيموت

القراثفنهذ؟لكمفلت!ش92ئفيهيما.أرضي

ضايهنهم.جمغصقي،أجيايكممذىأحكافما

يقتكفبشهاد؟شهو؟،نفسماتتلتن03"كل

تأخذو!ولا031!واحدشاهديخهادةلا،القايك

ئقتل.بل،القتليستوجبقاتلنف!ميغنيخدية

نأالضحيةقريبفعلى.يقتلتلمن،91:21نث

الفانا!.فيفتللهابتقم

؟18:16صت؟6،91:15ت17قثرج:03

.28ت01عب؟91:هتما؟ا:13كور2
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مدينهإلىلتهرلتقاتلعنفديةتأخذواولا32

موتقبلبالأرفيىفيقيملحودولا،ملحئه

فيها،أنتمالتيالأرضىتذئسوالا33.الكاهن

الذتمغنهايكفرولاالأرضىيذتس!الدتملأن

فلا"3سافيهإ.بذمصإلأعقيهاشملثائذى

مقيموأنافيهاسايهنونأنتمائتيالأرضيتنجسوا

تنيبينفيمامقيمالرب4أنالأنيبوستطها،

إسرائيل.

المتؤوجماتالنساءميراث

بنحلعادبنيعشيرصثبايخوتقام36

يوس!مت،.ع!ثاثر--تنيين،مت!ىببنماكير

تنيمث!ايخصينوالرؤساءموسىأمامفتكلموا

نأموصىسيدناالرب؟"أمرةوقالوا2،اسرائيك

كما،إسراثيللتنيبالقرع!ميراثاالأرضنيحطي

لتنايإول.أخيناضلفحادميراتيعطيئأنأمرة

تتيأسباطلأحدزوجاتم!تضرنوهن3

ويزادآبائناميرأبينميراثهنفي!قط،إساثيل

وفيللث،منهيتزوخناتذيالس!ئطميراثعلى

اليوبيل،ستةئتحاوإذا".آبايناميراثينقصى

الأملافيجميعتعبمترذحين،اىائيللتني

بنات!يراثئزاذ،الأصلتينمالكيماإلىالفباعيما

منةي!رؤخنائذيال!ثطميراثعلىضففحاد

ا+أ-اة27رجة3602

36211و

آباينا".سيئطميراسثينميراثهنويسقط

الرب،أمرةمااشرائيللتنيموسىفقاك5

هذا6بوس!.تنيسيثطتكلتم"بالصوالب؟بإ

ضلفحاد:بنابشال!فيبهالرب4أمرما

يكونأنيحثليهن،لفنيطيبيقنيترؤخن

ميراثتخؤكلاحئى7،أبيهنسيئ!غشيرين

كل"ئحامأبل،سيئ!إلىسيئ!مقإسرائيلتني

!يبطميرالثعلإسراثيلتنيأس!اطينسيث!

بنيأسباصلمقميرائاترلثبئبكل8آبائإ.

سيئ!غشيرينلواحدزوتجةفلتكن،إسراثيل

مبراثإسرائبلتنيجمنواحدكلليرث،آبائها

سيثطإلىسيث!منميراثكل4يتحؤولا9،آبايه

علىإسرائيلتنيينس!ئطكلئحايأبل،آخر

."ميراييما

الربهـأمركماصملفحاذبناتففعتت01

وحخلةؤدبرضةمخلةفصازث111،موسى

لتنيروجاب!لفحادتناتؤلوغةوجمئكة

يوسمص،بنش!ىبنيسيث!ين13أعمايهن

أبيهن.سيثطيخأميراثهنفبقيئ

أمرائتيوالأحكائمالؤصاباهيانللث3

في،موسىيسال!علىاسراثيلتنيبهاالربد

أرمجا.عدالأردنعبرموآلتستهل

8-4ء.ة25لارجةالوبيلسنة:4
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يتضقناتذيالتثنبةكتابيأتيهنا.لدخولهايستعذوهو،كنعانأرضعتبةالشع!وصل

4:44-28:68،ا-4:43،)1:إسراثيلبنيإلىموسىيوخههاخطبثلاث

عهداثمع!موعقدأحئهماللهأنكيف:أجلهممنالقهالبأعمافيذكرهم25(؟03ت28:96

،ومواعيدهوصاياهوأعطاهمأعدائهممنوحماهم،البزثةفيامسيرنهمخلالفيسنةأربعينوقادهم

يتكثمفوسىأخبارأوضراخامنالسابقةالأسفارفيوردلماتكرارمجزدالتثجةكنابليص!

اعيالا.بهمئحدينيعيشواأنويختارواالقهأمانةلئذكرواسامعيهفيدعو،الواعظبحرارةفيه

نفسككلومنقلبككلمنإلهكأح!ث(الرلت.إلهناهو!وحدهالرت،الرتت!إسراثيلشعب

37(.:22متهرج؟4-5:)6اقوتككلومن

موسىت!تداحمهمديحنشيدهئاك.وخبرينشعرتيننصينتتضئنالأخيرةالأربعةالفصول

لنايبتيننصوهناك.33()فعشرالاثنيإصرائيلأسباط؟علىموسى-يتلو!اوبركات،32(ف01

موتلنايرويآخررنص،31(إفالوعدأرضإلىالشعبليقودلموسىخلفايشوعتعئينكيف

أ!34(.ودفنهموسى

الملكعهدفيأورشليمهيكلدننوجدائذيالشريعةسفرهوالتثنيةكتابفيشيءأهم

الئعليمهذامنكثير.شعبهفيدينيبإصلاحيفومأنإلىيوشيابالملكفد!،22(مل)2يوشيا

فيوحثىأرميا(،الملوك)حممابالقديمالعهدمنعديدةكتبفيصداهنجدهنانقرأهائذي

...!الخ12:32مر؟،71،،،:4أمتالجديدالعهدحمحب

مجدهاالانسانإليهايتوقائتيالسعادةأنفنتذكر،اليومنحنونقرأهالتثنةكتابالمؤمنونقرأ

حياتنا.ظروفجميعوفيوزمانمكانكلفيوالمحررالمخلصدتهدائمةطاعةفي

بيماكلتمائذيالسثريعةكلائمهذا!ه

غبرفيالترييما،نمبائيلابنيءجميغموسى

العربه،2صحرافيكانواحين،شرتاالأردن

43.:4فيؤشتهيالأولسسخطبةتجدأهنا.أ

.اخ؟3خررج.سياهلجبلايع:حوربب:2

وحضيروتولابانوئوفلفارانتينس!ولتتبالة

جتلينيوماعثترأحذمسافةعلى2ذقبموذي

قابشىإلى!سعيرجتلىطريقعلى،"يتحور

ادوم.لأرضآخراصم:سبر
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من.الأولي3قي،الأربعينالس!نيمافي3.!برنيغ

إصاثيلنتيموسىكلم،ع!ثترالحاديالشهر

تعدماذيلثوكان؟.بإالرلتوأعرمايجيمس

المقيتمالأمور"يينلجثسيحونموسىضردت

بقدينتيالمقيتمباشمانتيلثوعوقي،يخشبون

يشرقا،الأردنغبروفي4.0وإذرعيعشتاروت

هذ؟كلاتميشرحموسىأخذ،موآلتأرقيفي

:فقاكالمثتريعيما

:وقاك-حوريبجحلفيكلمناإلهناالرب64

فتحولوا7،الجملىهذافيئاليهفايةفيهماافمتملا

ماكلالأموريينجملوأذخلواوأزتحلوا

الجباليينيليهاوماالعربة2صحراجمقيجاورة

إلى،البحروساحلالجنودبإلى،والسهولي

نهر،الكبيرالنهرحئى3ولبنانالكنعانيينأرضيى

تينالأرضنهذ؟جغلتالزب4فأنا08!الفراب

الأرضى.هيئلأنهاوأئيكوهافأذخلوا،أبدبكم

ويعقول!وإسخقإبراهيتملآبائكمأقسضثاتتي

".بعلإهمينولنسيهملهمأعطتهاأن

قضاةيعينموسى

نأأقلإرلالا:الوتحبذلكفبممموقلت9

كثركمإلقكمالرلثلأن01وحدياتخملكم

كمزا".الس!سممابصنجومبعد؟اليوتمصرتمحئى

قاككماوباككممر؟أل!آبايكمإلةالرب؟

أثقاكموحدياتخملفكي!12،لكم

أسباطكمينهاتوا13.وخصومايكموأعباكم

ح.13:26عدرش!:برنغتادش

ضرب:أو.موسىضرب21-35.:21عدرج:!ا

منز.الفاعل،الرب

.12:4لىرج.واذرسكزوت

.ح4:ار!يثى؟7

روساءفأصميرهم،معروفينحكاءكقلاةرجالا

نعقلأنالخير:،"ينافاتجبتموبب4((0عليكم

أسياطكمصمشايخينفاخترت15.تقوذ"بما

عتيكم،رؤساةوعستهممعرويخنح!صاءيىجالأ

وخمسينومثبماألنيشنأنراذهايئابرؤساء

وقلسث16.أسباطكمعلورقباةوعئر!6

بنيدعاوي"إحمعوا:الوقبذلل!فبيقضايكم

بالغدلواحكموا،يينكموالئازلينقوجمكم

أحكايكمةفبأحذاتحابواالا7.تيتهم

تجورواولا،للكبيرسمماعكمللضغيروآسئمعوا

أمرعقيكمضعتوإنلذالحكملأنأحلإعلى

فيوأمريمم18ا(0فيهأنطرحىإليئفارقغوة

نأعقيكمائتيالأمويىمجميعصالوقبذيلث

تعضلوثما.

يللثكلومتلكناحوريتينرخفناثم91

طريتيعلىرأيتموهاائتيالمخيفيماالهايليماالترئة

إلهنا،الرلثأتزناكما،الأمورئين"جتل

لكم:فقلت؟2.!!برنيغقابشنإلىبقغناحتى

الردتلناوهتهائذيالأموريينجتلالآن"جئتئم

إلهكمالرب9جعلهاائتيالأرضأنظرواا-2.إلهنا

قاككماوافيلكوهافاصعدوا،أيديكمتين-

ترتجدوا".ولاتخافوالا!آباثكمإلةالرلث

ليجالأ"نرسيل:وقلتمجميغكمإليقتقدمتم22

ختراعقيناويز؟ونالأرضنلنايختبرونقذامخا

ائتيوالمالقنييمانصغااثذتيالطريتيفي

13؟أ-46.14:45-91:ر!عد

نماكنعانبأرضأ!امساميضب:الأعوريين:91

.مقالثاكالألف

.ح26ت13عدرج:برنغتادش
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فأخذت،جمنديأفيالرهذ!فخ!ن033ندخلها

رجلاسيئطكلمنرجلادثتراثتيجمنكم

+أشكوكواديوجاؤواالجتلوضيدوافذهبوا24

الأرفيئمرينأيديهمفيوأخذوا25وتخ!وة

أئتيالأرضنبأنخ!راعقيناور؟وأ،إلي!اوخمفوة

الضعودمرقضتم26.صالحةالربكاإلهنالناوهبها

فيوتذمرئم27.إلهكمالرلثأمروخالفتمإل!يها

بصببيصرمقالربر"أخرجنا:وقلتمخيايكم

الأموريينأيديإلىيسيقناحئىلتابغمميما

وإخوتنانصعا؟أينإلى28.الوجوبينويزيتنا

قلوبناأذابواالأرضىليختيرواأرسفناهمالذين

وأطوذعذدايئاأكشفناكالقوتمإنبقولهم

تبلغيمادوحصوتهاعظيمةماتهموإن،قامة

جمنانولبنيزأواإئهمأيفحاوقالوا.الس!ماة

تخافواولاتضطربوا"لا:لكمفقلت092ي!هناك

هؤأماتكمالس!ائرإل!كمالرل!لأن03سنهم

أماتمجمضرفيفغلكحاغنكمإ،ئحايىلث

حملكمكيفال!ريةفيرأيتمأمما؟3عيونجكم

طريتيكليأوقامممولدوالأبتحيلكما

الصوصحص؟هذاإلىبلغئمحئىسملكئموها

إلهكمبالزدصتؤمنونلاالأمرهذافبوليهنكم32

مكائالكمييجذالالربتيفيأماتكمالس!اير3!

يريكمنهاراوبالس!حالبليلافبالنار.بهتنزلون

".تسلكونبهائذيالطريق

وأقستمفغص!تقلئموةماالزب،ستيغ

هذاينائذين2!لاينأحذيرىلنأن35

.13:23عدرج:اضكولوادى:24

.خ13:22عدرج؟عناق:28

أقسصثالتيالصالحةالأرضنتلكالسثرير-الجيل

فهؤيفئابنكاي!أئا0036لآباثكماعطتهاأن

لانهوطئهاالتيالأرض!تعطىولبنيهوله،يراها

غصم!أيضاأناوعلي37.للرلتالانقيادأحسن

لاأيضا"وأنت:ليفقال،بسميكمالردت

خادبلثنودؤبنيشوعبل38،هناكإلىتدخل

الذقيهولأئهفشجغة،هناكإلىيدخلهو

الزب4وقال93لمجونها((0إسرائيلبنيمحعل

يكونونإتههاقلتمالذين"أطفاكم:لكم

اليومبعرفونلاائذبنوبنوكئم،لأعداثكمغنيمة

ولهم،هناكإلىيدخلونهمشرا-ول!خيرا

صص?،وص4

وازحلوافتحؤلواانغواما004فيمتلكونهااعطيها

اكالأحمر((.البحرطريتيعلىالبرييمافي

إلهناالرد!إلى"خطثنا:فأخبتموني41

أترنالم(.كماونحايىلىنصغدهالآلنوكننا

استعداداسلاحهينكمواحدبهلىوحملى

-لا:لهم"تل:الرلتليئفقاك42.الج!ليضعود

مغكم،أكونلالأتيلسحاربواولانصغدوا

فقلت043،أعدائكمأمامصميئتنقزمونولذلث

علىتقردتمبلليءستمعتمفاذلألكم

فخرج44.الج!لوضجدتموتخثرتمالزلبكلام

كحا،الجتلبذلكالمميمونالأموربونعتيكتم

وضربوكم!حر!ةإلىوطردكم،التخلتخر!

ا!الزبأ،أماموبكيئمفرجعتم45سصير.ثنن

إلحكم،أصغىولالصحويكمالردثسمغ

.!الكثير؟الأيامصيناقئمماقابيث!فيفأقئم46

قصحدوا.أنالهلمنانهحببمةأونصعد.لكتاة41

.ح45:،1عدرج:حرمة:4!ا
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ابزيةفياسرائيلبنو

طريقعلال!رىئةفيورحئناتحوئنادم2

حولودزناالرب4،أمرفيكما،الأحمرالبحر

الرئت:ليئوقاك2.كثيرةصأياماستعيرجمل

نحؤوتحولواالجتلهذاحوكالاورالطعني"كفوا3

حدودستعمرونإنكمللشصبوقل4.ال!ثممالي

،-!ستعيرفيالصيمينعيسموتنيأنسيسائكمأرض!

لا5.جمنكمسيخافونلأئهمحذرعلىفكونوا

كل،ء?!

شيئا،أرضهم!ناعطيكملنلانيثواجهوهم

لعيسووهئتهستعيرجمللأن،قدمموطىولو

وماعلتأكلواطعاقاينهمتثزونيفضبما06مفكا

فيبركةزذيممإلهكمالرب4فأنا7لتثربوا.

فيمسيريمموصشت،أيديكمأعماليجميحص

وأناتمرستةأربعونوالآن.الهايلإالترييماهذ؟

فغبرنا08شي!ا"أعوركموممامغكمالرب،إلهكم

بممعير،المقيمينعيسوبنيأنسب!اثناعنابعيا

،"جابروعصيونوأيلةالعرت!!طريتيعنابيا

".موآلببر،ل!طريقوعبرناوتحوئنا

تنىالموآبتينتضايقوادالاةالرب!ليئفقماك9

ء،كل-

اعطتكملنلاليلمحاربيهمتتوخهواولا"لوط

عار!إ.مدينةوهئ!تظهم،مئكاأرضمهممق

شدبوهم،قبلابهامميمينالإيمئونوكان01

.2:4اعدرج:ا20

ح.2!ارج8.سعير.36:تكرجعيو:بني:4

الميت.والبحرالعقبةخلبجبينيربطوادى:العربة:8

على،الأحمرالبحرعلىمديتان:جابرعصيون،ايلة

العقبة.خليجمنأنلىالطرف

.موآبأرضحدودعلىئقع:مواببربة

والحمونيون.الموآبيون:لوطبق9:

37-38.ت91تكرج

ا؟وهم.جمناق،كتنيالقامالب3طوا4كثير

ئس!ونفمرالموآبثون،مثلفمرفائيين،ئحس!بون

قبلأالحوردونبهافأقاتمستعيروأما12.إيممين

أماجمهم--وأقامواينوأزالوفمعيموتنوفطردفم

ائتيالأرضينمبإسائيلتنوفغلكما،مكاتهم

لفم.الردثأعطاها

آغبروا!مواإوالآنالربر:لنوقال13

المآةوكانب"ازاردواديفع!رنازارد"وادي

عبزناأنإلىبرنميئقابش!تركنامنذمرثالتي

قيآئقرض!سنةوثلاثينثمانيزاردوادي

محفهوس!فيجميعاالحخاربينجيلغضونجها

ياوكاتت015!الرلثأتستتمكما،اىائيلبني

حئىالمحلةوس!طمنلإفثائهمعلسهمأيضاالردث

آخرئفم.جاءت

جمنءالمحاربينجميعآئقرض!فلتا

"أنئم18:فقالالرب؟أكلمني7،وماتواال!ثمصب

طريتيغنموآلتأرفيحدوداليوتمستعبرون

فمائذينعمونتنيينآق!تربتمافإذا9،عاز

تواجهوهم،ولاتضايقوهمفلا"لوطتسلين

ءص!ءكل،،،

لفمفانا!راثا.ارصحهميناعطبهملنلاني

أرض!ينتحستحبأيضاوهيئ02وفبتها".

قبلأ،بهاأقامواالرفائيينلأن،الرفائتين

.موابفيمدينةةعار

ح.13:22عدرج:عناقة01

.كنعانبأرضأقامتدبمشعب:!فائيبنة11

02-21.آرض!

الق!مفطبعبالأردنضرقننميل:زاردوادي:13

المت.البحرمنالجنويما

14؟28-35.عدرخة14

ح.9آرخ:لوطبنيت91
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رو!صرولمص،
شدفيوفم21،زمزميينيسمونهموالعمونيون

جمنان،كتنيالقاهاتطوال،كثيرعظيم

ه!كايصء

واقاموافشتتوفمالعمونيينأمامصينالرب،ازالهم

عيسول!نيالزبهفغلكسما32،مكانهم

م!نالحوريينأزالطحين،بسعيرالمقيمين

هذاإلىمكاتهماوأقاموا،فشتتوهمأممامهم

إلىالحمتذهبالقرىالمقيمونوالعؤيون023اليوم

ينالخارجونالكفتور!دونأزالهمغزة،

مكاتهم.وأقامواكفؤز"

الآنآزحلوا"قومواالرب،.ليئوقال!34

أبدلكمإلىستلمتأناها.أرنونواديوآعبروا

فتؤجهوا،وأرضمبماالأمورئخشبونميلثسيحون

-دء

فيوانا25.ارضمهباشلافيوابداوامحاربيهإلى

كل،ص،،

تينوالخوب-ينكمالزع!ببنشرابدااليومهذا

ستيعواهمفإذا،الئماءتحآآتذيناالئتعولب

"3.أمماي!سمينوفرفىوارتجفواجتركم

إلى*قديفوتبرثيمامقزسئلأ"فأرسفث26

)اذغني27:ئسايفالةأقوذحتثمبونضيلثسيحون

تميئاأحيذلاالطريقاصئلثوأناأرضلثأعبر

وماء،قآككطعاعاتبيعنيبفضة28.ضتمالأولا

ستيراالأردنأعئرأنهؤأطلحةماكك.فأشرلث

الربفىأعطاناائتيالأرفيإلى92الأتدامعلىلا

بسحعيرىالمقيمونعيسوتنوعاضقناهكذاص.إلهنا

فرففسيحول!3بعاز".المقيمونوالموآبتون

لأنأرضيما،بع!ورلنايأذنأنحتشبونقيلث

إلىليسلقهقلتهوقوىروخهق!ئىإلقكمالرلث

الجنوبفيالمتوسطالبحرمنتريبةمديخةةخزةة23

كنعاق.منالنريى

جماء!كريشافىأوجزيرة،،حة47ار!ج:!تور

و3

الرتث:ليئفقاك31.الومترونكماأيدي!شم

أيديكم،إلىوأرضمهسيحونآاستمبدأتأنا"ها

إلىسيحونفخرج32((0أرضهبامتلاكفابدأوا

فأستقه33،لصحاربيناقوييماصبجميعياقمن

وجميغوبنييماهؤةفقتك،أيديناإلىإلهناالرلت

الوق!ب،ذلكيخأمايإجميعوفتخنا34قويإ،

والحسا2الرجاليصجميعقتلمدينيماكلفيوخفلنا

فغيفناهاالمهاثموأما035باقثانئتيفلموالأطفالي

عروعيرمن36.فتخناهاالتيالمال!معلأنفس!نا

فيالتيوالمدين!،أرنونواديحاف!علىافط

آضتنعفقريةتثقلم،جلعادإلى،الواديذيلث

أيدينا،إلىالربكاإلهناسلمهالككبل،علينا

وهيتقرثها.لمالتيغمونتنيأرصىإلأ37

وسائرالجملومانيتونواديشاطئيكلتشمل

إلهنا.الرب!عنهنهانمامما

عوجالملكعلىالانتصار

،باشانطريقفيفمتجذناتحولآثما3

قوي!يجميعباشمانتيلثغوجعقينافخرخ

لا:الرقيلمليئفقاك2.إذرفيفيوحازتنا

قويهوجميغفو،يدكإلىسلمتهفإني،تخفه

لجثبسيحونفغفتكمابيمالتفغلوأرصحيما،

فسمغ3.بخشبونمقيضاكانائذيالأمور"ي!ن

أيفحاباشانمللثعوحأيديناإلىإلهناالربلم

لاقي.تهيبقلمحتىفضرثناة،تويهوجمغ

تبىلم.الوق!بذللثفيمايهجميعوقتحنا4

أولأ.الفل!طيرنمنه

ارنون،كرلماضماليتقعةقدبموتبرية:26

.ح9آرج؟عار.خ2:أرج:سعير:92
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فيمدينةستونوعذدها،ينهمنأخذهاالممدينة

غوقييتطكةهؤائذفيأرجولتإتليمسكل

شامخبمابأسوارئحصنةفذنكئهاوهيئ5باشان

الكثيرةالفرزقيمانعداما،ومزاليبئوأبوالب

الرجاليصجميعقئلمدينيماكلنمبفخلفنا06احا

سيجونمالطفيفحفناكما،والأطفاليوالشاد

فغيضناهاوالمانالحهائموأما7.خشبونتيلث

قيكنيأيدكاينالوقبذللثفيوأخذنا8لأنفسينا

شرفا،الأردنعبرقياقطالأرض!الأمورئين

وحرمون09هحرمونجتلإلىأرنونينءوادي

يسموتهيونوالأمور،سريونالضيدونيونبسمي!

جلعاذكلالسحهلمال!جميعأخذناا.سنير

نبعوقيمدينتي،وإذرعيستلخةإلىباشانكل

جمنبقيمنآيخرهؤهذا"وعو!.باشالط

فييزاللاحديدمنائذفي!أوعرشه،الرفائيين

و?كلهـص

اذرعءي!ثعوطوله،عمونلتياقيربةمدينيما

ء.أذرعأرخ!وغرضه

الأردنعبرفيالأسباط

الوتب،ذيلثفيملكناهاالأرض!وهذ؟12

وأعطيت،أرنونواديعلىائتيعروعيرين

وتنيزأوبينل!نييمدي!جلعادج!ليص!

باقبمنسىيث!يص!وأعطيحت13،جاده

جميغهؤائذيأرجوقيصإقليمكلجلعاد

باشانأرضيكلوكانت.عوقيتملكةباشان

بنيائيرأخذفلما14.الرفاثيينأرضىت!مى

نرمنهينعممنعانيظلميجبل:حرمون30:8

.الاردن

.أحا:2رج:الرفا-ن:11

.قبره:أووعرشه

أرضيحدوبإلىأرجولتخإقليمصجميغمتى

بآشييماباشانسممى،والمعك!ينالحشورئين

هذا.يوجمناإلىيائيربحؤوثلاتعر!توهي

تنيوأعطيث69يماكير.جلعاذوأعطبت15

،أرنونواديإكجلعادمينجادوتنيزأوبين

تجخوبا،لأرصحهمحدوداالواديوسطوجغفت

أرض!حدودوهيئشتمالألهاخدوداتبونووأدي

ائذيوالأردنالعربةوأعطيتهيم17.عمونتني

البحر،العربةبحرإلىكنارةينأرضهميتايخم

الثمرقي.نحؤف!ثجةجحلس!فوحصتدت،المي!ب

الرباا)إن:الوقبذلكفيلكموقلحت18

إليهافيعبر،يثرثوهاالأرضىهلإهأعطاكمإلهكم

إخوتكمقداتمبسلاجيمينكمالأقوياءجمجع

وأطفاكميساجممإلأ91،اىائيلتني

كشيرة،ماشيةلكمأنأعلمفأنا،وماشيتكم

أنإلى"02إياهاأعطيتكمائتيمايكمفيفيقيمون

أيضاهمويرثوايثلكمإخويممالربديريغ

غبرفيإلهكمالرب؟أعطاهمائتيالأرض!!

ائذفيميراييماإلىكلأ،ئرحعونثم،غرباالأردن

الوتب:ذيلثفيلتشوغوقلت21."لكمأعطيتة

بهذينإلهكمالرب!فغلماجميععيناك"رأت

سيفغلوكذلثوعو!،سيحون،القلكين

إليها،ستعبرأذتائتيالضمايلصيجميع-2ب"الر

المحارل!هوإلقكمالرل!لأن،تخفهمفلا22

".تخم

أعطبالأرضهذهاصتلك!ناانبعد.بديلةترج!مة:12

وادكلطعلىالنىعروعرمنالمندالقم،وجادلرأوبين

أرنرن.

.اأ-ه1:2لىرخ:18-02
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كنعاندخولمنيحرمموسى

مستعطفا:الوتبذلكفيللرئ!وقلمت23

كبذك،أناترينيبدأت،الإلهالرب2"أيها24

السمماءفيإلةلا.القدبرةوتذك!ضتلث

وجبروتلث.أعمالكجمثليصتعوالأرضيى

كبرلبالئيالطمبةالأرصفأرىأع!ردغني25

11.ولبنانالجميلالجتلوذلكغرباالأردن

ولمبسببتهمعلىغاضمباكانالرلثولكن26

فيتزذلا،لاك!:لمطقاكبل،ليي!مغ

كإأصغذقي27.الأمرهذافيمعياي!لام

وث!مالأغرباعينيلثوأرغفسئجةجملرأيس

هذاتع!رلالأئلثوآنظر،وشرقاوتجنوبا

عزيقتهوثت!ذذقشوغإلىفآذهمث028!الأردن

ال!ثئعبهؤلاءأماتميعمرائذفيهؤلأنهوشجغه

فيعأقثناثما92.تراهالماالتيالأرضىويملكهم

قغوز".بيتقبالةا)وادي

الطاعةعلىيشجعهمموسى

كاالسحننأستعؤا.إسائيلتنيياوالآن4

فتحتوابهايتعتلوأإياهااعلصكمالتيوالأحكاتم

إلةاالرب4ئحطيكئمائتيالأرض!وممتيكواوندخلوا

ولابيماآمركمعاعلىكيمةتزيدوالا2.آبائكم

النيكاإلهكمالردىاوصاياوآخقظوا،جمثهشمصوا

الرب4فغلماعيوبممرأت3بها".اوصييهم

أزاتهفغوزولبعلأقبعمنفكلفغور.ور!لي

؟41-27:21عدرج:23-27

.8!ا--2!ة32تث

فسجة.جبلمفحعندتقعمدينة:ففوربيت:24

.91-22018رؤرج؟402

ائذينأنتموأما4،تيينكمينإلهكمالرلت

اليوتم.احيا:فكلكم،الهكمبالرلبتمسسكوا

الزبدأمرنيكما،وأحكاماستثا"علمتكم

ذاهبونأنتمائتيالأرضيلأبهايتعملوا،إلهي

لأئهاجهاوآعملوافآخفظوها6.لتمتلكوهاال!ا

ائذينصالأتمعيول!فيوفهقكمجكقتكمتظهر

العظيئمال!ثمدث"هذا:يقولونبهاس!معواإذا

لهاكبؤأئةفأتة7حقا".فهيمحكيمشحب

وأية8؟ندعوةحينماإلهناكالرلثمنهاقريبةآلهة

هذهيثلصابتةوأحكامشننلهاكبوأميما

أليوتم؟عقيكئمأتفوهاألاائتيالم!ريع!

تنستوايثلاحذأوأنتبهواأنتبهوا،كن9

ينتزو3تدعوهالاعيوبممرأئهااثتيالأمور

لتنيكمعلموهابل،حيايكمأئامصكلقلويكم

فيإلهكمالردتأماموقفتميومأ01بنيكموبني

لي"إجمغالرب4؟لىقالحينحوريب

لم-،ء،

مخافتيليتعلمواكلامياسمعهمحتىالشعب

الأرفيوجيماعلىيح!ونماالتيالأيامطوك

أسفلىفبووقفتم"فآقتربتم.ا(تنيهمويعلموها

الما3أعاليإلىبالئارمضطرموالجبلالجتل

فكلمكم12.والضميال!وال!سحال!الظلاموعلييما

لموكنصوئافس!معتم،الناروستطالرب"ين

أمركمائذقيبقهلإ؟وأخبركم13،!صورةتزو!

علىحمممهااتنيالع!ثرالوصاياوهو،بيمانعقلوأأن

ذلكنم!الرب4وأمرني،1ححر*.مقلوحين

25.عدرج؟فغوربعلة3

.أ-25؟؟91خررج..أ-12

18-91.ة12عب

15.:9تث،18،34:28؟3اخررجة13
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بوس،02
بهاتحملونوواجاتحقوفااعلمكمباناكالوقب

لترثوها.إلهاتع!رونأنتماتتيالأرضيىفي

الأوثانعبادةمنتحذير

ليئخاطتكمحينالزدثلأناحافآنتبهوا5

يئلأا6صورةتهتروالمالنمايىوستطمنحوريت

شكلعلقنحوتايمثالأ+لكموتعضلواتفممدوا

4ءسص

صي3شكلأو17،انثىاوذكرمنماصولؤ

طائمشكلأوالأرضيعلىائتيالتهاثمصمن

شيءشكلأو218،ال!ممافييطيريفامجئح

ن!5يثيأو،الأرض!وجطعلىتلإلثمضا

الأرض!*-،تحتالماءفيجمفا،السئطث

فتنظرواالسمماءإلىعيوبممترفعواولثلأ91

نجولأوسائزوالكواك!والقمرالم!م!مى

لجميعنصيئاإلفكمالردثجققةيماالسمماء،

وتسحدوافتنذيعوا،السمماءتحآائتيال!ثئعولب

الرب!آختاكمائذينوأنتم02وتع!بدوها،لها

لتكونوا،جمضرين،الحديلإأتونيينوأخرتجكم

والرب!021ص*اليومهذافيكمابيماالخاصنشعتة

الأردنأع!رلاأنوأقسمبسحبكمعليكضب

الرب!ئعط!يهاائتيالطيبةالأرضنأدخلولا

هذ؟فيأموتفأنا22لكم+.ملكاإلهكم

قعبروتةوأنئم،الأرذنأعئرلا،الأرضي

تنستوايئلافآنتهوا23.الطئبةالأرضنوتمتيكون

فتصنعوا،مغ!سمقطغهائذفيإلهكمالزلثغهد

نهاكمأيماصودؤشكلعلىمنحوتايمثالألكم

؟25:4خر،6827:15ة5رج:تمثالأ:16

،ا؟26لا

23.:أرورج:16-18

.2:9بطا(214:قي؟ه:91خررخ25:

12.ة02عدرج21:

."آكلةنار،كيورإلةإلقبهملأن24،غنه

وطالتنجنينوبيئتنينولذتموإذا25

يمثالاوعملتمففس!ذئم،الأرضيىفيأئامكم

سئئهومماوفعلتم،ماصولؤشكلعلتنحوتا

اليويمينفأنا26وكذزتموةلاإلهكمالرلثنظرفي

تبيدونيأتكموالأرض!السمماةعتيكماشها

الأردنعابرونألتماتتيالأرض!علىامنسريعا

بكعقيهاأيامكمتطردألايتمتيكوها.إل!يها

بينفبماالرلتويشئتكم27محالةلاتزولون

الأقهـ!فيقعدودةجماعةتبقواحتىالأقما"

فماكوتعبدون28،إليهمالرب2يسوقكئمائذين

يماوحصهـ،خثتبينالبشترأيديضنغئهاآلهة

ي!ثتمكل!.ولايأكلولايسقعولاترىلا

إذأفتجدونهإلقكمالرل!هناكوقطلبون92

نفوسيكم*.-كلقلوب!شمبكلالتقسئموة

الأمورهذ؟وأصابتئكمضيقتكمنركوإذا03

صءص-ميكل

إلهكمالرل!إلىترجعونالاياماخرفيكلها

لارحومإلهكمالرلثلأن31لصؤيهوتسمعون

لآباثكمع!دةينسىولايهيككمولايخذثنهم

لهم.ل!أتستماتذكب

منالأولىالأئامفيفآسألواوالآذ32

الأرضى!غلىالإنساناللهختلقمنذ،قبيكم

يثلكانهل،أقصاهاإلىالسئماءأقصىين

بمثلإ؟أحذسيئهلأوصالعظيمالأمرهذا

وستطينيتكئئماللهصوتشصبئسمغهل33

آكلةنارالله02:50خر؟12:92برج:24

متطلباته.قبلونلامنثدمر

36.:28رجت27-28

.14-92:13اررخ:92



التثة0224

الحيا؟؟قيدعلىوبقيئأنتم!تمعتمكماالئار

ينامةتهيتخذأنعلىغيريإلهأقدتمهلأو34

ء،"

وعجائتومعجزاببمخؤ،اخرىات!تين

ونحايفمرفوعةوذراعقديرةويدوحرولب

مضرفيإلهكمالربدلكمفقليثقما،عظيمة

كثهذيلثأراكموالرلث35ك!؟عيوبكمأماتم

السئماءين36+سيواهإلهولاالإلههؤائهلشعقموا

أراكمالأرفيوعلى،ييؤديرلكمصوتهأسمعكم

الئالي.وشطينكلاقهوستمعتمالعظيمةنازة

ين-نسقفموآخآزآبابهمأحثلأنه37

ينالعظيم!بقدرتهأمامهأخرجكم،بعلإهم

وأعظتمأشااتماأماجمكمينيتطرد38جمضر

مئكاويعطيهاأرضحهمويدخلكم،ينكم

وزذدواالآنفآعلمواء93.اليوتمترونكما،لكم

قونين2الختمافيالإلةهؤالرلثأنقلوبكمفي

سيواة.إلةولا،أسفلمنالأرضيوفي

بهاآمركمأنااتتيووصاياةسشق."وآخفظوا

تعدتكم،ينوتنوكمأنئمخيرالتنالوااليوتم

الرلثئعطيكئماثتيالأرفيعلىأئائكمولتطول

.الأئامكلإلفكم

الملجأ*مدن

الأرد!غبرفبمذنيتلالثموسىفررثثم41

بغيرأحذايقتلتاتلىكلإليها2"ليهرلتشرفا

إلىي!رل!.قبلينتهمبيف!غيروهؤ،قصد

وهذ؟43بحياييما.فينجوالمالبيللثإحد!

لمنيال!ع!هلأرض!فيال!ري!فيباصرهيالمان

بمصر.حلتالتىالضرباتإلىتلمغ:34

36.:ا-7:412خررخ

؟ا-91013رجتالملجأمدن؟41

وه

وجولان،جادلمنيجلعادفبوراموت،رأوبين

!تصى.لتنيباشمانفي

ثانيةالشعبيخاطبموسى

لتنيموسىوضغهااتتيالثريعةهيئ4"وهذ؟

والأحكايموالسمنزالفرائضي!؟مغلماإصرائيل

خروجهمجمندإيرابجلبنيهوسىصهاكلماتتي

شرقاالواديفيالأردنغبرونزولهم6(يضرين

قيلثسيحونأرضيىفيقغور،بيتتجاة

نأقبلبحشبونمقيماكاذاثذفيالأموريين

ينخروحهمتعذالمرائيلوتنوموسىهزته

تيلثغوقيوأرضنأرضحةوآمتلكوا47جمضر*

غبرفياللذال!الأموريينميكاوهما،بالئان

حاف!علالتيعروعيرينوممب0،8ضرقاالأردن

حرمونهوسائذيسيؤونجتلإلىأرنونوادي

الأردنعبرفيالعرب!صحراءجميعوتشمل4

س!فوجتح!تاثذي-القيمبالبحرإلىثرتا

الف!جيما.

العشرالوصايا

إسراثيلبنيجميغموسىوآستدعى5

السنناسرائيلبنييا"إسقعوا:لهموقاك

اليوتم،تساييكئمعلىأتلوهاائئيوالأحمكاتم

إلهناالأبلا02بهاتعقلواأنوأخرصواوتغلموها

قطغآباثنامغلا03حوريافيعهذامغناقطغ

روهل!

الذينالأحياءنحنكلنامعأبلالغفد،ذلك

يأالرب!كطقكموجإإلىوجفا4.اليوتمهنا

.-9ا:02يش9341-:35عد

68.:28فيوتنتهيالثايخةموسىخطبةتبدأهنا:44

ح.92ت3رج:فغوريت:46
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الردصقينقائموأنا5الئاروست!ينالجتل

لأتكم،كلاقةلأبفغكمالوقبذيلثفيوتين!سم

ةفقاك*،الجتلتصعدواولمالنارمنجفتم

أرضجمنأخرتجلثائذفيإلهلثالردت؟"أنا6

آلهةل!يكنلا7العبوديإ.دايىين،يضر

وأقنحوتايمثالأللثقصنغلا8.ميوايأخرى

فيوما،فوقينالسئماءفيجمماماصورة

تحبينب2المافيوما،أسفلينالأرضي

أنالأني،تع!ذهاولالهاتسجذلا9.الأرفي

فيالآباءذنولتأن!ىلاغيورإلهكلإلهلثالرلث

اثذينينوالرابمصالئالبالجيلىإلىالتنين

لألوفيرحضتياظهرولكتني11يبغفوتني.

.وصايايويحقظونيحبوننيائذي!الأجيالي

لأن،باطلأإلهلثالرلثصبأسمتنطق"لا"

باطلا.بآسمهينطققنيبرى"لاالرلت

أمرذكماوقاشةالسمبببوتمإحفأ12

وئصتغتعقلأئامسيئ!في13.إلهلثالرب"

سبثفهؤالئتمافيأليومأتا014أعماللثجمغ

وآبنكأنتعتلافيهتعمللا،إلهلثللزب"

وسائروحماركوثوركوأمتلثوعباذوآلخث

مايلص.داخلفبالأزلوالزيببهاثملث

أئلثوآذس15:جمثقلثوأمتلثعباكلسسترفي

الرب،ورأخر!يث،مضرأرض!فياعباكن!ت

وهو.ممدودةوذراعقديرةبيدهناكمنإلهل!

السئبب.يوتمتحفظبأنأمركلذيلث

ص20س"

الربدامرككما،واممثاباك"اممبثم16

.ا-02:17خرفيأيفاالعشرالوصايانقرأت505

18-91.ة12عبرجة22-27

نأالإنانعلىيتجلأنهيققدونالحبرأيونكان:26

وجيماعلىخيراوتلقىأتامذلتطوك،إلهلث

إلهلث.الردثيعطيلثالتيالأرفي

لا02.تسرقلاا9.تزنلاأ8.تقتل"لا17ا1

روجةتشتيمالا21.زورشتهادةأحدعلىتشهذ

أمتةولاعبذةولاحقلةولابيتةتشتيما،-ولاأحلإ

(1.لسواكيماشيئاولا،حمارةولاثورةولا

بهاالرلثكلتماتتيالوصاياهيهذه

النايىوستطين.الجتلفيكلهاجماعت!سبم

عظيمبصوت،كلمكموالضبابوالسمخالب

إلناوسلقهاالحخرلوخيصعلوكتتها،تزذولم

الطلامص،وست!م!الضوتم!مغئئمفلضا23

جميغمعإليئأقزبتمبالناريضطرموالجحل

"ائظر:وقلتم24أسإطكمورؤساءشيويخكم

وأسضقناوعظقتهتجدةإلهناالرب4أراناكي!

كلماللهأنرأينااليوتمهذا.الناروس!طمنصوته

نهللثلمفنحن025حياالإفسانهذاوبقيإنسانا

فحتمعناعذنافإنةالعظيمةالئارهذ؟تأكفناولم

بشترينفا26.نموثإلهناالرئتصوتأيضا

الناليوست!ينفتكلفاالحياللهصودتسجغ

حاجميعوأحمغأنتإقترلث27.حئا!موبقيئ

يكقملثماءبجميعكقمنا،إلهناالربديقوله

بيما+".ونعقلفنسضغ،به

لي:وقاكبهكئضتمونيماالرب!فسميئ

فأحستنوا،الشعبحؤلاءبيماكلتلثما"شمعا

قلئادائفالفمليتيا92قالوا.مما-جميعفي

طولبوصاياكبويعقلوافيخيافوني،كهذا

33،ة4رج.بموتأذدونبكقمهأواقهبرى

22.ة13قض
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الأبد.إلىوبنوهمهمخيرألينالوا،الأئامص

خ!امهم.إلىدرجعواأنلفموفلإذهث.

بجميعفا"كلملث:عثديهناأنتوق!31

،ءش!ص
إتاهاتغلففمافبصوالأحكاموالننيالوصايا

4?

لهماعطيم!االتيالارضيىليئبهايعملواحتى

لتميبهوولا.

الرب2أمركمكماتعملواأنفآحرصوا

جميعفي33يئساراولايييناتميلواولا،إلهكم

تسلكوها،أنإلهكمالرب،أوصىائتيالطرقي

الأرفيفيأئامكموتطوكخيراوتنالواتحتوا

تمتيكوتها.التي

الكبريالوصية

كص

والأحكاموالسننالوصاياهيوهذ؟6

لتعقلواإياهااعلضكمأنإلهكمالرب؟أمرنيائتي

قتلكوها.إليهاعابرونأنغائتيالأرضيىيخأبها

أصاثيلتنيياإلقكمالردثتخافونهكذا2

أنااثتيووصاياةس!ني!جميئدائماوتحفظون

حتى،تنيكموتنووتنوكمأنتم!ها،آمركم

اشرائيلبنيايافآشمعوا3.حيايكمأئامتطوك

جااولتكزواخيرايتلقواب!الاتعملواأنوأخرصوأ

الزقي4وعدكمكما،وعسلاءلبناتدرأرضفي

!

آبائكم.إله

رصثإلفناالرئب4:إسرائيلبنيياإحمعوا4

قلويكمبكلإلقكمالرلتفأجئوا5،واحد"

ح.38:خررج:وع!لألبناتدرة603

إنا.هووحدهالرب،الربةبديلةترجمة:4

92.:12مررج

27.:أ+لو؟12:3مر؟22:37ر!مت5:

:18-11.02رج6-9:

6او

هذ؟ؤلتكنفدريكم"-6كللفوسيكمكل

قلويكم.فيبهاءاليوتمآمركمأناائتيالكلمات

جلستمإذابهاكئموهمتنيكمعاىإفرضوها7

وإذا،الطريتيفبتشيتموإذا،بيويكمفي

علىؤشثفاوآجعلوها8فحئما.وإذايمئما،

علىوآكنبوها09عيونممبينوعصائتأيدلكم

.!مايكمتدايخلوعلىبيويكمأبوالبصقوائم

التيالأرض!إلهك!مالرب،ادخلكموإذا01

نأ*ويعقولتوإسخقإبراهيتملآبائكماقستم

تبنوهالمحستنةعظيمةئذئاتجذونلكمئعطتها

وآبازا،تملأوهالمخيركلمملوتة"وئيوئا

تغرسوها.لموزيتوئاوكروما،تحفروهالممحفورة

ائذيالرئصتن!سواالا2وشتبعتمأكلتمفإذا

الغبوديإ،دايىين،يضرأرضيينأخرتجكبم

وحذةوباسي!واعئدوهإلهكمالرلثاتقوابلى13

الأتيمآلههينأخرىآلهةتتئبعوا"الا.!تحيفون

حاضرغيوزإلهإلفكمالربفى5؟0حواليكمائذين

ئبيايهمعقيكمكضمهآشتافإذا،تينكمفيما

الأرضي.وجيماغن

فيجربتموةكماإلهكمالرتتخربوالاا6

إلهكمالر!وصاياآحفظوابل17ض!ئة"!،

وآصنعوا18بها.يأمركماتتيوس!تنهوفرائضحه

خيرايتلقواالرئب2عيتيصفيوالصالغالقويتم

حقصالتيالضالحةالأركطوتمتيكواوتدخلوا

ينأعدائكمجميغينفيئأن91لآبايكمالرئث

،12:7تكرج!ويعقوبواصحقلابراهيماقم:01

26:3،28:13.

-8:؟لو؟01:،مترخ:13

.12ة4لو؟4:7مت؟-7ا:17خررخ:16
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.تاككماأممامكم

الفرائفىدافا:اغاتنوكمساعثموإذا02

،ء!كص

إلهنا،الرب"بهاامزكمالتيوالأحكاموالسنن

م!

بمضر،لمركوناعبياكخا.لهمفقولوا21

معجزابوصتغ22قدير؟بيدجمنهاالرلثفأخرخنا

وبفرغونبمضرالأذىوأنزك،عظيمةوغجائصت

هناكجمنوأخرتجنا23عيويناأماتمتييإءوجميع

لآبائنا.عتيهاحت!التيالأرضنويعطتناليديخقنا

!ص

السنزهذهصبجميعنعقلبأنالرب،فامرنا24

ونحياالأئامكلخيرإيتلقى،إلهناوهؤونخافه

كادلا!جزا:لناويكون25.هذايويناليئكما

ائتيالوصاياهذ؟بجمح!تصنعتلأنخرضناإذا

."إلهناالرئبدبهاأمرنا

الخاصاللهشب

الأرضىإلهكمالرب!أدخلكموإذا7

كثيرةاتماوطرذ،تميكوهاأنمزجمعونأنتمالتي

والأمورتينوالخزجاشيينكالجثيييئأمماجمكمين

والمبوسين،والحوينوالقررتينوالكنعانئي!

جمنكم*،وأكثرأعظمشعولبستبعةوهم

فآخقلوفم،وضريتموفمأيدبكمإلىوأستضفم3

ولا،عهداتعهمققطعوالا.عقيكممحرمين

فئعطوا،ئصاهروفمولا3،عقييمتتخننوا

لأنهم4لتنيكمتنايهموتأخذوالتنييمتنايكيم

آلهة!عبدون،الرثتأئباعصغزتنيكمتردوون

مطابفالحوكنابكون؟أو.عادلجزاهلابكون؟25

لمثيثته.

91.:13اخرجات70

.12:3رج5:

7.و
223

ويبيذكيمعليكمالردثغضثفتثتذ.أخرى

تهدصمون:يهمتفعلونماهذابل35سريغا.

القنصوبة،أصناتفئموئخطمون،مذايخفيم

تماثيلهموتحرقون،آلهيهمأوت!ادوتقطعون

إلهكمللزبورضذص!شع!فأنتم6.بالتارء

التيال!ثمعولبج!يعصتيزينتهآختازك!اائذقي

جميعمينأكثرلاثكملا7ش"الأرضوج!على

علىومحاقظيهيتحبييمابل8أقلهافأنتمالشئعولب

قدير؟بيل!فأخرتجكم،لآبايكمحتفهاائتياالين

نرغونتبضيماي!العبودييما،دايى!نوفداكم

إلتههوإلهكمالربعأد+فآعلموا9.جمصرمللث

لمحمييماوالرحمةالغهذيحفط،الأمينالإلة

ويجازي001!جيلأل!إلىبوصاباةوالعاملين

يحهلهم".ولافيبيدقمالحاليفيمبغضييما،

هـ

افبوالأحكاموالسننبالوصايافاعقلوا11

يها.تحملواأناليوتمأمركم

الطا!جزاء

ضدبئياالأحكاتمهذ؟ست!مغتفإذا12

نأ4وكفخزاحها،وعملتوحمظتهاإمراثيل

ات!غائتيورحمتهللث2غهدةإلهلثالرب،يحفط

وي!سئرك،ويباكلثفيجملث13،لآبايملثعتيها

قحينتربينوثقرةأحشائلتثمرةويارك

وجيماعلىوغتمبقرونتاخ-وزيدبوعصيم

للث.ئعطتهاأنلآبائلثاقستماتئيالأرضي

لاصء

ولا،الشعودب-جميعفونمباركاوتكون49

.2:9ابط؟2:14فما!91:5خررج:6

محيه.مع،جبلالفمععهدهمجفظةأو9:

5-6،:؟2خر،9-"ا:هرج:9-15

18.:14عد7-6؟34:
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ولاعفيمتهاثمكنسلىفيولانسيذفييكون

كلالأمراضيىجحيغالزب!عنلثوترذ015عماقر

بلبإ،يصي!لثلايضرفيغرفتهخبيمث3دا

جميععلىوتقضي16بغضيلث.ياي!

ب-،

لا.إلظثالرب!إليكئسلمفمالذينالشعودب

شركذيلثفتي،آلهتفمتعمذولاعقيهمتشمتئ

01*لهلايهيث

إسراثيل،شعبيا،نف!يلث،لبتقلفلا17

نأأقدرفكيف،يتىأكثرالأتتمهؤلاءإن"

الربرأنزكمايذكربلتخفهملأا08أطردهم

الئكبابين91تينالمضروبسائربعبرغونإلفلث

المعجزان!وآذكرع!ناكرأئهاائىالعظممه

ائتيالقرفوعةوالذراعالقديرةواليذوالعجائت

الرب!يفعلهكذا.إلهلثالرب"أخرتجلثيها

ينفم.خائفأشآائذينالثثعودبصبجميعإلفث

ئجيذحئىالدغز!إل!كالرثعقيهمصوئرشل02

ترقثهمفلا21.وعلثمرووالمختبثينالباقين

رهيبعظيمإلهبينلثفيماإلهلثالرب"لأن

تليلارجهلثصأمامجمنقتما1اأولئكيبيا22

تكئر.لئلاسريعاتفنتهمأنتقدرلافأن!ت.قيلأ

يسلمهمإلهلثالرب!23.الترييدةوحثىعقيلث

.يفتواحئىال!ثحديدةالخيرةعقييمصويويعإليك

مقألمماءهمفتمحويدكإلىملوكهمويدخ24

حئىوعلثفيأحايمصلأالس!ماء.خما

تسثمتيمالابالئار.تحرتهاآلهيهموتماثيل025تفنتهم

للثتأخذةرلا،والذهبالفضيماينعت!امما

:13-11.17رج12-16:

الزنابير.:الزجماتبعضفي.الصرعأوالذعرت02

28.:23خرق

و8

جمنذيىخ!لأئهد،لقلاككشرك!ايكونيئلا

لئلأرخسمابيتلثتدخلفلا26.إلهكالربء

.محرملأنهووأئقتهتجئئه.يثتهمحرماتكون

الصالحةالأوض

بهاآمركائتيالوصاياجمجإحفأ8

وتمتللثوتدخلويمثرلتحيابهاوأعملاليوم

لآبائلث.يعطتهاأنالرلتأقستمائتيالأرض!

الرب،فيهاسيرذالتيالالرقابجميغوآذكر2

ليققرك،ستةالأربعينهذهالترتيمافيإبهلث

أتحفأإ،قليلثفيما-يعردتحئىوبمتجتلث

أطغقلثثتموتجؤعلثفأذطث3لا؟أموصاياة

حتى،آبا!وكعرقةولاأنتتعرفةلماثذيءالقن

بل،وحدةبالخبزيحيالأالإنسانأنيعلقك

.الإنسانمجياالرب"قمصينيخرجمابكل

هذهفيتتوزئملمورخللثعليلثتبللم"ثيابلث

ي!ؤذل!-الأل!كماائه"فآعتثم.ستةالأربعين

الرتثبوصايافآعضل06إلفلثالرب!أدبلث،آبتة

هؤإاللثالرل!لأن7وأتميماطريمإفيوشرإلهلث

إبيغ*ويناأنهارلها،صالحةأرضمائديخفلثاثذي

حنطبماأرض8،والجبالياليقاعصيخطقتفحروعيون

وعس!،زيحتىأرض!،ورمالؤوتيؤوكرموشعير

تتحسرولاتأكلهخبؤإلىفيهاقفتمرلاأرضا9

وينالحدياججارتهاينارضحا،شي!علىفيها

كل،،ء4"لم

وتبايىكوتشبغفتاكل001النحاسىتطلبجبايها

أعطاهااتتيالصالحيماالأرفيلأجلإلهلثالرلب

منالافيالقم.ح31ة16خررخ:المن3؟80

.4:4لو،4ة4متفيبردالآية
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لاوأن.إلقلثالرلثتنسىأنزحافي11

بهاآمركأناائتيوسمنن!وأحكام!بوصايا"ئعمل

فخمةببوئاوتنيتوشتيعتأكلمتفإذا12،اليوتم

وذهحلثدرففمتلثوغتم!لثبقرككثرا3وسكثئها

الردثفتنسىقلبلتيطمغفلا14للثعاوج!ح

دايىجمن،يضشأرضيينأخرتجلثائذخاإلتهلث

الفخيف!المث!ماسعيماالتريةفيبلثوسار"أالعبودييما

والعقارد!الفستة*الهرمةالحياتحيث

لكنفحر،ن!يها2مالاائئيالعطشىوالأرضى

الترىقيفيوأطعقلث16،الصموافيصخر؟ينالماة

وآمتشلثوأذثلث،آبا،وكعرقهمااتذتي*الضن

فيتقوكولا17!آخريلثفينفس!لثتطتحئى

عقييماأناماآكمسبتساعديوقو؟بقدرتيقلبلث

اتذيإلقلثالز!ىتذكربل18سئلطالبين

فيكمالآبايمثبعهد؟ليفيئالقدرةيللثأعطاك

ع!

واتبغت!!ثالزب"نسييتوإن91-.اليومهذا

شاهدفأنا،لهاوسجذتوعتذتهاغريبةآلهة

الاثتعو!بجمثل02.بائامحاتةلابائلثاليوتملحطث

أنتتبياكذيلث-أمالجثيهثالرب!يبياهاالتي

إلهل!.الرب3يصوبتسمعلملاطث

الرببعم!إسرائيلشعب

اليوتمأنت.إسراثيلشعتياإسحغ9

أكزشعوئاونرثلتدخلالأرذننهرتعئر

5-6.:13هورجةا-16أ

رج.العربيةمنانطلافاهكذا.الهرمةالحيا!:15

ح.21:6عدفأالناريةالحثات

إلىمحصحنةعظيمةومائا،ينلثوأعظتم

4جمنانتنوفمطوالأجمظائاوقوئا2،الس!ماء

من:المأثورالقوكعنهموسمعتعرفتهماتذين

الىل!أناليوتمفآعلمء3جمناقآ؟تنيأماتميقف

يدئرهمهؤآكلبما-كنارأماتلثيع!رإلهلث

سريغاوتبياهمفتطردهم،أماملثويخصحعهم

الربلم.كلقككما

إاللثالرب"دهم3باإذاقليلثفيتقللا4

الرب،أدخلنيصايحسمعب"لأني:أماملثمن

ال!ثئعودتهؤلابولأن،الأرض!مذ؟لأمتيك

بتقواكفلا5."أماميينالرب4طرذهمارأء

ولا،أرضهملتمتلكجئتقللثبآستقاميماولا

إطثالرب4طردهمأثرارال!ثمغود!أولئلثلأن

يفيئأنأرادالزل!لأنبل،وجهلثأمامين

وإسحقإبراهيتملآبائلثخققهاألتيبا!ين

إلقلثالرلثأنوتأكذذيلثفأعلثم6.ويعقولت

تمتيكهاحئىالصالحةالأرضنهذ؟ئعطلثلم

عنبذ".شعبأفأنتآصالحلأطث

ش!واولا،المرائيلبنيياوآذكزوا،7

ومنذالتريإ.فيإلقكمالرئثأغظئمكيص

هذاجثتمحتىيضرأرضيىينخروحكم

وفي8.الرفيعلىتتمردونتزالونلاالمكان

وذيلث9يفنيكما.فكادالرسثأكدمحوريت

الححر،سلوحيلآخذالجتلضيدتحين

فأتضف،مغكمالرب!قطغةائذيمطالغهدصلوخيص

ح.16:31:ر!ضر16؟المن

ح.22ا-:3عدرج:عناقة902

الرقبة.صلبةأوعنيد:ة6
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ولمخبراآكللم،ليلةوأربعيننهازاأربعين

الحجرلوخيصالرب؟أعطافيثئم201ءماأشرلث

الكلايمصجميعيثلوعقيهما،بإصبجيماالمكتوتيني

الاروسئطمنالج!لف!بهالرد!كلمكمالذقي

نهازأأربعينوبعذ11هناذ.آجتماجمك!ميومصفي

الحجرئين،اللوخينيالر.لتجمملقنيليلةوأربعبن

ينيمريعاآنزذ"قهأص:ليوقاك12العهدصلوخى

فستدواجمضرينأخرجتفماثذينشعتكلأنخنا

لهمرعئهاائتيالالريتيعنيسريغاوزاصنهوا

تسبوكا".يمثالألهموصنعوا

الشتحبهذا"رأيت:فقاكالردثكلمني3؟

وأمحؤفأبيذهمدغني14عنيا.شعم!هؤفإذا

صء2ءصءس

افةانتواجعللثالسحما؟،تحمبي!اسمفم

يرتوتزلتفرتجعبت15".جمنهموأكثرأعظتم

فيالغهدولوحا،بالنايىمضظرموهؤ،الجتل

الرلثإلىخطئتميكمافإذاونظرت16.تدفي

وزغتمتسبوكا،جخلألكموصنعتمإلهكم

الرب9.بهاأوصاكمائتيالطريتيفيسريعا

تدفي،جمنوطرحتهمااللوخينفأخذت17

أماتمتفرعتاثثم8!عويخكمآأماك!مترتهما

ليلة،وأربعينفهازاأربعينالأولىكطلمر؟الرلت

خطيثيكمبسببما!أشرلثولمخبزاآكللم

الردتنظرالشر-فيضنعتمحينخطئتموهاافما

الر!"غضبينيخفثلأني91،وكدرئموة

هذ؟الربرليئفسيئ.لحبيدمممعقيكموغيطه

.24:18ر!خر:9

.32:91خررج؟17

ا-3.:11عدرجتتبعيرة:22

ا-7.:17ضررج:سة

عليهالربوففصبحرونوأماة2.أيضاالمرة

الردثإلىفتضرعحت،يهيكهكاذحئىجذا

يه،خطئتمائذقيوأما31-.اليومذللثفيلأجلإ

وأحرقتهفأخذته،صتعتموةائذكبالجخكأي

طرحتثم،كالغبايىناعفاصازحئى،بالنار

الجتل.ينالممنخديىالئهرفب3غباز

هئأوة"روقتروتوتة!3تبعيرةوفي22

قادشينالربلمأ!ستلكمولفا23.الربىأغظتم

أعطاهاائتيالأرضنوترثوالتصغدوابرت

ولمالرب،إل!م!صمبهأمرمماعلىتمرذتم،لكما

يويمقمن24اغوله.تسصعواولمبهتثقوا

الرب3.علىت!تمردوذوأنتمءعرفتكم

نهاراالأربعينمذةالرلتأماتمفتضرغت25

بالقلافي.هدممملأنهليلةوالأربجن

لم-كلى،وء؟

لاالربالسيد"ايها:وقلتإلي!وصليت26

بعطميلثوآفتديتهمأخذتهمائذينشع!لثئهيلث

اذكر!2.-القديرةبيلإكيضرينوأخرجتهم

إلمطظتفثولاويعقول!وإسخقإبراهيتمعبيدك

يئلا28وخطيثيهوشر؟الاثصصبهذاقلبمقساقى

.لمالردبإر"ينهاأخرختناائتيالأرضيىأهليقوك

بهاوعذهم-ائتيالأرض!يديخقهمأنيقدز

ياوفيم92ال!ري!فىلئميتفموأخرتجفمأبغقمفما

وأخرجتهمللثأخترتفمائذينشعب!لثرلث

القرفوعه.و؟راجملثالعظيمهبقوتيث

31-34.ة11عدرخ:تأوةتبروت

26.ة13عد؟91-46:أرج:برنيعقادشة23

فناليونانبةفط،العبريةنيهكذا.عرخكميومفن!24

صكم.يوم
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للوم!اياآخرانلوحان

الربد:ليئتاكالوتحبذيلثفي15

الأؤليزكالفوخينحخرمنلوحين"إنخحث

خ!ثصبممنتانجوئاوآصنغالجحلإلىإليئوآصعذ

الكلمالثالفوخينعلفأكنث2فيإ.تضعهما

الفذيزالأؤلبنالفوخينعلىكنسهاائتي

السثنط،ثخ!مينتابوئافصتغ!ث3.كسترتهما

وضيدث،كالأؤلينيحخرينلوخينوتخ!ث

عليهماالربفىفكئست04تديفيواللوحال!الجمل

كلقكمائتيالوصاياالغمثئرأي،وليالا4كاليهتاب!

يويمفيالنايىوستطينالجتلفييهاالردت

زجعمتثتم5.إليئوسقضهما،هناكاجماجمكم

التابوقيياللوخينووضدتالجتلينونرث!ت

الردب.أمرفيكماهناكفكانا،ضنعتهالذي

إلىإيعقاذتنيآبارينإسرائيلتنوورخل6

يخدمهفتولى،ودلمحنهرونماتهناك.موسير

ينورخلوا-7.!آبنةإلعازازمكاتةالكقنوب

تبميالتييطباتإلىوم!نها،جدجودإلىهناك

الردتخصالوقحبذلمجثفي8ماء.أنهارفها

رالوقوفيالرل!غهدتابوبيخمللاويسيئط

جالهمهيكمابآسمإويباكواليخلإموهأمامه

للأويينيكنلملذلمجث9-".اليومهذاإلى

وإثما،قويهمتنيإخؤبهممغومئأنصب!ب

الربكلم!كما،لهممللطكلمصدرالرب2

إلففم،

.02:28،33:38ر!عد:5106

3:5-8،8:5-91.ةرش!عد8

.28؟34خرر!:بالجبلاقت؟15

ضلةفاختنو):حرفئا.للربقلوبكمفكرسوا:16

يث!ت،!ربالجتلأقت"وأنا؟موسىوقاك01

ليلة،وأرنجعينضهاراأربعين،اياولىالأئامص

نأيجثولمأيضحاالمرة3هذالربلمليئفسمغ

وتشر"تقوئم:الربوليقالثئم؟1."!يكهم

أئتىإلأرض!ويرثواليدخلواالشبأماتممرتجلا

ص،هء-

".لهماعطتهاانلاباثهماقسضت

اوبيطلبهما

يطلئهائذفيما،اسرائيلشعتياوالآن12

كلفيوتسللث،تخاقهأنإلأإلهلثالرلتينلث

نف!سلتكلقلبل!يكلوتعسدةوتجبهطرقإ،

اليوتمبهاآمركأناأئتيوس!نهبوصاياةوتعقل13

ومماواتال!ئماوأتاهلثإللردث14.يخيرك

تعفقلكة5!.فيهاماكلوالأرصالسمماواب

جمنذزيئهموأختازفأحتهمبآباظثقلمة

ميناخآرهاالتيالذريةهذ؟هيوأنتم،بعدهم

فكرشوا16اليوتم.ترونكماالشثعولبتين

تعايدواولا،اشرائيلتنييا،"للزلتقلوبكم

ورلثالآلهيماإلةهؤإلقكمالرلتلأن17الآنتعذ

اتذتيالرهيثالج!ارالعظيمالإله،!الأربالب

لليتييم8؟يحكما.ترتئيرلأ!يحابيلا

طعاماويرفيق!هالغريتويحتوالأرملإ،

ثيغرباءك!نتملأمممالغريبفأجحوا91.ويهسوة

جمضر.أرفي

ولا،إيرائيلشصتيا!إلقلثالزلثإتتي02

بأسمإ.إلأتحل!ولابإوتق!ئلث،سيواةخمذ

الب.كريصىعلامةهوالختان.قلوبكم

،79:49رؤ؟15ة6ثمأر!:الأرباب:17

؟34ت59أعرج:يحابلاالذي91:16

.609اف؟11!2روم
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تعلثضنغائذيإلهلثوهؤنخرذ،هؤ21

*.عيناكزأخهاائتيالغظائتم-والأهواكيللث

إلىنرلواحيننفسماستبعين!آبا"وككان22

يثلالكترفيإلهلثالرب4ضتركوالآن،يضر

.الستماء،صنجوم

الربعظمة

اشرثيلتنيياإلقكمالرل!فأحموا11

كلووصاياةوأحكاي!وسئتييمايأواير؟وآعقلوا

لمء54ء-

اكلفكمانيإسراثيلتنيياواعلموا2.آصالائا

تأديستيرواولمتعلموالمائذينبنيكملاأنتم

وذراعهالقديرةويلأةوعظمتهإلهكمالرب"

ائتيوأعماتهمعجيزاي!تعرفونفأنتم3.المرفوعة

ويكلطضرميلثبمرغونجمضرفيعمقها

وخييهمالمضريينيخيثسصتغوما4،أرصحإكأ

الأحمر*البحر2ماغالاهمحين،وتركإيهم

إلىالرلثفأبادفئميكيماللحالقئحايرلونوفم

لكمصنغماأيضاتعرفونوأنتم5*هذايوجمنا

و!ا6،الموصعصهذاإلىحئئمأنإلىالتري!في

حينزأوبينآبزأ!آل!آينىوأريرامبداثانصتغ

وئيوتفمافما،فآبتقغتفمافاهاالأرض!فتخصب

."إسراثيلتنيتينفيمالفماماكلوخياتهما

الخروجوقتتمتالتىإلحجاثألىالنعىيلحح:21

7-12.خررجمصر.عن

ح؟5:أخر؟37ة46تكرج:بعينة22

!!7:14-

بم15:5قكرفي:السماءنجوممئلالكزةفي

11012.ب17؟ة22

36.:14-12ة7خررج3:-11

.سوفصبر:أو.الأحمرالبحر.4!خررجت4

اوأ

العظيمةالأعماليهذ؟جميغأبضرتعيوبمم7

الرلث.عملهااثتيوأمتالها

يهافركمآأنااتتيالوصايامجميعصفآعقلوا

أنتمائتيالأرض!وترثواوتدخلوايتتنتتحعوااليوم

الرب؟أقسصه!أرض!فهيئ9يتمتيكوهاإليهاعايرون

لبناتارأرضاولتسيهملهميعط!هاأنلآبائكم

أشمائتيفالأرضى01.أئامكميتطولوعس!لأ*

اتتيجمضرأرضنتشيةلايتمتيكوهادايخلون

زرعكمتززعونهناككنتمجمنها.خرجتم

"كنالخضر؟،كتساتينبأنفسيكموتسقوته

ممبيتمتيكوطإليهاعابرونأنتمافبالأرض!

السمماءمطرينتشرل!وأودئ!جباليأرض!

دائماعقيهاوخيناة،الهكمالردثويتغفآها12

س!معئبم!فإن13آجرها.إلىالسئم!أؤليجمن

فأحتئتم،اليوتميهاآمركمأناائتييوصاياقي

ويكلقلوبكميكلوعدتموةإلهكمالرلت

فيمطرهاأرصحكمعلى"أنرئث14،ئفوسيكم

قخكمفتجتعون،والمتأخرالمتكرأواي!

وتشتعون.أنئم5؟فتأكلون،وزيخكموخمركم

س.
وفي16.لتهايمكمخغولكميخش!والي!ث

آلهةوتحئدوافتزيغواقلوبكمتفضتأنأحذروا

الزب"غضثفتشتذ17،لهاوتسخدواغريبة

بديلةترجمةتلهماسنما)أووكل-16عدرج:6

يرافقهما.حيكل

ح.3:8خررج:وعلالأتدر:9

ح.37:!عدهرجتاطعغ()أوحمحتمفإنت13

ر!7:12-16،28:ا-14(ة13-17
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الحمنيةا

لتخرتمطريكونالس!ماء.فلاف!حبسى،عل!يكم

الأرفيعنييسرعبمافتبيدون،غلتهاالأرضى

الربلم".يعطيكماتتيالضايحة

وفبقلويكمفيهذاكلاميفآجغلوا18

وعصائبأيديكمعلىوشثضا.وآجعلوة،ئفوسيكم

إذابهوئحاثواوعلموة/بنيكم91عيويخكمبين

الطريق،فيسث!يتموإذا،بيوتيهمفيجلسشم

ئمقواعلى:لاوآكنبوة003قمئموإذا،يمتموإذا

لتطوك21"مايكمأبوالبوعلىبيويكمأبوالب

الرب"أقتتمائتيالأ!ض!فيبنيكموأثامأئاعكم

الحئطءكأئامصوتكون،لكئمئعطتهاأنلآبايكم

هنبهخمظتم.جميغإنفأنتم22.الأرفيعلى

فأححبتم،يهاوعملتميهاآمركمأناائتيالوصايا

!بوتمحصك!تمكلهاطرقإفيوسلكتمإلهكمالرل!

ينال!ثمعولبهؤلاءجميغالربفىيطرد23

منكم.وأعظمأكزشعوبافترثون،أمايكم

يكونأقدابكمأنجاممىتدوس!هموضعكل24

وين،شمالالبنانإلىجنوباالترت!ين،لكم

تعفلا25.البحراغرباإلىشرقاالفرابنهر

يلتيإلهكمالرد!لأن،وجوهكمكبإشسان

ائتيالأرضيىكلعلىينكموالخومتالرعت

.!وغدمممكماتدوسوتها

ولعتة:تركةاليوتمعتيكئمأئلوأناها26

أئاالتيإلهكمالردثيوصاياستمغئمإنالبزكط27

يوصاياتسمعوالمإنواللعتة28،اليوتمبهاآمركم

آئرئهمأناائتيالالريتيغزورغئمإلهكمالزد!

6:6-02.9-18:رج

.:3-هايشرخ24-25:

الجنوبمنشكيممديةفىق:وعيبالجرزيم:92

12922أو

غرفنموها.ماغريبةآلهةواتتعتماليوتمبسحلويهها

أنتمائتيالأرض!إلهكمالرب4أدخلكمفإذا92

جتلعلىالبركةفآنلوايتمتيكوها،قادبون

كبرفيوهما.يمعيباؤ"جتلعلواللعنةجرزبيم

المميمينالكنعاييينأرضيىفي،حنهرباالاردن

.موزةتقوطابعنذالجلجاليمقابل،بالسمهل

الأرض!ونمتيكوالدخلوأالأردنتعمرونفأنتم31

وتسكنونتمتلكونها.إلفكمالرئثأعطاكئمائتي

السننصبجميعتعقيلواأنفآحرصوأ32ف!يها.

أمامكم.اليوتمأضحعهاالتي-والأحكام

للعبادةواحدموضح
الرء

تعملونائتيوالاحكامالسننهيئوهذ؟21

آبائكمإلهالربدأعطاكمائىالأرضىفىبها

أن2:الأرفيعلىحيايكمأئامصكليتمتكوها

اتذيناياتمكانالتيالمواصعصجميغتخربوا

الجباليعلىآلهتهمفيهايع!دونترثونهمألتم

خضراء،شجر؟كلوتحتوالتلاليالعالييما

آلهيهمأنصابئوتكايروام!ابخ!فمتهدمواوأن3

آلهيهمتماثيلوققطعوابالنايىآلهتيمأوتادوتحرقوا

تفقلوالا4.الموصعصذللثينأصماءهاوتزيلو)

متعذد؟،مواصمعفيإلهكمالرلمحثفتعبدوايثقهم

الرلثيختازةاتذيالموص!عصفيئعئدوتةبل5

آسئقةفيإليجلأسباطكمأراضيتينيمينإلفكم

لذهبونهناكوإلىتطلبوتههتاك.ف!هولسكن

وأعشاز،وذبايحكمئحرقاتكمحاملين6

.عيبالجبلعلىقديممعدمناككان.والئال

35-33.:8يش؟27:4رج



12التثنجة023

وئذوزكم،أيديممو!لإمابغلايكم

ئأطون07وكنمكمبقركموبكوز،ؤلترعايكم

ماصبجميعوتفرحون،إلهكمالرلثأمامهناك

مقبيويكموأهلأنتمأيديكممتناؤلفيهو

وفي08إله!سمالرلثفيهابارككماتتيالخيراب

كما،لهيحسرماواحدكليفعللاالحينذلل!

تدحلوالمبعافأنتم9.اليوتمهناتفعلونأنتم

تجدونمثكاإلهكمالربويعطيكماثتيالأرض!

وأقمضمالأردنعبرتممتىولكن01.الراحةفييما

أعدائكمجمغصمينوآسسرحتم-الأرضبتللث

موجمعفأي112،آينينوسكنتميكمالمحيطين

هويكونآسمهفيهليجلإلهكمالردثأختازة

ينب!آمركمما-بجميعإلييماتأتونائذيالموضغ

غلأتمم،وأعشإيىوذبائجكمئحرقايكم

التينذوركموخيرة،أيديكموتقلإمات

إلهكم،الرئتأماتموآفرحوا12للرث".تنذروتها

وتجواريكموعبيايهموتنايمموتنوكمأنتم

لااللأوجمطلأد،مايكمفيائذتيوالاوفي

نأاإيا013مم!بينكمفيمامئلثولاتهنصيت

إلأ14ترتأوتهموجممعءأيفي!رقايكمتصيدوا

أحل!أدىض!مينالردثيختارةائذفيالموصعصفي

وتصتعونمحرقاتممتصجدونفهناك،أسباطكم

به.آمركممماجميع

تذتحونئفوسئكمتشتهيماكلينفئ15

ائتيالخيرابصب!علىتحماوتأكلون

،02.23!18عد8-9؟إ15رجة12012

الحيوان.الطهاوةلراغنخضعولامحلالطريدة:15

عكىوالنجى.دتهتهتقلىأوأكلهتظغما:الطاهر

ذلك.

مايكم.جسميعصيأإلهكمالرب،فيهاباربهكم

يأكلةالم!ريعيمابحستمجوالئج!منيخكيمالطاهر

الدمأمما016!غزالىأوؤغللحتملوكانكما

.كالماءافيرضيىعلىآسثفكوبلى،*تأكلوهفلا

تقاموفماهايكمفيئأكلواأنكممحوزلا17

والخمرالحنطيماينغليكمأعشاليينصللردث

ولا،وغتمكمبقركمأبكايىينولا،والريب

إلأ8!يكمأيكوتقلإمابوتترلعايكمائذويىكمين

يختارة،اثذتيالموصع-نبإلهكمالرلثأماتم

وإمماوكموعبياكموتنايمموبنوكمأنتم

أماتموتفرحون،!ايكمفياثذينواللأويون

أيديكم.متناؤليفيهؤبماإلهكمالرلث

كلأرضحكمفياللأوجآتهملواأنوحا؟روا91

الأرضي.وجيماعلىأئاجمكم

أرصمكمحدودإلهك!مالربوومئغوإذا02

،-الفحمأكلنفوسئكعموآشتقت،وغدكمكما

بعدوإن021نفوسمكمشئ!تهيماقذرعلىبملوكل

ليجلإلهكميختارة-الرب،الموصعاثذفيغنك!م

الربكاينرريممجممافآذتحواآسما،فيه

فذيكمفيكلوا،أتربممكماوكتمكمبقركم

ئؤكلكما22.ئفومئكمأشتقتماكلمين

ينكموالالاهرالثجى:تأكلوتهوالغزاذالؤغل

نف!ىفهؤ،الذتمتأكلوالالكن23.فرقيبلا

تأكلوة،لا24.--"اللحممغئوكللاوالئف!

تأكلوةلا2هكالماء.الأرفيعلىآسفك!ةبل

؟9:4تك،15:23رخ:تأكلوهفلاالدم:16

.-0114ة26،17-7:27لا

.14-17:01لارش!:23



12-التثنبة

لأنكم،بعلإكمينوتنوكمأنتملخيركم

وأما26.الرلثنطرفيقويمهؤماتفعلون

إلىفآحملوهللرلثقدشتموةومانذوركم

محرقايك!موقربوا27الرلثيختارةاثذيصالموجمع

ودم،إلهكمالرلتمذتحصعلىودئاتحما

إلهكم،الرلتمذتح-علىيسقلثذبايجكم

هذاجميغوآسئقعوأإحقظوا028تأكلونهواللحم

أنتملخيركمبهآفركمأناائذيماالكلام

ماتفعلونلائك!،الأبل!إلىتعلإكمينوتنوكمس

إلهكم.الرل!نظرفيوتويمصالحهو

الأص!نامعبادةمنالتحذير

الأقتمأمايكئمينإلفكمالرلثأفنىوإذا92

قمتموأفؤرثئموفم،يترثوفمذاهبونأنئمائذبن

بآتباجالمث!رفيفيتقعواأنفحابروأ03أرصهمفي

تعسدواوأن،أمايكمينزوالهمتعذطريهم

الرل!تحؤهذأتفعلوالا031يهمصقتدينآلقتهم

يكرفةرخصيىكللآلقيهمفقلواففم،إلهكم

وبنايهمبنيهملهاأحرقواإئهمحتىالرب"،

بالنار.

أناماصبجميعتحقلواأنإحرضوا13

ول.منهئنمصواولاعتي!تزيدوالا.بإآئركم

،حلمء"حايئمأومتنبىبينكمفيحاقاتمإذا2

هذهوتضت3عجيبيماأويفعجره!ؤكدكم

يناتعاتوا،إدا":لكموقاكالعجيبةأيرالئعجرة

فلا4فتع!دوها"،تعرفوهالمغريبيماآلهةإلى

لتعقتميمتجنكمإلقكمالرل!لأنيكلاييماتسمعوا

.-22:1891رؤ؟2!4رخ:1301

13و
231

ونفوسيكم.قلريكيم"كلينتجموتهأنجتمهل

ووصاياة،تيقونربهتتتعونإلقكمالرلث5

،تع!دونوإئاة،تسمعونولصوييما،تحفظون

الحليمحالمأوالمتخجىوذللث6.قتقس!كونربه

غنييتصرفكماالكلإم-بهذاتكئتملأنة،يقتل

مضرأرضيىمنأخرتجكمالذفيإلهكمالردت

غنول!بيدكم،العبوديهدايىجمنوفداكم

تسلكوآأنإلفكمالربدأتركئمائتيالالرب

تييكم.ينالشرفأزيلوا.فيها

أملث،أئنأخوكالخفا-ءفيأغراكوإن7

فيالتيآمرأئلثأير،أبتتلثأو،آبئلثأو

فقاك،هؤكتفيلثاتذيصديفلثأو،حرجملث

أذتتعرئهالاأخرممطآهةنع!ا)اتعاك:!ث

ير-اص-
خواليكم،الذينالثمعولبالهيماين8واباوك

أقاصيين،غنكموالبعيدينينكمالقريبين

ولا،إليهتلتم!ثفلا9،أقاصيها"إلىالأرضي

تتخمفة،ولا،عتي!قلبلثيتوخغولا،تهتسقغ

تكونتدكتتلأ.آقتلهبل01،عقيهشمترولا

.أخيراالمئعبسايرأيديئئم،يقتل!أؤلأعقي!

نأحاو3لأته،يمولتحئىبمالحجارزترجسم!"

أرضيىينأخرتجلثائذفيإلهلثالرلتعنيبعدك

تنيكلافحسمع3.العبودتةدارمن،مضر

يثليصتعونيعودونفلا،ويخافونإصاثيل

تيتهم.فيماالم!نكرالعقلهذا

اتنيئذيكئمإحدىغنستمعئموإذا13

قائلى:قوكبهايئقيمواإلهكمالرئطأعطاكم

لأهلوقالواتييكمينزمزة14"خزتجت

25-32.:23أررخ؟رف!يرىمنأوحمحالم:2
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آلهةنعئذ"تعاتوا:الرل!+غنييئبيدوفممديتيكم

عنوآسألوا!أءفأبحئواتعرنرفها"،لاكريبة

هذاوأن-خقأنهثم!تفإن،جحداالخترصحيما

يللثأهلفآضربوا16بينكمفيماصنيغالرجس!

بهائمهاحئىفيهاماجمجعصقئلوحللوا،المدينيما

إلىاأميغيهاجميغوآجقعوا17.ال!يصبحا

يكلالمدينةيللتيالئايىوأحرقوا،ساخيهاوستط

إلىركامافتصير.إلهكمللرلتتربائا،فيهاما

بأيديبهميعققالا8بعا.ينتبنىلاالأبلإ،

المدينيمايلكمنأخذةعليكمحرتمجمما2شى

ويق!تغضب!حا؟غنإلهكمالردثيرجبئحتى

إذاإا9،لآبائكمأق!مكماويكثركملكم

أناائتيوصاياةبكلوعملتميصؤي!!حمعتم

نظرفيقويمهؤماوفعلتم،اليوتميهاآمركم

إلهكم.الردث

ا!ادفيالمحرم

خلإشوافلا،إلهكبمالرلتأبناةأنئما!ا

تينماقجرحواولاتثؤعلىحزئاأجساكم

للرلصمقدسشد!لأئكم2عيونجكم"،

جميعتينينلهآختازكمائذيإلهكم

،.ا.لأرضيىوجيماعلىالتيال!ثحعودب

وأفجسالطاهرالحيوان

الثريعيما.يح!برجئاطعاقاتأكلوالا3

كل!!صكلص،ء

والضانالبقر:الحهايمصينتاكلونههاهذا4

.هة4اار؟5ة28،21ة91لارج:ا140

.9ة2بطأ؟2:14قي!؟:91خررج:2

أ-23.ة11لامعق25-3؟

كالأرنب.صغيرحيوان!الوبر:7

14أو

والردموالوغلواليحموروإلظحىوالغزإل5والمغز

ولهاتجثرالتهائمءينبهيم!كل6والررافةوالثيتل

لاأنبجثاتتيوأمما7شتطريز.مشقوقطفر

فهيئ.ولوالأرنوالوترالجمل:فهيئتأكلوها

جعقهاماوهؤ،مشقوقيغيرطفرهاولكنتجنر

لالكنهمشقوقطفرفقهوالجنزير8.لكمرجسئا

يح!بلكمنج!مماجعلهماوهويجتر،

القئمتتقحواولاتحميماينتأكلوالاالمثمريعإ.

09ينه

:الماءفيمماصجميعمنتأبهلوفهماوهذا

ذللثغيروأتا01،وخرشقفزعايفتهماكل

طيلأكلوكلوا".لكمتجس!لأنهلمئأكلوةفلا

والجقالتوالأنونالنسرعداما12طاهر

بأصنايخهاوالثثاهبنوالباشيقوالجدأة13

والخالا!توالنعاممأبأصنافهاالغربال!وجميع"،ا

والكركيئوالموق!16بأصنايخ!والبازفيوالسئأ!ت

والضقر18والغواص!والرخم7؟والقوقوالبحع

وجميغ91.والخفاشىوالهدهذبأصنايخيماوالتئغاة

تأكلوها.فلا،لكمتجس!المحئحإقلباتالد!

كأ.طاهمطائركلكلوابل+2

للغريبتعطولهفاطس!احيواناتأكلوالا21

شدبلأئكمتبيعوتةأوفيأكلهئذيكمفياتذقي

بتتنتجلإلاتطخواولا.إلهكمللرلثمقاس!

8.أئيما

كلء

يفازرجم!سمغل!صجميععثرجايحادعوا222

الحشراتمجذدالذي21-11:22لامعق02،!

.هرةالطا

.اح9؟23خررجةأمهبلبنجدئا.92
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الردثأماتموكلوة23.ف!تنةستنةحقوكمأنتتته

فييماليجليختارةائذفيالموصحصفيإلهكم

وأبكازورييكموخمركمجنطيك!اكثئر:آصقة

الرل!ئخافونكي!لتتغلحوا،وكتمكمبقركم

عقيكئمطاكوإن"2".الأتابمكلإلقكم

الرلثيختارةاتذقيالموصحغغ!صموبعذاطريقا

حملعنوصجرتمأسمهليهليجلإلهكم

فبيعوة25إلهكمالرب!-دييمابارككمائذفيالعشئر

روصلمكل

أيدلكمفبوخذوهاالمضةوصروايمضإ،

هناذيهاوآشتروا26الموصحصديكإلىوأدقبوا

وخمروغنمبقلأجمننفوس!كمتشتهيماجميى

إلهكمالرب9أماتموكلوا،ذيلثإلىوماومسكرو

اللأوئتهطواولا027تييكموأهلأنئموأفرحوا

ولانصيتولالهيسقةلالأنهصايكمفيائذكأ

فيمابينكهأ.مفلث

أعشاركلتخرجونسينيئثلاثكليخأ

ءصصوب!
مايكمفيوق!عونهاالسصنهيللثفيص

ولانصي!تولايسفةلالأن،يلأو"يينيتكون92

واليتيمشوللغريمب،-تيبهمفيما-لهممفلث

وشنتعونفيأ،كلون،ئذيكمفيئائذينوالأرمقيما

.تعقلونماصجميعنبإلفكمالربرئيايىككئم

السابعةالسنة

ين2إعفاتخرونسينينسبعكلفي15

صاححبمكل:الإعفاءطريقةوهذه2.الا!يولب

أترضه.يفاقوي!بنيينأخاةيعخجمنكمديني

الغريبأمما3.بإعفائهقالالرلبلأنيطايبهلا

03-27.33:رجلات22-23

35.:25لار!150:7-8

اوه
233

ميئأحدعلىللثيكونماوأفا،فئطايئة

الرلت"لأن.ينهفتعفي!قوطثتنيإخؤيلث

إئاهائعطيكمائتيالأرضيفييبارككمإلقكم

.محتاجتينكمفيمايكونلاحئىتميكونهتصيثا

وخمظتمإلهكمالرد!يصوتستمعتمإن5

اليومبهاآمركمأنااثتيالوصاياهذهجميع

كماإلهكمالرد!يبايىككما6ي!اوعملتم

لاوألثمكثيروناممينكمفيقنرضى،وعدممم

وهمكئ!!يناتمعلىوشتلطرن،تقترضون

شستلطون.لاعقيكم

تحبإخويكميهثمحتاجونتينكمكمانإذا7

ائتيالأرضيىلأ،مديكمإحدىفيقوجمكم

ولائلوركمئقسثوافلا،إلفكمالرب،ئعطيكئم

بمنكم،فمما(لفححاجمنإخويكمعلىلبخلوا

مايفداروأقرضوهمأيديكملهمآفتحوابل8

قلويكميأالئي!سوةوتخنبوا9يعيرزهيم"،

الإعفاء،ستة،الحسابعةالسئنةقرتحبفتقولون

ولاالمحتاجينإخويكمعننظركمفتصرفون

عقيكم،الرب"إلىفتصرخون،تعطونهم

أعطوهم"أبل.خطيئةعقيكمذلثفتححيب

وبذيلث،أعطيتمولهمإذاقلوب!صمتتؤرغولا

وليئأعمالكتمكلفيإلفكمالرب،يبارككم

لا"فالأرضى.أيديكمشناؤليفيماجيعص

نأاليوتمآمركمولذللث،!محتاجينتخلو

المحتاجينالقساكينيلإخويكمأيدبكمتفتحوا

أرصكم.فيائذين

؟26:11مترج:محتاجمننخلولاالأرض:19

.12:8يو



15.التثئية234

العبيدمعاملة

تفسته،جمبرانتةىأوجصرانيباغلذ!؟إذا12

أطيفهالسأيعيماالحئن!وفيسين!تسيآفتخاملذ

جمندكجمبئحراأطلقتهوإذا013حر!جمندكمن

ينزوذةبك14مغةشيءلافارغاتطيفةفلا

الرلثبازككمضاوتعضريلثوبيذرذغتملث

أرض!لنىاعباكن!اظ!اذكر!ا.ف!هإلهلى

اليوتمئركآأنا.ولذلك.إلفلثالرب"وفداذجمضر

منأخرج"لا/:للثقاكفإن16.الوضمإيهذص؟

الإقامةوأجا،بيتلثواح!اح!لتلأنيعندك

فيوضغهالمخرقخذ13لي"،خيرا3جمنذك

فيرو4

طوكعبداللثفيكون،تييلثباكبجمنذاذييما

ذلك.جمئلبهاتفغلأيفحاوجارتتلثحياييما،

!!انفهؤ،جمندكمنحراتطيقهأنتأم!لا18

سيسثللثيجدميهأجيراجر؟صمغصيستجق

ماصجميعفيإلهكالرد!فيباركلث،س!نين

،.تعمله

البهائمأبكار

وبقركغتمينفيلكيولاذكريكم9؟كل

ينأليكرتستعيكلا.إلهك8للرلتهبةتقاسمه

كنهبل02،غتملتيناليكرتحرولابقرك

تعذستة،إلهكالردتأماتمتييلثوأهلألت

نإل!ث021"يختارةاتذفيالموصعصفي،سته

سائرأوعفىأوعرجمينعيثبيماكان

فيبل22.إلهلثللرب"تذتخهفلا،العيولب

عبرافما.بغإذا:أو:باعكإذا؟12

93-46.:25لارجتأ-218

12.:13خررج:للربتكرصه:91

:14.23رج25:

فيتبدأالتيالنةأشهرأول:ابيبشهرة1601

16و

طاهراأوتج!ساكنتستوا:،تأكلهبييلث

أناا23.والوغلكالترالياتأكله.المئ!ريعيمابحسب

كالماء.الأرضيعلىآشمكهبلى،تأكأفلاذمه

الفصحعيلى

فييماوآصنعوا!أبيتشهرإحفظوا16

أييتثهرفيلأنهإلهك!اللردتفضحا+

المضغوآذتحوا2ليلا.جمضرمينأخرتجكم

الموص!عفي،والبقرصالغتمينإلهكمل!لرب2

تأكلوالا03آسمهفييماليجلالرلثيختارةاتذجما

ءخبراعليهتأكلونأئامسبعةبل،خميراعلييما

ينخرجتمبغجليمالأن!سمالقسقةخبر،فطيرا

كلهذاخروحك!ايوموأذكروا.مضرأرض!

جميعفيخميرلك!أي!صنولا4.أثام،حيايكم

اتذتيصالفحمينتب!ثولاثأئامسبعةأرصكم

!لا.الغلإإلىالأؤلي4صاليومعمشييمافيتذتحوته"

مدي!شإحدىنمبالمضغتذتحواأنلكمتجل

ائذتيصالموصحعفيب!ت6إله!سمالرثتيعطيكمائئي

المضغتذتحونفناك.آسضهفي!لئجليختارة

الهقبجمثلفي،أصصياقغيبتحؤالمساءفي

كلوةوأنصجوة7.مضرينفيإخرجتمائذفي

شالصباحجنذآنقرفواثتم،الموصعصذيلثفي

تأكلونأيامسمتة8.خياجمكمإلىوأذقبوا

إلهكمللرتثآحتملواصالساني-اليوموفب،الفطير

.عقلآ-في!تعقلواولا

بغ.الر

مصر.منبخروجهالثبيذكرعد.الفمحعيد

ه-8؟:23لأا-02؟ة12خررجةا-8

16-25.:28عد



ال!منية6

فىالحصاكا9عيلى

حصاب2بدمنأسابيعسبعةعدوا

للرلثالخصاب"عيذغتدوااثئم0الززع-،

تسقغماقذليعلىيالغطا؟،وتترعوا.إلهكم

"وأفرحوا.لكمبركتهويحصحب،أيديكم

وتناتكموبنوكمأتم،إلهكمالرلثأماتم

فيائذيواللاوي9وتجواريكموعبيدممم

فيماالذينوالأرمقةواليتيم!والغريمب،مايكم

إلهكمالرفييختارةائذتيالموصعصفي،تينكم

عبيااكنتمانكم2!آدكروا"أ.آسضهفيهليجل

يها".وآعقلو!الشنهذ؟وآحقظوا،جمضرفي

المظال3عيلى

حينأئامسبعةالتظا"ذ*عيذاوغئدوا

فبوآفرحوا"وتعاصركمتيابركمغقةتجقعون

وعبيايهموبنايمموبنوكمأنتمهذا،عيلإكم

والأرقتةواليتيموالغرين!واللأوي!وجوأريكم

للزل!تعسدونأياماسبعه5.مايكنمفيالذين

يبارككملأنه،يختارةاثذتيالموجمعصلبإلهكم

ولاأيديكمأعماليكلونب!يكمجمغصفي

.ثفرحينإلآتكونولط

جميغبحضرالسمنإ.فيمزاب-ئلات

الذقطالموصعصنميماإلهكمالرد!أمامالذكويى

وفيالخصا؟عيدوفيالفطيرعيدفي،يختارة

26-31.:28عد،15-؟23:2لارج؟9-12

الخمبن.عيدأوالأسابغعيدأوالحصاد.عيد:01

حصادوقتأى،يوئانجحسينالفصحبعدبهبحفلون

القمح.

فيبهتحفلون؟القطافعيدأوالمظالعيدت13

ال!ثجر.أكمانمنخيمفيوبقيمونالخربف

92:12-38.عد33-43؟ت23لارجت13-15

17235او

ضي:بلاالرلثأماتميحضرونلاالضظاليعيد

كلغعتةواحدكليحيئبل17،مق!م

له.إل!هصالرتتبزكيماح!مسب

القضاء!لالعلى

جميعفبوحكاماتضا،ةلكمأقيموا18

وبحستب،إلهكمالرب"يطيك!اائتيمايكم

عادلا.فضا!الثئعببينفيمايقفحونأسباطكم

ولا،اأحاتحابواولا،صالحكمفيتجوروالاأ9

الحكماءأبصازتعميالرشؤةلأنزشوةتأخذوأ

بالغدليعقيكم"2.!الضابقينأقواكوئخرثث

ئعطيكئمائتيالأرض!وتمتلكوايئحبوافآتتعوة

إلهكم.الردث

جمنذيلآيهةصخشحبمأوتادلكمتغرزوالا21

تنمحبوالأ022تب!وتهاثذكيئإلهكمالرب2مذتحص

.*إلهكمالردثي!بغفهفذيلث،أنصابالكم

شاةأوإلهكمءثوزاللرل!تذتحوالا17

يىجىذيلتلأن،عاههأوغيمبأي3في!يكون

إلهكم.لثالزلدىا

مايكمإحدىفيتينك!أ-فيحاوتجدتمإذا2

آمزأةأوتجلاأنإلهكمالرئتأعطاكماتتي

عهذهفخالص،إلهبهمالردثأماتمالثئرفغل

لمصء

والها،وسخذاخركط*ايهةفغتذوذقت3

ة3ة23خررج:الأبرياء.أو.الصادقينة91

15-ة891-6؟لا

.ا26:لا13؟ة34ر!خرة21-22

.22:91خرلم!:أخرىآلهةفعبد:1703

بأمركملم:البونانيةفي.العبريةفيهكذا.بهآمرلممما

قحلره.انالرب
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الححماء،كواكبسائرأوالقمرأيرلل!ثئصي

لاجمهوتشققتمالخ!روس!سمعتم4به!%مرلممما

المرأةأوالرجكأدظثايتاصحيحافكانج!دا

ذلكفأخرجوا5،إصائيلتنيفيالرجسنصتغ

المدينيما*صخارجإلىالمرأةيللثأوالرجل

ب!شهاد؟6.يموتحتىبالججاوروآزجموة

يشهاد؟لا،تقخلؤلهشمهو؟ثلاثهأوشاهذيني

أؤلأعقييمانكوذلمال!ث!هودأبدي4.7واحدشاهد

وهكذا.تعدفمال!ثئعبسائروأيدييقئلإ،

3.ئييكمينال!ثئريزول

بين2،القضالبأمرعقيكمصعبآإذا8

،ودعوىدعوىأو،قتلوجريميماقئلىجريق!

فيالخ!صوممابأمويىجمن،وجرحجرخأو

ائذيالموصعص.إلىوآضقدوافقوموا،مايكم

الكقنةلمهناكوآسألوا9إلهكمالردثآختازه

ذيلثفييكوناتذفيوالقاضيئاللأوتين"

.ءلقضااصبحكمف!خبروبمم،لوتتا

اتذيالخكمصبمقتضىتعقلواأنوأحرصوا01

الموصحعذلمجثفيبهويرشيدوبممصيخيرونكم

ائتيال!ث!ريعة"بحمممبالرب4.آخئارةائذفي

لكميقولوناتذي،صوالحكمبهايرشيدونكم

شمالأ.أوتميئاذلكغنتحيدوالا.تعقلون

؟24:14لاق.المديةأبوابخارجالحكمب!نفذة5

.13:12ب؟7:58أع

؟18:16مت؟35:03عد؟91:15رخ:6

28.:01عب؟91:هاتم،؟:13كرر2

31:هاكوررج.بينكم!نالثربزول:7

عنوبميز،نالرئي!المعبدخدام:اللاويينالكفة:9

،18آرج.اللادمعابدصائرفياللاويينسائر

12:12،18:6،27:9.

.هة8ا!مرج14:

الوايضالكاهنيينيحسقغفلمتج!رتناكلفى2

القاضي،ينأفي،إلقكمالرلثليخاتمهناد

تنيينال!ثمرآلزيلونهكذا.القتكفخزاوة

ولاويخافونالشدبجمغءف!سمع13.اشرائيل

بعا.يئجئرون

بالملكخاصةأحكمام

الرلثيجطيكمالتيالأرض!دخلتمإذا14

"!يم:وقلتمفيهاوآشتلكتموها.وسكنتمإلهكم

4"،خواتيناائذينالأقنمصكبساثرقيكاعقينا

يناالهكماالردثيختارةملكاعقيكمفأقيموا15

رجلأتقي!واولا،قويممتنيإخؤتكمتيني

ينفئكيرأصئةعتيإيتغقحتيئلأ16غنكمغريئا

إلىال!ثتعبلتردجمنهاعندةماعلىويزيدالخيل

الرجوغتعايردوا"لا:لكمتاكالرلثلأنيضر

لاأنالقيلثوعلى017"!ثانيةالالريتي.هذ؟ين

فييبايخولاقلبهيزفيلئلأالئساء"مقيكير

8!ومتى0والمضيما"الدق!ينينفسسيماالإكثايى

تسخةيكئتأنفعقييما،مفيه!عرفيعلىجتسن

الكهنيماجمندمنسيفرفيالمث!ريعإهذ؟مق

أتايمكلفيهايتقراجمندةفتكون91*اللأو"يين

إلقةالرئثيخا!ثكيمتيتغفتمحئىحياييما،

لاأومصر.معالملائاتيعيدلا:بديلةترجحة:16

خبلأ!بثمنهلثزيمصرفبعبيذالثعبهببغ

،14-16:اأخ2؟26-28ة01املق

9:.25-28

ا-8/:11ملارج:ال!نساءمنبكز:17

؟ا-427ت01ملأرج:الذهـرالفضة

13-27.:15،9تأأخ2

.ح9آرخ:اللاويينالكهنة:18



المية7

صوير!ه!

السقوهذهكلهالشريعههذهكلامويحفظ

تنيإخويهعلىقل!هيطمغلثلآ02يهاويعمل

شتمالأ،أوي!ميئاالوصئةغزيحيدولئلأ،قوييما

فيماوتنوةهؤ،تصلكيإعلىأئامه"تطوكحتى

إسرائبل.تنيتين

الكهنةنصيب

لكلأفي،"اللاويينيلك!ن!يكونلا81

اسرائيل.بنيمعئفأولانصضث،لاويسيئط

يماوغيرهاالمخرق!الذباثحءينيأكلونفهم

مالفمبكونولا2.للرثتاشرأثيلتنويقذسمة

الرئثلأن.قوجمهمتنيإخوئهمبينفيمايميكوته

خقيكونوهذ!03!لفمشئلئىكلمصدزهؤ

بقرا،ذبيحةدبحعم!نكل:ال!ثحع!بمقالكهنة

والفكيزالذراغالكاهنئعطي،كنماأوكانت

والزيتوالخمرالحنطةأؤكوئعطي4.والكيرشن

آختازإلقكئمالرصثلأنى5صالغتمتجزاروأؤك

اسرائيلتنيأسباطصجميعمنالاوتينالكهنة

كلوتنوهممم،الرل!صبأسمللجدميمالتقفوا

الأئابم.

ملأيكمإحدىقي3-نافيلاويفىجاءوإذا

يختارهاتذكبالموصع-إلىإسراثيلكلفياقب

بأشيم2وخدم7رغمهم!نثليهيكلوجاء،الرب!

هناكوالوا!فيناللاوتينإخوتهكساثرإلههسالرلث

الالعاتميقت!يمواأنفعقيهم8الرب"،أماتم

9!.:ر!17؟اللاويينالكهةب1801

25ء:8؟عدرج:2

واششارةال!حرأنواعبعضالنصيررد:أ.ا-ا

.91:26،31لا؟17؟22خررج.النى

18237أو

ينفسي!+النزيلاللأوفييحتمطأنعلى،بالتساوي

".جمنهجاءائذيآبائهموصعصفيإلييمايعودبما

الأوثانعبادةمنتخذير

الرفيئعطيكئم4التيالأرض!حئئئمإذا9

تمايىسئةمائمايىسوا،أنقتغلموا-فلا،إلفكم

تينكمفيمايكنالا0.الرجاسابينالأتا

قنولا،الناليفيذبيحةآبتتهأوآبتهيحرقمن

ولاالقأكولا،الش!ذودولا،الغرافةيتعاطى

قسأ4قنولا،رقيةيرقبمنولا11،الس!حر

ولالمونىأرواحيستشيرتنولا،تابعةأوجا"نا

كل!ي+

وبس!بيهاإلهكمالر!تجمتديىجسكلهاهذه12

آكونوا3.أمايكم.جمنالأتتمأوليلثستطرد

،،
الاتم"افاوليلث."إل!هكمالرلمحتجنذكايلين

يلمشعيىذينيسقعؤنأرضهمتمتيكونائذين

الزدث2لكميجيزفلاأنتموأتا،والغرافين

ذيلث.يثلإلهكم

3،بييكميننبئاإلهكمالرلتلكميقيم15

له!.فآسقعوا،يثليقويكمتنيإخؤيكمين

يوتمحوريتفيإلهكمالردصينطقبتم16

صوتهيسمعكميعودلأأنهتاكآجيماجمكم

.تموتوا!يئلأثانيةالعظيمةالئازيللثوئريكم

قالوا.مافي"أحس!نواالربد:لىافقاك

،ص-،!

والتييثللثإخويهمتينيننبياألهمأساقيم8

ء،،لمكل

اكلمهماجميغإلييمفتنقل،فميمانميما.كلامي

بهيتكفئمالذفيكلامييعمضغلاتنكل91.به

48.ةهمترجش13

37.:22،7؟3أعرج:15

!؟25.رجت16

23.ة3أعرجة91



91و18الثية"23

ئكفتمنبيوأي029عقي!!.أحاسيئهبآشمي

بآسثيمفكئبمأو،بهئرةآلمزاثذاكسلافابخسئمم

لافيقلتموإن21.القثلفخزاوة،اخرىآلهة

بيمايتكلثملمائذفيامملاتمانعرمتكيفقلوبكم

،صورو،و

بآسئيمتكئتمائذفيالنبيأنفاجيبكم22الرب

الكلامفذلك،بصدقيكلامهتحأثولمالرلت

علىالنبيفيهزادبلالرب،،بيما!كفئملم

ينة.تخافوافلاالحقيقه

الملجأمدن

اثذينالأتتمإلهكمالرب!أفىإذا91

بمذثهموأقمئ!افورثئموفمأرضحفمئعطصكم

ومئطفيمال!ثلاثلكمفأفرزوا2وبيوتهم

يتمتيكوهاإلفكمالرب؟ئعطيكمائتيأرجمكئم

إلىأرضحكمواق!يموا،إليها"الطريقوقهدوا3

ينمدينةيسسمكلفبفيكون،أقسامثلاثه

قاتل.كلإل!يهايهرل!الثلابالفذبيللث

فتنجوإلهاييرلصاتذفيالقاتلحكموهذا4

غيرغن،توييماتنييناواحاقتلقن:بحياييما

فتكون5،تبلينلهم!بيف!غيروهؤغفلإ،

حثباليقطغغاباأحدمغدخلكقنحاله

-5-ء
العودينالحديافانفلتيالفاسفضرلت

ينواحدةإلىيهرل!القاتلهذأ.فاتفأصابه

لبيكنلمفإن6يحياييما.فتنجوالمالبهذه

القتيل"ؤليوسعىواحدةمدينهغيرأرجمكم

فر!ه!بماغضمئاقلبهيلتهبجمندماالقاتلطل!بفي

حع!ابواحبوا!أو.إلهاالطريقومقدوا:9103

،41-4:43ق:إلايلجأ()أويهربالمافات

02.يث!،9-35:34عد

يستوج!لاوهووقتلهالظريتييمغدبهلجق

قبل.منللقتيلمبجفي-غيرلأنهالفثلحكم

ئاني.تلاتلكمتفرزواأنآئركمأنافيذللث7

أزصكم،حدودإله!سمالرلثوسعغإذأثم8

الأرضىجميعفأعطاكم،لآباشكمأتتغكما

حمظتمإذافيحا9،لهميطيهابأنوعداتثي

اليوتمب!اآمركمأناالتيالوصاياهذهجميع

فيوس!رتمإلهكموأح!بتمالرل!يهاوعملتم

مالطثلاتلكمقزيدوا،الأئامتهلطرييما

4ء

بري:ذميسقكيئلا.االثلابيللثعلاخرى

إلهكمالرب،يعطيكمأئتيأرص!كموستطفي

عليكم.دمهفيكون،مفكا

ينآخريبجف!ينكمأحاكانإنولكن"

!ربةوضربهعقي!وقاتمتهفكضنقوييما،بني

المالزيلكإحدىإلىهر!ثئم،فاتقاتقة

ينيأخذةقنيرشلواأنمديني!شميوخصفعل12

لا13.يتقتلهالقتيلوليتدإلىويسلمههناك

3بزيدم-سايخثكلأزيلوابل،عفييماتشمقوا

خير!.فتلقونإصائيلين

التيتويلثتجنيينأحدخدودتضثمألا4

فيتميكهائذيمفيهلثفيالأؤلونحاذها

.*يتمتيكوهاإلهكمالرب؟يعطيكمائتيالأرضي

الش!دةإثبات

فيأحل!علىواحل!هديئاشتهادةتثئ!ثلاا5

ليهن،يرك!هاائتيوالجأيابالذ!نولبينشي!

تث!ستش!هودثلاثيماأوشاهذيئبشتهاد؟

.اح35:2عدرجتالقتيلدل!:6

.37:17رخ:14

؟16ت18مت03؟35:عد؟17:6رخة15
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ينكمواحلإوأي74.سيواةثمرةفتقط!الحرلبشتهادةآخرعلىأحدشتهذإن16ال!سهادة"ء

ئلأب!يهإلىفليرجغ،يتزوخهاولمآمرأةخط!الفذثنالرجل!زفعلى17،بحزمرآثهمهزور

ثم08ا(آخرزجلفيتزؤتجهاالحرلبفييموتالكقنةصأمام،الرلثأمامففاأنالذعوىبينهما

)اءقن:يقول!مالمسدقيفمخاطبونالقادةيعود.الأئامصيللثنبيخلإمونائذينوالقضا؟

إلىفل!رجغ،ضعالقلبخاثفاكانفنكموتجدوافإن،جئلأاالأمرفيالقضاةويحفق18

".كقليهيىفاق!قلوهم!تصا!تيئاتييهفعايلوة91،الآخرعلىزوزاضتيئال!ث!اهذأن

الشمعب!خاطبيماجمنالقافىةفرغومت!9ينالث!رتزيلونوبذيلث!بعاملهأننوىمابفل

جيرشبى.رؤساءالشدبعلىئقيمونيعودونولاويخافونالباقونم!سقغ02.تييكم

يتحايىبوهامدينؤ!نآقتربئموإذا01لا21.تينكمفيماالمئرهذامثلثانيةيفغلون

أسشمقضتفإذاا1،أولأالسئفتمعقيهافآكرضواوال!فن،يالعينوالعين،يالنفسيفالتفسىتشمقوا

يكونونسمكايهافجميع،أبوات!الكموفتحت.،يالرخلوالرخكبالتلإ،وال!ا،يالم!ني

لموإن12،ويخلإمونكمالجزييماتحستلكم

فحاضرئموهاحازتتكمبل،ئسالفكما!ىس!اكلب

فأضربوا،أبديكمإلىإلهكمالرب4فأسقق!ا13،أعداثكمعلىيلحربخرجتمإذا02

الثساءوأما14.الئينييخذفيهاذكركل،ينكمأكثرجيثيمغومركبابخيلأفرأبئم

ينالمدينيمافيماوجميعوالحهائم3والأطفاائذفيإلهكمالرل!معكملأنمنهمتخافوافلا

يغنيميماوتقتعوالأئفسيبهمفآغنموها،غنيمبماينأفتراجموجمنذ2ءمضرأرضيينأخرتجكم

هكذا15.إلهكمالرلثاتتيءأعطاكمأعداثكئمالثئعستصويكقمالكاهنيتقدئمالحرلبساح!

ائتي،حذاينكمالبعيدهبححيع-المالإتفعلوناليوتمأنئم!إسراثيلتنييا"إسمعوا:بقوله3

هؤلا؟ئذنوأما016فناالاتتمهؤلاءتخم!لافلوبكمتضقصلا.أعدائكميمحاربيماقشبون

فلا،مفكاالرب"إلهكملكميعطيهااثتيايهممصلأن4،غنهمتعرضواولاتبتجدوأتخافوأ-ولاولا

وهيم،إبادتهمتحللونبل7؟حئايهاأحذاتبقواأعداعلمحملتل!حايىصغكمسائرإلقكمالرلث

والمرزيونوالكنعايئونوالأمور!لونالجثيوال!ث!صتالقادةيكلم!ئم".ويخلضكممخم

كلءس؟

إلهكمالرلتامركمكما،والتبوسيونوالحؤيونولمجديلأاتيتاأحدك!متنى))إذا:بقولهم

ائتيالرجاسابت!واأنيقلموكملئلأ18الحرلبفبيموتلئلابييهإلىفل!رجغ،يذشتئه

الرل!إلىفتخطأواآلقيهمجمباد؟فييفغلوتهاولمكرئاأحدكسمغرسنوإذا6-سيواةفيذشتنه

إلهكم.فييموتيثلاتييهإلىفلترجغ،ثقرةيمط!

01:28.؟91؟به؟تم13:ا؟كور2

38.:ته؟91-24:02لا،33-25:؟2خررج:21
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وأنتممالمدينةجصاركمطالوإذا91

شحرهائتلفوافلاالتفنسحوها،ئحاربونها

فقل.تقطعوةلا.ستأكلونينهلأنكمبالفووسي

فيأممايكمينتزيلوةحئىبش!رالحقلشجر

ثقرة،يؤكللاائذكينالشخرأتا03؟الجصايى

المدينيماعلىالجصايىآلابوآئنواوآفطعوةفأئيفوة

تعقط.حثىتحايىبوتهااتتي

المجهولهابرائم

التيالأرضيعلى!لؤجدإذا21

فيقطروحايتمتيكوهاإلهكمالردثيعط!يكم

يخرج2قحقهقنأحاتعرتولاالحقولي

القتيلموصحصمنويقيسواوقضاتممشيوخكم

المدينهخبيوخيأخذثئم3.حولةاتتيالمذبإلى

ولاعقيهايفلغلمماالبقرينجمجقةإليهالأقردب

ولمفقجعلمؤعراوادئايهاوينزلون4بالنيرخرث

ويتقدم5.الواديفيعنقهاويكسيرونيززغ

آختازهمإلهكمالرئتلأن،لأويتنوالكهنة

تفضلوبكلاييمبأسمإ،ويبايىكوايتخدموة

شيوخجميغوبغسيل6.آعتدا!كلئهمهكل

علىأيدتفمالقتبلينالقريبةالمدينهلمجث

:ويقولون7الواديفيالعنقالمكسور؟اليخقة

الذتم.هذاعيوئ!ازأتولاأيديناستفكت"ما

اتذبإسرائيلشعبلثعنرب"يافكقرة8

فيماءالتريصالدمتبغةتحثههمولا،فذيته

ستفأفتزيلون9صالزلثعنكمف!كفر."تينهم

قويمهؤمافعلتمإذا،تييكمينالبريءالذمص

الردب.نطرفي

السباياالنساءمنالزواج

أعداجمكم،لمحاربةخرجتمإذا09

ينهمفتستمأيديكمإكإلهكمالرب،فأسلقهم

جميتةسآمرأةالسمئيفيأحدمممورأى"،ستب!ا

ئديخئهافحينأ2وتروتجهاقل!هبهافتغفقالقنطر

ثياقيينزغاوأظفارها-13وئطئمرأس!هايحلقبيتة

وأمهاأباهاتبكيتييهيخأوتقيمغنها،س!بيها

لهاويكونعقيهايدخلذيلثوتعذثزا،

ينأراذوإن014،هـوخةتهكونوهي،روخا

ولاحرةيطلقهاأنفعليه،بهايحتمألاأنيعا

علىأجترهالأنهيستعيذها،ولابماليتبيقها

مضاتجغييما.

ابكوريةحق

إحداهما،زوجتالبيرصجلكاتتإذا

يهفتاهمالهفؤتدتا،مكروفةءوالأخرىمحبوتة

أفيوتم6.المكروفةيلمرأ؟البكرالإبنوكانتنين

حقيعطيأنتهتجلىلا،تميكهماتنييمايويىلث

اليكر.آثز-المكروقيمادونالمحبوتهلآبنالبكورييما

ستهقينيفيعطيإبكرأالمكروقيمابآئنييمربل17

خقولهتنيهأوؤهولأنه،تميكهما-جميعين

ئه.البكور

العقوقالإبن

لامتقردعموقابنلرجلكانوإذا18

فلاييماويؤذبا،تهأيكلامصولابييماأيكلامصيسحع

تنزع،أظافرهاتقم،رأسهاتحلقة21012-13

الله.شبإلىبالانماهجديدةحياةبدأتأخهاعلىلدل،ثيبها
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ويخرجاييماوأمهأبوةيمسكها9،إليهمايصغم

"الهمويقو024ي!ايميماتتيالمدينيما-شيوخإلى

وهو،لكلامئايسقعلأمتمردعموقهذا"إنجتتا

مدينيهليجاليجمكلتفيرجمه21ثمري!"ا.أكول

2جمنتزيلون"ال!ث!رهكذا.يموتحئىبالحجار

.ويخافوناسرائيلتنيكلفي!ع،تييكم

معفرقةأحكابم

تستوجبجريمةأحدعلىوتجدتموإذا

تتركوافلا23خشبيماعلىوغلققفيل،القتل

ذيلثقيبل،الئانيأليومصإلىالخشمبيماعلخثتة

فلا.اللهينملعونالصعلقلأنتديخنوتهاليويمص

مثكاإل!كمالردب؟أعطاكمائتيأرض!كمشج!سوا

.،لكم

وأقولجثتنيينأحل!ثوزرأي!تإذا22

إليهفأجمذههؤ،لتنوغيضتضالأخروقه

تعرفه،تكنلمأو،جمنلثقريبايكنلمفإن2

يطل!هحئىلييثإلمطالخرودتأوالئوزفأديخل

بالحمايىهكذاوآغتل3إلييما.فتعيا،صاجمه

نإتويلثتنيينأحاتفقا،ماوبكلويالثولب

حمازرأيحت(وإذاهؤ.لقنوغيفحتوقيته

ئتغاقلفلا،الالريتينبوايغاثورةأوينهمأحل!

.إخهاصمإ"علىصاجمذةبلغنه

الئسا2ولا،التساءيباش3الرجايلح!لا5

الزقييعيبهذيلثيفحلتنكل.الرخاليلباس!

إلفكم.

اللهلعنةمحرالمعلقلأنأواللهمنملحونالمعلقلأن:23

.3:13كلرج.الأرضعلى

.-ه4ت23ضرج:-4ا220

ا.!ه222ؤ

فب،الطريتيفيطاثلأعسث!صادفتإذا6

والألمتيفىأويخراخفييما،الأرض!علىأوشجر؟

مغالأمتأخذفلا،التيضيأويلمراخصحاجمنة

للث،المراخوخذالأئمأطيتيابل7.المراخص

أئامك.ونطوكخيرافتلقى

سورافآصتعجديذا،تيتابتيتآإذا8

نإصالاميسفلثستئاتيتلثتحغليئلأيتطجلث

أحا.عنةسقط

الزرص!تحرع!لثلأآخرنىرعاكرملثتزرغلا9

علىتفلغلاا0.جميعاالكرموكفةتزرعهاتذكب

مقمختقالاثوباأ؟لا!ظحسىقعا.وحمارثو!

لبأهدابماللثوآصتع12.شفا!وكآدبصحوفي

ترتدييما.اثذحتثوبلثأطرافيأربعة

ثموضاتجغهاآمرأةرجلترؤخ!إذا

سصضغةكنهاوأذاغجمقةإليهافض!تت14أبغضحها

فلما،القرأةهذ؟"أخذث:فقاك،متيئة

!،.هءءص

وامهاابيهافعلىا05يكرااحذهالمينهااقترئتما

فيالمدينيماش!يوخصإلىبكارتهاعلامةيأخذاأن

أبوهاويقو،16المدبنهبالبجمندآخيماجمهم

روتجةالرجللهذ!أئنتي"أعطيصت-:للشيوخ

إئهفيقو4جمفةإليهاتن!يبالآنوهؤ17فأبغقمها

بكاز؟علامةهيئهذ؟وليهنيكراأئتتيتجدلم

ثمجوحأمامتوجمهاثولمحتالوايدال!وتبسيط."ئتتيأ

ويؤذبونهالرخلذيلثالشيوفيفيأخذ18المدينيما.

الفتاةلأبيوئعطوتهاالمض!ينمئةوئغرمونه91

الرجلأذاعهاائتيالح!ئئ!الممضغةعنتعويضحا

11.91:91-9:رجلا

41-37:قعد!أ؟12
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تهالإبنةوتكون،إسرائيلتنيببئبكرعلى

حيايه.أئامكليطلققاأنيمدرولازوجه

.الفتاةتكنولمصحيحاالأبركانإذاأما02

بالبإلىالفتاةالمدينةشيوخيخرج92،بكرا

مدينسهاأهلىجميعيرجمهااكوهتا.أبيهابيتا

فيخماقةأزتكتتتلأنها،تموتحئىاهبالحجا

هكذاأبيها.بيب!ر.بفجورهاإسرائيلبني

تييكم.ينالث!رئزيلون

،!.لهاأةصأكللضادصحاوحدان22

رو!مرجع-ر.سو.ل!

هكذايقتلالإ-.والقرأ؟اتمضاجعالرجلفيهلا

اشرأئيل.تنيينالشمرتزيلون

يرجل،مخطوبةيكرفتاةكانتوإذا23

فضاتجغها،المدينيمافيزجلفصادقها

فأ.2!ا المدينيماهيالثبالبإلمطحرجوهما-

لمالفتاةلأذ،يموتاحئىيالحجاروآزجموهما

ولأن،المدينةفبومىالنجدةضر!تصرخ

تنيينلرج!نحطوبةفتاةضاتجغالرخل

تييكم.ينالمثمر"تزيلونهكذا.إسرائيل

فيالمخطوبةالفتاةالرخلصاددتفإن25

الرجليقتلوضاجعها،فأمستكهاالحقك

خطيئةلالأنئعاقثفلاالفتاةوأئا26.وحذة

كماحذثمايكونوإنما،القتلتوجبعقها

فالقتاة27.فغتقهآخرعلىزجلوتتإذا

صادفهاحينصزختكونزئماالمخطوبة

يخفضها.تنيكنفلم،الحقلىفيالرجل

.ح17:5رج:المدينةتلكباب:24

.-16ا!.22خدر!؟28-92

.18:8،02:11لا؟37:25ربئ:201عم

،6-02ة18لارج.حرامابناوزنىابنة3

الهودىالرجلزواجصيحرمالمنفىبحد،012-ا:02

23!و

ئخطث4ألكرافتاةصحلصادنتاذا28
:.روء

يطي92أمرهافآنكت!وضاتجقهافأمستكها

المضه،مينخمسينالفتا؟لأبيالزجلذيلث

ولا،لهاضضاجقييمامثابلفيزوتجةتهوتكون

.!حياييماتامصأكليطلقها

الربجماعةمنالمرفوضون

فينتهين،أييإروجةزجليتزؤ!لأ2س

أبييما!م.حرمه2

مفطوعولااالحصيئينمرضوضىيدخللا

ولا3.بالزلتالحؤمنينجماعةالتناس!ليالعضيى

في،نسلإينأحدولا،ي!فينئآئنيدخل

العاشر.الجيلفيولو،بالزلتالمؤمنينجماعة

ينأحلىولاهمواممنولاغمونئيدخل"ولا

الجيليخأولو،دالردثالمؤمنينجماعهفينسله

بالخبزيستقبلوكهألملأنفبم5الأبدوإلىالعاشير

يضر،منخروجكمجمنذالالريتيفيوالما؟

ينبعوزبنبئعاتمعليكمأستأتجرواولأنهم

ليلعنكم.النهرينيتيناثتيآراتمفيقتوزمدين!

فخؤك،يتفحماميسمبئأنإلهكمالرب2فأبى6

!.أحتكملاتهبزكةاللعنةإلهكمالرلثلكما

أتايكمطوؤلهمالخيرتطلبواولاتسايموهملا7

.اأجما

ينإيخويمملأئفم4الأدومثبننكرهوالا8

لائكماليضري!نتكرهواولأ،قوجمكمبتي

62-ا:13نحق؟9:6زك.غريبةبامرأة

23-28.

.37-38؟91!كرج:مرآبى،عحريى:4

.2224-عدرخ:5-6

.4ة2رجةالأدوميبنتكرهوالا8:
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أرصعهم.فبنرلاغكنتم

للتنينتخقفصاجمذا

تدخلواأنوللأدويئين

.-.لرصطبا

المحلةنظافة

الثالث-الجيلوين9

لهميوتدوناتذين

المومنينجماعةف!

فتجئبواأعدائكميمحاكأب!خرختمإذا01

فيكمكانإذا".ال!ث!ريعهبحتبمنجاس!كل

فل!خرفي،الفيليخألهقنامينطاهميخرزجل

وقبل2؟0داجقهايدخلولاالضحل!صخارجإلى

كرويهاوجمنذ،بالماءيغتايلالشمسيغرولب

الضحله.دايخليدخل

تخرجونالضئيماخارخأميهنةخضصوا

مغؤتذ)مغكموخذوا4!0حاخيكميقضاءإل!يها

تجيسونجمنذماخفرةبيمايتحمرواجمذيكم

قضاءتعذوتطفروتها..تعودونئتمخارخا،

وسح!فيساثرلىإلهكمالرلثلأن؟15.حاتجيكم

إلىأعدابهبمويسئتمليخفصكمتحفيكم

ترىيئلاتجسهغيرضحلتكمفلتكن،أيديكم

عنكم.فينضرلتغيبافيكم

متؤقةأح!بم

قولاة،ينإليكملجاعبذائسفموالا

*صو*-لل17
الذيماالموصعصفيجمندبهميعيمدعوه.

ترهقوة.لا.مايكمفيتهوتطيحبيختارة

تنيهينولاإكمرائيلتنيتنابمنيكنلاا8

تدخلوالاا09"العبادةهياكلفيمأبونأوبغى

ح.02ةا!922،ة91لارخ!ة18

24،ة22ض،71-ا:15رج25:2-ا

36-37-!25لا

33.:!ت3؟ة03عدر:22 خ

شفاهكم.شخرجماةأو.بهوعدتجما24:

وفاثمأبود!ولاتغياجرةإلهكمالرل!تيت!إلى

الزلبلدئرجصىكقيهمالأنهمامما،يتذر
صص

إلهكم.

يرب!ىقوجمكمتنيمنإخويممتقرضوالا02

آخرشيءأفيأوطعائاأويخضةإليكميدفعونه

الغريمتأقرضوابل21،يالربىئقرضنيما

فويكم،تنيينإخويممئقرضواولابالربى

فيأيديكمأعماليجميغإلهكمالرب4فيباليك

يتمتيكوها*.دايخلونأنتماتتيالأرضيى

ئؤخروافلاإلهكمللرلثتذراتذرتمإذا22

فتكون،بيمايطال!كمإلهكمالرلثلأن،ةوفاة

تذزاتنذرواأنآقتتعتملكني023"خطيئةعقييهم

!بؤغدئمما24-عقيكمخطيئةفلاللزقي

إلهكمللرلتنذرتمكماوآعقلوا،فآحقظوة

تطؤغاء.

العنبينفكلوا،أحدكرتمدخلئمإذا25

ينةتجغلواولا،!ثمتعواحئىتشتهونماقذرعلى

أحلإ،ررغدخلئموإذا26.وعايكمفيشيئا

علىتلقواولاتركا"،بأيديكمينةفآقطفوا

مناجلكم.السسنيل

والرواجالطلاق

تجذتغذولمبآمرأةزجلترؤخإذا24

يمتت%نفعقيه،عق!يهاأنكرةيغيبجمنذةحظؤة

ويصرفهايدهاإلىويسقمهطلالق!يهتالتلها

6:إ.لو2:33؟مرا؟ة12تق26:

فركا.بأيدكممنهفاقطفوا

31-،:همترجتطلاقكتابلهايكت:؟.24

.01:4مر7!910
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زجلاوتروتجتتيييماينخرتجتفإزا2.تييإين

طلاقيهتاقيلهاوكقتبعافيماأبغضها3آخر

تطأو،بييهينوصرتهاتلإهاإلىوسفضه

يجلنلا4تزوتجها،اثذبالآخرالزجل

ويتزؤجهايعودأنطفقهاأثذيالأؤلييروحها

تجيبوافلا.أفىلثاتعيبهفذلمجث،لهتذئس!تبعدما

إلهكمالردتيعطيكمالئيالأرفيع!خطيئة

ئئكا.

متفرقةأحبهام

فييخر!فلا،/بآمرأةزجلتزؤ!إذا

إلأ،مامهمةمجبءيحيئولايلحردبالجيتني

معويفرخيبييهف!يهايتفرعواحدهسنةبعد

تزوجها.التيآمرأيه

لائه،ويحورهاالزحىأحايرتهنلا6

عيايها.حياةيرتهنيذيلث

اشرائيلبني!!صتهمقأأحاخطفقن7

فجزأوة،أمرةانكشقبلمباعهأوفآستعمدة

."تييكمينالسثئرئزيلونهكذا.القتل

بكللشملوأأن-البرصيىداءفبإحرصوا8

أقرئفمكمااللأو!لون.الكهتةئغلفكئمما

الر!وفغتهمااذكروا9تعقلوا.أننحرصون

ينخروحكمجمنلا،الطريتيفييقرتتمإلهكم

*.يضر

تيتهتدخلفلا،قرضحاأحلأ!أترضتإذا01

يص"بل.للثرهتهاثذقيثوتهينهيتأخذ

7.21:16:ر!خر

:اللاويونالكهنة140-13لارخ:البرص:8

.ح17:9ر!

أ.ة12:عدرجة9

22:25-26."ا-13:ر!خر

للثيخرجهؤأقزضتهائذفيوالرجل،خاخالي

كانوإن12.البيمتخايىخ!ص.إلىالرفن

هن،والرالليلصتتمفلا،يسكيئازجلاالمقترض!

إلييماتعياةالشئصيىتغيبجمنذبل13.جمخدك

هذاللثفححسضب،ويبايىكل!لوبيمالبينامحثى

.إلهلذ"الرلثلدىضدقةالعقل

صصأ5+.لمألا4

/م!بايسيولامسكيؤجرةكصم

!فائذينالذخلاءينأو،إسراثيلتنيإحم!يلث

يومهفيأجرتهإليهآدغبل015ومانلثأرط!

ويهاجمسكينلالة،الشتمس!عق!يهاتغيحتأنقبل

فتكونالرئتإلىعتيلتيدعؤيثلأنفستهيعو4

3.خطيثةعقبلث

بمتلولا،التنينبخطيئيماالآبا/بمتللا16

بخطيثيهإنسالؤكلبلالآباء.بخطيئيماالبنون

ئقتلرر.

ولا،تتيمولاغريبمحكمآتخرلث7؟لا

كباعباكضتأنلثوآدكر8؟0أرملةثول!ترتهن

يذيل!،هناكمنإلهلتالرل!وفداكجمضر

.الوصئيما،بهذصهتعقلأنآمرك

فتسيتخقيلثفيخصاذكخقمذتإذا9؟

دغها.لتأخذهانرجعهفلا،الحقكفبحزمه

إلهل!ب9الرفيبايىكل!،والأرملةواليثيمصيحبللغر

ختطتوإذ!02.تذيلثأعماليصجميعفي

دغه.الأغصالإفيتفيمماتراجعهفلا،زبتوتلث

قطفتوإذا21والأرمليما.والسثيمصللغري!ب

.91013لارج:أ-415

.18:02حز؟25:4أخ2؟14:6مكر!2؟16

،23:9خر؟27:91ر!:17-18

33-34.!91لا
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قر؟.بعدمرةقطعهإلىترجعفلا،كرتلث

ئلثأدكروآ2إ.+والأرمقإصواليتيميلغري!بدغه2

بهذصهتعملأنمرذآيذللث،بمضراعباكنت

الوصئيما.

صرو!!

تنييهثانابه!تهتخصوتةوقغتإذا25

الفضاةف!حثم،القضاءإلىوتقدمواإسرائيل

المذيب.علىوعكمونالبريءويترئونتيتهم

يطرخةالحفذ،يستجقالمذيثكانفإن2

عذداذنبهقذيىعلىأمامهبحفلإ؟ويأمرالقاضي

ينكليئلأأربعينعلىتزيالاالخفداتين3

علىزيذإذاقويلثتنيينبأحدعيتيلثأماتم

تحيرة،تجفدابذللث

بدوشوهوالبيديىعلىالثورتكثملا4

.الخصاذ!

أخيهنحوالإنسانواجب

ولاأحذفمامالتئم،تفاأخوال!أتاتمإذا

أخوةبل،مايرجكأرملتهتترويخ!فلا،تهآثن

لأخيه.تسلاولقيموي!روجهاعليهايدخل

مجملائذجمأهؤينهتياةائذجمأالبكرويكون6

بنيمنأسمهيمحىفلا،.الميصتأخيهآسم

آمرأةيرؤ!أنالرجلرقفىفإن07"إسرائيل

جمندالثميوخ-مح!ميماإدتذهتأنفعليها،أخيه

.901،23:22-؟91رجلا:91-21

لئلاجلدة93عنديتوقفالجلادكاد:2503

،11:24كور2رحجلدة04يتجاوز

زيدإذابببغجرححصلإذا:ار.ذلكعلىزيلىإذا

ذلك.عل

الثل.خلالفيالأكلمنتمنعهلخلا:4

.18:هثما؟9:9اكرررج

نأزوجيأخوإارقضن؟لهموتقوكالمدينيمابالب

بييقتلولماسرائيلتنيفيآسمالأخيإيقيم

ويكفموتهمدينيإشميوخفتستدعييما8((0لهروجة

نأأرضى"لا:ويقولف!مف:ذللثفي

أماتمأخييماأمرأةإييفتتقام9أترؤخها".

وجهيمافيوتبصقيىخيهمنتعقهوتخقحالثئيوخص

تبنيلاائذيالرخلئجازى"هكذاونقوذ:

فيالرخلذيلثتيت01!ذعى0أخييما*،تي!ت

الئغلى.القخلوعصتيتإسراثيلتني

أخوىأحكماب!

روتجةوأقترتتزخلالبتشاجرإذاا

فقدت،ضايىيهتل!منزوتجهايئنمذأخدهما

ولأيدهافآقطعوا12غوزتهوأمححكتيدها

تشمقواجمقها.

كبيرييارالإ،جمطثف!يمنالا3

يكيالافي،بييلثكبللثيكناولارصغير.

وافييعيارللثليكنبل15وصجر.كير

أئاملثفتطوك،عادلاوافيوجمكيال،عادل

إلهلث.الرب!يعطيلثالتيالأرضيىوجيماعلى

يفغلجائركلتعيبإلقلثالرثثالأن+

ذلل!!م.

عمالبقبنو

،،
!فغماليئبنويكمفغلمااذكروا17

؟12:91مر،22:34رجت:5-6

.02:28لو

ملكةحقخرانهفتعنى7(:4را)رحنحلهثخلع9؟

.تخقرهانهاتعنيكما،ارملتهتزوجوحققريه

ء3-36.:91لارخة13-16

8-14.:17خررخ؟17-91
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اكي!8جمضر،ينخروحكمجمنذاطريتي

ضعينيكلعلىوتغذواالالريتيفيماخموكم

ومما،موتجعونتجبونوأنتم،وراخممضخلض

ي!إلهكمالرب2أراحكمفإذا91.اللةخافوا

التيالأرضيفيخواتيكماتذينأعداثكمسجميع

قمحواأنتنستوافلا،يتمتيكوها!رائا!طيكم

الستما-!.تحبينكماليقبنيدكر

الأرضىثصأوائل

ئعطيكئمائتيالأرض!دخلئئموإذا26

يها،قمتم9وأفآمتلكتموها،مفكاإلهكمالربلم

ثقر.كلأوإ،يكينيأخذأنواحل!كلفعلى

يعطيكماتتيأرصكمينتح!تجلوتهلماثذفيالترب!

إلمطو-يذ!بمتلفيويقمغه،إلهكمالزدث

.هآسمةفيه!لئجلالرفييخثازةالذيالمكمال!

يللثلبتخدئمائذيالكافيإلىبتقذئموهناك
صصوم

إلهيللرب"اليونم"أعترلت:تهويقولاالأئام

يعطتهاأنلآباثنا.أقستمائتيالأرضندخلتنيبأ

أماتمويضعةتد؟ينالسئل!نالكافيأخذ04((فا

آماتمويقوذمجيكلئئم05الهكمالرلثمذتحص

فنرك.تائفاأراميا!أب)اكان-:إلهكمالزلت

وصازقليلةجماعإفيفناكوتغرئتيضرإلمط

اليناافأساة-6العذدءكنبرةقي"لةعظيمةامة

يقسامي.وآسئتعتدوناوعذبوناال!رلون

صوتناسمغحئىآبائناإلإالرلثإلىممرخنا

ينفأخرتجنا8.وبؤسيناوشقائناعذايناإلىلرطر

.23:91ةر!خر2602

،25:02نكرج.يعقوبأي-أبت5

28-31.ش

شديل!وركسبتمدود؟و!راعقدير؟يتديضر

الموصعهذاإلىوأدخلنا9وعجائص!ومعجيزات

وعستلا".لتناتدرائتيالأرضنهذ؟وأعطانا

التيالأرضيثمريأوايلآبأناهادرا"لآن01

إلهكمالرلتأماتميقحعهثئم.ر!د"ياأعطيتني

ائذفيالخيرصبجميعويفرخ11تدييماتينويسحا

واللأويدهؤولتييإ،تهإلهكمالربفىأعطاة

تينكم.فيماائذقيوالغرلأ

أعشايىسجميعإخراض!صينفرغتمصتى

الأعشايى،،-ست!الثالةالس!ن!فيغتيصبم

فأكلواوالأرمتةواليتيموالغريتاللأوئوأعطيم

الردتأماتماتقولون83وشبعوائذيكمي

للثلذشناةمابيوتبامين"رفغنا:إلالكم

والأرمقيماوالتتيمصرالغريمباللأومميئإلىوسلمناة

نهيئفقم.وصاياكجمغصفيأمرتناكحا

يماخزيناأئام-فينأكلولم4!تنستهاولموصاياك

تجسونونحنينهأخذناولا،للثقلائشاة

تيحب،لأجلينهأعطيناولا،الث!ريعيمايحمتب

وغمفثاإلفناالرب،أئهاكلاقلثشمغنابل

ينفآنظر59.بإأوضيتناماصجميعيحض!

ضعتلتوبارك،الس!ماثين،المقاكأتغناذ

تل!زأرضالتاأعطيتهاائتيوالأرض!إسرائيلتني

لاباثنا.أقستصتكما،وعستلالتئا

نأإلهكمالرب؟يوصيكماليومهذاالأ6

مرص

يكلوتخفظوهاصوالأحكامالسننبهذص؟تعقلوا

أعقنتمساليومهذاوفي017ففوشكمكلقلويكم

ح.38:خررج؟وعلألئاتدرت9

28-9+2.:14رج؟12
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طريإ،فيفتسلكوا،لكمإلفاالردثيكونأن

وأحكايإ،ووصاياهفرايصحيماعلوتحا!ظوا

هذافبأختازكموالربفى0181كلاقهوتسقعوا

لكم،قاككما،نصيبلإولمنيتكونواصاليوم

قونلتجقلكم91،وصاياةصبجميعفتعقلوا

ودكرلهللتهليلخلقهاائتيصالأتمصجميع

كماتهئكرسئاشعأولتكونواوتمجيد؟آمثم!

تاك.

الحجارةعلىالربوصايا

إيرائيلتحاشئيو!وشةمهـوسىوقاك27

أناائتيالوصاياسبجميع))إغقلوا:يلمثمعمب

إلىالأردنعبوركيميومسفي2.اليوميهاآمركم

لكمتنحمبون2إلهكمالزبفىيعطيكمالتيالأرضيى

عترتموصى3.ياليهئسيوتطلوتهاعظيمةحجارة

يتكخلواال!ث!ريعههذ؟كلامجميغ.عقيهاتكتبون

لتناتلإزأرضاإلهكمالرلثيعطيكماتتيالأرض!

آبائكم.إلةالرب"لكئمقاككما،وعستلأ"

ائتيالحجارةهذهشضبوناياردنعترتمفإذا4

*عيبالجتلفياليوتمبتصيهاآمركمأنا

إلهكمللرل!هناكوتبنون5.بالكلسيوتطلونها

من06حديداعليهترفعونلاالحجار؟ينمذبحا

عقييماوتصجدون،تبنوتهتنحوتهخيرحجاقي

ذبائغوتذبحون7!.إلهكمللرئ!محرتاب

؟2:14تي؟91:5خررج:فصيبهمنلتكونوا:18

!9؟2بطا

03-32.:8ر!ثى270:2-8

ح8ت3خررج؟وعلالبئاتدر:3

جريزيم.:واللاينيةالحأمريةؤ.عيال:4

ح.11:92ر!

الرلتأماتموثفرحونهناذوتأكلوتهاسلام!

كلايمجميعالحجار؟علوت!كخبون8-إلهكم

."!واصحةيهتابةالشتريعإهذه

اللأوئول!*الكهنةوسهموسىوقال

تنيياوأشقعوا"أصغوا:إسراثيلتنيصلجميع

إل!م،للردثذمئاضرئماليومأنئئم-،إسرائيل

اتتيوفرائصمهبوصاياةوآكملواكلامهفآسثمعوا01

1(،.اليومبهاآمركمأنا

الشريعةعلىالخارجون

.اليومذلكلنييلدث!دبموسىوفاك011

ييباليكوكم*حررلتمجتلعلىتمفون"هؤلاء12

وتهوذأو!ويشيمعون2:الأردنعبوركمتعذ

تمفونوهؤلاء13.وبنيامينويوس!فويسساكر

وأشيروجادزأوبين:إطعتيماعيباكجتلعا!أ

اللاوبونأفينادي4!وتفتاليودانوزبولون

01بصوبإسراثيلتنيلبزجللكلويقولون

وأمنقوثتايمثالأيصتعقن15"ملعون:عالى

الت!جمتذيىجح!فهؤ،2الخفافيويضعهمسبوكا

الشعبجحيعفيجيب((صنعتهبثمريدلأن"

"آمين"".:ويقولون

فيقو4،ا(وأئهبأبيهيستج!من"ملعون16

تضمتنأطعونى7؟0"""آمينةالشدبجميع

السدب:جميغفيقوذجايى؟"ةئختم

غزأعمىينهملتن8؟"ملعون"آمين!".

25.ة02خررجش6

خ.17:9رجتاللاويونالكهنة:9

.خ11:92ر!:جريزيها:12

.91:4لأ؟25:4خر151-4:18رح!:15

13.ة25خررج؟16

14-:91رج:17



التثنية8،27

"آمين*((.:الخ!دبجميعفيقو3((،الطريق

وأتتيم!ا-أويخرببإحكتميخرتقن"ءملعوند9!

ملعونكل"102+(إ-!ا"آمينا-اةءلشصبافيقولط،"رمق!أ

،أبييما"حرمةوتنتهأأبييما-روتجةيضاجعقن-

تناملعوند21.""لاآمين:الاالشد!فيقوذ

ال!ث!صبم!فيقو3.-جميغتهيمة"،يضاجع

آبتة،أختهيضاجعقن22"ملعرن"".))آمين

السئعنب؟فيقولا-جميغأمإ"،آبتةأوأبييما

23ءص،
،"ته!خماايضاجعءق!2ملعود-س"."امين"

:--3"آمين!"0024"ملعوندالشتعبجميعفتقوأطكل

جميغ-نجيقولالخفاء"ةفيأحدا+يقتلقن

رشوةيأخذنن2"ملعون25((0"آمين:الشئصب

ال!ث!صب!لاجميعفيقولبزيئة((،تف!مصاليقتل

هذ؟بهيمابيتتغلاتن26"طعون((0"آفين

الصئدب:جميعفيقو3،يها"ويعملاالثريعيما

،".آمين)ا

بالشريعةالعاملون

إلهكمالرفيءكلاتمستمعتموإذا28

أناائنىوصالاةبجميح-صالعقلعلىوخرصئم

اقيصجميعفونتحعلكم،اليوتمبهاآمركم

فتحلإلهكمالرد!كلاتمآستعوا2.الأرضي

وتشملكم:ال!ركالبهذ؟جميععتيكم

يباليك4.:حقولكموفيمايكمفييبايىككم3

ونتاجبهائمكموثمرأرضكموثمربطونكمثمر

.91:114لارج:18

ة9ة21،23ة22خر،-2401718رج؟91

لا.،333-:91لا

.18:8،25:11لا:25

.-23،02:1516ة18لا؟18ت22خررج:21

28و2

وتعاجنكمسيلاكميبارك5.وغتمكمبقركم-

قجيئكموفيزواجكمفبأننمببايىككم6

طريقي!يقايرموبممائذين،كمأعداوتهزم7

جهربونفئقيءسثعوينعقيكمتخرجونواحدة

أهرائكمفيبال!ركيمالكماويأ!ر8.أمايكممق

أيديكم،شناؤليفيهؤاماصجميعوفب

لكم.وهبهاائتيالأرفيفيويبارككم

كما،ته!كرسئاشعباالربدويقيمكم9

فيوسلكتميوصاياةغملتمإذا،لكمأقستتم

أتكئماالأرضيضئعوببجمبغاقيرى0فئييما.

يهمويز011فيخافوبممالرل!بآسثم-تسمون

وئقروثقراتهائمكمبطونكمثمرفبالربدخيرا

لكم.يعطتهاأنلآبائكمأق!حتتماثتياأرصمكم

ييعطيالختركنرةال!سماةالربدبممويفتح12

%عميالياجمييئ+وئساركأواييما-فيصطرهاأرضحكم

لاوأنتمكثيرونأقمين!صمفتقترضى،أيديكم

لا-للاممصرؤوس!ادثالرويجعلكم13!لقترضون

إذامنخمضينلامرنمعيناأباوتكونون،أذنائا

يهاآمركمأنا2التيإلهكمالربفىيوصاياستمعتم

تحيدوالموإذا14يهاوتعقلوايتحقظوهااليوتم

آمركمائذيالثلامص-جميعكنشمالآأوتميئا

.يتعحدوها*أخرى%لهةوتتتعوااليوتمب!

الشريعةعلىالخارجينعقاب

إلهكمالرلتكلامتسمعوالم2وإن15

اليومبهاآمركمأنا-ائتي-وفرائضهوصاياةوتحفظوا

.17؟18:9،02لارخ؟22

14.ت18:1702،رجلاة23

01!3؟كلرخة26

ة13-17إ-ةارصاا-280:14
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-ت"سكل
كبهااللعنات-هذ؟عقيكمتحل،بهاوئعملوا

وفيمانكمفيملعولناتكونون6؟وتصفلكتم

سيلائكمملعوتة-وتكون17.حقولكم

وثقربطوبكمثقرملعوناويكون18.وتعاجنكم

وتكونون91،بقركم*وغتمكمونتاجأرصكم

2.مجييكموفيرواجكمفيأنتمملعونين

والبلاعوالذوعراللعنةعتيكمالرثتيرسيل02

حئى،وتعفلونهأيديكمتتناؤلهماسجميعفي

أعمايكئمس!وءلأجلسرلغاوئبيايهمئخعتتكم

إلىيلافيمكيم2الؤباويجغل021تركتموةيهاائتي

.إليهاداخلونأنتمالتيالأرضيىمينيقتايكمأن

والترداءوالخقىيالع!ليضربكم022لتمتيكوما

،*والذبوليواللفحصوالخفافيوالاليهاب

ائتيسماووتكون23.تبيدكمحئى!تتغكم

تحتكماثتيوالأرض!ئحاسئا،زووسيكمقون

غباراأرعكممطرالرب4ويجعل24،احديا

يذمركم.حتئعتيكم3ينز2السمماينؤلرابا

ين.أعداثكمأماتمالزب2ويهزئكئم25

طرقسئعصوينعقيهمتخرجونواحدةصطريق

جميعفيضثمسيينوتكونونأمامهمينتوبون

يطيرمأكأتجثثكموتصير26.الأرفيضماللث

-تزجرها.تنولاالأرضيوؤحئ!يىالمئماء

بهاضرلتالتيبالقروخصالربرويصرئكم27

لاحتىوالحكيماوالجردبويال!واسير،المضريين

بالحنودزويضربكيم28.شسفائها!علىتقلإرون

طريقكمفتتلمسون92،القلبوعمىوالهذيال!

فلا،الطلامصفيالأعىيتلض!سهالنههير؟كضافي

.والحربةالعبربةفأاللاتيية.-فيهكذا.والذ.لة22

8-12.ة9رخخرة27

صص"ه

الظل!!فرية-وتكؤلونطرقكمتستقيئم

مختم!ولاحيايكم.أئام-طوكوالاغيصالب

زجلفيضاحعهاأةأمرأحدممتميترؤقي03،لكم

كرفاوتغرس،فيهيقيمفلاتيتا-وتبني،آخر

ولاعيونبهماأماتمثيرابمموبذبح3113ا0يستيلهفلا

أفامجمنحميركموتغتضثيخ!ثا،تئهلون

إلىغتمكموشتفم،إليكمتعادفلاوجوهكم

وبنايمنم2؟وبنوكم.لكممخلصىولاأعدائكم

إليهمتنظروعيونكم،آخرشدبرإلىيسلمون

ثمر033أيديكمفيقدرةولافتكيل،وليلأخهازأ

لاشدبيأكلهتغيكموجميغأرجمكم

كلمسحوقنمظلومينوتصيرون،تعرفوتهم

تراةجممايالحنودطوثصابون34.حياتممأئام

علىخبيحثيقرخالرب2يضربكم35.غيونكم

إلىالقذمصأخقميىمنالماقينيوعلىالركتتيز

شيفايه.علىتقلإرونولاالرأسيمقيما

ائذيوتيككمأنئمالربدويأخذكئم36

ولاآأتعرفوهملمتومإلىلكمتقيحونه

خثتبينغريبةآيهةهناكوشبدون،آباوجمم

ء،ءص!4ص

واحدوئةومخلااعجوبةوتصيرون37وحجافى،

إليها.الرلثتسوقكمالتيالشعولبصجميعفي

هاوقليلأا-لفلفبكثيرابذراتذرون38

وتغرسون93."يقفحمهالخرادلأنتحصدون

وثقراتشرلونلاخمراولكن،وتفلحوتهاكروما

ويكون04الدكاود.يأكلهابل،ي!نهاتجمعونلا

لاوزيتاأرصحكمجميعيخأزيتونلكم

أوانه.تبليسقطزيتوبمتملأنتستخرجون

4-6،ة17مل27-28،2ة4رجة36

.25:11



28النثنبة025

بلةلكميكوتونفلاوبناببنينا"تيدون

أرصكموثقرشخركمجميع42سثب!ا.يذهبون

ائذيالغريثعقيكئمتزداذ43.لأالخراذبلتهئة

آئجطاطا.تزدادونوأنتم،آسثيعلاعتينكيمفيما

ينك!أ،يفترفىلاوهوينهتقترضونأنتم44

الذنا.تكؤلونوأنتمالرأس-هوويكون

بكموتلخقعقيكم-تجلالفعنابهذهجميع45

تسمعوالملأئكم،ئزيلكمحئىعقيكموئثبق

ائتياومستي!بوصاياةوشقلواإلهكمالرلثكلاتم

نسيكموفيفيكمآثارهافتكون046يهاأتركم

الأبد.الى

.مرص!ءغنإلقكمالرلثتع!دوالمولأنكم7(

يستعيذكم48،عقيكمأنعتممالكثر؟قلبوطيئه

يجوععقيكمالرب9يرسيلهمائذينأعداوكم

ويضغ،كلءشيءإلىوحاج!وغريوعطشي

يلأمركم.أنإدأعناتكمعلىحديديننيرا

أقاصيينبعيلإ،ميناتةعقيكئمولمجت94

،ى!،
تفقحونلاامة.الخايخقكالنسر،الارضي

تتخننولاشيخاتؤفرلا!ؤيخة."أمةلغتها!.

وثترنتابخ.بهائمكمقأكل51،طفلعلى

ولاجنطةلكميبقىولاتزوكحئىأرضكم

حئىغتميتافيولابقميتاجولازيتولأخمر

مايكمصجميعفيوتحاصركم52.تجدكم

التيالخصينةالشئامخةأسوازكئمشفطحتى

ائتيأرجمحكمصجميعفيعقيهاتحتصدونأنتم

الجصاليهذاوفي53.إلفكمالردثئعطيكم

تأكلونعدؤكمعليكمتفرضحةائذيوالقسيتي

الوجه.جايخة؟أو.وقحة:05

،01ة4مرا؟28-6:92مل2ر!ا:56-57

ائذينوتنايكئمتنيكمتحتم،ئطويكمثمر

الئعميماالكئيرالرجل051إلهكمالربلميعطيكم

ائتيوزوتجييمابأخييماعيئةت!ضيقفيكموالرفاهية

ئعطيفلا55تهتقواائذينتني!ويتقييماتييهفي

لأن،يأكلهمبنيإ/.ائذينثحمصمنجمنهمأأحا

ائذفيالضيتيوفيالجصايىفيتهبقيئث!يءلا

مدنكيم.صجميعفيعاؤكمعليكميفرضه

تغؤذلمائتيوالمترئهةينكمالمتنعمةوالمرأة56

تضيقوالئعم!الغئنيصينالأرض!تطاأنتذقها

فلا57وأئتيهاوآئيهاتييهافيائذفيبروجهاعيئها

بعذمهاال!ممايطإمشيممهامقينهماأحاتعطي

يآفتأكلهم،تياهمائذين-تنيهاوينالولاد؟

ائذكبوالف!ثالجصارفي،سيراالتمامهمءكوفي

ل!.مايكمفي.عاوكمعقيكتمتفرضه

هذ؟أحكامجميغتحقظوالموإن58

يهاوتدملوا،ال!فرهذافيالمكتوبةال!ثثريع!

الرهيب،المجيل!إلهكمالردثآسثتموتخافوا

ضربابنسلكموعلىعلمكمالرب"ءسو95 برسل

جمنها.شيفاءلاخبيثةوأمراضاعجيبةعظيمة

أنزلهاائتيالأويئ!جمجععتيكموئعيذ06

كل؟6.بكمفتعتق4ينهاوقزعتمباليضريين

ال!ريعيماهذهسيفرفيئكسثلميفاوضربيمامرضي

قلةفتبقون62.تدمرواحئىعليهئمالرل!ي!لاله

لملأئكم،ال!ماءكرةكئجومكنئمماتعذ

الرلثيستروكما063%لهكمالزلثكلاتمتسمعوا

إذائضفكذيلث،كثركمإليكمأحتنإذا

أنتم.التيالأرض!غنوأزاكمودمركمأباكم

ابنها.:اليونانيةفي.الع!يبريةنجأهكذا.نجيها:57



ال!هية8

فيالرلثوئشحتتئهئم064يتمتيكوهاإليهادايخلون

إلىالأرضيأقاصيين،.الشئعودبصجميع

تعرفوهالمغريبة%لهةهخاكوتعمدون،أقاصيها

وحجالتز.خثمبمقوممب2وكمآباولاأنتم

وفيهاأرصحكهـاإلىترحعونلا-الأتميلكوين65

قلوباهناكلكمالرل!محغلبل،تستمزونلا

وتكون66.بايسةونفوسئاكليلةوعيونامضطربة

عيويكم،أعاتموالحيا؟الموببينمغفقةحياجصيم

حيايكم.علىتأقنونولاوفهاراليلأفترتجبون

،المساء"إلىنحيا"ليتنا:ا(ضباحصفيئقولون67

الضباحصدا.إلىنحيا"ليتنا:الماءفيوتقولون

ينعيوئكمتراةوماقلويبهمارعبجمنوذيلث

ماوقسؤفيمضرإكالرب4ويردممم68.قول

تروتهاتعودوالن"لك!مقلتائتيالالريتيعلى

ولا2وإمااعبيالأعدايكمهناكوتباعون،أبدا

."يقتنيتن

موابأرضفيالربعهد

الرلثأوصىاتذيالغهدكلائمهذا9

أرفيفيإسراثيلتنيمغيقطقهبأنموسى

فيمغهمقطغهاثذيالغهذعداما،،موآلت

حوريمب!

وقادأصائيلتنيكلموصىودعا92

فيأماتكمالزلثفغلماجميغ"رأيتم:لهم

وببهلعبيد؟صوبجميعبمرغونيضرأرفي

لكم.قالالمجط:أو.لكمقلتالتي:68

02.:03فيرتنغيالاخيرةموصىخطةنبدأهنا96:

.4-ه:!خرهـخ.موآبأرض

3-24.8،اح3؟خررجةحوريبعهد

92251و2

والغجاشتالمخنعيوبممرأتأراضيإ.!2

قلوئاالرب،ئعطكمولم3العظيمةوالفعجيزاب

هذااإيتسمعواوآذانالتبضرواوعيوئالتعرفوا

لم:سنتةأربعيني!البرف!وسيرتكم04في؟صاليوم

أرخلكم.نبيعالكمولاعقي!صمثيابكمتبل

،تشربوالمومسكيراوخمرا،تأكلوالمخبزا5

جئنائثم06إلف!سه!لمد"الرلثأناأئىتعرفواحئى

خشبونقيلثصسيحونفخربخ،الموصعصهذاإلى

قققرناهما!يمحازتينا،باشانميلثوعوض!

رأوبي!لحنيمفكاوأعطيناهاأرضهماوأخذنا7

فآحقظوا8-!مت!س!ىعشيروليص!جادوبني

جمجعفيلتنححوابهوآعملواالغهدص-هذاكلام

تعقلو.ما

الرئتأماتمجميغااليوتموايمونوأنئم

وقادئكماوشئبوخكمأسباطكمزؤساء:إلهكم

ائذفيوالغريثونساممموأطفاكم01ورجاكم

مسختيإلىالحطحبمحتطبجمن،محليكمفيئ

ق!تحهوفيإلهكمالزل!غهدصفييتدخلواا1تالما؟

هناالهايسقيمكم2،اليوممعكميقطعهالذي

"ىء4

اق!تغوكمالكماقاككما-،إلفالكمويكونامة

!أوالرلث.ويعقوقي.وإسخقإبراهيتملآباثكم

معكما(ضمتتموهذاالغهذهذاالأنيقطعلأإلهنا

يمففنكلمغأيضمايقطعه"ابا!.وحدممم

مغناليم!تعايوتذلمتنو!،أماتهاليؤتممعنا

هنا.ا.ليوتم

.11:8رورج:9203

-7.ا:16،17خررج:5

21-35.:21عدرخ6:

32.33:ر!اعد7:



92الثه252

جمضر،بأرضيأقضناك!يصتعرفونأنت!ا15

بهم.!ررناائذينالأممبينفيماع!رناكيف

خثتبمينائتيأرجاس!فمءوأ!ناضهمورأيحم16

جمنذهمهويماوذهبميخضبماومن،وحجاقي

غشيرةأوأمرأةأليزجلفيكميميللاأحئى7

أوفلث%لقةصجمبماد؟إلىإلهناالرلتغنيئطأو

!ه.ولعنةترارةيثمرعرقفيكوذ-فيكمثصالأمم

القتيمهذاكلاتمإنسانفيكمسمعفإذا18

وإن،سلامفي"أنا:فمقنئاقليإقبيقولا

هلاكإلمثئؤذيوهذا."قلبيفيوالرتضرفث

نأترضىلاوالرب؟091تعا-والياب!يالأخقر

ونقمضهاغض!هيشتذبل،الإنسانذيلثيحايح

هذافيالمكتوبإالفغنابجمغبيمافتجل،عقيه

الس!ماش.تحت!ينآسمةالر!تويمحوالس!فر

أسرائيلأسباطصجميعاغنالربعاوسيعزله02

الغهدلقنالب-جميعحستبعلىال!ث!زب!وئنزذ

الجيلفتقوذ21.الثربعيماهذ؟سيفرفيالمكتوبيما

تعلإكم،ينيجيئونائذينتنيكمجمنالأخير

حين،بعيدةأرضيمقيأتيائذيوالغريب

ضربالؤينبأرجممكمالرلث،أنركمايرون

الأرضىأحرقواليح22"اليهبريت:ونواي!ت

ينلئي:بهايخرجولاننيتولاتزرغلاحئى

وأذمةوغحورةستدوتميثلفأجذتت.العضب

"".وغيطهبغضبيماالرب4دمرهاائتيوضبوييتم

4،

الردثفحل"لماذا:صالاممجميعويسالا23

12:15-17:رجب

في.والياب!الأخضرهلاكإلىبؤدتوهذا:18

بخطأ.لممنمعهالخافىبهلكلالكي:اليوناية

.الأوثانعادةإلىالآخربنخرلالكي!بديلةنرجمة

03و

لغضبااهذوما،رضيىلأابهذص؟هكذا

إل!الرلثعهذ"تركوا:لهمفمقال(2؟"العظيم

ميئأخرجهمحينمعه!اقطقهائذيآباثهم

أخرىآيهةوعتدوانقضوا25جمضر.أرض!

ولا-طيئلأبعرفوتهالاائتيوهيئ،لهاوسخدوا

عكالرتغضبآشضافيذيلث036به!اجديرة

اللعنابجميغعقيهافجتت،الأرضىتللث

ينالرلثوأقتلعهم27السمفرءهذافيالمكتوبيما

شديد،وستخطوغيطبغق!بأرجمحهموست!

اليوبم((.ترونهمكمااخرىأرضيىفيوطرخهم

شريعيهكلاتمأعقنلكئه،إلهناللرب"الخفايا28

الأبلإ.إلىوتنونانحنيهانعقلحتىهذه

الوبإلىأوجوع

التركابهذ؟ينأتةبكمنزتتفإذا03

بينف!يماكنتمتعقيكمتقوئها!صاثتيواللعناب

إلىوجمذئم،إلهكمالرلثرماكئمحي!ثتم11

كلاتهوستمعتمإلهكمالرلتإلىوتبتم2نفوسكم

ب!!ل،وتنوكمأنتم،اليوتمبآمركمأناائذفي

ينالربفىيرديهم3،نفويكمكلقلوبكم

ينشملكميحمعويعودويرحمكم،س!ئيكم

كانولو4.شصئتكبمحيسثالأضمصصجميعبين

عقغ،السئماءأطرافيإلىضدكمإلهكمالرب"

إلىيكمريرجع5ويقفكمثتملكمفناكمين

فتمتيثوفما،آبا،وكمآئتلكهاالتيالأرضيى

24-91.25:تكرجة22

28.فرج:تلوكاالتىواللحناتال!يهات:3501

أمجادكم.إلبكميعبد:أو.سببكمإلهكمالر!برد:3

صيركم.ببدل:أو
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أكثرتنيكموإلىإليكمإلهكيمالرلتوئدين

قلوتكمإلهكمالرب4ويطقر6.آباثكمين

بكلإلقكمالرلثيتجئواذزتيكموتلوقي

ويصرف07تحتواحئىنفوسيكموبكلتلويكم

أعدائكمإلىكثهااللعنابهذ؟إلهكمالرل!

أنتموتتوبون08يضطهدوبميماتذينومبيضيكم

وصاياةبجمتيوتعضلونالرلثكلاتموتسقعون

الردثكمويز9.اليرميهاآمركمأناالتي

ئضروفيأيديكمأعحاليججيعصليئخيراإلهكم

ويعودأرجمكموثمربهائمكموثمربطويخكب

إذا01آباكمعاملكمابالخيرفيعايلكم

فيالمكتوبإوس!تنهوبوصاياوعملتمكلامهسحمعئم

قلويكمكلينإليهوتبتم،الثئريعإهذ؟سيفر

ئفو!يكبم.كلوين

لااليوتمبهاآمربهمأناالتيالوصجةهذه011

هيفلا12.عنكمبعيدةهيولاعليكمتصعسب

2،السمماإلىلنايصعامنيتقولواال!ماءفي

هيئولا13.يهافتعقلإئاهاويسمغنافيتناؤتها

هذالناتعئرقنيضقولواهذأ-الجركبرفي

بها.فتعملإتاها-ويسمعنافيتناوتها،البحر

هبئأفواهكمفيا،حا-جمنكمقريبةهيئبل14

بها".يتعقلوأقلوبكعموفي

صء2

أيديكئمبينجغلمتاليوتماناها.انظروا15

ستمعئمفإذا16وال!ثر.والموت،والخيرالحياة

،!اليومبهآمركمأناائذيإلهكمالرب"كلاتم

6-8.إ01روقيدفي12-14:

بهاآمركمأناالذىإلهكمالربكلامحمعتمفإذا:16

ئحبوأأنةالجملهتبدأ6العبريةلب،اليونانيةفيهكذا

اشب.

هكذالأنكمةأو.أبامكموطولحياتكمبهلأن:02

1253(31و

طري!فيوتسلكواإلقكمالرلثتجئواأنوهؤ

تح!ونفأنتم،وأحكامهبوصايا"-وسمنحيماوتعملوا

الأرضيىفيإل!كم،الرلببركةوتنالونوئكثرون

زاغتوإن017يتمتيكوهاإل!يهادايخلونأنتمائتي

وسخدتموصقلتم،ليتسمعواولمعئيقلوبكم

اليوتماخبركمفأنا18،وع!دتموهاأخرىلآيهبما

ائتيالأرفيفيأثامكمتطولاولاتبيدونأنكم

وأنا91.وتمتيكوهايتدخلوهاالأردنتع!رونأنت!م

جغلثبأنيوالأرض!الس!ماةاليوتمعقيكئئماشهذ

واللعتة،والتركةوالموتالحياةأيديكمبين

أجئو!002ودريئكمأنئميتحتواالحياةفآخاروا

لأن،بإوتق!سحكواكلاقهوأسمعواإلقكملرلث21

ائتيالأرض!في"أثامكموطولحيايممبه

وإسخقإبراهتم،لآبائكمإلفكمالربأقضتم

".لهميعطتهاأن،ويعقود!*

موسىيخلفيشوع

نجبصجميعإلىكلائهموسىوتاش!31

مئيماآبناليوتماأنا:لهمفقاك2إسرائيل

الرواجعلىبعاأقدرلا،سنةوجمثرين

اهذاتعبرلن:-ليقاكوالربلموالقجي؟،.

وهو،ءأمماقكميعمرإلهكمفالرب،3.ردن19

--ص4

ويشوع.فترئونهاأمايكمينالامنميللثيزيل

الر!ر.قاككماعبوركم-فيتقودمممهؤ

بسيحونفعلكمااآممصابتلل!الربوويفمل4

أيامكم.ونطولئحيرن

12:27،26:34تكرج:ويعقوبوإسحقإبراهيم

28:13.

الخروج؟أورالمجيء.الرواصا02:120عد:3102

.والدضل



التثنبةا254

.أرض!هما!نجذفز،الأمورلنصتيكي،وعوقي

بيمئفغلونأيديكمإلىالربلمأسققهمفتى5

بها.أمريممالتيالوصاياصجميعحسحت

ترقبوهمولاينهمتخافوا.ولاوتقؤواتشمحعوا

ولائهمفكملا،مغكمسايرإلقكمالرئثلأن

((.تتركك!م

عيولبأماتمتهوقاكتشوغموسىدعاثم

فأنت،ترلاوكن"ت!ثتحغ:إيرائيلتنيصجميع

أقستتماتتيالأرضيىإلىالث!سعبهؤلاءمغتدخل

تملكهموأشت،لهميعطتهاأنلآبائكمالرب!

يكونوهؤ،أماقلثساثروالرفي8إياها.

!خفلا،تتركلثولأيهمللثولا،"مغلث

".ترقثولا

الثريعةنقرأحئى

يكقنة!وأعطاهاال!ريعةهذ؟موسىوكتحت9

وساثر،الزلثكهدصتابوبحايلي،لاوتيتني

يهاية"افي:لهم.!وتاك،اساثيلتيئسشيوخ

ينالاعفاءستيماميعا؟في،الثينصالتبع

يأتياحيتما1الضظاذ!عيدفب،!المايودب

فيالههمالرل!وجةل!رواإسائيلبنيجميع

،ص،،كلو،

علىالثريعةهذهتقرا،يختارهالذفيالموصعص

ليجالآ،الثمصبإجمعوا3؟0جميغامسايجهم

مانكم،فياتذيوالغريبوأطفالأ،ونصا!

إلقكم،الرلبوت!ثقواويتغفموايتسضحوا

يللثصكلامبجميحصالعقلعلىوتحرصوا

21-21.35:عدرخ!4:

؟1:5ر!يثىتمعكيكونأمامكسائر8؟

.ه:3!ب

.11-ا:15رج:الديونمنالإعفاء:01

.أح16:3رج:المظالعيد

31

يعتموالمائذينتنوفئمولتسقغ13ال!ث!ريعيما

التيالأيامصكلإلهكمالربءنحافةويتعلموا

إليها!ا"ردنتعحروذأنتمائتيالأرقيفيتحيونها

لتمتيكوها""

لموسىخيرةاةاالربوصايا

ؤفاتلث،يو!ل!قر":يموحممابئهالروقال؟4

لأتلوصالاجتماعخيميمافيمعهرق!يشوعفآدغ

فيوؤقفاوتشوعموسىفذهت".وصتتيعقييما

في،الخيقيمايالرثفتراءى015الاجتماعخيميما

الخيضيما.بالبعلىووق!سحالبعمور

آبائلث،مغي!سترقا:يموسىالربروتاذ

بآتياجوتفجرونعلىستقومونال!ثتعسبوهؤلاء

إليها،داجلونهمالتيالأرضيفبغريب!%لهبما

معهم.تطعحهائذجمأغهدجماوتنقضونويتركوتني

الوت!ب،ذيلثفيعتيهمغضبيفضث!تد79

قيمون،غنفموجهيوأحخثوأتركفم

فتقولون،كثرةوأضرارشروزوئصحيئفممأكلأ

لمإلقنالأنالث!روزهذ؟أصاتتنا:صاليومذيلثفي

ذيلثفيوجهيأح!ثوأنا18.تيسافيماتعذ

حينفغلوهاائئيالمتيأبصجميعيستب،اليوم

هذاآكت!ثفالآن91.اخرىآيه!إلىمالوا

ذايهريهمهفيليكوناسرائيلتنيوتقثهالنشيذ!

ائتيالأرصادجففئمحين02عليهمليشتهادة

لتئانذرأرضىوهيئ،عقبهالآبائيمأقستمث

ويميلونويسمنونويشمعونيخأكلون،وعس!لآ!

ح.21:ع!اخررج:حابعحردة15

32.ءفرج:انحيدهذاا!ب:91

أفواههم.:الأصلفي.ذاكرتهم

ح3:8خررج:وعلآلبئاتدر:02
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،وص

بيوبستهينونوي!دونهااخرىايه!إلى

ش!رورأصاتتهمفإذا92.غهديوينقضون

أماميالنشيذهذاين!ثصدون،كثيرةوأضرار

ذايهر؟ينئخستىلنلأتة،عقيهمشماهذا

خواطرهيمفيتجو4ماأعقمفأنا.ذريي!م

كماالأرضىاديختهمأنقبلمن،اليوم

ذللثفيالن!ثيدموسىفكتست22أقستصت((0

صكس

إسراثيل.تنيولقنةاليوم

"تشتحغ:ئودببنليشوغموسىقاكئئم

الأرض!إسرائيلتيئتديخلفأذتتقوئا"كن

دا.معلثأكونوأتا،عقيهالهمأتسسصتائتي

هذ؟كلامتدوينينموسىفرغولتا

ثصءورير

حايلي،يلاويينتاك25،يفميأكلهاالشريعإ

هذاال!ئ!ريع!سيفزخذوا26:الرب"غهل!تابوب
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قلمثكما،لكماعطييماأقدائكمتدومئةمكاب

أرضجميعغبرحدومممتمتذ4.لموسى

يرص-ير

لبنانجباليإلىتجنوئاالبرث!ينالجثيين*

إلىشرقاالكبيرالفرابنالروينشتمالأ،

أئايمطوكأماقلثأحذتثئ!ثلا5.البحر
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الرب"،بزكإينوأثتيئوا،الرضىينإشمعوأ

الجليل.بخيرتجنوبىويىثوا

مباركاأشير(ايكون:قاكأشيرول!يثط24

وتفيف!،إخوتهغنهيرضىيعقول!،بنيبين

حديذامال!مزاليجلتكن25زيئا.خوابي!

راحطأئاييمااومذىونحاسما

يأتي3.إسائيلتنيياكإلهكمإلهلا26

عطضي!وفي،لنضريكتمالسئماوابمركبيماعلى

ذراعه.الأرليالإلهمعينكم27.صالغيومعلى

الأغداتأممايكئممينطرد؟تسئدكمالأبدبة

تنييافتسكنون28ذمروهم.:لكموقاذ

أرفيإلىوعيونكم،وحدكمآمنيناشرائيل

قنيئا92.تذىتهطلستما"وهاوخملأ،حنطة

خثصةشع!ثيثئكممن.إسراشلتنييالكم

عطقيكم.وسيفلكمتضلأترسهو.الربلم

تدوسونوأنتم،أعداوكميتذلللكئم

لآلهيهم.الفقذسةئرتقعاييمص

مولبىموت

إلمأموآلتسلإينموصىضحجذثتم34

فأراة،"أريحاتجاةالمسجيمايقيماإلى،تبوجتلى

،دانإلىجلعاذينالأرضيجميعالربلا

إلىويهوذاومتسئىوأفرايتمنفتاليأزض!وجميع

يشورولى-:الأصلفهة.اسرائيلبنىيا:26

.اح32:5رخ

كلما2تبعدالأردنوادتيفيمدينة:أربحا:3401

المبت.بحرمنالثمالإلى

مقالممتذوالمرجوالحنول!3،غرباالبحر

الرلث:تهوقاك4.الثخلمدينيماأريحاإلىصوعر

لإبراهيتمأت!مستا!بالأرضىممب"هذ؟

أريئلث.اعط!يهالتسلكماأنويعقود!وإسحق

تع!ر،".لاهناكإلم!لكطث،يعيتيلثإئاها

موآدتأرضيىفيالزلمحأعباموسىهناكفات5

أرضىيخأ،الوادينم!الربلىودفته6،الربءبأ!ر

قبرةأحايعرلتولا،قغوزتيتقجاة،موآبآ

وجمشرينمئ!آئنموسىوكان7.هذايويناإلى

تذهثولمتضرةييهللم.ماتحينستة

شهللبموسىعلىإسراثيلبنوفيكى08تضرته

الحزدطأئامأثقضتحين،يوفاثلاثينموآل!

موسى.على

لأن،جكقبماروخقحلانولإبنشثوعأما9

إصرائيلتنوفأطاغةتتذةعقي!وضغموسى

*.موسىالرب!أمركماوغملوا

كموسىاشراثيلفينبيتعاينتقئمولم01

"وأرستقة،وجإهإلىوجفاالردثعرفةائذي

فيوالغجائبالمعجزابتللثجميغليصتغ

وأراضيه.عبيده-وجميعبمرعونيضرأرضي

فولىكلقديرؤيدبكلموسىفصنغها12

إسرائيل.تنيءجميععيولأأماتمعظيم

الميت.بحرشرتببقعئمه(احدى)وفسجةنبوجبل

13.:328::726،ة12رن!نك؟4

18-23.:27عدرج9:

.33:11ر!خر:15
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لا،مغلثأكونموسىمغكستكما.حيايلث

فأذت،وتشمخغتشمذذ6.اهمفلفولاأخذللث

أتمممضتاثتيالأرض!الشع!هؤلاءتتنلث

وت!ثمخغتشتذذإنما7.-لفمأعطهاأدألآبائهم

بهاأمركائتيالثريع!صأحكامجميغيتحقط

ولاتميثاغ!هاتجذلا.بهاوتعقلعبديموشى

تيثلا8.تؤخفتهحتيثمافتنخغشتمالأ،

في!تأملبل،يخكركغنال!ثريعيماهذ؟يهتالث

مكتود!هؤمابكلوتحتئيتحقطهوليلافهارا

أبترتلثأناها9-وتنخغحياتكفتستقيتم،فيإ

أنالأنيترتيثولاترقثولأوت!ثتخغفمشتذذ

توجهحت"حيثماصعلثإلهلثالرل!

الأردنلعبوودألاستعك!

"ءتحؤلوا:ال!ثمدبيقادةيشوع"أفقال

زادألكمأجمذوا":للشئدبوقولواالضحل!وستط

لتدخلواالأردنتع!رونأثامئلاث!تعدلاثكم

وتمتيكوها".إلهكمالربفىيعطيكمأائتيالأرضن

جادوتنيزأوبينيتنيتثوغقاكئغ

لكمقاكماأذكروالا13:ش!ئىعثمير؟ونجض!

أعطاكمإلقكمالرب"إنالزب2:عباموسى

وأطفائكميساوكما04بمايئقيئواالأرضىهذ؟

أعطاكماتتيبالأرضيفنائقيمونوقراشيكم

شديل!قوجما"كلعلىكن،الأردن"شترنموسى

،ه
اىائيلبنيإخ!ييمااماميع!رأنينكمالساصيى

الرب!يريغأنإك15المتاليفيليساجمدولهها

6.23-8،:3اتثرجت5-6

الثالإلىيهلومزاتبضعةقبعدةضطيمة201

مدينة:أربحا.33:94عدرج.الميتالبحرمنالشرفي

فياعهايرد.راحاب.الغريةجهتهمنالأردنمنقرية

أعطاهااتتيالأرضنأيضافموممتيكواإخويمم

ائتيأرجممكمبمإلىترحعونثم،إلههمالربدلهم

شرقاالأردنغبرالرئ!عبماموسىلكمأعطاها

وترثونها".

نفعله،بهأمرتناما"كل:ليشوعفقالوا

بهأطغناماجمعصفى17.ن!جهوجهنتاوححنما

كما،مغكيكونإلهلثوالرب"،ئطيعلثموسى

ولاأمركيخالفقن8؟كل.موسىمغكان

أما،يقتلبإتأمرماءجميعفيكلاقلثيسقع

".وتخخغفتخحدذأندت

أريحاإلىمسعطلعينبرسليش!غ

ينزجتينإنول!بنتشوغ-فأرم!ل2

وآستطيعاإذهبالا:قائلأالخفاء،افيشيطبتم!

إلىفذقباأريحا*".مدينةخصوصساالأرضن

راحال!!آسمهازانيةآمرأ؟تيحتودخلاالمدين!

هناإلى2"جا؟أرمجايقيلثفقيل2.هناكوباتا

ليستطيعااىائيلتنيينزجلال!الليلةهذ؟

يقولاراحال!إلىأرمجامي!فأرسل03((الأرض!

ففما،تييلثفيالقذينيالرخقيني!أخرجي:لها

القرأة"فأخذلبكلها".الأرضنيتستطيعاأتيا

جاءني!نغم-وقاتترأخقتهماالرتجليني

وجمنذ5.-!ماأينينأعقثمتملكنيالرخلال!

ولاخرجاالنهلامس"وق!تالمدينيمابالبإغلاقي

بهما!.وآلخقوافأسرعواذقبا.أينأعردت

25.:2بمبم11031عب5!:أمت

العدريدخللئلالبلأئنلقالمدينةأبؤبكانت:5

المديتة.



3263و2يث!وع

تيقوخبأتهماال!ممطحصإلىأصغذتهماؤكانت6

يىجا3فتبغهحا!.هناكمصففبماكتالأعيدال!

وحالماالضعابر،إلىالأردن"طريتيفياليهث

البال!.أغيقالمدينيماينخرجوا

ضعدتليلتهحاالرجلالطيبيتانوقبل8

نأغيضف9:لفماوقاتت9صالسطحإلىراحاث

خلالخومتاجمنكموأن،الأرضىأعطاكمالرد!

عزائئغخازتالعصكأنيجميغوأنعقينا،

مياةالر!دتجقصكي!متيغنافتحنا00أماتمم

ينخروحكميخذقذاتكمالأحمرالبحر*

ملكي*وعوجسيحونأهلكتمكيف،.مضر

هذا"ستمغخا-الأردنغبرفيالأمورئين

شجاعةأحديأتقيئوهاخونانلوئخانآنهازت

فيإلههوإلقكمالرلثلأد،يمواتجقيكم

بالرل!ليآحيفاوالآن12.الأرضيوعلىالعسمماء

أح!ع!ن!تكماأبيبيبوإلىإليئأنتماتح!مناأن

وتبميا13بكما.فأيقبرهاناوتعطياني،إليكما

ص+،.

هؤماءوجميعواخواتيوإخوتيوافيابيعلى

لها"افقاذ((.الموتمنجميعاوتنحيانالهم

.تذيعوالمإذاحيايكميذىلىحيائنا:الرخلاني

إليلثأحمس!أالأرضنالردتأعطاناوإذا.خ!رنا

لم.ينا2ؤفا

فيتيتهالأنالنايذةمقبحبلفأنزلتهما

طريتيفي!إذقبا:لفما6؟وقاتتالسموليحائط

وآختيئاالتيلث4رجايصادفكصايئلأالجتل

فيتمضيالقئم،يرجعواحىأئامثلاثةفناك

،طريمكما".

2.-اة14خررج:البحرمياهالربجفصة01

17-:24-2:3تث21-35؟:21عد:وعوجسيحون

ينبريئال!"!نمالرجلالز:لهافقاك17

هذإ:فقفبإذاإلأ،لتثحتفناهااتتيا!ن

هذاآعقديالأرضىهذ؟ندخلجمنذسا18

ي!نها،أنزلتيناائتيالنافذةفيالمريزيالخيط

ى4،

تيبوجميعوإخوتلثوامكابالثواجضعي

ينهيخرجتنفكل9؟،تنزللثفيجمنذفيأبيث

قن45،برشانيونحنرأسييماعلىدمهيكون

إذارأسيناعلىدمهيكونالمنزليفيمغلثتبقى

خ!رنا،أدغحبأنبوإن02.قكروةأصابة

".تلثحقفناهااتتيإيينينبريئايىفنحن

1(.فلئماكصا"ليكن:القرأةفقاتب؟2

فيالمريزفيالخيطالمرأةوعقذب.وضرقتهما

وأتاماالجتلى-إلىنساراالرج!د!وأئا23.النايذ؟

اتذبنالضيلثرجالاعاذأنإلىأئامتلاثةفاك

تجدوهما،فلممكالأكلفيغنهمافتشوا

الأردنوعراالححكس..صلاال+حلانصس23
.."ين-ولرهـ"ورجع

لفما.تجرىمآبكلوأخترإةنودأبنتث!وغإلى

جميغأيديناإلىأستتم"الرلثلثوسلأ"،2 :ع7-وما

س!كايهاصجميععزاثموخازتالأرضيلجث

يحا".خوفا

الأرفىنعبوو

ينورخلالضحباحصينيتشوغنتكر3

اسرائيلتنيوجميعهؤالأردنإلم!2وجاشيطيتم

أئامثلاثيماوتعذ2.تعبرواأنقبلهماكوباتو)

لل!ث!دب:وقالوا3التحل!وستطفيالقادةجاك

والكقنةإلهكمالرلثغهل!تابودترأيتم"إذا
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كلوكان5.الالريتيعالحاالبريةنبمماتمضر

أئا.آختشوا،مضرمنخرجواائذينالسعب

تختينوافلمالطريقفيالبرئيمافيؤلدواائذين

البررزفيستةأربعينسارواإشائيلبنيلأن6

ينالخارجينالمحاربينكلآنقرضنأدبإلى

لاأنفأقستتمالردتأمرئطيعرالمائذينيضر

يعطتهاأنلآبائهمحت!ائتيالأرضنئرتفئم

تنوهمأئما07وعححتلا،تبناتدأأرضحا،يتنيهم

لملأنهميشوعختنهمأائذينفهمخلفوهماتذين

الشئصبجميعآختتنولقا8.الطريتيفيتخصجنوا

الربلمفقاك9ترنوا.أنإلىالمحفيمافيأقاموا

المضزيينعاز!عث"اليوتم:لتثموغ

إلى-الجلجالالمكانذلل!فاعيء"!دهعنكم

.اليومهذا

كنعانفيآلأولالفصح

وآحتقلوابالجلجاليإصائيلصنوونرك.

منسثرالرانئاجومصامساءفيصالمصحيعيد

تلاالذقياليوم"وفي،أريحاسليأالشئهر!

ؤفريكا.فطيرا*الأهـضيعفهينأكلواالمصح!

غنهئمآنقطغالأرضيغل!ينأكلواأنومنذ12

يللثفيكنعاذكأأرض!غفيماينفعاشموا+القن

ال!ئنإ.

فرأىعيتيهرغأرلمجاجمنذيشوغكانولما13

فآتترلت.تسلو3س!يفهتد؟وفيقبالتهوايفازجلأ

؟"أعدائنامحأئمأنحت"أتعنا:وسآلهي!وعينه

.ح3:8خررج:وعسلآلبناتدرأرض!ا:6

تختنوا.لملأنكم:عنكمالمصريينعارنزعت!9

اح9ة4رخ:الجلجال

فيمجتقلالذياليوم:الشهرمقعئرالرأبمالبوم؟01

.2:6؟خر؟خ4:91رج.بالفصح

و!االرلبجندرئيس!أنايل،)اكلآ:فأجال!14

حتىتشوعفآنخى.((لجدفيلثحئمثالآنأنا

ياعبذكتأمر"بماذا:وقاكوسخذالأرضيى

"إخفغه:الردتجنل!هـئيدلهفقالة؟"-15ردث

فيهأنتاثذتيالموضمعلأنرجليكين*نعليلث

كذإطث.قثوعففغل.((مقذس

أومحاسقوط

تنييوجهمغلقةأرلمجاأبوال!وكانت6

رأجمنهايخرتأحدتكنولمومقفقةإسراثيل

أريحا"دقصت:لتشوغالرب؟فقاك2.يدخلها

تطوفون3.اءالأشصاهاجنومغيدكإلىوميكها

مرةيوأءكلاصحاربونواأنمتالمدينيماحول

كهنةسبعةويحمل04أثامسئ!ماةواحدة

اليوموفيالغهد،تابوبأمماتمأبواقسبعة

وتخفخغمرابسبيئالمديخهحؤكئطوفونالسئاج-

قرلأفيطويلاتقخون!ثتم.الأبواقفيئابكقنة

يهيفهتنالثئصبجمجتسقعهوحالما،الهتافي

كلريدخفها،المدينيماسوزفيسفطشديذافتافا

الكقنةئودؤبنتشوغفنادى6".ينهبمواحد

سبعةوليحمل،الئابوت"إحملوا:لفموقاك

للشصب:وقال7ا(0.قذامهأبواقيسبعةمنكم

أماتمممتقحكلولتسيرالمدينإخوك"طوفوا

".التابوقي

سبعةسارةلل!ث!دبسث!وعقالكمافكان8

ومنتوي.مفروكقح:الفريكخعير.بلاخبز:الفطير:11

13؟كنعان.-1335ة16خررج:المن:12

إسراثيل.بنوبماأقاماقيالأرض

.المقدسللمكاناحترامعلامةةنعلبكاخلع:15

.هة3ضرج
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يخأونقخوا،الرفيأمانمأيواقسبعةحايينكهنة

الكقن!وئداتم9،ورأءهمالتهدوتابوثالأبواقي

وخفصالضضلحونسازالأبواقيقيالئايخحين

فيئتنفخونوالكقنة،التابعونسمازالئابوب

ولاتهيفوا!لا:للشمعبيشوعوقاك001الأبواق

كيمةأفواهكمينيخرفيولاأصوايممتسيعوا

"فطالتفتهيفون".آهيموالكئمأتوكأنإلى

عادواثئمواحذةمرةالمدينيماخوكالغهل!تابوت

.هناكوباتواالمحفيماإلمط

الكقنةوحقلصالصباحفيكوعوبكز12

الكقنةساز.التابوبوقذاتم13القهد،تابوت

فيها،ينفخونوهمالممبع!الأبواقيحاجملوالسمجة

سازالئابوبوخل!سمائرونأمماتهموالمسفحون

اليومفي14الأبواقيفيينفخونوالكقنةالتايعون

إلىعمادواثمواحدةمرةالمدينيماحولطافواالثاني

.أثامستةفغلوةماوهذا.فناكوباتواالمحفه

شطل!جمذبكرواالحمأبماليوم!كانولما!أ

س!ئعالمنواليهذاعلىالمدينيماخو3وطافواالفجر

المدينيماخوكطافوانقطاليومذيلثفي.مراب

نقغالسئابعةالمرةكاتتفلما16.مرابستئغ

للشعب.تشوغفقاك،الأبواقينبالكقنة

ولتكن79.المدينةإليكمأسقتمالرل!لأنإهيفوا"

إكراماعتيكمسحرمةف!يهامابكلالمدينة

هيئخئةتبقىالزانيةراحال!وحدها،للرلث

أخقبلأثهاتييها،قيمعهامنوجميع

فيصفكلأنتمأقا018أرستلتهماالفذينالرجاتني

علىالحرامخلبوايئلأشيئاتأخذوالا،ئحرم

محرمهومااثيل!بنيمنأحدأخذإذا!6018

ا-7.26:رج.البوعلىعليهاللهغضبحل

وذضبيخضتي9!!كل"وتتجسوةاسراثيلتنيمحقيما

للرلتمكرسىفهؤحديد،أونحاميوإنا؟

الأبواقيفيالكهنةفتمغ021"الرب!يخزانةيدخل

شديذافتافاصوتجهاسسماعصجمنذالشئحثفقتص

المدينةالشئعبفآقتختممكايإ.فيالسورفستقط

عليها.وآستولوا5عيعلىأحاهميلويلا

فيماجميغللرب"إكراماالعمصيضبخذوقتلوا21

حئى،وشميوخواطفاليوفسا!رجالىينالمدينيما

والخمير.والغتتمالبقر

أستطلعاالفذينللرجقينتشوعوقاك

ءصصءصو!ء

واخرجاهاالراني!القرا؟تيمت"ادخلا:الارضن

خلفتماكما،لهاهؤماصجميعمغهناكين

وأمهاوأباهاراحالتوأخرجافذخلا23لها".

وأقاموفيمأتاريهاوسائرلهاماوجميغوإخوتها

المدينةوأحرتوا24ادرايل.تنيمحل!تجت

وآنيةوالمضةالذهمتإلابالنارفيهاماوجحيع

تيبخيزانهفيوضعوهاإذ،والحديدالنحاس

وبيتالرانيةراحال!علىيشوغوأبقى25.الرلث

ينيتينفأقاقتلها،هؤمماصوجميعأبيها

الرخلينأخقتلأئها،صاليومهذاإدإسرائيل

أريحاءلتستطيعايثوعأرسق!مااللذين

-"صص..26

محذيزابثوعوجهالوقبدلمجثوي

فقال:

المدينةهذ؟تبنيقنالرب"لدى"ظعون

أريحا.

يؤستحمها،ال!فيآبييماعلى

أبواتها"1(.يرتبني!أصغروعلى

34.:16املرج26:
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.وبرصصصصدء،ص27

!نجبره،.وذاعيشوغمعالربوكان

الأركإ.كل

عاكانخطيئة

حرتمممافيالرلث-إسراثيلتنووخال!7

بنيزبديبنكرميبنعاكانفأخذ،عليهم

فحمي،أريحافيجرمماتهوذاجمشيرهينزازقي

.عإسر!!لجمنيعلىالربءعضب

عماىإلىأربجمنلمجموعةتحثوعوأرستل3

قالأنتعد،إيلتيتشمرقىآونشاعندالتي

فضجداوا."الأرض!وتقخصواإصغدوا)):لهم

.:تهفقالوا-تثوغإلىعادواثئم3.عائوقفحصوا

بل،فناكإلىال!ث!صبصجميعلضعودحاجة"لا

وتضربوازجلآلأفيثلاثيماأوألقينينحؤلتصقذ

فىءصيمير

إلىالصعود"مشقةالشعبكلكت!لا:عايمما

الش!دبينفزخف4."قلائلأهلهالأن،هناك

يىجاليأماتمافآنضموا،زجكآلافيثلاثهنحو

وثلاثينسئةنحؤعافي4رجامحهموقتل05عا!ب

-إلى-المدينةبالبينوطازدوهمزجلا،

فذاتتالمنخذر،فيضربوهمثم،شتباريتم

الماء.يثلوصازتخوفاقلوبهم

حتىيوجههسوآنخنىثياتهتشوغفمرن6

هؤ2،المساإلىالغهدص!تابوبقذاتمالأرض!

4ءصكل

رووس!هم.علىالترال!والقواإصاثيلتنيوشيوخ

ءفى

يحاذا،الرب"السئيذابها،"ا؟:تشوغوتاك7

6:17-91.رجأة70

قدميه.موطىأواللهعرش:العهدتابوت:6

وسطالدحضورإلىيرمزوهو.،أ-25:22خررج

شعبه.

نأقبلالأردنشرقيأتامالذيالعب:الأموربين!7

و7

يتسيضناالأردنتعمربأنالشئعت3هذانضحمت

تقيأليحنايا؟جميدوناحئى!الأمور"يينإلى-أيدفي

بعدماماذا-أقوذرب؟ياأسأئلث8.الأرذنشرق

ستصرب9أعدائهما؟أماتمإسراثيلبنوتمآن!ش

فسحيطون،القناطتيتللثس!كالزكلالكنعايؤن

يجلفاذا.الأرضيينآسقناويمحونبنا

"3صالعظيمتآسم!

تنحنيلماذا،"قم:ل!شوعالرب4فقال01

وخاتفوااشرائيلتنوخطى19؟الأرضيىحتى

عتيهم:خرمتهيمافأخذوابإأترتهمومماغهدفي

قلإزفا12،أميقييمبينسرقولىمماوخبأواسرقوا

آنهزموابل؟أعدائهمأماتمتث!تواأناىائيلبنو

الردت،ينملعونينصاروالأنهمأمامهممن

ينالخراتمتزيلوألمماثانيةمقكيمأكونفلن

تطقروا*:لهموقلالثسحتقيئيقثما03تييكم

لكم.يقوذهكذاإسائيلإلةالزدثلأن7يلغل!

أمامتثحتواأنتقدرونفلا،بينكمفيماالحرام

فجنذ14.تييكمجمننزبلوةحتىأعدائكعم

أختارهاائئيوالقبيلة،،بقبائيكمتقذمواالضباحص

تتقامأختارهاائتيوالعشيرةبعشائرهانتقذم

.برجايها،تتقذمأختازهااتتيوالعاثلة،بعيايها

يحرقللردثالمحرممينأخذائذيوالرجل15

غهذخالفلأتة،تهماكلوعائلتههؤبالتايى

ة(1اشرائيكتنيفيمنكراوفعلالرلت

إسرائيا!بتيوقذمالغدفييشوغفبكر16

.هناكإلىإسرائلشبيصل

أمامتحفرواأنلت!طيوااعلوا:أي.نطهروا:13

.العبادةوشعائرالصلاةفيونشاركواالله

.45-14042ممار!.بالفرعةالاخارجمغ:،1
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يهودا.قبيلةالرب؟فآختازقبائيهمبح!تسب

زازخعشيرةالرب!فآختازتهرذاقبيلة7!وقذتم

.زئديعائلةالزب4فآختار،زارحعشيرةوقام

الرب!فآختاز،برجايهازئديعائلةوقذتم

قبيتيماينزازخبنيرثديبنكرميبنعاكان

مخد،بنيئ"يا:يعا!طنيشوعفقاك91-تهوذأ

فعفتيماوأخبرنيلهوآعتردثإسراثيلإلهالرب"

لانعم،:لتشوغعا-كانفقاكت02".تكتضيئولا

فقفث.ماوفغئتإسرائبلإليماالرب3إلىخطئمث

مثقالىومثنيح!منابايلتائوئاالغنيمةليئرأيا21

يثقالا،خمسونوهـئهاذقبينوسمبيكةيضة

الأرضيىنم!مدفونةهيوها.وأخذتهافآشتقيتها

نحتها".حبمتي/والمضةي

إلىفأسرعوارجالأ،شثموعفأرمتل

والمضةف!يهامدفونةالغنيمةفوجدواالخيمة

تثموعإلىيهاءوجاووافأخذوها33تحتها.

الرلت.أمماموؤضعوهااسرائيلبنيوجميع

والئوستوالمضةزازخبنعاكانتشوغفأخذ34

وخميزةوبقرةوبناتهوبنيهالذه!بوس!بي!كة

اسر)ئيلبنيبح!ضورته3هوما.وسائروخيمته

:تشوغوقاك025عكوز-واديإلىيههاوجاء.

ئعاقئلثيهذا:اليوميناأوقع!هائصيببما"أئة

يالحجارة،اشرائيلبنوفزجضهالرب؟-،.

الآخرين.رتجموائئم،بالتارتهماكلوأحرقىا

?أ26
ماالحجارينعظيمةرجمةعلييماوقاموا

ثملالذيالعهدتابوتأمام:أى.الربأمام:23

.الربعرش

واديمنالعبورعلىياعدمكانتعكوروادى:24

.كنعانوسطفيالجليةالمنطقةإلىالأردن

926و8

شيذ؟غنالرب3فرتجغ-،اليومهذاحئىزاتث

عكوزوادتيالموجممعسمميئذيلثلأجل.غضبه

هذا.يومناإلى

عايملىينةاحتلال

ولائخ!"لأ:ل!شوغالرد!وقال8

إلىوآصغذالمحاربينجميغمغلثخذ.ترتج!ث

وشعت!قيكهاتدكإلمطأسلصثفأنا.عافي

كماوتييههابعاقيفتفغل2،وأرضهوم!ينقه

وت!اثقهاغناثضهاأنغير،وتييههايأريحافغئ!ت

هجوئاللمدين!خضر.لأنفحيكمتغنموتها

الخفف!".ينيفاجئها

لفهجويمالمحاربينوسائريشوعفأستعآ3

أثيذاءزجلأل!تلاثينوآختازعاجمأ.على

للمدينيما"تكنون:لهموقال4،ليلأوسئرهم

كلكموكونواكير!غنهاتبعدوالاورايفا.ي!

إليها.نتقاممعيائذين3والرخاوأنا5،متأقبين

ننقزمالأوككالمر؟عقي!ناخرجوا،همفإذا

عنها؟نبجدهمحئىوراءنافيخرجون6.أمامهم

.الأولى،كالمرةأمامههامنهزمونأفنافتيعتقدون

الرلثلأنعقيهاوقستولونالمكمقينفتهحمون7

تحرقوتهاتميكوتهاوحين08أيديكمإلىئ!متتمها

بإ".آمركمماهذاالربد.أمركمابالنالي

وأقامواالمكمنإلىفسارواتشوعوأرش!لهم9

تللثيشوعوبالت،عا!،وغربىإيلتيثتين

الكلصةحسبعبكيعكر:حرئا.الربيعاقبك:25

ية.العبر

للبابالمقابلةالجهةمن:أي.الخلفعن:802

بكشة.المدافعونيتجمعحيث
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بكر"أثئمالمحليما.فيالمحاربينساثيىمغالليلة

مغهائذينالمحاربينجميعوتففذالغدفي

وصنجذ"الشعبأماتمإسراثيلوشميوخهؤوتقذتم

إلىوأتواوتقاهوامغهائذينالحرلبليجماليجمغ

بيتفموالوإدجماعايمآشتمالونرلو)المدينيماقبال!

زجلآلافيخفسهنحؤوأختاز12وبيتها.

عاي.وغربىإيلبيتبينيكمنونوتجعلهم

شتمالشهائذينالمحاربينجميعوأنرل13

وقضىغربئها.بعضهماحشذأنهإلأالمدينه

رأىفلفا49.الواديوستطالليلذيلثتشوع

المدينيما4ورجاأسرغ،يجريماعاممبتيلث

البرييماحهةصينإصاثيلتنيوهاتجمواوتكروا

فتراتجغ015كميئاالمدين!2وراأنيعلمونلاوهم

."البركاتيإلىأماقفماشرائيلتنيوجميعتشوع

آبتعدواحئىييميلحاقيالمدينهيىجالافتنادى16

خر!إلا،طفيفبزجلبقيئوما17ع!نها،

هفتوحة.المدينةنايىكينإشرائيلبتنييفحاقي

التيالحربة"ستدير:لتشوغالرب4فقاك18

ذمتذد."تلإكإلىاهتلمهافأنا،عاينحؤبتدك

وعنذما91.المدينةنحوبتد؟ائئيالحربةيشوع

ينبس!رعهالكلنهجتمعايإلىحرتتهصؤلت

وأسرعواعقيهاوآستوتواالمدينهعلقواصحجهم

وافرأعاتي9ليجاذفالتقت002فيهاالناروأشغلوا

إسبيلولاالسمماءإلىالمدينيمايناصاعاالادخان

إلىأمامهمتراجعواكانواائذينلأنللهرلب

.الأردنشربائجاهةأي.البريةإلى:15

وبيتعاى:العبريةفي.البونانيةفيهكذا.عاي:17

ايل.

.حجارةتلالعبريةفيتعنى:عاي:28

تشوعرأىولما21.لمحارتييمآرتاواالبرييما

وينهاالمدينةآحتثواالكاينينأنإساثيلتنيكل

عاي-ليجالوضربوارجعواالذخالنتصاعد

رجاذفصازيلفائهمالمدينيماينالكينوخرخ22

تبقلمحئىىهمفضر.إيرائيلبنيوسمطعاكن

عا!نقيلثعلىوقتضوا23شربا.ولاباقيجمنفم

تشوغ.إلىوقادوةح!ا

جعيعقتلمناشرائيلتنوآنث!ولفا"2

طازدولهمحيثالبرييمافيعائشكالب

إلىزتجعوا،آخرهمخنالنئيضيعخذوأسقطوهيم

السميني.بخذف!يهاتنعلىأيضاوقضواعافي

يىجاليينصاليومذيلثفيالقتلىعذ،وكان5

عائ.أهلجميعوهمألفاع!ثترأثنيونسا:

حثىبالحربهتذهاائنيتذةتمشوعترذولم26

والغنائمالمهائمأفما27.عمايس!كالإجميعهلل!

الربدأمرحستمالأنفسيهمإمرائيلتنوفأخذها

زدمتلوجغقها*عايتشوعوأحرق28.تحثموغ

عاك!ملأوعفق092صاليومحئئهيئكماوخرابا

المثمم!يغرودبوجممذ،المساءإلىشجرةعلى

المدينيمابالبجمنذوألقوهاخثتهفأنرلوالوعأهر

هذاإلىالحجازهينكبيرةرجفةعقيهاوجغلوا

.،صليوما

عيبالجبلعلىالشريعةقراءة

للزلثمذتخاتشوعبنىالوقسبذلكفي03

أمركماتناة031،عيباكجتلفيإسرائيلإل!

اللبل.نطمعلقةالمصلوبينأجامتبقىانمجبلا:92

22-2.23:اتثرج

ح.1:92ائثرجةعالجل03:



8يشوع

هوماحح!تاسراثيلتني،الرلثعبا،موسى

مذبحاتناة،موسىشريعيماكتالبنم!مكئول!

حديا.عقيهايرغلممنحوتؤ*غيرحجارةي!

ئحرقابالمذتحءهذاعلىإسراثيلتنووقاتم

تشوئجونقشى32.سلامةذبائغوذتحوأللرل!

نسخةاشائيلبنييحضويىالحجارةعلىهناذ

جميعوكان33.موسىحمتتهاائتيالث!ريغيماين

وايفينوفضائفموقادئهموشيوخفمإسرائيلبني

قباتةوهناهناينالعهدتابوبجايتيعلى

ينهمستوا:،التابولبحايلي8اللأويينالكفةض

جملج!هصإلىنصفهم،والأصيلالغريب

جتلجقةصإلىالآخروالنصفصرزيتم*،

نأ،الردثعيا"موسىأمرهمكما،عمجا-ل

الزدص.يبايىكونحبنيفغلوا-3

فيجاةماجميغتثو!ترا،ذيلثوتعذ

كيم!كل35واللعتةالتركيماينال!ثريعةكنالب

اىاثيل،تنيجماعهيخضويىمهصىبهاأمر

معهم.اتذينوالغرباءوالأطفمالاالنساووينهم

جبعونأهلمعالعهد

جميعالأحدالببيذص؟ستمحفلفا9

الجتلفي،الأردنغربىفياتذينالملوفي

إلىالمتؤسئ!البحرساجلصجميعوكيئوالس!هل

الجثيينملوفيجميغأي،لبنانفقايل

24-26؟ة02خررجتمنحوقةخيرحجارةة31

5-6.:27نث

جبل.اح1ة17ئثرج:اللاوينالكفةة-ليم

موسى:أمرم.ح92ةا.ارج.تثةجرزيم

.11-13ةل!27خم!

قالوا.إعرائيلبنىعلىاحنالواجبعوذسكمانة03

271و9

والجويينوالمررتينوالكنعانئينوالأمور"يين

يمتاليواحدجفضفيمغاآجتتعوا2،والتبوسيين

إسراثيل.وقيقشوغ

تشوعفقلهبما!جبعونتمكانوسيئ3

فيأيضاهمالحيتةفآستخذموا4ةوعاكيئبأريكا

أكياس!احميرهموخملوافتزؤدواومضوامحارتيه

وجغلوا5مرفعة"ممثتققة-،عتيقةخممودنانعتيقة

باليةوثياباأرجيهمكنيمرقعةعئيقةيعالأ

غمنا،يابس!ازابهمخبزجميعوكان،عتيهم

وقالوأ2،الجلجاليمحلةإلى،يشوعإلىوذهبوأ6

أرض!ينقادمون!نحن:اءاثيلاولرجالياته

يىجا3فقاك7ا".غهالنافآفطعوا،بعيذ؟

فكيفقناطهنا،فيئقيمون،ربما:اسراثيل

هنا"مخن:لتشوغفقالوا8غهدا*؟"لكمنقطع

أجمتوممقأنتم))ممت:فسألهم"".خدمططفي

منجئناعبياك"نحن:فأجابوة9؟أجثتم

الرب2ءبأسمستمعنالأننا،حذأبعيد؟أرضبى

فغلرما01،جمضرفيصمغماوبجصكلتصإلهلث

،الأردنشرقىفياللذينالأمور"يينيقيكتي

لباائذيباشانتللثدرعوقيخش!بونتللثسيحون

سمكانيوساثر2شميوخنالنا"فقاك.،عشتاروت

وآذقبواللطريتيزادا-أيديك!مفيخذوا:أرجمنا

لنافأقطعواعبيدمممنحن:لهموقولههـاإليهم

غهذا.

تريبمنجاؤداأنهمفلو..علموا.بعيد.منجائروااغم

-16-25:18تثرج.الحرمشريعةعلحملطقوا

ح.3ر!آ:7

بوضعجبونأهلنجلتخدمتكهتا--فينحن8:

23.،أاآرص!.إصراثيلبنىوفعمنادنىاجتماعي

.اخ5:ر!2؟01
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فيبيويناينسايخنا3تزؤدناخبزناهذا12

غمين.ياب!الآنهؤوها"إليكلخروحنايومص

-ممنوها!،جديدةتلأناهاا!مررقاقوهذ؟13

طوليينكيقتولعائاثيائنا؟و!لى-!ة

زادهم،اىائيلرجالشثحاحمهم014((الطريق

و!طعتشوعإتضهموسا"1.الرلتفنشورةتطلبواولم

لهمو!نى2!أحياآسيبقائهمعلىاكهالهم

الزؤساة.بذللث

نأسممعواأيامبثلاثإعاهدوه!اأنو!16

فيسايهنونوأنفميملهمجه!أنالغرباتهولاء 2

فيمدنهموبلغوااشرائيلبنومممار17.!ا!م

وبئيروتوالكفيرةسجبعونوهي!!الثاليوم

لأنتقئلوفململيهنفم18،تعاريتميهوقرية

فتذمر.إمرائيلإليمابالرل!لهمظوارؤساع!ا

لهمفضال91هذا،0أجلم!الرؤسابءلىا!ب

اسرائيل،إليمابالرلثلهم"صقنا:رؤسا،وهم

علىنبقيئأنعقينا02؟يختر!م!والآن

الرد!ينغضعبعقيناجمونفلا،!اتيم

لهم:وقالوا21لهم".خ!هااتتيلليمين

لكلوالمات!!تفيؤمنونأحيا!،"دعوهم

2.الرؤسالهمقاكمماف!لوا"".الجماعة

لهم:وفالالحبعونيينشثوع22!آست!عى

بعيد؟أرفييننحنوفلئمخذغمونا"لماذا

مناطقنا؟فيمقيمونأنخمشن!اجذا،منكم

تسيكمين!طعوفلا،ألئمملعونونوالآن23

".إلهييتيبوالماءالحطبوحايلرالعبيا

الثمالإلىيهلومزاتبضحةتبعدالأربمالمدنهذت17

أررشليم.منالغربى

شريفءغيرعملوالماءالح!فيا!ص:21

01و

بيماأمرمابجميععبيذك"سمع؟ل!شوعفقالوا34

الأرض!يعطيكمنهأينعبذةموسىإلالثالردث

علفجفنا،أمامكممنس!كايهاجميغويبيا

فينحنها،والآن25.فعفناةمأوفتئناأنفسينا

مافكان26مناسيبا((0تراوممابنافأفعل،تدك

فلماشرإئيلتنيينأنقذهمأنهيشوعفغله

بوينا-حتىصاليومذلث2شأوجققهم027تقتلوهم

ولمذتحإيرائيليسدب3وماحطبمحايليهذا

الربر.يختارةاثذيالموصعسفيالر!ث

الأموريينعلىالانتصار

ألررشليتمقللثصادنأدونيسيئولفا51

ويتي!جهابهاوفعلوهدضهاعاجمأأخلتشوغأ!

جبعونآآ!لوأنوتييهها،بأريحافغلكما

خاثت2؟بينفمفيماوأقامواإسرائيلتنيسالموا

كأىظيمةمدينةجبعونلأنفديداخوفا

وجميععاك!ءينأكبروهيئ،تيلثلهامدينة

تيلثهوهاتمإلىفأرستل3.أشيذاثيىجايها

تيلثويايغ،ترموتلجثونراق!،خبرون

لهم.يقول"،عجلونمللثوذبيرلخيعث!،

لأنهاجبعونفنهاحتم،وناجمرونيإليئ4"تعالوا

ملوك"فآجتقغإشرائيل".وتنيش!وعساتضت

وقيأأوزشليتمقيأوفمالخمسةالأموريين

وتيألخيش!وضيلثبزموتوتيلثجرون

بجبعونوأحاطواخيرشهمبجصغصونقامواعجلون

وهاجموها.

لتحاربأورشليمستحالفالتىالأرجالمدن:0103

اورضليم.غربجنودتقعجبحون



273

المحفهإلى،تشوغإلىجبعونأهلفأرتل6

فيعبيدكتترك".لا:لهيقولون،الجلجالييأ

علىوآنصرناوخفضناستريعاإليناتعاك.الضيتي

ملوفيجميعوفمعتيناآجتضعوا)ثذينأعداينا

منتشوعفآنطتق7".الجتلسصكانالأمور"ين

الأش!ذاءكلالمحايىبينجم!تصمعالجلجمالى

"لا:لتشوغالربلمففاذ8.إسرائبلتنيين

يث!متفلايذكإلىشلمتهمفأنا،منهمتخ!

كقهالليليشوعفأمضى9.(!أماظثأحاجمهم

بغتة.عقي!موهجمالجلجالينصاجملأا

وضرتهمإصائيلبنيأمامالرب!فهرمهم01

فيبهمولجقجبعونفيعظيمةضربةتضوغ

غريقةإلىوطازدهمحورونتيتغقبيماطريتي

اسرائيلأماتممنهزمونهموفيما11.مقيدةوإلى

بحجارةالربلمرماهمحورونبيتمنخذيىجمند

فقيكوا،غزيقةبلغواأنإلىال!ماءينعظيمبما

ائذينمنأكثرال!ر؟بحجار؟هلكوااتذينوكان

بال!ي!.إصاثجلتنوقتلهم

الرب!سلتميوتمالرلثتشوعكلتمثئم12

سثهدعلىفقاك،إسراثيلقنيإلمطالأموريين

إسائيل:بنيين

جبعونعلىينيشمعىلايا

1(.قرياآثحأأيلونواديوعلى

أنيإلىالقمروثتمتالث!ىفتؤدفب13

فيمكتول!وذلمجت،أعدائهمينال!ثتد!آنتقتم

الس!ما2أعلىفبال!شمسىفتؤدفب.ياشر-كئالب

ذلمجثقبليكنولم14.كايليوممدةتجثولم

منمجموعةيحتويالباركابأويائركتابة13

.ضاعولكنه18:أصم2ليأيضحايذكر.الأناشيد

إنسالبيصوبالربدسجغأنبعذةولاصاليوم

اشرائيل.تني؟صصأوقاتل

معهاسراثيلىبنيوجميعيختوعرجعثئم

الخمسةالملوكأولئكوهردت16.الجلجاليإلى

نإلتشوخفقيل17.بمفيدةمغار؟فيوآختبأوا

فقاذ:18،فناكمختبئونالخمسةالفلوك

وغسؤاالمغار؟بالبع!كيرةحجارة"دحرجوأ

أسرعوابل،هناكتتأخرواولا091عتيهاحراسئا

ولا،جمنهمتتفىماوأهيكوابأعداثكميلحاقي

لأنتمايهممقيدخلوا.مدينةأنمنتحكنوهم

فرعول!ما002"أيديكمإلىستفضهمإلهكمالرل!

قاسيةضربةضريهمينإسرائيلويىجاذشثوغ

اصانايهمبقيئقندخل،أهلكوهمحئى

سالمبنالفحايىبينجميغورتجغ21،الحصينة

علىذيلثتعذأحاتجرورلم!مقيدةفيشث!وغإلى

اسرائيل.-بهنيعلىيسانهيحركأن

المغاربالت"إفتحوا:يصثوع22!ال

ينها".الخمسةاصملوكاأولحأإليوأخرجوا

ينالخحسةالملوكأوليلثتهوأخرجوافقعلوا23

ويرموتوحبرونأوزشليمئلوذوفمالمغارز،

آستدعى،.أخرجوفمفلضا"2.وعجلونولخيشن

لقاد؟وقاكاشرائيلتنييىجاليجميعشثوع

وضمعوا"تقاموا:مغهسارواائذينالمحايىبين

لا!2.الفلوفيهولأءهيىقالبعلىأتداتكم

الزلثلأنوتشادواتمثتخعوائرقبوا.ولاتخافوا

ائذينأعدائكمصبجميعيفغكهكذا

وغتقهمتشوغقتقهمذيلثتعد026ا(ئحايىبوتهم

علىهكذافتدلون:رقابعلىأقدامكمضعواة24

.ا:!01شرخ.التامانتصاكم
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قغضبوجمنذ27.المساءإلىأشجارخضميفى

المثئجرغزفأنرلوفميحئوبخأمرال!ثئصحي

ووضحعوا،فيهاآختبأواإئتيالمغارزنبوطرحوه!م

.هذا"يوناإلىباييةكبيرةججارةبايهاعلى

مقيدةصاليومذلكفيتضعوآخل

فيهانفسيكلتيكهاوقتلال!يصيحاوضرته!

يقيلثفغلكمابمييههاوفقل،باقئافيهايبتيولم

أرمحا.

يبتةإلىمقيدةينويىجالهتشوصاأتجارثم92

بنيأيدفيإلىأيضاالرب!فأسلقها003وحازتها

السئي!يخذفضربوهاوتيكها،هي،اشرائيل

وفعلوا،باتيافيهايجقواولمف!يهاكلة.نفميوقت!لوا

أريحا.بقيلثقغلواكمابقييهها

لخيثىإلىيب!تةينويىجائةتشوغوآجتار

إلىلخيتنىالربلمفأصتتم032وحازتهابهاوأحاط

الثانيص!اليومثيئعقهافآستوتوا،ئيلإسراتنييديأ

كمافيهانفم!وكلوقتلواالئ!يحاوضربوها

بيبتة.فغلوا

جارزتيلثهورامتدتمالوقصبذيلثوفي33

لمحتىويىجالهتشوعفقرقهلخيعث!يحساتذ؟

باق!ا.بنفمئبهتي

إلىلخيثنينورجالةتمئ!وغوآجتار

عقيهاوآستوتوا35وحازبوهايهاوأحاطواعجلون

كلوقتلواالسثيصبخذوضربوهاصاليومذيلثفي

يقخيئ!افعلواكمافيهانفح!

إلىصلونينورجالهتئوعضجدثهأ

يحذبوحاوضرعليهاوآستولوا37وحازبوهاحبرونة

.ح8:92رجة27

جهوذا.أرضفيجببةسدينة:جوضن:41

و-11

فيها،نفسيكلومدتهاوميكهاهيئالسئيض

بعجلون.فغلواكماباقيافيهايبقوالمحئى

وحاذبوهاذبيرإلىاورجالهتشوص!إوعاد

مانها،وسائروتيكهاهيوأحتلوها93

ولمفجهانف!يكلوقتلواال!يمنىيحدوضربوهم

ولبتةوقييهقابحبرونفعلواكماباقيايبفوا

وشييهها.

الجتلأرضيجميحتشوعوآحتل04

جميغوضردتوال!حتفوحوالسصهلوالجنودب

كحاف!يهانفسيىكلوقمل،باقيايبتيولمملويهها

قادشنتشوغا"وآجتاح.إسراثيلإلةالرب؟أمر

جوشين*أرضيىوإلىجنوئا،غرةإلىبزنيغ

أوليلثصجميععلى2،وآستولى.شمالأوجبعون

إلةلأن-الرل!واحد؟قجمبمافيوأرصصهمالملوفي

تشوعرجغئثم43.عنهمائحايىل!كالآإسرائيل

الجلجالى.إلمطورجاله

يشوعمعارك

بهذص؟حاصوزتيلثيابينسيئولما11

شيمرونوقيلثمادونتيلثيوبالتدعاالأحدالث

الش!ماليفياثذينوالفلوك2،أكحث!ا!توتيلث

يقاجوفيالسمهلوفيكتروثجنوبيالغوليوفي

يينوالأمورئاوضشرقاوالكنعانيين3،غرئادوز

الجتلفيواليبوصيينوالمرزيينوالجثيين

المصفا؟،أرضيفيحرمونتحصتوالج!قي

كماكبمحشدفيجيوشيهمبكلفخرجوا8

وقركبالبخيلوفي،البحرشماطئيعلىالرئل

.15:51رج
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وخيمواالملوك.أوليلثوآجتقغ5.حذأكثيرة

إسرائيل.تنييمحازبهتيروتمميا؟جمنذ

فيفأنا،تخص!لا:لتشويخالرلثفقاك-

تنيأماتمقتلىأجغلهمغدينالوقبهذامثل

وتحرقخييهمأرجلتفاضلفتقطعإسرائيل

بجم!يعتشوغوفاجأهم7بالنارا(0مركبايهم

عقيهم،وآنقضسواقيروتمميا؟جمندالصحاربين

إسرائيل،تنيأيديإلىالرب؟فأسلمهه!8

وجمزفوتقيلةضيدونإلىوطازدوفمفقزموفم

تبقلمحىوضربو!مشرفاالمصفا؟و!ل!مايتم

لهقالس-كمايشهعبهموفغل9.باقطمنهم

وأحرقخييهمأرجلىمفاقيفقطعالرص!،

بالنايى.قركبايهم

وأجتاخالوقبذللثفبشثوعوعاذ01

حاصوز"لأنبالحتي!،تيكهاوقتلحاصو!

القمالمجث،يللثصجميعأهتمآتذاذبهاتت-

يبقولمالمئ!يفبحذفيهانفص!كل"وضترل!

ص-ص!ص?
علىيثموعواستولى12.بالنايىواحرقهااحدعلى

وضربهمملويههاهعالملوفيأولئل!مالطكك

فأماالرئ!.13ع!اموسىأمرالح!ي!كمايخذ

إسرائيلتنوتحرفهافمالتلاليعلىالوايعةالمان

تنووغيتم(1-تشوعأحرقهاائتيحاصورعدا

وأئاوبهاثضها،اخذنيايللثغحاثتمإسرائيل

حئىالئينييخذجميفافضربوفمالسمكان

الرب2أمز!!محماأحد.عا!ببقواولمأفنوهم

يهيئولمفقعل،ششوغموسىأمرهكذاموسى

موسى.ب!الرلتأمرماجمجء-منواحدةكيمة

-كنعانشالممافيمدبنة؟حاصور:11-01

ح.01:41رص!:جوضن؟16

12و
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الجتل:كقهاالأرض!تللثتشوعومقلث16

والفوهـوالس!هل4جوسينوأرضالجنودبوكاى

الأقرح!الج!لامن7،وس!هلهااشراثيلوج!ل

لبنانواديفيجاد-تعلإلىسعيرحفةالممتذ

ملوكهاجميعوأخذ!حرمونج!لتحت

أولئلثجحيعصعلىحربايشوعوشتن18.وقتلهم

تنيمديةسالضتفا91،كئيرةأتاماالملوفي

تقيةأما،الحويينمدينيماجبعونسموىإسرأليلى

الرلثلأن02،بالحرلبجميغافأخذوهاالمذنب

بنيعلىخرجواحتىس!كايهاتلول!أعى

رحم!!دودبجمنفأهلكوهميالمتالياشراثيل

موسى.الرب،أمركطوأبادوهم

وأبادالوقبذيلثفيشث!وعوجاء

وغنالتودبيرحبرولىين،ا-لملينالعناقيين

اشراثيل،جتلوجحيعصتهوذاجتلىسائرومن

بتيأرضيىفيغناقيئتقبئوما22.ماتهموهذتم

وأخذ023وأشدودءوتجثغزةفيإلاا!رائبل

موسى،الردثوكذكماالأرضيىكلشث!ويخ

أسباطهم.يحستبإسائبلتنيعلىوؤزغها

الحرلب.مينالأرضىوآسزاخمب

الممهورلنالملؤكأسماة

عقيهيمآنتضرائذينالفلوذهموهؤلاء12

الأردنشرقىفيأرضحهموآمتلكوااسرائيلبنو

غويىكلحرمونجتلإلىأرنونوإديين

المقيمالأموريينلجلثسيحون2:شرقاالأردن

علىائتيغروعيرمينيمتاوملكه،حثمبونفي

إصراثيل.بنولاالفلطيوناحتلهاثلاثمدن:22

.3؟13رج
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يص!مغالواديوستطالىأرنونواديحدود

ة.

بني3ارضىحدودعنديبوقواديإلىجلعاذ

!كرإلىالأردنغوزيشملوهذا3.كمون

بحرإلىيشيموتبيتلآئجاهضرقاكنروت

سئفوجتح!تماإلىجنوئاالضيبوبحر،الغويى

ائذ!باذانميلثعوقيأرض!وهذ؟4.المسخيما

غشتاروتيخأمقيماوكانالرفاثيم-*تقييماينهؤ

حريوذجتلعلىملكهوكان5.إذزعيوفي

الخشوريينأراضيإلىباشانكلوعل،وستلخة

أرضيوإلىحلعاديصنيوعلى،!والقعكين

ققرفماالضيكالزهذال!6.حشبونتيلثسيحون

موسىوأعطى،إسرائيلوبنوالرئ!عباموسى

وسيئ!زأوبينلسيئطإزثاأرضهماالرب"عبا

مضتتى.سحث!وليصصجاد

إسراثيلوبنويشوععليهمآنتصرالذينأما7

إلىلبنانوادىفينجادتعلمنالأردنغربي

وأعطى،سعيرإلىالممتذصالأقرعالجتل!

حسم!علىإزثااسرائيللأسباطأرضحهم

وال!ئفوجوالغوليوال!مهلالجتلنب8أقساجمهم

الحث!يينأرإضيوهيئ،والجنودبوالزيتي

والحؤيينرالفرزيينوالكنعانئينوالأموريين

ائنيوعاحتأهـمحا،ملوك9:فهم،والتبوستين

وحبرون،،وأوزشليتم01،إيلتيتبجايب

،وجارز،وعجلون12،وتخيش!،وترموت1آ

،وجمراذ،وحرقة14،وجاذز،ودبير13

.احا:2تثرج.الجإبرةأى.الرفائيم:1204

.3:14تثرخةالمعكيبن:5

الجلجال.ةالعبريةفي،البونانيةقهكذا+.الجليل:23

.اح:26تكرج:الظسطينأتطابة1303

إيل،وبيت،ومقيدة16،وغالأتم،-ولبتة15

رء17

،وشاروق،وافيق18،وحافر،وتفوقي

مرأون،وضيمرون2وحاصوز،،ومادوبئ91

ودادلن!،23ومجذو،،ودعثلث؟2،وأكشف

دويى،سأحلفبودور23،الكرقللأوتفتعاف!

الملوفيجميع..ؤيرضة24،روالجليلفيوجو،ييتم

.وثلاثونوأحد

تهفقاك،الحمئنفيكبرتشوعوشاخ13

وتقتت،الثنيخأك!رت"شيخحتالرب!:

الأراضيهيوهن!؟3.كثيرةللام!لاكأراضيى

أرضيكلالفيسطيينيقاعصكل:2الباقية

يضرلنيالحاريشتيحوزي!3جنوباالخشوريين

وفبهايلكنعانينوهيئشمالأغقرونأرضيىإلى

وأشدودغرةفيالخمسة-الملسطيين-أتطال!

فيالغيريين!وأرض!وغقرونوتجتأوأشقلون

عإزة!وينالكنعانيينأرضيبهل4.الجنودب

الأمورتين،خدودإلىأفيقإلىللصيدولييناتتي

تغلينشرقالبنانوجم!عالجبليينوأرض5

كل6.خماةليبوإلىحرمونجتليتحتجاد

كل،مايميسزفوتإلىلجأنينالجحلىس!كاني

اصرائيلتنيأمامينسأطردهمالصيدونئين

م!صء

اسرائيليتنيبالقرعهق!يمهاكلهاالأراضيهذ؟

يلئسعميرائاتقميمها7.أترئلثكماميرائا

."متئىعشير؟وليص!العشاثر

كزة.ضواحقفأأقامكنعانيشبةالعويبن

23.ة2لة

.سارة:اأوعارة:،
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الأردن.لثرقيتقسيم

أخذوامنسىلسمبطالآخرالنصفوكان8

ائثيجصحتهمجادوسيطزأوبينسيئطمغ

مقوهي09،الأردنش!رتيئموسىلهمأعطاها

التيوالمدينيماأرنونواديحافةعلىالتيغروعير

دلمجونةإلىا!دباسلىكل،الواديومتطلى

ائذي،الأموريينتيلث،سيحونف!دطكل.

"وحلعاد،عمونبنيخدودإلىحشبونفي

تجبلكلوالقعكئين"،اتجشورئينوخدود

تملكيماأكل2.ستلخةإلىباشانكل،حرمون

غشتاروتفبعايكاكانائذفيباشانفيعوقي

قهرهماتذينالرفاثيتمتقي!ينوهووإذزعني

إسراثيلبنويطرذولم13.لاوطردهمموسى

تينفي!حاأقامواوإنما،والقعكئينالحشورتين

اليومهذاإلىاشراثيلتجب

لأنجصةاعطيفا-لاويس!ئطنأئا14

اسرائيلإليماللرلثتقامكات!ائتيالعحرقاب

.!لموسىالرلثقاككماجضتهمهيئكاتت

جضصازأوبينتنيميثطموسى!؟وأعطى

ينأرضفمافكانت6،غشائرهميحستب

افبوالمدينيما،أرنونواديحافةعلىالتيغروعير

مبدبا،جمنذالسحهلكل،الواديوستطفي

الحئهل،نطائتيمذيهابكلوحشبون17

،تعونتعابوتيحت4تعلىوباموت،وديبون

وقريتايم91،وميفعة،وقد"يموت،ويهق!ة18

،الواديئنحدرقيشحروصازت،وسيبمة

وتيحتالمسخيما،وس!فوخقغوز،وتضت03

.6ة12،12-5!:أرخة8

ءأخ4ة3تثرج:معيهين،برخور:11

كل،ال!هلميمالطوجميغ21،تش!يموت

مايكاكانائذيالأمورتينتيلبسيحونتملكإ

يديان"ورؤساتهؤموسىوقهرةخشبوننم!

وكلاعكانواائذينوراص!وحوزوزوزوراتتمأوي

تلعاموكان32.الأرضيىيللثعلسيحونالقيلث

اسرائيلتنوقتلهماتذينينالعرا!تتعوربن

،،د،ص

راوبينبنيحدودالاردنوكان23.بالسثيض

عشماثرهمبحستبزأوبينتنيعيراثهذا.غرئا

.والفرىالفذنيين

أ،2
يدمتبجقحصاجاذسيئطموسيىوعطى

مالبكل،تعزيرأرضهمفكانت025عشائرهم

كروعيرإلىغفونتنيأرضيىولص!،جلعاد

رائيماإلمطخشبونوين26،ربةقباتةالتي

حدودإلىمحنايتملاوين،وبطونيتمالمصفا؟

س--27.6ص-
وتي!،هاراتمتيمتالاردنواديوي.دبير

تملكيماتقئةأي،وصافون،وس!تهوت،يمرة

غرباالأردنيحاهاالتيحشبونمللثسيحون

جاذ-بنيميراثهذا28شمحالأ.يهتروتوبحر

.-والفرىالمدد!ينعشاثرهمبح!تب

ميراثهممت!ىسيئ!يص!موسىوأعطى92

ينأرضهمفكاتت31عثائرهم،يخحتحب

ميلث،عوقيتملكإجميعوشمقتتقحنايم

فيائتيالستينيائيرترىوجميغ،باشان

غشتاروتوومنهلمحلعادونصص31،باشان

فيعوجمملكيمافيمدينتالزوهما،وإديىعي

عشائرليصصاعط!تالأرض!يللث.باشان

مت!ى.بنماكيرقبيل!

أ-8.ة18تثرج:14
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موآلتسلفيموسىأعطاةماهذا32

فا،لاوجماصيئطأما33.وأريحاالأردنشرقي

هؤا!رائيلإلةالرد!لأن،جضةموسىأعطاه

!.لهمقالكما،جضئهم

كشانأرضقعمميم

أرض!فيإسرائيلتنوآمتلكةماوهذا41

وششوعالكاهنألعارر*إتاةقلكهم.!كنعان

فغلوا2.اسرائ!يلتنيأسباطورؤسالملودبابن

يسالزعلىالرلثأممتكمابالقرغيما،ذللث

لأن3.الستثإونص!الأسباطللتسعيما،موسى

السئبطوبصفللسمبطيزأعطىكانموسى

لسيث!يع!ولم،الأردنشرقيفيجصتهم

يوسمفتنيأن"وذيلث4.بضهمجضةلاوي

يكنولم،و%قرايممنح!ى:س!بطينإلىآنقحمموا

للسمكنىمانيسيوىالأرضيفبجضةلاوييتني

أمركما5-"ومقلكايهميقواشيهموضواحيها

الأرض!.وقس!مواإسرائيلبنوفعل،موسىالربلم

بيمسالبتهوقالواتئوغإلىيهوذاتوفتقاتم6

ء-م!ى

قاكمماتعردت"ان!ت:القنرييفنابنكالت

فيوشأيخثشأفيلباللهزجللموسىالرب،

حين،ستةأربعينآبنأناكست07بزنيغقأدشى

ترنيعقادش!ينالرتثعباموسىأرس!قني

أعرده.كن!تبماوأعقمتهالأرفيلتقحميى

ووء5ءء-

التاسشفادبوامعيكانواالذينإخوانياثا8

18:25.18:2؟تثعد+:رج

العازار:.الأردنكربيأي:كنعانأرض:1401

.الكهنوتلىئاسةفيوخليفنههرونإبن

26-28.:02عد

ونصفتبائلتعقيتلماذاالآيتانهاتانتبين!3-4

اوه14

للرلثالانقيادأح!من!ثأتيوبما.ال!ثتعحبتلولب

-وقاك:اليومذ!!لثفيموسىحق!9.صكلإلهي

ولبنيل!للثتكونقدملثدا!حتهاائتيالأرضى

للز!ثالانقيادأح!سصنتلأنهثالأبدا،إلىمفكا

منحياأبقانيإن.الرل!ها:والآن01إلهذ.

خض!ومنذأتي،وغذكحاساليومإلىالحينذلمجث

بهذاموسىالرب!خاطتحينستةوأرتعبن

فأنا.البريإفيساثرونإسرائيلوبنوصالكلام

اليوتمأرليولم"،ستةوثمانينخمئسيأبناليوتم

اس!يلمتاقوثا،موسىأرستتنييوتمكن!تكماقوتا

أعطنيتالآن012سايماصوالرجوعصالهجومفي

ذيلثفيالرب"ب!وغذفيائذيالجبلهذا

نأصاليومذللثلبشمدتفأنت.اليوم

فغسى-حصينةعطمةمائاهناكللغناقيين!

الرب!".وغدكحافأطردهم،تعييكوالرب

لخكا.خبرونوأعطاةتشوعفباركه

الانقيادأحس!نلأنه،اليومهذاإكفأثتلكها14

قبلأحبرونآسموكانآ05اشراثيلينيإلهللرلث

فيرجلى-أعظمإسئموهؤ،أربمقرية

الحردب.ينالأرضىوآستراخصبالقنامئين

يوذاأرفي

بالفرغ!تهوذاشثطجص!ةوكاتت15

صينبرليماإلىأدوتمحدودينعشاثرهميحستب

ينالجنوبيخاهمفكان2.الجنولبطرفيفي

يعقوبأبناءنلمنإسائيلبنيقبائلتكوفت.قيلة

أبناءولكن،بهخاصةأرضللاوىيكنلمءكرالاثي

قبيلتين.كؤنوايوسف

.أ:13عدرج:8

ح.13:22عدرج.المناتييهطة12
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آتجا؟فيصالخليجينالقيمبتحرشاطئي

وإلىغقربيمقعلةإلىجزئاثم3،الجنولب

إلىبننيعقادشجنولبينويصغا،صين

،قرتإلىويميكأدازالىثموينحصرون

يضر!واديوإلىغصمونإلىقرغ"وتعذ

بنيحاهوهذا.الفتوستطالبحرعنذوينتهي

ينالتترقيجقيماوين5.الجنودبحقةيهوذا

فإلى6.الأردنطرفيإلىالضيببحرءخليج

ححرإلىالعربهتيبشماكويمزحجلةتيت

يندبير!إلىالحاويصعا07زأوبينبنبوهن

فباتةاتذي!الجلجالينحؤفثطلآعكوزوادي

ميا؟إلىثئموينالواديجنولتائتيأدميتمتعقة

ومجنذ8.روتجلعينإلىوأخيراشمعيعيني

ء،

تبومىجانبإلىهنومابنوادفيإلىالحد

رأسيإلىويصعاطأورشليموممب،4جنو

طرلتفيغرئاهنوتمواديتجماةهؤاتذيالجتل

رأس!ينالخاوبمتذ9شمالأ.الرفا!موادي

جتلمالبإلىوينفذنفتوحمياهمنغ-إلىالجتلى

يعاريم.قريةهيائتيتعلةإلىوكلتذعقرون

كا،سعيرجئلإكغرلاتعقةجمنالخاويميل01

كلفىص

جاذبإلى11ثطلاتعاريتمجتلجمانتويمر

جتلفيوتمرشكرون-إلىوممتاشتمالأغفرون

المتوستطالبحرإلىوأخيرايبيثيكإلىوينفذالمعل!

جانبكلمنيهوذابنيحدودهذ؟12.كربا

هـعثائرهمحسصبعلى

خ.5ة34عدرج؟صروادى:1504

38-93؟:01نبالمذكورةغيرهىدبيرةة7

:الجلجال.حبرونمنوالؤيت12:39؟21ت11

.915-ة5؟02-91ة4فيالمذكورغير

فييسمايعنابنيكاتتيئشوعؤعطى 113

وهؤ،الربرأمرروماح!تبعلىتهـهوذابنيوست!

فالردا4.خبرونهيئاثتيغنان،أبوأرخقرتةلم

شيثماجمآ:الثلاثةغنانتنيهناكينكات!

إلىهناكببنوضجذ15،وتلماقيوأحيمان

سيفر.قرتةقبلادبيرآسموكان.ذبيرسمكاني

وآحتقهاسيفرقرتةهاخم"قن:كالبفقال16

عتنيخلفآحتلهاا07ا(زوتجةآبتتيعكسةاعطييما

زوخةآبتتهعكسةفأعطاة،أخوكاتحبقنازبن

حفمهاكاتتمغإلييماقادتةهىوتيتما18.ته

فتزتت.أبيهاينحقلأتطئتأنعلىغتضيثيل

قث؟""ما:كاتحبفسأتها،الحمايىعن

أرضاأعطيتنيفأنت.بزكة"قبني:فأجابته91

أضنابيغافأعطاهاما؟،.تناليغفأعطنيجنوبثة

تهوذأتنيشئ!ميراثروهذا02.والسمفلىالعليا

عثمائرهم.يحم!ب

قئفيينلهماتتيالمانوكانب21

وعيذزقبصيثيل:أدوتمخدودإلىالجنولب

شنوقاب23وغدعذةوديموتةوقيتة22وياجوز

وتعلوتوطالأوزيص24ويثنانوحاصور

وهيئوخصرونوقريوتوخذثةوحاصوز

تجذةوحضر27ومولاذةوشتماغوأماتم36حاصور

وبئرشوعاك28ءوحضرفاتطوتيتوخضمون

وألتولد03وعاصحموعييموبعقة92*ويزيوتيةستبغ

وستن!تئةومدمنةوصحقلغص31وحرتةكسيل

ادوم.فيالموجوديخرهومعيرجل:01

.21؟41رج:عناقأبو:عا

الحصوذ:اليونانيةنب.العبرقيفبهكذا.بزيرنية:28

.ألمجاورة
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بقراها.مالبيسغ.وصيعوز،حبرودالمذد!جمتة.يىمونوغينوشيلحيمولباوت32

وبوطةوزي!وكرت!لوتعون55بفراها.!مديةوجمثرون"يسع

وجبغةوالقاين57ويقدعاف!-وزانوخ*ويزرعيل56وأشتةوضرغةأشئأوذ:السئهلوفب3

و"ءلم5ص،ءلمص/يربرص2وص".ا.(3

يقراها.مدلؤع!ثر.وتجمنهويرمو!!3وكينائمولموحجنيموعينلوحور

وتغازة95وتجدوزصوزوتيمثحلحول58وغدينايبموشتعرايئم36وغزيقةوسوكوةوغد؟ئم

يقراها.مدنييسث.وألتقونعانوتوتيتامدينةعحثزةأرخ.وتايموجذيرووالحديرة

والرك!لة،يعاريمقرتةوممآبعلوقرتة06بقراها.

يقراهما.تديتتانيو؟لعان38جاد3وتجذوخداشتةوضنان!37

وستكاكةويذينالعرتيماتيت:البر!قيوفي61وغجلونوتصقةرلخيتنن93وتقيثيلوالمصفاة

بىو!وءكلصرو،صو-ط04

ست.حديوغينصالملحومدينةوالنبشان62وبيتوجدبروت41ويهتليش!ولحمائموكبون

يقراها.ئاني.مدينةع!ثئرةسيمث.ومقيذةونغمةداجون

صص!،س

يقدزفمأورشحليم!،س!كانالتبوسيونواقا063يقراها

.ءصسءصصروروءلمكلءلة42
بيمعالمبوسيونفاقام.طربهمعلتهوذابنوواشنةويفئاح43وعاشانوعاترو..

ص.اليومهذاإلىأورشليتمفيتهوذامالبغ!ع،وقريثتةوأكريبوقعيقة44ونصيب

بفراها.

أواييمحمةكقرونوجمن46وئراها،وتوابعهاوغقرون5

منبالقرغيمايوس!بنيجضةوكانت16أشدوديجاورءماكلالم!توس!طالبحرإلى

إلى،شرئاأريحاميا؟إلىأر!اترلتالأردنء.وتراها

إيل.تي!تتجلإلىأريحاينالمماجمذ؟الير"ل!وتوايعهاوغزةوقراهاوتوابعهاوأشدود47

حدو؟إلىوتمرلورإلىإيلتيتينتنفذوهي03المتوسطوالبحريضرواديإلىوقراها

إلىغرئاوتنخدر3كطاروتإلى،الأكتينول9"ود"نةوسوكوهوتتيرشمامير:الجتلوثب8

السئفلىحورونتيتحدوبإلى،التفقطئينحدو؟واشيمو،وعنابكل"!،دبيروهيئستنةوقريه"

المتوس!عل.البحرعندوتنتهي،جازروإلمىإحدى.وجيلوهوحولونوجوشمن51وعانيم

وأفرايممنسئى،يوسفآبنافأخذ4.بقراهامديتةعثئرة

بح!بأفرايتمتنيحدودوكاشا5جصحتفما،وتيث3!وتنوئموأشعانرردوقةوأرالث52

تيتإلىشرقاادازعطاروتينتمتذعشاثرهموهيارخوقرتةوخمطة54وافيقةتفوخ

مدينة.وئلاثونخصىهوالمج!موع.وعرونتع32:

معشمعونمدنجمعالكاتأننعرفحينالفرقنفهم

.91:9رجصوذا.مدن

.91:18ن!المذكورةيخرهي:يزرعل:56

كاليفلطيينكنحافيشب:الأكيبئ:1602

.3آفبالمذكوربن
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ينالمكمتيماإلىغرباوتنفذ6العلياحورون

منفيهاوذمز،شيلوهتيماتآإلىشرفاوتميلال!ثئمالي

.إلىتنوخةينوتنخدر7تنوخةإلىالشئرقي

إلىوتنفذأريحاإلىوتختهيؤلعراتغطاروت

قاتةواديإلىغرباتقوخينوتتوخه8.الأردن

سيث!جضةهذ؟.القوس!إالبحرجمنذوتنتهي

جميغعداما9،عشاثرهمبحس!سبأفرايتم

وست!فيأفرايتميتنيبقراهاالقفرور؟المالب

الكنعانيينيطردوا"؟وأ.شحتىتنيميراث

بنيتينالكنعانسونفأقاتمبجازز،المقيمين

يؤذوناعبباوكانوا،صاليومهذاإلىأفرايم

الجزئه.

من!يحصة

ش!مىل!جطبالقرغيماالجضةوكان!ب17

شسئىبكر،لماكيرفكان.يوس!فيكرلأئهلم

كانلأتهوباصانحلعادأرضى،حلعادوأب

متس!ىيتنييالقرغيماالجصةكاتمبثتم2مقايلا.

،أبيعارزيتنيعشائرهمبحستب!الباقينالذكولي

وبني،شعكتموتني،أسريئيلوتني،حماقتوتني

حاقربنضلفحادوأما3.شتميداغوتجني،حاتر

لهيكنفم9،شسىبنيماكيربزحلعادبز

تنايه:أسماةوهذه.تناتتهكاتتوإنما،تنون

إلىفتقامن4ؤدرضةوجملكةوحجتةونوغةمحقة

وقلن:ؤساءوال!نودؤبنيوتشوعالكاهنيألعازاز

كأقربائ!اميراتائعطتحابأنموسىأمر"الرب،

?صء
كإخوةالرب"بامرميراثافاعطاهن".الذكولي

.دورمنطقة:أو.الثلاثالتلال:17011

17281و

أرضىعداماأسهمدثترةشسىفناك5.أبيهن

متسثىتابلأن6،الأرذنشرقيوباشانحلعاذ

ي!نيجلعادأرض!وصازتكأبنائ!ميرائاأخذن

الباتبن.مسئى

فيالمكقتيماإلىأشيري!منسئىحذوكان7

س!كانليثمملخنوباالخاوآشذ.شسكيمشرقي

وأما،لمنم!ىثفوحأرض!وكانت8.ثفوغغيمت

فكانتمشىحدوبعلىهيالتيتفوحم!ينة

إلا.قاتةواديإلىالخاوينخلإر9.أفرايتميتني

الوادقيينالجنولبإلىالوايغةالمانهذهأن

خذوكان.منسىمال!تينفيمالأفرايمصاءزت

المتوسئط.البحرإلىالواديشماليم!نمنئى

وخذهما،يمتسمى4والشمالأفرايتمالخنود!"أ

ي!اكروإلىشمالاأشيرإكيمتاوهؤالبحر

وأرفيياكرأرضيىفيلمنئى"وكان.شرفا

تبتعاتمومدينة.وتوابعهاشانتيتمدينةأشير

عينوس!كان،وتوابعهادوروسمكان،وتوابعها

وسمكان،وتوايعهاتعتلثوسمكان،وتوإبعهادوبى

يقدزوأ012!الثلاث4والتلا،وتوايعهامجدو

فأفاتمالمانهذ؟تسملكواأنصش!ممىتنو

تنوتوقيولضا13.الأرضيهذ؟فيالكنعايئون

ولمحزتةالكنعانيينعلىفرضوااشراثيل

تطردوفم.

باطث"ما:لتشوغيوسمفتنو4؟وقاك

ا،واحاو!تهفاواحدةجصةبالقرغهأعطيتنا

يبايىكنا؟"الآنإلىوالزب؟كثيرشعبونحن

كثبراشحئاكنتم"إذا:تشوغلفمفقاك15
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الغالبإلىفآصغدواأفرايتمجتلعقيهموضان

أرضيىفيهناكالأرض!لأنفسيكموتهدوا

يوسئف:بنوفقال!69والرفاثيم*".المرزتين

لجميعإنثئميكفينا،لاوحدة"الجتل3

مز!ابالواديأرضيىفيالمقيمينالكنعافين

شانليتفيأتذينينه!اس!واد،حديدول

فماك017""تززعيلواديفيائذينأووتوايجها

شدء"أنتمومتسىلأفرايتم،يو!صلتي!بيتث!وع

جضةلكميكونفلا،عظيمةقوةولكمكثير

غابكللأنهالجللكميكون"أبل،واحدة

فت!رددرنسقييما،يك!للكمويكونفتقفدوته

وكانواحديل!تركبالتل!مكانولوالكنعانحين

.أشيداء((

القبائلسائرحصص

وتضبوا"ييلوةيخأإسرائيلتشوآجتقغ18

الأرضنأخضعواأنتعذسالاجتماعخيمةهناك

دونأسباطسبعإشاثيلتنيينوتقيئ2.كلها

متى"إلى:إسرافيليتنيتشوعففاك3.جضمب

الأرضيىلآميلافيالدخوليفيمتكاسيلونأنتم

كلمقهاتوا؟؟آبائممإلهالرب!أعطاكمالتي

كلصلمصص

الارضيإلىدارسيلهمرجاليثلاثةسيثط

م!نسيئطكلنصيببحم!بل!ق!موها

سبعةتق!يموتها5إلىترجعونثتم،أسباطهم

وبيث،جنوباخدهمعنديهوذافيقيم،أقسام

.الأردنقيءتقع:والرفائيمالفرزيينأرض:15

بنيعلىيتفوقوناكنعانيينجعلتحدبد.مركبات:6؟

الجبية.بالمناطتىإسائيلبنوأقاملهذا.الحهلفيإسرائيل

.ح91:18رج:يزرعيل

18و

قق!يمونوأنته!6شمالأ.حذهمجمنديوشف

لكمفالقيئإليوتحودونأقسامسبعةالأرض!

لافاللأوولون7.إلهناالرلتتدتيبيناغرعةا

هؤالرب"كهنوتلأنتينكملهمنصيت

متستىشئ!ونصفوزأوبينوجاد،جضتهم

لفمأعطاهاائتيجقمضهمالأردنشرتىأخذوا

الرد!".عبلأموسى

الأرصي،يتقسيمصوذخبو!الرخا،فقاتم

وق!موهاالأرضفي"تجؤلوا:تثوغلفموقاك

2س3

أماتمفناتينكميالقرغإاوزغهاحنىإليوعودوأ

الأرضيى،ليئفجالوا9شيلوة".فيالردث

إلىوعادواأقامسبعةالمدلبيحسسبوقسموها

تثوعلفهـافألقى01.شيلوةفيالمحلهإلى،تشوغ

الأرضىهناكوقستتم،الرب"آأماشييلوةفيالقرغة

شثطكلنصيصبيحستبإصائيلتنيعلى

بنيلينبنيامينسيثطأرضى"فكاتت.ينهم

الشمالجههصمنوممب12،يوسحف"وجمبيهوذا

ثئم،ثمالأأرمحاجانبإلىضعوذاالأردنصت

آون.تيتبريإجمنذوتنفذغرئاالجتلفيصعوذا

حانبهاإك،لوزإلىهناكمنالحا!اوتمر

إلىويشدر،إيلتيحتوهيئ،الجنوبى

حورونتيتجنوبيالجتل!علىإذازغطارولت

القغرلبجقةصينجنوباالخاوبمنذ14.ال!ئفلى

يخذوتنفذحورونتتتجاةأئذيالجتلإلى

يتنيمدينةوهيئ،تعاريتمقرتةهيئاتنيتعلفرييما

ف!يهاجحل.انرائبمأرضفيتقع:شيلوه:1801

بنيكلفيهمحتمعدين!امركرافصارتالعهدتايوت

إسرائيل.

أورشليم.ضمالىبنيامبنأرضتقع:11
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جقةوين15.-الغردبجفةمنهذايهههـذا.

يعاريتمقري!طرقيمقالحةيمتاالجنرسب

إلىيخحدزثئم16نفتوحصمنتعإلى"غرباويخرج

فيائذيهئوتمآبنوادتيتجاةالجتلقئفي

ءو

هنوتموادتفيوينخلإر،شمالاالرفاثيموادي

غبنيإلىتنزذثئمج!وبا،تبو!نجايبإلى

ثم18تشصىغينحتىشمالأويمتذ17،روتجل

إلىوينخدرأدميتمتعق!مقايلولتجلطوتإلى

عربةتيستجاناثمالأوتمر،هـأوبينبنبه!قن

الغوهـءوينحلإهـإلى

وتنفنثححقةتستاك!الخذ22صو91
-..-سيمرلم

الأردنمنتهىإلىثظلأالميببحريسالبعند

الأردنبروكان02.الجنولبخذهوهذا.جنوبا

3ص5كل2و

نجنيامينارضىهذ؟.الشرقيجههسينيحده

عشائرهم.!!حستبجانبكلمقيحدوبها

يحسضببنيامينسيثطفانوكاتت21

قصيم!وغمقحجقةأرمجا.وتيت:عشائرهم

والغؤغ33إيلوتي!توضحارايتمالغربيماوتيت2

وجتع،والعفنيئالعموديئكفر؟2وعفرةارةوالفا

وجبعون25.يقراولمدينةع!ثئرةآثتتافهناك

والموصةوال!شفيرةوالمصفاة26وسةينلرتائةوا(ش

تصسصصصأت27
لفواوصيلعس38وفىالةويرفئيل3ور

فهناك.ويرتةوتجبغة،أورشليموهيئ،وتبوم!

بنيامينجضةهذد.بقراهامدينةعشثرةأرقي

غمائرهم.يح!ب

وهىجاسينةاليىنانيةفي.العبريةيخ!هكذا.غربات15

وبنيامين.يهوذاببنالحدودعلى

بايع7ة15في!ذكورموضع:جليلوت؟8؟

.ح15:7رج-الجلجال

ل!حيئ!بالقرغيمااخانيةواالجضةوأت!ب91

أرضمهموكاتت،عشائرهمبح!ضبشيمعون

أرضحهمفكاتت2تهوذا،تنيأراضيصمن

شخقر3ومولادةوشتتغسبكلحمئرعلىلتمل

وخرمهوبتول؟وألتولدوعاضتموبالةسئوعال

وتيتآسوسةوخصرالقركبوقيوتيتوضققغ5

يقراها.مدينةعحثثرةتلات.وشماروحينتبأوت

مالبأربمفهناك.وعاشانوعاتروهـثونوغين

المال!تللثخوكاتتيالقرىوجمجع8.يقراها

تنيجصمة.الخنولبراتةوهي،بيربعقةإلى

تنيجضةوكاتت9.دثماثرهميحستبشيمعون

هذالأنتهوذا،يبيئاثتيتبلذينثيمعون

تنينصيإمنفصاز،عفييمزائذاكانالمفلث

شيحعون.

لمنيبالقرغةالثالثةالجضةأوأتبا

أرضهمفكانت،عشاثرهمبحم!بربولون!

عؤخدهمويصغا11.جنوباياريذإلىتمتد

اسادياويبلعدتاثةاإوتضا!رووقرغآ4الغرلب

شرقاساريدمنيميلثتما3،تقتعامقبالةائذب

الذبر؟إكوينفذتابوزيهسلوتحدودعلى

الىشرفاتمرهناكوين613يافيغإلىويصقا

ءرو

رمونإلىوينفذقاصينوغتحايخرتجتشرقي

إلىيئمالآخوتهاالخاوتدور14تيغةإلىويتجه

وقالة15قتحئيانواد!اقيوينتهيخئاتون

فهناك."الحتموتيتوتداتةوشيمرونوتهلاك

نقالم!بينالجليلوصطتقع:زبواونأرض:.؟.91

.،ح42آرج)شيروأ(ح23آرج)

بيتغرزبولوذأرضقيالواقعةلحمبيتت5؟

.ا:ارا،12ة17أصمفطالمذكورةجيوذا
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تنيجصةهذ؟016يقراهامدينةمحثئرةآثنتا

وقراهاالمال!منعشائرهمبحسضبزبولون

يتنييالقرغ!الرابعةالجصحةوجاءلب17

فآمتدت18.عشائرهمخشيما-اص*

وشوتيمويهحئلوتتززعيل!إلىح!دودهم

وقشيونوربيت02وأناحرةوشيثونو!ارايم91

وبيمتحاةوعينيجتيمويهتوزثة31وآتمى

وشتخصيفةبتابوز!الخدوذوتتضل022ق!حيمى

جمنذالحدودهذ؟وتنفذشصمى*،وتضت

يقراها!مدينةعشئرةسي!ثفهناك.الأر!ن

بنعثائرهميحستبي!ماكربنيهذ؟جضة23

و!راها،الحال!

لتنيبالقرغةالخاجمسةالجصةوكانب24

أرضهمفضبفت25،عشائرهميحصت!بأسئرء

وغمعادوأكفقلث26واكسشالتوباطنوحليئ!!ة

يبتهوشيحويىكرتل!إدغرئاوتمتاوممثتآذ

+/ندا-صءالىفا+ر.الأ.ر-27

لمجوبي!ءصرصهلإ؟و!ج!

العايتيتيبشماليفتحثيلوواديربوأونإلى

عبرونءوإلى28شمالأكابوكإلىوتنفذ،وتعبئيل

5لة.زصحيدونوت!بلغ،وقانةوخمونورحولت

،ضور!حضنوالىالراقةالمطكل.الأ4"ت92
صءسءرصوصد

وهيئ.ا(صتوصت!البحرجمنذوتنفذحو!ةإلىثتم

وغريجنيمبارتبحيرةجنوبيياكرأرضنقع:17

.الأردن

بقطعالذىالخصبالسهليعمىيز!عيلباسم:18

.16ت17رج.النربإلىالرقمن(لجيل

م!نها،القريبللجلاحمهاأع!!ديخة:نابور:22

لت.ونفنالىوياكرزبولونببنالحدودعلى!قعوهي

38.:91؟ا":15نيالمذكورةغبرهي:شمس

.كنعانلألأرضالظليبالاحملأشيرقيلةأقات:24

وأفيقوعمة03وأكريت-ته!الالتتشمل

بفراها.هدينةوجمضرونآثتتالبفهناك.وزحولت

المالزينيعخسائرهمأشيرتنيجصةهذ؟31

وفراها.

يتنىلالقرغيماال!تادسةالحضة-كاة32
.صءل!و

فآمتات33عثعائرهه!.يحسبتفتانيول

صمعننيتمجمندالملوطةين،حال!ينح!دودهم

.الأردنوإلى،تفوتمإلىوتنئيلالئاي!بوادامي

،لا"صء!.34

حموقإلىهناكوينتابورازنوبإلىوعربا

يهوذاوإلىكرئاأشيروإلىجنوبازبولونإلىتئم

المال!ينتروهناك35قا--الأردنوإلى

وكنارةوزقةوحمةوضيرضذيمالمحضنة

وإدزعيوقادشى37وحاصوزوالرامهوأدامة36

وحوريمإيلومجدلويرأون8!حاصوروعين

عشثرةيعثغقهناكشتص!.وتيتغناةوتيت

يحمضبتفتاليتنيجصمةهذ؟093وئراهامدينة

وقراها.المال!ينعثمائرهم

يتنيبالقرغ!ال!مئابعةالجصةوجاءب04

أرضفيمآفشتقلتاعشائرهمبحعتبدان*

وأيلونوشتغلتين43شصمىوعيروأشتأولضرعة

وجئئونوإلتقية44وعمرونوثمتةوإيلون3"وبتتة

ص"+صص

ومياة46رمونوتجتبرنوتنيوتهود"4وتعلة

علىرأسافيئكلالفربصوبيمتدجبلالكرملت26

المتوسط.البحر

بعضوحب.العبربةن!هكذا.عبرونة28

.21:03رج.عدون:المخطوطات

صور.تجاهعصنةجزيرة:صورحصن:92

جنيسارت.!كبرةشمالىنفئالىقيةأقامت:32

شافىعلىبيامبنكربأولأدانقبيلةأقاتة،4

ياظ.منالقربالبحر



و91يشوع

يافا.قباتةافبالأرضيىمغوالر؟شن7ال!رقولب

عقيهم،ضيقةدانبنىأراضىوكانت47

-ط-سص

وآمتلكوهاالسحينييخدواحتلوهالشغفحازبوا

دانبآسمص،دانتشتموستضوهافيهاوسكنوا

بحستبدانتنيجصةهذ؟48*،أبيهم

وفراها.الغالبمبنعشائرهم

ء5ص-لفا94
تنواعطىالارض!تمسيمسينفرغواو

تينهمص.فيحاجضةنود!بنلثوغأسراثيل

يمنةوهيئطقمهاائتيالمدينةالرلثبأمرأعطوة"ه

فيها.وسكنالمدينةفتنىتأفرايتمجتليةسازخ

ألعازاز"قمسقهاائنيالجضمقهيئهذ؟51

إسراثيكئنيورؤسالمنونبنويشوعالكاهن

خيفةبالبجمند،الرلثأمامشيلوةفيبالقرعة

الأرضي.يسضيماينآنتقواوهكذا.الاجما!ص

الملجأمدن

يتي2"ئل:لتشوغالرب!وقاك02

أمريممائتيالملجإ"ئذنلكمعئنوا:إصرائيل

منكل!إلهاللجاح!ى3موسىلسال!علىبها

ولىينتلجاتهفتكعونقصلإ،بغيرنف!ساتتل

هذهمنواحد؟إلىالقاتلحهرلث04*القتيل

علىوئقص!المدينيمايمدخلوتمفالمالب

مكاناويعطوتةالمدينيمافبفتقبهوتهقضستهشئيويخها

يس!لمونهفلاالقت!يلوليتبعهفإذا5فييما.يقيم

يافا.فبجمراليرقين46:

لثمعندالثمالفيأقامواثمأرضهمدانبنوترك:47

.الأردنمنابموفرب

.اح:14ر!:زارالط:51

العدد9-35:340عدرج!الملجأمدن:0202

،6ة35عد؟7-8ةآرج.مدنستهوالتقليدى

21285و02

غنقعبير)وماقصديغيرفقلمافغللأئهالقايل

حينإلىالمدينيماتللثفيالقايلويقيما6.بعفو

الكاهنيموتأنإلىثم،تحكيهاأمماتموقويه

ذيمثفني.الأئامصلخثفييكونائذيالعظيم

هرتاتتيوالمدبنيماأهل!إلىالقايليعوذالوقب

جمنما".

ص!
نفتالي،جتلفي،الجليلفيقابش!فعينوا7

وهي،أرقيوقرية،أفرايمجملفيوشكيتم

الأرذنشرقيوفي8.تهوذايم!جتلفيخبرون

منال!مسهليأالبريةيخأباضرآختارواأريحاعند

أرضيىينحلعادفيوراموتزأوبينأرضيى

متى.أرفيينباشانفيوجولأنجماد،

إسرائيلتنيلجمعصالقلجأمانكانثتللت9

كلإليهايلجاحتى!تينهمفيماالنازليوللغري!

القتيلوليبتل!يموتفلاسمهؤا،نفسيقايل

القح!ميما.أماتموقوي!قبل

اللاويينملىن

ألعازاز!إلىاللأويينرؤساةوتقاتم21

إسراثيلتنيورؤساءنولببنتشوغوإلىالكاهز

"أمر:كنعانأرضيفي،شيلوهنمبلفموقالوا2

للس!كنىمانانعطىبأنموسىيسالبعلىالربفى

إسرائيلتنوفأعطى3لمهاثمنا".قراعمغ

ومراعمهاالفذنهذ؟أرص!هميناللأوتين

.اح35:2عدربئ:القتيلول:3

وحبرونوشكيمنفتالمي()فيتادشمنلكلكان7:

ملجأ.مدنالمدنهذهفجعل،مبد

93-6.66:أخارجا-210:45

.اح:14ر!المازارش:ا
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الرب!.أمرماحم!ب

سيئطينالقهاتيينلقبائلالقرغة"والقتبا

عثئرةئلاتالكاهنهرونيمنيفكان!لاوي

وتنيامين.وشيمعونتهوذاأسباطينمدينة

أفراييمسيثطيينفذدزعشثرالقهاتيينولتقئيما5

تجرشونولتني6.متسئىشئ!ويصنيودان

يئماكري!ككأسباد!ب!نمدينةعثئزةتلاث

.باشانقيمتسىسيئ!ويخصنيوتفتاليوأشير

عمسرةآثتتاعشائرهمبحهـسبقراريولتني7

وشبولون.وجادز%وبينأسباطجمنمدينة

المانهذ؟يلأوئيناءائيلتنوفأعطى8

يسالزعلىالربفىأمركمابالقرغيماومراعيها

4-!لصء

اعطتتالنيالمددب2اسماهيئوهذ؟9.موسى

عشائرمينهرونيتني01وثيحعونتهوذاين

خرتجتالقرعةلأن،لاويبنيمقالقهاتيين

أبووهؤأرخقرتةأعطوفم11أولأ؟لفم

يهوذاةجبلىفيحبروناليوموتدعى،*عناق

المدينيماحقولافأتا29.المراعىمنحؤتهاوما

يفنا.بئيكالتفأعطوهاوقراها

مدينةأعطواالكاهزهرونولتني13

ولبنةومرأعيهاالقاتلىملجأمدينة،حبرون

ومراعيهاوأشتموعومراعيها"اوبيرومراع!يها

رمراضها،وغين16ومراعتهماودبيروخولون15

ي!عئعجميعهاومراعيهما.شمسىوتيتويالة

،ص*رو

ينلهمواعطيث17.وشيمعونتهوذافيمدد!

وغناتوت18ومراعتهماوخبعتجبعونبنيامين

ماني.أرخخميعهاومرإعتفما.وغلمون

.15:13؟14:12ر!ةعاقأبو!11

أكاذ.:اليونانيةفي.العبريةفيهكذا.عين:16

21

تلاتالكقنةصهرونتنيمايىجميغتت1

يمراع!يها.مدينةعشئرة

فأعطوهمقهاتعثائريخأتيئمنوأما02

أعطوهم21.أفرايتمسيئ!ينمانابالقرغه

أفراييمجتلفي،القايلقلجأمدبنة،!كيييم

حورونوبيتوقبصايتم22.ومراع!هماوجازر

سيئطوين23.مآلطأرقيفخحيعها.ومراعتهما

وتجتوأئلون"2،ومراعيفماوجئتونإلتفادان

وين25مالبأرقيفخميعهاومراعتهمايىئولن

أجماوإبلائيم!تعتلثمت!مىعشرةنصض

جمنتقيئلقنالمذد!جميغفكاتت26.مديتتيني

يمراعيها.مالبعثئرقهاتتني

ينأعطوأاللأوئينينتجرشونولتني27

القايلقلجأومدينة،جولانمثسئىسيئ!يصني

أفيومراعتها،ويغشترةومراعتهاباشانفي

وذ"برةيشيونت!تاكرسيثطوين28،ملىيتتيز

ومراعيهما.تجنيتموغينرترموت92ومراعتفما

ي!ثتآكأشيرسيث!وين03ئلألأ.أرقيفخميغها

ورحوقيوحلقة31ومرإعتفماوكبدون

مدينة،قابثىنفضالمماسيئ!وين32،ومراعتهما

وحفوتومراعتها،الجليلفيالقايلملجأ

مالب.تلاثفجميعها.ومراعتهماوقرتان،دور

عشائرهميحبالخرشونيينمالىتفكاة33

يمراعيها؟مديةعشرةثلادثط

أعطواالباقيناللأويينقراريولعشاثر

وبمتة35ومرإعتهماوقرتةئقتعاتمربولونسيثطين

مالؤ،أربمفجميعهاومراعحهماونحلال

جتفتكررالعبربةأما،اليونانيةفيهكذا.ابلائجة25

رمون-
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ومراعيهماويهصمةباصررأوبينسمثطوين6!

أرخ!فجميعهاومراعيهما-وميفغةوتديموت37

ملجأمدينة.راموتجاذسيثطوين38،كلدماني

ومراعتهاومحنايغومراعيهاجلعادفيالقايل

أرقيفجميعها،ومراعتهماوتعزيروخشبون

الباقينقراريتنيمال!جميعفكاتت04مالإ.

ع!ثئرةآثتتيسثائرهملح!تمبلاويسيئطمن

!سلمء

جمغ"فتلغتبالقرغيما.لفماعطيتمدينة

ثمانيئاسرائيلبنيأرقيوست!ل!لاوتيئذني

وهكذا.خولهاين42يمراع!يهامدينةوأرتعين

المالز.تللثجميعتوزغث

الأرضيىجميغاشرائيليتنيالرب"وأعطى43

وأقاموافتطكوها،لآبائهميعطيهاأتهحق!اتتي

يحم!بجانبمكلينالربلموأراخهم044فيها

تصمذو!لآبائهمأ،عقيهأقعتتمماجمغص

متتتمبل،أعدائهمسجميعينأحدأماتهم

سقطوما045أعدايهمجميغأيدييمإكالربو

الرب4تاتهاائئىالوعودصجميعينواحدؤعدين

!صءء

تئت.كلهابلإسرائيليتني

ديارهمالىالأودنشرقيأسباطعودة

جادوتنيرأوبينتنيتشوعوآستدعى22

"غملتم:لفموتاك2منىسيئطونص!

وستمعتمالردثعباموسىبيماأتركمماصبجميع

تتركوارلم3بيماأقرتكمماصجميعفييقولي

وخمظتم،ءاليومهذاإلىاسرائيلتنيإخويمم

إلفكمالربوأراخوالآن04إلهكمالرب"وصئة

فينجدهما.المخطوطاتفيناقصتانآيتان36-*ت

منالمقابلةالقانمةومن،واللاقييةالونانية

إلىالآنفآنقرفوا،وغذهمكماإخويمم

عباموسىأعطاكمائيوأرصحكمخيايكم

علىآسقروال!في5.الأردنشرقىفيالرلث

موسىبهاأوصاكمائتيوالمث!ريقهبالوصمهالعقل

وتسلكواإلهكمالرث!ئجتواأنوهيئ،الرلثعحد

بهوتتمسكوا.وصاياةوتحقظواطرق!،جميعفي

وباكهم6".ونفوسيكمقلويكمبكلوتعمدوة

ديايىهم.إلىفرتجعوا،وضرفهميشوع

أرض!امنسمىعشير؟يمفموسىوأعطى7

يشوعفأعطاهمالآخرالنصفوأفا،باشمانلب

وجمندماالأردن2.غربيئإخويهممغأرضا

لهم:قاك8كهموباديايىهمإلىيثوغضرقهم

وبمواش،دياركمإلىتعودونكشيره"بخيراب

ص!بر

وحديدونحاسيوذقحبوبفضهحذأ،ك!هـة

معأعد)ثكمغناثتمفآقتسيموا،اجاكيرةوثيالب

وبصفجادوتنوزأوبينتنوفعاد9."إخوتبهيم

شيلوهينإسرائيلتنيسائرعندينمض!عىسيثط

أرضيىإلىوآنققوا،كنعانأرضىفيائتي

ضاأخذوهااتتيضليههمأرضيىإلى،حلعاد

مرسى.لسالطعلىالردثأمرما

بأرضيىاليالأردنيقاعصإلى"أوجاؤوا

مذتحاالأردنض!ف!علىهناكوتنواكنعان

:يقولتنإسراثيلتنيساثرفتيئ011ضحخما

منسىس!ئطويخص!جادوبنورأوبينبنو"بنى

حدو؟فيالأردنصهرعلىكشعانأرض!فيمذبحا

تنيسائرذلثستمتيافلما2ا(0إسرائيلك!

إليهمتصعدواحتىشيلوةفيأجتمعواإسرائيل

عددعلىلنحصلضروربتانوما62-6:66أخا

.04آنطالمذكورعثرةالإئننىالمدن
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ألعازازبنيخنحاسىوأرس!لوأ413.ويقاتلوهم

ينهمواحدكل،رؤساءع!ثمرةومغه14الكاهن

أفجاؤوأ5:إمرائيلأسباطينسيطرئيح!

ما16"هذا:لفموقالواجلعادأرضيفيإلييم

الخطيرةالمعصيةهذ؟ما:الردث!بايقوذ

غنأليوتمفجدتم.اشرائيلإ،بهاعضيتمافتي

متمردينمذتحاوتتيتمإلهكمالرب2طريتي

اثذيالإثمكفاناأما17الرل!؟علبذلمجث

هذ!إلىبعاينهنتطهرولمقغوزفيآرتكبناة

الرب2*شعبفيالضربةوقدتيحين.اليوم

فأنئئمالربور؟طريتيغنأليوت!جرتئمحثى18

كفبايغفح!غلأاوهو،عليهتتمردوناليوم

لاأرض!كاتتفإن91؟إسراثيلتنيعلىشد؟ا

خلاثتيالرب"أرضيإلىفآعئروابالجباد؟تليق

ولاعتي!تتمردواولاتينناوتملكواضسيهنا!ا

وغأما02مذتجإ-.غيرمذتح2ييناعلينا

خال!حينكلهمإسرائيلبنيعلىالرلتغض!

.؟تهالحخرمشألبفيالرلثأمرزازخبنعا!ن

يخطثيهتمثلمواحدازجلآكانأئهفع

وحذة*".

ويصفجاذوتنورأوبينتنوفأجال!31

هؤ22"الرب!:إصاثيلتني3رؤسامتس!ىسيئط

وتنوتعتمهؤ.القديرهؤالرب،،القديرالإلة

هء-!5ص
حينالرب،علىنتمرذكناإنس!علموناصراثيل

.اليومهذائنذالزبفىيتخينافلا،فغلناةمافغفنا

صصم!5

اوالرب"طربتيغنينحيذمذتخابنيناكناوإن23

شيلو!لمبدمزاحتاالمبنىالمذبحيتبر:22012

.16آرج.اللهعلىتمرروعلامة

ا-9.:25عدرخ:17

عقيهنذبغأو،تقدمةأومحرقةعلي!ينقاتم

إلأذيلثفقفناما04.2الرلبفل!عايئناسلامبماذباثغ

علاقت!سبمما:غذالتيتاتنوكميقوكأدأمخافة

نالأر3الرب!جغل25اسراشل؟إل!بالرب3

فا،جادوكبزأوبينتنيياوتينكمبيتنافاضلا

عصتنيناتنوكمفيزذ،بالرلثعلاقةلكم

لأمذبحالنايتقئملأنف!ينافقلنا26جمباذيه.

تينناشماهذاليكونبل27،يذبيحبماولايم!حزقة

أىننا3بعدنامنوأجيالكمأجيالناوبينوبينكم

وذبائجنايمحرقايناالرلثتعئد!جمثلكمكذلث

ما:ل!نينااكابنوكميقو3ولا،سلاتيناوذباثص

لناهذاغداتالواإذاوقلن!ا28.بالرلثعلاقةلكم

تناةائذيب2الرمذتغانالروا":نقو3،يناولأجيا

شاهداليكونبل،يذبيحهولايمحرقهلاآبالمونا

وأالرلثعلىتتمردأنلناحاشما092وتينكمتيتنا

يلمحرق!مذتحاتبنيئبأنطريميماغناليوتمتحيذ

إلهناالرب2صمذبحغيريلذبيحيماأريلتقدمةأو

".قسيهيهأمماتماتذي

بني2ورؤساالكاهنينحاس!س!جغفلما"3

تنوقاتهائذيالكلاتمهذامغهائذينإسرائيل

عيويهمفيحسصنمنىوبنوجادوبنورأوبين

ألىغلمنا"اليوتم:الكاهنينحاسىلهمفقاك31

يللثأماتةتريمبوالملأئكمتيتنا،الرئث

هناشراثيلتنيفأنقذتمالخطيرةالمعصية

3ءجمفابهآ

ألعازازبنينحاسىبالجواب!ورجغ

إسرائل!جمطمعبدتبحعلىتقدمالذبائحكانت:02

-3.الارج.الاجماعخيمةوأ!ام
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جادوتنيزأوبينتيئعندين2ؤساوالرالكاهن

بنيسائرإلى،كنعانأرض!إلىجلعاذأرضيىين

كواوبابالجوالباسرائيلتنوفرضي33.اشراثيل

يقتاليالصعوبينعفمإعزموامايفقلواولماللة

افبالأرضيىوإئلافيزأوبينوتنيجاذتتي

جادوتنورأوبينتنووسمقى34كقيها.يقيمون

نأتيتناشاهذ"هؤ:قالوالأنفمشاهذاالمذتغ

.1(اللههؤالردث

يشوعوصية

الرلتأرا!حين،كثيرةأئاموبعذ2س

ي!ثوعشاخ،أعدائيمصجميعينإسرائيلتني

تنيصشيوخجميغفأستدعى2،النفبكبز

وقاكوقادتهموقضاتفمورؤساءهماصرأئيل

رأينهـاوأنئم3.الس!نفيكبرث"شمخث:لفم

ينالأتمسيللثبكلإلهكمإلربلمفغلهاجميغ

الفحايىثهؤإلقكمالزفيلأن،أجيكم

الأقمأرض!لكمقحتمثأنطروا.4.غنكم

قضلآهذا،بالقركيمالأسباطكمجضصاالباقييما

الأردنين،أتدئهماتذينصالأتمأراضيغن

إلفكموالزب!05كرئاالحتوسئطالبحرإلىشرفا

أمايكم،ينوتطرذفمتهزففمائذفيهؤ

إل!كم.الرب4لكمقاذكماأرضح!موتميكون

مكتولبهؤماجميغتحقظواأنفينتشددوا6

تحيدواولابهوتعملوامرسىشريعةمحعالبثيئ

الأتيمبهذص؟تختيطواولا7.ئتصالأولاتميئاغنه

ولا%لقيهمأسمتذكروالا،معكمالباقييما

بل8،لهاتسحدواولاتعحدوهاولايهات!حيفوا

هذاإلىقعلتمكماتتقسكونإلهكمبالرئث

أور!ثلبم،منالثمالإلىكلم55تبعد:ضكيم:2401

24928و23

اتماأماجمكمينطردإلهكموالرلت9.صاليوم

هذاإكأحاأماقكمتصمذولم!يةعظيمة

الرلصلأنألفاتهزمجمنكمالواحا001اليوم

وعدكم.كحاعنكمالمحارل!هوإلهكم

نإليهن012إلقكمالرلثتجئ!وابأنفآحرصوا"

الا"تيمهو+ءبتقيةوآختقطبمالرلثغتيجدئم

بيموآمتزجتموصاقرتموهممغكمتقوااثذين

لاإلقكمالردثأنفآعتموا13ةيكموآمترجوا

يصيرونبلأمامكمينالاممأولئلثيطرديعود

قيوشتوكاخمهويىكمعلىوستوطاوضتركاقخالكم

الضالحيماالأرضيىهذهعنتزولواحئىعيويخكم

إلهكم.الربفىأعطاكمالتي

ساثريرخلكماراجلاليوتمأنا"وها(

نفوس!كمكلتلوبكمب!سلتعلمونوأنتم!البش!ر

ائنيالخير؟وعود؟ينتسفطلمواحذاوعذاأن

تفتجميغهابل،إتفكمالرب!لكمقاتها

تضتوكما15واحدد.كيمةجمنهاتسقطلم.لكم

الرب4بهاوعدكمالتيالمحالحةالوعودلكم

حئىالضرباتصبجميعترميكمكذيلثإلهكم

أعطاكم.ائتيالصالحةالأرضيغنيبيايهم

بيماأمركيمأثذقيإلهكمالرل!غهذخالفتمإذا16

غضبفيشتا،لهاوستخدئمأخرىآيهةوغبدتم

الأرقيغنعاحلاوتزولونعقيكمالرلث

".أعطاكمالتيالضالحيما

شكيمفيالعهلى

فيإسائيلتنيأسباطتشوغوجفغ24

ورؤساءهمشيوخهموآستدعىشمكيتم"،

.عشرةالاثننىالقباثللاجظعضدسئامفائاوكات
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الرلث.أمامفخضروا،وقادتهموقضاتهم

ق!اكمما"هذا:المثمعب-لجميعتشوغفقاك2

س!حمقالفراتخهرعبر:إسراثيلإلهالرل!

وأبوإبراهيمآأبوتازحالقلىيمصئنذآبا،وكم

إبرأهييمفأخذلت3.اخرىآيهةوعتدوا،راحوز

كحانأرض!فتوسئ!رلهالنهرجمبر"كقأباممم

وزرقت4!إسخ!ت!وررقتهتسقهوأكشرث

ج!ا!عيسووأعطي!توعيسو،تعقولتإسحق

جمضر.إلىفترلواوتنوةتعقوب"أئا4تهسعير

مضروضربتوهرونموسىوأرستلت5

11.أرتجعتكمذللثوتعذ،بالمعجيزاب

البحرآتجا؟فييضرمنآبابهمأخرجت6

4ص

ولما.والخيلإيالقركبابالضريونيهمصفلجق

إلىصرخوا7.الأحمرالبحرمينآبا"وكمأقترل!

ثثم،!ظلمةالمفرتينوبينتينهمفحعلالرب"

مارأتفغيويصم.فغالافمالبحرعتيهمصزد

.تحرةأدا!االسبرئيمانمبوأقمتم.مضرفيفغف!ث

الستايهنيمتالأمورر-نأرض!إلم!يكمحئ!تثئم8

أيديكمإلىفتلمئفم،فحازبوكيمالأرد!"شرق

ينوقحوتهم،أرضهمعقيكموؤزعت

لم،ء

موآلتتيأصفوزبنبالاقفقاتم9.قذايمم

تعوزبنتلعاتمودعاإسرائيل-تنيوحازلت

يتلعاة،أسقغأن"افرفضت،يحلقنكم

غررتمثتم011-لعتيهمقوأنقذيمم،فبازككم

أهلهافحارتكمأرمجما،إلىوحئتمالأردن

إ-7-:12تكرخة3

7-12.رخخر5؟

.14:91!ح13:21خررج.ظلمةجعل:7

2-يمصص4ءوصب
والجثيون.والكنعان!ونوالمرزيونوالاموريون

ءصء-يرص+ءص9

فاسلمتفم،واليوسيوذوالجؤيودوالجرجاشيون

الذعرقذايكماإلىوأرشل!ث13"أيديكم11

لا،أمايمم2ثالأمورتين"تيكتيفطردت

ماأرضاوأعطيتكم13.يقوسيكمولاب!سيمكم

وكروماثفيهافأقتم،بنيتموهاماوملأنايهاتيبتم

تأكلونها.اليوآوأنتمغرستموهاماوزيتونا

بكاليوأعمدوةالرلث"فخافهاثأ

آبا"وكمعتذهاائتيالآيهةوآنزعوا،وإخلاصبى

وإن15الرب".وآع!دوايضروفيالفرابنهرفي

مناليوتملكمفأختارواتع!دووأنيسووكمكان

جمبرآباوكمعتدهاالتيإفا-الآيهة،تعمدون

مقيمونأنتمائذينالأمورتينآي!ةأوافراب

1(.الرلتفتع!اتيتيوأهلأناأقما.بأرصمهم

شركأنلنا"حاشاال!ثحد!.فأجاقيلم16

هؤإلقناالرلتلأن17كرييةآيهةونعحدالرب+

أرضيى،يضرمقلرإ،ءنامخنأخرخنااتذي

المعجزاتتلل!عيريناأمام!وعغالعبردية

ءصل!

التيالطرق!جميكل!صيأوخمظحاالعطيمة

عترناائذينالشعولبسجميعوبين،سلكناها

لم،صص،

المئعولبجميغامامناينوطرد89.ارضهم

قبقنا،الأرضىفيالعئايهينالأمورتينوكذللث

إلهنا".لائهالرد!نعباأيضافنحن

نأتقدرون"لاةيلشمعبتوع2افقاك9

لا،غيورإلهلى،تذوسإلهلأنهلمالرلثتع!دوا

.22-24:ر!عد:01

ا-6.21:؟4-317:رجة11

2-ه:12رج:الأموريينملكي:12
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إذافأنتم02.ءوخطاياكمذنويكمعاىتصبر

وي!يئ2كن!سمترتذغريبة%لهةوتجدتمترحمئموة

".باككمكانتعذماويفنيكمإليكما

الرلتبل،"كلأ:ليثموغالمثئحبفقاك

شهود"أنتما:تشوعفأجاتهم22ا(0نعحاوحدة

يتعئدوة".الرلثأخترتئمأئكمأنف!يكمعل

.11شمهود"نحن:فقالوا

الآيهةأنزعوا"فالآنة:تشوعلفمفقاؤ23

إليماالرلتإدقلوتكموؤجهواتينكمفيماالغريبة

."إلدرائحل

نعمذإلهنا"الرلث.الشثدبفأجاته

1(.ولصؤب!نسقع

ذللثفياغهايلسصبتشوعفقغ-25

شكيم.فيوأحكافا!رائض!لهموجعك،اليوم

اللهشريع!كتالبفبالكلاخ!هذايشوغوستخل26

الملوطيماتحمتهخاكوأقامهكبيراححراوأخذ

لجمييمتثوعوقاذ37.الرئتققلإلميىجمندائتي

لأنه،ضتنااشاهايكونالحخرهذا)ا:الشعب

ءس!

فيكون،ي!اكلقناالتيالر!تأقوأليجميغستيئ

.هت25خررجة91

الفضة.منقطعةئة:أو!نعجةئة32:

صردتثتم28إلقكم"+تنكيروايلاشحاهذا

لمجيما.إلىواحدكل،الشحعت

يشوع2موت

الرلثعبانههـب3بئيضماتذيلثوتعد

أرضإ،فيفدقة!ة31،سينينوعثئرمئهأبنوهؤ

ثتماليإلى،أفرايمتجلفيائتيسازخيمتةفي

غشى.جااجتل

،تشوغأتامصكلالرئثاشراثيلتنووعتذ3

ماإلىحياتههاآمئذتإئذينالثثيوخصأثامصوكا!7

الرب!صشعماكلعرفواوالذيني!وعبعد

لإسرائيل.

التىكل.صعظاتماءصاء.:ص32 يوس!صصسرليلب!وودم!

ائذبالحقلفي،شكبئيضر!فيمنأصعدوها

بمئيما،شكيمبيأ،حموزبنيي!يعقول!آشتراة

مئكاءيوس!يسنيوصاز،تعجبما-

فيفذقوة،هرونبنأيعا!الى!ومات33

اعطتتاتتي،آبييمافنحاشمدينةوهيئ،حبعة

أفرايتم.جحلقيله

.خ33:91ر!تك

.اح:14ر!العانىارة33:



إبقضاة

مةالمقك

أرضدخولهامنذ،إسرائيلبنيقبائلعاشتهااثتيالاضطرابفترةإلىالقضاةكتابيتطرق

أعماليرويائذيالأسمالصيقسمهإلىفيرجعالكتابعنوانأما.الملكيالنظامإقاهةإلىكشان

الاجتماعية،الحياةإلىامتدتسلطةاللهمننالوااناسهموالقضاة.حياتهمسيرةأوالقضاةبعض

منالقبائلتخليصأوالشحبحكمهيالرجالحهـؤلاءمهمةالقضاء.عالمعلىتقت!رأندون

ف!يها.تثخبطائتيالصعوبات

ا:أقسامثلاثةالقضاةكتا!يتضمن

حئىكنعانأرضفيإسرائيلبنيحالةطبعتأحدائا01(:2-ا:)1الأولالقسميورد

يثموع.بوت

وأرسلهمرجالأفاختار:شعبهالمحهحرركيف31(:أ-16ا:)2الثانيالف!ميبين

التحرير.هذاليحققوا

بنيقباثلفيالقائمةالفوضىمدىعلىتدلانحادثتين21(-17)فالثالثالق!مويروي

الملكي.النظامقيامقبل،إصاثيل

الث!ع!بينالعلاقةنوعيةعنناتحافيراه،إسرائيللبنيمجصلماإلىالقضاةكتابيخظر

رئهإلىالشعبيعودوحين،المجاورونأوالمحليونالسكانيضايقهربهالشعبيخونفحين.وربئ

اللهاستخدامأوكنعانأرضآالةعبادةفكانتإسراثيلبتيتجربةأما.الرل!يخلصهالعونوسحأله

،الدممارمصيرهمكانلهذا.21!-91)فمتطلباتهنسيانأو،-18!79)!شخصيةلغايات

علىتركتائتيالقبائلحالةالقضاةسفرمنالثالثالقسمويبين.وتنقذهماللهيدتسارعمالو

سطةوجودمنبذلاأم،هوأ،علكليعثىأنالممكنمنهل:الكاتبوشساءل.هواها

ودينية؟سياسيةوحدةفيالقبائلهذهتجع

كنعانفيإسرأئيلبنو

إسراثيلبنوسأليدث!وعوفا؟وبعدأ

يصحازبيماأؤلآيصقايتا))تنالرل!+

يهوذأ"بنو:الرئثفأجاتهم2؟"الكنعانيين

أستمثتدهمإلىلأنيأولأيصغدون

شحعونيسنيتهوذاتنوفقاك3الأرضىلا.

س!لم!االتيالأرض!إلىمعنا"إصعدوا:إخوتهم

ونحن،الكنعانيينينحارل!أيديناإلىالرث!

الرب"س!لمهاائتيالأرض!إلىأيضامعكمنصغذ

هغفم.شمعونتنوفذهت".أيديكمإلى
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الكنبانيينالربكلدغ،يهوذابنوضجذوحين4

"بارنفيجمثهمفقتلواص،أيديهمإلىوالمررئين

أدفيصادفوابازنوفي5.زجلآلافيع!ثزة

والعرريين،الكنعانتينوهرموافحازبوةبارن

عقي!وقتضواب!فقجقوا،بارقأدوفيفهرل!

:بارق"أدونيفقاك7ورجلييماتدي!أباهتموقطعوا

أيديهمأباهتملفمقطدتتيكاسبعين"إنى

تحتصالطعامفتاتتلتمطونكانواوأرجيهم

إلم!ب!فأتوأاللهو".عاقبنيفغلتفكا.مائذتي

فناذ.لهات،أوزشليتم

يخذفآحتفوهاأوزشليتمتهوذاتنووهاتجتم8

طزبواذيلثوتعذ9.بالنايىوأ!حشقوهاالئسني

"ائم.وال!هلوالجنولببالج!لالمقيمين

وكانيحبرونالمقيمنالكنعانيي!نعلىهخموا

شيشاقيعشائروهرمواأرخقريةقبلأآسفها

علىهناكمن"وزحفوا.وتلماحبوأخي!ان

فقال012سفرقريةقبلاآشهاوكاندبيرس!كالط

اعطي!وآحتلهاسقمقريةهاتجم"قن:كاتب

قناربنعثيثيلفآختلها013((زوتجةآئتئيعكسة

زوجة.أبتتهعكسةفأعطاةالأصغركاقبأخو

حقلطتبعلىحضهامغهآشةكاتتوبيتما14

كاتبلهافقال،الجمايىغنفترتت،أب!يهاين

بركة."فبني:فأجابته15لل!؟أ"ما:أبوها

5،.ماينابيغفأعطني،خنوبيةأرضماأعطيتني

أورضلبم.من"قرببةهدبنة.بارق؟104

مع.حبرونمنالجنوبإلىكم03تبعدتعراد:16

العبرية:في.القدبمةالغرجماتفيهكذا:عمالقبنى

الشب.ء

أورشليم.نجوبتقعكنعاليةمدينة:صفاة:17

حرأئا.اعتبروهاةأوأبادوها.

!5

السفلى.والينابيغالغلباالي!ابغفاعطاها

ين،موسىخميأبناء،القينئونوضجذ16

تهوذابرييماإلىتهوذابنيمعأرمجاالئخكمدينيما

تنيمعسكنواوهناك،غراذ+ج!وبيف!التي

ثيمعونتنيمحيهوذابنو!اوذهت.*عماليق

فيالحقيمينالكنعانتينفهاتجمو)،إخويهم

بنووآفتتح018حرقةوسمحوهاوأبادوها--صفاة

والأراضيئوعفرون!وأشقلونكرةيهوذا

يهوذاتنيمغالرلثوكان91يها.المحيطة

سئكأنأما.وآئتلكوةالجتلس!كانفطردوا

لهمكانتلائهيطردوهمأنيقدروافمالوادي

حبرونيكاتتوأعطوا02.حديدينتريلت

الئلاثة.غنانتنيجمهافطرد،ممسىأوصىكما

فمأورشليتمف!المميمونالتبوسيونأما21

فيشيامينتنيمغفأتاموا،بنيامينتنوتطرذهم

ص.اليومهذاإلىأرزشلبتم

،إيل"بيتإلىأيضايوس!تنووضجذ

المدينةتلكوآسئتطقعوا23،مغهبمالرب"وكان

خارجازجلافرأوا34.لورقبلاأسمهاوكان

المدين!مدخلعلى"دلنا:تهفقالواينها،

فهاتجموهاعليهفذلهم35إليلث((0قئح!ين

صءءس-2-ط

هؤفاطلقوةالرجلوائا.العتييبخدواحتلوها

وبنى"الجثيينأرضيإلىفذهت26.وغ!ثيرته

.صاليومهذاإلمطأشمهاوهؤ،ئور"هاستمامدينة

فلسطة.!ن:عفرون،اشقلون،غزة:18

.3:يث!13رج

ح.12:8نكرج:ايلبيت:22

الحالية.وفل!طبنسوريامنطقةتالحئيينأرض:26

الابق.إيلبيتمدينة31:لوز
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بيتأهلتطردواأنمتسئىتنوقدرولم27

ودوروتوابيها،تعنلثوأهلوتبرايعها،شان

وتوابجها،وسجةو،وتوابيهاوشبلعام،وتوابجها

تالثفييستقرواأنعلىالكنعانيونفعزم

علىفرضواإشرائيلتنوقوقيولمما028الأرضى

ولم092يطردوهمولمالسمخر؟أعمادالكنعانيين

الئقيمينالكنعانيينتطردواأنأفرايتمبنويقدز

جارز.فببيضهمفيمااكنعانيونفتقيئ.يجارز

يطرونس!كانتطردواأذربولونتنويقدزولم03

لهميؤ؟ونتيتهمفيمااكنعاليونفتقي،وتهلوك

تطردواأنأشيربنويقدزولم031الستخرهأعماك

وحلتةوأكريتوأحتتوصيدونعكاأهل

تينأشيرتنوفأقاة32،وزحولتوأفيق

يطردوهململأنهمالأرضىأهلالثنعانيين

بيتأهلتطردواأننفتاليتنويقدزولم033جمنها

تينأقامواولهذا،غناتشمسىءوتيت

بيتس!كانوكان،الأرضيىأهلالكتعانيين

أعحاكلفمئؤدلمونعناتوبضتشمس!

س4ء4

دانيتنيالاموريونوحاضر34السخر؟ا

وعرتم35.الواديإلىينزلونيذعوهمولمالجتل

صص4ء

ايلونفيحازصنيجتلالإقاميماعلىالأموريون

!رضوايوش!تنيسماجماوأشتذ.شغلتيتموفب

صدودوكانت36السخر؟.ءأعماكعقيهم

شتماليحئىغفزبيمعق!ةينالأموريين

سا!له.

منالجنربإلىتمتدالأموريينحدودوكانت:أوة36

عقرشيم.عقبةمنالشرقوإلى،أدومأرض

اسم:بوكيم.ح4:91يثىرخ-الجلجال:201

صنديانةوهناك.البكاؤونأوبوكبم.الجلجالفوقمكان

.8ة35تكرج.ايليتقربالبكاه

و2

دن!عبهيلومالرب

إلى"الجلجاليينالزلتملاكوضجد2

ين"أخرجتكم:إسرائيليتنيوقاك*بوكيتم

عقيهاأق!تفسثائنيالأرضنوأدخلتكئمجمضر

إلىمغكمغهديأنقف!لاإتيوقل!ت،لآبائكم

الأرضيىهذ؟أهلئعاهدوألاأنشترط2الأبد

!اذا.يقوليستمعتمفا،*مذايخهمتهلإمواوأن

يهثأطردهملاإني%يفماقل!تيذلمجث3؟فغلتم

وتكونخواصركمفيشوكةيكونونبل،أمايمم

الردتملاكقاكفلما4فخا((0لكم%لقتهم

ال!ثئعثرغ/الكلامهذاإسرائيلتني-لجميع

القوصغذيلثوذغوا5بالبكماء،اصواتهم

للرل!.الذبائغقدمواوهناك،بوكيتم

ك!!!فذهت،ىإصراثيل-تنيتشوعوصرلت6

وعتد7.الأرض!يتتمئكواميراييماإلىينهمواحد

الثثيوفيأئام-كلتشوعأتامكلالرلثالشعث

وشاقدواتشوغتعذما%لىحياتفمآشدتائذين

لهم.عملهاائتيالعظيمةالردتأعماليكل

مئبماآبنوهؤالرل!عبانود!بنتشوعوممات

تمنةفي،أرضهفيودين9عينينوع!ثثر

جاغثى.جتلشماليإلىأفرايتميجتلىحازش

وآنقمحواأيضاماتواتشوغجاتلواائذينكل"أ

تعرلتلاآخرجيلتعدهمينونشا،آبائهمإلى

إسرائيل.يتنيخيلماولاالزدث

الرلثصغينيفيال!ثمرإصائيل"ففقل-تو

؟-34:1213خررج:مذابحهمتهد!وا:2

.ه2-ت7تث

.-28أ:24يىرج:إسرائيلبنىئوعوصرف:6

فيسارختمنةاسد،موضعتحارسنمنة9:

03.:0524،ة91لى
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ائذيصآبائهمإلةالرل!وتركوا012التعلوعبدوا

يناخرى%لهةوتيعوامضرأرضيينأخرجهم!

لهاوستحدوا،خولهمآ!ذينأالشعولب%لهيما

التعلوعبدوااتركوة3.الزلتوأغاظوا

تنيعلىالردثفغضت14وغشتاروت-.

،-فنهبوهمالتاهبينأيديإلىفستلقهم،إسرائيلى

يقدرواولمحولفمائذينأعداييمصإلىوباعفم

خثمافكانوا15.أماضهمتخواأنذلجثتعذ

لشترهم،عليهمالرلتياتكونللحرلبخرجوا

ا.جافتضاتقوا،وأق!تتمالرئثلهمقاككما

ؤء4وص4

ينفخلصوهم3قضاةعليهمالزبفاقاتم16

،تسضعوالمأيفماولقضايهم17.الناهبينأيدي

لهاوس!خدوااخرى%لهيمابآئباعصالز!فخانوا

آباوهمستلكقاائتيالطريتيغنيسريغاوحادوا

جمثقهم.يعملواولم،الردتوصاياطاعهعلي

مغالرب4كانقضاةعقيهمالربطدأقاتمفلقا

أبديينئختضهمكاناتذكب،القاضي

علىأشققالرلثلأنأئاييما،طوكأعدايهم

ماتوإذا091ومضطهديهمظايميهمينأنييهم

ينأكحرالقسادإلىترحعونكانواالقاضيي

ويسحدونيعبدونهااخرىإلهبمابآئباع-،آباثهم

وس!لريههه!أعمايهمس!وءغنتحيدوالملها.

:وقاكعقييمالرلثخضسبفآشتذ02الردفيء.

أترلثائذفيكهديخالصالشعتهذاأنكايما

لنأيضافأنا31،يصوفيستمعواوماآباءهمبإ

عبادكاوكانتوالخصبالحبالهة:كتاروت؟13

-،.الثلأقفيمنتثرة

وإنقارهشبهقيادةإليمالذأوكلاناسالقضاة:16

الضيق،من

.ء،!ء

تبركهاالتيالاتمصيناحذااماجمهميناطرد

إسرائيلتنوكانإذالأرى22،وفاييماجمنذتشوع

!أكآبايهمويسلكوتهاالرلثطريقمجقظون

يطرذهاولماياقتميلكالزلثفترك23لا".

.لوغتل!إلىيسسفمهاولمسريغا

بهمليمتحنالأقمصبعفىالزلثوترك3

فيالحرقيتعرفوالمائذينجميغاشرائيلتنيين

تنيأجياللحعقمذللثوفعل2.كثعانأرضيى

ينتعرفوهالمائذينوخصوضا،الحرقياىائ!يل

لم"2

شالبخمس!:هبمالاتموهؤلاء3.تبل

والصيدونتينالكنعانيينوجميغالفيسطئين

جتلين،لبنانجحلفيالمقيمينوالجؤيتن

تركفماوهؤلاء4.خحاةليبوإلىحرمونتعل

كانواإنويرىإيرائيلبنيبهمل!متحنالربد

علآباعهميهاأوصىائتييؤصاياةتستمعون

الكنعانيينتينإسراثيلتنوفأتاتم4.موسىيسال!

والجؤتينوالمرربينوالأمور"يينوالجثيين

المزوجابتحايهموآثخذوا6والتبوسيين

آيقتهها.وعبدوالتنييمئتايهموأعطوا

وشمجرواهودعثينئيل:القضاة

الرلتعينيفيالمئمراورائيلبنووفغل7

وغشتاهـوت."التعلوعبدواإلقهمالرب؟ونتوا

كوثانإلىوباعفمعتييمالزلتغضثفآشتذ8

سينين.ثمانيفاشتع!دهم-أدومتلل!رش!عتاي!آ

الطبيعةجدمو.كنعانأهلعبدهإلهتبعل7!30

إلبها-المكلومرسل

.أرام:أو.أدوم:8
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ئخئضالهمنأتاتم،الرلثإلىنصرخوا

صهص"ء
اخوكالمتقنازبنعثينئيلوهو،فخلضهم

فتولىعقييما،الردثروحوخل01.الأصغر

الرلتفى!حلتميلحرلبوخرجاشراثيليتنيالقضات

وقغئبأدوممللثيىشمعتايمكوشمانتدهإلى

أرتعينالحرولبينالأرض!وأسشاحب".عتييما

تناز.ابنعثيمثيلئوفيئثم،ستة

-ع!تىفيالث!رعضلإلىائحلاص.فعاذ؟ا
-ءصبو

قيذصجخلونعقيهمالربدفقؤى،الرلت

!عمونتنييمحاربيهمنحح!د13موآل!"،

.مدينةأرنحاوأختلواوحاربوهم63وغماليق

ثمانيئموآبآمللثجمجلون"أفآستعتذهم.التخل

ستةع!ثئرة

لفيمفأقاتم!الرب+إلىإصإئيلتنوفضرخ15

وكان،البنيامينىجيرابنإهودوهومخلضا

إلىهدئةمعهإسرائيلتنوفأرستل!أعترزجلأ

ديفالنف!يهإفودفصتغ16.موآبميلصعجلون

علىثيابهتخآوغلذهذراعفئلة،خاينذا

مللثجمجلونإلىالهدلةموقد177،الأيمنجنبه

ا.حاستميئازجلأجمجلوناوكان،موآتت

حايليجماغتةرانقالهد"لةإهودتذتمأنوتعذ18

جمنل!ينوحذةرخغائئم9قليلأ،الهدئ!

يلقيلث:وقاك!الجلجاليجمنذاتتيالمنحوتاب

القيأفقب.((الضيلثأبهاإليكسيركلائمالي

مرآبمملكةتكوت.ح91:37تكرج؟موأب:12

أيامفطأرمجاإلىوامتدتمقعثرالثالثالقرنفب

اهود.

عماليق:بنى.ح91:38تكرج:عمونبنى:13

بنيأعداءالدعماليقبنوكان-ح17:8خررج

إلي!فتقذتم"2.فخرجواخرجواأنحوتهيقق

تهصيفييماكرف!فيجايممئاالميلثوكانإهوذ

."اقيجمندينإليلثكلام)الي:صله2وقاوحذة

يلأدإهودفما21.سريرهكنجمجلونفنقفن

وطغتهالأيقنتجنبهغنالستي!وآستلاليسرى

الئضلمغالسئي!قبضةفغاضمت22،تطييماقي

السئيفصتنزعلملأ"نهالئضل5وراالشئحموأطمق

إلىإهودوخرخ023أمعاوةوخرتجت،تطييمامين

وأقمقها.،20ورا-الئرف!أبوالتوأغقق!،الرواقي

فرأواالقللثعبيا2جماإهودخرقيو!ا21

الضيلث"لعلفقالوا:،مقققةالغرف!أبوالب

فآنتطروا25."الضحينيتخذجم!فيحاجةيقضي

فأخذوا،الفرفيماأبوالتيفتغالملأثةقيقواحئى

ضرض!يمتولافمفإذاالأبوالتوفتحواالمفاتيغ

يخأ-حيرتهمهنم26سوبينما.ميحتالأرضيىعك

إلى،لجاالمنحوتاتخففوقرإهودهرلت

يخأ،البوقيفبنقغوصوليويخذ027شعيرةه

الجبلمنمعهاشرائيلبنوفنزل،أفرايمجمل

لأن،"إئتعوني:لهمفقاك28يتقدمهموهؤ

".أيديكمالىالم!وآلينأعداءكمدغالرب3

موآقيإلىالأردنمعايرعلىاوآستوتواوراءةلوافتر

يخآالموآبئينينفقتلوا92.تعبرأحدايدعواولم

الأبطاليينزجلآلافيعثتر؟محؤالوقبذيلث

03-فخفغأحا.ينهمتفلثولماءالأضيا

،337:12،،3ة6رج.القضاةعهدفيإسراثيل

15:12.

.اح49بشرح:الجلجال:91

الررأء+من:او.الرواقإلى:23

أرمجا.شماليتقعمنطقة:سعيرة:26
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-"صسصكل
واشراححبصاليومذلكفيإسرائيليمنيالموابيون

شةثمانينالحرولبميئالأرض!

ففتل،عالتبنضممجرقامإهوذوبعد31

بمنساسيى،زجلمئيماسثالفيسطيينين

اسرائيل.تنيأيضاهؤوخلمن،البقر

وباواقددورة

عيتنيكبالثرفقملوااسراثيلتنووعاد4

يدفيالرل!فرماهم2،إهودموقيبعدالرب"

جيشييماقاياوكان.حاصوزفيكنعانقيلثيابين

هاجويم.بحروشيما-مقيموهؤسييترا،

التيلثيابينلأنالرتثإلىاىائيلبنوفصرح!3

فضحتق،حديد!منمركبإمثيمايسعلهكانت

يشيا؟.ستةجشرينعقييم

يفيدوتروجة،النبيةدبورةوكاتت

الزمالب.ذللثفيإسرائيلتنيعلتاضية

الرام!!تيندبوزةتخل!تدتتجيسىوكاتت5

اسراثيلتنووكان،أفرايتمجبلفيإيلوتيمت

بنبارانفدعت6.لهميتقضيإليهاتصعدون

إلة"الرب!:تهوقاتتتفتاليقابشيينأبينوغتم

وخذتابورسج!لىإلىفآذضث،أمركاسراثيل

تنيوينتفتالمطتجنيينزجلىآلافيسثرةمغك

يابينجيثيىتايدبسييستراإليلثقآتيئ7،ربولون

حادحديدكلطبرأسينتهىطريلقضبب:المناس:31

البقر.ليسيروابشعملونه

الجنوبإلىكما5تبعد:هاجويمحروضة:2ء4

مونوضهرالكرملجبلضحبينوتقعحيفاشالثرفي

ح.7آرخ

.اح17:6يثىرج:حديدمنمركبة3:

منالثمالإلىكلم!عةتبعد.مدينةةالرامة!5

و4
792

إلىواستفتهقيشون"خوإلىوجند؟وتركبات!

معيذهبمب"إذا:باراقلهافقاك8تدكا(0

أذقب)ا"لهفقاتت9فلا".وإلآ،ذهبت

هذ؟فيفخرتلثيكونلنليهن،مغلث

!.آمرأةتدفيسميسترايرميالرلتلأن،المهقيما

وجمغإ.قادش!إلىمغهفذقمتدبوزةوقاتت

آلافيعثترةتفتاليوتنيربولونتنيينباراق

ذبوزة.يضحب!قادلمنإلىوقاذفمزخل

حوبالت،بنيينالقينيحاير"وآنفزد

إلىخيضتهودضتالقين!ينكن،!موسىخي

جمنذاتتيضغننيتم"فيتفوطشخرهجاذب

أبينوعتمبنبارانأنىسييسترافالمخير12.قابضن

جميغسيب!را3!فحشد،تابورجميمإلىصمعذ

ودعماحديل!ينقركببمامث!يسغوهيمركباي!

هاجويتمخروش!ي!جمنذهائذينالثمعبجميع

"قئم،:يبارانلادبوزةفقاتت14.هشونفالرإلى

مؤوها،تلإكإلىاليوتمسييسمرا2تدالرلثلأن

تابوزجتلينباراقفنرك((.بتقامكالرب4

رعئاالرب4وألقى59-زجلىآلافيعمثزةوؤراءة

جميعوئيلتركبماييما،صوجميعسييستراعلى

سييسمرافنزك.بارانأماتمالسحي!يخذعسكر؟

باراقفتبغ16.تدمبهعلوهرلتقركبييماميئ

تنكلوسقط،هاجويمحروش!إلىوعسكرة

ورشليم.أ

.خ91:22بث!رج:تابورجبل:6

لجبلانلىالفحبمحاذاةعريةقثونض:7

حبفا،قربالبحرفيويصبالكرمل

حسابن:أو.العبريةنمامكذا:موسىحمي:11

أركطفيعدينة:.صحننيم.15:92عدرج.موسى

33.:9!يثىفيرزكورة،نفتالى
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أخا.جمنهمتجقولمالينيبخذعسكر؟فبكان

خيحةودخلقذييماعلىسيي!تراوهرلت17

بينشفمكانلأته"،القينىحابرزوجةياعيل

القيى.حابروتيحبحاصوزقيلثيابين

له:وقاتتسييمحئر!لآسيقباليياعي!!فخرتجت18

ختص"ولاتقضحل،ستدييا،"تقض!ل

لها:فقاك91.بيساطفغالته،خيقتهافدخل

فمتختعطشان"".فأتاما:ينقليلا"إسقيني

"!ثني:لهافقاك02.غطتهثمومتقتهالفتنيوعاة

وسآلت:أحاجاتفيفإن4الخيضيمابابعاى

نائمهووفيما21لاإ.:أجيبيأحا؟أهنا

وأص!مكبالخيمةوتدياعيلأخذتصسترخ!

الوتذوضربمتابهدو!منهوآقتربتبيدهاالمطرقة

فالت.،الأءرضيىفيخمررحىصحذيخيمالى

هص5*ا22
سييسمرا،عنيبح!مقبلببارأقوءذا

)اتعاك،:تهوقاتتلآسيقباي!ياعيلفخرتجت

بسيشرافإذاثفدخل".تطثبهةإئذقيالرجلهنا

ضذيخيمافيوالؤتاتجتاسايط

وا"ءأت33
ضيلثيابينصاليومذللتدبأدتهودل

اسرائيلتنووأخذ24ءإسرائيلتنيأماتمكنعان

حتىيابينعلأيديهموتققت.تؤةيزدادون

أبادوة.

ددورةنمثيلى

أبينوغتم:بنوباراقدبوزةفأن!ثتذت

جدا.مديمن!د2:3-ا50

ح.32:4تكرج:صعير:4

91:18-خررجسيناءة5:

17-22.ت4رج:ياعيل3.ات3رجشحجر؟6:

وه

قاتلوااسراث!يلتنيلأنالرلث-،بايىكوا2

الشمدب.ضخىوبثجاعيما

ءير،كلفى6صآ3
ايهاوإصغوا،الفلوكايهاستمعوا

العظما:!

أرتم!؟للرلتأنا،أنا

ارتل.اىائيلإليمالتللى

ستعير!،منربياخرخمتحين

ضجذتحينأدوتمصحراءوجمن

ال!ماثوأمطربالأرض!رخقصب

المياكل،تدفقبصالغيمومن

الرلتثوجهين4الجباترلزلب

إسرائيل.إل!الرب:أماتم!ىسينالم6

غنات،بنشتمجر!أثامفي

الضساللثكاتمبخطرة*ياعيلأئامولنن

أكثرهؤماإلىىالعابرونعهافحاد

أئئا.

خقتاسرائيانتنيوبن،الأركهأقفرب

ذبوزة،أناقصتحئى

،3روو

اشراثيل.فياماقمت

،ء-دء8

اخرىالهةلهماخآرواحين

الأبوالصالحرل!بتغب

رمحأويرى؟رعكانهل

ت؟إسراثيلينألفاأربعينفب

،*إسرائيلقادةإلمط9

المخبينتطؤعواائذينإلى

السهل،لبالكنعانيونأتامةالعابرونعنهاحماد7:

افرايممخطقةوتجائلانلقبائلبينالطريقفقطعوا

الجبلية.

إمرائل.قادةإلىقلبي؟حرفثا-إصراثيلقادةإلىت9



القفاةه

الرل!.بايىكوا:أجمى4

الييف!،!االأئنالزاكبرنأيهاأنشيدوا

الالنايسيى،علىالجايون

الطريتيفبالئاثرونأيهاوأنتبم

الحموجأصوابعلىأرنمواا

الميا؟.آبايىجمنذ

الردت،بأنحصارابيخبرونهناك

إسراثيلقاد؟بآنيصاراب

الزد!شعثنركيوتم

المدينه.ساح!إ

،ذبوزةياأئقضيقومي

يتثميلإ.آفينيئومي

الأشرىو!دمباراقياأنتوآئهف!

أبايؤغتم.آبنيا

بآعيزايى-،نرلوااشرائيلاتنو

كالأبطالي.نرلواالرلثش!دفي

الواديهتطواأفرايتمتنو"ا

بنيا.مينأبطالارخلفهم

الرؤ!اغنركمماكيريهوين

الصسوتجاب.حايلوربولونوين

دبوزة،مغي!ئاكررؤسا/

باراق.كذلك

ة.وراعالواديإلىأنذقعوا

زأوبينتنيتينليهن

.شديد!خلادتوغ

الخظاثرتينقاجمدونباكمما16

-؟القطيعصوتتسمعون

رأوبينجمببين،نعم

شديد.يخلالتوقغ

،الأردنشرقىبقواجاد!اتنو7

المتفنفيتعيذادانوتنو

البحرساحلعلىوأشير

الموافيفبيرتا!

نفناليوبنهزبولونبنوأما89

القتالي.ساحةفيبأدفحمهمفخاطروا

وقاتلوا،الفلوذاجات9

تعتلث"ليئحازبواكنعانملوك

مجاويماهعنلأ

تغتموا.لميضطوغنيمة

الكوايهث،تاتقبالس!ماءين02

سييترا.حازتتقداهـايهاين

تجرفا،جرتهمقيشموننهر

.قيون!تهرالقديمالئهر

وتوؤ.يتزمنفسيياقاوسي

مسرعةالخيلأقتقمب22

الأرض!.تضربلميالسئنابلث

992

01

تاالا
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15

ناد
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يركبونالعظماءالرؤساءكان:الاتنالراكبون:

.21ة23عد؟01:4رص!.ن

.171يثىرفي-نسىسبمدمنكيرة؟ماكير:

وكذلك،الحربف!يثاركوأأنرأوبينبنورفض:

.(17آ)رجدبورةفوبختهمواشير

منوتسمجادبنوأتامحيثجل!ادةأو:جادبنو:

نجامينأرضغريدانسبطأتام.منى

أتامالمييقيما.السفنعلىبحارة،عحلوا،اح(:18)رح

الكرمل.جبلوشماليالث!اطىعلىاشبرنجو

علىواقعتانكخعاتيتانمدشتان:مجدر،تعنكة91

الجنوب.يزرجلسلحدود

خ.4:7رج:قيشونفو:21
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الىدت،ملاكيقولطميرور!إلغنوا23

سئكاتها.وآلغ!نوا

الردت،ينصرةجاؤوامالأنهم

الجإبر؟.علىلنصري!

ثالتساءبينياعيلئبازكة24

القييئ،حابرأمرأةهيئباركة

.الجيامفبالسصاكأبصجميععلى

تتناد.هاع-فأعطتهسييستراطق!تينها25

!صص

وتل!علىكفهاقتضت26

ص.مطرقةعلىوتمينها

ف!ثتاخئة.رأصتةضرتت

وخرق!،صدغهوحالقت

قذميها.جمنذسقط27

وآئطزءح،سقطتدميهاعتد

.وماتسقطقذميهاجمنذ

?ءر-،
النايذ؟،ينسييسزااثماطلت28

ص2
الشبافي.2ورايبنصرخت

المجيء؟فيتركإته"أبطاتيماذا

كخلاتهر؟تاخرتيماذأ

يسايها،أحكمفأجاتتها92

نفستها:أجابتهيئبل

يقتسممونها،كنيمة3"أصابوا

بتي.لكلفتاتالب،فتاة

،لممييستراقصبوكال!ثوبال!،ثوبلى

".لعنقىالوجهينمطرزمنديل

رب،،ياأعداظثجميعفلتبذ31

القضاة

قادشمنالثرقيابخربإلىكمأ2تبعد:مبروز؟23

نفتالي.

.اح2:5خررج:المدبايون:601

6و5

فيالمشرقهكالثثمسؤمجتوكوليكن

تهائها.

خبسزاوأ

!*ولبلحرا

ربعينأرضىالأ

عونجلى

عينيفبال!ث!راصأئيلبثووعمل6

سينين.سئعمديانقبيليماإلىفس!لمهم،الرلث

المغايريىإلىفقجأوا،المديانيون!فضايقهم2

ينهم.هرباوالحصونيوالكهوفيالجباليفياتتي

المديانيون-إليهميصقذ،رزعواإذاوكانوا3

ويهاجموتهم.2الصحرأوأهلوالقماليقيون*

غلةؤجمفونأرضهمعلىيخممونكانوا4

فبقوتاببقونولاغرة!تدخلإلىالأرضي

كانوا5.حميراولابقراولاغتماولااسراثيل

الأرضنويأتونوخيايهمبماضتيهميصعدون

هميعاونلا،الجرادكز؟نمبوهمويف!حدونها

تنيأماتماحاإشرائيلتنوفذلا6،حمائفمولا

إلييماصرخواولما7.الرلثإلىوصرخوايديان

إليهمالرب4أرستل8لفمالمديانيينخمفمصبستب

إلهالرب؟يقو4ما"هذالهها:فقماكنبيا

بنوأخرجتبهميضرينأصغدتكم:إسرائيل

المضريينأيديمقوأنقذتكم9العبردي!دار

ينوطردتهمظايحيكمصجميعأيديوين

إتيلك!موفلث01.أرضفموأعطيتكموجهكم

ائذينالأمورتينآلقةتعمدوالا.إلهكمالرئب،أنا

.اح3:3رجتالعمالبفيون3:

البحر.عنترببةوهيالفلسطينمدنإحدى:صةة4
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".يصوتيتسقعوافم،بأرصهمتقيمون

!سنابلتحتوجت!الرلثملاكوجاء"

ييوآش!وهيئ"غفرةيخأائتيؤالبطق!

ستنمايلتدوسىأبنهجدعونوكان،!الأبيقزري

المديالين.ينهرباالمعصزةفيالجنطه

معك"الرل!:لهالرب+اوتالملاكلهفتراءىا2

كل،ه،

"ناضتدتلث:حدعونتهفقاك013"-الحتارايها

ماأصاتناذافلط،مقناالرلثكانإن.سيدييا

يهاخاتناائتيفعجزأي!جميئوأين،أصاتنا

يضر.أرضيمينأخرتجناإئهلناوتالوا3وناآبا

".مديانتنيفبضطفيخذتنا.وجغقناوالآن

ارشللثائذقي"أنا:وقاكالردثإلييما"افآلتفت

ينإسراثيلتنيرخفص!هذ؟بفؤيلثفآذقث

ناشتدتلثلا:حدعونتهفقاكا05"يديانقبض!

فقبيلتياشرائيلتنياخقم!يطذا.سسدييا

فيالأصغروأنا،مضمىتنيفيقبيل!أضغف

مغلثأنا:.11الربلملهفقاك16".أييبيط

رجلاكانوالوكمايديانتنيومتخضربلم

على،راضحا!ضتإنلم:تهفقاك7؟0"واحذا

لا18.ئحنمنيائذتيأنث)طثعلامةنأعطني

تقدقتيوأضحغآتيلثحئىهناجمنتذهث

تعود((.حئىهنا"أنا:تهفقاكءا(أماتلث

وقفةالمعزينجيمالاوأعذجدعونلمفدخل91

ووضغ،ممللافيالئحتموجغل.فطيمعجين

تحتبذيلثوخرخيذرس،فيصاللحممرن

ملاكلهفقال02.التقدمةوضعوأمامهالبطمة

هذ؟علىوضعهماوالفطيراللحه!"خذالتإ:

فيعثيرة:ابيطزر.منىأرضفيمدينة:عفرة:11

منسى.قبيلة

351

ملاكف!ا021.ففعل"-المرقوضثالمحره

الفحمومسنبييد؟ائتيالعماطردتالرلث

وأكقستالصخرةيننارفصميدت،وال!ير

عيتييما.غنالرب"-ملاكوغاقيةوالفطيرالفحتم

،"آه:فقاك،الرئثملاذأئة،حدعود!فقيتم22

صءلمزءء4

إلىوجهاالرب"ملاكهـايمتالإلهالربايها

لا.تبقىلاصايما:الرلثتهفقاؤ23وجإ".

هناذحدعونفتنى21ا(0نموتلافإئلثثخ!

هذاإلىوهؤ،ص"شتلوتمتهؤةودعاةللرلتمذتخا

الأبيعزريي!.عفرهقي4تزالااليوم

"خذ:الرلثتهقاكذايهاالفيليمائللفوي

وأهاثمسينينسئعصآبنثان!اوثورا-أبيل!ثور

الثحجرة!وأقغصلأبيلثائذفيالسعلمذبح

حستنمذتخاإلهلثللربروآبني26،ا!قريه

الثافيالثوزوخذ.الضخرههذ؟رأسيعلىالبنيال!

."تقطغهاائتيالسخر؟حطبعليحرقةوقذئة

وفعلعبيلإهمنيىجالعشرةجدعونفأخذ27

يمنأقربائيماينحادتولأنهالربد.أمرةكحا

يفغقهأنجموضنليلأذيلثفغلالمديشهيىجمالي

.نهازا

فوجدوا،صباحاالمدينيما4رجاوبكر28

جمنةالفريةوال!ثمجرةمهدوئا،البعلمذبح

المذتحعلىمقذماوالثوز.الثانيئ،تقطوعة

فغلإقن:لتعفيتعضهمفقاك92.المبني

حدعونإنلفمقيلوتختواسألواوحين؟أهذا

أهلدقالن03هذا.فغلائذيهؤيوآشىبن

هذملأ"نهيتقتقهآنخث"هاب:ييوآشنالمدينه

.عزوتالالهةإلىهناترمز:الث!جرة:25
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فقاك1031(ينهالقريبةالشثخرةوقطغالتعلمذتغ

المعلعن"أتدايعودنةالحاضرينلجحيعصيوآيى

طلوجقبليقتلعنهيدايخعقنوتنجدونه؟

يتفسي!فلتنتمئم،إلهاالتعلكانإن.صالصباح

فيحدعونيوآشىودعا32اا!مذتخههذميقق

لأئه"التعلينه"يينتمئم:وقاكتربعلصاليومذللث

."مذتخةهذت!

وأهلغماليقوبنومديانبنووتحالمت33

وأديفيوخيموأالأردلمنوعبروا2الصحرا

حدعون،علىالرلثروحوخل034كايززعيل

وتيعوه.أبيعزرأهلىفخرجالبوقيفيفنفغ

همفآجتمعوامن!حئىغشير؟إلىرسسلاوأرس!ل35

أشيرسثائرإلىرس!لاوأرسحل.وتبعوهأيضا

!يم.وألتختمواجميعافضجدواوتفناليوربولون

تنيمخلص!كنتإن":دت!حدعونوقاك36

واصغأناقها37،فل!تكماتديعلىإسرائيل

علىالئدىسقطفإذا،الميلايىعلىصوفيجرة

تجفالت،خوتهاالأرضيعلىوكانوحذهاالخر؟

كمايديعلىإسراثيلتنيمخئمىأنلثغيمث

وعقمرالغدفيربكر.كذلثفكان38".قلت

فقال93ا.ستطليلء2الماينهافخرجالخرة

أتكلمدعني.على-تغضثدالا:دتإحدعون

!?-رء3?

بخر؟ايضاالمرةهذ؟واتجربالمرةهذهفقط

أ
وحلىجفا!توحذهاالخز؟علىليكنةالصوفي

فيكذللثالرلثففقل004"تدئخوتهاالأرفي

جفالتوحذهاالخر؟علىفكانالفيليما،يللث

تدئ.خوتهاالأرفيوعلى

.اح91:8يثىرج:بزرعيل(مل)أووادي:+

صبئأأوحروعين.6:32رج:يربعل:701

7و6

المديانيينعلىجدعونإنتصار

حدعون،وهو،ترئد4!فتكر7

عينجمندوخئموامعهالذين2القويموجميع

نحوال!ثتمالإلىالمديانيينجاح!وكانت،خرؤد!ر

.الوادييخأ،مورةتل

ائذين"الرخال:يجدعونالرلتفقاك2

،ص،ءهصو"

ايكيهمإلىيديانبنياسيمانيناكثرمغلث

أيديتا:ويقولوااشرائيلتنوعلييفتجريئلأ

وفل:السعبقسايعصعلىنادفالآن03خلضتنا

جتلينوتنضركثفليزجغخايفاكانفق

ألفا،وجمشرونآثنال!ال!ث!صبينفرتجيئ.((جلعاد

آلافي.ع!ضرةمغهوتقيئ

الرجالزاك"ما.لجدعونالرلثففاك4

-هناكاتجربهمالماءاوأناإلمطأنزئهم.كثيرين

فهؤ،مغذيذهبهذاأقو4:غنهفائذي

لاهذ!أقوذ:غنةواحل!كل،يذهث

جدعونفأنزل5،((يذهب"لاف!ؤ،يذهحب

تن"ك!:الرلتتهفقاك،الماءإلىالرجماك

ناحية،أيضهالكلبيشرل!كمابيسايهشرلت

".يتشرستكتتيإعلكعصتنكلوكذيلث

ثلالتراجإينالماعشترلتقننحان-عذد6

كييمعلىفركعواالبقئةأما4زجلمثيما

))بهؤلاء.يجدعونالرلثفقاك7لتثربوا.

بأيديهمشربواائذينزجلمث!الثلاب

وأما،يلإكمإلىيديانتنيوأدغاخفصكم

فأخذ8ا(0بييهإلىواحدكلفلترجغالآخرون

وحقلواأيدييملننزادازجلمئ!الثلاث

جبلسفحوعنديزرعيلصهلشرقيتقع:(الزلزال

تابور.جبلجنويىيقع:مورةتل.الجلبوع
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كل،حدعونفصرقهمالآخرونوأما،أبواقهم

زجل،ش!الثلاثوآضعقخت،ت!يييماإلىواحد

.الواديفييديانبنيمحلةوك!اتت

الفيليما:يللثفييجدعونالرتثفقاذ9

تدذ-إكأسقفتهالأتيالمديانتينخيام"هاحثم

معالمهمفتسئلل،تهحتمأنتخالتكن!تان01
-ء.لي

ذلكوتعذ،يقولونماو%سئقع11خابيلثفوزة

متيجدعونفت!فل."وتهاجمهمعزيضئلثقثمتذ

وكان12المعحمكرءطر!تإلىخاير!هفورة

مخ!مينالصحراءوأهلوالعماليقيونالمديانيون

لجمايهميكنولم،الخرابكئرهنبالواديفي

البحر.شماطزعلىكالرثلىكانتلأنهاعذد

زجاستيئالمحل!ينجدعونأفترلتفلما13

بركي!"حئفت:قال،حلفارفيقهعلىتقصن

بنيمعسكرإلىيتدحرقيشعيم"ينخبز

إلىقلتها،وصدتهاخيم!حئىندحرخ،يديان

"هذا:صاحئةفأجالت14وشقطت".قوق

إسرائيلتنيج!الي،يوآشىبفىحدعونسيف

كلمديانتنييد؟إلىاللة2داتذقي

الئغسكر".

وقفسيرةالحلتمهذاحدعونسحيئفلفا15

:وقاكاشرائيلتنيمحليماإلىورجغللزلتسجذ

إلىيديانتنيمحلةدغالرلبلألى""قوموا

رجلىمئيماالثلاثجدعونوقستم16".أيديكم

وجيرازاأيديهمفيأبوافاوجعليرقثلالت

أنا"حاةلهموقاك17،تشاجمليخافايىغة

والجمة،إصاثيلمزارعىإلىيرمزالشعيرخبز:13

المديانيين.البدرتمثل

غربتقع:محولةآبل.يزرعيلشرقيقرية؟صردة:22

أفغل.تمائما-كماتفغلونالمحفيماطرفيإلىدابخل!

معى،قنوجميعأناالبوقيفينقخ!تأفئ8

كلهاالمحفيماخوكأيضاأنتمالأبواقفبتنفخون

حدعونودخل091"ول!جدعونفيلثةوتقولون

الليل،منتضصقبلالمحلهطردتزجكيمثيما

فيفتقخواتالخرام!بحتذكأنقبلتمائا

ونفخع02بأيديهمائتيالجرازعمرواالأبواقي

كحزواالأبواقييخطالباقتتيزالمرقتيني3يىجا

ايسرىابأيديهمالقشاجملوأخذواالمجراز،

:وهتفوا،فيهاونفخواالحمنىبأيديهموالأبواقآ

كلووق!21"!وجدعونالرلتلأص!لي"حرلص

2الأعدافتراكضن،المحف!حوكتوجمجهفبزجل

كلصصءوو!

نفخوحين022وهربواسيالصياحوضجو!كلهم

واحبكلالرئثجغل،الأبواقيفيمث!الثلاث

كئها،المحلإفبيالممييرفيقهاظعنالغاؤين

أنتقواحئى7.ضردةإلمط،شيالةليتإلىفهربوا

طئاة*.جمنذائتيضحوممة؟+آتلحاىفيماإلى

تفتاليعشايريناسرائيلتني4رجافآجتقغ

اليديانيين.وطازدوامت!ىكلوأشير

جتلجحيع-إلىرسملأحدعونوأرستل4

كل4

المديانيين،يمتالي"اخرجوا:وقاكافرايتم

تيحتإلىالمؤدي!الاردنصرتعايرعلىوأشولوا

أفرايميىجا،فأجثمكلتتع!روها".لاحئىبازة

ص--،مه

تيتآإلىالمؤذييماالتعابرعلىواستولواكلهم

تنيقادةمققائذينيعلىوقمضوا25.بازة

عوريتوقتلوا،وزيبعوريبوهما،يديان

-الأردنفر

صطة.

يثوكذلك.الأردنخهرضرقيتقع:طباة
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قعصر؟جمندزيتوقتلوا،عوري!تصخر؟عل

رأس!يوحملواالمديانيينوطاردوا،زيب

فيحدعونإلىي!ماوجا"وواوزيآعوري!ت

اياردن.ش!رقي

"يماذا:حدعونأفرايمتنوف!متأك8

يمتاليخرخآحينتذعناولمهكذابنافغفمت

فقاك02اشديايخصاماوخاضموة؟"المديانيين

أما؟أنتمفغلئمماإلىبالثسبيمافغفث"ماةلفم

بخأبيعرزيطافيينأفضلالجتبينأفرايتمبقايا

عوريسبالمديانيينقايديإلتهد!أيديكمإلى3

أنتمجمماأحمتنأفخلأنأمكننيلهاذا.وزيت

هذالهمقاذحينغنةغضئفمفسكن؟"فقلئم

الكلاتم.

مئةوالثلاث.هو،الاردنحدعونوع!ر44

مارغم2الأعدايطاردونوهممعهالذينرجلى

"أعطوا:!سمكوتلأهلفقاك5.عيا:ينبهم

فيساعوأناتعبوا،لأنهمخبزامعيآئذين

تهفقاك06"مديانملكتي"وضلمناغزتحطت!ب

زب!علىتبضت"هل:شتهوت2رؤسا

فقاك7خبز)؟"عسكركنعطيئحئىو!لمناغ

ساضثتمصالكلامهذاأجل"ين:حدعون

ئسلئمحينوالئوايىجسالبري!بأشوافيكمأجسا

ينوضجذ8".وضلفئاغزتغتديإلىالرث4

زبح.اح33:7تكرفيةسكوت:805

.مديانلملكيلقبان:(التائه)الظلوصلمناع(أالذببحة

-سكوتمنقريبةالأردنشرقيفيمدينة:فنؤسيلب8

31-32.:32ر!بن

الأددق.شر!بقعمكان:قرتر:01

8و7

ذاتهالشيءأهيهاينفطقتفنوئيل-!إلىهناك

لأهلفقاك9.ممتهوتأهلأجابهكمافأجإبوة

سأهدمسالمازتجدت"إنأيضما:فنوئيل

هذا".برجكبم

ومغهماقرقربيأوضلمئاعزت!وكان.

وهم،زجلأل!عشرخمسةنحوغسايهرهما

كليما.3الضحرااهلغسكرينتفيئينجميع

ألصوجمشرينشة09!تهمسقطواائذينوكان

!ومه"ى

علىالطزيتيفيحدعوناتجةاثم1.مقاتل

دىهاتجتم-وئجتهة!نوتغشرقيالضحراءحدو؟

زبحفهرل!أ02مطمثنينوكانوا،المغسكر

عقيهما،وقتف!يهماحدعونفيحتق،وضلمناع

المحقيما.فيالرعتورز!أ

الحرلب،منيوآ!ثنبنحدعرنرورتجغ

الشئصمي.شروقيقبل*حازيقعقةجمندين

وآستحوته،شكوتأهلمنشالاؤاوت!
..ص.-ا14

رؤصماءينزجلاوستتعينسبع!أسماءتهفذكر

س!كوتأهلإلىعادثما5،وش!ويخهاسحكوت

عئرتموننياللذالطوضلمئاعزتح"ها:لهموقاك

وضلمناغرتحعلىتتضتهل:وتلتميهما

و!ن16خبزالا.المتغبينرجاللثنعطيئحتى

البرل!بأشوافيوعاقتفمالمدينيماصشيوخعلى

رجالوقتلفنوئيلبرجوهدم17.والنوارجص

المدين!.

ثرلبفيمنىصبطمنعثيرةا!مةنوبح؟11

جادقلبطصدينة:كبهة.42ة32عدرج.الأردن

عماد.منالنربىالظلإلىكلمأ3تبعد،الأردنشرثب

،الأردنضرقييقعموضع:حارس؟13
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لاكي!:وضلمئاغلربححدعون3وتا18

فقالاتابوز"؟"فيقتلئماائذينالرجاذ*كان

كهيئيمامنفمواحمكلوهيئة،يثللث"كانوا:له

وأبنا2إخوقي"همةافقمال9الملوفي".أبناء

ثئم"2.أقتلكما"كختلماعتيهمأبقيتمالو.أمي

شيفهتشقرفلمفآقتفهما"."قئم:بكر؟لتثرقاذ

زبحفقال31بعا!.صبتاكانلائه"خوفا

فكاوآقتلنا،أنت"قم.صجدعونوصلمناع

حدعونفقاتمتطمث!ه((.يكونالرجلبكون

عنتيفيكانتالتيالمضةزينةوأخذوقتتهما

خضليهمما.

جلىعونحباةنهاية

لجدعونةإسراجميلبني3رجاصوقالط22

لأنهثآبيلثوآبنوآبنلثأنمتعقينا"تسلط

لهم:فقال023(اأيدجمماكاالمديانسين!نخلصتنا

الرلث-هوبل،آئنيولاعقيكمأتستفطألأنا"لا

"أقترح:لهم3قاثم24(20عقيكميتسلطائذتي

ينكمواحدكليعطيني:واحلأاأمراعليكم

اليديانيينلأنءذللتقال."صمهاالتيالحنوايتم

ذهحب.مقخوايميضعونكانواكالإسطعييين

فألقىيىدا:وت!تطوا."ذيلث)اللث:فقالوا25

غيقها.ائنيالخوايتمينهموإحدكلعقييما

ألفاطلبهاائتيالذهبيةصالخواتموزنوكان26

المضةزيتةعداما،ذقبجمثقالمئ!وستغ

ئلوفيعلىكاتتائتيالأرجوانيةوالئيالتوالخقق

تابور:؟الرجالمأين+أو.الرجالكانكبف:18

عننختلفمعركةإلىجدعونيثبر.خ91:22ل!دخ

7.فير!كاافلأتلك

قتله.الذىالرجل!لأنالمقتولصقرببعلى:25

03.،3:27صم2؟91-35:92عدر!

و9
503

فيكاتتاثتيالقلايذعداوما،يديانتني

ذلكينحدعونفصاغ27.حمالهمأعناق

5كالرلتفخانغفرةمدين!فيوؤضغهصنضا

!ا!!ائذقيالضتمصثذايعباد؟إسراثيلتني

لمنىنالمدلا.ص..ص28-
.ص-ليوصوحصع.وبييهيجدعون

وآستراحت!.تعاينقائمةلهمققئمولمإسراثيل

أئايمفبس!تةأربعينالحرولبينالأرضى

حدعون.

شه.لىلوآشنلنحدعوق"ؤثاتم .يم.-..-912

ضئب!مقخرجواآبناس!عونلهوصار1

أيفسالهوولدت31كثيراتنساءتزؤجلأ!نهكل

أبيمايلث.ستفاهآبئاشسكيتمفيافتيجمايىورة

صايحةيشيخوخةجمىآش!بق،جدعونلاوممالت3

مدينيما،عفرةفيأبي!يوآشىقبرلنيو!ين

الأبيغرريين.

إسرائيلتنوعاذحدعون!وبوتعذ3

لأ!وآتخذوا،ال!عليعبادةالرب"تخونون

إسرائيلتنوتذكرولم34إلها.!هبزيثبعل

جيمأيديينأنقذهماتذيإلقهمالزلث

معاظةيح!ينواولم035يهمالمحيطينأعداثهمص

إلىصستعهائذفيالخيركلمقايلحدعونأهل

اشاثيل.

جدصنبنأبيمالك

أخوال!إلى*يربعلبنأسماطثوذهت9

32.؟6رج.يربعل؟أوجدعون؟92

.4ة9رج.شكيمفييبدإرتبرثبعل؟!م

يربعل.جدعونيدعىالفصلهذافي:901

32.؟6رج
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وأذقثوالناس!الآيهةيقرحالذيخمريأترفئأ:أم!أببقبيقيمالحمغصلهموقاك،شكيتمفي

كثهاالأشجمارفقات!ب،1؟السئخرعلىلأستعليئأيهما:شكيمأهلجفيعص!ايحصءلى"قولوا2

!كة.ى!اوصنيأنبتعاليئيلغوستجإ:زخلأ،سبعونعقيكميتستفطأن،خير.لكم

تم!تحيني!اكأإن:العول!صجةفقالت15وأذكرواواحد؟رجلأم،ترتقلئنيجميعأي

وإلأ،أستطليلإطيوفي،فتعاليئ،!ثتيكةإلىأخوالهفتقل03"وذيكمقحمكممنأناأثي

.!انأرزو!جرقالعوش!يننارفلتخرفينحؤقلوبهمفاتت،.الكلاتمهذاشكيتمأهل

والاسيقاميما،يألحتقغحلتمهل"والآن16سبعين؟وأعطو.قريحناإنهقالوالأئهمأبيمايلث

إلىخيرا!متم!ل؟أبيمال!!كمققئكخميهافآستأجر،*بزيتتعلبياينالمضيماين

ت!اة؟ضتعتماعلىوكافانموة3وتيي!يرئغلفيأبييمابيتىإلىوجاة25.أشصاررطالينرجالآ

منوأنقذكمبنف!يهوخاطرغنكمقاتلأب7؟زجلاسبعونوهم،تربغلتنيإخوتهوقتلغفرة

قها!تم89اليوتمأنخمأفا،المديانت!نأيديتني-أصغريوتاموبقيئواجد؟.صخرةعلى

هـخرةءلىال!ئبعينتني!ودتحتمألىبيستثحمأهلوآجتمغ6آختبا.لأئهخياترئغل

?ص?-4
أهلكلماايةابنأبيماطثوخمكتمراحد؟،لجهموأقاموةايماللثإلىو!ضواملو*وبي!ت

?،
دا!حقغيلثمنحخفإنا9،قرئحملانةشكيتم.شكيتملبالتي"البلوطتجو؟جمنذ!ل!كا

اليوما!افيتيي!ومغترئغلمغوالاسيقام!جتلإلىذقمتبذلثيوتائمغيتمظفا7

الأوإ02،!كمأيفاهوول!هنايأبيمالمجثفاهتأواوقاكصوتهرغيميإ.علىووق!"حرريتم

شكيمأهلوتكلأبيماللثيننازقلتخرص!واللةفيسمغشكيتمأهليالي"إسقعوا:لفم

وبيت!قيأهليننازولتخرخ،يلووتضتعقيهايتمسعغمرةالأشجازذقب!ب8.!كم

إلىئا!الييوذاموفر21((0أبيماطثوتأكليئو-عقيناصنيالريتولإةثحبفقاتت،تيكا

أخيإ.أبيمايلثينخوفالهناكفأقاتم،"بيرينالذكازيتيأتركلكأ:خىتةالرفقاتب9.ميكة

تلاتاسرأئيلتنيكلأبيمالمجثوتالث22لأستعليئوأذقثوالنامنالآيهةيمرئنيأجيه

إلثأ!ابيناليداء-يروحاللةوألقى23.شنينتعاتي:يلثيت!الأشجارفقالب01الشمخر؟على

إلثبألماوركيتمأ!4فغذز،شكجتموأهكأتركأ:التيتةفقاتمب11.تيكةعقيناو!نيأنب

السبعينيربعلجمبعلىوخ!ائذيماالظلئمليرتد21علىلأستعليوأذه!الطئتةوثمرياحلاوتي

الذقي!أ!يمأبيمالثعلىدئفمويكونتعالي:للكرمإالأشجازأفقالب3العثصخر؟

فثلهم.علىشخعوةالذينشيهتمأهلوعلما:الكرمةفقالب13.قيكةعقيناوسفيأنب

33.:8رج:بريتبعل:4

فيالبلوطضجرة.المدينةقالعالىالق!م:ملويت:6

26.:24يثىرخ:ثكيم

.2!11:9ت!رض!:يمجرؤ؟7

منالئرلتنالجنوبإلىكلما5ت!بعدمدينة:بيرت21

تابرر.جبل
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الجبالي،زؤوسعلىكحيئاشك!تمأهلفأقاتم25

وغيم.الطريتيفيبهممرتنكلتسلبونفكانوا

بذللث."أبيماللث

إلىإحماي!يغعابلإبنجغل2وجا

البرييماإلىوخرجوا27،أهفهاب!فؤيق،شكيتم

بيوتودخلواوآحتقلواوعصرواكروتهموقطفوا

فقاك28.أبيمالمجثولخنواوشربواوأكلوا%لهيهم

ولماذأ؟أبيمالمجثهؤ"حنعايذ:بنتجل

ووكيئهتربغلآب!هوأمما:شكيمفبنحننخامه

!خموززيىجامواأخا؟نخامهذافلما؟ربول

،تكيليئالشعستهذاليت92.!يتمأبي

تجي!ثتلثأجمذ:-تهوأقوكأبيمايلثفأفيك

"!يلمتاليوآخر!

بنجغليكلامالمدينيماواليزبولوس!مع03

إلىالسئرصفبوأرستل31غضئةفآشتذ،عايد

وإخوتهعابدبن))جغل:لهيقو4أبيمالمجث

المدينة.عتيلثيثيرونوهم،شكيمجاووا

نم!وأكمنواليلأمغلثوائذينأنحتفقئم32

طلوججمنذصالصباحليئوبايهرا33،المرتة

هؤفتخرتالمدينيما،علىآهحئمالمثسمسي

عقييما".تقدرهايهمفتفغلإليلثوأصحائه

كقنواليلأمغةواتذينأبيمالمجثفقاتم34

بنجغلفخرقي35.يرقيصأرقيفبشكيتمخوك

أبيمالمجثفؤثمت،المدبنيماقدخلجمندوأقامعابد

فقاكجغلورآهم36.المكقنمينمعهواثدين

البضاخعلىالصرائبمنيشفيدأبيمالككان:25

منها.فرمشكيمفينمراك

33.91:تكرجةحمورت28

جعل.وقال:أو.لهوأترلة92

ر!ووسينتنزلونكثيرين"أرى:يربوك

طلترى"أنتربو،؟تهفقاك".الجبالي

:وقالجعلفعاد37رجالا".فتحمبهالجبالى

-ينمقبقةو!رقةالجباليأعالييننارلونقوم"ها

ربوذ:تهفقاك38الخرافبنكااإ.تلوط!جق!

هوتن:تقولاكنتأما؟كلاملثالآنأينلا

اتذيالشعثهوهذا؟لخذمةحئىأبيمايلث

فخرقي093ا(وقايفهإلي!الأنفآخرجص،أردزيته

أبيمالك.وحازلتشكيتمأهلاقاياجغل

وسقطأماييماينفهرلت،أبيماللثفقزقه"01

المدينيما.مدخلتلغواأنقبلكث!يرونجرحى

ص?-!.ء-أ41
فطرذزبو3اتا،"اروتةيابيمايلثوقام

شكيتم.ينوإخوفكلجغل

ت.42

فغيتم،البرلةإلىالشصبخرقيالغدوفي

ثلاتوقسمهمليجاتهفأخذ043يذيلثأبيمايلث

الشصبرأىوحينالبر+ديما.فيلهمكقنيخرق

4"وتقذتم0عقيهمآنقفن،المدينإينخارجين

بالبجمنذوتقركروامعهاثتيوالمرقةأبيمايلث

علققخقتاالأخريال!المرقئال!وأما،المدينيما

وحارد!45.عليهموقضتاالبريةكبالذين

ص!سل!وص

وقتات،واحتلهاكلهاليوتمذإلمثالمدينةابيمايلث

مفحا.وررعهاوهدت!ا،فيهاائذين

شكيتم،قحذليألاهليالأمرفستيئ46

بزيمت".إيلتيمبجصنجميعافذخلوا

إلىفصمجذا8،هناكه!ابوجوبأبيصالمجثوعيتم47

.مورةبلوطة:أو.العرأفينبلوطة:كلم

03.:11تث؟12:6تكرج

شكيم.منالرقيالجنوبإلىكما4تجعد:أرو!ة:41

ح.33ة8رجتبريتإيلبيتحصئ:6،
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فأسماوأخذ،مغهوائذينهو،ضفمون!جتل

كيمهعلىوحملةال!مج!رينغصئاوقطع"بيلإ؟

."أفغلك!اسسيعالاتفعلون-:صقهيفذينوقاك

أبيمايلثؤتبعواغصنايئهمواحدكلفقطغ94

بالنايى،وأحرقوةالخصنخوكالأغصانوألقوا

نحؤوكانواشكيتممجذليأهلجميغأيضمافات

أؤ.وامر.زجلألي

تاباصن"مديشيماإلىأبيمايلثتؤخةثئم5

برجالمدينيماوست!فيوكان051وأحتلهاوحاضرها

وال!نساء،الزجاليجميعإلييمافقردت،مخصمن

الأبوالتوراءفئموأغتقوا،المديشيمارعماءوينفم

البز!ص.ستطح-إلىوصحجدوا

فحاضرة،صالبرجعلىأبيماللثفرحف52

فألقب53،يالئاريتحرقةمدخل!إلىوتقذتم

فثتذخترأش!!علىكبيراحخراآمزأة

سيلاجإ،حايلالحاليفيفذعا54.جمح!ة

يئلأوأقتفنيستيقلث"إستل:وأمزة،شائاوكان

المثتابهـيال!ي!فالعتةإ.قتلئةأمرأةإنئقاك

نأاسرائيلبني3رجارأىفلما55.لهات

تييه.إلىينهمواحدكلعادس،ماتأبيماللث

بأبييماصتغائذفيالمثمرأبيماللثعلىاللهوزد56

المثراللهردوكذللت057ال!م!بعيناخوتةقتلحين

وتفت،رووصيهمعلىشكيمأهلصتغةائذكط
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المذبحلهيبصفيصحعدالرلتملاكأنالمسماء

إلىوجقيهماعلىفسقطاتخظرال!وروتجتهوقنوح

الأرص!.

يقنوخيتراةىالرب2ملاكتعذولم

والمسكرالخ!رعنالوالدةوامتضعتا-8(:6)عد

أمه.خافمأوهردتهمكرسالولدأنعلى،لتدل

صر.ا!ئ:أو.عجبأص!:18

سرئا.عملاةأوعجي!ا.عملأإ!91
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الربور.ملاكأ!نهذللثينتنوحنعيم،وروجتييما

القة".رأينالأننا"شنحوتلآمرأييما:فقالن22

قبللمايميتناأنأرأدالزلثأن"لو:فأجاتته"23

جميعأراناكانولا،وتقدمةمحرتةأيديناين

((.الآنس!معناةماأسمعنااولمارأينا،ما

كبر.شتمثونوستمتةآبئاالقرأةوؤتدب34

عقي!الزب"روحوخل25الرب،0وباركهالصبيئ

وأشتاوذ.ضرغةبين،دانتحليمافبقؤةوقلأة

الأوليلث!مشونأعمال

هناذفرأى،،يمتةإلىشتمث!ونونرك41

أباةوأخ!رفصعد2الملسطيينتناتجمنآمرأة

تجأبينآمرأةيمتةنم!"رأيتاتوظكوأمه

ته:فقالا03.روجةليفآئجذاها،الملسطيين

حئى،آمزأةكفهشعيلثلنيغشيريكفي"أما

فقاك"؟القختونينغيرينآمرأةوتتزؤقيتذهت

وحدهافهيئ،أريد"إئاها"بل:لأبيهشممشون

".تعجحني

?،!?ص
تدبيرينكانهذاانوأمهأبوةيعلئمولم4

ييخارقيست!ايذبركانالربفىوأئه"الرب"،

لىسص2

الوذتيذللثفيالملسطيونوكان.الملسطيين

اسرائيل.تنيعلىمتسلطين

صص+،*ءئرص

ولئا،ي!منةإلىوامهوابودشمشونفنرذ5

وجههص.يخأتبؤ؟شيبلزأزكرومهاإلىوضلوا

لوكانكمافقسخه،الرئثروحعقيهفخل6

ولم،شيءيلإ؟فييكونأندونوهذا،تجدثا

طريمه،فيأستمرثم7.فعليماوأمهأباةيخبر

منترببة43(:91)بثىلدانمدينة:تمنة:1401

14313او

أئام9بعدورجغ8.أعخحتهالمرأةكلموحين

فطفإذا،الأسدجتةلترىفحادليترؤتجها،

فأخذ9.النحلمقوسمرص!عسملالأسل!جومت

أبييماإلىوجاة،بأكلهوهؤوتضىكقييماعلىينة

أنهبخبرهماولمفأكلا،منهوأعطاهماوأم!

الأسلإ.جوفيينالعس!لأخذ

وهناك،الملسطيإالمرأ؟إلىأبوةونرك01

فلما".المتيالزصجميغكعاد؟و!ةشتمثونأقاتم

رجلاثلاثينفأحضروا،فوا3خاالملسطيونرآة

عقيكملاسا"لتي:شمشونلفمفقاك12.يئلارموة

الوي!أتامسبعهفيليختلخموةنإذا،لغزا

حلةوئلاثيققيصاثلاثينأعطيئكمك!ئتفتموة

ثلاثينتعطوننيتقدروالموإذا13.الئيالبمن

تهةفقالواال!ثيالب".ينحئةوثلاثينقيصا

"خرخ:لهمفقاك014دايتسققهلغركلاهاب

ومرت."خلاوةالقويمآوين،أكلالآيهلين

،و52،-ءوص

اللغر.تحلوااندوناتامثلاثة

لآمرأ؟قالواالرايخ!اليومكانفلفا15

اللغرلناتخلحتىزوتجلث"خادعي:شتمشون

كيدغوتموناهل.بالنايىأهيلثمغتحرقلثيئلأ

وقالت:تدييماشتمشونةأأمرقبكب16؟"تسلبونا

ألقيتلأتك،تجئنيولانبغضنيأنتإئما)ا

لها:فقاك.عقيإ"نطيغنيولملغزاشعبىتنىعلى

ء?-ص-8
اذتيأطيغلثفكي!،واميالىعلي!اطلعه)الم

فلما،الو!!أئامصسبعةتديهقبكثا7علييما؟"

ضاصلمتهأنبعذعليهأطلعهاالسساجاليومكان

اليويمافني8.الفغزعلىشعتهافأطتغت،كثيرأ

.الفلسطيونإحتفها131:12صرعة
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رجالاقاك!العثممسيىكرولبوتبل،السئا!ص

العنئل،ينأحلىشي:"أي!:ي!ثئمشونالمدينيما

لهمنقاكالأسلإ؟"ينأتوىشي:وأي

لمجمجلتيعلىحرثتمأنكم"لولا:ثممشون

فرك،الرب2روحعتيهوخل091"لغزيتكشفوا

زجلأ،ثلاثتنالملسط!ينينوقتلأشقلونإلى

وتعد.الفغزيكاشينيالحقلوأعطىثيابهموأخذ

حذت.يماغاضئاأبي!تيبإلىعادذلث

كاناتذيقيفيق!زوجةامرأتهوصارت2

يصاح!ه.

لث!مشون-إنتقام

وقتفيآمرأتهشحمثمونزارأثاموبعد15

وقاكالمغز،ينتجدئاإل!يهاوحملالحصا؟

.1(غرفيهافيآمرأتيعلأدخلأنأريا":لأبيها

إئلث"قلت2:تهوقاكذلمجثينمتغهأباهاليهن

هذ؟ليهن،صاحبلثينفروجتهاأبغضتها

بد5للثفلتكنمها،أحستنالضغرىأختها

ينالآنآثبزتي"أناشتمشونفقاذ3ينها".

وذقت4.شترا(لميهمأنرئتإذاالملسطثين

إلىذجميلباوربطهاثعل!بمثيماثلاثوأصطاد

دتبينيكلبينووضغقشاجملوأخذ،ذتب

ررجفيوأرسقهاالقشاقيوأوقذ5مشغلأ.

حتىوالررغالأكدأصىفأحرقحب،الملسطتين

هذا.؟"فغل"قن:الملسطثونفحأك6.الزيتون

اثذيالرجلصهر"شتمشون:الخوال!فكان

شتمشونوتجةأخذالرخلهذالأن،يمتنةين

ء-"?

واحرقواالملسبطيونفاجتقغ.دايصاحبهوأعطاها

"خى:شممشونلهمفقاك7بالئار.وأباهاالقرأة

أنتمتمحتىغنكمأكصلنفأنا،.هذافعلتملو

يهموأنرلبعنؤ،فهاتجضهم8ينكم".

."غيطتمصستفعفييقغار؟وأقاتمتركثئم،الهزيمة

يهوذاأرض!فبوخيمواالملسطيرنفضجذ9

:تهوذا3رجافسأتهما001*لحيعلوهحموا

فأجابوهم:يمحارتينا؟"ضيذتم"يصاذا

فعلكمابيماونفغلشمشونعلىلتقيفنص!يذنال

يهوذاينزجلآلافيثلاثة"فتركينا".

ي!ثتمشون:وقالواعيطتم!تف!ع-تغار؟إلىوجا"ووا

فيمماذا،عقيناشسلطونالملسطتينأن"تعذا"ألا

بيفغلوا"كما؟فأجال!3"فغلتمابنافعلت

عقيكلتقيفى"حئنا:تهفقالوا12."بهمفغلت

لي"إحلفوا:لهمففال."أيديهمإلىونسململث

تقئتلث،الن:تهكاافقالوا((.تقئلونيلقأثكم

".أيديهمإلىونستلملثعقيلثتقبف!ليهن

مغار؟ينوأصغدوةجديذينبخبقيزفأوثقوة

غيطتم.ستفعص

برص-ى14

الملسطيونقاتلهلحيءإلىوصحلولما

فذالتاشلثاروحعقييمافخل،بالضياحص

خيوطتتلوكاكماراغييماثتعلىالقذانيالخبلال!

غن%لوثا!،فآنخاالئار،فيهاآشتغقتشتفع

طريئا،حمابىفلثشتمشونووتجذ15يديإ.

"بقلث:وقاك16،زجلألصب!وتخلفتناؤته

ححاريقلثوأكوائا.أكواقاكذستحمار

زمىكلاتهأتئمولحا17".زجلأل!قتلت

جهرذا.أرضفيوعرموضع:عيطمسلع150:8

الفك.:أيضايعني.الفلسطينأرضمنقربموضع:لحي:9



ا(عضاةه

لحي.رمعتالمكاندللثوذعايدهمنيالقك

فصرخ،ال!ثئديل!لالغطث!أخع!نوفخأة18

الخلاصىهذاعبدك"منحت:وقالالرلثإلى

فبوأ!غطشئاأطثأناهاوالآن،العظيتم

صخرةاللةف!ئتق0،91المختونينغيرأيدي

فثرلتمياةينهافخرتجت،تحيفيخناك

ذللذدعيئيذيلث.وآنتعشىروحهإلييماورتجغت

هذاإلىثحيفيوهي،هفوريغينالموممع

!!رائيلتنيعلىتاضئاضتم!ثمونوكان002اليوم

ستة.جمثرينآلملسطيينأتام

ودليلةشمتنون

فصاذلت!نخرةإلىضتمشوذذقتثيم16

لأهلفقيل3عقيها.فذخل،بغئاآمرأةهناك

كضشايالم!طلبفأحاطوا،هنا،!ضتمشون:غرة

كتةالفيا!وشكنوا.المدينةبالبجمنذالقيلكلله

إلىشممشونفناتم03((نقتلهالصحبعص))جمنذ:وقالوا

المدبنيمابالبجمصراقيوأخذتاتمثم،الليليصض

كتمهعلىوحملهومغلإقهالبالتوقلع-بقاثمتيه

ممت!.حبرونقباتةاتذيالجتلرأميىإلىوضجذ

واديقيآمرأةشمشونلمأحثذيلثوبعلا

رعماةإليهافضيذ5.دليلةآسفها!سوزن

يماذاوآعرقي!خادعييما:لهاوقالواالملسطئين

نوثقهحئىمنهنتمكنكيفالعظحمةقؤتهلم

ألفاإليلثيدلآمئاواحدكل،عقيهونتضئب

ي!ثتسفعون:دليلةفقالت6المضيما".ينومئة

توثقويماذا،العظيمةقؤئلثيماذا!أيخرني

خ.4ة6كزة:رجاة160

كزة.عنكم07تبعد:حبرونت3

لأ1653أو

أوتابىيسبعيماأوتقوني"إذا:لهافقاك7فتغت!؟"

وأصيرأضعصفإنيبعا،تجفلمطريئة

سبعةالملسطئونفأعطاها8."الئاميىمنكواحد

كقنوا6:بهافم!تذته4تعذتجفلمطريئبماأوتار

عقيلث"هخمآ.آ4قاتتثئمالغرفإفيجمنذهاته

الأوتازشممشونفقظعص".شتمشونياالملسطيون

ولمالئاز.لاس!تثهإذاالكئالطخيطئقطغكما

قؤته.يماذاالملسطئونصتعقم

وكذئحت"خذعتني.دليلةتهافقاتت0

لها:فقال"؟"توتقيماذاالآنافأخيرني،عليئ

قبل،مقتستعقللمجديد؟بحاليأوثفوني"إن

الئالي".جمنكواحل!وأصيرأضف!فإئي

بها!وأوثقثهجدبدةجبالأدليلةفأخذت12

ير!ص

ياالملسطيونعليلث"هجمآتلهاتوقا

ي!!ختيئاعنذهاالكينوكانشمصثولأأ،

كسمابراعييماعنالجبالشممشون4فقطغ،الغرفيما

متى"إلى:دليلةلهفمالت13.الخيطبقطع

((1توثقيماذافأخبرليئ،عليئوتكذل!تخدعني

رأيصيفيالثثغلىالخصكنايخب)إذا:لهافقاك

وأصيرأضعففإئيبالؤتد،وشذديهابالئولي

أخذتنائمهؤوفيما014((النايسينكواحد

يالتوليونمسجئهارأسسيمافيالمختع-الخصلدليلة

عقيك"هختم:تهوقاتتالوتدإلىوضذتها

ء،صصل!

وقلغنوي!ينفافان".شمشونياالملسطيون

فييما.وماالئسيجصوتذ

إثكتقولا"كيف:دليلةتهافقالت5

!ء،ص.د،

الثايث!يلمر؟ان!توها؟بيتيقلاوانتتجبني

مدينة،صرعةمنالغربإلىيقعواد:سررق:4

2(.؟)13شمشون
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((.العظيمةقؤتلثبماذاتخبرنيولاتخدعني

وئيغيومكليكلاجمهائضابفهكاتتولما16

علفأطتقها17،الموبحتىنفسئةضاقثعقيه

يوفاشتعرييقم!"لم:لهاوقالقلبهفيمماكل

ممعريقعنفإن،أميتطنينالت!تذيرلأني

."،الئناميىميئوصرتلمكواحدوضدماقوترزقتنيفا

فيمايكلأخ!رهاأ"تهدليلةوأح!شا18

إليهاالملسطتينزعماةودغتفأرسقتقلبيما،

كاصتفنيفإ7نهالمرةهذ؟إلى"تعاتوا:لفموتاتت

بأيديهم.وايففمةإليهافأتواقلبيما".فيممابكل

صصصفأ.91
فحلق*زجلاودغتركستهاعلىلامته

نأتعذبتعذيج!وتدأترأسييما.فبال!ئتئغالخضل

عتيلث"هختم:تهوتاتت02-فؤتةفازقنة

وخايانوييماينفأفان.أشتمشونياالملسطتون

وينقذوجههملبسسينتفف!السمابقفيأنه"كما

دقبف!21.فازقهكلالزب+أنتعقملاوهؤ.نفته

غزةإلىوآقتادوةعيتيهوققعواالملسطيونعقيه

فيتطخنوجغلوةنحام!ينيسلسلتينيوقئدوة

جديلإ.ينيححورأسيهضعروأخذ22.الئجن

شمشونموت

وصفأ23
ذبيحهليقدمواالملسطيينزعمالمجتقغ

ء،الفرخغزتعبيراإلهيميداجونعظيمة

."أيديناإلىشتمشونغذؤناإلفنا"صتلتم:وقالوا

وقالواة4إلههمتحدواالشع!زآةولما(2

أرض!ناخرلتاثذيغاوناأيديناإلىإلهناأستفتم

رفؤافلوئهمآشلأتفلما25قتلاناأ.وأكثر

ح.13:4-175:رج

خلقت.:العبربةق.الزجماتلبهكذا.فحلق:91

الثبرأىحبن:أو.!!ممجدواالثحبرآهولما:24

17او

قخا،ووا((.عقيهلتضحلثشتمشون"هائوا:تالوا

تينوأقاموةعقي!وضجكواالستجنينيشتمشون

الآيخذيلضبيئش!مشوننجقال!26الأعجد؟ء

عقيهايفومائتيالأعمدةألض!"دعني:بيد؟

التيتوكان27عقيها".اتيهىحتىالتيمتهذا

جميعهناكوكانوالثساء،يالرتجاليتشص

آلالنىثلاثإنحؤال!طحسوعلىالملسطتين2زغما

وهمشتمشونعلىيتفرجونوالئساءالرجاليين

عليه.يضحك!ون

ستدي(ايا:وقاكالرلثشصثمون"فدعا28

إلهي،ياأيضاالمرةهذ؟وشتذدنيآذكرفيالرب"

".واحدةدمعةالملسط!نينلعيتيلأنتمتم

الوستط،فيالفذينالغمودينعلىمبصنثئم2

ييميي!ه!اأحدآيخذا،التيحتعقبهماثيمصالقا

"على:وقاك03عقيهماقكاوابئمال!والآخر

العموديني2ود.((التيمتيمسق!الفلسطيينوعلى

جمتيوعلىالزعماءعلىال!يثفسقطيثيذ؟

ثتلهمأئذينالموتىفكان.التيصبفيائذينالنالميى

حياته.فيقتلهمائذينمقأكش!رتإثب3

فخملوةتجيإ،أهلوجمغإخوتهفنرك

قبرفي،وأشتأولصرعهيينودفنوةبهوصعدوا

إسرائيلتنيعلىالقضاءتوئىوكان.أبييماضنوخ

ستة.جمثرين

الأفراسميميخامعبد

آسمهي!أفرايتمجملينزجلوكان17

صرخوا.إلههم

أورشليم.شمالممايقع:افرايمجبل:1701
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يثقالوالمئةالألف"إن:لأمهفقال2.ميخا

تلعنينوستمعتلثمنلثاخذثالتيالعضة

فقاتت."أخذتهاأنا.معيهيئبس!يهاال!ارن

لأمهفرد3".أبنىيا،الربلم"باكث:أمهلصته

ءفى،صتص

امه:فقالتالفضيما.مثقاليوالمثةالالص

غنلثاللعنةابجذحتىللرلتالفضة"كرست

إلىالفضةردفلما4.تسبوكا"صتماينهالتعقل

كلصء4صءيى!

إلىواعطتهاينهامثقاليمئتيامهاخذتاعه

تيت!فبوجمعغصتما،ينهافصخغالضائغص

أفودافصتع،للجبادةبيتلميخاوكان5.ميخا

يللثوفي6.تهكاهئاتنييماأحذوأقاتموترافيتم

واحل!كلفكانثقيلثلإسرائيليكنلمالأئامص

يشاث!مايغمل

فيمتغرل!،لاويمما"فتىهناكوكان7

المدين!ينفذهت8تهوذا.فيلحمتي!تمدينإ

طريميمافيهؤوتيتما،فيهيقيممكالؤعنتبحمث

فسآلة9.أفرايتمجتلفيميخاتيبإلىجاة

لاوي!"أنا:فأجاته؟"جث!تأين"ين:ميخا

مكالخغنأبذثحئت.تهوذافيثحتمتيتين

كنجمنديأيئملا:ميخالهفقال01فييما".اقيئم

عشترةستةكلاعطيلثوأنا،وكاهئاضثيرالط

وترتلث((.الثيالبينويهسؤةالفضيماين

جمنذةوكانميخامغئقيتمأناللأوي4فرضيئ"

فيوأسكنهلهكاهئاميخا2!وتجعتهبنييما.كأحد

الربىأنالآن!لجحت:ميخافقاكا13.تييه

بعيطرواأن34(:)1داننجواستطاعما:1801

04-46(؟91د!)رجلهمأعطبتالنيالأرضعل

47(.:91إبثىأخرىأرضإلىفاتقلوا

منقريبةمدينة:اشتأول!.ح13:2رج:صرعة:2

18317أو

((.اللاوتينينكاهئالمطلأن،إليأحسن

دانوقبيلةميخا

لإسرأئبليكنلمالأئاميللثوليئ18

تطلبالأئاميللثليئدانقبيلةوكانت.قيلث

تكنصلمصاليومذيلثإلمطلائها،للسكىمكائا

فأرسل02*إسرائيلتنيتباثلتيننصيباناتت

يناكأأشيايىجاليخسسةقبيليهميندانتنو

الأرض!ييكشفوا*وأشتأوك"ضرغسة

وتفحصوا"إذقبوا:لهموقالوا،ويفحصوها

تيبإلى،أفرايتمجتلإلىفجاؤوا((.الأرص

تيحبفيكانواوتينحا3.هناكوباتواميخا،

ينةفآقتزبوا،اللاوئالفتىصوتعرفوا،ميخا

لبتفحلوماذاهنا؟إلىبلث2جا!من:وسألوة

فأجاتهمة4بإ؟"علاقتكوماالمكالب؟هذا

وأستخدمني،وكذا،كذاصخالي"صنع

اللة،لنا!إسأذ:تهفقالوا05"كاهئاتهفص!رث

سايرونمخنائتيطريعنافيستنخغكناإنفتعغ

فالالريق،بأمالط"سييروا:لهمفقال6فيها؟((

الربددا.ترعاهافيهاسايكونأنتمائتي

إلىوجاؤواالخمسة3الرجافقضى7

طقثنينهادئينشعتهاوزأوالايشى"

ثيةلاهايئينآمنينكانوا."كالصيدوتين

عقيهم.يتم!تلطقنولاأرجمهمنمطئزجمحهم

لهمغلاقةولاالميدوفيينينبعيدينوكانوا

.عرت

لثم.المدبنةندعىحيث91:47لىرج:لالى7:

.بالنجارةاهنمماأكز)هنمفبنيشعب:الصبدويرن
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ضرغةفيقبيليهمإلىفرتجعوا8بأحلإ.

الختر؟1("ما:ليجالهافسألهم،وأششأو3

لأننالايش!أهليمحاربيما"قوموا:فأجابوهم9

ولاتتهاؤنوافلاحذا،صايحةأرضهمرأينا

وتمتيكوها.يتدخلوهاالقسيرغنتتكاستلوا

وهاواسيعةويلادا،طقئناشعباتجدونفبها01

ئعورةلامكانوهيئ،أيديكمإلىالربرستلقها

".الأرضيىنبشيث

ضرغةمين،دانقبيليماين"فآرتخل

،يالس!لاح-فذخجينزخلى!ئيماسحت،وأشتأوك

ولذلمجث،تهوذافي"يتمتعارقرييماجمنذوخيموا12

،اليومهذاإلىدانتحفةالقوصمعذللثدعيئ

%لىهاكينوعتروا13.تعاريتمترييماكرل!وهو

ميخا.تيتودخلواأفرايتمجتل

ذقبوأائذيقالخمسةالرخال"فتكئتم

قبيليهم:لأبناءوقالوالاي!ننيتتقخصوا

وترأفيتمأفوداأليوبهذ؟لننأن"أتعلمون

".تفعلونماذاالآنفآعرفواشمبوكا؟وصتنحا

علىومتلمواميخاتيزإلى،هناذإلىأفالوا5

زجلمثيماالستوؤقص16.اللأوكبالفتى

وفمالبالبقدخلىجمنذبالئلاحصالمذججون

ائذينالخمسة3الرجاوضيذ17.دانتنيين

الصنموأخذواهناكإلىودخلواالأرضىتفحصوا

وايفالكاهنتيتماوالترافيتموالأفودالضسبوك

زجلمئيماالسيتمغالبالبمدخلىجمنذ

اولنلثفىخلفلما18.الحردببعذةالمسفحين

أخذوةماوأخذواميخاتيتآا!مسةالرخال

؟فأجابوا91؟"تفعلونلاماذا!الكاهنسأتهم

ص4،

!ناواذق!ثفملثعليذكضغ."اسكمث

وألسئطكاهناثكونأن.وكاهنامشير!لناوكن

كاهئاتكونأنينللفخيرإسرائيلفيغشيرة

وأخذالكاهنوقرخ02وأحد((0زجلىلبيب

يهم.والتخقالضسبوكوالضتتموالئرافيتمالأفود

تمينكلوالماشيةالأطفاكوسماقواآنضرفواثئم21

ئذاتفم.

آجتقغميخاتيبغنآئتغدوافلما22

ينبالقرلب،البيوبفيكانواائذينالرجال

يهم.وصاحوا23دانيتنيوتجاقوا،ميخاتيحب

؟لم(تمرخلل!"ما:لميخاوقالوادانبنوفالتفت

أخذتموهاضتعتها،التي"%لقتي:فأجاتغ

وتقولون؟ليتقيفاذا؟وذقبتمالكاهنمغ

تسمغنا"لا:دانتنوتهفقاز25؟"للثما:لي

فتهيلث،3الرجا3هؤلايغضحتيثلأ،صوتلث

فبدانبنوومضى26بييلت".وأهلأنت

عاذينهأتوىأنهمميخارأىوحين.سبييهم

تييه.إلى

ميخاصتغما،دانبنوأخذأنوبعد

ها؟فيشدبإلى،لايئ!إلىجاؤواوكاهئه

المدينةوأحرتواالي!يخدفضربوهم،مطمين

بعيدةالمدينةلأن،منقذلهميكنولم28.يالنايى

علاقة.أحدوبينبيتهميكنوتم،ضيدونين

زحولت،يتي!باثذيالواديف!المدينةوكاتب

وشحوأ92.وسكنوهاالمدينيما7بنادأنتنوفأعاد

ولذاثذيأبييمدانبآشئمصدأنالمدينة

صنعته.الذيإلهيةأو.صنعهاالتيآلهتي:24.أورشلبممنالفربإلىكلمأ3نبعد؟ياريمقريةة12
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لايثمى.ذللثقبلآسمهاوكان،لإسراثيل

!بيونالانصوظل،القسبوكالصحمونضبوا03

لعشير؟كقنة،وتنوةهو،ش!تى"بنتجرشوتم

جمندهموبقي31.ولشبيهميومإلىدانبتي

ف!يهاكانائتيالأئامطوكالقسبزكميخاضنم

شيلوة،فيالتدتبث

جبعةفيبنيامينجريمة

لمسرأثيليكنلمالأتايمصيللثوفي91

جتلبستفحصمقيضالاويزجلوكان،مللث

نبتحتمتيمتينروتجةتهفاتخذ،"أفرايتم

إلىجمنلإ؟ينوخرتجتمغه"فآختققت3،تهوذا

وأقامت،تهوزافب،لحتمتيحتفيأبيهاتيب

طتبهافبزوجهاسعىثئم3.أشهرأربعةفناك

خابم!مغهوأخذ،إلييماوتردهاقلحهاييطئست

أبوهارآةفلما.أبيهاتيتفأدخقته،وحمارين

تلاثةجمنذةفأقاتم،وأشضافه4ييقايهفرخ

أليوموفي5.هناكوباتواوشربواوأكلوا،أئام

تةفقاكيتنضرلتوقاتمالمحباحصفيبكرصالرائي

ثم،خبزييهسر؟تلتلثاسنذ)1زوتجييما:أبو

مغاوأكلوافخلسوا6((0وآمرأئلثأنتتذقث

الفيلةجمنذنا"تئم:لهقاكثئموثربوا.

ألحيتنصرتاللأوي4نقفنولما7"ءوأسترخ

فيعنهنقرأالذياللال!اسم:يرناتان03

العبريةةفي.الزجماتفيهكذا:موسى.17-18ف

فلاسرقلتأيامعلىذلكم:سبجميرمإلى،منى

.15:92مل2رج.مق734سنة

.أح:18لىرج:شلوه:31

.اخ:17رخ؟أفرايمجبل:9101

خانته.:أو.صهاخثلفت:2

91931و9

.لاهناكوباتنجاد-،جمذةيلبقاءخموةعتييما

يمنضرت،الخايسيىصاليوملمصباحفيوبكر8

فخقسوا،يفقمإ"قلتلثاسنذإ:خفوةتهفقاك

الرخلونقف!9.!اوتغاواال!هل!تعذماإلى

لهفقمال،وخادمهوجاريتههول!نقردت

هنا3فيتوا،الغرودبإلىالخهار))ماك-حموة

وتمضونطريقكمفيئبكرونوغذاءوآستريحوا

1(.بيينإلى

حئىوآنصرهـت،تبيتأذاللأويفىفرفف!؟.

ومغة،أوزشليئمهياثتيتبوسنفبالهإلىوصل

جمنذهم"وفيمامسروجالأ.وحمارال!زوجته

الخادئمقاك،المغي!بإلىحذاماكوالتهارتبوش

هذ؟،التبوسسينمدينيماإلىينا"حؤذ:يستملإ؟

يخأننزلا"لا:سئاةتهفقاك12فيها".فتبيست

إشرائيل،تنيينف!هاأحذلا*غريبةمدين!

."ولجبقةإلىلتع!رليهن

الأمايهنىهذ؟بعضيإلى"يتسير:تهوقاك13

وساروا،14".هالرامةفبأوجبغةفبونجيت

ي!نيائتيجبعةجمندالحثمصوهمفغابب

وأالمديش!!ساحيمانبهناكفتزلوا15.بنيامين

يلقبيب.تيييماتإلىأحدتذعهم

فيعقل!ينقابماكانءبشيخوإذا16

أقاتموليهنه،افرايمجبلمنوهو،2صماالحقك

منداودأخذهاالتىأورشلبميعنيأكرب!ةمدبنةة12

إلىكم6تبعدةجبعة6-7.:هصم2رح.اليبومصيبن

اورشلبم.شانل

جبعة.منانلإلىكيلومزات3نبعد:الرامةة13

يدعهملم.المدينةبابعند:أى.المدينةساحة:15

الضيبتدعوأنالواجباتأقدسمن:بيتهإلىأحد

بتك.إلىالعابر
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عيتييماأفرغ907البنيامييثينأهيهامغحبغةفي

فسآله:،المدينيما-ساحهفيالمسافرهذافرأى

ثحآ؟"أينومن؟ذاهبأنتاينأ"إلى

فيلحتمتي!تينطريقعابرونحن9:ةأ!ادة18

مينلأتيأفرايتمنجتل-ستفغنقصاتهوذا،

فيتحتمتيحتإلىدهثستكضتليهني،هناك

أحلولاالبيحب"إلىراجعالآنآوأناتهوذا-،

وعلفيبنومغنا91منزيه.إلىيدعوني

وخادمحي،،دصلروجتيليوخووخبز،نايخيم

"أهلأ:الشيخلهفقال202".شييعورناولا

فيتضثولا،عليفهؤيعوزكوتهما،وسلا

لخميرهموقد+تمتيييماإلمىبيماوجاس!21".السئاحه

وشربوا.وأكلواأرجتهموغ!لواعقفا،

ين4يىجاأحاطقلوبهمطاتتوحين22

وأخذوايالتيب،صالقومصرعاعين،المدينإ

الميحب:صاح!بللشخصوقالوا.البال!يذقون

."ينضاحعهبيتلث-دخلاثذفيالرجلصأخرج"

وتاكالتيبصاح!الرجلسإليهمفخرخ

تعذمابهشتراتفغلوالا.إخوتييا"لا:لفم

هذه24.الفاجشةهذ؟ترتيهبوالا.بييدخل

و،رو-طص-ص
إليكماخرجهماالرجلوزوجه2العذرااثنتي

فيتحسمنمايهحاوأضنعواسفضاجعوهما

الأمرهذاالرجلبحقترتيهبواولا،عيويكم

فأخذ،لهي!معواأنفرفضوا25الفاح!ث!".

فضاجعوهاإلييموأخرجهاروتجتهالرجل

العبرية:في.الونائيةفيهكذا.اليتإلىراجع:18

.الرببيتإلى

أ-91.8:نكتق22

إلىكما3تبعدببامبنقمدينة:المصفاة:2501

02او

ص،كامكلصص

جمنذوتركوهاالضباخصإلىكلهالليلبهاوتمتعوا

أقتلجمنذماالضأةفجاتب026القجرتطتعص

كانخيثالتبببالبجمنذ2وستقطثالضباخ

الحباص!ص.إلىهناكوتقتت،زوجها

السمببالتوفتحالضباحصفيسحاهافقام27

أماتممطروحةفوتجذها،سبيل!فيييذقمتوخرخ

"قومي:لهافقاك28.الغتبيماعلىويداهاالبالب

علىجتتهاخ!لتجئه.فلمنذق!((.بنا

تناولبيتهدخلولحا092بييهإلىوذهبحماره

جمظاجمهامغفقطقهازوجييماجثةوأخذسيكيئا

أرضيسجميعفيوؤرغهايطعةع!ثئرةأثتتي

تنيصلجميعيقولواأنرسئقهوأوصى03.اسرائيل

نأئنذهذايثلأحارأىاهل:إسائيل

هذايومناإلى!رأرضىمقإسرائيلبنوخرج

.((عقلهتجمبفيماوآحكمواوتئئ!اؤبىواملوافتأ

بنيامينعلىحرب

وآخمعوا،كلهماسراشلبنرفخرقي52

دانين،واحل!كرجلاليصفا؟"فيالربأإلى

رؤساثوآلتقى02جلعاد"وأرضيى"س!غلمجرإلى

شجتيفيإسراثيلتيعشايركل،السعب

ئقايل.ألنيمئيماأرخوعذدفمالت!شعب

إلىضجدواإيراثيلتنيأنبنيامينبنووس!مغ3

كي!عقينا"قصوا:اشرائيلتنووتاذ.الجصفا؟

روفياللأليبفأجالت4".الجربمةهذهوقغت

جلعاد.صفاةكيروهيأورثليممنالثمال

أرضكلأى:صغبزإلىدانمن.خ17ت01ر!

أتات:جلحادأرض..3:2صبمأرج.إصائيلبنى

منى.قبيلةونصفجادتبيلةبها
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جبغة-إلمطوزوتجتي"دخلت:تتلمثاثتيالمرأ؟

أهلعليئفآنقض!5،فيهالتبيمتبنيامينيتنيالتى

وأرادوا،ليلأالتيبفيوأنا،بيوأحاطواحجة

فأخذتها06ماتتحئىزوجتيآضصمبواثمقتلي

اشرائيلتنيأرضي-جميعفيوورعتهاوقالعتها

أنئموها7فيها.وفاحشةقباحةصتعوالائهم

يالنصحفقليكم،إسرائيلتنييافناكللكم

والق!شوتي((.

"لا:وقالواواحدكرجلىال!ثمعبفتهف!

إلىأحايرحغولا،خيتيهإلىأحاينضرلث

نصعد:"يجبعةستفغلهماهذاوإلأ9تيييما.

زخلمئهكلينفتأخذ011يمحارتيهايالفرعإ

الأليوجمن،اسرائيلتنيأسباطكلينعشترة

حاجابي!ؤمنوا،ألقاآلإفيالشترةوين،مئة

علىأهقهاييعايبوابنيامينحبغةتدخلونائذين

"فآجتضغاصرائيل".فبفغلوهاائتيالقباحيما

كرخلالمدين!إلىاشراثيلتنييىجاليجميغ

.الرأيواحلإافي

إلىرسئلأاورائيلأسباكاتتيوأرستل2

هذا"ما:لفميقولونبنيامينتنيعشائرصجميع

الأنذأكإلينااستلموا3؟تينكمضيغائذيال!ثتر

تنيغنالمثرونصردتفنقتقهمجبغةفبائذين

يقوليتسضعواأنبنيامينتنوفرقضى".اشرائيل

المالبينوآجتضعوا14،اءائيلتنيإخوتهم

تنووتجتذ015ويحايىبوهميتخرجواجبغةإلى

وجمشرينستةالمانيين-اليومذيلتلببخيامين

عتبغكانواائذينجبغةأهلعداما4مقايلىألف

ح.491:12:جبعة:رج

جغ.ةالعبريةفي.قديمةترجحةفيهكذا:جبعة9:

02321

جمعتينيمينوكان16،الرجاليخيرةينمئ!

الرجاليتخيرينمئهسبعالمحالصبينهولاء
ه-وص4

عل.باليقلاعصالحجرتومون،الأيديغسثر

ئخطئون.فلاال!معر؟

تنيعداما،إسراثيلتنيرجالوجنذ17

يىجاذك!،مقاي!لمأل!مئ!أرخ،بنيامين

حرلب.

وسألواإيل"تي!تإلىوضجدواافقاموا8

؟"بنيامينبنييمتاليأؤلايصعاجمتااتن1:اللة

أؤلأ".تهوذا"تنو:الربدفقاك

الباكرالضباخصفيإسرائيلتنوفنقضى91

يمحاربيماآستعذواوهناك02.حبغةجمندوخيموا

جبغةينبنيامينتنوفخرخ21.بنيامينتني

آثتيناليومذيلثفيإسراثيلىتجبينفأسقطوا

تنييىجآذنشخغثئم23.زجلأل!وجمشرين

القوصعفييلقتاليفآستقاواوعادواإسرائيل

ذيلثقبلليهن023يومأوكييماآستغذواائذي

المساءإلىالرب"أماتمقبكوااشراثيلتنوضجذ

إخوتنابنيامينتنيمحازب!إلى"أتعود:وسألوة

1(.داحايىبوفم:الرب"فأجاتفئمدا؟ثانية

الئاتي-اليومنبإسرائيلتنوفتقدتم24

تنوعقيهمفخرخ25.بخيامينتنييمحارب!

ينهمقأسقطوا،الئانياليرمصيأحبغةمينبنيامين

ئقايلون.كلفم،رخلىأل!عرثمايةأيضحا

وبكواإيلتيتإلىاسرأثيلشدبكلفضجذ26

إلىاليوت!ذيلثوصاموا،الرلثأماتمهاكوأقاموا

أمامسلامبماوذبائحعمحرتاتوقامواالمسا؟،

ح.12:8تكرج:إيلبيت:18
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الغهدتابوتلمكانالأئامتلكودب27.الرلت

فبهرونينيألعازازبنفنحاسىوكان28،هناك

إلى"ألعودالرب":فسألواكاهئاالوقبذللث

نك!ث؟"أمإخوينابنيابنتنيمحازب!

ء!حلمكل

إلىاسيمهمغدفبلاني"حايىبوهم:فاجاتهم

."أيديكم

منحبعةعاحأكمينااسرائيلتنوفأقاتم92

بيامينيبنيعلىوضجدوا"3،جهايهاصجميع

حبعةعنذيلقتاليوآستعاواالئالثأليومص

بنيامينبوفخرج31.الأولئثنكالضرتين

منهميقتلونوأخذواالمدينةأخلواوكانوا،إل!

الصحاعدتين،الالريقينفبال!ايقتينكالمرتييى

فيجبغةإلمىوالثانيةإيلبيفإلىإحداهما

زجلا.تلاتينتحوينهمنقطالضحراء

ء-،ص-أ؟،شاص.فطق32
كماامامهممنهزمونلهم.-ميمتي!و.

)التهرفي:فقاتواإسراثيلتمووأما.قبلأأئهرموا

الالرئي"،إلىالمدي!ينوتسخبهمنا2ورا

بعلفبوآستغذوامواضجهمجمنكلهموقاموأ33

ينإسراثي!!تنيكمينوخرخ.للمتاليتاممازه

فباليماينوهختم34.*غراءاتجئ!تين،!كايه

تنيرجالينختيماينآلافيعثرةالمدينيما

نأبنيامينتنوتعلموأالمتالافآشتذ،اسرائيل

بن!امينبيئالرصثآفهز!3.عليهمأطحقتالنكتة

فيجمنهمإصائيلتنووأهقلث،إسرأثيلكماأماتم

كلهم،ومئةألفاوجشرينخمسةاليومذيلث

يالهزيضيما.بنيامينبنوفأيقن36،مقايلون

المعالم.مجهولجبعةمنتريبموضعتتاماربعل33:

أنلإلىكيلومزاث4قبعدبنبامينفيمدينة؟جبع

جبعة.منالثرفي

تنيأماتمإسرائيلتنييىجالاوآنسخ!

أقاموةالذكبال!مينيعلىآغتضدوالأئهمأبنيامين

المدينةقتحمواوآالكامنونند!فأ37ثاجبعةعلى

السئب!.يخماأهيهاجميغوضربواف!يهاوآنتشتروا

اسرائيلتنييىجاليتينالغلامةوكانب

المدين!فبيكثر؟دخائائئ!!ونحينأنفموالكين

ص".صت93
وكان.الحرلبفيإسرائيلتنيرجا،يتعهقر

ثلاثينجمثهمفقتلوا،يهاح!وتهمتنيامينتنوتدا

أماجمهممنمنهزمونأئهمخ!يبوالأتهم،زخلأ

تلك."ولبالسمالفيماالمعرك!فيآدالرمواا!ما

كغمو؟المدينإينيرتمعالحريهتأخذاللحظ!

فراواورائهمإلىتنيامينتنوفالتق!تدخالز

3.التئماإلىالضاجمدالفهيبصينكتقةالمدينة

فهربوا،اشرائيلبني3يىجاعليهموآرتذ41

ييم.قحلالئكتةزأوألأئهممذعورين

طريتيإلىأشرائيلتنيرجاليأماتموآثقرموا42

المانيمنعليهموأطحقوايهمفلجقواالبريإ،

وطازدوهمبهم3"وأحاطوا.فأهلكوهم

جق!ينحبغةأتيقباإلىنوحةينوأدكوهم

ع!ثترئمانيةنجياينتنىييئفسقط44+ال!ث!رقي

،-ورو

فؤلوا!4الاشيداء.ينكل!م،زجلىال!

تنوفقتض!!رمونستغصإلى،تيماالمرإلىهايىبين

زجلىآلافيخمسإعلىالطريتيفبإصاثيل

ينهمفقتلوا"جدعوتمإلىالباقينوطازدواينهم

بنيامينتنيينالقتلىجملةفكان46.زجلألني

مقايلى،أل!وجمشرينخمسةصاليومذللثفي

الشرفيشالثمالإلىكيلومترأت9تبعد:رمونت45

ججةبينتقعبيايرينفيتريةاصمةجدعرم.جبعة

ورمون.
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مئ!ستينهموهرلتة07الأشيذاءينجميغفم

وأقاموايىمونستفعصإلىالبرديماطريتيليئزجل

إسرائلتنييىجمالوآرتدى048أشهمأربعةمناك

مغال!ئينييحاومتلوخمبنيامينبنيإلى

مريه!اءجميعفب!جدواماكل،الصهاثهاص

بالنايى.أحرتههـهلم

بنيامينقبيلةمصير

نبإيرائلتنييىجا،وحق!21

أبتةيئازخليزوفي"لا:أ!اوقاالمصفا؟!ه

تيتإلىال!ث!عبوقدتم02بنيامي!"بنيينلأحد

ورفعواالمساءإكإطهأماتمهناكوسقواإيل؟ش

يا"لماذا:وقالوا03شديذابكا:وبكوااصواتهم

!ص

اصراثيل؟تنيفيكذاحذثإسرائيلإلهرب

وتكر4؟"أسباطيمينسيئطااليوتمفقدوالمادا

وقدىموامذتخافناذفت!نواالضباحصفيال!ثمعث

هيئ"تن:وسألوا5،سلاميماوذبائيئئحرقالب

ينالرل!أمامسالمجمعإلىتصعذلمالتيالع!يرة

يميئاحقفواوكانوا؟"اسرائيلتنيعشاثرجميع

المصفاةفيالربورإلىيصعالامنعلىمعطقة

فعلواماعلىالسرائيلتنووتل!!6.تموتموتاأنه

آنقطغت"اليوم:وقالواإخؤييمبنيامينيقبيلة

يسا:ييكوننفغلفاذا7،إسراثيلتنيمينقبية

حلفناونحنأحياء،منهمبقواائذينللرجالي

ثئم8زوجا!؟"ينالنامننعط!هملاأنبالرلث

إلىتصغذلمإسائيلتنيم!نغشرة"أية:سألوا

.حا:52ر!:المصفاة!1201

ح.12:8تكرج؟ايلبيت:2

منالئرفيالثالإلىكل!07ت!بعدةجلماديابيثى؟9

21323و2

أنهفرأواالشئعتفتقفدوا9؟"المصفا؟ديئالرلت

فأرسل001حلعاد!يابيثنمينأحدتحضرلم

2اشيذازجلالصعثترأثنيبابيتنىالىالقجقع

يخذيابيشىأهلوآقظوا"إذقبوا:وأقروفم

ا!"وهذا.والأطفاليالنساءييمالديض

ضاتجقتأهأمروكلدكركلتقتلون:تدقلوتهكل

مئ!أرص!يابيتن!س!كالبين!ؤجدوا013زخلأ"

شيلوة!ليئالضحليماإلم!يهينفجاءوا،2عذراماة

.كنعانأرضىنبالتي

فيائذينبيامينبنيإلىالقجقعوأرسل13

بصص،ه
تنوإليهمفجاة".يلصي!صتدعونهميىمودصس!لع

لماللواتيالتساحفأعطوفمالوقبذللثلببنياعين

يكنفلميابيثحلعاد،نساءينتقتلوهن

لأنبنيامينتنيعلىالشع!وأي!015كافيات

إسراليل.تيئأسباطقيقجوةالرب+جغل

نفقل"ماذا:اسقجقعصاضوخانفقا16

والئسا2يسا؟،علىخصلوالمائذينيالباقين

"ميراث:وقالوا17؟"بنيامينتنيفيأنقطغت

يفحىفلا،ينهميلناجينيكونبيامينتني

نأتقدرفلانحنأئا18.إصائيلتنيينيئط

قلعهن:ودفناحلفنالأتناةبناتنايننزؤتجهم

ثئمأ9((0بنإمينتنيينلأحدزوجةيعطيقن

إلىائتيشيلوةفيالئنوكأالردثعيذ)حان:قالوا

ينالمؤذيهالطريتيثرقى،إيلتيحتضتمالي

تبوتة".تجنوبط،شكيتمإكإيلتيت

إذهبوادا:لهموقالوابنيامينتنيفأوضوا02

.الأردنفهرجنوبىرنقع،أورشليم

.اح:18ر!دى:شيلوه:12

.القطافبمناصبةمحابعيدأعاممخن:91
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خرتجتفإذا،ؤدرفبوا21صالكرومفبوآكحنوا

الكرومينفآخرجوا،للرقص!شيلوةتناث

إلىوآذهبوا،ينهنأةآمررجلكلوآخطفرا

وإخوئهنآبا!وهنجاءنافإذا23.أرضكم

كرمى،عتيهمأشمقوا؟لهمنقو3يل!ثتكوى

واحدلكلروجةالحرلبيخأتغتئملمفتحن،لنا

تكونواحئىلهمأعطيتموهنأنتمولا،جمنهم

حلقموها".التيا!ينعنيبالزجوع-أثمتم

21

يسا!واتخذواكذيلثبنإمينتنوففعل23

اللواتيالرايصابينعذدهميح!ب

وتنوامبراثهمإلىورتجعواوآنضرفوأ.آختطفوهن

ينإصاثيلتنورخلئم"2وستكنوهاهالمان

وأرحمه.وعشيريهقبيلمهإلىواحدكل،هناك

إسرائيليتنييكنلمالأئامصتللثوفي25

قواة.عليعحلمنهمواحدكلوكان،تيلث



عوثرا

مةالمقلى

بعديحذدولم،إسائيلشعبيقودونالقضاةفيهكاناثذيالزمنإلىراعوثقصةتعود

كعابتها.تاريخ

صدقعلىيشذدلهذا.اللهشعبفيكريبةامرأةدخولعلىالزكيزفهوالكتابهدفأما

نجالخير.الأعانةمحافأةطريقةالقصةوئبرز.أدئهوتجاهزوجهاعاثلةتجاهوأمانتها،الموآبيةراعوث

وشطينا.والسعادةالبحبوحةتدريج!افعرفتاالشقاء،يأتتخبطاننعمةوحماتهاراعوثكانت

بالته.والثقةالناسبينالعلاتاتفيللأمانةمثالاالقصة

راعوثأنوبما.بعدفيماداودالملكجدصاراتذيراعوثابنولادةتظهرالكتابقة

بسوعنسبسلسلةفيمكائاوجدتلذلك،بوعزمنزوأجهالعدداودسلالةالىأشمتالموآبية

10.15)ت

موآبفيوعائلتهأيالك

-فيجوعالقضا؟!حكمصأئامفيكان

قيتحتمقيتأهلينزجتنفذقت،الأرفي

وزوجتههؤ،فيهاليقيم*موآقيأرض!إلىيهوذا

زوتجتهوأسمأ!المج!،أسمهوكان2،وآبناة

وهم،كليونتحلونآبتيهماوآسما،لعمه

ص،،

فذخلوا،يهوذاف!لحتمتيمتينافراقيون"

أ!اللث،فتوقيئ3.هناكوأقامواموآدتأرضن

ترؤجااللذاني4وآبناهاهيئوتقيت،ئعقةروفي

وآسئمعرقةالواحد؟آسم،موآبيتينيامرأتيني

سينين.غثئرنحؤهناكوأقاما،راعوثالأخرى

صنةحوالى:أيالقضاةحكمأبامت101

خمبةهضبة:موآب.القضاةكتابرج.مق0011

الميت.البحريثرتينفع

المرأةفققذب.أيضاهماالزوجالبمالتئئم5

وروتجهاهآبتيها

لحمبيتإلىاوجوع

منالزجوععلىوكنتاهاهيئوعزمت

باركالردثأنهناكع!محتلأنهاموآل!أرضى

ينيكنتيهافخرخت7طعاما.وررقهمشعحه

الالريتيفبويرنفيهكاتتائذيالمكالب

نعضةوقاتت8تهوذا.أرضيىإلىراجعاب

إلىينكطواحد؟كلترجغأن"أرى:.-

كلءو،2ء
احستنتماكماإليكماجسينوالرب،امهابي!ب

تجدأأنةلكماويمتفل9،مماتواائذينوإلىإليئ

بيتبمنطقةأقامت،جهوذاعثاثرمنعثيرة؟أفرانه:2

أورشليم.جنولطلحم
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ثملها".روجتيبفيواحد؟كل4،راحة

وقالتا01بالسكاء.اصوا!مافرفغتاقبقتهما،

شعيك((.إكمغلثترجغأن"نريالها:

تذهبانلماذا.أبنتييا"لا:نعمةفأجابتهما19

لكليكونحتىبعاتنونأحمثمائيأفي؟معي

وآدهباآبنتىياإرحعا12؟-زوججمنكماواحدة

لوحئىبل،ثانيةصالرواجعنشصخثثلأئي

الفيلةهذ؟أيضاأترؤقيأنبإمكانيأنطتنت

آتمتنعانييك!روا؟أنأفتسطرالب13،تنينا%لد

فيأنا.آبنتىيا،لا؟تشوجاأنعنأجلهمين

عادتماالردتيارو،عليكماالحسر؟*أشتذ

أيضا،2بالئكاأصواتفمافرقعتا14".مي

فلمراعوثوأما،موذغةحماتهاغرقةلموقئلت

ئفارئها.

"هذ؟.سيلفنلث:خ!اتهالهافقاتت15

لا.معهاأنت!فآرحي،والهيهاشعبهاإلىرتجغت

أئركلثأنعليتيخيدالا:راعوثكلفأجاتت16

س66ء?ص2
اقضتواينمااذه!ذقئ!باينمافانا.وافايىظث

اخيث7.إلهيوإلفكصشعبيشعئلث.اقيئم

أشذالربدوليعايثني.ادقنوهناذأموت"تموتين

الموب".غيروبيتلثتينيقرد!إنالجقالب

كفصثمغهاالذهالبعلىئصحرةزأنهانلئا18

.الكلامغني

بيتبخلناحئىيهفتافماصذقبتاأئئم9

:وقالواكلهمالمدينهأهلدخولهمافأثاز،تحتم

شعيعهعلىوجب،ولدايخلفولمرجلماتإذاة11

نسلأ.للحتلؤمنبأرملتهيتزؤجأنأقاربهأقربأو

؟أ.5-:25تثرج.اللفيةعادةهيهذه

2.!ا:22ت؟6-3808تك

نأ!نأفىحظي:أو.المرارة:أوالحسرةت13

تدعوني"لا:لهمفقاتت02؟"نعمة"أهذ؟

جعتنيالقديرالرل!لأن،مرةادعوفيليهننعمه

شي3كلوعنديهناينذقبت021حدامرة

تدعوتنيفكي!!شي:جمنديوماالرب4وأرتجغني

؟"وفحعنيأذلنيالقديروالربرونعمه

الموآبيةرووراعوثنعفةرتجعتوهكذا22

ص-6ع!

فيلحتمتيآودخلتا،موآتأرضيىمنكنتها

.الشعير+حصادأول

بوعزحقلفيراعوث

ينغني،يروحهانسيبينعمةوكان2

راعوثفقاتت2ئوغر.آسفةأ!الكغشير؟

الحقلإلىأذه!"دعيني:ينعفةالموآبية

."الغطمبيغينإلىتننهرقنوراتستنايللألتمط

فذهبت3آبنتي"".يا))إذهبي:لهافقالت

وراءف!هلم!مطوأخذ!حملأودخل!

وأن4،ل!وعركانالحقلأنوأتفق.الحصادين

للحضادين:فقال،لحتمتيتينعادبوغز

((.الرلت)ايبايىكلث:لهفقالوا.داتعكماالرب،

أمرإلي!أكلائذيللىخلئوغروقاك5

فأجابه6؟!الفضاةهذ؟هى!م!ن:الخصادين

ينئعقةمغرتجغتموآبيةقتاة"هيئ:الوكيل

ألتقع!دعوفي:فقالتجاءت7موآل!.أرضي

الخقحافىين.وراءالحرمتينيينالخثوأجقع

إلأتسترخولمالأناإلمطالضباخصينهناوممب

تتحملاه.

أبار.-نيسانفيالعبربحصدونكانوا؟22

الذيابعمعواأنفيحقللفقراءكانة2-2

؟901-:91لارج؟الحصادونخلفه

.21-24:91لا
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قليلأ*".

لا.آبنتييا"إسقجي:يراعولثبوغزفقاك8

هذاتتركيولاآخرحقلينيتلتمطيتذقبي

أمم!وفي9فناالخقحادينلارميبل،الحقل

وأنا.هم2وراسيريتحصدونهترينهمحقلى

وإذا.للثيتغرضوالاأنوضقأترث"

جمماوآشرببالأوعت!إلىفآذهبيغطشب

الأرفيإلىوجههاعلافسحخذت".آستقوة

وأناالغطنييغينإليتطرت"يماذا:تهوقاتت

ممايكلاستمغمت1:بوغزفأجاتها11؟"غريبة

كي!،روحلثوفا؟تعذخمايلثمغضتعي!

إلىوحئبقولدفيوأرضنوأملثأبافيتركب

تنيإلهالرلث12.قبلجمنترفييمالمشدبر

أجرفيويحقلعقللثعلىئكايئلثإسرائيل

((.جناخيهتحتتختمينجئ!لائلث.كايلا

لأطثسمدييا+علي"أنغضت:تهفقاتت13

كإحدىحتىأناوما،قلبيوكيبتغريتني

!.تجواريلث

لفاس14
بوكز:لهاقاذالاكلؤصتحانو

فيلققتلثوآغم!ي،الخبزمنكلي"تعاثي

لهاوقذتمالخضادينيجانبفجقستت((.الخل

يماوآحتقطتوشتيغتفأكتتفريكابوغز

بوغزفقاكيتلتمطقاقتائئم5غنها.فضل

ولاالحزمصتينمنولوتلتمط"دعوها:لوكلائيما

البتة.تزحلم:أوقليلا.إلات!زحلم7:

على.أينم؟أو.علىأنعمت:13

ينهيأنبعدإلاالحقليدخلواأنللفقراهيحقلأ:15

فحظبتراعرثأط.الحزمهـمحمعواعملهمالحصادون

بوعز.برضى

كلغ.03تساويوهيايفةالأصلفي:ضة:17

الحريمستنابلينتهاأفسيلوابل16تمتعوها*

تؤذوها".ولاتلتقطوذصها

ط2الممماالىالحقلفيراعولمحثفآلتقطت17

شعيلأ.ققيما!نحؤفكانلقطتماونقضت

وأزثالمدين!إلىوعادتال!ثحعيرفحققب18

ماوأعطئهاوأخرتجت،آلتقطتماخماتهانعمة

شتجها.تعذالحقلفبصالطعامينعنهاقضل

آلتقطمب"أينخماتها:ئعتةلهاافقاتت9

يغينإليلثنطرتنليكن؟آشتغلبوأين؟اليوتم

اجمنذةآشتغقثباتذكبفأحتبرثها."ئباركاالغط!

نعضة.لهافقاتت02ا(0بوغز"إسمهةوقالت

غىرحضتهيمنعلاائذيالرب"م!نهو"مبارك

"هذا:نعقةلهاقاتتثئم."والأموابالأحياء

أوليائنا-أ.ينوهؤلنا،نسيبالرجل

لارمي:أيفحاليقاك"هؤ:راعوثققاتت21

كلإ".الخصا؟ينتفرعواحتىالخضادين

ياللز"خير:كحيهايراعوتئعضة22-فقاتت

يضايقلثأنينخصادي!مغتخرجيأنآبتتي

راعوثفلازمت23آخر((0حقليخأغيرة

أنتهىحىالسئنايلألتقاطفيولوغزخصادي

مغوأقاقصالجنطيماوخصادال!ثئعيرخصاد

خمايها.

تأوبماأ(:2أرجايالكعائلة!نبوعز!ن:02

حقلشراءفبالأولويةفله،الميتأقرباءأقربكان

؟1،8؟4!ج.عائلتهعلىوالمحافظةالمبت

اللفية.ل!ثريعةيخصعالحالهذهفي؟7-9ة32ار

.4:5،14؟3:9؟احأ:ارج
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بوعؤبيدرعلىراعوث

دعينيآبتتي"يا:يرأعوتنعفةوقاتت3

ها3.يخرفيفييماتجدينتيبكنفيأبخحسأ

ئذزيخصادييمامغكضبائذينسي!نابوغز

وتثيبيفآغتسلي3،الليلةهذ؟البيدرفيالمثمعير

تظهريولا،*البيديىإلىوأنزليياتلبوألتسي

عاينيكق4،والش!رلبالأكلينيفرغحىته

أدخلي،ناتملهتى،فيإينام!ائذبالموجمغ

يمايخبرفيهؤ.وأضطجعيرجلييماحقةوأكشني

"كل!راعوثلهافقاتت05"!تعقليأنيجب

".أنتفةليئلبما

كماوفغتتالب!يدليإلىراعوثونزتت6

وشرلتبوغزأكلفلما7.خمائهانعقةأقرئها

كوقيماطردتجمنذليناتمجاءفسمهوطاتت

جقةكشقمتراعوثإلييمافت!ستللتالشعبر،

الفيلآيصافيوجمند08!وآضطخغتيىجلييما

جمنذمضالجغ!بامرأةفإذا،وآلتقصتالرجلقلق

"أنا:فأحاتت؟"أن!ب"من:فقاك09
..رجله

لأئلثعليثوبكطردتفآبم!ط،أمتلثراعوث

"باكلص:لهافقال!01"".أمريوولينسيبي

الآنتظهريتهاثذيهذاولاوفي.آبنتيياالرب4

لأئلث،خمايلثلئعفةالأؤلولاثلئيي!أعطئم

مأكانوافقراء،ال!ثسبانيينروخاتطفبيلم

ومهما،آبنتيياتخافيلاأ؟والآنأغنياء.

مدينتيأهلجميغلأن،للثأعقفةئربديتة

عنالقمحيفصلفيهالذىالمكمان:اليدر30:3

التبن.

.راعوثقبلمنالحمابةطبعلىندلالحركةهذه:4

9.آرج

منليحمهاالشعيركومةطرفعدبوعزنام7؟

أمرفي،وليأنانعم12.فاجمقةأمرأةأنهبيعرفون

هذ؟،ليلتلثفبيتي13.يتىأقر!ثوليللثليهن

خقللثالؤليئهذابقضيهلنرىالضبإحصوفي

يقضىأنشثالموإن،فخيراقضاةفإن.الولاء

للص.أقضيهالرب"،حي،فأناالولاءخقلك

الصبما!ص".إلىفنامي

ليهنها،الصحباحصإلىرجليهجمنذلر!دت
ص-.،1

قاك:بوغرلأن+الضو2تطلغانقبلقاتت

إلىجاءتأمرأةأنأحاتعتملاأن"يجمب

عتيلبائذي2الرداهاتي":قالتئما05"البيدر

فييمالهافكاقي،فأمسكئهطرقيإ".ينوأمحيكييما

دخلئمعتيها،ووضحغهاشعبرأكياليستة

خمايها،الىرإعوثت2وجا16+.المدينة

3"آبتتيياالخر!ماخمائها:لهافقاتت

الرخل،لهاصتغماءبجميعفأخترئها

ينالأكإليالستةطه؟"أعطاني:وقالت17

حمايلثإلىترحعيلا:ليقاللأىنهالشئعير

يا"إنتطري.خماتهالهافقاتت18((0كةفالي

لاالرجللأن،الأمرتيمكي!نرىحئىآبنتي

ص،ص!ء

اليو!د.شممهحتىتهذا

راعوثيتزوجبوعؤ

وجلمنالمدينيمابالبإلىبوغزوضجذ4

،يراعوثعنهتخآتاتذيالؤلىفقر.هناك

فجاةهنا((.وآجيس!فلانيا"تعاك:تهفقاك

-اللصوص

ح.+2؟2رج:أصممماللى:9

الزجعاتةق.العبربةنبهكذا.المدينةدخل!15

المدية.()راعوثدخلت
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مقهـجاليعش!رةبوعزآستدعىثئم2.وحلسى

هنا"."إجلسئوا:لفموقاكالمدينيماءشيوخ

يننعغة"رضا:للوليفقاذ3فجتسوا.

نسيبينا،أ!الل!ضلحصة!ىوهيموآد!

ت!شترتهاأنللثوأقوكيذيلثاخيركأنأيثفر4

شعبي،ضميوخءوأمماي!هناالجالسينهؤلاءاماتم

وأناإليلثيعودالشراءفخق.لأعتتمفأخيرنيوإلأ

تهفقاز05"أشتري"أنا:فأجاتة.تعذذ"

تسشترينعقةيدينالحقلتشزيلايوم؟بوكز

يتعيذ،الميحبأمرأة،الموآبئة!راعوثأيفحا

،"إذا:الوليفقال06مه!ايإ((إلم!الضئبآسم

يلخقيئلأ،ينفسبىالحقلأشترقيأنأقدرلأ

لالأتيالثراءحقأنمتفخذ،بميراثيالضرر

بتيليئقديماالعادةوكاتط7-"أشزقيأنأقدز

نأ،المبادلإأيرال!راءإثبابجمنذ،اسراثيل

هكذا.للمثماريوئعطيهجذاءةالبافييخلع

الوليقالفلفا08!اصرائيلبنيفيالعادةكانت

جذاتةختغ،((لنق!يلثانت"اشتر:يموغر

لم؟،

ولحميعللشيوغصبوغزفقاك09لبوغر*واعطاة

آشتريمتأنياليوتمشمهود"أنغ:هناكالجالسين

كليونولأبنيهلأ!اتل!ماجميغنعقةيل!ين

آمرأةالموآبيةراعوثاتخذتوأني01،ومحلون

-،ءص-

ميراثه،إلىالقثحباستملأعيدليزوتجة-!لون

مدينيه.،أهلومنإخوي!بينينينقرض!فلا

لك.زوجةراعوثتتخذ:أو.ر)عوثتثزي!ة.4

ح.02ت2رخ

نخلىأنهعلىيدل!وحذاءهالإنانيخلعحينت7

الملكية.حقعن

قديمة.ترجمةنبهكذا:لوعزوأعطاه8:

.باب:أو.أهل:01

والحاضرونالس!وخفقاك011،اليوتمشهودأنئم

فلتجغل،ش!ود"نحن:المدينيمابالبفيجميغا

وليمةكراحيلبيتل!تدخلالتيالمرأةالرل!

ثرو؟صاجبفكن،!اىاثيلبيتتتتااللتبز

لحتم.تيتنبآسما!ثوأيثم،دأفراتةنب

الرلثترزقلثائذكبالتسلينتيتلثولتجغل12

ولدئهالدئيفارصى!!بيتمثلالفتا؟هذهم!ن

.يتهوذا"تامار

ونسلةبرعز

ودخل،ي!وغزروتجةراعوثانصازت3

فقالت014أبناوتلدتحملأنالرب"فأعطاهاعليها

يحرثلضأأئذفيالزبد"تبارك:ينعمةالنساء

"اويج!راشاثيلتنينبآسمهيذكرولئااليوتم

ائتيفكنتلثشيتيلث.فيويعوئلث،قلتلث

((.بنينسبعإمقللثخيرو!تهوالتيأ!لث

و!بته.وحضحتتهفيالضبينعمة6\"فأخذت

ينعتة"ولذ:وقفنعوبيذا!لماراتوستمته17

عوبيذ".وذغوناةآبن

وتذفارصى:فارصنقوالياوهذ؟89

وتدورامراما،وتذوحصرون،خصرون

تحشونوتذوغمينادابر"3،كمينادالت

بوغر،ولذوستفمونو2اس!ئمونوتدونحشون

وت!ى،يىوعوبياوتذ32وبوغزوتذعوبيذ،

دالرذ.وتذ

منكثبرالإسائلولدتا:أو.إسراثيليتبنتا:11

خ.2:ارجةافراتة.البين

18-92؟ارج.بوعزجدسظرص:12

.9-12؟2:5أض!أ

؟3-8ة03تكق.تبنته:أيحضنته:16

ء.55:23؟48:5-12



الأولصموئيل

مةالمقلى

"،القضاة)اآخروهو.الثانيوصمويلالأواطصهوئيلحمماتيئإلىنسبصموئيلالنبيئ

فبنو-7(.ا)فالملكيةإ!الاتقاكزمنفيطا(ض!تأوانفيشعبهلجلصههـااللهاختارهماتذين

بل،العاديةحياضهمإكيعودونثتمخاضةظروففييعملونبقضاةيكتفونعادواماإسرائيل

لكنهالرغبةهذهقلبهفيوترذدصموئيلتحفظ.ملكافطلبوا!ثابتةلسلطةنظامإقامةفيرغبوا

ا!الرلثخانشاوللكن،!ا.8-)فشاولشخصفيملكافأعطاهم،اللهلأمربناءنفذها

بعد+فيماخلفهاتذيداودالشابلهواختار11-15(إفيساندهاؤلثعاد

يريدكانائذفيشاولصتحربلكنه،القصرحياةإلىونعرفالملكخدمةإلىداودافضم

جموتالكتابوينتهي.داودعفمةوظهوتشاولنجمهبوطتصؤر03-16الفصول-يقتلهأذ

3!ا%فالفلسصرإضدمعركةقيوأبنائهشاول

يمارساأنيستطيعلاالتنرعيةوالسلطة.شعبهفيملك3وحدالتدبأنالكئابهذايذكرنا

.وحدهلتهولالكلالخضوختبلمنإلا

بيتهوأهلى-ألقانة

ألزايتمجتلمين*امةاشمينزخككان

!لتوحؤبفياييفو7بتروحاتمبنألقانةوآسمه

زوجآلإ،لهوكانت2.الأفرايمىصوفي

ييثةفرفيقت.ميئةوالأخرئحئةإحداهما

تنونلها!نفاحضةوأما،تنين

سن!كلمديحيهمينتصعاألقاتةنو

يخأالذبائغتهويقذتمالقديرللرب+ييسحذ

القمنبن(.)أوصوفبمرمتايم:حرف!.الرا!ة:101

أورثليم.منالنريىالشمالإلىكلم04تبحد

أورشليم.منالثمالإلىكلم03تبعدمدينة:شيلوه3:

آبنا،و!نحاصىجفنيكانخيث،شيلوةور

القاتةقذتمإذابهان4.يلشلتكاهتيني،عالي

وتنايهاوبفثازوخةهيتةأعطىللرلبالذبيحة

جضةفيعطيهاخخةوأثما5الذبيحةضمنجضضا

جعقهااشلثلأن،يجسهاكانثهوأمغ!:احدة

وتهيئهاتغضحهاضوتهايخيئةوكاتت6عايرا.

شتهكاتحاثكلكانوه!صذا7.ذيلثيسسب

يينةفكاتتةالرلثتيبإلىاضعودجمنذ

بث!18:ا-01.رج

اليونابة:في.العبريةفبهكذا.واحدةحصةيعط!ا،"

يجها.كانلأنهمضاعفةحصةحنةبعطىكان
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ألقانةلهافقال8.تأكلولاختةفتبكيئغضئها

تأكلين؟ولاتبكينلماذا،خنة"يا:روجها

عشر؟منللثخ!رأناأما؟قلحلثئحمبولذا

؟المتنين

الكاهنوعاليحنة

قاقت،شيلوةلأوشربواأكلواأنتعذ

عاليهـوكانتصليالرثثأماتمووققت،خنة

هيكلهدخلىجمنذكرسيعلىجاي!االكاهن

وتكتيقرارةالرب"إلىافصفت0.الركث

القديرةالرب"أيها:وقالتتذزاونذرت"

نسيتتي،ومماوذكرتنيأتيلثش!قاءإلىنظرتإذا

كلللثاكرشهفأنا،دكرامولوذاررقتنيبل

((رأميإ،شتعرتقمنأندون،حيايإ

صأليوكان،للزل!صلاتهاحئةوأطالت12

قليها،ثأتصقياكاتت03ققهايرايبالكاهن

فظئقا،صوئائخرجالبولاتتحركالبوشتفتاها

أنبمتىإلىلا:كافقاك14.!تكرىطلي

يا)الا:فأجاتت015((خمربثينأفتي؟ستكرى

خمراأيترلثئمالئفسيىحزينةآمرأةأنا.سئدي

الرلت.آ!مانفسيئنهسيفأبلمسيهرا،ولا

فأناالتوء،تنالبينأفتلثشح!يثفلا

1(.وأدغىأالحزنيثيذ؟ينالضلاةأطلت

اسراثيلوإله،بلامإذقبي":عاليبهافأجا17

يا"أرجو:فقاتف18ينه((0طتئ!تمايعطيلث

ليئوضضتيغطملث(1.أحظىأنستدي

رأصه.!وسىوتحلو:حرف!ا.ضعرتقصأندونة11

لاأنيجبللرلتنفسهنذرمن2-ا-ا:6عدتج

.شعرهيقص

والريابةفراننحطوطفيهكذا.عجلومعهاة24

وجهها.غنالحزنوزاك،وأكلت،طريمها

وتكريسهع!مؤليلموللى

الصباجيخآت!يي!وأهلألفاتةووبكر

فيتكأيهمإلىرتجعواثتمةللرلتوسخدوا

وآستجالتروتجيهخنةمغألقاتةوناتمالراميما.

السمنيمايللثفيفتت02صلاتها،الرب"

"من:قاتتلأئهاضمرئيلودعثهأبئاوؤلذب

.((طلبتهالردث

أهلصجميعمغألقاتةضجذةذللثوتعذ21

الح!نويةالذبيحةلل!يسقامشيلوةإلىبييه

وقاتتتصعذفل!خنةأتما22.نذرةويوفى

-ا

شيلوةإلىآخذوالصبيفطمت)امتى.لزوجها
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اسرائلغنالضحا"زإك:وتاتت022وحما.
-ء..ص،ور

ص2يرء

ايخذ،القهاشتابوتلان

مجد.لا:أكط.ايخابود:21

إحدى:اشدود-احة4رج:رعانىابن:ا-5

كربالبحرشافىعلىئقع،الخحىالفل!طيين!دن

أورشلبم.

دمل.تأو:الواسير:6

الفلسطيينعندالعهدتابوت

!بوجاؤواالخهدتابوتالفيسطئونأخذ

أدخلوةحيحث2،أشدود!إلىعارز!آبنين

وتكر3بقربإءوؤضعوة،إلههمداجونتيت

ملقىداجونوجدوا،الضباحصفيالأشدوديون

العهدص،تابوبأممامالأرضيعلىوجهيماعلى

فيبكرواثم4.موضجهإلىوز؟وةفخملوة

علىملفىداجونفؤجدوا،الثانياليومضباحص

ررأم!ه،العهدستابوبأمامآلأرضيىعلىوجهيما

وحدهاوجثته5،البالبعتبيماجمنذققطوعةويداة

،داجونكقنةيدوسلايذيلث.موضعهافي

فيبابيماعتبةداجونشآاخلينالاوجميع

.اليومهذاإلىأشدود

فرمى،أشدودأهلعلالزبت"تاوثققت6

أشدودفييالمواسيرءوضرتهم،فيهمالرعمت

تبقى"لن:قالواذلمجثزأوافلما7وأرإضيها.

قاصيةتذةلأن،جمنذناإسائيلإل!غهدصتابوث

ملوكإلييموجمعوا8.الهناأداجونوعلىعلينا

نصضغ"ماذا:لهموقالواالخمسةالفيسطتين

إلىتنقله":فأجابوا؟"إسراثيلإليماعهدصيتابوب

تقلوةأناوتعذ.ولتجثإلىفتقلوة((.تجحث

،اجاصعظيمبرعبالمدينيماعلالرث"تانزتت

وتقشتت،الكبيرإلىالصمغيرينأهقهاوضرلت

إلىالعهدصتابولت"افأرس!لوا.المواسيرصفيهم

أهلهاصرخالمدينةدخلفلما!،عقرون

إلىكلم45نجعد،الفلسطيينمدنإحدىةجت8:

أورضليم.منالزبالجنوب

منالغربإلىكلم45تبعدفلسطيةمدينة؟عقرون15

أورشليم.
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أسرائيلتنيأطققوا،الضربابعتيهمصالله"أنرلةيتقئلونااسراثيلإليماغهدصيتابوب"جاؤوا:وقالوا

مركبةآصتعواوالآن7اليلاب.ينفخرجواالفيسطمينملوك"وجقعواوشعتنا".نحن

يوضغلممرضغينبقرتينيوخذوا،جديدةإسراثيلإلهغهلإتابوت"ر؟وا:وقالواالخمسة

ور؟واالمركبإ،إلىو!ث!اوحمانير،عليهماوأخذوشعمنا".نحنيقتلنالئامو!عهإلى

القهدذابوتوخذوا8.الحظيرةإلىجمخقيهحاهناكالت!ياوكانت.كلهاالمدينةيعمالرعب

*ءصص54

ينبإامرناكمماويجاييإالمركبيما،علىوضعوةاصضتجمنهميضثلم2!ومنإ،حاقاسية

وأطيقوة،تكميرقربانلهتقذمونهالذيالذهسبحتىالمدينهأهلصراخوآرتقغ،يالتواسير

إلىالالريقضجذفإن،إليهوآنظروا9.فيذقت.الئماء

اثذيهؤيكون،شتحسى!تيسبضولتأرص!يما

يذةأنغيمناوإلأ،ادعظيتمالتلاةهذ)بناأنرلآأ!دتابوتايمتربراد

ذللثكانوإئماضرتئنا،اتتيهيئبمقلميلا؟الفيسالينالغهاءفيتابولتوبقيئ6

.،مصادفة.والغرافينالكهانالفلسطيونفذعا،أشوصبعه

مرجمقينبقرتيزأخذوا.كذيلثاففغلوا0أخيروناالعهدص؟يتابوبنصتع"مما:و!ألوهم

فيجمخليهماوحتسوا،المركبيماإلىوشتاوفماأعذئم"إذا:فأجابوا3.مقاميما"إلىنعياةكيف

المركبهعلىالغهدصتابوتوؤض!عوا11،الحظيرة،!تي؟فىونشيدوةفلاإسرائيلإل!غهدصتابوت

وال!واسيرالمئرالطأشكاذفيإاثذيالضندوقيمغاثيكمعنب!ممقرونقربائاتهقذموابل

إلىطريمهمافيالبقرتال!افتوجقتص2.الذهبيه.داغنكمبمفلمتاةلماذاوتعلمونفتبرأونكا

قينخورالبوهما،تسيرالإوكاتتا.ئتم!ىتيا؟"لهنغةمهائذقيالتكفيرقربانكل"ما:"فقالوأ

ولايميناتميلال!فلاواحدبآتجما؟ستيرهما،علىذقبمينتواسير"خمأشكاليقالرا:

تسيرونالخمسةالفيسطئينئلوذوكانشمالأ.فزال!أشكالىوخمسة،الفيسطئينضلولثعدد

بيب-شحس!.أرضيىخكودبتغتاأنإكوراةفماجميغا"شملئكمواحدةضربةلأن،ذهبمين

فيالجنطةش!صيحصدونتيحبأهل3؟ؤكانيئالعلىفتصوغونها5،وملوككمأنتم

التابوتوأبضرواعبونهمرفعوافلضا،الم!هك،أرضكمتخرل!ائتييئرايكمويثاليتواسيركمص

حقلإلىالمركبةووضقحب14لرؤييإ.فرحواعنكمتدةيخففلعفه،اسرائيلإلهوتمحدون

!جرفرلتهناكوؤقفتشتص!ىتيحبفبتشوغقلوتكمتقسونلماذاهـ6وأرضكمإلقيكموغن

البقرتتنوقامواالمركب!خشتفشقوا،كبيرانفتعذ؟قلوب!مويرغونالمضريونقس!ىكما

خطي!كم.وشفر:الونانيةوتزيد.تبرأون:603

العبرية:في.الزجماتقهكذاجعبغا.ثملتكم:4

شلنهم.

منالغربإلى325شبعدمدبنة؟ئصىبيت:9

أورشليم.
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الغهل!تابوتالاويونوأنرؤ15.فيبةمحرقة

علوؤضعوهماالذهييةالأشكاليوصندون

شصم!تيمبأهلأصغذثما.الكبيرالحجر

رآهماحينما6.للرلتذباي!حوقاموامحرقات

اليويمذيلثفيرتجعواالخمسةالفيسطيينملوذ

.عقرونإلم!

ائتيالخصتيالذقبييماالتوأسيرأشكالأما17

فواحا،للرل!تكفيرتربانالفيسط!ونقامها

وتجأوأشقلونوغزةأشدودينكلغنينها

الذقبيزالز4أشكا18،إفا!وعقرون

الفيسطيينمالبجحجصعذبفعلىالخفميى

وأالض!حؤرةالحان2س!وا،الخمس!للملوكالتابعة

ؤضعواائذي"الكبيروالححر.المكشوفةالفرى

تشوغ!قلفي-صاليومإلىبقيئالغهدصتابوتعقيه

شتصى.تسبيخأ

لأن!يمشتصىتيمبأهلالرب،وضرلت91

س!بعونمنهمفالتالعهما!ئابوتإلىنطروا

:وقالوا02العظيميماالضربيمالهذ؟فناحوا.زخلأكأ!

القاولعيىالإلهالرلتأماميصمدأنتمدر"من

وأرسلوا21عئا؟"الئابولتهذايبعاوقنهذا؟

"زد:يقولون"!اريتمترييماس!كالبإلى

وأضجدوهفتعاتواالعهلإ،تابوتالفيطيون

لا.إليكم

هو5هذ؟عقرون،جت،أضقلون،كزة،ودأشد:71

البحرشاطىعلىالوافمةالخس!الفلسطبينمدق

.أ!.8،،1؟ءرج.المتوسط

حب:أو.العبربةفبهكذاالك!بير،ا!بر؟18

:أو.الومإلىبق.الكبيرالمرج:والأرايةاليونانية

.الحدثلهذانذكاذا

وأصغدواتعاريتمقرييماأهلفجاء7

ولالتليماعلىأبي!نادالتتيتوأدخلوةالغهدثابولت

نابوثوبقيئ2يجزاستيإ.آبتهألحازازوكرشوا

صرخ،سنةجممضرينهدةيعاريمترييمافيالعهلإ

الرلث.إلىإمرائيلتنيجميعتعدها

إسرائيلعمصموئيل

رجعتم"إذا:اسراثيللسنيضموئيلفقال3

الغريبةالآيهةأزيلوا،قلويكمكانينالردثإلى

يخأقلوبكهاولبتوا،تييكمينغشتارولتوتماثيل

أيديينفينمذكم،وحذةوأعحدوةالرلت

بعلتماثيكإصرإئيلبنوفأزال4((0المنمطئين

وحذة.الرلثوعحدواوغشتاروت

فيكلكم"إجتحعوا:صمموئيللهمفقال5

الردث((،إلىلأجيىسمفأصفيئ"،المصفاة

فى?ص-

اماتموضبوه7ماوغرفواالمصفا؟نم!فاجتضعوا6

كإ"خطئنا:وقالوااليومذطثنب!صامواالرث

حاكضاضموئيلضازالمصفا؟فيوفنا((.الرئث

تنيأنالفيسطئونوستيئ7.اشراثيلبنيعل

ملوك!همفضجذ،المصفاةفيآجتقعوااسائيل

خافواهميضعوباشراثيلتنوستيئفلفا.إليهم

لأحيناالاعاءغنيتكمثدالا:يضمونيلوقالوا8

أيديمنلينصناإلهنا،الرلتإلى

رضيعاحقلأضموئيلفأخذ9الفيسطتين((0

تنيلأجلإليهوصلىللرب2محرقةوتاقه

العبرية:وتزيد.البونانيةفطهكذارجلا.شعون:91

رجل.الفخمسون

الفرباقلإلىكما3تبعدصدينةةيعاريمقرية:21

أورشليم.س

.3؟6صبمر!2:التلةعلى؟ا70

أورشليم.منالثالإلىكلمأ2لبعدمدشه:المصفاةة5
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كانوبينما"أالربر.لهفآستجال!،اشراثيل

ص،ءص

بنيلمحاربةالفلسطوناقبلالفحرقةيقذأ

ذلثلننعظسميصوبالرب4فأرغذ،إسرائيل

ينفآنقرموا،وأرعمهمالفلسطتينعلىصاليوم

اشرائيلجممايىجالفخر!11ا!مرائيلتنيوج!

تيبتحتماإلىوطازدوهمالمصفا؟ين

بينونصتهححراضموئيلفأخذ12مماز".

المعونيما،ز"عاابنوصتماةوالنالمصفا؟

فخضع13الرب4".أعانناهنا"إلى:وقال

تنيحدوذتدخلونتعودواولمالفيسطتون

علىترفوعةالرلثتاوكاتت،إسرائيل

تنووآسزد14.ضموثيلأئام-كلالفيسطئين

الفلسطثون،يخهمأخذهاائتيالم!اذإشرائيل

كلأستعادواويذيلث،جتإلىعقرونين

اىائيلتنيتينسلام!وكان.أراضيهيم

والأموريين.

إسرائيلتنيعلىالحكمضموثيلوتوثى15

يخأويطولتسنيماكليذهمبوكان16.حياييماكل

ويقضيوالمصفا؟"والجلجاليولإيلتي!ب

أثئم7،الأمايهنيللثصجميعفيلمسائيل

لتنيأيضاهناكويقضيالرامةفيتييهإلىبرجع

لمحت.فيمذبحا*الراتيليئوآبتنى.اشرائيل

.المصفاةغربمدينة:كاريت:11

.7:11صما!ج

فأالمذكورغيرهوالمحونةحجرأي؟عازرابن:12

منالثمالإلىكمأ5تبعدمدبنة:إبلبيت:16

اسرائيل.أرضفيعديدةمدنايمم:الجلجال.أورضليم

أرمجا.منتريبفهوهناالمذكورأما

عل!يهمبملكيطالبالشعب

تني!إلىأ-كلضصوئيلشاخولما8

يوئيل،ائحرآبنهفكان2.لإسراثيلالقضاء

ولم1103ستبغبثرفبقاصمتين،أبتاالثانيوأبنه

وقبلا،اتكاشبوراءفعمتعيا،يأبيهماقتديا

بالغدالإ.وآستهانا،الرشوة

إلىوجا،وواإسرائيلبنيشصيوخفأجتمع4

شيخت،أنحت5:لهوقالوا5!الراميمافيضموئ!يل

يقضيملكاعتينافأيثم،لجتيقتدونلأوتنوك

الاتمس"".صجميعقي3الحاهيئكماتيتنا

مكاعتيناأمئم11:فولهمينضموئيل2فآستا6

تهفقاك7.الرلتاكفمفىتيتنا".يقضي

ماصجميعفيالمممعبلكلام"إسمعهالرب":

وإتما،أنتيرفضوتلثلاففم.للثبقولون

فنذعاتلوفيفكا8.عقيهمكضيلثأنايرفضوبني

ذإاليومهذاإلىجمضرأرضىينأخرختفم

أشآيعاملونلثهكذا،غريبةآيهةوعتدواتركوني

أنذزههاوليهن،يقولهمفآسمغ9أيضا.

".عقييمالميلثبحقوقيوأخيرهم

اتذينالشدبشميوخضموئيلفأختر01

الرب!،بيماكلضهماصبجميعقيكاجمنهخملبوا

عقيكم!الضيكحقوق"هذ؟:لهم"وقاك

وللخريومركبايهيخيلإويختاهمبنيكميأخذ

9-01.ة4:91-02،5ر!بثى

.اح:ارج:اشامه:17

ابخوبإلىكم"7تبعدمدينة:سغبز:802

أورثليم.منالضبي

.اخ:ارج:الرامة!4

14.:17ثرخة5
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وقادةألؤقادةينهمويتحذ12مركتييما-أماتم

لآلابوصنماعاوحضاديىوفلأحدينخمسين

بنايكمويئجذ13مركإييما.وأدوابحربه

أفضلويأخذ"ا.وخبازابوطباخابعطاراب

يرجايه.وئعطيهاوزيتويخك!موكرويكمحقولكبم

وكروجمكمزرجمكمينالع!ثئرضرببةويأخذ15

ويأخذ16.رجايإوسائريحاشييهويعطييما

وحميركمبقركمونخبةوجواريك!معبياكم

ينالع!ثئرضريبةوتجبي17ويستخدمها!.

ذللثنب18.عبيلأالهتكونونوأننم،ماشييكم

ينينمذكمكي،الرلتإلىاتمرخوناليوم

يجيبكمفلأ،لأنفسيكهاآخترتموةائذيالميك

.الرب2"

تسقعواأنالمثمعبشئيوفيفرقفن

تيلث،عقي!ناتميلثبل،داكلآ:وقالوايضمؤليل

فتقضي،الضمعوبك!سايرأيضانحنونكون02

حروتنا".ويحارل!تائذناويكونتيتنا

علىوزددةالكلاتمهذاضموثيلف!متيئ21

لهم"إسغه:الردثلهنقاك22.الردثقسايعص

تنييشسيرخصضموئيل3فقا."ميكاعقيهموأيئم

إلىواحدكلالآن"إنضر!ا:إسإئيل

1(.مدينيه

يتلاقيانوصموئيللثماول

قبيق!ينوغنيجمارزجلوكان9

بنضروزبنأبي!يلبنقيس!أسفهبنيامين

نمبالاللع!حستنآبنتهوكان2،أفيغبنيتكوزة

شبانكم.نخبة:العبريةفي.اليونانيةدهكذا:16

شعليمة!افرايمجبلفيمقاطعةةضليثةة904

تنيفيتكنويرشاؤذ.آسمهالفمررههكأ؟

علىطولأتزياوكان،جمنهأبهىرجلإيراثيل

فولت.ومماكتمهينالشئعبجحيعص

7ص؟ءمحذ3
ابيلقيحىحميرضلتادت

مغلث"خذ:آبييمالثماوكف!فقاك،شا-وك

."الحميرطقب!اوأذقث،-الخدميناواحا

فبعنهابخثا،تجداهاولم،أفرايمجبلىفقطعا"

أرضيىفبثمنتيجإ.دونويمن!ش!ليشتةأرض!

علىتعئرافلم،بنإمينأرضيفبوتعذها"شعليتم

3شاوقاك*ضودتأرض!دخلافلما05أثر

يتحوكإسئلأترجكل"تعال:معهاتذييخادمه2

عقينا".أكبرقلتيإلىالحميرعلىأبتلق

اللهيىجالىمنرجل"هناكتخادمهلهفقال

يقولهماوكل،محئرموهؤالمدينيما،هذ؟في

ر؟و

الإتجا؟إلىتدلناعلهإلييمانذقبفتعاك.ييم

إلي!،دهبنا"إذا:3شاولهفقالآ07الضحيح-"

ولا،فرغتوأكياس!خانقذالخبز؟تهنقامفاذا

:الخادمفأجابه"8نطيما؟"فاذالديخاكلية

إلىفيهدي!ناتهأقذمهيضبمايثقاليربم))سي

تنيينأحدأرادإذاستقفيماوكان09طريمنا"

"تعاتوا:يقوذاللةيتششيريذقبأنإسرائيل

اليوتمتهيقا،ائذيلأن".الرائيإلىنذقب

شاولفقاك01-را!قبلينته3يقاكاني!"نبيئ

المدينةوقضدا.ا(إليهنذقس!لاحس!ئا:يخاديه

الله.زجلفيهاافب

صاذفا،المديخإإلىيصعدال!هماوبينما"

لهن:فقالا5،مالمستقينخايىجابفتياب

40.42مل2ق.افر)يبمجبلفيمنطفة

بنباس.حدودفيارض:صوفأرض:5
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نبإءنه،"نتم:نأتجبن13هنا؟"الرائب"هل

ستحقذمال!ئحعستلأنقصيروق!تينها2جاالمدينيما

ص"!هكل

13!المحما.إبيفاسرعاالتليماعكذبيحةاليوآ

التليماإلىتضذأنتبل،تجدانيا!لديتةتدخلافي

يأكلونلاالشعبينالضدعؤينلأن!لتأكل

الآنفأصعدا.الذبيحةويبايىكيجيءحثى

وفيماالمدين!إلىفضجدا014((الحاليفيتجداني

لتصغذينهايخرجضمومميلكانيدخلانهاهحا

!
التله.إلى

نأقبل،ضموئيلإلمطأوحىالرب2وكان15

يثلنميما،إغذا16:اتهوقاك،بيوم3لئماويأتته

ص?

ارضيىينزجلاإليلثارسيلالستاعيما،هذ؟

اشرائيل،شعبيعلىرثضحئافآم!تخه،بنيامين

لأني،الفيسطيينأيديينشعبيفتشلمى

".صراخفموصتمعثشعبيصآلامإلىتطرث

"ها:الربفىلهقاكشاوكضموئيلرأىفلفا17

تحكئمهذا.غنةكفمئلثائذيالرخلهؤ

فيوهؤ،ضموئيلينشاولقذنا18".شعبي

ببمتأين"أخبرنيلهوقالالمدينيما،بالب

الرائي،هؤ"أناةضموئيلافأجاته9؟داالرائي

ىكل

ويخأ،معياليوتموكلااالتليماإلىاماميفاصغدا

قلتيكما،ليئماكلعنأخبرممماالغد

منذللثضلتالتيالحميرأما02وأصربمآ.

لأنهاعليهابالكين!ثتيلفلا،أئامثلاثة.

فيترل!كل4ستكؤنلفنوالآن.وحذت

؟"أبيلثبسبولكلللثيمنلمإن!اءائيل

أسباطأصغرينبنيامينىإأفا:شاولفأجابئ"31

منإلىتأو.إصالي!طفيثروةكل!ونلمنة02

إدرائيل،شبانتظاربتوجه

فكي!قبائيها،أصغروقبيقتي،اصرائيلتني

"؟الكلامهذايثلليثقول

يهماودخلمهوخابشاوذضموئيلفأخذ23

وهم،المدعوينضذيىف!وأجلسئهما،المجلس!

أعطني!ةيلطباخصوقاك23،زجلأثلاتيننحو

إحقطهالثةوقلتإليلثسمنمتهاائتيالجضة

والإلتةالسحانالطباخفأخذ"2((.عندك

:لشماولصموئيلفقال،شاوكأمامووضمعهما

حفظطفأنا،كلبقيئائذيهذاأماملث"ضغ

مقدعوتهمائذينمعلتأكلهالوق!تهذاإلىللث

ذلكلبضموئيلمغشاولفأكل.داال!ثحدب

وتحاثا،المديخيماالىالنليماينترلائئم25.صاليوم

يشاوكقريف!واحيث،التيبستطحصعلىطويلا

وناتم.

ملكاشاوليمسحصموئيل

قذعا،القجرصطلوعجمنذضمؤليل26-وتكر

"إنهف!،:ثهوقالالحئطحصغنشاول

معوخرقيشاولطفقام.((تصيرةمسافةصأرافقلت

قئقييخذلالبنافيهماوتينما27ءصسموئيل

نأيخاديلثإقلتضموئيلتهتاك،المدينيما

!?

".اقيكلاتمفاسمغكتليلاان!توي!،تس!قنا

.بمالخافستقهما

وص!بهاالزيحبقاروزةضموثيلفأخذ01

م!سخلثالر!د"ا:وتاذوقبقهكاشاوكرأسيعلى

اليوتمتفايىقنيأنقبعذ2.اسرائبلشعيهعلىرثيسسا

ضلضغ"ليئ،راحيلقبرجمنذزجلالبيستقبللث

بنيام!ت.أرضلطصنطقة:صلصح:0102
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الحميروحذب:للثفيقولال!،بنيامينبأرفي

يها،تهضمتغذلموأبوك،تطثبهاخرجتائني

تتقاموحين3؟إبنيأصا!ما:.ويقول"يلثبل

يىجاليثلاثةئصابلتتابوربقوطةإلىهناكي!

ومغ،إيلتيبليئالت!3بيبإلىصاجمدين

اريخفؤثلاثهالآخرومغ،حدا:تلاثةأحلإهبم

(فش!قمون.خمررنالئايمبومغ،الخبزم!ن

ينهم.فتأخذهما،زغيقينويعطوتلثعتيلث

معسكرحيث،!اللهجبغيماإلى2تجىثم5

المديخةدخوللثعنذدتفتصاب،الفيسطيين

ىبركل

وقا"اتهم،التلهيننارلي!الانييا؟ينجماعة

.!نئأونوهموكنارات!ومزاميرودفوترباب!

ءص،صهصس

وتصيرمعهموقتن!ا،الزلتروحعتيلثفيجل6

الدلايل،هذ؟للثتفتفإذا7.آخرزجلا

وآنزز8.!ثاللهلأنه،قددصتلثفيمافآفغان

محرقالبلأقذمفأئمعلث،طالجلجاليإلىأما!ي

حئىأئامستبغةهناكفآنتطرسلامإ.وذباثح

-."تفغليماواخيركأجيع

جمندينيتنضردتطهرةشاوكأدازفلفا9

يللثتهوتمت،ظتةإلقهكل37تا،ضموثبل

ء-ورلم

حينانهومنها01،اليومذلل!فيكلهاالذلائل

فخل،3الأنيياينجماعةآشتقتقهتجبعةإلىجاء

جميعرأى"فلفا.تينهمفتن!االقهروحعتي!

تعضفمقاك،الأنيياءمغتتنئاأئةعزفوةاتذين

ينأيفحا3أشاو؟تيس!لأبنتجرى"ما:لتعفي

علىأورشلبمئمالىيقعمرضع(اللهتلة)أواللهجبعةة5

ا.سنهاكيلومزاتستةبحد

.خ7:16رج:الجلجال8:

23-24.:91رج.أأ

هؤلاء،"وليهن:زجلفأجاتهم13؟"الأنبياء!

القتل:يقوليذللث؟"أبوهمتنالأنييا/

آنتهىولما13الأنبياء"؟"ينأيفا"أشاوذ

ك!
التله.علالمذبحإلىا2جاالتتتؤمن3شاو

صص!لم

"اين:ولخادمهلهفمال،عمهورآه11

فلفا،الحميرطقبفيدادقبنا:فقالادهبتما؟"

العم!افقال".صموئيلإلىجئنانجذهالم

فأجاتة16؟"ضموثيللكياقاك"ما:لفما

يخيرولم."وحدتالحميرأن"أخترنا:4شاو

ق!صا.مستحةكي!ضموئيللهقاكبماعقه

ملكابهينادىشاوذ

أمات!الإجيمماعصإلىالشئعتضموئيلودعا17

قاكما"هذا:لهموتاك18المصفا؟!ديئالرلت

يضرينأخرجكمالذيأنا:إسراثيلإلهالرلث

أيدفيومن،المضرئينأيديينوأنقذكم

اليوتموأنئئم91.طفقتكمائنيالقمايلب-جميع

جمتيينخلصحكمائذيإلهكمرفضتم

ملكا.عليناأقئم:لهوقلتموضيمكمبلاياكم

أسباطكمح!بعلىالرد!أماتمالآنفتقاموا

."!موعشمايركم

اشائيل،أسباطجميغضموئيلقذتمئثم02

قدتم21.بيامينسيئطفأصابتالقرعةوألقى

عشيرةالقرعةفأصاتب،يعشائرهابنياميىسيثط

فأصابب،برجايهامطريغشيرةوتدتم.تطري

تحدوة!فلمغنهفبخثوا.تي!نبنشاوكالقرعة

وكانواالأتجاءوسطضا!لرأواحبنألاسدهثى:12

وضيع.أصلمن

.خ7:5رج:ةالمصفا:71

.7؟8فيرردعاإلىتلميح!"ا
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إلىشاو،تجية))هل:أيفاالرلثفسألوا22

تينمخجىهؤ"هاالرب3:فقاكهنا؟"

فلما،هناكينوأخذوةفأسرعوا023((الأميعة

.فوقلهاكممهمنطولازادهمالسعببينوتف

آختازةائذيأنأرأيتم":ضموئبللهمفقاك34

مه
كلهنمفقتفواجمي!عا؟"يخكملهتثيللاالربفى

.((اصيلثاداتحيئ:وقالوا

المللث،بخقوقيالمثحدقيضموئيلفأختر25

صردتئمالرث2.أماموضغهكتالبفيودؤنها

وكذيلث26.ضنزيه"فىإكواحل!كل،ا-لمجعص

رجا3ومغة،خبغةفيتيي!إلىشاوذرتجغ

القومرعاعوأما27،قلوتهماللهألقتماوأشيآ

وآحتقروة؟"الرجلهذايخلصنا"كيف:فقالوا

.الهدايا"إليههـلمامواولم

عمونبنييغبشاول

ناحا!ث!ضجذشهربتحيرذلمجثوتعذ11

وحاضرها،جلعادولفيياليثىإلىالغموني"!

فتخضعغ،الأمانأعطنا":يناحاكنأهلهافقاك

نأشترطالأممان"اعطيكم:فأجاتهم02((للث

علىعاراذللثفيكوناليمنىعيونكئمأققغ

يابيش!:ضئيوخ3فقا3."إسرائيلتنيصجميع

أرضيصجميعإلىنرسلحىأئامضئعة"أيهفنا

نستسيئمئحفضاتجذلمفإنزسئلأةإسرائيل

أطمأي.14-17:25نثفيل!دممااقرأ:25

.الرتحضوررمزالعهدتابوت

الجملةمعنىهوهذااتباما.أعارهمفاشاولأما:27

قرانفيوجدعبرئاتحطوطانص!افائ!بعنانحنأما.العبرية

فيالببارةفجعلنا،قامشوبعدذلكوبعد:نقرأوفي

التالمما.الفصلبدايئ

يقيمحيث،"جبغةإلىالرسلوجاء04((إليلث

جميعصقسايعصعلىحالتهماوؤضفوا،شاو،

وكان5بالبكاء.أصواتهمدرفعراثالمثئحب

لي"ما:فقاذ،الحقلمقالبقروراءآتحاشاو،

رسملبكلامطختروة؟"يبكونالشئعتأرى

جمنذصستماجم!شاوكعلىاقيروحوخل6.يابيش!

ثوزيني،وأخذ7احافغصمت،الكلاتمهذا

أرفيصجميعإلىالرش!لوأرسلفقالغهما

شاولوراعيخرجلامن"كل:يقولونإسرائيل

بقر؟".تصيريكونهكذاالحرلبإلىوضموثيل

وخرجوا،ال!ثئدبعلالردتينرعبفوح!

*،بازانفي3شاؤفعدهم8واحد.كرجل

زخل+أليمئ!ثلاتايمرائيلتنوفكان

ائذينللرس!لفقالوا09ألفاتلاثينيقوذا3"ورجا

لأهلتقولونهما"هذا:يابيحث!ينجاؤوهم

جمنذماخلاضكميكوناكا:جلعادفبيابيتنى

يابيثإلىالر!لفرجعا(.الش!مسىتحمى

يلخبرفآرتاحههـا،بالأمرأهقهاوأخترواالمحاصرة

فتفعلون،إليكمنخرج"غذا:يناحاث!وقالوا09

".لكيمترودقمابنا

ثلاتالجيتنىشاو،تطتمالقاكانفلما"

الفجرعنذعمونتنيمعسكرفدخلوافرفي

بقيقنفتشئت،النهارحيئحئىوقاتلوهم

مغا.ينفمآثنالإتبقولمحئا،غمونبنيين

ياببئى،الأردنشرفيأتامشعبالممونيونة1101

ح،21:8قضرجةجلعادفي

.ه:01رج،جبعةة4

مئالثمالإلىتقرئاكم07يبعدمرضع،بازاق8:

أورنلم.
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"تني!يضموئيلاسرائيلشعسبافقاك2

إليخاسبقمفم،عليناشاؤذتميلثلا:ةالواا!ذين

فيأحايقتل"لا.:3شاوفقاك013"-يتقتتفم

."اشرائيلتنيالرثثخلم!فييمالأن،ال!ومصهذا

إلىنذخث"تحاتوا:ضموئبللفماصة4؟-وقا

يشماوك".المفلثهناكينخذذ،الجلجالي-

هناكوأعقن!ا،الجلجاليإلىجميغافذهبوا15

سلامة.ذبائغوقذموا،الرلثأماتمميكاشاول

عظيحا.فرحااشرأئيلوليجا،3شاووفرخ

إسرائيلبنييودعصموثيل

بنييجميعصضمويلقاذثم12

وأقصثليفلتممالكل"مممدث.إيمراثيل

قاستقوئحماتذيقيهمفهذأ2.قيكاعقيكم

وهؤلأء،وشعثف!ثيذثأناأئا.أمامكمهو

،.اليومإلىضباممبمنذقديمموأنا.معكمأبنائي

الرلثأممام!عليئفآشهدوا،أمامكمأناوها3

عقيكم:تيكاالرلثص!تخهائذيالرجلوأممام

أسألتهلأحد؟حمازأوأحدثورأخذتهل

أحل!مينآرتشيتهل؟أحداظلم!تأوأحدإلى

فقالوا4؟"لك!مالزشوةفأردالنطرغنهلأكضى

ينأخذتولاطقمتناولا،إليناأسأت"ما:ته

وضيكةالربو"يشقذ:لفمفقاك05"شيثاأحد

:فقالههـا((.عليلكممأخذلاأناليوتمعتيكئم

27.:01يخآوردما.إلىتلميح:12

.اخ6ةر!7:الجلجال:ا!ا

26.:6ر!ضة1206

23.:2خررخ8:

لبعدموضعحاصور4.فقضراجعصيسرا:9

الفلسطيون:.جنيسارتمجيرةمنالظلإلىكلما5

.الرب""يشها"

ائذيهو"الرب!:صمموئيكلهمفقال6

أرضمنآبابهموأخر!3،وهرونموسىآختاز

ر،ير

أماتهاحايهحكمالانقوموا7جمضر"،

غملهااثتيالعظيم!الأعماليصبجميعوادكركم

تيييماوأهلتعقول!دخلحين08ولآبايكملكما

2وكمأباصرخ،المضرثونوآضطقذفمجمفز

ينهمصفأخرجا،وهرونموسىفأرسلالردثإلى

ندموالكنهم9ء.المكانهذاوأسكناهمجمضر

قائل!ةسض!ترامم!تل!إلىفستلقهم،إلقهمالرلت

"،الفيسطئينأيديوإلى،حاصوز!هجيشي

هـقرخواأ00فحازبوهم،"موآلتميلبتل!وإك

رلثياترحمناكلأنناخطئنا:وقال!االزلثإلى

ينالآنفأنقذنا،4وعشتاروتتعلوعتدنا

الرل!"فأرسل.ونعمذكأعداثناأيدي

ض!موثيل،ناوأ"يفتاحلاو!وباراقل!حدعون

آينين.وجمشئمأعداثكمأيدتيجمنوأنقذكم

،عمونبنيميلصناحاش!،رأيتمولما

أئذ!اإلهكمالرلثهـتضئبيفحاربيكئ!مصاعذا

عقينا-.ملكانريا:ليوقلغتيككمصهؤ

وحؤوطلبتمآخزتمائذيميككمالآنفهذا13

آتقيتمفإدب14-عقيكمتيكاالرلثأقاتهائذي

ولميقول!وشمعتم،وعتدتموهإله!سمالرلث

ائذيوقيككمأنتموآتتعتمرة،أمرةتعقموأ

.14-3:12قضرج؟ساب.ا:13تضرج.

.2:13قضرج:كتاروتة01

باراق.6-8فقضرجيربعلأوجدعونة11

:يفتاح.4-هف!ضرج.اليونافيالنصمجب

.!افقفىرج

.8:91رخ:12
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"""

لمإنإويمن5.خيركان،عليكم!ث

لمءجصم-
فيا،امرةوعضيتمإلهكمالردتيقوليتسمعوا

يفواوالآن16.تييهكموعلىعتيكمتكونالتإ

الرئثيفقئهاتذيالعظيتمالمعلهذاوأنظرواهنا

اليوتم؟الحنطيماخصادهؤأما17:غيوبكهاأماتم

ومطرا،رعودأفمحلإثالرل!،أدعوفأنا

فيفعلتمو"ائذيال!ث!رعطمةوترونفتعلمون

ثئم18ميكا".لكمطلبئملأنكمالرلتصعيني

وطرارعوذافأحذثالزلثإلىضموثيلصرخ

لهكل،7

ينكلهمالشعبفخالت91ء،اليومذللثفي

وقالواشديذأ،خوفاضموئبلوينالرلت

إلهكالرلثإكعميدذلأجلي"ضل:يضموئيل

شو!اناياخطاجمجصعلىرذنائنالأ،نموتيئلآ

طلبنالنا"تيكا".حين

أنكماتخافوا"لا:ضموثيللهمافقاك21

تحيدوالاالآنينوليهن،كلةال!ث!رهذافغلئم

قلويكمص،كلينأع!دوكلبل،الرل!درلبغن

تنفغلاأئتيالباطقيماالأصنامصإلىتلتمتواولا21

تخذ3لاوالربر22.مزتفةلاثهاتخلم!ولا

نأشاةلأئهةسالعظيمآسم!أجلين،شعته

الصلاةأتركفلنأناوأما023شعئالهيجعلكم

ولكنيالرد!إلمطيذلكخطىفا4،أجيكمجمن

اللةفآتقوا24.المستقيتمالصالغالطريقاعقفكم

عطمةترونلأئكم،قلوبكمكلينوآع!دوة

فعلتموإن25.بينكمفيماعملهاأئتيالأعمالى

21.:39اعدج؟ا130

ن!الث!رقيالثطلإلىكما2يبعدموضعةمخصاس:2

بنيامبنةجبعة.أح7:6رج:إيا!بيتأورشليم

ح"01:5رج

أورشليم.منالئرقيالئطلإلىكم9يبعدموضع3:

.((والضللثأنتم،ستهيكون،شرا

الفلسطتبنكلالحوب

تنيعلىستةأربعين4شاوومتلث13

مقرجلآلافيثلاثةولشاوآختار02وراسراثيل

جمخماسن!لبألفالبمغهفكان،اىأئيلتني

جبعةليئيوناثانمغوألف،إيل!بيبوجتل!

إلىالباقينوصتردت"بنيامينتنيبأرفي

جبعةفيالفيسطئينقائذيونائانكلوقتل03خيايهم

فىص

فيشاو،ونفخ.بذللثالفيسطيونوس!ع

"يتسمع:وقاككلها،البلابفيال!وقإ،

قتلشاوكأنإسرائيلوس!يئ4.""الجبراييون

يكرهو!م،الفل!طئينوأنالفلسطئينقائد

وآحتثتذ05!الجلجاليلةشاوذوراتفآجتضعوا

ص2صد

الفيثلاثينإسرائيلبنييمحازبهالفلسطيون

كرملوبحنوب،فارطىآلافيوسيتيمامركبيما

شترتىجمخماس!فيوعسكرواوضجدوا،البحر

فينفمأإسرائ!يلرجاذزأىفلما06*آونتيب

فبآختبأوا،عفيهمأطتقالغاؤلأنمأزق

والآبايى،والقبويىوالضخويىوالكهوفيالضغالير

وجلعاد.جمادأرضيىإلىالأردنبعضهموعبر

معهوائذين،بالجلجاليمقيماتعاشاول!وكان

الخوفي.ينترتجدونكانوا

يح!ب،أئامسبغةشاؤذفآنتطر8

ضموئيلتجىفمضموئيلخذدةائذيالموجملإ،

اح.7:6رجة4

ندلالموضعهذافيولكنإيلبيتهيأونبيت؟5

إيل.بيتمنالجنوبإلىسدينةعلى

.01:8ر!:الموعد8؟
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شماؤك.غنبالتفرقيالشدثوتدأالجلجاليإلى

وذبايغالمحرقةليئ"هاتواشماولا:3فقا9

ينفرغفلما.5.1المحرقةوقذتم،السئلامإ"

شاولفخرج،ضهوئيلأقبلالمحرق!صتقديم

"ماذا:ضموثيلفسآله11.عقي!والئسليمصيلقاييما

الشئعتدازأشا4:شماوفأجاتهفغلمت؟!

الموجمل!فبتحضرلم!وأنتصعنييتفرقون

جمخماس!،فيمحتشيدونوالفيسطئون،المخا؟

تبلالجلجاليفيعليتهحمونالآنفقلت12

نفسيفؤتجذت،الردثرضىألتم!ىأن

لهفقال13ا(0المحرقهصتقديمإلمطمضطرا

تعقللملائك،تصرفت"بخماقه:ضموثيل

لكان،بهاغمفتفقو.إلهلثالرلتيوصثيما

الأبد،إفاصائيلبنيعلىملكلثثئ!الرل!

آختازالربءلأن،وري!يثتدوتمفلنالآنقافأ"أ

عا!رئيسحايكونأنوأمرة،يرضيهزجلاله

بيما"".الرب4أمركيماتعضللمفأنمتشعييما.

تجبغةإلىالجلج!اليينوضيدضموثيلرتام15

أئذينعذد4شاووأحصى.بنيامينأرضيفي

زخل.مئيماسيثفكانوامقه

?ر
منمغهماوتنابنهويوناثان3شاووكان16

بنيامين،بأرضجبعةفيمعسكرينال!ثثع!ب

ص،دص

فخرخ17.يخمام!فيمعسكررينوالفيسطيون

يرقي،ثلاتالفلسطئينمعسكرينالمهاحمون

للحرباستعداذاالذبائحيقذمونكانوا:9

9(.:7)رج

فبعنهععنتحدثالذخهداودإلىالنصشير:14

22.:13ر!أعبعدو!ا16ف

لا:ضوعالأرض.مخماسشمالىتقع:عفرة:17

منبالقربوتفع،الموضعهذافطإلاالكتابيذكرها

إلىر3عفرةطريتيفيتوخهتالواحدةالفرقة

نميئتوجهتالأخرىوالفرقة18،"شئوعاكأرض!

الخدودإلىوالثالثة،حوروني!طريتي

ولم91البيىديما.نحو*ضحبوعيمواديعلىالمشرف!

لأنحداد،إسرائيل-أرصكلفيتكن.

وأستفاالعرانوندصنكلأنأرادواماالفيسطئيين

.ص-ص.!ا-

اسرائيلتنيينواحدكلعلىفكانآ002رمحا

منحلهأوسكيتتهليحذدالفيسطيينإلىينزلأن

ئلتيالئحديديهلقةوكاتت21.جمعؤلةأوفأستهأو

للفووسجمثقاليوثلثوالمناجليلسئكلثيئقالي

تكنلمالحردبيومجاءفلما22.والقنايخسيى

يحايىبونائذينصجميعأيديفبرمحعولاسسف

ويوناثانشاوكغدامما،ويوناثانشاوكمع

تعترإلىالفلسطثينطلائعوخرخت23.آبته

يخمالش.

المفاجئةيوناثانإنتصارات

شاواتبنيونائانلمقاكالأئامأحدويخأ41

تخقرإلىنعمر))تغاكسيلاحيما:يحايل

نأدونوهذاالآخر"الجايبفيافيمعمطثين

خبغة"طرفيفيشاولاوكان2.أباةيخير

سيثنحوومعه،ءيغرونفبرماتشجرةتحت

أخي،أخيطولببنأيخياوكان3.رجلمثة

فبالرل!!هز،عاليبنيخنحاسبنإيخابود

عفرة.

ص!بوعيموادي.مخحاسكربتقع؟حورونببتة18

نححاس.ضرقيجنو!ماتفعةالضباعوادىأو

موضع!مغرون.ح51:5رج:جبة:4102

نححاس.قرب
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عفمعكالغسكريكنيولم.أفودالايسما!شيلوة

أراذاتتيالضعمابرتين"وكانيوناثال!.يذهالب

صحخرةالفيسقيئمخفرأىإيبرهاأذيوناثان

يللثمنئايتةوضخرةالجهههذ؟ينثايتة

ستنة.بوصيصوالأخرىالواحد؟اآ،الجهة

مقايلالشئماليحهةصينقايضةوئوصيمى5

."جبغمقابلالحنولبينوس!نة،جمخ!اسى

تعئر"تعاك:ميلاجيمايحاجمليوناثانفقاذ6

ئؤققنا.الر!"لعل!الفي!حطتيناوليلثمخفرإلم!

عقييم،تنصرناأنمنالرلتيمتعث!قيءفلا

تهفقاك.7قليلأ".امكثيراعذدناكانستواع

فأنا،تقاثمتريذ.ما"إفغل:سيلاجيماحامل

لهمونظهرإليهم"تعبز:يوناثانفقال08((مقلث

إليكما،تصملحئىيفا:قالوافإد!9،أنفمخنا

إصغداتلناقالواوإن001إليهمتصغاولاتمف

نأعلىعلامههذاقوتفملأنتصغا،،إليما

فأظهرا11أيدينا".إلىس!فمهمإلغناالرل!

ص9شء،
"قا:الفيسطيونفقاكءللفيعصطيينانفستفما

آختبأواالتيالكهوفيينخمارجوناليبرايئرن

سملاحيما:وحامابييوناثانوقالههـا12فيها".

إهـناثانفقالشيئا".ينخيركماإلينا"إصعدا

الردتلأنورائي"إصقذسيلاجيما:يحمايل

يوناثانوضعد13((0إسرائيلبنييذإلىشلمهم

وراةة،شلاج!وحامل،ويىجقييماتدي!على

حايلوكانيوناثانأهاتمالفيسطمونفتقط

يللثفبفقتلوا14.وكأاءهعقيهميجهزسيلاجيما

أرضيفيرجلأجمثريننحزالأولىالضربه

3!.ةار!صلوهة3

ح.13:3رخجغ5:

كل!

فيالرع!فحل15دراغا.سيتونيساحتيا

الضخقر،أفرا؟وفيخوتهالبرئ!وفيالمعسكر

كحاالأرض!وأهترب،أيضاالفهاجموذوأزتغذ

التإ.ينزعسثوغلو

الفلسطئينهزيمة

تجبعةفبئرايبوناتذينشاوكيىحالطورأ!16

هاربيكيفرونالفيسطثينجحوعبنيامبنبأرضيى

مغه:يقذينشاولفقاك17حهيما.كلفي

جمنلإنا".ينغالتتنوآعرفواالخنوذ"تففدوا

غائباني.سيلاج!وحايليوناثانفإذا،فتففدوهم

".بالأفوب"!تيالكا!بلأخثافماوذافقاذ8

تجبماأممابمالأفر!ذتحملائذيهؤأخئاوكان

4شاوتفريخ!ذفا099اليومذيلثفيإسرائيل

تزاتدحتىأخئا،الكماخنمغكلاي!ين

اثفقا،وتكاثرالفيسطتينمغستيفيالضجيجى

4شاووصاقي02.تم!!"لا:يلكاهني3شاو

حيثالمعركيما،إلىوترلوامغةاثذينوجميغ

،ص"و

تعضاتعضهمتضربود!الفيسطيونكان

وآنضم21عظيمإ.فوضىيخةوهم،يالئ!يوفي

تنيمنويوناثانشاولآمغكانواائذينإلىأيضا

جايب!إلىأنحازواالايبرانتينينجماعةاسرائيل

إلىمقهموضجدوا،قبلمينالفيسطيين

إصائيليىجاليجميغوستىت32الفعسكتر.

الفيسطيين،حقزيمهأفرايتمج!كفيآختبأوااثذين

وخلص!023وحاربواأيفساههااجههاإفآنضموا

وآنتقلب،ساليومذيلثفياسرائيلتجبالرب،

."آينتيبإلىالحرلص

المختونين.غير:الأصللنن.الفلسطينأولثك:6

.،!:13ر!:آونبت:23
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الحرببعلىمااتأحلى

ليجمالهعلىشاولفرض!اليومذيلثلب

منكل)املعون:وقالحففقم،كجيرا"ضوما

".أعدائيمقأنتممحئىالمساءإلىطعائاتذوق

ل!وص?
إلىكلهموجاؤوا025طعاماينهماحدتذقفم

ودخلوا26.الأرفيعلىعستلوكان،الغالب

يلأةأحايمذفم،تسيلالعستلفإذا،الغالت

ولكن27حتقها.التيا!بنينخوئافميماإلى

قئدتفقذيخلفهها،أباةستيئمايوناثان

العستل،شتهدفبوغضمتهابتد؟،اتتيالغقحا

تهفقاك028نفس!هفآنتقشتأوذاقةقميماإلىوزذها

"ضلعون:وقاكالرجاك0حف!أبوك)ا:أحافم

يوناثانرأىوإذطعافا!.اليوتمتذوقتنكك

ضايق"أبي:أجالت92،ءمرققينالجميح

ذق!ثلأنينفصيأنتغشتثانطرواكي!.الجميغ

أكللوفكيف03،العسملهذاينظلا

كيموها؟ائتيأعدايهمصغني!مهيناليوم4الرحا

؟"أعظيمالفلسطئينقزيمةكاتتأفما

ذللثنيئالفيسطتيناسرائيليىجاذوهرتم31

فخارث،!أيالونإلىجمخمامن"يناليوم

وأخذواالغنيم!علىوآنقفموا32ا.حاقواهتم

الأرض!علىوذبحواوعجولا،وبقراكنما

))خطى:يشماولنقيل33يذيإ.تحفاوأكلوا

يذمإ".لحماأكلوالأنهمالردثأهاتمالصسدب

إلىذحرجوا.الردثؤصية"خانوا:شماوذفقاك

نمب"إنتمثيروا؟قاكثم034ا(كبيرةصخرةالآن

الربمساعدةطالئارجالهعلالصرمشاولفرض:24

لنصرته.

يبعدموضع-إيالون-ح13:2رج؟مخماس:31

يبقرهبمإلييأتواأدطللئاسوقولوامكاتكل

الرلتإلىتخطأواولافنافتذتحوها،وغتم!م

م!نواحل!كلفقاتمبذييما".الفحتمويأكلوا

.هناكوذبحوا،الليل!يلكفببيدهثوزةالشدب

ئناةمذتحأوذوكانمذتحا4شاووتنى35

دث.للى

الفيسطتينوراة"يتنزذ:شاؤذوقاك6

فقالوا:خثا".نبتيولاالفجرإلىوت!نهبهمليلا

))يتسألب:الكاهنفقاك.حمسئا!تراةماإإفغل

اهاجم"هل.اللهشاولفسأل037(االله

تنيأيديإلىتسلمفمهلالفيسطئين؟

فقاؤ38.صاليومذلمجثفياللهأجاتهفادا؟اشرائيل

زعحاسءجميعياهنا،إلى))ئقذمواشاولط

الخطيئةأريمتقنلتعرفواوآنظروا،افمعب

إساثيلتنيخلص!اتذيالرب،حيئ93.اليوتم

موتا،أبنييوناثانالخاطىهذاكانا!حئى

فقال04.المثمدبمنأحاأجاتهفا.((ليموت

نبيوناثانوآبنيوأنا،جهةفبأنتم"كونوا؟لهم

فقاك041حستنا"تراةماإفغل)ا:فقالوا.حهيما"

عدكتجثلميماذاإ:إسرائيلإل!للرئتشاوله

آبنيفيأوفيالخطيثةهذ؟كاتتإناليوتم؟

وي!48ص

فاجئني،إشرائيلإلهالربايها،يوناثان

إسراثيلتيشعيلثنبكانتوإن،بالأوريمء

يرناثان*الفرعةفأصاتببالثميمء،أ.فأحثني

:شاؤذفقاك043تريئاالشع!وخرخ،وشاوك

فأصابت."آبنييوناثانوتينتينيالقرعة"ألقوا

نحماس.منالزبإلىتكلياكم25

شةلمعرفةالكاهنيلقيماحجرانواقيمالأوربم:41

الله.
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ماذا"أخبرني:ليوناثانثماولافقاك043يوناثان

العصمابرأع!"ذقت:قال،فأخترة".فعلت

نأمستعذأنانها-العسحلينتليلاييديائتي

وزاداللهكل"عاقتني:شاولفقاك14".أموت

العمع!5"فقاك0((يا.يونالانضطلمإنعقابي

هذاأحررائذييوناثانأأيموتكل:يشماؤلى

لاالردثحي،لا؟إسرائيللمنيالعظيمالئصر

غمللائه،الأرفيعلىرأسي!2ثثتعرةتسقط

يوناثانالشعبفأنقذ."صاليوممذافياللهم!شيئة

الفحاقيمقشاواطلمآنصر!تثم46.الموبمن

أرصحهم.إلىعادواائذينبالفيسطيين

تعذييماالمحيطينأعداعةشاولوحازلت47

الموآبي!نفحازلت،إسرائيلعلىالمفلثتولىأن

والفيسطحينصوتةوملوكوالأدوممينغمونوتني

كل-صكل
بشجاعةوقاتل48.اتخةسحيثمامنتصرأ

يخ!اسراثيلتنياوأنقذ"عماليقتنيوضربت

يوناثال!هم3بنونلشاولوكان9"0ناهبيهمأيدي

ميربكلهما:وآبتتالب،وصلكيضوعويشوي

اسموكان105الصمغرى4"وميكا،الكبرى

رثيسيوآسم،أخيقغم!ينتأخينوغتمررتجييما

أبوقيمىوكان51.شاوكغتمنيربنأبيرخنلإه

أبيثيل.آبتيكماناأبنيرأبوولير،شاول

ضدبدةالفيسطئينعلىالحرل!وكاتب52

الفل!طيونم.الأردنيثرقطأتامواأربحةشعوب:47

المتوصط.ا(جحرشافىعلىأقامشب

.ح8-17خررج!عمالقبني:48

-ا01:رجا:515

17-91.:25تث؟8-17:16خررخ:2

.حرم:حرفئا.أهلك3:

منالجنوبإلىتقريئاكلم08يبعدموضعةطلايم:4

كلإلي!تضمشاولوكان.شاوؤأئامصطوك

يراة.شحجاعءأوجئارزجل

عماليقبنيعلىالحرب

ائذي"أنا:يشاوكضموثيكوقاك15

تنيشعبهعلىقيكالأصمخكالرلثأرسمقني

ماهذا02!الردتقوكالآنسفآسقع،إسرائيل

عماليقبنوفعلمانذكرت:القديرالرلثيقو4

كيص،يضرمنخرجواحيناسرائيليحني

الآنفآذقب3الطريتي"،نم!هاتجموهم

لفمماجصيغ!وأهيلث،عماليقتنيوآضرلث

والتساءالرتجاكآقتلبلغنهماى،تعفولأ

والجماكوالغتتموالبقروالزضيزوالأطفاك

دبوأحصاهميىجاله4صماوفنادى04ا(والحمير

إسرائيلمنزجلألنيمئتىفكانوا،طلايتم

مدينيماإلىفقاذهم5.تهوذاجمنآلالخوعشترة

للقينيين:وقاك6.الواديفبكقنالعماليقيين

تهيكونفلاالعماليقيينبينينآخرجوا"قوموا

إسراثيلتنيإلىأحمتنواأسلابمملأن.شفم

2س

ينالقينيونفحنرقي.((يضرينخرجواحين

حويتة"ينعماليقتنيمثاؤذوضرلت07تييهم

تيلثأجاقيوأسر8،جمضرقباتةائتيشوز"إلى

يخذجصيغاشعتهوقتلحئا،ع!اليقتني

ورشلبم.أ

عمالق.بنيءعاشوابدو:القينيون؟6

فلسطين.جنوب،مصرمنتريبةمنطقة:حويلة7:

القمسكلصوربريةكانت-15:23خررج:يثور

مصرنهربينسيناءجزبرةلتهال!ثماي

ا!لية.الوبسوقناة.ح(34:5عد)رج
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ولم4أ!اجعنورجمالهشماولاوعفا1.السسيمض

مماومملةوالخروافيوالبقر-الغنمخيرةيهيكوا

حقيراكانماكلأهلكواوإتماا،جئاكان

صبلأ.

شاولعلىالربنقمة

على"تلإشط":يضموئيلالرلت2فقا.

شسغولمعئنيماكلأته،ميكاشاولإقامتي

الردثإلىوصرخضموئيلفتضايق".يكلامي

شاولآ،2يلقاالقحباحصفيبكرثثما2.لييهكل

حيث،هالكرقلإلمط3شاو))ذق!ب:تهفقيل

إلىئزولآآتجةثثمئصئا،يتفسييماأقاتم

شاوكإلىضموثيلجاةقلما13-إ.الجلجالي

فأنا،الزلثجمنذأذت"ئبازك:شماولتهقاك

هذا))مما:ضموئيلفسأتة14."يكلايهستمعث

اتذيالبقروضوتصالغنمصوث،الصحوت

ينال!ثضعبغيقهالم:شاؤذفأحاته15؟"أسمغ

ليقذ!واوالبقرصالغنمخيرةجاؤوا،عماليتئتني

فقاك16.ص"أهلكوةوالباليئ،إلهلثللرلثذبائغ

الرب،ييماكلمنيبمافأخبرك"مهلاةضموليلله

".إكلئمة3لئماوتهففاك".الليلىهذانمط

عيتييأحقيرأ"كنت:صموثيلفقاك17

إسراثيل،لأسباطرئيسئاقصرت،تفسيلث

بنيإلىوأهـسللى18.لجهمملكاالرب!ممتثحلث

الأثقةأولئلثوقايلإذقثةللثوتاكعماليق

تصقغفلم91.لهمماكلوأهللث،تفتواحتى

يأالشروغملمتالغنيفةونضلت،الردثيصوب

"ستمصتةيضموئيلشاولاافقاك"2عينييما".

ابخوبشإلىهـ34يعدصفع:الكرمل:12

.ح16ة7رفي:الجلجالى.أورشلبم

فجئت،أرسمقنيحيمفإلىوذقبتالردتلصوت

شعبه.وأهلكتعماليقبنيميلببأجاقي

خيرةالغنيحيماينيهيكوالمرحالمبولكن21

للرلثذبائحليقذموهاأخذوهابل،والبقرصالغنم

ضموئيل:فقاذ22".الجلجاليلبإلهلث

لذباثحص؟وباالرتت!سرة"أبالخحرقاب

ي!كلاييما؟بالالاع!أم

الذبيحيما،ينخيرالطاعة

اليهباشي.شحمصينأفضلوالإصغاث

كاليراقيما،خطيئةفالتقرذ23

الأوثالب.يهعباذةجريمةوالجناد

الرب"،كلاتمرقفستأئلثبما،فالآن

ثطوذفقاك"2ا(.المفلثينالرلثرقضلث

الرد!أمرعضيتحيتلاخطئمت:يقحموئيل

ومصمعتالشحدبينيخف!تلأثي،وكلاقلث

معيوترجعخطيئتيتغمرأنفأرجو25.لهم

تهفقاك26للرلث((0لأسحذالجلجاليإلى

رقضتلأئلث،مغلثأرجع"لا:ضموثيل

".)سرائيلعلىتيكابدأارقضملثالرلتكلاتم

شاولفأمتلثبالإفصرافيضموئيلوهئم27

ضموئيل؟تهفقاك28.فآنشتق!دائيمايطرفي

ل!صء4

اليومعنلثإسرائيلمملكةالرب"سشق

اسراثيلزبلم092!ينلثخيرهؤلضنويعطيها

بإنسال!هؤفا،يندمولايكذل!لأتجلائهتجل

هذاومغ))خطئتشاوذتفقاك03لتنذتم".

إشرائيل،وتنيشعبيضيوخصأمماتمفأكرثني

فرتجغ031ا(إلهلثللردثلأسحذمعيوآرجع

.أح13:4رج:داودإلىتلححة28
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للزدت.شماؤذوستخذ،شاوذمحغضموئيل

بأجاج"جئني:أسث!اؤلصموئيلوتال32

مسئضثيرأأجاجإلي!فذقت.ااعماليقبنيشيلث

اك".الموبخطر"هانفسييما:فيوهؤيقوؤ

الثاءستيفلثخرتم"!صما:ضموئيلتهفقالآ33

،62لمبر

وقطغ02"اولايرها!ناطثتحزم4اولايرهنين

الجلجمالي.فيالرلتأماتمأجاقيضموثيل

ص?،3"+
وصجدالرام!إلمماضموشك)نصرفلم

ضموئيلترةولم35تجبغة".فيل!يييماإلىشاو،

الزلثوتدتمعتيإ.أسي!كنهوفاييماتبومإلى

إسرائيل.تنيعلىشيكاشاوذأقآتملاثه

ملكايمسحداود

متى"إلى:يضموئيلالردثوقاك16

علىتيكارقضتهوأناشاوزعلىتتأس!ف

إلىارسيللثوتعماكيببالز!لقرنفا*؟إسراررل

تنييماينآخئرتلأفط،تحتمبيصبفيتسحى

نإ؟أذقث"كي!:ضموثيلفقاك02"قيكا

معلث"خذ:الرب؟لهفقاك.يقتلنيشاولعردت

ذبيحةآلأقاجثحت:وقلالبقرينجمخلة

اشيروأنا،الذبيحةإلىي!ىوادع3،يلألث

استفجهمنئيكاوأصتغقغل،بماعتيلث

وجاةالردتأمرةكماضموئيلآففغل.((للث

جمندالمدينةشس!يوخفآضطرل!.لحتمبيمتإلمط

نعم."فقاك5؟((تجيئلث"أيخيم:تهوقالوايقائيما

إلىمعيوقعالوافتطهروا،ذبيحةلأقد"ت!جئت

أيضا،يتطهرواأنوتني!تسئىوأ!رالدبيحيما".

ح.15:5رش!ةجبعةة3!ا

الذبيحيما.إلىودعاهم

بؤأليآلتإلىضموثيلنطرحضروافلما6

اثذيالضيلثهو"هذأ:نف!إليئ3نقا:يس!ى

"لا:يصموثيلالربرفقاذ7.الرب4"اختازة

لأنرقضتهفأنا،قامج!وطوليتنظرهإلمماتلتمحث

ينظرفالإنسان.الإنسانينظركماينظرلاالرد!

ثئم08"القلبإلىفيظرالرلثوأما،القظهرإلى

ضموثيل،آأماللمرويىأبينادالتأبتهتسئىدعا

ثتم9الربلم".يخترةلمأيضا"وهذا:فقاك

فقال،بهيمرأن،سمفةآبنإينت!ىطلب

الرلت((.تخترةلمأيفحاوهذا:ضموئيل

ضموئيل،أمامتمييماينسمئغةمرحئىوهكذا01

منأحذاالرلثيختر"لم:ليسىضموثيلفقاك

؟المبنيلثجمغأهولاءدا:لهقالثئما1."هؤلاب

فقال."الغتتميرعىوهوالضغير"تقيئ:فأحابه

يأنيئحئىنأكللالأئنا،بهفجئنا"أرس!لةله

ح!منوكان،بهوجاءفأرسل12هنا".إلى

يضحوثيل:الرفيفقاك.المنطروسيتم،العيخيني

افأخذ3هؤ".فهذا،قيهاآمستخه"قمص

تيزينقيكاومسخهالزيبقرنضموئيل

ذيلثينداؤدعلىالرئثروحفحل،إخؤيإ

كإوعادضموليلونهف!فصاعدا.صاليوم

الراميماجد.

وللت!ا!رفيفىاود

روحوأزغخه،شاولالردثروحوفازن14

روحها":خذمهتهفقاك015جمنبهمنضرير

يااتمرنا6،يزجمحلثالرب3جمندينشرير

.اح:أرج:الرامةت16013
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الضرلتيحسينرجلىعننبخ!ثأنمصئدي

جمنل!ينالشتريرلمالروح!آعزاكإذاحتى،بالعوب

لهمافقال7فتنتعتن!".بالعوديضرل!الله

يالعوبالضردتيحسينزحلغن"قت!ثوا:شماوذ

آبئا"رأبحف!خديهأحدافقاك8.بيما"وجيئوني

وهو،-بالعودالضرل!يححمينلحمبيتمنلي!عى

القنطر،ح!تنءوفصيح،يلحردبوأهلشسجاع

يقوذيسئىإلىشاو3فأرستل91".مغةوالرب4

."الغتتمترعىائذيآبتكداودإليا)أرسيل:ته

خمروزق،خبزعقييماحماراتسمىفأخذ03

!ص

داودمغكلهذيلثوارسل،المغزينوجديما

وراخ-شاوكإلىداودلمفجاع21،شاوكإلىأبم!

صس!ه?"،كلص
سيلاجه.حايلوجعلهحدافاحبه،يخدمه

ذاود))دغ:لهيقو،يمم!ىإك4لمساووأرسل22

و!ن"."23ير!اييخعملأته،خدمتيفيهنا

يأخذسالت!عندم!نالشئريرالروحشاولآعترىإذا

شاولافتستريحىبيما،ويضربلمالعودداود

غنه.المث!ريرالروحوتنصردت،وتنتعثس

إسرائيل-بنييتحدىجليات

يلحرببجيوشتهمالفيسطئونوحشتذ17

وترلواءيهوذا،أرضيفي،سوكوةيوأجتضعوا

وآصطفوا،دميتمأفسسيفي!رعزبقةسوكوةتين

-ورجمالشاولواجتحغ2.الفلسطثينيمحاربيما

وو!ت3الئغ-!هواديفيونزلواإ!رائيل

اشرائيل3ويىجا،هناينجتل.علىالفيسط!ون

؟فخرص!.الواديوتيتهئم،مقابلىجتابعلى

إلىكلم03يبعدانسضعان:وعزيقةسوكوه:1709

أورشلبم.منالغربابخوب

خلياثآسمةالفيسطئينضفوفيينئبايىززجل

ءأذرعسيتطولةوكانتجت+،مديتيماين

وكان،نحاميىينخودةرأسييماوعلى5،وثيبرا

محام!،ينطارربموزنها،قررودةدرعالابسئا

كيفييماوبين،نحاس!مقساقال!رجقي!وعلى6

كؤليغليطةرمجيماوقناة7،-نحاسينرمغ

44?

منرطلال!،صالرمحراس!ووزنالنساص!ص

فو!ف08.لرشئهلحملرجلمعهوكانحدلد.

"يصاذاتلهموقاكإسراثيلضفودتونادى

ص،ص

مظواصةعبياوأنتم،فيسطيانايلحردبشصطفون

وتتثنيحمارئنيفإن9.يأزلنيرجلاؤأختاروا

وقتلتهعقيهأناتغلبمتوإنعبيذا،لكمصرنا

قاكاثئم0وتخدموتنا".اعبيالناأنتمتصيرون

.اليومإسرائيلضفولتأخدى"أنا:الفيسطي

شاولافسيئ11".يبارزنيزجلاليهاتوا

هذا،الفيسطىكلاتماسرائيلرجماليوجميح

جدأوخافوافآرتاعوا

لقاولىمعسكرنط-داوفى

تيتينأفراتيزجلآبنداوذوكان12

رفي،تنينتمانيةوته.ي!ىآسمهتهوذافبتحتم

الشئيخوخة.س!نيىبلغشاولأيامص

شاوذاليهبارتىابناءينثلاثةؤتيغ13

وأبينادالث،البكروهؤأليآلثوفم،إلى-الحر:ب

أصغرهم.داودوكان".الئايثوشحة،ثانيإ

داوداكان5شاوكاليهبارالثلاثةتبغوفي!ا

يخأأبييماغنملترعىبييهإلىويعودإلييمايذقب

تتحاىالفيسطيئجلياتوظل16.لحتمتيت

وعزيقة.سوكوهنجوبتقع:البطموادى:2

ض!.8:هرج:جت:!ا
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ومسا!.صباحايوماأربعيناشرائيلضفو!ت

فةلإخوتلث"خذ:آلنهيداؤدتمىوتاك17

وأسرغالعثرةالأرغقةوهذهالقريلثهذاين

الغشثراجبنالباهذ؟وخذ018المعسكرليئإليهم

وخذإخوتلثسلامةغنوآسأذ،الألنيلقايد

مغوكانوا91".سلاتتفمليتؤكذعلامةمنهم

إلجةوادينمباسرائيليىجاليوجميعشاوك

الفلسطيين.هـدمايلون

إلىالغتتموأكلالضباحصفيداودفتكر02

أمرةكماومصىالطعاتموحقل،تحرس!هاتن

جيث!كانجمندماالحعسكرإلىفوضلةش!ى

وآصط!21.إطحرلبهايفينتصطفونإيرائيل

فزك32.متقابلينوالفيسطجونإيرائيليىجا،

الأميعيما،حاي!تديأمغهائذيالالعاتمداؤد

سلامهغنشأذالمقايلينضفوفيإلىوأسرع

المبارزخر!،يكفمهمهووبينما023إخوته

كعادييما،وتكفتمالفلسطتينص!جم!اثخليا

-داودفسمغ

وجههينهربوااشائيل3رجارآةفلما

الرجلهذاإلى"تطلعوا:وقالوا25.خائفين

ئغني!تمتةقن.إيرائيليىجاكييتحذىمصالقاب

ينتيي!أهلويعفو،آبتتهويزؤجه،القلث

داؤدفقاك036"إسراثيلفيوالسثخر؟الضراث!ب

الفيسطىهذايضلمن4ينا))ماذا:7يئيلحاضر

هذايكونوقناصرائيل؟غنالعازويبعا

صحفودتتتحاىحتى،القختولإغيرالفيسطيئ

اور!لث،كلاتم!4فأعادوا27؟"الحىالت!جيشي

فسمغ28تقتئة".قنتنال!إهكذاوقالو):

معداودبهتكفتمما،الأكبرأخوة،أليآلب

إلىحئتالملماذا:وسالهعقييمافغضت،الرجالي

فيالقليلةالغنمابتلل!تركتمنومعهنا؟

جشت.قايلثوخبثغروركأعرتأناال!ردإ؟

فغلت؟"ماذا:داودلهفقاك092"الحرلتيترى

عنددينوآنصرلت03؟((ال!*مفيح!قليأما

رو5،ة

نفستهالسؤاكالرخاذوساكاخرىناحيبماإلى

نفسييما.با!والبفأجابو3

بهفتحاثوا؟داودكلاتمبعضهموستمغ

"لا:لشاؤذداؤذفقاك032فطقتهشماوكأمائم

أنا.الفيسطىهذاي!سضبأحلإقلمثتخقيئ

شاولا:لهفقال033((وأحايىئهسئديياأذضب

فتىأنتلأئك،وقتال!يقائهعلىللثتدرة"لا

:داودفأجاته034"جمباةمنذيحارل!وهو

خط!فإذا،أبيغنتمأرعىسحدييا"كنت

ورأءةحرجط35،صالقطيعمنشاةدلثأوأسا

ىليئوثتوإذافمإ،ينوخلصتهاوضربته"

ياكنتوهكذا036فقتلتهوضربتهبذقيهأمتكته

هذاوسيكونلمدئا،أواأساأقتلشدي

لأىنة،جمنهماواحديثلالقختودبغيرالفيسطي

تاكثهأ37".الحبئاللهجنوبضفوفآتحاى

والدلتالأسل!ينأنقذنياتذي"الرلت:داود

شماؤذ:تهفقال،!لمالفيسطيئهذاسئختضني

شماولوألتسحه038((معلثالربدوليكني،إذقث"

نحاسي،ينخوذةرأسييماعلىوجغل،ثيابه

قوقنشاؤكسي!داؤذوتقفذ093درغاوألتحمة

يكنلملأتةبقلإز،فلميمشيئأنوأرادثيابيما

"لا:يشاوكفقاك.قبلينهذاعلىمعتادا

مالأنيالأشياء.هذ؟يكلأشيئأنأقدر

غصاةأخذثم04.غنةداؤذوترعها.اعتدتها"



18و17الأولصموثياط354

الواديينملسيحجالؤخمسةوأنتقى،ييد؟

تحملهائذيالجرالبأيرالكيسىلبووض!عها

للفيسطى.وبرشييلإ؟يقلاغهوأخذ.الراعي

جلياتيؤبمداود

ومعهداود،صود!الفيسطيئفتقذم41

دأؤد،إكوئطقغ42.نرستهالحايلالزجل

القنظر.جميانطريافتىكانلأنهبهفآستخص

"؟يالغصاتجيثيئحثىأنا"أكل!:تهفقاك43

اتعاكاء-تهقاكثغ44.عليإآلهييماتعتةوأنزك

.ائترئإ"ووحو-تيالئتماءلطيوليتحضلثفأجقل

والرسحبالسحينيتجيئني"أنتة:داودفأجابهلم

إله،القديرالرل!بآسمصأجيئكوأناوالئرس

مذافي46.تحذيتةأنتائذيإسرائيلجيشيى

وأقظعفأقتللثتدجمهء،إلىالرلتيس!فملث-اليوم

جنوبجشتوأجعك،كيفيكغنرأس!ل!

حئ،-البرئإووحوشالس!ماءيطيررالفيسطثين

ىء!لأ

ويعلتم47،إلهالإسراثيلانكلهاالارض!تعلتم

التثيصإلىيحتاص!لاالرد!أنهااأ!ينجميع

ستذالردثلأن،شعتهلحخلصنوالزهحص

أيدينا،(.إلىوهؤ،الحرلب

توخة،داوديملاتا؟الفيسطيئهبولما8"

وأخذالجرالبإلىيدةوتذ94.إلييماضرغاداوذ

تجبقي!.نميمافأصاتهيالمقلاعسوقذقه،حجراينه

أهـضحا.وجهيماعلىفسقط،في!صاالحجروآنغرش

يالمقلاجالفيسطى.علىداودتغئتوهكذا05

داؤديدفبيكنولم.وقتلهضربه"،والحجر

جمنهسيقهوأخذ،الفيسطىإلىفأسرغ51،سيف

.اخ8،5:هر!:وعؤونجت:52

رأئفلضا.رأمتهوقطغفقتتهيخملإهينوآشله

!ص

هربوا.ضصرغهلاقىجبارفمالفيسطيون

هتالتوهخفواويهوذاإسراثيلرجالوهحم5

تجثأبوالبحئىاغيسطئيناولاخقواالحرلب

شثإصائيلرجالارتجرثتم53.وغقرولط!

وأخذ54.مغسكره!اتهواأنتعذمطازديهم

كإبهوجاءالفلسطيئخليابرأشداؤذ

يخأالفيسطىيسلاحصأحتقطولكخة،أليكأشليتم

خيمييما.

لت!اولعلىيدخلداود

أإ!خرجداودشاؤاترأئولضا55

حذاقن"إبن:افيبقائدلأبنيرقاكالفي!طى

أتها"وحيايلث.أبنيرفأجابهوأبنير؟"ياالفى

"سصل.الضيكلهفقاك056(اأعرفهلاالقيلث

قتل!تعذداودرتجغفلما057"النكىهذاقنآبن

شاؤكةعاىوأدحقةأبنيروأخذة،الفلسطى

"إبن:شاؤذسالة58.تد؟فبالفيسطىورأكلث

عبلإكابن"أنا:داوذفأجابئكل"؟فتىياأنتقن

إ.لحتمتيتآينتمئى

شاوكيعكلايإمنداودخقرولفا18

وأبقاة2.كنمسيإوأحئةيداؤذيوناثانقلثت!عفق

إلىترجعتدكهولم،عندةصاليومذللثفيشاول

لأتهغهذاداؤدمغيوناثانوقطغ3.أبييمابيب

علي!اتتيالجحةوختع4نفمإ،مثلأحمه

وقوصي!شف!حى،ثيابهسائرمغلهوأعطاها

4شاوأرستهحيثمايذهمبداودوكان05وجزاي!
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وحسمن.جي!ئيإفيقاثذاشماولفخعقه،وينجح

شاوليىجالوعنذالشحبصجميععندذللث

أيضا.

فىاودمنيغارشاولى

صتوجنودةال!4شماورجعولقا6

علىآنتضرائذيداودومغهم!الحرلب

مالبجص!تصمينالئيطثخرتجبثالفيسطى

وترقصن،قرحاستئغجنوهنيلقائهماشرائيل

جاتهافيويرذدن7ةطرلبوآلاتبافو!ت

عثرابوداوذ،الألودتشاولا"قتا

ذليثوساءةجدآشماولفغف!س!8".الألوفي

ع!ث!رابيداود"تجعفن.وقاذ،الكلام

!قيئفما؟و!عا.الوفافخعفنليوأما،ايالوفي

تضمرشاوأطوأخذ09ا(القملكةيأخذأنإلأته

-.اليومذلمجثئنذلداوذالش!ر

شريرروض!شالثاتعلىآستولىألطالغل!نبوكان01

وداؤذتيي!دايخلتهذيفأخذالتإ:جمندمن

تل!فبوكان.يو!كلكعاذيه،بالعويرتضرل!

نفسييما:فيلاقائلامرشنبهفرمماة"،رمحشاول

داؤدعنهفننحى"!الحمايرطعلىداؤد"سأس!مر

القرتيني.فب

وكانتركهالرلتلأ!داودمق4شاووخان!12

تائديرتت!وجققهغ!فأبغذه13داود.مغ

جص!تنب"وتنبن.المئدبئيفودفكان،ألني

نجما!ة4شاوورأى5!مغهكانالر!ثلأنطري!

إسرائيلشعبجميغوأحث16.جمنهففرغ

كلنبيقردهمكمانلاتهداودوتهودا

حروبهم.

.ه:2:11،92ارج180:7

لث!اولابنةيتزوجداوفى

الكبرىآبتتي"هذ؟:لداوذ3شاؤوقاز17

فيئكوذألطشرط،هـوتجةللثاعطيهاميزبلم

قاك.ا(الرلثخرولتوتحاليلتفمجاغافائدا

يقتللا"هكذا؟تفعي!لبق!ضلأئهلمذيلثشاول

((.الفيسطئينيتدبل،يتدقيداوذ

سيرقيوماةأنا"منةيشماوكد)ؤدفقاك

صمهرأكونحتىإسرائيلبنييخأأبيوغشيرؤ

ينرواجهاوقت2جاحينولكمت91؟"القيلب

.-المحوليئلعدشليلزوخةاعطيصث،داود

؟داؤذأحثتشاوذآبئةاصآمي!طأنعاى02

حنا،ذللثرأئبالأمرشماوكعلتمفلمالا

لشركما،تهفئكونته"اعطيها:نفسييمافيوقاذ

ثانية:يداؤدفقاذ.((الفلسط!ودطويقتله

يخكلمواأدطحاشيثهوأمر22ا.اليوءا"تصاهرني

يرضى"خظيت:تهوتقوله!اسيراداؤدمغ

فصاحيرة،حاشتيهجححرت!وأحلث،الضيلث

لهم:قاكال!*آكذاستمغفلما23"+الآن

جمسكينرجلوأنا،الميلثاصاهرأحفا)1

داود،يكلامشاوكفأختروا2؟ا(وضيع

لا:يداودتقولونما"هذا:شارلافقاؤ25

غلقةمئةيريذولكته،الضهرفبالقللثتركب

4شاووكان.أعدائيما"ينآنيقافاالفيس!نين

فأنجروا26.الفيسطئينأيدتيتينترمتهأنتنوي

يذلذيكونأ!فس!رة،صالكلامبهذاداود

فاتمحئى27الوقثتطكوئم.للقيكضهرا

مثتيالفيسطينم!نوتليىجماإ،مغوذهب

لهلي!صنالضيكإلىكلهايفتمهموجاء،رجل

.ح7022تضرج.محولمن.المحولي:91
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آبتته.ميكاكفزوتجه.ضهرا

وأنداوذخالرلثأنلئماولوفهتم

وصازجمنهخوفافأزداد92،تجمهلمابنتهميكاك

ح!ياييما.طوكلهعدؤا

يخرجونالفيسطتينقادةكانكلما03

منأممثريتالهمفيينجحداودكان،يلحرلب

.حذاآسمهفأششهر.شاولآقادةسجميع

داودبطاردشاول

وجميغآبتهيوناثان4شاووأختر91

يوناثانوكان.داودقتلعلآعرأنهحماشيي!

قتقلثيريا"ألى:لهفقال2"كثراداؤذيجت

مكالؤفبوأقثمالغل!صصباحمنذخذرافكن

/الحقلفبوأيفأبيمحأخرخرأنا3.خفي

ماوأرىشأيلثفبواكطمهفييما،تكوناتذي

((.وأخبركيكون

شاولأبي!أممامداؤديوناثانوآمتدخ4

لمفهؤم!داؤدعبدهفيالملأيخطأ"لا:وقاك

خاطر5.لخيرككاتثوأعماله،إليلثيحميى

نضراالرلثفأحرر،الفيسطيوقتلبنفسييما

شاقدتوأنت.امرائيلتنيصلجميععظيضا

4

مدبسفلثتخطافلماذا،وفرحتذلمجث

شاوذفسمغ6شببإ؟"بغيرداردوتقتلبريء

أقتلالرب،لاهؤ"حي:وحقمتيونائاذلكلام

كليمابذ!وأخبرةداوذيونائالىفدعا7داوذ"-.

فيكعاتخدئةفأخذشاؤؤ،علىوأدخقة

السحابتي.

مقلسةمنحوئةوهوالزافي:الأصلفي؟91013

.اليوتفيكتعويذةتوضح

وحازقيداودفخر!،الحربلموعادقي8

منفهربواعظيمةهزيمةبهبموأنزلالفلسط!ين

جمندمين!ئريررو!شاوكوأعزى9وجهيما.

يد؟،فبوالرمح،تيييمافيجال!ئاوكان،الرلث

نأشاولاأفحاول!0.بالعوبتضرل!وداود

فننخىخبالحائطوبلضقهبالرمحصداوذيضرقي

ونجادإودوهرلتالحاقيفي!الرفغرر،داود

الليلة.تللثمجياييما

داودتيبإلىزسلأشاؤذ"فأرسل

ميكاذتهفقاتتصباخا.ليقتلوةيترضدوتة

نبتيفتالليلةهذ؟تهرل!لاكنت"إنت+زوجخه

ناجيانضل!طاقةينوأنزتة12الغلإ".

علىووضحعتة،يمثالأ"أخذتائمينف!ييما.

شمعرينمخاةرأسي!تصآووضغت،السزير

زسلأ4شماؤوأرستل14.بلحافيوغالتةالمقز

"هؤ4:ميكالهمفقالتدإودعلىيمبضون

داودلترواالرصلشاؤذفأعاد015((مريفى

فيوهوإلى"آحملوة:لفموقاك،بأنفسيهم

اقثاكفرأواشاولرسلفعاد3016"لأتتقهيراشي!

رأميإ.تحتوالمخاة،السمريرعلى

خدعيي)الماذاةيميكاكشاو4أفقاذ7

"لأله:فأجابتنجا؟!لمحئىخدؤيوأطققمب

رهرلت18.داقتلتلثوإلا"أطلفينيةليقاؤ

الراميمايهفيضموئيلإلىوجاةونجا.داود

معاذهباثئم3.شماوبيمافغلمابكلوأخبرة

لتداود)اها:لشاولفم!ل91.بثالو!وألمحاما

لتقبضوارسلآفأرسل002الرامه(افبنايوت

.أخ:ارخةالرأمة:18
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تتنئأونوهم3"الأنبياشجماعةفرأواعلييما،

علىالردروخفحل،عتيهمرئض!وضموئيل

عيتمولما31أيضا.همفتنئأواشاوكزسماب

أيضا.همفتن!أواآخرينأرسلبالأمر4شاو

همفتن!أوابميواهمفأرسلالثالثيماللمر؟وعاذ

البئروعندالراميماإلىبنفسهفذهب22.أيضا

ضموئيلغنسأكسيخو!فيائتيالعظيم!

الراميما".فينايوتفي)اهما:تهفقيل.وداوذ

روحعقي!حلفناذإلىذاهبهؤوفيما23

يروطصءأ

نايوت.إلىالطريتيطوليتمئافاخذالتإ،

ضمموئيلسأماموتنتاثيابهأيفحاهؤونرع"2

يذيلث.وليقهالثهايىذيلثكلعريائاوآنطرخ

"الأنبياءكاإينأيضا"أشاؤلا:يقاذ

ويوناثانفىاودبينالعهك

،8الرامإيأنابوتسينداودفصلت52

هؤوعا؟فعلت"ماذا:لهوقاكيوناثانإلىوجاة

يطلتحثىأببلثإلىأسأتووبتم؟ذنبي

تمولت.لن"كلأط:يوناثانفأجاته2؟"حياتي

نأغيرينصغيراولاكسبيراأمرايفغللأفأبي

هذا؟الأمرهذاعليئتخنيفكي!،بهبكاشفني

أنعئمأئييعلئم"أبوك:داؤذففال03"معشحيل

عتيهعرتميماتعقتملاأدوئفضحل،علىيرضاك

كانما،أن!توحيايلثالردتوحياة.تحزنلئلأ

:يوناثانلهفقاك04((خطوةإلاالمولبوبينتيني

"كذا:داودفأجابه5؟!أفغلأنتر؟ني"ما

والرامة.جبعةبينمنطقة:سيخو:22

.01:11رج:24

الميلثألمجلثغخلوسييوئموهؤ4ال!سهرأؤذ

مساءالىالترقيدةقيلأختمىفأصرفنى،للطعاء
-صء..اص

فقل،عئيأبوكسأكفإن6"!ص.الالحبصاليوم

لحتمبيتإلىالذهالبقي"استأدنني:ته

سن!كلهناكيقذمونكتههاأهلهلأن،مدينييما

عليئكان،حستن:قاكفإن7.للرلتذبيحة

المحئر.علىعازمأنةفآعلئمغضتوإن،الأمان

لأظطالمعرولتهذا،!حيدييا،معيفآعمل8

كنستوإن،!تالربآسمصالأخؤ؟عهذهدتيئعا

يل!إلىتسففنيولاأنتفأقتفني،شيءفيأسأت

إذاشرعتيلث"ما:يوناثان4لهفقاك9.اأبيلث

لاءفكي!اتس!ؤلكتنويأبيأنغيصت

كانإذائخيرني"تن:داوذفقاك01؟"أخبرك

"تعاك:يوناثان3"فقا؟ا(قاس!اأبيلثجوال!

فخرجا.."البزدإإلم!نخرخ!

إلةالربفى"تشهذ؟لداؤذبوناثانوقاك12

يلفي،الأ!رهذاأبيأستوصحغأنيإسرائيل

خيركانفان!غدبعدأوغذا،السماعةهذ؟

ص5ص*4

ليفويل،اس!عللثتنويكانوإن13اخبرك

ه،ص2

فتمضيئواصرفلثاخبركلمإذاالرب!ين

ألى.س!كانكمامعلثالرلث-وليكني.بأمانه

لغهدكأممنافكنحىوأناملكاضرتوالى
صء-.ث14

علاقتلثغغ"فلاأ5م!!وإن،الربفى!اسملي

الرب"كلأهقلثلوحى،اأباتيتيبأهلالاليبة

-الأرفي.وجيماغنأعدائلثينواحل!

علىقضضتإدادأؤذتيبي!الرلثولتنتمماصا

.ا19-ه:28عدرج:5

.؟:9صم2ءرج:15
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يوناثانوأعاد017"شاوكبيت!ينيوثائاناسمص

كسحئ!أحمهلأنه،لةحئهيحينداودعلى

ينفسيإ.

أؤلغلأا5:يداوذيوناثانلمقاكثئم18

يكونمققذكلأنفييماغيابلثسيظقر،الئئهر

فآذقثخمهورأغيابلثتزدادغد9!وتعذ0خالئا

وأنتطر،سابقافييماأختتأتائذتيالقوصعصإلى

بثلاث!آرميوأنا"2.فناكالحجارةكوسيماجمنذ

ء2ءصء!ر

ارسيلتم021هذفاارميكانيجاييهاإلىاسهم

فإن.الأسهموآلتقطإذقحثتائلا:خادمي

فخذها"جايخثإلىالأسهم"ها:تهقلت

ينوماالأتانكلعتيلثلأنإلىأنصت4تجي

؟للخابمقلتوإن22.بفى2الرهؤخيئ،خطم

فكذاالردتلأن،تنصردت((أمائلثالأسهم"ها

فالرب"ثماها،قطعناةائذيالغهاوأما23.لريا

الأبد((.إلىوتينلثتينيعقييما

3أؤكانفلما.الحقلفيداودفآختتأ24

جمنذكرس!!على!2يلطعامصالقيلثجق!عىال!ثئهر

وأبيرتباتتهيوناثانسوجقسق،كالمعتادالحاثط

اسا.خاداؤدمقغذوكان،شاؤكجانبإلى

قاللأته4،شيئا-اليومذيلتفي3شاويقلولم26

فبلعلهأو،عارضىأصاتة"زتمانفسييما:في

كانفلضا027ثأال!ث!ريعإبحتبطاهر؟غيرحمالؤ

أيضا،داودضغاخلاالشمهرينالئانياليوم

داؤدتغضبايماذا.آبييماليوناثانشاؤذفقاك

فأجاته28الالعام-؟"غنيواليوتمالبايىحةيئمئىآبن

:وقال92لحمبيمتإلى!استأذنني:يوناثان

ذبيحةيقذمونلائهمأهليإلىأنضر!ت"دعني

هناذ.أكونبأنأمرونيوإخوتي،المدينةفي

أذهبدعتييرضاكأحظىكنتإذاوالآن

!ا.الميلثمائدةيحضرلميذللث.وأراههـا

"يا.تهوقاكيوناثانعلىشاولفغضت

أئلثأعقملاائحمتئنيالعاصييماالفاجر؟آبن

فا31؟أملثوعاريجزيلثتس!ىلآب!ستحزل!

أنستتثبتفلا،الأرضيىعلىحئاتس!ىآبنداتم

لأئهةبهلجحثنيمنأرسلرالآن.مملكملثولا

?ص

تنوي"يماذالا.بوناثانفاجابه032ا(الموتيستجق

الرمغ3شاوفصول!33؟"فغلاتذيما؟قتقه

أباةأن+فعردت،بيمايطغنهأنأرادلوكماإلييما

بعضسبمالمايد؟غنيفقاتم"3.داودتتلعلىعزتم

حزنلائه،صاليومذطثيخأيأكلولم،شديلإ

أهاته.أباةولأنداوذعلى

إلمطيوناثانخر!التاليالممباخ!صوفي3

خادئمومغة،الموعدحتداؤذييقاءالحقل

و،!!

والتق!اركضى":مصيلخابوقال036صغير

أمامه.ستقمليسمهموزمى!"أطيقهاائتيالسئهاتم

يوناثانلمناداةال!عمهمصموصغالخادمتلغفلما37

"لأ:لهقالثئم038((أماطث"الس!هم:لهوقال

ا(صسهتيالخادئم!الخقطمسرغا".تعال.تميئ

كانبل،شيئاتعقميكنولم93.مولاةإلىوعاد

أعطى.(ثئم.هذأتعنيماتعلماتوداوديوتاثان

وخذةإذهثي!:تهوقاكيلخادمصسيلاحهئانيونا

قاتمحثىئمالخابأنصرتأد!فا041"المدينيماإلى

علو!تجدالحجار؟كوميماجايبينداود

تعاتقاثم.مرابثلاتالأرضيإلىوجهه-

يوناثانوتاك42.-أشتاداودبكاةوكان،وبكيا

الرب"بآسمصخلفنانحن.يأمالطإذهث":لداود

وبين،وبينلثتينيشاهذاالرب9ليكني:وقلنا
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الأبد((إلىوذرظثذرئخب

لث!اولوجهمنيوبدأود

،فعاديوناثانوأفا،وهرل!داودفقام12

الكا!ش!إطثأخيماإلىداودوذهت2.المدين!إلى

رآةيخ!أخيماليثفآضطرل!فود!،،في

؟"أحطهمغلثوما،وحذكأنت"يماذا:وسأتة

لالمط3وقابأمرالقيلث"كانني!داودفأجابه

ائتيالمهفةغزشي:أفيبعرلثااحاتذغ

فيمغههـاموعافلي،يىجاليوأقا.بهاكلضلث

خمسةأعطني؟جمنذكماوالآن"،كذاهوصعص

))ما:-الكاهنفأحابه4ق!ئر((،ماأوأريخفبما

صاقفهك.مقاص!خبزبكعادي؟،خبزمجندتي

لهفقاك6الئساء!؟"فيأنف!محهميىجاللث

مرةكلعئاتمتع2والنسالا؟"كيص:داود

المرةهذهبالأحرىفكم،عاديلأمرفيهانخرج

الكاهنفأعطاة7خطبر؟"لأمرف!يهانخرتائتي

خبزيخدةكانمالأته،المقاصيىالخبزين

الردث،أمامينالقرفوعصالئقلإم!خبركير

ح!ناكوكان08!رفجهيومساخنخبزمحتهليحل

يؤذيشاوكعبيدينرخلصاليومذللثلب

وهوالأدومي"-دواغتهئقالن،الرلثأماتمفريضة

.شاؤذرعا؟كبير

هغاجمندك"أما:لأخيماللثدأودوقال9
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جمدتيولاسنيخمثحتمافأنا؟سيفأورمح

افأجاته0عاحلا،،كانأسبأمرلأن

ائذيالفيسطيجلياتسيف"هنا:الكاهن

بمنديلهلفولثوهؤ،!إيلةواديفيأنتقتلق

هأشيءلالأن،فخذةشئتإنءالأفو؟خل!

كهذاسيف"لاداؤد:لهفقاك".غيرة

"!بيماجثنيةال!يف

وج!ينصاليومذيلثفيئوهرل!داودوتاتم11

فقالأ02"حثتللثأخيش!إلى2فجا،شماوك

الأرفي؟تيلثداود"أهذا:حاش!ي!يىجالله

ويقلن:الرقصيىفييخنينالتساثكاقحبلهأما

عثترابوداودالألودت3شاو"ضرب!

"؟يم!لوفيلأا

وخالت،قليإفبالكلامهذاداودفتأملا3

يتظاقرفراخ"9.!تجمتمللئأخيش!ميناحا

كل"صء+

وتخسط،العيونعلييماوقغتكلمابالحنودإ،

علىيسيللعابهتايىكاالبالبمصارجصعلى

نأترونألا":لرحالهأخيشىفقال015*لحمته

إليئ؟"بهأتيتمفلماذا؟مجنونالرجلهذا

هنا؟إلىبهفجئتم،ضجانين-تنقضنيوهل16

((.لهمكانلاالبيبهذافي.يذهبفآتركوة

الكهنةيذبحشاؤل
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وجميعإخؤلهس!معفلما.عدلأمهمغاز؟!ه

إلييماوآنضئم2.هناكإلىنزلوابالأمرأبييماتيت!

دين،عليهأوكان،الحالاب!ضاقتقنكل

مقة2وصازق!ادتفمفتوثى،نفسيىيقرار؟شمعرأو

رجل.مئ!أرخ!صنحو

فييصفاةإلىهناكمينداود.ذهتثم

أبي"لئمثم؟.موآدتلميلبوقاؤ،موآقيأرضيى

بي((.الله"يفغلماأرىحئىجمنذكموأتي

ء-.-أ4
كلجمندةفاقاما،موالتقيلثإلىوخذهما

الن!بيجادفقال05المغاويىفبداودآختباءمصأئا

إذهثالقغاور.هذ؟فينمثم"لالداوذ:

هناكينداودفذقتتهوذاأ.أرضىوآدخل

.!حايىتغابةودخل

رجاييما،خظقرداودأن"3شاؤومتيئ

ع!ءصصص

التله،علىالاثليماشخرةتحتبجببةوكاذ

لهم:-فقال07حولهرجالهوجميعبيلإ؟ورمحة

تسئى"آبنأنأتظنون.بنيامينتنييا"إسقعوا

جميعامحعلكمأو،كروماأوحقولأيعطيكم

وأحدولاكلكمعلىتآقرتمحئى8شابرؤساة

ولا،ش!مىآبنآبنيعاطذجمنذماأعقضنيفيكم

علىأثازآبنيأنوأعققنيبيآهتيممنفيكم

؟"اليومترونكماليكقنخنىرجالمبأحذ

رجاليمغرأيفاوكان،الأدوميدو)غفقاك9

إلىجاءجندماتمئتىآبن"رأيحت:شماوك

لهافسأل0،نو!ولفبأخيطول!بنأخيمال!

سيفوأعطاة،وأطعقه،يفعلهعماالرب3

.ا:571،142:مزرجةمفارةا.522

منالخريماالجنوبإلىكم25جمعدموضع:عدلأم

أورسليم.

32لأول

الفيس!".جليات

تيمبوجميغأخيمايلثشاولنفآمشدعى11

إليهفحضروا،-.،نودت.-نم!ائذينالكهنةأبييما

روكل

ابن10يا)1!!غ4:شماوفقاد12.كلهم

سئدي".ياأنا"ها:.-فأجابهأخيطولت".

وآبنأنمتعليمرتماتآ)الماذا:شاواللهفقاك13

اللهلهوسألمتوسيفا،خبزأفأعطيته،يس

اليوتم؟"ترىكمالمطويكفنليتمرد-عليئ-

جمغصيهثرجل"أممنةأخيماطثفأجاته"1

حرشلثوقائدصهركداوديثلأمينرجالمجث

سؤاةدونصاليومهذأأفي15؟تييلثفيصوالمكرم

سئدييا،كا؟تهاللةأسألأنلنف!ىحفلت

ليعلتمفلا،أ!ليتتهئمولاتتهضنيلا،الملل!

تهفقاك16بهخير(اةأوتليلينالأمربهذا

وجفيغأنت،أخيمالمجثياتموت"موتا:الميأ

ءحوله،:الواقفينالحرصىأمرتتم017(إأهيلث

أيضاهملأنهمالرب"كه!وآقتلوا"ققدموا

أتهغيمواولاتهم،داودبتدأيدتهموض!عوا

ترفعواأنالحرص!فرقفن!ا(جيروفيولمهارل!

لاواغالميلثافقاك8.الزلثكهنةصعلىأيديهما

فتقاتم-((الكهتةوأقتلألتء"تقائم:الأدومى

وثمانينخمسةاليومذللثفيوقتلوقتلهمدواغ

شاولضرل!أئتم9كنالؤ.أفودلاب!يرجلأ

فسقطالسئج!بحا،الكهنةصامدينة،نول!

والحميروالبقروالرضحعاحاوالأطفا2والنسا3الرجا

.آوا

عدلام-نجو!ماتقعحارثكابة:5
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وهرقيتجاأخيمايلثآبن،أبيائازولكن02

الرلث-كهنةقتلشاوكأنوأخبرة92داودإلى

الأدويهأذواغرأبمث"حين:داؤذتهففاك22

سئخيرأتهروعرفست،صاليومذيلثلب،فناك

كفهمأبيلثتيمبمولتسئبحتاثذيفأنا.شاوك

ائذيشاوؤلأنتخ!،ولاجمنديفألمحثم23

فأنتآ.كذللثحياقييطفثحباتلثيطل!ث

أمالؤ".فيجمندي

قعيلةن!داؤد

دص

يهاجمونالفلسطيون"ها:لداودوقيل23

داودفسأل2.البيادز"وينهبون!قعيلةمدينة

أولئلثوأضردأذهب"هلالرب":

وآضرثهم"إذه!ث:الزب4فأجابهلم؟"الفلسطئين

هنا"نحن:لهقالوارجاتهولكن3".قعيتةوأنقذ

قعيقةإلىذقبناإذافكي!،خائفونتهوذافي

داؤدفعاد4الفيسطتين؟"جيوثيىلفحارب!

إلىآنزذقمص9:الرب3فأجابه،الريثوسأل

فساز05((تدكإلىالفيسطئينأسفملأتي،قعيقة

الفيسطثين،وحازلت،قعيقةإلىورجالهداوذ

مواشتفم!3وسانعظيمةهزيمةبهموأنزك

ينفم.المدينيماأهلوخلمن

إلم!أخيمايلثبنأبياثارهرقيلماوكان

وقيل7أفود.يد؟وفينركأنةقعيقةفبداؤد

"أستمه:فقاك،قعيقةإلى2جاداودإنلشاوك

مدينةدخلحينقخفيوخلأ"نه،تديإلىالله

منالجتوبإلىءكميبعدموضع:قحيلة:2301

،ا!:22رج.عدلام

أورثليم.منالجنوبإلىكم35يبعدموضع:زيفة14

خنودهجحيغ3شاوودعا08((وقغاليقأبوال!لها

داودلمحاصر؟قعيتةإلىوالنزوليللحرلب

لأبياثازفقالط،بالأمرداودوعردت09ورجايه

4و

"ايها:داودوقاذ001ا(الافودهاب":الكاهز

إلىنمافيذ3شاؤأنستمعث،إسرائيلإلةالربو

يستتمنيفهل!أ،أجليينالمديخةل!خرل!قعيقة

سمعث؟كمانازذهووهل؟يدهإلىأهفها

كل""

:الرب،فقاك.((اخبرفيإيرائيلإلهالردثايها

أهليسملمتي"وهل:داودفقال012((نازلا"ه!

الرلث:فقاك؟"شاوكتدإلىويىجاليأناقعيتة

نحؤوفم،ورجالهداودفقاتما03""ي!متقموبمم

عيتمولفا،قعيقةينوخرجوا،رخلمثهسيت

يمحاربيه.الخرو!سعنآمتنغبذللثشاؤذ

زيفبريةفيداود

يىمغاليي،ل!زيفبرييمافيداودوأتاتم14

البحثعنيتوقفلاشاولاوكان.هناكالحبلا

!اوخادت.تد؟إلىيسلضهأالرلثوليهن،عنه

داودوكان.حياتهيطلبخرخشاوكيكىداود

زيص.ترييمافي"حوزشنقرلتالوفصبذ!ثفي

الغابهفيإلييماوجاةشاوكبنيوناثانفقاتم16

يذلأنتخص"لأ:تهوقاك17بالت!قلتهوتؤى

علىقيلثأئكيقئوهؤ،تطاللثلنأبب

وثعاقذ18المساعذدا.للثوأكونإسرائيل

تيتما،الغالبفيداودوتقيئ.الرثأممام!الاثنال!

.تيييما،إلىجممناثانعاذ

فيشاؤكإلىزب!سكالببعفىوتوجة91

ز!.منالجنوبإلىكم3تبمد؟صرش:15

.18:3رخ:18
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مختبىداودأنتعقم"ألاتلهوقالوا"جبعه

جنولت"خخيلةتلفب،الغالبضغاويىفيجمندنا

الضيلث،اشها،الآنفآذيلي03تهوذا؟تريه

(1.تدكإلىنسلفةومحن،قلئلثتشتهيهصماوحفق

جئتملائكمالردث"يباككم.شاولافقال21

الأمر،ينوتأكدواالآنفآنقمرفوا22.يمعوتي

راةوممنقدتي!آثايىمنمكاتةوعئنواعنةوفئشوا

الذهاءشدياليقيلكمافهؤ.هناك

في!ها،يختبىائتيالمخابثيجميعوآزصعدوا23

س!رتأرصحكمفيكانفإن،باليقيمتإليوعودوا

تني!افيجمجصلأولو،عنةللتحبإليكم

.شاوكإتمقازي!إلىودق!ثافقاتوا024"يهوذا

تجنولت"قعونتر!ئ!ستهلفبورجالهداودوكا!

يصذا-تر!ليما

داود.طق!نم!ويىجالهشاولوسار35

ترييمافبافبالضخر؟إلىفصلتثداودوغييم

تيعهبذيلثشاولسمعفلفا.هناكوآختبأمعون

ينالجضلجايتتسيروهؤ26.تعونبنئ!إلى

مقالآخرا!لىيافيويىجالهوداودهنا،

شماوكينهرييمافيمسرعادإودركانهناذ.

للقبفيوبرجاييمابهأحماطوااتذينويىجاييما

ته:وقاكشاؤكإلىرسوذفجاء27.عقيهم

.((البلادآجتاحواالفلسطيينلأنبالعودة"أسرغ

يملاتايهم.وسار،داودمطارد؟عنفرتجغ28

القضل.الموصعصخرةذلثدقيلذللث

زيف.ضقيتقع:حجلة.ح5؟01رج؟جبعة؟91

زيف!بريةجنويىتقع:معونبرية:24

!اولعنيعفداود

إلمأوالتجأهاكينداودوذه!ت24

.جديعينيىتغالي

الفيسطتينمطارد؟؟ق3شاورتجغفلما2

جدفيء".عينبريةفبداود"ها:لهقيل

بتيجمغصمنزجلآلافيثلائةفآنتقى

.شرقنوهـجالهداودطقمبفيوشار،إشراثيل

إلى2"وجا.الوعوليبصخورالقعروفيالمكايى

فاكو!ساتتالطرك!نبالتيصالغتمخظاير

داودوكان.حاجتهليقضيفدخلها4مغارة

إته!فقاك،الضغارهباطنيفطمختبئينورجاله

الرلث:للثقالناتذكباليومهؤ"هذا:رجاله

تراةماب!فتفغليلإكإلىعدؤكفي!أستئئمأنا"ها

شاوكتجم!متفىوقطكلداود"تمفقاحسنا".

فغل،عفاضميرةوتخهذيلثوبعذ6.يخفية

أنغ!سآأنالرخثمنعلىا"خرا:لرجاي!وتاك7

مسخهكطعلىتديوأرخ،شاؤكبستديمذا

ومنعهمطبالبهلام؟رجمالهوردح!08"ميكاالربفى

وخرقيشماوذقامئم.شاؤكعلصالهجومين

طريقإ.فيوسارالحغار؟من

ةوناداةالقغارةكآة2وراداودخرقيثئم

خلمإ،إلىشاؤذفآلتقت".القيلثس!دي"با

)الماذا:تهوقاك01،الأرضيىحنئداؤذفآنحنى

ها11؟أذاكيطل!داودإنللثالقاثلينتصذق

ييديإلمىأسلملثالرلمح!أناليومرأتاعيناك

ولكثى،أتتقلثأنرجاليعليوأشار،ا(ضغار؟

سسديعلىيذفيأرغلا.وقلمتعقيلثأضققت

للبحرالفربال!ثمافىعلىتقع:جديعين:2401

المت.
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طر!تها،أبييانآنظر12الرب".مسحهائذي

لاأئىفتعلمأقتفلثولمقطعته.يديفيجبيلص

4ءصكل4

إليلث،اذيثولم.خيانةولاشراللثاضمر

تينيالرلثصفلتحكم13.لتقتقنيتطاردنيوأنت

أرفعهافلاتديوأما،منلثليوينخمثمولمجث

"ين:القديمالمثليقولاكما4.عليلث

تديأرفزلنلذلمجث!كاالسزشخرجالأشرايى

تللثخرجه!علىإذاتطايىدفمن015عليلث

برغوئا.أوميتاكلبايطايىدم!نآننهرواإسراثيل

وبيتلث،تينييحكمديائاالرثثفليكني16

ينوينقذني،عنهاولدايغذعوأيإلىوليطر

((.يدك

قاك،هذاكلام!منداؤدأنتهئفلما17

ورغداود؟"آبنيياضوتلث"أهذا:3شاو

أح!تنأذت)ا؟لداوذقاكثئما08وبكىصوتة

شرا.جازيتلثوأناخيراجازيتنيأنت،متني

لأن،عظيماليوتمإليضنع!تائذيوالخير91

رجلفأفي"2.تقتفنيولمتدذإلىأسلقنيالرلث

الردتجازاكألا؟غنهيحفوعاؤ؟ينتمكقإذا

تأكدتوالآن21.اليوتممعيضضعتيماخيرا

فيتثماإسرائيلمملكةوأن،ميكاستصيرأخمث

تقطغلنأئلثبالرلثالآنقيفأحل!22.تلإك

".أبيبيبينآسميتبيذولا،تعدييننسلي

ب!ه.إلىشاولوآنصرتءداودلهصلف23

فيتخبإهإلىرجاي!مغنصجذداؤدوأئما

الضغاور.

بينتغ:فارانبرية.اح:1رصاتالرامة:2501

داوفى-وزواجصموئيلوفاة

تنوفأجتقغضموئي!!،وشوفيئ25

يأبيي!ينقريئاودفنوةعتييماوناحوا،إسرائيل

ترئيماإلىونركدالىدقاتمهذاوبعد.+الرامة

.*فار)ن

وتهقعونمدينيمالبئقيئمرجلهناذوكان2

غنئاالرجلهذاوكان،الكرتلفبأملاك

المعز،ينوألفصالغتمينآلالتثلاثةله،احا

الرجلوآسم3.الكرمكفئغنمهجزو!ن

أبيجايلوكاتت.أبيجايكزوججيماوآسمنابال

سيشفظارجلأنابا(سهوكانوجميلةدكية

داودفسيئ؟.كالمتقبيقيماينوهؤ،التصرممب

إليهفأرس!ل5،غخحهيحزنابالأنال!ركالةفبوهؤ

نابالإلىداروحوا:لهموقاذالع!يالبمنثحرة

له:وقولوا6بآسميعقييماوسفموا،الكرقلفي

رو،ء،قيطا-

قث.ماكلواهللثانمتسايفاودمست"عش!

نأفآعتئمغنضلثتحزأنلثاكغاس!معمت7

ينهمأخذناولاأذيناهمفا،سناكانوارعاظص

زعاتلثستل8.الكرقابفيإقاتيهمطوآشيئا

جاؤوالأئهم،برضاكرس!ليفلحنغثم.يخبروك

داودلآبجلثمعهمفآبغأ،خيريوا-ليئإليلث

.تيستر"مفاويىجايه

هذابكلكئموةناباكإلىالمتيانفجاة9

فأجاتهم001وأنتؤوا،داوذبآسمصالكلام

كر؟ي!ىآبنهوتنداود؟هؤ:-"تقنابالا

أسيادهم.جنل!مينهربواائذينالعبيااليوتم

التيوذبيختيومائيخبزيآخذأنأجملي1

.وكنعانيتاءجبل
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لالقومواعطيها.كنميتحزونللذيندبحصت

وأخحرواالمتيانءفرتجغ12؟"همأينينأعردت

يرجالإ:داودفقاك13ستمعوا.يماداؤد

سيقهداودوتقلذفقعلوا".س!يوكم"تقلدوا

زجل،مخ!أرجصرأص!علىوصجذ،أيفما

الأمتعة.تحرسونزج!يثتاوتقيئ

لأبيجايلناباكخدمصينواحا"افقاك

يسفونال!رءليماينرسلاداود"أرستل:زوتجيإ

دإودورجال015عقيهمغض!هفثازثسسلإناعلى

شيثالناأخذواوماآذونافا،حذأإليناأحسمنوأ

عنايدايخعونوكانوا16،ال!ر!تيفيمعهمأتايناكل

الغغ.نرعىونحنمعغمإقاتيناطوكونهازاليلا

لأن،تعملينماذاالآنوآنظريهذاافآعلمي7

ضحدبوهؤ،تيييماأهلوكلسئذنايتهلأذالعث!ر

.1(يكفمهأنأحايقدرلاصالمزاج

زغيني،مئتيوأخذتأبيجايلفأسرغتأ8

وخمس!،ضشوتيماخرافيوخمسة،خمروزفي

الربيحب،ينغنقوبومئة،القريلثينكيلاب

علىكلهذللثوحمقث،الضيزينترصيوهئتي

."فأت!بغكم"إستيقوني:يخديهاوقاتت91حميم

راكفهيوبينما002شيئانابالزوجهاتخبرولم

بداودإذا،الجتللحيفيونارلةالحمارعلى

وكان؟2.بهمفآلتقتضوتهامنحلإرونورجاله

لهذامآعلىحاقظدت"عتثا:نفم!يإفييقو4داود

تههؤماصجميعينفقذفاالتر!لإ،فيالرجل

نإالت!ينليويل022شراالخيرفبادتني،شيئا

صص4ص6

.(!بييهاهلصجميعينذكراصالصبحإلىابقيت

فينزتتداود،أبيجايلرأتفلما23

أماته،الأرضيىحئىوأنحتتحمايىهاغنالحالي

اللوميقع"عليئ:وقالترجلي!ع!ءووقغت24

علىأتكلمجارتتلثأنافلاغتي،سثدييا

تهخدالا25.يكلاميأنتصوأصغ،مسقيلث

علىشطيقآستهلأن،ناباكالقئيمصالرجلىبهذا

رأيت!اجارتتلثأنافأما.الخماقةوهؤمسماة

.هؤخي،س!ديياوالآن26.أرسلتفمائذين

عنمنعل!الذيالرب3إن،أشتوخيالرد!!

سحيعاقمب،ينف!يلثآنيقامابملإك2الاماس!فلب

3.نابايثلالسثمرلكيطل!بقنوكلأعداءك

بهاجاءتكائتيالهدبةبهذص؟3إليكوالآن27

غنوآصفغ28.لرجالثفأعطها،جاريتلث

الرب2للثيقيتمأنباولا،إليلثييلثجارإساءة

حرول!ئحار!ثسمدييالأئلث،وطبذائلكا

وإذا092حياتلثأتامطوكيثراقغلولاالرلث

فلقكن،صحياتلثويطتليطاردكأحاقام

مغالأحياءصمر؟فيقصرورةصتديياحياتلث

الربفىفلترجمهاأعدائلثحياةوأما،إلهلثالرهمت

الربهـلكعيلوإذا003صالمقلاعكفيمافيكما

وجعللثالخيرمنبهوعدكماكلستدييا

ماهناللثيمونفلا31:اشراثيلعلرشس!ا

لأنلثالضميروتبكي!بيالئدم-تشعريختيك

وإذا.لتفسكآنيقائاستحبيغيردئاستفكت

أنافآذكضني،ستدييا،عقيلثالرب!أنغتم

.((جارتتك

إلهالرب""مبازك:لأبيجايلداودفقاك32

مباركة33.إلياليومأرمحتباتذياسرائيل

اليومضنعينيلأئلث،أنبومياكة،جكضتلب

بتدي.يتفسيأنيقاماالذماءسمفلثين

تنقنيائذيإسرائيلإلةالرلثهؤخيئ،وليهن34
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تماإلىوتأتيئسرعىلملو،إل!يلثالإس!اء؟-كن

ء--صصص

واخذ35."تييهفيذكرالصحبحصإلىيناباذتقي

إلى"عودي:لهاوقاكالهديةتدهاين!اود

فيستمصثأئيوأعقميء،بسلامشيلث

(1.وأكرمخلث

تييهفيفإدا،لابالإلمطأبيجايلفعادت36

القلبمبتهبئنابالاوكان..الملوككو!!و!ة

إلى2بشيأبيجايلتخبرةفلم،الحسكرشدةمن

يأشكر؟ينأنانوجمنذما037الفبماحصصطلوع

يث!صفصاز،لهاجرىمابكلأخبروللمالقباح-

ع!ثمر؟نحيروتعذ38.ضدر؟ديئقلبهوماتاهـتجر

.فاتنابالالربدضرل!أتامكل

تاك:نابازبمولمحبدا!دسمغفلما93

بإ،ع!رنيماعلىينهأنتقماتذيالربفى"تبازك

إلى.نابالشروردءال!ثمرعنعبدةأناومنعني

أ؟لهيخيرها.أبيجايلإلىداودوأرستلرأ!؟".

رسك."فجايمما.لهروجةيأخذهاأنيريا

إلمجثداؤد"أرسملنا:لهاوقالواالكرملفي!او!

وآنحتتنقاتت041((لهروتجةيأخذفيأنطا؟ا

أقة،جارلحثإعتيردا:وقالتالأرضيىحئى

((.عبيدكأرجللتغسسلستدييا،!يث

تغهاخمسىحما!اكفعة"2،قا!-
لىو.ورمسروسط

وصارتداوذرس!لوتيعت،وراءهاتجوارجهاين

زوتجة.له

-.أ.ألضاوروداص+-13
يززعيل"ينحي!وعم-ودولزوح

فأعطى،شماؤلفأما44زوجئالز.تهإزفصا

جهوذا.أرضف!مرضع:يزرعلة43

.15:56بشر!ا

أورشليم.منترب".ضعة-ليم:44

بنيفلطيئروتجةداودتزؤتجهاالتيآبتئهإكميبها

تجليتم.ينلايش!

لث!اولعنأيضايعفداؤد

قيشاؤكإلىزي!*ينيىجاذوجات-62

تلفيمختبىداود"ها:لهوقالواجبعه*

لضاؤذ،فقام2الترلإ".طردتعند"حخيلة

ا!رائيل،تنيخيرةينرجلآلافيئلاثةومعه

وعسكر3.عنهيلبحمبزي!برئهإلىونزك

طرفيجمنذالالريتيبحايخبخخيلةتلفيشماولا

نأسيمغفلماالتر!لةفيمقيماداودوكان.ال!رىتة

أثهوتيقنجواسيس!أرمحل4إليهاتيغهشاوك

ورأىشاؤذعسكرحيثإلى!فأسرغ.فناك

قائا،نيربنوأبنيرشاوذكاناتذيالموضغ

والجنود،الفعسكرفيناثماشاولاوكان.جي!ثميما

حوته!.

آبنوأبيشاقيالحثيأخيماللثداودفسأك!6

شطوكإلىمعي3تنز"تن:يوآلتأخا،ضرو"لة

أنزذأناإا:أبيشافيتهفقاكالمعسكر؟"فب

((.مغلث

ليلأ،المعسكرإكوأبيشايداودفجاء7

فيمغروزورمحه،داخقهنائماشاولفوتجدا

حوته.نياموالجنودوأبنير،رأسحيماعنذالأرضى

عدؤكاليويمالله))أستم:لداؤدأبيمثمافي3فقا8

إلىوأسمرةيرمحهأطقئةفدغني،يدكإلى

:داودتهفقاذ09ا(غيرلاواحدةطعتةالأرفتي

جبعة:.اخ!23:4رجزيف:2601

.اح23:9رخ:حخيلة5!.:01رج
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الملل!،علىيذةتر2ائذيفمن.تقتفه"لا

.اوقاكبريئا؟"ويكون،الرلثمسخهاتذي

غيرتضربهأحذلاالرب،،هؤ"حيئةداود

نأوإم!اتفيموتيومهتحينأنإما،الرلث

الردثمنعلىخرامأ01فتهيلثحردبإلىينزك

والآن.الرلثمسخهتنعكتديأرص!أن

الماءوكوررأسي!جمندالذيالرصحعفلنأخذ

ءالوصرالرحىداودوأخذ012((ونحصرلت

ينتبهأويغلتمأوينظرأنغيرمقوآنصرفا،

يننعاسسالأننياماجميعهموكانوا،أحاإليهما

عقيهم.و!الردت

يخماالآخرالجانبإلىدإودقياثثم3

والق!مافة،الجتليفيماعلىبعيداووق!الوادي

ثيربنوبأبنيربالجنودوصاخ11،وسيغةتيتهم

أبنير:فأجالتأبنير؟/!ياتجيب"ألا:قائلأ

أنتأما)1:داودتهفقاك59؟((يناديني"وقن

تحم!ينلافكيف؟إصرائلقيمثللتوتنبرجل

جميغاأ!الرب!هؤخيئ16.بواجيلثالقياتم

ستدكمتحرشوالملأنكم،الموتتستحقون

المللثرمحعأينالآنفانظرالربإ.مسخهالذي

.رأسيإ"جمنذكاناالفذالبالماءوكوز

ته:فقاكداوذصوتشاؤذفعرلت17

:داودلهفقاكداود؟"أبنيياهذا"أصوتلث

"ما:سآلهئئم18أ.القيلثس!دييا!وتيإهؤ

ائذيماعبذك؟أناس!دييائطاردفبباللث

ياالآنفآحمع،91؟تدايفعلتةشروأي؟فعلت

أثاركالرب!كانإن:كلاميالتيلثسئدي

وإن،ليممفرتهأقذمهامحرقبمافراثحة،علي

لأئهم،إلرلثأماتمملعونونفهمالبشتزتنوكان

إلىآذهثقائلينالزلثأرضييناليوتمطردوفي

دميتدغلاوالآن002-أخرىآلهةتعحاحيث

الرل!،وجيماغنبعيذاالأرفيىعلىيسقط

جمثلي،برغوثاليطل!بإسرائيلضلثيخرجفلماذا

".الجبالىفيالححلالمححاديطلبكما

أبنييافأرجغ،أخطأت!:4شاوفقاك

!ء

كانتفحياتي.ثانيةإليلتاصيءلنفانا،داود

محماقةتصرفتوأتا،اليومعيتيلثليئعزبزة

هذادا:داودفأجاته022!كبيراضلالأوضتل!ت

ويأخذة.الجنودأحافلتعبرالمللبرمح

اسئقاميهبحسسبواحدكلالرب2وليكافئي23

شمئستوماتديإكاليوتمأسلملثفالربو،وأماني!

ضيكا.مسخلثالرب3لأنعقيلثتديأرغأن

عيني،قيعزيزةاليوتمحياثلثكاتتفكا21

ينوينعذنيالرثعيتيصنبعزيزةحياتيفلتكن

ياألت"مبازك:4شاوتهفقاز025((ضبقكل

ثئم.((وتنجحعظيمةبأعمالىستقوم،داودأبني

بيييما.إلى3شاوورجع،طريمهفيداودمضى

الفلسطئينعندداود

بيديوئا"سأهايث:قلبهفيداودوقال27

أرضإلىأهرلتأنليفخيرتشاول

فيعنييبذثيعوذولامنيدتيأس،الفلسطئيين

وعبر2.تلإ؟"ينبنفسيوأنجو،إسراثيلأرضيى

إلى،مقهائذينرجلمئيماوالس!ثههشداود

الآلهة.سائربلالرببعبدلاأدعل!فحكمثعبهوصطومنأرضهمنداودضاولطردة91
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وكانت.وكذاكذاداودقعل.:ويقولوايخبرواجمندداودوأقاتم03"تج!تظثمعولثبنأخيحث!

الفيسطئين.أراضيفيإقامييمافاةعادئههذ؟أهلمغواحلإبهل،ورجالهلمهويحثأخيشى

نفس!ه:فيويقو4داوديصذقأخيثسوكالن12ينائتي*أخبنوعتمآمرأتي!مغوداود،بيييما

إساثيل،شعب!لدىمكروفانفستة"جغلفيناباكزوخةكانتأشتي*وأبيجايليزرعيل

الأبد((.إلىليعبدافسيكونإلىهرلتداودإنلشاوذوقيل4.الكرقل

داوذوقاك5.مطارذيهغنفتوئ!،جصت

الفيسطيونجمغالأئامصتللثوليئ28فأعطني،برضاكأنغمكضتإن)ا:لأخيش!

أخيشىففال.إسرائيلليحاربوااجيوشصهمفيماذرفييما.لأسكنالبزلإقرىإحدىفيمكائا

أنتضيإلىسئنضماتنثبذدالا:لداود؟(1مقلتالمدينةفيالضللثستديياأسكن

ماستعل!ا"وأن!ت:داؤذفأجاته2((0ورجالثائتي*صقلغصاليومذللذفيأخي!ثىفأعطاة6

أجعللث"إذا،:أخجثىفقماذعباك((.يفغكوسكن7+اجوماهذاإلىيهوذالملوفيصارت

.الأئامص"طوكسلاحيحامل.أشهلأوأربغةستةالفيسطتينبلابفيداؤذ

العرافةعندلثم!اؤلوتغزونورجائةهؤ!رخداؤدوكان8-

تنيج!غعقييماوناخضموئيلومات3وفموالعماليقتين"،والخررتينالخشورتين

4شماووكانمدينييما.الراميمافيودفنوة،اءائيليينالرمال!قدي!ص-فيالأرض!سك!نبقبائل

فآجتمغ4.البلاببيناصئحرةواالعرافيننفىتغزوداؤذوكان9.يضرأرضيىإلىشوزيخدود

شازذوجقع.!لثونمفيوعسكرواافلسطيونويأخذ،آمرأهولارجلعلىئبتيفلاالبلاد

جلبوغ-*!فبوعسكرواجميعهمإسرائيلرجالويرجغوالثيال!والجماكوالحميروالبقرالغنتم

خالهتالفيسطيينخسكرشاؤذرأى"فلماغزوئئم"أين:أخيتنى"أفيسألةأخيث.إك

معلتماذاالرلثمسأك6.حذأقلبهوآضطرل!،يهوذاجنوبى"ي:داودفيجيبه؟"اليوتم

ولأبالعرافيما"ولاصبالأحلاملاالرلثيجثهفمإ.*القينتينوجنوبى،اليرحمئيلئينوجنوبيئ

عرافةغنلي!شواة:لمعاوني!فقاك07بالأنبياءيئلاتجتالىاحياءناصييا4يأتيداودتكنرلم91

ح.8ةهرج:جتة2702

ابيجايل:25:430رج؟اخينوعم:3

.42-25:41دج

منالنرل!ابخوبإلىكلم05يبعدموضع:صقلغ:6

أورشليم.

الفلطين.منقريبضب:الجشوريون8:

نجوباسثوطنواشب:الجرزيون.آ:13يشرج

ح.17:8خررج:العماليق!ين.شاولز!نفلطين

.ح22:!هخرر!:ضور

صهوذامنقرببانشعإن:والقبيوناليرحمئيون:01

عدوأنهيظنجعلهلاخيثىداودجواب.لهوحليفان

حلفائه.ومنيرذا

كلم08نجحدالجليلترىمنقرية:شونم:2804

بضعةعلىتقعنلةةجلبوع.أورشليممنالثمالإك

الجانبهـالىشونممنالزبيالجنوبإلىكيلو!رات

يزرعيل-صهلمنالآ!ر

؟خ14:41رجواقيمبالاور-ا:حريخا.بالرافة.6

03.:28خر
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"في:آ،فقالواوأستشيرها".إلهاأذهتحئى

".عرافةدور*عين

ثياييما،كيرثياباولبسى،شاولفتنكر8

ليلا.العرافةوجاؤوا،معهورجلابهووسار

تنليوأطيعيصبالأرواحلي"تكفني:لهافقال

فقلماعلمت"أما:تهفقاتت09ا(للثأسئي!

ينوالسئحرةالغرافينقطغكيعت4،شاو

يتهلكني؟"شركاليننص!فيماذاالبلا؟؟

يمعلنالرب!هو"حي.شاؤذلها.آفحقمت

العرافة:فسالئه011،الأمرهذايأضررعقيلث

هءص،،

((.ضموئيللي"اطلعي3:فاك؟ا(للثاطج"من

صرخ!صرخت،ضمرثيلالعرافةلمرأبفلما12

أن!تخدغتني)الماذا:لشاوكوقالتعالية

"؟رأيب،ماذا.تخافب"لا:لهافقاك13"؟شاول

،.الأرض!ينتطلعروخا)ارأيحت:فقاتت

شيئ"زجل:قاتت؟"هيئئة"ما:لهافقاك14

ضموئيل،اته3شاوفعرلتجتة(.يرتدي

الأرضيى.إلىوجههسعلفصخذ

أرعحتني)الماذا:لشاوكضموئيلفقاك15

صيقنب"أنا:3شاو!أجاته"؟وأطقعتني

أهققنيواللهيحاربوتنيالفيسطئينلأن،شديد

ص،بالأحلامولابالأنبياءلايجيحنيعادومما

صمموئيل:فقاك16أفغلبمالتخبرنيفدعوظث

عدؤكوصازأهمقلثوالرب!،ثالني"لماذا

وآنتزغ،لسانيعلقاككمابلثفغلوهؤ79

.داود"لصاحيلثوأعطاهايدكينالمملكة

اعلم.3بعدعلىجلبوعشمالي!عموضع:دورعبئ7:

.28ة15رج؟17

.15فرج:18

غليلشتفيستوماالرب"أمرأطدت-ماافأنت8

مااليومبل!فعللذللث،عصاليقفيغضبإ

إصرأئيلبنيالرب4س!سفماكذللث9فغل".

معيتكولوناوغا،الفيسطيينأيديإلىمغلث

الرب!يسففهاشراثيلجيش!وأيفحا،وبنوكأنف

الفيسط!ين.أيديإلى

علىبطوليالحاليفي4شاوفسقط21

وما،صححوئيلكلاميينوآرتححبالأرص!

يومهكلطعائاتذقصلملأنهقؤةب!عادت

خودتلبورأئهالعرافةاسيماإفتقامت31وليلييما.

أطغتسمديياأنا)1:تهفقالتشديلإ،"

يكلاجملثوستمصت،بنف!يوخاطرت،أمرك

لكلامى،الآ!أنحتفأ!غ22.بإكلفتنيائذي

صءكلصء4

السثيرعلىفتقوى،وتاكلخبؤيهسرةللثفاقدتم

فألح."آكللالا:وقاكفرفضن023"الالريتيفب

وقاتملهمفسمغ،أيعفحاوالغرافةمعاوناةعقي!

وكالت24الرير.علىوجل!الأرضيىعني

فأسرغت،مسمنجمخلالبيمبيأللعراف!

فطيراوخبزته"وعحنتهدقيفاوأخذتوذبشته

قاموائئم،فأكلواوئعاوني!شماوكإلىوقامت25

القيليما.تللثفيوآنصرفوا

داؤد!رفونالفلعسطيون

فبخيوضييمجميغالفيسطيونوحشذ92

العينيعلىمخيميناشرائيلتنووكان،*أفيق

الفلسطئينملوذوسار52.يررعيلفياتتي

تقعحاردعينهيوالعين.ح4:1رج:افيق:9201

مدينة:يزرعيل.جلبوعجبلسفحعلىالمديةشرقيجنوي

أورشليم.منلانإلىكلم85تبعدوهييزرعلرادىفي
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داودفبكر".((الفجريطلعحالماوعودواداودوسار،ألفاوألفامئةمثةيحو!هيمالخمسة

الفلطئجنأرضيإلىورتجعواورجالههوصباخاقاد!فقال3.أيخشىمعالمؤخرهلبويىجالى

يززعيل.إلىفصعدواالفلسط!ونوأما؟"هناالعبرانيونهؤلاءيفغل"ماذا:الفيسطيين
،

رجالي*أحذداؤدهؤ"هذا:أخيشىلفمانفقا

العماليقيينيحاربداودبلأتائاصيوكان،إسرائيلمدلثشماؤك

فيصققغإلىورجائهداوذوصلفلفا53إليناقلإتمأنئنذمأخذاعقي!وجدثفا،شخين

الجنوقيصواالعماليقئونكان:الثالباليوم،الرجلهذا)ارذ:وقالوافغضبوا4.ا(يومص"إلمط

الئسا3ينف!يهاتنوستوا32وأحرقوهاشوصققغينضئمولا،فييماأقتهائذيةالمو!عإلىولبرجغ

بل،صغيراولاكببرالا،أحدايقتلواولميرضيفب!اذا.القخاليثيئعدؤالنافيكونإلينا

داؤذوصلفل!ا3.طريمهمنم!وذقبواساقوهمهوهذاأما"رجايحا؟يرووسيىإلأشاؤكسثذة

نأتعذمحروقةوجدوها:المدينهإلىوهـجالهالرتميىفيلهيغتين2الثساكاتمبائذيحم!ود

داود(فرغ.وتناتهااوتنوهايساوهاسمبتتعشترابوداودالألوتشاول"ضرقي:وقلن

لهميبقلمحئى،بالبكا؟أصواتهممعهوائذين؟"الألوفي"

أيضحاداؤدزوتجتاحئىوسمبيت5عقيإ.قدرةهؤ"حيئتلهوقاكداوذأخيتن!فدعا6

زوخةكانتائتيوأبيجايلالتزرعيلتةأخينوغمالضوالبم!نوأرى،مستقيمرجلأشت،الربفى

رجاتهلأناجاداوذوتضايق06الكرمليناباكاسو3فيلثأحذلمفأنا.الحرلبفيمعيدخولذ

وفكرواوبنايهمتنيهم!علىبالقراورشغرواترونفلاالفلوفيسائروأئاصاليومإلىضنذحئتني

وقماك7،بالرلتعزيمتهداؤذفشذذبرجميما.ولا،لسلاموأذهثالآنفآرج!7.أرىما

"جثني:أخيمايلثأبنهنيال!طلأبياثاز"ماتداودتهفقاك8((0الفيسطيينملوكتعاب

"هل:داودالرثثفسأل8فجاعوبيما.،بالأفود(امنذعليوجذتمأخذوافي؟فعفتائذي

صوكل،ءس

فقا3؟"بهمالحقوهلالتراة2هؤلااطايىداسيرلاحتىء،اليومإلىخدمحلثفيدخل!ت

"ءالأسىوتنمذبهمتلخق،"طايىذهم:الرئثفأجابه9؟"الميلثس!ديياأعداءكواحارقي

إلىوجاؤوامئإألايتورجالةداودف!از9صالخاأراكفأنا،ذللث"أعردت:أخيث!

رجلىجمثتاهنالثجمنههافبقيالمسور".وادقيلاأنرأواالملوفيسائرأنإلأ،اللهك!في

سيرهداودوتاخ01تالوادقيعبويىغنعخزواأنتصباخا"افب!ص.المتاليإلىمعناتصعذ

فيجمضر"لارجلافصادفوا".رجلمثهبأرجص!يوا،لحىجماؤواائذينشاوكسمدك3ورجا

21:12.ة518:7:رج

.ح27:6رج:صقلغ:0301

.21ةر!22!6

منالغربيالجنوبإلىكم35يبعدالبو!:-وادي:9

المتو!.بالبحريتصلوهوصقلغ
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فأكلخبراوأعطوداؤذإلىفأخذوة،ال!رءتي

وعنقوذينالئينينفرضاواعطوو12،ما"خوستقوة

يكن،-ولمقواةإلييماوعادتفأكل،الربيبمن

يلياليها.أئامثلاثهم!ة2مماشرل!ولاخجزاأممل

؟"جئتأينوينأنمت"صث:داودفسآله13

تركنيعماليتييرجلوعباجمضري!مم!"أناةفقإك

غرونا14.أئامئلاثةمنذمرضتلأتي

تهوذاتنيأرض!وبعضالحنولبفيولالكريتبيئ

لهفقاك15.ضقلغص"وأحرقنا،!كايتوتني

الغزا؟؟"أوليلثإلمماتقودكني"هلداود:

ولاتقتلنيلاأظثبالت!لى"أقايثمفأجابه":

".إليهمأقودكوأنا،س!يديتداىإش!لمني

وهنالث،هنافرآهم،إليهمفقادة16

الوافر؟بالغنيمةفرحاويرقصوذويشريونيأكلون

أرضيومنالفيسطئينأر!!ينأخذوهاالتي

المساء،إلىالقجرينداودأفقاتتهم.تهوذا

!عيهبوارجلمثإأربمإلأجمنهمتجافا

أخذمماداودوآسزد18وهربوا.الجمالي

خسيرواوما91.آمرأتيهوخلص!،العماليقيون

تناب،ولاتنينولاولاكببراصغيرالا،شيئا

ستلتما-جميعينشيئاولاغنيفةولا

ثيء.كالدأؤدآستردبل،العمالقيون

صص-،.؟ا
رجالهوساق،والبقر-الغنمجصرتسرد

غنيمة"هذ؟:يهتفونوهمأماقهمالمواشي

داؤذ".

ائذينالمئتينيالرخاليإلىداودوجاء21

بنوكالب:االفلسطيينإدتريبةقبائلةايكريتيينة14

يهوذا.سبطمنعشيرة

أرضفيتقعح!ناالمذكورةالمدنجميع27:3-ا

التسويى:واديفيوطفوابيماالئحاتيفيعخزوا

فتقاتم.مقهائذينورجالةهؤيلفائيمافخرجوا

!ثريمكلفقال!22.عاتيمومفتمإليهمداؤذ

يذهبوالمأثهم"بما:داوذمغذقبواجمفنلئيم

آسترتجعناهااتتيالغنيفيمامننعطتهمفلن،مغنا

فليقتادوهم،وبنيهواحدكلزوجةإلأ

ياهكذاقعلوا"لا:داودفقاك023"تنصرفواو

حماناائذيفهوالرب!.أعطانامافيإخوقي

عليوافقكمأحذلا24.أيديناإلىالغزاةوأسلتم

الحر!بإلىالحثائريننصيستلأن،الأمرمذا

بالس!واء،واليتاذالموتةتحرسونائذينكضيمب

فيئوحكفافريضةذيلثفصاز25يقحسمون".

.اليومهذاإلىإسرائيلأرضيى

الغنيض!منصوأرسلجمقخإلىداودوجاء

لكم"هذ؟!قائلاأصحاي!يهوذاشميوفيصإلى

ر4?
اهـسيلها27".الرباعداءمنغيمناةجمحاهد!لة

الجنولب،يخأراموتويخأإيلئيتفيائذينإلى

ونب92،وأشسموعوسيفموتوعروعير28تتيروفب

وفي03،والقينثينالترحمئيلثيينومالبراكاك

خىونوليئ31،وعتاك!رعاشانحرم!

.*ويىجالهداوديخهاسازاتتيالأماكنيصوجم!كلت

وبنيهشاولىموت

أسرائيل،كبالفيسطيونوهاجمأ!م

وسقط:وجههمينإسرائيل4يىجافآنيرتم

وطارذ2حلبوغ*.جحليأتتلىمعظمهم

إليهفانحازواالملبمنحصتهـمداودإليهمأرمليالوذا.

ا-4،.:2صم)2حبرونيملكاوسيعلنونه

ح.4ت28رج:جلبوع.3109
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صصه2
يوتاثانابناءةوقتلواوبنييماشاوكالفيسطيرن

وأشتاب3.شاوكبنيوملكيشوغوأبينادال!

بالأقواسيىالرماةوفاجا،شاوكعلىالحرل!

سيلاجإ:لحايلنقاك4،جذأينهمنآرتدبئ

الفيسطيونيأتيئيئلابيماوآطغئنيستيقئآ"إستل

سلاجهحايلفرففني!.فيئويثنعواوتقتلوني

سيقهشاو3فأخذ.حذاخالهتلأثهالطل!تهذا

أكانهسيلاجيماحاملرأىولما5عقييما.وسقط

معه.وماتسيميماعلىأيفماهؤسقما،مات

سلاجيماوحمامل،الثلاثةوبنوةشاوذفالت

تنوعيتمولما7.صاليومدلثفي،رجايإ+جحيع

وادجممامنالآخرالجايبفبائذيناثيلا

وأنثزبواالجنوذأناأردن1شرقبئوفي!ييززعيل

فخا2.وهربواالمانتركوا،ماتواوتني!شاوك

.28:4رج.الفلسطيرنختمحيثيزرعلرادي7:

كلم75تبعدوهيالأردنقربتقر:ثانيت:01

أورشلبم.عن

،صء

ف!ا.واقامواالفلسطيون

،ص!ه.ير

ييسلبواالفيسطيوناقبلالتاليصاليوموفي8*

يخأموتىالثلاتةوتني!شاوكفؤحدوا،القتلى

سلاحه،وئزعوارأسمهفقطعوا9جلبوعج!لى

ئض!ترونالفلسطئينأرضيىلب!بثرونبيماوطافوا

وؤضمعوا01الععئجد.بالخترشعتغأصناتفم

جسذةوغئقوا،غشتاروتهيكلفيسلاخه

فييابيشىأهلوسجغ019!شانبيبسمورعلى

،ص
افنهفى2،بشاولالفلسطيونفعلبماجلعاد!

وأخذوا،كتةالقيلوساروا،ينفمشئجاعكل

،شانبيحتسحويىغنبنجيماوتجث!ثشاوكجثة

فخاك.وأحرقوهايابيثمىإلىبهاوجاؤوا

الأثلةشجر؟تحتودفنوهاآالعظاوأخذوا13

أئام!.سبعةوصاموا،يابيئعىفيالتي

بابيشتقع.اح:11رج:جلعادفييابش:11

عنها.كلمأ5تجعدوهيشانبتضرقيجنويى



الثانيصموئيل

مةلمضا

لكن-صموئيلالنبيباممواحذاصداابىايةفييؤلفانوالثايىالأولصوئيلكآباكان

النبي.داودالملكتجماريخينفردالثافيصموئيلأن،إذمنفصلانكنابانهمااليوم

صاركيفيشرحثم،يونائانوأبنهشطولبموتعلمحين،داودينشدهابمرثيةالكتابيبدأ

ولما.الضنمالةالمنطقةعلىملكالذيإش!بعلانج!فخلفهشاولمات.-4(أ)فيهوذاملكداور

الائنيالأسباطعلىداودفلك؟ملكاولونادتداودإلىال!ئماليةالمملكةأنضمتإيشبعلمات

بالضمولالمرتبطةغيرالموضوعاثبعف!تحتوي211-24الفصولإنثم-.2(.إفتهعشر

السابقة.

ضعفهيخنيأندون،وقوفعظ!فيبئن،تحتزدونمنداودحقيقةالكتابهذ!لنايقدم

بيته.أصابتأتتيالمفجعةالسنواتيغفلولا،وخطاياه

عندماجليةبصورةعظمتهوظهر،فيفهو:!طم!الحقينيبالمعىإنسائاهناداوديبدو

منه.المغفرةطالبا،اللهالىيتوب

الىاللهأرسلهاتذيالم!اطكداودفيصبحثالضيقزمنويعبر،الأياموتنقضي

بعدكمنسيكون:دإودالملكإلىلاتانالمجينقلهأئذيالوعدإصرائيلشعبفيدكر،شعبه

ا!مه!قيداودابناللهأرسلها!ذيأفى!صيسوعدعيلذلك.17إفالأبدإلىنسلكمنملك

.9("34،21-25:92)تالجديد

شاولبموتبعلمداوفى

يتالمقداودرجع"شماولنموتبعد

في2".صققغفييوقيزوأقاتمالعمالمثين!

إلىشاوكئعسكرينرجلأقتلالثالعبساليوم

تياتةمرنأنتعذ،الأرفيإلىوآنخنىداؤد

ال!حزني،غنقعبيراالترالتذررأس!وعلى

فأجا،لم:؟"أدبهسطألنإنحأ:داودفسألهم

الملسطثين((منبنفسي!ولتالمعركيماإين

قاك:".أعيفنيالختر؟"ما:داودفسأله"4

!رونينهوسقطالمحىلبفبالجيتنى،إنؤم

آبئهلم".ويوناثالن3شاوشيه!اوينوماتوا،

شاوكبموبغيمت"كيصد)ود:فسأته5

.-4-ه31؟!مألى!ةثاولموت؟ا10

ح.27:6اصمرج:صقلغ.ح17:8خررج:العماليقيين
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مارأ"كنسف:الرجلفأجابه6أبييما؟دأويوناثان

إلىامستياشاوكفرأيحثجابوغ"جتلنب

يطاردوته.وفرسا"نهالغدؤوتركباترمجيما،

ياأنا"ها:فقلمتونادانيفرآنيوراءةفآلتف!ت7

فأجتبته:؟"أفت"قن:ليفقاذ8".ستدي

وآقتهني.عليلاي!:ليفقاك9اعماليقيئ((0

((.حياةفيترذلمهذاومغتليغةجراحمط

يحيىلنائهغيم!تلأنيوقتلتةعتيإافوقفمث0

رأصي!علىائذيالتاقيوأخذتسمقوم!،تعذ

ياإليلثيهماوحشثساعد؟دبائذيوالسئوأز

".سيدي

فعلوكذل!،وقرقهاثيابهداودفأمسمك11

وبك!اوناحوا12.مغهالذينالرجاليجميع

آبييما،ويوناثانشماوكعلىالمساءإلىوصاموا

فيسقطوالأثفمإصائيلئتيالرلثشعبوعل

:أخبرةائذيللىجلداودقاكثئم013الحرهمب

رجلىأبن"أنا:فأجاتهأنت؟"أين"ين

:د)وذتهفقاكا54"أرضكمنبمقييمءعماليقي

ائذيالقللثلتقئليدكتفذأدنخ!لم"كص

وتاكرجايهأحلأداودودعا59الزب؟؟"تسخه

داودفقالأ06لهاتفضربه"!آقتله"تعال:له

شمهذفخلثلأنرأشلثعلى"فىظث:للقثب

الربد".قسخهقن"قتلت:فلتحسطعقيلث

جمهذ؟آبته"ويوناثا!شاوكداودأوزثى

وهيئتهوذا،تنويحئمهابأنوأمر18القرث!!

ول:ياشزميفرفيمكشبة"

ح.28:4أصمرجةجل!بوعجبل6.

.أح3:ا.يثىرج)المتقيم(ياشرضرة18

ت6ا!مربئأشقلون.خ8:،أ!مرخجتة02

روالبلث.علىقنيلإسرائبلياتجذك91

!الجبابرهلس!قوطفيا

تجثكافبذلثغنتح!صالا03

.،-ئعينوةلاأشقلون"ساحالبويخأ

الملسطت!ن،تناتتؤخيئلأ

القختونين.غيرتناتتطرل!لثلأ

،!جلبوعجباليا

قطرولانذىفيلئيبكنلا

تبقىحقوللثومهجورة

،هناكسقطواأبطالنالأن

ص!

ئصمتغولم،الترالبفيسقطشاؤلنرسن

يحت.بز2

الجبايرهوشتخمءالقتلىدمعن

الوراءإلىنرتدءلميولاثآنقوس

خمايبا.يرجغلمشاوكوستيف

محثبالأ،قحجوبال!ويوناتانشاوذ23

،الموتنبمعا،الحياةفيمعا

برء

ألاسود.منواقوىهماالنسورجمناسرع

.يئماولعلىآبكينإساثيلتنابيا24

المرمزيةالحقليكسوكنكان

الذهب.بحلويرضعثيابكن

المئالي.فيالجبايرةتقوطيا!2

روابيلث.علقتيلى6لوناثان

صديتيأعريايوناثانأخييا2

أبكيلثوالخزلببالأتمصتليئا

الئساء.حثينأولىليصداتتكلأن"

خ.17

ح.4؟28أ!مرج:جلبوعجبالة21
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،الجبابرةسقطكي!27

سقطوا.الأبل!إلى

جهوذاعليملكداود

"هل:الرل!داودسأكذيلثوتعذ2

الرب2:؟كافأجابهيهوذاهالطإحدىإلىأصعا

؟"أين"إلى:وسأتهداودفعاد"إصغذ".

كإداودفصيذ2!أ.حبرون"إلى:أجالب

وأبيجايلث!اليززعيل!ةأخينوغتمتيهأمرأمغهناك

الرجاكداودرآصالخب3.الكرمليئنابالأرمقه

جوايىنبفأقاموا4وعائلتهواحدكل،مغهائذين

!لفناوم!حواتهوذالايىجا2وحا04حبرون

تهوذا.بيبعلىقيكاداود

همجلعاد"فبيابيشىأهلإنلداودوقيل

لهم:يقولونرس!لأفأرس!ل5شاولدقنواائذين

الوفاءهذاأظقرتملالكمازبر"باككم

الربكاليح!مينيوالآن6.ودفنتموةشاوكيسحدكم

خيرااجازيكمأيضاوأنا،بكموترأدثإليكم

اء.أشاوكونواتلوبكمفقؤو!7.العملهذاعلى

يهوذابيتوليهن،سئايهم3شاوطت

تيكاعتيهم".قسحوئي

إسرائيلعلىملكإيشبودثث

شاوك،جيثيقائا،نيربنأبنيروأخذ8

إلىالأردنب!وعبرشاولبنإيمسبوثث"

وأشيرجلعادتنيعلىقيكاوأقاته9،"تحنايتم

عهاونجعدأورشليمكربجنودماتقع:حبرون!ا20

كم.03

42-3(.!25أ!مرجة2

.حا-13ا:3اصعم1رج:جلعادفييابش:4

تنيصجميعوعلى،وبنامينوأفرايم9ويززعيل

سنةأربعينآبنإي!ث!بوش!ثوكان01.إسرائيل

سمنشيز.مف!كهوداتم،إسرائيلتنيعلىمللثحين

عدذ"وكانداود.فتيعوايهوذابيحتوأمما

بيبعليحبرونداودفيهامللثائتيالأئامص

أشهر.وسيتةسنينيدثغيهوذا

ويهوذاإسرائيلبينالحرب

بنإسشبوشثوأتباعنيربنأبنيروسار12

يوآل!وسا13،"جبعونإلىمحنايممنشاوك

عندجمعافآلتقوا،داودوأتباعصرويةآبن

،ءص

ينالبركيماجان!بعلىاوليلثفاقاتم.جبعونيركيما

فنا.ينالبركةجانبعلىوهؤلاش،فناك

مئايختيان"لتنقفى:ليوآلتأبنبر"فقاك

يوآل!:فقاكأماتنا".اليرافيإلىوينكم

تنيينعمثرآثنالليرافيأفنهف!5"يمنقضوا"

وآثنا،شاولبزلإيشبوش!ثالتايعينبنيامين

برأسواحدكلوأحذ16،داوذصأتباعينعشتر

جميعا.فسقطواجسبهفيبالثييوطعنةخصيإ

فيوهؤ،"قمموريتمجلضثالمكانذيلثفذعيئ

ص،اليومذيلثفيشديدقتالاوكان17.جبعون

أتباجوجهينإسرائيلوليجالأبنيرفأنهزم

داؤذ.

يوآل!:الئلاثةصرويةبنوهناكوكان18

خفيفعساثيلوكان،وعسائيلوأبيشاي

الصححراب.غزلالنمق4غزاكانهالرجلين

ح.32:2تكرج:محنايم.إيشبعلأوإبشبوثة8

عناوتبعداورضلبمضبشالىتقعةجبعون:12

كم.ا0

.السيوفحفلأوالصخورحفلاى:16
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شمالأ.ولاتميئاعنةت!حذولمأبنيرفطازد91

؟كاأنت"أعسائيل.وقالإليهأينيرفألتقصت"2

عتي"جذ:أبنيرتهفقاذ021هؤ""أنا:فأجاته

ماوخذالجنودأحل!علىوآقيض!،شمالأأوتميئا

فعاد22.عنهتحيذأنعسائيلفرففنا(.مغه

علىتجبرنيلماذاعئيإدتاءدا:لهوقاؤأبنير

؟داأخيلثيوآد!إلىعيتيأرخ!كيف؟قتللث

فخرخبطي!فبأبنيرفطعتة،يرتدىأنفرففى23

كلمكايإ.ليئوماتفسقطظص؟ينالزمح

عسائيلفييماسقطاتذيالمكانذيكجاةضن

يصيبه.الحموذكان

فغاتت،أبنيزوراةوأبيشاييوآلثفخذ24

على،جيئشرقىأئةط!جمنذالشمسىلهما

إلىبنيامينتنووآنضتم25.جبعونبرتهطريتي

فنادى26.المذكورالتلهعلىوتقركروا،أبير

إلىللحرلبطعاما"أنبقى:وقاليوآقيأبنير

ترارة؟الأمرهذايهاي!فيأنتعتمألاالأبد؟

تنيغنترجواأنيىجاللثتأشرلامتىفحتى

لولا.اللةهؤ"خيئ:يوآدثفأجاتة27؟"قوجميم

إلم!ةيم!متنيغنرجالمبعاذلماهذاكلاملث

جميعفتوق!البوقيفينقغثم28الضحباح-".

وغناسرائيلليجالمطارد؟عنرجايه

مماتتيهم.

كلالأردنغورفبحالةو.أفساص92
ويى.بميرر

حئىصباحاومشتوآالأردنوعتروا،الليلذلث

أبنيرمطازد؟منيوآل!ورتجغ03.قحنايتمتقغوا

يسغةفقذئةأفوتجد،لداؤداتذينرجاتةوجقغ

ح.13:37رخخررة30:3

)2-22-:16رج:بالملكادعاهعنيعئرالعملهذاة8

تنيينداودرجالوقتل31رعساثيلزجلأع!ثر

و!متيينجمئؤثلاثأبنيريىجاليوبنبنيامين

أبي!قبرفيودفنوةعسائيلحملواثئم32.رجلا

كتهالائلوليجائةيوآلمحثوساز.لحتمبيمتفب

الضبا!ص.ف!حبرونوضلواحئى

وددابنو

شاوكصأتباعبينالحرل!وطاتت3

وأتبا!تتقوونداؤدأتباعوكان،داودصوأتباع

،حبرونفيتنونيداودووللأ2.تضعفونشاوك

التززعيلئإ،أخينوغتمينأمنونبكرةوكان

ناباكأرققيماأبيجايلينكيلألتوالئافي

تلصاقيبنبمعكةبنأبشالوتموالثالث،الكرمليئ

خخيت،بنأدونياوالزاخ!4،تجشور،ميلث

تئرعائموالتادمى5،أبيطاكبنشتقطياوالخامسى

فبلداوددصلدواهو+2ءداودزوتجةعجل!مق

حبرون"

بدأودأبنيرلجتحق

شاول-أتباعبينمستمرةالحرل!وفيحا

جصاعةفيقوةيزدادأبنيركان،داودوأئباعء

بن!ترصقةآسفهاجارتةيشاؤكوكان07شاؤك

علىتدخل"لماذأ8!لأبنيرإيشبوش!ثفقال،أ"لة

لكلاماجاأبيرفغصسبأب؟"جارته

إلى؟لتهوذاعميلأئيأتظنلم:وقاكإيشبوش!ث

وإلىأبيل!شاوكلبيتوفيوأناصاليومهذا

!"

داود،يدإلىاسيفلثولم،وإصحايهإخؤتي

الت!منليويل9؟"آمرأةبس!ببيتشلثوأنت
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تقلين01لهالزب"حل!ممالداوداحفقلمإن

علىداؤدعرشيىوإقاميماشاؤكتيحبينالقملكيما

ب!رإلىدانين،،تهوذ!تيتماومنهماسرائيلبني

أبنيريجضتأنإيشبوشسثيقلإزافلم1"!".عتغ

ينة.يخوي!وأحدةبكيميما

دإؤذالىسئلأ4أ.!أسللطحا12 ءربميررلو

علىفأساعدك،لتتمؤ؟الأرضى"لمن:يقولون

:داؤدفأجمال!أ03"اشرائيلصجميعصآس!رجاع

نألخذأطلحبولكثي،معلثاتفق."حمم!ن

".لترأنيجئتمتى3شاوآبنيما!بميكالتأتي

:يقو3شا.وكبزإيشبوش!إلىداودورسمل أ14

ينغلقبمابمئ!أخذتهاائتيميكاكزوجتيليلارذ

ينوآستردهاإيشبوشتثفأرستلا05((الملسطيين

فراققها16ءلايشنبنفلطيئيل*روحهاجمند

!أبخير:لهفقاك!تحوريمإلىيبكيوهوزوجها

فرتجغ.،"إهـجغ"

"كنتم:اشرائيلتيتال!ثميىخصأبيروقال17

فآفعلوا18،عقيكمقيكاداؤدقطلبونقبلمن

داوذيل!))علىة4قاكالرلثلأنالآنهذا

أبديينإسرائيلشعبيأخقم!عبدي

".أعدائهمصجميعأيديوينالملسطيين

بنيامين،تيبصمماييمعلىأيفماأبنيروتكقتم91

عقي!اتفقبماحبرونفيدإودلحخبرذضبثتم

!.بنيامينتيتوينهم،إشرائيلتنيجميع

ومغةحبرونفيداؤدإلىأبنيرفجات02

الجنرب.إكالثالمنأي،سغبزإلىدانمنة09

44.:25؟02-18003صمار!:بكال:13

44.:2هصمأرخ:فلطيئيلت15

أورشلبمءضرتةتقعبلدة-بحوريم:16

ولرجا!4.له!أ!رة!او!ةأقام،رجلأجمشرولى

وأذهبالآنأقوم5لدأوذ:أبنيرفقاك21

بيمبجحيعالميلثسئدبيالثفيجمع

ماوتنال!عقيهموتمللثفيعاهدوظث،إصاشل

فذهتأبنيرتداودفصردت((.قلحلثيش!تهى

بأمالؤ.

ودفنهأبنيرمقتل

الغزومنويوآبداودأنباعرحغثثم

داودجمنذأبنيريك!نولم،عظيمةغنيقةوتقهم

فلما23.بأماييوذقتصرقهكانلاتهحبرونفي

بنابنير"جاص؟تهقيليىجايهمغيوآل!حضر

".بأمانيفذهت،وصرقهالميلثإلىنير

"ماذا:وقاكالقيلثعلىيوآبوفدخل2

ورهتضرفتهفلماذاإليلثأينيرأتى؟فعلت

ليخدغلث،أتىأتهتعردتألا25بأمالؤ؟

؟".تفعلهومابهتقومصاكلوليع!

رس!لأوبعثداوذعنلإينيوآصصوخرقي

"سيرةبئرجمنورد،وةبهفلجقوا؟أبنيرطلبفي

إلىأبنيررجغفلما027داوديعلتمأندودبمين

كائما،البالبوست!إلىيوآب"بهآنفرد،حبرون

آنتقائاتطيهفيهناذوضرته،يملفهأنئريذ

:فقاكذللثتعذدارودفسيئ28.أخيإلعسائيل

أبنيزدمينبريئال!وتملكتيأنىالرب!"يشها

وعلىيوآلتصرأيرعلىدم!*ليكن2،ليربني

مريض!منهتنقطعفلا،أبيهبي!بصجميع

معهمالاتفاقكانولهذاياولبنيامينبنوارتبط:91

مهما.

.حبرونثالمطتقع؟سرةبز:26
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وسايطعكازعلىومتوكىوأبرص!بالتتيلاني

أبشيرئيانوهكذا003((الخبزإلىوجاخنجالتيص

عسائيلقتل2نهلأأخييما،وأبيشاح!،يوآلتبتد

الحرلب.فيبخبعونأخاهما

محغة:ائذينولجمبعصليوآلتداؤذوقاك

علىونوحواالمسوحوآلتسوايياتكم"مزقوا

النعشي.وراتالقللثداوذومشىأبن!ر((.

صوتهالمللثفر2،بخبرونأبيردقنوا32

ال!ئسعب.جميعوبكىأبحير،قبرعلىوبلى

أبنيريا"أتموت:فقاكأبنير.ا!ثورثى33

فيولا،يذيلثقيقياكانما31البسماطإ؟بهذءه

المجرمينأماميسقطكمنبل،رجليلث

نأوجاؤلوأ035تبكوتهالشصبوظان.((ستقطت

فأقسحم،تعانهاروكان،طعامالداوديقاموا

شيئاأوخبزاذقصتإنالتيماينلمب"ويل:وقال

جميغفعيتم36.ال!ثص!"تفرلتأنقبلآخر

تفعلهكانماككل،وآستحستنوهبذلكالمثمدب

لما!ثأنصاليومذلثفيوأيقنوا37،داود

وقاك38نير.بنأبنيرتقتلثآتدتهيكن

وعظيماريمئاأنتعقمون"ألا:يحاشتيهالقيلث

البوتموأنا93إسراثيل؟أرضيىفياليوتمسقط

وتنوصرولة،ملكامحتويو،بعا،ضعيف

ال!ث!رفاقيالربفىعاقت.متنيأشتافمهؤلاء

((.شرهبحسم!بم

كم.ا5عنياوئبعدأورئليمشمالىتقعتبئيروت:403

أورشلبم.غربيشمالى،اللدمنطقةفيتقع!بخابم3:

إبشبوشثمقتل

أبنيربموبشاوكبنإيشبوشثوسيئ4

بيبجميعوآرتاععزيقتهفخارت،خربروننب

يقودالزرجلالبلإيشبوشثوكان2-إسراثيل

ريكالث!والآخرالواحد-.تعتةآسئم،الغزاة

ص،ءلم

وكانت.بنيامينتنيمينالتئيروتيهـمونابناوهصا

أهلهافهرل!3،بنيامينتنيمدفيصينبئيروت"*

.اليومهذاإلىنزلواوفيهاجتايم!إلى

آسمهآتنشاؤكبزليوناثانوىن

جاءح!ندنينخض!يآبنوكان،*مفيبوشتث

فحضتته،تززعيلمنويوناثانشاوكموبختر

أعرخ.وصطزفوقي،بيماوهرتتحاضنته

ريكالث،التثيروتىيىفونآبخافذهت5

خريخأشاوكبنإيثبرشثبيآودخلا،وتعتة

حارستهوكانست6.يسزيحنائما.وكانالنهايى

ريكابرفتسملل.الجنظةتتقيئوحينامتالحي!ب

إي!ثسبوش!ثكانحيثالتبد)يخلإلى7وأخوة

بالسئينيفضرباة،نويإغرفيمالأسرير؟عاحانائما

غويىصطريتيفيوصاراوأخذاةرأسمهوقطعاوقتلاة

إلىإيحشبوشثبرأسيوأتيا8.الفيلطوكالأردن

اس!رأ"ها:لهوقالاحبرونليئالميلثداود

حياتلث.طلتاثذيعاؤكشماوكبنيإيشبوش!ت

ستذنايا،اليوتمللثالرلثآنتقتموبذيلث

لهما3فقا-9".ذزتيهوينشاوكين،الضيك

كلينخلقحنيالذيالرب،هؤ"خي!داود

وهؤ،شاوكبموقيأخترنياتذيإن.أضيتي

34؟:8أخارج:مريبعلأوإبشبملأومفيبوشث:4

.3-13؟9رج،9:45
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فيوقتلضهعقييماقجضت،بخيريبمثئربأتهيظن

تجزاثيكو!فاذا".تاكيماتجزاء"صقلغ

؟صيرهعلىبيييمايخأبريئاقتلاظالمينزجليز

؟داالأرضىمنوابيدممماجمنك!الدمهأثأرألاإ

أيدتهماوق!وافقنلوفماحرمتةداؤذوأمر12

وأماخبرون-.يركهعلوغئقوهماوأرختهما

أجمنيرقبرفيودفنوةفأخذوةإيئسبوسآرأسى

يخبرونا

ويهوذاإسرائيلعلىيملكداود

ا-3(.:11)أح

داؤذإلىإسرائيلأسباطجميغوأقبل

ينجميعنا:ونح!"أنست:تهوقالواخبرونيخأ

ملكا،عقبناشاوذكانحين2واحد.شعب

قاكاوالرلث،للحرلباشرائيلشجآتقودكنت

قائذاوتكوناسراثيلتنيشعبيترعىأن!ت:للث

فيداؤدإلىإسراثيلشئيوخوأقتل3".لفم

علىتخا!مسحوةالرثأمامفعاهذهم،خبرون

يومسنةثلاثينآبنداودوكان4.اءاثيلبيب

يخبرونمقلث05ستةأربعينومتلث،تيكاصاز

ومتك،أشهروستةسينينسثغتهوذاتيبعلى

اسرائيلصجميععلىسنهوثلاثينثلائابأورشليتم

.!ويهوذا

أ!رشليمكليستوليداود

ا-2(.14،:ة4-11:9اخ)1

يمحاربيماأورشليتمإلىورجالهالقيلثوساز6

01؟صقلخ:ر!ا:ا.

2:1-4.؟رج12:حبرون

،4!3أخا؟2:11ملا؟5-4آرج:505

92:27.

تظنونوهبمهؤلاءتهفقاك،سئكايهاولالتبوستين

تدخلأنيميهنلث"لا:تدخقهاأنتقدرلاائه

((.يصاونلثوالعرجالعميانفحثى،هناإلى

مدينةوهوضهيونحصنآحتلدأودلكن7

أراذداتن:لرجاييمااليومذلكفيوتاك8داوذ

إلىقنا؟سلميل!عبرفلتدخل،يبوسثايهاجتمأن

تجإفهبمائذ!والعميانالعرفيأولئيثحسث

حبهـقي-كلو

الربتيتيدخل"لا:4يقافلذلمجث".نفسي

الجصنفيداؤدوأقاتم6اا.أعرتولأأعمى

القلعيماينسموراحوتهوبنى،داودمدينةوس!ماة

عظقة،تزدادداودوكاد01.الداخلإلى

مقة.القديروالرلث

داودإلىاوفاصوزضيلثجيرام"وأرس!ل

قصراتهفبتوا،ونخاتينوتخارينأرليوأخشال!

بنيعلىتيكا!لبتهالرلثأنداودوعركت12

3؟وتعذ.يشعبهإكرائائلكةوغطتماشرائبل

ينوزوجابجوارقيتهآثخذخبرونينقجيثيما

أمما2وهذه014وبناتتنونلهوولذ،أورشيتم

و"،

وشوباب!شموع:اوزشليمآفيتهالقولودبن

ويافيعوناقجوأليشوعوبيحار15وسليمانووناثان

.!وأليمقط!وأليداغوأليتتتقغ16

الفلسط!علىينتصرداود

8-16(.:14أخ11

طكاصازداودأنالملسطتونآسيعولما17

فغيتم.لمحارتييماجميعاصجدوا،إسرائيلعلى

.21:أقض؟15:63يثىرح:ايبرسيون:6

3-7.:514-9،ا!3:ار!ا؟13-16

.،!3أخارج؟شمعيأيفاويمىشموع:14

.7:،1أخارج"داعبلياأيض!اويمىاليداع:16
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حصيؤ،.موخ!ءإلم!فترك،بذللثداود

واديفيوآنئ!ثترواالعلسطثونوج!ات

أصقذط!":لثالرداودفسأكأ01"رئيمصفاالر

آءاصآلمحقا؟"يديإلىئسيمفموهل؟يمحارتيهم

1(.تدكإلىفأسيقهم"إصغذ!:الرلث

فناذوهرمهمفراصيتمبعلإلمطداوذوزخ!/2

ولذيلث."كالسئيلأعدافيآجتاحالربفى":وتال

وترك21فراصتم".لعلالموضعذللث21ءص
.سصسي

داودفأخذحا،فخاكأصناتهمنالملسصوإ

ورجا.

وادييخأوآنتمتنرو)الفلسطيونوعاد2

"لا:فأجابه،الرلثداودفسأذ23.آصالرفا

ينعقيهمألت!بل،مواتجهةإليهمتصغذ

فإذا24،التل!تمصأشجايىجهةصينالخف!

أشجايىرؤوصيىيخأيخطوابصوتشآ

أمماظثخرجثأكونلأتيفتقلأئمالتلسحمص

أمرةكماداوذففغل25".عقيهمللانتصا!

مدخلإلى".تجغينالملسطيينوهرتمالرب4

كا.جارر

أوربث!ليم!العهدتابوت

4-14(.:13اخ)1

إصاثيلىرجاليفختةوجمعداودوعاذ6

:عدلامأى:حصينس17:2

23.:،2؟ا-5ة22أصمرخ

أورسليم.ضبنجو!ماتقع:الرفافيوادي:18

الإنفجارات.بعلأوالثغرةبعل:فراصيمبعل.25

جمحدموضعجازر:.ح13:3صعمأرج:جبع:25

الفلسطيبن.أرضحلىودعلىأورشليمئهاليغربكلم03

21،ت6ممأرج:يعاريمقريةهي.بعلة:602

تهوذافيبعقة"إكبهموسمار2ألفاثلاتين

آسهآيحلاثذفيالغهاصتابههـتمناكينليأخذوا

فخقلوهم.الكروبيمصعلىالجالسيىالقديرالرلت

أبينادال!تيبمنب!وجاؤواجديدةمركبةعلى

آيناوأخيو،عرةوكانالرابييما.عا!ائذي

أخيووكان4.الجديدةالمركبةيسوقافيأبيناد)ل!

تتيوجميعداودوكان5.التابوتأماتميسير

علىو!شمدونيواه!ابكليرقصونإسرائيل

والجنوفيوالذفوبوالربالبالقبثارابأنغام

،ص

"ناخونبيذرإلىوصلوافلما6.والصؤج

الغهدتابوبإلىيذةعرةفقذ،الثترانعثرب

وضربهعقيهالرلتئحض!فآشتذ7.وأمسكة

فآغتاط608!التمابوبجمنذهناذفات،لخسارتيما

ذلجثدقيولذللث،غرةضرلتالرلثلأنداؤد

وخات09صاليومهذاإلى*عرةالموجمعفازصن

"كيص:وقالالبوأصذللثفيالرلثينداود

!
تشاولم01؟"عنديالخهل!تابوت4وانزأتجر!أ

إلىبهفاكتأورشليتمإلىعغهيأخذةأنداود

ئلاثةبقي"حي!ث.الخئيئأدومعوبيدبيت!

أهلكلأدوتمعوبيذالرلثفيزذأضهر،

بشيما.

أدوتمعوبيذالرب،"بارك:!لداؤذافقيان2

داودفذمت،القهدصأتابولبيست!لهماكل

7:ا.

بم.يعارقىيةترب:ناخونبيدر:6

إلايلصطلاالذيالعهدتابتلم!لأنهعزةأخطأ:7

.01:8ر!نثتاللاوبون

.عزةضربة:عزةفارص؟8

4-5-:26أخ1رجة11

3.ت25-16:،1أخر!أة12-23
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.بفرحأورشليتمإلىفناكمنالئابوتوأصغذ

خطوابسيثحايلوةخطاكلمافكان13

يرقم!داؤدوكان14.مسمناوكث!شاثوراتذبحون

ينبأفودمتزروهؤ،الرلثأماتمتؤييمابمل

اسراثيلبضتوجميعداودوأصعذ15.كتالط

اببوقي.وصوببالفتافيالغهدتابوت

ننهرتأوزشليمالئابوثدخلولفا6

داؤذالضيلثورألبالالاتيماينشاؤكآشةميكاذ

قليها،فيفآحتقرته،الردتأماتمويرقصنيقمز

وأدخلوا17الالريق!هذ؟يرقمعلىرأتهحين

.التيالخيمةو!طعكافيفيوأقاموةالئابوت

الزلتأم!اتممحرقابداودوتد"تم.د)ؤذتهنضتها

لتالربآسمسالشعص!باركئتما8،سلامةثغوذبا

جمنهموآمرأةرجلك!ثعلىوورغ91القدير

ثئم،ؤالربيبالتلحصينكصشةخبؤرغيف

بييه"إلىواحدككآنصرلت

ميكالفخرجت،تييهإلىداوذورتجغ03

كان"كم:صئخرييمافيوقاتتيلقائيماشاؤكآبتة

أءاتم!مرىحين،اليوتموقوزاإسرائيلتايث

ير!ص
لهافقاك021!2السفهايتعرىكمايىجايهجواري

!ء+روو

الذيالزبلاجلىكلهذلك"كان:داود

.ليميقني،تييإصجميعوعلى،أبيلثعلىفضقني

أك!ر،وسبأرقص!إصرائيلتنيشعب!علر!س!ا

42ب

قيمتيينواحط22،الربلاجلذيلثمن

عيتيلث،فيوضيعاأبدوربما.ذللتينأكثر

فأنا،ذكزيهيىائتيالجوارييللثعيولبفبأما

43.:16أخأرج:لةإلىانعرفة91

خيمة:.اا:هرجأرز:منبيتة702

7!.ة6رج

ولذاشماؤكآبتةميكاذتيذولم23."شترفاأرداذ

وفايها.يومصإلى

نا"ناننبوءة

ا-15(.ة17أخ)1

وأراخهقصرهفيالقيلثسكنولضا7

النبى:لنائانقاك2أعداثيماجمغصينالرب،

ء.د!ىءهكلء

وتابوت،اربىينبيمبفيمميمأنا"انظر.

:ناثانفأجاته3خيمبما!".فيمقيماالغهدص

الرثلأنبايلثفيماكلوآفغل"إذقث

1(.مقلث

الليليما:تللثفيلنائانقالالرل!ولكنلح

يقو3ماهذا:داوديعبديوقل5"إذقث

ستكنتما6؟يحمكخايبياليتبنيأنتأ:الرب!

حتىجمضريناشرائيلبنيأخرجمتيومصينبيتا

علمعهمأنتملكنتخيمإيخأبل،الآن

تنيصجميعمغآرتحاليكلوفي7،الذوام

ائذينرؤسايهمصينأحلأاأسأذلم!اشرائيل

لميماذا:شعبياسرائيلبنييرغواأنأمرتهم

هذا:داؤذيعبديفقل8؟الأزفيينتيئاليئمئم

!نأخذتلثأنا:القديرالزب؟يقولما

علىرئي!مئالتكون،صالغتمو!اءين،الحظير؟!

حيئمامغلثأكنت،اسرائيلتني*شعبي

،4

للثوشاقيماعدائلثجم!تواتذث،سيرت

الأرضي.فيالعطماءكأيماءعظيماآسما

وفيه،اسرائبلتنيلشحبيمكانا"اوسأجغل

علىرش!ا.اا:16ا!مرج،الحظيرةمنة8

.2:هرج:شعبي
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تعذ،منيترعرغفلامكاي!ثيئفيثئث،أكرشئة

ينكانواكمايضطهدوتهالثرتنويعودولا

منساريطث.عليهقضاةأقصت"يوتم،قبل

"،?-،،3

ساقينمانياخبركالربوانا.اعدائلثصجميع

معورقدتأئاملثآنتهثوإذا13.ذريةللث

يخرجائذينسللثينللثخقفاأقت،آبالجث

تيتاتبنىفهؤ13،!ملكهوثئت،صملبلثجمن

ء-ءر!ىغء

انا014الابدءإلىئفيههعرشناثبتوانالاحمى

الث!رفغلوإذا،آبئالييكون:هؤأئاتهأكون

او!ي2

وبههاالناييستخدمهاكالتييعصااؤدبه

!!ماغنهأنزعهافلارحقتيوأما015*تضربون

أمايمينأزلته"اتذيشاوكغنتزعتها

ثابتينوئلكلثتيئلثيكونبل16،وجهلث!

راسخآلكونوعركملث،وجهيأمامالدوامعلى

هذاصبجميعداودناثانفكلتم17الأبلإ"-.إلى

كلها.الرئرياوهذ؟الكلامس

فىاودصلاة

-27(.16:أخ178)1

الرب"آأماوجلسىداودالقيلثفدخل

أئذيبعتيوماالرب4،ستديياأنا"قن:وقال

هذاوكان091هناإلىأوصحلتنيحتىإلييماأدتسسب

فدعوتنيالرب،،صئديياعيتيلثفيقليلاكله

زمال!إلىنسلييدوتمأن،عباكأنا،أيضا

صء"صءكل

السئياايهاالبشرلممحنةيخلافاوهذا،طويل

عرتنيوأنتاكلمكاعودفبماذا02الرب".

الربء3السس!اأئها

.2:12،46امل؟12

6-املرج:13

ه:اعب؟6:18كور2رض!:ا!ا

هذافعلتقلبلثوتختيماوعدكأجلفمن21

إلهاأعظملثفا22.به2وأعلمتنيالعظيمالأمر

،سيواكإلةولاللثمثيللاأنت.الإلهالرب4

يثلالأرضيىلننأم!وأئة23.تآذايناستمعناكما

شعئالتف!يكأخترتفمائذينإسرائيلتنيشعبلث

الأعماكيللثلفموعملت،آسفاأ!موجغلت

أماجمهيمجمنطردلتحيث،الهالقةالعظيمة

اورائيلدنياشعتلثوئئمسأ124.والهتفمالمشعود!

لهمصرترب2ياوأنتالأبلإ،إلىللثشعئا

ائذيوعدكالأبدإلىأم!أرب؟ياوالآن25إلها

ل!عظم26قلتكماوآفغل.ونسليأناوعدتني

علىإلهالقديرالرب2:وايقاذالأبدإلىآسمل!

أماملث،ثابئاداودعبدكبيمثوليك!ن.اىائيل

اشرائيل،إلةالقديرالرلثإلهـا،أذتلأئلث27

للتىأبغةفلحتحينمسقعيعلىأ!متدلذ

اصفيأنعباكأنا،تجيتشححعلذبلث.بيئا

الإلهلم،الزدثأيهاوالآن28،الصلاةهذ؟إليل!

وغذتنيائذيوأنت،خقوكلاملثاللههؤأن!ت

نسافيوبايىكقحننفالآن92.الحس!نالوعذهذا

ادأنتلأطث،الذوأمعلىأماملثييكون

نسليتباركومنصبريمث،يمئمتب!الرسحدي

الأبلإ".إلىداودعبدذ

فىاودحروب

أ-13(.تا!18)1

الملسطئينعلىداودتغتبذلكوبعذ8

أزنهة31-!3.ة98مزر!؟أ-!ا4آرخ:15

.15:28!مأرج



9و8الثانيصموئبل382

صص?2.-وءص
وتغلت2.ايديهممنالسلطةواخذ،واذلهم

وقاستهمالأرض!علىأساهمومذدالموآب!ينعلى

الملصب،علىوأبقىئلثينمنفمفقتلبالخلإ.

،ص
الجزئة.ون4يؤلهاعبياالموابيونوصاز

-

رحوقيبنيهدذعرزعلىداودوكلت3

مملطتهلتسترذذاهئاكاناتذي-صوئةميلث

مئيماوسبئألفاينه،وأخذ.الفرابضرعل

مفاصلوقطغالضث!ا؟ينألفاوعشرينفارس

يكفىماينهاوأبقىالمركبابصجميعخيلأرجل

-صصلى

لنجد؟بمشقين!فجاءآلاراميون.مركببمالمئة

آثنينيجمنهمداودفقتل،صوتةتيلثهددعرز

عاتهم،حكائاوأقاتم6،رجلأل!وعشرين

ونضرة.الجزتةجمودلمنته.اعبياالآراميونفصاز

الذه!بلمئروم!داؤذوأخذ07توخهحيئماالربلم

إلىبههاوجاءهددعزريىجاليمعكاتتائتي

،وبيروثايءءباطحمقأخذكذلك8أوذشايم

ا.جاكثيرانحاسئا،هددعرزمديتتي

غءصص9

ك!ترداؤدكاادخماة!ثتوعيوسيع

ليسفتميوراتمآبتهإلي!فأرمتل01هددعرزجيث!ن

وهؤ،كسترههددعززقاتللأ+نهويقنئهعقييما

إلىيورائموحقل.مغةخرول!تهكاتتائذي

،ى

والنحاصيى.والذهحبالفضةمنآنيةداود

مافيللرب+،داودالقيلثكرستهاأيضاوهذ؟"

جميعينأخذهاوذهبفضيماينكأس!

دثق.جنولطتقعمملكة:صوبة80:3

ببروثاممط:.والفراتحلبببنتقعمدينة:باطح؟8

.،كلم.ع!هاويبعددثقضالىقعموضع

.كنعانشرتيثماليتقعمملكة:حماة؟9

العقبةوخليجالميتالبحرببنيربطالملحوادي؟13

ص،-ءء5لم
الاراميين2!مناخضقهمالذينالشعودب

والغماليقئين،عفودط-والملسطيينوتنيوا!وآب!ين

صوبة.مللثرحولتبنهددعرزمنغيمهوما

ماتعذ،شهرةظ--جمظدزحوجميماداؤدوزاد13

واديدبالآدومتينينألفاعثترثمانيةقتل

وصازخكائاكلهاأدوتمفيوأقاتم014-صالملح

توجة.حيثماالرب4ونضرة.لهعبيذاجمهم

اسرائيل،تتيسجميععلىداؤد2ومللث15

يوآل!وكان16.والإنصاقيبالعدلييحكماوكان

أخيلودبنويو!ثافاط،للجيشياقاثاصرويةبن

وأخيمايلثأخبطولتبنوصادوق17مستخلا.،

الايوالإ*فبكات!اوسرايا،كاهتيزأبياثازلن

المللث،لخرس!قاثدايوياداعبنوبناياهو18

.!كهنةكانواداودوبنو

ومفببوشثأودفى

تيبينأحاتقيئ()هل:داؤدوقاؤ9

صص
وكان2؟،!ليونائانإكراماإلي!فاحسين،شاوذ

وقاكداؤدفدعاة،صيباأسفةعبدشاؤكلبيب

ياهؤ"أنا:فأجالتصيبا؟((أنحت"هل:له

بيبفيأحاتقي"أما:تهفقاك3".سئدي

،
فقاؤ؟"الرل!عاقدتكماإليهفاحسين،شاوك

أعرقي"".وهؤ،ليوناثانإبن"تقيصيبا:

صيبا:فأجالتهؤ؟،"أين:الميلثتهفقاك4

الحربة.اليومواحمه

.-18:1417أخأرش!.15-18

15-17.:02!مارخ:ا90

.4:ر!34:
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لودبار*((.فيكميئيلبنماكيرتيحبليئ)اهو

طلييما!فيداوداليهلثفأرشل

إلىشاؤكبنيوناثانبنتفيبو!ثفجاة6

يا":داؤدتهفقاك،آحزائاأماقةوآنخنىداؤذ

فقاك07"سثديياأناها":أجاته.ا(قفيبوشث

!!ائماإليلثسا"حسينتخ!."لاداؤذ:لى

مزارجصجميعصبإرجاعوآئر،أبيلثليوناثان

مائدتيعلىستأكلوأنت،إليلثتجذكشاوك

ياأنا"من3:وقاأمامهفآنحنى8دائحا((0

ا.تتتكلح!الأألامابيتههتتمحئىستدىا

ما"كل:تهوقاكصبباداؤذالقيلثفذعا9

.تولاكلخقيدأعطيت!ولتيت!لشاوككان

وعبعاك،وتنوكأنت،الأرضنتهفتفقح01

يأكلونه.قوتلهمفيكونتييهلأهلوتستيفؤلها

وكان."مايدقيعلىدائمافيأكلقفيبوش!توأئا

1؟فقا3.عبذاوعشرونآبئاعشرخمسةلصيبا

الميلثسئديليماأمرنيما"كل:للقيلث

التيلثمائد؟علىيأكلمفيبوشثوبدأ."أفعلة

صغيرأبنلتفيبوشتسثوكان12.تنييماجمىكواحل!

عبيذاصيباتيبأهلكلفصاز.ميكاآسمه

لأنهبأورشليتمشفيبوشثوأقاتم39.لقفيبوشتث

وبقى،الملل!مائد؟علىدائمايأكلكان

رجتييما.ينأعر!

والآراميبنالعمؤلببنيهزبمداود

9-5(،:99أخ11

،عمونتنيتيلثتونيئذيلثوتعد15

وتبعد،الأردنثرفيجناشرمجبرةجنودتقعلودبار::4

.البحيرةعنكمأ2

صغيرةمملكة:معكة.ح803رج:صوبة:0106

"أح!ن:داودفقال02مكانهآبنهحنونفمللث

إليئ((أبوةأحستنكماناحاشنبنيخنونإلى

بنيأرض!إكفجاؤوا.بأبيهيعزييماوفداوأرش!ل

سيلإهم:لحنون4ؤهمزغمافقال3،غقون

لأبيلث؟إكرامامعرينإليلتأرسلداودأتظن11

عليها؟"للاستيلاءتمهيذاالمدينةلتيستطيعواأم

روصفقمض4 يضفوحلق،داودرسملعلىحنود.

ثتم،الورفيجمنذثيابهميص!وقطع،يحاهم

ولأنهميهمخليماداودفسمغ5.أطقهم

:يقولمنإليهمأرس!لا،جاخجلينكانوا

أرجعوا".ثئملحاكمتنحمتحتىبأريحاإ)أقيحوا

يرءصيلأ

اصبحعد)ودانغمونبنوراىولقا6

آراميجندي"أل!عشرينأستأتجروايكرحهم

ألصععثتروآثتي،ءصوبةومنزحولتبيحتيق

لجثرجاليينرجلوأل!،"طودتمنرجل

يوآستأريسل،بالأمرداودسيغفلفا07!معكة

محشص

غمونتنوفخرخ8كليما.الجيشراسعلى

صص!س

،المدينيماهبالبمدخلجمنذيلحرلبواصطفوا

طول!3ورجاورحول!صوئهآراميووأخذ

التريإ.فبمو)تجغفصاومعكة

ينعقييماالهجوتمأنيوآد!رأىلخما9

وصفهمجنرو؟نختةإختاراخف!،واالأمام

الحنودبفييماقيادةوأسند01،الآرامئينلمقاتليما

،صلمص

.عمونبيلمقاتليمافضففم،اخيإابيشاقيإلى

الآراميونعلىقوقي"إن:لابيشاقيوقاك11

انجدك.غمونتنوعليلثتوقيوإن،شجدني

.الأردنشرقبتقعمنطقة:طوب.فل!طينيثرقيشمالى

6-91.:91أخ1رج:6-91

عاممنهم.ربةأى:المدينة:8
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إلهنا،ومال!شعبناأجلينوآثئأأفتثتخغ2

يوآب"ققلأمثئم3آ0"ح!ئايراةماالرب4وليفعل

أمامه.منفآنهزمواالآرامئينلمقاتلةورجاله

هربوا،الآراممينهزيمةغحونتنورأىولفا14

المدينة.ودخلواأبيشاقيأمامين!ءأ!ما

إلىورجغغفونتنيمقائقيماغنيوآبلمفآمخنغ

أوزشليتم.

أهماتمآنكح!رو!أنهمالإراميونرأىفلما15

وجنذ16تعضا.تعضهمتجقعوا،إيرائيلتني

كانواائذينالآرامتينوجنذهددعرز*الميلث

بمياد؟"حيلاتمإلى4ووافجا،الفراب!هرشرتى

فحشسذداودوسج17جيث!ييما.رئي!يشوباك

وهـح!الأردنوعتزإير)ثيلتنيرجاليجيئ

ص!--ص

لمحارتيه،الاراميونفاصطف.حيلاتمإلم!

شيماسثعلفمأهللثأنبعدأمام!منافآنقزموا8

شوباكوملفار!،أل!وأربعينمركبة

الملوفيجميعرأىفلفا91.هناكقائلأهم

بنيآأماآنبه!ثثرواأنهمهددعزرإلىالخاضعين

وخا!تلهمءوخقمعواساتموهم،أشراثيل

،.عصونبنينجد؟إلىتعودواانالاراميون

وبتال!ابمفىاوفى

خروجوقستوهؤ،الربيحجاءولفا11

والقادةيوآلتداؤذأرسل،الحرلبإلىالفلوفي

فسحقوا،اصائيلتنيجيثيى.كلرأصيىعلىمغه

فتقيئداودوأئا،يىبةهديضةوحاصرواعمونبني

أورشليتم،.في

شرقيلطمدينة:حيلام.3:ليخ!8هددعزر::16

.الأردن

اوا01

وتم!ثئىسرير؟غندابزدقاتمالتساءوجمند2

آمرأةال!ممطحصعلىفرأى،الفصرسطح-عل

فقيل،غنهافسأك03احاجميلةوكاتتتستجم

أورئازوتجة،أليعاتمبنحفتتشاقي"هذ؟:ته

وكاتتحالاعمادوارسملاإليهافأرستل04ا(الجثى

ئئم،مغهاأوناعقيهافدخل/وتطقرتآغتسلت

حبلىأئهاأحسئتوحين5بييها.إكرجعت

بذيلث.أعقمته

إلى"أرسيل:يقوليوآلتإلىداودفأرستل

غنداودسآلهجائةفلما07فأرسمقة((الجئيئأورتا

قاكثتم8،الحرلبوعزوالجيشيىيوآل!سلاميما

"-وآستريخليجقيلثوآكسعلتييلثإلى"إنزذ:له

جمندينهدئة2وتبعثةالقصرينأورئافخربخ

ولمالحرييمغالاتصربابعلىفأم9داوذ.

لم"أورئا:لداودقيلفلفا01.بييهإلىينزك

ينحئت"أما:تهوقاكذعاة،ا(تيتهإلىتخزذ

فأجابه11؟"تييكإلىتنز،لاباللثفا؟السفر

ويهوذاإسرائيلورجالالعهداتابوت:أورتا

الميلثسيديوقادةويوآل!،اخيامسايخأمقيمون

اوأشرل!وآكلتيتيأدخلفكي!،البزيإفي

".هذاأفغللأ،وحيايكلا؟زوتجتيمغوأنام

وغدا،اليومهنا"أقئمدإود:لهافقاك

أوزشليم،يخأاليوتمذللثأورئافبقيئ.ا(أصرئلث

مغةفأكل،داؤذدعاةالئآليصاليوموفب13

حيسثفناتم،مسا:خرخئم.ستكيرحتىوشرلت

بييإ.إلىينزذولم،الحرسىينام

يوآلتإلىداودكتتالضباحطقغفلما14

.ا:02أخ1رج:ا110
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"وجهوا:في!يقول15،أورئابيل!وأرستتهمكتوئا

وآرجعوا،شدبذاالمتالايكونحي!ثإلىئاأوش

يوآبلموكان016((وبموتالعدوفيضربهوراثهمن

أنىعيئموضعالأوريافعثن،المدينةيحاضر

المدينيمارجالافخرخ2.17أشذارجالافيهللعدؤ

وينالقادةتعف!لداودفسقط،يوآلتوحازبوا

داودوأختريوآلصفأرستل018الحئيأورئابييهم

يوآل!وقاك91.الحرلبلبجرىمابكل

فيجرىمابكلالمللثتخبر"بعدما:للرسولي

دتوتملماذا:وقاذغضمهثازوإذا02،الحرلب

اثذينأنتعتمونأما؟يتحاربواالمدينإسوليين

قتانتن321بالسئهامترموبممالثويىفوق

تاباصر،فيأمرأةهيأما؟تروب!نئ!ثبنأبيمالمجث

"52

فقيل؟السويىفوقأينطاحونةيخجرزمته

هذاللثقاكإذاالئويى؟"يندنوتمفلماذا

أيفماالجثي،أوريا"عباك:أحئهالكلاآ

3".ممات

يجميعوأخبرةد)ودإلىالرسولتفذقت22

عقينا"قوقي:لداوذ3وقا،023يوالمح!ب!أمرةما

فطاردناهم،ال!رييمافبلمتالناوخرجوا2الأعدا

ينبالسصهامالغد؟فزممانا24المديميما،بالبإلى

التيقث،قاذ؟لاينالتعفى!ات،الس!ويىفوقي

تهفقاك25".اجئيئاأورياعبذكأيفحاوفيل

يحزنك"لا:ليوآلتتقولاما."هذا:داود

تافيأحذا.يرحئملأالسئيفلأن،ذللث

حتىذللثتهفل.ودقرهاالمدينيماعلىفجوظث

".يتشخغ

.05-،هت9فضبروبهماإلىنلمبح:21

،ماتزوتجهاألىأورلازوحهوسصغت36

قناخيها،أتامآنتقتواحا37عقييما.فناخت

تهزوتجةفكانت،تيييماإلىوض!مهاداودأرستل

داود.فعقهيماالرلثواستاع.أبناتهوولذت

وتوبتهداودعماب

داوذ،إلىالنبيئناتانالرلثفأرستل21

إحدىفيزجلال!"كالط:تهوقالفجاةة

وكاق02فقير،والآخركنيأحذخماالمذلإ،

للفقيريكنولم3،اجاكثيرةودقرغتمللغنيئ

وك!رتورئاهاأشع!راهاصغير؟واحدةنعجبماغير

ينوتثرل!لقضيهينتأكل،بنيهوهغمقه

كأبتيه.جمنذةوكاتت،حضيهيخأوترقاكأشه

يأخذأنيمث!أنلبم،ضيفالغنيدالرجلفنزل4

أخذبل،للضيفطعاماليهئىوبقر؟غتمهين

فغصت05"لهطعاماوهئأهاالفقيرالرجلنعجة

"خيئ:فماثانوقاكاحاالغنيئالرجلعلىداود

يستوج!هذاصنعالذيالرجل،الرد!هو

فعلهماجزاءأربعايرو؟الواحدةبدك6.الموت

شققؤ".دون

ماهذا.الرجلهو"أنث:لهناثانفقال7

علقيكاقسحئلثأنا:اشرأئيلإتةالرلثقاك

شماوك،تل!ينوأنقذتلت،إسراثيلتني

علىملكاوجعلتلثوزوجاتإ،بيتهوأعطيمك

فأناتليلاذلككانوإن،مغاوتهوذاإسرائيل

-"

كلامياحت!رتفلحاذا9.للثاضاجمفه

الحىأورىداقتل!ت؟عيعىلبالفبيغوآريمبعت

.2:اهمزرجت1201
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آمرآولوأخذت،عثونبنيسحيض،بالسسيف

يمه!تلنجيلبعدجيلاوالآن01.لكزوجة

هذا".فغلتلاثلثتتلأ،إلأنسيلثينأحذ

عليلثاثيرأناها:الربوقاكماأيف!ا"وهذا"

وأدقحهن!وجالجثوآخذ،تييلثأهلينال!ثئر

-.الئهايىوضحصفيفيضاحعفنقرييلثإلى

الأمرهذاأفعلوأنا،ييراذللثفعلصتأنت13

وضمحوفبإمرائيلبنيصجميععيولبعلى

كإ"خطئث:لناثانداوذفقاك13الئها!".

خطيئتلثغقر"الرب"ةناثانتهفقاك.(إالرلت

بالرب"أستقنتلأئلثولكن14.تموتفلا

1(.يموتلكيوتاائذفيفالآبن،هذايمعيلث

تييه.إلىناثال!وآنصرلت15

داودابنموت

الرلثفضرتهأبئالداوذأورءلازوخةوولذت

أجلينالت!إلىداودفتضرع016شديدبمرضي

فآلتف17.الأرض!علىلياليهوناموصام،الواب

فرقضى،الأرضيعنييمقيموه"تيييماشيوخحوته

ماتالسئافياليوئمجاءفلفا018معفميأكلولم

يخيروةأنداؤدحماشيه3رجمافخات،الضبي

كناحياالصبيكان"جمنذما:قالوالأتهمبصوييما

له:نقولفكيفيكلايخا،يسقعفلاتتكلم

نفحئته((.يؤذقيأنيميهنالضييئ؟مات

الضححىأنفأدزذ،يتهاشسونداودهمور

الضبيئ؟((مات"هك:لهمفقاكثمات

الأرفي،عزفنهض02ا(0"مالت:فقالوا

بيتودخل،يياتهوك!ر،كلشعروسرخوآغتسل

.21-16:22رخ:11

طعائاوطتحتقصر؟إكتورفسخذ،الزدث

"ماذا:حاشتيإ3يىجالهفقالن21.فأكل

وبكيت،ضمتححاالصبيئكانحيى؟فغلت

فأجالت.22طعاما؟ا(وأكلحتقصتماتفلحا

لأئيوبكي!تصمصتحئاالصبيئكان"حين

ويحيايرخمنيالرلثلعل؟تعتمتن:قلت

أصه!ئم؟فلماذا،تئأفهؤالآنماوأ023الضبي

هؤ*أما،إليهأذق!أنا؟أردةأنأتلإرهل

لأ.إلى2ترجكل

عقيهاودخلزوتجتهتتشاتداودوعرى

وأحبه.شليمانسحماةآبنافولدت!معهاونام

فى،ص

النبىناثانلسالبعلىهذاحبهوكان25،الرلث

تديدئا*سخاةائذي

ربةعلىالإستبلاء

أ-3(.:أ!226)1

تنيعاصم!،رئةمدينةيوآل!وهاجغ

تنداودإلىوأرمتل27.عق!يهاوآستوك،غفون

ميا؟علىوآستوليتيىئة"هاتجمتيقهى،:

وآهحثمالجيشيبقحةالآنفآجمعص28المدينيما.

أنا،آخذهالاحتىأشآوخذهاالمدين!على

كقهالجيثىداودفجمغ92بآحمي".ضدغى

عل!يهاتوآستولىفهاجقها،رئةإلىوساز

وكان،ملكامالإلهرأس!غنالتماص!وأخذ03

حخروفيهالذهمبينرطلآعث!رثلاثةو!نه

المديخيماينداودوغنن.رأجمهعلىفوضعه،كريم

جمنهاس!كانهاوأخرخ31جذا.رأيرةغنائم

وفؤو!يوالتوارجصبالقناشيرالعقلعلىوأج!رهم

.الربصهأكطيديديات25
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ليأكلته"وقامتغرقييما.فبأخيهاأمنونهكذا.الفئنبصاعةالاشتغالوعلىالحديد،

".)ختيياصينامي"تعاتي:وقاكفأمستكهامعرجغتئم،عضونتنيمال!يجميعصفعك

فاج!ث!ةهذ؟.أخيبائغضئني"لا:له2!فقاتت0أورشليمإكالمجئني

فأنا13.أ!آتفقفهافلا6إمراثيل2أبنايفعلهالا

كواحدتكونألا،وأنت؟بعاربأذخ!أينولامارأمنون

لافهؤ،القيلثفكفمص،إسرائيلفيالسئقهابينجميلةأختداؤدبنيلأبشالوتموكان31

يكلالمجها،تسم!أنفرقفن014ا(كنلثتمنفنيب!وبنغص02داؤدبنأمخونفأخثها،تامازآسفها

وآغتضبها.عتي!،وهجغلأئهاصعمامنالهاوكان،المرض!حاالححث

الحتمنأشذبغفاأمنونأبغقعهااثئم5أسمهصاحبلأمنونوكان3.عذراءكاتت

."آنصريخأ"قومي:لهاوقال،إئاةأحمهاالذ!ايوناداثوكان،داودأخيشصيبنيوناداص!

أعظغشمرهذا؟تطرذتي"لماذا.تهفقاتت16آبنياأراك"ماليةله3فقا04حذاذكئارجلا

ودعا17لهايسضغأنفرقضن".بيقعلتةجم!فالهانفقا؟"تخيرنيألا،فيوظيوئاتنغئمالضيلث

البالتوأغلقعنيهذ؟"أخرفي:لهوقالخابمهفقال!.ا(أبشالوماخمتتامار"اجث:أمنون

تنالتلأذتموشىثول!عليهاوكان018"وراعهافإذا،وتمارضىسريركعا!"تئم:يونادال!

فأخرتجها.يثقهيهتسنكنالعذارىالميلئيأختيتاممار"لتجى:لهمقلليزوزكأبهكجاء

تامارفذزث91.وراءهاالبالتوأغفتئمالخابتدهافمينعيئئأماتمالطعاتموفهئئيوتطجضني

وغطتالموش!ىثوبهاومزقت،رأمصهاعلىرمادافجاء،وتمارض!أمنونفناتم6."آكلوحذها

عالئا.تجكيوراحتيتدهاوجقهاتامار"يتجى:أمنونتهفقال،تزورةالقلأ

أخوفيفغل"هل:أخوهاأبشالوملهافقاذ02.يدها"ينوآكلكع!ضيزأماميوتعملأختي

فهو،اختيياالآنآسكتي؟مغلثشيئاأمنونالفصر:نبلئاماريقوذداودفأرسل7

فآعترلتالأمر".هذاظبلثفبتحرولاأخوفيتهوآعقايئأخيكأمنونبيبإلى"إذهبي

داودوسيع21.أخيهاأبشالومتيتيخأتامارفأخذت،متلقوهوإلي!فذحبت8طعامالا.

تشالمليهنجذأفغصت،تجرممطمابكلالقيلث.وقلتةأمامهكعكاوغمقتوعخحتدقيقا

صو

آبنهفهؤتيحبهكانلأئه،أمنونأبييماأذئةأنفرفضن،أماقهوسكمتالمقلاةوأخذقي9

صص-ءرومى،و2صء،ء

ولابشرأمنونيكلئمفلمابشالومأما22اليكر.مينكلكم"اخرجوا:حولهلقنوقاكياكل

أخته.تامارلأغيصابهأنجغضهلأ؟له"،بخيرأمنونافقال0.جميعافخرجوا((.جمندي

غنميجرونالحرازونكانستتينيوتعد23ينقآكلغرفتيإلىآالفعا"أدخلي:لتاماكأ

مدينةمقبالقرصبحاصور!بعلفيأبث!الومإلىبهوجاءتالكعلثتامازفأخذتاا.لجىبلث

أورشليم.منالثمالإلىكم25تبعدحا!ور!بعل:13023
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وتي.إلىالميلثتيجحيغفذعا،أفرايم

يا،"جمندى:له2وقاالميلثإدوجاء"3

إلى!يوحاشمئكأنت3فتعا،جرأزونستدي

لا،أبنييالالا:الضيلثفأجاته025ا(الويدة

فمعقي!فألحىدا.عليلثنحقللثلآكلنانذهح!

يذهب"إذا:أبشالومفقاك026باركهبل،يقتل

"لماذا؟".القايثفقاكأخي".أمنونمعنا

وجميغأمنونمعهفأرسل،أبشالومعتي!فألغ27

.ىالفلوفيكو!هو!ةأبثالوأوأقام.الخيلثلني

سيهرإذا،"إنتبهوا:يرجايهأبشالوموقاز28

أنا.تخافواولااقتلوة،آقتلوكللكماوقلتأمنون

ففعلوا092"يىجالأوكونواءفت!ثمحعواأمريمم

وجمبواالميلثتنوفقاتم.أمرهمكمابأمنون

وهربوا.بغاتهم

إن"لداودقيلالطريقفيهموبينما03

س!صص
احد.علىابقىوماكلهمبنيلثقتلابشالوم

كذللث،الأرفيعلىوتمادثيابه*ومرقفقام31

تذييما.تينووقفواثباتهمحاشيييمارجا،مرن

"لا:داودأخيشتمعيبنيونادال!فقاز33

جميعقتلأبشالوآأنالميأسحديياتح!يبئ

تنويوكان،وحدةأمنونقتلوإئما،تنيلث

تصذقنلا033أختهتامازأنخضتأدبشذذيلث

".وحدةأمنونقيلبل،قيلوابنيلثجحيعأن

فرأىالحاريروتطئغ.أبشالوموهرل!3

مجايبحورانيتمطربتيعلىيسيرونكبيرأجمغا

توكهم"ها:للقيلضيونادا!فقاك35.الجتل

العبارةهذهنؤأ،الملوككود!ةود!ةأدمالرموأقام:27

اليونانية.الزحمةفي

جناضر-بحيرةضرفبتقعآرامبةمملكةخرر::ل!

إد!فا36".س!ديياللثقلحتكما،مقيلون

ورقعواالميلثبنوجماءحىكلاييماينفر!

رجاليوجميعالضيلثوبكىبالبكاء.أصواتهم

.اشديابكاءحاششيما

بنيتلماقيإلىوآلتحأفهرلتأبشالوموأما37

أئأفاآب!يماعلىداودوناخ.خشوز"تيلثغميهود

سينين.ئلاتتجعشوزفبأبشمالومتموأقا038طويقة

"ءآ93
بدالانه،ابشالوتملقاءإلىداودوشتان

.أمنونعلىحم!يخيمانحأيمشفى

أبشاومرجوع

داودأنصرويةبنيوآل!وعر!ت14

وجا!بتقوغإلىفأرستل2،أبشالوتمإلىآشتمان

"تظاهري:لهاوقاكحكيمةبآمرأ؟هناكين

بك،تتزثنيولاالجدا؟ثيالتوألسسي،بالحزدب

قئحخ،علىعديد؟أئام!مقتوخكآمرأ؟كويى

((.للثأقولهيماكطميإالمللثإلىوروجمما

للقيلث.تقولمايوآل!لهاوقاك

إلىوآنخنتالقيلثإلىالقرأةفذهت!ب4

2ءص

المللث((.ايها"ساجمذني:وقالتالارضيى

أرطةناأ":فأجاتت"؟حاجتلثما":فسأتها5

ششاجراآبنالطستديياليوكان6.زوجيتوفيئ

ففرلمحت،بيتهماتفصلتنيكنولم،الترىلهلب

الغشيرةجحيعفهختم7.وقتقهالآخرأحاهما

أنيقامالنقتلهأخيهتاتلإليناسئمي:وقالواعلي

أيضاالوايىثيهيكونذيلثفعلوافإذأ،له

لاصه.أبشالومجدهوتلمايحيث3:3رج

عنهاويعدأورشلبمجنوبمايقعموضع:تقوعة1402

كم.ا5
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تتر!!نولا،تقتتائتيأمليجمرةوئطفئو!

".الأرضيىوجيماعلىنسلأولاآسفالروجي

تييلب،إلى"غودي:للمرأ؟القيلثفقاك8

الئوم"علي:المرأةفقاتب09"بالمطلولبأقومفأنا

ا!كلفيأبيتيماوعلىالميلثسمدييا

فقاك01."بزيشينيوعرشئةالضللثواجكن،تفغل

إلى،ب!تجيي،أحاتهذدفي"إذا:الميلثلها

"أكذ:تهفقالت".بعا"مقللطيتغرض!فلا

أئهاأشاهاإلقلثالرث+وآجغل،عوتكلي

جريمةآنجبلذميثأرالذييرتيهبفلا،الميلث

ص-س

هؤ"حيئةلهافقال.ا(الاخرابنيويهيلثاخرى

علىآبيلثرأسينشعرةشفطلا،الرلث

.""الأرض

الميلثستدييا"دعني:القرأةفقالب12

فقاتت013""تكلمي:قاك!((آخر!يئاأقو3

التإ؟شعبعلىممايلأشرانويت"لماذا:القرأة

حكمت،الميلثأيها،ليحكمتيمافأنت

نفيته.اتذيآبنلثتردلالأئلثنفسيلثعلى

ر!ءه

تصبولبكما:ونكونكلنانموتانبا؟الا4

يرياولااللةلكن2شيمحمعهولا،الأرضيعلى

يطلأنلرياهوولا،أحدحياةعكيقضيئأن

و-ء--.!09
كأفاناوالان15.منفاةيعنهبعيدامنصي

الش!بئلأنالأمربهذاس!دقيالميلثلأكتتم

لعئهالقيلثاكلم:نفسيفيفقل!ت،قددني

يل!ينوينمذلبلييسمعافالقيلث6.يساعاني

ينرأبنىأنايزيلنيأنيرياائذيالرجل

ليكن:وفل!ث17،شعتةاللةأوزثهاائتيالأرضي

02!يثى؟-91:413تث؟9-92؟35عدرج:11

سمدييالائلث،ليعزاةالميلثسئديوعا

إلهلثوالرفي،والمثتزالخيرقهمصفيالت!كضلافي

.((!ثيكون8

شيئاعئيكئمي"لا:الضيلثافأجاتها

سئدي"ليتكلئم:المرأةفقالت.ا(أسأللثيما

هذافيياليوآدص"هل:فقاك91المللث((0

لاالضيلثستديياوحيايلث11فأجابت؟"كفه

للث.الحقيقيماغن-قوليتساراولاتميئاأحيا

!ء

ولفننيامرنيالذقيهوجي!ثيلثقائايوال!،نم

الالريقيماهذ؟إلىتجأوهؤ02+الكلامهذاكل

كجكيماجكخةولسئديالأقر،هذالت!وييما

فيتحذثماصجميعقهمصفبالت!ملافي

".الأرضي

أنا"ها:ليوآتالمللثقالذاطثوبعد21

".أبثالوتمالفتىولمدفأذهث.ئريذمافاعل

ودعاالأرض!+إلىبوجههصلوآل!ءفآثحنى23

برضاكأنغمأئيعيصث))اليوتم:وقاكللقيلث

((.للثقلتمافعلمتلأتلث،الميلثستدييا

إلىنجأبثعالوتموجاءجشوزإلىيوآدثوذقت3

أبشالولم)الينصرث:القيلثفقاذ"2.أورشليتم

دابلهومافآنصردت".وجهييرىولابيييماإلى

القيلث؟

أبشالوميصالحداود

رجل)ورال!يككأصجميعفبيكنولم25

جمني!في!كانفا.كأبشالوتمبخمايإت!ثهور

خلقإذ)وكان36رأشإ.لحميماإلىتديهأسفل

بثقلكانلأ"نةستبماكلآخرنبرأسييماشعر
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بالوزد!جمثقاليجمئتيالشمعرهذاوزن"بلغص،عليإ

وآبتةتنينتلاثةلأبشالوتموولذ27.الرتهى

المننهر.جميلةوكانتتامارسماهاواحدة

قاتتهوماسنتينبأورشليمآأبثسالوموأقاتم28

هذهليحميئيوآدتيتوسئطفأرستل92.الميلث

ثانية،يتوسئطهفأرستل.إلييماتجىفلم،المقابقة

يوآلتحقل.،انظروا؟يعيد؟فقاك03.فرقفن

فآذقبواشعيرا،مزروعوهؤحقليبجايب

الأمر.فنفذوا."بالتايىوأحرقوة

ممزقةوثيمابهم،ستدهمإلىيؤآتع!يافجاء

بالنار".حققل!أبشالومع!يا"أحرن:وقالوا

وسأته؟تي!ي!لبأبشالوتمإلىيوآلثفأسرع31

فأجاته:32؟"بالنايىحقليعبيذكأحرق)الماذا

لأطفت،ورا،كأرسلتحينتحضرلم"لأتلث

بينجاةلماذأتوتسآلةالقيلثإلىتذهبأنينلث

والآن.هناكبقيتلوليخيراتجشوز؟كانين

فيئذنئاكنثفإن،القيلثأتايلدغنيساجمذني

المللبإلىيوآبلمفذه!33".فلمقتفنيشيء

علفدخل.أبشالوتمفآستدعى،بالأمروأخبرة

فقتله،أماتهالأرض!إلىبوجههوآنخنىالميلث

القيلث.

أبشالومثووة

وخيلأمركبةأبشالوئماتخذذللثوتعذ15

باكرامحيسىوكان3لخدمييما.رجلأوخحسين

تهكاتتتنفكل،المدينيمابالبطريتيجانت

.خا:2رخ:حبرون:5107

.3738-:13رج:جشورة8

أهؤ14

أبشالوميدعوةالقللضإلىتحتيهتمأنيريادعوى

فيجيب:؟((أنمتمدينةأئة"ين:ويسألهإلييما

ا.إشرائيلأيإطأحديندجدبيا"أنا

صالحةقضيتلثانظز.دا:أبشالوملهفيقو33

".لكسمم!كلالقيكجمنذأحذلاوليهن،قويمة
ا!-ص

هذهفيقاضئايجعلنيقن""ليست:يقولثم

ودعوىقضتةتهمنكلفيجيئني،البلاب

صسص،4

امامهلحنحنيالرجلاقترد!فإذا5".فانممفه

ويفتلة.وئمسيكةإلي!تذةيفاأبشالومكان

اثيل!ربليجمغصمغذلمجثيفغلوكان

فسقت،الميلثإلىلتحتيهموايأتونكانواأئذبن

الحيلإ.بهذص؟قلوتهم

للمللث:أبشالومقاكستوابصأربم-وتعد7

ائذيتذرينأونيئكأحبرونإكأذهب"ذجمني

تجشوزولفبتعذوأناقل!ثلأئي8،للرتتتذزته

تهاتذئمأوزشليتمإلىالرب2رذفيإنتتآراتم

إذه!ثدا:المللثلهفقال09،حبرونفبالدبائغ

"اوأرسل.حبرونإكوذهتفقاتم".بسلام

إسراثيلأسبا!صجميعإلىرسملاجفيةأبشالوأ

فقولوا:،البوقصوتستميعتم"إذا:وقاك

مئتيأتشالومودعا19."حبرونيخأأبث!الوممالث

نئيماسلامةعلالذعوةفلئواأورشليتمينرجلى

الذباثغيقذمهؤوفيما012شيثاتعلمونلاوهم

أخيتوقلطلبيخأجيلوة!مدينهإلىأرسل

أبشالوآثورةوقوتتداود.مسشارالجيلونى

3أنصارؤدزايذالقيلثعلى

منالفريماال!الإلىكما"يبعدموضع!جيلوه:12

.حبرون
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أال!شليممنفىاود!ايرب

قلولتأنكاداوذالقيكأخبرتنفجاء

داوذفقاك14.بأبشالوتمتعئقتإسر)ئيلرجالي

"قوموا:أورشليتمفيمغهائذينحاشييهصلجميع

أبشالوتم.مقلنانجاةلالأنالمدينةمنفوفي

بناوينزذعتينايطيقيئلاالقسيرلأأسرعوا

1(.السئيتيبحذالمدينةويضرلتالثئر،

ستانايرتئيإماكل"نفغل:حاشينهتهفقاتت"ا

تيييماأهلوجمصتالمللثفخرج16اا.المللث

بالقصر.للعناييماالجو)رتيينعشثر)ونرك،وراء!

آخرجمندوقفواالمدينيماينخارجونهموبيما17

حرشهجميعالميلثأماتمافعمر8فيها،تيب

،3ء40

جت.ينتبعوةرجلمثيماوشا

"لماذا:قاقيهمااتجتيئلإتاقيالمللثفقاك91

خدمةفبكنإرجعأيضا؟معناسائرأنت

عنأيضاوقنفيغريحبلاطث،الجديدالضيلث

اليوتمآخذكفلحاذا،حئتناالبارحة02.وطيلث

أذقب،أبنإلىأعردتلافأنا-مغنا؟لتتشرد

الربوولر!ث،قولجثتنيمغلثوخذفآرجغ

هؤ"خيئ:إئا!بفأجاته21((0أممانويرايخقلث

س!وا:،كنتحيثحا،المللتسئديوحيالرلت

تهفقال022"أناأكونفهناك،للحيا؟أوللموب

جميعصمغفعيزوآعبر((."إذهث:داود

تب!صنالئئجبجميعوكان023وعيالهمأصحايه

غبرئئم.تعبرونالقيلثوأتباعءعظيمبصوب

أمام!كلهمأتباعهومر!قدرونواديالقيأ

ال!ري!دة.نحو

ح.8ةها!مرج:جت:18

أورشليم.أسواراسفلعنديقعةقدرونوادى:23

ومعههناكالكاثنصادوقوكان2

ص،صير
جايتفوضعوة،العهدصتابوتيحملوناللاويون

وجميغالضللثخرقيحئىتانيةيرفعوةولمأبيائار

الضيلثفقاك25المدينيما.ينمغهاثذين

فإن،المديتيإلىالغهدتابوت"رذ:لصادون

مغإثاةويرينيترذفيقهؤالربء،رضيئ

مابيفليفغل،عتيتخفىوإن36،قسكيه

"اثنهر.:الكاهنيلصادوققاكئتم27".يشاة

وأرجغأبياثازبنويوناثانآبتلثأخيقعصنخذ

فأنتطرأناأقا28.المدينةإلىبسلامأبياثارمع

خ!ريجيثنيحىالمريةفيالتهرمعابرجمند

الغهدبتابوبوأبياثارصادوقفرجغ092ينك!ا"

.فناكوأقامماأوزشليتمإلى

باكئا،"الزيتونيجتلداؤدوصجذ03

ائذينوجميع،حافسايمثصيوهومغطىووجهه

.تبكونوهموصجدوار4ووس!همغطوامعه

معالئاثرينين))أخيتوفللداوذ؟وقيل31

نصائغرلثيا"حؤذ:فأجالتأبشالو!ئ!"

حماقيمالا.إلىأخيتوفل

ليسحذدتهالجمليمةإلىدإودوصا!و(صا32

وعلممرقة"وثيابة،كيالأحوشايلاقاو،هناك

قيئعترلت"إذاتداودتهفقاك33.ترال!رأسيه

كأتجعستإذاوليهن34،عليثق!يلأجملأكضت

ائهاأخاملثأنا:لأبشالوتموفلمتالمدينيماإلى

،كوشغقبلجمنأباكخدسثكماالقيلث

أخيتوفل.صنصائح!شيلعلىعوئاليكضت

الكاهنالط،وأبيائارصادوقهناكومجنذك5

الثانيةالجهةمنأورشليمعتجاه:الزيتونجبل:03

قدرون.لوادى
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الميلث.قصرليئتسفعمابككفأخبرهما

ويوناثان،أخيقعمىآبناهماأيضحاوجمنهذذ36

فعاد37".تسمعونماكلمحغفماإليئفئرسيلون

أورشليغ،مدين!إلم!،داوذضديق،حوشافي

تدخلها.أبشالوم!كانحين

وصيباداود

بقليل،الممةداودتحبرأنوتعذ16

جمارانيومغه،مفييوشحثخادم،صيباصادقهلم

ومثة،زبي!بعنقودومئة،رغي!مئئييحملالإ

الميلث:فسآله2خملأ.وزنأخضرتينقرصى

لأهل"الحماراني!فأجالتهذا؟"كل)المن

الحند،لطعاموالئينوالخبز،للزكولبالقللث

".في-إلبريةالئ!أنهكةمنليشردتوالخحر

!ولاذ؟"أبنضيبوشث"أين:الصيلثفسأته3

قاد:لأكانهباورشليتممقيم)اهو:صيبافأجابه

فقاك04"أجبطلثاصرائيلبيتإلىيعيااليوتم

1(.لثمفيبوشثتميكهما"كل:القيلثته

أنغمليتنيوطاعة"سصمعا:لهوقاكصيبافآنخنى

1(.القايثسئديبابرضاكدائضا

ولث!معيداود

تحوريهآ!إلىداودالقيلثوضلولما5

أسفهشاؤكقبيلهين،هناكينرجلخرت

أثنارفبالفعناتيصبوهو،جيرابنش!معي

بالججار؟،وحاشتتهداودوقذدت6خروجإ.

عنيسبرونكانواوالقادهالحنوبجميغأنرعتم

فييقو4فحمعيوكان7.تسارهوغنتمييه

.اخ6؟3رجتبموربم:1605

16و15

رجليا،قاتاسةيا.اخرفي."اخرفي:تعنايه

ائتيشاوكتيبيدماءينلتبد.آنتقغالر08السئو2

تدإلىملكلثوسلتم،مكانهوتلكتمتفكتها

لأنهثسكتجزاءتنالأنتوها.آبيلثأبشالوآ

.3"مابسايخث

"كي!؟للقللثصروئةبنأبيشافيفقاك9

دعتي؟القيلثستديالغتمثالكلثهذأتلغن

ياولكملي"ما:الضيلثفقاك01."رأستهأقطغ

الرلثلأنالئعنابتضثدعوة،صروتةتني

يسآلهأنالحقلهفمن.داود"إلعن:لهقاك

لأبيشايداود"وتاكهذا؟".يفغللماذا

ينخر!الذيأبنيكان"إذ!.حاشييهصوجميع

هذابالحريفكم،حياقييطل!صملبي

بذللث+أمرةالرب3لأنيلغنذعوو؟لبنياميني

إلىاليوتمليئلعتتهويحؤلبؤسييرىالرلثلغل

فييسيرونورجالهداودوبهان13خيم".

وهؤ،مقابلةالجتلفبيسيروض!معي،الطريق

ووص!ل14.والترالببالحجارزويقذ!تيلعن

وهما"ردنإلىمغهائذينوجم!عالقللث

هناذ.فآستراحوا،متغبون

أورلث!ليمفيأبشا!م

اشرائيل،رجاليونجميعأبشالوماوأتا

فلقا16همعهموأخيتوقلأورشليتمإلىفجاؤوا

على،داودصديق،الأكيحوشمافيدخل

.لمحي،الصللث"لتحى:لهقاكأبشالوم

وفاوك"أهذا:أبثالومتهافقاك7ا(0القللث

فأجالت18؟"ترامفةلمباللثما؟داودلصديملث
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آختازكاثذيوأذتأرا!قة"كي!:حوشماقي

إسائيل؟رجاليوجمجعالشئبوهذااليرئث

اتذيفضن،وتعا91.اقيمومعلثأكونفللث

أباكخدمتأفكا؟آبطأنتأماأخام؟

".أنتأخذظث

رأيكم؟"ما:لأيختوفلأبشالوموقال.

على"ادخل:أخيتوقللهفقال21؟"نفعلماذ!

بالقصر،للعناييماتركهناللوافيأبيلثجواري

مكروهاضرتأئكجميعههاإسرائيلتنوفيسمع

.1(مغلثاتذينصجميععزيمةفتقوى،أبيلثمن

ودخلالسمطح-علىخيقةلأبشالوتمف!نصتت22

ائيل.!تح!يينتشهدعلى،أبييماجواريعلى

كماالأثامصنللثفيأخيتوفلنصيحةوكاتت23

لداؤذ،كاتاهكذاالتإ.جمندينكاتتلو

لأبشالوتم.كاتتكما

أبشالوميخدعحوش!اي

لأبشالوم:أخيتوفلقاذهذأولعد17

لمء?صصص6
والاحقفاقو!رجلال!عثراثنياختار"ذعني

متغبوهؤعقيه2.وأهحمصالفيلةهذ؟داود

!ر،،

الذينجميعفتهرب،وارجمبهالعزجم!وخائر

المخعحبج!غوأرد،3آنفر)دعاث!وأقتله،معه

زوجها.إلىالعروصيهـجوغفترجعون،إليلث

ال!ثئعتيجغلوحذةالرخلهذاعلى2فالقضا

لميرص!م!

جمندالنصيحةفذممنب04إااسلانبيعيشكله

إسرائيل.شئيوخصصجميعوجمنذأبشالوتم

حوشايلي"هاقوا:أبشالوموقاك5

مماالوقتبعضتتطبالحاتالتمبئةة17091

ت-22،ا)آهبالامرداودإعلامعلحوشايباعد

17393و16

جاءفلما6.أيضا"هؤيقولمافنسمغ،الأكيئ

آرتأى))هكذا:أبثالوملهقاكحوشاي

فالا؟أمبرأيهنعملفهل،أخيتوفل

"نصيحةةحوشمايتهفقال7؟"نصيختلث

تعرفأنت8.المرةهذ؟صالحيماغيرأخيتوقل

فهمغضبواوإذا2اأشياهمكمورجمالهأباك

خبرةلهوأبوك.أولادهافقذتال!رليمافيكا(ورلمئيما

الآنولعله9.الحنودمعيبيتلافهؤالحرلبفي

ء.،صكل

فإذا،آخرمكالؤفبأوالكهوفاحدفيمختبى

اسمامعون1وسمغالبداييماليئرجالمجثتعف!أخهرتم

هذ؟ونب01.أبشالوتمأنصارإنكستر:تالو!

الأسدكقلبقلحهائذيالجئارحئىةالحمالي

نأيعرفونإسرائيلتنيجميغلأن2،خوفايذولب

"لذلجث.جبابرةمغهائذينوأنجئارأباك

إسرائيلتنيجميعإليلثمجمميمبأ!أنصحلث

شافئعلىائذفيكاشمل،سئغيئرإلىدانين

في؟افنلا!ه."تيتهمشحيربنفسيكوأنئآالبحر

الندىكماوئباغتةهؤ،حيثالأمايهنأحد

مقأحاولاهويبقىفلا،الأرضيباغت

يحملمدين!إكلجأوإذا13حيارجالهجميع

إلىوتحروضهاحبالأإليهااسرائيلتنيجمغص

".خصاةولافناكببقىلاحتئالوادي

إسرائيل:رجاليوجص!تأدحثالوم"فقال

نصيح!ينخيرالأكىحوشاقي"نصجة

نصيحيمابخفشيل!قضىالرلثوكانأخيئوقل".

بأبث!الوتم.الشئرلئمزكالضائبهأخيتوقل

18(.)فللحربالإستعدادعلىوداود
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و!بهداودننبيه

ولأبياثاهـلصادونحوشايقالاثم5

أبشالومأخيتوفا!نمتى"هكذا:الكاهنين

فأ!سيلا016أناتضحتهوهكذا،إصائيلوفصيوقي

هذ؟تيحثالا1ةلهوقولاسريعاداؤدوأخبراالآن

أسرخوليهن،التري!ليئالأردنمعايرجممذالقيقة

اتذينوجميعأنآتفنىلئلاعبويىهاإلى

آنتظارعلوأخيقعص!يوناثانوكان17.دأمعلث

لملاتهصاتأورشليتمبضاحييمال!شوتجلعينجمنذ

إليهمافذقبتالمدينيما.دايخلتظهراأنيقدرا

داودوأخبرافآنضرفاوأخترتهحا،جارية

وأئا،أبشالوتمفأخبرفئىفرآهما89.القيلث

رجابتيتإإلىووضلاصيرهمافيفأسعاهما

فتزلاها،.يئر3دايىنمبلهوكانت،بحوريمفي

اليثر،فمصعلىوفرشتته5جمطاالقرأةإفأخذب9

شيئا.أحايلاحظلاحتىسمميذأعليهونثرت

الميتفيالمرأةإلىأبشالوتمرجالفجاء02

فقالت؟!ويوناثانأخيمعص!"أين:وسألوكما

ير

تجدوهما،فلمففتشواالنهر"."عترا:لهم

أورشليم.إلىفرخعوا

ودهباالئرمنخرجا،آنمرايهموبعد21

له:وقالا،أخيرفا!بنصيحيماوأخ!راةداودإلى

داودفقاتم22بسرعبما".الئهروآع!رواإ"قوموا

واديفبتقعوعيالميضبنعبنأوروجلعبن:17

أورشليم.شرليئجنوبقدرون

.ح3:16رج:18

.11-12:12رخ:21-22

.12:ر!23:15

3!.ة23تكرج:24

يى:بتهيوابيجايلإيطعيلىهويزا:25

طلعانفا،الأردنوع!تروامعهائذلنجمررو
.-!ا

.جميعا"9غبروهحئىالضب!

يعمللمدصيحتهأنأخيتوفلرأحافلما23

مدينحإ.فيتيتيهإلىوآنصردتحماتةيهت،بها

وماتنفممهخنقبييإ،شوونرتبأنوبعذ

أبيإ؟9.قبرليئودقت4

هـوعترمحنايتمإلى2فجاداود!وأما

إسرائياترجاليوجميغهوالأردنأبشالوء

للجيثيىقاثلأايوآل!بدلعماساوعئن025معه

ائذيوهوالإسماعيليئي!تزاآسمهرجلآبنوكان

أتمصروئةأختناحاش!بنت؟+أبيجايلترؤخ.

بأرضرإسرائيلورجالأسمأبمشاآو26.بوآلت

جلعاذ!ه.

جمابةمحخايمإكداوددخولوجمند27

تنيعاصمه3رئةمديمه2ثناحالثنبنشويى

ة13لهدبارمنعحيثيا!بنومماكير،غمون

فقاموا28،"روخلبتمينالجلعاديلموترهـلأفي

خزفيوأوعيةودشوتافرشئامعةوائذينلداشد

وعذيئاوفولأوفريكاودقيفاوشعيراوجنطة

بقروجبنوغتماوستمناوخ!لا92شثعوتاوجمصا

وعطشواوجاعواتيبرايكونواأنئذ"لا:وقالوا

الترئإ".نب

16-2.17:أفيارج

!دخهاإحدىومحنايمالأردنسرئيتمتدجلعادارض:26

ل!.24)آ

4!.؟9رجلودبار؟.ا:11ر!:ربة:27

لبحيرةالفربالجنوبإلىكلم25يبعدموضعةروجليم

جناشر.
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وموتهأبشاومهزيمة

قادةعتيهموأقام،جيشهداودوأعذ18

يوالص،بقياد؟ثلحاوأرصسل02جمئالتوقادةألوفي

وثلئا،يوالتأخيصرويةبنأبي!ثاقيبقيادهوثلئا

أيضا"أنا:لهموتاك،الحتيئإتايبقيادة

إذالاتههنا"تبقى:فقالوا3".إلبكمأنضحئم

فهذايصفناماتلوحتىهرتاوإذاسيءأصابنا

عثترةفتساويأنتأمائهما،أثرأتتركلن

المدينيمافبهناتيقىألطفالأحسمنيئا،آلالت

حستئاتروته"ما:الميلثلهمففاك4لتجذينا".

الجيش!وخرض!المدين!بالبعنذووق!((.أفعله

ء??؟?
ليوآدتا(خيلث!وقاكالفا.والفامئةمئةكلهم

أبشالوتم((.بالفتى"ترفقواةوإتايوأبيمشاي

فيقادتةالقيلثبإأوصىمماالحنودكلهموشيئ

أبشالوتم-شأفي

رجاليلمتالىال!رليماإلىداودجيمث!وخرت

أفرايتم*.كاب!يخأالقتاذفجرى،اسرائيل

رجالأماتمإسراثيلرجالاهناكفآنك!سر7

أليويمذيلثفيعظيمةضجرزةووقغت،داوذ

منتشيرأيالقتالوكان8.ألفاجمشرونفاقيل

ل!ء!
المتقايلينينالغابةوافترستبكلها،ال!رئ!

ص.اليومذلثليئالستيفآفترسيماأكثر

-9
وكان،داودرجاليلتعفيابشالوموللاتى

ملتفيماشجر؟تحمتابغلافعترتغلعلىراكبا

ينالبغلترإنوما،بهارأصسةنعيقالأغصال!

.والأرضالئماءتينتذلىحتىالشحجرةتحمب

معقفاأبشالوتم"رأيا:اصيوآلتفقاذرجلفرآة01

وممطالأردننترقيتقعمنطقة!أفرايهاغابةة1806

فتقولالسبعينيةالزجمةأما.17:15دىفيمذكورة

رأيتهكنت"إن:يوآل!له"فقاك.بالشجر؟"

ع!ث!رةأعطيتلثفكنت،عليهتقبض!لمفلماذا

"لو:الرجلفأجابه12وجزا!ا".الفضةمن

يديرفعتلماالفضة-منألفكفىثيئوزن

علىللثقاكالقيلثلأن،القيلثآبزعلى

علىليحايظوا:وإتاك!وأبيشاقيأنتمسايينا

لخماطرتلمذيلثغيرفغلتفلوا3.أبشالوتمالفتى

ولفمت،شي:الضيلثعلىيخفىلاإذ،بحياتي

وقتاأضممع"لاتيوآد!فأجابه014لاصمذيأنت

جرالب،ئلاثب!لإهوأخذمغلث((.كهذا

وست!نيئحيتعذوهؤأبشالوتمقلبفيفأنشتتها

حاييمنعترةبهأحاطأئسئم5.المثمجرة

وتتلوة.وصهـبوةيواقيسلاح

القتالي،لوت!البوقيديئيوآل!ونفخع

اسراثيل.جيشيىئطازد؟غنداؤدجيثىفآرتذ

فيعميقجبفبوزتوهأبشالوتموأخذوا17

وهرلصالحجالؤ.ينكومةفوقهوجضوا،الغابة

خيقيه.إكواحدكلاسراثيلجيتنيىحميع

!فنص!بالتف!يه!نىحيايهفيأبشالوموكان

تحقأليإبن"لا:قاكلأته،يرالميلثوادي

نصتلدعىرهؤ،بآسم!التصتودعا."آحمي

.اليومهذاإلىأبثعالوتم

أبعثالومبصتأيعلمداود9

ليوآلت:صادونبنأخيضعم!قاكثتم

ينلهآنتقماللةبأنالميلثواب!ث!راسرعلادعني

تحمللااليوتمأن!ت":يوآل!فأجاتة002((أعدائه

القيلثفآبنآخريومنمبقحمفهابل،نجشرىأئة

27(.ت24:)17محناشيمكابة

أورشلبم.جوارفيتقعالملكوادىة18
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"إذقث:الكوشىلجدهيوآل!وقاك021"م!ات

الكوشيئتهفخىلا!رأي!تبماالميلثوآخبر

أخيمعمبنثانيةوعماد22مسرعا.وجرى

أجريفدعنييكن"مهما:ليوآلصوقالصادوق

تجري"لماذا:يوآلثفأجاتة((.الكوشىوراة

عليهاتجازىللثئمثثرىولا،آبنيياأذت

نأريافا4،يكن"مهما:فقاك23خيرا".

أخيحعم!فجرئ.أإجرلا:تهفقاك".أجرك!

الكوشي.وسبقالأردن"غويىطريتيفيم!رع!ا

المدينإ،بابيتينجال!ساداودوكان24

السشرقردتالبالبسطحصعلىالحارس!فطقغ

فنادى25.وحدةيركضىرجلافرأىعينيهور2

وحدةكان"إن:المللثفقال،وأنجرةالمللث

رأى26يقتول!هؤوبيتما".بشرىفجنذة

فقماك.وحذةيركف!آخررجلأيليالحا

فقاؤ27".بشرىعنذةأيض!ا"وهذا:القللث

أخيقعمنمم!شيالأؤليستيئأرى)):الحمايىش

صايحرجلهذا":الميأفقال.أصادونبني

"-صالحةبشارةإلايحيلولا

:ونادىالميلثإلىأخيضعمىدناثم

الأرضيىإلمطبوجههوأنخنىا(المييلثعلىالس!لام"

القوتمأستمائذي!!ثالرب؟"تبازك؟وقاك

فقاك092((الضيلثسحدييا4عليلذثارواائذين

فأجاتة:؟"أبشالوئمالفتىستيتم"هل:القيلث

ياإليلثيوآب2أرستتنيحينعظيماهيجائا"رأيت

الميلص:فقاك03((0كانماأعلثمولم4س!دي

وتاكالكوشيوجاء31.نوتفجمانبا""ي!

أنتقمالرب4.الميلضلستدي"بشرى:للمللب

ققاذ32.اإعليكالخاثرينصجميعجمناليوملك

فأجابه:؟"أبشالومالفتىسميتمداهل:القيلثله

وجميع!المللثس!ديأعداءنصي!"ليكن

".الفتىذلككخصضببال!ثئرغلي!قامواائذبن

داوديعاتبيواب

فونعلحبماإلىوصيذالقيلثفآضطردت91

يتضثى:وهؤويقولأيبكيوكان،-المدينإبالب

مت!ليتني.أبشالومآبنييا،اسمأبشاأبني"يا

وقيل2آبني".يا،آبنيأبشالوميامنلط-بدلأ

((.أبشالومعلوينوحيبكيالميلث"ها:ليوآ!ص

جمنذتناحةصاليومذلكفيالنصرفرحفآنقلب3

علىحزينالميلثأنستصعواحينالحؤبصجميع

المدينهإكاليومذيلثفيالجنودودخل4.أبيه

وأما5.المتاليفيأهزبواكحنودخخلأمتسقلين

"يا:عظيمبصوتولادىوجقهفسترالميلث

آبني".يا،أبنيأبشالوةيا،أبشالوئمأبني

"سؤدت:تهوقاكالتيمبقييوال!علييمافدخل

وأنقذواأنقذوكائذينرجاللثسجميعوجوةاليوتم

لجث7وجرارتلثوزوجايلثوتنايلثتنيلث

لاأنوأظهرت،لمح!يلثوبغضلىلمبغضيلث

عرفتاليوتمفأنالحنو؟،ولالقادهجمنذكقيمة

مد?-ص!ي"
لرأيت،هلكناوكلنا،حئاابثالومظللوانه

قلودتوطخثوآخرفيالآنفقمص8.حستناذيلث

لاخرجلمإذابالرل!أقسسصتلأتيرجايلث

شراأكثرذطثفيكون،أحاالليلةعنذكتبيت

إ.الآنإلىصسباكمنذلقيتةشركانينعليك

فقيلالمدينإ.يبالبوجلس!الميلثفقا!ن!9

فأقتلوا،ا(بالبالبجال!ىالقيلث"ها:يلحنوب

واحدكل،إسرائيل3!جاتفرقثم.إلييماكلهم
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خيقيه.إلى

أ!رشمالىداوفىوجوع

أسماطنمط3والحداالجصامووقغ

هؤ"القيلث:لتعضيتعفحهموقاك.إسرائيل

منو!ضناأعدائناي!أنقذناائذي

بستبالبلابينالهرل!الآنوكانةالملصالين

تيكاعقينامسحخاةائذيوأبشالوم11،أبشالوتم

ثميئاأحايفعللافلماذا،الحردبفيفيل

؟"القيلثلإرجا!ص

كلامتييهليئوهؤداودالميلثس!معفلما

وأبياثارصادونالىأرسل،إصائيكتني

تيبلشميوخص"قولالهما:يقولالكاهنيني

إلىالميلثيردم!آيخرتكونونلماذا؟تهوذا

فلماذا.أقاهـفيوينسيبطيينأنتم13قصر؟؟

"؟المللثإرحاعصإكلسبمونكمالآخرلنتدعون

أنت"أمما:لغماسايقولاأنأبضاوأوصاهما14

لمإلطالتإينليويل؟ولحميعظيأقاربيين

بدلحياقيأثامصكلالجيتنيقايذأجعفلث

تهوذارجاليصجميعقلولتإلييمافأماكا05"يو)لت

إلي!وأرسلوا،اواحارجلالوكانواكمامئحدين

."رحالكوجميعأنت"إرجغ:يمو(ون

فلاقاة،الأردنإلىوضلحتىالضيلثفرتجغ

عبويىفيل!رافقوةالجلجالييخأتهوذارجال

النص.

شمعيعنيصفحداود

اثذفيالبنياينيئجيرابن4ضيمعيوأسرع7

رجاليمحفىاودالمللثلآسيقباليتحوريتمين

ه-16.14:رج:شمىة91017

وصيبا،بنيامينمنرجلألفومعه18يهوذا

وعبيذةعشترالخمسةوتنوةشاوكتي!تىخادم!

ثئم91.الميلثقلالأردنفوضلوا،العثرون

يريذ.مالهويعملواوبأهل!بإليأثواالئهرعتروا

شيحعيإليهتقذتمالأردنيعمرالميلثكانوتيما

ستديياتحاشثيئ(الا:لهوقال02أماقهوكغ

سثدييافعلحتماتذكرلا.خطيئتيعلى

يجزولا،أور!ليتمينخرجتيوتمالقيلث

،أخطأتيائىأعترف21.تليلثيخطذيلث

تياجمج-يهقجا-قنأؤكاليوتمكنمتلذيلث

الميلث((.سحديياللقائلثونركيوس!ص

يستوجا"ألا:صرو"لةبنأسثافيفأجالت22

مسخلثائذيوأذتلعتلثلاتةالموتضيمعي

ياولكملي"ما:داؤدفقاك23صيكا؟االرلث

يقتلالويمصهذاأفب4شارضونيحئىصروئةتني

لجثالآنأنيأجهلأتراني؟إسرائيليخأأحا

"لا:ي!ثيمعيوثاك24؟"إسرائيلعلىثانية

بذلك.تهوح!تمههـت/".

بمفيبوشثيرأفداود

لمقابقيماشماولبنمفيبوشثوجاء25

يقف!ولمرجليإ،يضيللموكان،المللث

إلىالضيلثخرخمنذ،ثياقييتظ!ولم،شايىتيه

اورضليتمينجاعفلما26سايما.زجوجمهيوم

تأبلم"لماذا:القيلثصأته،القيلضيمقآبقيما

ياتعتم"أفت:فأجالت27مفيبوشأ؟"يايي

أدطخادميفأقرتتأعربخأثيالضيلثستدي

وليهنة،محغلثوأذهحتفأكتحماؤاليئ!خهر
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وأنت،س!دممبياإليلثبيفوشى28.خدعني

فتيث092حستئا"اتراةمافآفغل،التإكسملافي

برسم!ء

ذللثومغ،الموتلسئجقولنكانواكلهماب

مائديلص.علىالآيهلينبينسمديياجعلخني

؟"الرأفةمظثألتمسىحتىتعاليحقفأي9

؟الكلامهذاكل"لماذاالميأ:تهفقالط03

ويخنتيتلثشاوكمللثتقسيتمأنهؤحكي

شي:كلصيبا"ليأخذ:فأجمالت31!ا"

."بسلامتيييماإكعادالمللثسئدىأنفكفاني

برزلإييكافئداود

روتجليتمينكاالجلعادتي!بزفيلأفيونرك32

برفيلأيوكان33.الأردنغبرالميلصلبودع

تكفلائذيوهؤ،عمر؟ينالئمانينفبشيخا

كانئهفييقحنايتمإقا!!مجنذالقيئ!بمجثتي

لبرزلأيما:الضيلتفقاك34حذا.غنثارجلأ

أتكفلوأنا،أورشليمإلى،صي"تعاك

ين"كم:بررلأممبفأجابه35بمعيمشيك((0

القيلثمغأصعذحثىالحإ؟فيليبقيئالستنين

أقئزفهل،ستةثمانينآبنأنا36؟أورشليتمإلى

آكلبماطعفاأحذوهلوالرديء؟الطنبن!ن

المغئينأصواتأيضاأتذؤقوهلوأشرل!؟

س!ديعا!ئفلاأكونلمفلماذا؟والمغثياب

مغلثالأرذنأع!رأنأقدرلاوأنا37،الضيلث

القيلث؟ئكايئنيمماذافعلى-قصيرةمسافةإلا

مدينتي،فيفأموتأرجعستديياذعني

يع!رآبنييهفهاموها.وأقيأبيقبرحضث

.4-أ:ةر!2816

27-92.:17رجةبرزلاي32.

فقاك93حمتنا!.تراةماتهفآعحل،مغلث

ماتهأعقلوأنا،يهضهاممعي"يع!ر:الضيلث

أفغلهعلبئتقترحهماكلحستنا.ألآتراد

.الأردنيىجاي!وجميعالمللث."وعتر.((للث

بيييما.الىفرجع،وباركة!بززلأممبالمللثوقتل

يهوذايىجاليصجميعيصحبيماالميأعبرولضا41

ومتةالجلجاليإلىساز!إسرائيلرجاليونص!

يهضهائم.

وكوذاإسرائيلبينخلاف

وسألوةالقيلثإلىاشرائيل3رجاوآجتمغ42

تهوذارجالإخوئناأخذكحق"بأىعايبين

تيمل!أهلمغالأردنبل!وع!روا،وحدهم

:يهوذا4يىجافأجاتهم043((رجالثو!ص

تغيظبهم!اأنتموأثاأقربائنامنالميك"لأن

أويفناالقللثجمندينأكطناهل؟الأمرهذامق

غرة)النا:إسرائيلرجال4"فأجاتهم؟"هبه

كانلوحثى،المثلثفيلكمماأضعافيا"

أمابنا؟آستقنتمافيماذا،غشيريكمينواحلأأ

وكانقييهنا؟آ(إرحاعسفبأؤلانحنيمقضنا

أكشاسرائيلرجاليإلىتهوذارجاليجوالص

قص!وة.

داوفىشبعس!كلفىرة

آسمةلئيمشجلهناككانأئهواتفق52

البوقيفيفنفغ،بنيامينتنيينبكريبنشمتح

مغميراثلناولاداودمعلنانصي!"لا؟وقال

يهرذابنوأماعثر،الالقبائلةأضعافعرةة44

.واحدةقبلةفهم
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رحماكياخيميماإلم!واحل!كل.تئىآبني

داودغنإسرأئيلرجالفآرتذ2"!"إيرائيل

فرفعوا،تهوذارجالأما.يكريبنشتغوتيعوا-

أورشليتم.إلىالأردني!ميكهمد)ود

أورشليم،يخأقصررإكداودوصلفلما3

للعناييماتركهناللواتيالجوارفيالغثئرأخذ

وكانالخجز،تيبفيوأقامهن،بالقصر

فكن،مغهنيتثملمولكنبضعيشيهينيتكفل

زالواماأزواجهنأنيروفاتهنيومصإلم!كأرايل

.أحيا-ت

يهوذارجالإجمغ":لعماساالمللطوقال4

هنا((.إلىمغفموآحضر،أئامثلاثيماقي

فيفأبطأ،تهودارجاكليجقغعماسأفذهت5

القيأفقاذ6القيأ.عتتةائذقيالموجمد

عقيناخطراأشايكريبنشغ!إنتلأبي!ثماقي

تهيجذيئلاوطاردوةرجاليفخذ،أبشالوتميرث

فخرج7عيوينا!ا.عنويختنيحصينةمائا

وجميعالضلكيئوالحرس!يوآدترجمال

بقياد؟وسارواأورشليتممنالأشداةالمحاربين

وضلوافلما8.يكرفيبنيشجغطلمبفبأبيشاك!آ

آستقتقههـاجبعوننبائتيالعظيحيماالضخرةإلى

وسيفه"،الحردبلبالميىفييوآد!وكالى،عماسا

.*يدهمخناوليوفي،تجنحهإلىمشدوديخمد؟يأ

؟"أخيياأنتأيخيم)ا:يعمماسايوآل!فقاك9

ولم01.لئقبلةعماسايحتةالئمىيد؟وأصتلث

ائذييوآل!يددبالسيفمنحذرةعماسايأخذ

16.:01أخ2؟12:16أملرخ:ا020

21-22.:15:16،16رخ3:

.أخ2:2رج8:

ولم!،الأرضيإلى4وةأمعافسقطتبطيهفيطغته

الفور.علىماتلأنهثانيةلطعيهحاجةفييكن

شتغطقمبلبأخييماأبيشاقيمغالسئيرواضتملثم

ينواحاعحاساعنذوو!ت19.بكرقينجا

ووالىيوآلتأحث"قن:وقاكيوآلتابرجا

فبغائضاعماساوكان012"يوآلتفلتتتغ،داود

مرمنكلأنرجلفرأى،الطريتيوش!ع!دمه

.بثوبوغطاهاجان!االجئة!ل،تتوقفهناك

و!ا-واحدكلعتر،الالريتييننقلهفلفا13

،بكريبنطلب.شجعفييوآلص

إسرائيلأسباطصجميععلىشتعومر14

،"معكةتيتآتل.يخأمدينةإلىوضلوأخيرأ

!افجاةإليإءآنضفوأائذين3أنصاروخلقه

خوكتلأورفعواالمدين!قيوحاصروةيوآلت4رجا

قدجمها.علىيحملونأخذواالتلهذاوينال!ئويى

"إستعوا.:المدينيماينحكجمةآمرأةفناذب16

هناينيقتردتأنليوآدتقولوااسقعوا.

ته:فقاتتيخهايوآل!فآتجترلت17إ(0لأكلضه

فقالت.هؤ""أنا:لهافقال؟ا(يوآد!أنتآهل"

"أنا:قاكلا.سئديياكلامي"إسقغ:له

قبل:ينيقال"كان:8؟فقالت0(اسامع

ق!تؤىكاتتهكذا.آتلفيالنصيحةاطالب

2!وولامساتمةالمدلبأكئرمدينتناا9.الأمور

نأتريافلماذا،ادرائيليةالمالنألمهيئبل

فأجالص02؟"الرلتميراصثتتلفلماذاتهدمها؟

?.03ءص

هذأ31.اهدتماواتيصانعلي"حرأئم:بوالب

جناثرمجيرةضمالى!عموضع:معكةبيتآبل:14

كيم.04عماويبمد
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أفرايتمجتلينرجلا؟لإث،صحيحغير

داؤذ.الضيلزعلىثازيكركببنشتعآسمه

فقالت.المدينيما"عنيأنصرلتوأناوحدةسئمود

".السئويىفوتيجمنإليلثسحلقئ"رأسهتالمرأوله

برأيها،وأقغهمالمدينيماأهلإلىوذهتت23

يولت،إلىوألقو*يكرتيبنشتبتيرأيسفقطعوا

كإوذهبواالمديخ!عنيهـجالهفآشتذالبوقيفيفنقغ

أورشليتمالبالميلثإلىيزآل!ورتجغ،بيويهم

جيئيىصلجميعاقائايوآل!وكان

لحرسقائذايوياداغبنوبناياةإسراثيان

-سثخر؟لأضضا!ةامدبوأدورا"2،القيلث

الضيلثبآس!اصالمتحذثأخيلوث3بئويوشافاكا

وأبياثارومح!مادو!،كاتثاوشيوا!2مسخلأ

!طهناصحاذأيفتالياثيرفيوع!.ا26،كاهنيني

لداؤذ.

شاولذربةمنس!بعةمقتل

ثلابئذةداؤد%ئا!أجو!وحذت21

الخببعنالرلثداودزف،الثواليعكسينين

شاولستفكهائذيألدمصبسبب"ذيلت:فأجابه

فذعا2ألجبعونحين*".قتما!حينبييهوأهل

تنيينيكونرأو!طضفما.فىالجبعونئينة(صمإلمث.

حتصاتذينالأمورييننجقئيماينلل؟سراثياسا،

شاوكولكن،الأمالقتميناسرأئيل.نجنولهم

،وتئهوذاإسرائياتشعبعكخيرةإباذتهمحاؤك

ما311:كقمفمالجبعونيينداوداصللتافدعا

.اح2ت3رخ؟جب!نةا210

السمابفة.الدعخةتزيل،.حدهاالبركة:لم

.ح5؟01صمارح؟جبعة.6

إليكمالإساءةعناكفركي!؟لكمأفغل

:الجبغولتونفأجاته4؟"*الرلتشعتفتبايى!!ا

يضة،رلاذخماشاولتسلمننربالا"نحن

اشرائيلتنيفيأحاتهيلثأننريالاكذيلث

3".إداتريدون"ما:لهمقاكلذلمجثإ".غا

لاحئىويبيدنايهلكخاأنأراد"شاوذ:اوافقا5

لمبعةفأعطنا6إسرائيلأكأضيىفيأحاجمئايبقى

نبالردثآأمافنصلحهم!نييما:ينرجال

الربرآختازةائذيهذاشاؤكسدينيما5،جبعة

((.لريدونما)الكم:الميلثلهمفقالت.شيكا"

يوناثانبنيولمفيبوشثعاىاسقيكافأضقق7

ويوناثا!هؤحققهاائيئأ!ينبستبشاؤكبن

اللذيزا!لةبضترصفةآبنيفأخذ8!الرلثأماتم

-وأبنا2،ومافيبرشتأرمونيوختلثاونوتذتيما

وتذئهماتذينالشمسةشاوكآبت!ميكاك

إلىوسمفمهم9،القحولىبزفيلأيبنلعدرثيل

الردتأمامالجتلعلىفصتبوفمةاجبعونيينا

خصابنجداييمافيموئفيموكان6جميغالهاتوا

ض!ئحاأىلةبنمتليحث!فة.فأخذت3.09؟الحسعير

الحصاببداييمامنذ،إضخر؟اعاحاطيا!هوفرش

تحط9المتماطيرتذغولم،ا(لقطرئزوليحتى

ليلأ.ال!رئةوحش!ولاخهارااجثباعا!

أمر12،رصقةفعتتبماواودسيئ.رلفا11

أهلجمخدمنآبييماويوناثانشاوكجمفامبنقل

ساحةينصقوهاهؤلاءوكاذثتجلعاثفي،يابيشى

يوتمجئتيهماالملسطيونعفقحيثشان.نيحت

.؟-9:13رجةإشنبعلأومفيبوشث:7

.نيسانشرفيأتي9:
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ثلاتزمجهوزدطوكانثتقتتهأنالملسطئين
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جههـلصغنبا!يتاذلل!بعدوجرممط
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رمح!قناةوكانت،-الجتيئحليالتأخالحم!تيت

صركةأيضاونمشتت02.النمثاجصكنوليحميكة

فب،القاتيتديارجلفيهاشارك6تجآفي

أيضاوهؤ،أصاقيشثويىجقييماتدييماينكل"

رجاكيتحذىأخذفلفا21الجباير؟.أحا

.الحدثوإلىالأساءإلىبالنسبة31صمارحم!:12

.القدسكردشماليتقعمدينة:صيلع.14

22104و31

داؤذ.أخيشيصيبنيوناثانلمقتقةإسراثيل

فيالجبابرهتنيينالأربغةهؤلاشكان22

يىحايإ.وأيدتيداوذبتدفستقطوا،تجت

للىأودنشيلى

18(.)مز

الخثميذهذاالرلثداؤدوأنشذ22

فقاك:2،شاولومنأعدائهينأنقذة

وفنمذيوجصنيصخرتيالربيرا

أحتيوبهصخرتيإلهي

خلاصي.وكنوبزعي

وملجإكب،جصنىهو
،صص،+

ينجيني.صالظلمومن

الخمذثته،الرلثأدعو4

أعدائي.ينفحخئضني

بى،أحاط!المو!"أمواضا5

جرفتني.الهلافيوس!يولا

زنرتني،الهاوييماحبال6

أمايها،الموبوأشراك

ضيتي،فبالردتفذعوث

صرخ!ث.وإلي!

صونيسيئهبكلإين

أذتييما،ضراخيوبتغ

وتزلرتتالأر!أفآرتخحب8

الحممماوابأ!ئم!ىوآرتجفت

غضيه.شذ؟ينوأمترت

أنميما،مندخادكلنصاعذ9

الملكيه.سوك:أيعرأخوينطفى:17

ح.8هتاصمرج!جتة99
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وعوئكئعطفني.
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بالتلإ،يصلثلا

رمحء،وقنا؟بحديل!بل

ئلقى.بالنايىمكايهونم!

الأبطالمشاهير

.ا-47(.:11أخ)1

تتئتبثيوشضب:داودأبطال2أ!ماوهذ؟8

مزائذيالثلاث!الأنجطاليرئيسىالتحكونيئ

.واحدهيمر؟ققتقهممئ!ثمانيعلىالرمغ

أحاوهو،أخوخيبندودوبنألعازاروبعذة9

تحذيايومداوذمعكانالثلاثيما.الأبطالي

وآفؤتمللقتاليمرةأجتمعواإئذينالفلسطئين

ا!لسطتينوتاتلفقاتمهوأها!..إسرائيل4رحا

الرفيفنغ،بال!حينيولضقتتاةكقثحتى

ورتجغص،،اليومذللثفبلإسراثيلعظيماتصرا
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أماشفم.إسرائيلرجاذفآضهرتم،بالغذص!
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لإسراثيل.عظيفاتصرا
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بنرمنما:يسقبني"من:وقالداودفتتهد15

فآخترن16المدينيما،0بالبجمذاثتيلحتمبيت

وادي.اح:22صمأرج:عدلام:23013

4وواوجاالملسطتينئعسكراللأتة*4الأبطا2هؤلا

جمنه،شرستأنشاةفا.داؤدإلىاليئرمنبما!

حشامربلم"دا17:وقاكللرلثتقدمةسكتهبل

مديشرل!كمنأكونيئلأ،هذاأفغلأنعلي
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الثلاثة.الأبطاذ
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وصلمون28،الحوشاتحبومبوناكب،الخناثؤنيئ

بنوخالب92،النصفاتيئوقهراي،الأخوخيئ

.ح5018لىج؟الجبابرة



24504و23الئانيصموئيل

تنيجبغ!ينريبايبنوإتاممط،الئطوفاقنبعتة

أودت!ينوهذاي،القرعتونيئوبنايا03:بنيامين

وغزموت،الغربانىغلبونوأبو31.جاعشى

له-يرء

ياشنتنيو!ث،الشعلبونيئواليحبا32،الترح!

شارازبناوأخيآ،القرارممبوشفة33.يوناثان

القعكى،بنأحمتباقيبنوأليفقط"3.الأا!اركق

وخصراي35.الجيلونيئأخيتوملبنوأليعام

ناثانبنوتجآ363:الأزبيئوقعراممب،الكرتيئ

العقونيئ،وصالق037الجادكبوباني،ضوتةين

ننيوال!صصلاححايلالتئيروتيىوتحراي

اليثريللأ،وجازل!،اليثرخأوعيرا38،ثةصرر

.وثلاثونسبعةالحميغالجثي!.وأورئا3

ويهوذاإسرائيلشدبإحصاء

إ-6(.:21اح11

قنيعلىفآشتذالرلثغضبوعاد24

تهقال02داوذم!الضيكعتيهمفأثاز،إسرائي!صآ

فقاكوتهوذالا.اسرائيلشعت"عذالرب4:

لبأعواظثمغ"ط!:جي!ث!هقائذليوآ!ا!ل!

سمبعيئرإلىدانجمن،إسر)ئيلأسباطصجميع

فأجماته3".عددةكملأعلتمالشع!وعذوا

ماضعضمئةال!ثحدتإلهكالرلت"لتزد:يرآلى

ترىأنقادزنالبتعذوعيناك،اليوتمعقطهؤ

يهذاالتيلثستدييرياماذاوليهن.ذللث

يوآلتعلىرأتهفرضنالميلثأنغير4؟"!ب!الأمر

أ-14.:21إلىتلميح:2401

ولكن.الح!ببةقدرتهالملكليعرفوسيلةالإحصاءت3

قدرةإلىبلجندهعددإلىبشدلااللهشعبملك

أنهعا!يوآبيفرهداودبهأمرالذيوالإحصاء.ألته

لتعاواعنلإ؟ينفخرجوا،الجيتنيىقادةوعلى

!ه،بغروعيرلواوترالأردنفقتروا5.إصاثيلتني

جادوادقيوس!يخأوهؤالمدينإ،تميزعن

يخأقابشنوإلىجلعادإفوأتوا06تعزيروتجاد

.صيدونإلىومنهادانإكثئم،الحثيينأرضي

الحؤيينمال!صوجميعصورحصنيإلىوجاؤو!

حيوفيس!بغبثرإلىخرجواثم،والكنعالجين

كلهاةالأرضيلمجثفيطافواولضا8يهوذا.

يوفاوجمتنرينأشهرصيحمع!تحذأوزضليتمإلىرتجعوا

فكان،الشعبنجعذدالضيلثيوآ!ثفأخبز9

علىتجادررجاألنيمئيماثمانيإسرائيل3يىجا

ألنيمئيماخص!ىتهوذاورجال،السملاحصخمك

رجك.

وكفرانهالفهعقاب

7-17(.ة2اأص!)1

إحصاءتعذيوئبهداودضميرفأخذ01

مافياحا"خطشت:للردثوقازال!ثسدب

هذ؟لغبدكآغمررفيياوالآدنفعلحث.

((.تصرفتعظيمهبححاق!لأتي،الخطيئة

كطتمالربدكانصالصباحفيد)ودنهف!فلما"

إلى12))إذهثبقولهداودرأئي،الئبيئجاد

أعرضى:الرقثيقولماهذأ:تهوقلداود

ينهاواحدة!أختر،ضردابثلات-!لث

ته:وقاكداؤذإلىجاذفجات13*((بلثفا!نزتها

وأ،أرضلثثننجوعسينينتأتختار؟"مما

بالته.افقةفيئقص

.سابحدودعلىالميتالجرشرفبتفععروعر:؟5

إلىلتصلوالغربالثمالف!وتمرالثرقفيالطريقتبدأ

(لجئرب.



صموئيلا604

وهمأيثهرتلاثةأعداثلثأم!أتمالهرت

فيالوبا-ينأتامثلاثةأو،يطايىدوتلث

الرلث((.بيمااجيص!يماالآنفكرأرضلت؟

حذا.عسيرآختيار"هذا:داودتهفقاك14

نقعولاكئير&،مراجضهلأنالرتتلإفبفلتقع"

دا.الثاستل!يخأ

مقإسرامميلنبوباءالرل!أفأرسمل

يقفات،3آختازالذيالموجمدإلىالضباحص

سبغ،بئرإلىدانين،كتهاالبلا؟فيالشدب

علىيذةالملا.كوتذ16.رجلأل!ستبعون

القرتههذ؟علالرقتفنلإتم،ليدقرهاأورشليتم

الشدت:بميصفكانائذيللملافيوقاك

الزبء-ملاذوكان.ا(تذكالآناكص،)اك!

داودهـأىوحين017!التبوسيأروناقيديىجمنذ

وأنا!خطئتاتذي"أتا:للرلتقالالملاك

القساكيناوليلتواما،السثوتفعالثائذي

تيحتعايمث،قعايئنيفقلوا؟فاذاكالجرافي

".أبي

ته:وقاكداودإلىاليوتمذلمجثجاذفجاء18

يسنول!أنقبلأررثلبمأصمومويبرسإلىنشة:601

داود.عل!بها

24لثاني

هناكوأيثم،التبوسيئأروناتيذيىإلى"إصقذ

الرلثأمرةكماداودفصيذ91للرب""مذتخا

القيلث-نرأىأروناونطر"2جاد.لسالبعلى

حتىتهوآنخنىفخرخ،إليإعابرينوحاشيتة

ستديياحئتني)الماذا:وسألن21الأرضي

التيذزجمنلث"لأشترقي:داودفأجاتهالميأ؟"

،ءرء

صنيالضرئةفتكفللرب7،مذتخااقيموفيه

سحدي"ليأخذ:أرونالهففاك22المثتعب((0

يراةماالمحرماتمقللرد!ويصجذالملأ

البقل!وأنياروا-لئوايىجللمحرقإ،بقرها.حستئا

للقيلبأروناقدمهكثههذأ23حطما".تكون

غنلث((ترضىإلهلث"الر!":لىوقاك

الثمن.للتأدغبل4)اكلأتالقيلثفأجابه"24

وء
1(.محانيةمحرقابإلهيللزب"اصجدلافانا

ينجمثقالأبخمسينوالبقرالتيذزداودفآشرى

وآصقذ،للردثصذكخاهناذؤدنى25،المضيما

علىالرب!فأشقق،سلاميمااوذبائغئحرقاب

."اسرائيلغنالضرتةكضب،الشئعب

18-26.أ!21:ر!أة18-25



الأولالملوك

مةالمقلى

صمومميلديئقرأناهلماتاربخيامخدادوهو،اواحاك!اباوالثانيالأولالملوككانالبدايةنب

الأولين.خلفائهوعن،داودبنالملكسليحانعنفيحذثناالأولملوكأما.والئانيالأول

يعملان،أبنائهمناثنانفأخذ،الملكيةالسلطةممارصةعلىقادزاعادفا،شيخاداودصار

بناءأعمالهأهموكانروكا.فصار،سليمالطونجح12(.ةا-2:)1الحيكمفيأبا!اليخلفا

وبعد43(.:ا13-أ:)2الأوثانعبادةإلىذلكبعدانحرفلكنه.الملكيوالقصرالهيكل

ملكالنفسهاوجعلت،سليمانابنلسلطةتخضعأنالشمالقبائلفرفضت،المملكةانقسمتموته

وطورا،تتحالفانتارة؟واسرائيليهوذا:ممل!ستانظهرتوهكذا.14:012-ا:)12آخر

53(.:21-22:)14الزمنمنقرنينمدةالأخرىقربالواحدةوعاشت.تتخاصمان

ازدهارينبوعدتهالأمانةوأن،لتهأمينايكونأنهوالملكواجبأنالكتابهذايعلمنا

أنبياءبظهرالحقةهذهفي.الكارثةإلىحتفافيقوداناللهوعصيانالأوثانعبادةأما.وطني

21(.،17-91)فايلياوأهمهم،اللهبمتطلباتالملوكيذكرون

شيخوختهفيداود

السصني.يخأوكمرداودالقللثوشاخا

آءفقاذ2.تدطفلاالأغطيةعقي!يكيرونوكانوا

غنالضيلثيسئدنانبذث"دغنا:حاشيييما3ليجما

ئنامدراغييماوتينوثؤ)يسمهتخامهعذراءفثاة

ص4

جميغفيجميلإفتا؟كنلهفتخثوا3فيتذفا".

الئ!وتمية+أبيشتبئفؤتجدوا،إسرإثيلأرفي

المالإلىكلم08تبدالجليلفيقرية:شونم10:3

.8؟4عل3رخ.أورشلبممن

الخمالي،رايعةالفتاةوكاتب4-إليإبهافجاؤوا

مغها.ينئململكته،وتحامهته!)يمهفكانت

الملكإلىيطمحأدونيا

وأبنداوذبن11بأدونئاالالموحوبقغ5

وآخذ"تيكااسأكونقول!خدإلىخخيصت

ولم6تخلإموتهزجلأوخمسينوخيلأقركبابته

"لماذا:يوئالهيقوكبأنيزجملهأنأبوةداوديثتا

2-3.4:صم2رجةادونيا5:



الأولأالملىك804

ص"ء4
الصورجميلايضاهؤوكانهذا؟!لمتفغل

وفاؤص7.أبثالوتمتعذوتذثهأمهوكاتت،اجا

ففارالكاهنوأبيائاز"صرو"لةأئنيوآلت!

بنوتايا،الكاهنصادوقوأئا8يتأييدهما.

ويىبعى،وضيضي،الئبيئوناثان،يويادأغ

بؤتدوا+فلمدأؤذقاد؟ويهباز

مستمنةلأكلت!اغتفاأدن!اذ!ص9
وعجووبمرو-وبح

عينبجانياائذى3الراحلالححرعند

وجحيغالأتراءإخؤي!جميغوذعا،يمم!روتجل

وأمما11،السمللثحاضيةفيائذينتهوذارجالي

أخوةوسمليمان،والقادة،وتنايا،الئبيناثان

تذغفم.فلم

ملكابهينادىانسليما

"أما3:س!ليهانأمقئشتغناثان"فقاز

قيكا،صازخخضتأبنأدونئاأنستيغحب

إليلثأقذئموالآن12؟بعتئملاداؤدوستذنا

آبيلث.سسليمانوحياةحياتلثيهاقنمذيننصيحة

حقفستأما:تهو!ليداودالقيلثإلىإذقبي13

قميأآئئلثسئليمان:وفلتالحيلثسئدييالي

صازفكيص،عرشيعلىومجيس!تعديمين

وأدعمأجيلمتكقميتهوبينما14ا!ميكاأدونيا

((.كلاتلث

نوييما،غرفهفيالتيلثتثشعإلىفذقتت!

تخامه.العشوتميةوأب!يشتجشيخوخييماجمزفيوكان

اماذا1فسألهاة،أماقهبئشتعفركعت

أنت،سئدي-ايا1:فأجاتت17؟!تريدين

وقاثد-16(2:39أخ)1داودابن:يواب:7

داودكاهنأبياثارة16(.ة8صم2)رج.جيثط

18.آرجالآخرالكاهنصادوق)وكان8017صم2

آثحلثسئليمان:وفلتإلهكبالرلتليحقفت

لكن18،عرشىعلىومجيس!تعديينيمايث

سمدييا،جمف!لثدونضيكاصازأدونئا

والعجولبالبقرينكصيراوذتغ91.الضيلث

2الأقرأإخؤييماجمبغو*عاوالغتمءالضمتئن!

غداما،الجش!قائذويوالتال!ساهنوأبياثاز

ياينتطرونإسرائيلبنيوجميع02آثتكسئليمان

عرشيكعلىمحي!قنيتعيقهمالضيلثسئدي

القيأستدفييارقذتإذا،وإلأ021تعدكين

((.الئقنندءس!ليمانوآثنيفأناتآبايلثمغ

ناثان2حاالقيلتمغتتكلمقيوببتما22

إ.النبيئناتان"ها:للقيلثفقيل23.النبيئ

"يا:وقاك24الأرضيىحئىوآثخنى-فذخل

ينأفىوشايميلث:قل!تهلطالقيلثستدي

اليومهذافني!2؟عرشيعلىويحلس!بعدي

،والغتمصالضحتضتيماوالعجوليالبقرينالكثيرذتغ

الجيشيى،وقادة،3الأمراإخؤت!جميغودعا-

أماقهيشربونوتئهلونهموها.الكاهنوأبياتاز

أنا،وأشا26أدونتا.الميلثييحيئ:ويفجفون

وسمليمانلحيوياداغبنوتنايا،الكاهنوصادوق

يا؟هذأعكوأقفحتفهل027دعانافا،آئئك

حاشتكليجاكحئىئعيثمولم،الضيلثسئدي

تعلإك؟،ينعرشيكعلىمحيس!تن

((.تئشمغلي"أدعوا:التللثفأجاصت2

))خيئ:وماكفتص092أمامهوؤتق!فذخذ

أحيف"3ضيتيكلينخلضنياتذيالرب3هؤ

.أح7ةصمء7!2رص!تروجلعين:9

ولاي،الحلفهذاعنشئاداودقصةتوردلاة13

بالملك.سليمانداودوعدظروفأية
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ينللثحتفتكمااشرائيلإلهيالرق!اليومللث

ويحيحىتعديتميلثآثنلثسمليمان:وظمفقبل

حتىلهفآثحنت31عريثي"*علىعافي

إلمطداؤدالضيلثس!دي"ييحيئ:وقاتتالأرضي

.الأبلإ2"

أمامي)التحضر:داودالقايثوقاذ3

بنوتنايا،الئبيوناثان،الكاهنصادوق

"خذوا:لهمفقال33+فحضروايوياداع،.

علىأئنيس!ليمانوأيهبواحاشيتييىجاكضعك!م

خيحت،3*،جيحونإلىبهوآثزلوا،تغقتي

علىتيكاالئبيوناثانالكاهنصادوقتصمتحه

القيلثييحيئ:وتولوايالبوقيوآفيفوا.إسائيل

وبجلس!/فتجى،ة2وراوآصقدوا035س!ليمان

نأأؤصحي!ثفأنا.مكافيل!مللثعرشيعاكا

وتهوذا".اشرائيلعلىرئيئاس!ليمانيكو

إرادةهذ؟."نعم:ءيوياداغبنتنايافأجاتة

كانوكما37.القللثسيديياإلهلثالرلث

ويحغلأيضاس!ليمانمغفليكن،مغلثالرب،

1(.عرلخثجمنأعطتمعرشتة

الئبيئ،وناثان،الكاهنصادودطفتزك38

وأكبوا،الضلكيوالحرسى،يوياداغبنوتنايا

إلىبيماوساروادإودالمللثبغليماعلىس!ليمان

الريحبوعاءالكاهنصادوقواخذ93.جيحون

فقتف،س!ليمانومسمحصالاجتماعخيمهين

+ا(سليمالىالقيلث"ييحيئ:ونادوايالبوقيالثمعسب

ويهللونبالئاكمايعزفونوهموراءةوضعدوا04

.هأصوايهمينالأرض!تضذغحبحئى،فرحا

الثرقيالجانبعلىتدرونوادممطفبجيحرنتغ:ل!م

أورشليم.لهفة

ائذبنالمدعوينوجمجأدونيافسممع41

ستمغولما.الأكلجمنآنتهواوكانواجمنذو،

الضوتهذا"ما:سأكالبوقيصوتيوآد

يتكتئمهؤوبينما42؟"المدينةب!تصحبئاتذي

تهفقاك،الكاهنأبياثازبنيوناثانأقتل

وتتمث!رصايحزجكفألت،"اذخل:أدونيا

فصمدنا،"لا:يوناثانفأجاقيو043ا(بالخير

مغهوأرستل44يليمانالعرلثنأعطىالمللث

بنوتايا،النبيونالان،الكاهنصادوق

ئغقيماعلىفأكبوة،القيكيوالحركآ،يوياداغ

مستخهخيث،جيحونإلىب!وساروا15القيلث

ضعدواثئم.ميكاالئبيئوناثانالكاهنصادوق

وهذا!أالمدينةفقسحمب،!رحامقفلينهناكين

سئليمانوجتس!046!تمعئمائذيالصوت"هؤ

الحاشيه4رجاودخل47.المفلثعرشعلى

إلهلثلتجغل:وقالواداوذالقيلثيسسدنايلذعا-

أعطتموعرشته،آسملثيزأعطمسحليمانآسم

سريرهعلىاضيلثافستخذعرشلث.ين

ررقنيائذيإصائبلإلهالربدتبازك:وقاك48

وعيناي،عرشيعلىتجيح!من.اليوم

مفتوحتالإ".

جمنذائذينالمدعوينجميع9؟فآرتغت

طريد؟.فبينهمواحدكلوذقتأدونئا،

خيخهإلىفقخأس!ليمانينأدونئاوخالت05

فقيل051المذتح-ء!قرويىوتضئلثصالاجتماع

بقرودبفتض!ئلث،ينلثخائف"أدونبا:يس!ليمان

لاآتهشليمانالقيلثلييتحيمث:وقاكالمذتحص

.21-92:25أخ1ر!؟38-04

الله.حمايةطالئاالمذبحبقرونتمسك:55
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أحتن"إن:س!ليمانفقاذ052يالحتيؤ"!تلني

فوئاأساءوإن،الأرضيإلىجمنهشتعرة!سقطفلا

فجاء.المذتحصغزفأنرلهوأرس!ل53-يموت2"

إلى"اذقحث:تهفقاك،س!ليمانأماتموكع

(ا-بمتلث

وموتهالأخيرةدأودوصايا

سئلي!انأوصىداؤدوفاةآقترتتولما2

كلهمالبسرخيثإلىذاه!بأنا2:وقاكآئته

زجلا.كنفسثتذذ،حياييمآيخرفييذقبون

طريقه،وآسللث3،إلالثالزدثيشراخصإعمل3

وإرثاداي!،وأحكايهووصاياةيفرائصسيماوتض!حلث

فييتنخغ،موسىشريعهيخأمكتول!هؤمماعلى

ئخقق.حئى4،ترخه!توخيئماتعمتنماكل

القويؤ،الالريقبوكتزمإذا:عتيقولهالرلث

كلتلويهمك!لينأماميسملوكيهمفيفأخقصوا

عرضيىينزجللتسيلثتنقطعلا،نفوسيهم

ائيل.إ

ابنيوالصبيفعلماتغلم5"وأنت

إسراثيل،جيوشيقايذجمماقلكيص،صروئة

وق!بفيفتأز،يثربنوغماسانيربنأبنير

دضاأرانوبذلك،الحرلبدبس!ملثيذمالسحذاص

بالنعلينوداسحهوشط!عليائذيبالسئفبريئا

ولايجكم!لثالأمرفدتر6يرجليإ-.اللتيمب

تنووأمما07بسلامالقبرإلىتنزلاشيبتهتذغ

ينوأجغففمإليهمفا"حسين،الجلعادفيتررلأقي

،ا9-ه:،26،2-327؟صم2رجة205

32-33.!27،91-92؟17صم2رجة7

16-24.:91!-613ة16صم2رج8:

ؤلاءهمأظقروالأتهم،مايذيلثعلالآيهلين

وجمندك8.-أخيكأبشالوتمجمنهرفيجمنذلي

وهؤ،تحوريتمينالبنيامينيجيرابنشمعي

محنايم،الىذهبتيومفظيعةلعنةلعننيائذي

لابالر!ثتهفخقفتالأردن!جمنذييقائينركئه!

فأنت،غنهتعفلاوالآن9.يالسئي!ك!أقتفه

إلىصبالامشتيتتهتنزلكيصتعرفخكيمزجل

.ا!القبر

ملىينل!فيأ!ادههـغود"ينداودماتاثئم0

علىفيهامللثائتيالحئنينعدد"وكان.داود

سينينتستبغيخبرونمللث.سنةأربعينإسرائيل

وجقمن13.ستة!وتلاثينئلائاويأورشليتم

ئف!ةوتؤطذأبييما،داؤدعرشيعلىسئليمان

جذأ++.

أدوفيامقتل

أتمتئشغإلىخخيمت.كلن!اأدحاء13 بر.و-و.

أجاس!.؟"حئمتألخيمأا:لهفقالص،س!ليمان

1(.كيمةإليلث"لي:تاقياثئم4"يخير((0

نأتعقمينأنب)):فقاك15؟"هيئوما)1:قاتت

آنئظرواإسراثيلبنيجميعوأن،ليكانالمللث

ينبأحمرلأخيالمفلثفتخوك،ميكاأصيرأن

فلا،ينلثواحاطتبليوالآن16.الردث

ات:فقا17هؤ؟"!وما:تهقاتتتردييما،.

أبيضيئئعطتيئأنالقيلثسئليماذ"كئمي

11/للثطثباتر؟لافهؤ،روحةالشوتمجة

(1.القيلثستاكئم،))حمن"لهافقاتت8

26-28.:92أخارخ:"ا-12

.4أ!3:أا-5،!تصم2رج:11
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س!ليمانالمإلمثعلى!تثشكلتاودخقت

وآثحىلآسيقبالهافقاتم،أدونئاأمرفييتكفقه

لهاعر!ثئاووضمععرضيإعلىجلس!ىثثملهاث

أطل!"حثت-وقاتت21يميي!صثفحلستت

أبيثمجتعطي"ليتلث:قالت21طلما".مئلتى

فأجابها:22((0أخيلثلأدونياروتجةالشةلمتة

يحاذا؟المثئونحئةأبي!ثتجغلأدونماتطلببنبالث))ما

الأكبرأخيهوأماأيضا؟الحفلثلهتطلبينلا

."ضرولةآىبويوآل!هزال!طولأبياثازآور؟!ي

"عاقتبئ:وقاكبالرلتسمليمانالقللثص".23 وحلص

حياته*.أدونتاآلكلامهذايتهف!لمإذاالله!

عرشيىعلىوأجق!صنيثبتتيائذ!،الرلثهوخيئ

س!قتل،قاككعامايكاتيئاليوتنى،بيأفىاوذ

لنتناياوأرنم!ا025ا(صاليومهذايخأأدويا

.لهاثبهفبطش!،يويادا!

يوآبوموتأبباثارنني

"اثقعرث:الكا!حنلأبياثازالميلثوقال!26

تستوجمبتجلأنت.*عناتوتفيحقوللثإلى

لأئكاليواصهدانمينأقئللثلالك!ئيتالمولت

ماوعاتيتأبيداودأمامش؟الغهدصتابوتحقئت

الرل!يخدم!عنسمليمانوعرته!37عاناة"+

عاليعلىييلوةنبالرلثبيماتثقتمما(ضي!آخكاهنا

.13وتييإالكافي

لأدونئامتحرلاوكان،لوآتالخ!ربتكلص28
..-!او

خيميماإلىفقرلت،استملأبسثاملايحخرلثولم

عيتمفلما92.المذب!ص"يقروفيوتضسلثالرلث

الفربيالشمالإلىكلم4يبعدموضع!عناتوت:26

تابوتحمكا(.:ا)ارأرمياموفىوهو،لأورعليم

.92-15:24صم2ر!؟العهد

عليما.2للقضايوياداعبنتناياأرشملسنليمان

الميلثيأمرك":لهوقاكالرلثخبمةفدخل03

فعاذ.أكوت*"هنابك،"لا:فقاذ."تخرقييأن

فقا313.يوآثقاكيصاوأخترةالميلثإلىبنايا

وأذيئه،ب!وآئطئىقاككما"إفغل:الح!يلطته

اتذيالترجماةالذتمأبيتيبوغنعتيوآمغ

رأسيما،علىدتهالرب؟ولترد32،يوآل!سفكه

وقتقهمامنهخيربزيثيتييرجقينبطش!لأئه

وفما،أبيداودمينجمفمءغيرعكبالتتيص

عماسا4،صاءا0قائا.!لمأثضر
يربنوسليل5جيسيىلير.ت.-

رأسيعلىما،وفحابقلترتذ033تهوذاجشمبثذقا

داؤذوأفا،الأبدإلىذرئييمارؤوسوعلىيوآلت

جمنل!ينالأبدإلىسلاموعرشي!وتييهفيذزئي!

وديخة،وقتليهبيماونجطش!ياتنافخرقي034"ل!الر

قاثاابناياالضيلثوأقام35.التر!ليماسثننأرضهفي

الكاهنص!ادودتوأتامالججتن!،عاكامكانه

أبياثار.مكان

شمع!مقتل

بنشيمعيسئليما!الضيلثآشدعىثنه36

وأمثمأوزشليتميتيئاللث"إثني:لهوقالجيرا

وفناك.هناإلىالمدينيمابينتخرفيولأفيه

موئاقدرونواديوتع!رتخرحيوتمأئلثوآعقئم037

فقال38.رأسمكعلىدمكويمولىو،تموت

ستديياقلتما"حستن:للمللثشيمعي

شيمعيوأقاتمأنتل".ئلتوكما،القلث

.كثيرةأتافايأورشليتم

!3-36.:2اصمرج27:

ح.55:أرجالمذبحبقرونتمك:28
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هرلتأن!ينينثلاثآئمضاءبعدواتقق93

تجت.تيلثتعكةبنأكيشىإلىي!ثيمعيغبداني

."فقاتما(.تجثيخأغبداك"ها:يثيصيفقبل

وجاةتجتفيأكيئ!ىإلم!وذقتجمازةوثتذ

ضمعيإني!ئلي!مانفقيل41.هخاكينيقبذييما

فآسثتدعاة42ءوعاذتجحثإلىأورشليتمينخرقي

بالرلتآسضحقفتلث"أما:تهوتاكالقيلث

هناكإلىوتذهبتخر!يوتمقلتوللثوأنذرتلث

قلت،ماحستن:فأتجبتنيتموتلم؟موقاوهناك

الزدتيمينتحقألمفيماذا43هأمركطوعوأنا

ال!ث!ركلق!لمثليئتعردتأذت44؟للثوأمري

علىشتركالزهمتفأنركأببداودفقلتهاتذي

وعرضى،فمبازكالقيلثسئليمانأتا045رأيلث

6"وأمرالأبد"".إكالربرأمماتمثايتداوذ

بيماوبطنثىفخرقي،يقتل!يوياداغبنتناياالقيلث

س!ليمان.يدديئالمئلثوتثبت.فات

الحكةيطلبسل!يمان

يضرمللثفرغونس!ليمانوصاهر3

نأإلىداودمدين!إلىبهاوجاء،آبسةوترؤخ

أوزشليتموشويىالرلثوهيكلتصرهبناءأكضل

ذبايخهميقذمونالشد!وكان2.يهاالمحي!

لآسمقيكليكنلملأنه،التلاليرؤوسعلى

الردبس!ليمانوأحث03الأئاميللثإلىالرص!

يقذمكا!أئهكير،أبييمادأود!رأئضىونبغ

الئلالي.رؤوسيعلىالتخوزويز!ولقالذبائغ

الذبائغييقدتمجبعونالىمرة"وذقت

ذيلثوعلى!المذايحصأعطمآفي!الأن،هناك

تجكجبعونوفي05،محرقهألصأصغذالمذتجحص

"أطثت:تهوقاكليلأالخفمفييمنليصانالرلث

كإأظقرت"أنحت:سمليمانفقاك06تريا"مما

أماظثشقلثلأئهلمعظيمةزحمةبيأداودعبدك

يللثعلىوثابزت،قلبوآسيقاقيماوختييأمان!

عرضييماعلىتجيرآلنافررقتهالعظيم!الرحمه

أنت،إلهيالربلمأتهاا!لاق7.اليوتمهؤكما

فيلييخبرةلاصغيروأناأبد)ودمكانملكتني

آخترتةائذيضعيلثوستطأناوها8.صالحكم

لكثريه.ئغاولائحصىلاعظيمشصثوهؤ

واقترشعتلثلأحكتممديىكاعقلأفآمتخني9

أحكتمأنأقلإرفكي!وإلأ،الترينالخير

1(.الكثيرهذاشعتلث

س!ليمان،طتبالر!ثعيتيفي.!فخ!س!ن

للثتطل!ثولمهذاطقبت)الائلث:تهففاز"

بل،أعداثلثموتولا،والجنىالعمرطولن

ا!ىفأنا13،خقهؤماتمييزعلىالقدزة

،ص
يكنلمر)ححاحكيماعقلأفاعطيلث،طلتلث

بعذك.لأحديثلهيكونولاقيقلثلأحلإجمثله

وص?لم
والتجذ،الينى:تطلئهلمماايضاو)عطيلث13

أتالجث.كلالملوفيفيتثيلللثبكونفلا

حافظا،طرئفبس!لكتإذاعمركاطيل14
و

1(.أبوكداودصتتلثكماوو!اياقيفراثصى

نأعردت،تويهينسئليمان"أفاقوحين

وؤق!أورشليتمإلمط5فجا.خئماكانزآةمما

ذبماضىوقد"تمخرقابوأصغذالغهدصتابرتأماتم

7:13-2.16!م45:رج

لأورشليم.الفربماالثطلإلىكلما.يبعدموضع:جبعون:304
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.حاشيييماهرجالييجصعتأدوبةوأتام،سلامة

حكت!يظهرسليمالط

أممافلم.ووققآزاييتالقإليهجاءتأ

مغاقيم.ستدييا"آ؟:إحداهمافقاتت17

التيبفيأنافؤتدت،واحدتيبلبالمرأ؟هذ؟

معاوكنا.أيضاالقرأةهذهولدتيوتينوتعذ18

هذ؟آبنأفات9غيرنا.الميتدننأحدولا

فلما02عقيإ.ناتتلأنها،الليلفيالقرأة

جانبيمنأبنيأخذبالليليص!عندقامف

!فوقم!ت021القئحتنجآبيهاوآستبدلته،نائمةوأنا

وجمندما،شئافؤتجدتهولارصعآبنيصالصباح

".آبنييمنلمأئه"زأيتفيهتفرس!ت

آبنيالخيئبل"لا،:الئانيةفقاتب22

الضتتل"لا،؟فأجا-جا((.آبنلثوالميت

الميلث-أ!امتجادتخاهكذا."آينيوالخيآبنلث

آبنيالحيئ:تقولا"هذه:الميلثفقاك23

الضيتبكلا،:تقوذوتللث.آبئلثوالميت

"هاتوا:الميلثقاذثئم24."آبنيوالخيآبنلث

المحبيئ"اشطروا:اتفقا25،فأعطوه"."شيفا

ثتطرا".واحد؟كلواعطواشتطرينيالخى

آبيها:علىمتلقفةالخىالصبىوايدةفقاتت26

".تقتلوةولاحساالمبيأعطوها.ستدييا"آ؟

لك+ولالييكونلا)ابلالثانية*:آبفقا

،ء

اضبيئاأعطوا":المللث3فقا037ا(اشطروة

تقتلوة".ولا،ائهلملائهاالمرأ؟يتللثالخيئ

اتذلالح!ائملأتضوفستصر28
صي3:-ءس.جهجميعخا

اللةأنعرفوالائفمفهاب!ة،الضللثبهحكتم

يالعدلي.يتحكتمالجكمةمتخه

2-13.:اأخ2رخة4-15

سليمانمعاوفيكبار

جميععلىملكاسئليمانوكاذ4

عرزيا:معاونييمايهباركانواوهؤلاء2.إسراثيل

آبناوأخئاوأليحوزف3،الكاهنيصادوقبن

أخيلود،بنويوشافاط،3الكايبايىشيشا

يوياداغبنوتناياهو4،القيلثبآسمصالمتخذث

الكاهنالإ،وأبياثاروصادوق،الجيش!ئاثا

بنوزابودالومملاء،رنيسىناثانبنوعرزيا5

رئيحىوأخيشارآ"،المللثو!رايقالكاهنيناثان

أشغالمديرغبدابنوأدونيرام،القصرخلأمص

.ال!ثحره

جميععلىكيلاعثترآثناي!ليمانوكان

تييهصولأهللهالطعاملؤمنونوكانوأ،اشراثيل

إبن:أسماوهموهذ؟8.الحتنإفيشهرأواصل!كل

مماقصىفيدقروآبن9،أفرايمج!لنبحور

حانان،وتيحتوأيلونشص!وبيتوشسعلئيتم

كلس!وكوةتهوكانتأروبوتفيح!تذوآبن01

دوركور؟فبأبينادال!وآبن91،حافرأرفي

بنوتغنا12،تهروجةممليمانينتطاقةوكاتت

عنذائثيشانتيمتكلوضجذوتعتلثفيأخيلوذ

آتلإلىشما!تيتمين،تزرعيلتح!تصرتان

!نجاتروآبن13،تقمعاتموراغماإلى،قحوتة

يخأالتيمحسىبنيائيرقرىولهجلعاذراموب

سيئون؟باشاننبائتيأرجولتكوزةوتهجلعاد

نحاصب،مقوشاليقأسوارذاتكبيرةمدينة

تخنايتم،فيغاوبنوأخينادالث4

تزؤجاتذيوهوتفتاليأرضيىفيوأخيقغمى5

نبحوشاقيبنوتعنا16،س!ليمانبنحتباسيمة



هو4الأولالملوك414

ظ!وخويوشافاكابن7؟!وتغلوصتأشيرسإقليم

إقليمفيأيلابن8!وشيمعى،يئمئاكرصإقليمثأ

ء-4د،

جلعاد،ارضىفياوريبنوجابر91،بنيامين

تيلضوعوجالأمورتينتيلثسيحونأرضي

علواحذكيل2هؤلاجانبوإلى.باشان

.يهوذاأرض!

سليمانمملكةعظمة

الكزلأوإسرائيلتهوداشدبئوكان02

.ويفرحونويشربونتأكلون،البحركرمل

جميععلىس!لطانهس!ليمانوقذ5

الملسطيينأرضيإلىالفرابين،القمايلث

القناطتيهذ؟ئلوذوكانجمضز،وخدو؟

أئايمكلتهالهدايا.خاصعينإلييماتحملون

حياييمامم!.

ئلاثينيومكللأسئليمانطعامنوكا3

الذقيتي،ينكيلأوسيتينالثميذينكجلأ

ييرابينثوزاوجمشرين،مستمنيماتبرالبوع!ئترة3

الأيائلىغنغداهذا،خرولؤومئة،المرعى

تالائه4ألالير،وسيحالبوالتحاميروالغزلال!

ينالفرابغربىالممايلئيصجميععلىس!لطاتة

خاصمعينملويه!اجميغفكان،غزةإلى*قس!ح

شدبوأقاتم5!فساتمهمجاؤروةاتذينماوأ.ته

كرتييماتحتواحدكل،آينينواصراثيلتهوذا

أئا،كل،!سمبحبئرإلىدانمق،وسن!ه

26.:9أخ15:18،2تكحقت501

.للفراتالغربيالثافىعلىيقعمرضعةتف!ح؟4

المتوصط.البحرثاطىعلىفلسطبةمدبنةةكزة

.اح.ة3صم2رج:صغبزإلدانمن.ه

تعقنيأل!أرتعونيسمليمانوكان6.سحليمان

وكان07!فرعيألمتعيث!ررآثنا،مركباييمالخيل

ولجميعلهالطعامئؤمنونعش!رالاثنا4وةؤكلا

،ضهرهفبواحل!كل،ممائدتهيحضرونائذين

وكانوا8ثي:.الىحاجةنبيتركوهمولم

خيثإلىواليغاليللخيلوالتئنالشئعيرتجضعون

مهمييما.ححتتكلالحاجةتدعو

خارقينوقهماجكمةسئليماناللةوأعطى9

ففاقت01،الثئاطئيكرمالضدرورحابة

فكان".جمضروحكا-المشرقي2حكاحكقتة

كلكوكوهيمان،"الأزراحيئإيتانمنأحكتم

جميعتينصيتهوشماع،ماحوكتنيودردع

تثل،آلافيثلاثةوقاك12خواتيإ.صالأتم

ء!

3؟وتكلتم.أناشيذوخض!تةألفاأناشيذةوكا!ه

الزوقىإلىلبنانفيائذيالأرفيين،ال!ثئجرفي

والطيل!التهائمصفبوتكلتم،الحائ!ف!تنممثائتي

!نتقصحدونهوكانوا14.والسسملثوالزخافاب

يتتققىوكان،جكتيمايمتماعصالث!عودبصجميع

ستمعواائذينالأرصيملوفيسجميعينالهدايا

بحكمصه.

الهيكللبناءالإستعداد

2-15(:أ!2)2

إلىؤفداصوزءلجلثحيرائموأرممل15

أبييما.مكانضيكامسيغأئهستيئحينس!ليصان

حيايإ.أئامصكليداودعحئاحيراموكان

14،9:25.أص!اة2إ"أ:26رخة6

،\:98مزرجةالأزراحياتاذ:11

بلبنانوصداصورملكحيرامكان؟،1

.11:،2!مرخ
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أغيصت117:يقو3حيراتمإلىسمليمانفأرستل16

الرل!لآساهيكلايبنيأنيقدرلمأبداودأن

أعداوةعقي!شتهااتتيالحرولبيستب،إلههص

يسملطييما.الربفىأخضغهماحى،بإالمحيطون

الجهالبةكلينإلهيالرب،أر)خنيوالآن18

أل!افنؤيت9،يعدوالطتهديذولاةخصمفلأ

الربيرقاككحاإلهيالرلتلآسم!قبكلأأبنيئ

عرشيلثعلهـكاتلثاقيمهائذيإبخث؟لأبي

!واأنيىجاللثفا!مر003لاحميقي!*تبني

ء2صص!رء

واجرة،،يعاودونهمورجالي!لبانينارزالي

ئرايا.ائذيبالمقدارإليلثأدفعهارجالمجث

بقطعخبيرشعيناينأحدلاأنتعلئمفأنت

((.الضيدونئينيثلالخشتب

فرخافرقيسئليمانكلاتمأحيراستيئفلقا

رزناتذيالرب،اليوتم"مبازكةوقاكعظيفا

الكحير((.المثتعبهذاعلىحكيماابئاداود

صاصص؟22

"وضلتني؟لهيقو3س!ليمانإلىحيراموارسل

مابكللأرؤدكأسيعدابعلوأنا،رسالتلث

-السمزو.وخست!بالأزرخشمبمنتحتاج

فاطؤفه،البحرإلىلبخانمقينزلونهورجالي23

وأرمي!،ليئستقييمااتذيالحوجمعصإلىوأقطره

طعاماأعطيتإذ!ترضينيوأنت-فتأخل!هناك

بكلس!لي!انيرؤدحيرامفكان024"تيتيلأهك

السئرير.وخ!حبالأرفيخشصبينأراذبا

كيلأل!جمشرينحيراتمإلىس!ليمانودت

زي!بينكيلأل!وجمشرينالجنطيما،ين

ومتح26تيييما.لأهلطعاماسنةكلالزلتوفي

.أ،-1،61؟81،2أ!اةر!27-32:2

تينوكان.وغدةكماالجكفةس!ليمانالرب3

للآخرمنهماكلوتد!،ضلحوس!ليمانحيراتم

غهذا.

اسرائ!لكلمنسحل!مانهالمللثوصمخر27

?،

إلىاصهمواوكل28رلج!.الفثلاتين

عشترةلبنانإلىمنهمبرسيلفكان،أدونيرأتم

شهرالبنانيخأفيكؤلون،مناوتةالئهرلننآلافي

ستجونلئليمانوكان92.شهربنيئيوييم-وفي

ألفاوثطنونالحجارةيحملونزجلىألص

أقاشفماتدينغداما03،الجتلفييقطعوتها

آلافيثلاثةوعلدهمالأعحاليعلىوكلاء

حجارةيقلعواأنالمللث31-وأمرشيما.-وثلاث

المنحوتة.بالحجارةالهيكللتأسيص!ثميتةكبيرة

مدينيماوتناؤووحيراتممحليمانبئاؤوفتختها32

ل!بنماءوالحجارةالأخشالتوهيأوا،جتيل

الهيكلى*!

ب!تاءالهيكل

3:ا-14(خ121

والثمانينمئيماالأرتمعالسئنإ.!يئ6

المنئن!نم!،يضرأرضيىينإسائيلتنييخروجص

ريو"في،اورإئيلعلىس!ليمانمئلثينالرايعيما

قيكل!ييناءس!ليمانبدأ،الثالنىالئ!هروهؤ

الطولي،يخأ!تر)عاسيئينالقيكلوكان2.الردت

العلؤ.يطبراعاوثلاثين،العرضيىفبوجمشرين

دراغاجمشرينالقيكلأعاتمالرواقوكان3

وغ!ثثر،القيكلغرضيئحاذا؟علىطولأ،

التاني.الئهرأويسانشيربقابلزبو؟ة601
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مش!بكةتواهذتهوصتغ4.أممامهغرضماأذرع

خول!منتجوايي!علىوتنى5.فتيتةيغوايىض!

بالقاعةيحيططبقاتبثلاثملخفا

مجطيما.علىغرفاتوصغ،والمحرالب

ءصكلفىوصير

اذرع،خصم!غرضهاالسقلىفالطبقة6

غرضهاوالتالثة،أذرعسيأغرضهاوالوشطى

خايى!كليخأمساحةتركلأنه!،أذرعستبع

فبتثصتحئى،محيطهاعلىطبق!كلجدرالب

دايخلفبغوأرصهاإدخاليدوفيمنمكايخها

لط.لحدراا

-2

الضقلعص،فباجمذتيحجار؟التيتوتنى7

ولاإزميلولايطرقهصوتيسصعأحطيكنفلم

يناييما.جمنذالقيكليأحديدينأداؤ

الجايبعاىالسثفلىالغرق!بمال!و!ن8

دزجفبيصعاوكان،القيكلينالأيقز

إلىالؤسطىوين،الؤسطىالطبق!إلىتوتبي

وستققهوأكقتهالقيكلسمايممانفتنى9.الثايثه

الطمابوتى"1.الأرقييناساحوأيحذوع

خ!م!طبقبماكلعلؤ،كفيماالقيكلىخوايحبعلى

الأرفي.يخ!مم!ببالهيكلووص!لها،أذرع

غمفت2؟"إذا.يسحليمانالرب!"وتاك

جمتيآئباعصعلىوخرضتوأحكامييقراثضي

!بوعذلتائذييوعديللثأفيفأناةوصاياكب

تبني!ائذيالهيكلهذايخأواقيم13.داودأباك

".أتركهمولا،إسرأثيلبنيش!عبيمعوأكرن

وأكمله.القيكلس!ليمان"ف!نى

33-34.:26خر:الأتداسثدسة16

الأقداسقدلس:الداخليالترتيب

ألواختنىآلذايخلمينجدراييماوعاث!5

السمق!إلىالأرفييندايختهوضفغ،أزفي

وفي016السرليسبألواحأرضمهوفريئى،بالخشتب

تنىذراعاجمحثرين!ساقةعلىالقيكلمؤخر

فبتناطاصتق!،اإكالأرضيينأزرألواخ

فكان17".الأقداس!فذسهؤجمحرائادايخل!

علىوكان18دراعا.أرتعينالقيكلمقذم

شكل!عاثاقنقوش!أررالدايخلمنالغيكل

لأنححريبينيكنفلم!متقئخةوزهورتقطين

!6ءصص!ت،

الححرالتوفيأ91.اززاكانالدايخلينكله

الرلثغهلإتابوتهناكييضغالقيكلياطنيقي

وغرضحه،دراغماجمشرينالمحرالبطو3وكان02

وغطاة،براغاجمتنرينوعلؤة،دراغاجمشرين

الأزفي.مين!ذتخاوصنغخالمر.يذه!بر

بذهبالهيكابدايخا!سحليمانوغطى21

المحرالب،أمام!ذق!ضلاشلوقذ،خالصبى

ومذتغكلهالهيككبالذقحبوغطى22

لب.لمحراا

خ!ثتبينكروتينيالجرالبفبوصحغ23

أذزع!،غ!ثرواحدكلغئؤالريتودإ،

خمس!الواحدالكرولبينالواحاوالحناح24

فمقء،أذرعخمسىالآخروالخناحء،أذرع

الآخرالحناحصمتطإلىالواحدالحناحسقئفي

أذزع!ي!غثرالآخروالكرودث25-أذزعكئر

وعلؤ26.يلكروتنواحاوضوغواحدقياس

الكروثوكذيلث،أذزعغشثرالواحدالكرولب
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المكالطوسمطالكروتينوؤضمع27الآخر.

مقرشة6الكروتينأجيحةوكافت-الذاخلي

وجناحالواحذ،الحايطالواحدتجناحفضن

قيأجيخئماوتماسمت،الآخرالحاثطالآخر

بالذهب.الكروتينوغطى38.القيكلوستط

ضؤزالقيكلخدليال!مدإيىعلىوتقش!2

وماالهيكلفيمتفتحبماوزهوروتخيلكروبيم

الهيكلأرض!بالذهبوغطى03بإ.يثصحل

خا.يىوخايخلأ3اد

منيصراعينيالمحرالبيبالبوصنع

وعلىبارشاالمدخلأعلىوكان،الريتود!خخصب

ص!ؤزالمصراغينعلىوتقتنن32.قوسشمكل

وغطاهمامتفتخ!وزهوروقخيلكتروليتم

بالذهب.والنخيلالكروبيموز!غ،بذهب

خشبمنقوائمالقاعيمايباهمبصنعوكذللث33

خضبجمنويصراغيني34،الإطارمرئعةالريتود!

يب،تنطوذئتالبينفماجمضراعكلكل2،اصترليا

وزهوراوتخيلاكروبيتمعتيهماونقشن35

..النقشيعلىءمطعمبذقبوغالاهما،متفثحه

ميئضفودصتلاثةالذآيخائةالداروتنى3

الأزلي.كوايىض!ينوصفاالقنحوتهالحجار؟

أش!زيو،شهرفي،الرايعيماال!ن!وفي7

في،عثئرةالحاديةالسمنيماولب38الرب*.هيكل

القيكلأكمل،الثامنالخهروهؤ،بوكفهر

سمئغيناوةفأستغرن.ومواضفايإأقساجميماصبجحيع

سيين.

الثامن.الث!بقابل:بول:38

سليمانقصر

عشزةثلاثفبقصرةسئليمانوتنى7

مثةوط!لهالبنانغابةدعاهاقاعةفتنى2.ستة

وأرتفاعهابراعاخمسونوغرضها?،ذراع

ينضفوفيأرتعيماعلىبناهابراعا.ثلائون

ينغوايىض!الأعمدةعلىوكان.الأرفيأعمدة

الخم!يىالغرفابعلبالأززسقفها3،الأزفي

خمسىضفكلالأعمدةعلىائتيوالأربعين

صحفوفي،ثلاثةالئوايذ"وكانت.غرفةعثثرة

نايذةكل،نافذةعشثرةخص!صحفكل

رص4-

جميعوكانت5ءالاخرىالنايذ؟مقايل

نايذةكل،الأطرمربعةوالنوايذالقدايخل

ضفوفي.ثلاتهعلىالأخرىئقايل

في؟راعاخمسينالأعمد؟روانوجعل

صص4

أماتمفكان،الغرضييأدراغاوثلاثين،الطولي

وسئقفية.وأعمدةليواقلبنانغابيماأعمد؟

يصلإركانخضثالعرشيىيىواقوجغل7

بالأزرمضفحا،القضاءرواقوهو،الأحكام

الس!فض.إلىالأرضيين

داخلالأخرىارالآنمتمسكنهوأمما8

وكذلمجث،الينابيهذامتشايهانكان،الرواقي

وهذه9.شوجمهنرعونلآبنيمابناةأئذيالحيمت

.صمولم5

علىقنحوتهتمين!ججارةينكانتكلهاألابنتة

دايخيهامنيتناشيرومنشوز؟القياسيى

داروين،الإفريزإلىالأساسيين،وخارحها

الأساس!وكان001الكبيرةالذارإلىالردثهيكل

أذرعغشئرتعض!ها،ثمينهض!خمبماحجارةين
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وءلم"
"وفوقها.الطوليفياذرعثمافيوتعضها

أزفي.ينوغوايىضىالمياسعلىثمينةحجاهـة

ينصفوفيتملاثةفحيطهاعلالكبير؟وللذار12

،الأزشغوايىضيىينوض!الحجار؟-الضنحوته

ولروايإ.الذايخلئيماا(شلتخيكليداكأكما

الربلهيبمنحاسمنمصنوعات

صحورينحيرامس!ليمانالضللثوآستقدتم13

!ءلمكللم

سيث!عنارقلةامه،نحالسصافيوكؤ14

كخيرحيرائموكانصوز.منوأبوةتتفتالي

منتصنعماكلفيوالمعرفهوالمهار؟الففمء

كلوتوئئس!ليممانا(صللثإلىنقدتم.التحاسيى

أخيصاجمه.؟كنيعتي

النحاسأعمدة

15-17(:ط!أخ)2

اصول!،نحاسمنعمودينيحيرامؤصتح

.عمثئرةآئختاومحيطهذراغاعثئرةثمانيال!احل!

أصابئ،أرص!صيماكيماأجولتوكانذراغا

علىييكونامسبوقينحاسبىمنتاتجينيوصنغ16

أذرج.خم!جمنهماك!!!علو،الغمودينرأستي

مخرمة،خبيكةالئاجينم!نلكلوصتع17

علىضقينفبوضغهانحاسمبينورئاناب89

ص.التاجلتغطمةالخبيكتينمنكلمحيط

فيالعموذينيهـأستيعلىا(طذانيالئاجالبوكان91

أرخواحل!كلغفؤ،الس!وستنشكلعاكلماالرواقي

وراءبارزةمستديرةعلىوكانا02ء.أذرع

للصفينيمئتينالرئاناتوكانب.الخبيكه

العموديزونصب21.الو)حديالتاج-المحيطين

توفي.اللهيةأفيوبوعز،يخضتاللهأيياكينة7021

.2-ه؟،أص!2رخ:23-26

،ياكىيئم!وستمماهالأيمن،القيكليرواقييأ

ينكلرأسيعلىوكان022بوغروستقاةوالأيتر

شكلعاكلاالقذينالئاجيؤمنواحاا!مودينا

الغموذين.صناعةوهكذا.ال!و-تي

تسبوكاالنحايينخوضامحيراوصت!23

عثئرحافهإكحا"ف!من3تطر!سئديرا،

ومحيطة،أذزعخصيىبأرتفاعء،أذرخ

كلمنحاف!هتحتو!ان؟2ذراغا.نثلا

ذراعلكل،بيمايحيطنحالسينتقطينجهإ

يالحوض!محيطينضفينيعا!المقطينينعشثر

وكان35.الخوضيىمغتصبركوالتقطنكفإ،

جمنهاثلاثةثوزاتعمثترآثتيعلىقائفاالخوضن

وثلاثة،الغرلبنحؤوتلاتةثالشمالينحؤموخهة

كلومؤخرة،الثئرقينحزوثلاثة،ابخولبنحؤ

الخوضيىسئماكةوكانت26.الذايخلإلىينها

نتفرمثاليعلىكأسيكطفيماوحافتهشيبرا،

.برميلأ"اوخمسين!تينت!سعوكان،السثوسيتي

نحامي،ينالغثرجمذالقواصاحيراوصغ27

وغرضها،أذرعأرتالههـاح!دةالفاجمد؟طو4

وكان!028اذرعنلاثلموعلوها،اذرعأربم

كل?كل2

وثيراناسودوعقيها92اطروستطفيضفائحلها

والث!هـال!الاسورفؤقي2ثالأطروعلى،ءوكروبيئم
ص،

يكاو!اتت03.متذصلييماهور،قلاياتحيهاوصيئ

بضحايز،نحاميى"يئدواليتأربغةقاعدة

تمبوكةأكتادتالأرقيصولروايإها،ئحاسئبما

.الاخرىيجايحبواحدةكل،القغستلتحت

ذراجفوقإكالأكتافيفلتقىم!نوفمها31

للذبحالمقدمهالحيواناثلغسليشعملالحوضهذاة26

22-24(.ة16الايورج!االناسولتطهير9،:االأ
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منإبريتيةقعدشكلعلىفستديروهؤ،واحدة

كانتأيضافمهاوعلى؟راعونصحنيدراع

لامربعةكاتتضفائخهاأنغير،نقوشى

تحتالأربغةالذوالي!بوكانب32.مذؤزة

الاولالبوعلؤالقاعليهفيومحاورهاالضفا!ص

الذوالي!لبوكا033راعبونجصفراعلمبلواحدا

وجميغالقركبيما،ذواليبشايهلهعلىضصنوعة

?4"

نحاس!ينوقبههـيهاواصايجهاواطرهامحاويىها

الروايافيأكخالتأرقي!حناللثوكان34.مسبوك

منهاالقاعدهوأكغالثةقاعدهكلينالأرفئء

نحاصيشريصاالقاعدهأعلىوديئ35وف!يها.

وأيد،ذراعيصصآزيفاعصعلىمستدير

أيديظاهروعلى36وفيها.يضساوضفائحى

قذيىعلىوتجلواسوبكروليئمنمشتتضفائجها

حولتها.ينزهوروقلائا،جمنهاكا!؟يشحعما

واحاأستثكاالغ!ثئرالقواعذحيرا!وصحرت37

واحذاوضرغاواحذاوقياسئا

كل،نحاسيمنمغاسسا!غمثئرصنعثم38

،أدزعأرقيومحيطةبراميلخمسةي!تعجم!جا

العثثرالقواجمد2تقاعدةكانعاىوكان

تغسيك!ر.

الأيمنالجايحبعلىخص!ساالقواجمدوجع!ت93

الأيمر،الجايبعلىوخمسما،الهيكلين

القيكلينالأيقنالجايبلأالخوكآوجغل

الجنودب.حهةصمقالثرقيإلى

ةقءخ!38.21-03:17

.3ة27خرمعق04:

.\:7-4:5أخر!45:2-اه

الأردنضفةعلىبقعانموضعانةوصرتانسكوت:46

المعدنيةالأوافي

اخجايى!تواالفدوزحيراموصنع

الردثلقيكلعضل!كلينوفرت.والكؤوش

"بر:غمقهماوهذا.س!ليمانالقيلثأمرةكما

عا!القذينالتاتجينيويخلافاالعحودال!،4

الئاجيمني،تغظيال!اللتالبوالحبيكتاب،العمودين

يتغط!للحبيكتنالتيئةالأهـ!اوالرماناثء12

الضثروالقغايلالعشئروالقواعا43ثاخاتجينا

اثتيعحثترالاثناوالثيرانوالحوض!44،عقيااتتي

وجميع3ضؤوسىواوالقجاردتوالقدور45تتحته

لهيككمصقولينحاكميدالتيالأدواب

بصتفجهاسمليمانا(!يلثأقركلها3هذ46:الرلت

ش!شتتينخرفتإأرضيىفي،الاردنغوشفي

الئحاسثةالأذوابدفيتز!ولم!7؟0-وضرتان

حذآ.كخيرةكاتتلائها

غم!سكأذواتجحزسئلمانصتكلص 48--
خما-!ا

عليهااتتيوالمائدة!المذتح.الذهبينالزلت

اجينيغنخص!حا؟والقنائر94،القربالبخبز

والأزهار،الجحرالبأماتمالثتماليعنوخم!ما

يفىوالمقاروالطسوت05،دوالقلايطوالسثرفي

والمفاصل،و)(!قجامروالمححونوالكوويى

القيكل.!قصارجصالأقداسقدسيىيقصاريم

قيكل!يناءسئليماناسقيلثاأكقلواسقا51

المضيماأدوابجميغإلييماأدخلالرث"،

فيلث،أبوداودخضضهااقبوالذهب

أورشلبم.منالثرقيالثمالإلىكم06ويبعدان،اسثرقيةا

ةالاثدة-3!ا:03خرقتالمذبح:48

23.03-:25خرق

.31-25:04خرق:9،
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،.خزاثحهفيوخعطها

العهدتابوتنقل

(2:2-6:هأخ)2

إسراثيكمحيوخسليمانوالقللثدعاثئم8

بنيغثايروزعماءالأسباطرؤساءوجميع

عهل!تابوتي!حملوا،أورشليتمإلىإسرائيل

فآجتقعوا2.داود!مدينيماصهتونينالرلث

!رلمء

الشهروم!ؤايثانيتمشهرفي،العيدفيإليهكلهما

العهدلابو!الكهنهوحمل3".ال!تتابغ

أدواتوك!ثالاحتماعخمهصأصغدة4
ص.ص"معوو

سئلإطنالميلثوكان5.الخيميمافيائتيالقيكلي

أمماتمإصاثيلتنيينإلي!آجتقعرااتذينوكا!

يحمىلاماوالبقرصالغتمينيذتحونالتتابوب

،غهدتابوتالكهنةوأدخل6.يكثريإئقذولا

قدليفب؟الهيكليحرالبيخأمحايهإلىالرتت

الفذين7الكروتينأجيحيماتحت،الأتداس

التابوبقوصعصعلىأج!يختهماتب!طالزكانا

وكانمب8يها.يحقلاتتيقضباييمامغفسطقلاييما

قدسينترىأطرأفها،طويتةالقضبان

ص.الخارجينلا،اليحرالبأمماتمالأتداسي

الئآبوبفييكنولم9.أليومصهذأإلىهناكوهيئ

يخأموسىفيهوضعهماالقذالطالححرلوحاإلآ

يخذاسراثيلتنيالربرعاهذخجث،حوريت

يضر*.أرضيينخروحهم

8.11:صم2رج51:

12-16؟:6صم2رخ:ا80

.25-15:92أخأ

المظالعبدهوالابمالرجدة2

33-43.:23لارج

.ه:01ر!ث9:

المقذسيالمكالبينالكقنةخرخولفا09

تقلإرافلم1الرلتتيبقيكلالسئحاك!ملأ

ملآالرلتضجذلأن،الجدمةيؤذواأنالكهنة

.8القيكل

:سسلمانقاكء12

ا-

الرد!يسكنالسحالبفب

بخيت،تيئا،ربأياأناوها13

الأبد.إلىيسصكناكمكائا

الشعبالىسليمانخطاب

3-11،:6أخ)2

اصاليلجمماعهإلىالملل!وآلتفت14

الرل!"تبازك:وتاك15.وقوفوهمكهموبا

داودأببيماوغدماييلإ؟أتئمالذيإسرائيلإله

ينإصراثيلشعبيأخرجثيومصضنذ16:وقاك

أمباطمال!صجميعمنمدينةأخترلمجمضر

فييما:آحمييكونقيكلفيهالييحبنىاىائيل

تنيعلىرئجئايتكونداودياآخترئلثلكتي

.""شعبيإصرائيل

ألىداوذنئيمافب"وكان:ص!ليمانقاكثما7

اشرائيل،إل!الرلثلآسمصقيكلأتبنيئأن

تبنيئأنقليلثلبتؤيت:الرلثتهفقال!18

لاليهن091*تؤيمتمافخعتن،لآحميقيكلأ

جمنيخرجاتذيآبنلثبلقبنيإ،أذت

مكانأناوئصثتوتةالرفيوتضتم003"ضليلث

.34-15:35خرق:أا-ا.

عل!ايئولىأنقبلايبوجبننخمنأورشليمكانتت16

لحعبي:رئبى6-9(.:هصم)2عاصمتهومجعلهاداود

.301-:17أخأ؟11-7:4صم2

.2-أ:17أخا؟-3أ:7صم2رج:-1718

.12-17:11أخا؟-7:1213صم2رج:91
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كما،إسرايلعرشيىعاىوجتسثأبيداود

إليماالرلثلآسمصالهيكانوبتيتالرب2،قاك

ائذيالعهدلتابهتصكاناوأعدذت21،إصائيل

.((جمضرأرفيينأخرتجفمحينلآبائاقطغة

سل!بمانع!لاة

12-04(كل6أخ)2

انرب"مذتحصأمامس!ليماننقض!ثهآ22

السئماءنحويذييماوبسمطإسرائيانتنيينيحضور

و6؟

يثللثإلةلا،إيرائي!تإلهالردث"ايها.وقاك23

وصايغالعهلإحافط،الأرفييخأولاا(سئماءنب

بكلطرقلثيسف!صنائذينلعبيدكالرححيما

وغذبيمامااليوتميتلإ؟أتهـاكقياأنت24،قلويهم

إصائي!طإلةالرثئهاأوالأن25!أبداودعبدة

ينقطعلا:لهعهدكأبيداوديعبلإكإحقط

إذا،اصراشكعرشرعلى!يم!ىزجلدسيلثيى

أفآستلكتكماالفويتمالطريقتنوكلزتم

لتتخفتي،إسرائيلإلةياوالآن426.أمامي

أبي.دأؤدعبدكب!وغذتائذيالقول

علىحفاالت!ياتسكنهك27"و3يخة

لاال!ئماوابوسماواتالتماواتحئى؟الأرضيى

بتيتةائذفيالهيكلهذافكيف،!ثئسغ

أنا،وتضرعيصلانيإلىإلتمث28-؟!ث

كل-ء؟صكل
وصلاتيدعايىواسق!ث،إلهيالربايها،عبدك

ليلا!فتوختينيعيناكلتكن92.اليوتمأماملث

اتذيل!الضوصععلى،القيكلهذاعلىنهاز)

أنا،صلاتييتس!حعفيإآسمكيكونقل!ت

وتنيعبدكصتضرعإكوآسئتجا03،عباكه؟

2:،.25:رخ

ه:2أخ2رج:27

هذاإكشمايخصينئضفونائذينشعيلثإيمرائيل

الس!ماثلبمقاملثجمنأنتوآسضغ،الموصحص

فآغمر.شمغتوإذا

!"-

آخرإلىة2!الإسااحاهماتهغ31"إذا

لتحلصا(!يكلهذالبمذتجلثإلىبإوجيء

وآحكئمالمحمصاءمنأنتفآسقغ32،بزكب:أنهر

والبريءوئعافبةاصذيتاقتدين،عبيدكتين

براءييما.عاىتكافثه3

أماتمشعبلثإسرائيلبنوآآثقر"وإذا

الجثإثابو)ثئم،إليلثخطيئيهمبستبأعدايهم

هذافيوتفوعههـاإلبلثوصفواتآسملثوأعترفها

خطيئتهموآغمرال!ئماءينقآسضغ"3،الييك!ب

لآبائهم.أعطيتهااثتيالأرضبإلىورذفم

المطر،عنهئمالسمماءمنحم!ت35"وإذا

إلىشايخصينوضقوا،اجلثإخطيئجهمايستب

خطئسهموعننجاشمل!وآعترفواالموصع-هذا

الستماءيمتفآسقغ36،أذللتهمتعذمازتجعوا

إسراثيان،تنيوشعيلثعبيدكخطيثةوآغمر

علىمطراوأنزاث،الضالغالالريقوآمدهمص

ميرائا.لشعبكأعطيت!ااتتيحذ؟أرض!لث

وأوتالىأوجوعالأرص!ف!حذث3"وإذا

وإذا،سيلأوتجرادكلأوترقان"أوخفالث

وأ،ئانهممقمدينةأييمافي4وهمأعداحاصرهم

بنيصثواحدأيوإذا38،أودا:قةآنزآتيهم

مينفغلماعلىقليهفيندمشعبلى)سراثيل

هذانحؤيديهباشالاوقضرعإليلثفصلى،سمو2

مماطثطمن2،الح!سمامقفآسضع93،اله!كل

.ا؟؟12تثرج:92
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عقل!يح!بواحدكلمجارئاوأجمنوآغمر

تعرثوحذكأنحتلائلث،قلحيما!بماوتعرقيلث

أئامكليسخافوك.ا!أالبشتربنيصجميعقلولت

لآباثناتأعطيتهاائتيالأرفيهذ؟عكحيا!م

الىشتمىلاائذىد!الص41"كذلذ
ء--هـ-.

ينبحيدةأرضوينجاةإذا،شعيقثإصاثيل

بآسملثيسقعونالئاس!لأن642آسمكأجل

وصلىالممدودةو؟رأجملثالقديرهويدكصالعظيم

ين،ال!مماب2ن3"فآسقغالهيكلهذاقي

هذاجمنلثيلتممم!ماحجصيعءوآعضل،مقالجث

آسملتالأرضكاممص.جميعلسعرمت،الغري!

نأوبعتموا،شعيلثإسرأئيلمثلوتخافوك

للث.تتيتهاتذيالقيككهذاعلآستلث

44
اعدائيميمحازبةشع!لثخرج"وإذا

اتتيالمدينةجفةإليثوصقوا،ممثايئطثؤفق

لآصملث،تتيتهائذيوالقيكلآخترتها

وآنضروتضزعهماصلاتهم5الئ!مامق5"فآسمغ

خقفم.

لخطأأنلدلاكما،الكخطئوااذاا6"
.)و?-

أماموهزمتهمعليهموكضئتإنسال!،كل

قريبيما،أوبميد؟بلابإلىفسبوفم،أعدائهم

ستثيهم،أرض!فينفوسيهمإلىتحعواثتم

وأثفناخطئناوقالوا:إليلثوتضرعوافتابوا

قلوبيميكلإليلثوأقحلوا48وأجرثنا،

ائتيأرضحيمءجقةإليلثوصفوا،ونفوصيهم

والهيكابآخترتهاائتيوالمدينيمالآبائهمأعطتها

السئماء،ينفآسقغ94،لآسملثبتيتهائذي

44-45-2:ايثى؟01ت2؟ثرج56:

وتضرعهمصلاتهم،س!كناكمكال!جمن

إساءايهمجمصرخآل!موآغمر05،لفموآستجب

ستبوهمالذينأماموآ!حفهما،إليلث

ائذينوميراثلثشع!لثففم51.فمرخموهم

العذامب.أتودبوستطمن،جمصثمرينأخرجتفم

وبيئغبدكصتضر2إلىتفتوختينيعيناكلترث52

ماكلفيإليهماوآستيئ،شعيكاىاثيل

منشعمالكآختزتهمفأنت53.جمنلثيلتمسونة

علىكفضتكما،الأرضيشعولب-جميعبين

ينآلاشناأخرحتحينغبدذتموسىيسالب

ا(-الإلةالربفىأئهاجمضر

شعبهيباركسليمان

أمامجمنقاتم،صلاته"سمليحانأتئمفلضا54

ترفوغتال!وتداة،كأاكغاكانخيثالرلثصحصمذ

يصوبالحاضرينوبازكووق!!ه،2ال!ماإلى

الراحةوهتائذيالربلم"تبازك56فقاكعالي

موسىل!البعلىتكقتمكماشعييما،لإسرائيل

أقوايهصجميعينواحدةكيضةتسقطولم،غبد؟

كانكمأمقناإلهناالردثليكن057الضالحيما"و

8!ولتيئ،يرفضناولايخذلاولا،آبائنامع

يؤصايا3ونعق!تطزيهجميكللتسللثإلييمايقلوينا

9"ولتكن0آباءناأمريهااتتيوأحكاييماوفرائصميما

وليلا6نهارامنهقريبةإلهناالردثإلىصلاقي

تنيولحاجيماعبلإهلحماجيمايستجيمبحتى

جميغلتعقتم06،يويهفبيومكل!ثحيهإسراثيل

أحدولا،الإ،هؤالرلثأنالأرضيشعولب

إلهنا،يلرتتمخيضةقلوب!سمفلتكن61سرواد.
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كمايؤصاياد،وتعضلوافرائصح!فييتسلكوا

اليوتم".تفغلون

الهيكلتدلشين

4-01(7ءاح)2

معةإسرائيلبنيوجمغ-الضيكقذمثم!62

اثتينللرتسلام!ذبات63الرئبماأطتم

ينألفاوعشرينومئةالقرمنألفاوعشرين

البويمذيلثوفي64.القيكلودضئنوا-،الغتم

أماآاتتيالذايىساحةللرلتالقيلثكرش

والتقدمهالمحرقةقذتمح!ناكلأئهلم،القيكل

فىءير

الضغيرالنحاييىمذسغلان.السئلامإوذبائغ

يكنلمالقيكلداخلالرب2أمماتمكانائذي

يستغها.

ومغهتعيذاصاليومذيلثفيسئليمانتموأقا65

سبعةداتمإلهناالرلتأماتم،كلفمإسرائيلتنو

ينكبيرةجماعاقيإسر)ئيلتنوؤلوافذ.أئام

الجنولب.فبمضرواديحتىلاش!مالاحماةلبو!

صثليمان،اضيلثاصرقفبئالئاي!صاليوموفي66

ئخسثترحى،فرحينئيويخهمإلىوعادواتهفذغوا

غبد؟يداودالخبرينالرب،غمتهيما،الضدر

شعيإ.ولإصائيل

ثانيةلسليمانثجلىالرب

ا-22(اة7أخ)2

يناءينسئنيمانالقيلثفرخولما9

ت!يييةأحأنماكلوجمينوالهيكابقصر؟

ح.13:21عدرجحماةلو:65

.ا4-ه-ر!901:3

.2:4رج:5

جبعونف!لهتحفىكماتانيةلهالرلتخفى2

إلىتوتضرغلثصلاتلث"ستمذت:تهاتوقا3

مييماوجغئتبتيتهاثذقيالقيكلهذاوقذشت

كلوقلبيعيناقيت!!هـنرووعقييماالأبدإلىآحمي

داؤذكأبيلثأماميسيرلمحتإذاوأنتآ04الأئام

ماصبجميعوعمفتوالاسيقام!القلببسلام!

وأحكامي،يفرأئضيئوتضحئكتبيما،أقزللث

كماالأبدإلي!!رائيلعلىعرشتل!"اثتث

علىزجلتسيلثجمنسسبقىتأباذدإوذوغذت

وتنوكأنآجذتإذالكين06"إسرائيلعرشيى

وعتذتبم،وفرائضيي!كأصاياقيتئضحئكواولم،عتي

إصائيلتيئانجيافإتي7،لهاوشجذتماغريبةآلهة

وأهحر،له!أأعطيتهاإأستيالأرضروج!عن

تتههـإسرائيا!في!سونتلاسميقذستةاتذتيالقيكل

كقها.ا(صت!عولبتين3الأفهافيوتضخةتهرلة

!بقرقنفكل،جمبرةيكونالقي!رروهذ)8

بهذ؟هكذاالرلتفغ!يماذا:ويقو،تنذهل

لأئفما:فيجاب"9!؟أهيكلاوهذ)الأرضي

أدىضيىجمنآباءهمأخرص!ائذجماإلقهئمالرلثتركوا

لهاوسحدواغريبيمابآيهبماوتضضكوامضر

هذاكلالرلثيهماصأنركيذلك،وعتدوها

ال!لاء".

لسليمانأخرىأعمال

تفرع%نقبإستةجمثرونوآئاقضث01

نأويما11،والقي!طبقصر؟2يناينصئليمان

الأرقييخختبسئليمانأقذصوزضيلثحيراتم

.36:91أخ2؟9:ملء22رخ:8

.81-ا:8أخ2رج:01-28
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هذالإتمامأرادماقذرعلى،ويالذهحبوال!ثرو

أرضيىديئمدينةلمجشرينس!ليمانوأعطاه،العقل

المانيمرىصوزمينحيرائمفخرقي12.الجليل

فقال13،تعجئهفلم،سسليمانلهأعطاهاائتي

ياأعط!تنياثتيا!اناهذه"مما:يسحليمان

.اليومهذاإك+كابوكأرضنفمتت؟"أخي

الضيلثإلىحيرامأرستلهاتذيالذهبو!ن،1

ينطازا.جمث!رين!!ليمان

قصر؟يبناءعفالأسئليمانالضيلثوستشر"ا

وحاصوزأورشليتموسئورقلو"6وليناء،والقيكل

مضرفيلص!رعودوكان016وحارزومجدو

بالتايىوأحرتهاوآخلهاقبكينجاررهاجتم

قفرأوؤقتهافيها+المقيمينالكنعانيينوقتل

جاززسئليمانافتى7+صمليمانروج!لآبني!

برئهنبوتاماوتغلة18الستفلىخورونوبيت

فيهاآحتفظالتيالمال!وجميغ91تهوذاأرضيى

ماكلوخيلإ،ومر!سباييمابمستودعايهس!ليمان

أنحاءوسايرولبنانأورشليتمفيتبنيئأنأحبا

لمائذينستخرهذاأجكوين02.تملكيه

ينتقيئمنوجمميئإسرائيلنجنيينيكونوا

والخؤيينوالقرزيينوالجتيينالأموريين

تنويقدزولمكنعانأرفييأ21والتبوسيين

س!خرهم2هؤلا.عقيهميقضواأنإسراثيل

تنووأما22.صاليومهذاإلىكالغبيدس!ليمان

فكالوا،اعبياينهمسمليمانمحغلفلمإسرائيل

لها.تجبمةلاأكطكابول:13

مدينةيفصلالأرضمنمنخفض.الملءأي:طو:15

صاحةكلهفمارصبق!لأه،المجكلصاحةعنداود

.راحدة

فرسالؤوقادةومذراءورؤساءوحرشاتهجنوذا

ومركبات.

أعماليعلىالمؤكلينالرؤساءعذدوكان23

مئ!خحس!س!ليمانيهاقاتمائتيالسصخر؟

زجلاوخمسين

بنثضجذتأنتعذملوسئليمانوتنى24

الذيقصرهاإلىداوذمدينهينروتجتهنرعون

لها.تناة

محرقاتللردتيقيئم!ليمانوكان

للرل!بناةالذيالمذبح!ص3عاثاسلامةوذبائغ

التخورعتييماتحرقوكان.السنيماقيمراتئلالث

.ءجتدةحاليفيالقيكلوخمظ.الرثأماتم

جمصيونفيس!فناسمليمان4القيلثوتنى

البرشماطئيجمندأيلةبجانباتتيجاير

حرامفارس!ل37.أدومأرض!فبالاحص!،

ءدير

السفنفبييعملواالبحرب!ث!وود!عارفينملاحين

أوفير!إلىفجاؤوا28.س!لإمانرجاليمغ

منقنطاراوسيتنأربعةهناكمقوأخذوا

رر!سمليمانالقيلثإلىيهاوزتجعوا،الذهب

سليمانعطسبأملكة

1-12(أ!9:)2

المقرلبب!م!ليمانستبإ"تيكةومتمغت01

صعبإ.يأسنقبمانمتجنهاليهفجاءت،الردثين

ومغهاآتوكبمفيأورشليتمفذخقت2

لم23:17خررخ:السنةفيمراتثلاث:25

.6؟:16تث؟34:23

العرية.الجزيرةجنويىتقع:أوفير:28

العربية.الجزيرةجمخوي!تقعمنطقة:صبات1501
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وحجارةكخيراوذهباأطيابامحصلةجمالا

فيكانماوسأتتهس!ليمانوآلتقت،كريمة

ونم،أسثلهاصجميععلىفأجال!03خاطرها

ستب!ميكةوزأت-4.جو)لبدونأصعتهاتترك

وطعاتم5،تناةائذيوالقصر،سئليمانج!مة

خذاي!ونظاتمحاشحييما،وتجيس!،قوائده

كانائتيوئحرقاي!،وسئفاتة،وهنداتهم

الذهو3.فأصابهاالرب"،خيكللبيقامها

لأستمغتهماصحيحا"كان:للمللثوقاتت

حىأضذفهلمليهثي7،حكيلثغنيلادي

أشمغلمبفإذا،بعييوشاقذتلمحشف

س!معته.مايفوقانيصويخناكفحكتلث.بحصمه

هؤلاءيخذإلجثوقنيئا،يرجايلثهنيئا8

تبارك9.جكتلثيسقعونيذيلثتينالقائمين

علىوأجق!تلثعقيلثزضيئائذتيإلظثالرب2

لإسرائيلالأبدىيحبيمافهؤ.إساثيلعرلث!

القيكوأهذلتي001"والعدلييالحقتلكاأقاقك

وحجارةكثرةوأطيائاذقبمنطازجمشرين

يلقيلثوقت!تهاأئنيالأطيالبيقدازوكان-كريمة

المجن.ذلكحىعقييماوزديماأكثرس!لي!مان

منقدمتاتتيحيرامسمفنوحمقت11

وحجارةكحيراضندليوخ!ثختذقئاأوالير

الضنذليخمثتبينس!ليمانأفغيئ2.كريمة

وزبائاوقيثار)بوللقصرللقيكلدرابزيئا

إلىالخسبذيلثيثلقبلأترذولم،للمغنين

ص.اليومهذاإلىيثفةشوهذولاإسرائيل

مماكلستحاملكةس!ل!مانالمللثأعط13 "ص-صصو
2

السسخيه،العطايامنأعطاهامافوق،طلمته

وحاشتتها.هيئبلابهاإلىوآثضرقت

سليمانثروة

13-28(.ة9ا!ا:17-14،)2

س!ليمانعلىتردائذيالذهبؤزنوكان14

القفروض"اغد)ينطار،مئةواحدةستةفي ?أ+
وؤلا؟الاكرالبالفلوفيوجحغصالنجارعلى

جمئتيس!ليمانالقيلثخصن16.إسرائي!تأرضيى

الواحديلترس،قطروقذقبي!كبيرترصي

صغيرترسمتهوتلاث17،ذهحبرأرطاليتلائة

ذهبزطلالواحديلترسيى،مطروقذهبممن

.لبنانغابيماتيبكئيوخمطها،الرفيونصف

ص18
السمتةعاججمنكجيراعرشاالقيلثوصنغ

درجاب.شحثياخرشىوكان91إبريزاذقئا

جانتيوعلى،الوراءينمذؤرالعرشيورأل!

التذين،جمندوايفالزوأسدال!تدالبالققعد

الذرجالتعليوايقةأسذاعشترآثنافبما02

ذللثيثليصنغولمهناذ،ومنهناجمنالسي!ث

ش!رلبآنتةجميعوكاتت021الممالثصجميعفي

غاب!آنحيماجميعوكذيلث،ذهئاسئايمانالميلث

شيئاتكنلمفالمضة،يضةفيهافيثولم،لبنان

ا(جحرفبالعظيمةسمفتهلأذ22،س!ليمانأئامصثنن

سينينثلاثكلةشتأتيحريراتمسمفنيمغكانت

وطواويسن-وفروداوعاخاويضةذقئاحايقة

ملوفيصجميععلىسليمانالقيلثوفان

الأرض!صسعولصوكانت24وح!ةيخنىالأرضي

فياللةأودعهاالتيجكقتةلتسمعيقاءةت!ئتهي

منهداياةيحملإلييمايأتيقنكلوكان25.تلي!

وأطيابوس!لاحوملابس!ذهبموانيإيخضةآنبة

ستإ.تعذستةوذيلث،ويغالىوخيل

تهفكان،وخيلأفركبابس!ليمانوجقغ26
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قرصو.ألصعضوآثناتركببمامئيماوأرقيأ(ف

وبتعضهاالمخضنهالمالبفييتعضهافآحتقظ

ينالعضةوصازب27.أورشليتمفيعندةالآخر

مثلالأرفيوخض!كالحجار؟أورشليمفبالكثرة

سمليمانتخاروكان28.السثهلفيائذيالحضيز

ينوالمركبات92كيليكيةمنالخيا!تستوردون

والأرامتين.الحثيينلفلوفيويضذرونهايضر

المضيما،ينيطغ!مثيماي!يثالمركبةوكاتب

وخمسين.يمئبماوالقر-!و

الربإلىيخطأسليمان

(18:1-12:ااأخ)،2

آبنةعنسيهمأنوسفضلاالحيلثوأحب11

والجتونيينالموآبثينينغريباتريساتنرغون

الا"تيمومن2والجتيينوالضيدوتيئوالأدوميين

"لا:إسرائيلجنيقورل!فيالربلمعناهاائتي

يميلونفهم.يكميختيطواولا،يهمتختلطوا

حبا.!ليمانكلبهنفخعفق."آلهحهمإفيقلوي!سما

وتلالثالأميرابينروجبمامئيماستئمتهو!ان3

رقنيوفب4-قلبة2وةبشافأزاغت،جاريهمئ!

غريبإ،آ!!بماإكبقليهروجاتهمحالتشيخوخييما

قلس!كانكماإلههصللرتمخيصاقلسهيكنفلم

إلهةعحثترولتسئليمان!وتبح5داؤد.أب!

العثئروفغان6.غمونتنيإلةوقلكوتمالضيدونيين

متلقلييماب!صلإشلثاتتتعسولمالرلثعيتيأماتم

أوزشليتمفباتةاآ!ذيالجتلفيوتنى7.أبيإداؤد

تنيإليماولموللثلحموآلتإ(؟لكوش!ستذا

8:13-14.صم110152:رخ

منطقة؟فارأن.أدوملمملكةالجنربالق!م:مدياد؟18

يساييماصجميعلآلق!معابذبنىوكذللث8.عضون

الذبائغويقذثنالتخورشحرفنحتىالغريباب

لها.

مالآقلتةلأنس!ليمانعلىالردثفغضت9

مرتينلهتحلىالذقاإسرائيلإليماالرلثعن

يمايعضلفلم؟اخرىآيهةتع!دلاأن3وأمر09

"بما.ي!مليمانالربلمفقاك".لثاكبيماأمرة

التييقراثضىتعقلولاغهدجماتحقظلاأئلث

واعطيهاتدذينالضملكةف!آخذ،يهاأقزللث

فيآخذهالالكئي12-؟جايلثعينيرجاس!

آبيلث.يدمنبل،أبيلثلداودإكرا!اأثاطث

تهابتيبل،تدهي!كلهاالقملكةآخذولا13

ائتيولالموزشليتمغبديؤديداكرا!اإواحذاسيئالا

."ئهاخترآ

سليمانءاعدأ

هددهويس!ليمانخصماالرلث"أوأثار

ذللثقبلوكان15.أدوتمملوفينسلينالأدومي

رئيس!يوآب*فضجذتأدومآحتلداودأن

أدومءكايخأذكركلفقتل،القتاثاي!دمنالجيعثى

سيتةإسرائيلجيئ!مغخناكإقاقيهائذة6

!عفيمغيضرإلىهرلتهذدل!ت17.أشهر

.صغيرأضبئاوكان،أبييماأنصايىينالأدومثين

كاوأخذفارانإلىوجاء"7مديانينقوخه

ميلثنرغونإكوذق!هناكينليجالأمغه

.بطعامتهوأمروأرضاتيئا3فأعطاةيضر

اخمتفزؤتجهتيرغونجمنذحظؤةقذدفتقيئ91

آسمهآبخالهفؤتدت02.الفلإتيتحفنشرآمرأيإ

صيناه.جزيرةوضبهكنعانبيننقع
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قصريأالضيكةتحقني!ىوفطضتة،تجنويث

نأيمضرهددس!معفلفا21.أقامخيثنرغون

ماتالجيثيرئينيوآلتوأن،ماتداود

إلمىأذق!"ذعني:يعرغونتاكأيضا،

تنقمحلث"حاذا:يخرعههـنفأجاته22".بلادي

"لا:لهفقاك؟"بلادكإلىالذهال!تطلتحثى

".ادقثدعنىليهنشيءة

هؤلحملحمانآخرخصفا،ا!سأثاص23
-صهـبرو

قولاةجمنل!ين-هرلتوكان،أليداعبنززون

يىجا؟إلييمافجقغ21،"ضوبةتيلثعاززهذذ

يدترداودكانجمنذماغزا؟رئيس!وصاز

وملكو)يهاوأقاموادتتعقإكفذخبوأ،ضوبة

أئامككلإسرأئيلخصماوكان25فيها.

الأدوميئهددفعقهأثذيالشئرففعل،س!ليمان

آراتم.علىوققلثإسرائ!يلوكرة،لها

ليربعاماللهوعد

92-31(:أخ69)2

ليجايإ،أحاس!ليممانعلىأيفماوثار

يهثو!ن،الأفرايميئناباطبنتربعائموآسمة

وستب27.أرملةوهيئضروغةاتهوآسمضردة

مدينهسموزويرمه!تلوتبنيكانس!ليمانأنذيلث

فلقا،نشيطافتىتربعاموكان28،أبييماداود

اسآالأعحاإليهأكلالعقكفينثماطةسصليمانرأى

الألناءتلل!وفب92يوس!-بنيعلالمتوجبة

الحثتيلوتيئأخ!افصادقةأوزشلبتمينتربعائمخرقي

،جديدةعباشةمرتدئاوكانالالريتيديئالنبتئ

علىأخئافمتفن03.البرئهفيوحذفماوكانا

أنوقا31يطغةغ!ثنرةآثتتيوضفهاالجديد؟العباةة

3-8.ة8!م2ر!ا:23

إلةالزلتلأنيطغغ!سرللث"خذةليربعاتم

تدينالقملكةآخذأناها:للثيقولاسراثييل

يكونوته32،أسباطعشترةواعطيلثشلي!ان

ائتيوأوزشليتمغبديممايداؤدإكرا!اواحاسيثط

وأنا33.اسراثيلأرفيصجميعمنليآخمرئها

لغشتروتوسحدتركنيسئليمانلأنذيلثأفعل

ولضلكوتم،الموآبتينإلهولكولتنالضيدونيينإله!

،وءد

تضلثولاطرقيفي.تسللثولم،غمونبئيإل!

يئلنالريفيقويئمهؤوبماوأحكامييقرائضي

بل،منهالحكمآخذلالكنى34.أبيهداود

-ءص!

داؤديعبديإكرائا،حياييماائا،ءكلرئيسئاابقي!

وفرائضييؤصايايتمئلثلأنهآخترتهائذخب

ع!ثترةوأعطيلثآبيهمنالقملكةآخذلل"3

لمكل
تبقىحتىواحلأاسيثطااعطيولابيه036اد،ط

كيئيطلثتسل!ينزجلغبدييداوددائما

جمبادةمكانآخترئهااتتيالمدينيماأورشليتم

تشتهيماكلكلمافتميلثأنتوأئا37.لآحمي

ينأسباطعشمر؟علىقيكاوتكوننفسمك

ب!!آمركماككأطعتوإذا38.إسرائيل

فيقويمهؤماوغمفت،طرقيفيوستلكت

داؤديثلوؤصاياكنيقرائ!قيئتمسكانطرتي

ثابئاقليهياتيئا!ثوأبنيمظثأكونكل،غبدي

ءصص2

مناسباطعثرةواعطيلث،يدأوذبنيحتكما

"4فىلمكلسكلءص

فعلهيماابلهافإنيداودذكألةوافا93.إصائيل

وسعى04".الأتامكل،ل!ق،سئليمان

إلىوهرلتتربغامفقاتم،يربعاتمقتابإلىسسليحان

وفاةحتئأقامخيثمضر:ميلثش!يحث!ق

سئليمان.
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سلبمانموت

ءص"ص-ا،
واعماليما،شيماناخبارينبميومما

أخباريهتالبفبمذؤتةفهيئ،وجكميه

كلعلىأورشليتملبس!ليمانووققلث42.س!ليمان

فيآبائهخوديخنوتوفيئ043ستةأرتعيناشرائيل

مكاته".آبئهزخبعامومتلث،أبييماداؤدمدينيما

إسرأئبلمملكةإنشقاق

ا(1-ه:01أخ)3

خيثشكيتم!إلىزحبعاموذقحت12

وستيئ2.يئقثكوةإيرائيلشتعسبكلآجتقغ

هرئابمضرتعامميماوكان،ناباطبنتربعام

تيمنيذعؤة3هناكينفرتجغ،مينلاسمليمان

ته؟وقا/لوازحجعاتمإلىجميغاجاؤواثم.اممرائيل

نير؟مينالآنفخففب،عقينانير"ثفل4"ابوك

فتخذقلث(1.،ال!ثئافهغبودئييماوينالثقيل

ثلاث!-بعذإليعودواثتم"إذق!بوا:لهيمفقال5

.فذقبوا."ئامأ

لم

كانوا3يئالذالثسيوخزخبعامالقيلثفشاؤز6

"بأئ:لهموقاكحيايهفيأباكلشليمانيعايرنون

؟فأجابوه7؟(،الشئعبيهذاتنضحوتنيجوالب

وواققضهماليوتمهذالهمخا؟ماكخ!ت))إن

لككانوا،يلطضوكلمتهملهموآصتحثحت

نصيحةزحبعامفترك8".الأتامكلخداما

ءصسصص4

وكانوامغةنشماواالذينالمتيانوشاؤزالثموخص

منالثمالإلىكلم05يبعدموضع:شكيم:201!1

مملكةفيهانادورافيضكيمأنببدو،أورشليم

.24()شىاصرائل

92-11:913رخ!ة15

أنئبم؟تنضحون"بماذا:لفموتاك9،تخلإموته

خف!:ليتالواائدينالشعتهذااجماكيص

"فل:الفتيانافأجاتة0عاتنا؟"أبيلثنيرين

"أبي.أيىخضريينأغقأجنضريإنلهم

أبي.نيركمعلىأشياوأناثقيلأيراحفلكم

ش!وكئبما".ي!سياطاؤدبكموأنايالستياطأدئكم

القيلثإلىالشعبوجميغتربعائموعاد13

فترك013لهمقالكماالثايحبصاليومفيزحبعام

جافيبملاموكئمهمالمثميوخصنصيحةالضيلث

ثقل"أب:لهمفقال.الميان!حهاكما4

وأنابالسئياطأدبكمأب،عتييماأزياوأنانيركم

!ص?!ى4
تسقعلموهكذا15شوكئبما".بسياطاؤدبكم

بنتربعاتمإلىالرب"كلامفتميلشدبالقيلث

".الث!يلوفنأختالسال!علىناباط

لمالميلثأناسرائيلستنيجميعرأىولماآ

وما،داوذولحيبلنالاما:تهقالوا،لفميسميئ

اشرائيل،تنيياخيايكمإلى؟تسئىبآثنيعلاقتنا

إلىإسرإثحلبنوورجع."أمرةداودب!ول!حدبر

تنيعلىقيكارحبعاتم7؟تايىكين،خياجمهم

تهودا.مال!لىالمقيحينإسرائيل

الموكل"أدوراتمرحبعامالضيلثأرسحلئهاأ8

إشرائيلتنوفرتجضهال!مخز؟،أعماليعلى

وضيذرحبعامالميلثفأسرغ.فاتيالحجار؟

القبايلوتقردب91.أررشليتمإلىوهرقيقركتته

ص.اليومهذاإلىداؤدتيبعلىالثمماثة

أ!01:16-252.11:4-16:رج

.4:6فيالمذكورالثخصهوادورام:18

.()هدورام01:18أخ2ر!،()ادو%يرام
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جمضر،ينتربعاتمبرجؤعصشمقت3وجمنذما02

تتتغولمعقها،تيكاوأتامثهاجظعإلىدغئه

وحذة.تهوذ)سمبماإلاد)ودتيت

شمعيانبؤة

مئةجضغأورشليتمإلىزخبعامجاةولما21

وسيبطيهوذاتيبينباسليجند!بألفوثحانين

ويرذواإسرائيلمملكةبواي!حايى،بنجامين

الئبى:يسمجياالذفقاك22إتها.المئلث

صءه23
كليهوذاضيلثس!ليمانبنيرحبعاتم"لل

ماهذا24:الشئدبوباقبوبنياميني!هوذابيتا

بل،إخؤتكمتفاتلواولاتصعدوالا:ب4الرقال

أراذاثذتيأنالأتيبيييماإلىرجلكلفليرجغ

الرلثأمرفأطاعواحذث((.ماتحاتأن

.وعادوا

افهعلىيرتديربعابم

وأقامأفرايتمتجبلفيشكيمتربعائموبى5

وقاذ26ا"فنو!ا!ؤلنىهناكينخرخثتم،بها

إلىالمفلثبعوذشيئاأفغللمإذا)إ:نفسييمايخأ

إلىالشئعصهذاضجذفإذا27داود.تيا

الرلث،قيكلفبالذبائغييقذمواأورشليتم

تهوذاقللئيزحبعاتمسئدهمإلىتلوبهمتحين

صتعالأمرفبفكرأنوتعذ28((.لأوتقتلوني

حاجة)الا:يشعبهوقاكالذهبينجمجقيز

هذ؟.أوزشليغإلىبالضعو؟الآنتعذلكم

ووضمغ92*".يضمينأخرجئكمافب%لقتكم

ا-ه.32:قخرة28

مملكةشالمبيقعانموضعان:ودانابليت:92

الجؤبية.الئمالةالحدودلهافيكؤنان،وجنوبهااعرائيل

أورشليمفيالببهمجكلالذيالمظالجدهو32:

دان!.فيوالآخر،إيلتيطفيأحذهما

03ء
لانهم،الخطيئهإلىتادهمالأمرويهذا

وتنى31.دانوفيإيلتيبفييلجبادةذقبوا

وأقاتمالتلاليزووسعكيلجباد؟ئبوئاتربعام

.لاويتيمبمنبكونوالمالمثمصبمنكقنة

الحاينالثهرينعشترالخاجمسىاليوموجغل33

علىوضعذ،تهوذال!فياثذيكالعيل!اعيا

لليجتينذبايحوقذتمإيلتيتيخأائذيالمذتحص

يميودتكهنةهناكوأقامصتقهما،اللذين

وفي33.التلالر!وويعلبناهاالتيالعباد؟

وهؤ،الثامنيال!ضهرينعشزالخاي!ىصاليوم

إلىضجذ،إسرائليتنيعيذاجقتةاتذياليوئم

علىالتحنوزوأحرقذبيحةوفدتمإيلبيت

ءمناكالمذتحص

إلىالرل!بأمريهوذأينرجلفجاء13

تحرقالمذتحصعلىواقفوتربعام،إيلتضت

مذتح،يا":وقاكالمذبعصإلىفتوجه02ال!خوز

داوديميبليوتله:الرب!3قا!اهذا،مذبغيا

ك!نةعليلثسيذتحوهويوشئا،يسفىآبن

التخوز،عقيلثت!حرتونائذينالأصنام

زخلوأعطى3بتنتر*".جمظاتمعتيلثوشئحرن

العلامةهذ؟":قاك،علامةالومصذيلثغنالت!

المذبحهذا"سشثتقالربد:عنهاتكفتماثتي

كلحنيماعلىعلامة،عليهائذيالزمادويتتاد

؟8:2رج،السايمالئهرمنكرالخاصق

.33-43ة33لا

وبالأخص،22-23مل2رج:1302

.15-16؟23
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الت!زجلكلاتمالحيلثستيغفلضا4الرب!".بيما

"."أمسيكوة:وقاكالمذتحصعلىينيذةتذ

إليإ.تردهاأنتقكرولممذهااثتيياةفجشمت

يحستبالمذتحءغنالرماذوتتادالمذتحوآث!ثتتى5

نقاك06الرلتيأمراللهزخلأعطاهاأثتيالعلام!

إلهكالر!تإلى"تضرعالتإ:يرجلالقللث

فتضمرعإلي((.تديترتدحئىلأجليوضل

إييالميلثتافآرتذتالرلثإلىاللهرجل

الضيلثقاكثم7.قبلينكاتتكماوعادت

وتناوذالتيتإلىصي))تعال:اللهليرجل

زجلتهفقماك8".عطمةأمتحلثوأنا،طعافا

مغلثدخفتلماتيحلثيص!أعطيتني"لو:التإ

هذافيما!شترئحتولاخبزاأكائتولا

خبزاتأكللا:أوصانيالرلصلأن9،الحوضح-

حئثائتيالطريقفبترجغولاما!تشرلثولا

التيالالريتيلافيترجغولممضىائم0ضنها".

إيل.تيتإلىينهاجاء

إيلبيتنبي

إلييمافجاء،تبيئشتيخعإيلتي!تفيوكانا؟

اليوتمذلمجثالت!زجلغمقهمابكلوأخ!روةتضوكل

ص؟

إلىبإتكثتمماابيهمعلىوقموا،إيلتيحتفي

طريقأممن"ين:أبوهملهمأفقاك2.القيلث

"تجهزوا:لهمفقاكا03الالريقفأزوة؟اذق!ت

زجلوتبغ"اعقي!فريهتتهفخهزوة.الحماز"

أنتأ":فسآله.البطقهتحتجالس!افؤتجذةالت!

أنالا:نأجاتة؟"تهوذاينجاةاثذيالت!زخل

كلالميحبإلىمعي"تعال:له!أفقاكهو".

مغلثأرجغأنأقيرالا:فأجابه16!"خبزا

،2!ا3أشرلثولاخبراآكللاالمكانيهذاوفي

ولاخبزاهناكتأك!طلاةأمرقيالرلثلأن17

ذقئمتولالتيالالريتييأترجغولاما!تمثترلث

ويأمر،يئللثتبيئأيضاأنا":لهفقال018"ينها

فيأكلسيكإلىمعلثرذة:ملاكليقالالرب!

فرتجغا09كذئاذإطثوكان."ماثويشرلتخبرأ

!ا!اوشرلتتيييمافبخبزاوأكلمعهالت!زجل

جاءتالماثدةإلىجايسالقهماوتيتما02

فصاخ21اللهزخلردأتذيالئىإلىاللهكيع!تئ

لائل!الرب!تيقولما"هذا:اللهيرجل

اتتييالوصئيماتعمتلولمإلهلثالرلثأمرخماتفت

وشرثسآخبراوأكئتوزتجذت22لحيهاأليصاك

نطتكللا:للث3قاائذيصالموصعهذانميمامما:

آبائلثقبورولبفستتموت،ماءشثزلثولأخبرا

وتهرييماأكل!ينقرغفلما23.داجثتلثئدقنلا

فيأسدفققحه.وتضى(2الحمازلهالنبئخهر

كلوهي!

الطريق،فبملقاةجثتهوتق!ت،فقئلهطريقه

فرأواقومفقر25.جاييهاإلىوالأساوالحمار

يجايي!اوالأسا،الالربةبفبقطروخةالحثة

النبيئبهايقيمائتيالمدين!أهلوأختروافجاؤوا

الشئيجغ2.

زجل"هؤ:قاكال!ثميخعالثبيئستيئفلما

الأستد،إلىفأسققهالرلتأمرخالصاتذيالت!

قاكثم27الرب!دا.أنذرةكماوقتلهفهاجمه

تضضى28فحهزوة.الحماز"ليئ"جهزوا:يبنييما

الالريتي،علىئلقاةاللهرجلخثةفوجد

الأساآفترسىوعابجايبها.والأساأجماروا

ووضغهاالمجثةالنبحفأخذ92.الحمارولاالحثة

زجلقندلتالمدينيماإلىيهاورتجتي،الحمايىعلى

الخاصىقبر؟فبالحتةودفن03.ويدفنهاقي
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وتعد31."أخييا"آ؟ةقايلينوتنوةهؤونذبهد

القبرفيفآذيخنويىمت"إذا؟يتنييماقاكدقتهأن

فكلام!032عظاميضعوأجظايهوبجانبذاييما

صد
الرب"يامربإهاتجتماتذيالكلامهذا،سيتيم

الجباد؟بيوبوجميغ،إيلتيتليئائذيالمذبغ

السمامر؟".مالطفيالتلاليرووسيىعلىاتتي

يربعامطيئة

ص331
فعاد،الفاسيدطريميماغنتربعائمبرتد!و!

اليباد؟.يبيوبالشعبعام!ينكقتةوأقاتم

وكان3لحكاهئاوتصيريكرشكانشاعفضن

تربعاتمتيبخرالبإلىأدثخطيئةذللث

الأرضى.وج!غنوإباذييما

يربعامآبنمرض

يربعاتم،بنأب!امرضىالأيامظثلب14

لاحتىتنكري"قومي:سيروتجييمايربعامفقال2

خيثثيئوهإلىوآذهبى،روتجتيتلثأأحذتعلتم

ميكاسأكونأتيليتنئأأئذيالتبيئأختايميم

أرجمفبماعثترةتدفيفبرخذي3.الشمدبيهذا

غفايخبرفيوهؤإليهوروحيعتلوتجرةكعكا

الوتذ".ئصيث

أخييابيتودخلتشيلوهإلىفذهست4

ينضغقتاغيتييمالأنئبصرلاوكان،الثبى

روتجةهذ؟":لأخئاالرب!افقال5.الشميخوخيما

المريفب.آبيهاغزتممحتخبركإليلثقابمةيربعاتم

وهي،دخلتظما.وكذا"يكذافكقضها

لها:فقاكالبالبفيخطوايهاؤغستيغ6متنكرة

.92:ءأرج:،1001

،متنكرةأنت!لمماذا.يربعاتمروتجةيا!ادخلي

،ءصد

يتبربعاتم:وقوليعودي7؟سيىحبرجمنديوللث

ينإجترتلث:اسرائيلإلهالز!!تاكماهذا

-مملكهعلىرئجه!ماوجعلثلثالشعبمعامة

داوذتيبينالمئلثوآنتزغمف8،اىائيل

ائذيمماداؤتركتبديتكنلمليهئلث.للثوأعطيته

يعقلولم،قليهيكلوتبغني،يؤصاياقيغيئ

س!وةاعقللثرادبل9،نطريفيقويمهؤمماالا"

حينوأغظتنيفتتذتني.قبقلثكانضنكلعلي

إلمجباد؟.وتسبوكابأصنامايتفحلثضن!ت

كلللثفابياثتييلثعلىالثراجيبلذيلث01

سصص

غنوافنيهمالضغير،إلىالكبيرين،ذكر

مات"وتن،الحغر!يكئس!كما،آيخرهم

يخأمماتوتن،الكلال!تأكلهالمدينةلبللث

دا،تكئتمالرفيهؤ.السصحا؟طيرتأكلةالبرية

كإ"غودي:تربعاتميروتجيماأخئاتاكئثما2

الولا،يموتالمدينةدضرللثوجمند،بييلث

الوحياوهو،ويقبرونه!اسرائيلشصعباف!نذئه3

تيبينالوحيالأنه.تربعاتمتيعبينيق!رائذي

إسرائيل،إلةالرب+يرضيشي:فيهائذيتربعاتم

تيتييبيذاىائيلعلىميكاالربداوسسقيم

إسرائيلشعتالرلثوبضرل!15،يربعاتم

ءص4صص
هد؟جمنويفتيففم،الماءفبكالقض!بفيهتزون

ويتذدهمآباءهمأعطاهاائتيالصالحؤالأرضيى

أنصالببإقامهأغاظوةالأنهم،الفرابعبرإلى

يربعاتملأناىائيلغنويتخلى16،لأشيره

ص،

".تخطااسراثيلشعتوجغلخطى
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وإبنهيربعامموت

وجمنذ،يرضةإلىير"بعاتمزوجهفرجغت17

فذفته18الوتا.ماتتييهابالبعتبةدخولها

علالرب،لأتكلتمكماونذبوة،إسرائيلشعسث

أخبايىمينتقيئوما91.الئبىأخياغبد؟يسال!

لةملاؤتة"مقلثكيفحاربكي!:تربعاتم

تربعائمومتلث02.إمراثيليئلوفيالأخبايىسيفر

آبنهنادال!فمقلث،وماتستةوجشرينأثتتيني

مكانة.

يهوذاملكرحبعام

ا-16(:12أخ)2

إحدىآبنسمليمانبنزحبعاموكان21

شبغومللث،يهوذافيمللثحينسنةوأربعين

الربدآختازهااتتيالمديخ!ياورشليتمسمةعمثئرة

.هناكآسقهلسجغلإسرائيلمال!صجميعمن

الغفونئة.يعفةأميماوآسئم

الرب"،أماتمالشزتهوذاشعثوفقل22

جميغأثازةيضاأكريخطاياهمغضتةوأثاروا

وأنصابامذاييئلأثفسيهمف!توا23.آبائهم

كلوتحتعمالييماتلبماكلعلىلأشيروزموزا

كانارصحهميخأكذللت24خضرات!.شخر؟

،المكرسال!غاءيمارسونويسا!يىجال

4ء
طرذهاالتيالاتهاءرجاسابجميغوآرتكبرا

اصرائيل،،.بنيأمامينالزلث

ضجذزخبعاتمللتيلثالخايس!الئتهويأ!2

.01-9؟71ملر!23:2

.23:17تثرخ:24

.1-9:516أخ2،-01:6117رخ:26

القديمةوالزجماتالعبريةالمخطوطا!بعضفي31:

فحق!26،أورضليملمحارتيمايفرمللثشي!ث!ق

القيلث،وقصرالرد!قيكلخزائنيفيمماكل

س!ليمان".صتغهاائتيالذهبترومنوأخذ

،نحاسمنتروس!امكاتهازحبعامفصمتغ27

دخلإذاوكان28قصر؟.حرام!بهاوصمفغ

،هناكإلىالحرص!خملهاالرب"قيكلالقيلث

ايراسإ.1غرف!إلم!ترذونهاثم

أعماي!كلزخبعاتمأخبايىينتقيئومما2

تهوذا.يملوفيالأئامصأخبارسيفرفبمذؤتة

شستديمةحرلثوتربعاتمزخبعاتمتينوكان

،داودمدين!فيآبائ!مغود!نزحبعامومات

!.مكانهاصبنهأبيامومقلث

بهوفياملكأببام

22-23(ا-3،:13أخ)2

تربعاتمللقللثعثثرةالثاينةال!سهوليئ15

شنينتملاث2،تهوذاعلىأبئاممقلث،ناباطبن

-صكلص4

ابثالوم.بئتتعكةأم!امموكان،باورشليم

للرلثقلب!هيكنجميعهالأولمأبييماخطاياوآرتكصب3

ررقهالزل!أنإلا4.تجد؟داودكقلحبمخلضا

وئؤطذأوزشليتمفيتخففةيداؤدإكرائاآبئا

نظرفيقويبمهؤماعملداودلأنه،!سلامها

أئامكلبإأمرةماكلغنحاذوما،الزدث

ير!

ودامب6.هالجثياورياشال!فيإلاحيايه

وما7.أبياتمغهدطولوتربعاتمأبياتمتينالحرلص

أبيام.بدلابيانقرأ12:16أخ2فيالموازيالنصوفب

11:36.رجة1504

2.11!مرج5:
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فبمدونأعمايهوجمجصأبيامأخبمارمقبقي

أبئامومات-8.تهوذايملوفيالأئامصأخبايىشفر

آبنهآساو!ث،داوذمدين!فيآبائيمامغوديخن

مكاتة.

أبياميخلفآلعما

أ-6،ة16،16-91ة15،أ-14:2أخ)2

)11-14

إسرائيل،ميلثل!ربعامالعشرينالسئنةوفي

بأورشليتممفكهوداتم01تهوذا،علآسامقلث

!س*،ش

يئتتعكةا!واسم،سنةوارتعينإحدى

الرلثنطرفيتويمهؤماآساوغمل؟ا.أبشالوتم

أرفيمينالقعحل!تفاياونقى12تجذ؟.كداود

أبوةصتقهااثتيصالأصنامجميغوأزاكتهوذا

لائهاالأثمالميكةلقت)ميمامعكةغنونزع13

التمثاذفكس!ر،لأضيرةفخث!بىيمثالصنغث

أبطلماأئهومع14.قدرونواديفيوأحرقه

مخلصماقلحهظل،التلالىرووسعلىالعبادة

ماالقيكلإلىوحتل15.حيايإأئامكلللردث

وأشياةوذقحبيخض!ينيلرلتوأبوةهؤنذزة

خئيقة.

اشرائيلميلئيوبعشاآسابينوكاتت16

تعشاوضجذ17حيايهما.أئامكلحرلب

الالريقيتقطعالراتة"فخضنتهوذايمحازبيما

العضيماينتتفىماجميغآسافأخذ8!0آساعلى

المللثوقصرالردتقيكلخزأثنفيوالذهب

طبريمونبنبنقذدإلىيىجايهبعفيىمغوأرس!له

وقالبم!قفيالسمايهنآراممللضحزيونبن

أورشليم.منالئمالإلىكم9تبعدةالرامة:17

تينكانكماغها.وتيتلثبمني"ليكن91؟ته

منيهلهيةكلوالفضةالذهبوهذا،وأبيدثأبب

إسرائيلميلثبعثماميئعهذكقآنقض!،إليلث

وأرستلتنهذدفأستجالت02أءعنيفينضرهت

ودانغيونوآجتاخإشراثيلفذل!إلىجيوشي!قادة

كلمغيهئروتمنطقيماكلقعكةتيبؤاتل

آمختعجرىيماتعشاسميئفلضا021نفتاليأرضيى

فآستدعى22.بيرضةوأقاتمالراميمابناءغن

،أسيحنا:دود!ينيهوذايىجاليكلآساالميك

تف!ا،جقغهيماوخشتهاالراميماحجارةفحتلوا

تتئوما23.*والمصفاةتنيامينتجئغيهاوتنى

تنىائتيوالمابوأعماي!وشجاعييماآساأخبايىين

إلأ.يهوذايملوكالأئامصأخبارسيفرفيمذوتة"

وممات24.يىجلاةأعتلتشيخوخييماجمنذاته"

ومتل!،جدهداودمدينةفيآباثهمعودفن

مكانهكل.آبنهيوشافاط

إسرائيلملكناداب

فيإيرائيلعلىتربعاتمبننادالثومقك35

علىفمللثبهوذا،ميلثلآساالثاني!التنيما

سايكاالرلتأماتمالثمروفغل026ستتيناصاثيل

شعتبهاجغلالتيخطيئي!وفيأبييماطريتيفي

ء

تخطا.إسرائبل

مغيحاضرنادألصالضيلثكانولما2

ثازللملطثيناتتيجتؤنمد!ةإسراثيلجيمثيى

فيوقتله28.ي!حماكربضتمنأخيابنبدثاعتيه

مكانهو.ومتلث،يهوذاميلثلآساالثايئهال!منه

صصءصلما92
غنتربعاتمبيمبجميعاباد،مللثو

الرامة.منقريبانحصأنةالمصفاةياصبنجغ:22
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أخ!أ!دهلشمالتعلىالربوتكلمكما،آجرهم

ثيلإساإلةالرلثأغاطتربعانملأن03،الثتيل!ني

شعنتبهاجغلائتىالخطاياينفقليما

-!

يخطا.إسراليك

مذؤنوأعماييمانادالتأخبارينتقيئوما31

وكاتت32.إصرائيللفلوفيالأئامصأخباليسمرفي

حرل!إسرائيلقيلثوتعشاتهوذاقيلثآساتين

حيايهما.ئامصأكل

نادابيخلفبعشا

تؤثى،يهوذاميلثلآساالتايثيماالس!نيماوفي33

ومقلث،ييرضةإسراثيلصجميمعلالمثلثتعشا

الرب3أماتمالشئروفغل34.ستةوجمشرينأرتغا

بهاجغلأتتىوخطاياةيربعامطريقسايكا

ء-

تخطا.اشرائيلشحت

إلىحنافيبنياهوالئبيالرلتوأرسمل61

وجعلتلثالحضيفيمنرقعتذ)21:ينذرةتعشا

تربعاتمطريقفتلكت،إيرائيليشعبيقائذا

بخطايافم.ويغيظوننييخطاونشعبيوجعئت

يربعاتمكميببيتلثوأجغلذريتلثابيدلذللث3

تأكلهالمدين!فبللثماتمق4.ناباطبتي

تأكلهالصحراءفيللثماتوقنا!كلاب"،

السئماء".طير

وبسات!وأعمايهتعشاأخبارهنتقيئوما5

إيرائيل.لملوفيالأئامصأخبارسيفريخأمذؤتة

أيقةومقلثيرضةلتنآباييمامغوديخنتعشا!ات

علىوبيتهبعشاالربوبهأنذروما7مكانه"آبنه

بستبفقطكانالئبيحنانيبنياهويساني

القواعدحسبتكنلمالمناداةهذه:16016

-ص?صفى
فاكاظة،الرب"اماتم!لهاالتيالثرورصجميع

علىقضىلأئهأيفمابل،قبلهيربعامفعلكما

تربعاتم.ذرئيما

بعشايخ!أيلة

ميلثلآساوالجشرينالسئادسيماالسئنيماولب8

إسرائيلعلىالففلثتعشابنأيلةتؤئى،!وذا

ييمارجاأحا،فريليعتي!فثار09ستتينيترضة

أيتةكانوحين،المركبالب!ميبيمايصصوحائا

الموكلأزصاتيبفيويسكريثرل!يرضةفي

وضربهفيئريدخل01،هناكالقصرعلى

لعهدوالع!ثرينالستابعيماالسسن!يأوقتلهبال!ئئيض

م!طتة.الفثلثوتؤلى،تهوذاتيلثآسا

جحيغأبادالعرش!علىوجلىتطثفلفا11

أقايى،!لقأحذاولادغاتهتترذولمتعشماتسل

الرئثب!أنذز"كماذللثفعل12وأصحمايإ.

أغاظالائه3،الئبيياهول!سال!علىبعشا،

بأصنايهما،أبنهوأيقةهو،إشراثيلإلهالرلث

شعتوجغلايهاخط!ئااثتيضماخطبماويجميعص

أيفةأخباري!تقيئومما14تخطا.اىاثيل

يفلوفيالأئامصأخبايىسيفرفبئذؤتةوأعماييما

اثيل.إ

أيلةيخلفزمري

تيلثلآساواليثسرينالئابعيماال!ثنيماوفب15

سبعةإسراثيلعلىالففلثهـمريتؤئى،يهوذا

التيحبثونيحاضركانحينبيرضةأتام

ثارليمريألىالجيش!س!يئافلقا6.للفل!طثين

الفويىعلىجميعهمنادوا،وقتلهالمللثعلى

*.إسرائيلعلىيمكاالجيتنيقائديغمري

.2-22أآرج.بعديخمارحمئاستثبتولهذا،المتبعة
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بص+05لم،فساص17

حبثودينجي!ت!يماوجمععمرير

المدينةأنيىمريرأىأفلضا8.يرصةوحاصروا

.وماتنف!حيهعلىوأحرقهقصرةدخل،سقطت

وصقلث،الردثأماتمخطىلائهذلمجثحذت91

تخطا.إسرائيلشدتوجقل،تربعاتمطريتييأ

بنأيتةعلىوثول!تيمارمريأخبايىينتقيئوما2

يئلوفيالأتامصأخبايىسيفريةمذؤنتعشا

ثيل.سراإ

زمرييخلفعمري

فقسم،قسمينإسراثيلشبماآنق!مئئم21

تبصوالآخرميكا،ليقيمهجينةبنيجيئتبع

يبيئأنصايىعلىعمرتيأنصاروثوقي22.عمري

السئنهوفي023عمريومقلثيبنيفات،جيتةبن

يهوذا،مايثآساعهدصعلىوالثلاثينالحمادي!

سثئرةأثتتيإسرائيلعلىالففلثغمرينوثى

جتلوأشزى34.ينينسي!تييرصةقتلث.ستة

وعقييما،المضيماينينطارصيرفيشايزينالمتاير؟

الجتل.صاحبذ،يربآسمستماهامدينةسنى

وفان،الردتآأطال!ثمرعمريوفقل5

إلةالرلثفأغاط26تقاقهر.مقجميغيشتر؟

يربعاتمطرقيصجميعفيوس!لوكهيأصنايهإسراثيل

إسرأئيلشعتبهاجغلائنيوخطاياةناباطبن

وأعماييماعمريأخبارينتقيئوما27يخطا.

يملوفيالأئامأخبارصيفرنيئمذؤنوبساتييما

فبآبائ!مغوديخنعمريومات28.إسرائيل

مكانه.آبنهأخال!ومللتالس!امروة

ليئإسرائيلعلىعحريبىأخالبومقلث92

.26:يث!6رج:3!ا

البلاد.فيمنظحاريولاللجفافإعلان:1701

وداتم،تهوذ)تيلثلآساوالئلائينالثامنيماالسمنه

الشئرأخال!وفغل003ستةوجممثرينآثتتينيمفكه

وما31.تقامهكلمن-جميعمنأكثرالرلتأممام

زادبل،ناباطبنتربعاميثلخطى3نهأكفاة

تيلثأنبتغليشتإيزاباتفترؤخذلمجثكلعلى

وأقاتم32.تهومحخذالتعلوعتذ،الضيدو-يئ

يالستاير؟.تناة)تذيالتعلتيسبفيمربخا

الردثوأغاط،لأشيرنصئاأخمالصوأقاتم33

ملوكمنسابقي!صجميعينأكترإسرائيلإلة

مناتذيحيئيلتنىأئايهوفي"3.إسرائيل

اليكرآبييماأبير)آعل،أر!كامدينهإيلتي!

أبواتها،أقاتمتني!أصغرستجوقيوعلىأسئستها

بنتشوغيسال!علىالرلتقاذماتهـأوهكذا

نولؤ!.

بالقحطينبىإيليا

جلعادسصكالبينالتشثبيإيلئاقاذ17

)تذتيإسراثيلإلهالرلثهؤ"حمطةلأخالت

ولاتدىالمقبقيماالعشينهذهفييكونلنأع!اة

كل،

3ا".ذيلثاعينحينإلامطر

نحؤهناجمن3"اذقث:لإيلتاالردثوقاك2

فيضرقيئكريتخهرعنذوآختيئال!ثترق

تعفنأترتوأنا،الئهرين"فتشرلت،الأردن

كماوفغلفذقت05((هناكيطعموكأذالغربالط

شرقيكريتتهرجمندفأقاتم.الرلثتهقاك

فيولحميخبزتأتيهالجيربانوكانت6.ردن11

الثهر.ينيح!رل!وكان،2المساوثبالصمباحص

17-ةهش!رخ
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علىينزؤلمالمالرلأنأتامتعذالتهروتجمت7

الأرفي.

صيدامرفةفيإيلئا

ضزفةإلى9"إذقث:لإيلئاالربلمفقال8

نأأرمقةأترلتفأنا:هناكوأيمصيدا

ولما.صرفةإلىإيليافذقت01*.ئطجظث

تجضعأرطةهناكرأىالمدينيمامدخلإلىوضل

2".ممامثئرتة"هاتي:لهاوقاكفنماداهاحطحا.

:وقالناداهايها،يتأتيئذاهبةهيئويخماا

هؤ"حيئ:تهأفقاتت2خبؤ".يهسرة"هاتي

تبضةجمنديوليهن،جمنديخبزلاإلهلثالرلث

فيالريبينوقيلالقصغهفيالاقيتيين

ياجمذالحطبينغودينأجقغأناوها،الخابي!

.الحوعص"يننموتثتمفنأكله،ولآبنيليطعاما

قلت،كماإذهبي.تخافي)الا:إيثيالهافقاك13

وما،ليوهاتييماصغيرايرصاأؤلآإخبزيليهني

فالربلم014ولآبيلثتلثآخبزيإالعجيزينتتقى

،!رغلاجندفيالذقيتيقصعة:قاكإيرائيلإلة

الزس!يرسيلأنإلىتنقص!لاالريبوخابتة

الليا،قاككماوعملتفذهبت15مالرا".

وقصعة16أتائا،تبيهاوأهلوهؤهيئوأكتت

نقضت،ماالزيبوخابية،فرغتماالذقيتي

إيلئا.يسالأعلىالزدب!قاككما

صاحبهالأرمق!آبنترضنذيأوتعذ17

لإيليا:فقاتت18ماتحتىاشديامرضاالسيحت

يتذكرفيحثتنيالتإ،زجلياولثلي"ما

"أعطيني:لهافقاك91.لاآبنيوئميتبذنوحب

.25-4:26ر!الو:9

يقيمائتي!العلتيةإلىجضيهامنوأخذة.((آبظث

الرلتإكوصرخ"2سرير؟علىومذدةفيها

!4،ء،

إلىاستاتيماذا،إلهيالردث"ايها:وقاك

وت!ماد21أبنها؟"فأضمتأضافتنيائتيالأرملة

الرلتإلىوصر!مرالتتلالثالضبىعلى

الضبىروحلتعذ،إلهيالرلث"أتها:وقاك

روحفعادت،تهالرب،فآستجالت32إليإ".

وأنرلهالصحبيإيلئافأخذ23+وعاشىإلييماالضبى

لها:وقاكأمهإلىومتقة،التيحبإلىالعلتيماجمن

روصءصصلمصلم،

الارملة:لهففالت24((0ابنلثعاشى"انظري

الردثكلاتموأن3،التإرخلأئلثغيضت"الآن

خقا".صا؟نقملثفي

البعلوأنبياءإيليا

الئالثيماالسئنإفيكثير:أئاموبعذ18

لأخالتإذقمث)ا:لإيلئاالردث"3قا،يلقحط

إيليافذ!آ2دالمطر".آتيفقريماأمامهوأحضر

سء!ص

ال!تامر؟،فيشديداالجوعوكان+اخالتإلى

وكان،القصرعلىالفتتمعوبدياأخال!فذعا3

إيزأبكبدأتلماإ،فه،حتىالرل!يخادتزجلا

وأخفاهبم،ينهممئةأخذطالرثثأنبياشتبيا

والماء.أخبزباوعالهمصمغارةليئخمسينكل

الأرضىفين!ر"كال:يعوبدياأخال!وتاك5

تجذأنعسى،وأف!الايى؟الماءعيونيصجميعإلى

!ت

كلها".التهائمنخ!مرولاواليغاليللخيلعشحا

فيينهماكلفسار،بينهماالأرضىفآقتصما6

طريتي-

اليت.أعلىفبغرفة:الحلية:91
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إيلياآلقىالالريقفبعوبدياوت!حا7

س!ديأنتألا:وقاكأهاتهفآنخى،فغرقة

يستدكوقلادقثهؤ."أناتفأجابه8إلجسا؟"

"ما:عوتديافقاك9هنا".إيلياها!المللث

أخالتتلإفيتويغنيحئىستديياذنبي

ء4يركلص

ولاائبماجمنماإلفلثالربهؤ.!خيئ؟إضقتلني

عنلث.يسأذالقيلثستديإليهاأرسلإلأمملكبما

أخاهمبآستحققههناأنهثحايهحهاأنخزفإذا

إذهث:ليتقو3أ!والآن.الأمرينل!تكد

روحأنلوفاذا12هنا.إيلثاهايستدكوقل

لاخيثإلىأخذكيخلإكيندهابيتعذالرلت

ولمهناإلى2فجاأخ!رتهلمإذابقتلتيألا؟أعقم

ئنذاللةيخالتزجلسثديياأناتجذك؟

بداتحينمافعثتيماس!آأما13،!باة

مثةخبأتكي!،الرلثأنبياءقحلإيزابل

بالخبزوعلتهم،مغارةليئخمسينكل،نبي

:يسئدكوفلىاذقث:ليتقولوالآن"ا.والماء

طو"حي:إيل!افقاكا05،ف!قتلني،مناإيلياها

.1(اليومأهامهسأحضرأع!ااتذيالقديرالرب"

لافجاء،وأخ!رةأخال!إلىعوبديافذهب16

إيليا.ليقاء

أذت"أ:تهقاكإيلئاأخالثرأىفلفا17

"ما:فأجاتة18؟"إسائيلؤيلابقمذزإيليا

-أببلثوتيتأنتبل،الؤيلابهذ؟تصذرأنا

البعل.وعحذننمالرلتوصاياتركثملأتكم

كلإسرائيلتنيكلإليئوآجضغأرفيوالأن91

مئيماالأرقيالتعل2أنبإمغ،الكرقلجتل

آئذينمئةالأرقيصأشيرةوأنبياء،والخمسين

".إيزابلمايد؟عليأكلون

اشراثيلتنيجميغأخالصفآستدعى03

أماتمإيلتافنهفن31.الكرقلجتلإلىوالأنبياء

بينتعرجونمتى"إلى:وخاطمهمالمجتمعين

الإلههؤالردثكانإن؟وذاكالفريتيهذا

فلم."فآتتعوةالإلههؤالتعلكانوإن،فآتتعوة

"أنا:إيلئافقاك22.بكيتهالمجتمعونيجثه

أنيا2وهؤلاء،للر!ثنبئابقيتوحديالأن

هاتوا23رجلا.وخمسونمخةأربمالمعل

ويقطعوةثوزال!مال!عك2أنبيافتختارأئوريني

كذلمجثةنازائشجلواولاالحطبعا!اوتضعوة

التعل2أنبيايدعوثيم24.الأخريالثويىأناأفغل

!!ط،الرلثباسم+أدعووأنا،إلههمصبأسم

فقاك".الإلةيكونالناريشيلجمنهماوائذي

فقاك25اإ.حعتنكلام!هذا:الشعبجميع

لأنك!ما،البادئين"كونوا:الصعللأنبياءإيلتا

بآسيموآدعو!وهئثهثورالكموآختارواكثيروذ

ائذيالئرزفأخذوا26نازا".تشجلواولاإلهكم

الضباجينالمعابآسيمودغواوفمأوةأختاروة

المعل،"أيها:يقولونوهمالظهرالى

وكانوا،ئجيثولا،ضوتفلا،أ(آمتجب

كانفلقا27.بنوةائذيالمذتحصخوكترقصون

"اصرخرا:ويقوذينغيهراإيلئاراخالظهر

هوأويتأملغارقإلهكمفرئما.أعلىيصوب

1(.فيفيقنائمتغلهأو،ستفريأأومشغولا

ويقمشمون،عظيمبصوبيصرنجونفأخذوا28

بالسيوفيشعايرهميحضبأجسادفم

تعذوحتى92.دماوهمسالتحتى،والرقاح

وقمثحانأنإلىبختولخيصرخونطثواالظهر

ولاصوتيكنلمليهنالذبيحيما،صتقديم



91و18الأولالملوك438

مجباولامصغ.

إكتربوا9:المصبيجميعصإيليافقاك03ب

الذيالرلتمذبحفرمم.منهفآقتربوأ((.مني

عذدعلىححراعشرآثتيوأخذ31،تهامكان

الرلث:تهقاذائذيتعقولتبنيأسباط

ر!كوتنى33آسمك!".يمون))إيرأثيل

خولوحفر،الرلثآسم-علىصمذتخاالحجمارة

ثتم33.الماءمقدلؤلننحويسمغخندلمحاالمذب!"

الحالب،علىووضحغهالثوزوقطغالحطترتت

كل!ء4(3

علىوصبوا3ماجيرايىاربمإملاوا)1:وقال

:قالثئم.فقعلوا-،لاالحطبوعلىالمحرقة

ىسءصروع!

فجرى35.دثلثواا("ثلثواقالثثم.فثنوا"ثنوا((

الخنذق.بهوآمتلأالمذتح-خوكالماة

الئبيإيلياتقاتمالذبيحيماوق!تحانفلما36

إبراهيمإلهالرب2"ائهاةوقال،صالمذبحم!ن

الخمع!هذااليوتميتعتيمص،وتعقوقيوإسخق

ويأمركعباكأناوأتي،اشرأئيلفيإلهأنلث

إستجحث،رلتياليإستجه037هذاكلأفقل

40!ء"،،

انآانكالربايهاالضعبهذايتعلتم،لى

فترتت038ااإليكقلوتهمردذتوأنلث،الإلة

والحجارةوالحطبالمحرقةوآلتقمتصالردثنار

فلما93.الخندقيفياتذيالماءوحتىوالئرالت

الأرض!إلىسخدواالمخعبجميغذللثرأى

((.الإلههؤالرئث،الإلههؤ"الردث:وقالوأ

المعل،أنبحاءعلى"إمبضوا:ابلئالهمفمال04

35.01:،3292:تكرص!ة18031

العنرية.فيلاالونانيهفطهكذاقفحلوا.31:

الآلهةفأنبياء،13آرج.الزمانذلكطريقةتلك:04

.الموتويتحقونكذبةشهودالكاذبة

18-ء2.؟01مل2ق

فأنرتهم،عقي!ملقتضوا.أحا"ينهمتفيتولا

."هناكوذتخهمصثونضهرإلىإيليا

لم-صءص41
كل،الان"إذقحب:لاخالتإيلياوقال

فذقمت42."!المطرذيركبصوتفها،وآشرلث

الكرتيرأصيإلىإيلياوضجذ،ويثسرد!ييأكل

3(وقاكرممتتي!تينووجههالأرضيىإلىوسخذ

ءصكل

.(!البحرإلىوتطلغهناكإلىإذهحث":لخابميما

."شيثاأرى"لا:وقالالبحرإلىوتطثغفذقت

كاتمبفلما44مراتسبعالكرةيعيذأنفأقرة

صغيرةمتحابة"ها:لميلئاقاكالسئابعةالمرة

ته:فقاك.((البحرجمنصاجمدةآلك!راح!قذ!

لئلأوآنزذمركتثج!لهكلوقللأخال!"إذهث

حتىوقتيمضيفلم45المطر".يفاحئك

4الرياحوهببيالغيوم-،السمماةأسؤدب

إلىوسازأخالثفريهحت.غزيرمطروسقط

فشآ،اللئامعالردثياؤكانت046يزرعيل"

وصلحئىأخالتقركب!أماتموجرىيرئاروشطة

تززعيل.إلى

حوريبجبلعلىإيليا

مابكلإيزاتلروتجتهأخال!وأخبر91

يال!مصيض،الأنبياءجمغقتلكيص،إيلئافعله

نإالآيهةصينلي"ؤيل:تقو3إيلئاإلىفأرشقت2

كواحل!اغاالسساعههذ؟يثلفيأحغئلثلم

وصلحئىوجههصعلىوهاتم،فخامت3.لأجمنفم

علىصوتاالسلطاتففرضت،وطالالجفافحل:41

.9؟36ارق.الآفةهذهمناللهليقذمالثب

.5:18جرص!:42-45

العبريةنب.الزجماتفيهكذا.فخاف:!.91

.فرأى:التقيدية
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.هناكخادمهوترك،تهوذافيسبغخرإلى

بلغحئىيوممسيرةالبلإلإفيسازثتم

:وقاكالم!توتمنىتحتهاقغذأص!وزاشخرة

خيرأنافا.حياقيفخذرب،،ياالآن"كفاني

لض!تهوبغتةالشحرةتدتآنا!ثئم."آبائيممى

فرأىفألتق!ت6."فكل"قئم:تهوقاكملاك

ثموشرلتفأكلما:،وجرةرغيفارأسيهجمنذ

ولقس!هثانيةالرئثملاذفعاؤدة7.وناتمعاد

أ+أماقلثبعيدةفالالريق.فكالى(ا:أتوقا

الأكط!يلكيمغلوصازوشرقيوأكلفقاتم8

حوري!ت،التإجتلإلىليلةوأرتعينيوئاأربعين

فخاطتهف!يهالاتلهناكة!المغاصد.ص9 .وروعلا

فأجالص:01إيليا؟"ياهناباطث"ماالرل!:

ءفىوكلصه
الإلهالرلتايها،وقفتاجلكمن"بخرارة

وهذمواغهذكنتذوااصاثيلتنيلأن،القدير

أناوبقيث،يالممئينيأنياءكلرقتلوامذابحلث

ء".حياتيتطلبونهموها،مغكوحدجمأ

ع!رتم".أماميالج!لعلى"ت!:"فقال

شتف!بوشديدةعظيمةريحعوهبت،الرلث

فيا(فىدثيكيىولم،الممخوزوكس!ربالجسالن

نبلثالريكتيولم،لاالرريحصالروتعذ،يحصالر

الرب4يكتيولم،نارالزلزاليوبعذ12.الرلزالي

خفيف.ها؟ىلمص!وتالئايىوبعدالنار.في

يغباةيهوجههسترالصوتإيلياستيئفلفا13

.22-33:23خرإلىتلميح:المغارة:9

.3ة11كأورج..ا

.7-13!8مل2ق:15

.-6ا:9مل2ق:16

.4ةاروارص!:18

91943ول

صو!فجاءةالمغالؤ.يقدخلووق!وخر!

فقاك:14إيلئا؟"ياهناباللث))مايقو4:

ير،،"صهء

الإلهالربايهاوقفتاجيلثينابحرارة

وهدمواعهذكنتذوااسرائيلبيئلأنالقدير

أناوبقيست،بال!سيفأنبياءكوقت!لوامذابطث

فقالا05"حياتيتطقبونهموها،معلثوحدي

فإذا،دتشقإلىطريملثفي"إرجكله:الرب"ته

وآم!تغ16،عقيها"تيكاخزائيلإميتغوضفت

وآص!تةإسرائيلعلىميكانصتنيبنياهو

تدلأتيياضحوتةآبلينشافاطبنأليشع!

يقتلهخزائيلستيتيمنتجاافقن7.!مجمنلث

أليشعءيقتلهياهوستيضينتجاوتنياهو،

ير4ءص

لممنكل!أالافيسبعةفابتيإيرائيلفبوائا18

!".صتمتهيقتلولمللتعلتركعه

بنأليشغفققبئ،هناكجمنإيلثاافذه!

بقرتدانعشرآثناوأماتهلمالأرضنتفقحشمافاط

عشترالأحذغبيلإ؟ينواحدتفقغقدالخكلعل

إيلئافآقترد!اع!ثترالخافيعلىيفقحفكانهوأما

البقرأ(جشغفترك002يمعاءتةعقييماوألقىتحوة

وأميأبيأذدش!"ذعنيةوقاكإلجتاوراءوجرى

فاذا"إذقمث:تهفقالأقحعلث((.ثئم

البقرينروتجينألي!ثعفأخذ21ء؟"تمتغلث

وقدتم،التيرحطمبمعلىلحقهماوطتغوذتخهما

إسخاق!.إيلئامغوذقتقاتمثم.فأكلوالرجال!

له،ملكاصارأنهعلىيدلعباءتهعيهألقى:9؟

.2:13م!ا!2ق.يدعوهوانه9،ة3را)ق

ثيءكلعنفتخلايلياعملهمافهمالثاعإن:02

95-62(.:9لوأقوتبعه
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السامرةحصار

حيمثييماكلآرايمقيلثتنقذذوحشذ02

وضعذتيكاوثلأثونوأثنانيومركباتخيلوشه

أخاتإلىرس!لاوأوقذ02وحاضرهاالسئاير؟إلى

له:وقالوا.3المدينةإلىفجاؤوا،اسراثيلميلث

وذقتكمضتلثليستفئم:.تمنقذديقولبما"هذا

قيل!فأجالت4."لمجتوأحممتنروج!ايلتص

أنا.المجلثسئديياقلحت"كما:إسرائيل

وقالوأثانيةالرشئلفرتجغ5".أميلثماوجميغ

نأأترتلث"!هذديقولما"هذا:لأخالت

وتنيلث.وروجالجثوذهتكيخضتلثلمبتم!تقتم

+!،

يىجمالي)رسيلالساعيماهذ؟يثلولأوغلأا6

أيدتهمويضعوا،حاشييلثوئيوتتيتلتيئفتشرا

تميني".كلعلى

البلابضميوخصجميغأخابالميلث!فدعا

الرجلهذاأن"وآ!ثهدوا"إعتموا:لفموقال!

يسائييطلثإلىأرستللأنةال!ثير،يطل!

تهفقاك08((غنهتتعتهافاوذقبيئويخضتيوأبنائي

لهف!مثمغ)الا:ال!ثمدبوجحيعالشئيوخصجميع

"قولوا:بنهددلرشسلأخال!فقال09"تقحلولا

مرةأؤل!نىطلبتهماكك:الميل!لس!دي

ليقدزةفلاالآنمنيتطلبهماوأئا،أفعله

فعادا0.الجوالببهذاالز!لفذقحت3."عتيإ"

إذاالآلقةءينلي"ؤيل:يقولإلييماوأرستلتنقذد

صء6ة-4

اك!لتملابكنيلافركاضهاالس!ايرةادمرأ

فأجالب11."تتبعوننيائذينالرجاليهولاءكل

لقنلاالفخر:له"تولوا:اسرائيلشيلث

شيءكلخصمهإلىي!لمأنأخابتبل:0209

ويعكلالعدويأتيأنيمحلمولكنه؟الحربليتجنب

تنهذدسميئفلما112((ينتممرلقنبل،يحايىل!

الخيايمفيالفلوفيمغبشرلثوهؤالكلامهذا

فأخذواموامغكم"."خذوالرجاييما:قال

المدينيما.فحاصر؟فيقوايقفم

وقاكإسرائيلميلثأخال!إلىتبيئفتقدتم13

هذاكلأزأيحتالرب،:قاكما"هذا:ته

لتعقتماليومتلإكإلىساستفقه؟صالعظيمالجيشي

يدإاعلى:أخمال!فأجال!14الربفىأ.اناأني

تدعلى:الرلثقاكما"هذا:فقاك؟"تن

ءح

يبدا"فقن:قاكص،.الاقاليمرؤساءحرس

أخالثفأحصى15."أنت)ا:قاكالمماؤ؟"

وآئسيمئتينيفكانوا،صالأقاليمرؤساءحرش

منالحنوبساثرتعذهموأحصى.زجلأوثلاثين

آلا!ت.سبعةفكانوا،إصرائيلبنيجهيعص

رص

بنهذدوكانالظهرتعذاخالصفقختم16

والملوكهؤ،مصالخيافيمايسكرويشرد!

ميكا.وثلاثونآثنالبوعذدهمتهالمناصرون

فأرستل،صالأقاليمرؤسا-حرس!أؤلأقختم17

((.السئايرةين"نقرتتهفق!يلتسثخبرتنقلأد

،-،صكل

كانواسسالميىاحياءعليهم"اقبضوا:افقاك8

والجيشىالمتاكالحرسففاد91مقايلين((0أم

فهرلصآعترضهممنيكلفقنل02،هم2ورا

فللثبنهذدوتجا.اصائيلجيث!ىأمامالإرام!ون

ميلثوطازذهم21.الميرسانيمغفرسعلىآراتم

الفرسالبمغوالمركبابالخيلفأخد،اشراثبل

الهزيمة.بهمصوأنزك

ته:وقاكإسراثيلشيلثإلىالنبيفتقاتم23

والنهب.السلبالعاصمةنط
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تيلثلأن،ثانيبمايضعركإنفستلثوتجهر:"إنتبة

."الزبيعفييمحازتيلثستصعاآراتم

القتالإلىالآواميينعودة

إسراثيل"آيهة:يلقللثآراتم4يىجاوتاك23

فيحازبناإذالكين،كقبوناويذيلثحبالآيهة

وع!نالملوكإعزل:نصيحئنا34نغلبهمالصئهك

تماتاكبير!جيشاوآح!ثئذ25.قاذةمكاتفم

ومركباتيما،خيل!عددعلى:خ!رتهكاتذي

منهمفس!يئونغيصهمأ.السسهلفنقايتهم-في

ينصيخييم.وغمل

ينجيثئاتنقذدح!ثتذءالربيعوفي

إسراثيل.يمحاربيما4أفيقإلىوضيذالآرامئين

يقتالهموتخهزوا)صر)ئيلجيشىوآحتش!د37

كأنفيم،يسقينيإلىئنق!يمينفبالتهمفخئموا

الآراميونوأئا،المعزىينصغيرالأقطيعايى

تيلثإلىالت!زجلفتقذتم28.الأرضنفضلأوا

نأبماةالرب؟فاكما"هذا:تهوقاكاشرائيل

إلةلاجباليإلةهؤالردثإنقالواالآرامئين

الجيثىهذاكلتدذإلىساس!قمفأناس!هولي

هؤأناأئياسراثيلوتنوأنتلتعتتمءالعظيم

اىائيلتنيمقابلالآرام!ونفغسكر092الربو"

فياشتتكو)الممئابماليوئمكانولما.أئامسيتة

مئةالآراميينمقاشرائيلبنوفقتل،الحرلب

الباقونوهرل!03واحد.يومفبرجلىألف

مدينةإلىزجلأل!وجمشرونسبعةوغددهم

وهردت.وماتواالسوزعقيهمصفستقط،أفيق

فقال31.غرقهيخأوآختمأالمدين!إلىأيضاتنهذد

،2رحماإسراثيلملوكأن"ستمغنا:ليجالهلمته

جنالفر.بحيرةشرقيتفع:أفيق:26

هـ2ول
أ-44

بمسوحاشرائيلتيلثإلىالآننذهمبفذغنا

يعفولتفهأعناينا،خوكوجباليأجسا؟ناعلى

وحبالأأجسا؟همعلىمسوخافش!اوا32((0غنلث

وقالوا:إسراثيلميلثإلىوجاؤواأعنايهمخوك

:فقال،"عنةتعفؤأنبتؤم!لبنقذد"عباك

وآنئ!زوافتفاءلوا33.داكأخيهوبعاهو"أحي

:فقاك((.أخوكبن!دد،"نعم:وقالواالفرصة

بنهذد،!!؟!خرقيبه((.وجيثوني"إذهبوا

تهفقاك34ا!زقيعلىأخمالثفأصغذة

أبيلثينأبيأخذهاالتي"المان:تنقددلم

كماأسوافاللثتقيمدشثقوفب،إليلثها4أر

"وأنا:أخالبنأجاتهالسماير؟".نيئأببنعل

صصص

واخلىعهذالهوقطغ.الغهدص"يهذاستبيللت)خلي

مبيقه.

أخمابعلىاللهحكم

يقوذأنالأنبياءمينواحذ)الربروأمر35

!ضرتهءأننرتفن"إضرثني".يرفيميما:

الرلث"أمرأطغتماأنهث"يما:تهفقاك36

فلما".مجنديينآئمحرايلثجمنذأسايقتللث

ثم37.فقتلهأسالقيهجمند؟ينآئم!ردت

".إض!ثني)ا:تهفقاك،آخرزجلاصاد!ت

ببرءافبىفتنكر38.فجرخهضربةففمرته

المللث.يسلكططريتيعلىووق!عيتييماعلى

"اخمتخت:3وتاالئبي4ناداةالميلثقرفلما93

أحذفمفجاءنيالمعركإ،وست!إلىسئدييا

هو"

هذاإحرس:ليوةالالاعداءمنباسيم

ينبدلأحيائلثت!نجمنلثأفلتوإن،الرخل

الفضإ.من!ح!آلالتظ!ثةليتد!أوحياي!
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أختفىس!ديياقشغولأكختفبينما04

ائذي"أنت:الضيلثتهفقاك".الرجل

وأزاحالئبيفأسرغ041ا(نفسيكعلىحكضت

ينأكلفالقيلثفغرقهلمغ!يتييما،كنالبرقر

قاكما"هذا:الخبيفىلهفقاك342*.الأنبيا

هذزتلمزجلأتدكينأطتقتأثلثبما:الرلت

وشعئكحباييما،ينبدلأحيائلثنك!نودقهو

تيي!إلىإسرائيلتيلثفرتجغ043((شعييماجمنبدلأ

حزين.قيقوهوال!حما!رةفب

نابوتكرم

تززعيلفيكرم!اليزرعيليئينابولتوكان12

فقاك2.ال!ايرةمللثأخالتقصرينقريب!

بستانليفيثونكرملثأعطني":يخابوتأخال!

لم5،ء،لم

بدلااعطيلثوانا،قصريمنقربلانهبقولي

ثقتهأعطيتلثضيئحتوإن،أفضحلكرماينه

نأالرل!صمح"لا:نابوتفأجابه3ا".نقا

،-لم

إلمىاخال!فعاذ4ابايى"!.ميراثاعطيك

فيوناتم،نابوتكلامينحزيئاقيفاقصر؟

يتناوكولم"الحايطإلىوجههوخؤل،1سرسيره

طعائا.

باللثلاماتوسآلتهزوتجهإيزابلفجاءت5

فأجابها:6طعاها؟،3تتناوولاالتفسيكئيي!

كرتذأعطنى:التزرحيلىينابوتقلت"لأتي

ء--،ه

ينه،بدلاكرمااعطيلثش!ئتإذااو،يثتؤ

يحملالواحدوكانجماعاتييونالأنبياءكان:41

غتالعلامةفخ!أالنبيهذاأما.ليعرفجبينهعلىعلامة

.ضره

كانائيلاأرضفيملكلهكانمن3!210

،صص

إيزاتل:لهفقالت07"كرمياعطيلثلا:فقاك

طعاماتناؤذقئم؟اءاثيلعلىقللثأنتا)أما

02

نابودتكرماعطيلثوانانفسما،وطحث

((.اليززعيلي

أخمات،يآسمصرسائلإيزاللكتبت

والأعيالبصالشيوخإلىوأرستتتهايخاتم!وختقثها

فيكئتت9.نابوتيسكنهااتتيالمدين!في

وأجلسوا،صومييومصنادوا":تقو،الرشائل

زجقين.؟وآضاروأ،الشحبمقام!فينابوت

وعلىالت!عليتجذلتأثهعقييماتشقدال!سايخقيني

".الموقيحتىوآرجموةأخرجورثئم.شالضيلث

كتبتكسماوأعيائهانابوتمدينيماشئيوخفقغل"

صومصبيومفنادوا012إلييمرسائل!هافيإيزايل

جاءنتم13،الشئدب!ذميمايخأنابوتوأجل!وا

أماتمعليهوشمهدا،قالتهوجلساسافلالطرجلال!

فأخذوة.القللثوعلىالت!علىجالتنهأالمثمحب

.فاتيالحجار؟ورتجموةالمدينيماصخارجإلى

نابوت"رحتم:يقولونإيزاتلإلىوأر!ملوا14

".ومات

وموت!نابوتصبرجمإيرابلس!مغتفلما15

نابوتكرتمالآن"تميلث:لأخاتقاتت

يثضني،إ"لاةتبيغلثأنرقفىائذقياليززعيلى

يموبأخاب"ضيئافلقا6.لا.مالتلأىنه

يتمتيكه.الكرمإلىالحاليفينرك،نابوت

"إذقث18ةالتشبيئالربهـلإيليافقاذ17

الثه.شبحقوثبكليتمغأنوحدهلهمجق

23.:25لاق

علىأو.ا-16(،:24الااللهعلىجدفمنة01

يقتل.22،ث91صم)3الملك
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كريميأ،الستاير؟فياسرائيلتيلثأخالتيلقاب

له:وقل91،يتمتيكهإلييمانرزأثذممبنابوت

أيفحا؟ؤائئلكتأقتفت:الردثهاذما))هذا

القوصمعفيالرب،:قاكمماهذا:تهقلثئم

تلخحىثنابوتدتماليهلال!فييمالخ!ثاتذكب

((أيضاائتدظثاليهلال!

هل":مقيلأآةرحينلإيلئاأخال!فقاك02

وتجدتلث،نعم"؟فأجالت؟"غاؤيياوتجدتني

الرلت.أماتمالمئئروفغلمتنفستلديغتلأنلث

عليلطسأجل!:الرب!لل!يقو،يذيل!21

من،فيإذكركلوأقطع،تستلثوأبيا،الث!ر

كخسلتسقكوأجغل22الضغير.إلىالكبير

أغظتنىلأنلثأخما:بنتعشاوتسلترئعاتم

طص
فيقول،لإيزاتلأئا23.تخطاإصائيلوجعلت

تفترسيزرعيلم!ين!أسوارجمند:أيضاالرل!

ينماتفمنأنتوأما024جثتها"اليهلالث

وتن،اليهلال!تفترصمهكذيلثالمدينإفيتسيلث

1(.تأكلهالسسماءفطيزالبري!فيمات

الرب7أماخ!ال!ئ!رلمغلنفتهأحاباغوما2

فبأخابوكلولاح!026زوجتهأضته4اتذكاأخمالصجمثل

الأمه!هـئونفعلكما،القذرةالأصنامبعباديهالخطيئة

إسرائي!!.بنيوج!ينالرث؟طردهماثذين

ثياتهمزقإيل!اكلامأخال!ص!معفلضا

منكسىومشىوصاتمفيإ،وناتمض!ئخاولب!

أرأيت"92:التمثئبيئلإيليادثالرفقال028الرأس!

.9:36ماط2ق:23

تقعالأردنشرؤفيمدية:جلعادراموثش2203

بيننزاعسبوكانتجناعر،بحيرةئرقينجلى

وألافرائميين.الارايين

أجيبلايذيلث؟أماميأخا!آئقمعكي!

-((آبيهأتامصفيواممن،حياييماأتاتمتسل!عا!التر

أخابينذوالنبيميخا

ا-3(:أ!18)2

حرل!فيهايكنلمسينينتلاثومضث22

نرلالحايثيماال!نيماولآ2.وإسراثيلآآراتين

إيراثيل.تيلثيمقاتت!تهوذاتيلثيوشافاط

نأتعقمون"ألا:لحاشمي!!إسراثيلمللثفقال3

سايهئانخركلمونحنلنا،13جلعادراموت

يوشافاطوساذ4آ؟"آراشيلثمنلآسيرجاجمها

؟"للمتاليجلعادراموثإلىمس))أتذه!

شعملثشعبيواحاحالانح!":يوشافاطبهفأجا

".الرلتنست!صيرأولأدغاوليهى05خيالثوخافي

رجلمئ!أهـجصنحؤاسرائيلملل!فحمع6

را!وثإدأذقث"أوسأتهما:الأنبياءين

لأن"إذقث:فأجابوالا؟،أميلمتاليجلعاد

توظفاكا:فسأله7يلإك!".إلىيح!لمهاالرد

الرب!؟"ب!فتستشيرفناللرلتآخرنبيين"أما

تعذ،واحادهماك:إصائيلتيلثفأجاتة8

وهؤ،يالثرإلأعلييتنئالالأته"ابيضهلكئني

تقل"لا:يوشافاكالهفقاذيمقة".بنميخا

أحذإصائيانميلثفذعا09((الميلثأيهاهكذأ

يمتة".بنيمبخيا)أحثنيةوأقرةالخذم

يهوذامللثويوشافاطاىاثجلمللثوكان01

18:4-11.أخ122-5:ر!ما

الذيالملكبماللاطفييحيثونالأدا،هؤلاءكان:6

بنكلمواانلأ،الملكسياسةياندواأنمنهمبطلبكان

.(13آ)قاللهبايعم
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علىواحدكلوجالتمبالفلوكيةثياتفمالابتين

الس!اير؟،بالبمدخلجمنذالس!احيمافيعرشيه

وصغ".حضريهمافبيتنبأونالأنبياءجمصر

ما"هذ!:.وقاكحديدقرونكنغنةبنضذقحا

حتىالآرامتينتنطحالفرودبيهذ؟:الرثثقاك

هكذايتن!أون2الأنبياجص!توكان12يفوا".

جفعادر)موت"هاحئم:للميلثويقولون

يدك"".إلىيمح!لمهاالرلثلأن،فتنتضر

"بصوت.يميخاأخال!رسولا3وتا3

فليكنبالئصر،يلضيلئي2الأنبياتنماواحد

ميخا:تهفقاك14".كلايهمجمئلكلائلث

رو24ص
انا".أقولهالرب،ليئيقولهما،الربهؤ"حي

أنذهسب،ميخايا":المللثسأتهحضمرفلماأ5

لا.؟كانأجاتة؟أميلمتاليجلعادراموثإلى

."لدكإلىلتفمهاالرلصلأن،ف!نحصر"إذهث

لاأنآستحلفتلثمرةالمكم:المللثله16.فقاك

فقاك17؟"يالضدقيإلأالرل!بآسمصتمفقني

علىمتعترينإسرائيلشعحتأرى11ميخا:

هؤلاء:يقوذوا(قىلث،راعبلاكغتمالجبالي

تييهإلىينهموإحدكلفليرجغ،لهمقائذلا

:ييوشافاطإصاشيلميلثفقاك818".يأمالؤ

بالث!ر((.إلأعلييتنبالأإئه.للثتلتأماا

رأي!ت.الردثكلاتم"إسمغ:ميخاافقاك

السما3ملائكهعرثي!ءوجميععلىجالسأالرلمح!

فسآلهم02وشيمايإ.يميييما.علىلذيإ،وقولت

فيموتيلحربيالضعوبأخالتيغويالرب"قن

.27-!2ت18أخ2رج:-1328

؟9:36ت؟34:5حز؟27:71عدرج:17

34.:6مر

22ول

وذاك،بشي؟هذافأجالتجلعاد؟راموتفي

أماموؤقفروخخرقيوأخيرا21.آخريشيء

يرءص!ء

يياذا؟:الربلهفسا.اغوي!انا:وقاكالرب"

تنطقونأنييائيماجميغأجغل:فأجالت

تغويه،أنتقدرأنت:لتالرتهفقاك.الكذلت

الردث":يلقيلثميخاقالثئم023"هكذافآفغل

كيئالكذدبروخجغلليهنه،السرللثقضذ

.1(يالضدقنطقوافا،حؤلاءأثبيائل!أفوا؟

جملىميخاوتطمآكغتةبنضذقيمافتقذتم24

متيالردثروحعتز"متى:وقالفكيما

ذللث"سخعرف:ميخافأجاته25؟"ل!كلميث

فقال26((0لتختبىخفي!خلأععنتمتش!يوم

وس!ئفهميخا"خذ:يىجاييمالأحل!إسرائيلتيلث

ئوآش!الأصيروإلىالمدينيماحايهمصآمونإلى

فيميخاضعوا:القيلثبيماأنترماهذا:وقل37

نأإلىوالماءالخبزينقليلاتهوقذمواالم!خن

"إن:يلميلثميخافقاك28سايما".أرجغ

علىتكثتمالزب!بكوذلمفلاسايمازحغت

"".لساني

أضمابموت

28-34(؟18اخ)2

شيلثويوشافاص!إسرانيلقيلثوصيذ92

إعرائيلتيلثفقاك03.جلعاذراموثإلىتهوذا

المتالي،إلىوأتقائمأتنكر""أنا:ليوشانجاط

قيلثفتنكر".الملوكيةثباتلثتلتحم!وأنحت

أراتممللثوأمر31.المتاليإلىوتقدماسرائيل

منأخذهاكلماتالعبرتيا!نصيزيدهنا28

جيغا.الناسأيهااحمعواتتالثم:ا-2:يا

تنكر.:العبريةالزجماتفيهكذااتنكر.أن!03
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تحاربوا"لا:والثلاثينالاثتينئركباتيماقادة

دا.وحذهإسرائيلقيلثإلأكبيراولاصغيرا

"لا:قالوايوشافاطالقركبابقادةرأىفلما32

لئقايلوة.إلييمافأئحهوا+"إسراثبانميلثأئةشتلث

ميلثيكنلمأ!لهأدركوا33صرخفلما

أرامثاجندئاليهن34.عنهفرتجعوا،إ!راثيلى

تينإمرائيلتيلثفأصالت،طائ!ثماستهضاأطتق

"دزتركسيإ:يسمائتيفقاك،والورفيالذرع

1(.جرخالأنيالقعرك!ينبيليآخرص!

واقفوالميلث،صاليومذيلثفيالعتالاوآشتا3

وكانالمساءيأءومات.الآرإميينمقايليمركتي!

وجنذ36الضركبإ.وستطفيسايلأالحرحصدبم

"لي!نصرت:اصائيلجيشييداةعلاالغرولب

.""ماتفالميأ،ومدينيهبقد؟إكزجلىكل

هناذ.ودقينوهاالسئاير؟إلىجئتةوحقلوا37

فلحم!بالئاجمر؟بركيمايمركبتهوغستلوا38

المقؤدطالماءوف!،الرلثقاككمادقهاليهلا!

أخبايىينتقيوما93.التغايا!آغتسقببذي!

العاجتيبوجمنأفعايإ،صوجميعأخالت

أخإيىسيفرقطم!دون،بناهااتتيالمال!صوجميع

ومتلث،أخالثومات004ئيلإسرايفلوفيمصتاالأ

مكانهلم.آبنهأخريا

بهوؤاملكيوشافاط

(31:21-ا02:أخ)2

-ءص41

قيتهوذاعلىاسابنيرشافاطوملذ

وكان42.إسائيلقيلضلأخالتالرابعةالم!من!

ومقلث،مللثحينستةوئلاتينخصم!أئن

اليونانية.فيهكذا.ماتفالملكت36

البغايا.ا!باغتساالمتعلقةةالجوبهذهالقدبمالعهديحتفظلم؟38

22445ول

أف!وآسم،سنةوعسرينخم!صابخورشلي!آ

ء،-43.سو!

ابييماطرقيجميغومللث.شلحيينتعزوبه

نظرنمبفويمهوماوص!غ،عصيايجذولمآسا

التلاليعلىالأصنامعبادة4"ليهن،الرد

يذبحونالتدبوكانحايها،علىبق!ت

يمللثمسالمايوسافاطوكان45.لهاؤيبخرون

مذونيوشافاطأخبايىمينتقيئوما46.اشرائيل

تسالته:تهوذايملوفيالأئامءأخبارسيفر-في

أتايمينالباقبابالقعبدتغايا7"وتفئهوصروبة

أبيإ.آسا

كيلللأدوتم،فيقيأيكنولم48

ضخمةسفئا9يو!افاوتنى94.ييوشافاطول

كحناكإلىتبجرلمليهئهاأوفيرينالذهبيتب

فقا053.جابر"جمصيونفيآنكسرثلأتها

رجالي"د!:ييوشافاطأخالتئنأخريا

ير"و

فرففىالسفني".فييبحيرونويىجالك

فبآبائ!مغيوشافاكاودينوممات051يوشمافاكا

م!صاته.آبنهيورامومقلث،تجذ؟داودمدينه

إسرائيلملكأضزيا

ائيلاعلىأخالى7شأأخرياومللث2

ييوصظفاطع!ثئرةالسئايعةالسئنيماليئيالسئامر؟،

سنتين.اشراثيلعلىومقلثتهوذا،قيلث

أبيهطريتيلماوسار،الرلثأمامالشروفعل53

إسرائيلجغلائذيناباطبنوتربعاتموأمه

إلةالرلثوأغاطتهوسخذالمعلفعتد54،يخطا

.أبوةفغلكما،إسراثيل

02.ش8مل82،ةق

ح.28ر!9:اوفيرت94:



الثانىالملولئث

مةالمقلى

يهوذاملوكآخرحكمعنفيحذتنا،الأولالملوككتاببدأهماالافيالملوككشابيتمابم

وإسرائيل.

حكهااتتي،إسراثيلمملكةدمارعلىأ-17!)فال!صتابهذأمنالأولالقسميملمنا

السامرةويحتل،أشورملكشلمنصريهجمبأنالرصطفسمحقلوبهمقسواإذ.الرفيعهدخانواملوك

أبخيوجهالأحدأثهذهفيويطالعنا.السعكانمنقسماويسبي722سنةالئنمالمملكةعاصصة

2-113.)فأعممالهإلىفنتعرف،وخلفهإيلياتلميذأليشع

مملكةذلكبدعاشهااثتيالسنوات-25!18)فذاتهالكحابمنالثافي-الفسمويؤزخ

تخبةوسبيهالهيكلوتدميره،587سنةأورشليمواحتلاله،بابلنبوخذنصر،-ملكمجيءحتىصهوذا

!2!.)فبابلإلىاالسكان

أخزياوالملكإيليا

صرو-أ

تعذإسرائيلتيلثعلىال!وأبيونوتمرد

أخالت-وفا؟

شحرف!ينإصاثيلقيلثأخرياوسقط2

كل4

ء،بليغءيجرحوأصيتالسئاير؟فيقصر؟

كانإنغقرونإلةزابول!تعليسأ،فأرستل

لإبلياالرلثملاكفقاك3جرجيما.ينستئشفى

وتلالسئامرةميلثرشلإلىإذهسثلا:التشثيى

تعلتسألوأحئىأسأئيلفيإلهيوجاألا:لهم

لن:للضيلثقولوافيذللت4؟غقرونإلةزبولت

((.تموتموئابل،معافىالعراشيينتخر!

العلية.:أو.قصره!ثرفة:102

فطالذباب:-سيدأو.زبوببعل.أح17:9ملأق

الرب!.بيماأمرةماإيليافقغل

فسألهم:،الحللبإلىالرشملورجع5

وقاكزجل"لاتانافأجابوا6؟،زتجعتم"يحاذا

ته:وتولواأرستلكماتذيالضيلثإلىإرحعوا:لنا

أسرائيلنمبإلهيوتجاألا:الرلثتاكماهذا

لنلذللث؟كقرونإلةربوقيتعلتسألحئى

1(.تموتموئاتل،معافىالعراثسمينئخر!

اتذيالرجكهيثة"ما:القيألهمففاك7

)رجل:لهفقالوا8؟"صالكلاميهذاكققكم

ينجزاموستطيماوعلىشتغر،ينعباءيهعتي!

!".الت!ثئبيئإيليا"هؤ:القيلثفقاؤجفد((.

الأمير.سيدأوزبولبعلةالأصل

.6:أمر؟334:متقة8
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مغخمسينقائذإلي!القيلثفأرستل9

رأميعلىجالسظإيلياوكانإليهفضجذ،يىجايه

لكيقولاش!،زجل"يا:لهوتالالج!ل

أناكنمتإن":إيليافأجابه001!تنزلأنال!ميلث

أنتوتأكئلذ2ال!مامننارفلتنزذ،الت!زجل

السصماءيننارفترتت((.الخمسينويىجالت

،.الخمسينورجالههؤفأكلته

خمسينقائذإلييمافأرستلالقللثعادثم11

زخليا:تهوقاكإلييمافضيذ،رجاي!مغآصحر

عاجلا((،"إئزذ:الضيلثقاكماهذأالتإ،

فلتنزذ،الئ!رجلأناكنتأ(إن:إيلئافأجاته12

ويىجاللثاذتوتأكفلثالسثماءيىنار

هؤفأكلتهالسمماءيننارفترلت.أالخيمصين

الخمسين.و!جائه

خمسينقاثدإليهفأرس!لالمللثعاداثئم3

الئالثالخمسينقائذإييفقحجذ،رجايهمغ

"يا:إلييماوتضرغإيلياأماتمزكتتييماعلىفؤغ

وحياةحياتيولثكنعقيا.قخننالتإ،رجل

عينيك.ف!كاليةالخصسينهؤلاءسبيدك

القائذينوأكت!بالسماءيننرتتفالنار14

ولتكنعليتخئنوالآن.ويىجاتهماالأوليني

الرتتملاكفقاك15((0عينينفبغاليةحياتي

إيلتافقاما(.ينهتخفولامعهإنزك)ا:لإيليا

قاكما"مذا:تهوقاك6!القيلثإلىمغةونرك

إلةزبول!تعلتسألاأرس!فتلأنكالزبد:

فلن،شألةإسرائيللأإلةلأكأن،عمرون

1(.تموتموتابل،معافىالعراشيينتخر!

4!-؟9لوق:15

2447او

يسانعلىالزثتاكك!ا،أ.ص.!لا-!فاأ7 حر-!

مكاتهأخوةيورامفققلث،آبنلهيكنولم.إيلئا

تهوذا.تللثيوشافاطبنييوراتمالثانيإالئن!لني

فيمدونوسيرتهأخرياأخبايى5ثبقيوما

إسراثبل.يملوفيالأئامسأخبايىسيفر

الطءإلىإيل!ير!الله

فيإيلئايرقغأنالوق!تحانولفا2

منأليمب!غمغإبلئاذهب،المئماءإلىالعاصفيما

الطربتي:لبلألي!ثتغإيلئافقاك2.الجلجالي

بيتإلىأذهبأنأمرنيفالرلث،هنا"إبق

وخيئالرتلمهو"خي:ألي!ئتعفأجانجةإقيأ.

إيل.تيمتإلىمعةونرك.((أفايىفلثلا،أنت

كإإيلبيتآفبائذينالأنبياءجماعةفذهص!3

هذافيالردثأنغيضت"هل:لهوقالواألي!ثقغ

فأجاتهم:ال!ئماء"-إلىسئدكيرءصاليوم

غيفصتفآسكتوا"."نعم

فالزلث،هنا"إبق:لأليشتعصإلجحاقاكثتم

وخيالرب4هؤ"خي:فقاك."أرمجاإلىأرستقني

أريحا.إلمتمغهوجاء((.أفارتلثلاإني،أذت

أليثمغإلىأريحافياتذينالأتبياءجماعةفأقتل5

اليو!هذافبالرلثأنعيضت"هل:تهوقالوا

غيفت،نعم":فقاكال!مماء؟"إلىسئذكيرخ!

.فأسكموأ"

فالرب!،هنا"إبق:لأليبثغإيلئاقالآثم

"خيئ:أليدثعغفقاك".الأرذننهرإلىأرس!لني

وذهبا.((أفايىتكلاإئي،نآأالربكارخيئهؤ
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م!نرجلاخمسونفذخت7.الأردنإلىشعا

وكانا،بعدعنقباتتهماوؤقفواالأنبيابجماع!

عباءتهإلجتافأخذ8.الأردنبجالبوإقفين

وهناذ،هناإلىفآثشفتالمياةوضرلتوتفها

يابسه.أرضيىعلىيهلافماوعترا

ماذا"ستفني:لأايخحغإيلثاقاكعتر)فلضا9

فقاكإتيها(.اللهيرقغنيأنقبلللثأعقل

اثذيالئصيحثهـوجلثمقلي"ليكن:ألي!ثتغ

"طقئت:إيلماأفأجابه0*((+لثخلفايجغلني

اللهيرفعنيجمندمارأيتنيإذاوليهن.صع!اأمرا

وفيما91فلا".وإلأ،طتئتمالكيكونإلييما

نارلةمركطإذا،يتحلأثالطوهماسائرينكانا

نبإيلتياوآزتقغتينهما،فقملتنارئةوخيل

ناطر"وهؤوألي!ثتع13العسماءنحؤالعاصفيما

جقىحامييا،أبييا،أبي"يا:تصر!

."!إسراثيل

ثياتةألي!شعأصمتك،إيلياترىتعذلموحين

ائتيإيلجا!عباءةور132،شمطرينوشتقها

.الأردنضفهإلىورتجغ،الأرضيإلىسقطت

.-أصص14 "اين:وقاكبهاالمياةوصرلتالعباءةوخذ

هناإلىالمياةفآثشصفب؟"الآنإيلئاإلةالربر

ألي!ثتع.وعتر،وهناك

كانواائذينأريحاأنبياءجماعةورآة15

".ألبشتغعلىإيلئاروخ"خثث:فقالوا،فالتة

:وقالوا16،الأرضيىإلىتهوآنحتواإلييماوجاؤوأ

يحعلنيإبذكطالنضبروحكمندليكنة209

مناثنيننصببليليكن:الأصلفي.لكخلفا

مننصيبينوينالوالدهبشلفالبكركان.روحك

.الميراث

فذغناأ!يذاءزجلاخمسونسحديبا))نحن

الرلثروحفلعلسئدذ،عنونفتحثىنذه!

أحدفيأوزمماكلالجبالبأحدوعا!حققه

تذهبوا"."لا:أليمفمغلهمفقالا((.الأودية

لهم:فقاك،خحلوةحئيعقيهآخوافأ

تجدوة.فلمأئامثلاتةوفتثرافذهبوا."إذقبوا"

لهم:فقاك،كانخيمثأرمجاإلىافرتجعوا8

تذقبوا؟"لالكمفلت"أما

لأليشعمعجزتان

المدين!"مويع:لأليثمعأريحاأهلوقال91

زديب!ماوهاليهن،سئاياترىكحاةح!ن

يوعاء"جينوفي:لهبمفقاؤ002"القخطويس!بب

إلىفذهت21بيما.فجاؤوةيلح".في!جديل!

قاكما"هذا:وقاكالملغفيإورمىالماءتنتع

ولاالموتتستئ!فلاثالمياةهذ؟طهرت:الرلتلم

هذاإلىالمباةفطفرب22بعذا(0منالقخط

أليثعغ.تكلمكما،صاليوم

هؤنجينما.إقيبيستإلىهناكمنوصعد23

ضغاراضبياناصاددتالطريتيفبصاجما

له:وقالوابيمافضأوا،المدينيمايهآخايىجين

بآسيمولغتهمإليهمفآ(ضقت024ا(أقرتج،"أقريخ

وآفترستتاالغالبيند+ثتال!فخرتجت،الرلت

ضبثا.وأرتعينآثتينيينهم

جتلإلىهناكمنألي!ثتغوذقمت5

ال!اير؟.إلىرتجغثئم،الكرقي

مرك!ةيا:الأصلفي.!!رائيلحىحامييا:29

.13:14ق.وفرصانهإسرائيل

فصار91(:91ول)1لاليثععباءتهاييانرك:13

له.خلفا
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وموآبإلمرائيلبينالحرب

إسائيلعلىأخال!بنيورامومللث3

قيلثلموشمافاطغشئرةالثانيةالسمنيمافييالماير؟

يخأالشئروفغل02ستهغ!ثئرةأئتتيومقلث،تهوذا

أزاكلأتهبموأئإكأبييمالال!ين:الرلثنطر

ك!ربعام،ليهئه3أبوه".أقامهائذقيالتعليمثال

تخطا،إسرائيلوجعلخطىتقبقةتباطبني

ذللث.غنيجذولم

وكان،ماشيةموآد!ميلثيميشغوكان

ألنييثةسنبماكل!!راثلميكإلىيدخ!

ماتفلما05يصويخهاكبشيألنيوجمثة،خرودنى

لجثيوراتمعلىموآلبتيلثتضرذأخالص

يناليومذللثيخأيورامفخرج6.)ىاثيل

ثئم7ةاسرائيلفيمحارلبكلوأحصىالئايره

"تمرد:لهيقوليهوذامللثيوشمافاطإلىأرس!ل

موآلتإلىمعيتذقمبفهل،علىموآقيلجث

شعبي،واجد!احال!"نحن:فأجاته؟"يلمتالي

"ين:يورائمتهفقاذ08إ(خيفلثوخيلي،شعئلث

بري!طريتي"ين:فقاك؟"نذقثطريتيأى

."ءأدوتم

ه?ص9
يهوذاوميل!إسراثيلميل!سازانوبعد

ما:تجدو!تعودوالم،أئامسبعةأدوتموقيلث

فقاك01.وراءفماتتييلتهائمصولاإخنودهم

نحندعاناإئذكأبل!الرهؤ،"آه:إسرائيلتيلث

الفوآبثين((.أبديإلىيئسحققناالثلاثةالملوك

نبيئهنا))أيوتجذ:يهوذاتللث9يوشمافافقاك"

يىجاليينواحافأجالتالربء؟"لنافيستشير

لياجمالمتالبحرحوليدورأنيورابمأراد:308

ذلكفيفكان9()آأدومملكأما.الجتوبمنمواب

اتذتيشافاطألي!ثعبن"فنا:إصرائيلتيلث

،"إدأ:يوشافاطاطفقا12.لإيليا"خادماكان

الثلاثة.الملوكإلييمافذه!((.الرلتكلاممعه

لي"ما:إسراثياتيقيلثأليثتغرفقاك

لمبء،ء

(1.اطثوانبيابابيلثانبياءإلىإذهحث.رللث

دعافمالرلت"كلأ؟؟إسراثيلضيلثتهففاك

أيديإلىلج!مميمهمالثلالةالملوكهؤلاء

الرل!ههؤ))حى:أليثحعفأجاقي؟أ،((الموآبي!ن

قيلثليوشافاطآحراميلولاأع!اائذيالقدير

ء-مكل،-
والان15.قائلتلثولأإليلتتطلغتلماتهوذا

حقتيالعودالغؤادضرقيفلفا.يغؤاد((فجئوني

قاكما"هذا.افقاك6.الرلثفدزةألي!ثتغعلى

ومغ17+حقراحقراالواديهذاإجغلو):الرلث

الواديفهدا،مطرأولاريخاتروذلاأنكم

وتهايمكم.وماشتنكمأنئمفتشربون6ما!يمتلى

فهو!لكمالردثس!فعلهذامنوأكر18

كلافتهدصمون9أبديكمإلىالمرآبئينس!يستفم

ضخر؟كانوتقطعون،ومحتاقيمخضنهمدينبما

كلوتطجرون،3ماعينكلوتردمون،ئئمر؟

جمنذ؟الضباحصوقي2".5إ(ايالحجاخضبمحقل

ينمياةجاءتالرل!،إلمطالتقدميماإصعا؟

الأرضن.وتلأبأدوتم2طريتي

إلىالملولثيفدواصالموآبيرنوسممعأ

خئيعاىقابركلفآجتضغ،محاربيهم

فيوبكروا22.الحدوبعلووقفواالسملاحص

الميماةراوا،ال!ثسمسىقئأشرولما،صالصباح

.دمهذادا:فقالوا023كالذمصحمراعقبالتهها

لورذا.خاضئاالوقت
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إلىفهئواتعضا.تعضهيموقتلالملوكتحازلت

معسكرإلىواتحهوا"2إ"مؤائونياالسسفب

علىوهحمواإسراثيليىجالافقام،إسرإئيل

وهمالبلاذفذخلوا.ومرموفمالموابتين

مرواكلما.ماتهموتهاصمون"2يطاردونهم

ح!ىبححرينهمواحدكلشماهاخضمةبخقليما

كلوتطعوا2،ماعينيكلوزذمواطقروها.

ت"7حارستةقيرمدينةإلأتبقولم،فثمتيشخر؟

فلما026"وضربوهاصالمقاليعحاملوبهافأحاط

أخذ،عقييماآشتذتالحردتأ!موآدتميلثزأى

إلىالضفودتلسخترقواسيؤحايابمئ!ستبحمغه

ولى،البكرآبتهفأخذ027روايقلىظمأرامفللث

ص3!ص،"

مبرا!.لإليماالص!ويىعلىمحرقةوقدمة،!لإه

المدينيماتغنوآنقرفوا.حذاالإسراثيلونكآرتاغ

ألىجمهم.إلىورتجعوا

والأرملةأليشع

جماعةمنواحدأرمتةو!مرعت4

يامات"زوجي:فاتت.اجشسغأإلىالأنبياء

يخالتكانأتهتعتموأنت،مديونوهؤستدي

بايهالهغبدينآبنيليأخذالمرابيونجاء،الرل!ا

أعقل"ماذا:أليثحلهافقالغ2ذيويإ".من

فأجاتت:."التيصبفيجمنذفيماأخبريني؟تلث

اكفقا3((0زيحبإبريقإلأالبيبنبجمندي"م!ا

الكثيرجيرايخثجمجصمنآستعيري"روحي:لها

مغالتيتآدخليثتم4اغالبغيما.االأوعي!مين

بنوخاف.سابمملكةعاصمةت!رحارصة25

اعاظواأو!ثنبهأجلمنموآبإلهتدخلمنإسرائيل

.موآبطكفعلهمتا

4و3

جميعفيزيئاوصتي،البالتوأغليتيآبتيلض

منها".آمتلأماجايئاوضعيالأوعيإ،هل؟

وعلعليهاالبالتوأغقق!تدييهاإلىفأدصرفت5

تضسأوهيالأوعيةيقذممالطفكاناأبتيها،

لأخدهماقاتت،كلهاآشتلأتفلقا6.الريت

."يرعا!يبقالم1:لهافقاك.ا(آخريرعا:"هاب

اجمتأالتدزجلإلىفرتجغت7.الريحتفنؤف!

وأوفبالريآبيعي"هـوحي:فقاك،وأخترئه

".تبقىيماوآبنافيأنبوعيخني،ديتلث

والشونميةألشع

*.شئههـتتمإلىأليثقغعترأالأتاأحل!وفي

والحت.ل!أكلفدعثهغنتةآمرأةهناكوكاذ

لتأك!ت-تييهاإفتمي!!كاني!ثمونبئمروكقما

يتايمراتذيهذاأن)اغيضث:يروجهافقاتت9

صغيرةعلحةلةفلنثن001القذوسالت!زخانههش

وينديلأ!كرشاومائدةسريرافيهاآسهونقغ

تجيئنا*".حينفيهاترتا!حتى

هناكإلىالأئاماحلإفيالب!حمع2"فجا

يخادمهوقآل12.فيهالترتاخالعلح!إلىوماك

فذعاها!((.التتونمئةهذ؟لي"ادع:جيحري

لها:"تل:يخادم!أفقاك3.أمامهفخقرت

فاذا!كتهاالكلقةهذهأجيناي!نثكلف!تأنت

فيهااكقمحاجإينهل؟للثأعقلأنتريدين

تين"أنا:فأجاتت؟"الجيشيقائذأوالميلث

خادههلمسأل"إوحينشئا".أحتاجفلاأهلي

وروجهاهاوتذ)الا:أجابه،لهاتعضلماذاثانية

ح.3-4؟أأملرجتشونم40:8

.اح17:9ملاق:01
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!ا،،صص

فؤقفت،طافذعا."دعهاا":لتفت!ا015"شيخ

ال!ومهذامثل"في:اصشر"ألهاافقاك6.يالبالب

صصصا-

إبن!تراعيلثتيني!سونالمقيتيما،السئنهين

لا!التد!جليا:سيدتييا"لا!فقاتت.ا(آفي

المرأةخيقبذ(لمثوتعذ17عليئا(0ت!سذلث

ال!ئتنيمامقا(ءقمبذيلثجمث!فيأبناوؤتذت

أليشع.لهاقاككما!المقيق!

أحل!نبخرت،الضبيك!روبعدما

الحضممادين،جمنذالحقلفبأبيهإلىالأتام

أبووفقال."رأصي،رأسى."آ؟:لأبي!فقاكا9

ء!--2!عكلهرو

امإ،إلىفخملة03.اميما"إلى"خذه:يلخادم

فأصعدثهو21.وماتالظهرإلىركحيهاعلىفتقى

سرير؟.علىومدذتهرالت!زخكأليشغغلئ!إلى

روتجها:ونادت22.وخرختعقييماشأغققت

إلىأمضيعقي!حمارومقةخمادمالي"أرميل

"يطذا.لهافقالآ023"يمرعإوأرجعاقيزجل

ولا،ال!ث!هررأس!اليوئموما،اليوتمإلي!تذقببن

ء!

!".تفملث)الا:فاجاتت((.ستئتهؤ

ء"ص6ص،2
))تسولى:يخابجم!اوتالتالحمازوجهرقي

فجاحتوسازلت025((آمركحتىشؤقفولا

ينآهازفلفا.الثرقكجبنفيالتإزجلإلى

؟،

هىيللث."انظر:جيحرييخابجم!قاكتعيد

-ءصصء،،ءش

واسالها؟إليهاالآنفاسرعص26!30الثونمسة

؟"الضبيأيخير؟هـوجلثأيخيلأ؟أنيما"أبخيلأ

اللهرجلمنآقتربتثثم027""بخيم:فأجاتث

فتقذمرجليما.علىوأرتضتالجتلعلى

نفسمهالأن"دكها:الت!رجللهفقال،جيحزي

.الربلاشارةالأوقاتأفضلالأعيادهذهكانت:23

25.ة2رج:25

".يخيرقيولمعئيالأمركتتموالرب9،حزيتة

ياإبناجمنلتطلئث"هل:المرأةفقالب28

فقاك93؟((تخذغنيلا:للثفلتأما؟سئدتي

عصاقيوخذيلذهالب!تنهثأ:أليتيجيخزي

ت!ححقثمفلاالطركأيتيفياأحاتقيتإن.تدكفي

وجمنذ،تجثهفلاأحاعقيلثآوإناعقييما،

1(.الفحجىوجيماعلعصاقيضغوصوليث

الربل!هؤ"خيئ:لأليحثصرتالصبىأمفقاتت03

وتيغها.فقاء((.افايىقلثلاتأنتوجيئ

وضغوصه!إ؟وعندأمامهاجيخزيفستتقها31

ولاصوتدي!ثفمةالضبيئوجهعلىالعصا

أستفاق)اما:آ،وقاذأليش!تولقيئفعاذ.خراك

((.الضبيئ

اكلتةادخاتالبيبإلىأليشسروصلولفا32

.سريرهعا!ميئاالضبيئفوجد؟وحدة

ضعذثتم34.الرلثإلىوصفىالبال!فأغقق33

فمةووضعالضبىعلىوآستفقئالسمربرإلى

عقيإ،و!ادالضبيئفمصعلىكفيهوعينيه

وققمثئئيقاتمثغ35.الضبىجصتدثل!تجن

علىوتماديرأاوصجد،وإياباذهابا،الغرقه

عيت!ي!.وفتغمرابستبغالضبيئفغطسىالضبى

مذه"ادعآءتأسآوقاجيحزجمافنادى36

لها:فضاك.فجاءتفدعا!حا،الئونمئة".

قذتييماعلىوآزتضتفتقذقت037ا(آبتلث"خذي

وذهتت.آبتهاوأخذب،الأرض!إلى

لأليشعمعجزتان

والحوع"!كاالحاحمالاكألمشكلكلص-ز38
ص..صءط-جعو

.أعوامسبعةدام.الجوع2:10رج:الجلجال:38

.ا:8رج
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الأنبياءجماعةكانوتيتما.الأرضنتعثم

الطنخرةإ)قيئي:يخا؟مهتاك،أممات!جالسين

فخرقي93الأنبياء((0يجماع!وآطحخه،الكبيرة

فصاددت،بقولأليقطفالبريهإلىمنهمواحا

وجاخ،ثه!بإفيةينهفقط!برممبيقطيؤجمرن

ماتعتئميكنولمالالنخر؟،فيوألقاةفقطقةبيما

،صالطبيخينلتكلوا/3الرجاسكبثم04.هؤ

رجليامميتطبيخع"هذا:صاحواأكلوافلفا

ألي!ثتغ:فقاك41ا،0يأكلواأنتقلإرواولم،التإ

وقاكالالنخر؟فيفألقاةدتيقا"،"هاتوا

ص/لم

فاكلوالياكلوا".يلقوم"اسكث:يخا؟مه

لذيذا.الطعاموكان

فبتحمل!شملي!ث!ةبعلينرجل2وجا42

ب!اكير؟خبزمنرغيفاعشريناللهلرجلجرابه

لخادمه:أليشغفقال.طريثاوسمنملاال!ث!عيرمن

قليل،هذا":فأجاته43،يتئهلوا"القوتمأع!)1

ألي!ئتع:فقال؟"رجلهئهأمامأضعهفكيف

تكلون:قاكالرلصلأن،لمئهلواالقوتم"أع!

الطعاتم،لهمالخادم"فقاتم."غنهموتفضل

الردث.قاككماغنفموقضلفأكلوا

برصه.مننعمانش!فاء

آراتمقللثجيشتاثذنعمانوكان5

حققالزلثلأن،س!د؟عندم!صمازامغززجلا

شمجاعا،بولهذاوكان.لآراتمتصراتلإ؟على

كاس-،ء

إليالارايونخرخومرة2.ترصبهليهن

صغيرةفتاةإساثيلأرضيينفحتتوا،الغرير

شليشةمنطفةفيمدينة:شليشةبعل:42

أفرأيم.أرضمن4(:9صم)1

وه4

فقاتت3.نعحانزوتجةخذمصينأصتحت

فياتذيال!يأماتمتولايحقمر"لو:يقولايها

س!دةنعمان!فأخ!ر4.برضيما"منلثتفاةال!امر؟

القيلث:لهفقاك5.الفتاةقالمبيماالضيلث

متيليسالةومعلثإسائيلتيلثإلىإذق!ثلا

ينيطعةأل!تلاثينمعهوأخذفذه!ت.ا(إليه

وع!ثنر،الذقبمنيطعبماآلابوستة،الفضه

إسرائيل،ضلكالىوالرساتة6،الئيا!مينجقا

صصء*."ء"

رسالتىمغإليلث"تصل:اراتممللثيقو3وفيها

ءصجمى،
ترصيماأ.منفآشفه،جيشيقائانعمانهذ؟

ثيابه!مرقالرسالةإسرائيلمللثقرأفلما7

يطلتحئىواحييايتالئاأنا"هل:وقاك

ترضيما؟ينزجلاأشفيئأنآراتمضيأإلي

".بييخخرش!كيصوآشهدواإعقموا

تيلثبأناللهزجلألي!ثتعسممغفلما8

"يماذا:يقو4إليهأرستل،ثيابه4مرنإكلراثيل

أن3فيعلم،إلىالرجلليخضر؟ثيابلثمرئحت

وتركباييمابخيل!نعمانلمفأقتل9.نبئا"اشرائيلفي

إليهفأرستل01.أليشمغتيببالبعلووقص

مائ!وفيالأردنإلى"إذق!ث:يقوكأليمثتع

وجمنلحمكفتتعافى،مرابستبغأغتميل

وهؤغاضمانعهانفآنقحردت011((تطهرترضلت

وأماميإليتخرجأتهكلأحسث!كنست:يقول

فونتذةكويخز،تدعوإلههالرلتصوبأسمتقف

وقرقر،أباتةلمأتا12.فتشفتنيالترصيقوصعص

إسرائيل،ميا؟صجميعينخير،يرمشقضهرا

ليئوهؤراجغاوآنضر!ت؟"وأطهرفيهافأغشيل

.4:27لورج.501-14
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له:وقالوافرايخقوةإلي!فتقاتم13.شديلإغضبم

أم!ا،صسعبمبعمكالنبيأمركلو،ستا"يا

ئغتسيلبأنإلايأمرذولىافكيف؟تعهـملهكنئط

ممائيمافي،الأردن"إلىنحمانفترك14؟"فتطهر

الله،زخكقاككما،مرابستبغغطسى

.وطفر*طفلكتحمصوصازتحمةفتعافى

مرايخقب!صجميعمغالت!زجلإلىفرتجع5

فيإلةلاأنغيمست))الان:وقاكأمماقهوؤق!

متيهد"لةفآقتل،إسراثيا!فبإلأكفهاالأرضيى

الرلثهؤ"خيئ:أليثتعفقاذ16."سمدييا

عليه!فأل!شيئا".أقحللاأعباةائذيمأ

جفلأعطني،إدالا.نعمانفقاكا.فرفضن

محرقةاقذتملنفأنا،سسديياالتر)لبينتغتين

للرل!".بل،آيهبمالأيالآنتعذذبيحةولا

سحديراقفستإذاليالربفىفلتصقح-ليهن18

،هناكلحسحذآرامإليمارميهـنتيبإلىالملل!

ألي!ثتغ:تهنقاك91أيضحا".مغةوسخذت

مسافةنعمانآبتعدفلضا".يسلام"إذهب

نف!ييما:لبأليثتغخادمجيخزيقاك02،ميل

الآهـامينعمانيدهنيأخذأنسئدي"رفض!

"+شيثامنهوآخذسأتسعه،الرب"هوحي.هدية

وراءةمسرعانعمانآوفر،جيحتزيفأسرغ

"أخيرةتهوقاك،لأسيقبايهالقركبيماغتيفترك

"خير.:جبخزيفأجاتة22".اللة!ماءإن

ينأثنيزإنلكلأقوذس!ديإليلثأرسئتني

أفرايتم،ج!لينالآنإليهجاءاالأنبياءجماعه

.بلادهديعبدإلفاأ!ةلكلأنيظنونالناسكان:17

لهقدمهاأنذبائحهإسراثيلإلهيقبلأننع!انوترجى

إسراثيل.أرضعنمججارنهجاءمذبحعلى،دثقفي

وينيطقبماآلافيتلاثةالفض!ينإلبهمافآدغ

))تفضل:نعحانلهفقال23ا(0حلتينالثجالب

فيالفضةوصر،عقييماوألغآلالز".ستةوحذ

الكي!يزوسفهآ،الثيالبمنحلينمغكي!يز

أماتموسارافحفلاهمايىجايهينآثتينإلى

يقيمكانائتي+ةالتقةوصلوافلفا24.جيخزي

أيدييينالكي!تحنجيخزيأخذ،أليشتعفيها

اسجليزوصرفبيييمافيووضعهماالرجلين

"أين:ف!تأته،ألي!تإلىعادثئم25فرتجعا.

ياذهثت"ماةفأجالتج!يحزمحا؟"ياكنت

له:فقال26((0هناكإلىولاهناإلىصيدي

صشأالرجلنزأتحينهناكالروخصفياكنت1

الففيمالأخذوقتأهذا.لآميقجايلثتربميه

والبقروالغتمصصوالكروموالريتونيوالثيالب

وب!تسيلثبلثئعمانبرصنفلتعقق27؟والخذمص

أبرصىأمايهينجيخزيفخر!آالأبلإ".إلى

-لئلجصكا

الفأسمعجزة

اضاقأ:لأليمشغالأنبياءجماعةوتاك6

مغلث.فييمانقيمائذيالموممعهذاينا

جمئاواحل!كلويقطعه،الأردنإكفلتذهث2

فقاكفيإ".نسكنقوضعالناونصمغ،شجرة

أحاهم:ففاك3"إذهبوا".:ألبشتعلفم

معهم"وساز،فواقق.مغنا"بالذهالب"تقضل

وفيما5شجرا.ففطعواالأردنوصلواحئى

ش!ير.ايشعفيهيقيممكاذوهوعوفل:أو:الئلة:24

26-27.:ن!3رخ.أورشليمنطعوفلوجودإلى
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-!ص!

،الماءالفاسيىراس!وغشخرةتقطغأحذفم

أعقلماذا،ستدييا"آ؟:لأليثتغوقاكفصاخ

"أينالتإ:زجلفسألة6مستحازةا(0إئها

ورمماةعودافقطع.القوصغفأراة،ققت؟"

))خذها".:تهنقاك7القاس!.فعاقبفناك

وأخذههـا.تذةفقذ

آرامجيشهزيمة

اشرائيل،تيتيحايىل!آراتمتيلثوكان8

له.مكمئاآختازثثمجيشي!قادةفآستشار

اسرائيلميلثإلىالتدرجلأليشتغفأرستل9

لأنالموصبعصهذاإلىش!رأن"إتاك:يقو4

اشرائيلتيلثمؤخة01ا(0فيهيكمنونالآرامتين

يلأهر.فآحتاطوا،هناكالحئاكيينإلىتحذيرا

.كثرةيرازاذيلثوحذث

الحالي،هذ؟ينآراتمميلث"فآضطردت

أعرلتأن"أريد:لهموقالجيشيهقادةودعا

أحافقاك12إسراشل؟"تيلثمعجمنكمقن

فألي!ثتع.القيلثستديياأحذ"لاالقاد؟:

بيماتتكلبميمااشرائيلتيلثيخيرائذيهؤالتبيئ

وفتشوا"اذهبواةفقاك013((تويلثغرفإفيحئى

في"هؤ:تهقيلفلما.علييما"أقيف!حئى،غنه

وقركباقيخيلأهناكإلىأرستل14،هـ،دوثان

بالمدبنة.وأحاطواليلأفجاؤوا،كثيراوجيثئا

خيلافرأىبايهراأليئغخمادمونقف!15

لأليثتغ:فقاك،يالمدينهمحيطاوجيشئاوقركباب

)الا"فقاك16؟"نفعلماذا،سثدييا"أ؟

".معهماتذينمقأكئرمعنافائذين،تخص

منالثمالإلىكلم45تجعدمديخةشدوثان:6013

.السامرةمنالثطلإلىكلماو.،أورشلبم

عيتييمافئغردث"يا:وقاكأليثتغوصلى17

،فرأىألي!ثتعحا؟مصغيتيالزدتفقتغ."ييرى

خوكنارومركبابخيلاتملو!االجتلفإذا

ألي!ثقعصلىإلييماالآراميوننركولقا018!ألي!ئتغ

."يالعمىالقوتمهؤلاء"اضردب:وفاكالردتإلى

أفذهت9.أليمةتصفىكمايالعمىفضربهم

ولا،الطريقهيئهذ؟"ما:وقاكأليشرتإلييم

كإفأقوكم،ؤرافيتعاتوا-المديخةهيئهذ؟

السئاير؟.إلىبهمفساز".تطفبوتهاتذقيالرخل

يا"إفتيئ:أليثتعقاكالستايرةدخلوافلقا03

عيونهمالرتتفقتغ.لمبصروا"قؤلاءعيو!رب

فحمأل92السحاير؟.وسسطهمفإذافأبصروا،

سئدكإ،ياأقتلهم"هلتأليشتغاشائيلتيلث

كنمتإن،"لا:ألي!ثقعفأجالت23ا(؟أقتلهمهل

فكيص،وقوسيلثب!تيملثتأس!رهماتذينتقتللا

ييأكلواوما!نجرالقمتذئمهؤلاء؟تقتل

فهيأ23سحلإههـا".إلىينضرمرنثتم،وسثزبوا

ئئم،وشربوافأكلوا،عظيمةمادتةلفمالقللث

الآرامئونوآمتغ.ستدهمإلىفرتجعواأطققهم

تعا.يناسرائيلأرضيغروغن

السامرةحصار

جيشتهآرامتللثبنهددحشتدديلثوبعذ2

الجصارفأدى"2.وحاضرهاالسمامير؟إلىوضيذ

الحماليرأس!صازحئىشديد؟،مجاعبماإلى

الحمايمقرخصوربم،المضهينبثمانين

كانوبينما26.العضةميننجمسةالأبيفيى

-ء

بامرا؟إذاالسور،علىعايرأاشرائيلقيلث

17.2:11:ق



55!ا7و6الثافيالملوك

((.القيلثسثدييا"أيخثئنيتتقو3إلييماصرخت

اغيثلثأينفمين،الرب!يجثل!"لم:لهافقال27

ثئم28الضعصغ؟"يناأالبيذليأجمنأنا؟

هذ؟لي"قاتت:فأجاتت؟"يلث"ما:سآلها

ابني.ناككاوغا،فناكنهإبنلضهاتيةالمرأة

اليويمفيلهاوقلحت،وأكفناةإبنيفظمخنا92

فلفا"3((.!فأخفثهينأكلهإبخثهاتي:الثاني

علىعايروهوثيابهمرنالمرأ؟كلامالقيلثسميئ

يسثحجستلإ؟علفإذاإلييماالسد!فنطر،ال!ويى

لي"الويل:القيلثوقاك031تيايإ"تدسبين

عقي!يوشافاطبنأليشغرأ!م!تقيئإنالتإين

اليوتم".

ععه،وال!ثئيوخبيييمافيجالسئاأليختعوكالى32

نأفقبل.رجايإيناواحاالميلثإلي!فأرس!ل

?كلص،

كيص"از)يتم:يلشيوخصتاكإلييماالرسو4تصمل

والآن؟رأصيييقطغزجلاالمجرمذيلثأرسمل

تذعوةولاوجهإ2فيالبال!فآغيقوا،جاةمتى

القيلثسيد؟قذتيوغتسشعونأما.يدخل

الميلثولاقتليتكلمهؤوتيخما33؟،وراءة

إذياوهؤالرلثينغوئاأنتطر"كج!ةوتاك

ال!ثر؟"هذايناأنرك

كلاتم"إسمحوا:أليحث!عفأجالت7

كيتةتباعغدينال!اع!هذ؟يثلفيالرب":

بالبنبالمض!ينيمطعيماالشئعيرأوكياتاالذقيتي

فتغ"ا!:القيلثئرايخقتهفقاك2الستاير؟".

((ذطثتئمتما4السمماكئيتوأيذيلقطرالرلث

.4:01مرا؟28:57نثرج:92

الله.مأطالتذللعلامة:مح:03

لكطث،بعينيلثذيلث"ستئرى:ألي!ثتغفأجابة

،!

((ءجمنهتاكللن

السامرةيتركونالآراميون

بمالبعندبرصىرجماليأربعةوكان3

حتىهنا"أنبقىةلتعفيتعضهم3فقا،المدينيما

ينف!يهانموت،المدينةدخفناإذا4؟نمولت

فتعاتوا.أيضا.نموتهخابقيناوإن،الحوعص

عقيناأبقوافإن،الآرامجينمقسكرإلىنذقث

ودهبواالمساججمندفقاموا05فمتضا"وإلأ،جمشنا

قئفيإلىوصلوافلفاثالآرامتينمغسكرإلى

الرب،وكان6فيإ.أحذاتجدوالمالمغسكر

وخيلتركبابصولتالأرامثينجيمث!أسمغ

ها:يلآخرواحاههافقاك،كلعظيموجيشيص

الحثيينملوكآستانجرإسرائيلبنيلجث

تايىكينالمساءجمندفهربوا7."يعتالناوالمضرتين

يماوالصعسكر،وحميرهموخيلهمخيامهم

إلىالرصىأولمجثفجاة8.بأنفيهمونخوا،فيإ

وأكلوااصالخياإحدقودخلواالمقسكرطرفي

وثيابا،وذقئافضحةهناكمنوأخدواوشربوا

خيقةودخلواعادواثتموخبأوها،وذقبوا

!ء!صءءص
وذقبواايضاثينةاشياتجمنهاواخدوا:اخرى

وخبأوها.

.صكلش9،

مالطخببر"لا:يمعمىبعضهمقاللم

.سايهنونونحنسازختراليوتمهذاعنذنا.نعمل

كله،--ص

علىعويبنا،نعينهولمصالصبحإلىانتظرنافإل!

كإالخترلتقلالمدين!إلىالآنفتعاتوا.سئكؤبنا

لالبحرامىونادواقجاؤوا01((0الميلثقصر

الرصلى.أو؟الملكة33
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فل!الآراجمينمعسكر"دخفنا:لهموقالواالمدينيما

إنسالب؟صوتستم!غناولاأحاح!ناكيكن

علىوالخإبمقربوطةوالحميرالخيلوحذها

وائذبنالختر،الحراس"فأذاغحايها".

المللث.فقاتم12-القصردايخلإلىنقلوةضوة

ينويمالكمأقو4"رعوني:لحاشييهوقالليلا

-منفخرجواجياعأنناعيمواالآرامموذ+

أنافسيهم:نمبقائلينالبرتيمافيييكمنواا!غسكر

عقيهموقتضحادخلناهاالمدين!ينخرجواإذا

كإ"ل!رشل.أحاهمفأجال!213".أحيا

مغالمدين!نبالناقييماالخيلمقخفسةالمحغس!!

لأنهما،بهميحلماونرىلسمطلعونفرسانها

مينهقلثك!سحتهيكونهنا،تقوالوحى

ءقركمتتيالقيلثفآختاز14السئاير؟".سكطدب

ييستكصمفوا.الآرأمئينوراءوارس!لهحا،خلى

الطرتفرأوا،الأردنإلىهم2وراصفذقبوا5

الآرامئونزما*جمماوأميعةثياباتملوءةممها

.رأوأيمااصيل!أوأخ!رواالرسحلفرتجغليسرعوا

مغسكرونقبراالمدينيماال!ثمعب.منفخرقي16

ال!ثححيرأوكيقتاالذقيتيكيتةفصازت،الآرامئين

وكان17الرب".تاككحاالففمإ؟ينبم!ة

حارسحاأليث!تإلىرافقهائذيالقاثدكثينالملل!

الشد!فداسته،مصالنظالجف!المديهبالبعلى

حجنالف!زجلأليثقغتنباءكمافات،البما!بفي

تهقالاخيث8.تييهفيإلييماالميأنزك

تكونغلإينالس!اعههذ؟يثل"فيئ:ألي!غ

فيالفض!يرتيمطع!الذقيتيأوكيقةالثئعيركيلتا

37!-4:8رج:801

8و7

"لوالقائذ:ذيلثافأجات9ال!اير؟".بالب

يئلنملماال!ماءيخآيلضطرنوا!ذالردثفخغ

يمبعيتيلثذيلث"سترى:أليشعتهفقاك.ا(إطثك

ذإ،بهخلمماوهذا02ا(0ينهتأكللنل!سلث

.لهات،البالبنبالسعبدا!ته

الشونميةالموأةعودة

أحياائتيالمثئونمي!يلضرأ؟أليتعوقاك8

خيئماوأقيميتييلثوأهلأنب"إذهبي:ابتها

هذ؟علىجوغاس!نزذالرلثلأن،تلثتتصر

كلاتمالمرأة؟فممتمغت!"ا".سينينستبغالأرفي

ونزتتبييهاوأهلهيئفذهتتالتإ،!جل

ينعماذتثغ3.سينين!مبعالطسطئينيأرضيى

لهاييعيذبهتس!تغيثالقيلثإلىوذختتفناك

إلىيتخذثالقللتوكان4وخققها"تيتها

علي"قم!:ويقولالت!كأجلصخادمجيحزكب

هوليتما05(إألي!مععمقهاائتيالعجاثبجميغ

المرأةجاءت،تيتاأحياأليثتغأنعقييماتقصز

فقاكوتيتها.حققهالهالسعيذبالقللثتستغيحث

المرأةهىهذه،المللثسمدي"ياةجيحزي

فسالها6".أليش!غأحياةأئذيآبئهاهووهذا

أحذفآستدعىثفأخترثهالقصييماغنالقيلث

كليخضهاماجميغلها"رذ:لهوقاليىجاي!

هذ؟عنغابتأنيومصمنحقيها،يخلال

".الآنحتىالأرضيى

آراموملكأليعثع

قيكهاتنقذدوكانبمحمث!قإلىأ(جتتع2وجا7

كاثببن.أهلهاكانيومالأرضعليدهمابلإانوضع:3



الملوكا

هنا".إلىالتيمازجل"جاء:لهفقيل،مريضا

وآذقثهدئة))خذ:*يخزائيلالقيلثفقال8

هلالرلثتسأكأنتهقل،الفهزجكلأسيقبالي

،

حرائيلفذهت9هذا".مريهمامناشفى

مايأجؤدتحمكجقلاأرتعونومقه،لآسيتباييما

"إبنلط:وقاكأماته!وؤقمتفجات،بمثق

كانإنللثأسأكيأرستقني،تمآراضيلث،تخقذد

))الرث:أليثعفأجابه"011ا(مرصهمنس!ث!فى

إئهتهوقلآذقسثليهني،يموتأئهلمأراني

إلىوحاقنظرةالت!زخلىوثعت011"!ستحشفى

افسآله2.بكى!ثم،آرتبلثحتىحزائجل

فأجالت:؟"سسديياتبكيايماذا1:خزائيل

ينإيرائيليتنيستفغئةيمماغيضث"لأتي

وتقتل،يالئايىحصوتهمستحردقفأنت.الث!ر

وقث!ق،أطفالهموتسخق،بالسئينييتباتهم

أناما)ا:خزائيلفقال013"يمائهمينالحؤايل

هذاأفغا!فيهص،سئدييا!طيعزجلسيوى

إ+داكأرانيالربير)1:أليشتعفقاك؟"العظيتمالأمر

جمبينخزائيا!2فآنصرت014"*+آراتمعلىتيكا

قا3"مماذا:سالهاتذيسد؟علىودخلألبشتغ

دا.تثحفىإثلثلي"قاك:فأجابئلم؟"أليثتغلث

،يالماءوغضمهيخطاءأخذالاليساليومفيلكنه15

هؤومللثتفآختنقسئلإهوجيماعلىبهوضغط

دثق.بلاطفيموظف؟حزائيك.15؟91ملارخ:8

لاانه:يقوليهوديتقيدهناك.س!ثفىانه:01

ا.أبايشفى

الله.منوحثاشلقىالنبيأنعلىندلعلاممات:11

.91:15ملار!:13

الزجماتةفيكاثبةجملةالعبريالصبزيدهنا:16

اشقاليوضافاطأنيعنيهل،يهوذاملكويوثافاط

لثايخا8

مكاته!.

457

يهوذاملك!رأم

2-02(ة2اأخ)2

ميلئيأخال!بنييوراتمالخايسيماالسحن!وفي16

علىقيكايوشافاطبنيورامصاز،إسرائيل

حينعاماوثلاثينآثتينيآبنوكان13017لهوذا

وكان18.بأوزشليتمسينجنثمانيومقك،مقلث

فيأخما!كنسلفستقلثل!أخالتبآبت!مترؤخا

الرد!،نظرفيال!ثئروفعل،ا!رائيلملوكطريتي

لأنهتيهوذاتيتيبيذأدأيثألمالرلثليهن91

كلولبنيإلهعرشايعطيهأنلاعبدةداودعاهد

علىالأدومئونثازيوراتمأئاموفي02!،الأتام

إلىيورائمفغتر021قيكا*عقيهمتهوذاصوأقاموا

بهفأحاط،قركبايهجصرتومعهستعير"

كل+يرصلء

وقادةهو،الليلىافيفاتمليهنه.الادوميون

سمغوهرلت،العاؤصفودتوآخترن،قركباييما

الأدوميون3تزاولا22.أرصمهمإلىنجو؟؟

تللثونب.اليومهذاإلىيهوذاعلمتمردين

ينتتيوما023أيضا"ايبتةمدينةثارتالأئامص

الأئامأخبايىسيفرفيمذؤنوس!يرتيمايوراتمأخبايى

مقبر؟لننودينيورامومات؟2يهوذا.يملوفي

مكانه.آبنهأخرياومقلث،دأوديمدينيماأباييما

وسلما

:18

:91

:02

:21

22:

كانت

؟يورامابنهإلىحيوهولملك

26.آرج.عثلياأيأخابابنة

36.:ا!امل!12-27:16!مرخ

"4.؟27ر!تك

.أدومأرضفيمدينةةسعير

أورشليم.منالغربإلىكلم04تبعدمدينة:لبنة

للفلطإب.خاضعةالوتثزلكفي
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!راميخلفأخؤيا

(6-ا:22أخ)2

أخمالصبنييئؤراتمعشزةالئانيةال!ت!ن!وفي25

.بغوذاعلىيوراتمبنأخريامللث،إسرائيلتللث

حينستةوجمشرينأثتتينآبنأخرياو!ن26

اميماوآسم.يأولرشيمواحدةستةومللث،مللث

وكان27.إسرائيلمللثعمرفيبنثعثفيا

الرب"دطرفيالشمرفصل،أخالتيتيمبمصاهرأ

.فغلوامئلما

لمتاليأخالصبنيورامهعأخرياوخر!28

فخرخجلعادراموثفيآراتمقيلثخزاثيل

ي!ء

تززعيل.فييلجلاجصدرتجغ93يوهـابمالآراميون

مرضيمافبلمعودةهناكإلىاسقللثاأخرياونرك

إسرائيلعلىملكايمسحياهو

الأنبياءجماعإاحذالنبياليشرودعا9

كإوآسرغهذهالريحتقارورة"خذ:لى3و!ا

برياهوقجاتصلهاوحين2جلعاد.راموث

ر!او؟يهةينفآذعه4نصثيبنيوشافاط

الريبقاهـورةوخذ3.داخليإغرف!فيب!وآنقرذ

كل،2

الردت!اك:وقلراسي!علىمنهاوضثهذ؟

البال!آفغصثئم.إسرأثيلعلىميكاس!مختلث

يس!رعبما"وأهرلث

،جلعادراموهمتإلىالمت!الثالنبي"فمفى

معا،جالسينالجش!قادةوجذدحتهافلما5

دص6كل

فساك.القائا((ايهاإليكيىسالة"معي:فقاك

؟?ير
ايها))إليلث:فاجاقيينا؟"تن"إك!اهو:

16.ة91املقة906

.ا-12ا!16!92ة15ملار!:9

23.:21مكار!:15

الريتفض!:التيتودخلفقاتم6.القاثا"

إسراثيل:إلةالرلث"قالشلهوقاكرأسي!على

فآضرلث7،بإسراثيلشجضيعلىميكاقستختلث

للإما2إيزاتلمنليآنيقافامولاكأخالصتيست

تبيدواحتى8عبيديوسايرأنبيائيصجميع

صتذكر،كللأخال!وس!أقطعجميعا.

جمتوأجعل09إسرائيكفب،الكبيرإلىالضغير

بنتعشاكحيب،نباط+بتربعامكحيبأخا!ت

وو!ءص-ء

فياليهلالثفتاكلها،إيزاتلوافا01.اختا؟أ؟

البالتوفتغأحا".تديخنهاولاتززعيلحقل

الجيتنيىقاد؟إلىياهو"ف!رخوهرلت*.

هذاجاءكلماذا؟أخ!را"ماةفسألوة،يىفاييما

اشجلهذاتعرفونآأ11:فأجابهم؟"المجنون

.أفأخيرنا،تعرلت"لا:اسافقا11012وكلاقه

مسصحنيإتهقالالرلثبأن"كقمني:لهمفقاك

منهمواحدكلفأسرع013ا(إصاثيكعاىميكا

ياكحههـ.تقيتحتوفرضتهاغنهعبا-تهوخقغ

البوقنبجميعاونفخوا!الدرتصأعلىجمنذ

ياهو".اصيلثا"يحيا:ونادوا

إسرائيلملكمقتل

علتمشيبىيوشافاطبنياهواوثاز

جيثيىمغيحامييورام.وكان.المللثيوراتم

حرائيانضآجلعادراموتغنكلهإسرائيل

فييتتعاتبئرتجغكانليهئه15.آراتمتيلث

فيالآرامئو!يهاأصاتهائتيالحروحصينيززعيل

الجشيى:قاد؟يرفاق!ياهو3فقا.ليالقتاساحيما

والتكريم.الخضوععلامةياهوقدستحتوفرشها:13

.2:8اتق
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جمنيخرجأحداتذعوافلا،معيكنتم"إن

ياهووكمت016"يزرعيلإلىالخبرلينقلالمدينيما

يخراشيعاىيورائمكانحيت،تززعيلإلىوسار

يعودة.يهوذامللثوأخريا،المرض!

فبصالبرجعلىواقفاالحايىسوكان

فصاخ:مقبقةياهوجماعةفرأى،بززعيل

وأرسيئهفارسئالاخذ:يورامفقاك."جماعةأرى"

افذه!8أسلام؟")ا:لهمولمقل،ييقائهم

الميل!:"يقول!:اطوقاوآستقملهمالفاليص!

؟ولل!ثلامللث"ماياهو:فأجاتة"أسلام؟"

"وصتل:وقاكالخبرالحارص!فتقل."بيإلتجق

المللىفأرسل99((0ترجغولمإليهمالرشولا

"يقو4:لهموقاكفجاتهم،آخرفارسما

للث"ما:ياهوفأجمابها؟"أسلا:الميل!

الخبرالحارم!فتقل02."لىإلتجق؟اصوللستلا

الفركبةوسائق،يرجغولمإلي!م"وضل:2وقا

".تمشيبنكياحىسبعثؤ2تسوقما

فخهزوا.،تركبتي"جهزوا.يورامفقاك

واحدكل،يهوذامللثأحريامغوخرقيتركبته

حقلجمنذفصادفاةياطو.لآسسقبالي،مركبييمالب

ته:تا(تيورامرآةفلخا032،التزرعيلينابوت

ماهذاسلام"أفي:فأجالتياهو؟"يا"أسلام

،صء!--"د

وتحاليم!غريبةايهةتع!اإيراتلاملثدامت

يا"خيانةلأخريا:يورامفقاذ33السثحر((0

علىي!د؟ياهوفتكبفى024هارباوآرتذ.أخريا"

21.ملارج:21

02-92.:2ااملرجعإةالربتكلم:25

.21:91املق:الحفلةنط:26

مديتان:يبلعام،التانببأوجنبيت:27

منالححهمفخقذ،كيقي!تينيوراتمورمىالقوسيى

يبذقرياهوفقاك25قركبيإ.فيفسقطقلبه

نابوتحقلفبوآزي!"خذةكرامميما:

وهـأءرايهتينيقفاكنايوبخوآدكر،التززعيليئ

ا:وقاك!عقهالرلثفكفتمكي!أبييماأخالت

نبوهنا،بالأمصىوبخي!نابوتمقتلرأيحت2

الرلت.أناأقولاجازلجثذاتهاالحققإ"هذ؟

الربد".قالماعلىالحقق!فبوآزميمافآرقغهو

يهرذاملكمقتل

أص!9-22:7(.)2

ليئهرد!جرىماأخرياالميلثهـأكماولما37

!بالفحاقيإلىياهوفأسرغ،*تجنتيبطريي

جمنذالقركبيماليئأيضافرقوة"."إزعوة:وتاك

يبقعاتممدينيماينيالقرلبغور،منخذيى

صجذوإكوصلحتىثهرد!ل!يخهفاصي!.

إلىالقركميمانبيىجالهفخقله28.مالتوفيها

داؤذ.مدينيمافيآبائيماخودقنوةةأوزشليئ

فبيهوذاعلىالمفلثتؤ(أخرياوكان2

تيلثأخاتبنيييوراتمغشئرةالحاديةال!ثنيما

".إ!رائيل

إيزابلالملكة3مقنل

سسمعتفلفاتيززعيلياهواكدخلكلنم.

رأستهاوزصصلتتغيتيهاكخقت،ياخولإإيزاتل

ياهودخلفلضا31.القصرفبنايذةينوأطلت

الجديديزئريوستهلا"أهلأ:قاتتالبالبمن

مجدو؟.يزرعيلمنالجنوبإلىكليا2تجعدانمجاورتان

إلىبزرعبك!نوالطربق.بزرعبلمهلحدودعلىنفع

جن.بيتفبتمر!!و

8.25!تالهمابرددة92
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الناقيهنحؤنظرةياهو2فر32."ستد؟"قايل

ثلاثةأوآثنالبعلي!فأطل؟"سي"-ث:وقال

مناقذفوها-)ا:لهمفقال33،صالخدمين

وعلىالحائطعلىدمهافتتعتزفقعلواالئا!ذ؟"

وأكلالقصرياهوودختل؟3.داستتهااثتيالخيل

هاوأدفنهالملعوتةهذ؟"خذوا:قاكئئم.وشترلت

يجدوافمي!ذفنوهافذهبوا035ميلؤ((ينتلأنها

دوافعا036يهاوتذويىجق!يهاج!محقتهاإلأجمنها

علىالزلثقازما))تم:فقالياهو،وأختروا

تأكليزرعيلحقلفي:التشبيئإيلئايسالز

جثيهابقاياوتكون37،إيزابخت!لحماليهلال!

يعرفهاأنأحايقدزلاحتى،كالرئلفناك

.،إيزاتلهذ؟؟يقوكو

أخاببيتمقتل

الامرة.فىآبناس!بعونلأخال!وكان01

وإلى،وأعيايهاالمدي!يمالماخكامإلىياهوفك!ب

كل"?،رص
لقورلواحفا،اخالتابناءتربي!متغهدي

والخيلوالقراكبسملإكمينوالآن2"جمندكم

جمندفآنتجبوا3،والستلاحالمخضتةوالمذن

منهموالأصلحالأفضلهذ؟رسالتيوصول

؟فاعايلقتاليوآستيذوا،أبيهعرشيعلىوأجيسوة

الخودتعقيهمفآشتولم!4أخمالت".بيبكن

فكي!،أمماقهيصمدالم"ملكالإثهوقالوا!

المدين!وحايهتمالقصركيلفأرستلوا5؟((نحن

اغتالالذكطالقاثد؟زمري.9-91؟16كلاق:31

إسرائيل\مللث

23.ة2ااملرجة36

في.واللاقببةاليونانيةيهكذا.المدينة:0101

"نحن:يقولونياهوإلىوالمرتينوالشثيوخ

أحذائقيئملا.نعقئةبيماتا!ئرناماكل،عبيذك

إليهمفكتت06((فآعقفهحصتئاتراةوما،ميكا

المطيعينوينليكنتم"إنيقو،:ثانية

وآحجلوهامليهكمتنيرؤوسنفأفطعوا،لأمري

((.يزرعيلإكغدينال!ئاعيماهذ؟جمثكنمب11

المدينيماأعيال!جمنذرجلأستبعينالقللثبنووكاذ

إليهمياهورسالةوضتتفلما7.ربوهمالذين

ووضعواوذبحوهمالسثجينالضيلئيتنيأخذوا

.ءوولم

يزرعيلفيإلي!وارسملوهاس!لاليفيرووسهم

تنييرؤومم!"جاؤوا:وقاكإلي!الرسولفجاء8

جمنذكومخين"اجعلوها:فقالأخال!".المللثي

الضباحجاءفلما9ءالممباح-"إلىالمدينيماقدخل

ثازائذيأنا،أبريا/"أنتم:وقاكالشئعبخرح!

قتلاثذفيتزلكق،رقئقهيور)مالميلثعلى

كلامينش!يءلاأنالآنفآعقموا201هؤلا

إنمآوهؤ.وتصيرإلأأخالتتيبعلىالرب3

"ثئمإيلئام!".غبلإ؟يسالقعلىبهتكلمممافغل

فيأخال!بيبينالباقينجحيعياهوقتل

ئبتيولم،كهشةوتعايىقةيىجاي!وجميغتززعيل

.ا!أحاينهم

وأخابأخزياأن!باءمقتل

وصلفلقا.ال!ئامرةإلىياهوذه!تثئم3

صادت13الرعا؟،محفةلملدعىمكاتإلى

فسأتهم:،يهوذاقيلثأخرياأنسباءينجحاعة

يزرعل.:يةلعبرا

22-28.؟9رج.واخزيايورامأي.ملكان:4

21-93.:21ملارخ؟01

.4!اسرجة11
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أخريا،2أنسباين)انحنفأجابواأنتمإ؟""تن

المي!شيماوتنييوراتمالضيلثلتيعلىينستلمحئنا

"إقيضوايرجايإ:ياهوافقاك4إيزاب!ن".

يئرحاقيماعلىوذتحوهمعقيهمفقحضوا"عقيهم

زجلا.وأرتعينآثتينوكانوا،هناك

بنتهونادالتفققيئ،هناذياهوينوسار"9

يالسئلايمياهوفبادزة،لآسيقباي!قادئا"ركالب

؟"للثإخلاصيليمخيص!أنتآ"هل:وسآله

((.تدك"هابياهو:فقالآ".إانعم:فأجماتة

له:وقال16قركبحهعلىفأصغدة.يدةفناوله

1(.يالرتتالشمديذتغفتيوتشاهامعي"تعاك

فقتل،ال!امروة2وجما17.تركبميمايخأمغه؟4وأركمه

كما،وأبادفماهناكلأخال!بقيتنجميغ

لإدلحا.الربلى3قا

البعلعبادمضل

"تجذ:لفموقاكالشعتياهوجضغثم8

كثيرا.ستعمذةياهوليهن،قليلأالتحلأخابكل

كقني!،وعباب؟الحعل2أنبياجميغإلىدعوا فاا9

دبيحةليلأنأحا،ينفميتخقصأندون

وكان".يقتليتخثفقنكلو،يلتعكعظيم!ة

ثتم03.التعلعتاديسهيلثياهوينمكيدةدلك

".للتعلمقذسيآجيماع"نادواياهو:قاك

أرضيكلفيالتدا-ياهووأذاغ21بيما.فنادوا

التعل،تي!تودخلواالعتادجميعفأقبلاشرائيل

ثيالبعلىيلقثمصياهوفقال22.بهمفآمتلأ

!"ال!عابعاديجميعصملاب!ى"أخرفي:العبادة

زكالببنيهونادالتمغياهوودخل23.ففحل

3501اررخةركاببنيوناداب:15

.واكبوهةالعبريةليئ.الزجماتفيهكذا.وأركبه:16

كانإلن"انطروا:يلعبادوتاذالتعلتيت!إلى

نأمجوزلافهناهناتينكمالرلثجمبادينأحا

لحقامدخكتم24التعك"!غ!ادإلأيمون

خارجاتهأقاتمأنوتعذ،ومحرقاتذبايغ

ينأحانجاإذادا:لفمقاكلمزجلأثمانين

أنفسمكمتوخذهناإلىبهمجئستالذينهولاء "ص-!

ومحرقاتذباثغلمقذمدخلثهآ025ا(ينهتد5

يلحرسيىقاك،-المحرتهصتقديممنفرعفلضا

أحذاتذعواولاوآقئلوفم"ادخلوا:والضتاط

وقئحوهمالسئينيبخافضربوهمتفيت((.

الحعلبيبمحرالبإلىدخلواثم،3خارجا

و!صئروا37وأحرتوح!ا.الئماثيلوأخرجوا26

هذاإك!زبلهوجعلوةبيتهوهدموا.،السعلتمثالى

.ليوأصا

منالتعلجمبا-دهعلىياح!وقضىوه!تا38

بنيربعا-تمخطاياعنحادماالهإلأ92،إسراثيل

ء?ص
فابقى/يخطاإسرائيلشعبجعلالذينباط

ولننإيلتيمتليئالفذينالذقب!جخقىعل

هؤما"غملت:يباهوالرلثاتفقا003تدان

قلبيفبتؤيتهومماكل،فأح!سنتنطرفيفيقويم

تنيلثي!سسجيمىيذللث،أخالتبتيبفغلته

ولم31".إسرائيلعرتقعاثاالراش!صالجيلإلى

يكلإسرائيلإل!الرب2بشريعيماياهويتقسئلث

جغ!ائذيتربعاتمخطاياغنشجذولمقليإ،

تخطا.إيرايلف!عت

ياهوموت

مينتقتطعالربدبداالأئامستبلثوديئ32

مقبولة.ترجمة؟خارجاوطرحوهمالصيفبحدضربوهمة25

28-03.:12ملأر!:92
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جميغآرامتيلثحرائيلفأحتل،إسرائيلأرضيى

ونهرغروعيرمدينيماإلىالأردنوشرقيئ33القناطتي

وبايثانجلعادأراضىجميغوجمنها،جنوباأرنون

تقيئوما034ومنس!ىأوبينورحادتنوسكتهاالتي

شفرنمبشذؤناوتسالييماوأعماي!ياهوأخبارين

ياهووممات35.إسائيللملوكالأثامأخبار

آبنهيهوأحارومتك،الحئاير؟فبآباي!مغوديخن

ثمانيبالستايرةمثيهيماأياموكاتت36.مكانه

ستة.وعشرين

أخزياأمعثل!

01-12(؟22أخ)2

يهوذاميلبأخرياأثمعثلياعيمتللما11

الضلثى.افسكجميغقتقت،ماتآبتهاأن

آبتةغمتةيوش!بغلأن3،أخريابنيوآئىكدامما2

المقتولينالحيلثبنيبينينسرقته2يوراتمالميلث

فبوخبأتهو،ترضعهاثتيوالمرأةهو،وأخذته

مختبئامعهافتقي3غثليا.وجهينللئومغرفبما

جلالهافيكانت،سينينسي!تالرب"تيبنب

ال!ثنةجاةبولقا4اليلا؟.علىضيكةعثليا

الحرسقادةالكاهنيوياداعآستدعى،ال!مابعة

الرلمحت،هيكلإلىالقصروحراسىالحلكيئ!

7ت-آوأراهموآستحققهمكهلأامغفموقطع

أنتم،:تفعلونهماهذا":لهموتال5.المللب

ثلئكم:المقيلال!مئثبيوتمالجدميمايأاتذين

كانت.اا:22أخ2رج.الرببتني110:3

فيوجودهايفص!رماوهذابوباداعالكامنزوجةبوثبع

.الرببيتفطللكهنةالمخصصةالأمكنة

أ-21.ة23أخ2رخ:4-25

فيكاريةمنمرتزقةومالكاربينأو.الملكىالحرس:4

الآخروالثلث6،الميلثقصرجراسةيت!ؤلون

?2

البالبحيراسةالباقيوالشلث،سوبىبالبجراسة

والمرقتاني7.القصرجراسيمامكالبوراءائذي

السئئب،يوتملهميخدمةلاائذينأنئئم،جمنكم

وجم!يعكىا8الرد!.قي!يىجراسةيتهكألون

فيوسيلاحكمذهتأيتمابالقيلثئحيطون

بينيدخلتنكلوتقتلون،أيديكم

صمفويكم"-

9ص
يوياداعب!أمرهممابكلالقادةوعمل

ائذينرجاتهينهمواحدكلفأخذ،الكاهن

وحا،ووا4تخامونلاوائذبنالسئثبيوتمتخامون

ذاوالاروغالرما!!فأعطافئم01-باداغيوإلى

الحريمىووقف".الرل!هيكلفبداودللميل!

،تد؟كيئسيلاحهواحدكلاتجضبواالمذتحصحوك

جانبهإلىالأيمزالرب2هيكلجانصب!ن

وعلىالمللثآبنيوياداعوأخرقي13،الأيس!ر

البراءةتهوقدتمالمفلثتاقيوضغرأسييما

الشتععبفصققميكا.وصتحهالملك!ة"،

التيأ"."تحياوناذوا:

الحرسيضوضاءعثليسافسمعت13

ه!يكليخأالمحتشدينعلىفدختت،وال!صدب

هيئكماالمنترعاىوايفاالقيلثفرأب"ا.الردت

جاييبما،إلمىالأبواقيوأصحالصوالرؤسارزماالعادة

!نتسفخونوالتواقونيفرحونالئأسيوجميع

"خيانة،:وصاختثباتهافقرتتالأبواقي

.الصغرىآسيةكربجنويط

واللاينية.والسربابةالبونانبةفيهكذا.الرماح:01

الرمح.:العبرية

والشريعة.الثهادة؟حرئا.الملكيةالبراءة:12



63!ا12و11الثانيالملوك

كلص!!5
تقتلأنالكاهنيوياداعيشاولم15".خيانة

الجيشييقادةفصاحالرب2،قيكليعثليا

".بالتييآقئلوةتتتغهاقنكلى،"أخرجوها

تدخلجمنذعقيهاتتضواخرتجتأفلفا6

.فناكوتتلوهاالقصرإلىيهاوجاؤواالخيل

جهةينالرلثبينعهلأايويادا!وقطغ

نأعلىئانييماجههينوالثئعبالقللثوتين

القيلثتينوكذيلث،للرلثشع!ايكونوا

التعلتيتال!ص!صبجميعودخل18.والمثمدب

ضتانوقتلوا،تمائيقهوحالموامذابخهوهدموا

هنالكايوياداعوأقاتم.المذتحصتمأماالتعل!هنكا

قادةجصرتئم99.الرلمحتقيكلعلحرشا

الشثعب،كلالقصروحراس!القلكيالحرسيى

فبب!وجاؤواالرلتقيككينالميل!فأنزلوا

علىفجقن،القصرإكالحرلممببالبطريتي

وهذأب،المثتصبجميعوفرح"2.انعرشيى

.القصر*فييالع!ينيغثلياقتلتأنتعدالمدينة

يصذاملكيوآشى

ا-3(24؟أخ)2

حينسمنينستبعصآبنيوآسوكان12

إسرائيل!،يياهوميلثالسئايعيماال!نئنيمافب2،مقلث

سنة.أرتعينيأوزشليتمتهوذاعلىيوإش!متلث

مايوآشىوعمل3.س!جبئرمنخمئةاههواسم

فيهاكانائتيالأتامصكلالرلثنظرفيويمهو

الضعايذستهدملم!نهأإلأ4ئرشيذهالكاهنيوياداع

الهبكل.يرواقالقصررواقيبم:الخبلمدخل:16

.4-4؟:24اخر!1205-17:3

هناكيذتحونالشدثفظك،علىءالتلالي

ويتخرون.

المالي"جميغتيلكقنةصيوآش!وتاك5

م!نبدلأالرص!هيكلإكالوايىدوالماليالمنذور

ص!ءومم!ص

تاخذونهكلههذا6ثالت!رعاتومالصالذبائح

الرلثقيكلوترممون،تعارفيمنواحدكل

الثالث!السمنيماوفي7(10الحاجةدغتكلما

لهذمماال!!ثهدرمماصلمدوآش!للمللثوالعشردن

الكقن!وسائريوياداغالقيلثفذعا8القيكلين

قيكلمنتقذتممائر!ولىلا"يماذا:وسآلهم

ينالماكتأخذونلاوصاجمداالآنفميئ؟الرلت

".الهيكلصلترميمتركوتهبلتعاريخكها،

ين!الأيأخذوالاأنعلىالكقنهفواقق9

القيكل.ينتقذتممايرتمواولاالمثمحمب

وثقبعشدوفاالكاهنيوياداعفأخذ01

يمينعلىالمذتحعصجان!ووضعه،يخطاءة

ائذينالكهنةفكان،الرثهيكلإلىايخلالا

اثذيالماليجميغفي!يلقون*الأبوألتتحرسون

فبالمالكرإذاوكان".الرل!هيككإلىترد

الكقتيورئيسىالميلثكايسثيأ!االفحندوقي

أيديإلىي!متئماييمااثم3،وتحسيبايإوتضراييما

الرتت،هيكلإصلاحيتؤلونالذين3الوكلا

رايعيوإلى13ةوالتئائينالتحارينإلىقدفعونها

أخشالبوتمنالحجار،وتحاتيالحدرال!

القيكل،ينتقاممايترميمصتنحوت!وحجاقي

النفقابهذهأذعلىا4-.الترميمنفقاتولكل

سفمنبأهميغلهمالأبوابيحرسونالذينالكهنة:15

.18؟25؟4؟23رج.الكفوتيةالوظاثف
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كؤوسماولامقصالتولافضةط!موتتشمللا

.والففييما"الذهحبآنييماينشيءولا،أبواقاولا

"لرممونالذينالعمالإلمت2تدكانتبل15

كانو!ائذين2الؤكلاواما16.الردبهيكل

يحاسيثهمفمالعقاليإلىلتدفعوةالماكتستلمون

وأما017بالأمانيماءذيلثيفعلونكانوابل،أحا

الإثمذبيحةعنتعويضايؤدىكانآائذيالمالا

لقيكللايلكقنةصفكانالخطيئهوذبيحيما

.ابقيلرا

تمآراقيلثخزاثيلهاتجتمالوقحبذلكوفب

إلىتؤجهتمعليها،وآستولىحثمدينة

تهوذاتيلثيوآثنفأخذ091يمحارتيهاأوهـشليتم

4وةآ!أوأخررايوشافاكاويورامكرسمهماجميع

أيضا،هوكرس!وما،للرلثتقدمةيهوذاملوك

الردثقيكلخزائنيفبالموجويرالذهبكل

آراتم،مللثحرائيكإلىوأرسثلها،المللبوقصر

أخبارينتقيئوما21.أوزشليتمغنفآنضردت

أخبايىسيفرفيكلهمدونوسيريإ،،يوآش!

حاشيي!يىجالوقاتم21تهوذا.يملوفيالأئام

أيديعلى22بلو"بيحتدبوتتلوةعقييماوتآنروا

بنويوزابادشيمغهبنيوزاكارهماينهمأثنين

داؤد،مدين!يخأآبائهمعودينفات.شومير

."مكانةآبئةأضضياومتلث

اثيل!ملكيوأحاز

قيلثليوآشنوالعشرينالثالثيماالسمنيمافي13

705:ملارجتالمخلفةالانيةهذه؟49

.7:ر!16:22

.77!لاق.17

13و12

إسائيلياهولأعلىبنيو%حارماتثتهوذا،

نطرفيالشئروفغل2.ستةغ!ثرةستبغيالئاير؟

نباطبنيربعاتمخطاياعنحادوما،الرلث

ير!صط

فاشثذ3،تخطاإسرائيلشعتجقلالذي

إلىوأسقضفمإإسرإثيلشعمبعلىالرلتكضث

فتضرع4أبييما.وتن!ذدأراتمميلثخزائيلبد

جماركعمرأىلأ!دهلهفس!صع،الردثإلىيوأحاز

الرب،وأعطى5.إسراثيلتملكيماعلىآراتمتيلث

سبطر؟جمنفخرزفم!مذاإسرائيلتني

كانكمابسلامديايىهملبوأقاموا،الآرامئين

بيحبخطاياغنحادواماأئهمإلأ6.قبلمق

إسراثيلشعحتوجقلخطىاتذيآتربعا

صءصصلم

اشيرة4يمثاوتقيئعليهاثابزوابلتخطا،

خمسينسيوىليوأحمازيبقولم7.ال!ئامرةفيقائما

زجلى،آلافيوعدثتر؟قركبابوغثئرفارسئاء

وجعقهآخرشي!كلابادآرامملل!لأق

أخبايىينتقيوما8.يداسائذيالئرالبيثل

أخباليسيفرفيمذونوأعماي!وتساليهيوأحاز

مغودينيوأحانتومات9.إصاثيليملوفيالأئام

مكاتة.آبئةبوآشنومتلث،الامر؟تبآباييما

!أحازينفيوآش!

تيلثليوآش!والثلاثينال!مابع!المئئنيمافب01

إسراثيلعلىيوأحا!بنيوآضنمطثتهوذا،

نالرفبالث!ر"وفغل.ستةغثئرةشتلايرهيا

تباطبزتربعاتمخطاياغنحادوما،الرلت

ءص

تخطا.اشرائيلشعتوجغلخطىالذي

.23-27؟24أخ2رج:18-22

أورضليم.أحياءمنحيملوةيت:21

فرشا.:أو.فارسئا!1307



4465!و13الثانيالملوك

وأعمايه،وتساتيهيوآشىأخبايىينتقيئوما13

شفرفيمدون،يهوذامللئيأتضباضاوحروبيما

يوآش!وممات13.إسرائيليملولثالأئامأخبار

وجلسى،اسائيلملوفيمعالمم!مامر؟لننودفق

.مكانه"!آبنهلمتربعام

ألي!فيعالنبيموت

ء!ت!إلىأد!مامرفي،يخأأليخمحوسقط14

إسراثبل،تيلثيوآش!إلي!فقلإتمتعا،فيما

يمحامىيا،أبيياأبي"يا:وقاك

قوسئا)اخذ:ألي!ثتعلهفقاك815".إسرائيل

له.قالأثئم6.وشهاماتوسمافأخذ،وس!هاما"

ووضغ.يدةفوضغ،ا(القويعلىيذك"ضغ

"إفتحةلهوقال17اصيلثايل!علىيدةأليشتع

قاك:ثتم.فقتخها!"الث!رقيجقة-ينالئايخذة

"هذا:ألي!ثتعفقاك.فرماة،"الحئفتم"إرمص

آراتم،علىتضرس!ههاالرل!منتضلأستهما

".تبيذهم!حىأفيققيالآرامتين!تضر!لم

فأخذها.ا(.الحثهاتم"خذ:للمللثقالثئم

ئلاثةفرمى،"الأرض!إلمتيها"إرمص:تهوقاك

وقاكالت!زجلعتييمافغضت91.ونوقف!يهام

لكنمت،ستةأوسيهامخمسةرميت)الو:ته

الآنليهني.أتذتفمحئىالآر)مئينضرئت

أليشحعماتثم02".مرابثلاثفقطتهزمهم

أرفيعلىالموآبينجمنغزاةوهختم.ودين

ذيلثولب21الربغصأوككعاديهماشرائجل

فلفا،!تاتقبرونالإسرائيلتينتعص!كانالحيني

أحداثأطمنحن.-516!:14ؤتردان:ا-213

النصانئمهاقا.دوزااصراثيلملكبواشفيههايلب

12(.)آواصصيايرآشبينالحربيروي8-14(:)4!

فلفا.وهربوااليشغقبرفيالمئترتواالغزاةراوا

قذضيإ.علىوقاتمعا!ث!أليخغجمظاتمتح!

آرامملكحزائيلموت

-صصأ.22 شباراتمتيلثحزاثيلوصطهد

فتخنن23يوأحارالقيلثغهدطوكإسرائيل

يعهلإ؟عقييموعط!وزجق!معقيهمالردث

ولم،ويعقولتوإسختئإبراهيغمغقطغةائذتي

.الآنإلمطفأبقاهميبيدهمأنسشأ

وجل!م!،آراممللثخزائجلمماتثئم24

يوآحازبنيوآشىفعاد25،مكانهأبنهبنقدد

مذنمنهوأستردمرابتلا!نجهدذوهزم

الحرلبفيأبييمايوأحازمنأخذهاالتياسرائيل

يصذاملكأمصيا

17-28؟،ا-12أ،ا-4ة25أخ)2

26:)1-2

يوأحاربن(جو)ش!الئانييماال!تتن!وفي14

يهوذاعلىيوآصثب!أمضيامللث،إشرائيلميلث

مفكهوداتم،!متةوعشرينخضوآبنوكان2

يوغذانامهوآسم.!أورشليمستةوجمتنرينيمسغا

الردتنطريةتويمهؤماوغيئ3.أورشليتمين

بيماآقتدىاتذيكأبي!بل،جذ؟كداودلاليهن

جمباد؟أمايهنتهدثملمأنهإلأ4.أعمايهكليخأ

.هناكويحخرونبذبحونالشمدبفظل،المعل

اثذينحاشيي!رجاكقئل،مفكهتتتآولقا5

عملبل،يقتفهمفلمأبناوهموأما06+أباةتتلوا

الآبا2يقتل"لا:موسى!ثريعيماجمطالزلثبقولكل

14.3:12:ق

.ح02:26ملأرج:انجق:17

21-22.:12رج:1405
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بل،2الآبايخطيئ!التنونولا،التنينيخطيئ!

!".يقتلبخطيئييماإنسالؤكل

آلافيعثرةالمفحصوادينمبتضياأوهزيم

ودعاهاسايغمدينةوآحنل،الأدوميينين

."اليومإلىأسفهايقتثيلووهذا

بنييوأحازبنييوآيئ!إكأمضياأرسلثئم

الحرلبفي"يتتواتجة:يقولاإصاثيلنيلثياهو

"أرسل:يوآشنفأجاته9".الأقوىقنيفترى

أبتتلثزؤفي:يقو3الأرفيإلىيلبنانالقوستج

ودايشهخاكالبرث!وحتن!فقر.لأبني

أدوتمعلىأنتضرتأنت01الغوستبئ".

ؤأ.تيتكوآلرئمهذايأئيصاركفآقتيغفتعاطفت

يهوذا؟"وعلىعليلثالمثزتجي!أنبايلثعلى

،الكلامابهذايقتيغلم!اقضيا"ولكن

بيتآجمنذمعركةفيإسرائيلميلثيوآش!فواجقه

أماتمتهوذافآنكسترت12تهوذآ.في3شمسن

وقتف!13تيييما.إلىواحدكلوهرلتإسرائيل

إلىوجا-،شمح!تيتكيئأقضاعلىيوآش!

بالبإلىأفرايمبالبينسموزهاوهذتمأورشليتم

وأخذ،1?.دراعمئ!أرص!-علىالزاويإ،

فبوتجدهاائئيوالآنيةوالفضةالذهبجميع

ورتجغ،الضيلثقصرخزأئنوفيالربشقيكل

16.:2داتثيأقىد:6

المفبةبخليجإقيالبحرتربط:الملعوادي!7

جنورتقعأدوجمةمدينة:صالى.العربةواديةواحمها

البزاء.وهيالمي!البحر

لامصيايوآشفيهيبين8-15(ة9قض)رجمثل:9

المفاجى.الحضيضإكسيقودهطموحهأن

منالغربإلىك!لم25تبعدمدينة:شمىبيت:11

أورشليم.

الرهائني.ينعذدومغهابسئامرةإلى

وأعماليماوتساتيهيوآشنأخباليينتقيئو!ا

سفرفيمدونه،يهوذامللظأمضياضدوحرويه

يوآش!ومات69.إسرائيليملوفيالأئامأخبار

تربعامومقلث،اىائيلئلوكمغيال!تامر؟ينود4

.5(مكاتةأبئهلم

ييوؤاملكأمصياموت

يهوذايمميلثوآلثىبنأ!ضياوعاشى17

إسراثيلشيلضيوأحازبنيوآش!ماتتعذما

أمضياأخبايىينبقيئوما18-يتةغثرةخضى

يهوذا.يحلوفيالأئا-مأخبايىسفرنبمدون

ء.!صص-س91

إلىفهرلت،اورشليمفيثورةعليهومامتأ

.هناكوتتلوةخصوئةبهفلجقلحيش!"

فبآبائ!مغبأوزشليتموذيخنفرسيعلىوخبل.

ميكا*عززياتهوذاشعبوأقاتم021داودمدينيما

ستةتغثثرةسحثآبنوهؤ.أضضياأبيهمكان

--ءشصصأ22
تعد!اووارراعواعا!لتهوذا!ايلةعرزياستردو

.أبوةمات

إسرائيلملكيوآلقبنيربعام

بزلأضضياغئرةالخايسةالتنهنب33

علىيوآشىبنتربعاممقلث،تهوذاقيلضيوآشن

وفغل024ستةوأربعينإحدىيالحساير؟إسراثيل

منالغربيةالثمالةالمتطقةفطيقعهدمالذىالقم:13

الأسوار.

.-1239!13فيقرأناماترددانة15-16

الغريطالجنوبإلىكم45يسعدموضع:لجئ!؟91

الدوبر.تلاليوبمواس!أورشلبممن

الأنجيا+(كبالأنجارفيعزياأيضاواحمهعز:يا:21

بهوذا.سلطةمنتحررتأدومفيمدينةتأيلة22:

02-22.:8رخ
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خطاياصجميععنحادوماالربفىنظرفيالسر

إسرائيلشعسبجغلاثذفينجاطبنتربعام!

الأرضنلإسرائيلآستردائذيوهؤ25.تخطا

إلىال!ثثمال!يخأ!هحماةتبو!نأخيرثهاالتي

يسال!علىالرلثتاككما،تجنوباولالقيبالبحر

تجأم!نائذيالنبىائايم!بنيونانعبلإ؟

بؤمىكانكمرأىالرلثلأنىذيلث26.حاير

يعيتهمأذقدرلابخيتمرااسرائيلشصب

آستميمحوأذشثألمالرلثولأن027حرأوعبد

تدعلخفضهما،الأرضيعا!طينإسائيان

يوآيثر.بنيتربعاتم

وأعماي!وبساتييمابعاتمدىأخبايرينبقيوما28

لإصائيل،وحماةدمشقوآسيرجاجيماوحروب!

إسرإئيل.يملوفيصالأيامأخبارسيفرفبمدون

ابائهمعولال!امرةفبودمنير،بعامومات
ص.92

مكانه.آبئةزكرئاومقلث،إساثيلئلوفي

يهوذاملكياعزلي

21-23(ت26؟3-4اخ)2

بنيآلتربعاوالحشر+يئال!ئايعيماالسئنيمافب15

أتضيابنعززيامللث،إسراليلميلبيههـآكلى

وداتم،ستةك!ثثرةسيثآبنوكان02يهوذاعلى

أميماوآسئم.بأورشليتمسنةوخمسينآثنئيمبشفكة

نطرفبتويمهؤماوغيئ3.أورشليتمبينيكفيا

أمايهنتهدصئملمائهإلأ4.أتض!كأبي!الربرر

أو؟.الميتالبحر.ح13:21عدرج:حماةبو:25

ح.7آقالعربةبحر

العبرية.فيلاالبونايةفيهكذا.السامرةفي:92

130.46لار!مضولأتفعاشة1505

.ا:6اشرجةومات:7

وي!خرونيذتحونالمممدبفظل،الصعلجمبادة

فعاشنيالبرصيىاسقليثاالربلموزمى5.فناك

شمؤونآبخهبوثامؤلؤكىوفاي!يومصإلىتعزولأ!

عرزياأخبايىينتقيئوما6.اللابفيصالحكم

يملوكالأئامصأخبايىسيفرفبمدؤنوأعمايه

مدينةيخأآبائيمامعوديخكعززيا"ومات07تهوذا

مكانه.آبنهيوثابمومتلث،فىاؤد

إسرائيلملكزكويا

فيلثيعززياوالثلاثينالئاينةالمئنةفب8

علىبوآشنبنتربعاتمبنزكرئامقلثتهوذا،

نطرفيالثروفغل09أشهرسيئةيال!ئاير؟إعرائي!ل

كأتربعاتمخطاياغ!حاذوماكآباثيما،الرب2

ص!ملى-

فثاز001تخطااسرائيلشعتجغلالذينباط

و"

ومللث،يبلعامثيئوقتلهيابيث!بنشلومعلييما

فيمدونأخباهـزكرلاينبقيومما011مكانه"!

تموهكذا12.اصرائيليملوفيالأئامأخباليسيفر

إلىتنيلثمنداستجي!ىيياقو:الربلمتاكها

."ءائيلاعر-ثيعلىالرابمصالجيل

دم!رائيلإمل!اشلوبم

الاسيعيماالسمن!نمبيابيهثمتبنشلواومللث

مثكهآوداتهوذا،تيلثيعرزياوالثلائين

ينجاديبنمتحيم"اوجاءشهرأ.اسثايرةيا

ع!صص

ومللثيابيث!نبنشلوتموقتلال!ئاير؟إلىيرضة

!رصروصط

عذؤنوئورت!ضلوآاخبارينتقيئوما015مكاته

وجمنذ016إسراثيليملوفيالأتامصأخبايىسيفريخأ

اليرنانية.نطهكذاتالثب(أطم)أويلعام:15

منالنربيالجنوبإلىكل!ا5تبعدمدينةويبلعام

ح.9:27ر!.بزرعل

باهو.حقيدابنزكرياكان.3.:ا!رخ؟12
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ماكل"تفوحمدينةهاتجتم"يرضةينصسعود؟

لهتفتحوالمسصكانهالأنخوتها،ومابها

م!نالخوايلىصجميعبطونويثتقأبواتها،

يسائهاءا

إسرإثيلملكمنحيم

فللثيعرزياوالتلاثينالتاسيعةالس!ن!يخأ

إصاثيلعلىجاديبنمنحيممقلذ،يهوذا

نظرفبان!ثتر18-وفعل.سينينغشثريالمئامرة

بنيتربعاتمخطاياعنأتامهطولحاذومما،الربء

وجا912.يخطاإسرائيلشعتجعلائذينباط

إسرإئيل،أرضيىيغرليأشئوزقيلث!وفلاسترتغتمث

الفضهينيثطاراوخمسينمئةمتحيمفأعطاة

متحيموفرضن02مئيهيما.تثبيصبعلىيمساجمذة

ين2الأغنياصجميععلىالمالييناخبلغاهذا

خم!ينينهمزجلكلفدخ،إسرائيلشعسب

أرض!غنأشوزتيلثورتجغ.الفضيماينيطعة

وأعماي!كامنحيمأخبايىمنبقيوما21إسرائيل

إسرائيل.لملوكالأقامأخ!ارس!فرفيمذؤن"

مكانه.آبنهفقخيآومتلثمتحيمومات22

منحيميخلففقحيا

،تهوذاميلضلعززياالخمسينال!عن!في23

يالس!ايرةإسرائيلعلىممحيمبنفقخيامللث

حاذوماالرثء،نطريأالصثرإفغاش(02"
لاو.سميي

شدتجغلآئذيتباطبنتربعامخطاياغن

قائذرمفيالمبئكلففحعقيإفثاز035تخطااسرائيل

نفوح..الثطللمملكةالقديمةالعاصعةةترصة؟16

العبريةةفيشيلو.غربطثالىتقع.اليونايخةفيهكذا

لمإنةبدبلةترجمة.الفراتعلىمدينةوهيشفصح

جيمبطونوشقهاجمهامدينةابوابلهيفتحوا

الحواول.

تنيينزخلأخمسينمغوهاتجقةحري!

فقتله4يالتامرةالتيلثقصربرجصليئ،جلعاد

نقخيا،أخبارينتقيوما26.مكانهومللث

يملوفيالأئامصأخباليسيفرفيمذؤن"وأعمايه

إساثجل.

إسرائيلملكفقح

ميلثيعرزداوالخمسينالثانييماالسئنيمافي27

إسرائيلعكزطيابنففح-مال!يهوذا،

نطرنم!الشئروفغل28.سنةعشرينيالحايره

تباطبنتربعام!خطاياغنحادوهـا،الرلت

تخطا.إسرائيلشعبآجغلائذي

هصء.92
ئغلثجاتإسرائيلتيلثفقغائاموقي

وآتل،عيونمانواحتلاشئ!ز"تيأقلاشر

وحاصوزت،شىوقاب،ويانوخ،معكةبيب

تفتالي،أرضيىوجميغ،والجليل،وجلعاذ*

أبلةبنهوشمغوثار03.أشورإلىس!كانهاوس!بى

ال!مئنيماثبمكانهومقلثوقمقهزشفيابنقفغعلى

تقيئوما031تهوأتيلثعريابنليوئاتمالعشرين

أخبارسيفريخأئذؤنوأعماييماقفغأخبايىين

إسراثيل.يفلوفيالأثامص

يهوذاملكيوثام

قيلثزقفيابزيقفغالثانييماال!نهفي32

تهوذا.علىعريابنيوثاممفلث،إسرائيل

ئفكهوداتم،ستةوعشرينخمسآبننو كا33

يثثتروشاأئيماوأسغ.يأوزشليتمستةغشثرةسي!ث

واحدلم!تىاصمان.فولالأصلفطفلاص.نغلت:91

منقويةمملكةاشورصارت.الأشوريةالوثاثقحب

612.إلى745

تقع:جلعادمنطقة.أح9آرج؟أشورملك:92

إسرائيل.مملكةشرقيشمالمي
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كأبييما،اسب"انظرفبالقويموعيئ034صادوق

البعل،جمباد؟أمايهنيهدئملمأنهغير35.عر!لا

وهؤ.هناكويتخرونيذتحونالث!دءفظل

وما36الرب".لقيكل،الأعلىالباقيبنىالذي

شفرفيمذؤنهوأعصاي!آيوثاأخبايىينتقي

بدآلولامعهدونمأ037لهوذالملوكالأيامصأخيار

زتفيابن"وقفغآرامتيلثرصينلرسيلالرلث

بوثائمومات38تهوذا.يمحازبيماإسرائيلتيلث

وصقكخذ؟،داودمدينهفيآبائهمغودين

.،مكانهآبنهآحاز

يوثاميخيلفآحاز

-27(أ:8؟أخ)2

بنيقفغغشثرةال!ابعةال!تنيماقي16

وكان2.تهوذاعلىيوثامبنآحازمللث،زمفيا

عشثرةسيثمثكهوداتم،سنةعشرينآبنآحاز

إلههالرلثنطريخأصايخايكنولمبأوزشليمستنة

إسرائيل،يملوفيآتتدىتل3،تجأ؟داودمئل

وهذ؟.للتعلقرباناالناليفيأبتهلمأحرنإنه4حتى

مقالرل!طردهمالذينالأقممارسثهارجاسة

علىتهوبخرللتعلوذتغ04!3اسرائيلتنيوجه

خضراء.شحرةكلوتدتوالئلاليالمرتقعات

زتفيابنوففحآراتمميلثزصينوهاتجتم

فلم،وحماضراهاأوزشليممدينةاشرائيلميلث

آسئرفىالوقبذلكوفي06!أحاريغيباأنيقدرا

.9-3،7-أ:27أخ2ترخ-3238

.2ة9حز؟2:2ةاررج:الأعلىالباب؟35

7-8.اشرج:وفقحرصبن:37

الأولاد.ذباثحألتهضريعةمنتة1603

31.ة18:01،12،تث02؟2-هلر!لأ

16946و15

"ءصصه،-ء

وطردواإلها"الادوميونوجاةايلةادوتمتيلث

.اليومهذاإلىهناكوأقامواتهوذاتنيمنها

!ءسصء?
اشوزقيلئيفلاسترتغلثإلىاحازوارسل7

ينوخقضنيتعاك،وآبنلثعباك"أنا:يقو3

أحازوأخذ8."إسراثيلوقلكومقآرامميلث

الردتقيكلفيوالذهبالفضيماينوتجذةما

مللثإلىهديةوأرسلهالمللثقصروخزالني

علىوزخ!طقتهأشئوزلجثفقئى9أشئوز.

وقتل،ييرإلىس!كاتهاوستبىفآحتقهابقمثق

رصين.ال!ميلث

تغلثل!سحقيلآحازالميلثذه!ولضا01

هناك"المذتغزأىبدقشؤأشئوزتيلثقلاستر

ءص

لحكلالكاهتياوشياإلىفارسل،بهواعجت

أورياف!نىا01تفاصيل!صبجميعمرسوماصالمذبح

رجوجقبلوأكضقه،جمثقهمذتخاالكاهن

زأىآحمازعادفلبضاا03بت!تعقمنآحارالضيلث

وأحرق13علييماوضيدجمنهفآقترل!،المذبخ

ذبيحةوزشن،والخمرالدقيقوقذآذبيحة

الئحاسم!تح"اوكان-.المذبحعلىسلاقجه

وقيكلالجديدصالمذبحتينالرلتآقذاائذيمأ

جاي!علىووضعههناكينأحازفنقله،الردت

لأورئاأحازوقاك015المثئماليناحييماينالمذتحص

وسما2صباحا،افصاعاالآنمق9:إلكاهن

وئقذئمالذبيحةتحرنالكبيرالمذتحصهذاعلى

بما2ونرش!الشعبوغنيغئنيوالخمرالدقيق

7-5.8:ر!اش

وطردواالعبريالنصفيكماالاراميونلا.الادوميون:6

ح.22؟14رجي!ذا.فيمنما

.\:4أ!642؟8:املرص!:المذبحة01
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و،ي!5
يقعرفيمافيكونالنحاسمذبحاما.صالذبائح

أمزةيماالكاهنأورئافقمان16أ.الغيب

أحاز.الميلث

!-صص

النحاسيى*عخلاباحازا!ثوفلث17

غنها،القغاسيلوأزاخالربةتيحبهيكلىفيائتي

صص-،

تحتهالتيالنحاس!ثبرالطغنالحوضىوانزل

قيكلين18مرصوفإ.حجالؤعلىووضقه

تدخلوأغلق،الس!ثترواقأزالالرلت

،ء-"لم

ينتقيئوما91اشوز.لميلثتذللا،القيلث

الأثامأخبايىسيفرفبمذونوأعماييماآحمارأخبار

يخآآلاي!يغينوفى"اآحازومات003تهوذايملوفي

مكانه".آبنهخرقئاومتك،داودمدينيما

إسرائيلملكهوشع

تيلتلآحارغشرةالئافيةالسمنيمافي17

علىيالس!اير؟أيقةبنهوئتعمقلثتهوذا،

الرلث،نطرنبالث!روفغل03سيخينيسئغإسراثيل

وحاربه3.سصسقوةالذيناشرائيلكملوفيلاليهن

إليهودغتهفخضغأشثوز،ضيلىشتلقنأستر

ينيخرزأدطحاولسنوابتعذليهنه4.الجزتة

تطفثجمضرتيلثستواإلم!زسئلأفأرسلسئلطي!

كماالممنوييماالمجزت!صدعغنتؤقصكذيلثؤدة

مقيذاوأرستهشتلقناسترعقيهفقتفنالعئايتييأ

وحاضراشرائيلأرض!غزاثتم5.ال!تجنإلى

:الحوض930-7:27ملار!:عجلات:17

7:23-26.أملرخ

.28-؟14اشر!أحاز؟ومات:02

الأشولكماالمكجاء72ا722-مشة:1701

واحتلوخلفهالخاصشلحضرأخر،الثافيسرجون

الرافدين.بلادفيمكانان:جوزان،حلح.(لامرة

التاسيع!السئنيمافبفآحتقها6،سيينثلاثالحئاجمرة

أشثورإلىإسراثيلشحع!توستبى،لهوشغ

ضرغبر"جوزانوفيختغفيوأسكتهها

.مادايئالبوفي!الخابويى

السامرةسقوطأسباب

خطثوااشرائيلبنيلأنالامرةوسقطب7

من،مضرمنأخرخهمالذىإلههمالرد!إك

.أخرىإلهةوعتدوا،تييههانرغونشلط!تحب

منالرب،افت-طرذهاالأممطرقلبوستلكوا8

ص-

إسراثيل.لملوكالرديئةالطرقيوفب،أماميم

الرلتإلىيسيثكانمافقطإساثيلتنووغمل9

جمغفبالتعللجبادةأماكنفمنوأ،إلههم

تماثيل*اوأقامواوالكبير؟.الصغيرةمايهم-

شجرةكانوتحتتقبماكلعلىلأشيرةوأنصتة

القعايدصجميعفيالنخوروأحرقوا".!خضراة

طردهمأثذين-كالأممالمرتفعاتعلىائتي

لإغاظ!سيئهأ!الأوفغلوا،أمامهمينالردت

تها!ائتيالزجسئةالأصناتموعتدوا12.الرلت

علىويهوذااشرائيلالرب!وأنذر13.الرلتعنها

سوبغنتتوبواكيوأنبيائ!زلجيماصجميعألينيما

الشتريعةفيوفرائصمهبوصاياهولتعملوا+س!لويههم

ءلىهاإئاأعطاهماواثتي،فمآباتيهاأو!التي

عاتدوةبل،يسقعوافم014الأنبياءعبيلإ؟ألحين!

فرايضهورقضوا15،بيمايؤينوالماثذينكآباييمص

ثرفيتقعأرضةماداكط.الفراتروافدأحد:الخابور

قزوين.بكلوبخولماأشور

.14:23مل1ر!:ا9-.

شقولهماهذا!ملوكهمصعنبتوبوا:13

11.:33حز
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وستوا،إرثاداي!وتجاقلوأ،آبايهممغوغهذة

صص

الامموتبعواباطلينوصارواالباطليماالايهة-وراح

وصاياوتركوا16،آئباجمهاعنالرلثتهافماثتي

المعلإلبينجمجلينيوصتعوا،إلههمالردث

يخويموسخدوا،لأشيرةوتمثالأالحسبوفي

تنيهم!تهواحرتوا17،-التعلوعتدوا،السمماء

والسئحر،القرافةوتعاطوا،الئاليفيوتناييم

الرلثنظرفيال!ثئرلمغلأنفستهيموباعوا

إسراثبلتنيعلىجذاالرلتفغضست018فأغاظوة

سيثطإلأينهمتبقولم،وجهإأمامصجمنوتفاهم

يوصايايعملوالمأيضايهوذاوسيئط91تهوذا.

فياسرائيا!تىكتقحيماشلكوابل،إلههمالرلث

3-صء!ءص

جميغالرب2قتذ002تعلموهاالنيالس!يثةالطرئي

صءوص!!

الغزاةإلىواسلقهمواذلهماسراثيلتني

وجههص.اصأمامنوطردهم

غنإسرائجلشصتالردثولوفضل

عليهم،ضيكاتبماطبنيربعاتموأقاموا،تهوذا

ترتيهبوذرجعتهمالرت!آثباعصغنفأبغدهم

ج!ميغإسرائيلتنووفغل22.عظيمةخطايا

تفاهمأنإلى23،غنهاحادواوماتربعاتمخطايا

ألححن!علىقاككما،وجهإصأمامينالرب9

ينالغاوفستباهمالأنجياء.عبيلإ؟جميحص

ء"

.اليومهذاإلىاشوزإلىارجمحيم

إسرأئيليستوط!نونالألفبوويون

وكوتبابلينقوماأشوزتيأوجقحت2

السئاير؟فذنوأسكهموستقروايمآوحماةوغؤا!

23.ة14ر!املة16

.سحة16رجتبنيمواحرتو:17

12.إملرص!ةالربوفصلة21

وآستوطنوها.فآمتلكوها،إسرائيلتنيمكان

هنماك،إقاتيهميداييمافبالرلثتعبدواولم5

فقيل026بهم!كتأسئوداعقيهمالرلتفأركل

شبي!تهمائدينالقوم"هؤلاءأشور:يقيث

إتيماشريعةتعرفوالمالسئاير؟مالقفبوأسكنتهم

!كثأمموذاعقيه!مالردثفأرسل،الأرضيىيللث

إليهمأرسيلوا)1أشتور:قيلثنقاك27".يهم

إليهمفيذهت،س!بيتهمائذينالكهتةضمنواحذا

يللثإلسيماشريعةويعتقهمبيتهمويقيتم

اتذينالكهنةصينواحد2فجا28".الأرفي

وأخذ،إيكبيتلصوأقامالس!امر؟منسئبماهم

الرلث.جمبادةئغفمهم

ء2ص،5د،كل925

اص!ناماتقيمإخذتينهمامهكلوليهن

فيوتضعهاسكنثها،ائتيالمالطفيلآلهحها

المرتقعاب.علىالممامريونأقاتهااتتيالقعايد

،تنوثسئكوتللإت!صنفابايلأهلفأفاتم03

حماةوأهك،نرجلللإلهصنماكوثوأهل

للإلقينيصخفاوالعويون31،أشيماللإليماصتفا

يحرقونفكانواالحئفروايميونوأما،وترتانيبحار

وكان032ونحملكأدرمالثللإلهينييالتاربنيهم

كلص4د

التعالدفىتخلإمونكقنةتييهممنهولاءجصر
ءص-صصضا

الذبائحعلهمفيهاويقربونالصتقعاتعلىافب

الردث.يثقونكانواذاي!الوقبفبلكق

-5-115ء!،نح-اكا.هكذا33
!جلىمنح!ين.سيمودو

جاؤواائتيصالأيمكعادة،آلب!تهمتع!دونثاني!

متقحئكونأثنا"وهمساليومهذاوإلى34جمها

سبىأضور.ملكاحتلهامدن...عوا،سث:34

علىليتسلطواأرضها!نالشعوبوالبابليونالأشوريون

.انقلابأيمنويأمشاالأرض
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تعضلونولاالرلثفلا.تئقون.القديمهبعادايهم-

أمرالتيوالوصاياوالث!ريع!والأحكامصيالفراثفي

إسراثيل.مسماةالذييعقول!بنييهاالرب،

كهدايعقول!تنيمعقطغالرب،وكالن35

لهاتسحدواولاغريحةآيفةتتقوا"لاتوأمرهم

أناآئقونيبل36،لهاتذبحواولاتع!دوهاولا

اثذيفأنا،الذبائغقامواوليليوآسحدواالرلث

ودراععظيمةيقؤ؟جمضرأرضيىينأخرتجكم

الفرائف!يللثدائحاوآحفظوا37ممدود؟.

لكم،كتثئهاائتيوالوصاباوال!ثئريعةوالأحكاتم

لم-!--
الذيالغهذتنس!واولا38.اخرىالقةتتقواولا

إلهكمالرلتأناآلقول!ابل93،تحكمقطعته

.""أعدائكمصجميعأيديمنينقذكمائذي

كعادييم.غيلوابل،تسقعوافلم.

ينالرلثتئقونا"قمهؤلاءكانوهكذا41

أصنا!ميعحدونكانواتانيبماحهةوين،جهبما

هذاإلى،بنيهموبنووبنوهمهمالقنحوتة

.صليوما

يهوذاملكحزقيا

(311:.أ-25،ة92أخ)2

مللبأيلةصبزيهوضعالئالةالس!نةنب18

تهوذا.علىآحازبنحرمئامقك،اسرائيل

ئثكئةودا*تم،ستةوعشرينخصسآبنوكان2

ءب5-ءيي

ابيام!واسم.باورشليمسنةوعشرينيسثعا

الردثنطرفي(لقويموغيل3زكرئا.يخت

سفرفينجدهاعباراتبلمحدذانصاتوردلا-:35-93

التثنبة.

8-9.:21عدرج:النحاسجة:1804

علىالأوثال!شعايذ"وأزاكداود.كخذه

تماثيلوقطغ:الأنصالتوحطتم،الفرتقعات

صنعهااثتي-النحاسيحيةوسحق،أشبرة

الأثايميللثإلىكانوأاشرائيللنيلأن،موسى

وتوكل05تحشتانوستفوها،لهاالتخوزيحرقودآ

فيتثيلتهيكنو!،إسراثياإليماالرلثعلى

تعا.ينولاقبلينلا،تهوذاملوفيجمخص

والعملآثباجميماغزحادوممايالرب"وتمسثلث6

الرب،وكان07موسىالرلثبهاأمزائتيبوصاباة

يعتل.كانماكلفيالنخا!فحالفه،معه

له،الخضوغورقضنأشوزقيلثعلىوتقرذ

فيشي:كلوهدتم5غرةإلىالملسطئينوطارد8

المدينيماإلىالحراسةبرجص!:مناطقهم

المخضنإ.

وهيئخرقئا،يلميلثالرابع!ال!نتنيماوفي9

اشراثجل،تيلثأيتةبنييهوشغال!ئايعةال!نة

السماير؟علىأشموزقللث!لضخأسترهختم

وكان.سينينثلابتعذوأحتقها01وحاضر!ا

النةوهيئيخرقيا،السئادس!الستنيمافبذيلث

تيلث"وشبى.اسرائيلتيكيهوشتغالتاشعة

وليئخئحفبوأنزئفماشرائيلشع!أشئوز

مماداقي،،مال!ونبخابوزشهرعكجوزان

ونقضوا،إلههمالرئثيقولييسقعوالملائفم12

غبابوسىبيماأوصاهمماكلوخاتفواغهلأة

الربء.

المنوصط.البحرشاطىعلىفلطةمدينة:غزة8:

ه-6!.ة17رجات9-ا
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أورشليمبهـدونالأشوويون

ا،.36:اشةا32:أخ)2

خرقئا،يلضيلثغمثئرةالرابعةالسئن!وفي13

لمءوكل

تهوذامدل!علىاشوزقيكستنحاريبهختم

ميلثإلمطخرقيا4؟فأرسلوآحتتها.الحخضنة

"أعترف:لهيقوللخيش!"يخأأشئور

علىتفرض!ومهما،عتيفآنضر!ث،كابخظأي

أربعينأش!ورتللصعقيهفقرضى((.إليلصارس!له

إليهفأرسل15.ذقبقناطيروأربعة!ض!!نطاز

الرئثهيكلفيوجدهااثتيالفضيماجميغحرقصا

ينزعجغقهماوهذاأآ.الميلثقصرخزاثنوليئ

الآعائموغزالرلتقي!ليأبوالبصثالذهت

لجثوأرشل17بيما!غث!اهاتفس!ههؤكانائتي

عظيفاجيساخرقئاالقإلثإلمتلخيثرينأشثوز

وضعاينه،الأركالزورئيس!لخيشىقائارأشيماعلى

البركيماقنا؟جمندوتفواأوزشليمإلىوضلوافلما

ونادوا18القصارحقلطريقلب)ئتيالعليا!

مدير،جفقئابنألياقيمإليهمفخربخ،المللث

آسالتبنويوآخالقيلثكائبوشيبتة،القصر

رئيع!يمعاونلهمفقاك91الس!جلحايخأ

الميلثلكيقو3يحرقيا:"تولرا.الأركالب

هتء24

هذااتكلثمزعلىاشور:ميك،الكبير

ي!ص!يبل!الفارغالكلامأنأتظن02؟الائكاك

حتىآتكفتقزفعلى:الحرلبعلىوفدزةحيقة

إشارة:بخطأيأعزف.اح9ت14رج:لخيثى:14

7.آرخأشور.ملكعلىنمردهإلى

2-22.ة36اشر!17-+:

الواقعة7(:9بو)رجشلوبركةهي:العلياالبريهة:17

بالماءتأن!اقأةوكانت.للمديخةالثرتيةابخوبيةالزاوبةفي

قدرونوأديفييقعالقصار؟حقل.جيحوننغمن

القصب!هذهجمعثر،.أعلى21عليئ؟ضرذت

عقيهاتغكرقنكصنمبتنفذاتتيالقرضوضإ

يجميعجمضرقيلثهؤنرغودهكذاوتئقبها؟

اتكلناتحن:للحتوإن33.علييمايئثلوناثذين

أهـثتائذيالإلهحؤ!اإلهنا،الرلثعلى

تهوذايشعمبفقلتالمرقعابعاىمذايحه

أورشليتميخةالمذتحصهذاأماتم:وأوزشلييم

للثفأقذتم،نتراقنتعاكوالآن23؟تحدون

أنت24فرسائا.لهاتجدأنشئرطمرسيألفي

والفرسالز.يالقركبابلتزويدكمضرعلىئعتمذ

وادصةالمكانهذالأغزؤحئتأتيأتظنثئم25

علىهحئما":!ليقالالرل!؟الرلتأمردودزين

.وذهرثا"الأرضيهذ؟

ويوآخوشيسةحلقتابنألياقيهافقاك36

يالفغ!لاكففناالأركالإ.!ئيسيىلمعاول!

باليهودي!و!يملفنا،نفقمهافنحنا!راميإ+

،-

فأجا!هم:27.ااالسورعلىالذينصتسايععلى

لأقوكأرسقنيأثؤرميلثستديأن"أتحسمبون

لأفوتهبل،كلأ،لكمأويستلإكمالكلاتمهذا

تعكموقريباالسئويىعلاثذينللرجاليأيفما

!"ءتولهمويحثزبونوسئخفمياكسلون

فنادىالأركالزرثيسينمعاليوقصثم28

القيلث"إسقعواكلاتم.باليهوديهعظيميصوت

!4

!كررحزضماتذعوالا92اشرز:ميلثالك!بير،

لدىمعروفةكانت:الطربقالقصار.عينقرب

المدورز.أصارخارجوتقع،المعاصرين

؟-7:7925اشرج:لمطقالالرب:25

01:.5-6

الدولبة.الدبلوماسيةلغةالآرامبةكانت:26

.الجوعوبمالمدبنةنحاصرحين:27
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تدي،ينينمذكمأنيقلإرلالائهو،يكم

الرلث،علىتوكلوا:يقوليما!عكمتذعوةولا03

قيلثتلإإلىالمدينةهذ؟ي!حتلمولاينمذنافهؤ

رءء2

يقوذاشوزتيلثيخرقيا.تسضعوالا31اشوز.

ولتأكلةوآش!ل!واصسثخامعياعقدوا:لكم

بئر؟ماءولتثزلثتيتييماوينكرمي!ينواحدكل

يحلأرض!إلىوآخذكمأجيتحثى32

خبؤأرضيى،وخمرجنط!أرضيى،أرعكم

هناكفتعيشون،وعستلريحخأرضيى،و!وم

أغراكمإذايحزقياتسضعوالا.هناتموتونولا

%لهيمامنإل!أي4أنقذهك033ينمذناالردت:يقول!

صء4

إلهةاين34اشور؟مللثيدمنارضهصالامم

وجمؤا؟وقيتغستمروايتمإلهةأين؟وارفاد!حماة

ينإلبما!وأفي35؟تديينال!تتايرةأنقذواهك

ينمذحثىيديمنأرضهأنقذالآيهـةصصجميع

"؟أورشليتمالردث

لأن،بكيقإيجيبوةولمالشدبفسكمت6!

خلقئابنألياقي!اوحاء37-يذلثأمرهمالقللث

آسالتبنويوآخثالكاتبوشمبنة،القصرمدير

مقرقة،وثيائهمخرقياإلى،ال!عئخلحايخأ

الأركافي.رئيسيمعاونقاليماوأختروة

إف!عيايستشيرحزقبا

-7(ا:373)اش

الكلاتمهذاحرقياالغيلثستيئفلفا91

تيتودخل،الجدابثولتوليسنثياتهقرن

عيهااشولىالمدذمنأخرىلاخةنجد...حماة34:

عنالثيء.بعضتختلفوهي7:24!فبالأسوريون

اللائحة.هذ،

القصر،ئديرألياقيتموأرسل2.الرلتقيكل

وفمآموصنآبنيالتبىإشع!إلىالكقنةصويهباز

"يقو4ةتهفقالوا3الجد)؟ثيالتلابسون

ونحن،والذذوالعقالبالضيتييوماليوم:خزقيا

.الولادةعلىلهاقؤةولالتيذوقخهاحانكامرأة

رئيسقمعاولطكلاميسمعإلالثالرد!فقيمف4

لئهين،س!ذةأشتورميلثأرسلةاثذبالأركالب

صلاةنآرغ.كلايهعلىنيعايتة،الحىالإلة

ينالباقييماالبقييماأجلينإلهكالردثإلى

المثئعب".

خرقياالقيلثزسئلينإشعياتققىفلضا5

تقولونةما"هذا.لهمقاك6الرشالةهذ؟

الكلامينتخ!لا:الربفىيقول:ايستد

فأنآ7أشتوز.تيلئيقادةعلىبيماثدتالذي

أرصيما،إلىفترجغ،كا؟لببخترإلييماأبق!ث

ء*"

.ا(-يالستيفيسقطوحناك

التهديدإثطيعودونالأبثوريون

8-13(؟37اش،17:اخ21328

لخمث!إلىالأركالطرئيسىمعاونورجع

فذهت،!لملبنةمدينةيحاجممرأحمررميلثفوجذ

خرخالكوشىئرهاقةإنيلقيلثقيلثئم9.إلييما

يقو4:خرقياإلىوفدأوأرستلفعاد،يمقاتتيإ

عتييمائتيهلأنتاتذتيإلقلثتذغ01"لا

قيلثتل!نبأوزشليئمقسفطلن.يقوليتخذغلث

أشوزملوكفغلماستيغتفأنت11أشئوز.

نأملفكيف،دمووهاكيفالبلدإدبيجممكلتص

.37-آ!3رض!:9107

22!.:8رج:ةلة8
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اتتيالأضتمالآيقةأنقذلتوهل12،اسجاةا

وأبناشوزضمتوحارانكحوهـانآبانياهلكها

مابملوكأين13تلاشئاز؟نمبت3ائذعادان

.وجمؤا؟"وقيغوستنروايتموأرفادحماة

أشوزقيلث!س!لمنالرساتةخرتيافأخذ"!

الرلتأماتموفتخهاا!يكلاإلىضجذثهأيمفقرأها

كل6،

اصلمال!إسرائيلإلهالردت"ايها:إلييماوصلى15

قمايلثإلهوحذكأنت،الكروبيمص-اعلى

والأرضن.ال!حماوالتصتغتأنت.الأرضيى

عيتيلتإفئغ.واسقغرصتيااذنيل!أمل16

التيي!سحنحارأقواليصجميعاىإوآستيئوآنظر

رلثياحقا17.الخيئالإلهأتهايهايهينلثأرسل

يرص،ص

وبلدايهمالاقمصجميغذئروااشوزملوكإن

باطلةآلهةلالهاوأبادوهاالنايىلبآيقتهموألقوا18

و!جمار؟.خسثبينالئاسأيديصتغئها

يتعقتميئي!منخئضنا،إلهناالردثأيهاوالآن9!

6ءملى

الإلهالرثانمتاظثكلهاالارضيممالث

وحذك،لا.

لحزقيايستجيبالرب

21-35(37:)اش

الميلثخرفتاإلىآموصنبنإشعيافأرسل02

إسرائيلإلهالردث"إستجالت:لهيقولا

سمنحاريبعا!لمكلامههووهذا21،لصلاظث

ء"

اشوزتللث

وآحتقرئلثمنلثستجرت

جمهتونبنتتترتةكل

مالتعنل!ويرأس!ها،هزأتيل!

ح.1834:؟خ24ةرص!17ةا-213

37:14-02.ر!اشا-4:91

أوهـش!ليتم.ينمت

وتجذفتتعترت

صوتلث،رقغمتتنفعا!

تطاوثتإسرائيلقاووصيعا!

2-صص5-لذص23
قلتو(صهازدثعرت4يرسو

الجبالتأعاىضجذتويقركباتي

،اجنانوشمواهق

قطضثأرر؟أعاثا

سترلي؟،وأرص!

ألىتفاعاييماأقص

بقغت،ؤغر؟وجتاب

الأرض!:فتي!ت

كلص4

ثتشرصالأمممياد24

كتهايضروخلجان

تمصفت.يأقدامي

يأفعالي:ستمغستأقما25

الأ!ىلامأقذمين

،ا(جوآيحآث"ماصزتتصؤ

لمص!رلى

تندكحصينةمان

تصير.وخرائا

م!كانها،الألدىقصا!26
--ر

وعاحزونخائفون

صارواالخقلكعش!ب

أخضر،كتباب

ال!ئمطوحكسخشيشي

النمؤ.قبلالئارتحرقه

أنا:عالم5صييكك27

.25:22خررجةالكرربيمعلىالجال!:15

75!ا
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وخروحلث.يحلوسيلث

على.ويثود!بلثبقديملث

وتشامخلثعليفتوزتلث2قي

أدني،تقغا

حفقةاغرزأنملثفي

يجامأفملثونب

منهاجئمتالتيالالريتيوإلمط

الربوةأنا،اعياك

علاقةلاوهذء:لخرقتااشصاقاكث92
صص-ص-ءلم

والسسنة،بريةحنطةالسحنةهذهتأكلون:لل!

الثالثيماال!ئ!فبوأئاينها،تبقىماالثانية

وتاكلونكروماوتغرسونوتحصدونتززعون

تهوذا،تيبينالناجونويعود03ثمازها.

ايبمارضيىقيجذوز!ايغرسونوكسأشجار

التقئةتخرحاورشليتمفميئ31.الثمروئخرجون

.الناجونيخرجصهيونجملومن،الباقية

ماوهذا32.ذيلثيفغليقحئييماالقديرفالرب،

هذ؟يدخللنأشموز:مللثعلىالرب؟قاته

نحؤهايتقآمولن،يسفمترمتهاولن،المدينة

فبلكق33برجا.عقيهاتنصبآولن،بترس

لنالمدين!هذ؟اوإلى،يعودجمنها2جاائتييتيالالر

ينواخفصهاالمدينةهذهفأحمي34-يدخل

(1.عبديداوذأجلوينألجما

ينوقتلالرلثتلاكجاتالليلوفي35

طقغفلقا.ألفاوثمانينوخمسةمثةأشثوزجيثي

؟22-12تأ!232رخ:35-37

.38-36ة37اش

الحالبة.ارمينباأو(8:4نك)قاراراط:كس

قديمجهوديقليدفبهكذا؟الدار:0204

نضرهـتفآ036يدةهاجثئانواكا،الفباح

!ءو

عاجممييماإلىراجعااخم!وزتيكستنحاريب

يسروخصعتل!لبساحاهؤوفيما37.نيتوى

بال!ئينيآبناةوثحرآضرأذزفللثقتتهإلهإ،

آبنهاسرحدونومللث.ولأراراطارض!إلىوهربا

.،عاتة

وشفاؤهحز!امرض

ا-8(ة38اشبم3224:أخ)2

وأشرلحتحزمياقرض!الأئامتلكولى02

وقاكالتبيئآموصنبنإشعياصفجاءة،الموبعاحا

لأهلؤصتتلثضغ:الزب3يقو3ما"هذا:له

إلىوجههخرقيافأدار2((0ستمولتلأنلثتيحلث

كل،

ربيا"اذس:قال3الرب"إلىوصلىالحائ!

وأتى،الفلسبوبسلاميمابالخقسيرلثأماملثنيأ

.مر!ا2بكاحردياوبكى.((أماتلثالخيرعمثت

الوسطىالدايىءينإشعياخر!إن؟ومما

رئيصيخرقياإلمط"إرجغ5:الرب،تهقالحتى

داؤدإلةالربدللثيقو3ماهذا:تهوفلشعبي

وهاس،دموعلثورأيتصلاتلثستمغت:تجذك

الرلث.قيكلإلىتصغاغدوتعذ،أشفيلثأنا

وانمذك،شةغثثرةخصىغمرذوساطيل6

أجليمنالمدينةهذ؟وأحميأشئوزتيلثتدين

".عبديداؤذأجلويى

خذوا9وقاذ:المللئيإلىإشعيافعاذ7

المدينة.:العبريالنمى.والزجماث

ثني.ناالنص210؟38اضفيهكذا.ليشفى7؟

الملك.
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،".لمشفىصالقرحعلىوضعوةتيؤقرصن

الرئ!أنالعلامة"ما:لإشعياخزقياوقاك8

الرل!؟"هيكلإلىغدبعدفأصعد،ست!ثثفيني

الردتأنالعلامةهيئ"هذ؟إشعياتأفقاك

غشترالطليتقدمأفةتختازم!ا:قالهمائخفق

فأجال!01؟"درجاتعشئريرجعأمدهـجات

غشئرالطليتقذتمأنالممئهلأمن1:خرقتا

درجاب".غثثرترجرفذغه،درجاب

الوراءإلىاد!4فتراجغالرلتإلىإشعيافصفى"

الميلثاةبناائذيالذرجصعلىدرجابغشئر

.آحاز!

بابلملكرسل

93(.)اش

تلادانبن-بلادانمزوذ!ستيئوحين12

برضائلإلييمابغث،خرقئايمرضيىبابلتيلث

ائذيالوفدوأرىيهاحزقياففرح13،وقدايا

وذقصبرففئي"منتفايحيهخزائنإلييماحمتها

جمماذ!طإلمطوماوأسلح!طي!بوزيتوأطيالب

فيإيادأراهمإلاشيئاتترذلممستودمجيما.في

قحلكيإ.سائروفيقصر؟

وسآله:خرقياالمللثعلىإشعيافأقتل14

جاؤوا؟"أينومنالقو!هوسءللثقاك"ماذا

ين،بعيد؟أرضبىين"جاؤوا:خرقيافأجالت

فيزأوا"ماذا:إشعيافسأله15".بايل

هنايقحم8-38:25أشفيالموازيالنص:11

حزقيا.بنلوها!لاة

منبابلأرضبلادانقروذخحرر753سنةفي!12

معاهدةمعهليعقدحزقباإلىرسلأأركللهذاأشور.سلطة

أشور.ضد

.36015أخ2؟24:13رج:17

21477و25

في2شيلا،شيء"كل:فأجال!؟"قصرك

".إلاةأزيتهبمإلأوخزائنيقصري

:الرب"قولإسمع)ا:لحزقثاإشعيافقالى

فيمماكلبابلإلىفيهايؤخذاأتاستأتي17

تبقىرلاصاليومهذاإلىآجاوك3آدخرجمضاقصرك

سسكلص،صص185ءلىت
منتلاهمالذينيهخذبنيكومن.صيء

قيلثقصرفييخصيائافيكونونصفبك.

بايل!".

الرد!حكم"أقتل:لإشعياحرقئاففال91

سلامليدام"ما:وأضالت((.أعلئحتائذي

".أئاميفيوأئن

وتساتيه،خركيا-أخبايىمنتقيوما02

كإالماءوإدخاييما،-والقناةاليركةوإنشاثيما

يملوفيالأئامصأخبارسيفرف!مذؤنكل،المدينإ

آبنةمتستىوققلثخر!تا،ومات31تهوذا.

مكاتهلم.

يهوذأملكمندى

18-02(أ-.ا،أ!33:)2

حينمنةغ!ثثرةآثتتىآبنمتىكان12

صتنةوخمسينخمسئامفكهود)تممتلث،

الث!روفعك2.خفصيبةأمهوآسمبأورشليهآ.

الأته!زجاساب!ازسى:الرلتنطرفي

اشرائيل،ءتنيوجيماينالرب3طرذهماتذين

.ا-7.ةأدا؟14-24:15رخ:18

حزيماحفرهاالتىالقأةيخهااكشثفحفرياتتمت:02

المدينةالىجيحونعينمنبالماءليأقي

ح(.33:أملا)رج

.4؟15اررج:2102
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ائتيالتعابذيللثالمرتفعابعلىفتنىوعاد3

ونضت،للتعلمذابغوأقاتم،أبوةخرقياهذتها

إسرائيل،ميلثأخالثفعلكمالأشيرةتمثالأ

وتنى4وعبدها!.السصماءلكواكبوسحد

ائذيالمكانوهؤ،الزدثقيكلن!وئنيةمذايغ

".آسميأجغلأوزشليتملافط:الردثعنهقال

عماحتتيليئالسحما!عيكوايهحبمذ)بغ!وتى

يلتعلى،تربائاالنايىفيآبنهوأحرن6.القجكل

يالخئعؤدةوآتنوالسئحر،القراقةومارش

الزدتنطرفيال!ثئريغلمنوأكثروالقراقيما،

ال!يكل،فيغشروتيمثاكوأقاتم07لإغاطييماه

آبي!:وس!ليمانيداودغنهالرب!قاكائذيوهؤ

ينآخترتهاائتيأورشليتموفيالهيكلهذا"يآ

إلىآعىأجغلاشراثيلأسباطئذل!صجميع

ء-لملمصكل.

ينإسرائلقذتمازعزعاعودولا8الابد.

يحقظواأنعلى،لآبائكموقثتائتيالأرضي

أحكامويجميع-لإويعملواأوضيتهمماجمجع

فلتم9"ء!موسىعبدييهاأمرهماتتيالثمريعة

أقتحهؤمافغملوا،متسىأغواهمبلتسقعو!

ء?صء؟
الرب،ابادهمالذينألاتئمغيلهاالتيالشرويىين

"لأ.إسراثيلتنيوجإين

:الأنبيادعبيد؟ألسيتيماعلىالربفىفقاك01

الأرجا!ن،فغلتهوذاتيلثشئئ"لأن

ولأ!لة،قبقةالأموريونغمتةيماأسوأوكيئ

طء

الاصنامص،يجبادةتخطاتهوذ)شصتجغل

أناها:اشراثيلإلةالرب"أناأتوذايذللث2

31-33.:16اولرج3:

ا-.ا-ات18تث؟ح:163رج6:

تعيدبلاتوراةمنمحددانصاتوردأنلا7-8.

تصغقشتراوتهوذاأوزشليتمعلىجايث

كل+،--

عاتث!تكسمااوزثصنيتمواعايب13،الاذأن

ئمستحكمافأمستحهاأخمالتوتيتال!ايرة

غمبر.علىراستاقسئجيماتعذويطبالضحن

و،ش4-ء

إلىواصتلمهمشعبيتميةغنواتخلى14

يجميعوغنيمةفريسةويكونون،أعدائهم

نطرييخآال!ث!رفعلواالأنهم5.خصوجمهم

هذا-إلىيضرينآبا،وهمخرخمنذ،وأغاظوفي

."اليوم

الد،ينالكثيرسفلثسنمئىإنأئم6

فأضادت،كلهاأورشليتمقلأحتىء،التري

يهوذا!آبهاجغلاثتيخطيئييماإلىيذيلث

!.الرلثنطرلبال!ث!رويفغلونتخطأون

وأعماي!منسئىأخبارينتقيئوما79

يملوفيالأئام-أخبايىسيفرفيمدؤن،وخطاياة

بيييما،بستالطي!ودفنشثىومات18تهوذا،

مكاته.آبمهآمودومقلث،عرابستالط

منسمىيخلفآمون

2-25(اة33أخ)2

حينسنهوعشرينآثنتيزآبررآمونوكان(

اف!وآسئم،بأوزشليتمسئتينيئفكةوداتم،مقلث

كاسسه،مي

فيال!حروفقل002قطتةينحاروصنبضتتشلضة

يخأبأبييماوآقتدى21.ش!ىكأبييما،الرلثنظر

وقئك022لهاوسجذالأصناتمنغبذ،أفعاييماكل

جمتييماوثاز23.طريميمافبت!للثولمآبائ!إلةالربي

شد!فقتل24،تييإنطوتتلوةحاشيييمارجال

8-7:16صم2ممطمفاطعممتعارات

2-4-:2امل4-11(؟ة6أخ)2

6(.آ)رجشىتدمهابشريةذباثحإلىالنصيثير:16
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آبتهيوشيماوأقامواعتي!ثارواائذينجميئتهوذا

وأعماييماآمونأخبايىينتتئوما025مكانهتلكا

تهوذا.يصلوفيالأئامصأخبارسيفرفيمذؤن"

..ص".26

بوشياومللث،عزابستالإو،ثبر؟فيودين

مكانه.آبنه

جمهوذاملكيوشيا

ا-2(34:أخ)2

حينسينينثمانيأبنيوشياوكان22

ستةوثلاثينإحدىمئكاوداتم،متلث

--،،،
ينغداتةبنثتدتذةاميماواسم.ياورشمليتم

الرتت،نطرفيالقويتموعيئ2".بصقة

تميناطري!غنحادوما،جا؟يداودوآقتدى

.تساراولا

الشريعةكنابعلىالع!ثور

8-18(ة34أخ)2

أرسلليوشيا،غثئرةالثامنيماالسمن!وفي3

إلىمثلأتمبنأصفيابنشافانديوايهرئيسن

الكاهنخفقئاإلىإذضثإ":تهوقاكالقيكلى

إلىالواردالمال!تحسيتأنتهوتلصالعظيم

ال!ثصدبينالبالبحارسوجضقهيما،القيكل

الؤكلاءإلى!وئ!لئة!فتأخذة،؟خولهيمجمنذ

تعضحهفتدقعون،القيكلنبالعمليتوثوناتذين

الىأي6،يحهتقذتمما!لترميمالعضاليإلى

الآخروتعضه،والتحاتينوالتنائينالئحارين

ولا7.صللترميمتنحوتبماوحجاقيخشتبميشيراء

.3:6اررج:2201

.901-:12رجة4

ائثية.كابتلبضضمنكان:الثريعةكتاب8:

اتذيالماليعلىالوكلاءيفحاستبهحاجة

،.يأمانةيتضرفونلأنهم،يشتلموته

رئيسييشافانالعظيئمالكاهنحظفافقاك8

نمب5الش!ريعيمايهتال!)اوجذت:الديوالن

شافانورتجع09أةففرالكتال!وناؤته."القيكل

المضةيىجاللث"حضب:تهوقالالقيلثإلمط

ائذينالوكلاءإلىودقعوها،القيكلإفيأائتي

للملك:قالثما00"صالترميمفبالعمليتولون

وترأةالحئريعيما"كنالتالكاهنحفقئا!أعطاني

القيلز.أماتم

يهآلبفيوزدماالقيلثستيئ"فلما

الكاهز،يخفقئاوقاك12ثياتةمرنالثريعه

وشافان،يخابتيوعكبوز،شافانبنوأخيقاتم

ليالرد!آسألواإذقبو!لا13:الايرالبرئيسيى

فا.الكتالبلبوزدكماتهوذاشعبرلجحيعص

يسقعوالمآباءنالأناعتيناالرلتغض!تأعطتم

فيهوردمايكلويعملوأالكتالبهذالكلام

.آ(لأجينا

وعكبوروأخيقام،الكاهنحئقئافذضت4"

ط?،صص
بنيشلوتمامرا؟النبحهخلذةإلىوغساياوشافان

القيكل،لبالئيالبحمايخط،خرخسنبنيفؤة

بأورشليتم،الجديدالخيفيمقيقةوكاتت

"أخبرواةفأجاتت015*تفقلونغماوسألوها

إلىالزصتأنإليأرسلكماتذقييهوذاتيلث

هذ؟علىشتراجالاأئاها16:يقوذإصائيل

الكئالبهذافيوزدكما،ص!كايهاوعلالمدينة

.-34:9128أخ2رخ:11-02

خدع!غ.فيالكهنةيبهاالتىاثإبحافظ-14

.15:22ق
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تزكونيالأتهم7تهوذا،تيلثترأوائذتي

بجميعفأغاظوفي،غريبةلآيهبماال!خوروأحرقوا

ولن،المدين!هذ؟علىغضبيأتقذحثىفعلوا!ا

هذافتقولونلج!تهوذا،إلىوأما.18ينطفى

يلكلايمستمغصت:اىاثيلإلهالرلثيقولما

وخشتغ!تقلبلثفلان91،الكتالبلننوزذائذي

ستمالجثجمنذوبكيت،ئياتلثوترثت،أمامي

يلذمارإنهاشكا"يهاوعلىالمدينههذ؟علىقلتهما

صلاتلث،سسمغتالرثأنالكننيوالئعنإ.

علىجاي!هأنااتذيالشرغيناكترىفلن02

آبائلثعغوتدقنتموثبك،المكالبهذا

إلى-الكلاميهذاالرشئلفرتجغ".يسلام

القيلث،.

الأصنامعبادةيزيليولث!يا

92-32(ا!34:)2

تهوذاشميوخصجميغالقيلثوآسئتدعى23

الكهتةهغالقيكلإلىوضجدوا2،وأوزشليئ

ين،ويهوذاأوزشليمسئكالطصوجميعوالأنبياء

ماجميغضسايجهمعلىفلأ،الكبيرإلىالضغير

القيكل.فيوحذاتذيالعهدكتالبيخأوزد

أن"علىالرد!وعاقذالقنترعلىالقيلثووقص3

وإرشادايهيؤصاياةوتعقلونتتتعوتةال!ث!دبئ

ي!خققوا،نفؤسهموكلتلويهمبكلوفرايصحه

المثسصبفالتزمالكتالبديئوزدائذيالعهدسكلام

.ه3-:34أخ2رج:2304-14

.02-أهآرج:ايلبيتإلى:!ا

.3؟21رخ:4-6

.فاحرق:العبريةفي.الزجحاتفيهكذاليحرقرإ.5:

وو"ص

القيلث.قطغةالذتيالغهدصياكلهم

وكهنةالعظيمالكاهنخفقئاا!ثومر4أ

بالبوحراسمعاونيإ،ينالثاني!الرتحة

جميغالردتقيكلىينيخرجواأنالقيك!و،

ولكواكمبولأشيرةللتعلالمصنوعيماالأدواب

وادين!أوزشليتمخايىقيفأحرقها،السئماء

وعرك05!إبلتيآإلىرمادهاوحمل،قدرون

يهوذاملوكأقاتهمائذين-الأصنامكقتة

تهوذامالبف!المرتقعابعلىالتخوزلتحرقوا!

الذبا!آمجرقونكانواواتذين،أوزشلبتموخوك

ولئجوموالكوايهبوالقمروللشمسيى!للتعل

القيكلينأشيرةضتتموأخرقي6الحئماء.

فأحرقه2،قدرونراديإلى،أوزشليتمخمايىقي

عامةتبورعلىوذرةغبارأوحولههناك

فبائتيالصكرسيالتغاءبيوتوهذتم07"الشئعب

ثياباشص!خن2الئساكاتحبخيث،القيكلدايى

مالطينالكهنةصجميغوأخرقي8لأشيرة.

مجرقونكانواخيحثوتحالمرتقعاب،يهوذا

وهذتم،*ستئغيثرإلىهتجخين،الذباثغ

تشوغبالبمدخلجمنذائتيالوثن!ةالمذأيغ

المدينيما.بالبتسايىإلىوكاتتالمدينهرثب

لهمتسضغلمالمذابحهذ؟أن!كقتةعلى

هصء

كانبل،اوزشليتمنبالربتحءطإلىبالصعوب

الكهتةش.زملاثهممغالفطيربتناوليلهمتسمح

ئنيواديفيائذي"توفةتعحدالقيلثونحسى01

بز.أورشليممنالشمالإلىكلم01تبعدةجغ8:

منأورشليممنالنربيالجنوبإلىكم07تبعد:سبع

أ.يرمملكةكل:أيةبزصغالىجغ
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النارفيأبنتهأوأبتهأحامجردتلئلأهنوم"

اثتيالخيل"وأزال.!مولثللإلهذبيحة

وأحرن،المئمصيىييبادهتهوذاملوككرستها

عباديها،فبئستخذمكاتتاتتىالتركبماب

--!ه

الهيكلتي!تمدخلجمنذكانتكلهاوهذ؟

الحخالب.رئيسيتثتفقكمسيهنقرل!

ملوكتناهاائتيالمذابغيوشيا!ذتماكذلمجذ2

والمذابغ،آحازألتيلثغرقهسمطحصعلىيهوذا

القيكل،دازيفيهمضع!ىالقيلثأقاتهااثتي

واديلننكبارهاوذرىحجارتهاوسحق

المرتفعابعلىائتيالقعابذوتححن13.قدرون

وهيئ،-الريتولبجتلتمينيإلى،أوزشليغفباتة

للآيهةاشرائيلتللثس!ليمانبناهاالتي

الضيدولئبن،إلهيماغشتروت:الأرجاس

.عفونبنيإلهولملكوم،الموآبحينإلهولكموشى

وملأأشيرةأصناموقطغالأصناموحالم14

.الناميىهجمظامينأمايهتها

فيائذي،!إيلتيت!يوشئا-مذتغوهذتم15

تباطبنتربعامأقاقهواتذي،هناكالتعبد

+ص

تخطا،اشرائيلشدبوجغلخطىالذي

وأحرق،غباراحجازتهوسحقالمتعبدوحالم

الفبوزفرأى،برش!ياوآلتق!ت16.أشيرةصتتم

بنيوادى.-6ا:91؟7:31اررج؟توفة:01

ح.18:21لارجةمولك.أورسليمجنوبيئقع:فوم

4-5ء:21رج:نىأقامهامذابح؟12

الزيتونجبلقع7.:11ملارج:الزقونجبل:13

ترجبة.قدرونلوادىالمقابلةالجهةمنأورصليمضرتي

.الهلاكجبل:بديلة

فلاالموىبحظامالمقدسةالأطكننتنجىوهكذا:49

الدينيةشائرهمفبهايقيموابأنللكهنةجممح

جمنها،الجظاتموأخذفأرسل،الجملفيهناكائتي

الرب"قو4فتم،وتحمتهالمذتحصعلفأحرقها

وسأذ17.تبل"ينالت!زخلبهنادىائذي

أرى؟"ائتيالرجضةهذ؟!ما:يوش!ياالمللث

اتذيالت!زخلقبر"هيئ:المدينيماأهلفأجاتة

بيحتيمذبحصفعفتهبماوشبأيهوذاينجاء

أحديخركلا."اتركوة:أفقاك8إيل".

جاعائذيالئبىوجمظاتمجمظاتهنصانوا.داجمظامه

ئيوبجميغيوشئاوأزاك91السئايرة".ين

السئاير؟،ئذدبيائنيالغرتقعابعلىالجباده

وفغل،الرل!لإغاظ!اىاثيلملوكبناهاوكان

علىوذتغ03.إيلتيتفيفغلكمايها

الكقتيماجميئالفرتقعابعلأتئيسالمذابح

عتيها،الناسجمظاتموأحرن،فناككانوااتذين

.هألررشليتمإلىورخغ

بالفصحمجتفليوشيا

أ!91-33:18()2

"أقيموا:السعبجمغالقيذوأمر

س!فرليئمكتود!هوكما،إلهكمللردبفضحا

أممبأئامفييئلهيخضحيكنولم22.الغهدص"هذا

أيا،ف!ولاويهوذااشراليلملوفيينملل!

ذيلثوكان23.اسراثيللبحكموااثذينالقضا؟

16،25.قآ

.-34:67أخ2رخ:15-52

.26:15-13ت12ملارخ.ايكيتمذبح:15

الربرجلقالكما:اليرنانجةتزيدهناةتجلمن:16

التفتثم.الع!يدنأالمذبحأماميريعامالملكوقفحين

.الربنبيقبرفرأىيوشيا

92-31.؟13ملارج؟والنبيانالقبر:18
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غثئرةالئامنةال!تنيماليئأ:زشليم؟بالمضح

يوشثا.يلميلث

والنرافيتموالغرافينالستحرةيوشحاوأزاك"2

أرصفيكاتتاثتيالأرجاسيوجمجغوالأصأم

فيوزدبماعملويذللث،أورشليموفيئيهوذا

فيالكاهنخئقئاوحدةالذكبالشريحيماكتالب

قيلثتعدةولايوشساقبلكانوما25.القيكل

قدرتهكلقلبهبكلالربآإلىتالتلأنهو،مثله

موسى.شتريعيمافيمكتول!هؤكما

شيا؟عنالربوصترجعلم،هذاوركتم26

أكاطهمالكتر،تهوذ!كلصالعظيمكضي!

تهوذابيذ"سا4:الرلثوقالة27.شس!ىالضللث

إسرائيل،أبغذتكلكما،وجهيأمامصينأيفما

لمصء!ء-ء

اخترتهاالتياورشليمالمديت!هذ؟عنواتخلى

.((هناكآحمييكون:غث!قلتاتذتيوالقيكك

!شياعهلىنهاية

،ء.ءصءص-28

مذوني،واعماييمايوشئااخبارينبيئوما

أئاييماوفي92تهوذا.يملوفيالأئامأخبارصيفر

الفرابنوإلى،جمضرقيلث،تخؤيرخون"ضجذ

يوشساالضيلثفآعتزضهأشئوز،قيلبيمساغد؟

ءو!!4ص-كلصصص،

ميتايىجالهب!فعاد003مجدو"ينرعونفقتله

وذقنوةيأوزشلييمإلىبيماوجاؤواقجدو،ين

يوشثابنيوآحازتهوذاشعبفآختار.قبره

أبييما.مكانتيكاوأقاموة

.ح!!9!27مجدو-:92

خ.22تر!8؟بنة31:

:حماة.بئنضمالمطتقعأخهايرجحمدينة.ربلة+:

ربلة.مناثالإلىومملكةسدنجة

يوش!يايخلف!احاز

2-،(:36أخ)2

ثصص--2-صكا31
سنهوعشرينثلابابنيواحازنو

بأورشليم.أشهرتلاثةضفكهودامتمتلثحين

يبتة-.منإرهمياينتخفوطلأميماوأسم

فأسترة33كآبائيما.الردثنطرفبالشمروفعل32

فخهئافىحماةأرض!ينزبقةت!فبنخييخرغون"

أربعةيهوذاشد!وغرتم،بأورشليتمملكهبذللث

ذه!ب.زفئع!ثتروأربعةيضبماينطارعشتر

7،صأ34
مكانقيكايوشثابنالياقيتمنخويرغودوقاتم

أخاةوأخذ،بيوياقيتمأسقهوأستبذات،أبيه

يوياقيئموأئا035+ماتحضثيضرإلىبوآحار

يح!بواحدكل،ضريةالث!عبعلىفقرضن

ينعتيهفرضسهماتخويرغونإلىلتدغ،طاقييما

والذهصب.المضه

يكلذأهلك!يا!يم

ستنةوعشرينخصبىآبنيوياقيموكان

ستةغثرةإحدئمئ!سهوداتم،متلتحين

منفدايةين!ت!بيدةأئ!وأسم.بأورشليتم

.كآباثإءالرلثنطرلننالش!روفغل037روت!!

تبوخذتصرزخصيوياقيتمأئامصوبني24

تملاثيوياتيمتهفخضغ،تهوذاعلىبابلتيلث

الرب4فأرشل02عليإ"فتقردعادثئم،سينين

والغف!ونيينوالموآبئينوالآرامثينالبابلئينغزاة

.21-01ة22ر!ار:34

الجل!ل.ف!!دينة:رومة:36

5-8-ة36أخ2رج:36-ل!

.-2ا:ادا،25ارر!:2401
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تالةماييئمحئى،بهوذايتخريبيوياقيمعلى

تهوذاببياإئه3.الأنبياءعبيد؟ألسيطعلىالرب"

منسىالتللثخطايايستبوجهإامامين

اتذئالبريءصالاماويسمبالش!ريرةوأفعاي!

نأالرب"-شثئيفلم،أوزشليغقلأوبيما،سفكة

.*تغمر

مذؤنوأعماي!يوياقيتمأخبايىينتقيئوما5

وهات6.يهوذايملوفيالأئامصأخباليصيفرفي

ولم7.م!طتهأبنهيوياكينومقك،يوياقيم

برسء!ءصءه*،!اص

لأن،ارضهيتخطىانعلىمضرملكيتجرا

حدودينةلهكانمماجميغأخذبابلمللث

الفراب!.نهرإلىيضر

يهوذاملكيوياكين

حينسنةعثئرةتمانيئآبنبوياكينوكان8

وأسمتيأورشليتمأشعهرتلاثةمفكهوداتم،مالث

وفغل9.أوزشليئينأيناثانين!ثتحوشثتاائيما

كأبييما.الرب3نطرفيئال!ث!ر

نبوخذتضرجي!صىزحفالأثامءلمجثاونب

أثناءوفي".وحاصرهاأورشليمعليبايلتيلئي

إلىوآنفحتم،بايلتيلتنبوخذتضرجاةالجصايى

،تهوذاتيلثيوياكجنإلي!فآستطغ13،جيشييما

تيلثفأخذة،وخذمه2وةواتراوحاشيتهوامه"هؤ

،مثيهإ"ا!نالئامميماال!نهفيوهؤأسيرابايل

وفصرالردثقيكلكنورأشتوزإلىوحقل13

الذهحبآنت!جميغنبوخذقضروحالتم.القيلث

6-36:18أخ2رجةا-7

.ا-516؟21رج:-منىخطايا:4

أ-36؟9-؟ا.ر-2ت8-17
ا!!ا

.92:2؟ا؟24؟03-24!22اررج:اصيرا:12

.02:17رخ:13

قيكلفبإسرائيلتيلثس!ليمانغمقهااتتي

س!كانوستبى14.+الرلثقاتهمافتئم،الرلث

عشركلوهموالقادةالأقرافىوجميغأور

يخهم،الغقاليجمنالم!ر؟وجمغ،آلافي

قساكينإلاتهوذافبيترفئولم!الحذادون

بابلإلمطيوياكيمتتبوخذتصروسمى15،الشعب

،رص

وجميع16واعيانيماءوخدميماوزوجايهاميمامع

ينوالمقرةآلالؤ،سبعهوه!االمحاليببمت

كلهم،ألفوهمادونالحاجمنهمالعفالي

بابلتيلثوأقاتم17.يلحرلبصايحونالمأثيا

آسمهوآستتبذكمحاتهلمضلكايوياكينغتمضخنئا

يصمدقيا!م.

يهوذاملكصدقيا

ا-3(ت52ار؟ا-12أ:36أ!21

ع!نةوعضرينإحدىآ!تضدقياوكان18

شنةغشئرةإحدىئئكهآودا،مقلثحين

ينإشمياينفخموطلاقهوأسم!يأورشليتم

كيرياقيتم،الردتنطرفيال!ثمروفغل091ءيبتة

تهوذاوعلىأورشيمعلىالرلتغضص!وكان02

ضدقئاؤلمرد.وجههصأمامصمنفنفافمشديذا

مح!.باقيميلثعلى

أورفحليمسقوط

1(3-أ؟52ا-7،ت93)ار

بد،صدقبايلقيلثالتاسيعيماالسئنيماوفب25

.12ة17حزرخ:15

.13؟17حز؟ا!37اررج:17

.خ22ة8رج؟لبنة:18

.15ة17حزرخ..2
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تبوخذتصمرزخ!،العاضير*المث!رينالعاشير

وتتواوحاضروهاأوزشليتمعلىخيوضييما-جميعمغ

تح!تالمدينةفذخقحب2االمتاريس!حوتها

للضيلثغئثرة!مالحاديةالسئنيماإلىالجصالي

الراجالسصهرمنالتاص!عصصاليوموديئ03ضدقيا

المدينيماس!ويىفبثغرةال!ثئعصبففتغ4ثالجوعآشتذ

ينلبلأالخنودوجميغضدفتاالتيأوهرلت

ينبالقرلب،!السورينتينائذيال!البطريتي

ص-ءصفى

يالمدينيما،محيطونوالبايليون،القيلثبشال!

جيشىفتبع5الادردن".غويىطريتيفيوذهبوا

.،أريحاستهلفيب!تجقواحئىالقيلثالبايلمين

بايللجلثإلىفأخذوة06غنهجيشهتقرنحيحث

ذتحوا7:عقيإوحكمواحماةيأرضي!زبتةفب

ي!يل!طتبنيوأوئقوةعيتييمافقأوائئم،عيحي!أماتمتنيإ

بايل.المماب!وجاؤوانحاس!ين

ا!كلخراب

93:8-.1؟ار2؟أ-ا37إفيأ!2262

فيالخايسيالشتهرينالسثاجء"-اليوموفي8

ضيلثتبوخذتضريلميلثغشئرةالتاسيحةالسثن!

حاشيي!كبيرحرسيهتاياتبوزرادانجاء،بايل

وتصرالرلثقيكلف!هاوأحرن9أورشليتمإلى

الأولكانونفهابةأي...التاسعةالنةفي:2501

؟-5أ:34؟15ا-ت21اررج.مق958سنة

.2،02حز

.مق587سنةةعثرةالحاديةالشة:2

المديخة.جنوبيقعةالورينبينالذيالبابة4

21.ة33ر!حز

23:33.رج:ربلةة6

نموز.نهابةأي!.السابماليومت8

جنودةوهذتم01"الأشرافيبيوبوجميئالقيلث

ائذينسائرنبوزرادانوستى19.أسوارهاكل

قيلئيإلىاللأجئينوالهايىبين،المدينإفيتقوا

ليهنه12-".الصناعينالققرهوساير،بايل

الكرامينتعفنالخئدبقساكينينترذ

صءص!كا

اعمذةالبابليونوخطتم13.والفلاحين

القيكلى،فبالكبيروالخوضنوالقواجمذالنحاس

القدوزوأخذوا".بايلإلىنحاسيهاكلوحضلوا

وجميغوالصححونوالأوانيوالحمكاكينوالرفوث!

الهيكلىفبللعبادةتستعملائتيالأدواب

الحر!عيى،قآئا،تبوزرادانأخذكذيلث65

والقدوزوال!مئكاكينوالضجايرالطسوت

!صنوعابكلوالأتداخوالضحونوالضناراب

ضصنوعابأخذاكما6والمضتي!.الذهب

ص!،

للقيكلسئلبمانالقيلثضنغهاالنيالنحاس

الاثناوقواجماةالكبيروالحتوص!الغمودال!وهيئ

وكان17نحماشها.يكثافةثقيقةوكاتت،عشر

براغا،كثرةثمانيئالغمودينينكلطو4

ثلاثالئاجصوآرتفاع،نحاسيينناجوعلي!

ح!لها،ينورمانحسبيكةالئاجصوعلى،ءأذرع

.نحاسينوالكل

9:8.أ!ل9:رخ

وماثرةنؤأ2!لفي.15ة52اررص!تالصناعة11

.الناس

القواعد:15-7:220ملارجةالأعمدة:13

الكبير!الحوض27-370ت7ملأرج

7:23-26.املرج

:7صلارج:والذبالنحاسمصؤعات!14-15

45-!51
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بابلإلىيسبىيهوذأشب

الأوكالكاهنستراياالحرلسقاياوأخذ18

الهيكلأبوالبوحراشالتانيئالكاهنوضقنيا

الحند،كيلالمدينةينوأخذ91.الثلاثة

قاثدومعاون،المللثحاشبيماينيىجالىوخمسة

المخندين،سيجلتحقأكانائذيالحنل!

أخذفمهؤلاء02*آخرينزخلأوشتين

لببابلقيلثإلىوسماتهمالحرسقاياتبوزرادان

.حماةأرضيفيالضيل!فقتلهيم31،يىبتة

أرصحهم-ينيهوذأسمكانسمىوهكذا

بهوذابحكمجلىليا

18(:74-أ:45)ار

.?.صس5"7أ22
،تهوذاد!نبوخدفصرابقاهمالذينوما

.شافانبنيأخيقاتمبنتجذئياعقييمفؤثى

لمائذينوجنودهمالحيوشيىقادةستمبئفلما23

فيإلييماأتوا،تجذلياوثىبايلميلثأنتشيموا

بنويوخنانتثن!ابنإسضعيل:وهمالمصفا؟

بنوبارنياالنطوفاتىتنحوضثبنومتراياقاريغ

"لا:وقاللهمجذثيافحلف24،المعكيئ

فبتطفواأنلكمفخيرالبايلئينينتخافوا

5-7.:43اررج:26

ليهن25ا"بايللمللثوتخضعواآمنينأرصكم

إسضعياجاءالسئن!هذ؟ينالسماجصالثئهرفي

ومعه،الملكيئالئسلجمنأليشاماغبنيتتنيابن

الذينوالبمابلتين،تجذئياوقتلوا،رجالىعثمرة

الضغيرين،ال!ثمدبآمقا26المصفا؟.فبمغه

ورخلوا،الحيوفيقادةرأصيهموعلى،الكبيرإلى

البايلتين".ينخوفايضرإلى

السجنمنيوياكينإطلاق

31-34(ة52)ار

الشمهرينوالعشرينالا!صاليوموفب27

يستئيوالثلاثينالت!ايعهالس!نيمافي،عثتراثاتي

قرودخ"أوبلصازبهوذا،ميلثيوياكين

غفا،ف!يهامقلثائتيال!نيماوفي.بايلعلىتيكا

الستجنيينفأطتقه،تهوذاتيلثيوياكينغن

عرول!ينأعلعرشتهوجغل،بلطؤكتمه28

شالصيوياكجنوغ!ر92.بايلفيمعهائذين
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وأخنوخ،أخنو!وتذيازذ03يازذوتذوقهقفثيل
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بنوززخياأبيشوعبنوبقيئ36فينحاس!،

بنوأقريا،نتزخيابنوترايوث37عزجما،

بنوصادولق38،أقربابنوأخيطول!،قرايوت

.11صادوؤآبنوأحيمعمى،أخبطولت

اللاويينم!معاكن

غشير؟منهرونتنيشسايهنوهذد93

الجقعةلأن،وتخويهمضياجمهممغالقهاتمين

تهوذاأرضينبحبرون04:لهمكاتتالأدلى

المدينيماحقوذا،وأئا.المراعيينخوتهاوما

بنلكاتتفا"عطيتلها،الئابعةوصمياعها

ة?ص،مكلص

مدنايضاهرونيبني2"واعطيسثتفنةكأ.

46-48:آ؟.ا-91ت2ايشق93-45:

:-66اهآ؟5-21:8بثىق

02-93.:2اي!ىق

13-14.:14بثىرج:ادأ

في.مدينة11اصمإلاهنانجدلا5-42!اة

6594الأول

وأشتموعوتتير.وقراعيهماولبنةحبرون:الملج!

ومراعيهما،ودبير3"وحيقينومراعيهما.

،ص
5"واعطيتوقراعما.وب!ششمس!وعاشان44

ومراعيها،تجمع:بخياينسحبطأرضيمنلهم

وجميغ.ومراع!اوغناثوث"،ومراعهاوغفقحث

"ءعشائرهملكلمدينةغشئرةثلاثمايهم

"لمة4

مددبغشراعطيتقهاتتنيينوللباقين46

.!متسمىو!نيودانأفرايتمأرضينلالقرغة

،7،

يح!بجرشوتم،يبنيواعطيت

تنيأرضيىينمدينةضثرةئلاث،عشائرهم

باشمان.فبمتس!ىونص!وتفتاليوأشيرتح!اكر

،عخماءص،اعطمتاصاص.48

لرهميحسسب-مرريوببي

زأوبينتنيأرضيىينبالقرعيمامدينةخثئرةآؤنتا

اشرائيلبنوأعطىوهكذا94.وزبوأ!نوجاد

فيها.ليسكنوامراعيهامعماناللاوئين

وشمعونيهوذابنيأرض!فياتتيوالمذن05

لهماعطيت،بكرهاشقوائتي،وبنيامين

أيفما.!القرعيما

مغمائانالواتهاتتنيعشائروجمض!51

مانوهيئ52،أفرايتمتنيأرضيىفيمراعيها

وجازر،،أفرايتم.جسلفيشكيمالملجإ:

وتجت4!وأئلونحورن!وتيتأوتققعام53

ءص5ء!

غرباممىيص!سيئطارضيىوفيما55.رمون

ومراعها،عانيرقهاتتنيمقللباقيناعطيت

ومراع!اءوبئعام

وجبحرن،طة.أيض!انجد.16-21:17يثى

.هت21يئىرخ:46

صبطومنةحورونبببعد23ة2الىكأيدت53

أايالون(.وجبثونالتقىتدان
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6؟كل
مغالفذنهذ؟خرشوتميتنيواعطيت5

شرقا:متس!ىشثطيصيأرضيىفي:مراع!يها

سيئطأرضيىنب57.وعشتارولثباشانفيجولان"

ويخأ95.وعايخئموراموث58ودترةقاد!ثىي!ماكر

وحقوقرو06،وغبدونلمقمثتآلاةأشيرسيئعلأرضي

فيقا؟يثنةنفتاليسيث!أرضوفي61.وزحو!ث

،4

.وقرتخايهاوحمون،الجليل

4

هذ؟اعطيتقراريتنيينوللباقين62

ربولون:س!ئطأرضىفيئ:عراع!يهامغالمان"

شرقىزأوبينسيئطأرضيىوفي63،وتابوررمونو

ويهصةالس!هليأباضر:أريحاتجالةالأردن

جاد:سيئطأرضيىوفي65.ويقغةوقدجمؤت64

وحشبون664وقخنايمجلعاذ،فيراموتكل

وتغزير-

يساكرمواليد

وفوةئولاع:أرتعةشم!اكروتنو7

ورفاياعزير:تولاغوبنو2.وياشول!-وشيفرون

وكانوا،وممموثيلويبعائموتحمافيوبرشيل

وكانأشداء.وئقايلينآبائهمبيوبرؤساة

وس!ثألفاوجممترينآثخينيداؤدأئامفيعذدفم

تززخياوتنوتزرخيا،:غريوآبن3.مئه

وكانوا،وت!ئ!ياويوثجلوغوتدباميخائيل:أربعة

كل-!ر
ينواكزوا4ابائهم.بيوترؤساءكلهم

سيتةقواليلإهمينلهمفكان،والسنينالزوجاب

من،جممبغاوأن!يبا،وهم5.مقاتلألفوئلاثون

.7آفيعيرىهوجمر؟7012

7-03.8:تكرج.نقاليأم:بلهةة13

مماتلىألفوثما.نونسبعةيسئاكر،عشمائركل

جبالب.

وجادبنيامينموأليد

وباكربالىوهم،ثلاتةبنيامينوتنو

أصبود:وهلخمسة2باوتنو7.وتديعئيل

رؤساثكلفم،وعيريوتريمولثوغزشيلرغري

أنبائهمعددوكان.اوأشاوتجبابرةعائلايهم

باكروتنو08وئلاثينوأرتعةألفاوعشرينآئنين

وأليوعينايوأليعزرويوعا!ثىزميرة:وهميسعة

وعلاقئا.وعناتولتوأبئاوتريمولثولحمري

صمه?6كا9
،اشذاةوجبابرةعاثلايهمرؤساةكلهمنواو

وآبن01.ومئخالبألفاعضرونإليهموجا

تعيئى:وهمسبعةتلهانوتنو،تلهانتديعئيل

وقىشحيشوزيتانكنعتةوأهودوبنيامين

عائلايهمرؤساةكانجوا2هؤلا"كل.وأخشماخر

ألفاعثمرسبعةإلييموتنتحص!،2اأشاوجبابرة

وحفيم،ش!قيم:عير!وآبنا12.ئحارلبومئتا

حوشيئم.أحيروآبن

نفتالميمواليد

!ءص.ص13
وجويىتحصيئيلوهم،اربعةنمتاليوبنو

ص?و
تعقولت.جاريإ!بلفةنسلين،وشلومويضر

من!ىمواليد

صصأ14 الارامئإ:جاريييماينمنتىوبنا

ماكيروآلخذ15.جلعادأبووماكيرإشريثيل

اخيهماآسئم.وشئفيتمحفيتمينيكلزوجة

وكانصففحاد.الثانيآبنيماوأسم،قعكة

.2:لأايثى،26:32عدرج:شميداعت91
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آمرأةقعكةووتدت16،تنينلابناتلضفقحاد

وآبنا4فرثوشارضنوحمثفماوتذينيمماكيز

.بدان:أولاتموآبن17.وراقئمأولائم،فرشن

ووتدت018مشممىبنيماكيربنيجلعادبنوهؤلأء

وقحقة!وأبيعززإبخ!ودهمولكةجلعادأخ!ث

وشكيئمأخيان:وفئم،أرتعة4شميداغوتنو

وأنيعام.ولقحي

أفرايممواليلى

وتذوشوتاتحع.شوتاتح:أفرايتموآبن

ألحادة،وتذوتح!ث،تحثوتذوبردبرذ،

وتذوزابادراباذوتذوغحث؟3،تحثوتذوألعادة

فقتقهموألعاذ.عززوتذوشوتاتح،شوتاتغ

ليأخذوانرلواأفرايمتنيلأنجترجالا

،كثيرةأئاماأبوفمأفرايئمفناخ22.عاشبتفم

آمرأيإ.مغأفر)يمءوناتم23.ليعزوةإخوتهلموجاء

نرتتجتجةلأنبزيعةسماةآبناوولذتفخيلت

،شيرةآسفهاآبتةىلأفرايتموكان24تيييما.يخأ

وأزينوالعلياال!ئفلىحورونتيتتتأوهيئ

رفغ،آسمةآب!أبضا4لهوكان25.ش!يرة

وأليثع26،رشفبنتلحبنتاحن:وبنوة

نولإ.بنويشوع27،تعدانبنكموردبن

و؟28

بابلبيتكانتوص!ايهنهم9واملاكفم

وشكيتمجارزوغرئا،.تغرانوشرفا،وتوابقها

متسئىولتني92وتوابغها.عيةإلىؤلوايغهما،

وجمجذو،ؤلوايغهاوتعتلث،ونوايغهاشانتيث

اللاثحةتكونوهكذا.أفرايمأوبريت:لهوكان:25

-2521-!للاثحةامتداذا-227هآفي

ببنهنااحمهمالواردللأشخاصآخرذكرأنجدلا93

مسايهنكاتتهناك،وتوأيعهاودوز،وتوايعها

جقول!-بزبوسصبني

أشيرمواليد

وبزيعة،ويشويويشؤةتمتة:أشيروتنو؟3

ومليهثيل،حابر:بزيغةوآبنا031أختهموسمازح

وشوميرتفليطوتذوحابر"32.يرزاوتأبووهؤ

ص،كل،

فاسأ:تقليطوبتو33.اختهموشوعاوحوثام

وزهخةآخي:شاتروتنو34.وغشوةويضهاذ

صوقحأحيإ:هلاتموتنو35.وأراموتحبة

سوح:وتنوصوتغ4.36وعامماوشال!ثىوتمناع

وفودولاضر37ويمرةويري3وشوعاوحرنفر

تفنة:تثروتنو38وبئيرا.ويثرانرووضيفشتةوضضا

وخنيئيلآراحعلأتوتمو93وأرا.ويسفة

زؤساءوكانوا.أشعرلنوهؤلاءو04.!؟ -.كلورصا

وقادةضشهورينأشذاءوتجبابرةآبايهمبيوقإ

سيتةعدذهمإليهمتنتسبونوائذين،بارزبن

ئحاردب.ألصوعشرون

بنيامينمواليد

حضبعلى،وهمخمسةبنيامينوبنو8

ونوحه2وأخرخوأشبيل:يكرةبالى:أعمارهم

وأبجثوع"وأببهودوتجيراأداز:4صباوتنو03ورإفا

وتنو6.وحوراموشفوفان!وخيراوأخوخونعمان

ومئكانعائلايهم2رؤساكانوااتذينأحود!ا

نعمان:هم7،قناخة،إلىنعلواثم،جبع

أشبر.ءصناأ

قريةةمناحة13آنطالواددأبيابن:أحود؟806

.اقدسشرقيجنوبيأسيالئلائةبعدعلىتقع
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نقئفمائذيهؤ،وأخيحودغراأبوتجبرا،وأخيا

أرضنطا.تنون"يتميشحرانوكاس8،تناخةإلى

ص?2-5ء
امراتييما،وتغراحوشيه!طلقانتعذ،موآلت

وتيشاوطئ!ايوبالتأمرأييماحوديث!ينفؤتذ9

كانواوهؤلا-،وئرتةوض!بياوبعوص!01وملكام

حوشيممقأيفماوولد11عامملاتهها.رؤسا-

عاير:ألقغلوتنو12.وألقغلأبيطولتأمرأييما

وتوايغها.وئودأونوتنىائذيوهؤوشايرويشعام

يعائلايهحارئيح!ينيوثحتغبزيعةوكان13

وتنو14.ختس!كانوطرداأيلونفبسكنا

وغرادورتذيا15وتريموتوشاشتقأخيو:بريعة

ويوخا.ويشقةوميخائيل16وعادر

وحابروخزفيوتحثملأمرتذيا:ألققلوتنو17

وتنوشيضعي؟91ويوباب".وترلياةويثممرافي18

وصملتايوأليعيناي02وربديوريريراقيم

وتنو22.وضيمرةوبزاياوغدايا21وإيليثيل

وغبدون33.وإيليثيلوعايريشفان:شاشتق

وغنثوثياوعيلاموحننيا24وحانانوركري

ثسمثرأي:يروحاموبنو26.وفنؤليلويفذيا25

وركري.وإللئاوتعرشئيا27وعثفياوضتخريا

مواليلإهم،بحستب،عائلاييم2رؤساهؤلاء28

أوزشليتم.ليئتسايهئفموكاتت

فيها،وسكنجبعونمديخةتعوثيلوتنى2

ثتم،غبدونالبكروآبئة03.تعكةآمرأي!وآسبم

وأخيووتجدوز3آونادابلموتعلوقيثىضور

أبناوهموسكن.ث!ماةوتذومفلوث32.وزاكر

بيامين.تبيلةمنةضحرايمة8

35-38.:9رجة92-32

؟6-13ة4،9!4صم2فيبرد!مريبعل134

03!غشرييم2أبناساثرمغأورشليغفي

شاولالملكذرية

93-44(ة)9

وتنو.شاوكوتذوقيش!،قي!ثئاوتذونير33

وإشتغل.وأبينادال!وقلكيشوعيوناثان:شاوك

روص.34
ميخا.ولذوتريتغل،قريتغلولذويولاثان

وآحاز.وتاريمومايلثفيثون:ميخاوبنو!

علقثوتذوسغدةئوغدةولذواحار36

وموصا37ءموصاوتذورثري.وليثريوغزموت

ألعاستة،وتذوراقة،راقةوتذويئعا،بثعاولذ

وهذ؟تنينسيتةولأصيل38.أصيلوتذوألعاستة

وشتغرياوإسماعيلوبكروغرريقام:أسما"وهم

رو،

اولأم:اخيهعايقوتنو93.وحانانوعوبذيا

أولاآتنووكان04.وأليمقطوتعوشى،يكره

وبنوبنونلهموكان،سصهامورماةجبايرةيىجالا

مرهؤلاءكل-وخمسينمثةبقغواكثيروننجين

بنيامين.تنيينثتكرهم

العائدونالمسبيون

يححتباشراثيلتنيجميعوأكتضت9

اشرائيل.ملوفيميفرفيمذؤنونوهم،أنسايهم

عللفمجمقائابايلإلىيهوذاشد!وس!بيئ

السئثيينالعاثدينأولوكان2.للرلثخيانيهم

الكقنةفئموئذيهمصف!همفيالئكزإلى

اشرائيل.تنيمقالقيككوخدمواللاودلون

وبنيامينتهوذاأسباطمنأورشليمفبفسكن3

مميعل.أرمفيبوشت

70.72نح07؟:2صرج:902-3
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بنغقيهودبنإعوثايومضدمى-:وأفرايتم

بنفارصنتنيين،بانيبنإمريبنعمري

غسايا:تهوذابن!شيتةتنيوين5تهوذا.

تهوذا:بنزارحبنيوين6.وبنوةيكره"،

وين7.وش!عونمثبماشمتوأنسباوهم،يعوئيل

بنهودويابنضث!لأتمبنستفو؟بنيامينتني

بنعريب!وأيتة،يروحاتمبنويئنيا8،قسئنوأة

يثنبا.بنزعوثيلبنشقطيابنوشث!لأم،جمكري

د،ص-ص،هصأ9

وسيتهمئبمايسحقواليدهمبحسبهؤلاءونسبالم

!!

عاثلايهم.بيوت2رؤساكلهم،وخ!مسوذ

أورشليمال!اكنونالكهنة

تذعيا:أوزشليتمالحمايهنبنالكقن!ومن01

بنيجفميابنوعرزيا11وياكينويوياريحب

أخيطولت،بنمرايوثبنيصادوقبنمشئلأم

بنروحماتمبنوغدايا12التإ،قيكلهـئيسي

بنغديئيلبنوتغسايقفكيا،بنيفشحوز

إقير،بنقشتليمي!تبنشث!لأمبنتحزيرة

،وسيتونمنبماوستبغأف!2وفموأنم!يبا2هؤلأاكل3

!هس

فيمقتلإرونورجالاعائلابرؤساةكلهم

القإ.قيكليجدم!القيامس

أوربث!ليمالساكنوناللاويون

أوزشلغ.السصاكأ.ءء.صاللأ.س،1
.--صاويي!و+سا

،وص

بنيم!نحشئيابنيعرريقاتمبنيحشول!بنشمغيا

بنوقتتياوتجلاذوحرشى!اوبمبفر،قراري

بنوعوبديا16،آساتبنركريبنميخا

بنآسمابنوبرخيايدوثونبنجلالبن!مفعيا

النطوفيين.قرىفبالسئايهؤألقاتة

في3.:2رج.ذيلةعثيرةمن:أو؟شيلةبنيمنت5

9994الأول

أ!رشليمالساكضنالبوابون

فيالسحاكنينالت!هيكلتؤابومن17

و"كلصقي،وط

واخيمانوطلمونوغقوبشلوم:اوزشليتم

إلىو18.رثيستهمشلوموكان.وأنسيباوهم

المللثتؤاب!تدخلعلالجدمةيئوارئونالآن

الاويين.تسايهنتؤايىتبلأوكانواثترقا،

قوزخبنأبيآسالتبنقوريبنوشفوئم

لأبوالبخراسئاكانواقوزختنيمنوأنسيبارفم

قبلينآبا"وهيمكانكما،صالاجماعخيم!

وكان02الرل!.شصبمحليمالمدخلحراسما

وكان،قبلينعقيهمرئيمساألعازازبنينحاسى

أيضامشفميابنركرياوكان21معهالرلث

التوابينهؤلاءجميع22.صالاجماعحيمهبوال!

والقدايخل،الأبوالبيجراستيماالمنتخبين
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.صصباح

شيلو.ةالعبرية
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-الآخروناللاليبون

علىالمحافطةتؤثىتناللأوتينوين

تغاوتهافكانواالرب"،قيكلفيالجدميماآنييما

تعذإليهوأعادوهامكايهاينأخرجوهاكلما

40

ساثرامرإليهماويهلتنوينهم92.الجدمة

والحخوروالخمرالسمميذوأمر،المقاسيماالآنبة

ص،س

تهتمونكانواقنالكقنةصبينيوين03.والاطيالب
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سء"ص4،

مغنينكانواالذيناللاويونوالرؤساة33.ستئب
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وليلا(3

!كرهمسمقاتذين4لوناللاوفهؤلا-
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81:92-)38
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وإش!غل.وأبيخادال!وملكيشوعيوناثان:شماوك

ح.28:4أصمرج:جلبرعجبل:0101

ميخا.ولدوقريتعلقريتعلىولدويوناثان04
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بئعا.ولذوموصا3"0موصاولدوفيئري.وفيثري
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بييه،أهابوجحيع،الثلاثةوتنوةشاولفات6
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لبداوذإلىاصائيلتنيجميعوأقتل11
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ورلوسي!اتقتلقن"كل:اليومذيلثفيوقاك6
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داؤدوأقاتم7.رثي!ئافصاريبوسئاوتتلصروية

المدينةوبنى8.داودمدينةوستهاةالجضنيفط

سائرئوآلثوتجاد،خوتهاقلوفاين،خوليين

والرلث،عطقةيزدادداودوكان9.المدينإه

مقة.القدير

الأبطالهبرمشا
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ساغدواائذينالأبطاليالقاد؟أسما"وهذ؟01

كماميكاليقيموةاشائيلبنيقيجميعغداود

الثلاثهرئي!ىالخكمو!ببنيثثعام11:الرب9قال

فقتلهممئةثلاثعلىالرمحقزاثذيالأبطال

بيىدودوبنألعازاروتعذة012واحد؟س!بفربة

وكان13.الأبطاليالثلائهأحاوهؤ،أخح!وخي

الفيسطيونوحمثذ.دئيتمفسىفيداودمغ

يىجالفأنقرتم،شعيراتزروعءحقلفبجي!ثئهم

وستطألعازارفوق!"ا.الفيسطتينأهاتماسرائيل

فأحرر،الفيسطيينوهزم،داؤدوأنقذالحقل

بحتلهاأنتبلأورشليمأويبوسصكان:أليبوصيون:4

.21:اقض؟15:63يثىرج.داود

.أخ5ة9املرجت8
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سكبهبل،ينهيشرلتأنشاء!ا.داودإلىبيما
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لحم،بئتمندودوبنوألحانافي،يوآلب
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الآخوخيئ،،-.وعيلايا-لوشاتيوسيثكاي2

النطوفاتيئتعتةبنوخاياالنطوفاتي؟،وتهراي03

وبنايا،بنيامي!تنيحبغةينريباقيبنوإتاممب31
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تشاورواالملطضيئملوكلأن4بساجمدوهم

إلىشيد؟زتجغلو"ماذاوقالوا:تثتهمفيما
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إلىينتح!بون،جبارفتىوهو،صادوقمعاقائا

ثلائة.شاوذأن!يباءبنياينتنيومن003عايليه

موالينالآنإلىكانواأن!بحائهمعظمآلأن،آلأدت

مئةوثمانيألفاعشرون:أفرايتمبنيوين31.له

عاثلايهم.ليئلهمالضشبهودالخبابر؟ينحئابى

ألفادث!رئمانية:شئتىسيثطيض!ومن32

جم!ماكر:بنيومن033تيكاداودليقيمواآختيروا

ولهم،أمرهمتحتأنسباثهمجميع،قائدمئتا

وبالوق!ب،أشراثيلتنوتفغقهأنتجبيماجمفم

خمسونةزبولونتنيوين34يمغلإ.المناسيب

يلقتاليوتستجذونللحرلبيخرجرنيحنألفا

ةاقيأ!ث:!اليتجنيوين35واحلإ،يقل!ب

،"ءصصكل

،.والرماحيالتروسالفاوثلاثونسبعةومغهم

مئةومي!تألفاوعشرونثمانية!:دانتجنيوين36

ألفاأربعونأشيرتنيوين37.يلمتاليجاهزون

للمتالي.ويستياونيلحرلبتخرجونجممن

افهممجثى.النعىوسيد.جذاعطئاجيثا:23

تنيينألفاوعئ!رونمئة:الأردنشرتبئوين38

مستتحين،منىيصيوتنيجادوبنيزأوبين

الحرلب.أذوابيجحيعص

مستعاونحرل!رجالجميعهمهؤلاء93

يح!ثنمليثبمابقلولبحبرونإلىجاؤوا،يلمتالى

إسراثيلتنيصجميععلىميكاداودييقيمواالم!

هذ؟فيواحداقلئاأيضاإصائيلبنيسائروكان

،أتامئلاثةداوذمغهناكوأقاموا04.الغايإ

ينقوجميمتنولهمأغاةيماويشربونيأكلون

حتى،أقربا"وفموكذيلث".وال!ث!رالبالطعامص

علىبخبؤيأتونكانواوتفتاليوزبولونت!اكرتنو

ينويطعام،والبقروالبغاليوالجحاليالحمير

وبخمر،زبيبوعناقبل!تينوأقراصيىدليتي

فيفرحكانلاته،كثيموغ!نموبقروزي!ؤ

إسراثيل.أرضي

العهدتابوتنقل

1(أ-أ6:عم)2

المئابتاد؟صجميعمغداودوتثماؤز31

تنيينالمجتمعينلكلقاكثئم3والألوفي

هيهذ؟وكانتتوا!قونكشم"إلق:اىاثيل

فيقومنابنيسائرإلىفلنرممل،إلهناالر!مشيثة

لبواللاويينالكهنة-وإلى،كئهااصرائيلأرضى

غهدتابوتفنرجع3،إلينالتجتيعواتمايهم

فخس!ن4".شاولأئامفيأهمفناةائذيإلهنا

!در

عليإ.ووافقواصكلهمالمجتمعينعيودبيخأذيلث

حدو؟يناشراثيلرجاليكلداودوجقع5

الجيثى!هذامثلمحمعأنوحدهيتطيعالذانأي



14505و13الأولالأيامأخبار

ينالرب"غهل!تابوبلتقل!ليبوخماةإلىيضر

تعقةإلىبيموساز6أوزشليتمإلى*يعاريتمقرييما

فناكينليحيلوايهوذافبتعاربمترييماأي

الكروبممص*.علىالجالساللهعهدص!ابو!

تيبينبهوجاؤواجديدهقركب!علىفحقلوة7

أبينادأل!،آبناوأخيو،عرةوكانأينادال!

بنيوجمجداودوكان8.القركبةيسوقالؤ

علىوئخشيدونيوافمبكلترفصوناسراثيل

والجثوفيوالارفوفيوالربالبالقيثارابأنغام

عثرتكيدونبيذرإلىوصلوافلما9.والصتوجص

الت!عهل!تابولتإلىتذةعرةفحذ،الثيران

عزةعلىالزد!كضسبفآشتذ01.وأصسكه

هناكفالت!التابوتإلىيدةمالأنهوصربه

ضرلبالرد!لأنداود"فآغتاظ.اللهاهام

ءعرةفازصىالموجممغذلكعي4ولذلك،عزة

فيالرلتينداودوخالت12.صاليومهذاإلى

"

الرلبغهدصتابوتابق"كي!ةوقاكاليومذلك

ص،ء5-

إلىمغهياخذةانداوديشاو!13؟"جمندي

الجئي.آدوتمغوبيذتيافيفؤضغة،أوزشليتم

أشهر،تلاثةهناكالرب2غهل!تابوتفتقيئ14

ؤر*.مماكلأدوتمعوبيذتيتالرب!فبازك

الفلسطيينعلىينتصرداود

أ-16(ا-هصم5،2-39:)رج

إلىؤفذاصوزتيلثحيراموأرسل14

قرية.ح13:21عدرختحماةلببو:1305

21!.:6صمأرخ:يعاريم

22.:25خررج6.

8!.:6صم2رج:عزةفارص؟11

فتتؤا،وتخاتينوتحارينأرروأخشا!تداؤد

تيكاأقرةالرل!أنداؤدوعردت02داودقصر

شعيإ.أجلينئفكهوغنهتمإسرائيلتنيعلى

أورش!ليتم،ينوزوجاتجوارقيتهوأئخذ

تهالضولودينأ!طةوهذ؟".وتناتتنونتهوولذ

وسئليمانوناثانوشوبال!شموغ:أورشليتمفي

ويافيغوناقجىؤلوجةوايفايط6وأليشوعوبيحار

وأليفلط،وأليداغوأليثتغ

ير-ص2

علىتلكاضيغداودانالفيسطيونوس!يئ8

فقيتميمحارتييما.فضجدوا،اشراثيلصجميع

وجاة09حصينقو2إلىفشك،بذللثداؤد

الزفائيمص*.واديفيوآننثترواالفيسطتون

يمحارتهأصعد"هل:الرل!داود"أفسأك

تهفقال؟"يديإلىت!حملمهموهلأالفلسطين

.((تدكإلىالفيسط!بنفاشتلتم،"إصغذ:الرب2

وضرتفم!فراصبتمتعلإلىداؤدوزخص11

كال!ئيلى".أعدادأجتاخ"بيديوقاكفناك

فراصيتم.القوصعتعلذطثشميئولذيل!

.صءص!

داودفاقر،هناكاصناقهمالفيسطيونوترك12

بالتار.فاحرقوهارجاله

-صصص،

واديفبوانتشرواالفيسطيونوعاذ13

يفطه،غ!ماالرل!داودفسأك14.الرفائيمس

ينبل،يوجهوجفاتهاحمهم"لا:فأجابه

فإذا!1.التلحتمصأشجارتجا؟ين،خلمهم

أشجاررؤوسفيخطوابصوتستمغت

26؟4-ه.رجة،1

أورشلبم.كربىجنول!يقع:الرفاثيم،ادى:1409

واديتربالرفاثينوادىفطعكان:فراصيمبعل؟11

جبحون.
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!ردبأماملثخرقيالرد!لأن،ضقذثمالبلصمص

الزلثأمرةكماداودفقعتم16".معسكرهم

قدخلإلى،جبعونينالملسطيينوضرلت

الأرفيكلليئداوذآسموآنت!ثر17حارز.

تهابونه.الأتمصجميغالرلتوجغل

العهدتابوتلنقلالاستعداد

وهياصداوذمديةيخأبيوتاتهداودوتنى51

ثم2.خيمةتهونضتالت!كهدصيتابوبتوضغا

اللأوتين،غيرالغهل!تابوتتحمل"لا:قاك

إلىوتخدموة،لتحملوةآختازفمالرل!لأن

إلىامرائيلتنيكلداودوجقغ3الأبلإ".

الذيالمكال!إلىالغهدصتابوبلإصعا؟أوزشليتم

واللاوئين،هرونداود.بنيوآستدعى04لههيأة

وعلىرجلأوعشرونمثةقهاتبنيمنفجات5

يثتالزتراريتنيوين6،أوريثيلرأسييم

حرشوتمتنيوين7،غسايارأسييموعلىوعشرون

تنيوين8،يوثيلرأممهموعلىوثلاثونمئة

تنيوين9،شضغيارأسيهموعلىختال!أليصافان

تجب2شأو11،إيلي!يلرأسمهموعلىثمانونحبرون

غمينادألث.رأشهموعلىع!ثتروآثنامثةغريئيل

وأبياثازصادونالكاهتينيداود"وآستدعى

وشتقغياوئوئيلوغساياأوريئيلواللأوتين

رؤسالمإأنئم:لغوقال13وعميخادالتوإلجيئيل

أنتمأنفسكمفطهروا،اللاوئينآباثكمبيوت

جازر:.ح3:4ملأرج:جبعونة16

ح.25:هصم2رج

.بويهتموا:أو.وبذموهة1502

.01:8تث:ج

ئأله.لملأننا:أونحبدهلملأننا:13

،يرهـصرو

الىب2غهدتابوتيتصيدوااللاويون2وكموأنسبا

ته.فثأئةائذيالقوصعصإلىإسراثيلإليما

التز؟فييتحملوةهناكتكونوالمنلائكم13

خستما!تعمذةلملأنناإلهناالزب،عاقتنا،الأولى

أنفسهمواللأو"لونالكقنةفطهر14بيما"+أمر

اىائل.إلهالزلثعهدتابولتييصعدوا

وقضيبمهنامن2.بقضيحب!مماللاوئونوحمله15

موسى.لسالطعليالرب"أمركماهناذ،ين

ينيعينوأأناللأويينرؤصاءداودوأمر

الجناء،تآلاتولاجمبينمغنينأنسب!ائهم

أصوابيرغص،والضنوجصوالرلالببالقيثارالت

ص؟ىس

يوئيل،بنقيماناللاويونفاختارأ7.صالفرح

قوشتيايبنوأثيانبركيابنآسالتأنسيبائيماوين

ينيمساعذيهموآختاروا18.تراريبني

ويحيئيلوثتميراموثوتثزئيل3ئازصاللأوتين

وتقنيا،وأليففياوقتثياوقذمئياوبناياوأليآلتوعئي

المغنونفكان91.التزاتينيوتعيئيلأدوتموعوبيذ

بصنوجيضربونوإثيانوآسا!تقيمان

ص-ص

وشميرائوثلموتعزثيلوزكرئا02،النحاسي

يلعبونوتناياوتغسياوأليآل!وعنيوتحيئيك

وأليقفياومتثيا21،العاليالئغم!علىبالربالب

بالقيثارابيلغبونوتعيئيلأدوئموعويذوجمقنيا

رثيس!،كننياوكان22."الواطئالئغمءعلى

لأنهالجخاءعلىبدربهم،الجناء-فياللاويين

تؤاتينيوألقاتةلمترك!وكان23بإ.خبيراكالى

بقضب:.51-ا:،عدر!:اللاويون:15

13-14.:25خررج

ابن.:كلمةتردزكربالعد:18

أوتار.بثانية:أوالواطىالنغعلى:21

النقل.:العبريةفي.اليونانيةفيأهكذاالغناء.:22
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ويوشافاكاوتثنئلش!بئياوكان24،العهديتابولب

ينفشونالكه!نةوأليعزروبناياوزكرياوعماصاممب

وتحياأدوموعوبيا،الغهل!تابوبأممامبالأبواقي

.التابوتتحرسمافي

أورشليمإلىالعهكتابوتانتقال

12-91(62:)2!م

وقادةاسراثيلتنيوشيوخقدازدوذ

تابوتلحصجدواأدومعوبيدبيت!إلمطالألوفي

ممبعةوذبح!وا26.عظيميفرحالرل!عهد!

حامليالاويينالله!ليع!نكباسيوسمبعةعجول

حاماباللاوتينوجميعداودوكان27.الئابوب

ينحتئالابسينرئيسئهموكخنياوالمغنونالنابوب

ء5،س

كتالؤ.ينافودداودعلىوكانكتالإ.

بالفتابالتابولتجميغفئمإسرائيلتنوفأصغذ28

يرء

والربالبصوالصنوجوالابواقيالصورويصوب

ءوالقيئاراب

داودمدينةالرل!غ!دصتابوتدخلفلفا92

فرأب،الئايخذ؟ميئشاؤكآبتة3ميكاأطتت

قليها.نمبفأحتقرئهويلعبيرقص!داودالمللث

7،-48(،1:!56و69!-15ا:501)ص

وستطووضعوةالغهدتابوتوأخذوا16

خزفابوقذموا،داؤدتهتضتهاائتيا!يميما

ينداودفئغولضا2.الر!أمامسلاتهوذبائح

بارك،ال!سلاميماوذبافحصالمحرقابصتقديم

واحل!كلع!وؤزغ!الرد!يأسمسالشمدت

ينكمشتةخبزرغيص،ونسا!يىجالأ،ينفم

.اح9ت6صمرش!32؟516

،32:92تكرج.يعقوب؟أو.اسرائل:13

.*بيصبوالرالتقحص

تابوبأمماتمإماخااللأوتي!ينداودوأقاتم4

اشراثيلإلةالرب"ويحمدوال!ذكرواالغهد

بالصنوجآساهـتيقياد؟وذللث5.ويستححوة

وشمههـاموثيعيئيلومشارقي،زكرياياعاه

أدوتموعوبيذونباياوأليآلتوتئثئاوتحيئيل

وبنايا6،والقيثاراقيالربالبمنتآلالتوتغزئيل

تابوفيأماتمدائفابالأبواقيالكاهبنوتحزيئي!!

آسالتداودكلمتالحينذيلثوفب7.الع!دص

النشيل!:يهذاالرلثشسبيحسفرقي!وأفراد

حمكنعث!يلى

بآسمهوآدعواالرل!إحمذوا8

!ه

حدثوا.ياعماي!الشعولبوفب

وزئلواتهأتحثيدوا9

عجائيه.صجميعفيوتأملوا

القاومي،بآسمه.أتباهوا

الرب".طايبيتلودثولتفرخ

وجمزته،الربىآطلبوا11

حيؤ.كلوجقهوآبتم!وا

صنغ،ائتيعجائمهأذكروا

قمإ،وأحكاتمآياي!

،عبدهاشراثجل!نم!لياا3

آختازة.اتذييعقوتتنييا

إلهنا.الرب!هو14

أحكامه.كلهاالأرضيفيط

،عهذةالأبدإلىآذكروأ15

جيلى،أل!إلىوصثتة

ت+ا.35

13.:328،:726،ة12تكرج.ا-618
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إبراهيتم،مغقطغةائذيالغهذ16

لإسخق.حتقهااثتيواييز

لتعقول!،فربضةاجعقه7

أبدلملا.عهدالإسرائيك

4ء

كنعانارضناعطيياللث:اقاذ8

".نهلبنيلثييراثي!ثمه

ئخصىعدداكانوااحين9

فيها،وغزداءقليلين

افيما،إلىاميماي!ئنتقلين02

مملكبما.إلىمملكةوين

تظيمه!أأحداالرب4تذعصلم

أجيهم،ينملوكاوأنذز

آخترتهم،ائذينتقسوا"لا:قاك

-".ألبيائيإلىئسيئواولا

الأرضي،جميغياللردبرنموا

يومءبخلاصيما.إلىيومينتجمئروا

بتجده،الأتمفبحدثوا

لاص

دغجائبه.الشعودبصجميعوفي

تهفقللواعظيمالرب5

الآيهةص.صجميعتونوترهول!

أصنامالشعودبآلهيماجميع

.الس!ماوابصايغوالزب4

وجهيما،أماتم4والخلاالقجا27

2،والحهااليزةمقاييماويخأ

ء؟

الشعودب،قبايلياللرب"إعترفوا28

،والجر؟بال!قجل!للرل!إعترفوا

آحميما.يمجل!لهإعترفوا92

3-7.:25ئكرجة21-22

،ه:101مر،3:11عز131:هأخ2رخ34:

61الأولبام

أماييما.إلىبتقلإمةتعاتوا

قذشيما.تهاءيخأأسجدواوله

الأرضيى.جميغيامنهإرسدوا.

.يترعرعفلن،الحاتتمشتهؤ

الأرضى،صوتبتهجال!صاواتفلتفرحص

.((الرلبهو"ملل!:صالأممفيولمناد

مه،خليقةكلالبحري!يج

فيها.ماكلالبرئةؤلتبتالجص

الربءأماتمالغالبشخرل!رنثم33

الأرضي.قيلتحكتميأتيحين

صالح،لأنهالر!آحمدوا(!

.،رحقتهالأبل!بالى

خقضنا،اللهيا"خلضنا؟قولوا35

أنمذناالأتمصوينوآجقغنا

الفذوسنآسقلثيتحقذ

".للثبالتهليلرب،ياوو!اخير

اسراثيل،إلةالرب"تباذك36

الأبد.إلىالأزليينتبارك

وهللوا)آمين((،؟الثتصبمجميعفقاك

للىد!.

وجبعونأورشليمفيالعبادة

أماتم،هناكونرقتهاسالتداودؤلرك37

بلايومكلبالحدمةليقوموا،الرل!عهدتابولب

تديثون.بنأدوميساجمدهمأنعلى38،آنمطاع

أدومعوبياوكان.والسئتينالثمانيهأنسيباييمامغ

وأنسيبا"وةالكاهنصادوقأما93.بؤاتينيوحوصة

علىالرلثتسيهنيأماتمداؤدفتركغ،الكقنة

.33:11أر؟أ:136؟آ118:1،9؟ا:701

.ح4؟3ملار!:جبعون:93
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محرقاب""ليقذموا4تجبعونيخأاتذيالخل

،آنمطاعيلا2ومساصإحاالمذتحصعلىللربر

التيالرب"شريعيمافيمكتود!هوماحسسبكل

قيمانمعهموكان94.إسرائيلتنييهاأمر

؟كرستقيفنآخييرواائذينوسائروتذوثون

الأبد.إلىرحضتهلأنالرل!لتحضدواأصماثيم

امريتؤثياأنويدوثونقيمانعلىنو

+ا
دت!.الإفشادعنذالجفاءوآلاتوالابواقصالصنوج

بوالن.فكانواياوثولنبحووأما

واحدكل،الش!حبجميغآنضردتثتم

.تيي!!أهلعغلمقيغداودورتجغ،-تييإإلى

ناثاننبوءة

أ-17،ت7صبم)2

تاذتصر؟،فيالتيأسكنولما17

،أر!*م!نقصريخأمقيم"أنا:الئبييناثان

خيمإ"-فبمقيمالرب"غهدصتابوثتيتحا

لأنباللثلبماكل"إفغل:ناثانفأجاته

.1(معكب!الر

:!ا!انالرب4قاكالليقيمايللثفيجمث3

الرب؟يقو3ماهذاداود:يعبدي4!قل

بيتاسكثتما5؟ل!ئكنايبيتاليتبنيانت"أ

هذاإلىيضرينإسراثيلتنيأخرختبومصين

إلىمكالؤجمنخيمؤفيأسيركف!فبل،ساليوم

.2"-26:91!مرج؟43

خي!ة:.؟ا؟هصم2رنج:أرزمنقمر؟1701

.17ة6صم2رج

علىرئيا.اا:16اصمرج:افنموراءمنت7

.2:هصم2رص!:اسرائبلشب

17955و16زل

اشرائيلبنيصجميعمغتسيريكلوفب6.آخر

نأأترتهمائذينرؤسما!مصينأحذاأسأذلم

تيتاليتجنوالميماذا:شعبيإسراثيلتنيبزغوا

يقولطماهذاةداوديعبديفقل7الأزر؟ين

جمنالحظير؟،ينآخترتكأنا:القديرالرلت

تنيشعبيعلىرئيسئايتكون،ص"الغنموراء

،سيرتخيثمامغلثوكن!ت8+،اسرائيل

وأقصت،أمالجثي!أعدايلثجميغوأتذت

الأركيما،فبكالعظماءعظيفاآسماللث

وغرسئئة،إسرائيلتنيي!ثعبيمكائاوتجغفث9

تنويعودولاصتعذينيترعرغفلامحاي!فبفثتت

يويمإك.ا،قبلجمنكمايضطهدوتهالث!ر

جميغينوأزختلثإعقيهمحاكما%تصتلث
ء42

للثستاقيميانىاخبركالر!روأنا.اعدائلث

مغوزقذتأئائلثآنتقت"وإذاتسلأا

ائذيتسيكينللتخلفاأقم!ت،أبائك

بيئاببنيافهؤ2،ل!ئفكةوثبتضابثمقلخرفي

4ء-و
انا013الابد"إلىمفيههعرشاثبتوانالاحمي

رحقتيوأما،آبئنا!لييكونوهؤأبالهأصن

كمانائذيشاوكغننرعتهاكماعنهانزعهافلا

علىثايتينيومفككتسفلثيمونبل14،قبتلث

إلىراسخايكونوعرشلث،وجهيأماتمالدوأم-

هذا-بجميعداودنالانفأختر015الأبدا(

كفها.الرؤياوهذ؟سالكلام

46.،212:املرجة11

6.مل1رج12؟

؟6:18كور2رخةابئاليوبكونأئالهأكونة13

-5؟اعب
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داودصلاة

18-92(7:صبم)2

الرب"أماموجتسىداؤدالقيلثفذخل16

اتذيتيئيوما،الزلثسئديياأنا"من:وتال

هذاوكان317هناإلىأوضلتنيحىإلي!أنتسيب

فوعذتنيلحالربفىستديباعينيلثفبقليلآكله

طويلأ،رماناتسلييدوتمأن،عبذكأناأيضا

أيها4الأرضي2عظماينكواحدوأعت!رتني

كرئتنيوأنتاكطل!فبماذاا8الرب،0الس!يا

قليلثوقحبهوعلإكأجلفمن91؟وعرفتني

فا،بهوأعلفثنيالعظيمالأمرهذاليفعفحت

للثمثيللاأنت002الإلهالربدأيهاأعطقلث

24،ء!-
اميماواية21،باذايناص!معناكما،سيواكإلهولا

!اثذيناصراثيلتنيشعيئ!يثلالأرضييخأ

أسما،لهموجغئتشعتالنفسيكجعلئهم

خيثالهائقةالعظيمةالأعحاكتللثلهموغيفحت

يوتم،وآلقتهمالشتعردتأماييمصينقئذت

تنيشعتلثوثضت22جمضر.ينأخرجتفم

ربفىياوأذتالأبد،إلىللثشعئاإسرائيل

أيثم،الإلةالرب،أيهاوالآن033إلفالفمضرت

وآفعلوتسليأنابإوغذتنيائذيوعدكالأبدإلى

وئقاك:الأبدإلىآسظثلتعطتم24فلتكما

تسلوليكن،إسائيلعلىإلهالقديرالربلم

القديرأنآلأئلث25،أماقلثئابتاداودعبدك

قئ!ت:حينسحمعيعلىذللثأغفئت،إلهييا

ممبهة.ترجمة:الأرضعظماهمنكواحد:17

مباركا.فكنأو-.باركافكانباركته:27

:حماة.دصئحقفمالىواقعةمملكة:صوبة180:3

ح.8:9صم9،2آرج.صربةثاليواقعةمملكة

نأعبدكأناقلبىتش!حغيذيلث.تيتاللثأبني

4-ءفى-ص26ص!""

4الرباي!اوالان.الضلاةهذ؟إليلثار2

الوعذهذاوغذتنياتذيوأنت،اللة!أنت

بازحمتهتسليوبايىكتخننفالآن27.الخستن

الأبد((.إلى41مبازكافكان

فىاودحروب

-18(اة8!م)2

الملسطجينداودهرتمذللثوتعذ18

أيديهم.منوحوازهاتجصتوأخذ،وأذتهم

يؤ؟وناعبياتهفصاروا.الموآبئينوهرتم،

ء4

السخر؟.اعماك

فئئة-رطثص.هددداكلد-ص3
-صو.ءعررووهاجيم

نهرعلىس!لطتهلستردذاهباهذاوكان"حماة

آلافيوصبعةمركبةأل!ينهوأخذ4،الفراب

قفاضلوقطغ،السمثماةينألفاوعثرينفارير

يمنيماينهاوأبقىالتركبمابصجسميعخيلأرخل

لنجذ؟؟ممئقمنالآراجمونفجاء5.قركتيمالمثيما

اثتينيمنهمداودفقتل،صوتةتيلثهذدعرز

نبئعسكراتوأقاتم46،رجلىأل!وعشرين

لهيؤ؟ونيداوذعيذاالآراميونفصاز،أرصمهم

64،-

توجه.حيثماداودالرب،ونصرالسخر؟اعمال

مغكاتتائتيالذه!بلمتروس!داؤدلموأخذ7

وأخذ8.أرزشلبيمإليهاوجاءهذدعرزيىجالي

مدينتيوخون"،طبخةمنداودالمللث

كللبنانفيلبعلبكمجاورنانمدب!ان:وخونط!بحة8:

ةالنحاسوأوافيوالأعمدةالنحاسحوض.الأرجح

15.45-23:7،22-26،ة7اولرج
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سمليصانينهعيئجذاكثيرانحاسئا،هذدعرز

لمء?بر
في*النحاسواوانيئوالاعمدةالنحاسخوضن

القيكل.

كم!ترداؤدأن"حماةتيلثتوعووصتيئ

آبتهإلييمافأرسل01صوئةميلثهذدعززجيثمى

هددعزرفاتللائهلمويهنثةعل!!لي!لمهدورام

معة.خرول!لهكاتتأتذيوهو،كحترة

والذهمبالمضهينآنيةداودإكهدوراموحفل

فى?
داؤذالقيلثكرستهاايضاوهذ؟ا؟.والنحاس

صبعصوذقبيخضهينكرشهمافي،للردث

غمونوبنيوالموآبتينالآرامتينينال!ثعولب

آبنأبيشافيوقتل012عماليقوتنيوالملسظئين

ثمانية8المفحصواديفبالأدومئينينصروئة

زجلى.أل!عثتر

،معسكراتكلهاادو!فتداودواقام13

خيئماالرب!ونضرة.تهعببذاجميغفموصاز

تؤجه.

صه14
اشراثيل،بنيجميحصعلىداوذومللث

وكان15.والإنصافيبالغدليشعتهتحكموكان

أبنوبوشمافاط،للجيثياقائاضرو"لةبنيوآل!

أخيطولتبنوصادوق16م!عتخلأ،أحيلود

قيكاتئاوسترايا،كاهتينيأبياثازبنوأخيمايلث

يحرصيىاقاثايوياداغبنوتنابا17،الذيرالب

جدمهفيالأؤلينداودبتووكان،المللث

القيلث.

.65:2مز؟اح8:3صم2رج:الملحوادي:2"

فلسطينتخومعلىصغيرةمملكة:محكة910:6

والآراميينالعمونيينيؤمفىاوفى

ا-91،:"اصم)2

تنيلجثناحاض!توفيئذلآوتعذ91

فقالن2مكماتة.آبنةخنونفضقلث،غمون

!،"كل

كماناحافنبنخنونإلى"احينداود:

يأبيإ.ئغزيهؤفذاوأرسلا(،إليأبوةأحعتن

عضونتني2زغمافقالن3،غضوبئتنيإلىفجاؤوا

حئىأباكئكرمداؤد"أتظن:سمدهميخنون

لتتقحصحواأرستقفمأئهأئم؟ئغرينإليلثأرسل

عقيها؟"للامتيلاءتمهيذاوش!تطيعوهاالمدينة

يص!وختق،داودرس!لعلىحنونفقتفى4

ثم،إليرزفيجمنذثيايهميصصوقطغيحاهم

ولأنهم،يرس!ل!خليماداود!فستمح.أطتقهم

أقيموا)1:يقولتنأرمل،حذاخجاينكانوا

أرحعوا".ئئميحاكمتخمتحتىيأريحا

أصتغداودأنغمونتنورأىولقا6

المضيماينينطازاوس!تينمئةأرسلوايكرههم

وينالهريتيآرامينوفرسائاقرايهتلتسئأحروا

ثنينآفآشثتأتجروا7آراتمفبوضوتة"قعكةم!يتتي

تعكةقيلثوآستقذموا،قركتةألصوثلاثين

بنوعمونوخرج،ولميدباتجاةفنرلوا!ورجاله

داودمتييئفلها8:يلمتاليوآجتمعوامايهمين

تنوفخرخ09ج!ي!ثي!رأس!علىيوآلتأرسلبالأمر

تدخلجمنذيلحرلبوأسثئعدواعمون

البرييما.فيتوايعهمالآرامئونوأخذ،عاصمييم

عليهصممروضىالقتالأنيوآد!فرأى01

وصحفهم؟جنونختةمأختاز،والخثفالأمامص

ح.18:3رج:صوبة.الشرقيالثمال

.ح15:2اشرج:بدبا:7
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الحنودتقييماقيادةوأستذ111،الآرامئينيمقاتقه

غمون.تنييمقاتقةفضففم،أخييماأبيشاقيإلى

لىص-!5

الاراسونعليقوي"إن:لابيشاقيوقاك12

انجاك.غمونتنوعتيذقيرقيوإن،تنجاني

إلهنا،ومالبشعبناغنبفاعاوآصئب!ثفتشخغا3

يوآل!تقدمثمآ4.حس!نا"تراةمماالرلثول!فعل

أمايإ.منفآنهرمواالأرامتينيمقاتتيماورجاثه

،آنقزمواالآرامئينأنغمونتنورأىولما15

ودخلواأبيشاقيسأمامينأيضاهمهربوا

عمونتنيمقاتت!غنيوآل!فآمتنغ.اصممتهمعا

أورشليغ-إلىوزتجغ

ىء-!-ء-

أماتمآثكستروأانفمالاراميونراىافلما6

جئدهذذعرر-القينثأرسل،إصائيلتني

القرالب،نرشرقىكانواائذينالآرامتين

وستيئ17.جيمثيهرئجسيشوفيلثبقياد؟فجاؤوا

إصائيلتنيرجاليجميغفحشذبالأمرداو-د

الآرأعيونفآستغذ.إليوزخ!الأرذنوعتر

أهلل!أنبعلاأماجمهمقفأنهزموا18،لمحاربح!

ألمتوأرتعينقركب!سايتيآلافيسبعةلهم

فلما91.فناكقائذهمششفيلثوقتل،فارس

بنيأمامآثكسترواأتهمهدذعزر3لينيرأى

وخمالتءلهوخضعواداودصاتحوا،اشراثيل

غمون.تنينجذ؟إلىاتعودواانالاراميون

.3!81رج:عزردهد:61

31.ة212!مرج:ملكومة0202

قبيلةمن،رفاثي!ح5:25صم2رخ:جازر:إ

بنيوصولقبلالاردنصرضري!اقامواالذينالرفاشيم

ربةعلىيستودداود

26-31(ت12وا:ااصم)2

خروجوقمت،المقبلهال!ح!ن!ربغصوفي52

وغزاالجي!ث!يوآل!قاد،الحرلبإلىعادةالملوفي

+صصصلم

واما.رتةعاضقتهموحاصرغمولتتنيارض!

3بةزيوآل!فهاتجم!أورشليتمفيفمقيئداؤذ

الإلهرأسيعنالتماقيداودوأخذ2وهذتها.

ينزطلأعثترثلاثةؤرتةفؤتجذ،تلكوآى

داودفؤضعه،كريمححرفيهوكان.الذهبا

ا.حاكثنةغنايتمالمدينةمقوغنم،ئاجيمانب

لالعضلوأترهمألفماشكاتهاص-أ.3
-وحرج

وهكذا.والفؤو!ميالحديدونوايىجصبالمناشير

معرجعثبم،عمونبنيمالطيجمبعصفعل

.آأورإلىالجيتنيى

الفلسطيينعلىالحرب

2:18-22(ا)2!م

مغجارز"فيحربدذلذتعذوشتت

رفاثحا"الحوشيئسيبكايفيهافقتل؟الملسطثين

نشتتئئم5.الملسطيونفآئقرتمستفاكبآسمه

بنألحانانفمتل،العيسط!ينمغحرل!أيضسا.

تخميوآسفهالجتيئهجليات*أخاتعوز

حرلبوفي6.الحايلثكتوليرمجيماقناةوكاتت

،
طويلجحارزجلفيهاكان،تجحتنباخرى

ويىخلى،تل!كلفبأصاقي!يتته،القامه

شيفعابنيوناثانقتقهاشرائيلبنيأهانفلضا7

.3:11تثرج.المنطقةإلىاصراثبل

(-7.:17صمأرج:جليات؟،

ح.8:ها!مشج:جت
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بتل!سقطوا)ئذينالئلاثةهؤلا-8.داؤدأخي

يخأهرقةبنيمنكانوارجالهوأيديداوذ

تجا"

ويهوفياإسرائيلشعبإحصاء

ا-25(:24صم)2

فحف!،لم!رائجلالئثرال!ثئيطانونوى12

يبوآلتداؤدفقاك3.شعيهاإحصاءعلىداؤد

إسر)ئ!يل،شجآوآحصو)"اذهبو):جيش!وقاد؟

كملأعقتموآخبروني،ستئغيئرإلىدانين

مئةشعتةالرب!(التزد؟يوآلثفأجاتة03"عذذة

ءصصكل!ه!

القيل!،سيدييازعاياككلهماتا،ضعض

إسرائيلبنيوتجغلالأمرهذاتطلبفلماذا

تغقبتداودإرادةأنغير4؟دا-للرلىيخطأون

كلفيوجالالأخيرهذافخرص!يوالترأيصعلى

وأختر5.أورمصليتمإلىرتجغثم،الأرضيىأنحا!

فكان،المثئعبعذدبخمتيماداؤدالقيلثئوالث

زجلألنيومحةمليوناكلهم)سراثيلرجاليعذد

تهوذارجماليوعذد،الس!لاحصخفلعلقادر

يوآد!يحصولم6.زجلأل!وستبعينمثيماأر!

كانالقللثبيماأمرمالأنوبنيامينلاويميئطي

داود،فغقهجممااللهوآستاء7لذييما.مكروها

للرلث:داؤد"فقاك8.ال!شدبجميبئفعاقت

آغمررب!ياوالآن:فغفثماليئحذاخطئت9

عظيمةيخماقةلأني،الخطيثةهذهيغبدك

رائيئ،الئميئجادالرب،كلتم9((0تضرفت

مماهذا:لهوتلداودإلى"إذهبئ.!:داود

3!.:24صم2رخة2103

،ضرباتثلالثعقيلثاعرض!الرب؟:يقوذ

كل،ع?ص
إلىجادفجاة".((يكانزلهاينهاواحدةفاختر

الئلابالضربالبين"أثا12:تهوقاكداؤذ

ليئجوعممنينتلاثعتيلثتم!رأنتخئار:

اثهمئلاثةأعدائلثأمامتهرل!أم،أرضك

ثلاتةوبا:أرضلثنبتجلأثم،ئطاردوظثوفم

فقا0133(1الرلثبهاجيطبماالآنففكر؟أتام

إذالكيئا.حاغسيرآختيار"هذا:داؤدته

لأنالرب"تلإكيئفلتقغالاخشيارينئذلاكان

".الناسييل!يخأنقعولا،كثيرةمراجمه

ا("صعبينفالتوباء،الرلثفأرستل14

إلىملاكااللةوتقت15.زخلىألصصتعون

الضرب!هذ؟علىالربرفتدم،هايئدفرأوزشليم

الشدبئ:ئميتكاناتذتيللملافيوقاك

الزلص!لاكوكان.ا(تذكالآنكف،"كقى

عيتييماداودورغ16،"الحبوسيئأرنانتيدرجمنذ

وبتدهوالأرضيال!مما!تينوايفاالملاكفرأى

رور،لمءكل

والشيوخداودفتخذ.اورشليمعلىفستذدةستيفه

وقاك17المسوخلابسونوهموجوههمعلى

فغفتاتذيوأنا،خطثتاتذيأنا-لا:لت!داود

؟?

!اذاكالجرافيالمساكيناولئلثواما،السوء

"ى1"!

اهلوعاي!ث،إلهيالىبايهافعايبنيفغلوا؟

الرلثملاذفأمرا08ا(شعتلثتعايثولا،تيتي

!!+063?

ارنانبيذيىإلىبالصعودداودبامرانالنبيحاد

دأؤدفضجذ91.للرئثمذتشاوفيتمالتبوسي

أرنانوآلتفت021جادلسالبعلىالزلثأمرةكما

الملاكفرأىالتيذرعلىالجنطةتدويىوهؤ

.ح24:16صم2ر!:اليبوسي:15
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وجاء21.مغهائذينالأربغةوتنوةهؤفآختتأ

ال!يذيىينخرخأرنانرآ"فلفا،أرنانإلىداوذ

داوذ:له.فمالآ22.الأرض!إكلهوآثحثى

أبنيئحئىتستجفهاتذيبالثمنالتيذز"أعطني

."المتئدبغنالضربة2فتكف،للرب"مذتخافييما

القللثستدييا"خذة:أفنانلمتهفقاذ23

البقراعطيأناهاحستئا.ترا!مماوأعقل

هذا-تقدمةوالجنطةحثباوالئوايىقيمحرقاب

"كلأ،:داودالقيلثتهفقاك؟2.((اعطيهكلة

آ-ذلافأزأ.كايلبثمؤالتيذزم!نلثأشترفيبل

فذخ!25".تحانئةمحرتةؤب2قا،قذمماللث

ينيطغةمئيماسيثالتيذيىثقنأرنانإلىداود

وقذمللربر،مذبحافييماوتنى26.الدهمب

الراب*إلىودعاسلاميما،ودباشغمحرقاب

مذتحعلىال!ماءينناربإنزاليلهفآستجالت

إلىسيفهفردالملاكالرئتوأمر37.المحرقه

يخملإ28.

لهآستجمال!الرل!أنداودرأىوحجين

التبوسيئ،أرنانتيذيىليئللرلتذبافغيقامصاز

البرئهفيموسعملهاتذيالرب"تجسيهنلأن92

تليماعلىالوتبذيلثفبكاناالمحرقةومذبتي

هناكإلىيذه!أنداوديقتلولم003!حئعون

الزب!.ملافيسي!ينخوفااللةييعمذ

الرل!هيكليثى"هنا:داودفقال22

".إسراثيللتنيالمحرقةومذتحع،الإله

خ.34:أملرج:جبعرن92:

فيكانتالتيالأمأبخاه:أي.الغرباء:2202

إليها.اسرائيلبنىوصولتجلكنعان

22و21ول

اللهبيتلبناءالأستعداد

نبائذين."الغرباةيجقغأنداوذوأمر

وآختاز،الت!تيت!يناءفيللعقلإسرأئيلأرضيى

حديداوجفر3.الحجارةيت!نختواتخاتينينهم

لقصارجضلوإلىالقساميريصثعصكخيرا

"وخشتتيكثرييمايوزنلاونحامما،الأبوالب

الضيدونثونأحضرة،يحصىلاأزز

ص!

ذللثدأودفغل5.داوذإلىيكئر؟والصوريون

صغيرضبيأبنيس!ليمان:نفم!ييمالننفاكلأنه

.شي!كلتهاجفرأنفتجبالجبر؟،قليل

عظيمآسحيكونللرل!ثثنىاثذفيالهيكلأنىذلك

رولم

جفروهكذا،الارضيكلفيوالفخاقيماالشهر؟

وفايه.قبلبكثرةسي*ككداود2

يييأنرأوصاةآبنهس!ليماندعاثتم6

داود:تهوقاك7.!!رائيلإليماللربرهيكلأ

الرل!لآس!اصقيكلاأبنئأنأبنييان!تيفبإكان

كخيرادفاشفكت:ليقانةالرلثلكن8،إلهي

هيكلأتبنيئلنلذا،كثرةحروئاوحازئت

الأرضيعلىكتيرأدماشفكتلائلثلآسمي

رجليكونآبنللثس!ولالكق9.أمامي

??4!،ء
اسقهلاناعداثيماصجص!تينيحهاروانا!سلابمء

لبرسرائيلوالأمانالحتلاتموأمنح،سحليمانلم

ويكون،قيكلأ.لآحميتبنيائذيفهؤ01،أئايإ

،صووء-كل?ص
علىمفيهإعرشىواثبتابا،لهواكونابنالي

ليكن،أبنييافالآممط".الأبد+إلىإصراثيلتني

إلهلث،الرصثهيكلؤتبنيئفتنحح،معلثالربلم

الخشببصناعةاضرواةوالصوريونالصيدونيونة4

خ.02؟ءاملر!لبنانجبلمنالآتي

7:ا-16.مما-14؟2ة17إرج7-.ا
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إلفكالردثولتمتخلث012غنلثذيلثتاذكما

يدمتباسر)ثيلبنيفتحكموقف!اجكقة

نجالفرائضيغمف!تإذ)تنخحىفأنت13.شريعييما

علىإلمص!اثيلبنيالرب،يهاأمرالتيوالأحكام

ولا!ؤثلا.وئ!ثتجغفتثتذذ.موستىلالأ

؟.ص140200ه.أ"ص

ممرفيرغهافاناالرلتهيكلاما.ترهب

وأربعينالذهبينطنآلادتأرتعةلهتج!

النحاسمنيوزنلاومحاالمضةجميئطنألف

وحجارةأخخاباوتجهرت.لكثريهوالحديد

كثيرونضئاعوجمندك15.عليهاسمتزياوأنست

لاوماوتحارونوتناؤونتخماتون:للعقل

نجالذهب16يصتغماكل!أالمقر؟منيحصى

وليكني،للعقكفقئم.والحديدوالثحاصيوالمضيما

.((مغلثالردث

تنيقيالرؤساءجميعداودوأوصى17

لهم:فقالي،آبنه*سمليمانئساجمدواعأنإسراثيل

ينفأهـاحكم،إلهكمالرئثكان)أتا18

هذهسمكانوسمتتم،ال!ئ!عودبمغالحرودب

ولشعبإ؟للرلثخاجمغةوحي،يديإلىالأرض

الرثالىونفوستكمقلوسكمالآنا"صقة91
.ء.!جهو

القاوسيىلآسم!قيكلأوآبنواوقوموا،إلهكم

المقذسإ.اللهؤانييماغهدص؟تابوبلإيواء

ومراتبهيماللاويبنوظائف

أ!امالأدامينوشجغداؤذشاخولغا23

وحمع02"اسرائيلبنيعلىميكاآبنهس!ليحان

واللاوتين،الكقن!وكلإسراثيلرؤساءكل

6-9.:أثىقت13

ا-،4.:ااملر!ات230

2-صصء.فأ3
،فوق!اسنةثلاثين7باينياللاويينحصى

فعئق4.رجلألصوثلاثينثمانيةعذدهمفكان

هي!سلبناءعلىئراقبي!نألفاوعشرينأربعةينهم

وأرتعة5،وقاضصموطؤآلافيوسيتة،الرلث

علىللرل!منثيدآلاقيوأربعة،ب!والبآلافي

يحسبفيرقاداودوقسثقهم6الثسبيح-.آلالت

وقهاتخرشون:التلالمحبلاويبنيسثائر

رجمأ.وترا

وشمفعي،لغدان:آبنالأيجرشونوكان7

زيثامثتميححئيللهمأى..ص-.تلاثةلقغدان8
و.ب!يرلر

شلومضث:تنينثلاثة!ول!ثتضي9،ويوئيل

رالمنتسيب!البيوب2رؤساهؤلاء.وهارالتوخزيئيل

وشيناتذث:أرتعةشتفعيوتنو09.لقغدان

ثيمأؤلهمتث"وكان.وبزيعةوتعوشى

بنونلهماكانفاوبزيعهتعوث!وأممايزا:

ا.واحابيتافحس!بواكثيرون

وتصهازغمرام:أرتعةق!اتوتنو13

وموسى.!رونوتدوغمرام013وعريئيلوحبرون

الأقداس!،تاصيىفبللجدم!هرودأوتكرس

أماتمالحخوزي!ويذالأبلإةإلىوتنوةهو

موسىماأ041بآسمهال!ثئعتيىكيباوتخدتهوالرلت

وآنجنا15لاوك!.ميئ!فبتنوةفعذيمالقهزجل

تنونولجترشوتم16وأليقرز.تجرشوم:موسى

زخئيا،:واحاأبنولأليغرز017ضبوئيلله!اأؤ

وآبن18ا.حاكخيرينفكانوازخئيابحووأما

وتنو91.أبييماتيبرئي!وهؤشتلوميت:تصهاز

وتخزيئيلأمريائمأولغترئا:أرتعةحبرون

تلىسني.ا:28خررج:للخدمةهرونوتكرس!13

المقسة.الأثاءلخدمة:أو:الأتداس
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ثمأؤلهماميخا:عزيثيلوآبنا002وتققعام

وأنجا.وموشىتخلي:تراريوآبنا21تشئا.

يكنولمألعازارومات22.وقيث!ألعازار:قخلي

غمهين.قيتن!بنوفتزؤجهن،بناتبلبنونته

ويريموث.وعاذرتخلي:ثلاثةموشىوتنو

آبايهمبيوتبحم!بلاويبنو2هؤلا؟2

لمء4
.واحداواحذابايطيهماحصواكماوغشائرهم

جاوزقنكلالرب"هيكليجدم!العملوتولى

قاك:داوذلأن25،العمرينالعشرينجمنهم

يسكنؤوهؤ،شع!هإساثيلإلهالرب!"أراخ

يناللأو"لونتحيئفلن26.الأبلإإلىأوزشليتم

يجدتيه".يستعمل3شىأيولاتسيهتهبعا

--لم

فاعشرينابزمنلاوقيبنواحصي:يهذا27

يجدمههرونتنيتصرفيتح!تفكانوا28،قوق

وتطهيروالغرفيبالذويىوللعناييما،الرلثقيكل

فبوللمساعده92،يلعباد؟غذيوشيءكل

وماالفطيرويىقاقيالئقدميماوحميذالخبزتأميني

وكذللثي.بالريحبويعخنالضاج،عليخ!ز

صباحكلوللحضولي03،،وتيايبىكسيلكل

ولتقدبم31،وتسبيجهالزب"يخمدوص!ا!

المثهويىورؤوصيال!ببأتامفيالرلتئحرقاب

دائئاعليهمالقفروضيىالعذ؟بحسسب،والأعياب

خيميمابجراص!وللقيام32الرلت"،أماتم

هرونتنيوجراسه،صالمقاسةالت!وانيهصالاجماع

الرب"ه.قيكليخدميمانبأن!يبايهم

.9-3:5عدرج:28-32

.5-9؟24رجلا:92

الكهنةوظائف

هرونتنو:هرونتنييرقهيئوهذه24

ومات02وإيخاماروألعازاروأب!يهونادابلم:أربعة

،بنرنلهمايكنولم،أبيهماقبلوأبيهونادال!

وقمهم3وإيثامار!.إلعازار31!انةفتولى

ألعازاز،بنيينصادوقبمساعذ؟داود

وظيقييمحستبعلى،إيثامازتنيينوأخيمالث

عثثرةسي!تألعازارسنيمقس!موا4.الجدمهنب

نأوتجدوالائهم،فرقيثمانيإيثامازوتنيفرقة

يتنييماأكثريعائلايهمرؤسا:ألعازازيتني

لأن،بالقرعيماجميعاقستموهم5إيثاماز.

هيكلوفيالقذسفيالجدمةعلىالقائمين

علىإيثاماروبنيألعازازبنيمنكانواالرب2

وهؤ،تثنئيلبنضتقغياوستخقفم26.الس!را

والرؤسا2القيلثأمماتم،اللأويينينكايحب

ورؤسا2أبياثازبزوأخيماللثالكاهنوصادون

كللم،ء3

القرعةفالممحب7.واللاويينالكهنةصعايلات

والثالثة8،ي!ذجمياوالئانية،ليوياريبالأل!

والخامسة9،يستعوريتموالرابعة،يحاريتم

والابعة01،لمئامينوال!مادسةيمثيهيا،

ليشوبخ،"والتاس!عة،لأبياوالتامنة،يهفوص!

غشرةوالحادت!ه12يشكئيا،والعاشيرة

والثالثة13،لياقيتمغثئرةوالئانية،لألياشيت

ل!ش!ئآل!،ع!ثئرةوالرابعة،يحفهع!ثثرة

عثئرةوالمظدسه،يتئخةغشئرةاولخايسة

والئامنة،يحيزيرعثئرةوال!ابعة"1لإيمير،

يققخئا،غثرةوالتاسيعة16،لقفصيص!غثرة

.-2892عدرخ:31

أ-01.2:ر!لأ2402!
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والعثرونوالحادتة17،لتخرقيئيلوالعشرون

والثالثة18،لجاموكوالعشرونوالثانية،لياكين

يفغريا.والحئرونوالرإبعةلحلدلاياوالعشرون

فبيلجدميماوظائعهمتحبآتسححلوا2هؤلا91

أمرةكما،تسيبهمهرونتدتدتالرلثقيكل

إسرائيل.إلهالربد

الباقوناللاويون

غمراتم:بنيقحين،الباقونتنولاويوأما02

يخذيا"،:شوبائيلبنيوين،شوباثيل

.صء5!؟

بيوين22،الرئيسىتشيا:زخئيابنيوين

تذث:شلوموثتنيومين،لشلوموث:األيصهاز

ويخزيثيلأمرياثميريا!حبرودبنيوين

وين،ميخا:عزيئيلتنيوين8.24ويفضعام

وين،يمئميا:ميخاوأخو025شامور:ميخاتني

ضخلي:مراريوآبنا26ركريا.يثيا:تني

ترأل!تنيوين27بنو.تعرياوآبنوموكما.

ءدص4

وين28،وعبريوزكوروشوهمبنولمعريا:

وكانوقيث!92،بنرنلهيكنولمإلعازار:تخلى

وعادرمحلي:موشي.؟ربنو،يرحفثيلله

ح!تتاللاويينبنوهمهؤلاء-.ويريموث

أصغرمغعاثقيماكلرئيس!وألقى031عائلايهم

أنسمباوهمفغلكما،الجدميمالتعيين!عةإخؤت!

وصإدوقالقيلثداودأهاتموهذا،هرونبنو

واللاويين.الكهنةعاثلابورؤساءوأخيمايلث

بعضء23ففيلقرأمات!تعيداللائحةهذه:02

.الاخلافات

.23:99رج؟حبرونبىومن:23

الجيض.ورؤصاه:أو.اللاوببنورؤطء:251

عكرية.خدمةتتبراللاويينخدمةوكائت

،17آرج.العبريةنيلاالونانيةفيهكذا:شمعيت3

25و24ول

الربهيكلفيا!نون

517

يلجدميما*اللأوثينورؤساثداؤذوعين52

كلاملإنش!ادويدوثونوقيمانآسالتتنيتعف!

لآ.

ص.والصنوجوالربالبالقيثارالبصانغامعلىالت!

تنيفميئ2ةوظايعهممعأمماوهموهذه

وكانوا،وأشترشقةونثئياوبوس!فزكور:آسا!ت

ئن!ثياكاناثذيصأبيهمآسافيقيادةيعملون

جدئيا:يدوثونبنيومن3،القللثأمرةكلما

وهموقثيا.وخ!ثتئياوشفعيهوي!شعياوضري

علينشدونوكانو!،يدوثونأبييمبقياد؟سيئة

الرلث.ومسبحينحايدين،القيثارابصأنغام

وشمبوئيلوعريئيلوتتثئاتقيا:ضمانتنيوين

وحائتي،وإبلياثةوقنافيوخننياوتربموث

وهوثيروتلوثيوتشمقاشتةعزروروتفتي

آبئا،عثرالأربعة2هؤلاجميع05ومحريوث."

حستتيقيمانالرب"وخ!بفئم،بنابثلافيمغ

صرء"ص

بقيادةيغشذوكانوا06ئقاي!!يرخصلهؤعد؟

الضنوجأنغامصعلىالرب2قيككجدم!فبأبييم

وتدوثونآسا!توكان.والقيثارابوالريالب

جميغوكان07الضيلثيخدمةفبأنفسئهموقيمان"

الجناءعلىالملأربينأنس!بائيممعالماهرينهؤلاء

قرعةوألقوا8.وثمانينوثمانيةمئتينللرب"

الصغيرصفيهمسموا:،،وظائفهميتحديد

والتلميذ.والمعلم،والكير

شة.العددبكونالاسمهذاوجودشبذلا

منشألفاللاخةهذهفيالأخيرةالتعةالأيطء:4

،ربياتحق:نزجمهاانوفتطيعمديمعبارات

الضيقف!جلست.معونتكرعظمترفعت،علياعطف

.رؤىفزثقئحلمت

الملك.إلىأواللهالضمبر.إلىبعودةصقامه:5
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منل!وسمصالأولىالؤعة-كاة9
هـس!

الاثنيوإخوتهوبنيهيحذلياوالثانية"،أبيآشادت

الاثنيوإخويهوبنيهلزكورهـوالثالثةع!ث!ر-،

الاثنيوإخؤيهوبنييمايتضريوالرايعة11،عت!ر

الاثنيوإخوت!وتنييماينثئياوالخايسة12،عثتر

الائنيوإخوي!وتنييماي!قيااوالسئا؟ستة،عثتر

الاثنىوإخوي!وت!ضيمالتثئرئ!قةال!العة14،ءص
-.-ص-:وعمر

الاثنىوإخويهوتنمهلتشثداالثامنة15د-،
.-ص-ص-وعسر

الأثنيوإخوي!ويجهيقتنياوالئاتيعة16،ثحتر

الاثنيوإخوي!وتنييمايخيفعيوالعاشز17ةعشتر

.هصتاصالحادلة18ص.
وإخويهوب!نيهيعزرئيلعشرهو،عر

وتني!يخشتثياعثثرةوالثانية91،عثترالاثني

يشوباثيلغشئرةوالئايثة02،ع!ثترالاثيوإخؤييما

!ضثثرةوالرابعة21،عمث!رالاثنيوإخوييماوتنييما

والخايمة22،عمثترالاثنيوإخوتيماوتني!يقثثيا

ع!ثتر،الاثيوإخ!ي!وبنييماليريموثغشثرة

الاثنىواخوتهوتنيهلختئماغمثئرةدستةؤ +ص.--ال!أص23

ته.ا-.لمشتقائتةصه+صةال!العة24،-ت

حروهبحييماو.-عر:وع!ر

وتنييمايخنانيك!ثثرةوالثافنة25دثتر،الاثني

لملوثيعثثرةوالئاشعة26،عس!رالاثنيوإخويه

لإيلياثةوالعشرون27،عثمرالاثنيوإخوتيماوتنييما

يةدوالحا28،عثترالأكهوإخويهوبخيه

عثز،الاثنيوإخوتهوبني!يهوثيروالعشرون

الاثنيوإخوييما-وتنيهيجذئنيوالعئصرونوالتانية92

وبنيهيتخريوتوالعشرونوالثالثة.،عثتر

فينجدعماكتابتهانختلفأسماءفاك9:3-ا

14()آثرشلة3()آوصري)111(يصرى2-4،آ

4(شوباثل)آوعزثيل18()آعزرئيل2،،)آواضراشلة

4(.)آويراموث22()آيربموث،()1وثبونيل25()1

والعثرونوالرابعة31،عشرالاثنيوإخويه

.ع!ثتر"الأثنيوإخويهوبنيهغرزيرومضتي

الربهيكلحراس

هيكليحرأستةقق!مواالؤابوفةوأما26

الئالي:الشكلىعلىالرثث

تنيكأقوريبنشث!لفيما:قودتختنيين

زكرئا:تخينستبغةيم!ثمتفياوكان02آسالت،

وعيلائم3وتتئئي!لورتذياتدتعئيلئتم،.اليكر

تمانيةأدوتميعوبيذوكان".واليوعينافي-ويوحانان

وسماكازويواخئوزابادئم،اليكرثتفعجا:تنين

إلتةلأن،وفعفخايوتسئاكر!وعضيئيلونئئثيل

فبحكمواتنينسيئةآبيإيمثتفعياوكان06"باركه

وهم7،أشيدآءجبابرةكانوالأتهمأببهمعاثله

وستقكيا،وأل!يهووألزأبادوعوبياورفاثيلغئني

جميغوكان8.البا!سشيذ؟تميزاوالأخيرالب

أثنينغذدهمالباي!ووأنسباوقموتنوهيمهؤلإء

ثمانيةيمش!لفياوكان9اء.أضياجبايرةوستين

!صررلمص?ص

وكان011"ييىالتاشديدوكلهمونسيباابناعشر

ائدجماصيئري:بنينأرتحةقراريتنيينسة

"تمبكرا،يكنلمأنهسىرئي!ماأبوةغس!نه

هؤلاءحوستهتنيفجميعو!كرئا.وكبثياحلقتا

عحثتر.ثلاثةوأن!باوهم

تكلهصءةكا21
فرقامنمسمينالتوابونهؤلاءلىو

مع

ليئوظائصإليهمواسيذت،رؤسائيميخسب

.9:91ثج:اصافلا،آيعافبني:2601

.6:11صم2؟3:14؟رص!:-45

.-3اآرج:9

.9(1آثأمثلمياهو-شلمبا:14
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فألقو!13.أنسبايهميثلالرل!قيكليخدميما

بيوتيحسسب،بهبيرهمصغيرهمعاثا،قرعا

بالب.كلعلىالجراسيمالتعيينيآبائهها

البالبيحيراس!شتقفيا*القرعةأفأصات!ب4

يجراسيماأقيصالرفيالذاهييماآبييماوركرئا،الحثئزتى

البالبيجراسيماأدوم5!وعوبيذ،ال!ثئماليئالبالب

اوشسفيتمآ،الضخمافيدبيجراسيماوتنييماالجنوممن

ص!صص

شلكةبالبمعالغربيئالبالبيحراسيماوحوس!ة

بالتناولبالجراسةوكاش!.الطريتيتطقعصيخذ

لكلالتؤابينمؤلاءينفكانا07آنمطاعويغير

حهيماينوأربعة،الش!رقيجههينسيتةيوم

علىوآثنالز،الحنولبجقة-مينوأربعة،الشئمال

إلىالرواقجقةصمنوكان018المخرنينمقكل

الروأقينمبوآئنالبالطريتيستطنعفيأرجعةالغرلب

قورخبنيمنالحؤابين!رقهيهذ؟091"ذايه

تراري+وتني

للاويينأخرىوظائف

اللأوتين+هؤلاءأنجباءتعفنوكان.

الهبابوخزائنأل!قي!لىخزاثنيعلىحراس!ا

تيئينتغدانفمنفم21للز!2.المكرش!

تيثيثها،عائلابييذ؟أب!وهؤ،تجرشون

ويوثيلزيثام:خيثيليوآبنا22.ابيهتحيئيلى

تنيوين033القيكلىخزاثنيجراسةتوليااللذالب

شبوئيككان24وعريئيلوحبروناجصهازوأغمراتم

يطثجراسةعلىرثي!اموسىبنتجرشموتمبن

بنشتلوميسث:إلعازارينوأنسباوة"2.الخزائتي

وكان26زخئيا.بنيتثئعيابنيوراتمبنشكري

.ءلبناا:أو.قلرواا:81

لى.اليونايخةفيهكذا.اللاويينهؤلا،أنسباءوكان!02

خزائنصجميععلوكلاةوأنسباوةهذاشلوميث

و!ؤساء،الضيلثداؤذللرلثكرئتهااتنيالهباب

وضآطوالمئالتالألوفيوقادة،العائلاب

فيغيمودماتعف!كرسوافهؤلاء27.الجيشي

!تلوميثو!ن28.ا!ىليآص!رالحرودب

للرب2كرستةماكلعلىوكلاتأبضحا2و3وأنسبا

نيربنوأبنيرقيح!بنوشاوذالرائبصموئيل

صروية.بنويوال!

رو-.كتئحا-صأ92
وظائ!الي!ارتنيينوبو3دىولو

كتتةفكانوا،الهيكلفيالجدمهكنخارجة

إسرائيل.يثصبوقضاة

،حبرونتنييخةوأنيبارةح!ثتئجاوكان03

علىوكلاءمقتلإر،زجكمئيماوسنعالفوهم

الأمويىصجميعثبالأردنغربيإصائيلتني

يرئاوكان31-الميلثويخدميمابالهيكلالخاضة

عهدينالرابعيماال!نيمايخأحبرونيبنيرفي!ا

عائلاجمم،موا(جديحصتبفتخث،داؤدالجث

.بجلعاد-تعزيرفيأشذاءجبايرةصفيهيمفؤتجذ

يرلاجغلأنإلأالمللثداوذ2ثكانفا32

،!ءص"ص

كلفمهؤلاء،انسبائ!منمئبماوستبعوالفين

زأليبينتنيعلىوكلاء،يعائقييماورئي!ع!مقتلإر

فيالأرذنشترقيمتمئىسيثطونصضوجاد

والقيلث.شالهيكلالخاض!الأمويىجم!ص

والإدارةالجيثىنظام

زؤساءأ!ماءإصائبلفبوهذ؟27

وضتاطهمواليئالتالألوفيوقاد؟العايلاب

فاحبا.اللاويونوأما:الأصل

جلحاد.سنطقةدنىمدينةبجلعادتبعزير31:
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وكالوا.الأموليصجميعدبالتيلثخدمواائذين

فيالجدمةيتناوبونالسمن!تدارعلىقهرأ!ثهرا

رثضىوكان2ألفا.وعثرينأرتع!ينيرقي

زئديئيلئنيثئثعامالأؤليللشئهرالأولىالمرقه

ال!ث!هريرقيمارأليىوعلى4:نارصنبنيينوهؤ

قفلوتيرقييما"وين،الأخوخيدوداياالثاني

بنتناياالثالمثالحثهرنرتيمارأس!"وعلى،القائا

جبارالهالثلاثينرثيسىوهو6،الكاهنيوياداغ

يخرت!رأسيىوعلى7،آبنه،غقيزاباديرقي!وين

غميزابادوخققهيوآلتأخوعسائيلصالراجال!ثئهر

الخاجم!يالصثهرنرقيمارأسيوعلى8،آبنه

ال!ث!هريخرقيمارأميىوعل1:التزراحيشتفحوث

"؟وعلى،الئقوعيئجمقيمثنبنعريراادادصي

تنيينالفلونى2حالمىال!تاء-الشهريرقيمارأصي

سيثكافيالأفيالش!هر!رقيمارأسيوعاثا"،أفرأيتم

ت.126ص-..ص5

يرم!رأسيوعل،رارحبيينالحوشيئ

بنيامين،تنيينالقناثوثيأبيغررصالتاسعالخ!هر

النطوفيمفرايالعاضيرالمحهرنرقةرأديىوعلى13

الشهريخرق!رأس!وعلى14"رارخكبيهث

أفرايتم،تنيمينالقرغتوفبتناياعرالحادي

حفداممبعش!رالثانياح!ئهرانجرقةرأسيوعلى15

عثنيئيك.بنيينالئطوفي

تنيأسباطينيث!كلرأكإعلىو!ن6؟

بنأليعزر:رأوبينبنيفعلى،رئيسىإصاثيل

قعكة،بنشتقطيا:شيمعونتنيوعلى،زيزتي

يعاونه.:أو-فرخهومن:2704

...يوداداعكماق:أو.الثلاثينرئيسوهوبنايا:5-6

اثلاثين:جماحةعميئاباد.ابنهيعاونه

.ا-47.:االرج

اياب:اليونانيةؤ.داوداخوانهيدولا:اليم:18

72الأول

+خأحتثتئيا:هرونتنيغيرينلاوفيتنيوعلى17

وكل18،صادون:هرونتيوعلى،قموئيل

تنيوعلى،داودإخؤ؟ين3أليو.تهوذاتني

تني9؟وعلى،ميخائيلبنغمرتيتستاكر:

نفتالي:بنيوعلى،عوتديابني!ثثضعيا:زبولون

أفرايتم:تنيوعلى03،غززئيلبنتريموث

منسىتتنييص!لرعلغرذيا،بنهوشمع

الأخرصن!ئىبنييص!وعلى21،قدايابنيوئيل

تتيامين:تنيوعلى،زكرئابنيذو:جلعادفي

بنعرزثيل:دانصنيوعلى22أبنير،ابنبغسيئيل

يروحاتم.

ينإصائي!نتنيعذدداؤذئحمىولم

!!4!اكالرئتلأن،دونفما،ستةعشرينآبن

يوآلثوآبتذأ024!الستماءصكنجومثيلإدرائكثر

الرلثلأن7،ئيمةولم!الإحصاءيأضروتةبن

الإحصابهذايستبإسراثيلتنيعلىكضت

التيلثأخبارسسيفرفيالغذديذؤدبلمولذيلث

داؤذدها

غرموتالقيلثخزائنعلىكيلاوكان25

المهالطلبالمحلئيماالخزائنيوعلى،غديثيلبن

وعل26عرئا،بنيوناثانوالحصودقوالقرى

كلود!،بنغرريوالفلأحينالخقوليعقالى

الجتحبوعل،الراميشيحعيصالكروموعلى27

الزيتود!وعلى28،ال!ثتغميرثديالخمروخزائن

،الجديريحانانتعلالس!فلفبالفذينوالجميز

قريب؟بديلهترجمة6(:16صما؟3؟؟2)رج

.دارإخوةأحدبدلداود

.4ة26؟-22:17؟15:5تكرج:23

أ.ا-هة24صم2،ا-2:14ارج:21
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فيالقروعلى92،يوعاشىالرببخزائزوعلى

البقروعلىالمث!ارونيو،ض!طراك!أشارونمراعي

وعلى03،غالايبنشمافاطالأوديةفباتذي

تخذياالحميروعلى،الإمماعيليأوبيلالجمالي

كل.الهاجر!نيازيزصالغتموعلى31،الميرنوثي

داؤد.الميلثأملافيوكلاةكانوا32هؤلا

صاجبوهؤ،داوذغميوناتاتاوتؤلى

مغالقيلثتنيتربية،وقعرفهوذهاةجكقه

!سششاراأخيتوفلوكان033حكمونيبزخيئيل

وفا؟وتعذ34.تديضةكيالأوحوشافي،للقيلث

وكانوأبياتار.بنايابنيويادأعخلقهأخيتوفل

الحيلث.جيثيىقاثذيوآل!

افيكلوبناءداود

جميعأوزشليمفيالقيلثداودوجمع28

الأسباط2رؤسافجاة.أسراثيلبنيرؤساء

!علمس

الالوفيوقادة،الميلثتخدمونالذينوالمرقي

الأملافيعلى2والوكلاتالجيشينطوالمئاب

الحاشبه،ورجاذ،ولتنيإللقيلثائتيوالمواشي

فوقف2.الأنيداءالمحاربينوجميع،والجبايرة

وشعبي.إخوقييالمط"إستمعوا:لفموقاذداؤذ

غهديتابوبئابتاقيكلأأبنيأننئتيفيكان

كلتجهرتولما.إلهناتذيميولقوطئياش!ت

قيكلأتبنيئلن"أنت:ألتةليئتاك3يليساءشي:

الكثيروستفكصتحرودبزخللاطث،لآحمي

آختازنياشرائيلإلةالرلثليهن4الدما!.ين

علتيكاأكونلأن4أييتيبصجميعميئ

7:أ-16.ا-4؟؟2!مر!7؟ةة2802-7

28521و27ول

تهوذاسيئطآختازلأنةالأبد،إلىاساثيل

عاثلتيومن،عايلتييهوذاسيثطومق،للفياد؟

وررقي5.إسرائيلكلعلىقملكنيعنيزضيئ

لتيسىسمليمانينهموآختاركثرينبنينالرل!

لي:وقاك6،الردت!ملكةائيلاعردشعلى

وأروقتهقيكليس!يبنياتذيهؤآتخلثصئليمالط

،تن*ء*-ء-?-وعص?
واثبت7،ائالهاكونواناابناليئاخترتةلانى

بوصايايالعضلىعلىأسئ!رإدبالأبدإلىضثكة

عيولبعلىوالآن08،اليوتميفغلكماوأحكامي

المجتمعينأنتموعويخكمإسرائيلتنيصجميع

لكم:أقولا،إل!ناشتسغوعلى،الرلتبآسمص

بهاوأعقلواإل!كمالربوصاياجميغإحقظوا

ينلمنيكموتورثوهاالطيبةالأرض!هذهلتمتلكو!

الأبد.إكتجعدكم

س/س،9
ابيلثإلهفاعردث،ابنيسمليصانيالاوانت

الرلثلأن"،راغببماونفسبىسليمبقلمبموأعمذة

الخواطرويتبينالقلوبجميعمحصى

تخقىتركحهوإن،وجذتهطقئتهإذاوالأفكاز.

الرلثأنآعردثوالآن01الأبلإ.إلىغنك

فكن،القذوسيىلآسم!هيكلايتبنيئأختارك

".العتيإلىوبادزأ-الغرشديذ

صورةس!ليمانلآبييماداودشزض!أث!اا

وقخادع!العاليةوكري!وخزإثييمايأروقنهالقيكل

اكذلك02الخطاياغزالتكفيروبيبالذايخفيما

المكرستةالقيكلوخزاينالقيكليخدم!أدواب

ماكلواللأودنالكقنيمايرقيونظاتم13،للرب!

والجناييماالرب"هيكليجدميماعقلينبيمايقومون



92و28الأولالأيامأخبار522

ؤرنأيضاتهوئثن14الجدميما.هذ؟بأدواب

ولكل15،يخدميماإناءلكلالمض!ألياررهبا

فيآسيعماييماح!بعلىوسيراجإةشممغدالؤ

خبزيغرضيىمائد؟اصولكل6الجدميما،

والكؤوسوالطاساتوللقلاي!17،الئقدمإكل!

ينهؤائذيالتخورولقذتحص18،صوالأقداح

الباسيطينيالكروتينيولغخق!،الفضفىالذهصب

وقاك9؟.الرلتغهدتابوتتطتلاتتيأجيختهما

حتى،الرلثيتدمكتوئاتفيتةكلةهذا":داؤذ

بإ".يلعمايىليواضخاشي؟كليكون

وتشتحغ"قشتذذ:ابييمايسئليمانداودووفال02

إلهيالرلثلأنترقثولاتخ!لا.وآعضل

حئىئهمللثولاعنلثيتخقىلافهه.معلث

ليهذ؟21.الهيككيجدميماالعقلهذاكلتنهيئ

خدم!لكلآسيعدابعلىواللأويينالكهنه!رق

تعمرماجميعفيومغلث،القيكلهذاتخمى

نأعنفضلا،ضنعحهمفبماهرونضئاع

1(.أمركتحتجميعاورؤسماءةالثئعب

الهبكللبناءتقدمات

الحاضرين:يجميعصداودوقاك92

لبناءاللهآخمارةالذىهوابنى"س!ل!مان

والعقل،الجبرةقليلصغيرلكنه،القيكل

للب!ئر.تيحتلاللرلثقيكلالبناءلأنعظيم

بالذمبيتجهيزهجهديينهلقصتوأنا2

.9-24:5لارج:اتقدمةخبز:16

.ه:22رج:-2ا920

ح(.9:28ملا)رجاوفيرذب:4

يحث!.26:21فياحمه.ئحيل8:

أيها،زممانكلفيأنتمبارك:بديلةترجمة:01

وبمقدار،والخثتبوالحديدوالتحاسيوالمضه

الحجار؟ينتوعوكلوالرخامالغقيهتينكبيلأ

وقئثكفيماهذاعلىوعلآؤة03"المقؤنهالكريميما

هذايناءفبرغبةوالمضيماالذهبم!نأميكهما

منينطازاوسيتونمث!أرقيوجمفدارة4،القيكل

فضةقنطاروم!تزنوألفالخالميأشأوفيرذه!ب

يعمله3شيئولكل5،الحدرانيلتصفيبمتم!فا؟

ش!رتأنينكمأراذفمق،المقرةالضئاع

ي!تخما:".تذةفلتفتغتللرلت

إسراثيل!أسباطعايلاب2رؤسافقاتم6

يخدم!فيالعايلينويهبار،والمئابالألوفيوقادة

منيمايستبع،الهيكليبناءوتترعوا7،القبلت

آلافيوبغشتر؟،الذهبينينطازاويتين

وعثرينمئبماوخم!يىبألنيالمضيماومندرهم

مثهوستبعصبألفيزالئحاميىوينينطاراث

منطار.ألصعثتربخمسةالحديدوجمن،ينطابى

أعطاهاكريمة!حجارةجمنذةكانقنكل

يحيئيك"يدعلىالرلتهي!صللخزينة

للردثيتترعهبالشئعبفقرخ9.الجرشونى

داودوقرخ،سليميقلبمذيلثفعلوالأئهما

عظيفا.فرخاأيضاالمللث

الحاضرينصجميعأممامالرل!داؤذوحمد

أبينااسرائيلإلهالربلمأيهاأنت"مبازك:وقالط

العظمةرب؟ياللى011الأبد!وإلىالأزلمن

للثلأن،والقجذتوالتهاةوالخلاذوالختروتكل

أينا.يعقوبإلهالرب

.6:13تق:والمجدوالبماء:11

صيمانأنيعلنالذيا:23رج:ثانيةمرة:22

لأبيه.خلفاانتخب



الأيامأخب!ار

أيهاالمللطوطث،والأرضىال!صماءيخأماكل

الجنىجمنلث12.صالجميععلى!الستيادةالرث

تلإكفيشي:.كلعلتميلصوأنتوال!صامة

كلئقؤيوأنحت،والعطقةوالختروثالفدزة

تحضاكإلقنايافالآن13.وتغطمهإنسالب

نهفلءالمجيدولآسحك

نأتقدزحئىشعبيوقنأناقن"وليهن14

ثي:فكلشيء.لانحنيأ!ا"شي:؟للثتتترع

فبتحنوما15.أعطيناكأعطيتناوجمفا،منلث

جميعكانكما2ونزلاغرباةإلأالانياهذ؟

لنازجاءولاالأرصيىعلىكالنهلوأئامنا،آبالمجأ

2ء?ير
ابهااعدذناهاالتيالثرؤ؟هذ؟اكل06التقاءفي

ينالقذوسيلآشثهيكلألتبنيئةإلهناالردت

ياأعقموأنا17.للثكلهاوهيئأخذناهاتدك

أفا.بالاسيقاميماوتفرحالقلولمحتتمتجنأئلثإلهي

كم،هذابكلللثتترغتقلبيفبآسيقامهأنا

هناالحاضرينشعتلثرأيتحينقرخت

فى،ص18ءدص--صير
وإسخقإبراهيتمإلهالربايها.لكيتبرعون

هذهيثلالأبدإلىإحقأآبائخا،وتعقولت

وؤتجة،شسعيلثقلودبنبوالققاضل!النئاب

سليماقلحاابنيسمليمانوأمت!91!إليثقلوتهم

ولسبنيوقرائضلثوإرشماداتلثبوصاياكلحعقل

كيء".كلتهتجهرثاثذيالقيكل

"باركوا:الحاضرينيجميكلءداودوقال
س02

وكعواآباثهمإلهالرب"كوافبا.((إلهكمالرلت

12.:2املرجت23-24

ح.34:رج27:

92523الأول

دباثغ،للرلتوذتحوا021وللقللثتهوسخدوا

ألفللرب"محرقابالومصذللثغدفيوقدموا

العائذ؟الخمرمغخروقيوأل!كثث!وأل!ثور

صه

اجليناخرىذباثحعلىغلاؤةلها،

وشتربوافأكلوا22،اشرائيلتجبينالحاضريهق

وأقامواتكلعظيمبفرخءصاليومذلكفيبءالرأماخ!

الرلثواماتم،"ثانيةمرةضيكاداودبنسليمان

س!ليحانفخل!023كاهناصادونوكرسواقائذا

تيكاوكان،الربلمأتاتهائذيالرشيعلىداوذ

وخقغ34.إسراثيلتح!جميعأطاكهناجحا

دأودالمجصبنيكلوكذيل!والقادة3الرؤسا

م!ليمانآمكانةالربفىورقغ025-القيلثيس!ليمان

جمنومنحه،إسراثيلبنيصجميععيولزفي

اشرائيل.فبقبلهيميلزيكنلمماالحلال

جمغعلشمىبنداودمقلثوهكذا26

!فينهاستخع،ستةأربعينفذة37اشرائيلتني

ثتم028!مأورشليتمفيوثلائونوثلاث،حبرون

الأئايمينشبعأنبعدصالحيماب!ث!يخوخ!مات

مكانه.آبنهشلممانوملل!والمجد،والغى

آيخرها،إكأؤلهاين،الميلثداود3وأعما

وناثان3"الرائيصموئيلأخباليسيفرفبمذؤتة

ئفيههينكانماكلغ03،الراثيئوجاذالنبي

وعلىعتييما،ترتالتيوالأحههـاليوجتروتيما

الأرضيى.ممايليىءجميعوعلىأ!صاور4

.911-:9صمأرخ:الرائيصعوئبل:92



الثانيالأيامأخبار

المفذهة

بنسليمانملك:قسمينإلىالثانيالأتامأخبارينقسم(الأولالأيامأخبارمقدمة)راجع

نبوخذفضريدعلىأورشليمأحتلالحتى،يهوذاممكلةعلىسليصاننسلوملك،-9!ا)فداود

-36(.15)تبابلإلىوالسبي

عزراوسفريالكتابهذابينتربطانالثانيالأيامأخبارمنالأخيرئينالآيتينأنإلىنشير

للمسبييني!محاثذيتراركورشوتوردان؟اللهثنعبتاريخقراءةمتابعةإلىوتدعواننا،ونحميا

عزرا.كتاببدايةيخأأيضانجدهالقراروهذا،أورشليمهيكلبناءبإعادة

الحكة.يطبسليمانالملك

ا(4-هة3مل)ا

ففيهيما،دعائتمداؤدبنسليمانو!لبت

-.وعنهمهمعهإلههالرب،وكان

والمئالبلوفي11قادةجميغسليمانودعا2

بنيكلاتعشائرورؤساءوالأعيانوالفضاة

فبالتلإلىيرا!قوةبأنوأمرهم3إصائيل

ص"،الاجتماعخيمةكاتتحي!ث،"جبعون

اقيسيل!فياالزلث!3-!!االتي،الت!ضسيهن

قري!ينداودفأ!عدةالعهدص"تابوتوأتما4

أورشليتم.يخأتهنضبئهاائتيالخيتيماإلى-يعاريتم

تاربخ:وعوانهأخ2منالأولالقمهناببدأ:101

إصرانيل.ملكسلبعان

:الاجماعجمة.ح3:4ملارفي:ججون3.

8-38-؟36خررج

ترية.13،15فأخارج:ونقلهالعهدنابوت:4

ء،ءصه

بنتضلئيلضنعةالذيالنحاسمذتغواما5

!4
مسيهنأمامجبعونقيفكان،حور!بناوري

مغه.ائذينوجميوسليماندفققسذة،الرلث

فياثذبالنحاسيىمذبحهناكسليمانوأعتلى6

ألفعليهوتامالرب"أمام،الاجتماعخيميما

محرته.

وقاكيسليماناللهتخلىالل!يقهيلكويخأ7

،?رو4
ففال8((0اعطيكواناتريدما)اطلث:له

عظيمةزحمةلماألداود"أظقرت:لت!سليهاد

الإلهالربفىأيهافخقق9،مكاتهتقكتنىوالآن

كترالبكثيرشدبعلملكتنيأنت.تهوعدك

ءح6:12صم1رج:بميعار

:03-35:36خرر!:المذبحوبناءبصلثيل:5

.ا-1،38:2

.13:16،28:14تكرج:9
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وتعرفةحكقةافأعطني0الأرفي!،

هذاشعتلثأحكمنحيصوإلأ،لأقودفم

هذاأظث"بما:ي!مليمانالله2نقا11؟"العظيتم

مولتولاوكراتةوثرؤةيضىنطفثولم،ئريذما

طقئتبل،للثطويلأعمراولا،مبجضيلث

ائذيشعبييتحكتموالمعرفةالجكمةللث

لمءصمو3

الحكمةاعطيكنانا12،غليه."ص

ءص،ء

يكنلموكرامةوثروةغنىوساعطيلث،والقعرفة

ينلأحلإجمثلهايكونولنقبيلثينللمئلوفييثئها

((.تعلإك

ؤلروتهسليمانمجلى

25-28(9:أخ2!26-92:)اكل*ا

أمامجمنأوزشليمإلىسليمانفجاء

ومازصىجبعونتلعلىالتيصالاجتماعخيم!

وجقغ14.إسرائيلتنيعلىهناكمنسئلطتة

مريممئهوأربمألفلهفكان،وخيولامركبات

فيعنددببعفمهافأحتفط،فرص!ألصعش!روآثنا

المالبسايرعلىالآخرالتعضنوؤرغأوزشليتم

فيوالذهتالفضةسليمانوجغل!ا.المحصحنيما

يثلالأزروجغل،اهالحجابكئرهأوزشيتم

تحاروكان16*.وفرةال!هولىفيالحميز

كيليكية"ينالخيلتستوردونسليمان

يملوفيويضاروتهايضرص،ينوالقركبات17

مئ!بسثالمركتةوكانب.والآرامئبنالحثببن

*.وخمسينبمثةوالفرص!،المضةينقطغيما

ر!9:ء2-28.ة14-17

17؟15.17؟ر!تث

ح.01:28اكلرجة16

حورام.:نكبنحطوطاتهناكحراع!.:2+2

الردتلآسم!قيكلىيناءعلسلإمانوعرتم18

ته.وقيم

الهيكللبناءالاستعداد

13-،1(15:7-32؟ةهمل)ا

زجلىأل!ثماينالغرضييهذافحنذ2

ألفاوسبعينالجتلإ،فيالحجارصيقطع

يمراقبةمئهوشتآلافيوئلاثةيخفيها،

الففالي.

صوزشيلثحيراتم!إلىسليمانوأرستل2

تهوأرسئ!تأبيداوذمغفغفت)كما:تهيقول

نأآملهكذا3بسكنةقصراتهليبيئأززا!

لآسمهيكلاسأبنىفأنا.أيضاأنامىتفغل

ء،-،-ء"كل28

تخورااماتهو)حرق،لهفاكرسه،إلهيالرب

،الاوامصعلىالتقدميما"خبرتهواقدئم،عطرا

رؤوسوي!الئبوبفيئمسما-صباخاوالححرقاب

علىفرضتكماإتهناالرلتأعيابونبال!ثصهويى

قيكلأبني!ائذكماوالقيكل4.الأبلإإلىاسرائيل

الآيهةجميع-فوقعظيئمإلهنالأن،عظيم

ته،تت!عيعقيكلاتهتبنىأنيقدرئرىيافتن5

ولسماواثالس!ماوالثتحفةلاالذبوهو

أبنيهفاهيكلا؟لهلأبنيئأناومن،الس!ماواب

أمامالمخورفيهأحرقمكاناإلأيكونلن

بصناعهخبيرازجلاليأرسيلفالآن6-الرب"!

والأرجوالبوالحدبدوالنحاسيوالمضيماالذه!ب

.1401أ!ارح:ألنزاأرسته

؟للربالمكرسالخبزاوالتقدمةخبز3:

.5-2409لارج

27.:8ررا؟6:18رج؟5
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الئقثيىفيماهرأويكون،والس!ضنجرنبئوالمريز

هناأبداودأغدهماتذينينأمثاييمامغفيعتل

أززأخشالتليوأرس!ل7أورشليتموليئتهوذافي

أعتملأني،لبنانينوضنذلوشرو

نأعلى،الخشبيقغ،ماهرونرجاتلثأن

-،

تجهيزفي8هيمساعدييمرجاليإليلتارس!ل

عظيمأبنيهاتذقيالهيكللأنبكثر؟الأخئمالب

صصءصء،4"

مئةالخثستتقطعونالذيناعطيوانا9وراخ

فقبماأل!ومتة،لفمطعائاالجنطيماينففبماألض

يندن"مئيماوخمسنآلافيوأربغة،الشعيرين

ينخابيةمئيماوخمسىآلافيوأربغة،الخمر

."الريحب

ف!يها:قازبرسالبماحيرامالميلثفأجاته01

عتيهم.قيك!فأقاقلث،شعتةأحثالرب""إن

صايع،اسرائيلإلهالرب2هؤمبازك11

التللثداودررنائذكب،والأرضيالس!ماواب

ييبني،وففممعرفةصاجدبحكيما،آبنا

إليلثضرشلأنافها13.تهوقصراللرب"قيكلأ

آبنوهز13،هحورامآسمهفهيقاماهرازجلا

وهؤ.صوزينزجلوأبوة،دانقبيلةينآمرأة

3ء

والحديل!والنحاصيىوالمضيماالذهببصشاعةخبير

والستنجوديوا"رجوالزوالخشتبوالحخر

النقح!يصناعهنبقادروهو،والمرمنيوالكتالز

الماهرينرجالمجثمغينهبطتصثماكلوفي

.احأ:01ملارج:7

أو:أل!صرام:حريئا.اا:4فيهكذاحورأم:12

حبرابم.:ففرأ7:13أملفي.ألطحبرام

ابب.نلأحباهمنحيابرمهي:بافا:15

.222:أخأرج16:

الذممي2ة22تكق.صهيرنتلةاصم:المريا:؟.3

فآرسيل،والآن014أبيلثداودسئديورجالي

وعذتائذيوالخمروالزيتوالث!يرالجنطةلنا

قذيىعلىلبنانينالخ!ثت!تنقطعونحن15،به

فقطرهاطؤافاتعلىإليلثونرسيله،حالخث

".أورشليتمإلىتنقلهوأذت،يافاهشاطئيإلى

الهيكلببناءءالبلى

فيالذينالغرباءجميعسليمانوأحصى16

ينأبوةداودأحطهمكماإصرائيلأرضيى

وسيحثألفاوخمسينوثلائةمئةفكانوا،قبل

،خمالأل!سبعينجمنهمفأخذ17.مئؤه

وثلائة،الجتلىفيحجالؤقالاعصألصوثمانين

العمالي.علىمرايحبممئةوميتآلالخ

-22(7:15،-38أ:6مل)ا

فبالرلتهيكلى9ببناسليمانوبدا3

الزب،تراءىائذيالمرئاهجتلفي،اورشليتم

بيدليفيداودأعاةمكالطني،أبيهلداودفيه

ينالثانياليومفيباليناءبدا02!اليبوصيأرنان

وكان3،يمفيهةالرايعيماالس!نهينالاني!الشهر

القيكل2يبناسليمانوضغهااتتيالأس!يطو4

ينالرواقيوطو44جمشرينوغرضهادراغاسيتين

غزفيمحاذاهعلى،راغا!ىجمشرينالأمام

وغ!ث!اة،؟راعاوجمشرينمثة!وآرتفاعهالقيكل

سليمانوألبس!5خالمىبذهحبايخلىالاين

إلىوبالنةيدبر(.الة،!ى)اللهالمرباأرضعنبتكلم

بيدر.بالذاتالربجلالهيكلتلةصارتالكانب

.أ:21:15،22أخارج:اببوحميأرنان

انفي.:حرتجا:اثافيالثهرمناثافيايرمني:2

ذراغا.6:2:03ملأفيذرأغا..12:ارتاعه:4
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بذهبوغث!اةستربرخ!ثتتالكبرىالغرفة

ورصغ6،وسلاسيلنخيلآعقييماورستتمخالصيى

ينالذص!وكان.للرينةكريمهبججار؟الغرفة

والأعتالتالروامدوألب!ن7.قروايتمأرضي

الحدرانيوعلىدهئا،والقصارقيوالحدران

على،الأقداصيقذمنوصنغ8كروبيتمتقث!

جمشرينطوممهوكان،القيكلغرض!محاذا؟

ذقباوألبع!تهدراعا،مجثرينوغرضهبراغا

القساميرؤرنوكان09!ينطابىمئةؤرنهخايضا

ذخبا.العلياالغردتوألبن،الذهبينزطليني

ينكروتينالأقداس!قذسيىفبوصنغ

طو4وكان11.بالذهحبوغشماهماتعددب"!

وطو،،براعاجمشرينمعاالكروتينأجيخ!

خمسنالواجدالكرولبينالواحدالخناحص

جناحالكرودبجناحويلامسى،صأذرع

وطولهالكرودبوحخاح!12.الآخرالكرودب

الهيكل،حايطيلاجمسىء،أذرعخمحمى

يتممل،أذرعخص!وطولهالآخروالحناح

هذينأجيخيماوطو0133الآخرال!صودبيحناحص

وهما،دراعاجمثرونمنب!يعقةوهيئ،الكروتيز

القدخل*إلىوأوجفهماأرجيهماعلوا!فالب

وأرجوالطستقنجونييىالججاقي"و!تغ

.!كروبيتمعقي!ورستتمركتالبويريز

طوئفماغمودينيالقيكلىأماتم5؟وأقاتم*

القذينالتاجينوآرتفاع،ذراعاوثلاثونخصى

33-34.؟26خرق8:

من:اليونانيةفي.العبريةقهكذا:معدنمن:15

23.:6املرجخئب

18.02-:25خرق:13

31.:26خرق:14

سلاسيلوصقغ016أذرعخمصىرأستيهماعلى

الغمودين،رأستيعلىوجققهاقلاذ؟شكلعلى

الس!لاسيلإ*،تيئوجغتهارمان!مثةوصقغ

غنواحذا،القيكلأماتمالقمودبرنيونقحت17

المسارغزاوواحا،ياكينوستفاةال!مين

بوغر.وستماة

افيكلآنية

،4-51(7:23-26،)امل

نحاسمذبحعسليمانوصعالميلث4

براغاجمشرونوغرضه؟راعا،جمشرونطوله

صء5

النحاسيىينوصغ2!.اذرعغثروارتفاعه

إلىحافيماينقطرة،مستديراتسبوكاخوضا

،أذرعخمسوآرتفاعهأذرعع!ثئرحافه

يخأحاقي!تححتوكان03؟راعاتلاتونومحيطه

دتراعلكل،دهئحبطفيالإ*أشكاذجهبماكل

بالحوضيىئحبطيزضفينعلىثيرايخعشمرة

وكان4.ستئيههف!معهمسبوكةوالثيران،كله

تحؤموجهةجمنهاثلاثة،ثوزاعش!رآثنيعلىقاثما

نحؤوثلاثة،الغرلب!ؤوثلاثة،الثممالي

ينهاكلومؤخرة،ال!ث!رقينحؤوثلاثة،الجنوب

شيبرا،الخوضيىس!فلثوكان5.ايخلالاإلى

وكان،المئوصنبزهرشبيهكأسيكحافهوحافته

برميلأ.صحبعينوخمسةمئهتحعثلاث

4نحاسينتغاسل!غتئرصتغثم6

.11:،رج:،)حورأموأتام:15

.المحرابفيكصا:ح!يخا.قلادةشكلعل؟16

ا-3.:27خرق:401

متديرأ.تثاء:نقرأ،7:2ملافي.ثيرانأشكال3:

:عرتات.2ا-03017خرق:مغاسل:6
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الكبرىالغرق!تميزغني!نهاخصمئافئضغ

ينهـلقاممافيهالمغستلتسارهاعنوخصسا

لآغيساليفكانالحوض!أما.!!حر!اب

علىذقبينقناءئرغ!ثئروصتغ7الكقتةض-.

الكبرىالغرفيمافيووض!غهاالمعتابشكيهاح!ب

وصتغ08اليسار!عنوخ!ممااليمينغنخمسما

خمسما،الكبرىالغرفةفيووض!عهاقوائدغثئر

كاسمثةوصنع.اليسارعنوخص!االيسميزعن

للكقنةص،داخليةداراوصنع9.هالذهبين

.بالنحاسقصاريعهماوغثى،خايىج!ةودارا

ال!ث!رقبئالجنوبيالجايبفيالخوضىووضغ01

الهيكل.مق

والقجار!تالقدوزحورام"وصنغ

آئتيالأعماليصجميعينوآثتهى.والكؤويس

الزب".لهيكلبهاالقياتمسليمانالميلثأمرة

اقاجسنيويخلافا،القمودالز12:غمقهماوهذا

تغاليانياللتالقوالخبيكتالق،الغمودبزعلىالفذين

التيمثةالأر!والرمانات13التاتجيز،

القثروالقواعا14،التاتجينييتغطئيماللخبيكعيني

والئبرانوالخوضن15،عق!هااثنيالغثئزوالقغامل

والقجاليدتوالقدور16،تحتهائتيعش!رالاثنا

ئحاصيينالمحطالأدوابوجميغوالكؤويى

بسئيهيماسليمانالقيلثأمرهذااكل7:قصقولي

ستكوتتينخرفيةأرضبىيأ،الأردنغوليفط

ينالأدوابجميغحوراموصتغ018ءوصزدة

الآنبة)المستعملة:بديلةنرجمة9،131:الارج

للمحرتاث(.

31-04.:35خرق7:

23-03.:25خرق8:

منى.أرضفي-نررعيلثرقيقربة!صردة:17

يكنلمبخيثالكثر؟ينوكاتت،الئحاس

امميهئا.ؤزنها

أدوابصجميعيصئعصسليمانوأمر

عليهاائتيوالمواثاالمذبح:الذهبمنالهيكل

لتشتجلوس!رجهاوالقنائر02،اتتفدضيما*خبز

والأزهار21،المحرالبأماتمالعادةهيكما

والكؤوص!والسكاكين22،والتلايطوال!رج

الهيكلوضصاريعوالقجاير،رالصمحون

كل:الأقداستذسىوقصاريم،الخازجية

الخالصيى.الذهبينذيلث

قيكليناةسليمانالقيلثأكتلولفا

والذهمبالمضيماأدوابجميغإلييماأدخل،الرلث

فيوحمطهالتإ،أبوةداودكرستهاائتي

."خزاثيه

العهدتابوتنقل

9-39(ة8)امل

شئيوخإلييماسليمانالقيلثحتغئم2

عشاثرورغماءالأسباطزؤساشوجميغاشرائيل

عهدصتابوتل!نفلوا،أوزشليتمإلىاسرائيلبتي

إلىداود،مدينيما،ضهيونينالرب"

مهصء

نمب،العيدفطإليهكلهمثاجتمعوا03القيكلىه

8اللأودونالكقنة"وححل.ص"الس!ا!الشمهر

كلصالاجتماعخيم!مغوتقلوة5الغهدصتابوت

قيكلإلىالخيم!فياتتيالقيكلأدواب

.5-9ة24لارج.دنهالمفدمأو:النفدمةخبز:91

11.!18أخا؟2:811!مرج:501

92.ة15أخا121-26:16!مرخ:2

خ.82:املرج3:

ح.17:9تثرج:اللاريونالكهة:4
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الذينكلسليمانالميل!وكان6.الردت

التابوبأماتمإسرائيلتجبينإلييماآجتقعوا

يغاد.ولايحقىلاماوالبقرالفتمصينيذتحون

فبمكايهإلىالرئتغهدتابوتالكقنةوأدخل7

تحتآ،الأقداسقذصيىفب،القيكليحرالب

تبسطانيكاناالئذين8الكروتينيأجيخة

مغفيظئلانهالتابوبصموضععلىأجيختهما

طويلةالقضبانوكانت09بهايحملائتيقضبايه

الأقداصيفذسيىينئرىأطرافهاكاتتحتى

،خمارجامقثرىثكنولم،المحرالبأمام

فبيكنولم01.اليومهذاإلىهناكوهيئ

فيهوضعهماالفذالطالححرلوحاإلاالتابوب

تنيالزبدعاهذخيث،حوريمتفيموسى

جمضر،.أرضيينخروجهمجمنذإسرائيل

الربي

يراعلمالهيكلمقالكهنةخرقي"ولما

جميعفملأنفمصاليومذللثفب"المرقيتقسيم

جميغوكان12الرب".يجدميماأنفستهمطهروا

وقيمانآساتبقياد؟ائذينالمغنيناللأويين

،الكتانلابسينوأنميباثهمتنيهممعويدوئون

فوقفوا.والكناراثوالقيثاراثالصنوفيومغفئم

كاهناوجمشرونمئةومغهمالمذتحصشرتي

المغنينصوتوكان13بالأبواقي-تنفخون

الرلتصتسبيحفيواحذاصوئاالأبواقيوهتادث

بالأبواقيالضوترقعواوجمندماوخملإ؟.

01:ه.تث01!رج

.ا-24:91أخارخ:الكهنةفرق:؟ا

خ.16:34أخارجة13

34-35.:04خرق:ا-314

:وأن!ثتدواالألحالبوآلابوالضنوجص

صايحع،لأنهالرئ!"آحقدوا

الأبلإ".إلىرحمتةلأن

تقلإيىفلم14،!بال!صحالبالرتثقيكلآئتلأ

لأن"،المحتحالببسح!بمالجدعةيتابعواأنالكهنة

.!هيهلهملأالرلثمجد

الشعبيخاطبسليمان

14-21(8:)اعل

إثلثزب!يا)اقلت:سليمانثاكثم6

لكتتيارب!ياوالآن02الظلاميخأتسكن

الأبد((.إلىيس!كناكمكائا،مجيداضكلا

اصرائيلجماعهكلإلىالميلثوآلتفت3

الربفى"تبازك:وقال4وباكهم،وتولتوهم

داوديفميماوعدمابتد؟تممائذياسرائيلإله

شعبيأخرجثيومص!ئنذ:قائلأ،أبي

جميعينمدينةأخترلميضريناسرائيل

يكونقيكلفيهاليلتئتىاسائيلأسباطمذلب

رئيسئايكونزخلأآخترثولافييما،آعى

أخترتاليوتملكني6*.إسرائيليشعبي

ليكونداودوأخترثفيهاآحميليكونأوزشليتم

".شعبيإساثيلتنيعلىرئيسئا

رأداؤذنيةيخأوكانة!!:سليمانقاكئثم

إسرائيل،إل!الربءلآسمصقيكلآتبنيئأن

تبنيئأنقليأفط!يتالزبد:تهفقاك8

7:أ-13؟صم92-604:رخ

17:ا-12.أخا

8.16:املرج5:
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أذتليهن9.تؤيتمافخمقن،لأمميقيكلآ

ينيخرفياتذيآبنكبلى،-التيمتتبنيلا

كاقوله،الرب4وحقق001يبنيإ"ائذي!صفبل!

عرمثيعلىوجق!ثثأبيداوذمكانأناوفضث

الهيكلوبتيث،الرصثقالكما،إسرائيل

مكائاوأعدذث11.امراثيلإليماالرثتلآسمص

يحنيالرثصقطعهاتذيالعهدصيتابوب

".إساثيل

سلبمانهملاة

22-53(:8مل)أ

الرل!،قذتحصأماتمسليماننقف!ثم

يذيهورغ،اصائبلجماغةكلبحضويى

نحاصيينيخبراصنغسليمانوكان13للضلا؟

وغرضهأذرعخم!ىطوله،ايىالاوستطوأقاته

فصحعد،أذرعثلاثوآزرتفاعهأذرعخص!

إسرائيلتتيجماعيماأماتمركتتييماعلىوسخدعقي!

إلهالرلثأيها":وقاك14.ال!مادنحؤتذييماور!

علىولاال!ماوكيئشللثإلةلا،إصرائيل

يقبيدكالرخمهوصايعالغهدصحايخأ،الأرضي

تنياأنصت15،قلويهمبكلتخدموتكائذين

.أبداودلعيد؟بقمهقالهممااليومب!دهحفق

داؤديغبلإكتتئمإسرائيلإلهالرلثثهاأوالأن

رجلنسللثمقتنقطعلابيما:وكذتهماأبب

تنوكغيئإن،اشراثلعرشيىعلىمحي!

أنت*.خذمتنيكماوخدمونيب!ثتربعتي

ائذبالؤغاليتحقتي،إصراثيلإلهياوالآن17

.أبداودعمذكبيماوعذت

.24:أملرج16؟

.ء2:رخ18:

أدقا؟ياخقاالأرض!تسكنهل18"وليهن

تتفلث،لاال!حمماوابومماواثالماوألثحئى

18للثتنبئةاتذيالقيكلهذ!يستغكفكيعت

؟ءصءيرس

ايهاعبذكاناوتضرعيصلاتيإلىإلتمث91

أرفعهاالتيوالملاة2الايرعاوآسقع،إلهيالربفى

خهازاليلأمفتوحتينعيناكلتكن02.اليومإليلث

فييماآسملثيكونتلتائذيالهيكلهذاعلى

هذاكيئعبدكأناأرفعهاائتيالصلاةيتسغ

وبنيعبدكصتضر2إلىوآستجث21،المكال!!

هذاآتجا؟فييضقوناتذينشعبلثاشرائيل

الحئماءليئت!ميهيلثينأنتوآسصر،المكاني

فآغعر.ستميذتوإذا

إلييمابالإساءةالآخرأحاهمائهمآ"إذا

لتحيصالقيكلهذانبمذتجلتإلىبيماوجيع

الستماءينأنتفآسمغ23بزي:،أنهالممين

يماوتعايتهالمذيتفتدين،عييلإكتينوآحكثم

بزاءيإ.علىويمايثة2الحري3وتترفعل

أمامشعملثاسرائيلبنوآنهزم-24"وإذا

إليلثتابواثم،إليلثخطيئيهمبستبأعدائهم

هذاليئإالل!وتفترعواوصلوابآسملثوآغترفوا

لهموآغمر2الس!مامقأنتفآسضغ25،المكالط

لفمأعطيتهاائتيالأرضيىإلىوزدفمخطئتفم

ولآبايهم.

كنهمالس!ماثفبالمطرحتنت26"وإذا

المكال!هذافبوصلوا،إلبلثخطيئمهميسمب

بعدماخطشيهمعنورجعوابأسمكوآغترفوا

وآغمرالسمماءميئأن!تفآسقغ37،أذتلتهم

11.:29نثوخت02

8-15-:132مزرج:41-42
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وآهدهيم،اسرائيلتنيوشعبلثعببدكخطيثة

مطراوأنزذ،يسلكونهاثذيالصحالغالطريق

يثمعبلث.ئفكاأعطبت!ااتتيهذ؟أرضلثعلى

وأؤبا!أوخوص!الأرضيىفيحذث"وإذا

وأالخرادخلفييماأوشديددخرالرزغأصالت

مدينهأفيفي4وهمأعداحاضرهمإذاأو،النفل

إذاأو92،دابأوآفةبهمنرتتأو،مدنهمين

نببالنذمصشعبلثأسرائيلتنيينواحدأيرشعر

وتضرعإليلثفصلى،شو:جمنفغقهماعلىقلبإ

ألمتفآسقغ"3،القيكلىهذاصوقيتدي!رايخعا

يكلوآغمر،سمكناكمكالبين،الممئمارين

ومعرفيكعفلهبح!ب،وجافيهأجمئه،واحد

قلولتتعردثوحدكأنتلأللثقلييماليئما

إسرائيلبنوفيخافلث31البثر،صجميع

وجهعلىحياييمأتامصكلطرلجثفبويسلكون

لآبائنا.أعطيتهاالمحطالأرضي

بنيإلىينتميلاائذكاالغريبجاءوإذا9

مقبعيد؟أرضبىينجاءإذا،شعبلثإسائيل

العظييمبآسيل!يسضعونفالناس،آسمل!أجك

دبوضلى،ا!تمدودةاوثتراجملتالقدير؟ويدك

ينالصمماء،ينأنستفأسقغ33القيكلهذا

هذايخلثيرجوةماوآشجبسمكناكمكاتي

كل5،لم

اسملآالارفياممصجميعليعرلتالغريب

نأوتعلمواشعيلثإسرائيلتنييثلويخافوك

للث.تتيتهائذئيالقيكلهذاليئأسقلث

34
اعدائهميمحازب!شعملثخرفئ"وإذا

اتنيالمدينيماجقةإليلثوضقوا،مشيثيكحم!ت

العبريةةفي.الشجماتفبهكذا.ميحكالملكت2،

بديلةتترجمة.لداودمراحمكواذكرمسحائكالملوك

لأسيلث،تتيئةائذيوالقيكلأخترتها

وتضرعهمصلاتهمال!سماءينأنتفأسمغ35

خقهم.وأنضر

تخطاأنئد"لاكما،إليلثخطئوا"وإذا36

أمماتموهرفتهمعقييموغصثمتإنسالأ،كل

ثم37قريببماأوبعيد؟يلادإلىفستتوهم،أعدائهم

إليها،س!بواائنيالأرضيىفيئفوسيهمإلىرتجغوا

وأثفناخطئناوقالوا.إليلثوتضرعواتتابوا

قلويهميكلإليثوأقملوا38وأجرئنا،

اتتيأرضيمجهةإليلثو!قوا،ونفوسيهم

والمكالبآخترتهاائتيوالمديميمالآبائه!مأعطيتها

منال!اءينفآسمغ93،لآم!ملثبنيتهاثذب

وآستجثوتضرغهمصلاتفم،س!كناكمكالط

إهيياوالآن04.خطاياهملهموآغفر،لهم

إلىمصغتت!نيواذتاكتفتوختينيعيناكلتكن

راخيلثإلىالآنقمس41المكالطهذافبالدعاد

ثيابهمكهنتلثوليلتس!،جمزيلثوتابوتأنت

كله!صء

بالخير.4وكأتقياوليفرخالإلةالرلثايهاالموضاة

صء؟

الميلثطلتتردلاالإلهالرب!ايها42

يداود+تراجقلثوآذكرتسيجلث"،

عبلإك"".

الربهيكلتدشين

62-66(8:،امل

سليمانالقيلثأدقىولئا7

وأكقبالسثماءيننازهتطت

يمالقيكلل!لزاقجاوقلا،ئغباوالذ

الضر.منداودعبدكعملهمائذكر

23-24.:9لاق:701

صلاته

المحرقة

فلبم
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ملأة.الرثضجدلأنيدخلوةأنالكقنةيقدلي

النارفبوطيشاهدوناشرائيلتنيجممعوكان3

وجوههمعلىفآرتضؤا،الهيكلعلىالرل!ومجد

الرلص!وحقدوسخدواالتلاطعلىالأرضيىإلى

الأبلإ.إلىرحمتهولأن،صالغلأنه

ال!ث!صبوجميغسليمانالضيلثقذتمثئم4

ينألفاوجمشرينأئنينيفذبح5.للرلثذبائحع

وهكذا،الغتم!نألفاوثح!رينومئة،البقر

وكان6التإ.قيكلالمثتعمبوجميعالميلثدشئن

واللأولون،يخدقيهممكانيفيوايفينالكقنة

الميلثداودعملهااثتيالجناءتآلالبقبالتهم

الأبد.إلىرحقتهلأن،الرل!بحمدصللتسبيح

كتحهاائتيالحمدأناشيدينشيدونهؤلاءوكان

الأبوانتنفخونفكانواالكقخةأئاداود،

واتفون.اسرائيكشعبوجميع

التيالذاروستطالردثأمامدليمانوظهر7

والتقدمابالمحرقابقات!وفيها،القكلأماتم

النحاسمذبغلأنالسئلام!ءذبائحوش!حوتم

كلها.يهذص؟وسيعايكنلمسليمانغيتهاتذيما

جميعومغهالوقمبذإطثفيسليمانوأقام8

حضرةةأئامسبعإلمد؟عيذا"اسراثيلشعب

ول.جمضروأديإلى/1لي!وحماةينغفيرجمهور

فيأقامواأتامسبعهنبالمذبغدشمنواأنوتعذ9

وفب001ئامأاسبعةوعيدوا،حيفلةالثامنيصاليوم

ألسماجء،المث!هرم!والعشرينالثالبصاليوم

قرحين،تساكيهمإلىال!ثسعتسليمانصردت

الخيرينالربفىعملهلما،الصديىمن!ثترحي

ح.2ة8ملا؟5:3رجالمظالا.جدهوعذا.:8

صر:واد!ه.ح؟2ت13عدرج:حصاةليبو

اثافي7

شعييما.اشرائيلول!نيوسليمانيداؤذ

ثانيةلسليمانيتجلىالرب

7-12(:1أخ2ا-9،9:)امل

القيكلبناءمنسليمانفرغوبعذما11

نأ،ل!في!نماكلوأنجر،القيلضوقصر

"س!يغحت:لهوقاكلجلاتهالرلثتجلىا2،تعمته

في!تقاممكائاالقيكلهذاوآخئرتصلاتلث

وأال!صما؟ينالمطرحت!ثإن39.ليالذبائغ

أرسئثأو،الرزغيأكلدأنالجراذأمرث

عوافتضر،بآحميتسمواائذين14شعبىفيالؤباء

طر!مغنوتابواعونيوآقمئواوضلواإلي

خطيئتهموأغمرالسئما!ينأسقغفأنا،الشرير؟

ءص

مفنوحتالطفعينايمآ+والان"ا.ارضهمواخمس!

كلإلى!غيتالبواذناقيالمكالإ،هذاعلى

ليكونوكرستهآخترتهفأنا16فيإ.تقامصلاة

وقلبيعلييماعيناقيوستكون،الأبدإلىفييماآحمي

أماميئس!لكتإذاوأذت017الأئامكلمعه

ماصبجميعوغيئحت،أبوكدأودسللثكما

وأحكامي،يفرائضيوتمحمكتبإ،أمزتك

أباكداؤدعاقذتكمامفيهلثعرشىأثبت18

علىيميلثرجليت!يلثينقطعلا:وقلت

عنوشعصلثأنتجذتإذاليهن099"إصائيل

وعبدت!ا،بهاأمرتكماتتيووصايايفرائضي

ينأققعكمفأنا02ةستخذئمولهاغريبة%لهة

الهيككهذاوأهحر،لكمأعطي!تهاائتيأرضي

تيرالأفواهفيئضغةوأجغلةلآسميكرشتةأئذفي

!دمش
ينذهلبهيمرصثفكل21كلها.الشعولب

خ.5ة34عدرج

.24:املرج18؟
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الأرضيبهذههكذاالرب2فغللماذأ:ويتساء3

بهمالربوأنرك":يخجال!22؟!القكلوهذا

ائذيآباييمإلةتركوالأنهم3التلاهذاكل

غريبةتآلهةوتتحمكرا،جمضرأرض!منأخرتجهم

."وغباوهالهاومتخدوا

س!ليمانأعمال

"أ-28(ة9)1!ل

فبسنةجمصرينسيمانقضىوبعذما8

المال!بناءأعاذ2،الضيلثوقصرالقيكلبناء

ف!يهاوأشكن،حيرامالقايثتهأعطاهاالتي

حما؟إلىوسار3.اشرائيلتنيين،جماعاقي

فبتدفر"وخضن4عقيها.وتغقت!صوبة

حماةفيتناهاأئتيالمالبكلالصححراء،

العل!احورونبي!تبناءوأعاذ5،الفونيمايتخزين

بالألموايىمحضنتانيمدينتانيوهما،والحفلى-

المانيوجميعهوتغق!ت6،والقغاليتيوالأبوالب

وتنى.والخيلوالقركباقيالموتةفيهاخرناتتي

كلولبنالطأورشلي!آثيئيبنتهأنأحب!ماكل

لهذاذممخر7.سملطيإتحتكاتتائتيالأراضي

الجثيينينبتقوااتذينجميغالغرضي

ائذينوالتبوسيينوالحوئينوالمررئينوالأموريين

بنويجذهملمهؤلاء8.إسرائيلبنيينيكونوالم

الس!خر؟أشغاكسليمانعقيهمفقرضى،اشرائل

8!.9:أملرج:21

فيمتميزتينمملكتينوصوبةحماةتبدوة803

3.ة18أخا8:3،9!صم2

الحوربة.الصحراءفيالبومئقع:ندس؟4

إلىكلم02نبعدان:والسفلىالعياحورونببتت5

أورشليم.ينالغر!لالثط

أورثليم.منالفربإلىكم55تبعد:بعلت؟6

8533و7الثافي

يمخرهمفم،اسرائيلتنووأئا09اليومهذاإلى

وضباطكحنودآستخذتهمبل،يغضيإسليمان

مئتينيسليمانوكل01.وتركبايهيخيل!وقاد؟

لمختلصشخرهمائذينيراقبونهـجلاوخمسين

بها.قات!افثيالأعمالي

مدين!ينزوجتهيرغونأبتةسليمانونقل"

!لا:قاكلأنه،لهاتناةاتذيالقصرإلىداود

إسرائيل،تيلثداؤدقصرفيليزوتجةتسكن

مكانالغهدتابوتدخقهمثالؤكللأن3

ئقذسنإ.

المذتحعلىللرلتخرقابسليمانوقاتم12

مغلوكان013الغيكليىواقيأماتمتنافىاثذي

موسى:وصئيمايخأجاءمماح!تبآنتظامذلث

كل?،
الاعيادوفب،الشيوليورؤوسالبوبفي

وعيا3القطيرعيا:وهيالثلات!الستوئيما

ترتيمبوح!ت"1.المظاذ"وعياالحصاد"

مكالبيخأالكهن!!يرقسليمانأقاتم،أبييماداود

أماضفموالجدميماالئسبيحصفيواللأويينيخدميهمأ

داودوص!!يح!ضبأيضا،وأقام.بآنتظام

عليتاوبونأئذينالبوابينيرق،أقيرجل

وصثيماغنسليمانيحذولم15.الأبوالبصرا!ميما

كلولننالخزائزأئريخأواللاويينللكهنةءداود

أثر.

الفصحبعدأيامسبعةيدومعيدالفطير:عيدة13

الربغ.ؤبهونحفلونالبوديةمنمخررهمفيهوتذكرون

قدالصيفنيبهيحملرن:العنصرةعدأوالحصادعيد

الخريفقبهيحكلرن:المظالعيد.القمححصادغاية

البرية.فيأقاموايومعتذكرينالمظالفيفيق!يرن

28-92.عدرخ

23-26.أخارجةالكهنةترتب:،1
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كلالوتسبذيلثلبسليمانوتمتم16

تأسي!يومصيىناححةكالتائتي،أعماله

يناثه.نهايهإلىالهيكل

وإلىجاترغصيونإلىسليمانذقتثتم

وأرسل18.أدوتمأرضيىفيالبحرشاطئيعلىأيلة

متمرسينوملأحينسمفنا،حيرامالملل!له

يىحاليمغأوفيرأرضيإلىفأبحروا،البحربأمويى

وستينأرتع!تحؤفناكينوأخذواسليمان

.سليمانالقيلثإلىوحقلوهاالذهحبينينطازا

سليمانعنلىسبأملكة

ا-13،؟15مل)ا

،سليمانبأخبارستبأ*ميكةوستمذث9

عظيمتويهمافيأوزشليمفيإليإفجاءت

حمالومعها،صعبإضسائلنبلتختيرة،اجا

كريمة،وججارةكثيراوذهئاأطيائائخملة

ضاييها.سبجميعوكئقتةسليمانوألتقت

غنيحصولم،كلامهابكلسليمانفأخترها2

س!بأميكةورأت3.بيماوأخبرهاإلاأ!رممتيمان

،بناةائذيوالقصر،سليمانجكقيماتهل

ونجظات!حاشييإ،وقجينموأثلإ؟،وطعاتم4

وهنداضهم،وسمقاته،وهنداتهمخلأايه

الرلث،قيكلنبيقذمهاكانائتيومحرتاي!

وقالت5،الذهو4أصاتها،كلههذارأتحين

بلادىفيستمغتهما!حيخا"كان:للميلث

اضذتهلملكني6جكقيلتوعنأقوايلثعن

ونقابلالعربيةالجربرةجنو!فعمملكة:سبأ:ا-9

؟12:42ترج:صبأملكة.الحالةالن

31.:الوا

!5!

اخترلمبيفإذا،بعينيوشاقذت"حشتحتى

ماتفوقالبويخناكف!جكتتلثييصميما،حئ!

اجملثيخاوهنيئا،يرجاللثهنيئا7.ستمغته

جك!ث.يسقعونيديلتبينالقايمينهؤلاء

وأجلحلثعليكزضيائذقيإلهكالرب2تبارك8

تنيأخ!بولأىنةبآسيإ.قيكاالعرفيىهذاعلى

أقاملث،الأبدإلىئثتتفمأنوأراد،إسرائيل

القللثوأهدب09((والغدليبالخقلتحكتمشيكا

وججارةكثيرةوأطياباذهبقئطازعشرين

الطيبذلكيثلالأطيالبتينيكنوير،كريمة

.سليمانللملل!ستباميكةوهختهالذي

ينذهباوسليمان4حيراتمرجالوحضل01

كثير"ضندلييخشبأيضاوجا"ووا،أوفير

خمشبمنسليمان"فعملكرجميما-ويحجار؟

وقبثارابوللقصرللقيهلدرايزيئاالصندلي

قبلينذيلثجمتلأحذترولم،للفغئينوربائا

.يهوذاأرض!ن!

ماكلستبأقيكةسلي!مانالقيلثوأهذى12

المخ!يما،الهداياي!أعطاهامافوق،طلتثه

وحاشتتها.هيئيلا؟هاإلمطوعاذت

سليمانثروة

14-92(؟15مل)أ

سليمانعليردائذيالذهمبؤزنوكان13

تضلأهذا14،ذقسبيثطايىشةواحذةستتيفي

رسء3

جميعوكان.التجايى4الزوارينالواردعن

إلي!يحملوناشرائيلأرضيوولاةالعردبملوفي

صدل؟خب.ح2:2رجةح!ام:01

.احا؟01ملارج

.ح01:15ملارج:الزوارمنالوارد140
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مئتيسليمانالميلثفعمل"1والذهآ.المضة

يد

الوأحل!لترسي،ضطروقذهبممنكبيلأترل!

صغيرئرسمئيماوثلاث16،ذقمبأرطاليئلاثةر

?"

وبصفزطلالواحدللترسقطروقذقبمن

3؟.لبنانغائةيدعىبيئفيوخمطها،الرفي

وألبتةيعاجكبيراعرشئاالضيلثوغيئ79

ذرجاتس!حتللعرفيوكان89إبريرا.ذهبا

الققغدجانبيوعلىدقبمجمنللقدقييىوتوطى

عنلأواتفالطوأس!دالطهناكوينهناينيدالق

علىواقفةاأساع!ثمرآثنافيما91،اليدين

يكنولم،هاكوينهنا2ثالستالذزجاب

جمىوكان02-القمايلثجمغصفيذللثجمثل

جميغوكذطث،ذقئاسليمانالقيلثشردبآييما

مينشيةتيتهايكنولم،لب!نانغاتيمابضبآنيه

،سليمانأتامص!أقيمةأ"لةلملهايكنلماتتيالمضة

سمفنيمغتأتييماضخمةس!فنللقيلثوكان21

ذهباحاملةسينينثلابكلفيمرة،حيرام

وطوإويسى،وترودأوعاخاويضة

الأرضيملوكجميحصليمانالمللثوفان2

تلتمسونالأرضىملوكوكان23،وجكتةجمئى

قلبيما.ثباللهأودعهاائتيحكمتهل!ماع-مقابقته

آنييماينهداياةيحملإلي!يأنيتنكلوكان21

ويخكوأطيالبوسيلاحءوقلاسىوذقحبميخفتي

يسليمانوكان25.ستةتعذستةوذللث،ويغالي

ع!ئتروآئناالمركبابلخيلضعتضآلاقيأرتعة

وكان26المالإ.وسايرأورشيتملبفرسألف

.72:املرجةلبنانغابة:16

.18:!أتكرج:26

.خ7:17؟تثرج:27

إلىالفرابنههرينالملوفيصجميععلىمتتقطا

وجغل027*يضرخدوبوإلىالملسطيينأرفي

اه،كا!براكثيرةأورشليتمفيالمضةالميلث

يخأكثرةكالحميزالأزرخشتوجغل

سليمانعلىتردفكانت.الخيلأما028!الس!هل

ثه.البلداتيجمغصوينجمضر*ين

سليمانعهلىنهاية

41-43(:11)امل

،ص،ءصث92

إلىاولهاينسليماناخبارينيبمىوما

نبوةوفي،الئبسىناثانكلامنبمدونآخرها

تنباائذيالرائيتغدورؤىوفب،الثئيل!فيأخ!ا

سليمانومقلث"3.تاباطبنييرئعاتمغن

سنة.أرتعيناسراثيلصجميععلىبأورشليم

داوذهدينةفيآبماثهمع!يخن!اتوحين31

محاته.آبنهزحبعام!ومقلث،أبييما

إسراثيلمملكةإثقاق

أ-25(:12مل)ا

حي!ثشكيتم"إلىزخبعاموذقت15

وحين02!لسملكوةإسراثيلشدبكلأجتمع

تعذئقيموهو،بهذانابا!بنترلعائمصتيئ

هثاكينرتجغ،سليمانمقهربابمضر

ثتم.ال!ثتمالفيإيرائيلكلقبائلينبذعغ3

نيراثقل(ا:تهوتالوازحئعاتمإلىجميعاجا"ووا

الئقيلنيرهيىالآنخففتفإذا،عقيناأبيك

لهم:"فقاك!ا(تخائلث،المثماتيماعبودئييماوين

ح.15:28املرخممر:28؟

وعنوانهةأخ2منالثانيالنمببدأهنا:ا-1505

ا!.:12ر!؟صلتضكيميصذاءملوكناري!
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أئامء((.ثلاثيماتعذإليعودوائئم"إذهبوا

فذقبوا!.

كانواالذينالشتيوخزحبعامالضيلثفشاؤز6

بماذا":لفموقاكحياييمافيأباةسليمانئعاونون

؟"الشئعت2هؤلاأجيحبيماذا؟علىتشيرون

وأرضيتهممغهمطئساكنت"إنفأجابو7:3

."الأثامكلاماخاتلثكانوابلطضكلمتهيم

المتيانوشاوزالشثيوخصيحشوززحبعامتفتئمفلم8

لهم:وقاك9،تخلإمونهوكانواجيل!يناتذين

كل4?صء

هولاءاجيبكيف؟انتمعليتشيرون"يماذأ

أيىنيرجمناخف!أنيتيطلبواائذينال!ث!حت

يفؤلاءلاتل:المتيانفأجابئ01عقيهم؟!

أبي".خضرينأغتأجنصري:الشدب

نيركمعلىأزيذوأناثفيلأنيراخمقكم"أب

بالن!ئياطأؤدلكموأنابالسئياطأدبكمأبثقلا.

الئوكثيما".

القيلثإلىال!ث!دبوجميغمتربعاوعاذ12

الائفاق،كانكماالثالبأليومصفيرحبعاتم

ءىدص

الثصتكلتمالشوخصقشوزةالقيأفاهقلأم

"أبي:لهموقاكالمتياننضخهأكما4يقسالغ

ألىيقلا.نيركمعلىأزيدوأنا!ن!يركمثقل

.الشئوكييمالبالستياطاؤدبكموأنابالسئياطأدصبكم

تربعاتمإلم!كلامةلتييمالزلثشث!يئةذللثفكان15

لموهكذا.الش!يلونيئأخيالسالبعلىناباطبني

.ءلل!ئتدبالقيلثيستيعص

."احت12اكلر!ة01

الزجماتفيهكذا.ن!يهمثقلأد:14

أزيدأنا:عديدةعيريةنحطوطاتفي.12:14ملاق

ثقلا.نيركمعلى

المثتماليفيإسرائيلتنيقبائلرأىولضا16

لنالاما:تهقالوا،لهميستمغلمالمللثأز

تسئى؟آبنييزيرجىلناشيءوأي4،ودول-

بيتولتتدئر،اسرائيلبيتياخيامكمفإلى

كينتا17،!خياجمهمإلىوزتجعوا."أمرةداؤد

يهوذا.مال!فبالمميمينعلىملكازحبعام

أفىورامهرحبعمامالمللثأرستلثم

يرل"

الشماليقباثلإلىالسخر؟اعمالزعلىالمزكل

زحبعامالميلثفأسرغ.فاتبالججاز؟فرتجموة

رهكذا99.أوزشيتمإلىوهرلتمزكتتةوضجذ

إلىزالواوماداودلبعلىاشرانيلبضتتمزد

اليوأص-هذا

شمعبانبوءة

جضغأورشليتمإكزحبعائموضلولفا11

ثجبكلمقباسيلجندي"ألفوثمانينمئة

اسرائيلبيتلححاربوا،بنيامينوس!ئطتهوذا

رو،ص

يشقغيااللهفقاك2.المللثطاغيماإلىهـريردوهم

يهوذاقيلثس!ليمانبزيرحبعاتم3"قل:النبيئ

هذا4:ال!ثحدبوباتبوبنيامينيهوذاتيتكل

اشرائيل،تيتإخويممتقاتلوالا:الرب،قاؤما

نأأزذتائذيأنالأنيبيويكمإلىعودوابل

الرد!يكلامذضمعواحذث،.ماتحات

ء*تربعاتممحازب!غنوزتجعوا

الملىنيحضرحببام

محضتةماناوبنىبأورشليمرحبعاموأقام

92-93.:11ملأرج:15

.أ:،2صم2رج:16

.ح12:18ملارج:أدورام:8؟

21-25.:12املرخ:ا-1104
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وتقوعوعيطمتحهآتيحتوهى6يهوذا.في

ومريشةوجمت8وعدلأموسوكوصوزوشا7

وضرغة01وعزيقةولاخي!ثنوأدورايئم9وز!ة

ه!،ولملم"ء

واتهوذافيكلهاالمدنوهذ؟،وحبرونوايلون

قادةف!يهاوجغلالحصونوغرر11نجيامين

ورماخا.وتروسئا13وخممبحبوزطعاموتخافين

وبنياصينيهوذاأرضىعلىسيطرتةبملبستويذللث

تائة.سيطرة

ائذينواللأودونالكقنةآزحبعاإلىوجات13

ودمائرقراعتهيماتاكين4اشرائيلأرفيفب

يربعاتملأنوأورشليتمتهوذاإلىجاوواأملاكيه!ا

ينقتعوهمخلفوةاتذينوبنييمااسرائيلتيلث

تربعاتمأنذلك15،للرئتالكهنوبشمازسيما

بأصنامالمرقعابعلىصللمذابحكهنةأقاتم

رقجق16.وئيوس8غجوليكلمكلعلىضنوعبما

أرادوااثذينجميعاشرائيلأسباطمنبالكقنةء

اسرائيل،إلهالرل!يع!دواأنقلويهمبمل

أوزشليتم.فبآباي!مإليماللزب"الدبائغفئقذموا

بنزخبعاتموساتدواتهوذاضملكةفغرزوا17

داوذطريتيفيسقلثلأ"نه،س!ينقلاثسليسمان

الما؟.يللتاطوكأيي!وسليسمان

بزيريموثبنتمخلةرحبعاموتزؤج

تمى،بنأليالتبنبأليجايلأمرأي!يزداود

وشمريايعوشى:همتنينتلاثةلهلؤتذت91

أبشالوتم،ينتتعكةتروقيثم02.وزاقم

وضلوسآ!وزيزاوجمتايمآأبئاتهفؤتذت

:تبوس.ح17:7لارج:عولضكلت15

26-33.:12املرج

ح.15:2مل1رح!ت02

ينأكثر،أبشالمبنتقعكةرحبعاموأح!با

غثئرةتمانيئتهوكان.وجوارييمازوجاييماصتجميع

أبئاوجمشرينتمانيةوؤتد،جاريةوسبئولنزوحة

هص!-ء22
زوجييماينابحاابنهلمزحبعامراقام-بنتاوسيتين

خلفاتجغتهأننوىلأ"نهإخوتإعلىرثيسئاتعكة

حكامابئيهجميعفعين،يمطنةوتضرئت23له

يهوذاأرضيىفيالمخصتيماالمالزصجميعفي

وأخذ،2بسخاالمذدعلييمسوأغدنوبنيامين

كئيرالت.يسا!لفم

يهوذاتغزومصر

25-28(:14كل)ا

وزستحتهمف!سهزحبعامبملب!تإنوما12

وفي2.شعييماوجميغهؤالرلتشريعةترذحئى

خياتيهمعلىالرلثعاقحهميمثيهيماالخاجمسيماالسئن!

في3أورشليتمعلىيضرتيلثشي!تتقفرخ!،ته

لاوعذدفارميىأفطوسيتينتركتةومثتيألف

والستكثين"القوبتينالحنوبمنيحصى

فأحتل4.يضرينمقةجاووااتذبنوالكوشيين

أوزشليتم.إلىووضلالمخضطتهوذائذن

تهوداورؤساءزحبعاتمإلىالئبيشتقغيا!فأقتل

وجهينهرئاأورشليتمفيآجتمعواائذين

أنتم:الرب،قاكما"هذا:لهموقاك،شيمثتق

فتلإتم6شيثتق((0تلإلىفترحمكمترحمعموني

فلما7.عادلا""الربلم؟وقالواوالرؤساةالتيأ

أنغيما":يشتقغياقاك،تدمواائفمالربررأى

منقرببةأفى!ةقيلةمنثب.السكيين120:3

الأحص-البحر
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4ءصء"ص
علىغض!بيتئضبولن)هيكهمفلننل!!وا

:"النجاةأمتخهئمبل،شيشتقتدعلىأورشليتم

دينالقرنلتعرفوالهيخضعونليهنهم8

."الأرضيىيضماللثصوالخضوعليالخص!وعص

لبماونق!تأورشليتمعلىشي!ثتقفرخ!

كلوأخذ،التيلثوقصرالردثقيهلىخزائز

غمقهاائتيالذصبئروسذللثوين2شي

مكاتهازحبعامالقيلثفضفغ01".سليمان

اتذينالحرسقاد؟إلىوممتقهانحاسينتروسحا

قيكلالضايثدخلإذأر!ن11الفصربالبعلى

ثيمالئروشوتحملونالحرلشتجيةالرلث

الرلتغقصثوأرتا012الحرسكرفيماإلىترذوتها

كئيرةأشياءأنذلمجث،ييذةفمالقيلثغني

تهوذا.فبحستتةترذلمكانت

وحبعامعهكنهاية

92-31(،92-14:24)أمل

مفكة،وقوقيأورشلييمليئزخبعائمومتلث13

مقلث،حينستةوأرتعينإحدىآبنوكان

اثتيالمدينيمايأوزشيتمستةغئئرةستسغومقلث

اشرائ!يلبنيأرضيءجميعينالرب!آختازها

يعقةاميماآسموكانف!يهاهيكللآشمهليكون

يإراد؟يعقللملأنهالثئر"اوفغل.الع!ونئة

قليإ.كلجمنالربط

آيخرها،إلىألصلهامق،زحبعاتموأخبارا

.4الرائيوجماوالتبيشتضئياصكلاملأمذؤنة

.النجاةأمنحهمقليلبعدأو.الخاةأمنحهمت7

.16-01:17ملا،15-9:16رج:9

.ا9-ا؟9صمارجتالراق:15

.ايام:املفيابيا.ت11

بنتمعكةابنهوابياحيث02ةاارجت1302

مستتمرلىحروبلىويربعاتمزحبعامتينوكماتت

،داؤذمدينةليئآباث!مغوذينزخبعائموهات

مكانة.آبئهوأبياهومقك

ويربعامأبيابينالحرب

-8(ا:15مل)ا

تربعات!يلقيلثغشرةالئاجمنةال!ئن!ولب13

بأورشليتم.سينينثلاث2تهوذاعليأبيامقلث

جئعة.ينأوريئيلبن!تميخايااتيماآشموكان

فخشتذ3.حرل!4وتربعاتمأبياتينوكاتت

جير؟ينزجلأل!مئإأرقيينجي!ثماأبئالها

ص-ص!

يمتايهتربعامواستغاالشجعالز،الفحاربين

2.الأشيداالخحابر؟يخير؟ينأل!مئيمايثماني

أفرايمآجحلفيصعمارايتمرابييماعلىألياوول! 4-.

اسراثيل.جيث!وياتربعاميالي"أصيئص:وقال

المفلثأعطىاسراثيلإلةالرلثأنتعقمونألا!

،؟عنهرجوغلابعهدالأبدإلىولمنيهيداود

بنسليمالطرجاليأحاتباطبنتربعامليهن6

زمرةإليهوآنضئم7،تولاةعلىوئمردقا!ت!داؤد

بنزحبعاتمعلىوسيطرواالتايهينالتطالينين

يقلإزفلمالقلببسيطص!بيتعذوهؤسليمان

يقاوتهم.أن

علىتابرونأتكماتظنونالآن8"وأنتم

تدفبالرب"وضعهاالئىالملكيماالسلط!ضقاوت!

عجوذومغكمكثيرونلأنكمداود،تني

.15:2ملارج!اب!ئالوم

أورشليم.منالظلإلىكلم03تبعدفة:ممارايم:4

ملح.عهد:حرئا.عنهرجوعلاعهدة5

.اح2:3لارخ

:26-12.33املرج8:
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ول.لكمآيهةلتكونتريعا!صتعهاالتيالذه!ب

وأقفتمواللاوئينهرونتنيالرب2كهتةطرذتم9

الأرضب!شعولبسايريفغلكماكقنةكها

كبايتبىستبعةأؤالبقرمقبثورجاءمن3بمث

التيالكاذبةالآيهةليللثكاهناو!ميريكرس!

ولمإلفناهوفالرب،ضكلتأما01شمدونها.

هرونتنوهمتخاموتهائذينوالكقنة،تتركة

،صص"صفىء،كل

كلللىل!يقربونوهم11.اللاويونيعالينهم

أطيالب،وبخوزمحرتابمسا-كل!بإحء

،الطاهرةالمائد!؟علىالتقدتةخبروقضعون

ماء.كلالذهبتنازهسيراجابوبويدون

أنتموأ!اإلهنا،الردتأمريمانعملفتنحن

هناكهنته،يقودناوهومغناوالله012*فتركتموة

إلةاشلثاتحاربوافلا.يمتالكمتهيفونبأبواقي

."-تنخحونلالأئكمإسرائيلتيتياآبائكم

جثيما،ينتعفماأرصتلتربعائموكان13

وراثهم،ينك!واتهوذايىجاليخوذقدارو!

فآلتقت014مواجقيهمفيتجي!ثييماوسائرهؤوتقيئ

ومنأمامهممقالحرلصفإذا،تهوذا3يىجا

الكهنةونمغالرب!إلىفصرخوا،خلمهم

هتفواوجمندما.تهوذا3يىجاوهت!15يالأبواقي

إسرائيلجيش!اللهضزلت،أبيابقيادةوهخموا

أيديهم.إلىوأصلمهمفآثقزموا16،أممامفم

فيه!سقطعظيمةضربةوجيئةأبحاأفضمرتفم7

جيشيىيخيرهينزجلأل!مئهخمح!

ذلثلباسرائيلشتععبفخضغ18اىائي!!.

علىاتكلوالأنهمتهوذاشدبوآنتقحرالوقب

5-9.ة24لارج:11

.9ة01عد!:12

ترنجعاتمجي!ثنأبئاوطازذ9!0آبائهمإليمااكلث

وتوابعهإ،إيلتيتوهيئمانا،ينهووأحذ

تقغولم02.وتوأيعهاوغفرولى،وتوابعهاوتشاتة

.فاتالرب؟وضربة،أبياثامصأيخأقاثحةل!ربعاتم

،أةأمرعحثئرةأر!آولرؤخ،!ةأبئاوآرداد

ينتا.غثئرةوسيثآبناوعشثرينآثنينووتذ

مذؤنوأواييماوأفعاييماأبئاأخبارينتتفىوما22

جمذو.النبىسير؟في

آساالملكإنتصارات

(1ا9-:15مل)ا

مدينيمافيآبائهمع.-وذيخنأبياومات14

أياييماوي،مكاتهآبنهآساومقلثداوذ،

سينين.غشئرالحربكليئالبلادأستراخ!ب

الربأنطريخأوقويمخيرهؤماآساوعيئ2

التيوالقعابدالغريبةالمذايغوأزال3،إلههص

ولحطعالأنصال!وحطمالمردقعا!،على

تعحدوابأنتهوذاشحتوأمر4!أشيرةأصناتم

وؤصاياة.يشترائيهوتعظاآبايهمإلةالرلت

علىاثتيوالمعابدالبخويىمذابغأزاكولأ!ئه5

آستراخبلهوذامال!صجميعينالمرتفعاب

يهوذامدنيفيحصوناوتنى6.أئاييمافبالمملكة

فيالحرولبينالبلادوأراخأراحهالرلثلأن

يشدبالقللثآسافقاك7الئنين".لجلث

بأسوأيىونخضحئهاالمانهذ؟"لنثنيتهوذا:

لنا،الأرض!داضبماوتغاليقوأبوالبوأبراج

جهيما".كلينفأراحناإلهناالزدتعحذنالأننا

وأراخا.حمانا:الزجماتلريد:1406
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مقمولفجيشىلآساوكان8وتخحوا.فتتوا

ءر
التروسنتحملونتهوذاينالؤمئيماثلاث

بنيامينينألفاوثمانينويخئتيز،والرماخ

تجبابرةهولاجم!كل،والأقواسىالئروستحملون

.2أشيذا

بجيش!يمحازتيهماكوشيزازخفخزقي9

فلما،قركتيمامئ!وثلاثزجلجمليونيينئه!لض

فأضطفيلقائهآسماأخر!اءمريثتةإلىوضل

فص!رخ019صمفاتةواديفبمري!ثمةجمندالجيشالب

قادرأنحت،زلث!يا:وقاكإلههصالرلتإلىآسا

!ء67دءرو55

الرل!ايهافاعنا،والضعفاءالاقوياءتعينان

ينحاليلتجئناوبآسملث،نتيهلعتيلثلأنناإلهنا

إلهناث،الردثأيها،فأن!ت.الكبيرالجيشىهذا

الربرفضرل!12أحدا(0عتيلثلموىولا

تهوذاجيشيأمامينفآنقزموا،الكوشتين

وتتلوهمخراز!إلىافطازدوهم3،آسابمياد؟

أماتمأثكسترواوهكذاأحا.يخفمتبقلمحتى

غنايمينفمغحموااتذينجي!ثييماوأماتمالزلت

المحيطةالمالبجميغوهذموا014اجاعظيمة

تلولبنبالوكتألقىالرلثلأنبخراز

محثيرة.غنائع!فيهاوكانتهبوها،صالجميع

ينكثيراوأخذواالماشييمايرحظاأيفماوقذموا15

أورشليم.إلىرجعواثئم،والجحاليصالغنم

منالغربيالجنوبإلىكلم45تبد:بري!ثة:9

أورشلبم.

مرسة.منالضثطابخربإلىكم04تبحد:جرار:13

.القضاةزمنالكاتيتذكر:!.15

للربيخلصآسا

،أه-12ة15مل)ا

بنيعرزياعلىالرلثروحوخل15

ةوقالآساالميلثإلىفذقحت2عوديد،

تهوذاشدبجميغوياآساياإلي"آست!عوأ

نإ،معهدمحممامعكمالرل!.وبثمام!ن

ين3.ترككمتركححوةوإنوتجدئموةطقبتموة

حش،إلبمابلاإسرائيلش!عبكانطويلزمالؤ

نرلفلضا04"شريعهويلا،معلمويلاكاهز

وطقبوةإسرائيلإليمادتالرإكرتجعواالضيقيهمص

يخرجأحديكنلمالأتاميللتنب5.فؤخذوة

جميغعحتالآضطرابابلأن،بأمالبويدخل

ومدينة،أمإعلىأمهفطغت6تالأرضيسئكاني

ليهنصيتيكلبهمأنزكاللةلأن،مدينبماعلى

وأنتم7.وتجدوةوطقبوةالرلثإلىرتجحواحين

علىخيمتجزاءفتنالواتتراخوا،ولائشتذدوا

عقيكم".

عرزياونبوءةالكلامهذاآساشمعفلما8

جميعينالأصناتموأزاكتقوىعوديذ*بك

أخذهاائتيالمالبوين،ونجيامينتهوذاأرض!

كانائذيالىصثمذتغوتجدد،أنرايتمجعلين

يهوذاشعبكلوجمح9.القيكلليو)قيأمقا

شدبينبكثر؟مقهموالمقيمينوبنيامين

لماآساإلىآنضمواائذينوشمعونومتس!ىأفرايتم

ر!صص?7

فيكلهم.؟فاجتقعوا.مغهإلقهالردتانزاوا

.-2:0123ققض

العبريةنط.اللاقينبةفطهكذ!عدويد.بنعزريا8:

النبي.عوديد
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الخايسةالستنهفي،الئالثالمث!هرفب،أوزشليتم

ذلمجثفبللرب2وذتحوا11ثآسائفلثينغحثئرة

نأوتعاقدوا12خروفيآلافيوستبعةثورمئيماستئغ

كلقلوبهمبكلآبايهمإلهالرل!يعحدوا

كبيرا،يقئليعماهلاقنكل113،نفوسيهم

وأقستموا14،أةأمرأصأزخلأ،صغيراأمكان

وأبواقيويهتا!عظيمبصوبذللثعلىللرلت

يالق!تيمتهوذاشعبجميغ"اوفرخوقرودؤ

الذيويالرلت،قلويهميكانأقم!موكلالذي

كلينوأراخهم،فؤجدوةزغتييميكلطقبوة

حهبما.
لمر

المللبتق!تتعكةاميماغناساونرغ16

ك!مريمثالا،لأشيرةفضتقتأيمتلاتها

قدرون!.واديفيوأحرتةوشخقهالئمئاك

يخأفتقتتالمرقعابعلىالتيالقعاباوأئا17

للرلثمخيصحاطا!"آساقلص!أن"إلآ،اسراثيل

كرستهماالهيكلإلىآساوحقل18أئامإ.كل

ولم91.ؤأنتةوذهبميضبماينوأبوةهويلرلث

مفلثينوالثلاثينالخامسهاص!نهاإلىحرل!تقغ

آسا!ه.

إسرائيلمعالنزاع

-22(15:16رر)-أ

مفلثينوالثلاثينال!ادستةال!نيمايخأ16

يهوذا،علىاشراثيلمللثبغشازح!آسا،

01.ة15مل161:رخ

16.:15ملارجة91

.اخ7ة15ملارج:الرامةت1601

02.:!1؟ملفيمحكةبيتآبلهي:مايمآبل:4

يخرجأحداتذغلأحىهالراتهبتحصيزوتدا

المضةآسافأخرقي02إلهابدخلأوتهوذاين

القيلثوقصرالهيكلخزاثنيينوالذهب

ته:وقاذبضشقفيآراتمضيلثبنهذدإلىوأرسقها

أيىبينكانكماعها،وبينلثبيني3"ليكن

وذقئا،يخضةإليكمرشلأناوها،وأبيلث

إسائيل،مللثبغشامغجمهدكلآنقفى

آساللقللثتنهددفآستجالت04"عتيفتثضردت

فآحتلوا،اشائيلهابإلىجيوشييماقادةوأرستل

تفتالمبمال!وجميع!مايموآتلودالنعيون

يماخث!اشئيئفلما5.القخارنتوتجذخيث

عملهوأوقصالرامةتحصيتيكنكمث،جرى

جميعينرجالاآساالمللثفجمغ6فيها.

والأخشالتالراميماججارةفخملواثتهوذاأرضي

!.والمصفاةتجثعةيهاوخضنآسئتعقتهاائتي

اوائيحنافي

كإالرائيحنانيجاةالوتبذيلثوفي7

تيلثعلىأتكفت"لالمط:لهوقالآساالمللب

تدكينتجا،إلالثالرلثعلئثيهلولمقيام

ص44ص

واللوبيونالكوشئونيكنيألم08"إشراثيلتيلث

حينليهن،وفرسالثيمركياتكثيراجي!ث!ا

ألا9؟تدك!إلىأسققفم.الرتثعليآتكفت

الأرضيىصجميعفبتجولال!الرلتصغينيأنتعقم

أنتته؟المخيصينجميعيتثخغحئى

الآنفمق،الأمرهذ!فيبخماقةتق!رفت

خ.22ة15ملارخ:المصفاة:6

ارام.:الأصلفي.نديمةنرجمةفيمكذا.إصراثبل:7

.8-14:14فيالواردالخبرإلىظمغ:8
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آساقغضب01كا.حربحاتةفيداثماتكون

ثئم،ال!جنيف!وزماةاشدياغضئاالرائيعلى

الشعب.جمنتعضايضايقالوقبذللثفيتدأ

آدمماملكنماية

23-24(:15)؟مل

آيخرها،إلىأف!لها!نآسا،وأخبار11

وآغتل12.واشرائيلتهوذاملوفيسيفرنبئذؤتة

ينوالئلاثينالتاسعيماالسحنهيخأ،يىجتييمايخأآسا

تستينلمفإثةعقييماآشناتالجفةأنوخ.ضئيهيما

فيومماتتآبائهآسماول!حيئ013يالأطماءبليالرئث

فبودين14مفيهيمامنوالأربعينالحادي!الستتن!

بعذ،داودمدينهفىلتف!يإحفرهاائتيمقتريه

كطرةوأصنافاأطيابامملو:سريرن!ستحوةأن

ته.يمريماغظيقةنازاوأشعلواالغطارونصتعها

يهوذاملكبوشمافاط

وغررأبي!آسامكانيوشافاطومقلث17

ينقؤابووضغ02+إسراثيلمواتجهةءفيمؤيغه

وأقاتم،الئخضنإتهوذائذد!سجميعفبجي!ثيه

آحئلهاالتيأفرايممالبوفييهوذاأرفيفيولاة

سقلثلأنهيوشافاعلمغالرلثوكان3.أبوةآسا

تع!دولماليداييمانمطأبوةتبعهاائتيالالرقيفب

ولمبوصاباةوغيلأبيهإلهعتدبل4ةالتعل

فيالمفلثالرسث"فثبست.إسائبلكملوفييحقل

فكان،القداياال!صعبجميحإلييماوحضل،تد؟

س!لوفيفيشئجاغاوكان6.عظيموتجايخىته

عزز:بديلةنرجمة.إيرائيلمراجهةفي:1701

أخ2لأر،إسرأئلعلى:)حرفتامملكهعلىمو!ه

يسيهلهذاالحقئإصائيلشبهويهوذاضببعتبران

جمباذ؟أمايهنيجميعوأزالالربء،طرقي

ضتهأوينها،الفرتفعابعلىينصالأصنام

أشيرة.

مفكهينالئالثهالئنةيوشافاكانيوأرس!ل7

وهم:يهوذ)،مالبفيليعتموأالرؤساءبعفن

وميخايا،وتئ!نئيل2وزكر"لاوعوبذيابنحائل

ورتذياونتئياشضغيا:اللاويينينومغهم

وطوبتاوأدونياويوناثانو!تميراموثوغسائيل

الكاهنالإ.ويورامأليشمعويرايق!ما،وطوبأدونيا

جميعيخطوطافواالرب"شريعيمايهمال!فحقلوا9

المثمدت.يغتمونيهوذامالط

ملوقيقلودبفبالرغتالربلموألقى01

.يوشافاطئحايىبوافلم،تهوذا!وكالتيالأرفي

ويخرهايخضةإلييماحتلتنالملسطفيئوين11

يسبغ!إلييماجاوواالعرل!وكذيلثم!القدابامين

يرشافاص!وآشداد12.تيميمئهوستبع-آلافي

يلخرفيومائاأبراجايهوذافيوتنى،عطمة

تهوكانالمونإ.ينكبيرةكميةفيهاجتغ13

كلهما،ا،أوزشليتم"يأأشيداءتجبايرةقادة

مئيماثلاثومعهعدتةتهوذاتميئ.ألومتقادة

وثمانونجمئتال!ومعهيوناثانويلي!15،مقايلىألض

يجدم!المتطؤغفيكريئنغضسثياويلييما16،ألفا

بنيامينوين17مقايلى.ألصجمئتاومغهالرلث

بالأقواسيىمسئقحألضيتاومعهالحبارألياداع

ألفاوثمانونمثةومغهيوزابادويلي!18.والئروسي

يخدميمافيكانوا2هولاكل912.يلحرلبمخهزون

ء،نلإصرازامرا

يهوذا.صدنفيعطيةبأعمالوقام-بديلةشجمة:13
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فياتذينغنقصلاهذا،أوزشليتمفب،القللث

المخضنه.تهوذامال!صجميع

أخابينذرمبخاالنبي

أ-28(22:)امل

ظيموتجديخئىصازلبوشافاطولما18

فبأخال!إلىسينينبعدلونز2هـ0أخالتصاهر

تهيكز؟وبقراغتفاأخال!فذتغالعاير؟،

مدين!إلىمغهيالذهالبوأغراةولمرايقييما،

وقال03لفحاربيهاجلعادأرضيىفيائتيراموث

يهوذا:قيلثليوشافاطإسرائيلقللثأخاص!

حلعاذ؟"راموتيئحارت!معي"أتذقث

ك!عبي،كحايلثهيئحالي":يوشاناطنأجاتهأ

زغناليهن.الحردبفيمتلثونحن،هؤكشعيلث

.1(الردتنستشيرأولأ

ينمئيماصأرقينحؤا!سرائيلتليثفجتغ

جلعادراهوثإلم!أدهحث"أ:وسأتيغ2الأنبيا

لأنإليها"إذقث.فأجابوةلا؟"أميلإتالي

:يوشافاطتهفقاك06"!تدكإلىئستقئهاالرلث

مللصفأجايه7؟،فنسألههناللرب"نبيمقأما11

لكنى،الرل!بيمانسألواحد"هناك:اسرائيل

-ص!ءبرولأ

يالخير!لابالشرعلييتن!ادأئفالانهابجضه

لا9:بوشافاطتهفقاك،.تمتةبنميخاوهؤ

!يئ8!ىاا!للث".أيهاغ!هكذاتفل

بنييميخا"حئني:تهوقاكالخذمصأحذاشراثيل

قيأويوشافاصلاسرائيلميلثوكان9".تفقة

بنتعثلباإلىيورامابنهبوشافاطزؤج:1801

الملوكبينالزواجكاق25-26(:8مل2)رجأخاب

مالية.أوسباسبةلأسباببنم

لاب!تين،عرضييماعلىواحل!كا!!،جال!تينيتهوذا

بالبقدخلجمنذ،ال!احإفيالملوكيةئياته!ما

حضريهما.فبيتنبأونالأنبياءوجميع،الس!اير؟

:وقاكحديل!قرونك!نعتةبنجمذقياوصنغ

تنطحالقرود!يهذ؟الربكا.قاكما"هذا

الأنجياءجميع"وكانيفنوا".حئىالآرامين

إلى"إذهث:للقيلثويقولونهكذايتنبأون

إلىئسصففهاالربةلأن،فتنتصرجلعاذراموث

(1.تلإك

واحد"بصوتيميخا:الرشولوقاك12

جمثلصكلائلتليكنللمللثبخيلأالأنبياثتكلتم

الربو،هؤ"خي:ميخاتهفقاذ13".كلاجميم

حضمرفلما14الرب!".ليئيقولهماإلأأقو3لا

راموصثإلىأنذهم!،ميخا"ياةالمللثسأله

إليها"إذهث:فأجاتهلأ؟"أميلمتاليجلعاد

فقال015((يدكاديسحئمهاالرلثلانةفتنتصر

الرلثبآسمصآستحقفئلثمزة"كم:التيلثته

ميخا:أفقال6؟((بالضذقيإلآيحفحنيلاأن

المجباليعلىئحذدينإسرائيلشدت"أرى

لاهؤلاد:يقو3والرب!،لهاراعيئولاكالغتمص

تيييماإلىينفمواحل!كلفلترجغ،لفمصاححت

:ليوشافاطاصرائيلمللثفقال17"،0يسلام

يالم!ز؟،إلاعلىيتنبةلاإئةلثفل!تأقا

رأشا.الردتكلاتم"إسضغ:ميخافقاذ

السماءملاك!وجميععرشيهعلىجال!ئاالردث

لث.أافقاك091وشايهتميي!على،تذي!وقو!ت

خ.226:املرج5:

.خ27:17عدرج:16
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فبفتسقطيلحردبلتصغذأخالتيغويتن

3،بثصيالملاكهذافأجالتجيعاد؟راموت

رو!!ض!ثتم2،آخر5يثيالملاكوذاك

صي!رو!-رءص

لهفقال.اضللهانا:وقالالربامامووقف

فأجغلأخرج:فأجالت؟2كي!؟:الردت

إذا)ا:الرب؟لهفقالن.بالكذلبتئكلمونأنبياةة

.(1ذيلثوآفغلفآخر!ثتضليل!علقايرراكنحت

عقملثتحئتم"الر!،:للقلكسخاقال:ة22
.?ص-لم

".يكذبونهؤلا!أنبياتكجغانليهنه،بئتر

وجه!جملىميخاولطمكنعتةبنضدقتافتقتذم23

إليلثمتيالرب"روحع!ر)امتى:وتاك

ذيلث"صتعرت:ميخافأجاته34؟"ليكقملث

يتخيى((.مخذعجممفنضخذغاتدخليوتم

ميخا"خذ؟ييمايىجالأحدإسراثبلقيلثفقاك25

يوآشنالأميروإلىالمدينيماحايهم-آمونإلىوسلفة-

فيمجاضعوا:المللثبهأمرماهذا:وقل26

نأإلىوا!لاءالخبزمنقليلاوأطيموةالستجني

"إن:يلقيلثميخافقاك27.كايسلامأرجغ

علىتكثمالرب!بكونفلا،بسلامرخدت

حميغاالناسأئها"تذكروا:قاكثم،.ي!افي

"".قل!ثما

أخابموت

92-.4(:22مل)ا

كلص28

قيلثويوشافاطاشرائيلمليثوهاجتم

اشرائيلقيلثفقاك92جلعاذ.!اموليثتهوذا

العتالي،إلىوأئقدمأتنكر!؟"أنا:ليوشافاط

ضيلثفتنكر".الملوكيةثياتلثتلتسىوأنت

.ح28ة22ر!امل:27

آراتمقيلثوأفر03.العتاليإلىوققاتمإسراثيل

ولاصغيراتحاربوا"لاتقاك،قركبايإقادة

رأىفلما31".وحدةاشائيلتيلثبل،كبيرا

هذاأن+شلث"لا:قالوايوشافاطالمركباتقادة

ص!

فلفا.ليقاتيوهالييمافاتحهوااىاثيك((.مللث

عنة.وردفمأغاثه"الرب"،إلىصرح

نرخعوا،اشراثيلقيكيكنلمأنهوأدزكوا32

غيرغنست!ماأطققآرامتا3لاحندليهن33.غنه

الذزجتينإصائيلضيلثفأمالتغفد:

منب"أخرفي:تركحي!يساثتييقاك،والوزقي

فيالمتاذوآشنتذ34".خرحسثلأننيالقعركيما

بقرك!يهوايمتأخاص!والقيلث،صاليومذيلث

جمنذالمساءلأأخالثومات.الآرامئينمقايل

الزودب.

يوشافاطكليخضبالرب

أوزشليتمفيتيييمابوشافاكاإلىورخغ91

الزأئيحنانيبنياهويلقائهفخرقي3سايفا،

ائذينونحثالمث!ريرتنضر"كيص:لهوقال

غضححتتستجقأنتيذيلثالرلت؟يبجضون

بأعماليفضتاطثفيلثتشقغلكن3.الرت

طقبفيو!تغيتأشيرةتمائيلفأزأت،صالح!

.((الردت

إلأ،أورشليغفييوشافاكايسكنوكان

إلىس!غيثرمق،ال!ئسدببينيتنقلكانأنه

آباييم.إلإالزلتإلىل!ردهم،أنرايتمجتل

تهوذائذفيينمديخ!كلفيئضاةوأقاتم5

-.!خ:22ملارجأت!نكر.أنا:92
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مما!صل!ألافكروا:لهموقال6الئخضنيما،

البثتر،جمنبسملطةتحكمونلافأنتم،شظون

.تعملونمايقع!سيموهؤالرلتينبسحلطةبل

الرب3جمنذفا،تعتلونيماوآنتيهواالرب"فآتقوا7

1(.زشوةولامحاباةولاخمفمإلهنا

فضاةآأوريوثافاكافيأقامكذيلث8

إسرأئيلتنيغشائرورؤساجوالكقن!اللأوتينين

المدينيما"ا،أهلتينالرلتبآسمصلتقضوا

9أ
الربفىبقخاف!"إغقلوا:قاك،ووصافم

لمص4

ينإلي!صمريخغتوكلما01.قلحبوسلامإويامانة

وأقئلدعوىماييمفيالسساكنينقوجمكمتني

حكمةأوفريضةأووصيةأويشريعةتفضي

إلىتخطأواثلأالئضرتيسيثوالابأنفأنذروهم

هكذا.وعقييمعتيكمغضتهفحنزك،الرئث

ال!ساهنأقريا"وهذا.فتذيبونوإلأآفغلوا

بنور!ذيا،الاينأموليصجميعفيعئيكمرثي!

جميغفيعليكمرئي!تهوذاحايهئمتمثثقغئيل

فبلكممعاونونواللأو؟دون،المملكةأمويى

بيما،اوصيكميماوآعقلوافتمخخعوا.أعمايكم

.1(يحينالضامغوالله

أدومكلالحرب

،وبنوعقونموآلبتنوجاءذللثوبعد02

تنفأقتل02يوشافاطيمقاتليما3المعون!نومعهم

يقتايلث"جاء:تهوقاكيالأمريوشافاطأخبز

اليونايخةفبهكذا)أورضليم(المدينةأهلبينة9108

أورشلبم.إلىورجعوا:العبريةني.واللائبنية

العبريةةق.البونايةفيهكذ!.المعونيون:0201

ادوم.جنولماأقامشبومالعمويون

في.لاتييةوئرجمةعبرىمخطرطفيهكذأ!أدوم؟2

،"أدوتممنالقيتتحرحهةصبينكثيرجمهور

غينهيئائتيتامازحصونتلغوافموها

يالرب"،بوشافاكاوآستنحذفخا!ت3((0جذممب

الشد!فجات04تهوذاجمجصفيالضموتموأعقن

وتطلبواالرتإلىلتبتهلوايهوذامالإجميعمق

قيكلقيأوزشليتموأهلههافآجتمعوا05غؤنه

يوشافاصؤووقفالجديد؟،الدارأماتمالرل!

ء-صءي

يخأالإلهانت،ابايمناإلهالرلث"ايها:وقاك6

قماللثصجميععلىال!متعحتئطوأنتاس!ماء،ا

أحذفلاوالخبروتلمالفؤةتلإكونب،ا(قمص1

ممكانقئذلتائذتيإلهناوأنت7أماقلثتثمحت

اىائيلبنيشعبهلثوجهينالأرضيىهذه

الأبلإ،إلىحبيبثإبراهيتملتسلوأ!يتها

لآسمل!قيكلاصمقذس!اف!يهاوبنوافسكنوها8

وأجمقال!أوستيؤينشتربنانركإذا9:وقالوا

المكال!هذأفبأماطثووقفنا،جوعأووبالم

ضيمنا،نمبإليلثوضرخنافييماأسملثاتذي

تنوها،والآن+ا.وتخقصناهلنات!متجيبفأنت

!ء-صر

تنغئآالذينسعيرجتلواهلموال!وتنوغمون

خروحهمجمنذأرضهمتدخلواأناشراثيلتني

فها"ث!ييدوهمولمعنهمفحادوا،مضرين

أرصحلثيننايطربعقيايالفجومصئكايئوتنافم

لافنحنإلفناياوعايئهم12.إتاهاأورثتنااتتي

يقتاينا،الآتيالحظييمصالحفعصهذاعلىنقوى

إليلثعيوتنانرغأنإلأنفغلماذانعذاولا

لبحرالغرلهالافىعلىتقع:جدىعى-ارام:المبرية

الميت.

23ء:2يم؟41:8اشرخ:7

28.31-:6رج:9

،-9.؟2تث؟142-ا:02عدرجة15
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غوتك".طالين

أ!امواقفينيهودايىجاليجميعوعان13

فخل"أ،هموأولابونسايهمأطافايهممحالردث

بنبنايابنيزكريابنييخزئيلعلىالرل!روخ

وكان،آسادتبنيمقالاوقبقئنيابنشيثيل

شدستياأضغوا":فقاك15،لنالحاضر.-

ر.+-صصجما

الضيلثايهاوانتطأورشليتمس!كانويادوأ

تخافوالا:لكمالرلثيقو4ماهذا.يو!ةاط

هذهلأن،-العظيمصالحفعهذاأمام!ج!نواولأ

فآئزلوا016حربكملا،الرلتحرل!!بالحرل!

،!صيصنعقئ!ليئصاجمدونوهمعقيهمغذا

بريهإلىالمؤدتجاالواديأتصىفبقلاقو!م

وآئ!توايفوابل،نحايىبوهملا17.ترو!ل

تهوذا/ضصتياالرلتجمندينالئضروآ!طروا

غداتجمنوا.ولاتخافوالا.أورشليتمورركان

.،!مغكموالردث،يمواتجقيهمآخرجوا

الأرضيى،لمإلىيوشافاكايوجههصفتخذ18

أماتمأورشليتموسمكانتهوأشصبجميعو!د

وتنيقهاتتنييناللاويون9؟ووق!.الرلث

يصو!إصراثيلإلةالرلثس!مسحونقولىخ

!يمء.

برشلهإلىوخرجواالضباحصفبكرواثم02

:يوشافاكاوقالوق!خروحهموجمط،دقوع

أوزشليئ.سئكانوياتهوذاشعبآياإليئأ!موا

بأنبيائيماآمنوافتسلموا.إلهكميالرل!آمنوا

ظقةفي:يروئلبرية)الزهرر(صيصعقبةة16

أوضليم.منالجنوبإلىكم02بعدعلى؟2()آتقوع

.4-ا:"2تثق!15-17

بهم.:العبريةفي.اليونايخةفيعذا.ساثةة25

ئغننعينالضعتآشازوتعذما021فتتوققوا،

وهبميقولونمقآستهيقلابس!تهومستمحينللرلت

لأنلثالرإخخدوا+":بينليالمحاأماتمخايىجون

الأبلإ((.إكزحمته

الرب،أرسلوالخمذالئسبيغبذأواولما22

-4ير

مواقيوتنيغمونتنيفبالفوضىيدبتن

يهوذا،علىالزاجفينسعيرجتلوأهل

علىموآلتوتنوكمونتموفهختم23فآرتبكوا.

يئهم:فرغواولقا.وأبادوهمسعيرجتلأه!ب

بعضا.بعضهموأهقلث،تقانلوا

الفراقميمابرجإلىتهوذايىجالتقذمولما؟

-صش

الغاؤجبشيإلىئطلعواالبرييمافيالذجما

ناجء.جممهميكنولمالأرضيعلىقئلىفوتجدوهم

خمناثمهم،لأخذوجيشةبوشمافاطفأقتل25

وأشياعوثيابا*وأم!يغةكثيرةماشمة؟يرفوجدوا

لأئهاالغنيتةمحقعونأتامئلاتةوتقوا،ثميتة

حفله.أمكنهمجمماأكثربل،كنيرةكانت

البزكإولوادينبأجتمعواالراخ!-اليوموفي

واديالمكانذللثقذعيئثالرلثباركوآخضث

إلىيوشمافاطرجعثم027اليومهذاإلىالمركة

تهوذارجالي-جميعرأقيعلأورشليتم

علىنضرفمالردتلأنقرحونوفموأوزشلبتم

يالربالبوسارواأورشليتمودخلوا28.أعدائهم

قخل92الرب".قيهلإلىوالأبواقيوالقيثاراب

لضاالأرضيىتمايلبصجميععلىاللهينالخودت

فب.العبريةالمخطوطاتوبعضاللاتينيةنيهكذاوثيابا.

ج!ا.:العبردة

.تقوعضيى.البركةوادى؟26
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وتجقت03،شعبهأعداةحازلتالرلبأنص!ئمعوا

أراحهإلقةلتالرلأن3،بالسئلامصيوشافاطت!لكة

حقبما.كلمن

22:41-51(زامل

ستةوثلاثينخمس!ىأبنيوشافاطوكان31

خصحابأ،رشليمومللث،يهوذاعليطثحين

ينتشهـوتةامهآسمكان.ستةوجمعثرين

تجذولمآساأبيهطريتيفيوساز32.شتئحي

وأنما33.الرلتنطريأتويمهؤمماوغيئ،غنها

يزئهافلمالمرتفعابعاىالأصنامصجمبادةأما!يهق

إلهقلبهمبككتع!دوالمالثحعتلأن3،يوشافاكا

آبائهم3.

أولهاين،يوشافاطأخبايىينتتقىوما

فيحثانيبنياهوكتحهمالأمذون،آخرهاإلى

نأذللثوين35.اسراثيلئلوفيأخبايىشفر

كانائذياشرائيا!تليثأخرياحال!يوشافاط

فيضختإشفنييناءحاتقه36،الأعماليستبى

وهؤدوداوابنأليقررفتنبا037جاتر!عصيون

يا"لأنلث.تالةيوشافاطعلىمري!ثحةبلد؟ين

اكسثسميهدئمالسئى،أخرباحاتفتيرشافاط

كلهاالسف!تفغرقب.ااالستفنينتتيتطكك

ترشينتن.إلىتصحلولم

ي!ذأملكدورام

8:16-24(مل)2

فبآبايهمعودينيرشافاطومات21

.17:رخ!8:جابرعصيرن36:

كيا.:أي.أخابابنة:2106

36.ةااملارج7:

وكان2مكانهوآبنهلميورامومللث،داودمدينة

غرزيا:وفميوشافاطأبي!ينإخؤ؟سيتةليرراتم

و!قطياوميخائيلوغزشياهووزكرئاوتحيئيل

..كل-ء؟5؟،صكا3
م!نيصهكيرةهبات)عطاهم)بوهمنو

أئا،تهوذانمطمخضنةمدلؤمغوتخضوذقب

فلما4البكركانلأئهلمليورأتمفأعطاةالمفلث

تتلالأمرتهوآستتثأبييماتكانايورامقلث

!صصصص"
زعماءكبايىنجعفيىمعيالم!يفكلهمإخوته

ستةوتلاثينآثتتينيآبنيوراموكان5اسرائيل

.آأورفيسيينتمافبوهقلثثمقلثحين

ملوفيوسايرأخال!نسلطريقكبلرسللص6

أخاقيور.يآبتيمامترؤخاكانلائه،اسراثيل

نأيثالمالردتل!ش7،الردثنطرقيالئروفقل

يداودثقطغهاتذيالعهدبسمبداوذنسليبيذ

كلول!نيهتهعرشئايعطيإإئه،لهقالحين

.ءالأئام

سيطر؟منالأدومتونتخرزيوراتمأتاموفي8

مغيورابمفعتر9.ضيكاروعقيهموأقامههـاتهوذا

فأحاطأدوتموغزاقركباي!وجسميعصجيشيماتاذة

ينتمكنليهنة،تركباي!ويقاد؟بيماأدوتمجيث!ى

لمص6وهء

خايىبخالادوميونتقيئهذاورغتم01ليلاالهرلب

نف!ييما،الوقتذيلثونب.هذايوجمناإلىتهوذا

ينوتخززثيورأتمعلىءيئتةمدينةثازت

آبائيما.إلهالرلثتركلأنهسيطرتيما

مرتقعابفييلجباد؟أمايهنيورام"وأقاتم

س!كانودغشعتها،وضفانتهوذا،حبالي

.27:04تكرج؟8

ح.8:22مل2رج:لنة:01
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اللياإلييمافأرستل12.الردبخيانيماإلىأورشليتم

الرب،قالمما"هذا:ف!يهاتهيقوذيىسالةالتبى

فيتسللثلملأئلثأفىينلثإئني:أبيل!داوذإله

شللثآساتجاكطرقيوفيأبيلثيوشافاططرقي

يملوفيال!مميئةالالريقستلكتبل13تهوذا

أوزشليتموعمكانتهوذاشعتودقغ!تإسرائيل

وئئفت،أخالتتسلخاتهلمكماالرب"خياتيماإلى

جمنلثخيرهمائذينأبيلىينإخوتكأيضا

مغعظيمةضترتةبشعيلث4انزالربوأنافها14

لم،ص

وانزل59،تميل!ماصوجميعوزوجايلثتنيلث

أمعا"وكتتساقطحتىعضالأمرضماأمعايلثفي

1(.فيوئايوفا

الملسطسننقمةيورامعلىالرل!وأثار69

نجرخفوا17الكوشيينيجايرروناثذينوالعرلب

ينوجدوةمماكلوتهبواوأقتخموهاتهوذامحلى

فم،ونساةةتنيهوستتوا،التيلثتصرفبالمالي

يوآحاز.تنييماأصقرإلأتهتبق

أمعائهفيالرب؟ضربهركليماهذارتعد18

يوماتخرجأمعااوةفكانت91عضالييمرضى

خرحثحئىمرض!بعح!بالزمنيمرورمحفيوفا

لهيقئمولمشديلإ.بألمفاتستتتيبمدكلها

لآبايه.أتامهاائتيكالنارتهإكرامانازاشع!ه

مللث،حبنسنهوثلاثينآثنتينأبننو

مأصوفيغيزوماتسينينثمانييأوزضليتمومقلث

.16-17ة21قالكبار:بنيهخعلوا:2201

اليونايةحبهكذا.سنةعشرين.2

صة42:العبريةنط(ست8:26:22مل2)ق

يوراممماتحيث8:17مل2:25،3ارفي)ولكن

أخابابنةعثلياكانت21:6نب(.الاربعيننطوهو

ققابر!بلاليهن،داودمدين!فيودقنوة،عقبيما

الفلوفي.

ي!ذاملل!أخزيا

37-92(:25،9-8:92مل)2

يوراتمبنأخرياأورشليمس!كانفأقاتم22

الذينالغزاةلأن،أبيهمكانملكاالأصغر

بني!جميعقتلواالمعسكرإلىالعرلبمع4وواجا

حينسنةعشرينآبنأخرياوكان02اليهبارول

وكان،بأورشليتمواحذةستةومقلث،*مقلث

!6صصسه:لملمء

ايضاهؤوسللث3.غمريين!تعثليااميما.اسم

تشيركاتتأمهلأن،السئتئةأخالتتسلطرن

نظرفيالسثرففعل4.القعاصيبآزتكالبعتيه

تعذيإمستشارنواكااثذين،أخالتكتسلالرب2

فسمللث5هلايهيما.إلىأدىجمماأبييما،موب

بنيورامءخرجحينشثورتهمبح!ب

نبآراتمتيلثخزائيليمتالياشراثيلتيلثأخالت

يورامالآرامئونأصالتوهناكجلعاد.راموث

مينلتتعالجيززعيلإلىفرتجغ6بجرإخء،

مرضيما.فيفناكأخريا"فزازة،حراجيما

الزيارةهذ؟تكونأنالت!مثثةفكاتت7

مغخرجبعدهالأنه،هلاكهفيسحئايورامإلى

الربلممستخهائذيتفشيبنياهويمتالييرراتم

الربلمكانوبينما8.أخالبتسلليبيذقيكا

السابق.إسرائيلملك،عرىوحمبدة

الم!وطاتوسىالترج!اتفيهكذاأخزيا.:1

:التقليدىالعبريالنص.والقرينة8:92مل2والعبرية

عزربا.
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أخال!،نسلعلىتضاييمايتنفيذياهوبحمتحدم

إخوةوبنييهوداأعيالبمنجماعةياهوتقي

يىجالهياهووأمر009فقتلهملهالمرافقينأخريا

فبمختيىوهؤفأصحتكوة،أخرياغنيالتحث

ودقنوةفقتلوةياهو،إلىب!وجاووااسئامر؟ا

الر!ثعتذائذييوشاناطالميلثيخذ؟إكرائا

علىتقلإرقنأخريانحلإينتبقفلم.قليهبكل

القملكيما.ششولقضحئط

ي!ذأملكةعثليا

ا-3(1:\امل)2

،ماتأخرياأنهـآبنهاعثفيارأتفلضا

تهوذا.أهلمنالملكىالتساجحصرتتقت
ص-بجمط

يوياداغوروجةيوراتمالقيلثينمتيوشثغةليهن11

تينينأيخهاأخريابنيوآشنسرقتالكاهن

-!

فبهرضغييمامغوؤضغتةالضقتولينالامراءساثر

ويذلل!التإ،قيكلفيصالنومغرلتإحدى

سينينسيثهناكفأقاتم12عثفيا.منأنقذته

البلاب.علىتميلثوعثفيا،ئختبئا

عثلياكلالثورة

4-02(ةاامل)2

يافىاعلمتشتخغالسسابع!ال!ن!وقي23

بهتعرزباالجتنيىقاد؟مينوحال!الكاهن

بنياوعرى،تهوحانانبنوإسقعيل،تروحاتم

بنوإليشافاطغدايا،بنومغئياعوبيذ،

وتجقعوايهوذامالزصجميعفيفجالوا3،فيكرى

إلم!وجاؤوااسرائيلتنيعشائرورؤساءاللاوتين

.7:61صمرص!2303:2

.11:6مل2رج:الأ!اسباب:5

"صصروصءمهد

فياكهاكلهمالصجتمعونفقطغ3.اورضليتم

وتاك،أخرياالقيلثآبنيوآشنمغاللهقيكل

ائذيوهؤ،الضيلثأبنهؤ"هذا:يوياداعلهم

م!او!ذا04داوذ،تنيغنالربرقالطكماتميلث

ال!بحبيومتخاموناتذينمحكمالئلث:تفغلونه

الهيكل،أبواقيتحرسونواللأوئينالكهنهين

الثلثوأماالقيلثقصرتحرسونالآخر!والثلث

وجميع،الأساسيىتبالبجمندفتمفونالباقب

لاائذتي6الرلتهيكابدويىليئتجتمعودةالثمعب

منيخامونواتذينالكهنةصغيريدخلة

مكرسونلأنهمتدخلوتههو+2اللأويين.

أمريمافتعقلونالمث!عبسائروأمايلجدميما،

اللأولونويحيط7خارخا.وتبقونالربلم

ثيئمعهويكونون،بأيديهموسيلاحهمبالميل!

القيكلتدخلقنكل،وخروحهذحهـل!

فلتقئلوة".

مايجميعصتهوذاوشتعب4لوناللأوفقيئ8

قاثدكلوأخذ.الكاهنئوياداغليماأمرفم

يوتمالجدمةتتناول!اتتيالمرقيفيائذينيىجاته

.المرثصيئأفىلاتصر!ثلمئويادأغلأن،السبب

الله2هيكلنبكانمماالقادهإلىيوياداعوش!لم9

"ء

يلميلثالتيوالثروعيىوالاروعءالرماخصين

جراسئيماغلىالرجاليجميغوأقاتم01داوذ.

يمينمينبتدهشلاخةواحدكل،يوآشىالميلث

والقيكل.المذتحصوحوكيسايى؟إلىالهيكل

علىالتاجووضعالميلثآبنيوياداعوأخرخ"

ميكافاقيتم،"المفلثةبراتوأعطاةرأش!

الثهادة.:حرفئاالعهد.وئيقةأوالملكبراءة:11

.اح2ة11مل2رج
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دا.القيلث"يحيا:ونادواوتوةيوياداعومحمحه

.وهمالمثمعبضوضاةعثفياأفستمغث2

فذخقت،القيلثجيا؟وتهيفونتركضون

علىوايفاالقللثفرأدب9غ.القيكلىيخأعقهم

الأبواقوأصحال!والقادة،المدخلجمنذجمن!ره

وتنفخونتمرحونال!ئصدبوجمي!،ب!يحيطون

تقودوتفمموسيقتبمايآلابوالفغنون،الأبوأقييخأ

ثيابهامرقتأنإلأجمنهاكانفا.صالتسبيحفيط

يشماولم14((0خيانة،"خيانة:وصاحت

،الرب"قيكلفيعثلياتقتلأنالكاهنلوياداع

بين"أخرجوها:لهموقالالجيمثىقادةفنادى

تقتلؤلهيتحعهاقنكل4الحرلسصفودت

قصرإلىوتجروهاعقيهافقبضوا15بالستيني".

قتلوها."الخيلبالبتدخلوجمنذ،الميلث

جميعوبينتينهاعهايوياداعوقطغ16

للرتت.جميغايكونواأنةعلىوالقيلثالثصدب

وهذبوةالتعلتيتالمئ!عبجمبغودخل17

ءتتانكاهتهوفثلوا،وتماثيقهمذأبحهوخالموا

يين"اللاوالكقنةيوياداعتموأقا018المدتحصتمأما

أئتيالوظيفهح!تتكل،القيكليخدم!على

يقذمواأنينهموطت!ب،داودالقيلثلهمعيتها

شريعةفيجاءكماالردتإلىالمحرقاب

ءمع!،

والابصالفرخياصوابكلهوذيلث،موسى

الؤاليئيودا!اعوأقام091داودأمزكما2الغنا

طاهرغيرهومنيدخثهيئلأالهيكليأبوالبعلى

والأعيانالقادةوآصطخت02.ال!ئ!ريعيمايحستبيما

ينالقيلثوأدرلال!ثئعبوسمايروالزعماء

.اح91:6مل2رج:الخبلبابت15

.ح17:9تثرج؟اللاويىالكهنة؟18

اقصرإلى،الأعلىالالبطريقعن،الهيكلى

الخ!عبجميعوقرخ21.العرلثيعلىوأجقسته

المدينة.وقذأبيالئي!عثفجاتقنلتعذ

يهوذاملكيوآش

ا-17!12؟مل)2

حينسينينستبعصآبنيواشىوكان24

آسئموكان،يأورشليتمستةأرتعينومقلث،متلث

هؤممايوآش!وغيئ2.ستثكليئرم!طثتةأقيما

الكاهنيوياداغأئامصكلالرلتنطرفيقوبم

وتناب.تنينفؤتذيامرأتيؤروتجهالذي3

قيكلتجديدعلىيوآش!عرتمذلمجثوتعذ4

لفم:وقاكواللأويينالكقنة!فختغالردت

ينمالاوآجتعواتهوذامدلقإلى"أخرجوا

تعذستةإلهكمقيكلصلترميمال!ثصعبصجميع

ئغحلوا.لماللآويينأد"غيروغخلوا".،سنيما

وسآله:يوياداعرئيتهبمالتيلثفآصتدعى6

مقيأخذواأذاللأويينمروتطلثلم"يماذا

موسىفرضهاائتيءالضريبةوأورشليتميهوذا

الشئهاد؟؟بخيميمايلجنايهشعيإعلىالرلثعبا

وأستعقلواآلقيكلأهقلواوأنباغهاالأثيمةفغثئيا7

لا.الحعلجمباد؟فيللرب"المكرشتيماأدوات!جميغ

صندوقاعملواالتللثأمرحلىوبناع8

ص،الخارجينالقيكلىبالبجمندووضعوة

ال!ث!دفييد!بأنص20أ01ص.901 ولرسليمصيهوديولادو

يخأاللهعباموسىعقييمافرضهاائتيالصريتة

بهذا،وأعيانهالمئ!عبجميع"أفقرخ.البرئه

12-16.:35د!خرةالضرية:2406
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"ير،ء

حتىالصندوقفيالضريبة2دإلىوتوافدوا

إلىاللأويونتحمفةكانآضتلأوكلما".آمتلأ

ومعاونالذيو)نيرئيىفحفرغهالضيلثديوال!

مكايإ.إلىوترداييمايأخذاييماثم،الكهنيمارئييى

مقجمعواحئىف!وئادومايفعلونوهكذاكانوا

ويوياداعالقيلثفأعطاة12.كثيراشيئاالمالي

الهيكل،صترميمعلىبالعملللقمالمين

ونخاسينوحذادينونحاريننخاتينفآستأجروا

تجهذهمالحمال3هؤلاوبذل13.الغرضيىلهذا

الت!قيكلوأعادوا،أيديهمغمقتبماوتؤفقوا

ولما14.أركالهو!دبتوا،سايقاعقييماكانماإلى

إلىالماليينتتقىماأحضروا،ذلثمنقرضا

ذهبوطاسابآنيةبيمافغملا،وئوياداغالتيلث

الححرقاب-وتقديمالقيكلفييلجدقيماويخضة

ئرياداع.أئامكلآنمطاعءيلا

الأصنامإلىوالعودةيوياداعوفاة

وماتالأئامنحآوشحبعيويادأعوشا!

مديخ!ل!افذتنوة6.ستةوثلاثينمثبماأبنوهؤ

إسرائيلعلىيقضل!آعيرائاالملوفيمغداؤد

وهيكلإ.اللهيخدميماثببألةائذيوبحهد؟

ت!وذا2زغماجاءيوياداغوفا؟وتعذ

ينوجغقفمفقرثفم،للقليثؤلاحهموأكدوا

إل!الزدتقيكلال!ثمدبفأهتل18.ممتتشاريه

فخل،أشبرةوتماثيلالأصناتموعحدواآباثهم

يتغصتتي!موأورشليتمتهوذاعلىالت!غضسب

وترذوهملينذروهمأنبياعإلييمفأرسل91.هذ؟

.تسثتمعواظم،الرفيإلمط

.11:51لو؟23:35مترج:2"2-ا

42551الثافي

بنزكرئاعلىالت!روحآستولىثثم02

لهم:رقالةالشحمبأماتمفوقصالكاهزيوياداغ

وصاياتخايفونيحاذأالربر:قاكما"هذا

الردثأهقلتم؟يأنفمحيكمال!ث!قاءفتنزلون،الرب"

ورجمو*زكرياعلىفثاروا21فأهملكم".

دالييخطيوآشنالقيلثينيأملأيالحجازة

كانماالقيلثتذكرولم22القيكل*.

قتلبل،عليهالقضلىينزكرئاأيىييوياداع

دا.وينتمميرىإالرب،5موتيماجمنذقاكائذيآبته

يوآشأيامآخر

18-22(:12مل)2

جيتنىزخصالسئن!لجثخريني"وليئ23

أعبانيجميغوقتلواوأوزشلبتمتهوذاعلىآراتم

بمشق،تيلثإلىكخائمهمكلوأرستلواابمثمدب

،العذبقليلكانالآرامىالجيحثىأنومغ

العظيتمتهوذاجيشىأيدييمإلىأسلتمالرتتفإن

وأتم.آباثهمإلةالرل!تركواالمشدتلأن،اجا

تركوهإذ25،يوآش!علىالرلثقضاءآراتمجيش!

آنيقاماخذمةعقييمافاتقق4كثينبجراحمصائا

.يرهسفيوقتلوةالكاهزيوياداغكاآبنيدمص

.الملوكمقابرفيلأداود،مدينةفيفالن

ض!مغةبنزابادعقي!تآمرممنوكان26

أئا27الموآبئإ.ثيفريآبنويوزاباد،الغفونييما

وترميمة،عقيهالنبوءابكزةتنييما،سيرة

!-،طو

سيفرشرحصفيمذؤنكلههذا،الرد!قي!سل

مكانه.آبنهأشضياومللث.الملوك

العبريةفي.واللاتييةالونانيةفيهكذا.ابن:؟2
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يهوذاملكأمصيا

ا-7(14:مل)2

ستةوجمثرينخمم!آبنأقضياوكان25

ستةوجمث!رينيسئعاومقلث،مقلثحين

مينيوعدانأمهاسموكان،بأورشليم

الرب"،نطرفيقويمهؤما؟وغمل.أوزشليتم

المفلثلهآستتبولما3.قلبهكلمنلألكن

فمأبنا،وهموأمما".ءأباةقتلواائذينالخدتمقتل

موسى،ئريعيمايهتالبفيجاءبماعتلاتقتله!ا

نجطئيماالآباةيموت"لاالرب!:قالحسأ

كلبل،الآباءبخطيئيماالتخونيموثولا،التنين

"!."يموتبخطيئييماإنسال!

آراممحاربة

ينوبنيامينيهوذارجالأمضياوأحصى5

يحسمبونظقهم،فوقفاستةجمشرينآبن

لرقاذةألوفيقاذةعلييموأقاتم،عشائرهم

علىمذزدبأل!مئيمائلالثمكانوا،مئاب

إسراثيلينوآستأجر06والترعيىئحصلرياالمتا(ب

ينظمازاع!ثرستةبنحوجندب!ألنيمئة

15صء!
ايها)اتلهوقاكالت!انبياءاحافجاةة7.المضإ

إكمغلثالإساثيلئينهؤلاءتأخذلا،ا!ا

أحداينص!رولأتنحرهملاالرلثلأن،الحرلب

أنهمتظنكنمتوإذا8*.أفرأيتمتنيمق

أمامتهزطثاللهفإن،المتالىفينيدعموتلث

1(.،والهزيمةالثصروحذةتد؟فبلأنالأعداء

بالسيئةشقلوماذا9:التإيتبيأتضيافقاؤ9

.25-26؟24رج3؟250

.2:16داتاق:ثا

إسراثيل.ملكضبهمافرايمبني7:

52الثاني

بهاآستأتجرثائتيالمضيماينينطازاعثتر

نأدرقاب2الر"ةفأجاته"؟المسائيليينالحنود

ثحؤ".ذللث2!أكثريعطحلث

إلىالإسرائيليينالحنودأمضيافضردت01

كضبفيوهيمفرتجعوا،أفرايممينجاؤواحي!ث

وخرخفتشخغأضضياوأما11ءتهوذاعلىشدلل!

تنيوحازلت*المفحصواديإلىجي!ثييمارأيرعك

وأستر12.زجلآلافيعثترةينهموقتلسعير

اهـاإبهموجاؤواآخربنآلافيدثترةتهوذا3يىجا

هناكصخر؟رأسينوزئوهمسايغمدينيما

زدفماتذينالخنودأئا13-كلهمفتخالموا

فآختاحوا،المتاليإلىمغةبأخذهمولمأقضيا

،حورونبيتإلىالس!اير؟ينتهوذا،هدن

.كثيرةغناثتموأخذوازجلآلافيثلاثةوقتلوا

8-14(:14ول)2

1،-
محاهـبيماين)ضضي!ارتجعولما

آلقةوأقاقهاسعيرتنيتآيقةصجاء!الأدوئين

التخوز.لهاوأحرنأماتهاوسخذ،ته

له:يقوذتبثاوأرسلالرتتعتييمافغصمت15

ينعابديهاتنمذأنتقلإزلمآيقةتع!ا"يماذا

القيلث:تهقاكيتكفئمهؤوفيما16تلإك؟"

يئلاأسكث؟يلقيلبمستشاراجعتلث"وقن

"عيمحت:قالأنتعذالابىقسك!ت.((أقتقلث

فعفتلأتلث،بقلايهلثقضىاللةأنالآد

".يسمتث!وزقيتسصرثولم،هذا

أتوىسبكونجشكأننظنكنتإذاأو::8

قياك.بكلمعهمستحاربانك؟أو.بفضلهم

ح.14:7مل2رج:الملحوادي:11
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ئيلسرأإ،ربةمحا

تللثأضضياأرسلحاشتتبماآسيثاروتعذ17

نجبمللبياهوبنيوآحازبخ!يواشإلىيهوذا

هؤقنلنرىنتحازلث"تعاك:يقولاإسائيل

يخطائذ!/"العوستج:يوآص!فأجاته18،أالأقوى

زؤج:يقو4لبنانفيالأرفيإلىأرسللبنان

وداسىهناكالبري!وحشىفمر.لآبنيآبنتلث

،أفىومغقبت:يتفع!يلثقلتوأنت9!.الحوشغ

يماذا.بيتلثفألرثمالغرورإلىقل!لثفآنذغ

وتهوذاأنتفتسفطيلمشيهلابنفحملثتغرض!

مغلث؟"

ال!*م.يهذايستيئلمأمضياليهن02

لأغنةكاو؟تدإلىيستفضهأنكاتتالذفشيئة

إسرائيلتيلثيوآشىففسيذ21.أدوتمإلقةعبتذ

بيتجمنذمعركةفيتهوذاتيلثأتضياوحاز!ت

أماتمتهوذانآنكسمرت22.تهوذايأائنيشمسن

وقحف!33.تيييماإلىواحدكلوهرل!،إسائيل

كإبيماوجاءشمسىتيتلبأضضياعلىيوآشى

إلىأفرأبتمبالبيىمئوزهاوهذتم،أوزشلبتم

!،براعمئ!أرخ!صطوليعلى،الزاوييماولبالب

--ءى.سأ24
ا(قيوالانيةوالمضةالذهبجمغوخد

وفي،أدومعوبيديحيراس!القيكلفيوجدها

ومقهالس!ايرهإلىورتجغ،القيلثقصرخزاين

الرهاثن.ينعذد

الزجمات.فيهكذا.الزاوبةبابة23

وآالمدينةصاليفييقعاباب:هذا.14013مل2رج

المواجه.الباب:العبربةف!.الئرتطالثمال

.اح9ة14مل2رخ:لخش:27

مل.2فيبارصاص!:ياعز:6201

2(14!15-هـمل)2

تيلثيوآحاربنيوآضىمالتأنوتعذ

تهوذاقيلثيوآضنبنأتضياعاشنإصرائيل

أخبايىينئتقىوما26.سضةغشثرةخمسى

يفرفينذؤن،آيخرهاإلىأؤلهاين،أتضيا

أقمخياحماذأنوئنذ27.وإصائبلتهوذاظوفي

أورشيمفيخصومهعقييماتآترالرب"آئباعصغز

.هناكوقتلوةبيمافلجقوالخيتىإلىفهر

مدينيماقيآبائيمامغودينفرسعلىوحيمات

داؤذ.

يهوفياملكعزيا

ا-3(:!ا،21-14:22مل)2

ضيكاغزئا*تهوذاشدبجميغوأقاتم26

ستة.غشئرةشتأآبنوكان،أتضياأبيهمكان

مماتتعدمابناءهاوأعادتهوذاإيتةعزلاؤسحرد

حينستةغشئرةسيساآبنعزلاوكان.بوة

أوزشلبم.فيسنةوخمسينأئستيزومالث،مقلث

أورشليتم.ينيكئياأم!آسموكان

+صءبص-صماصص4

محمتدياايربنظرفيمويمهووعيم

اتذيزكرئاا-أئافياللهوعتذ05أبيإ،مضيابأ

تتقداتممائوففاوظل،التقوىإلىئرشياةكان

الردث.

مالأأصو)زوهذمالعلسطئينعز"داوحاكأدت6

أشدودحوايىيأئذئاوتىوأشدود"وتبتةحت

علىالله*وأعاتهكل7.الملسطتينأرض!وسائر

8:17.رج2:

يفهمكانالذي!بدبلةترجمة.-وشدهكانالذي:4

الله.رث!

البحرشافىعلىفلطبةمدن:أشدور،يبنة،جت:6

وحصن.:وأ.بقو.ورشلمأث!ض
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،تعل،بجوزالمقيمينالعرلبوعلىالملسطحين

إلىجريةالعفونيونودخ8المعونتين،0وعل

صازلأتهجمضرحدوبإلىفمهرئةوآتدت،غزئا

جمنذ،أورشليتميخأأبراخاعزلاوتنى09جذآ!ثا

ص!

السويى.ومنغطف!الو)دحبوبالبالراوتيمابالب

كئيرةآباراوحقر،البرتيمانبأبراجاأيفحاوتنى"أ

والسئهل،الاجلفيكثيرةماشيةلهكاتتإذ

وفيالجباليفيوكراموذفلأحونةجمنذةوكان

له19صوكان.للرراعة!ثاكانلأ"نهالكرقل

متظتة!رقفييلمتاليتخرجونكب!يرجيتنى

وقغئياالكايبتعيئيلتدعلىإحصايهميحتب

جثيىأركالبأحدختئا،بمر)قبيماالضاب!

مئهوسيثألقينبقيادةالجيشىوكان؟آ.المللث

إمريهموتحت13الأئيذاء،المحاربينين

وخصيآلالتوستثغهمئةثلالبينمو(فجيحثى

علىالمللثينصر؟يمشجاعةيقاتلونزجلىمئيما

ويىماخائروسئاعزىلاالموخهر14.أعدايه

تقاليغ.وحجارةوأتواصئاودروغاوخؤذأ

أورشليمفيقنحنيقابمهرة4يىجاوصنغ15

:،ص

السهاميرئيالسويىوهـواياألابراجصعلىتوضع

بعيدإلىآسمهوآنتثز.الضخمةوالججار

ا.جاترثاجعلتهالتيالرل!،بمعون!

كبريائهعلىعزياعقاب

هؤماوغيئتقجر!ت،قويحينليهنة16

ومرجحالعربيسكنهاكانمقاطعة:بحلجورت7

.اح:25رج:العرنين.سبعبزتربموتعما

بغةالواديباب.ح25:23رج:الزاويةبابة9

.الضدالمدينةسورفب

)أشخاص(.بماعدةأوت)الرب!بمعونةت15

62الثاني

الرلثوتخدى،قلايههإلىأذىماوهؤ،فاشا

علىالسخورل!حرنالهيكلدخللأئةإلقه

ومغةالكاهنعرزيافتبغة17،التخويىمذتح-

"لاتتهوقالواوقاؤموةقيا2اأفياكاهناتمانون

التخوزتحرنأنالميلثعزئاياللثتجق

هرونتنيالكقنةصحقينفهذا،للرلت

المكانيهذايناخرفي.يذيلثالمكرسين

يعذولمالإلهالربأتخذيمتلالهث،المقذميى

علىعزئافغممت91عنذة"".كراقةللث

وجمند،البخورمجمرةتدهنب"وكانتالكقنة

قذآتمجبقيهفيالترص!آنقجرعقييمصغضبه

اتجخويى.تذتحصعلىوهؤالقيكليأ3!ن!ا1

فإذ)الكهنإ،وسايرعرزياإلييمافآلتفت03

ينإخراج!فبفأسرعوا،تجبقيهعلىالتزص!

الرلثلأنصالخروجإلىهؤباذزكذلث،هناك

إلىأبرصنالقيلثعزعلاوتقيئ021بالترصيىضرتة

وحرتميترصهمنقردنجيبيخأوشكن،وفاييمايومص

ضؤونيوتامآبنهوتولى.القي!فىإلىالذخوليين

.*البلاد!قيوالخكمءالقصر

ص5،صء-صا22

اوراولهامق،عزيااخبارم!نلبمىوما

ومات23.النبيئآموصنبنأشتعياكنته،آيخرها

بل،الملوفيضقترةفيآبائهمعيدقنولمعزائا-

يوثامومللتأبرصنكانلانه!القغ!رةخقلفي

.*مكانةآبنه

3:"1،17!5،18:7.عد18:رج

5-7.:15رر2ر!:212-م

.ح15:5مل2رخ:21

.أ:6اشرخ:عزياومات:23
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يهوذاملكيؤلام

32-38(:15مل)2

ستةوجمشري!خمسىآبنيوثاموكان27

يأورشليتم،ستةعمثثرةسحتومقلث،مقلثحين

ماوغيئ2.صادوننجتآيروشتةأميماأسمو!ن

لمأته"إلأ،أبوةغيئكماالرفينطرفيقويمهو

ص!ء

التخويىوخرقيالرب"قيكلياخوليكابي!خطا

بممازس!آستقرواالث!عستليهن.المذتحصعلى

الأعلى*البال!تنىاتذيوهؤ3القساد.

أورشليتمسئويىلىالينا!ينالكثيروزاد،للهيكل

مانابنىالهكما4.عوفل"الض!قىالمكالطفب

.الغاباتفيوأيراتجاوحصونايهوذاجملفب

-صفى

عليهم،وانتضرغمونتنيظثوحازدت5

التاليتينيالسمتتينيولبالسحنإيللثنئإلييمافذقعوا

ينتفيماأل!وخمسين،يضةينطازعمثترسيئة

ال!ث!عيرهـينففةألفوخمسينالجنطيما،

إلههص.الرب"طرقلأسللثلأ!لهيوئا!موتقوى

حروي!سوجميعيوثاتمأخبايىينتتقىوما

.وتهوذااسراثلملوفيسيفرلأمذؤنوأعماي!

مقلث،حينستةخمحوجمئرلنآبنوكان

يوثامومات9.بأورشليتمستةغثئرةش!أومقلث

آبنهآحازفققك،داودمدين!فيآبائهمغودين

مكاته.

خ.35ة15مل2:-دبئالأعلىالبابت2703

والقصرالهيكلجنرريفعأورشليمنيحي:عوفل

الملكي.

.احا:16رج7؟

يهوذاملكآحاؤ

ا-6(:69مل)2

حينستةجمشرينآبنآحازوكان28

ولم،يأورشليتمستةغشئرةشمتومقلث،مقلث

داوديثلالرب!نطريقويمهؤمايعقل

وأتاتم،إسراثيليملوفيآتتدىبل2خد؟،

آبنيوادينمبوتخر3.للتعلقسبوكةتماثيل

هذه.!للبعلىئاتربايالئايىتنيهوأحرن،!قشتم

الرب!ذهمقئائذينالأتميمارس!هاكانضعصية

التخوزوأحرنوذت!4.اشرائيلتنيأمامين

شخر؟كل،وتحتوالتلاليالفرتفعابعلى

آراتم،شللثيدإلىإلههالرلثفأسلقه5،خضراء

وجاةك!يراخمشاتهوذاشعحبينوأسترفقرقة

تيلثيل!إلم!بدأاستلقهثم.بمثىإلىيهم

فقحوقتل6.عظيمةهزيمةهرمهائذياشرائيل

تهوذاجنوبمن"اسرائيللجثزمفيابن

لأن3،وإحديومفيألفاوجمشرينمئةاءالأشيا

وقتل7.*آبايهمإتةالرلتتركواتهوذاشعمب

آحازالقيلثابنشغسئياأرايتمينإئذيفيكري

ئافيوألقانةالميلثقصرشئؤودبمديروعرريقام

،

تنيينإسرائيلوستى8السلطيما.فيالقيلث

والتشاب،والتنين4التساينألؤمثتيتهوذا

إلىيهاوجاؤواكثيرةغنائتمينهموأخذوا

الم!اير؟.

بنيه.أورضليمجنويماتقع:هنومابنوادي280:3

ح.16:3مل2رج؟تربانا

.تا7الش16:5،مل2رج5-6:

3!27-ا:!امل2رجتإسرائيلملك،!ح:6
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النبيصديلى

لمحوديا،آسمهللرلثنبيهناكوكان9

إلىراحعونوهمإسرائيلجيشي2يلقافحرج

آبايكمإلهالرب""كان:لهموقاكالسماير؟

أيديكم،إلىفسلتهمتهوذاشعبعلغاضئا

والآن01السس!ماءةبلغبغحظمملمموهملكنكم

وأوزشليتمت!وذاشع!تتخصعواأنتريدونأنتم

فهل.لكماعبياجمنهموتجعلواويىجالأيساء

الرب"جمنذأيفحاأنئملكمخطايالأأنتحسيبون

المسنبمينوز؟واالآنليئفآسقعوا11؟إتهكم

طافحالردتغضسبلأن،س!بيتموهمائذين

اصرإئيلجيشيأماتمأيفماووقص29.لاعقيكم

وهم،أفرابتمتنيينأرتعةالحرلبم!نمينالقاب

قثئفيموتبنوترخيايوحانانبنعززيا

طوى

ومالرا13جذلاقيبنوغماساشلوتمبنوتخرقيا

فنحنهنا.إلىالمسبثينتديخلوا"لا:لهم

غضيب!لإثاراليهفايةفييمايماالرل!إلىخطئنا

خطاياناعلىتزيدواأنئربدونوأنتم،الثسديد

والغناثتمالقسبئينالجيمثى4؟ف!تثتموتعاصينا".

الرجا3فقاتم15،جميفاوروشائيمالمث!عبإلى

التسبمينوأخذواأسماءهمذكرناأئذينالأرتعة

ألتسوهم،يتهمالعرأ؟جميغالغناثمصينثتسواوأ

وضضدوأ،وشراباطعاماوناولوهم!وأحذيةثيابا

حميرعلىينهمالضعفاءوحملواحراخهم

وس!لموهمالئخلمدينة،أرمجاإلىبهموجماؤو!

ال!مامر؟.إلىورتجعواقويهمبتيإلى

.11!:16رج:26

.ا!ا:16رجآحاذ:ومات:27

82الثافي

بأشوريسئنجدآحماز

02(7-:16مل)2

آحازالقللثآستنحذالأثايميللث6؟وفي

الأدومتينلأن17أشوز،قيلثيخفناسيرتيقث

أنكحا18.أسرىجمنهاوأخذواتهوذإفغرواعادوا

وجنودبالس!اجلمالطفيآنتش!رواالملسطئين

??

وتجديروتوايلونشمسنتي!ثواحتلواتهوذا

وجمزووتوابغها،وتمتةوتوايعها،وسوكو

وروصص
كلهذيلىوحدث91.هناكوسكنوا،وتوابغها

قييههاآحاريستحبيهوذالذذانشماءلثالرلأنص

عظيمة.خيانةالرلثوخانشعتها.ضمفلاتذي

تهوذا،إلىأثئوزميلثيفناسيريغقطوجاء"2

آحازفأخذ21.يولدةأن3بدآحارعلىفض!ق

الأعيالبوينالميلثوقصرالقيكلينذفبا

"صروص،
جمنه.تنتمغلمهذاوركتم،اشوزيقيلثواعطاة

آذتذاكلماللربريخانتهتزياآحازوكان22

التيدمشقلآلقهالذبائحفقام023الضيقعلييما

هذ؟أن"بما:وتاؤتعحدوتها،ائذينقزتهلم

تاشثإذاتعيننيف!،آرامملركتعينالآيهة

وعلىعقي!نكتةكاتتلكنهاالذنجاثح((.لها

كسترها،القيكلآنيةآحازوتجمغ24.شعيإ

كليمذابحوتنى،القيكلىأبوالتوأغلق

تهوذامانيكلفيوأقاتم!2.أوزشليتمفيزاوييما

فأغضب،الغريبيمايلآيقةصالتخورل!حرنمذايغ

وجميعأخبإر؟ينت!فىوما026آبائهإلهالرب"

سمفرفيمذؤنآخرهاإلىأولهاين،أعماييما

ودينآحاز!وعاهمت7.27واصرإثيليهوذاملوفي
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معيدفنلمليهنة،أوزشليتمدب،داؤدمدينةفب

مكانهلم.أبئةجزقياومقلث.الفلوفيمقايرفيآباي!

ي!ذامللثحزقيا

18:ا-4(مل)2

سنةوجمشرينخصىآبنحيزقياوكان92

سنهوعشردندسعاوملل!،مللىحسن

زكريا.بنسبأبيةأئيماآسموكان،بأورشليتم

عملكما،الرل!نظرنبتويمهوماوعمل2

تجاة.داورر

ينالأل!النيماينالأؤليالسصولأ3

وجقغ4.وزمقهاالقيكل%بواتفتغ،مفيهه

الث!رتيه!ال!احهإلىوأدحتهمواللأويينالكقنة

أيهالي!إحمعوا:لفموقاك5الرهمثقيكلفي

قيكلوطهرواأنفستكمالآنطقروا.اللأويون

هذاينالرجاستةوأخرجواآبائكمإليماالرلث

ال!شروفعلواالرلمحثخانواقآبا"ونا6المقذسيالمكاني

عنوجوههموخؤلواوتركوةإلهنا،نطرنيما

المكانيهذافيإليهخمهورهموأداروأ7م!مك!ه

شعبعلىالربلمغص!تيذيلث8.المقدسي

جغقهمماإلىفسفقهم،أورشليغوسكالأت!وذا

ترونكماوالهزء،وإلمثمماتيماللزع!بموصعا

بالحربسقطواونساوناآباوناوها9.بأعحكم

والآن001ذيلثبست!بالح!ثيصفبوتنائناوأبناونا

حئىالإلإالزل!خغهداأقطغأنعلىكرضت

أبنائيياتتثهاونوا،ا؟فلا.كضحجةعنائحول

تدييمابينيتقفواآختاركهااللهلأن،الآن

الثرقيةالأبوابقربتقعالثرقيةالاحةة9204

أطمتقعآخر:تفر8.نحفيالمذكورةوهيالمدبةش

92557و28فط

المخور((.لهوتحرتواوتعمدورو

عماساقيبنمحثأاللاويينمقفقام13

وقيش!،قهاتتنيميئوهماعرزيابنويوئيل

،مراريتنييبنتهلئثيلبنوعززياعبديجمق

تنيمنيؤاخبنوغيدل!فيمةبنويوآ

،إليصافانبنيينويعيئيلوضيفري13،جرشون

ويحيئيل14،آسالتتنيينومتنياوزكريا

تنيجمنوعريئيلوشتفعيا،قمانتنيينوشيضعي

وجيمعواقامواجحيعهمهؤلاء15،يدوثون

القيكلودخلواأنفستهموطهرواأذميباءفم

الردث.بثتريع!عقلأالميلثأمريثقما،لئطهروة

يمليطهروالقيكلدايخلإلىالكقنةودخل16

إلىالهيكليخأوتجدوهارجاسةكلفأخرجوا

واديإلىفتاكيناللأوئونوحققهاسماخيه

ينالأؤليصاليومفببذللثاتدأوا7.قدرون

ذ)يإ،المئتهرينالثاجمنياليومولأالأوليال!ث!هر

كلهالقيكلطقرواثم.الرلثهيكلرواقبقغوا

اليويمفبكتهالعملأنهوابحيسث،أئايمثمانبةفب

الأؤلي-الث!هرينعثرالسحادس

الربهيكلتدلفينإعادة

حيزقئا!!الميلثعلىاللأويوندخلاثم8

الفحرق!ومذتغكلةالقيبهلناا)طفر:تهوقالوا

جميعمعالتقدمةخبزوماثدةآنييهوجمبع

آحازالمللثتح!هاائتيالآني!وجميغ091آنييها

هيأناهاالرق!،خانحينمليهيما،أئامفي

الرل!".صمذبحأمامهيئوها،وطهرئاهآ

المدينةزوساءوحمبغالمللثجزقافبكر02

الهيكل.طخل
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ثيرالؤيستبغ!فجاؤدا21القيكلى.إلىوضجذ

يلتكفيرتيوسوس!بعهخرافوسمبعةيهباشوسسبعه
صصء!،ء

ولتطهير،تهوذاوشعبالقيلثاسر؟خطيئ!غن

بأنهرونتنيينالكقنةالمللثفأمر.الهيكل

الثيرالتفذتحوا22الرل!.سمذبحعلىتصقدوا

"!
ورشوا،ئايتاوالجرات،ثانياوأليهبايثن،اولأ

ذببحيمائيوص!قامواثئم23.المذتحصعلىالدتم

فؤضمعوا،والحاضرينالتللثأماتمالخطيئة

المدتغوطهرواالكقنةوذتخها24.عقيهاأيدتهم

لأد،اسرائيلبتيصجميعع!تكفيرايديها

الخطيئ!وذبيح!يالمحرتهأمرالقيلثجزقئا

جميغا.لأجييم

القللثبيماالرب3أمريماحيزقياوغمل25

الميلث،رائيئكانائذيجاديسالطعلىداود

فيالمدو"يينافأوقف،النبيئناثانيسال!وعلى

وهى26،وقيثارابوزبالبيصشوجالقيكلى

وقصكذللث،داودآستغقتهاالتيكيللثآلات

بتقديمحيزقياوأمر27أيضا.يالأبواقالكهنة

بتقديمهاتدأواإنفا،المذتحصعلىالفحرت!

صوبعلىللرب"الخمدتشياتعالىحئى

فستجذ28.القيلثداودآلابوأنغامالأبواقي

الهايفونوهت!المرنمونوزتيمالحاضرون

تئبوحين92.الفحرقةتضبأنإلىبالأبواق

وسخدوامغهتنوجميعالضيلثكغالمحرقةؤ

بأناللأوتينالشدبوزؤساةالقيك.؟2وأمز

واسالتداودكتبهاالتيبالأناشيدللرب"يسبحوا

الذبائحسائرفيأماظاهر.سخاهعلىتدلالمحرقات:31

الذبيحة.مفدمإلىيحرداللحممن.

.ا-9:13عدرج:502

..+.وسجذواوكعوايقرخءفحئئحوا،الراف!

دء!ئتم:للحاضرينحيزقياقالثئم

وئ!موا،فآقتربوا،الرلتيحدميماأنف!مكمالآن

ذبائرخفقذموا.قيكلإ"فيشئكروقرابينذبائغ

4،يمحرفالتبعضفموتبزغ،شكروقرابين

خرولتومئتيكئشىومئةثوراستبعينفقاموا32

شماةآلافيوثلاثةثورمثيماوشحت33،للرئث

نمقلبلينالكقنةوكان31.الشعبمص2لإطعا

فساغذهم،تهئهاالمحرقابستفخصعلىيمدروا

وصازالعضلكملحتىاللأوتون2وهمأن!ييا

كانوااللاويينلأن،للخدميماعددأأكثرالكقنة.

وكا!!35.الكهطصمنالحدهةفيآندفاغاأكثر

ذبائغشحومغنقضلأ،كفيرةالمحرقات

الحخرقاب،علالقسكودبوالخمرالئلاميما

وقرخ36جديد.ينالقيككيخدمةفآشطضت

تحقيتيعلىأعانهمالقهبأنال!سعبوجمغحرقيا

او.السرعهيهذس؟الأمرهذا

للفصحالاستعداد

شدبءجصيعإلىيداءجزقئاارسلنم53

تنيإلىزسايلأيضاكضت،وتهوذاأسرإئيل

فيالقيكلالىحضورهميطلبومتم!ىأفرايم

اسراثيللا.إلهللرل!فيهفضخالبميمواأوزشليم

نبالرأممبأهلوسايروأعوائةالميلثوتشاؤز2

الشهرفيالمضحيقاتمأنعكوأجقعو)أورشليم

يخأ-إقاقييماعلىتقلإروالمال!ث!دبئلأن3،"الثاني

نطفريكنلمإذ،الأوليالسهريخأأفي،وقييما،

النة!منالأولالث!وني؟أي.وتتهفي:3

.ا1-أ:12خررج
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كبيرجفعآحت!ثتذكانولا،يكنيمااكق!سين

وأهلالمللث،قرأى.أوزشليمفيافتعببنلأ

بنيجميغفذعوا5ح!شا،ذيكإلرأكبإ

إلى،شمالأدانإلىجنوباس!ئعبئرمق،ا!عرائيل

اسراثيل،إلل!يلرلثالمضحصلإتامهأررشليتم

هؤمماح!تأقاموةماطويليمائذ؟كليئلأئفم

شعبصجميعإلىفذهت6.المئتريعإفين7كتود!

بيدأ:وأعوايهالضيلثينس!عاةوتهوذااسرائيل

إليماالرلتإلىإدراثيلتنييا)اعودوا:فييماجاء

قنإلىهؤفتعود،وتعقولتوإسحتقإبراهتم

لا7أشتوز.ملوفيأيديمنتجاوقنينكمتقيئ

الرلثخانوااثذينقومكموبنيكآبائكمتكونوا

.ترونكماالخرالتييمصفأنرك،آبائهمإلة

بل،آباوكمفغلكماالرل!تعايدوافلاوالآن8

اتذيالمقاسيىقيكل!إلىوتعالواتهآخضعوا

جاةعنكمليحولوأع!درةالأبل!إكقذسته

قويكمتنووجذإلييمارتجفتمفإن9غقيإ.

فمعيدوتهم،ستتوهمائذينجمنذزحقةوتؤكم

لارحيمخنونإلهكمفالرب،.هذهأرصهمإلى

لم.ترحعونإييكنتمإنغنكموجقه4ئخو

نبمدينبماإلىمدينةينالسحعاةوآنتقل"

شمالاهـبولونأرضىوفي،ومنسمىأفرايمأرضز

نأإلأ".علييموضمجلثبيمالمثمعبفاستهزا

الذعوةقبلواوزبولونومن!ىأشيرتنيجماعة

شعحبمعاللةتاوكاتت012أوزشليمإلىوجاؤوا

المللبإطاع!فياواحاقلتافجعلهمتهوذا

الرب".بؤصاباتعملونكانواائذينوأعواييما

كبيرخمهورأورشليتمفبفأجنقغ13

وقام14-الثانيال!ثمهرفبالفطيربعيدالختفلوا

03955اثاني

وجميعأورشليتمفبائتيصالمذابحبإرال!2هؤلا

.تدرونوادييخأوزموهاالتخويىحرقيآنييما

الشئهرينع!ثترالراقيفييخرفاناوذتحوا

يطهزوالمائذدنواللأودونالكهنهوخجل.الئافي

وأدخلواأنفستهمفطهروا،الرب"يجدمةأنف!تهم

الأمايهزفيووقفوا16القيكلاليالمحرقاب

التإ.زخلموسىضربع!لألفمغبنتاتتي

اللأو"يين.أيديمينإلاتمترشمونالكقنةوكان

طاهرينغيرالمحتملينينكثيروناوكان

فكان،المضحصيخرفانييذثحصالث!ريع!-بحستب

طاهرةذبيحةلتكونعتهميذبحونها4لوناللأو

أفرايمبنيجمبنكثيرجمهوروكان18.للرلت

فأكلوا،طاهرينغيروربولونويئاكرومنسمى

المثريعه،فبمكتود!هؤمايخلافيعلىالمضغ

الرتث"لتغمر:وقاكحيزقئالأجيهمفصلى

إلهالرثيطلسبقليهفيمنلكل91المايح

العيدهذا-طهارةطاهرايكنلمولوآباثيما،

غزوكفايجزقياالردتفآسخالت002"المقاصيى

إلىخضرواائذيناسراثيلتنوفقضى31.الشعب

يقرخالفطيربعيل!تحتملونأتامستبحةأوزشليتم

الر!ثيم!تتحونواللاوثونالكفنةوكان،عظيم

جزتياوطبحب33عالييما.بأنغاميومبعذيوما

فايقةقهارةأظقرواائذيناللاويينسجميعتلوقي

شبع!مذةافئصثاكلوهكذا.الرلثيخدم!في

ذبائجغتذتحونفكانواالعيد،طعاتمأئام

لتم23.آبايهمالهالرلتويحمدونال!لاهة

مدءءو6

علىواجقعواكلفمالراياصحابتشاؤز

صص،ء

بفرخذيلثففعلوا،اخرىائامصتبعإقضاه

ثورألصلفمقدتميهوذاميفثحزقيالأن(2
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ألصأعوانهلهمقاتمكما،شاةآلالتوسمبغة

اتذينالكقنيماعذدكثر،شا؟آلاقيوعشزةثور

اهلوفرح25.الهسكللحدمهأنف!همطهروا

اسرائيلينوالحاجصرونواللاوفىلونوالكقنةتهوذا

أرض!منجاؤواائذين2النرباوكذلث

وعئم26.يهوذاافيمنهمإوالمقيمون،اشرائيل

أئاممنذجمثلهكانماعظيمفرحأورشليتم

الكقنةقاتمئئم27.التيلثداوذبنيسليمان

المثئعسب،ئبايىكأنالردثإلىوضلوادهواللأودون

إلىصيذاثذيصلايهمصوتالربوف!تئمع

ال!ماء.فيالمقاسقسكييما

اللىمهينيةالجاةيصلححزقيا

تنىجصمتخرقيكلههذاتمولما31

تهوذامال!إلىخزجوا،خضرواائذبنإسرائيل

أشيرة،تماثيلوخالمواالأنصال!،ك!حئروا

جميعفيالمرتفعابعلىاتتيالمذايغوهدموا

رجعثم،ومنس!ىوأفرايموبنيامينيهوذاأرضى

مفيهإ.وإلىمديتجيماإلىينهمواحدكل

يحسئبواللأوتينالكقنةسنجبرقجزق!اونظتم2

المحرقابصتقديميخدمةتشفلاتتيوظاثمهم

مخنلضفيوالتشيحصوالحمداللامهوذبايح-

الخذمماب.ينذيلثإلىوما،القيكلأتسامص

يفحرتابتواشييماينجقسة4القيلثوأعطى3

ورؤوميىالسمبوقيوئحرقابوالمساءالضباحص

ح.17:9ثرجةالاويونالكهنة:27

الملك:مشاركة.28-92عدرج:الذبائح:3103

22-24.:45حزرج

شريعيمافيمكتودثهؤكما،والأعيادالث!هويى

الك!نةيعطوايأدأورشلييمس!كانوأمر4؟الرلث

لشريع!يتفرغواحثى،يحتاجونهمماواللأويين

اسرائيلتنوقا+تمالتيلثأمرضاغفلما5.الرلث

والزيبوالخ!رالجنطيمابواكيرميئالكثير

بصئئروجاؤوا،الأرفيغليماءوجميعوالعستل

السصاكنونفغلوكذيلث6.طكون-مابم

ينجنذفممابعئثرفجاؤواتهرذا،مآبليئ

الئيالهبابينوبأكواموالنتماص،البقر

بذأوا*الئايبالشهروفي07إلههمللرلثكرسوها

المثئهرفييخاوآنتهواصالأكوامهذه.بخفعص

وزأواوأعوانهجرتياجاعفلما8.الستاجص"ا

اشرائيل.وشمعتةاكلثباكواهذ؟الأكواتم

هذهعنواللأوتينالكهتةجز!اوسأل9

بيتكهنةصرثيسىعززيافأجابه01،الأكوام

هيكلإلىتردالهباتبدألب"منذصادوؤاص:

هذاعناوفضحل،بكز؟جمنهانأكلونحنالرلث

ال!ث!صت،هذاباركفالرلتد،الكثيرالالعام

ينهيئالكبيرةالكبةهذ؟إديحيحث

إ.القضلاب

ال!يكلىثفيتخارنيتهيئيماجزقئافأمر11

تكريسوماوالعشورالقرابينوأدخلوا012ففعلوا

كتئياإلىجراشيهاأ!روأكل.بأمانهللرلت

ينوبأ!ر13.لهكمعايرلبأخيإوشيفعياللأوقي

تحيثيلكانالقيكلرئيسيىوعرزياالميلثجزدتا

18:12-13،21.عد5-4:وخ

:الساجالثو.حزبران-أيار:أممما:الئاكالحص:7

.الأولوتثربنأيلولأي
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ويوزابادوتريموثوعسائيلونخثأوعرزيا

لكنئيامساعدينوتناياومحصثوي!حخياوإلجئيل

يئتةآبن،قوريإلىوأكل(1.أخيهوشيفي

توزج،الرقبئالبالبحارسوكان،اللأوقي

والتقدمابوالهبابلت!المقرتيماالخترعالب

غدنيعاونه"اوكانآ.للقيكلاكرش!ة

فبوشكئياوأمرياوشصمغياويشوعوبنيامين

الكقنيماأن!ميبايهمعلىبأمات!الجضميتوزيمس

وعلىوصمغارايهبارا،*مايهمفباللأويين

"ء

اعمارهمالبايغيماالذكويىوعلى16،الم!تحلين

تدخلتنكلوعلى،قوكقفاسينينثلات

وظاثفهميحضباليومئةيالخدم!يلقيامااليكل

بحستباليهقنةصتسجيلوكان17.فرييمقي

آبنيناللأوتينتسجيلوأما،عشايرهم

وظاثمهمبحستبفكان،قوقلهاستةجمشرين

مغيتم!محلون)ممنهنةوكان18.يريهمفي

لأن،جميغاوبنايهموبنييمونسايهمأطفايهم

يتؤرعمكرستةكاتتللرب"فكزست!تقلإتؤكل

فيال!ايهنينالكقنةصتينوكان91.أيضاعقيهم

ايهلئعينونيىجالاوتشاجهاهرونتنينذلإ

ص4

الكقن!ينالذكويىعلىالجضصبتوزفيإليهم

لاو!ب.بنيإلىالمنتيينصوجميع

،تهوذامدنيصجميعنبجزقيافغلهكذا02

الهه.الردثأماموحقوقويمخيرهوممافعمل

فيعمتهماكللأن21،ذيل!فيموفقاوكان

اللاويين.مدن:أو.()الكهنةمدفهم:15

،ا-21:42يض؟1-8؟35عدرفي

نشلالتىجيونعينعنالضيتحدث:3204

هذاحزقياسدح(33:اكل1)رجقدرونوادىنح

علىومحاقطةالت!لقيكليخدم!منإلهيماصبيل

قليه.يكلغمقهإنما،الرلثووصاياالشربعيما

أورشليمييدونالأشوويون

،-1491ة17،91-18:13،37مل)2

:02-37:14،-22ا:36اش؟35-37

)36-38

حونقيابهاقامائتيالأعماليهذ؟وبعد32

ستنحاريحبغزاالرب"،يجدمهبأمان!القيلث

ئذنهافحاصرتهوفيا،أرضىأشثورميلث

أىزفلفا02بآخنياجهاأوايرةوأعطىالفخضط

أوزشليمآختياختبنىستنحارايمتأنجزقئا

ص!ص

ستاعلىتفقواواوقادي!اعواي!مغتثماور3،أيضا

كبيراتجثغافخشدوا04المدينهخايىقيالتيالميا؟

فىء

الس!ارحةمجاريهاوطمرواالعيولبجميعوسدوا
د،-ص-

وجيشهاشوزمللثاقتردتإذاحتى.الارضيىيخأ

ئم05!هو!رةمياهاهناذتجدونلاأورشليتمين

كلص

السويىينتهدوقاكانماكلفتنىبفاعايهتؤى

الخارجفيآخرس!وراوتنى،عقييماأبراخاورغ

وعمل،المدينهشرقي8المردومةالمقغةوحصن

عاماخر!بقادةوعين6بكؤ.ولمتروسماجرائا

وشحضالمديخيماساخيمايخأإلي!وجقغقمالثئعب

ترجمبواولاتفزعوالا.وت!ثتخعواتقؤوا"7:يقوليما

7ء!"

معناقنلانججشيإ،ينولااشوزميلبين

فقط،ب!ثمرئةقؤةمعه8.معهائذيماينأت!ى

ويحاليد!يعينناإلهناالرت،فققنانحنوأما

الارضتحتقناةعبرالمدينةإلىالماءوجبالمجرى

ح(.02:02مل2!35)آ

.ح9:15فى1رج)الملو(المردوسةالبقعةحصنة5
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الضيلث.يكلامالثمدبفتشحعحروتناد.

جصار؟أثناءس!نحاريتأرسلحينوبعد9

اورءإلثجز!اإلىوفدا،جيشمهيكللخيشى"

يقولونأورشليتمفطمغهاتذينتهوذاويىجالي

:أشئورتليثم!نحاريثيقوذماهذا"01:لفم

ص"-ع!

اوزشلتم؟فيئحا!رونوأنتمتتكلونماذاعلى

بقول!وعطثتاجوعايلموبصي!حلمكمجزقتاإن"

أ!ثتور؟طلثيل!ينئنمذكمإلهكمالردثإدن

المرتقعابعلىالمذابحهدماتذيهوإ!نة

مذبحأماتم:وأوزشليتمتهوذايسئكالبوقاك

ألا13التخوزتحرقونوعليهتسحدونواحد

شعولبساثرصبجميعوآبائيأتاقغفثماتعلمون

أبادهماتذينال!شولبيللثآلقةإن؟الأرضي

ينأي"014،تديينئمذهمأنتقدزلمآبافه

كلصء!

نأتمكنآبائياباذهاالتيالشعولبيللث%لقة

فلا"ا،تديمقإلهكمفينمذكم،متنيينمذها

!اقوةولأ،ويضللكمتخدعكمجزقياتذعوا

تديينشعتةأنقذتملك!أوات!أ!قيإل!ينفا

نأ"إلهكمتقابزفيهص،آبائيأيديوين

؟"تديينئنمذكم

الإلهيالردثس!نحاري!رس!لاوسمجر

ستنحاريثستخيريماأكترجزقجاوبقبد؟

ائتيرسالخيمافيإسرائيلإلهبالرب"17،"نفمه

ئنمذلمالأرضيأتمص%لهةأناكما:تقوذ

نأتمدرلاأيضحاجزقيافإلة،يديينشعوبها

اخ.9ة14مل2رج:لجش9.

.2-36:22اثررخ:9-16

الهتكم.:العبريةفي-الزجماتفيهكذا.الهكم:15

آلهةلهاالتيالثعوبكسائرإسراثيلبنيشحاريبيعتبر

23الثاني

!وبالرسئلوصرقي089"تديينشعمةئنمذ

علىالذينأورشليتمشجإنحؤيالتهودت!عظيم

عقيهيميمصفلحئىوئرعبوفملئخوفوفمالسويى

أورشليتميإلهوشجروا91.المدينة3أحتن

بأيا-يالضصنوع!الأرضيشعولبيآيهةسس!خرهم

اليشتر.

آموصنبنوأشعياالمللثجزقتافصفى02

السماء.إلىوضرخاذيلثبستبالئبيئ

جندممبكلفقتلملاكا،الرب!فأرستل81

فرتجغأشحوز،مطثمغسكرفيوقافيوضابط

ولمايلاب؟.إلىوالعاريالخيزيالأخيرهذا

يالسصيني.بنييماتعضىهناكقتلهإلهه-تيتدخل

تدينأوزشليتموسئكانجزقياالرلثص.22 وحلص

أعدايهمسائرأيديويينأشؤزلجلثسمنحاريت

ينكثيرونوجاء23.حهةكلين،وأراحهم

وبفدايا،أوزشليتميخأللرلتبتقدمابالمشعحب

غيولبنبذيلثتعذغظتماتذتيالضيلثلجزتيا

5ةالمجاواتمص19جمجعص

وكبرياؤهحزقيامرض

93(ا-8؟38:اش؟2ا-ا02:كل)2

حتىحيزقيامرضىالأتامصيللثوفي24

الرتثتإلىفضفى،الموبعلىأشرمت

يشفى.أئهعلىخلامةوأعطاةلهفآستجالت

اللهيقضلآعيرايخهدونحالتيهبرياءةأنإلأ25

يهوذاوعلىعقييماالت!غض!فكانعتييما،

.متعددة

الونانيةفبهكذا(السلاممشهم)أىوأراحهم:22

وفادم.:الحبربةفي.واللاتبنية
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هو،كبميائإينحزقئارجعثم026وأورذليم

الرل!غضمثييمتجلفم،أوزشليتموسئكان

أئاييما.في

ا،حاعظيمومجايخنىيجيزقئاوكان27

والحجاروالذهبللمضةخزاينتهوغمل

!"
تفيستبما،آنتبماولكل!والتروسوالاطيالبالكريمة

يرس!

والزيب،والخمرالجنطيمايغليماتخارنوبنى28

وخظاثرالاواب"جمننوعملكلوررائت

ئذئافأنث!تأ،كثيرامالأاطةوررقة093!يلماشيه

ستاائذيوهؤ003والبقرصالغتممقاكتيروآقتنى

قناةفبوأجراةجيحونيخأالأعلىالماءضخرى

وتوفقداود-مدين!غربيإلىالأرضيىتحمت

أرسلحينوحتى؟3.خملها*أعماييمافبجزقيا

ائتيىالأعجوبةعزيسألونه"بابلأعيانإليه

ليخرتهنقطالرب؟عنهتخثىالأرضيىلبخذثت

تلبه.فيماويرف

الحستنيماوأعماي!جزقئاأخباليمنت!قىوما32

وفي،النبىآموص!بزأشعيازؤلا"نطئذونكل

جزقياومات33.واسرأثيليهوذائلوفي*سيفر

وأكرقه،داودبنيمقبر؟فيآباثيمايئوديخن

إكراقاأوزشليتموسئكانتهوذاشدبجميع

مكانه.من!ىآبنهومقلث.مويهجم!ندعظيما

.ذ!منوكاتلكبنةممطهناالمذكورةالزوس:27

16-17.:اأاملق

في.واللايبةاليوناليةفيهكذا.للماشيةحظائر:28

للحظائر.مواشي:العبربة

.ح25:02مل2رح:03

مرضهمنحزقياشفاء:الاجوبة31:

.سنحاربيدمنأورشليمنجاةأو،أ(8-ا:02مل!2

يهوفياملكمنسى

ا-18(:2امل)2

حينستةغشئرةآثتتيآبنمضسمىكان33

بأوزشليتم.ستةوخمسينخمئاومقلث،مقلث

!عص

تعصيابواتتغالربنظريةال!ثر!وفغل2

تنيوجيمامنالربلمطرذهمائذينا؟تمصا

المرتقعابعلىالتعابذوبنىفعاد3.اشراثيل

مذأيغوأقام،أب!ةيرقياهذمهاكانافط

يجميعوسخذ،لأشيرةتماثيلولضت،للتعل

بحامذوتنى04وعبذهاالسحماءكحبكوا

"في؟الرلثغنهقاكاتذيالقيكلفييلأصنامص

وتنى5الأبدلا(إ0إلىآحمييكونأورشليم

ازينالافي2السمصاكوايهبيجميعصمذايغ

م!

فيالنايىفيتنيإ"وأحرن6الهيكلإ.فياللتيني

الغرأفةومازسنيلآيقة"،تربالاهنوتمءوادى

والس!خرةالجانوآستخذتم،وال!ثمعؤدةوالسححر

فأئازالزب"،نطرفيالشمريخعلينوأمحمر

القيكلفيصتغهاثذجماالضتموأتام7.غق!به

"في:أبييماولسليمانيداودعنهاللهقالاتذي

ينآخترئهاأئتيأوزشليتموفيالقيكليهذا

إلم!آسيىأجغلإصائيلبنيأرضيصجميع

غزإسراثيلتنيقذتمأرحزخن!أعوذولا8.الأبل!

يعملواأنشترط،لآبائهمأعطيتهاالتيالأرفي

.ملوكعفرلق.أ:ااشرض!.رئىيا:32

.اخا:ر!16

.15:4أررفي.المروفعل:2302

.7صم2رج:4

هنوم:افيوارى.ح16:3مل2رج:نجيهواحرقة6

أورشليم.جنرل!نفع
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!حمىعهدضهايئويعضلوا!سىلسانيعلىب!أوضيئفمماصبجميع

إلىوصلايإ،مت!مىأخبايىينفتفىوما18فراثفني!ال!ث!ريعيمافيجاءمايكل

الرلثبآسمصكلموةاتذينالرائينصوكلام،إلهيماتهوذاشدتمن!عىوضفل9*".وأحكام

إسائيل.ضلوفيسيفرفيمذون،اشرائيلإلهأقتغكانماالمث!رينفقغلوأ؟أورشليتموس!كان

خطاياةوجحيع،لهاوالاسمجابة!اوصلاتهأمامصالربهـمنأبادهمالذينالاممفعلثهمما

علىمذابغف!يهاتنىائتيوالقواجمع،ومعاع!يماقلموشعته!تس!ىالرب،فكلتم01.اسرائيلتني

نأقبل،لأشيرةوتماثيلأنصاباوأقاتمالمرتفعابجيشيىقادةعليهمالرلثفحقت"،ي!حقعوا

سيفرفيئذؤنهذاكل،الرئتأماتمتئنهغوقيدوةالأصفا؟فيمت!ئىفأخذواأشسوز،قيلث

حديفيمافيودينمتسئىومات02.الرائينأخبايى.!بايلإلىب!وجاؤوانحاسينيتلاسل

مكاته.آلنهآمونومقلث،قصر؟الههالرلترضىطتتالضيقعتيهآشتدلما12

ءص

ي!!ام!كآموق.إلتيما3!وصفى.صأماتةوتضرغآباثيما،وإليما

2:91-26(امل21إلىوزدةيتقمرجمإ،وستيئتهفآستجالت

حينستةوجمشرينآئتتينآبنآمونوكان031الإلههؤالرل!أنفعيتم،تيكاأورشلبم

فيال!ثئروفغل22.بأوزشليتمستتتينومتلث،مقلثال!ثور7ءينامت!ىأعاد،هذا4؟وتعذ

الذباثغوقرل!،أبوةمنس!ىفعلكماالرلثنظرفيجحونءكربي،داوذيمدين!الخايىجي

ولم023وعتذهاأبوةغمقهاائتيالأصنامصصيخميعبيماوستؤز!الح!قلثبالبقدخلبآتجا؟،الوادي

أكثربل،أبوةفغلكماالرلبأماتمآمونتئمغفيحرلبقادةوعينا.حاورققةعوقلمدينة

حاشتي!يىجاذعقي!فتآقر24ال!ئمز.يخعكمنالآيفة!إوأزاكالصخضتيما.تهوذامالبصجميع

جميغتهوذاشدبفقتل25قصر؟.فيوقتلوة،فحاكأقاقة)تذتيوالضتتمالقيكلينالغريتة

أبتهيوشياوأفاموا،وقتلوةعقييماتآمرواائذينفيتناهاكانائتيالمذابعصجميغأزاككما

مكاتة.تيكابهذاوألقى،أورشليتمويخأالرلثقيكلجتلى

وقاتمالرلثمذتغوزمم16.المدينيماخارفيكله

يوذاملكيودثم!ايهوذاشعبوأمروثئكر،سلاميماذبائحعلييما

(02-23:4؟-2ا:32مل)2ماال!ححعحبوكان17.اصراثيلإلةالزصثيعبدوابأن

مقلث،حينسينينثمانيأبنيوشياكان34ليهن،المرتقعابعلىدلاثخهميقربونتزالون

أورشليتم".فبشنةوثلاثينإحدىومقلث.يلرب"إلهيم

خ.21:8مل82:رج

أشور.ملكسلطةتحتالوقثذلكفيبابلكات:11

المكةباب33.ةاملارجتجيحونعين:،1

الهيكل.ثاليالورفي

.3:6اررج:3401
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فيوسقلثالرل!،نطرفيتويمهوماوعيئ2

يسارا.ولايميئاغنهاتجذولمتجا؟داودطرقي

ضبيئ،تعاوهؤ،مفيهإينالثامن!الثنيماوفي3

الثانيةالس!نيماوفي،داؤدإل!تشيئةتطفثأخذ

أمماكنمقوأورشليتميهوذايطفرأبتدأغثئرة

ومنأشبرةتماثيلىوينالمرتقعابعلىاليباد؟

أماتمافقذموا.المسبوكةأوالمنحوتإالأصنام

اتتيالتخويىمذايحصمغالتعلمدايغعينييما

القسبوكةوالأصنامأشيرةتماثلوخطم،عتيها

تذبحونكانواائذينتبويىعلىولسثرهاوشخقها

مذايجهيم،علىالتعلىكقنةوأحرن5لها*.

الثيتوفغل06"ينفموأوزشليتمتهوذاوطهر

وتفتاليوشيمعونوأفرايتممنتم!ىمانيفيذاته

وحطمالمذابغوهدتم07خولها!اثتيوالضناطتي

،غباراوجغقهاالأصناتموسخهت،أشيرةتماثل

أرفيكلفيالتخورصمذابحجممغوهذبخ

أورشليم.إلىرجكلئئم،اسرائيل

الشربعةكأبعلىالعتور

3-02(:22مل)2

نأبعذ،شئيهإي!غمثئرةالئاينةالسمنةوفي8

أضفيابنثافانأرسل،والقيكلالأرضنطهر

يوآحاربنويوآخ،أورشليتمحايهتموقغسثيا

إلههء.الردتقيكليترميمص،الع!جلحايط

فدقعوا،الأعطمصالكاهنجئقياإلىفجاؤوا9

جققهمماالقيكلإلىوزدائذيالمالإليه

أفرايموتنيمتمتىبنييناللأويونالحراكل!

.7-12:3مل2؟7-3:ر!33؟4

.13:2املرج5:

حوله.الذىا!رابأو:.حولهااكانماطق:6

43565الثافي

وبنيام!ين،وتهوذااشرائيلتنيسايرومن

الكاهنجئقيافخؤك01.أورشليتمإلىوزتجعوا

القيكلصترميمعلىءالوديإلىالماكهذا

الئحارينأعطوا2الوكلاوهؤلأء".وإصلاجيما

صالحاوخثمبامنحوتةحجارةلتشترواوالحئائين

وكان029تهوذاملوكخريربهاائتيالبيوبصلترميم

إشرافيتدتبأمانةالغمليهذايقومون4العما

تراري،تنييناللاوتينوعوتذياياخ!ت

نأومغ.قهاتتنيينوقثتلأتموكأكرتا

آلابعلىبالعرفيماهرونجميعااللأويين

ووكلا2كتبةأيفماجمنهمبهانفإ"نه13الجناء،

جميعوعلىالخصالينعلىومرايبونوتوابرن

الغ!مك.صأنواعمختل!فيالعمال

الماذئخرفيالكامنجفقتاكانوتيتما14

شريعإ4يهتاتوتجدالهيكلإلىوزداتذي

الكايب:لثصافالىفقاك15.موسىبخطالربا

وستفم".القيكلفيالثريعيمايهتالت"وتجذت

شافانفجاة16.شافانالىاليهتالتجفقيا

بهأترتناها"كل:تهوتالالقيلثإلىياليهتالب

القيكليفيوتجذناةائذفيوالماذ17،تعضله

قاذثئم18."عقيهموالوكلا؟الغئاليإلىدقغناة

يهتابا".الكاهنجفقئا"ستلقني:يلميلثشافا-ن

القيلث.أمماتموقرأة

اليهتالبفيؤزدماالقللثستيعافلما9

شافانبزوأخيقاتميجثقئاوتاذ02يىداءةقزق

مرافتيوغساياالكاتبموشافانمبخابنيوغبدون

واللاويينوالخروجالتكوبنأسفارأيشربعةكتاب:14

ح.22:8مل2ق-والتثنيةوالعدد
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دآسيالرد!آسشثيرواإذقبوا219:الميلث

وزدماخوكوتهوذاإسرائيلل!الباقينوبأسم-

فالرب2جفقيا.وتجذةائذيالكتالبهذافي

بكلاييماتهتفوالمناآباتلأنعقيناالغضحبشديد

به((.يعملواولمالكتالبهذافي

أمرهمكما،والآخرونجفقئافذهحت

توققةبزشلوتمصزوج!النبييماخفدةإلى،الميلث

مقيمةوكانمت،القيكلىأردت!حاي!خسرةبن

بالأمر".كلموحمابأورشليتمالثافيالمسئمصفي

إلهالربديفو4مالاهذ!:لهمفقاتت23

إليئ:أرستلكمالذييلرجلقولوا:اسراثيل

جميغوسئكايهاأوزشليتمعلىجايحبأناها21

أماتم3ترائذيالكتالبفيالمكتوبةاللعناب

،التخوزوأحرقواتركول!لأنهم25،تهوذاتيلث

قعلتماءبجميعغضبيفأثارواكريبةلآيهة

ولنالمكالطهذاعلىغضبيفآنصصت،أيديهم

أرم!لكمالذبيهوذاتيلثوأما36.ينطفى

إلهالرث!يقولطماهذا:ته!ولوا،لتسمتثيرفي

هذافيوزذائذيالكلاتمسميفعت:إورائيل

أماعيوتضرعحتقلبلثقلان27،الكتالب

وس!كاي!،المكال!هذاعلىحرنايىداتكوترقت

انزلهائذيفالث!ر28.للثآستحضتفلذيك

تعذتتملأنة،غيناكتراةلاوسئكايهايأوزشليتم

جفقيافرجع."بسلامقبركفيوئدقنتمولتأن

الكلأم-.يهذ!التيلثإلىوالآخرون

.خ22:14مل2رج:22

الربيعاهدبوشيا

(23:3!22:02مل)2

قهوذاصئيوخصجميغيوشسافآستدعى92

ئرايففئمالقيكلإلىمعفموضجد03وأوزشليتم

يهبازا،ال!ثتعبوسايرواللاوئونالكقنة

يهنالبفيوزدماتساجمجيمعلىقتلا،وضغارا

وتام31.الهيكلىفيجئقئاوجدةائذيال!ثئريعة

أئةعلىالرلثأماتمغهذاوقطغجمنترهعلىالقللث

وقرائضةوإرشادايهوصاياةوتحقأالرلثتتتغ

فيالوأيى؟ءبالكلاموتعمل،نفسييماكلقلب!بكل

بنيامينشعحبيوشئاودعا32.المئريعةيهتالب

فناككانوااثذينوجميغأوزشليتموسئكان

الق!ذهذأأنفسيهمعلىتقطعواأنينهموطلحت

كليرشئاوأزاك33.ضغلوا،آبايهمإتإالت!مغ

اصراثيل،تنيأركهجميعينالرجاسات

الرلثيعمدواأذالخمدبءجميعينوطلب

عنيحياييمامصأتاطوكتحيدواولمفأطاعوا،إلقهم

آباثيم.إل!الرلتآثباعص

للربفصخايقيميوشيا

2-23(اة23مل)2

للرلث!ضخاأورشليتمفييوشياوأتاتم35

المثمهرينعثرالراقيفيالخيرا!تفذتحوا

ءرشتحعهموظاثمهمفيالكقنةوعين2.الأولي

اتذينيلاويينوقال3.الرلتهيكليخدم!على

بنييغقمونوكانواللرئث،أنفس!همكرشوا

فيالمقدسالغ!ل!تابوتداضعوا:اشرائيل
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تللثداودبنسلميانتناةائذقيالقيكل

نأإلىالآنتعذبكمحاجةفلا،اشرائيل

بل،الأكتافيعلىآخرإلىمكالؤين!يلوة

خذوا4.اسراثيلبنيوشع!ةإلهكمالرلثآخذموا

غشمائركميح!بالقيكلفيأمايهنكم

وآبئه"اشرائيلقيلثداؤذرستتمكما،ومريكبم

يساجمذبخيحثأنفتكموتنهموا5سليصان!،

بيوبينتيتى!!ل،لاويتنوأنتم،بضمكم

خروا!توأدبحوا6.قومكمبتيمقالثئعبعامة

وساجمدواال!ريعيمابحضبوتطهروا،المضحص

علىالرب!قاكبمالتدتلواإيرائيلتيإخؤجمم

".موسىلحال!

ال!ث!دبعاميماإلىقواضييمايمشةيوشياوقام7

ألفتتلاثينبالمضح-للاحيفاليالقوجودين

البقر.ينرأصيآلأفيدرثلاثةوتجذ!بخرودت

وللآوتين،وللكهنةيل!ثمدبأعوانهوتعرع8

علىالقتمونوتحيئيلوركرئاجفقئافأعطى

وسيثألفينالعضحصتقدمابيلكهنةسالقيكل

البقر.ينرأسمئيماوتلاتوخذكبخروفيمئ!

وخشتئيا،أخواةونثتئيلوثمصغيماكوتئياوقام9

الرعماءينوجميعهمويوزاباد،وتعيئيل

يلعضحذبائغيلأويينمواقد27هؤلا،اللأويين

رأسمئةوخص!ىوتجذكلطخروفآلافيخمسة

البعر.ين

يلمضح،جاهزاذللثكلصار"انلما
صوء

يرييمفيواللاويونأمايهييمفيالكقنةوقص

وزشىيلمضحصذبئوتعذما011القيلثأمركما

.23-26أخا؟8:41رج:3504

12:8-9.خر13:رج

53567الثافي

،صرصيم
اللاويونسلغ،التذتحسعلىالاتمالكقنة

كلييوزعو!االمحرقابفرزواثم2؟،الذبائح

يقربوهاحتىغشاثرهمبحستبالش!دبعائ!

فقلواوهكذا.موسىيهتالبفيوردكماللرل!

علىالمضحصذباثغاللاوثونومثوى13.بالبقر

المقاستةالقرابينوطمخوا،مرسومهؤكماالنار

،!و4

يتوزبجهاواسرعوأوالطناحروالطسوبالقدويىفي

اللأو"لون!ئأذللثوتعذ014"ال!صدبعاميماعلى

لأن،هرونتنيينلصللكقنةصلألف!ميهمالطعاتم

للزد!وال!ثثحوتمالمحرقابيقامونخملواالكقنة

قيآساتتنيينالمغنونووقص15.الليلإلى

وآسالتداودأمرماحستبعلىأمايهنهم

الموابونوتزتم.الميلبرائيويدوئونو!يمان

أنيباءفئملأن،القيكلأبوالبجمنذأمايهتفم

العضحص،طعاتملهمهأوااللأويين

الويمذللثفيشيءكلنقئأوهكذا16

تابالمحرصوتقديمالمضحسوإتاميماالزلثيجدم!

يوش!ا.المللثأمركما،الرلت-مذبحعل

بنيينحضرم!كلبالمضح-وآحتقل17

ولم018أتامشبعيماماةوبالفطير!،اسرائيك

أتايممنذاسر)ثيلفيتثيلال!ضحصيذيلثيكن

آحتقلاسرائيلينقيلبينفاالئبيصموئيل

واللأويونوالكقنةيوشئافغليثلمايالمضحص

شدبينحضروتنتهوذاشدبوجحيع

ال!نيمافيوذللث91،أوزشليتمومئكال!اسرائبل

يوشيا".ئفلثينعثرةالثامتة

.02-12:1خررج:الفطيرجمد:17

.34:8رج:91
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بوث!ياعهلىنها-ية

23:28-+3()2!ل

لقيكلهذاكليوشياأتموتعذما.

إلىجيشييمارأسيعلىجمضرقيلثبموسار،الردت

فخرقي،هناكللمتالاالفراتجمندكركميتن!

رس!لأ،تكوإليهفأرستل21،لهيلئضذييوشسا

أجىلميهوذا.ملل!ياولل!لمط"مايقو4:

والذأعدائييمحازبهبل،اليوتم.يمحاربيلث

-"صصء4?ه

الذيماالئبمقاؤمةفاجتجث.اسرخإنامرني

يوش!ايسقغفلم22ئهيكلث".يئائساياني

بلدربيما،غنفتحيذتكوقمءيناقييكلام

واديفييلقائيما5وجامحاربتهعلىعزم

لمء.لمص،23+،م!
فقاك.بالسهامالرماةفاصابه.مجدو

.1(تليغةجراجيئلأنهنامقلإخذديما:يرجايه

لهاحاءا.ءىصكئهاكصكئمه05فنقلوو24
وو.و.حر.مرء-مريي5

قاخ.آبائهمقابرفيودمنفات،أورشليبمإلى

أورشليتم،وسمكانيهوذاشعبجميععليه

ينابوتهوالمغنياتالمغنون!اكوماإرمياوزثاة"2

:صاليومهذاإلىالعادةتجربكماالضرثا؟يهذص؟

وما026!المراثييهآلبفيمدونة"المرثاةوهذ؟

غملهاائتيالحنيماوأعحالهيوش!ياأخبارينت!فى

الرلث-،شريعيمافيمكتول!هومابحممب

مدؤنهذاكلةآيخرهاإلىأفئلهاينوأحوائه27

وتهوذا.اشراثيلملوفيسيفرفي

ح.9:27مل2رخجمدو؟وأدية22

بوشبا.موتإلىعابرةمثربطربقة01؟32اررجة25

.أحأ:16رج.26

.ا-12إ:22اررخة3604

،ا-18426:6-22:91اررج؟يرياقيمة5

يكلذاملكيوآحاز

17(ة03-2324:مل)2

يوشيابنبوآحاريهوذأشعبافأتام36

يوآحازوكان2.بأوزشلبغأبي!مكانعقيهمتيكا

ومقلث،مقلثحينستةوجمثرينثلاثآبن

جمضرقيلثبموفعرته3ءبأورشليه!أضهمثلاثة

عثترشتةقذزهاضريبةتهوذاعكوفزضن

مينزطلأعث!روأربعةالمضيما،ينيثطازا

أخاألياقيتمجمضرتيلثبمووأقاتم4.الذهمب

آسقهوبذك،وأورشلب!يهوذاعلىضيكايوآحماز

به2وجانكوفأخذةيواحازوأئا.يوياتيمالى

جمضره.إلى

ي!فياملكيرياقيم

ستةوجمشرينخمسيآبن!يوياقيئموكان

ستةخئرةإحدىومقلث،مقلثحين

إلههص.الرلتنطرفيال!ث!روفغل،بأورشليتم

تهوذا،علىبابلقيلثتبوخذنصرفزخ!

وجا2نحام!ينبيليتتينيرتيدةيوياقيتموأس!ر

ينآنتةتبوخذتف!روأخذ7*.بايلإلىبيما

تتقىوما8.ببابان"تصرهفيووضغهاالقيكلي

وآرنكمهمعصيالتينفعلهومايوياقيتمأخبارجمن

.ويهوذاإسرائيلئلوفيس!فرفيئدونشمرويىي!

،.مكانهآبنهيوياكينومقك

ةأ-35.91

ا-32،ة1،36-38ة،2اررج:6

.-2ا:أدا؟ا-!؟45

أآلهه(.هبكلأو.تصره7:

.أحأ:16رجة8
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يكلذاملكيويابهين

سخة!عدثئرةثمانيآبنيوياكينوكان

أئاموعشرةأشهرثلائةومللث،مللثحين

وفي01:الرلتنطرفيالحثروفغل،بأورشليتم

ر!حلأنبوخذتضرالتيلثأرسلالسصنيمايللثصربيع

ومما"بيوياكينبايلإلىفجاؤوا،أورشليتمإلى

وأتاموأتفيسةآنيبماينالرلثقيكلفيكان

تهوذاعلىتلكايوياكينغم*جمذقيا

!م.وأورشليتم

يهوفيامكصدقيا

؟01ا-:93ار؟18:21-25ة24مل)2

ا-27(:52

ستةوجمثرينإحدىآبنصذقيا"وكان"

سخةغشثرةإحدىوماتث،مقلثحين

ولمإتههصالرلثنطرفيال!ئتروفغل12.يأورشليتم

تنطيئكانائذيالثبىلإرميا!بخشوعئصغص

القيلثعلىأيفسا3؟وتقرد".الرقييكلايم

له.يخلصىأنبالت!حلفهاثذينيوخذتضر

ترجغولمقلتهوق!ىاسراثيلإلةالرب3وعاتذ

وزغما/الكقنةصزؤساءجميع2وبا14إليإ.

تيم19تعاصيبآرتكالبالرب"خيانةفيالشدب

الرلثقذمتهائذيالر!تتيمتوتخسوا،حؤلهم

أوزشليم.في

ونطالبونالةفيهكذا.سةعضرةثمافي:9

صنين.ثمافي:العبريةفط8.ة24مل2

24،03-:22اررج:بابلقيوياكين:15

نيع!..17:12ص؟-2أ:15،92ا-:24

أخاصدفباكان.24:17مل02أخوه:الأصل

.17013حز؟ا:37اررج.برباكينوعملبوياتيم

.27-28اررج؟صدقيا:11

.15؟17حزرض!:تمرد:13

63956الثالب

أوولثيمسؤط

إنذاليهمكنآباثهمإلهالرب!يتؤق!ولما

وعلىشعيهعلىأشققلأنهأنبيائ!ألسيت!على

وأنبيائيماالتيمابرسملتستهزثونفكانوا16قيكلإ.

ثازحتى،أئينيهمعلىكلاتهوتحتمرون

ينهناكتعذولمشعييماعلىالربأغضسا

جملاجأ.

لمحازتيهم،"بابلتيلثالرب؟فأرسل7

بيتفيحئىيالحيضش!بايهميخيرةفقتل

ولاعذراء،أوفئىعلىئشمتئولم،تقدسيهم

الرب،أسقتمبلئفغلإ،كثيأوشيخعلى

القيكل،آنتهجمييئونقت18.تلإ؟إلىالجميغ

وأعوايهالميلثكنوزكنورة،والضغيتالكبين

الت!قيكليالناروأحرق91.بايلإلىوأخذها

المدينيما،س!وزوهذتم،أورشليتمقصوليوجميغ

مقنحواوالذين02يخها*.نفيسىكلوأتلف

تهعبيداصارواخيمثبايلإلىصسباهمالسئيض

ماتمويذيلث21.الفرسيىدوتيما-قيامحئىولتنييما

بوراالأرض!"ثبقى:إرجميابلسالنالرلثقاله

ينفاتهاغماتقوضنحئىستة"،ستبعين

1(."الماهتللثطولف!يهاقترخلمأتتيالسرب

بالعودةاليهوفىيأمركورشى

فارس!ميلثيكور!ث!الأولىال!حنيماوفي22

،ا-.ا:2ااررج:بابلملكفأر!ة17

.ا-هة34

.98:املرجة91

الأرض(تفلحالانزيحأنا-25:7لاطلب:21

بهذهإصراثيلفببعمللملكنءسنواتسبعكلعنة

مع34-36:35لافاالنصيمزج.الثريعة

.25:11ار
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القمإذ،إرميايسالبعلىب!وغذماالربدحفق

قملكييمافيوئذيغةالئداءهذايكئتبأنكوزشن

الفرصيى:تللثكو!ش!يقولما23"هذا:كلها

تمايلثجميغال!سمماوابإلهالرب4أعطانيئ

ح.ا-3ةأر!عزة22-23

أورشليتم!قيكلأتهأبنيئبأنوأوصافيالأرضيى

شجإ،ينينكمكانفضنبتهوذا.ائتي

.""مغهإلفةوالرب!،فناكإلىفلتذق!ث



اعزو

لمقذمةا

لكتابيتتمةيشكلانوهماالأخبار،كتابافيهنشأائذيالمحيصإلىونحمياعزراكتابايرجع

الأخبار.وكنابيونحمياعزراكتابيتسودانواحدةونظرةواحدةروحاإنالأخبار.

لبنيالفرسملككورشأعطاهالذيالترخيصيذكرا(،)فبفصلعزراحممابيبدأ

عادواوحين؟2()فالمنفىفيائذينبعضىأورشليمالىفعاد.أورشليمهيكلبناءليعيدواإصاثيل

لإعادةاستعدواولضا-3()فالعبادةشعائرتنظيموإعادةالمذبحبترميمشيءكلتبلاهتمواإليها

تبادلفتمالصامريين.وبالأخصخصومهمبعضمنمعاهـضةبوجههمقامت،الهبكلبناء

4-16.)فالبناءأعمالواستمرتالترخيصثب!تااثرهاوعلى،الفارسيةالإدارةمعالرسائل

اورشليم،إلىعزراالكاهنأرسلأرتحششتاالملكأنعزراكتابمنالثانيالقمويروي

المدينةهذهفيدينيبإصلاحوفامالإيمانفأنعش،الهيكلبناءإعادةمنسنةمئةبعد

7.11-ه)ف

الكاهنهذاءكأراشجاعةإلىوسثسير،بالحياةالمرتبطالإبماننقاوةعلىعزراكتابيئذد

المسيح،يسوعولد،عزرارحمهائذيالإطارهذادب.شعبهإلىالدي!يةالممارسةلإعادة،المصلح

وجددها.فكلها،اليهوديةالتنريعةمنوانطلقبعدفيما

السبيمنالعودة

الفرسيتللثيكورفنالاولىال!منيمافي

إرميا،لسال!علىبهتكلتمماتتمأنا!هـبفىشاء

كلهامملكيإفيفأطلقكورشىضميرفأيق!ظ

كورشىيقو3!ا2"هذافي!جاءمكتوبا7يدا

ابممماواب،إله،الرلثأعطاني:الفرميتلأ

نطترأناهماحرفماترذدا-10:3

سةمنفارسملكصرش!ن.22-23؟36أخ2

ودضنبابلاحتل953شة.مق528سنةإلى558

هذاء،.الأهـلماال!نه!.!الاملكفس!،،جدرراملكا

لهأبنيوأوصافي-أنالأرضيممايل!جميع

كانفقن3بتهوذا"..تاتنيأوزشليتمفيقيكلا

وتبنيأورشليتمإلىفلتذه!ث،شعبإينينكم

الذقيالإلهوهو،اشرائيلبنيإلهالرب"هيكل

تقيئتنكل04"امقةالتماوليكق،أوزشليتمفي

مغون!إلىبحاجبماوكانالس!ثيفيشعبهمن

ارميا؟لانعلى538.سنةهيالملك

.92:01،-12اا:25اررخ

.28ة44اشرج:2
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ائذيالمكانيأهلقلئماة،أوزشليتمإلىيلغود؟

والتهايمص،والماليوالذهببالمضيمافي!يقيئم

!فائذيالت!لقيكليبرعونغحاتضلا

."وزشليتمأ

وبنيامين،تهوذاتنيغشاثررؤساثفآسئغا5

اللهأيقطقنكلمغ،واللاودونوالكيقنة

قيكليبتاءأورشليمإلىليذهبوا4،ضمير

تآنيةأقدوهمخولهمالسايهنينوكلفى6.الرلت

وأشياءوالتهائمصوبالمالي،والذهبالعفتيمق

وأخرج7بإ.تبرعو)يفاذيلثوغير،ثمينة

حققهاكانالتيالقيكلآيةكوزش!القيلث

تيحتفيووضمعهاأورشليميننبوخذنعر

تدعلىالفرميىتيلثكورشنأخرخها08آلهييما-

جايهريث!يشتضروغاهاخارنجيما،يثرد)ت

م!نطسئئاثلاثونعلأدها:وهذا9يهوذا.

دصتسغة،المفتيينطم!ئدرألص،الذهبم

الذهبم.ينكاساوثلاثود،سييهئاوجمشرون

وألص،*المضمةمقطاسابوصثئرمئةوأرفي01

آنيةجميغنكان11.اخرىآنيبمامقيطغيما

ختتها،مث!وأرقيآلافيخصتوالفضةالذهحب

إلىبابلينالق!ئئتنمغذقبجمندماشيمثضر

أوزشليتم.

بابلسبيمنالراجوفي

فيالمسثبيينئعطئموخرخ2

.أ13-ه:25ملر!72:

الثانبة.الرتبة!ن:حرفيا.الفضةمن:01

بحضأيض!ا)معنفرأهااللأثحةهذه:؟.2

6-72.:7خفي(الاختلافات

إقليم

و2

بايل،قيلثتبوخذتصمرستباهمجممن،بابل

إلىواحل!كل،وتهوذاأوزشلبتمإلىوزتجعوا

وتحمياويشوعزرئايلمغجاؤوا2.مدي!ته"

ومسفارويفشانومردخاي"ورعلاتاوشرايا

تنو3:غذدهموهذاوبغتةؤزحوتموبغواقي

وتنوشتقطيا4.وستبعونوآثنانيومثةألفانيقركوشن

مثةستثعآرح"وبنو.وس!بعونوأثنال!مئةثلاثكل

تنوأوموآلتقخ!ثوبنو6+وستبعونوخمسة

رتنو7.عش!روآثنامثهوثمايألفالبويوالتيشوع

رتووتنو8وخمسونوأرتعةومثتانيألفم-

مئبماستثعوتنوزكاقي9.وأرتعونوخمسةمئيمايسئبئ

اوأربعونوآثنال!مثيماسيتبافيوتنو01.وسيتوته

9صص11
وبو12.وجمئرونوثلاثةمئ!سيتبابايوبنو

وتنو13.وجمث!رونوأثنال!وجمثتالزألفغرتجذ

اص5ص.،09،،يهص-ر

يعويوبووستور.وستهسيتمئبماادونيقاتم

مثؤأرخعادينوتنو15.وخسمس!ونوستةألفالب

ثمانئةجزتئاءأوآطيروتنو16وخمسونوأربعة

وثلاثةديئبماثلاثكلبيصايوتنو7قىسعون

وتنو91ع!ثروآثنامئةيوزةوتنو18.وعشرون

حبازوتنو"2-وجمئرونوثلاتة"يئتالبخشوتم

وثلائة!ثةتحبمتيعتوبنو21.قىسعونخمسة

.وخمسونستةنطوفة3ورجا22.وع!ئرون

دصء،23
وعشرود.وثمانتةمثةعناتوتورجالا

قرتهوبنو025وأرتعونأثنابصموتوتنو21

وثلاثة"شبماستثغوتثيروتكفيرةعاريتم

رعلايا!رعمبا)أوبين7؟7نحبقحم:مردخاي:2

اثنيالثبقادةيكونوهكذا،نحمافياسمومردخاى

.فاثذاعثر

حزيا.نسل:بديلةترجمة.حزياأو:16



عزرا

وواحذمث!سيتوتجغالزاقهوتنو26.وأربعون

وآثنالبمثةيخماصن4ويىجا27وجمثرولط

082
جمثتال!وعايإقيتيحتورجال.وجمثر

وحمسون.آثنال!نبووبنو92.وعشرونوثلاثة

وبنو؟3.وخمسونوستةمتةفغبيم!وبنو03

وخمسونوأربعةومثتال!ألفالآخرعيلام

ئودوتنو33.وجمشرونمئ!تلاثريتموبحو حاص-32

وجشرون.وخمسةمئ!واونوستيئوتنوحاديذ

وتنو35.وأرتعونوخمسةمئةثلاث!اأ!.34
.ءر-وب!و

.وثلاثونمئ!وميتآلابثلاثةوستناءة

ي!ئع:تشوغتيبينيذغياتنو:الكقنة36

وأثنال!ألفامير+وبنووس!بعونوثلاثة!مف

وستبعةومثتال!ألفقشثحوزوتنو38،وخمسون

عشتر.وستبعةألفحاريتموتنو93وأرتعون

تنيينوقذميئيلتشوغتنو:اللأو"لون01

آساهـتبنو:والمغنون41،وص!بعونأرتعةهوذؤيا

صص!ا،ء!

شلوتمتنو:والتوابون42،وجمشرونوممانخةامئة

صصه

وتنوخطيطاعقولتوتنووتنوطلموناطيروتنو

.وثلاثونوتسغةمتةجميغهموتنوث!وباقي

خسوفاوتنوصحيحاتنوةالقيكلام3"وخا

وتنوسيعهاوتنوقيروس!وتنو44طباعوتوتنو

غقولتوتنوحمجائةوبنوتباتةوبنو45فادون

وتنو47حانانوتنووتنوضتروقيوتنوحاجالت1

وبنوزصين8"وتنورآياوتنووتنوتجخرحايل

وبنوفاسيحوبنوعزاوبنو94وبموتجرامنقودا

نفوسيتموتنوقعونيتمرتنوأمئتةوتنو؟هبيساقي

الثانيةالدرجةمنالهبكلخداممسليمانعبيد:55-

43(.)آ

بابل.أرضمنأماكنحرمثا...تلالملحتل40:

573

وتنو52خرحوزوتنوخقوفاوبنوبفبونوبنو51

تزقوسنوتنو53خرشاوبنوضحيداوتنوتضلولت

وتنوخطيفا.تصيحوبنو54تاتغوتنووت!نوسي!ترا

وبنوسموطايبنو:*سليمانغبيدوبنو55

وتنودزقونوتنوبغتةوبنو56قروداوتنوهمئوترت

ينفوخرةوتنووتنوخاليلوتنوشتقطيا57حذيل

الهيكلامصخاوجميع058آميوب!والصبائيمص

قىسعون.وأثنالزمث!ثلاثسليمانغبيإوبني

وتلالمثحصتلينقلإموااتذينأما5

نأتقلإروافلمواميروأدانوكرول!خرشا*

تنيإلىتنتسيبونغشايرهمأن!علىيترهنوا

سيتنقوداوبنووبنوطوبيابنودلايا06:أسرائيل

بنوالكهنةصبينوين61.وخمسونوآثنالطمثة

يهقترؤ!اتذيتررلأممبوبنوققوصنوبنوحبايا

هؤلا؟062بآس!يمافدعيئالجفعادفيلأقيفيترتناب

تحرموا،تجدوافل!أئسابهمسيجلعنتخثوا

3،وأمرهم.الثريغةبحم!بالكهنوتمق

صء-5

للردتالمكر!يىالالعامصينياكلوألاانالحايهم

.الأمر*فيتفصلكاهنيقوتمأنإلى

آثمالقالستئيمقالعائدينهؤلافىمجموع6

عنقضلا65،وسيتونمئبماوثلاثالقاوارتعونة

مئبماوئلاثآلافيسم!عةوهه!وجواريهمعبيدهم

الفغنينينيئتال!ولهم،وثلاثونوستبعة

،وثلاثونوسيتةمئةستثعخيلهم66.والمشنياب

وجمائهم67.وأرتعونوخمسةيئتالبوبغالهيم

آلابسينةوخميرفم،وثلاثونوخمسةمئةأرخ

واقبم.للاوربم:حرفا.الأمرفمايفصل:63

ح.28:03خررج



2راعز57!ا

وجمشرون"مئ!وشغ

فيائذيالرب"قيكلإلىو!لواولما68

يناءلإعاد؟الغشائررؤساءبعض!تترتمأورشليتم

قذيىعلىفأعطوا96مكايإ.فيألتههيكل

دزقيمأل!وسيتيناواحاالغقليهذاطاقيايم

ومثةالمضةينقناطيروعثرةالذهبين

يلكهنةص.قميمى

ينوتع!واللأوئونالكقنةفسكن07

المغنونوسكن،خوتهاوماأورشليتميخأال!ثمعسب

المجاور،المدنيفيالهيكلوخا)موالتو)بون

.هآباثيممالزفياسراثيلتنيوساثر

العبادةام!ثناف

بنوكانالسماج"المث!هرجاءولما3

واحل!بقلمبفآجتضعوامدييمفيآستقروااسر)ثيل

يوصادقبنشثموعفقاتم2-أورشليمإلىوجاؤوا

وإخؤتهشأثيئيلبنورربابل،الكقنةوإخؤته

ئحرقاتعقييمالئصجدواإسرائيلإلإمذتغوتتوا

التإ*.زخلىمرسىشريعةلنئكيتكما

أنهممغ،تفسيهاقواجمد؟علىالمذبغوأقاموا3

الفجاور،المئمعودبين"خائفينكانوا

الصباجفيللرل!ئحرقات"عقييماوأصغدوا

فيكتتكماالمظالاعيدوعيدوا4والقسا!.

-3:اانح؟9:2أخ1رج07:

(الأولتثرفى-)ايلولالابمالشوكان:301

.23-23:43لابوردهاعديدةجهودبةأعباذ)ينضمن

ح.23:24لارج

ا-27.2:قخرا؟أ!2:4رخت2

ال!ودعندا!عرفأصباب4فيبين.خائفينعانوا:3

والماهالصباحفي:محرتات.المننىمنعادواالذين

و3

علىاليومئةالفحرقابللرصثوقذئوا،المث!ريعة

8،يزييمافبتومكلمرسؤمهؤمماح!ب

ذللثتعذقدمواالئحرقالبهذ؟غنوتضلا5

الزب2أعيادصوجميعال!ثسهويىز؟و!رمحرقاصب

ينللرل!بهالئاستتر!ماماكل،المقذستة

الا!ال!ث!هرينالأوليصاليومين06!قرابين

هيكلأن"مع،للرل!ئحرقابيقامونآبتدأوا

تعا.اسحسىيكنلمالرصت

البناءبإعادةالبدء

وطعاما،والنحارينيلتحاتينيفحةوأعطوا7

ليأئواوالصوريينللصيذونيينوريئاوشترائا

البحر،يطريتيبافاإلىلبنانةينالأرزبخ!ثتب

وكيئ08!لهمالفرسيىمللثكوزش!أبنأنبعذ

إلىتجييهمينالثانييماالس!نيماينهالئاتيال!ئمهر

شأليئيلبنررئابلتذا،أوزشليتمفياللهقيكل

أن!يباثيموتقيةيوصادنبنتشوعومغهبالعتي

إلىال!ئيينرتجعقنكلواللاويينالكهنيما

فى،،

جمثمربنابزيناللاويينإلىوايهل.إوليشليتم

هيكلبناءفيالعملىمراقتيماعلفوقفاس!نة

وإخؤته،وبنوةيشوعذيلثفتوثى9الربرو.

بنويعاونهميهوذا،وبنو،وبنوةوقذميئيل

4يون.اللأووأن!يباوهموتنوهمحينداد

قاتمالرفيقيكلالتئاؤونأشنولما01

.4-28:3عد؟3893-ة92خررج

.38-92:21عدرج:4

93.تا-92ا:28عدرج:5

المتو!البحرعلىمرفأ:يافا.-5:1525ملاق7:

أببب.نلأحياءمنحياليوموهو

.مق+هأياو-فيان:الثافيالهرة8



575و،3عزرا

تنوواللاو"لون،بالأبوأقيتلابسيهمفياكقط

حستبعلىللرئثليهللوا،بالصشوجصآسالت

بالئهليلوزئموا011!إسراثيلتيلثداؤدترنيب!

إلىرحمتهلأن،!ايحلأثهللرب"وا!مد

هتافاالشمدبجميعوهت!،اشرائيلعلالأبل!

هيكلبتأسيسيآثيهاجاوهللوالمجفا،

واللاو"يينآلكهنةصينكثيرونآوكان13هالردث

الأؤكالقيكلزاواالغشائررؤساءجمنوالمضيوخص

هذاأساسوضيغجمندماعظيمبضولتقبكوا

قتفواالآخرينوليهن.عيوييمأماتمالقيكل

لمأحداإنخى13،أصواتهمرايخعينصبالفرح

صريبينءالقرحقافيصو!تيقيزأنيعلإز

جمظيفافتافاتهيفونكانواال!ئ!دبئلأن،البكاء

بعيلإ،مقئسمغالصوثكانحئى

وأورلثليمافيكلىبناءمعارضة

بأنوتنيامينيهوذا"بني2أعدإوسيئ4

بنيإل!يلرل!هيكلايبنرنالستبيينالعايدين

الغشائروزؤساءبايلرعليفأقتلوا2،اسراثيل

تعئذلأننا،تعكمنبني"تحن:لهموقالوا

أتايمينتهتذتحوتحن،يثقكمإل!كم

1(.هناإلىبناجاءائذيأثمورتيلث!أسرخدون

،أ:25أخارج:01

134:أص!16انمانؤأهااللازمةمذه:11

الهتافيكون؟11ة33ار؟136مز131:هأخ2

ليتورجي.دعاءبثكلمنظئا

وسيصيرون،الأرضأهلمبهوذابنىأعداء:401

ضكك.2-3(أآفزفضخدماكميفدمونحينأعداء

يهوذا.مملكةالبمح!ودنيامبنصهوزاقبيتا

خ.1:32املارج

سياصةتابمأشورملك)068-966(أصحدونأن:2

عشايررؤساءوسايروتشوغزربابللهمفقاك3

تقنايتبنوايكمتربطناعلاقة3لة"أ:اشراثيلتني

بنيإلهللرفينبنيوخدنافنحنلإلهخا،تيتا

شيلث،كورشنالقيلثأترناكماإسرائيل

1(.الفرس

غزيقةيثئطون!الأرضيىيللثأهلوأخذ4

الب!اء.كنيلتمتنعواويخيفوتهميهوذاشعصب

لغزققيماالممملط!ليجاكتعفنعقيهموآستاتجروا5

وتقواالفرص!تيلثكورش!أتامصطوذتساعيهم

-"داريومنمقلثأنإلىالحاليهذهعلى

محمبواأحشويروش!*المللثأئامأؤليونط6

أتايمونب7.وأوزشليتمتهوذاشكالإعلىشكوى

وطئشلويثرداثبشلائمكضبأيقحا!أرتحششتا

أرتح!ثتشتاإلىشكوىرسالةمعاونيهموساثبر

خطابالآرامبيماالرسالةوكانب.الفرميىقيلث

وضيفشافيالحايهئمزحوئموكتحت8وتضفوئا.

أرتحشثتاإلىأوزشليمعلأولىرصالةالكايث

الحاكمرحومكشبثئم09!ال!معنىبهذاالميلث

الذينئبنئعاونيهموساثرالكايحثوضيفشاي

والأكيينوالأفرسعنوالالرفليينوالأفرشتكئين

?ص22
والعيلاميينوالذهويينوالشوشنيينوالبمابليين

!بانيبالأض!ورسسباهماتذينالأقمصوساثر01

4(.24-ا:أمل2)قالمغلوبةالشعوبفسبىأسلات

.الأرضمالكوالافريونأى:الأرضتلكأهل:4

.486شةإلى522صنة!نملك:)الأول(داريرس:5

سنةإلى486صنةمنعلك:احثوهـوضى:6

.ا؟ااسرخ.مق،46

.524صنةإلى464صنةمنملك:الأولأرتحشئتا:7

.7آرج.ارام!نقعانقرأ6:18إلى4:8كما:8

وكانأصرحدونخلفاصنفر.:حرمئا.بانيبالأئورة01

قم(.أضور)668-063ملك



4عزرا576

فيوميواهاالس!امر؟مانوأسكتهمالحليلالعظيم

اين1الرشالإ:تص!"وهذا.الفرابغربي

.سلام،الفرابغربيفيألايهنيينعبيدك

ائذيناليهودأنالقيلثلدىتعلوئاليكن12

أورش!لييمإلى،إليناجاؤواجمنلإكينخرجوا

وئرممونأسوازهاتبنونالش!قيهالئتقرد؟

ه،?ء
ناأنهالضيلثلدىتعلوقاوليكن13اسسها.

هء،لم

يؤديلااسوارهاواكيلتالمدينةهذهبيتت

،المعتادةالضريمةولاالجزيةولاالخراجأهلها

وبما14.المدسيبالدخلالضرزيويعماوهؤ

ينالاثفايكنلم"وطخهالقيلثخبرأكفناأننا

فأرستفنا،بالقيلث4تنزالضرزهذاترىأن

أخباركتالبقيبالتحمثمرتالعللث15واعقمناك

مدينةالمدينةهذ؟أن"وتعلتمف!يهافتالل!ص،آبائلث

الأفالحمء،وخكامصالفلوفيالىئسيةئنقردة

الزممالإ،قديمفيشتغباف!يهاأثارواسئكاتهاوأدبر

القيلثأبهاإدأفآعتئم16خرابهاهـ0إلمطأدىيفا

لاأسوازهاوآكنتقتئيتتإنالمدينةهذ؟أن

".الفرابغربيفيتصيبلكيكون

"يرحوتم:تفمههذاجواباالقيلثفأرستل

معاونيهماوسائرالكايبوشيئثاقيالحايهمص

غربطفبائذينولمميةالاير؟،يخطالس!ايهنين

إلينايىسالئكمئرثت18.سلائم،الفراب

هذ؟أنفؤتجذلتبالتحمثفأقرت91،يوضوح

العهدإلىيرمزالملح.الملكملحأكلناة،1

الملك.خدمةفينحن:بديلةترجمةأح(.2:3لا)رج

أورشليمأخذتيوم587احداثإلىنلمبح:15

.ودمرت

.خ5آرج:2،

.ا:1زك؟ا:احجرج:501

وه

وكانالملوفيعلىثازتالزمالبتدييمفيالمدينة

ملوكأورشليمعلىوكان02.ويختنةتمردف!يها

غرلىالأرضيءجميععلىتس!ئطواأقوياة

والجزتةالخراقيصإليهمس!كائهادغ،الفراب

هؤلاءبقئعصأمراأصدروافالآن21.والفريبة

أمرتصازحئىالمدينيماهذه9بناينالرجالي

الأمرهذاتنفيذنمطتتهاونواأنرواحاب022يني

بالملوفي".الأذىتيخق،الضرريتفاقتميئلأ

أمامأرتحشمشتاالميلثرسالةتلتتفلفا23

فيأمرعواوئعاوبيه!ماالكايبوشيمشاقيرحوتم

وتتغوفم،الوربإلى،أورشليتمإلىالذهالب

قيكلبناءفيالغضلفتغالل21.والقؤ؟بالعئي

ال!نيماإلىئنقطغاوتقي،أوزشليغنمطائذيالق!

.الفرسرهمللثيداريوس!الثانييما

بناءاهكل

بنوزكرئاخحايالنبيال!،وكان5

اثذبنلبهودإسرائيلإليمابآشمءتتكلمال!غذو،

شألتثيلبنززلايلفقام02"وأورشليتمتهوذافي

اللههيكل2ينافيوشترعا.يوصادنبنوتشولح

التهتبتاومغهما،أورشليمفيائذتي

غربوالينثنايفجاءهم3.يساعدايهما!

داقن:لهموقالواوأعوانهماوشتئربوزنايالفراب

وسألوهم:4وتخهيز؟؟"الهيكلىوليبناءأمركم

أولفائدشيثبمر،بهانامالتىالأعمالكانتما:2

الهيكللبناءضهبئةإلا11(8،:ا)رجالراجعينمنوفد

!1012حجرج:زربابل.(16آ)رجالجدبد

.69-:4زك

.9آرج،البناءأوالأصوار:أوالهيكل:3
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البناء؟"بهذاالقائمينالرجالي2أسماقيما9

تمنعوهمفمال!يهودشميوفيترعىاللهعينوكانت5

داريوم!إلىالأمريرفعونريثما،العضلعز

أرس!لهاالتيالرسالةنص!وهذا6.جوابهويمون

غربيواليتثنايين:المللثداريوسنإلمط

الأفرسكئين!وأعوايهماوشزبوزناقيالفراب

ليكن8.السئلامفائقالميلثداريوصن7"إلى

تهوذا،بلادإلىذقثناأنناالميلثلدىتعلوئا

بججالؤببنىصالعظيمالمحههيكلأنفوتجذنا

جيطايإ،فيالآنويوضعالخ!ثتبضجمه

فسأثنا09يتجاحء!تيئموهؤفي!مغحلوالعقل

القيكلببناءأتركمتن:الشئيوخ)وتحلث

ينكتتأسماثيمغنوسأئناهم01؟وتجهيزه

الغمل.بهذاالقائمونهممنونعلملثإليلث

ال!ماوابإلهعبيا،تحن"فأجابوا:

سنينينبناةالذ!االهيكلبناءئعيذ،والأرضي

اسائيل.لتني!عظيملجلثيناءةوأتمكثيؤ

الس!ماوابإلةآباوناأغضستأنتعذولكين12

الذيالبابلئينميلثنبوخذتصريدإلىأسلمفم

وفي013!بايلإلىالث!عتوستتىالقبكلهدتم

الظلثأصذزبايلتايثيكورشنالأولالس!ن!

وأعاد14،هذا"الت!قيكل3ييناأمزاكوزشى

أخرجهاتبوخذتضروكان،والمضيماالذهبآنتة

هيكلوأدخلهاأوزشليمفيائذيالهيكلم!

.الولاة:أوالافرسكيم:6

36ء:6ملأف!نجدههذاالبناءفئ8؟

6.ملارج.سليمانهوعظيمملك:11

؟17-36:02أخ3؟8-12ت25ور2رج:2؟

12-16.؟53ار

ينالميلثكورضىأخرتجهاالآنتةهنت؟."بايل

شيشثقمرآشفةزخلإلىومتلضهابايلقيكل

هذ؟خذ:تهوقاك59والئاأقاتةكانائذي

أورشليتمؤاتذجمماالقيكلإلىوأجمذهاالآنتة

فجاة16مكايإ.فباللهقيكليتاءعلىوآعمل

ذيلثوين،اقيقيكلأساشووضغشيثتثصمر

تعانكمفهولم!تحخييماوتحنالآنإلىالوقب

القيلث،أيهاجمنذذ،خنإنفالآن17

فيهناكالمحفوطيماالمملكةوثاثتيفيفآبححث

يبنا-القيلثكورش!يينأمرضدرهلبابل

ماإليناأرسيلئهـا،أورشلبغفيئهذااللهقيكل

1(.الأمرهذانمبتفغقهأنتشاث

كوردقأمرعلىالعتور

بالمحمثأمراالمللثداريوس!فأصدر6

بابل،فبتحفوطةخزائنهاكاتتائتيالوثاثتيفب

يلابفيائذيالقصرفي،أخقتا"فيووحد2

"فط3:المذكرةهذ؟في!مكتول!شلمادقي

أمر)القللثكورشىأصدزيكورشنالأولىالسئنيما

رولمء05

اس!ييماعلىاورشليتمفيالت!قيكلئبنىبان

،الذباثالكلدفيهتذبغمكائاليكونالقديميما

سيتينضةوغر،براغاسيتحنغفوةيكونأنعلى

فونعظيمةاهججامنصفولتبئلاثيما4،دراعا

تكونأنوعلى،خشتصبينضفتمنهاكل

13:رجا:أ-4ء

شيشصربابلإله،مردوخمعبدهوبابلمعبد:،1

.1:8رج

مادايمملكةعاصمةاكبتانا()أواحما:602

اهـان.فيهمذاناليومهي-للحلكالصبنىوالمركرالقديمة
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تردأنأيضما!وأقر.8الميلثبيبينالئققة

ينتبوخذتضرأخرتجهااتتيوالمض!الذهبآنتة

بابل،إلىيهاوجاقيأورشليتمفيائذبالقيكل

((.هناكوتوضعالهيكلثيئمكايهاإلىتترجع

البناءبمتابعةيأمردأربوس

تشناقيإلىالجوال!هذاداريوسىفكتت6

فيوئعاونيهماوشتربوزناقي،الفرابغريطوالي

دعوا07"فناكين"إبتيذوا:صالإقليمذيلث

هيكلبنادديئيعقلوناليهوبوشيوخيهوذاوالي

هؤلا2تساجماواأنوآمركم8.محاييمافيهذاالت!

ينفوراالنفقةلهمتعطىأنعلبناييما،نب

!كوس!

يتقطلو!يئلايلقيلثالعايدالفرابغرلنصخراج

مماتأخيلأدودبمقلهمويعطى9.العقلعني

تحتاجبرنأئفمأوزشلبتمفيائذينالكقنةيقوذ

والجرافيواليهباشيالعجوليينيومكلإلييما

والمئحالجئطيماوجمن،ال!حماوابإلةيفحرقاب

رضىدبايغالكقنةفئقام01،والريبوالخمر

وتنيإ.المللثلأجلويضفونال!صماوابلإل!

الكلامهذايخالفمنكلأنأيضاوأتر91

عليهاليغتقوتنضبتيييماينخشتبةتقفغ

أخلائذيوأدته012تزتتةبيتهويكون،تصلوئا

تماو!عبقيلثكليذترأوزشليتمفبآسقه

.هناكاللههيكليوهذمسالقرايىهذايتغييرتدة

عاج!دأ.قلئنفذ،يذيلثاترثداريوصنأنا

36-ة6املرج4:

خ.6:هرج6:

.تأ1زكا؟:9حجرج14:

الةمنآذأر!-)شباطعشرالئافيالثراذار:15

افبكلنكرببس

الفراب،غرببواليتتنايفسازغ

!بأقريماالغتيإلىنوهماومعاليوشتئربورناقي

بنا2فيال!يهودضيوخونخغ014القيلثداريويس

خخاك!(لنبيينإرشاداتبح!بالهيكل

إسرامميلإلهأئركمافأكملوةعاو،بنوزكريا-

ملوذوأرتحششتا،وداريوشكورش!وأقر

الثايثصاليومليئذيلثوكان3015الفرس

ال!ادستيماالح!نيماينآذاز"شحهرمينواليئرين

والكهنةإسرائيلتنوودشن016القيلثيداريومن

الت!هيكلالسيمنالعاثدينوسائرواللأوتون

ويئتيتورمئةتدشيييماجمنذوقرسلوا017بقرخهذا

خطيثبماذبيخةوقربوا،خروفيمئةوأرقيك!ئش

تيس!اعثترآثتياسرائيلتنيصجميعغنتكفيرا

بتنظيماسرائي!!تنووقاتم018أسبإطهمعذدعلى

قيكليجدمةوأقسا!يخرقنجطواللأوينالكقنةص

يهتالبيخأؤزدكما،أوزشليئفيائذيالت!

موسى.

الفطيروعيلىالفصح

فب"المضصغال!بىينالعاثدونوغيئ91

الكقنةلأن02،!الأوليالث!هرمينالراقيرغشتر

يجميعالعضغودتحواجميغاتطهرواواللاويين

الكقنيماولأنسبائهمصالئبيجمنالعائدين

رتجعواائذيناصرائيلتنوفأكله21.ولأنفسيهم

تيمازجاسابتركتنكلأكقةال!حبيكماين

.مق!اهشة:السادسةالة.الربغفينبدأالتي

تركناهاأنبعدالعبرابةاللغةإلىنعودالايةهذهمع:14

25-ا:12خررض!:الفصح80؟4فيالآرايةإلى

.نبان-اذار:الأولالو
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إسرائيل.إلةالرلثلتطفتإلييمثحاروآالأرضيى

لأن،بفرحأثامستبعةالفطيرعيذوعيدوا12

كلوء

تصيلاشوز"تيلثتل!توجغلفرخهمالرلت

إل!الت!قيكليبناءالغضابنيمالي!ثتخعهمإ!م

اسرائيل.

أيرشليمفيعزرا

أياملأأيالأمويى،هذهبعد7

آسثمةزجلكان،الفرسيميلثأرخش!ششا"

بني2جفق!ابنغرزيابزستراياابنوهو،غرشا

يزأمزيابني3أخيطولتبنصادودتبنيشلوتم

بقيئبنعزقيبززرخيابني(مرايهىتنجزغرزيا

هوونبنألعازازبنيفينحاشبنيأبيشوغبن5

فيماهراعايفا4غرراوكان6.الكقنةصرثيسي

بنيإلهالرلثأعطاهاائتيموسىشريعيما

لأن،طقتهماكلالقيلثوتتخة،إسراثيل

بايلينفخترقي7.عقييماكاتتإتههصالرثبرصقة

ويناسراثيلبنيسث!ئمومعةأوزشليغإلى

الت!تيبوحراصىوالمغنينواللاويينالكهنيما

لأزتح!ثتشتاال!ابعيماالسئنيمافيذللثكان.ايإوخا

الشصهرف!أورشليتمإلىفؤضل8.القيلى

كيئلاثه9للمللثالسصايعهالس!ش!فب!الخاصي

3ع-5ء6

الصعودمبداكان،الأوليالسث!هرينيوماؤلي

ؤفذالخاسيال!ثمهرينيومأؤلي!وفيبايلمن

كاتتالضايحةالت!بركةلأن،أورشيتمإلى

ملكسلطانامندأثور.ملك:حرمئا.الملك:22

القديمة.أشورمملكةكلنارس

سنةإلى404سنةسملك)اثافي(أرتحئا:701

الأولأرتحششئاأماماننايعتبرآخررأممطهناك.358

793.صنة7()آالابعةالة4-2!ا!ا(.مما)6

و7
957

يدراصميمامهيثاكانتجرراقلسبولأن01،عقيه

قراثصهاولتعليمبها،والعمليالرلثشريع!

إسرائيل.أرضيفيوأحكايها

أوتحششتاالملكرسالة

أ!يلثاأعطاهااتتيالرسمالةنسخةوهذه91

بال!ث!ريعه-العالمالكاهنلعرراأرتحشحشتا

اشرائيلةلتنيأعطاهاائتيالربلمحيوبوصاايا

كرراإلىالفلوفيتيلثأرتحشتشتا"ين

".سلام،السحماءإليمابشريعة،العالمالكاهز

يزتملكتييخأشياءتنكلبأنأمزاأدغمت13

إلىترجغأنواللأوتينكقي!اشرائيانشعب

ووزرافيالقيلثوأنا14.فلترجغمغلثأورشليتم

تهوذامراعا؟مدىغنيتستعيئأرشفناكال!بعة

ولتأخذ15،بيلإكاتتيإلهلثيشتريغيماوأورشليتم

القيلقيهماتترغالقذينوالذه!تالمضة

!فتسيهنهائذيإسرائيللإليماووزرا"وة

المف!ينتجدةماكلغنقضلا16،أورشليتم

ت!ردعابوغنكلها،بايلبلابنبوالذهب

أوزشليتم،نمطاتذياللهلقيكلوالكقنيماالشثحب

ويهباضماثيراناالماليهذاعاحيلاتشتريأنعلى17

وئقرتهاالخمروسكايبالتفدمالتمغويخرافا

كل18.أوزشليتمفباثذتيقيكيكئم-مذبحعلى

بماتعملوهأنقويلثتنيوجمنذجمنذكحض!نما

تشا2كمافآعقلوةوالمضيماالذه!بينتفضل

،س،-

يجدت!للثاعط!تالتيوالانمة91.إلهكم

وكان،فارسملكبلا!نيرفبعاموظفاكان:عزرا:6

.الإيمانعنومداقماولاهوت!اكاهنا

.آب-تمرز:الخامرالث!:8

العبرية.فيلاالآراميةفيمدونة12-26آ:12



7صرا058

أورشليتم.فبالت!إلىقا"ثهاإلهلثقيكل

ينيخخذةأنقللث،للهيكلىتحثاجماوسائر02

الستيلث.خراين

ءصصء"

اقناءجميغاقرتالقيلثارتحششتا"وانا21

بأ"نهالفرابغرببفيائذينالقلكيهالخزينيما

بضريعيماالعالئمالكاهنغرراجمنكمتطفبهضهما

ألا!يتقاىعلى422عاحلافأعطو؟المحم!اوابال!

ندومئةقمحقفيماومئةيخضتييثطارك!رأرتعة

ماكل23.تقييددونوالمفح،ريمبخابييماومئة

فآغقلوة،قيكلإلأجلالس!ماوابإلهيأمرة

القيلثأناتملكتىعلىاللةتغضحتيئلأبآفيمامء

بقزضقيذنلاأنناونعيمكم.بىوشفلكيما 13!ة

الكهنةصجميععلىضريبةأوحزتبماأوخراح!

هذااللهقيكلوحراسرالمغنيناللأويين

وخلأايإ.

إلهلثجكئهبح!ب،غررايا25"وأنت

تينتقضونوحكامافضاةأيئم،مغلثالتي

تعقمجممنالفرابغرليلننائذينالئ!عبصجميع

كل26.فغلفوةتعقملاومن،إلالثشرايع

القيلث،وشريعيما!!ثبشريعةيعمللامن

وأ،بالننيأوبالمولتإما،عاحلأعقييمافلئخكمه

دا.بالخبسيأومالىبغراميما

اللهيحمدعزوا

اتذيآباثناإلهالرب"تبارك"ثغررافقال27

قيكليتكريمصالعضلهذايثلالقللثألهم

الجماعة،منالطرد:أوالنق؟26

المىإلى!زلناأنبعدالمبرىالنصإلىنحودهناة27

.13آفيالآراممط

.اح:7رج:801

و8

أحظىوجغقني28،،أورشليمفيائذيالردث

5ع

اترائهصوجميعووزرائهالقللثيعطي

وتجمذتإلهيالرب2بقدرةتتقويتا.المقتدرين

،.ضعيلتعودوااشرائيلتنيرؤساءينعددا

عزرامعالعائدون

اثذينونستثالغشائرزؤساثوهؤلاء8

أرتحشنشتاأئاميأبايلينمعيعادوا

بنىويين،جرشومقينحاسىبنيمق2:الضلل!"

-،ر

بن3خطوشداؤذتنيوين،4دانياإيثامماز

ينومغهزكرئاقرغوشىتنيوينفحكئيا،

نسمبهم،س!خلزجلاوخمسونيثةالذكولي

رزخيابنأليهـوغئنايئوآلتدخحثتيوين

بنزتوشكنياتتي!وين،زخلىمئتاومغة

تنيوين6،!زخلمث!ثلالثومغةيخزيثيل

زجلآ،خمسونومغةيوناثانبنعاتدرو:عادين

ستبعونومغهكثفيابنتدثتغياعيلاتمتيوين

ميخاثيلبنرتذياشمفطياتنيوين8زجلا،

بنعوبذيايوالتبنيوين9،زجلأثمانونومغه

وين01،رجلاعشروثمانتةجمشانيومعهيحيئيل

ص"ص!كل5و

وسيتونمثةومغهيوشيفيابنشلوميث:"بانيتني

ومغهبابايبنزكرلاباباقيتنيوين11،زجلا

غرتجذتنيوين12زجلا،وجمشرونثمانية

رجالي،ععثترةومقههفاطانبنلوحانان

أمماوهم:وهذ؟الآخرونأدونيقاتمتنيومن1

بنىومن:العبريةنبزكو.بقومن:اليونانيةفية5

يحرئيل.النشكنيا:

ومن:العبريةفب.أليونايخةفهأهكذا.بافيبنيومن؟01

يوثيا.ابن:شلومبتبني
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ءسفى،صء-كل

زخلا،ستونومغهموشفعياوتعيئ!يلاليفلط

ستبعونومغهما"وزصبودلمعوئاممطبغوايمآتنيوين14

رجلا!

افيكللخدمةلاويينإبجاد

مدينيماإلىالجاريالئهرجمنذفجقغتهيم5

تطرتوحين-أتايمثلاثةنرئناوهناك،8أهوا

أحداأحذلمتينهمأئذينوالكقنيماالخمغصإلى

الرؤساءمينيسعةافدعوت6.لاويتنيين

ويارب!ثوألناثانوشتمغياوأريئيلأليغرر:وفم

ينوأثنينيوم!ثملىأ،وزكرياوناثانوألناثان

وأرستلتهم17،وألناثانيوياريبووفماالعتحاء

الفحتمىالمكانييخأالجماعهرثيسيىإ؟وإلى

ولأذم!ائهلم؟و-يمولؤدهماولقنتهمكس!فيا!

إليناتحضرو!أنوهؤفناكالت!قيكلامصخا

بركةلأن،إلينافجاؤوا18.إلهناهيكليجدمة

تنيينقهيمءبرجل،عليناكانتالفحايخةالت!

معشرثيائدعىأشرائيلبنلاويبنيضخلي

وجاؤوا91.وإخوتهبني!مقرجلأع!ثرثمانتة

قراريتيمنيثمعياومعه،بحشئياأيضاإلينا

وبمئتين02،عشرونوعذدهموبنوهموإخؤته

داودعيتهماثذيناللهتيبامصخاينوجمضرين

!م!?
معروفونكلهم،اللاويينيجدمهومعاونوة

أهواتهرجمندهناذبصومفناديت21.يأس!ايهم

طريفاتهديناأنمنةطالبينإلهناأمامإخخشع

لأني22،أموايناصولجميعوقيطفاينالناآينا

فاوفرسجيش!االتيلثينأطلتأنخجفث

زكرر.:قديميودىتقليدزبود.أوحبت،1

2.اآرجبابلفينراصماهو).:15

وأنباته.لإدو.بابلضمالىيقعمكان:كسفياة17

تهقلتأنبعذ،الالريتيفيالغاوينلتحرسونا

وإن،تتبعوتةائذينجمبعصمغإلهنائدزةإن

تتركوته.ائذينصجميععلىوغضتهبطث!ه

فآسثتجابيجمايينا،اللهإلىودعونافصفنا23

لنا.

الربلبيتتبرجماب

الكهنيمارؤسا-منعثرآثتيأخرلتثم24

أن!ممبايهمامقوعثتزةوحشتبيا،شترثياومعهم

والذهتالفضةلهموؤرئتا25مغهما،

افرسقيلثإلهنالقيكلىقذتهماوهيئ،والآنية

هناككانوااثذينوجميعومعاونوةومستشاروة

يخض!مئطارمئةفكانت26،اساثيلتنيين

غمثتروأرتغةالمضيماأوايىينينطازاغ!ثتروأرتغة

ينكأمئاوجمشربن27،الذهبينينطازا

منوإناةين،فىرهمألفتساويالذهب

وقلت28.كالذهسبثمينتجمدأصفرنحاس

"لم
وكذلذ،آبائكمإلإللردتم!صشونانتملهم

عتيهافآسثقروا92.والذهبوالمف!ةالآنتة

تزنوهاأنإلى،الرلتهيكلكرقينبوصؤلوها

تنيتحثائرورؤساءواللاويينالكقةشرؤساءتا)تم

واللاو!لونالكقنةفأخذ03،أوزشليمفياصرائ!ل

أورشليتمإلىبهالتجيئواوالآنئةوالذهتالمضة

إلهنا.قبكلإلى

أقريث!ليبمإلىالعودة

ينعثرالثافيفيأهوانهرينزخفناثم

وكاتت،أورشليتمإلم!لتذهتالأوليال!ث!هر

ونيبه.أدوةالحبريةفي.ايؤ!انبةفيهكذا

الكهنةمنلااللاوبينمنهماوحئبياشريا:،2

18-91.آرج
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فيالكايزالغاوتدينفأنقذنا،معناإلهناقدرة

فناكوأقثناأوزشليمإلم!فوصطنا32.الالريتي

المضةوزتبالراخ!ساليوموفب033أتامثلاثة

قريموتتدعلىإلهناقيكلليئوالآنيةوالذهص!

،فينحاسبنألعازارومعه4الكاهناور!ثابن

،،

بنوقيبنونوغذياتشوغبنيوزاباذومغهما

وسحلتهوالؤردببالغذدذيلثكل34،اللأويالط

صم!ء

ينالقادمونالودتموقدت35.الوقصبذللثكبكله

جخلأغشترآثعياىائيللإليمائحرقابالتئي

بهثثئاقىسهـعينوسيتة،إءاثيلتنيءجميععن

ذبيحةتيسماعمثروآثنيخروفاوسصبعينوآثحين

وشنموا36يلربر.ئحرتةذيلثكلى!خطيثبما،

غرلبوخكام!القيلثئؤالبإلىالضيلثأوامر

الله.ولقيكليلشحبالمعونةفقاموا،الفراب

الي!ديخرمنالزواج

روكلءصس55

اعيالبتعض!اقتلكلههذانئمانوبعد9

والكهنةاشرأئيل"شدب:يقولونإلىال!ثئعب

هذهضعولبمينأنف!حتهمتفصملوالمواللاو"يون

والقرزيينوالجثيينالكنعانئينينالأرض

والمضريينوالموابئينوالغفون!نوالتبوستين

الرج!تةأعمالهمفازسوأ،والأموريين

ص!ء

ولبنيهم،لهمزوجابتناتهمينواتخذوا2

وكان،الشعولببيللثالطآهرتسففئمفآختقط

هذهآرتكتقنيآوكوحكامهال!ئسدبأعيان

ترثثالكلاتمهذاصيذتفلما3الجياتة،0

وقغذثولحيتيرأيصيضتعرونتفثوغباءتيثوي

الحكاميضعوفمالأقالبمرأسعلىالملكنوأبكان36:

و9

12المساذبيحةوقحتيحينأنإلى4مشماثفا

تنيإله-كلامينقزغتنكلإليئفآجتقغ

السسثي.ينعادوااتذينخيان!علىاىاثيل

معانائيينقصت2المسادبيحةحاتتولما5

المقزقينوعباءتييثويىركمتيعلىوكغحت

الله"دايا:وقل!ت6إلهيالرلثإلىيدئوبسط!ت

إليلثأرقعحينوالعايىبالخجلأشعركم،إلهي

وآزتفعتتكاثرتؤاثامناذنوبنالأن،ؤج!

فمن27.السحماأعاليئتقغتحئىرؤوشناقون

يننكيرونحناليومهذأإلىآبائناأئام

أسلضتناالآثامقذهولأجل،الآثام.آزتكالب

الأرضيى،ئلوفيأيديإلىكقتتناوضلوكناتحن

رسو)ذوالئفتوالع!ئئياليصضصيرنافكان

فلحذ،والآن8.اليومهذافىكماالوجه

،صكلر!ء!ههص

ونجيت،إلهناالربايها،بناترافتقصير؟

مكايككبقسيهئاوأعطيتنا،الفبودئيماينتعضشا

ينقليلاوتعطياأبصارناتنيرحتى،المقذسيى

ونمط،عبيدإلأتحنفا9.ييناعبوبفيالحيا؟

ملوكحغفتبلإلقنا،ياتتركنالمعبود"يينا

نئنيححىحياةويمنحوننايرحمونناالفرمى

فبوأماثاقلجاتناوتجذ،خراتةوئرقتمقيكقلث

وأورشليتم.تهوذا

،هذابعدنقو3مماذا،إلقنايا،"والآن01

علىبهاأترتالتى11وصاياكأهقفنافشن

ائنيالأرضى:ققلتالأنبياج!عبيدكألسيت!

شعوئهادنتئهاأرضىهيئيتميكوهاإليهاتذقبون

أقصاهاينبهاملأوهاائتيبرجاسايهاوتحتئها
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لتنيهمبنايكمتعطوافلاوالآن12.أقصاهاإلى

هءص،!

سيلمهمتطلبواولا،لتنيكمتنايهمقاخذواولأ

وتأكلوانسلهمفتنقطعص،الأبدإلىخيرهمو،

ل!.الاهر!دىتسلكموتورثوهاالأرضىجراب

أعحايناعلىالجقالبينأصاتناماكلوتعذ13

عاقئتناإلقناياأتلثمغ،صالعظيموإثمناالئمئيما

البقيةهذ؟وتختذنوئناتسسحقجمما!أتل

ونصاهروصاياكونخالفأفنعود14:يناالباتجه

كلصء-،

تغضباما؟الرجاسابهذ؟يوترتيه!ثامفا

لنايكونولاصبمئةمناتبقىفلاتفنتناعقيناحئى

!س41،كلص

انمت،اشراثيلتتيإلهالربايها5؟نجاة

ها.صاليومهذاإلىوأبقيتناتحيتنالأنلثعادلا

الوقوتلناتجقولايآثاينا،للثنعتردتتحن

((.يديلثتين

إسا!يلجمط!يئ

وهوباكئاوآعتردتعرراصفىولما15

إسرائيلينإلي!آجتصر،الهيكلامقامنطرح

والأولادوالتسا-الرحالييناحاكثيرتجصع

بنشكثيافقاك3ثديذا.ئكا!تبكونوفم

وأخذناإلقناإخنا:لعرراعيلاتمتنيينتحيئيل

!ه

فلاذطذومغ،الارضيىاتمءينغريباتيسا:

عهداالآنصيتقطغ3،لإسرانيلزجابدالآنتيزاذ

وأولادهن،النساءجمعصصإخراجعلىإلهنامع

اتذين.وتشوز؟سيدييايقشورزتلثؤففا

يحستبولتعقلإلهنا،ؤصيةتحترمون

معلث.وتحنلأفالأتر،(فثم.الممئريغة

.ا-ه7:تث،11-34:16خررج:9012

خ.17:9ر!تثواللاوي!:الكهنة01:5

583اوه

ت!ثتخعهوآغضل".

الكقنة3روساوخف!غررا!فقساتم

يعملواأنعلىاشراثيلبنيوجميعواللأوئي!ول

أماممنعرراونهض!6فحلفوا.شكئيابرأي

وبالتألياشضببنيوحانانغرفةودخلالهيكلى

لأنه،ما!ويشردتخبرايأكلأندودبينليلتة

ثتم7.الس!ئيينعادوااتذينيخيانهتنوحكان

جميعإلىوأورشليتميهوذانمبيدا:أرسملوا

ح!نت8،أوزشلبنمإلىلبمواقدواالنسنبسن

*ءشد

لمتجيلاقنكلوان،صوالشيوخالرئرساءمشورة

غزويعرلأمواي!كلعقيإتخرئمأتامثلاثيمافيأ

الجماعه.

إلىوبنيامينتهوذايىجاليجميعفآجتمغ9

ال!ث!هرينالجصرينفب،أتامثلاتإف!أوزشليتم

مرتيدينالهيكلساحةيأوقعدوا،التاممع،"

اهإلأمطار.غزاوينالأمرهذاخطواهين

الردت"خنتم:لهموقاكالكاهنغرراأفقاتم0

ورصصعم!
تنيإثمصفيلتزيدواغريبابيسا!واتخذتم

آبائكمإل!للرب"الآن"فآعترفوا.ا+اثيل

-ء+

والنساءالارضاقتمواعتزلوائرضي!بماواعقلوا

كلء
بصوبكلهاالجماعةافقالب2!.الغريباب

أنناإلا13.قل!تبمانعقل،"نعم:عظيم

نألناقذرةفلا4غزيروالمطر،كبيرجمع

يعقللاالعقلهذاإنثم،الخايىجصفيتف!

فلمقثم14خطثوا.أكثرنالأن،آثنينيأيريومفي

قزوكل،الأمرهذافيجميعاضقاشنارؤساونا

وذتكبهناإلىفلتحضر،ضييةآمرأةأتخذ

فيأىالأولكانون-الثافطشرشتالتا-الئير:9

الئتاء.ضل
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وبذللثوقضائها.مديتييماشئيوفيومقهمعتؤ

ينيوناثادلمفقام15.عنالاض!تهإلهناتصرمت

المهميما،بهذ؟يفؤهبنويخريماعسائيل

اللأويخ.وشتثتا!او!ثلأموأعانهما

غريباتبنساءالمتزوصن

،الرأييهذاالسمئيينالعائدونفعمل16

الغشاير4رؤساءينعدداالكاهقغرراوآختاز

اليويميخأوجقسوا،بأسمائيمتعروفونكلهم

الأمر.هذافبيلمحثالعاشيرالشتهرينالأؤلي

ينيرالأؤليال!ث!هرينالأول!ساليومفيكواوقر17

ء-!

نسا!اتخذواالذينالرجاليصجميعإحصاء

يض!آئخذوااثذينأنفوجدوا18،غريباب

بنييشوعبنيمقفماممهنةصاتنيبينغريباب

وياريثوأليغرزتغسئيا:،وإخؤتهبوصماداق

يخرجواأنكيقت!هؤلاءفأعطى91،وتجذليا

الغتيممنكصئاوقائوأ،ئيويهممقيساءفم

خنايى:إميرتنيوين2.إثيهمعنذبيحه

وإلجئاتقئيا:حاريتمتنيوين21وزبذبا.

مثحور:بنيوين22:وكز!لاوتحيئبلو!ئسمغيا

ويوزابادوتثتئيلوإحمجيلوتدمئياأليوعيناي

وش!فعي3يوزابا:اللأوتينوين23يموألعاسة

وأليعززويهوذاوفتخياقليطا،أيوقلايا،

شفوئم:المؤابينوين،ألياشيثالفغنينوين

آذار.15؟الأولالشومنالأولالبومة17

صد،

بنيمقاىاثيلومى25،واوريوطالم

وألعازروميامينوتفكياوتر!لارميا؟فرعوشى

وزكرئامئنئا:عيلاتمبنيوين26وتفكئا

بنيوين27،واللياوتريمولثوعبديويحيثيل

ءمرلمءء"ل!

وزابادوتريموثوشنئاوالياشباليوعينايزتوة

وختئيايوحانان:باباقيتنيوين28وكزيزا،

4وء

وملوخمعثولامبانيبنيومن92،وعثلاجماوزياي

تنيوين003ورا!وثوشتآلاوياشول!وعداياي

وقعسئيا.وقتن!اوتنايا4وكلاغذنا:موآلتفخث

-ال!!!-

حاريتم:تتيوين31،ومنسىوبنويوتضلئيل

وبنامين32وثيمعونوشممغياوتفكئاوتثئياأليعزر

"ء

متناجمأ:خومتنيوين33وضمريا،وملوص!

وشيضى،ومتسئىوتريمايوأليفلطوزابادوتتاثا

،6.ص5م4

واوئيلوعفراممعدا!ب:باببنيوين

ومريموثووفيا36وكلوهيوبيدياوبنايا35

وبؤفيوبافي38ويغسووتتنايوتتئيا37وألياشيب

ومكثدبافي04وغداياوناثانوشتلميا3وشيفعي

وشتمرياوشمقمباوعيزرثيل؟4وشارافيوشاشافي

..ص.435كل.هصأح!2"

لبو.بيوينويوس!.ومرياوصلوم

وبنايا.ويوثيلوتذووزليناوزابادوضتثيايعيئيل

تنويخهن،غريبابنساةآلخذوا3هؤلاكل44

ال!ن!ن*.هعفطردوهن،نج!نولذن

نجين.ووضعنناءومنهنأوة.البنينمعفطردوهنة44



لمقذمةا

يحئويا.واحاكتائاالماضيفيهذانوكانعزر)،لكتابامندأدامحمياكتابيشكل

نفسه.نححيامذكراتنعتبر!اأنممكنناشخصيةوثائقعلنحمياكئاب

أرتحشششابلاطلبرفيعاموظفاوكان،عزراالكاهنعاصر،كاهئابكنلماتذكأنحمياإن

بإصلاحوطنهفيليقوم،أورشليمإكللرجوعإذنعلىهذاسيئدهمنفحصلةفار-!ملك

خصومه،منمعارضةلتيبلدهإلىوصلوحين.(15:-2ا:)1واجئماعيوأقتصاديسياسي

أورشليمأسواربناءمعهمفأعماد،مواطنيطمنالكئيرينمن!ساندةوحدلكنه

الكاهنهذافقرأ،دينياحتفالخلالفيالكاهنعزرابجانبوقف72(.:أ-7أ:)2

الشعبسمع.العبريةيفهمونلالمنالآراميةإلىترجموهابل،اللأوئونوفئرهااللهشريعة

بعضنحميااتخذضمهـ4(.-ا-.ا)8:اللهنحوالتزاماتهوجذدوفهمهاالشريعةكلمات

الأسواربناءإعادةتدشينحفلةوترأس26!:112:)11السياسيةالإجراءات

31(.ة44-13:)12الدينيةالإصلاحاتببعضوقام27-43(،:)12

بنى،وشجاغاصادفارجلأ،والاندفاعالعملرجلنحييافبفنكتشفالكتابهذانقرأ

أعماله.كلفبالنجاحفحالفه،وخاشعةم!شمرةصلاةعلىكلهنشاطه

شهر-في:قاك،خكليابنتخميازوى

،"القيلثلأرتحشتشتاالعشرينال!من!ثبكسئلول!

حنانيفجاء2العاصتيما.ش!وشنقصرفيكن!ث

فآصتخبرئفم،تهوذاينرجاليمغإخوتيأحا

اليهودينتخوااتذينوفيأورشليتمعن

"الباقون:ليفقالوا3.بابلفيالباقين"المسب!ين

فيقبدأالتىالةمنالتا-الهركسلو:ة101

العنةفأ.الأولكانون-اثافيتئرينأي،الربيع

.مق445صنةأى.الأوللأرتحششاالعثرين

وضيقهوالطفيهمالبلاديأهناكجمهم*

احرقتوأبوابهامهدومأورشليهآوسور،شديد

دا.يىلنابا

نحمياصلاة

أبكيققدثالكلاتمهذاشجمتأ"فل!ا

إل!أماتموضفيثوضضتأئائا،وأنوخ

ه!.ة4عزرج

البي.منالعائدين:أو-المصصبيينالررد:2

القدامى.المنفيون:أو.منهمالباقون:3

-585-



نححياا586

الحئحاوابإلهالربو"أئها:وقلحت5،السمحاواب

وترخمالعهذتحفطائذيماالرهيبالعظيمالجئار

-ص!ص2

واس!خإليئانظر6،بوصاياكوالعاملينحبيل!

نهارأ،أماشلثاليوتماصتيهااثتيعبدكصلاة

معترفاعبيلإك،إلىهـائيليبيعنوليلا:

أناخطئتكصاإليل!بهاخطئواالتيبخطاياهم

بوصاياكغجفناوماإليلثأس!انا7.أبيوبي!ت

موسىبهاأمرتاتتيوأحكاجملثوفرائضلث

عهدتينقضتمإن:تهقوتلثاذكر8.عبذك

ص،ه"لمير8

إليئرتجعتموإن3،9أالاقمصبينفساشتتكم

ولو،فسأجمعكمابهاوعملتموصايايمآوخمظئم

المكال!إكوأردممم،الأرض!أقاصيإلىنفيئم

شصعحلثفهؤلاء001ءفيهآسميليقيمآآخزتهائذي

ويدكالعظيمهبقدزيلثآفتديتهمأثذينوجمبادفئ

جمبا؟كوصلوابصلاتيردثيافآحمغ".القوييما

لأجداليرمووفقني،آسملثيخافونائذين

".!القيلثجمنذرحقة

.*المللثساقبالأئامسيللثفيكنمت

نحميا!أ!ردق!ليم

العشرينالس!نيمافب،،نيسانشهروفب2

بينالمائد؟علىأمامهكان،الظلثلأرتححشثشا

ولمالقيلثرناؤثتالخمرفأخذت.خمرتدييما

ليئاسآفقا2يحضريإ.كئيئاقلينأكن

64.ة28ت!26:33،4:37؟لارجة8

أفكاربلموصىضريعةمنحرفتانصاقيردانلا:8-9

.إ-ه03؟تثفينجدها

طقن.الرجلهذاعينفي:حرنتا.الملكعند11

الملكي.البلاطفيرفيعشض:الملك

فبتبدأالتىالنةمنالأولالثهر:ني!ان:201

و2

ألمثأرىلامكتئحا؟ؤجهلثبال"ما.القلك

خوفافجفحت؟"قل!بمكآبةهذ!فهلمريف!،

الأبد.إلىالملل!يحيا":يلمللثوتلت3شديدا

هىالتىوالمدينةم!ضث!اؤج!يكونلاكيص

-4-كل-"

واحرقتالخراببهاحلابايىمقابرموصغ

؟"طلسلث"!ا:القيلثقاك4بالايى!؟"أبوابها

)ا!!:للقيلثقلتثتم5الستماءإليماإلىفصقيت

هصءفىصكل

اناعليورضيحت،القيلثايهاجمنذكخسن

مقابرمدينيماإلىتهوذا،إلىترسفني،عباك

!أالملل!جمندوحسنآبناءها".عيد9،آبائي

"إف؟جمنذةجالسةوالقيكة،ليفقاكئرسيقني

تهفحتنحتتعود؟لاومتىسفركيكونمتى

كعناتخ!ئن"إن:للميلثوظث07توجمذا!

الفرابغربيفيالؤلا؟إلىزسائلفأعطني

إلممايىسالةوأعطني8،يهوذاإلىبا(!بويىليليأذ.نو!

بخشصبميزؤدفيأنالضيلثكابيماحارسيىآسالت

والبي!بالمدينيماوأسوايىالت!تيبقصرلأبوالب

بركةلأن:طتبيالقللثفأعطافي.ا(اقيمائذي

على.كاتتالضالحةإلهي

الفرابغرجمثفبالولا؟إلىفتوجهت9

أرسا!التيلثوكان،القيلثزصاثلوسئمئفا

ستئبلط"سيئفلما001وئرسائاجيشيقادةمعي

:؟كل

جداسا-هماالعمونيئالعبدوطوبئاالحوهـونيئ

خيرا.ا!ىهـانيللتييطلبرجلىقجي:

الاحداثبعدأضهرأربعةمرت.نيان-اذارالربغ

.افنب؟الواردة

؟36:91أخ2؟8-25:15مل2رج3:

12-13.:52ار

أورصليم.قمصنة12نحمياأقام14ةهرج6:

،السامرةعلىوائاوكان-حورونبيتمن:شبط:09
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ثلاثةهناذوأقثأوزشليتمإلىالوصلث1

ولم"،قليلونتفرومعيليلاقتثم12،أرام

ولم.أوزشليتمفيأفعقةأنإلهيألهمنيبماايخبر

رايهتها.كضثائنيالذاتةإلأداثةمعييمق

أما!الذي-الواديبالبمقليلاوشجتا13

أتأملوأخذت،!الزبلبالبإلىالئينعين

المحزتةوأبراتهاالفتهذمةأوزشليتمأسواز

بركيماوإلىهالغينبالبإلىعبرتثم4!.بالنايى

موضعتحتيائتيللدائيمايكنولمالقللث-،

وأنالبلأ،الواديفبضجدثثئم"1.للعبويى

الواديبالبينودخل!توعذت،الم!وزأتأمل

ذهبت،أينإلىالولاةصتعلمولم016!وزتجعمت

بنياتيأعلمثبعذكنحثولا،فاجملأناماولا

قنوساثرالأمروولاةوالرؤساءوالكهنةاليهوذ

ماترون"أنتم:لهمفقلت17-العقلباشروا

أورشليمخربتكي!،الحاليصموءينفيه!خ

سوزينبنيئفقوموا،بالنايىأبوابهاوآحترقت

بنا"ءلجقاتذيللعاراخاونضغأوزشليتم

وأيض!ا،عليئالصايخ!إلهيبركهوأعلمتهما

".ونبني"نقومفقالوا:،التللثليئقالهبما

المحالحص.العملىلهذاعزايمفموش!ادوا

العباوطوبئاالحورونيئستثبلطسيئفلفا91

يناوآشهزأوامحامتخيرواالعربيوجشمالعئوك!

سورمنالضبيةالجهةفييقع:الواديباب.13

ن!الضبيةالجنوبيةالزاويةنييقع:الزبلباب.المديخة

المدبنة.سور

ل!ورال!ثرقهالجنوبيةالزاويةقربيقع:العنباب؟،1

القصارينعينأوروجلعينالىويقود،المدية

ؤالمذكورةكيرهيالملكبركةحإ.17:17عم2)رج

3:.15

النربمنالمدقيصرنصفحولنح!حيادار:5؟

587و3

"؟القيلثعلىدونأتتمر؟تعملون)اماذا:وتالوا

،الس!ماوابإل!بعويى"سننجح:لهمفقل!ت21

حأفلاأنغوأما،ونبنيوسنقومعبياةنحن

،.أوزشليتمفيشأنولاحقولالكم

أورشليمسوربناء

متيالعظيمالكاهنألياشييبفقاتم3

للرلتوكرسوةءالغتمبالتوتواالكهتيمازملاي!

المئ!برجصإلىالسورورمموا،جمضراعييماوصنعوا

بنىوبجانبهم2للرب".وكرشوحننئيلولرجص

لآ-

بنزكوربنىالاخروبجايبهمار!امأ4رحا

هسناءة،بنوال!ممملببال!وبنى3.أمري

ومغاليقة،وأقفاتةمضراعييماوأقاموافسقفوة

!،ء،8كل*ص

ققوصن،بناوريابنمريموثر3وبجانبهم

تثميربئيلءبنيبرخابنش!لأمرمتمومجانبه

رمتموبجايي!5تغنا.بنصادوقرمتموبجايب!

هءويرء3ص،،

يخضعواانرفضوازعماةهمانإلا،التقوعيون

والبال!6.بهالقائمينلأوامرالعقلهذافي

بنويثملأئمفاسيئبنئوياداغرئضه8العتيق

وأقفاتهجمضراعييماوأقاما،فسقفاة،ب!وديا

الحبعونيملطيارممومجانبهما7،ومغاليقه

والمصفا؟،جبعونأهلمع،الميرونوتيئويادون

الفراب،غربىوأليققر"إلىالممتذالمغ

جمنه.الطريقفيالمديةلجخلأنتجلوالرق

الثرتيةالئماليةالزاويةتربيقع.النغبابة301

إلىالغربمنالورعلىالعحالؤيرافق،المدينةلور

32.آحتىالثمالإلىالثرقإلىابخوب

الئاليةالزاويةقربيقعايئةبابأوالحتقالاب:6

المدينة.لسوربيةالض

.لحسابأو:ضرإلى:7
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الضايغ،حرهايابنكريئيلرمتموبجانبهما8

أورشليتمببناءفبلغاالعالارلأ،حننيارمموبجانبيما

ي!

بنرفايارممومجانبهما9.العريفيىالسورإلى

ومجانبيما01.أورشليتمينطق!يصيرثيسن،حور

رتتموبجانبيما،تيتإقبالةحرومالتبنيدايارم!

حاريتمبنقفكيا"ورمتمخش!ثنيا.بنحطوشى

وبرقيالثانيةالس!احةموآلبفحثبنوحسول!

!ء،فى
هلوحيش!،بنشلومرمتموبجانبهما12.الافرالب

هو،الأخرىأوزشليتمينطقيمايص!رئيم!ى

وسكانحانونرمضه،الواديوباص!13.وبناته

وتتواو!اليقةوأقفاتةصراعي!وأقاموازانوخ

ء4

أمما14.الزئلبابإلىالسويىينذراعالص

رثيس!،ريكال!بنمفكئافرممه،الرئلبالب

وأقفالهلمجمضراعييمافأقاتم،الكرمبيتىجمنطقة

ءوي?
بن،شلونرمقههالعينيوباب"15.ومغاليقه

لأوأقاتمفسققةاليصفا؟ين!هرئيسى،كلحوزة

يركيماحائطوبنى،ومغاليقهوأقفالهيضراعيه

ينالئازليالذرجصإلىالقيلثخنينيماجنذسيلواتم

عزبون،بننحفيارممووراءة16.داودمدينة

مقابرقبالهإلى!وزبي!بينطقيمايصضرئي!ى

الخرسوبيبالمصطنعيماوالبركةداؤذ

ؤء،دصء،
زحوم:وهماللاويونرمتموؤراءه17.التتكيئ

يص!رئيسىخشتئيا،آرومجانبإ،بانيبن

رئمووراءة18جمنطقتإ،بآسمء،قعيلةينطق!

قعيلةينطقةنص!رثيس!حينادادبنبواي

بشوغ،بنعاززرمتموبجايبه91،الأخرى

بيتىصمطلعفبالةأخرىمسافة،اليصفا؟رئيسن

.ح2:13ر!:الزبلباب،الواديباب:13

.شلوم:أوشلون.اح2:4رج:الحينباب:15

باروذشلأدوؤراءة02.المنعطيجمنذال!ئلاحص

عنل!منأخرىمسافةورفمعزيمتهزبايبن

الكاهنألياشيببيمببا!بإلىالفنعطض

قي،2لم،

بناوريابنمريموترمتموؤراءة21،صالعظيم

إلىألياشيتبيصبجمندينأخرىمسافةهقوصى

أهابينالكهنةرمتموؤراءة22،البيبآخر

قباتةوحمث!ول!بنيامينرمتموؤرا!هم23،الغويى

عتثيابنقغسيابنعرزيارمتموؤراءهما،بيتهما

ء؟+،

حينادادبنبنويرممووراءه24،بيتهعند

وإلىالمنعطمزإلىعرزيابيبينأخرىتسافة

قباليماينرمتمأوزاقيبنوفالال25،الزاويه

القللثقصرينالعلياالطبقهصويرجالمنعطني

بنقداياوؤراءة.السحنيساحيماجمنذائذي

بقوفل8المقيمونالت!بي!باموخا26قرعوشى

والبرحصالش!رقيتحوالماءبالبفبال!إلىرمموا

الئقوعيونرمتمفموؤراة27هالخاهـنيصإلىالبارر

قسافةصالخارجإلىالبارفيالعطمصالبرجصمقاقي

غوفل.س!ورإلىأخرى

ينواحدكلرفتمالخبلىبالبفوقيوين

بنصادوقرمتموؤراءهم92،تيتيماقبالةالكهنةص

شكئيابنشممغيارمتمووراةة،تيتإفبالةإقير

بنختئيارمتمة7وؤرا03.الشعرقيبالبحارصى

شسافةلصالامتالادسالابنوحانونشلضيا

بنقمثئلأئمرمتموؤراءفماالم!ور.ينأخرى

الضاخقفيهئارفتموؤراءة31.غرفييماقبالةتركيا

قبالة،التخاروبيبالت!بيبامصخادايىإلى

وما32.الزاويهجمنذائتيوالجليةالحيراسيمابالب

.ح3ة37أخ2رج:عوفل:36
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المحاغةرفقهالغتتموبالبالجلييماهذهتين

.والخظر/،

السوربناءمعارضة

غضتالمئوزتبنيأنناستثبلطستمغولما33

وقال34اليهوبينوسحخر،اشدياغيظاوآغتاظ

"مماذا:ال!مامر؟وحيحثيىتويهتنيشسحعصعلى

بناءيعيدونهلالض!عقاث؟ألي!ودهؤلاءكمل

ييعونصالذبائحبتقريمبئهمأيظنونهل؟المدينيما

إلىالحياةيعيدونهلواحد؟يومفيالعقل

؟"محروقةوهىالترالبكوممقالمججالؤ

كا-،ص،،ء

ماإن"لل:فقاكبجانبإالعمونيطوبياوكان"3

.1(ججارتهتهدتمثعلبعقيهقفرلو،ش!ورتبنو

أصتحناكيصإلهنايا"إسمغتوتل!ثفصئيث

وآجعفهمرؤوسهمعلىتعييرفافرد،هزأة

،ذنوتهياتسترولا37،الستبيأرفيفيغنيمة

آشهزأوالأئهم،أماجملثينخطيثتهمتمحولا

بناءعلىثابرناولكننا38ا(،البنائيننحنبنا

ءيرس"لمء،

لانيصميماإلىوارتفغكلهفاتصل،السويى

للعقل.متحم!ساكانال!صعب

والعرل!وطوب!اسثجقطستيئولما4

أورشليتمشوزبأنوالأشدودتونوالعمونيون!

غضبوا،تستاأخذتفييماالفجوابلأن،رمتم

ء5?مه،
ياتواانعلىواحدةيداكلهموتحالفوا3حدا

فصلينا03الفوضىفيهاويوقعوأأورشليمومحاربوا

وليلاضهارا،حراشاوجههمفيوأقمناإلهناإلى

المدينة.صلالدورانتم.9آرج؟32

أرضفي،الأردنضثريأأتاموا:العمويون:401

مدينةوهيأثدودأهلتالأشدوديونجهوذا.منقريبة

958و4

ينفم.خذؤا

توة))ضعفتتهوذا:رجالاوقاك4

نأنقدرلاونحن،كثيروالئرال!،الححالين

ين"نبايختهم:أعداونا5.وقالالسموردا.ئبني

ؤشطهم،إلىوندخليرونولأيعلمونلاخي!ث

المقيموناليهودفجاء06لىالعقلونحطلفنقاتهم

رجعواالتيالأماكنجصرتصفيأعدائنابجوار

فسفدت07"المرابع!ترالبوأنذروناإلينامن!ها

علىوألهئهموالمسىوالرماحبال!محيوفال!ث!عت

التيءالمواضعلنن،السويىؤراءغشايرهمحسالب

فقلث،خائفينورأيئفم8بنا،وها.نمتكنلم

هؤلا3تخا!والالاةأمرهموولا؟ولرؤسائهملهم

وقاتلوا،هيتالرالعظيتمالرلثآذكروا.7الأعدا

وناثك!اوبنايكموتنيكمإخوايكمغن

،.وبيوتكم

ينورن،بماعيمنابأنناأعداوناسصمعولما9

لهصءاص5،

إلىكلنافرجعنافارقونا،نيتهمابطلاقدوان

كاناليومذللثوين01.السئويىبناءفيعضين!

والتصف،العضلتعملونرجاليم!النصف

والمسيوالتروميىصبالرماحض!تفحينالآخر

تهوذابيبأعيال!جميعوكان4والا"روع

وكان.الم!وليفيتبنونكانوااتذين11يساندون

يعملونوالمحملونالأثقالوحاملوالم!ورنبالبناة

باليدالسثلاخوئصيكون،الوإحدهبالبد

تبنيالبناثبنينواحدكلوكان12.الأخرى

بالبوقيالهايفوكان،تجنبإعلىسيقهمتقلدوهؤ

المتوسط،البحرثاطىعلفلسطية

يهاجموتام:لناقالواأو.المراتعئراتأنذرونا:6

.الجهاتكلمن



نحميا5954

أمرهم:وولا؟ولرؤسائهملهمفقلحتا03يبيبجا

علىمتفرئونومخنمتشدبضخم"العخل

يعفبى.غنتعضنامثباجمدونالس!ويى،

لحالبوقيصولتجمنهتسمعوناثذيفالقوضع14

عتا".يقاتلإلهنا.إليناتجتمعونهناك

والنصف،بالعمليقوميصفنا!افكان

إلىالقجمصطلوعينالسملاحيحملونالآخر

للقتمينقلتالوق!بذيلثويخأ0،16النجومظهويى

معاوني!مغينكمواحدكليتبحث5:العتيعلى

ويخأحرصئاالليليخطلناليهونواأورشليغوستطفي

ولاإخوافيولاأناأكنولم17عمالأ".النهايى

ثيابنا،ننز!ورائيائذينالخرسىولارجالي

بيد؟!.سلاجيماعلىئبتييناواحدكلوكان

الظلممنالثبشكوى

العائدينجمنالشكوىضيحةوتعاقا

اخو)يهمعلى5،ونسايىجالآ،ال!حثيين

وتنونانحن9:يقولابعضهمفكان2التهود.

لنأكلبالحنطةأئقايضهم،كثيرونوتنائنا

حقوثنا"أترقن:الآخروبعضهيم3؟"ؤشيشى

اصباعيما؟"هذ؟ن!جنطةلنأخذوبيوتناوكروتنا

حقولناعلىمالآ"أتقترضن:آخرونوقاذ4

وبناينابنيناأنبيح5؟الميلثضريبةلنوفيوكرومنا

ينالئيينالعاثدونوهؤلاءونحنللعبودية

بنايناتعفىهابل؟كتنيهموتنوناواحدفسل

وكرومناوحقوممنا4،شييأيديناومامستعبدات

ليزىيكنلم!الحبريةن!.بيدهسلاحهعلىيبق:17

.للاغتسالإلا

وه

لغيرناكا.أصبحت

هذاوكلاتهمصراخهمستمدتفلما

ووبخثنفسيفشاورت7حذأ.غممبت

اليهورإخوانيمصينأمرهموولاةهم5رؤسا

تنيإخوتكمينالرباتأخذون"أنتم:لفموفلث

وقلت8عامء!اجتماعإلىودغولتا(.قوجمكم

اليهودإخواتناآفتديناطاقيناتذيىعلىإنحن:لهم

تبيعونالآنأنتموهاللأميمص.بيعواائذين

فسكتوا."نحنوتفتديهثمفنعودصللأمم.إخوابمم

-أ

خطا:تعضلونه"ما:وقلحت9.جوائاوجدواومما

الأميمتعييرتتفادواحئىإلقنااللهفخافوا

ال!ئسصبئأقرضناورجالمطوإخوالمبفأنا001أعداينا

الابلأ.هذايننعفيهمولكننا،وجنطةمالأ

حقولهماليومهذافيإليهمأعيدواأيفماوأنتم"

تطايبوهمولا،وبيوتهموريؤنهموكرومهم

فقالوا:12".والريبوالخمروالجنطةبالمالي

نفوذوكماشيينا،ينهمنطلثولا!ئعبذها

بماتعضلواأنوخلفتهمالكهنةودغوت.لانعمل

"هكذا:وقل!تيىداقجيتفنفضت13.أقو4

يفاالعقلىهذ!نيئئشايىذلاتنكلاللةتنففن

ردائيكخيبفيكون،يديإتغبوينبيي!فب

ص!رر
كلها:الجماعةفقال!ب،وفاوغاأمنفوضاهذأ

ال!ثحدبوعيلالرق!.وخمذب"آمينا(.

صهالكلامهذايح!تب

نحمياتراهة

نأالقيلثأترفييومصتين،ذيلتوفون14

35-37؟:25لا؟22:24خرقة507

02-21.:23نث
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العشرينالسمن!ين،يهوذاأرضيلننوالماأسن

المللث،لأرخشسشتا*والئلاثبنالئانيةالثنةإلى

ولاأناآكللم،مسنةعشئرةاثنتيئدةأفي

الولاةوأما15الوظيفإ.يللثينخبراإخواني

ال!ث!دبعلىفثقثوا،قئليكانوااتذيهقالأؤلون

علماتزيامايومكلميهميأخذونوكانوا

والخمر.الخبزيشراءالمضهينيطعةأربعين

أناأما.الش!دبئتظيمونأيضايىجالهمكانبل

وإيخما16.اللةأخالتلأئيذلمجثيثلغمفتفا

ءس،/لم

مماإنيحتىالسويىهذا2يناإلىجهديضرفت

مجتمعينرجاليجميعوكان.خقلا"أتتتي!ت

الهوبينمائدتيعلىوكان17للبناء،هناك

نا3جاعمن!لأ،زجلاوخمسونشةوالولا؟

كل"،ر
كلاهيىكتت18.حولناائذينصالأممين

الاليرعداما،صالغتميخيايىينوستةثورايوم

هذاكلهومع.كيراخمراأئامعشر؟كلوفي

ير+5ءصلم?

الضرايصتلان،"كؤاليقنضبياجرةاطلسثلم

المث!دب.هؤلاءعلىثقيلاجمئئاكاتت

عيلتهماصجميععلىبالخيرإلهيباافآذكريى9

لأجيهم.

نحمباعلىالتآمر

وجشموطوبياس!ثبلطس!معولما6

بقيتوماال!مورتنيمتبأئيأعدائناوسائرالعربي

اثتي،الأبوالبفيالقصارقيعداما،قجوةيخه

.اح:ارج:أرتحششنا:،1

منأكئرالأرصمالكواهتمحقلأ.اقتنيتما:16

البلاد.ل!أمانيكونبأنغرم

نجزاطلبلمأو:كواليمنصبيأجرةأطبلم:18

195و6

إليأرسل2،تعاأقضتهاالوقبذللثفبأكنلم

فيمعانتلان"تعال:يقولالبوجشتمستئبلط

ء4

السوة.ليئيضمرال!وكانااونو""،شهلىقرى

أقوئم"أنا:لفماوفلثزسئلأإل!مافوجف!ث3

يئلالفايكماإلىأنزكأنأقدزفلاكبيربعقل

ييئلإليئوأرسلا4".تركتةإذاالعملتتمالل

مزةكلفب..كنحتمرابأرخ!الذعؤهذ؟

مرةستثبلطإليفأرسل05ذاتهالجوال!اجيسهم

مكتوك!تلإ؟فيمفتوخةرسالةخادجمهمغخايسة

!!ثيقو4،ولمجمقم9افي6"يشاعفيهاة

ولذيلث،ال!قيلثعلىالئمردتضمرونواليهودأنتآ

عقييم.ميكاتكونوأفتالثورتبنيأنصت

أوزشليتمفيلكليتنبأواأتبياءأيضاوأ!ت7

يسمعأنينباولا.تهوذامللثأنت:قائلين

نبلتتثاؤزالآنفتعال،الكلاتمهذاالميلث

جمماشية"لا:أقو4إلي!فأرستفت08مفاالأمر

ينتختيقهكلامهؤوإئماضحيحتقوله

بقولهم:يخوفوتناجميغاوكانوا9قليلث"،0

فصقيمت((.تيمفلاالعتلىينأيلإيهم"تيتت

هـ!تدئاللةيا!شتذذ:وفلث

بزدلايابنشتفعيابيتدخئتثم.

"دغنا:ليفقاكعقييمامحجوزوهؤشهيطئثيل

الأبواقيونغليئالقإبيبقيكلدايخلفيتجتمع

قادمونفمالليلفي.لتقتلوكقادمونلأنهم

يهرل!؟يثلي"أزجل:ته"فقلست((.ليقتلوك

الوالي.منصب

شاطىعلويافااللدبينيقعمكانأونو:ت602

البحر.

مخيلتك.منأو:قلبكمن8:
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."أدخللاحياته"؟لئثمذورالقيكليدخلأيثلي

يرسيفهلمهذاشمفعياأنلوجذتتحفق!تثما2

لتتطيئأستأتجراةوستئبفططوبياإنبل،إلىالله

20ص-"

بمشوزتهواعضلاخامتلعلي13،عليئبالنبؤ؟

ليقيرافي.شمعتيدتسوة،وأخطا

فعلهماالئا،يا"اذكر:وقلتفصلي!ت14

النبيةنوعادئةوآذكروعايئهماوستثبلططوبئا

".يخؤفوننيكانوااثذينالأنبياءوساثر

السوربناءإتمام

د

ينوالجشرينالخاجمسيفيالسويى2بناوتم15

جميع6!وستيئ0يوماوخمسينآثنيزفيئ5أيلوذ

ائذينصالأتمجميعورأى،بالخبزأعداثنا

أنفييمعيود!فبفضغروابيما،قفناماحولنا

.إلهنا.بقضلجرىالعقلهذاأد؟وعيموا

علىكانواالأتامصيللثفيتهوذارؤساةوكذللث17

تهوذافبمحنيرينلأن18،بطوليامسخمرآتصالى

ويوحانان،آزخبنيشكئياصهرلأ"نةحاتفوكل

وكانوا91تركيا.بنيق!ثسلىمينتتروقيأبنه

إليهكلاميوتنقلونأماتيطوبياتمتدحونأيضحا

لتخوفي.رساثلطوبئاوأرسك

الأبوال!ورفعبال!موربنىولما7

واللاويين،والمغنينالبوابينعمضت،بمصاريجها

قائذوحتئياحنانيئأخيأوزشليتمعلىووليحت2

يىدت!مخالةوأكثرأينارجلآحتثياوكانالقلعه

يحقكانوماكاهنانححياكانما.الجكليدخل:11

.7ة18عدرج.الهيكلفيالمقدسالمكانيدخلأنله

الريعفبتبدأالتيالنةمنالادساث!هرةأيلولة15

.ايلول-آب:أى

أبوأل!تفتغ"لالهما:وظحت3،كثيرين

دأقبلوئففلالمثممس!تضىأنإلىأوزشليم

مقخرأسأوأقث".المفيباليال!ئسصستحيل

الجراس!!مراكرفيتعضهم،أوزشليتمسئكالب

المدينةووكانب4.بيئيماقبالةواحدكلوالآخرون

ولموستطها،فيقليلأوالث!تعسبوعظيمةواسعة

بعذ!.مبن!ةالبيوتتكن

السبيمنالعائدينألمماء

المثمدبئأجمغأناإلهيإليفأوحى5

بحم!بلإحصائيمأمرهموؤلاةورؤساءفم

ائذينن!بسيجلوتجدتكضت.آنتساييم

مكتوباوكان،سيواهمقبلالسيينرتجعوأ

اشرائيلشعبينبابانسكانرهؤلاب6:فييما"

ينورتجعوابابلمللثتبوخذتضرسباهمائذين

إلىواحدكلويهوذا،أورسليمإلىال!سبي

وعرزياونخفياويشوغززىلايلمغ7مدينيإ،

ويسفارتويفشانومردخايونحمانيورغميا

تنو8ةعددهموهذا.وتعنةوتحوآوبغواقي

وتنوثتقطيا9،وسبعونوآثنالزومحةألفالطقرعوشن

مئةس!تآرحوبنو01،وسبعونوآثنالزمثيماثلاث

تنييبنموآقيفخت"وتنو،وحمسونوآثنال!

عش!ر.وثمانيةمئ!وثمانيألفالبويوآدتيشوع

.وخمسونوأربعةومئتانيألفعيلاتموتنو12

ما?ص.:4ص13

وتنو14،وارلبونوخمسةمئبماممايىزلووبنو

مثةستوتنويئوي15،وستونمثةستئعزكاقي

العائلاتنكنلمأوةبعدمبنيةالبيوتتكنلم؟704

بعد.منظمة

بعض)صع!بهدها6-73ة7نححيالائحة5:

07،ا-:2عزفيالاختلات(
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.دءبرصص،صءد
وممانيةمئةستبابايوبنو16،واربعوروتمانية

مئبماوثلاثألفالبكرجذوتنو79،وعشرون

مئةش!أدونيقاتموتنو18.وجمشرونوأشالط

ئمءص4ر

وسبعةالفانيبغواقيوتنو91،وستونوسبعة

ي!ص

وخمسةمئةستعادينوتنو02،وستون

ثمانية8لجزقئاأطيروبنو21،وخمسون

وثمانيةمثبماثلاثخ!ثئوتموتنو22،وقسعون

وأربعةمئةثلاثبيصاقيوتنو23،وعشرون

عثتر،وآثنامثةحاريفوبو"2،وعشرون

تيحتورجالا26،وتسعونخمسةجبعونوتنو25

ورجالا27،ونمانونوثمانيةمئةونطوفةلحتم

تيمتورجا،28،وعشرونوئمانيةمئةعناثوث

يعاريمقرية3ورجا92،وأربعونآثنانيغرموت

،وأربعونوثلاثة"مئيماسبغوبئيروتكفيرة

-ص!صص"03
وواحامئهش!وجعالرام!ورجال

وأثنال!مئةمخماصى4ورجا31،وعشرون

وثلاثةمثةوعاقيإقيبيحت3ورجا32،وعشرون

أثنال!الأخرىنبوورجالا33،وعشرون

ومثتال!ألفالآخرجميلاآوتنو34،وخمسون

مئةئلاث"حاريتموبنو35،وخمسونوأربعة

وخفستهمئ!ثلاثأريحاوتنو36،وعشرون

2،،37صء

وتنوحادبذواونوسبعلودوتنو،واربعون

ثلاثةستناءةوتنو38،وعمشرونووأحطم!ة

.وثلاثونوت!عمثةآلألت

!نتشوغتيببنتؤعياتنوالكهنةصومن93

ءه

وآثنالطالفايروتنو01وسبعرنوثلاثةمئيما

وسبعةومئتافيألففشحوزا"وتنو،خمسون

حزقا.هوالذممطأطير:أو.لحزئياأطروبنو:21

عثتر.وسبعةألفحاريتموتنو42،وأربعون

بنيمقوتدميثيليث!وغبنواللاويينوين3

مئةآسالتبنووالمغنون44،وسبعونأربعةهودويا

طصصص?*
اطيروتنوشلوتمتنووالبؤأبون45،واربعوننيةومما

!ص!

وبنوشوباكبخطيطاوبنوعقولتوبنووت!وطلمون

!وثلاثونوثمانيةمئة

حس!وفاوبنوعيحاتنوالهيكلىوخلأام6

وت!وسيعاوبنوييروسوتنو47طبامحرتوتنو

تحا.تء.48فادو. س!لماممبوبنوحجاياوبنولهوب!و

ص:.-94
راياوتنو05تجاحروبنوتجديلوبنوحالالىوبنو

وتنوغزاوبنوولنوتجزاتم51تقوداوتنووتنوزصين

نفيشسصبتموتنوتعونيموبنوتساقيوبنو052فاسيح

وبنو5خرحوروتنوخموقاوتشبم!وقوبنو5

بزقوشوتنو04خرشاوتنوضجيداوتنوتصليمت

وتنوخطيفا.تصيغوتنو6!وتنوتامغوتوسيي!ترأ

وبنوف!وس!وطاقي!سليمانعبيلإذرئةأئا57

وتنودرقونوتنوتعلاوتنو58قريداوتنوعوفرث

فوخرهوتنوخاليلوبنوشتقطياوتنو95تجايل

القيكلامصخاجميع06.آمونوتنوالظباء

ؤس!عون.وآئنالطمئةثلاثسليمانعبيلإوذر"لةكل

هص-61

وتليلحتلينرخعواالذينوهؤلاد

يبرهنواأنيقدرواولموإميروأدونوكرولتخرشا

اسرائيل:تنيإلىينتسبونعثصاثرهمأنعلى

-صص،لاص62 واثنال!مئةست؟وتنونقوداطوبياوتنويادبنو

هفوص!وبنوخبابابنوالكهنةصوين63،وأربعون

برفيلامم!بنابينآمرأةتزؤ!ائذيبززلأئوتنو

كنبحئواهؤلاء64بآسم!همونسمىالجلعادفي

!هح.:2عزرجةسي!انعبيدت57
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ينقخرموا،تجدوةفمأنسابهمسيجل

لاأناليهردي،حايهمهملهموقاك65.الكهنوب

يقومحئىللرب"الفكرسيصالطعاميني!أكلوا

الأهر.نمبويفممل*والتميمللأوريمصكاهن

مئةوثلاثألفاوأربعونأثنالأمعاهؤلادكل66

ءصصلا

وهموإمايهمعبجلإهمعنفضلا67وستود.

وعزوئلاثونوسبعةمئبماوثلالثآلافيسبعة

.وأربعونوخمسةيئتالإوهموالمغنيابالمغنين

،وثلاثونوخصمةمئةفأرجحمالهمأما

وعث!رون".مئهوسبعآلالخسيتةوخميرهم

بناءنبللعقلالغشائر3زؤساتعف!وتبرع96

درهيمألفللخزينيماالحاكمفأعطى،القيكل

قيصاوئلاثينمثةوخمس!طاسماوخمسينذهبم

جمندهـهمألفعشرينوالآخرون07للكهنةص

سائرأما71.المضإينقناطيروخمسةالذهمب

جمنبرهمأل!جمشربنللخزينيمافأعطىالشععب

الفضيماينالمنطاليونص!قناطيروأرلعةالذهب

للكهنةص.قيضاوستينوسبعة

الشعبوبعص!واللأو"!نالكهنةفسكن72

تنيوساثروالمغنونالبوابونأئا.أورشليتمفي

مديهم.فبفسكنواإسرائيل

الشريعةكتابيقرأعزرا

اسرائيل*تنوأقاتم5الستاجالمثئهرأقبلولما

مديهم.نب

ح.28:35خررج:وافبمالاوربم:65

فرصأ736المكانهذافي2:66عزنصبزيد:68

بغلأ.24وه

إسرائل.بنوأقام.احة3عزرج:ال!اجالثو:72

.92:أخارج

و8

سيرلهء

نىواحدبملبمكلهالشدبواجسمع8

الكاممتيلزراوتالواالميا؟،بالبأمامالتيالسماحيما

شريعيماكتال!يحضرأد،بال!ث!ريع!صوالعالم

فأحفر2.اسراثيلتنيالرب4بهاأمراتتيموسى

الشدبسجميعأماتمال!ثريعهيهتا!تالكاهنعزرا

الف!مس.علىالقادرينوالأولابوالمساءالرجالي

السمابمص.الثحهرمقالأؤلياليومنبذ!ثكان

أماتمالتيالم!اح!أماتمالكتالبفيعزراوقرأ3

النهار:نصضإلىالضبحصين،المياهبالب

وتاتم4.الشربعيماكنالبإلىصاغيةآذانكلهم

الفرضيى:لهذاءمصنوعخمسبمينينبرعلىعزرا

وضغسياوحفمياياوأوليوعناياوشتمغقثثياووقف

وخشومومفيهياويشائيلولدايايمينإ،غن

وفتتي5.تسايى؟غنوتشملاموزكرتاانةوجشثتا

كانلأئهال!ثئعبصجميعينبمرأىاليهالتعزرا

وبارك6.جميعهمفوقفوا،كلهمالثمعبفوق

ج!ميعفأجال!،العظيمالإلهالردثعزرا

رافعونوهمإ"آهين.آعين9:الثصدب

تهوسجدواالرلثأمماتموكعوا،أيديهم

أمماكيهمفيوقفواثم7.الأرضيإلىبوجوهيم

ويامينوشرثياوبانييشوعاللأوئونوأخذ

وعرزياوقيثطاوتغ!يتاوفودئاوشتئتافيوغقولث

لهميفس!رونواللأوفىلونوفلاياوحنانويوزاباد

الق!شريعيماكتالبفبفقرأوها8.ال!ثتريعة

الهيكل.شرفيجنويىيقع؟المباهباب:801

العنصر.المجعشعرفهاالتيالعبادةشعاثرنصور:5-8
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معناها*.وفس!روالهموترجموها

رولم،

سمماججمنذتبكونكلهمالشبوكان9

الحاكم،نخفيالهئمفقاذالثمريعيما.ص!لام

واللاويوندالثمريعإ،والعايمالكاهنوعزرا

يوأ"هذاةال!ثتريعةلفايفسئرونكانوااتذين

ئبكوا".ولاتنوحوالا.إلهكمللربةمقاس

لكمطاقيماكلوا"اذهبوا:لهموقالوا01

لمتنعلىجصضاينهوورعوا،حلاماوأضربوا

ولالربنا.مقذس!يوماليوتملأن،عنذةيكن

لى.يقؤيكمالزدتينالمعطىقالقرح،تحزنوا

بقولهم:ال!ثصصتيهذئونالاويون"وكان

تحزنوا".ولامقدس!يومأليوملأن"اسكتوا

ويشربواليأكلواالشعحبجميغفآنصرف12

،ويشربونيأكلونمماجصصماويوزعوأ

الكلاتمفهموالانفمعظيفا،فرخاوليفرحوا

تعفموة.الذكب

المظالعيلى

عشمائررؤساءآجتمغالثافياليوموفي13

اسعالماعزراإلى،واللأو"دونوالكهنة،الشعب

نبفوجدوا11،الشريعةكلاتمليتففموابالعمئريعيما

لسالطعلىبهاالرب"أمزائنيالت!ريعيماكتالب

فيالقظاكيسكنوأأنإعرائيلتنيعلىأنموسى

فأذاعوا15،الم!اجصالثئهرفي،القظاليعيل!

أوزشليموفياشراثيلمالزصجميعيأونادوا

ينأغصاناوآجلبواالجتلإلىإاخرجوا:قاثلين

شجركلوالئخيلوالآعيوالصنوبرالريتودز

مكتود!"".هؤكسماالقظاكوأعملوايختي

لهموعملواذيلثوجلبواالث!سحبافخرقي6

وفي،دايى؟وفيستطجيماعلىواحدكل،قظاذ

بالبرساحيما،الميا؟بالبوساحيما،التيماتيبدويى

ينعادواائذينالجماع!كلوعيئ17.أفرايتم

بنيشوغأثامصفمى.فيهاوأقاموااسأتظاال!سي

متلاصراثيلىتنوتعتللماليرم،ذيلثإلىنود!

ئثلوكان018احاعظيماقرخفمفكان،ذللث

الأؤليساليوممن،يومكلالتإشريعهكنالبفي

وفي،أيامسبعةالعئدوأتاموا،الأخيراليومإلى.

يخأمرسومهوكماآحتفالاكانالتاينصاليوم

السث!ريعة.

بخطاياهمالشعبإعنراف

ال!شهرينوالعضرينصالرأجصاليومونب9

وعقيهم،للقحيامصاسرائيلتنوأجتمغنفس!

غنإسرائيلتسلوآنفرد2وترالث!.ئسوخ

وذنولببخطاياهموآعترفواووقفواالغرباءصجميع

يخأوقرأواأماكحيمفيو)قفينوقاموا3.آبائهم

ويخأالئهار،زقيإلههمالرلتثريعةكتالب

للرئتبخطاياهميعترفونكانواالآخرالربمص

اللأويينينبرجملىقاتمثئم04لهويسجدونإلههم

وبانيوشمرئياوبنيوثحتئتاوقدميثيلوبافييشوع

إلههم.الرل!إلىءعظيمبصوتوصرخواوكناني

وحش!بئتاوبانيوقدميثيليثوع،اللأويونوقال5

بايىكوا"قوموا:وقتخئاوشت!ئياوهوبئاوشترئيا

تبازكونادوا،الأبلإإليالآنينإلقكمالرل!

وتسبيح،بركةكلفوقهوالذيالمجياآسملث

.ها-16:13تث،33-43ة23لارج:15

اتذز.علاتهنا.والحدادالحزنعلامة:وتراب!وح:901
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وصما5السماوابضنغحتوحذكرب!باأت6

عقيهاماكلوالأرض!خندهاكلالسمماوالب

كلها،هذهمحييوأنآ،فهاماكلوالبحاز

ائذيالإلهالرب؟أنت07للثيسجاالعمماءجنا

..:،
الكلدأن!ن-اويىينواخرجتهابرامأصطفيت

أميتاقلبهووجدت8!.إبرهيمأسقهوجعلت

أرقيولتسلإتهئعطيعلى-أنفعاقذتة،للث

والأموريينالجثيينين2فيهابقنكنعان

وأنمت.والجرجاشسينواليبوسيينيالفرزئين

إلىتظرتثم09"صا؟نلأظثوعدكحققت

عندصراخهموسمضتمضرفيآبائناقذ"لة

فيومعجزاتآياتفأظهرتا0،!الأحمرالبحر

ص?
لانلثأرجميماشكال!كلىعبيد؟صوجميعيرعون

آسمالل!وأهمت،علبههمجاروأأنهمعلضت

البحروقلفت".الومص!هذايخأكماعظيما

يابمة،أرفيعلىالبحروض!فيققترواأمماتفم

يا؟فيكحجرالأعماقيفيمطايىدييموطرحت

!فسحاببعمود2؟وأرشدتفم0عايىم!!

الطريقلهملينيزالليلفيالنايىوبعمود،النهايى

سيناءجتلعلى3؟ؤنزل!تفيها".يسيروناتتي

أحكامماواعطيتهمال!ماءمنوخاطثتهم

ووصايا،وفرائفن،حق.وشرائغ،مستقيمة
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أمرتفم،سئتلثئقذسواأنوعففتفم"ا.!الحة

!مويسىلساتعلىوشراخونجرائفنبوصايا

نبالس!ما-!همقانجزاورزقتهم0،15عبدك

فيلهمأخرخآالصخركأينومياها،جوجميم

،،الأرضىلتميكواتدخلواأنوأمرتهم،ع!هم

لفم.ئعطت!اأنئق!حيقااتذكزفذتأتتي

ولموعاندوكوآبا"وناهمتج!روالوليهنهم16

ولم،يسمعواأنوإلوا17،أوامزكهيطيعوا

جماتدولثبلمقفمضنغتائتيغجائبلثتتذبهروأ

ألىليرجعوارئيما!وأقامواتقردواسيناءوفب

غفوره،إلهوليهنلثمضر.فيعبودييهم

فا،الرحمهكعير،الغضب2بطي،حنون

!:وقالوامسبوكاجمخلالهموصنعوا018!أهملتهم

كفزأفكفروامضرينأخرجنااتذيإلفناهذا

الكثير!بمراجيلث9!وليهئلثعظيئا*.

السمحالبعمودفاز!مفا،البريةفيئهمئهم

ليلاالنايىعحودولا،الالريتيفيليرشذهمنهارا

ف!ا.يسيرونائثيالالريتيلماعقيهملئنير

!عولم،ليعلتهمالصسالغروخلثوأعطيتهم02

عطعثييم.فيأما،وأعطيتفم،أفواهيمغنالضن

أعورهمفاالبرثإ،فآغلتفمستنةأربعين21

.!أرجففمثوزمتولاثيائفمبيتتولا،شي*
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طريقلفمومفذت،وشعوتاممايثووهبتئى22

قيلثوأرضنسييحونأرصفقلكواالضحراد

"+باشانقيلثعوجلموأدىضىحثمبو

قجئت،الم!ماءكنجوم،أولادفموأكثرت3

نأآباةفمؤعآتائتيهالأرضيإلىيهم

لأوآمتلكواتنولهمفدخل"2وتمتيكوهايدخلوها

س!كاتها،لهمأخضدتائتيكنعانأرضن

بيمليفعلواأيديهمإلىوملوكهمشعتهاودتغت

وأرضائحضنةئذئافأخذوا025يثاؤون"كما

وآبازابالخيرابمملوءةبيوئاوأمتلكوا،خصبة

وأكلوا،ئثمرةوأشجازاوزيتوناوكروتاخفورة

ثم026?العظيمبجودكوتلذذواوشمنواوشيعوا

وقتلواشريعتلثوتبذواعتيلثوتقردواأغضبوك

فكقروا،إليلثلير؟وفمأنذروهمائذينأنبياءك

أيديإلىفأسقمتفم27عظيفا.كفرأبلث

صرخواضيمهموقبوني،فأذلوفمخصوييم

!راخهم،الس!ما!ينأنتف!تمذتإليلث

ئخلصين،أعطيتفمالكثيروبمراجيلث

،،!ء55،?
اطمانوافلما28.اعدائيمايديينفخلصوهم

أيديفيفتركتفم،أماقلثالثزغملإلىعادوا

فتابوا،عقييمأعدا"وهمفتسلط.أعداثيم

السحما؟ينلهمفآستخئتإليلث.وصرخوا

وأئذزتفم092همراجملثلكزيراراونخيتفم

يسضعواولمفتحبروا،ثريعيلثإلىيتر(فم

21-35.:2اعدرج22:

"15:5،22:17تكرح:أولادموكزت:23

.31:7تثرج.كنعانارضأوالأرض010:اتث

.11:23بثىرخ؟24
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.ا-16ا:2تضرج:26-28

عيلإذاائتيأحكايلثفيوخطئوا،يؤصاياك

معايدةكيفاوأعطوابها،8يحياالإنسانبها

سينعلييمفضبرت03يسضعوا.ولموعاندوا

فائنذروفمأنأنبيايلثإلىفأوجحت،كثيرة

شعولبأيديإلىفذفعتفم،إلييمأصغوا

لممراجحلثيكثرولكنك31الأرضيى".

رحيئم.حنونإلةلاطثئهيففمولمتقتيغهم

الرهي!بالقادرالعظيبمإلهنايا"فالآن

كلعيتيكفبتصغزلاوالرحمةالعهذالحايخط

وملوكتانحنأصابئناائتيالشثتفابهذ؟

شبعيلثوجميغوآباءناوأنبياقيناكقنتنائاوزعماة

وأنت33.صاليومهذاإلىأش!وزءملوفيأئامصئذ

،تجباتينبناأنزلتهماكلفبومجقعاد،

لموآباوناكقنئناوزعماوناملوكنا"3.أثئنالأننا

وصاياكإلىئصغواولمبشريعيلثيعتلوا

فيعتدوكولأ35،بهاأنذرتفماتتيوإنذارايلث

أعطيتفمائذيءالعظيموإلخيرعزهمأئام

ولم،لهموهئتهاائتيالمخصبيماالواسحيماوالأرفي

اليوتمنحنوها36الثرير؟.تصرفاتيمءعنيتوبوا

ليأكلوالآبائناأعطيتهاائتيالأرضييأعبيا

يأخذهاالوافرةغلتها+هاوخيرها،ثترها

وفمخطئنا،لأنناعقيناوليتفمائذينالملوذ

،يشاؤونكمابهائيناوعلىأبدايناعلىمتسئطون

شديلإلأ.ضيقنطومخن

.ه:18لارخ:مجياالإفانبما:92

.-36:1516أخ2؟-17:1318مل2رج:03

فلاصرتغكأوفول:أشورطوك32:
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عهذايقطعإسرالبلىشمب

شدبئنحن،كل!هذاولأجل.!

وزعماوناونكت!عهدانقطع،اسرائيلى

.تختمو!ا،والكهنةواللأويون

بنتخئياالحاكمهمحتمواوائذبن2

ويرمياوعززياصمرأياوالكهنة3،وصدقياحكفيا

وملوضموضتبثياوحالوض!5ومفيهئاوأمرياوقشحور

وحنثونودانيالا7وعوتذياوقريموثوحاريم

وتغزيا9.ومئامينوأياوقش!لام8وبارو!

أرنيابنيشوعواللاويون"أ،وشتمغياوب!افي

وأنسباوهم11،وقدميثيلحيناداد-تنيينوينوي

وييخا12وحانانوقلاياوقليطاوهوبئاشتئيا

وشتئياوثرئياوزكوز13وحشتئياورحول!

الشعبورؤساة15وتنيئو،وبانيوهود"لا49

وبنيئ16وبانيورتووجميلاموموآل!وفحثفرعوشى

وعادينوبغوايوأدونيا17وبيبايماوعرجا

وخشوموهودءيا91وغزوروحزقيااوآطير

ونيبايوعناثوثوحاريف02وبيصا!ب

وتشيزئثيل22وحريزودثئلأئموتجفيعامثى21

وغناياوحانانوتتطيا23وياوغوصادوق

وفئحاوقلرجيش!25وخشودثوخت!ياوفوشقغ"2

وأيخيا27ومضيياوخثتثناورحوم26و!ثوبيق

وتغنة.وخريموتلوخ28وعانانوحمانان

4
العهدنص

الكفهوساثراسراثيلشع!ت،مخن92

القيكلاتموخاوالمغنينوابوابينواللأويين

.9-32:15ارق:يختمونوالكهنة:0101

.7:3تث؟34:16خررج:31

؟-7ا:25لا؟ا-أا.:23خررغ!:32

-الأرضبض!عولبعنآنفردواائذينوجميغ

وبيهميخ!ائهمميئاقيشريعةالىوأنحازوا

مغنتعهذ03،وفهممعرفةيمن-لفموتناييم

ائنيالتإشريعيمافينسلكأنعلىونف!يمزعماثنا

ونحقأالئإ،عبدموسىيسانيعلىاعطيت

وفرا!م!وأحبهاته"إلهناالرب"وصاياجميع

لشعولبنجاتنانعطيلأوأن31بها،ونعمل

نشزفيلاوأن32لبنينا*بنايهمنأخذولاالأرضى

مأسأوبضاعةئقاسبىيومفيولاالئببثأ

يومصفيبماتجيثونائدينالأرصأممصين

نترذأنأيفمانتعهاومخن33.لتبيعوا"السئبب

بأفينطالبولاالمم!ابعيماال!سنهفيئأرجمناكلة

ثف!ثنؤدقيأنأنفسيناعلىنفرضىوأندئؤ،

يخبز4-3:إلهنا"قيكلىلجدمةالسصنيمافيبزقم

ائم!الاوللمحرقيما،الذايمهوللتقدم!،الفربافي

40

والاياقي،-ورؤوسيىلشهورالسبوبفي

-تيغنللتكفيرا!طيئةءوذبائحوللأئداسي

أ-قا35.إلهناقيكلىفييخدمةولكل،اصرائيل

-عكللإيقابإلهناقيكلإلىالحطبمإدخاذ

واللأويينالكقنةصبينفرغافئلتي،صالمذبح

أوقاتيفيعشاثرهمبحضبلإدخايهاسثئعبوا

فبمكتول!هوماعلى،فسنةسنة،معينة

ببواكيرنجيةأنأيفحانتعهاومخن536الثئزيعه

إلى،فتةصتنة،شخركل"ثمارولواكيرأرجمنا

وبهاثيناتنينائقاتم"أبكازوأن37،ب2"الرتيكل

فيبما،تخدمونائذينللكهنة،إلهناهيكلإلى

ا-2.:15تث

.أ-16ا03:خرق+:

.2ة26ث؟3426:،23:91خررج36:



995أوا01ئح!يا

أبكازوكذيلث،الشربعيمافيفكتول!هؤماعلى

إلى،الكهنةسإلىتحيلأن838.وغتيناقرنا

وثمروقرابييناعجييناأواثل،إلهناقيكلقخازدق

وإلم!،والرببالخمروأواثل،-شجركل

فبالغ!ثئرلفئمفبكونأرصشاأعشازاللأوئبن

هرونأنجاشالكهتةويكون93،!مزايىجمناصجميع

يؤدقيانعلى،العشئريحمعوذحيناللأويينمتي

!فيئخرن!إلهنالقيكلالأعشارغثراللاويون

ونجنوإصأئيلتنويحيلإل!هاائتى04القخافيني

حضث،والزيتوالخمرالحنطةبواكيرلأوفي

ائموالخاالكقنةوبقيمالئقذسةالآنيةئحقأ

قيكلنهيللافنحن،والمغنونوالبوابون

إلهأ.

أورشلبمفيال!اكنون

أوزشليتم،فبالشعبرعماثوسكن11

ينواحل!لآختيارالفزعةفألقواالشسدبساثرأما

المقاسة،المدينة،أورشليتمفيلتسكندثتره

.الأخرىالمانيفيالباترنالتسعةيسكنأنغلى

أنفستهمقاموااتذينجميغالث!صبوبارك2

أوزشليتم.فيييسكنواطوغا

الشعبسكنبتهوذاالأخرىالمال!فني3

عبيدوتنو!القيكلىوخذامواللأو"لونوالكقنة

مدينتإ*.فيئفيههفيواحدكل،نسليط

أوزشليتم،يخطسكنواائذينالبلا؟أعيانهؤلا!

تنيفين.تنيامينوتنيتهوذاتنييناوهم

13:أ-2.خر+:رج

،18-15:21عدرفيةاللاوبينالكهنةحصة38:

18:21-24.

بزأتريابززكر"لابنيعز"يابنعاياتهرذا

بنوتغسييا5فايىصنتنيينتفللئيلبزضتقطيا

بنيغدايابنحرابابنيكلحورةبنبابىوخ

تخجميغ6.ال!ث!يلونيئبنيزمحر!لابنيبوياريت

وثمانيةمثةاربماورشليتمفيال!ئاكنينفارمن

ءص4

ا!.الاشاينرجلاوسيتون

ء!كل!

بزمشلامبنسلو:بنيامينبنووهؤلإء7

بزإيثيثيلبنيقغسيابنترلايابنفدايابزيوعيذ

وئمانية!مئةيسغسلآيجبايوتعذة8،تشتغيا

عقيهمكيلأزكريبنيوثيلوكان9وعشزون

المدينة.علىثانياقسئنواةبنوتهوذا

بنتذغياالكهنهينص"وروسكى ،شلسما.س.ا

تممث!لىبنجفق!ابنوصايا11وياكينيوياريبآ

رثيسى،أخيطولببزمرايوتبنصادونبز

متهثمانيأنسيباثيممغوهم12،الت!قيكلىكهنةص

بنوغدايا،التإقيكلفيخادفاوعشرونوأثنال!

لخمحوزبنيركر"لابزأئصيبزفقفيابني!وجاتم

العشائر2رؤساينأئسبايهمعوهؤ13،تفك!ابز

كرزئيلبنوعث!ثيساي،وأربعونوأثنالبمتتاني

مغ4؟وهؤ،إميربنيتمثثايموتبنأخزاقيبني

الجبابر؟ينزجلأوعشرون-وثمانيةمئةأنسباييما

قخدوليتم.بنزئديئيلعليهيموالوكيلاءالأشا

أوزشليمسكنواائذيناللأويينينوكان15

بزخشتثيابنيغرريقات!بنيحشولتبنشتتغيا

رؤسا4ينوفماويوزاباد،وشتثتافي16بوني

لهيكل!الخارجيالعقلعلىالقيميناللأوتين

.26ت18عدرج:إفايكلالأعثارعثر:93

5!ح.؟2كد،2اآرخ:ايكلوخدأمة1103

22.:7رج:مديهفيكل



12و11نحميا006

آسالت،بنزئدممطبنيجميخابنومتئيا17.اقي

الضلا؟،فيالتإبخمدالئهليلتجوقيمارئيىوهؤ

شحوغبنوغئداأنسبائيماتينيينمساجمذةوبقبميا

اللأويين9هؤلاوجميع18.تذؤثونبنيتجلاكبز

يثتات،المقاسةالمدينة،أورشليتمفبال!اكنين

وطلمونعقول!ابونوالبوا91،وأربعونوثمانية

وس!بعون.وآثنال!مئةالأبوالبحايىسووأنسبارهما

اكهتيمايناسرائيلتنيساثروكان02

واحددكل،تهوذائذلإيخأي!كنونوالاوئين

تلةفيتسكنواالقيكلىخدائموأما21ئفيهإ.

كيقينيوجشفاصيحاوكان،بأورشليتمغوفل"

علىأورشليغيأاللأوئينكيلوكان022عقيهم

بنيبنءحشتئيابافيبنغزيالتإقيكليخدقة

لأن23الئغنينآسالتتنيمقييخابنمتثيا

نأالئيئبن2هؤلأعلىفرضثالشيلثوصئة

يومء.كلالرب2قيكلىفيالجناءعلىيتناوبوا

بنيزازختنيينتشيرئئيلبنشخياوكان

أمويىكلفيالفرصيميلث-مسشثسارتهوذا

السدب.

ا،لأخرىالمدنفطالساكنون

بنيمقسكنحقويهامعالؤىلك25

وتوابعهاوديبرنوتوابجهاأرقيقرييمافييهوذا

يث!وغتزىفيينفموسكن526وئر)هاوئقثضئيل

سغوبئزشوعاكوخصر27فاتطوتيتوئولادة

وفي92،وتوايعهاومكوتةضقلغوفب028وتوايجها

وعدلأتموزانوخ03ويرموثو!رعةرمونعين

وئراهاوعزيقةوحقويهاتخيشنوقيوفراهما،

،خ27:3أخ2رج:عرفل:21

هنوم.واديإلىسبغبئرينسكنواوبذلمجث

جماجمنإلىتجبغينتنيامينتنووسكن31

وغتنةونولباوعناثوت032وتوابعهااللوبيتوعيا

وصبوجميغوحاديلى34وجتايتمورامةوحا!ور-333

ينوكان36صالصناعواديوأونوولوب35ونتلأط

للسسكنيآنتقلوامنيهوذاأرض!7ف!اللأو"يين

بنيامين.أرضيى

واللاويينالكهنةأسماء

ائذبنواللأولملونالكقنةهئموهؤلاء12

رثي!يىويشوغضألتئيلبززربابلمغض!يدوا

ومفوخوأقريا2وغزراويرمياسترايا:الكهنةص

وجما،و4وقريموثورحوئموشكثيا3وخالو!ث!

وشضغيا6وبفجةوتغذياوميامين5وأبياوحثتوممب

وجففئاوعامونوسفو7وبدغياويوياريصث

فيوأنسباوهمالكهنةصرؤوصىهمهؤلاء.ويدغيا

لشوغ.أئامص

وثتزئياوقدميثيلوبنوييشوع:واللأو"لون8

بئهبحمدالتهليليتولىكانائذيومتئياويهوذا

فيمقابقهموقفاالفذال!وعنيوتقبفيا9وأنسباوة

ئويانبتموتدالكهتةضرئيسى"اويشوغ.الجراسة

ئوياداغوتذوألياشيثألياشيتوتذوئوياقيئم

.ياوغوتذويوناثانيوناثانوتذويوياداع11

الكهنةعشاثررؤساء

الكقنة2هؤلأكانئوباقيتمأئامص2؟وفي

مياولئر،ياقراياسترالعشيؤ:هميرثرؤساء

،نا-نيرحاياولأقر،-ق!حلأئمراولغز13،ختيا
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ولحريم"1،يوس!فولشمبنيا،يوناثانول!ليكو،1

ركر"دا،ولعاو16،خفقايولمرايوثغذنا،

ولمئيامين"،زكرممبولابيا17،م!ثملىمو!ن!ون

وبستتغيا،شقوغ8!ولبفجة،يفطايليموجمديا

ولتلأكيا،قئنافيوليوياريت91،ييوشاثان

م!عابرولعامون،قلأيولمتلأقي!2،غزي

.2نثنئيلولتدغياحمث!ئياولمجئقياا-2

أئامفياللأوشعشائررؤساثوكان22

قيئدؤنينوع4وباوئوحانانوئوياداغألياشيحب

أئايمني،الكهنةوكذيلث،الأتامأخبايىسيفر

عشائررؤساةوأئا23داريوبر.الفارسيئ".

بنيوحانانأئامصثأإلأيذونوافمالملأويين

ألياشيا.

وش!زئياخ!ثصئيا:اللاوتينرؤساءوكان24

تتبادزفرقةوأنسباوهمقدمئيلبنوبشوع

وصييمابح!بالت!هيكلىفيوالتهليلالحملأ

وعوتدياوئقبفياتتنياوكان25التإ.رجلداوذ

الجراسةيتولونبوابينوغقول!وطلمونوق!مئلأم

أيامفيكائواهولاد26.الأبوا!بدهاليزعند

نخئيآأياموفي،ئوصاداقبزيم!موعبزئوياقيم

بالث!ريغيما.العالمصالكاهنوعزرا،،الحاكم

%وولث!لي!سورتل!ث!بن

اللاو!لوندعيأورشلبتمسئوردشنفلما

أورشليتمإلىيلخضويىأمايهييمجسيعصين

أنغايمعلى،واليناءسوالتسبيحصبالقرحلئدش!نوا

31ا!رىالنصيوردلا:ونيامين:12017

منيامين،ع!ةفيالكاهن

331(.)336-الثاكداربوسإلىالنصبشير؟22

.ه:4عزرخ

الئغئونفآجتمغ038والقياثيروالربالبصالصنوج

قرىوينأورشليتمضواحيمنلإوفيبنو

جتغوحقوليالجفجاليتيبوين26النطوفيين

قرئلهمتنواكانواالمغنينلأن،وغرموت

واللأو!لونالكقنةوتطهر03.أوزشليتمخول

ال!ث!عتطهرواكذللثال!ئريعيمايح!ب

!"
.والسوراوالابوالب

وعيئثال!ورعلىتهوذاأعيانفأضغدث31

الأولى.-فسارتلتهللئسبيحعظيقتينييرقتيني

"ص

الزئل.بالبنحوالسورعلىأ!بلأ!جهة

تهوذا.رعماءونص!هوشتغياسازوتعذها32

!رهص33

وتنيامينوتهوذا34وقثلاموعزراوعزرلا

الحاجملونالكقنةصبنووساز35وازميا.وشمغيا

تتئابنيضتستغيابزيوناثانبنزكرباوهمالأبوان

ث!مغياوأفم!باوه36%سالتبؤزكوربنميخايابن

ونثنئيلومماعافيوجقلايوجمقلايوغززئيل

اثتىالألحالقآلابحماملونوهم،وحنانيوتهوذا

العايئمعزرايتقذتفمالتإ،رخلداؤذأقرها

ائذيالغينيبالبجمنذ+فضجدوا.بال!ث!ريعة

تطل!جمنذداؤدمديتيدزجصعلىئقابقفم

جقةالميا؟بالبإلى،داؤدتيبفون،ال!ويى

الأخرىالئسبيحيزقةوسمازت38.الضشرقي

علىالمئ!صبونص!ؤراءها،وأنا،ئبالتفم

ى4

العريفيى.السوليإلىالتنانيرئرجصجمندينال!ور

وبالب!العتيتيوالبالبأفرايمبالبفىقيوين93

منالجوخانت!طلق.ابخوب!صأيا!ينجهة:31

سورنمفحولنهحاوتدددكل13(:31الواديباب

3.فرجالأبواببضىمافئأط.المدينة

ح.3:6رج؟الغيقالباب:93
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بالبإلىاليئة،برجختنثيلصوبرجالس!قلث

يزقتاووضت،.ةالسبزبالبفيووضوا،صالغتم

معي،الزعماءف!قوأنا"اللهتيبفيالتبيحص

ويئيامينوش!ياألياتبئمالكهنةوكذيلث94

حاملونوفم،،خ!اوزكر،داوألوعينافيوميخايا

وكزيوألعازازوش!ئناوقذمييا2،؟الابران

المغنونوكىوعازر.وعيلاموقفيهياويوحانالط

اليويمذيلث3،ويخةيززخبا.يقودفمبأصواييم

فرحمفمالذلأنوفرحراعظيمةذباثغذتحوا

وشيغ،والأولادالن!الموفرحب،عظيمافرحا

برهـرءمسافةينأوزشليتمفرخ

.؟ء4

الئرفيءلىليجا،ايومءذيلتفبواقيبم"4

والغشوز،والوأكيرالؤابينفيهائخرنالتي

ينالمثه!يعةجعلئهماالمددزحقولينليجمعوا

فرحوانهوذأننيلأن،واللأوئبنالكفنهصنصيب

يخ!مةفي45برىليمالقائمينواللأويينبالكقنة

هوالمغنونبونالؤاوفبمالتطهيرومرايمصإلهيم

القديمفين46آبأبر.وسليمانداؤذبيماأبزبما

،.!واسالت،داوذاتامين

7،روكانتييبوالاعزا!تالتسبيحوأكافيالمغثين

صس.!هلاأتامنقاشراثيلتجطجميع

ونخضيا?رر.يلص"صكل

فييومءكلى،والبواينللمغنينعلييممايؤدون

عطايافئماللأوئينإليئقذمرنوكانوا!يميما.

إلىي!نهاقامونواللاوبون،ل!لبالفكرسة

.هرونتنيالكهنة!

بم

-8،أ:25اخارج:والمغنونالبرابرن:45

.-12ا:26

-23:4.6ثرج:1301

23:3-نثأ-6؟22:عدرجة2

13و

إصلاحمنبهتامومانحميا

موسىمح!البفيقرئأليوم-ذيلثوفط13

لاأنمكثوئافييماكلجذالمث!دبصتسام!على

إلىاقيجماعةفيالئوآبيونولاالعمونيونيدخل

بالخبزاشائيلتنىيستقبلوالملأنهم2،الأبده

فحؤذليثغتنفمبفعاتمعقييمآستأجروابل،والماه

ال!ث!ريعةتقو3ماسمعوافلما03هبزكةاللعتةإلهنا

اصائيل.تنييخةديخلىكلفرزوا

علذيلثقبلئوئىالكاهنألياشيثوكان4

فهيا5،طوبياأترباءينوهؤإلهناقيكلىخزينه

والتخورالتقدمةفيهاتوضمععظيمةغرفةلطوبئا

وهذ؟،والزيزوالخمرالجنطةوعثوروالآنية

والبوابينوالفغنينللأوئينالثعبفريضة

لمكلهاالما؟هذ؟وفي6للكقنةص.وتقدقئغ

الثانيةال!نةقلأنيأوزشليتمفيأناأكن

علىدخفث،هبابلقيلث،لأرتحشثستا2والئلاثين

إلىوعذت7جمنهآستأذتأتاموتعذ،القيلث

حينألياشيثفعلةائذيباثزوعيمثأوزشليتم

فأغضحتني8.اللهقيكلىذويىفيكرفةلطوبياأعد

ينطوبيابيبآنيةجميغوطرحتاحاذيلث

الغرلت،فطهرواوأمرث9خارخا،الغرفيما

التخوليمغالت!قيكليآيةهناكإلىوأعذث

للكقنةص.رالنقدتي

اللاوييننصيبآأنأيضاوعيئت01

لموالريبوالخمرالجنطةغثويىينوالئغنين

فىعواصمهماحدىالفرسملوكجعل-بابلملك:6

الثايخةالنة!بابلملكهناأرثخاحميلهذا،بابل

.(اح:ا)قمق432منة:واثلائين



13306نحميا

واحدكل،وآنع!رفواالجدمةفتركوا.لهمئعط

وقيتالأمرصولاةفخاصفمت1-ا.أرضإ+إلى

اللأويينجضثصتثئم3"اللهقيكلأهمفتم"لماذا

جميعورغ12.عميهمإلىوأعذتهموالمغئين

إلىوالريت!والخمرالجنطيماغ!ثثرتهوذاشعب

وفمالخزاينعلىخراسئافأقث13،الخزائلأ*

وفذايابالث!ريع!العالموصادوقالكاهنشتقفيا

لائهم،متنيابنيزكوزبنحانانومغفماللأوي2

علىالتوزقيويتولونالأقنادينيغاونكانوا

كمتننولا،لهذااللهيافأذكرني014أشيبائهم

فراثضك.وخمطثإلهيياقيكللثإلىأحتثث

قوثاتهوذاقيرأيثالأئامصيللثوفي5

وآخرين،السمئبليئالمعاص!رفيالعنبيىوسون

علىيخملوتهاصالقمحمقبأكداسيتجبثون

إلىوماوتيؤوجمنبمأيضاوبخمر،الحمير

لاأنفأنذرنهمأورشليتمبيماويدخلون،ذيلث

الفحورتون!ؤكان16السمئت".فيشيثاتيعوا

يننوعكلالسئقلثيحلبونبأوزشليتمالمفيمون

تهوذا.لتنيالسحبيومصثأوتبيعونالمبيعاب

لهم:وتلحتتهوذافيالأمرولاةفخاصضت17

يوتموتديسونثفعلونهائذيالمئ!رهذا"ما

إلفنافخقت،هكذاآباوكمفغلأما18؟الس!بب

المدينيما؟"هذ؟وعلىعقيناال!ث!ر!هذاكا!

91.ت12ئثرجة01

.15ة3ملارج:2؟

-12614؟5تث،801-:02خررج:15

.22-17:21ار

ويناجرالبحرمحاببيقضحبتالصوريون؟16

بالسمك.

والبي.المدينةدمارأي:الشرهذاكل:18

كلقبلأورشليتمأبوالببإغلاقيوأمرت91

ئفتغلابأنوأوضيحتالطلامصخلوليجمنذستبئ

علىيىجاليتعمنوأقصت،!المئئبتعذإلأ

سبخايومصنببجفلأحايدخليئلاالأبوالب

خارقيالبضاغصجمغ،وباعة"التحارفبات02

وقل!تفأنذرتهم21،"مرتينأومرةأورشليتم

هص2

نفغلاالسور؟أمامليلت!شمنبيتون"لما-ذا:لفم

إلىغذئمإن.الضباحصطلوغآنتظاركمين

ايوقحب!ذلكفين."عقيكمأتبف!فإنيذيلث

بأناللأوتينوأمرتكل22.السحثبفييأتونيعودوا

ومحرسواويحيثواالثريعيمايحمصبيتطهروأ

الس!ئب.قداسيماعلىجرضاالأبوالت

يعظيمصوآرخضني،أيفالهذاالقهياآذكرني

رحميك.

ؤجواتزب!ودأرأب!ثأيضاالأئامصتللثوليئ23

،2

وموابياب*،وعمونيات"اشدوديابيساة

أشدودئغيمامقخليطاأولادهمكلائموكان34

باليهودييما.التكلتميحسينونكانواوما،وسيواها

يىجالآينهموضربتولعنتهمفخاضثتهم25

يحطوالاأنبالتإوآستحلفتهم،شعرهموتتفت

رلالتنيهمتايهميأخذواولاالغربافى2لهؤلاتناتهم

سليمانخطىبهذا"أما:لهموتلث026ءلفم

ضيلثصالأممينكيلأليئيكنلم؟إسائيلميلث

مساء(6)العاعةالجصعةمعا-منذالبتيبدأ:91

الت.يومماءوينتهي

فأقامواالبتيومالمدينةفيالعمل!نالتجارمغ:02

بضاعتهم.بعرضونالمدينةخارج

وعمون.أيثدودمنتوععوياتاثدوديات:23

اببت.ابحرشرقأالواضةموآبمن:الموآبيات

.ا-ه:7تث؟أ-16ا:34خرر!:23-25
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قيكااللةفأقاقةاقي!جمنذقحبوئاوكان،يثفة

كانمتىذيلثومغ،ا+ائيلشد!!صجميععل

الخطيئ!!.إلىلهسبيلاالأجسبيات2النسا

العظييمالمئ!رهذايخثلىعلىلكمأفنسكحت27

؟"الأجنياب9الئسابتروجصإلقناونخونكقيما

ألياشيتبنيوياداعتنيمقواحذوكان38

،*-الحورونيلس!نبلطجمفراالعظبمسالكاهني

أورشليتم.ين،جمنديينفطرذئه

سيلا.24-12:25صم2رج:اللهكدمحبوئا؟26

ا-8.؟11املرخ:ال!ئةإلى

"1،3:33؟:2رخ:الحورلقصبلط:28

دئواائذينجمعغوعايحثإلهيياآذكر92

واللأويبن.للكقتيوغهذكالكقنوت

كر!اكلينالئدبئقطهردتأناأما03

فىواحدكل،واللأول!نللكهنهنظاماووض!ذ!

بالحطسب!صالئبر2طريقةوزتبث31،يخدمييما

وتقدم!المعينيماالأوقابيأاقيهيكللقذتحص

الجلالي.بواكير

بالخير-.إلهييافأذكرني

بالخيرفاذكرق.ح!01:3رج:بالح!النبرع31:

الخير.منعملتمالكلاذكرفيأوة



أستير

المقذمة

عليها.بالموتحكممننجتيهوديةجماعةقصةأستيركتابيروي

الأوسط.الشرقعبرمصرإلىالهندمنيمتدالفرسسلطانكانأئامالأحداثهذهتدور

سنةالبابليالحكموسقوطقراركورشبعدالسبيفبزالواماالمسبيينال!ودمنكبيرقسمكانوقتها

ساثروشعائرعاداتعنتختلفائتيوعاداتهمشرائعهمالييودهؤلاءمارسواوهناك،مق953

الثعوب.هؤلاءمعلهمالعداوةسببمفا،الث!عوب

مرفىخاي،وبين،أحشويروشالملكوزير،هامانبينالصراععنأستيركتابيتحذث

ائذيالخطرإبعادلبونجحتفارسملكةأستيرصارتمردخاكطمنبتوجيه.الووديالموظف

عيدكاناليوموذلكلأعداصها.هز.يمةيومشعبهالإفناءالمحدداليومفصارشعبها.يتهددكان

ينكشفأستيرقصةسياقفيوهكذا.الفصحعيدقبل،الربيعيخأالع!ودبهيحتفلائذيالفوريم

العيد.هذاأصللنا

اليهودأراد.اليومالقارئيصدمماوهذا،الانتقاميخأوالرغبةالوطنيةالروحأسنيريبرزكتاب

وهذا،العنفيولدالعنف.أعداءهمفقتلواحإ،عنديتوقفوالملك!خمأنفسهمعنيدافعواأن

الخلاصعنآخرمثلأأستيرقصةفيفرأىالقديمالعهدشعبأمماالجديد.العهدوروحيتنافى

لشعبه.اللهيهثهائذجماالعظيم

الملكةعميان

وهو،أحثويروشأئام"لننهذاكان

الهندينتملكتهآمتدتائذي!أحشويروشى

دب02إتليفا.وجمشرينوصتبعةمئةعلىكوشبىإلى

يأغرشيهعلىالتيلثجق!نلما،الأئامصيلث

حكمالذيالأولاخويروشهواحث!و-كلوش:101

.قم464سنةإلى486مشةكأفارسمملكة

الثزيةالعوا!مأحدىوممطبابلضرقيتتى:ضوشن2:

ينالالث!الئت!فيغيل3العاصمةث!وشتن!

جيشيوقادهحاشييهيىجالييجميعصو!ةمفكه

ؤؤلايها،صالأقاليموأشرافيءوماديفارس

وتجلاكالمجيد؟تملكيهيخنىأماقفموأظهر4

وثمانينمثةتقغتكثيرةأئائاصالعظيمقجلإ؟

.فارسلملوك

التيالمختلفةالثعرب:أى.ومادىفارسجبض:3

.14آر!.فارسجشتؤلف



آ.لا-!اأستبر656

لا،ا-ص"ص!?ص-
--ا.فيالمناضباعلىيحتلونالذينإليهالمقربيناخرىو!ةالضيلثعملانقضتولما5يوئا.

"+اوترشيقووادماتاوشيتاركرشصناوهم،المملكيمايهباليهم،العاصتيش!وثتنس!كالطصلجميع

.ا"!ازا؟لهم2وقا15،ومموكانوقرسمناومردم!حديق!د)يىنبأئامسمبعةآستغرتت،وميغارهم

ء"-لملأزا(القانونيبح!نئبمؤشثتىبالميك!تفغلوخضربيف!متتايركاتتخيمث6،التيلثقصر

لم-4ص2،ء

الجصيمالط؟إلأكا/لسالبعلىبيماامرتهابماتعقلبخلتيوارجوالؤكتالؤبحباليمغلقةوستتنجونية

ؤشبئ؟"إن":والرؤساءيلقيلثمموكانافقاك6ويخضبمادهبمين"وأسيرةزخامء،وأعمد؟يخضة

%لىايضابل،ؤحذةالتيلثإلىئحيىلمالتي!.كريمةواحجارودرومرمرأبيضىزخامعلى
-*لأ.ء.!5،!

التيل!اصأقاليمصجميعلبوالشعولبالقاد؟مختيقيمادهبينتآنيةيسقىالخمروكان7

--!سئثممليلضيلثفغقثةمالأن+ختر17أح!ثورروشرروكان8.الميلببكر،صتليقوبكثر؟الأشكالي

.!-"أزوا!النفيحتمرن،2الئساصجميعصتسامعإلىعقييمايج!رولاتطلبونماقذزتشربونالمدعوون

-اؤثئتيبإحضارأحشويروشىالتللثأمر:وتغفن"أنقصرهخدمصجميغأقرالضيلثلأن،أحا

تبل!ء،اليومهذاوفي18.تجىفليمإليإالملكةؤشتيوصمتعت9لرضييما،يماواحديعايلواكل

الضملكةأركالزججميعيساةستخبر،تنقضيأن.التللثدارفييلنساءو!ةأيضاالتيكة

الضيكة،فغقثهبماأزواتجفن3وماديفايىسليئقلحثآنتنثتىلما،ال!اجصصاليوموفط01

القيلثشاءفإن9!0والغض!بالاسينكارقتعموبغتاوخربوناويرتاضهومانأقر،بالخمر-التيلث

لذونوأن،تجيسييماإلىؤثئتيتدخللابأنأقرالستبعةالجصيانووهموكركسىوزشازوأتغتا

لاحئىوماديفارشقوأنينفيالأمرهذاؤشئيئحصروأ"أنيديإ،بينتخدمونائذين

لتنكقيكةققاتهاالتيل!يعطيوأن،ينقف!الناصىليرىصبالتاجالمللثأمامإلمطالميكة

بيماأترأئذيهذاويغمتم02يها.خيرهيئرائعةكانثلأنهاالتملكةستجمالها،وأركان"

كلفيكرتم،العظيميماقملكيإصجميعفبالمللثعلىالقللثبهأترهامابقغهاولما12.الحئني

الصفير".إلىالكبيرينأزواجهن2النسافغضب،تجيةأنرفضتيخصيانيمايسالز

مموكانقثورةوالرؤساةالمللثفآشخستن21كضثاشديذا.التيلث

جميعإلىزساثلفأرستل022بهاالتيلثوغيلالحكاءتستشيرأنالتيلثعاد؟ينوكان13

شدبوكلبيهتاتييماإتليمكل،قملكيهصأقاليميتغلقماكلدبالقانولقصبأحكاموالعارفين

وتهتييهثأسمذازجلىكليكونأن،"بلغيهشبةوكانوا11،إلي!فذعاهم،والنظامصبالأمن

صر

.الأخيرةالكلمةالندما!وين،وماديفايىشفيالرؤشا؟ين

لبأكل.صر-رعلبتزالمدعوكاذ.أعرة:6

أولادها+علىلنتهاالمرأةنفرضفلا)جدادهبله:أو-مبهبلان:22



706أسنير2

ملكةأسنير

القيلثغضص!سكنحيؤوتعذ2

حكتمومافغتتومماشئتيوتذكرلاأبشمريروش!

اليه:المقربوننذما"وةتهفقالآ2،
عليهابيما

جسانعذارىفتياتلهفسختارالميلث"ليأمر

أقالييمجميحصفيماؤكلاةولتفثم3ا!ر،

القنطرالجسالبالقتيابكللتجضعواقملك!

تح!ت،العاصميماشوشئن"يخأالتساءدايىإلى

4،الئساوحايىميىالميلثخصىقيجاكلبسلط!

تعج!بائتىوالفتاة4الزينيما،توازتموليغطهن

70

التيلثفأستحستنبؤشتي".تستبدلهاالقللث

بها.وعملالقث!ورةهذ؟

تهودي"زخلالعاصم!شوشتنيأوكان5

قيث!بى!بنيثتمعيبنيائيربنمردخايآسئة

التسبئينجمقيمافيوكان6.بنيامينغشيرين

ستباةائذكبتهوذاتيلثيكثيايقع!إأوزشليتمين

ل!اس!ه*مرسبيا7-وكان0*بابلملل!تبوخذتصر

أباهافقدتلأنها،عميماأبنةأستيرهيائتي

،04ص-

وامهاابوهامات،الخماليرائغةوكانت.وائها

الغيلثأمراذيخفلفا8.مرفىخايقتتناها

العاصميماشوئتنإلىكثيراتفتيات"وجمغت

آختازال!نسا!،حايىصيقيجاقيس!لطيماتدت

فأعجم!ب9التيلثتضتوأدحقهاأسئيرقجاكب

ئمطائهافعحل،يرضاةوخظيتالضيلثالفتاة

وخضها،الالعاموؤجبابالزينةينتلرئهاما

وتفلهاالتلل!بيتمقآختارهنفتياتجبعء

ح.ا.2رج:شوشنة203

ث!اول.ئلهوشمردخاىإدأ.شاولوالد.قبثى5:

.اح:!رج

وعضلأ.!2.الئسادايىفيخلأحستنيإلىمغهن

وأقايىبهاشعتهاأستيرتخبرالممردخاييؤصيه

بالأمر.

دارأماتميومكليتت!ث!ىمردخايماوكان11

لها.تخذثوماأستيرسلامإغنلتستعلغالئساء

لهاالمعينيالوتبفيتدخلتتا؟كلوكاتت12

تقضيئأنتعذوذيلث،أحشويروش!التيلثعلى

الئقليدبح!بالنساءدايىفطشهراع!ثترأثتي

وستةالمريريبأئهرستةفتتغالرالمتقعء،

وحين213.بالنساخاصهوأدهالؤبأطيالباش!هر

القيلثداراليءاالنطدايىينتذهبكانت

فيتذهحباكانت4.تطلحبماككلهايعطى

الثاني!2التسادارإلىالضباح-فيؤترجعالقمماء

وحارسالتيلثخصيشتعشتغار،بغهد،

إلآالضيلثعلىتدخلتعودلاثتمتجوارييما،

بآسجها.فئدغىالتيلثبإراده

القيلثعلىأستيردخوليوذتجاءفلما

المللثخصهيجايقالةماإلأشيئاظفثلم

كلإعجالتتنالتتكالأنها،2النساوحايىص!

?،
القيلثإلىاستيرفايخذت16راها.قن

العاشيرالش!هرفي،ئفيههدارف!أحشويروثى

مقالس!ابع!الس!ن!ف!،طيبيتثهرهؤائذكا

النساءصجميععلىأستيرالضيلثفأخمبأ7.مفيهيما

جميعينأكئروغطم!برضاةوخظتت

وجغتهارأصيهاعلالمفلثتاقيفوضبئ،العذارى

وليقةالميلثغيلئئم89.ؤشنيمكانقيكة

.قم795نجوخذفمرينةاليهذانظم:6

البابلي.الاصم:أضير.للفتاةال!وديالاصم:هدصه!7
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تكريفاتملكي!وأعيال!يىجاي!يجميعصعظيمة

جميعفيراحةيوتموأعقنلأستيز،

شخئتة.قلكئةعطاياوأعطى،4صالأقاليم

إلىالفتياقيسافيمغأستيرئمقثولفا91

يناحذاأخترتتك!لم02الثانييماالئساءدار

لأن،ئردخايبؤصييماعتلأوشعبهاأقاريها

وتسبفيكاتتكمامردخايتطيعكاتتأستير

لها.تربتييما

مردخايكانتيت!ما،الأتاميلكوفي21

خص!ا،وترشىبغثانتعتمالميلثيبالبجالس!ا

أحشويروثنالتيلثعلى،البالبوحايىساالتيلث

بالأمرمردخايفغيم22.غذزاقتل!علوكزمما

ماالقيلثإلىتمقثوهذ؟القيكةأستيروأحتر

كنبالبحثالقيلثفأتر23.ئردخاممبلهاقاتة

الرخلينغفقصحيخاوجدةولما،الخترضحه

أخبايىيهتالبفيذيلثوذون،خث!بهعلىكلئهما

لنبلت.امءماأ"مصئالأا

هامانمؤامرة

أحشويروشىالقيلثرغذيلثوتعذ3

تونوجغقهالأجاجيءقمداتابنيهامانمقاتم

اتذينالخشتمص-جميغوأمر3،ؤررائهصجميع

أمما.،يهامانوتسحدواتركفواأنالقيلثببالب

فقاك3.لهتسحاولاتركعكانفا،مردخاي

يوناأعلن:أو.الأقاليمجميعفيراحةيومأعلن:18

الفرا:.منالأقاليمجميعفيهأراح

أعماليدوفواأنالأقدموذاعتاد:الأيامأخبارنحر:23

.ا:6رج.الملكيةالحولياتفيملوكهم

وعدوالعمال!قيينمالثهوأجاج،الأجاجي:3013

.15:صمارج.شاول

و3

؟!الضيكأمر-تعصيايماذا:لئردخمايالخشتم

تس!!.ولافيوظتوما.يلثلهة-كا.ا4 روبولو.بمولور

6،ئرد!اتئئتهلليرواهاممانفاختروا،لفم

ظفا3-5.تهودي؟أ!لهأخبزفملأثه،،تق!ريإجمه-على

تسحا!ته2ولاتركعلاهردخاقيأن!هامان4غيئ

تهودفي،،ئردخاقىأنغيئولما6،كضئاأمتلأ

:رلطا،ؤحذةيهيكهأنيرذفمعيتييمايضغر

فأائذينالهودجميغيهيلثأنعلىعرتم

القملكة.

يب!مان!،223شوهؤائذيالأوليالثحهروفي

أقز،أحشويروشىيلفيلثغشئرةالثانية.ال!ئةفب

الفرغة،أي،الفوزأماقةئفقىبأنهامانر

ما-عزتمتجريفيهمااللذينوالشح!راليوتمليعئيئ

الثهرينعثترالثآيذهؤاليومفإذاعليإ،

آذار.ثهرهؤائذيعثترالثاني

أحشويروشن-:.للمللثوقاكهامانفذهب8

فيالشعوبتينمتقرقمنتشيرشدب"يوتجد

-ليللثمخايفةقوانينفم،تملكيلثأتاليمسصجميع

فلا،الميلثيقوانيزخملونفبمولا،ال!ثتعودب

خ!ن-إن،أرىفأنا09يتركهمأنالقيلثينقغ

خأفينوأنابإبادييمأمراتكتتأن،تذلجثزأيي

خزائقإلىئحتلالمضةينينطارآلافيعشترة

.ا-فترغ!.العقلهذايتؤكونلقنالقيلث

بقهامانإلىوأعطاةبدهمق*خالمهالملل!

كلامههلأو:تصرفهعلىمردخاىبثبتهل؟4

صحبح.

صيخره-الذيالمالمنالملكتعوضالفضةهذه:9

الورد.إبادةب!بب

-بأنلحاملهيححوهوالد"إلى-ومزالخانم150

ثاء.كيفمااللكباسيتصرف



أسنبر3

له:وقاك11أليهويرئضطهدصالأجاجيئ!داتا

الهودمم!ال!ث!عبأهبلثوأنابالفض!ةإخمأإ

".تشاةكمايهم!قل

في،التيلثديوال!كتةهاممانفآستدغى12

وامرفم،الأؤليال!مئصينعشترالثال!ثالبرم!ص

ولاةوالى،الميلثنوالبإلىيكتموأدأن"

ه،!ء.

بحم!بواحدكل،الشعولب2ؤؤتجهاصالأقاليم

أحشوبروش!المللثباسمرسائل،وئغيهيئتيه

،صصلم

جميعإلىالسعاهمغوارسيلت13وخانييما،

أمواليبستائبيأئزوف!االقملكيما،أفالبمء

بكر؟عنوقتيهمبهموالفتلثالهودجبعء

يويمفي،ونجساإوأطفالأوشئيوخافتبائا،أببيم

عشترالثانيالش!هرمنعثترالثايصثهؤواحد

أيضاالرصصايلهذهوليئ14آذاز.شؤهؤائذي

!

يذللثالاسيعدابإلىالشعولبجميغتدعو

.صلبوما

القيلث،أتزكمائسرجمينالسمعاةفخزقيأ5

ص،،،05

شوشنفيالرسالةتضموناذقيانلعذ

يمعاترهوهامانالميلثوجقسنالعاصميما،

آضطرالب.فطالمدينةشموش!نبيماالخمر؟

بأستيريستعينمردخاى

حذتمابكلئردخافيغيتمفلقا4

إلىوخرخوزماذايسئخاعقيماوألقىئياتةتزن

وجاء2،مر"اعظيماصراخاو!رخالمدين!وست!

وهؤأحدتدخلهلاوكانالمللثبالبأمامإلى

إلييماوردإقليمكلفيوكان3.اتمسئحلايس!

ح.3:6يونرج:الرمادألقى:403

906و4

وضوماليوبعنذعظيمحزنوحكمهالتللثأمر

الرماذعقيهمءالكيرونوألقى،وغويلوئكا:

والمسئغ".

وأخبروهاوجضيانهاأستيرجواريفجاتت4

لتلتستهائياباوأرستتتحذأفآغتمت،بالأمر

فآستدغت05فرقضنيدئحهغنهوتزغدخايمز

كانائذيالمللثيخصيالزأخذ،قتاخأستير

فردخايإلىيذقبأنوأقرثة،يجدتيهاعيتة

هكذا.يتضرممتولماذاخرىماجمنهلتستعيتم

المديةساحهإلى،ئردخايإلىقتاخفخرقي

يكلمردخا!بفأنجره7،التيلثبالبأمماتمالتي

هامانوكذائذيالمضيماوبيفدايىتهخدتما

الهودغزتعويضساالقللثيخزائزبتذيه

نمبالمعطىصالحكمنسخةوأعطاة8،ليبيذهم

نأجمنةوطقت،اليهوببإهلافيوالقاضيث!وشتن

تدخلبأنويوصيهاويخبرهاأستيرعق!ايطيئ

ينيذييماتينوتتؤسئلإليإلتتضزغالميلثعلى

بكلامأشيروأخترقتاخفجاة09شعبهاأجل

نأيفتاخوقاتتأستيرفعادث01.فردخاي

الميلثجمععبيدأبأن1مردخاييخبز

وأزخلأفيأنتعقمونالتيلثأتاليمصوشئعولب

ينالذايخلئ!ال!ئاخ!إلىالتيلثعلىدخلأمرأؤ

إلأبالموبعقييمايقضىفالقانونةئدغىأنغير

ماوأنا،قحياالذهبضولجانالقيلثتهقاإذا

يوما.ثلائينمنذالقيلثعلللاخوليدعي!ت

،،
أستمر،بكلاممردخائاخبرأفلما2

أنلثتطنى"لا:الجواقيهذاإليهاأرستل13



أشير0614

نإ".الموربصجميعدونالقيلثتيبقيتنجين

والخلاعالفرج2فعتتجيالوق!بهذافيسك!ت

أبيلثوتيتوأذتي،آخرولمكال!ببنيليهو؟

الوقبهذألمثلزبما؟تدريوتن.تهلكون

علأستيرفأجابت15؟"المفلثإلىوطحب

اتذيناليودكلوآجقغ"إذقث16:فردخاي

تشزبواولاتاكلواولالأجليوضومواش!وشتنفب

تعكمنصوموحواريوأنايقيال!يها،أتامئلائة

يلقانوت،يخلاناالقيلثعلأدخلذلأوتعذ

مردخايفعمل17."هلكتفأكونهلك!تفإن

أستير.بهأقرتةمايكل

الملكإلىتدخلأستير

أضتير،يصيامالثايثاليوموفي5

دايىشاحهفيووققتالمفلثثيال!لبستت

وكان،التيلبقاع!قباتةاخلئيما،الاالتيلث

فلما2.القاعيمابابأفواجهةصفيعرشيإعلىجال!مئا

فقذ،إعجابة-نالتالس!احةفبوايقةأستيررأى

فتقاتتبيد؟،اتذيالذهمب"ضولجانلها

القيلث:لهافقاك3الضوتجالإ.رأمنولش!تت

يمح!ولوكانمطلبلثوماأستير؟ياتلث"ما

"إن:أستيرفأجابت4؟أفيفا"عطيهالقملكه

هذاهامانفلتحضز،القيلث%دهاجمنذكخسئن

فقاك5لا.للثأعذذئهااثتيالوقيإلىاليوتم

علىيفغلأنهامان"أخيبرو):يرجالهالقللث

التيلثجاءثمأسشر،.قالتكماعخلى

الذ.تدخلإلىتلمغ:آخرمكانمن:14

-4:11رج.الذبصولحانلهامذ:502

الخبة.علىيعلقونالخونةالمتآمرونكانت14

وه

جمنذمالأستيرالحللثفقاك6.الوليقيماإلىوهامان!

فا"عطيهشطثبلث"ما:المثترالبكؤوصىدارت

القمل!ةنصفكانولومرادفيو!ا،للث

وما؟قطتبي"ما:أستيرفقالت7فأقضته!-

الملك،أيهايرضاكأح!كنتإن8؟مرادي

وتقضيمطلبيتعط!نيأنجمندكحنوإن

الو!هإلىغدايراطثهامانفذغ،ئرادي

كل،صء،

ايهااجيئلثوهناكإليهادغويمماالتيالئانييما

."تطتبيهؤماالقيلث

منمث!رغقرخااليومذيلثهامانفخرخ9

يقثملمالميلثيبالبمردخايرأىولما،/الصديى

.؟إلأ.أئةغيطا.علييما.آثنلأ،يتحركولمله

فأحضروأرستلتييهإلىوجاءنف!متهضتط

بعظيم2ا!وحاثهمزارلثىوروتجتهأصدتاءة

علىمكاتتهالقيلثرتغكي!تنييماكر؟ثروته

:هامانوتاك12.القملكةويهبايىالرؤصاء

الو!يماإلىن!علمأشيرفالميكة،ذيلث"وفوق

أيفسادغئتيواليوتم،وأناالقلكإلأكملتهااثتي

كلةهذاليهن013كداثانيبماوقيإلىالقيلثغ

الهودممنئردخاقيأزىدثثماجمنديشى!كلآ

روتجئهزازشىافقاتت4((.المللثيالبجالسئا

خمسينبعلؤخسبةإصغ!:أصلإقائيماوجمغ

عقيهافيعئقالميلثكئم-وغدا؟راكا،

الوتيإلىالقيلثمغآدخلئم،ئردخافي

وصتغهامانجمنذالرأيهذافخ!نترخا".

ء.الخمثتة

!عالمحكومبذلأنالحاكمأرادوإذا.2:23رج

جذا.عاليةالخثبةمحعل



أستير6

صدخاييكرمالملك

نأفأمر،المللثأيىقالليقةيللثوفي6

أمما!ه"،ليقرا!الأئامأخباربكحالبئؤتى

وتازثنتغتاناأنأخترمزدخاقيأن"فييما؟فؤتجذ

نجابيماوحر)ميىالقيلثيخصيالبمقهماالفذيني

فقاذ3+ع!أجشويروشنالقيلثتئلعلىعرما

التكريمينمردخافيناكداماذا:استللثا

كانوااتذبنفقال3"هذاعحل!جز)2والئعظيمص

شيئا.لا.تتلدالم:ال!اعهيللثنبتخدمونه

دارفيالرميسب"من:خدمهالمللثفسأذ4

خمارفيهامانوكان؟"الليقةهذ؟القصر

مردخايتعليتيلبئالميلثليكفمجاءالذار،

خذم!:فأنجابئ*51.تهأغاهاافطالخشتيماعلى

الملل!:فقالالدار".قب-واتف!هامان

"كيف:الحللثلهقالدخلفلما06""أديخفوة

فقاك؟!يكرتهأنفيالقيلثترغبزجليكرم

ألقفيالمللثيرغمب"مننفدييما:فيهاممان

يرغبإمن:للقيلثوقاك7؟،يئيأكتزيكرته

القللثيثيالبيأتوته8بكرمهأنفيالتيلث

المفلثتاجويوضحالميلثتركحهائذممطوبالفرسى

زخلتدإلىوالفرسالتيالثوئ!تئم09رأسيهعلى

تنفيليونالزغماءويهبايىالقيلثحاشي!ين

على-ويريه!وته،يكرقهأننطالميلثترغب

أماتة:وئنادونالمدينيما،ساحيمافيالفرسي

أصةالتيلثترغ!ثاتذيالرجليكرئمهكذا5

))أسرخ:يهامانالضيلث"افقاكيكرته"".

وآعقل،فل!تكما،والفرعىالئيالتوخذ

23!.:2رج:الأيامأخبارحماب:601

.21-2023رج:2

611و7

ببالبالجالسيىال!يهودىيمردخاقيهكذا

قلتهجمماواحد؟ب!لجمةالعما!تفملولا،القيلث

وألتسىوالفرشالتجالبهاماد"فأخذ."أنت

أمماقه؟ونادئالمدينهساحيمافيوأركجهمردخاقي

نأفبالميلىيرغ!ائذيالرجليكرم"هكذا

".ئكرقة

اصايث،ابالبإلمامردخاكبورتجع12

الرأسمغالىحزيئاتييهإلىهامانوأسرغ

مانجكلأصدقائيماوجميغزوتجتهزازشىوأختر13

إن":!وجتةوزارلثىشستشازوةفقال.لهخرى

تسقطمكانتلثابتدأتائذيمردخاكبكان

تعذ،عقيإتقؤىفلا،الييهودتسلينهؤأمامه

لا.يديهبينتسقطأنتبل

يخصيانجاةمغهيتكلمونهها"!وفيما

التيالولمح!إلىمسرعينهامانوأخذواالصللث

أستير.أغذئها

هامانسقوط

أسييرؤليضهإلمطوهامانالقيلثفجاء7

جمنذماالتيلثلهافقال.الئانيصاليومفي2الملك!

أستيريامطثبلثها9:المثمرالبكؤوسىدارت

،،

يصفولووما.مرادفيللث؟فاعطيهالقلكة

الملكة:-أصتيرفأجاتت3فا"قضيه؟،قمقكتي

خحنوإن،القللثأيهايرضاكخظيست"إن

ئرادأضبيوحياةمطثباحياتيليفهثجمندك

والقئلىللهلاكلمح!ببيأنامباعونلأننا4

تسكت،2وإماعبيدامباعينفلوكخا،والإبادة

كرامته.فيشاركهفرسهوركبالملكثبابلب!من9:
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غنئقوضنأنتقدزلاستضطهذنااتذيليهن

8".القيلثأيهابلثتلخقائذيالضرر

هؤ؟وأينهؤ"قن:القيلثلهافقاك5

هذايعقلأنقلبهلننحئىيتجاستركي!

هاممانهذا"هؤ:أستيرفأحاتت36"العقل

وغاونا".مضطهدناالخبي!ث

وقاتم7ءوالقلكإالتيلثأماتمهاممانفآزتغذ

حديقةإلىال!ئرال!مائد؟عنغاضحاالمللث

-القيكةأشيبريتؤسثلهامانوق!فبما،القمر

التيلثأنرأىائذيال!ث!رينحياتةننمذأن

بإ.ينزلهأنعلىعاقيم

إلىالقصرحديق!ينالقيلثرتجعولما8

المريرعلىرايهعاهامانوجدال!ث!رالبمايد؟

أئريذ9:التيذفقاك،أستيرعقييماتجيسناتذي

وحاتما؟"تيتيفيأيضاالقيكةتغتضتأن

وجةغالواالميلثقمصينالكلامهذاخرقي

.همانها

أماآائذينالخصيال!أحا،حربونةفقاك9

هامانصتغهاائتيالخثتبةإها:القيلث

التيلث!خقنيبخيرتكلتمائذيلفردخاقي

دراكا!.خمسونعلوهاهامانبضبفيمتصوبه

افعلقوة0عقها".هامان"علقوا:الملل!نقال

القيلئي.غضبوسكن،عليها

كثطأوة.يلحقكالذيالضرريعوض:704

هنا-إلىتأقيأنإلىيحاجة

!عحكمالملكأنفهموالأضهمهاممانوجهكطوا8:

.بالموت

.21-2:23رج:الملكحياةكلمتهأنفذت:9

أحشويروثرأعطىاليومذيلثلنن8

الميك!لأسييرالهودعذؤهامانتي!تالقللث

أسنيرلأن،القيلثأمامإلىئردخافيوجات

ائذخطهخاتضةالتللثفتزتج2،لهابقراتييماأخترتة

إ-لمردخايوأعطاةهاممانمننزعهكان

هانانتيبعلكيلامردخاقيأستيروأفاتت

هامانتدأبيرإلغاء

الضللثتذممبتينفتكفقتأستيروعاذت3

نأإليهوتضرغتوبك!ثقذمي!جمنذوكغت

علىالث!رين"الأجاجي،هاماندبرةمائلغى

نحؤالذهبضوتجان"الميلثفقا4الورد.

القلكأمامووققتأستيرفقاقتأسنير،

كنتوإن،الميلثجمندخح!ن"إنوقاتت5

وئقمولا،مجقاظلبيرأىوإن،يرضاةأحظى

بنهامانكنتهمابيمايلفيتلاغافيكتب،تذييما

في")ئذيناليهودإهلافييأالأجاجيهمداتا

أرىأنأقدرفكيف6-المملكيماصأقاليمصجميع

أرىأنأقيزكي!،شعبيتناذأئذيال!مئر

أحشويروشىالقيلثفقاك7.جنسيتنيقلاك

أنا)ها؟اليهود!بولمردخاقيالتلكةلأستير

علىفعفقوةهؤوأثالأستير،هامانأعطيث

أنئمافآكتبا8.اليهودعلىيذكلرغلأنهالخشتبيما

وأختماةالميلببآصئمصتشاءاكمااليهوبإلى

الميلث،بآسئمصالمكتوبةاليهتابةلأن،يخاتمإ

.أح.:3رج:خاىه:802

ابن:الأجاجمط80-3:15رخةهاعاندبرهما:3

.اح:3رج.أجاخ

11:،رج:!ولحانالملكمد:4
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.11ئرذلايخاتميماالمختومة

الثايحبفي،الحاليفيالقيلثاكتبةفاقي9

ثهرهوائذيالثالثال!شهرمقواليضين

وأرصتلوةمردخايبهأمرماكلكتبرا،هسيوان

ورؤساءوالوكلاءالأعواني-وإلىالهودإلى

وال!ئبعةالمثه-إلىكوش!إلىالهمدين،،الأقاليم

شدبركلييهتاتييماإقليمكل،إقليماواليشرين

.امحتبوة.ولغتهميك!تابتهماليهودوإلى،لجغتهم

وأرسحلوكلحوختموةالميلضأحصويروش!بآسمء

وفي11.الضللثخيلينحيابعلىالم!عا؟

كلنبائذيناليالو؟كلىالقللثأنتم!الرساثلى

بإهلافيأنفسييم-غنلللإفاعصصبالتجمعمدي!

جممنوإقليمشدبكلقئىوإباد؟وقل

وستبوالأطفاذ،الئساءحتى،تضطهدهم

جميغفبواحديومديئوذيلث12،أملايههم

ينغثترالثايثوهؤأحشويروشنالتيل!أتاليمص

وكان039آذاز،شهرهؤائذيماعثرالثافيالشهرا

كلإلىالأمربهاوزدائتياليهنائ!مضمود!في

إلىالهوديذص؟تلاغءالشحعولب-ولجميعءإقليم

ينفي!ينتمموناثذيصاليوملذللثالاسيعداب

أعداثيم.

مسرعينالجيابعلىالحعاة14!خرخ

،.،

ض!وشنهكبالحكمواذيم،التيلثبامرمعجلين

المللطحضغمنمردخاكبوخزج015العاصمة

وتاج،والأبيفيالستقنجونيالمفلثيرداور

وأرجوالؤ،كتالؤوئياصب،ذقبمم!نتفيسى

.حزيران-أبارثويقابلجوانة9

لإبادةهامانحددهالذكطالتاريخعوآذار12:13

.13ة3رج.الص

اليهودوكم16.وأ!قختشوشتنمدينةوقرخت

كلوني17بالكراميماوالش!عوروالفرحالتهخة

وردخيث،فدينهم!ين!كل،فإقليمءإقليم

وسئرورفرغليهوبك!ان،وخكمةالتيلثأمر

ظثاقمصينكثيروصاز،آبتهاجويوئموو!ة

عقيهم.خلالهودخودتلأن،صهوداالأرض!

أعدائهممنال!يلادانتقام

الئانيالشهرينعشترالئالمثاليوموفي9

أمرتنفيذحانلما،آذاز!هرهؤ-اثذيعثتر

ص،ء

التسلطاليهوب2اعداوأرتخىوحكميماالقيلث

اليهودتسلطأنفكان"ذيلثآنقلت،عقييم

فب،مديهمفياليهودوآجتمع2.مبفضيهمعلى

علىليقبضوا،القيلثأحسثويروشن-أقاليمكل

يقصفلم،إليهمالإساءةتطلبونائذينصجميع

آستولىينهمإلخودتلأن،وجوههج!فيأحد

رؤسا!كلأركان3.الشعوببصجميععلى

القبلثوعماذوالولاةوالخكائمالأفالبم-

أستولصمردخايقخافةلأن،اليهوديساعدون

الميلث،تي!بف!سكبيرانفوذةكان4.عقيهم

فضرلت5-صالأقاليمصجميعيآيتعاظئموصيتة

كمابيموفتكوابالع!ينيأعدائهمجميغال!ود

وأهلكواالهودتتلالعاصمإثموشنوفب6.شاؤوا

ودلفونفرشنداتاوقتلوا7،زجلىمئ!خم!ن

وفرمشتا9وأربداتاوأدلباوفوراتا8وأسفاتا

أبنا!ع!ثترةوهم01وويزاتاوأريدايوأريساي

ح.2:أرخةشوشن:ا!ا

.3:13معق:ذلكاتب:901



أسنبر619!ا

لملكنهم3،تثلوهم.الو؟عدوهمداتابنهاممان

غنيمبما.إلىأيدتفمتماوا

القئلىمنمزبلى

بغددإحصاب!زيخغصالبومذيلثا؟!

الضيلث،إكالعاصميماشئوفئنفيالمقتوليى

نبوأهلكوااليود"قتل:الملكيمالأشييرفقاك13

ينرجليمئيماخص!نوحذهاالعاصميماشمويئتن

لبقعلوايكونونفاذا،الع!ثترةهامانبنوتييهم

فأعطيهقطل!لثفاوالآنالمملكيما؟صأقاليمباقي

افقاتت3؟أفأقضيهتعذفراذفي2وم!ا،إلث

لليهودفليب!غ،التيلزجمنذخ!ن"إن:أصتير

فعلواكماأيضماغدايفعلواأنثسوثتننطالذين

علىالع!ثترةهامان2تنيويعلقوا،صاليومهذافي

أمزةوادخبذلكالمللث"فأمر.إ!خشتباب

وأجتمغ15.الصثترةهامانبنيفعلقوا.شموشحنفي

الراقياليومص2.في،شعوشمنفيائذينال!يهودأيضا

فيزجلىمث!ئلاتوقتلوا،آذازشهريندثتر

غيمؤ.إلىأيلإتفمتماوالملكنفم،شئويسن

أقالبيمفيائذيناليهودسائروآجئمغ

ينوالاسزاحيماأثفييمغنللافاعصالقللث

لملكنفم،ألفاوسبعينخمسةفقتلوا،أعدائيم

اليومفبذللثفعلواا07غنيمةإلىأيديهمتمذوا

اليومفبوأسزاحواآذارشهرمينعمث!رالتالث

وأئآ018وفرحوقييرتموحعلوةمنةعثترالزاقي

ع!ث!رالثالثفيفآجتمعواشوشمنفيائذيناليهود

ش!رالخام!ىفيوآستراحواع!ثمرالرابموفيينه

جغللذيلث91ء.وفرحوتيبوتموجعلوةجمنة

كيزمائاال!اكنون،القرىفياتذيناليهود

بوتمآزازشهرينعثرالراقياليوتم،ئسؤقئ

!مهمغالعطاياوتبادليخيرويوتموو!ةفرح

تعفي.

ايودإلىمردخايرس!ائل

وأردزالأحدالثهذ؟مزدخاممبكت!ت.

أتالييمصجميعيائذبنالهوذجمبعصإلىرساثل

19.أقصاهاإلمطأدناهاينأحشويروشنالقللث

يق2ع!ئزالراقيفييعيدواأنعليهمواوجسب21

كلفبينهععث!رالخامس!والومصآذارشهر

اليهر،فهماأسزاخالفذينياليوتينيفي22،ستنإ

2الخزنلفمتحؤدائذيالمثثهرفب،أعدائهيممن

أبتهاج،22؟يومإلىفرخ:والنواخإلىفيه

العطابا.!وثباذلبوفرحوئييوقيليجعلوفما

للفقرا!والإحسالب،تعضيمغتعفمهم

ب!2كت!تومابإجراييماآبتدأواماالبهودفاتخذ23

هامانكانولفا24.ل!مقانوئامردخاكبإليهم

وفىىالبهو؟صجميعغدؤالأجاجيهمداتابن

ليفنتفم2اقرعةأفيئوزاوألقىلبهيكهمعقيهم

أمامإلىجاءتافبأستيرلولا25،وئبيذهم

رأقيعلىيرتدأنجمنهبرسالةفأمر،الميلث

وأنال!يهودعلىدبرةاثذيالخبجسثتدبيرةهامان

دعأفلذيلث26الخشتبابعلىوبموةهؤيعتق

فوز!لفظهمنفوريماليوتيزهذجمزالحورد

تسييموعلىأنفمميهمعلىوأوجبوةاليهودقرضى27

تعييذفمائبطللاأنبهثمتتيئقنكلوعلى

كلويأ28جيلكلفيويعيدهمااليوينبهذيني

لهم.إذلالأعلفواولكغ012(7-آ)رجخعلواهامانبنىولكن!13



615هاو9أسن!

فوريتميوقيئوأن،مدينةكلإقليمكلعثير؟

يفحىولااليهودأعيادمنيبطلالقلاهذي!

الآتييما.الأجياليعندكرهحالي

أبيحايملي!القيكةأدتيركتبت92

رسال!لإثبابسئلطهلكلاليردي،وئردخافي

جميعإلىبالرشاثلوأرصلا03هذ؟الثانيهفوريتم

ينإقليضاوالجشرينوال!ئعيماالمئيمافبالي!د

ال!م!لاملليردفيهايتمنيالطأحشويروشىطكة

فوريتميوتيئلإثبابويدعؤانيم31والأمان

اليهودي!مردخايفرضىكماأوقاتهماكيئهذين

وعلىأنفسييمعلىأوجبواوكما،اليهكةوأستير

وأثبت032والنوإحصالضيامسأمورالآتييماأجياييم

مادى.ح2:23رج:الأياع!أخباركتاب:5102

ح.3ةارج:ونارس

أستيرأمر

ال!جل.

كيتتهذ؟فوريتمتمأحكا

يخأضريبةأححثويروص!الميلثوفرضن51

وجميع2ال!حر.وتجزاثراليايتيماعلىقملكييما

وفذزتهيختروقيالقيلثغمقهاائتيالأعمالي

فيمكتوبةمقامأعلىإلىمردخاقيرغكي!

وفارس!،ماديلملوفي8الأيامأخباركتالب

أحسشويروشنتعذالثانيئمردخآيكانكي!3

تنيئعطمصجمنذومقبولأاليهودضيئوعظيقما

بالم!ئلايمويتكئئميشعبهالخيرتطفث،تويه

ججسييما.أبناءيجميع-



ألي

يوب

مة:المقذ

الحياةكمرته،فيهعيبولاصالحرجلأتوبأ-2()فإنبالقولالكتابهذايبدأ

مصلحة؟أمانتهفيأليسلكن،لرئهأمينوهو،بخيراخها

لربئأهيئابتيفهل.وصحتهوأولادهوأملاكهمالهخسر:شيءكلفيهخسروقتوجاء

به؟حلماركم

المصاثب؟هذهكلبهحلتفلماذاالعاذلالإلههوكانفإذأ؟اللههومن.أئوبويئساءل

البراهينالهفيقدمون،خطاياهعلىقصاصمصائبهأنيقنعودأنأصدقائهمنئلائةوحاول

ائذيالظلمواص!لهممقدمانظرتهمفيعارضأئوبأما،الخاطىوتعاصةالبارسعادةعنالتقيدية

02خطيئةأيةمنبريءأنهويرذد،اللهعنأصدقاؤهاثتي"يرحمهاالصورةعلىيثورثمالبشر.يعيشه

3-131.إفالحوارمعغعليهيسيطرشعريبأسلوبكلههذاويجري

يرسلاللهأنأئوبإقناعمحاولا،32-37()فألوواحمهآخرشخصالحوارفييتدخلثم

يفعل.مايفعللمادااللهيسألأنلأحديحقلاحالأيةوعلى.الإنسانلئحذيرالألم

.جديدةأسثلةيطرحبل،الجوابيقدمفلا6(:ا-38042)فاقهيتدخلوأخيرا

الله.هومنيعرفأندوناللهعلىتكلموأنه،بخطأهأئوبيعترفوهنا

عليهكمأئوبأناللهفيؤكد،7-17(:42أفأئوبإلىبالعودةالكتابوينتهى

خسر.ماضعفلهالرلثيردثم.بالصواب

الوم،ذواتناعلىنحنونطرحه،أئوبيطرحهاتذيالمؤالهوهذاحقا؟الفههومن

والصورالأص!نامإزالةعلىفيساعدنا،اللهعنتصوراتنايننيأئوبيقيتا.نحننحسبهمافيتزعزع

عنفيهوماالإنجيلتعليملتقبليهيئنا،المسبقةأفكارناأتوبيهدموإذ،عقولنافيعنهالخاطئة

جديد.

أئوبيجربنالشيط

آسمهرجلعوص!أرضيىفيكان!

تخالتمستقيفاتزيهاالزجلهذاوكان،أيولص

المث!رء.عنويحياالله

ئناب.وئلاثكلتنينسبعةلأيولتوولذ

وثلاثة،الغنممقآلافيس!عةاشطص-وكا:3 .ءصموسا

01.المضطقدبعنىربخاأيوب.2أ:!مرارج.المتالبحرثر!جنوي!،أدومأرضفيتقععوصأرض:1،1



617أبوبا

وخضم!،بقمالم؟قامث!رخض!ن،جتلآلأفي

الرجلذللثفكان.كثيرونعبياوله،أتالزشة

جميعا.المشرقأبنادأعغ

تيبفيو!ةويقيمونتذهبونتنوةوكان4

أخواييموتستدعون،بذور؟جمنهمواحل!كل

أئامنمتفإذا05مغغموتشرئنئليأكثنافلات

فيصياالغدفييبكرأ!لولبكانوليضةبهل

فيطهرهم،.ينهمواحدكلغنمرتات

الذعلىوتجافواخطثوابي"لعل:يقولوكان

كليفغلائود!كانهكذاقلويهم".قي

.الأئام

الرب"،أماتمللئثولييوئاالملايكةوجاء6

الرب!فقاك7.تينهمأيضاالمث!يطان7وني

الش!يطان:فأجالب؟،جئعتأين!ين:للثئيطالق

تهفقاذ08"فبهاوالس!يرالأرضيىفيالتخوليأين

أيولث؟عبديآسباظثأسترعىهل9الرب!:

نزيهرجللأنهالأرفيفيلةمثيللافهو

فأجاقي09الثر"غنوتحيااللةيخا!تمستقيم

أما01؟محائاالرب"4دودثأأيخامث":!ال!يطان

ينته3يثيكلوخوكتيييماوخوكخوتةصئخت

مواشييمافآنتدثترتأعماتةبازكتأما؟جقيماكل

كلوئحىالآنيذكماوليهن11؟الأرضيفي

فيعليلثئخذدثكي!فترى،له8شي

وجهلثإ.

كلأجغلأناهالا:يلث!يطالبالرثفىفقاكا2

سهم.فيفد:وأ.نجطهرم:5

.01ج12رؤرجتالمشتكيأوالثيطان:9

علىدأبواالعريةالجزيرةجنويشبدو:سبأبنو:15

الترو.

تفذلاإلييماولكيئ،بدكقبقتيفيته8شي

الرد!.وج!أمامينالش!يطانوخرخيذكاإ.

لهل!ءبخسركلأئوب

كانواوتنايإألولتبنيأنيوئماوحذت13

أخيهيمتيسبفيخمرأوي!ثربونيأكلون

:وقاكأ!بولتإلىزسو،فأقتل14،الأكبر

يجايبها،ترعىوالحميرتحرثالبقر"كاتب

الرغيانوقتلواوأخذوها!ستبأتنوعقيهافآنقف!15

،.يهخبركؤحديأناوتجوث،ال!يييحا

رقاذ:آخرأقتل،يتكلئمهؤوفيما16

الغتتموأحرقب2السمماينالق!ناز"سقطت

ؤحديأناؤنخوث،وأكقتفموالرعيان

خيرك((.19

وقاذ:آخرأقبل،يتكلئمهؤوفيما17

على"الكلدانيينينجمصاباتثلاث"هحمت

الح!يني،بحدالرعيانوقتلواوأخذوهاالجمالي

".لأخيركوحديأناوتخولث

:-وقاكآخرأقبل،يتكلمهؤوفيما18

فيخمراويثربرنيأكلونوتنائلثتنوك!كان

شديدةريغفهثت91،الأكبرأخييمستيب

ال!يبزواياوصدمتالقفرغبرينطلعت

أناونحوت،فاتواعتي!مفسقطت،الأرقيص

لا.ياخبركوحدي

رأسييما"شتعروتجزثوتهوضتقأهلولثفقاتم02

"عر؟أذا:وتاك21ساجداالأرصعلىووغ

شرتيشمال!من،الصحراءمنبدو:الكلدانيين:17

الربب.ابزيرة

.الحزنعلامهةثعرهجز،ئوبهضق:02

.ح14:5اررج
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صء4*،ءكل
هناكإلىاعودوعريانااميتطزينخرخت

.1(الرلث-آسمتبازذأخذوالربصأعطىالرلث

!!

غيمتولا،كليماهذأمعايولمح!خطىوما22

اثإول.على

ثانيةأئوبيجربالشبطان

الرئث،أمامللمثرلىيوفاالملائكةوجاء2

يلثميطالط:اشلثفقاك02تينهمالشئيطانوجاء

"ين:ال!ثصيطانكلفأجاقيجثت؟"أين))مق

تهفقاك3فها،0والسميرالأرضيىفيالتخولي

اثولث؟عبديأنيباظثآسترعى"هلى:الرلث

نزيهدزجللأ"نهالأرضيىفيلهضثيللافهو

الآنوإلى،الئرغزوتحيذاللةتخادثئستقيئم

عتييماخزضتني"أئلثمغ،ب!زاقييمائتمس!لثهو

"تجا:الث!يطانفأجالت4سم!ب!.دود!مين

فسييما.خنتبذلهالإنسانكلتميكهماكل!بجلده

فترى،وتحقهعطشهوم!ىيدكماوليهن5

إ.وجهلثفيعتيلثيخافيهيص

فيالآنهؤ"ها:لل!ث!ي!طالإالردثفقاك6

حياتهكل،.آحفأوليهز،يدكتبضة

اؤبءوجهأمامينالش!يطانوخرص!7

قحيماإلىصقدمهباطنيينيالجرلبأئ!ل!وضرل!

ليحلثالخز!تمقش!قفةاثو!فأخذ8رأسيه

الؤما؟.علجالسىوهؤبهاجمتده

الآنإلى"أتبقىآمرأئه":تهفقاتت9

"اومثالت!علىجالث؟يتزاهيكمتتس!كا

معيتا.عملأإليهينسبلمأراللهعلىعتبولا22:

أدوميةمدينةوهىتيمانمن؟التيمافي:2011

قيلةمن:الوحي94:70اررجأهلهابحكةأئرت

3و2و

كلامهذا"كلاملبأيدود!:لهافقاك01
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نعيم،فيأئامهمبقضون13

.سلامفيالموتو!بطون

ييص.ص

عنا،إإبتجا:دلإيقولون"ا

طرقلث.ن!عرتأننريدلمفلا

نعحذة،حئىالقديرهؤقن5

؟،ذتجوناةإننستفباوماذا

أيدي!م،فيالأشراليثسعادة

8.التإينبعيدوتفكيرهم

الأشرارسيرافيآنطقأهل

نكتة؟بيمترلتأو

الريحمقثنيكالئبزفصاروا

الزوتعة؟وجيمافيأوكالعصافه

لتنيهم؟ذنوتهماللهأتد"يخر91

فيعلموق:الآنيجازؤني!هم

بعيونجيمقلاكهمترون.

القدير.غض!تويتخرعون

رر،كل

بيوتيمضصيرتهمهيملمحاذا31

"؟التحتومةأعمازهمتقضونبذما

المعرفة؟يعفمهمنالله22

الأعالمط.فيتنتدينائذيوهؤ

شتبابهجمزفييموثقنهناك33

9.والقناالسئعاد؟ئنتهىلك

ضتخفاقليئال!تجنباة"2

كل"
طريء.جمظاييماومخ

بعيلىعق.

/.يئرلرم:أوأعمارم:21

6+
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بترافئبموثتنوفناك25

ال!ئعاد؟.طعتميذوقأنغيرين

الترالب.فييضطجعال!كلاهما26

.الاهـودجتديهما-ويكص!و

أفكازكمأعرمث،نعيم27

ظلما.ليتنوونهوما

الالاكيإ؟تيث"أين:تقولون28

ال!ئزير؟"مسيهنيخيتةوأين

الطريتي،عابريسألتمهكذا92

إليه.ذليلكمتجهلتمحين

الئكبيماساعةالع!زيريخفمىألا03

ينجو؟الغضسبيومءوفي

قسيكة؟تهئتئيئفمق31

فغل؟ماعلىئجازي!وتن

المقابرإلىخملآئحقل32

تديإ"علىالحراسىوتس!

تأتييما،فيالناسيجبيغيمثي3

.الواديترال!يطي!بوله

تعزؤنني!نجافي،إدا"3

".يخداغإلأأقىاكموما

أبوب

في:الئيمازأليفال!فأجا22

اللة؟العايل"أينفغ

نفته.إلاينقعلافالعايل

تبررتإذاالقديريرضىهل3

؟هطرظثقوتإذاي!شفيذأو

6-8-35:رج220:2-3

.12-24:6،13ئث؟25-22:26قخر:6

22و2

لوديل!لقواكعلى"هل

محاكمة؟نيمعلثويدخل

جسيمة،أنتشروزك5

لها؟حذلاؤاثاهلث

خقبغيرأخيلثينإرتقنست

8؟ثياتغالغراةوشلبت

،ما!العطثانوخرمت

؟خبركالخوعانوخزست

الأرضيىكلآمتلكتبتطثيذ8

.فجهاهسكتتءرفيعومجاه

فارغابالأرايئأرستلت-

التتامى.أذرغوحالمحت

المخاخلجثتحيطلاافكيص0

مفاحى؟زع!بئريغلثولا

فييما،ئبص!رلاظلامأو11

بغفرك.ميا؟ستيلأو

الئماوابأعلىفياللةا

?د

النجومذزىعلىويشرلت

صاللة؟يعتئمكي!قلتلذلث13

يدين؟الضبالبوراءأين

ئرى،فلاالسمحالثتحجبة16

تمشي.الئاوابقبيماوجملى

القديمةالشعايتمفتبغت

الأشراز؟وطثهافىيتيوني

أوانهمتحينأنقبلفقلكوا16

أساستهم،ال!يلوجردت

الأرضيحتئونالأقرياءقىكت؟بديلةترجمة8:

ف!ا.يكنونواتمثانحين
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كنا!"إليلثلنه:أقالوأ7

لنا؟،هالقديريفغلوماذا

خيرا.ئيوتفميملأائذيوهؤ18

."5إلأضرأرلمشوافويحكل

فت!ثمقتون،الضايقونينظرا9

ينهم.فتسخرونولأبرار

آنقرضواخصومناها:يقولون.

الناز!أكقئهاواثازفم

وصايخة،الئ!إلىتقرلث21

قناوك.يعودوبهذا

.هصكل،---22
ليإ،ينثريعتهولمبل

قليلث.فيكلامهوأويربخ

،بآئضاعالقديرإلىتبتفإن33

!س

مسيهنك،عنالظلتموابعدت

!اكا(ءالذهت-ص،2
سر".وحصي!ب!

الأودييماكحصىأوفيروستباثلث

كص-حذةصالفد-صص25
يبرويروجعل!

جمنذك،المضةينكنوزا

تهختلثالقديرفيكون26

وجقلث.بآعيزافيإلييماؤلرع

إليكفتستيغتهتصفي27

ئذورك.جميعينويعفيك

صطط،فتيئممميئاتطفث28

النوز.ئشرنطريملثوعلى

س!-
،!نرتمغاتضغ!تتهما92

لهم.:العبريةفي.وال!ريانيةاليرنايةفيهكذالنا:17

جحلوهأو:.16(:21)رجالأضرارثمررة!يح:18

!طهم.خار!

نبنى.:حرفئا.باثضاع؟23

خططيفثلاطهأو؟.ترنفعائضعتمهماة92

23و2

ء.بخشوعالناظرمعاللهلان

بريئاكانتنكليتحي

.اهيذييمالا!بطهائنحييما

963

ئول!:أل!فأجا32

،ةمزذترالاقسكوائ21

أنيني.ئثيراللهيل!فثفل

أجذةأينأعردثليتني

م!يهنيما!إلىأفيأوكيص

دعواقيأمامه،فأعرفى

حخحا.قميوأماص

ئجاوئحب،ماذاوأعرمث

لمط.يقوئةماوأفهم

،يحايهئني"تجبروتيماأبغطميما6

إلي؟يصغيأنعقيهأم

مستفيمخصمأننيفترى7

الرابخة.هيئدعوائوأن

اللة،أجذظلاضترةاأص8

به.أشعرنلاوضبا

أراةفلاال!شماليفيأطثبة9

ابصرة.فلاالخنولبإلىوأميل

أسفلث،كيصفتعردثهؤأما01

كالذهب،خرجثآمتختنىوإذا

خطاةعلىسازثقذمي"لأن

.حادثفاطريقهولزتت

ين.اقكبر

ويداكننو:أو:يدبهولطهارة(بنجيه)الخافى:03

.طامرتان

إلىأيحتاجأو:يحاكمنى؟جبروتهأبعظمة:23،6

ليحاكمنىآجبروته
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كنها،آبتغذت"طشتقتي!و!ايا2؟

فميما!كلامضدريفيوخمظت

يمنعهأفمنيختارلكنه13

فيفغل.نفحهوتشتهي

2،ما-.ث14
علىبيمادصىيحمم

،ء
+سوايبالكثيريناسؤة

أممات"،فرعييشتالذيث15

خوفي.تضاع!تأملتهكلما

قلبي،أوقنالذيهوالله16

ئخيفني.ائذيهؤوالقدير

الحايل!!ستوادةولاالنهلامألا7

وج!.ئغاليأ،نهلممغ

3أبوب

المصائر،عتييماتضىلاالقدير24

جزائ!يوتمعارفوةيرىولا

الثخوتميئقلونالأشرار3

.،-وتيحفظوتهاالقطعانوتسلبون

اليتييمحماريستاتون

الأرمقه.ثوزوترتهنون

الطريتي،عن4الففرأئزمجون4

ص،صكل

الارضى.مساك!نلخ!بىومنهم

الوحعي،كحمايىالقفرفي"فتهيمون

لأولادهم.طعامكنباحثين

يميكؤلها*لاحقولايحمدون6

اليونانية.فيهكذا.فهكلامصدد!قوحفظت:12

فيه.كلامزخرتنريضتىمنأكز:العبريئفي

رغمأصكتلمأو:.الحالكصوادهولأالظلاملا؟17

ما:أو.اقه،)بلالحالكالظلامئسكتيلاأو:الظلام

الليل.عنىيمغلم)الله(ولكن.الظلامقبلفبت

ناقلأحقلهتوبممنالإئانالربعةتمغ:2402

24و2

كروتفم.للأشرايىوتقطفون

يبا!ى،بلاعراةتبيتون7

لهم.3يهسالاالبردوفي

الجبالي،مطرينيتبفلون

يلقأوى.طثباالضخروخضنون

الثديغنالتتامىتخطفون

،هالقساكينأطفاكوترتهنون

لفميباسىلاغرأةفتذهبون.

.جائعونوهمالحرموعيلون

حخرينيبينالرثست"تعصرون

جمطاشى.وهمالقعاصر"ويدوسون

النحيبتخرجالمال!يغ

الخرحىنفوسوقستغي!ث

لقلاييم.يهتئملاواللة

الشيىكلتثوزقنفناك13

الزد!،طرنيعرلتولا

تستمر.لأشئلإوفي

القايلايقوئمالضباحصعنذ(1

واليسكيز،بالبائيويفئلث

كاللصي.بكونالفيليوفي

العتمة،تتزقص!الزانيعين9

وجههء.علىيناغالتضغها

الطلامفياليوتايرق6

النهايىص،فينفييماعلىوئغيق

.22:28أم!01:ههو؟91:14ثرج.الحدود

فيالعثمحمعونأو:يملكرفها.لاحقولامجصدون6:

.الحقول

ح.22:6رج9:

جدرانهمبئ:العبريةفيالمعاصر.ببنأوالمعاصر:،1

1()الثريرة
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الزز.يعرمتأنةيريالأ

،الموب!كطلتهفالصبح

،،ء

الرعب.فمملاه2يضي

الميا؟*وج!علىيخفافالأثراز18

الأرضى،فيملعونونصيبهم

كريمهم.إلىيتوجهمنولأ

،لثلجصا؟بميايبغيئ

بالخاطثي.الموثيبتبئكما

كال!ث!جر؟ينكسيرالشرير02

الاوذ.وتستطيئةالرجمتنساة

تعد.ينيذكرلاوأسمه

تيذ،لااقطالعايرإلىئسية21

الأرمقة.إلىئح!ينولا

بقؤتهالممتدربنئص!ملثالنة22

حياييم.علىيأمنونفلاويظهر

إلييما،فترتاحونالأمانيعطييمص23

طرقهم.ترايبالطعيناةوليهن

يزولون.ثئمقليلأبزتمعون

كالخشائثي،ويضمحلونيذبلون

الس!نابلى.كرؤوصىويقطعون

يكنمالنيينكمفمقوإلأ25

!.كلاميتفاهةعلىويبرهق

!!
الثوحي:بلذدفأجالت25

وتجل،غزلذ2)السلطان

فيه؟العمليبدأونلأكمالموتكظللهفالصبح:17

الصاح.معفهارمميبدأ:بديلةترجمة

...ضافالأيثرار:خقولرنانتمأما:فىيدالبعض:18

18-24أنالثراحيعنبر.أصحابهبراهنإلىأيوبيود

الحاد.النصمنحذفتصوفرمداخلةمنجزء

26و25

أعاليإ.فيصالعلامصاخوهؤ

جنور؟،عذديحصيتنهل

ء.نولىتظقرلامنوعلى

جمندةأحايتبرر"كيص

طاهزا؟القرأ؟مولودويكون

النوريعوزةنفسمهالقمر5

عيتيه.يصافيةجميروالكوايهب

!الشثزةهذ؟وهؤالإنسانفكيص6

!.الافىودةفالثوهؤآدتمآبنوأين

1!ا6

أ؟لوبا:فأجالت26

للضعيضئعيؤينلك2!يا

الواهنة!يلذراعصومخيمي

للجاهلىتعطيهاللمشوبئويا

بيما!ئغرفهليللقهم3

هذا؟كلامكثتؤجةايقن

ينلث؟خرجتروحوأرة

الأرضيتحتترتجذالأموابأروأخ5

رعماترتجفونوس!كانهاوالمياة

الردبأمماتممكشوفةالهاوية6

له.يخطاءلاوالهلاك

الفرانجعلالفضاءيئا

.العذمعلىالأرض!وئعفق

س!خيهفيالمياةيحبسى8

تحتها.الغيئمبتمر!ةلا

إلىبذهبأكي،ةكرومهمإلبنوخه.ح27:13رج

الحيد.

فيطرحموضوعإلىتتطرق:5-،201!ا

اقدادهوالمقطعهذاأنالثراحيعتبرلذا25:2-6

بلدد.لخطبة
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كاملأ!القمروجةيحج!ث9

غماته.عقييماوينثمر

-ص2ص"و01

الميا؟وجيماحولحدايرسم

!ءس

والظلقة.النورملتقىعنذ

تترعزغال!ثماع!أعمذة"

تهديلإه.ينغجحاوترتجا

2الوراإلىالبحريرجغبفؤيه

*.زهمتيحطموبذهاثيما

السئصاواب،أئازينهبتفخة13

."الهاربةالحثةشتفحبويد"ة

تآثرهعنلمحةهذاكانإن14

منه.نستعهقمسةوضدى

جبروتيما؟"ءرعذيديىكفتن

فقاك:الكلا،إلىأ!دودثوعاذ27

خقتي،أنكزائذيالله2"خي

!مرارةتلأفطائذيالقدير

حياةيننئدقةبيداتمما3

أننيفيالتإمقونفخة

شتقتايبال!حوءتنطيئلن4

بالمكر.يسانيبتلفظولأ

،ص.،،ه

كلاتكم؟ابرزانيماكي!5

55،4،-

نزاهتى.انكررولااموتوانا

-4

ارخ!يها،ولابتراةقياتتسئلث6

شيفىعلىيؤبرلبنيلاوضميري

كرسيه.عن:بديلةترجمةالقركاملأ.وجهة9

13.:9رخ:رهب:12

.ا:27اشق:3"

كالأيثرار.يعاتعدوىليت270:7

32.:18صم2؟25:26صمأرج

27و26أيوب

كالأيثرار!يعاقحبعاؤيليت7

الس!وءكفاجليدانوخصي

،ماتإذاالكافر2رجافما8

ينة؟روخةاللةآسنعادإذا

صرايخ!إلىيستمعالمحهأكان

ضيق؟ب!ينزلكانجمنذما

القديرعلىيتدللكانوهل1

حين؟كلفيإليهفيدعؤ

اقي!بقدراخبركمأ"

خبروب.بينجمنذةماأمحئئمأبم

شتهدتموةجميغاألتم

بالباطل؟تنطقونباكمفا

الت!عندالث!ريرحظ13

القديرمنالجاثرونصي!

فيل!يني،تنوةكشإن"أ

خبرا،تدثتعونلاوهم

بالوباء،يعوئونالباقونافيما

عقيهم.تبكينلاوأرايلهم

الترالبيثلالعضةجمغإن16

كالطيز،الملابسىوكوم

يل!ها،ائذيهوفالضديق17

2.التركطيرئهاوفضته

العنكبوب!كتيسببيئة18

الناطور.نضتهاكخيقةأو

كنيوهويوماينام

طرحهاساضيعفيتوععالا-ل!البرهان:13-23

المقطعهذاانال!ثراحبعضيعتبرلذلك.أيوبأمدقاء

ح(.18؟24)رحالثاثةصوفىمداخلةيثكل

يأ)الحصفور(اوكمشكالعثأ،:.العنكبوث:18

العطب.سج
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*.جمنذة!ثيءولاوبستفيق

النهايىولجمزفيالأهوا،تدركه02

الزوبعة.تجتاحهالقيلوقي

لم!،لمء

فتذقبالسمومريحتحمله21

سمك!تاة.مكالبينويقتقع

تشميئ-ولاعقيهتهوي22

هاربا،يمرتلإهاوين

بالكفين،عليهفمضفق23

.*جاي!بمكلينعقي!ويصقر

القناجيمينالففحةإستخرجوا28

الذقمب.لتمحيمىبمكائاووخاوا

،الأرضباطنمقالحديدفتشوا

!صيه

النحاصيى.صفائغالصخوليتينيوين

خااللطلت!جغلوا3

الأبعابأبغل!فيوبخثوا

الظلامحالل!فيصحخورعن

الموب،فيليفيالمحطوغز

قذمموطىلاخي!ثحقروا

متا،رجحينفيهاتذثواقناجتم

.الناسمساكنينبعيدا

لهمالقوتتنبتائتيالأرض!

بالئايى.كماتحتهاماققبوا

الياقوبمتئضخويىهافي6

الذهب.غباروعق!يها

نيهكذابوئماابنام.عببهبفنح:أو.بنفبق:91

يدتن.أويضجع:العبريةفي.والسريايةاليونانية

كالمباه.:أوالنهار.عزفي:02

يمق.ولاع!الذبلز:بديلةترجمة:22

زالوا.لاكم:او.جانبكلمن:23

3!ا286و2

البؤاشيقتعرفةلاطريفها7

لم!روءلمر

افسويى.عيونتبضرهولا

الضواريتدوستةأنقحال!8

الغالب.اصودوتسلكه

الضؤال!إلىأيدتفمواما

،لم-

الجبالي.اسس!وقلبوا

الفحخويىفيتتوابختوا01

ثميؤ.كلىغنتحئا

الأنمار،منابرفحصوا11

صص6

النور.إلىالخفاياواخرجوا

ء؟الجكةوتجدواهلوليهن12
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الظلمة؟مخلهؤوأين

خدودهماإلىلتقودفما02

تسيهتيهما.-طرنوتعرفهما

مغفما،قؤلودالكنتكيممتلو21

كثيرا.أئالجثعذدولكان

الثل!خزائنيإلىآخترتتهل22

!التربخزاينأينأبضرتأم

الأضرار.لاطاحابضعالصغيأقصين:13

الطينكماالأرضئتولنجور.:بديلةنرجمة:14

.الخامبفعل

بالنور.فيفرصنالأبرارأماالليلفيالأشرأرروتاح:15
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يلفيماب،أبقيتهاائنيلجث23

،.المتاليوآشيدابالحرلبليوم

البرلىل!وزغطرلتيبأ!ط24

الأرضيى؟علىالتشرقيريغوتفا

الأمطارلموطالتجارقيشتقتن25

القاضفيمايلضواجمتيوطريفا

في!هاإنسانلاأرضاليمطر26

بدثتز،فيهاتعيشىلاويفازا

الفاجلةالأمايهنولتروقي27

المفار؟فيالغشحتوئنبمت

أدب؟ينيلمطرهل28

-؟الندىقطرابوتذوتن

الجليا،خرختطنأفيين

السمماء3ضقيغوتذوهن

كالححزالمياتتحما03

الغمر.وجهويتماعتل!

الثريا،عقذأنستأتربط31

!؟الخوزاهجباكتحلأثم

أوقايها4فيالص!بحصئجوتمأئطيئ32

ال!ئماد؟فيوتنايهالنعثىوتهدي

،!الس!ماواتأحكاتمأنت"دعر!ت ص+ا.

الأركه؟علىسئلطاتها+لبتأم

صوتلثالعئحالبإلىأترخ

يغئرك؟2ماعقيلثبتسكت

فتنطيقال!رونأئرسيل3

وطاعة؟متمغا:طثوتفو3

الحخل،طيرفيالجكةو!غمن36

3ءهالقهمموهتةالذيلثوأعطى

دحكتته!الغموتم!.ه+ص
.ص:-لحصىمي

؟الس!ماوابأوعتةتضبوقن

ص،،،

جايدة،كنلةالترابفتصير38

!3ببعفيبعض!هالطينويتماممالث

فريستتهااللبوءةأتصطاد93

أشبايهاجوغوئبثبغ

غراييها،فيتقتعحين

أدغايها؟تينتكئنحينأو

!يذة،الغرالتيررقتن94

الت!إلىيراخهتنذفيحين

الفوب؟وراءشاردةوتهيئم

الضخويى،وعوذتيذمتى،أتعرمث93

الأيائل؟قخاضنراقثتوهل

حضيهنأث!زخسيتهل2

ولاديهيئ؟أوانوعيصت

أولادفنفيضحعنتبركن3

العراد.فيبيماحيلنماويلقين

الترءفيوتربىأولادفنتكبر4

إليهن.تعودلاتخوجوحين

الوحثيىحمايىستراخأطققتن

العاتيه؟زقتيهغنالرستنوفلث

تسيهتهالبريةجعلت6

لة-مأوئاليلحصوسئهوك
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يضخلثالمدينهصضجيجعلى7

المكارى.صوتيستعولأ

الجبالهنطمزعاةيرتاذ8

أحقمر.تبابكلعنويبخث

يخاملث،أنالوحمصيالثورأترضى

ضعقفلث؟بجايبييي!تأنأو

زقتيه،فيبنيرزتطته.؟إن

؟وراءكالأتلاتمأت!ثئق

العظيمة،9يهعلى"أتئكل

أعمايك؟قضاءإلي!فتفوضن

بررجملثيعودأنةأتاتمنه12

تيذرك؟علىتجمعاومجمته

المرفر!تالنعامةأتجناص!

الضقر؟أواللقفتي،جناحيثل

الأرضعلىتمضها--رذلك(1
--لر

وحذة،الترابربتحصنه

تطاة،القذتمأنقنستىأ

يدوص!ه.التروحث!نوأن

أولادها،كيرتقسوكأنفم

ئأ!ف.فلاتعبهاضاعوإن

الجكةجمهانرغفالته17

ص.الفهميننصي!هاوحزتها

الغلا2فيخلتىفلوكاتت18

وفرسايها.الخيلعلىلضحجكت

قيتةالفزصنأتعطيوأشت91

مرستلأ؟ضتعرازقتتةوتكصو

الخرا؟يثليقمزتجعله02

93

رئ!

الحرليجددالجنوبنحونجاصيهالصقرين!ثر:026

بفولون.كما؟

04و

الهايل،ضهييهص2يئلوبصقل

بحافر؟الواديوتثق

.ال!ئلاحص2للقاشتوفاو!م!

شيئايخثتىلابالخوفيجهزا

هـ

السيودت.امامينتنضمولا

ضليلأ:يصلالسئلاخعقييما23

3،ونباوأسيئةسيهام

الأرضن،تنقثخماستييماقرطين21

.البوقيهي!أنإلىتصبرولا

ها!:صاخالبونض!إذا2

ص،4ص

المناليربحبشمبعبدوين

الحرلب.وصوتالقوإدوصياخ

عالئاالضقريطيرأبضشورتلث26

!؟الخنولب!كؤجناخيهوتن!ثمر

الخؤفيالنسريخلقبأمركأئم27

الأعالي؟فيتهوكراويبنى

تبيته،وفييماالصخرويسكن28

تعقله؟الضخرس!نالطوعلى

فريستييماعنتبخثنماكين92

بعيلإ.إلىتنطراتوغيناة

طعاما،الامماعتع!بيراخه03

!"يكونففناكالضحاياوحيث

:وقاؤ4دودتأالزب"فأجالت04

لائمهالقديز!يخاعم2"هل

؟!يشتكيهتناللهويجيث

:3وقا،اللهأ،لوب"فأجالت3
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اجيبلذ؟فاذاس!خيفاكنتإن9

قي-علىأضعهاتدي

،أصدفلامرةتكلمث5

أزيد".فلاومرتين

د5ير

:وقاك،العاصحفيماينايولتالربفاجالت6

رجلأ!ممثخيقلثلمثصد73

نأخبرفي.أسآلكأنأريذ

تنقفحكمىأذتريدأحقا8

نفس!لط؟لت!ررتديننيوأن

ذراغلث،الت!صذراعأجمثل

ترجما؟الت!ضوبويمثل

واليزيالحلاليترينالان01

.توالبهاهبالتجل!وتمرتل

وأنظر!غضبكقيضن؟ض!ب

وأخمضه.شرخ!كللإلى

ءشءكلصرو4
وادلهمتكبركلإلىانظر12

هم.خيثالأشرازوآسختي

م!كللى

كلهم،الترالبياطئرفم13

.حفرةفيلقنائيمواجضثهيم

يمدحلذ،منأولفأسن14

تخلضلت.أنلقدريميتلتلأن

وص-.صكل5!
مغلثضنعتهالذيالقرد!وحيد

البقر.يثلالأعشال!يأكل

تتتييما،فيعظيمةترته16

بطييما!كضلابفيوغزمه

،الأرر؟صلابةيذيي!ا7

قحبوكة.أعصاب"ولقخذييما

نحاصى،ينأنابيبجمظامه

فولاد.حدياومفاجمله

الئة،أعماليأؤذهؤ9؟

السسي!ه.عقييماستلطوصايعه

كلءصص02

الجبالي،قرايعصارتياذحرمه

ال!ر،وحوكل!جميعتلهوحيم!

تضطجح"،النيلعرالسىفتحست!2

اءتختبىالقضبئستنقعصوفي

التيل،خرائسيأوراقئظقلة22

.الواديضفصالتويحيطه

كا،يجقللاالتهرعقييماطغىإن23

يبالى.لاالسئيلفمهفيآندققأو

تقتوختانيوغيناةتصطادلكئه24

ب!توكبماءأنفةوئحقبأ

ي!ثيصى،أتصطادة*والتمساح

بخبل؟لساتهترلطأم

خققة،أنعيمافيأتجقل

بصئالؤ؟دكةتثفسثأم

إليلث،التضرعابينأيكير27

بآسحعطافي؟مغلثيتكئماأم

مقلثكهذاأتقطئغ

للث؟مو!دذااعبذاليكون

عصفوركأئهأتلاجمسه92

يخواريلث؟ئعتةوتأسيرة

حفرةالصتادونتهآتحفر03

؟ا"154؟6ت69مزقةوالهاءالمجد..؟

.3ة111

ذلكق،ال!يفإعطاءأو،اليفعليهسلط:91

أنيابه.كلدلالة

ح.3:8رخ:ولويائاناقاح:25
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للتحالي؟حضصاوشيعوته

حلدةبالجرالبأتطغن31

رأشة؟الضيدلييكللي!ب

مرةولوعلي!يدكضح

تعود!فلامعهجمراكلثوآذس

صياديإ،آماكخي!تكم14

يصرعهم.تنطر؟فم!برد

ءصا5-او:.د"8ث2
سرسه،ميرددسيره

أحا،وجههصفييمفو

ونجا؟هاجضهائذتيتز3

السحماوالت.تحتأحذلا

أعضاييماؤصضعنأسكمثهل4

تضاقى!لاالتيقؤييماوذكر

يبامي!وجةيكشيفتن5

دروعه؟ضفيويخشق

قصإ،يصراغييفتحتن

أسنايإ؟محيطفيفالرلمح!ب

،مصفحه!تروم!طهرة7

بمعخر.كأنمامختوقة

بتعفيىتعضهايتلاضق8

الريح.ف!هايدخلفلا
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،بالاخرىإحداهماتلاجمة9

تنفعل.أنيميهنلامتماس!كة

د

النوز،!دحاجمطاسحه0

القجر.كأجفانيوعيناة

الئارألستةتخرجقييما"ين

حراضيفه.إلتلميح:مصفحةنروس:4107

كبرياء.:العبريةفي.ايونايةفيهكذاظهر،:

الثرز.يتطاتروجمنه

الد،خان-ينخربيماينيتصاكذا2

النار.علىتغلىكمذر

ء7كل

الخمر،يشجللهاثه13

الله!ب.يخرجفجيماومن

،القوةتبيتعئميمافي14

الرعب.يقمزوأعاتهكل

ئتلاصقة،تحيهتطاوي15

نترحرخ.لاعقي!تسبوكة

كالححر،ط!باتلبه6

"ه
السفلى.كالرحىثابت!

هـ،،صصر17
اللخجهفترتجبيقف

البحر-أموا!وتتراتجغ

تطقنه،فلاالسئيف8؟ئصيئه

ال!مهئم.ولاالخرتةولاالرهغولا

كالثبن،عنذةالحديدر91

صصو

المنخريى.كالخشبوالنحاس

تركضى،مجغلهلاالسئهم.

كالقش.جمنذةاليقلاع،وججازة

ققمبةتحسيبهاالنبلة21

ص.الرمحآهيزاقيعلييضحلث2

محدد،خر!تتحييمايى

الالين.تسحقة4كتوزج

كالمدراللحةيغلي23
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يىويير

شت!.ئمشعرالغمرفإذا
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الأرفي،فيتهمثيللا2ه

-الخومت.عهمعكمطبوع

،.تخلوقيأرخءفيئخمليئ

-((.كل!االوحوشيسئذوهؤ

أبوبا

:وقالالزدثأ!دود!فأجاقيدا2

شيفىكلعلىقادزا2)عرفئلث

أمر.عتيكيتعذرفلا

بها.تبغولمتشوزتلثأخقيت3

باطلبكلامتكلحت

مضاهااديىكلامعجزاتعلى

.ءتهميمتناوليفوقوعجائت

أتوله،ممابعافلي،،إسمغ

.8فأخبرنيعنةأسألثوما

الأذني،ستضغعنلثسيدث5

غيني.رألمثوالآن

وأنذئمكلاميأستر(لذيلث6

والرماد((.الترالبفيهكذاوأنا

الخاتمة
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أماميتكلمئممالأئكمصاحتيلثوعلىعقيلث

لكمخذوا8-والآن.أهـلولتكقبدجمابالصدقي
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ألولثوعبدي،عنكمئكفرذبيحةوقاموا
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العبرية:في.الزجماتفيهكذا.ا!حابه:15
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اعا،كمفلالهوسأستجيب-أجيكمينئصفي

أم!أميتتكلمونلاجعقتكمالتىيخماقيكم

".4يولتأكعبديبالضدقي

الشوحيوتلددالتيماني4أليفازفذقت9

ل!م.الزب"تاككماوفعلواالنعماقطوصوفر

دويت.لأالزب4فآستجالت

جا؟ينعتي!كانماإلىأفىلول!الرب4وزد01

أيوبئاللهوزاد.!أصحابهلأجلصلىحين

إضرتهجميغوزازة11.قبلتهكانماضع!

فأكلوا،تبلمنيعرفهكانمقكلوأخواييما

كلعنوغزوةلحاييماوزثوابيييمافيخبزامته

كلاواحل!ثهوأهدى.بيماالرب،ثهاأنرالتيالبلايا

ذقب.منوخاتناالمضهينيطعةمنهم

ء.ه-،ءر

يناكترائاي!ايخرفيايولتالرئثوبازك2؟

وينألقاع!ثترأربغةصالغتمينلهفكان،أئزلها

اب،قاألصالبقروين،آلأقيسيتةالجمالي

بنينسبغةتهوكان13.أتال!ألفالحميروين

والثانية،*تميئةالأولىوسمى"أ.تنابوثلاث

فيكانوما015ءهفوكترنوالثالثة،"تصيعة

!+ور

ايودت.كتنابجميلاثنسا:كلهاالارض!

إخؤتهين.تينميراثاأبوهنوأعطاهن

ستة،وأرتعينمئةهذاتعذأفىيولثوعاثن16

ومات.أجياليأربغةإلىتني!وتنىتنييمافرأى

-ء2ء"

.الائامصينشبغشيخاايوب
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هفوك.ذقرنسناء.:!يت.يمامة؟أىيميعة:14
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المآمة

فبال!نفخحبهانزنماثتيالأناشيدتعنيوهي،السريانيةإلىالمزاميرسفرتسميةتعود

وهناك.عبادتهمفيتلاوتالاالعبرانيوناعتادوقسبيحاصلاة015السفرمذايتضمن-القصب

-ترقيمفنتبعنحنأما.قوسينبينوهو،اليرنانية-الترجمةفيؤاخر،العبريةالنسخةفيواحد:رقان

العبرية.افسخة

داود،مجموعة:هيقديمةمجموعاتمنمكؤنوهو،أقامخمسةالمزاميرسفريقسم

،)73-83(آمافوبني84-88(؟-94)42تورحبنيمجموعة،71()65-67!)51-

)012-134(.،الحبئومزامير)39-99(،الملكاللهمزامير

النيالموسيقيةالآلاتأونوعهأوأصلهعليدلعنوانمنهاكلأبسبق،مزموزا116هناك

.إنشادهإلىدعتاتتيالظروفإلىأو،العبادةفيراستعمالهلحنهإلىيشيرأو،ترافقه

:عديدةالمزاميرمنفثاتهناك

،135؟117؟114؟111،113،-501ا53؟33،001؟91؟)8المدالح-أ

و!لاحه.الرلثعظمةفنشد145-914(:؟136

هو.ملكاللهةبالهتافتتميز:69-99(،39؟)47الئلكأناشيد2-

تتضمن:44-ا.(؟011؟98،151؟45،72؟21؟02؟18؟)2الملكيةالمزامير3-

الملك.بتلوها!لواتأوالملكأجلمنصلوات

24.؟15؟الهيكلإلىالدخولمزامير4-

خلالفيالحجإلىالذاهبرنالمؤمنونينث!دها:122(،121؟19)84؟الحجمزامير5-

والمظال.الخمسينويومالفصح:اثلاثةالسخويةالأعياد

فيهليقيمالرلثاختارهائذيبالمكانتحتفل،132(؟87؟76؟48؟)46صهيونأناشيد6-

هيكله.

وتعليماتهاللهتنبيهاتالمؤمنينإلىتجمل:59(؟81؟53،75؟05؟)14إرشادمزامير7-

نبي.أوكاهنبل!ان

تعليمهدفها:133(؟911،127؟112؟78؟73؟94!37،)1تعليميةمزامير8-

المؤمنين.

59؟؟83،85؟85؟06،74،97؟58؟44،)12ضيقهفيالشمبمزامير9-
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وتتفيالرثإلىالمؤمنيننداءعنتعئر:137!؟26؟؟123؟156،158!49

ضيقهم-

!38؟35؟31؟28؟26؟22،25؟17؟13؟51-7الفرديةالتوس!لمزامير-ا.

؟88؟86؟96-71؟64؟63؟61؟95؟57؟54؟51؟93،41-43

تعبزوهي،المزاميرمنعددأكبرتشكل:-143(أ04؟013؟012؟901؟201

والم!نفى.والاضطهادالمرضفيالرلثمعونةيطلبوناتذينالمؤمنينصلاةعن

أ.؟701،16؟29؟-12ا:04؟34؟32؟03؟أ.)9-الشكرمزامير-اا

إعليه.حصللغفرانأولهتملخلاصفيشكرهالردثإلىالمؤمنيأقي:118(

عنالمؤمنيعئر:913!؟131؟16،23،62؟4،11:)3والأتكالالثقةمزامير-ا2

قلبه.نطتجيشائتيوالسلامالفرحعواطف

36؟،12:01)مرتعليمهفيمرازاوأوردها26(:14)مرالمزاميرألثديسوعإن

يسنعداثذي23:46لو؟15:34)مرالصليبعلىكلماتهفيأو115(؟118مزرفي

5(.31:؟ا22:مزمنكلمات

للمسيحمسبمةصورة،القدلمالعهدأسفارساثرفىكما،المزاصرفىعدالجدلدالعهدإن

؟118؟011؟)16وتمجيدهوتيامته34-48(:27مترج،96؟)22وآلامه

الجديد.العهدفيمرةمثةمن%كترالمزاميروترد31-33(.:2أعرج

الأولينالمؤمنينوصلاة،يسوعوصلاة،اساثيلشعبصلاةالمزاميركانا

اللهكلماتيطلبونالذينكلمنهيفرفاتذيالينبوعالبومإلىتزاللاوهي،24-26!:4إأع

الله.إلىصلاخهملبرفعوا

)1-141الأولالكناب

مزمورا

الحقيقيةالسعادة

الأثرأرتثورزفيتسللثلايقنقنئا

بم!لاالخاطثينطريتيفي

،!مجيسنلأالفستهزثينمجيسيوفي

مسرئةالرلثشريعةفيبل2

المزامير.ضرمتدمةما2واالمزمورانةا10

وأ،خافتبصوتالذكلامالمؤمنبردد:بلهج:2

28.03-:8أعرج.فيهيتأمل

وليلا.ضهازاتلهبئهوبها

الميا؟،مجاريعلىمغروسةكصثتجرةفيكون3

أوانه،فيضهائعطي

،"يذئللاووزقها

صايغ.يعتئةماكل

الأشراز،هكذاوما4

ص.الريحتهأفيكالريشيما"لكنهم

.17:8اررج:يذبللا:3

.18ة21أيرج.كالعصافة،صرشا:كالريثة:،
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الدينونيمايوتم!يثئتونلأ5

الأبرايى.جماع!-فيالخاطئونولأ

الأبرايى،طريقتصونالرب62

فتبيذ.الأشراليطريقأفما

2مؤمور

الربمسح!الذيالملك

اياتم،تضجلماذا

بالباطل؟ال!ث!عولثوتلقج

يثورونالأرضيئلوك2

الرل!،علىمعايتآترونوحكامها

ل!.الرلثتسخهائذيالتيلثوعلى

قيودهمانقطغتعالوا9:يقولون3

عنا!.نيرهماونطرخ

يضحل!.الم!ماواتنبالئ!اكن"لكن

يهم.يسشى،س"ابر

غض!بم،ييؤنبهم

ئرئحغ.غيطيماوفي

قيكيتسدت"أنا:يقول6

.!"الفقاسجتلىصصهتونعلى

لمر

اخبرالميكانادعوفي7

الىب،:بيماقضىيما

كان،الأبراربينلهممطنلاأو:بثتونلا؟5

؟5-6:هرجالهبكلدضلمنالخطاةبمنعالكاهن

.1-ه:15

النصمجب25-4:26أعزتردان:أ-202

الفديم.البوناق

ملكابكونوكر!افهاختارهالذىالملك:محه:2

سيناءجل(لأماسفيهوالمقدسالجبل6:

الهيكل4ف!ابقأنلحدأورشليمصارثم(ه:18أخر

3و2و

آبني،أنت:لمبقال

.8ولذئلثاليبرتموأتا

"88

الاتيمميراتفاعطتلث،ا!ث

لك.!فكاالأرفيوأقاصيئ

حديدينبقضيبمترعاهم

.،خرفيينكانا!ونخالمفم

،ءكلء"

تععلوا،الملوكايهافيا01

الأرضي!خكاتمباوائيظوا

بخوفيالرل!آعئدوا11

برغد؟قذقبإ،وقبلوا

صيعاءفتهيكوايغضتيئلأا2

بإ.المحتمينيجميعصقنيئا
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3منرمور

بمابحيطونالا!اء

ابي!:أبثالوتموج!ينهفياليجمنذيداؤذمزمور

خصومي.أكئرربهـمايا2

".عليالقائمينأكثزما

لي:يقولونمحيرون3

((.للثخلاصنلالأيإلهلث

لي4ئرمنربلاياوأنت4

رأسي.وتر!ئكرئني

فيقمأقدمعهيون.شعبهوصطا!حضورموضع

أليبوسيين"منالملكاحتلهاالتىداودمدينةوهيأورشليم

7-9.:بمه2

وأ:ولدنك،ه:5.5:اب13:133اع:7

وت!ميتهالملكاختياريتمالكلامبهذا،أباك!رت

مخا.

.91:51؟!:121-2:2627رو:9

الابن.ثلوا:حرف!:تدمبهقتلوا:ا؟

.15-17صم2:ا-302
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أصر!،الردبالىيصوتي5

.هالمقاسيجبيهمقنيجيبني

وأنائم،أستلتىسلامفي

كل-5+كل

صمندي.الز!لانأفيقثم

الألوفي،عشترابينأخالثلا7

ئحا-ضروتني.انذبنهؤلاءبن

!!طأياخلضني،رب!ياتثم

القك-علىأعدائيإضرلث

الأشرار.أسنانقث!ثم

الخلاصيى،رل!ياجمنلإكين9

تركئلث.شعبلثوعلى

4هزموو

السوءألسنةصفئهعنيد!الرب4

يداوؤ:مزموراهةالقيثاعلىالئفينيكبيير

أجئنىأدعوكحين

حقي"حايخطيا،إليبا

لي،ومثعتالضيتيفي

صلاتي.وآسقغفتحنن

كراتتي،تجزحونمىإلى3

البشتر.تنيياأنغ

الباطل،جبرنمتىإلى

؟،الكذدبوراءوشغون

اخالنماالزد!أنإعلموا4

تفئة.أنالأئي

لييستمعالرب،

.6ت2رج:المتدسجبله:5

الأوئان.عليدلان:والكذبالباطل:403

.2:4عارج

هو4و3مزمور

إليه.ضرختإذا

أ-س،

.تخطاواولاخوفاإرئجفواه

تلويكمأعماقيفيتكث!موا

صايتونهمضاجيكمعلىوأنتم

تليق،كماذبايخكمصبواقر6

.توكلوابءالروطما

:يقولوناتذينأكثرما7

أإالخيرنرىلاليتنا

إلقنايارب4،فيا

وجالث.نوزعليناأرغ

قلبي،فيفزخاتغثت8

الأغنياءفرخينهأين

والخمر؟جنطييميكثن

وأنائم،أستلتيسلامفي

رب4ياوحذكلأئك

آمنا.مسيهنيتجعل

هزهووه

بالئهيستجيررجلصلاة

يداؤذ:مزهوز.الالزماليعلىالئغنينيكبيير

كلاميالم!رب"ياأصغص2

تنهذاقي.إلىوتعرممث

تليكي،ياآسئتيئآسيغاثتييصولب3

2،

اضلي.إليلثإلهييا

!وقي،نمغباكيراالضبا!ء،في4

وأنئطر.أتاف!ثوبايهرا

.4:26أت:5

اطه،بركاتوتقبلالصلاةساعة:الصباح:،.ه

.95:17؟46:6رج
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الشر،يرةلاأنتإ،5

،،
السوء.اهلئجاوزولأ

أماقلث،ئمفونلاالمخباهون6

الإثتم.يفعلمنكلوتبجضى

بالكذلب،الأطقينشيذ7

الممايرين.الح!فاحينوضقت

رحقيكبكزوأنا8

رب،،ياتيتلثأدخل

للثأسخذوجشوع

المقامي.قيكيلثفي

عارب،كنياعلىالثاثرينلكثر9

الئبيلى،متواءأهدفما

النجا؟.طريقأمماىوت!ر

علي.الثائرينينبمشقم

فيها،صذنلاأفوافغ.

ء،صكلء

الاهوالم.تملاهاوبواطنهم

مفتوحة،قبورخلوقفم

.يتملقونوبأل!يتتهم

اللة،ياعقييم"أحكيم

يمعاصييمنتصفطون

دنوبيملكثر؟أخم!غئي

عقيلث،نضذواليلإنهم

بلىالمحتمينجميعفيفرخ

للث.يرنمونالأبدوإلى

صص/ررء

بلثفتبتهجوتظللهم

آستلث.يجبوننفمقي

رب،،ياالأبرازابارفي3

أوتار.ثمايةمنتئارة:حل601

.38:2رج2:

هدني.وآيرلأ

.كالدزعصبرضاكوأجطفم

6مزهوو

تحتلىولاتفغبلارببا

يداؤذ:مزموز.اههالقي!علالئغئبنيكبيير

معاتبتي،فيرب4ياتغضسثلا2

.4أدبتنيإذاتحتاولا

?!5هاص3

عليل.لانيربياتحنن

.!تبلىفيظامي،إثئمنى

شديلإ،ققتيفيأنا4

تنتطر؟ربديامىفإلى

وخلضني،اللةياغذ

عني.أفرخوبرحقيلث

لك،يركزلاالموب6"فط

يحقاك؟قنالقبروفي

النواخص.ينفوتجعأنا7

تفيضنليلةكلدموعي

نراشي.بمافأكئر

الكذر،ينعباقيض!عفت8

خصومي.يمثؤوشاختا

الأثمة.أيهايااجمتعذوا9

ئكافي.صوتيستئيالرب،

يتضرعي.يستيغالزبد01

صلاتي.يتقبلالربر

،لأعدادوالفعنةالعاز"

يخريهم.فيلهميمةوافى

.32:3رجالمقاومةأسنطيعلاأو:نبلىعظامي3:
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عادلتافيالله

كؤثنكلاتميتماجمهجمنذيلزفيأنمثتذمايداؤذئناجاة

:هالبنباينئ

ص+،2

احتقيت.بلثإلهييا،ربيا

نحنيتضطهافيويمن.خلضنص

كالأسل!يقرقنىيئلأ

يتحي.منولاويفترسمني

إلمحطيارب4،ياكنث،إن

يثي!،فيأحل!إلىأسأث

،بالخوريذكبفقالخمت

صص،!"

،شراسالتنيتنكافاتاو5

باقي،خصوميستقبثأو

!،بىوتلخقالغاوفلتضطهذني

حيا،الأرضإلىولتريني

كسهر

كرامني.الترالبفيويترغ

ص.02ء

غضبكيربياقم7

خصومي.كيلإعلىوتغفمث

صريعا،نجدقيإلى2تعا

بالإنصافي،أوصيتآفأنت

حمهـللضينايهقتموآجقعير8

الأعالي،فيفوقهاواخي!

الجميغ،تدينرب!يافأنتآ

فا"نعفني.ونزيهصادقوأنا

الأشرايىض!ررلثياإقطعه01

الصذيفين.محانةوعزز

داور.للسلكعدواكان:اليامعضصش:701

الله،والكلىالقلوبحريخآت:الفلوبأعماق:09

وعواطفهأف!رهيعرف،الإنسانأسرارأع!قيعرف

8و7

والاكباد،القلول!هتمتجنأنت

العايرذ.الإلةأئها

ليئرساللة11

القلب.للم!تقيمصوخلاص!

عادلا،لحاضياطه12

.يومكلتتوغذوأالة

سيقه،يصقليتوبلاقنعلى

سيهامه.ويس!اد!شهويحني

مميمتى،يسلاحترييه

ملتهبة.سهامه!بحعل

.صثملإبايتمخض!يرالمث!ر

الكذلت.وييابالفساديجتل

ويوسمعها،حفرةيحفر

تسقط.ضنغهاائتيالهوةوفي

رأسيه،علىفتادةبرتار

عثفه.يقحنافويخيماوعلى

يغديه،الزلثأحما1

4،،

القلى.لإسئيهوارتل

8هزمور

الإنسانوكرامةاللهمجد

:يداؤؤمزموز.!القطافينثيذ.الفنثينمءلإما

ممثانا،الربفىأيها2

الأرضي.كلفيأسملثأعظتمما

ال!ماوابفيجلاتلثتغئني

ص.والرضعالأطفالأفواة

.23ة2رؤرج.ونتات

موسيقيةآلة،الجتيةعلىةحرقاالقطافنثيد:809

الفئارة.لة
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خصو!ث!رجيمافيهثقررت

والمنتمتم.الغدؤوأخرسصث

أصاييلثضثغالس!ماوابأرىأ

كونتها،التيوالئجوتموالقمر

؟تذكرةحتىالإنساذما:فأتولا5

؟!تفتملةحتىآدتمآبى

قليلا،الملائكيما"عنتقضتهولوكنت6

كللته.والكرام!ويالمجل!

يذيلث،أعمالعلىستلطه7

:قدمييما!تحت2شيكلوجعفت

جميغا،والبقرالغتتم8

أيضا،التزوتهائتم

البحروستمك2الستماوطير9

الميا؟.س!بلفييسيرماكل

صرو."
م!يدنا،الرل!ايها01

الأرضيى!كلفيآسقلثأعظتمما

أ(9)9مزمور

والمقهوربنللمساكينملجأالرب

:يداؤد!زمور.*العذاوىصوبعلى،المد!نينيكببير

قلبيبكلرب2ياأحضاك2

ءر4

كجائيلثصبجميعواحدث

اليونافي:النص،حصئالكنأسستأوةتعززت3:

فيالآبةوردتالشكلبهذا،تحببح!لكأعددت

.21:16ت

.7:17أى؟3؟144مز،:

القديمة.الترجماتفيهكذا:الملائكة6:عن

6-8.:2عبرج

.22:اأف،15:27كورا،قدميهتحت:7

كاالابنموتعلىأوةالعذال!صوت:901

و9

ضرلك،وأبتهجأفرخ3

42،

العليئ.ايهالاسملثوازتل

أعدائيينزبمعندما

أماطث،وتيدونيسقطون

بارنصافي،تديننيلأطث5

يالقدلي.تقضيعرشيلثوعل

الأشراز،وأهلكتالأتتمإنتهرت6

الذهر.آخرإلىاسقفمبرتخوت

الأبد،إلىتمالأعداءخرأث

النسيان".وطواهممانهموآخهارث

الأبد،إلى!ي!الرلث8

عرش!نبتوللمصاء

يالغدلييلعالمصلتقضيئ

بالأميقامإ.الأقم!ويدين

الققهورين،قلجاالزب"01

روص4
الضيتيءزمنيفيتلجاهم

اسمه.يعردتمنتتيهلالرثتعلى"

تطلبونه.ابذينيهيللأوهؤ

صمهتون،فيالس!ايهنللرئ!زتلوا12

بأعماييما،الش!عولتحدئوا

الذماة،يسفلثيئناي!مئم3

المساكين.صراخين!تىولاويذكر
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قالتكماالابنأسرارأو،الآرا!يةانرجتةاك

معروئالحئاأوموشقةآلةالعبارةمذهتعنيعلى،اليونانية

.ا:46رجالحذاب!؟صوتعلى

الألفبحرفيبدأالأولالمطع:أييمزمور:2

أيحدلةمزاميروناك...بالجبمواثاثبالباءوالثافي

؟911؟112؟111؟37؟34؟25:أخرى

؟4-ا!را؟3ا-هـا:31أمرج؟145
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شتقافيإلىوآننهررب!ياتحنن14

يبيضونني.ائذينأيديعلى

المولبأبوالبغنأبيذفي

أوزشليتمأبوالبفيقيقلل

ص،4

بخلاضلث.مبتهحاواجبر

خقروها،خفر؟فيؤقغواالأتئم

أرجفهم.عيقتأخقوةش!رفيوفي

أحكايه،يقدال!يعرلتالربو17

يذييما.بقملتعتقوالشرير

الأمواب،صعاتمإلىيرجعونالأشرارا

اللة.تن!مىامةكل

الأبلإ،الىينستونلاالبايسون91

تخيث.لاالتساكينورجاة

!،الإنسانيتجبرفلاياربرقثم.

اليلث.تحتيهممم11ؤدعص

!لم4

ربهـيايالخوفيتلوتهمإملا21

بشر.أنهمليعلموا

ب(*مؤمور.ا)9

المعطكينملجأالرب

،س
بعيدا؟تقفيساذا،ربيا

الضيق؟وقبفيتتوارىلماذا

اليسكين،وتظيئيتباهىال!ثئرير"2

فىبرها.التييل!داقفيؤخذ

نفييما،يشقوابتتقللال!ثترير3

-الموتعالمأيالموتأبواب!،1

نأواللاينيةأليرنانيةالزجماتاعتبرت:5101

كانولهذا،واحدأمزموزاثكلانأهو9المزسرين

01و9مورمز

بالرفي.ويستهينصبالربحويتفاةلا

التإ،عني3يسأولابانمإيشمخ4
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حيؤ،كلقساجمييمافيتحتال

قهميما.متناؤليفونوأحكاملث
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بنطر،.فلنوجقةوخجت
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المساكين.تنصنلااللهلميا

ال!ثتريربلثيستهينايماذا3
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النهلامفييهاقهموئتذدون

القلب.ءمستقيمكلليرموا
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الاسسي،جميعانقذ!اإذا3
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مزمور.
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12و11او

والأبرازالأشرازيمتجنالرب"5
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ويهبريتا،جمراالأشرايىعلىئمطر6

تصيتغ.الس!مومصريغويحغل

الغدك،ويححبعادلاالرب،

وجقه.يبصرونوالمستقيمون
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فاسكعالمفيالربكلمة
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،آنقطعوافالاتقيا"،رب4ياخلاضذ2

البثتر.تنييناياتنا/وزاك

الآخر،علىيكذل!واحدكل3

يكلفه.وفلتيزوبلساتيز

الئتملقينثيفاةيقطغالرب4

2،بكبرياالمتكلمينوألس!نة

ئغنينا.إأل!ينتتاةالقائلين5
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الرب2يقول!الآنأقوم!6
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لمهص!ه

ظلما،يينونوالبائسين

.تشتهونأئذيالخلاصنفأمتغ

نتى،كلائمالردثكلائم7

الأرضي،باطنفيضرلتيخضة

.مراتستثغوتكرزتتضفت
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تحرسم.
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الأبلإ،الىا-ليلهذاعلي

ناحية،كلفيتجولونأشرارفهم

الناصيءبينترتفعالرديلةفيما

121(13هزهور

؟ربياتنسافيمتىإلى

يداؤذ:مزموز.الفغنينيكبيير

تنسانيرب2يامتىإلى2

عن!؟وجقلثوتحجث

نفى،نيالغضةأحيئمتىإلى3

وليلأ؟خهازاقلبيفيوالخسئرة

على؟غذؤيينتصرمتىوحثى

،??!
المجه!الردثايهاواجمنيانظر4

الموبتومةأناخ!فلاع!يتيأير

،.لأعقيهاتغلئت:عذؤىويقول5

رللث.بأفيخصوميويبتهج

تؤكفث،رحميكعلىوأنا6

يخلاصذ.يبتهبئوقلبي

.نشيديأر!لثلل

إلط.أحسنلأنة

)13(41مزمور

فاسلىعالموسطالمؤمنون

يدازذ:.الئغنينيكبيير

"(إلةء"لا:قل!يهفيالجاهلقاك

و12مزمور

سلطانلاتالآراميةفهمتهأوكما،إلهلا:1401
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.12:هار،49:7
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الخير.يعقلأحدينوما

البثتر.علىئث!ر!ثالس!ماءالربكاين2

اللة.يطئبعاقلينهلليرى

مر!

جميغاوفستدواكلهمضلوا3

الخير.يعتلأحدمقوما

.واجذهولا،بهلأ

الإئتميفعلونائذينيفهئمألا

الخبرئؤكلكماشعبيويأكلون

يعترفرنلاوبالربور

عقييم،يسضولىالركتأن

الضايقين؟جيلميئاللةلأن

المساكين،بفموميستجفون

مجمييم.اثديهوالربةلكن

إصائيل.خلاصنصهيونينليت7

.الئئي!ينالرب،شعتةتر؟حين

اىائيل.يفرح،يعقول!يبتهبئ
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:يداؤذمزموز
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-؟ت!صيهتكيجاورمنربيا
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يسايه،علىذتجلولأ3
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لما4
اللة،يابيراءتياحكثم2
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وآختبرتنى،الئيلفيوتقفذته

مذئةبيوجذتتتا
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دروبلت،فيبالححيرتمسكمت5
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بيديلثضنغئهميىجالهيم
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.وتفخأيخلاصيوجضنؤلرسي

الخمذ،تهالرلثإلىذعوث4
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ضرخت،إلهيلهالى
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اذتيإثصراخيوتتغ

وازتغشتالأرضىفارتضب8
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الجبالياسسوترعركت

غضييما.شياةينوممادت

أثميما،ينذخانتصاغذ9

قيه،ينآكلةونار
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نار.وجثربرداالغيومتفحرت

السصحاءينالزب،أركد14

صوتةالغليئوأمئغ

نار.وجضترذا

،فاننشتزتالسئهاتمأرمتلا

بكزة.فتطاترتوالئرون

،طؤتالمبا؟أعمان16

كلرو"ء

الكولخاسسوافحلت

رب؟،ياآنيهايىكين

أنمك.ريحسفبولبين

فأخذني،غليايهينأرسل

التخلصعلىئقدرلأخطرعلىئدله:الغامرةالمياه!17

عنه.
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الغامر؟يهالميا؟ينوآانت!ث!لنى

تاود،عاوبيننحاني

جمئي،أقوىمبيفيوين

تيينييومصفيهاتجمرني91

:سمتديالربدفكان

وخلضنىالأممالبإلمىأخرخني02

عني.رضيئلأئه

يصذقي،الردثكانأفي؟2

خيرا.جازانيتدكبولبرات؟

الربءطرنلرمت22

الهي.غصيتوما

أماىكلهاأحكائه23

ع!ني.تبتجذلاوحقوفة

مقةتزيفاكنحت24

ص،الإثميننف!يوحمظث

يصحذقي،خيرأفجازاني25

أماقة.تذكلطولبراء؟

الرخمادمغأنترحيم26

الكاملين.مغأنتوكامل

صايخا،تكونلمالضالمجينمغ27

حيتتلث.ئظهرالمحتالينومغ

التساكينالقومتخلم!28
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،!الجيوشنأقتحئمبعويه.
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الفدبمة.البونانبة
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ء،كايلطريفةاللة31

تتىكلامهالرب2

به.للمحتمينوترم!

الرفي،غيرإلةلا32

إلهنا.سيوىخالقولا

خيايشذدالتا33
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النحام!.توشذراعاقيفتلي

الخلاصيى،ترسىتعطيني3
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خطواتي،لحتآولوسح
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فأ-لففم،أعدائيأتتغ

أفيتهم.حئىأرتد!ولا
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يقومولى.نلااصربفما
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المناليعلىخيليئشذذ04

علي.القائمينتحتيوتصرخ

ء،-،.يرير41

اعدايى!رلالتسلصي

،ص

ئب!جضونني.ائذينواسيهت
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ط،"+:،ص.42

معيب،ينولايستعيمولى

تستجضب.فلاالرلتويدعون

الريح،فيكالغبايىفأسخقهم
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هءص.ا4.
ئخاجمم-شع!ينلجيتي

يلأمم،رثساوجعلتني

لي.يتعبآأعرفهلموشعب

لي،يتذ!للون2الزبا45

يسمعونني.سامعبماوتآذات

عزايمهمتخورالغرباة

مرتجدين.*حصويهمي!ويخرجون

روءص7،

خالق،ومبازكالربهؤحي

مخفصي.الإلهوتعالى

لييحمممائذ!اهؤالمحهد48

ص2كل5كل

تذمي.تحستالشعولتويخصع

++05ء9(،ص

اعدايىصجميعينينجيي

علي،القاثمينتينينويتمئملتي

ينمذني.العث!أهلوين

ربكاياأحقاكيذلك05

كل،ص

ء،.الاممتينلاسصكوارنل

عظيقاخلا!ايمتئيالرب،51

تستحه،ائذيللضيلثرحمةويظهر

8.الأبدإلىوذر!نتيمايداود

الذورحمهالذىالطرينأو:كاملطربقهالذ:؟3

بالكال.يعملاللهأو،كامل

،17:17رج.والقوةالبركةعلامةايين:36

يحظ!نى.لطفكأو:قيةلميلىنيكايتك

الأعداهرقابعلىقدمهيضحالمنتصرةالرقاب:41
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كل،،بم،

لاسمإ.وارتلوانشيد

ذعافطصوترب!باإمبئ

لي.وآسثتجثونحنن

."وجهيإلتيسوا!:هتلت8

ألتض!ن،.رب!يا)وجقلث:تفلت

يزقىفي،أو؟كالوحوشلحميليأكلوا:27،2

ليئهموق!3:8،6:2داإلىمتنذاقالوبعضهم

ظل!.

.الربجمالأو:تالربنعبم:4

ح.15:1رج:وخبمتهافهسعكن:5

28و2

عتيوجقكتححثلا9

عبذك.بغضبمتضاولا

تنئذني،فلانصبريكن!ت

خقصي.اللهياتتركنيولا

وأكط،أبيتزكنيإن01

تقبفنيءرلثيافأنتآ

النجا؟طريقرب2ياأرنياا

علىالئائرينهؤلاءين

ص!بيلي.لمطويسئر

خصومي،إلىت!سلفنيالا2

باطلأ،بقايرئوتنيأعدا:إلى

!ءكلءكلكل

الظلتم.تنفثوصدورهم

أرىبأنمرينأنا13

الأحيا!.أرضيفيالرب*جوذ

يالزبو،رجاركييكن،ا

قلئلث،وليتشخع+تشاذ

بالرثش،.رجاركوليكن
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)27(28مزهور

الموتمنقربإنسانصلاة

:ؤذايد

ربهـأصر!.ياإليك

عئنيءتسك!ثلاخاكيا

أصيرتحاشتيتنىأنتإن

قلبيلىيقولأو:.كلشكفيأفكرأو؟.قكة8

لدنكءمن

ويدصهانفهمجدثالمرتل:لالربرجاؤكلبكن:14

الله.عللالات!إلى
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القبرفيكالهايطين

تضرعي،الىإستيئ

تذئ!رايخعاأستغيثحين

المقاسيى.يخرايلثإلى

الأثرار،مغتجقغنىلا

الإثم.يفعلونائذينمغ

،بال!لامأصحابهميكلمون

الث!مر.يكئنقلوبهموفي

أفعاليم،علىشتراجارهم

!.ال!ئئئابينيعتلونماعلى

أيدلهم،ضنعتماعلىهمجافي

يستجقون.يماوعاجمئهم

رب2ياأعحاتلثيفقمونلاهم5

.يداكأبذغتماولا

رب4ياهرسمماتصس!هملذلك

قائمة.لهمتقيمولا

يسسمعلأنهالربتبارك6

تقزممط.صوبالى

وترصى،جمزتيالرث!7

قلبي.توكلوعقيإ

قلبي،فآئنقجنضرئ

أحماة.وبنشيدي

8مورمز

،الصلاةعلات؟بدبرافغا:2802

؟ه63:مز،ه9:عز8:6؟نح22؟8؟أملرج

.15:ااش؟134:2

12.:22رؤ:الئاتمنت4

المخطوطاتبعضحبهكذا؟ضبعزة8:

لهم.عزة:التليدىالنص.والسريانيةاليرنايةوالزجمات

.خلاصحصنهومشحهأو:لمسيحهخلاصحصن

ايوتايخة:النخةئزيدتلداودمزمور:9201

في،(-16:1315)تثالمظالبعيدالاحتفاللاختتام

92و2

يشعبيما"جرةالربأ8

مس!حه!الذيللميلثخلاصيوجضن

مبرالمث،بايىك.شعتلثخلصى9

الأبد.إلىوآرفغهموآزكهم

)38!92مزمور

كالرعدالربصوت

:يداؤذ،مزمور

،!اللهأبناءياللىبةقذموا

،وجمرةتجذاللرلتقذموا

لاسميما.اشجاللردثقذموا2

قذسيه!2تهافيللرلباسحاوا

الميا؟.علىالربءصوت3

أرغذ.التجدإلة

الكثيز.الميا؟علىالرب،

.القوهعظيم!الردبصوت

كله.بهالمح!الرد!صوت

الأزر،يك!رالردثصوت5

.لبنانأزرالرب،يك!ر

كاليخل،يقمزلبنانمحعل6

الوحشيئ.الئوركولل!!وخرمون

يقدحالرلثصوت7

المطرطالببنبملونكانواالعقدهذاخلال

13-91(.ة14)زك

)بثكلونالاءنرىياأو،الآلهةأيهاأوأبناءبا

6(.تاأى؟98:7عأ:82؟9آرجالذحاشية

ق.واليونانجةالريايةفيهكذا:تد!سهبها+في:2

حيث؟اقزحمئوفاك.المقدسةالملابىفي:اللاتينية

قداسته.تتجلى

.حرمونلجبلالع!قىالامموهوسريونأوحرصن:6

.3:9لا



9مزمور

لهيع!نار،.

البرئة،يزلزلالزد!صوث8

.،تايرث!بر!يلةالرب!3ئزلز

الأشجاز،تهزالزب"صوث9

!.الغالبأشجازالرت"يقري

جمتف:قيكل!فيتنكل

".أقهياللثالتجا9

اطوفاب*علىيجيسىالرب،01

الأبد.إلىميكآيحي!م!

اليزة-شعتةيمتغالرب!11

.ل!مئلامصباشعتةيبايىذب!الر

)92(35مزهور

الحباةاليأعلىت،وبيا

:*ابيثيتدثيزنشيذلداؤد.مزموز

4ء

تش!لتنيرب!لأنكيااعظملث2

بي.الث!ماتةأعدافيوخرفتآ

فشقيتنييكإستغشت

إلهي.الربدأيها

الأموابءعاتمأعماقيينأصغدتنى

القبر".فيالهايطينتينينوأحتيتني

.البروقأينار:لهيبة7

وبريةفارانبريةحدودعلىتقعواحة:تادشبريةة8

برنغةا!شوممطا(.:2125؟ة13)عد،صين

2(.:1)تث

ويكفالايائليرلدأو:الغابأضجاريزي:9

الوعور.

نحيمراقط3()آالتربرةالمياهعلىأوالطو،نعلى:01

الربجلس2!ةأ)تكأصفلوعنأعلمنبالأرض

وعدالثه.قدرتهفأظهرالخاطثةالأرضليدين

النرجمةحسبالملكيالفصرهوالبيتات350

03و2

أتقياءةياللرلثزتلوا5

المقدس!.كرةبوآخشاوا

تحظة،الرلثغضب

الحيا؟.طوكوليضا

المساء،فيأبكافيإذا

،ء،

فرحا.ارنمصالصباحغ

طتاييتتي:قيأقوذر!4يا

الأبلإ".إلىأترعزغ"لا

،!كالجتلضنيعاوقف!تبرضاك8

آزتعثت.وجقلثخجب!توحين

،أصرخرب4ياإليلث9

أثضئرع.إلهيياوإليلث

موقي!،ينلكأيهـتفعء.

الهاويإ؟إلىهبوططين

بحفلإكيستحالترالبفتي

بخقلث؟فيخيروبحدث

ؤلحنن،رب!يافأمتتيع11

.ليب،نصيريياكن

زفميى،إلىنواحياخؤذ2

الفر!ص،ثيالبإلى،ومسوحي

أسكت.ولاتلثالأرئل3
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تشمل.الآراميةالزجمةحبالهيكلأو.أليوناية

تدشينبذكرىلتحفلالمزمورهذاالحررديةالليتورجيا

52-95(.8:مل)أالهبكلمذبج

فيأسقطكدثحينأوالقبر.فيالهابطينبينمن:4

المبر.

جبلى.علىحصئاأقتأو.كالجبلميعاوضت8؟

دمى.من:حرفتا.موقمن:15

باثرةالجلدعلىيلبىخثنلباس:موحي:12

الحزنأو34!؟37)تكالحدادعلامة03(:6مل)2

.3(150)اشالعظيم
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إلهي،الرب؟أيها

أحتذك.الأبدإلى

مزموره

31)03(مزهور

ملجأالرب

مؤموريداؤذ:الفقنين.يكبيير

لحآختميترب،يابلث2

الأبلإ،إلىاخزىفلن

نجني.بتديلث

!،،ص"

اذنك،إليايل3

سريغا.رثياوأنعذني

لي،ملج!!خرةكن

يخلاصي.حصيئاوجضئا

.هقلعتى-ءا:.
وجصي،ال!

!هوأرشيذنيأسيكلأجلأهلإفي

لمط،طقروةقخينأخرخني5

تلجأي.أ!آلأنلث

*،روحىأستولحيذيلثفي

الخق.إلةيارب!،يافاتدفي

بالأباطيلإ،المتت!ئكينأبغف!7

أنؤكل.رب،بابرعقبلث

برحميل!،وأفرحأبتهج

غنافيإلىنظزتتنيا

حالي.أضتقماوعرفت

العاؤ،يل!فيأوتغتنيفا9

أ-3.ة7ارخ310:2-4

يوعرددهاالكلحاتهذه.روحياصتؤعبديكفي:6

46.ة23لورخصليبهعلى

والآلهةالأصنامعلىتدلأستضايخةعبارة:الأباطيلة7

31و3

قذمي.بملبتالأمالإفيبل

.ه"5ص،ص01

ضيتي.يفاناربياتحنن

الكذر،ينعينايضعقت

!ه!
كله.وجستديوروحي

بالحسثر؟،حياتيتفنى11

!ه!

ص.بالنواحكلهاو)عوامي

يواقيخارتكنايىفي

جمظامي.تبلىوكاذت

خصومي.جمنذعار)اصرت2

جيرافي،جمندحىبل

يعرئني.لمنئرعئاوشيئا

جمني.يهرلثالث!ارعسفيترإنيقن

كقبخ،القلودثنستتني

قنبوفي،3كإناوصرتر

كثيرين،ينالتذمةأستع14

.!لبأحاطوالهو3

جميغاعليتآمروا

يى.القئلضعلىوغزموا

نزكفث.رب!باعقيلث15

لاهأنت"إلهي:أ!ذ

قنخنيأئامييلإكاقي

هـتضطهدؤننيوائذينأعداثيين

،عبدكعلىبوجهلثأيرا

ءص

برحقيلث.حياقيوخلمى

،أخزىفلنرب!يادعؤيلث18

.01:8!91ة8ار؟32:21تثرج:الكاذبة

؟6:25اررج:لىأحاطوا!ل:14

.94:92؟2:3،01،46:5ة



31مزمور

ويسكتونالأشراريخرىبرل

الأمواب.عالمصإلىالهابطين!مجص

الكذدب،شيفاةأخرص!91

بكبريا!.الضحديقعلىاناطقة

رب،،ياجودكأعظمما"2

يخانوتلث،يقنتحفظه

لجثيحتمونلمقوتمتخة

الشتر.صجميعمنبضثقل!

كلهكل،2:آ

وجهلثب!ترسشرهم

الآخرين،مكايلإ،ين

كلكل

بطلاللثربياوتصرنهم

الألسنة.ائهاميني

حعقنىلأ!لةآلر!،تماصك22
..

مخصن!!.كمدينةالعجيبإبرحضييما

غنك:أثتيعاديفيأقىذكضت23

،.عيتيكأمامين"إنقطدث

ثضرهميصولتمتيذتيمنلث

إيلث.ضرخثجمنذما

أتق!اثهجميئلاالربىا!أ24
حبوء

لهالأمناءينصرالرد!لأن

عقيه.الفتكئرينوتخذذ

قلوتكم،تشجغواو!وا25

الرب،.يرجونأثذينجميغيا

مؤامراتأودسائىالزجماتبمضفي:م!يد؟21

.الناس

.ه:27صرج:بظلالك

هذا.الضبتىزمننيأو:.محمةكمدنجة:22

7-8.:4رورج؟كشق!في320:2

بخطبئني،الأعزافعنصكتحين؟أى:3

32و

)31(32مزمور

يففرالعهدإله

يداؤذ:!!يدإ

معصيئةئسيتثلتنقنيئا

خطيئتة.تهوسئترت

الرب4يحاسيبهلاولقن2

إثمء،جمنآزتكتهماعلى

يخ!ئى!.قلبإفييكونلاولمن

جمظامي!بليتسكتحين3

وليلا.نهاداالأنيزين

علي،ياكثقلتوليلانهازا4

الضيضحرينكماتجفتوتضارتي

بخطيئتى،لكآعترثتيذيلث5

غنلث.إتميكتضثوما

يقعاصي،للرب""أعترلت:قلحت

وخطيئتيإ.إثيفينى

ال!ث!ا؟!ه،وقحتالأققياةاليلثئصفي6

الغزير؟.الميا؟كفرإليهميبلغفلا

الضيتي،فيوتنضرنيتسئرفي7

."تنث!لنىالنجاةوبحبل

ءكلء"كل

الطريق،واريلثاغلملثدا:تقول8

لم"

علبلث،وعينيوارئيذك

قهم،بلاوالتغل!فرسيى!كلنفلا9

لما.يقحرل!،فلاوزستنءبلجامتكبحه
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فيه.عدكوقتف!أو:الثدةوقتفي:6

وبزانبم:الزجماتبعضق،شثلنىالنجاةوبجلة7

تحيطنى.النجاة

العبربةنط.القدبمةالزجماتف!هكذا.بقنربفلاة9

يثيء.لايمبن
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كثيركل،الشثريرأحزان01

الرحمة.تشمئةالرلثعلىوالفئيهل

الصايفون،أيهاوأبتهحوابالرب"إفرحوا؟ا

القلودب.مستقي!يجميعياورنموا

32()33مزمور

والتاري!الكونسئدالزلث

الضذيقون،أيهـاللرل!زتموا

الاسيقامة.بأهلتليقفالتهليل

،بالكناز؟!الرلصإحقدوا2

له.زتلواأوتارءعثتر؟ينوبعود

ا،جديانشيدالهأنشياوا3

الفتافي.مغ"التنغيتموأحسيوا

ئستقيمالردثكلا!4

خقأنعاي!بهل

والإنصالت،اقدليحب

الأرضن،تمت!رحتيإوين

،السماوأتصيذتييكيمييما6

أفلايهها.كلفميماينوبتسئمه

كالتل،البحرمياةيكؤئم7

يلغمر"ئستودغاالأعمانهـعغل

الأرضي.كلياالرد!خافي8

الانيا،أهلكليابهاستجيروا

،شيهكل"فكانقاكلأنه9

ح-29:4رج:بالك!اؤالربإحمدوا:3302

ح.155:3رج:أوتارعثرةمنبعود

الموجيةالآلأتعلىالعزفأوالئننيمأحوا:3

.2آفيالمذكورة

الغربجنأوللغر.صنردغاالأعماقيحعل7:

33و3

هـكاثنكلنثبتوأوصى

الأقمتشورةئتطلالرب014

كل!

.الشعوبتنوييماماويقاوئم

الأبلإ،إلىتئم!تقشورته11

جيل.تعذجيلإلىقلبيماوفياث

الرب"،إلههالأمةقنيثا12

له.ميراثااختارةلشعب

الحما2ينينظزالزب134

التشتر.تنيجميغفيرى

س!كتاة،صموضعمينيرايبا4

الأرض!.فيالمقيمينحميع

قلوبيمفيماشضؤر

كلها.اعماتفموتتببن

جيثيه،يكئؤتخئمىلاالضيلث16

قوييما.عظيمالجمازيخمذولا

الخلاصي،إلىتقودلا!7؟الخيل

ئتجي.لاغزيقيهاوبشا؟

خاثفييما،كلالرب"عين

رحمته،ترجونةاتذيهآعلي

الموب،يننفوستهميينقذ

ص.الجوعفيحياييمعلىويبقي

الرلب،-تنتطرنفوس!نا.

لا.وئرسنصيربهؤ

قلوبنا،تفزخيه

العظيم.

فصار.أمرهو،فكانتاللأنه:او:9

حرية،لأهدافتستحملالخ!يلكانتةالخيلى:17

الىبالنحبة.إسرائيلأرض!قليلآعددهاوكان

03:147.15-34؟18؟رج16-17آ
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نؤكننا.الفذوصيآشببماوعلى

عقيناظنكن.يارب"رحتئلث22

رتجوناك.ماقذيىعل

)33(34مزمور

نحاوفيمننخافياؤلب

طزذة!أببمابخؤأمانمبالخنوبؤلظاهزبخلنا.ل!اؤز

كلء،8،

حيني،كلفيالرل!؟ابايىك

فمي.تهيهللالاوامصوعلى

للرلث،نفسيتهفل3

وتفرحون.التساكينقسمع

معي،الردبغظموا4

وحذة.أمتةصولنرقي

لي،فاستجالتالزد!طلبت5

تحاني.نحال!كلوين

سءكل،

وامثتنيرواهإليهانظروا6

خخل.وجوقكم"ولاتغل

الرب4فتسقعيدعو!المسكين

4مح!ر

ضيقاييما.صجميعم!نويخلصه

اثه،أتقياخوكالرل!،ملاذ8

ويخطحهم.علييمتحنو

.الرل!هأطيتماترواذو!ا9

بإ.هنيتايمن".تحتمي

قذيسييما،ياالردثخافوا.؟

يفي!.يغوزفملأفخائفوة

-،ويجوعونيحتاجونه؟؟الكايرون

خير.لائغرزةلاالرل!تطلثومن

لى،وأشتيعواالتنونايهاتعاتواا2

كل،،

الرب،همخاتةفاعلتكم

الحبا؟علىتحرصتن3؟با

+ص8،
خيرا.ييرىأصالاتاكزةويجب

ال!ر،عتهنيساطثضن"

بالجص!.النطتيغنوش!قتيلث

الخير،وآغتلالث!رتخنبا5
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،كثيرةالصمديقينالىألاساءالث02
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الرب3.ئنمذفئمجمييهاوين

كلها.جمظامهميحقأ
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،بقزئواعقوييمفي

البلية.
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ضنانا".يفنا9:قلوييمفيويقولوا2
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عظبئم.غمرردت؟ياوأحكائلث
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.*آتيومةأنوبرى

ء-صءولطء145
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الأبلإ.إلىيبقى!ميراثهم

لهص-

الوء،زمزفيبخرونلا91
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يداؤذ:نث!يا.العر"علىالمغنينيحبيير

!".إلةلألا:تليإفيالجاهل؟قاك

هم،يخويىوزتجسواواق!حتد

الخير.يعملأحدينوها

البمنترعلىئشرثال!ئماءينالتد3

اللة.يطلحثعالجوينهليرى

س!،4ء

جميغاوفتدواكلهم"ارتدوا

الخير،يعتلأحلإينومما

واحذيه.ولا،بهلأ

الإثتميفتلونائذينبفهمألا

الخبز،يؤكلكماشعبيويأكلون

؟يعترفونلاوباتي

علييم،بستولي*زعحبلاحيثالرهمتليت6

الخائنين"جمظاتمئفتتاللةلأن

زفضهم.اللهلأنهيخرونوهم

اساثيل.خلاصنصهتونينليت7

ال!ثبيص*ينشعتةاللهتر؟حين

اشرائيل.يفرخ،يعقولثيبتهبئ

.-3:5112رورج:2-4

تظاعروا.ولو:بديلةترجمة.ربلاحيث:6

عاصرك.:الحبربةق.مفبرلنعى؟الخائبن

في.القديمةاليونايةالزجمةبحمبهكدا:يخزون

أخزيهم.:العبرية

.126:4رفي:البيمنضعبهالذ-رد7:
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54)53!مزمور

ينالمفمط!دءأند

يدأؤذةنثيااإةالقيثاعلىالمقنينيكبير

"داوذ:لشاؤؤوتالوا"فيلصتنوجاةجمنذما2

ص4صء

جمندنا،.مختى

الله،يايآسملثحقضني

إلي.أحسينويختروتلث

الله،ياصلائيإستيئ

كلامي.الى-وأصعغ

عليئ،قاموا+الزباث

حياتي،يطلبونوالطفاة

لقه.جساتايحسيبونولا

لي.نصيراللةليهن6

يحياقي.الربهـستتا!

علىالثاثرينعليالثمرترد7

لي.لأمانيإويسيهتهم

5،يستخاردثياللثأذتح

!الح.لأنهآسملثواحقد

ضيق،كلىينأنقذتني9

عيني.شتيتتوبأعدائي

جنوبفيترية)وعيزيفأهل:الزيفيونة5402

أ-28؟23:9أصمداود.بمخبأشاولأخبروايهوذا(.

.اة26

عبريةمخطوطاتمنتظلقبديلةترجمةالغرباء.5:

.ودىونمض(1،:68رج)مبةالآدىاوالزجمة

هوه5

)54(ههمزموو

صديقهضانهمؤمن

يدأؤد:نثيا.المئار؟*علىالفننينيكببير

صلاتي،إكاللهياأصغص

تضري.غنتتغاض!ولا

لي.وآستجثإلىانصحث

وجهيعلىوأهيممسرغاأرود

الأشرار.وخورالغدؤصوبينهرئا

الثقاةعلىمحيبون

غاضبين.علىويحقاون

اداخلي،فييتؤجحقلبي

على.وقغتالموبوأهوال

بي،خاوالقرح!الخوف

علي.أستوتتوالرعشة

كالحمامإ،تجناخاليلاليت:فأتولا7

وأسزيغ،بعيدافأطير

هايىبا،طيرافيفيأبتيد

أبيمت.البرييمافي

لمصدكل

النجاةإلىاسرعهناك6

.ا!والعاصفةءوالرياحصالزوابمين

،أعداق!ألسينةرلثياقر!01

المدينيما،فيرأبئفماوالجصائمفالعن!

وليلا،نهارابأسوارهايطوفاني9

والقساد.الأثمدايخيهاوفي

تي.عأضدممطبينالرب:بديلةترجمة.سدالرب:6

الأوتار.ذواتعلى:حرئا.الفيثارةعلى:لأ.55

.أحر!32:ثميدة

فيالألةببلةإلىتلميح؟النةربيانرق:15

-ظ-.ألةدمر:بديلةترجحة.-9أ:11تكرج.بابل



أوساطهايعمالق11-

،ء
ساحاتها.يتركال!لاوالمكروأيخق-..

،!فاحتمليع!رفيالعد؟لأ13!-

فأختبى،عليئيتج!رالفبيف!ولانج

لىساؤيتهتنياأنآبل11-

الحميتم.وصدينيألينيوكان

تحلو،اليشرةكاذتيمقه15

الهنا.بيسبفي"معهوا!ئئي

أعدائي،الموت"4أسحيبايخمت1

الأمواب،صعاتمالى5أحيافتهبطون

!.ت!ايهنهمؤسظفيالثرلأن

أصرخاللهفإلىأناأما17

يخلضني.ائذيهوالإلهوالرب!

وظهراوصباخامسا!91

صوتيءفتسضغوأنوحأشكو

لفتد11
اقزبواإذابسلاميني-

خولي.لمخؤووقفواث!

الأرليم!نذالجالس!إلته02

يوصكل

فيذلهم،لمببسمع

لهم،ع!لالأن

اللة.تخافونهمليلا

العداقى!يدر2رفيتي

مزموره

ييرفيعدؤالوكانأي:فاخنمليعرفيالحدولأة13

.تعييرهلاحنملت

بديلة:ترجصة.باندفاعأوباتفاقتمعهوائية15

الجمهور-فيمحهنذب

ليحل:الوردىالتقليدحسبأو:.المرتصياكت:16

الدمار.بهم

الثريحلحين:بديلةترجمة.ماكنموسطفيالثر

بهم.

بديلة:ترجمة.وو!وااقزبواإذابسلاميفتدفي:91

56و5

يقهلإ؟فأخلممالمييماعلى

الزبد؟،ينألتنفميماكلام22

الجفا.يكمنقليهوفي

الريب،ينأزنكيمائة

ضسلولة.سيو!توهي

يعوطثوهؤ!هفلثالردثعلىالق

الأبلإ.إلىتضطرلمحثالضذبقتذغولا

الهلافي.جثئوردهماللهياأنت24

بأئاجمهم،يسقدونلاوالمكر2الامارجالا

أتؤكل.فعقيلثأناأئا

707

(55)65مزهور

الفيقفياللهعلىاتكال

عل"الحمامةأغني!تحزعلىالفقين...يكبير

أخذةجمنذمايداؤذلثااليعيد؟*6.الأشجاير

كأ:فيالعلطيون

يعادوتني.فالناسالقهياتخنن2

ويضايقوتني.يومءكليحاربوتني

وليلا،فهارايعادوتنيالثايرون3

يحاربونني.ائذينأكثروما

كل.أفى
العلي،ايهاخوييوم

أتوكل.أنا-عليك

وضوا.اذامنىويقزبيقدمحي

نأهـكلكن.يدهمدةحرفئا.العداوةبدرخريخق:21

بدهمدعدوهبكون

منغلص:بديلةترجمة.همكالربعلىألق؟23

.أمركصئمأوأثقالك

الحمامهأوالبعيدةالأشجارعلىالحمامة:5601

يروي.اح:16رجابعيدفيالبهاه

أ-16.ا:21ا!م
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ه،ء،1ء
كلايه،علىلتهاقلل

أخالث،ولأأتؤكلوعقييما

لي؟يفقلونماذافالبشتر

ده،كلاميئحرفونوليلآضمازا

لل!ثئر،عليأفكارهموجميغ

ليويكئنونعليتجورون

يحقئلوفي.خطواتيوئرايبرن

،8إثيهمعلىاللةيافجافيهم

الشعودت.أخصعصكقبلثرفي

،ببماعليمأذت

8.أماطتدموعىوها

جسابلث؟فيقيأ!ا

ص،5،"ص

ادعوك،يوتماعدايىيرتدا0

معي.أنلثالتمايافأعرلت

رواصء4

كلاييما،علىلته"اقلل

كلاييما.علىللردثأهفل

أخادث،ولاتوكلعثاللهعلى2

لي؟يفغلماذانالإنسان

اللة،ياللثئذوزعلي

،

للث،خمل!ذباثغسماوفيها

،الموتيننحيتنى"الأنلث

الرثمو،ينيىجلىوضمئت

اللةباأماقلثأسبرحئى

الحيا؟.نورفي

أو:.وسالرونعادلون:أو.كلاكلصؤفىن:6

الألم.لميبببون

ترجمة.نجهم:حرفما.إثمهمعلىاللهياشجازم8:

!يفتونهلالثرهذابعد:بديلة

الربيحنظ.زتكفيدمرعيأو:.أسامكدموعي9:

وأ:حابكفيف!ا.مرواالتىالمحنةنجتذكرأتياثهدموع

57و5

56157(مزمور

---دحمافيالله

ي!"إؤؤ"!...تلالك"لاأعنيةتحزعل.الفنبنيك!ير

:اههالمفافيثاؤكأمام-ينهرلتجمنذما

تخنن،اللةياتخنن

آحتقيعث،بلتلأفي

أحممىجناح!لثظلثي

العواص!تعبرأنإلى

،أصرخالعلبئالن!إلى

علي.الئفمل!الت!الى

-ص،وئخلضنيالس!ماهينئرميل4

ئعادوتني.ائذينويغيز

وخقه.زحمتهيرسيلالله

لمط3أعداتينأضطجغ

-،

ابثتر.تلتهئمكاسود

ويهائمرماخأسنانفم

قسنوتة.جرالثوألسينئفم

الله،ياالس!ماوابعلىإرتمغ

الأرفي.كلعلىقجذكوليكن

يخطواقيشتركانضبوا

.ءعليللقضاءفخا

حؤة،طريتيفيوحقروا

فيها.سقطواليهفم

16:اخ.5701:نشد:رج

ا-9؟:24،ا-22:2اصمرخ:المغارةفيداود

.ا:142مزق

الذينللعاريلمأو:.يعادوننىالذينويعير:4

جذف.يضايقنىالذىأو:يحقوننى

نفي.انحتأو:.رأحميفانحىأو:.علللنضاه؟7



75مررمز

الإيمالب،فيثابث!هلآظبير.

اللة!ياثابحثتمبي

4:ركللم

لبث.وارتلاشثيد

نفسي،ياأنجنيا

كنارةءوياعودياأيق

ال!ممخرويطلأ4

ربفى،ياال!ثعوسبفيأحتذك01

ء.الأممفيللطوأرثل

زحمئك،السحماوابإلى"علضت

أعانتك.سالغيوموإلى

الله،ياال!مماوابعلىآرتعغ12

.الأرضيىهكلعلىضجاكولتكن

58)57(مؤهور

يدينوحدهاقه

:يداؤؤ!...ئهلكلاإاغنيهطلأعل..الئغنينيكبير

حر.

،!حكاميابالعدليتنطقوناحقا2

؟"آدتمتجبتقاضونوبآلاستقامه

قلوبكم،فيتجورونأنتمبل3

15ص2ررو"

الارضي.فيالظلتم!تؤزعونوبايديكم

ص.الرجمينالأشرازيزونج4

.،حياثيمطوكويكذبونتم!لون

12.158:2-8:رج

قبي.تحرىأو:متحدظبيأو:.ثابتقبى":

ح.1015:3خ4ت29رج:كنارةوياعودبا:9

؟14:17صم)2(قفاةبا)أوحكامبا:5802

الاء(قوىبا)أو:آلهةياأو7(:45نر

صت..العبريةفي.اح:92،ا-82:6رج

ياتقاضونبالاضقامة:أو.آدمبقتقاضونوبالاسنقامة

.آدمبق

95و58

الحيه،كستمص!مل!م5

أذنها،ش!اصماةكأفعى

الخو)؟،صوتتستغفلا

ماهر.ساحرسيخرولا

الكايرين.أضراشحطئماللهيا7

ربهـ.ياأفوا!يمفيأسناتفمه!غ

جاريبما.كمياهيضمجلوندكهم

."كالع!ثئبويزولونويداسون

مماشبى،وهؤكالخقزودقتضقجفوندغهم9

ال!ث!مسى.ترونفلاوكالالرحص

واليابسي،الأخضركالثوفيولمحترقواء01

.القدورب!ئشعزأذقبل

الانيقاتمش!هذإذاالترىةيفرخ"

ال!ترير.بدمسفدمبيماوبغسيل

2،البريينضفلاخقا:3متما13

البشترأ.هـدماضيإلهالأرضيىتن

907

95)158مزهور

وا!اللهيانجؤ!

يداؤذ...،هلك"لااغنيةلحزعلى..الفعبنيكببر

:ئقتلوةتيتةئرالبونزسئلأثاؤذأوسلجمندتا

الله،ياأعدا!يننجني

لإرمزوالميزان،ترنون:بدبلةترحمة.توزعون:3

تحيكون.:والريافيةاليونانيةالزجماتفي.العدالة

البطن.من:حرفياحياتهمطول:4

سامهاللهبسددأو:كالعثبويزولونيداسون؟8

فيحصدونه.

كضبه.شدةمنأو؟ليحزقىا.:01

لداود.حصلماإلىالعنوانيي:9501

.ا-13أ:91ممارج
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عبى.القاثمينينوآحمني

الإئتم،يفغلرنيمننخني

خلضني.الذمماءيسفكونويمن

بي،يلقئلثجمئونفم4

2.ااشارهمعليوتجوررن

رلث،ياخطيثةولالمطمععيةلا

.هبواوتا7فتادرواأذتبتوما5

وآنطر،يقائيإلىفقثم

اسرائيل.إلهالقديرالرب!أيها6

الأتيمجميغوعايثايخق

أئبيم،.غا؟يىأفينرحيمولا

كاليهلاب،وينخون3مسايرحعون7

المدينإ.3أنحافيويطوفون

،2

/،اللعابينهايسيلافواهفم8

أسنايهم،تينسم!يوتوألم!يتت!م

،؟"يسمعأحلإين)مما:يقولون

عقييمتضخلثرب4ياوأنت9

ص4
الاقمء.بجمجءوتستهزى

كل
،!جمزتييااسارعإليلث01

.ملجأياللهيالأنلث

برحميكهالمتاليإلىسقدئني11

علي.الثائرينهزيمةفتريني

شعبي،ينسىيلاتقتلهمالا

وأصزغفم،بقدترتيثقزفهمبل

9مزمور

أذيقدرمنأو:.يصمعأحدمنماةيقولونة8

يمعهم.

وبحضالقديمةالزجماتفيهكذاةعزقي:15

ءعزت:العبريةفي.العبريةالمصوطات

بأقالريمإكلا:أوبرحشكالفتالإلىلتفدمنى:11

إلمط.

6وه5

كل""ء4

ترسضا.الربايها

ثيفاهيم،يكلامص،بأفواههمخطثوا13

يهبريائهميحبائليوخدونفذغهم

تحطقون-بهاائتيوالأكاذيبللثئتايمص

يكونوأ،فلاأفيهم،بغيظأفيهم14

الأرضيى،أقاصيإلىليعرفوا

.*تعقولتتيبفيسئذاللةأن

كاليهلالبوينتحون2مسايرحعون15

المدينيما.2أنحافيوتطوفون

القوب،غنيباحثينينتشيرون16

.تهنأون!ولايشتعون!ه

يرر،ه

لجث،لعزانشيدوانا17

لرحميلت،الضباحفيوارنم

لي،ملجاكتلاثك

ضيتي.يومفيوملاذا

جمزفي،بآلكأرثل18

ملخأي،الله2يالأنك

يرخفنى.ائذيإلهي

01695(مزهور

افزيمةبعدصلاة

لداؤؤ.نثيذالئوسز-مقامءعلىالئفين.يكبير

وم!لة،ائنهربلأ*آرامئيحارلبجمنذما2.لفثلبم

فقالأثرئيينينالفاعئتزاثنىوفرقييوآفيرقي

ح.5:،،رج.يعقوبت،1

.يدمرونأويترن:حرتجا-يهنأونلأ:16

الحنوانةفيالواردةالأحداث:0602

؟-3،01:1318-،8:1صم2رح

ضفنىضعلتع:الوبنآرام.12ة18اخا

دمثق.منطقةفيمديخة:صوبة.الفرات



عزمور.

:هالالفعوادي

وباذشأالله"ياخذئتنا3

إلينا.فعذغاجمئاكضت

صص.الأ(.ا.صل!ت وثستزتها،رصرلر

مترعزعةكل.لأنهاكئرهافاج!ر

الثئدايذ،شعتلثأزيحت5

،الئمالإ،حئىوشقضنا

ل!إضارةئفيذيخاأع!6

".ساييييموجهينليربرا

وأجمنا،ب!مييلثخ!فا7

ء!""2

نحبهم.الذينفتخلمن

:مقدسييما"فياللهتاك8

،"شكيتمأقسيئمبغبطيما9

سئكوت.واديوأتيسن

متئى.د!تجلعادلمما9

صولجاني.ويهوذاخوذقأفرايم

أدوم!وعلى،محغستلتي"افوآلث0

ه"!5،

ده،جذايىالرباناالتي

.!هآنتصاريفتامتفيسطئةوعلى

الحصبنيما؟المدينهإلىيقودنيقن11

؟أدومإلىبعاتهديخطتن

مخن.الزتححقأمكرتناأو:-ائالةحىوصقيتنا،:

؟51:17،22اش،لأت75رج.الدينونةصورةأمام

.-25:1592ار

أو:.سالبهموجهمنلهربواإشارةلخاثفبكأع!6:

هكذا:سالبهم.الحقلأجلنرغرايةضابخكأعطبت

.القوس:القبديالنص.العبريةإلىبالرجوع

.7-801:14رج:لا-14

)ئابل!شكيم.قداستهبحبأو:متصهفي":

فيعطتان(الفلييوقضفة)علىعكوت(لبةاول

17-18(.:33)تككنعانإلىعادحبنيحقربطريق

61و6

الله،ياخذلتناأحقا12

جيوضينا؟معتخرض!عذتوما

الضيتي،فيلنانصيرااكن3

البشر.يخفضنافغبئا

ببسالإ،ئقايلبالت!14

.،أعدأءنايدوص!وهو

؟71

61)65(مزمور

جواركفيأسكني

يداؤذ:.القيثافىعلىالفننبنيكبيير

صسيختي،اللهياإحمغ

صلاتي.إلىوأنصسث

،أدعوكالأرضيىأتاصيمين3

قلبي.آنكسرإذا

عالييما"صخرةإلىإهدفي

حمايأئمتلائلث4

الغاو.وج!فيتنيغوجصن

الحيا؟طوكحوايىكنماأسيهئي5

."تجناخيلثبسيترفأحت!

ئذورياذ"ياقبفت6

أسقلث"يخاهثتنميراثوأعطيتني

حركة:حذالىالقى.الميتالبحرإلىتلميحةموآب:01

موآب:والمحى،25:9نثق.أرضتطعةنتملكبها

فيهكذا:انتصاريهتاففلسطيةوعلىلملك

(هتق.:العبربةفي01ة801رج(لزجحات

.ي18-93رج.بحغأو:.بدوسوهو:14

الأمانرمزالصخرة.عالةصخرةإلىإهدفي610:3

أورضليم.هيكلإلىإشارةوهنا3(:504.:27)رج

ح.8؟17رج:نجاجكبتر:5

أعطيت:أو.احمكيخاتمنميراثوأعطيتنى:6

صيراكم.ايهكيخافرنالذين
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رب4،ياالتيلثأئاتمأفي7

الأجيالي.مدىسينيتهوآجغل

النإ،أمانمالذهرمذىيحبس!8

تنضرايإ.والحتقوالرحمة

الحيا؟،طوللأسملثفأرتل9

كل،

نذورى.اوفيفيوئاويوئا

مزسرا

)61(62هزمور

الوحيدوملجأيواح!الرب

:يداؤدمزموز..تدؤلونتلحين..الئفنبنبكبيير

نفصي،ترتاحالئإإلى

خلاصي.وحدهوينه

ومخلصي!هؤخالق

أقئعرع.فلاوملجأي

جميغائهخمونمتى"إلى

يت!لإموه؟يثليإنسالؤعلى

ماثل،حاثطإلأهؤوما

ينهار.يكادكجدارأو

تقايإ،كنلإسقاط!قنآمرون

الكذلب.بكلامس!روزاويجدون

علنابأواهيميباكوته

تلغنوته.قلوبهموفي

نفسي،ترتاخالتإإلى

رجائي.وحدةوينه

ومخلصيهؤخالتي7

اخ!.ت93رج:يدوثون:6201

وخلاص!.صخرتيأو؟.وغلميخالق3:

8.12،:346،:18رج

34:111ايرج:عملهبحسبالإنانتجال!:3؟

63و62و6

أترعر!.فلاوملجأى

وتخدي،خلاصيالذجمنذ8

وضحتماي.ضخرقياللهفي؟وفي

السعث،أيهاعقييماتؤكلوا9

له،تلوتكموافتحوا

حين.كللناملجالائه

آدتم.تنويىلحءنفخة

البشتر.تنوكالذبالب

يهفتهمتدثيلالموازينفي

نسمه.منأخفجميعافهم

ء،الظلمعلىنتيهلواالا1

تكسيبوا.لاوبالاختلاس

لرويمم،كثر!إذا

إلها.قلوئكبمتيئفلا

ومرتين،مرةاللةأتكفتم2

لتإ،الجزةأنقستمغست

ردث"يالثالزحمةوأن13

.عضل!!يحستب!الإنسانتنجازي

)62(63مزمور

الحياةمنخيررحمتك

:تهوذأ"بريةؤكانجمنذمايدأوذمزمور

اتكر+وإليلث،أنتإلهي،القةيا2

نفسي.قعطتنىفإليك

إليلثتئوقطجتدي

23.ة2رؤ؟2:6رو؟27ة16ت؟17:15ار

23:134،1أصمر!:يلاذابريةنماكان:6301

24:2.
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ف!يها.ما!لايابسةقاحلة"كأرفي

ققدسيلث،فيأشاهدكدعني3

وتجذكجمرتلثلأرى

زحصئلث.الحيا؟يناخبر

للث،تستئحال!شفتاممب

ابايىكلث.حياتيومذى5

."كفيللصملاهأرنخ،وبآسيلث

شمهي!طعاميقكما"تشبعني

فمي.ويقللشفنايقرنم

يراكط،علىذكرتلتإذا7

بلث،تقخ!ثالليالمطوفي

لى،تصيراكنتفلأنك8

?،
ارنم.خناحيكطلفي

لجث،نفسيتشلقت9

تسنافي.تجسمينلث

لىالمثمريطلبونواتذين01

."الأرضيأسايخلإلم!تترلون

ال!مميض،تدإلىئدقعون"

للثعايب.فريسةويكونونآ

يالتإ،فيفرحالميل!أمما12

يتقلل،به!يحلفعنكل

تستا.الكادبينوأفواه

العبريةالم!وطاتبعضفيهكذا:كأرض2:

.أرضفي:العبربةفي.الفدبمةوالنرجمات

كي:للصلاةأر2.احمكأحمعأوحىباعك5:

ح.2!28رج

ودسم.شعةحرئا"شيططم9:

64و6

)63(64هزمور

العؤالسنةيحطمالله

713

:يداؤدمزمور...الففنينيكبيير

أشكوحينالتدياآستغني2

حياتي.آحفطالغاؤهوليوين

،34.

الاشرايىئؤاتر؟يناسترلى

الإثتم.يفعلوناثذينغجيجصوين

كالئييألحيتتفمتسينونة

مراكلائاسيهاتهموي!تذدون

مكايييم،ينالبريءلترموا5

.يخافونولابئتةلرمونه

الشئرعلىأنف!متهميشجعون

يخاخهم،يطمرونأينوتتشاورون

؟دأتراها!هئرىياإمن:قائلين

بمهالؤ،تجرائمهميخفون

الباخون،ي!بحثوعتئا

عميمالط.وملئةالإندالطفاطن

،الربهـب!تفمءفيرميهم"8

يبايختهم.ويضرباته

لفم،غثرةيكونلهم لسا.ء9

ييم.تدترأهمتنبهل

كلهمالبثرفتخالت.

اللةعيلبعاويخائون

جمئرة.كمل!ينوتئجذون

الأمرات.عالمإلم!أىةالأرضأصافلإلى:01

بالد.أوبالملكأى.بهيحلف:12

اليرنانيةف!.العبربةفيهكلذاوراها.من:6406

برانا؟من:وال!ريانية
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بالرب"،ويحتيالفحايق"يفرخ

القلب.ءمستقيمكلويتهلل

64مزمور

)64(65مزمور

خيراتهعلىلئهشكر

اغنية:.يداؤذمزموز.الففنينيكبيير

التهلبل*،بدوبمض!تون*فيللث2

الئذور.توقىاللهياوللث

الا؟عابحميغياإليلث3

البث!ر.جميغيجيء

عقينا،تحبزتآثامنا4

غنها،يمفرأنتومعاصينا

ردثياتختارةلمنهنيثا5

بياركءليسكنوتقروربهو

بييلث،خيرابينأشبغنا

المقدصيى.هيكيلثخيراب

العادلهالرهيبهبالأعمالي6

مخقصنا.التالمياشيننا

عليلث،تتيهلونالأرضيىأقاصيص!كانرو

.البعيد؟!البحاروسكالط

يقذزتيماالجباليمثبتيا7

وحذك.يألخبروبوالمتزز

اليحالي،عجيبئالمهذى

صيون.نيالمقيمأتأوةصيونفي650:2

يلبئ:والربانجةالبونابةالزجماتدبأوالظبلبوم

لكأولكظيلالحمت:ترجماتوناك.التطيل

صات.تهليل

شواطىأو!.الجدةالجزرأو:.البعيدةالبحار6:

البحار.

فيثون-ةأو.يخافون:9

66و65و

*الأقمصوضجيبئصأمواحهاعجيبئ

آيايلث،-يخافونالأقا!طسكان9

لك.ئرئئموالمسا-الضبحصوضطايغ

وصتقيتها،الأرضىتغفذت.

كثيرا.بالتهوأغتيتها

،مياها"سواق!هاملأيت

يخلاتها.يئخرقيبئقترها

أخاديذها،وتتؤيأتلامهاترويا

تئتها.وتبايىكيهاتطروبالأمطايى

ياليبايلث،الس!نةأيمفل2

الذشئم.يسيلئطيمناوجمما

جض!ا،تمتيىالبرىنةمراعي13

ع!و،

يال!بهجة.تخزروالتلاذ

غتما،تكت!يالمروج14

بالجنطه،تكتسىوالأودتة

وينثيدون.الجميعفيهيف

)65(66هزمور

فنشكر؟يخلصناالله

مزموز:نثيذ..الفننبنيكيير

الأرضي!جميغياللهإهيفوا

آسمه،،لمحدرت!ا2
.رص

ضهقيلا".يقجدهوهللوا

ماء.ملآنةاقهسوأقيأو:ماء.سواتهاملأت:01

.14:8زك؟4:18بؤ؟47حز؟46:5رخ

،8ة92:2،69رج؟اس!لمجد!6602

.أ:115

ترجمة.ممجذاتشبحهاجعلوا:حرفماخييلآ.لمجدههئلوا

له،طلواأنفخركم:بديلة
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أعماللث!أرهت"ما:ته3!لوا

أعداوك8يتذثلجمريلث!ظيمص

للث.تسحاالأرضي،جمج

لآسملث((.ترئل،للثئرئل

التإ.أعماكانطرواكاتوا5

يلب!ثتر.صنايغةأرق!تما

تبس،إلىالبحرحؤك6

.النهر!آباوناعبروبالأرجلى

بيمافرخناهناك

يخ!روتيما.أبذاشح!لطا7

الأمتم،تراقبال!عيناة

المنتردون.يتشامغفلا

الثمعولثأيهاإلقناباكوا8

التهليل.صرتوآسقعوا

الحيا؟فيأبقانااثذيهؤ9

الزكل،غزأقدامناوتنغ

جرئتناالقهياالأئلث0

المضة.تمحيصنؤقحضتنا

المصيد؟"فيأوقعتناأنت11

طهورنا.علىعئئا*وألقيت

ءص،4ء،صء

رووسيناعلىاناسااكبت12

والمياة،النيرانتدخلنا

.أخرجتنا*الرخا!إلىولكن

قديمة.ترجحاتمنانطلاقاتهمهكذا،يتذلل3؟

النهر.آباؤناعيرهـ،لأرجليبسإلىابحرحول:6

،4:3؟ا9،:6.؟،7839:،15ت74رخ

؟15-316:بش؟21-14:16،22خر

-2:هـه،27ت44اش

.الصعوباتأو:،المصيدة:11

67و6

بالمحرقاببيتلثأسأدخل3

نذورارب!ياوأويخيلث

شفتاكببهااتلقطت4

الضميق.فيبهاونطفست

!صص4در

لث:اصيدهاعبنةامحرتات5

تخور،راثحتهاكباش

كل-دء،

.تيوسمغبقراواقدم

الله،خائنيياآستعوااتعاتوا6

4و

لي-غيئيمافاخيركم

إليإ،صرختبفمي17

بيسافي.وعطمئة

تلبيفيصبالإثمفكرتثلو18

لي-اللةستيئلما

ليسعاللهلكن91

صلاتي.إلىو)نقعت

صلافيئهيئلمالنمانبارك.

عنى.زحتتهتردولم

715

)66(67مزهوو

اللهتمدحكلهاالألم

مزموز:نثيذ:أ،ةالقيئاعلالففنينيكبير

كناالقهت!.ه2ء

وبايىيالحس

،علينا!يوج!هلثوأير

ذلكعاداتإلىإشارةرؤوصنا.علأناصئاأكبت:12

المقهوررقبةعلىرجلهيضعالمئتصركان:الزمن

510.23اش؟15:24يش؟؟ة011رج

:الزجحاتءأو.العبريةقهكذا.أخرجنناالرخاءإلى

أنفاسنا.لنتدأخرجتنا

قبلمنلهرونهموسىعلمهاعبارةرأجع:6702
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طريقكالأرفيأهلقيعرلت3

خلاضلث.صالأمموجميع

الله،ياال!ث!عودثيحضذك4

ر4كل4كل

كل!م،الشعوبيحقدك

.وئرنمونالأتئمويفر!

بالاسيقامهالث!عولتتدين

!ه.الأرفيفيالأتتموتهدي

اللة،ياالعثحعوفييحقذك6

"لمودصو

كيهم.الشعوبيحقدك

غلتها،أعطتالأرضى7

إلهنا.اللهنباركنا

تهتخحثتعاتذياللهباركنا

الأرفي.أتاصيجميع

7مزمور

)67(68مزهوو

النمرإلىالربمسيرة

مزموز::صيايداؤذ..الئشينيكبيير

أعداؤةفينشضثاللةيقوئم2

وجهيما.يخةمبيضوةوجوبا

بتذدهم،الدهـخانيتبادكما3

النارأماتمالث!ئعيذو!وكما

التإ.أماتمالأ!ثرازتبيذ

.فيفرحونالأبرارأما4

شحبك.!ديكما،الأرضقالأمو!دى:5

،73:24،أ-12ا:23:3،31:4،06رج

77:21،:7811،:082،157:7.

سئوا.أو:عطموا.أو:امفدوا5:،68

(34،1815آرج.الغيومفيأو:.ابراىفي

.ات91اش26؟ت!33:

بنجاةأوة.الانفراجإلىالوحيد.أو::الثريد7:

68و6

ويخث!رحون.الت!أماتميغتبطون

لأسيه!ورئلوالئ!أن!ثيدوا5

."التراريفيللراكبمهدوا*

أمماتة.فآفيفوأابزبهـآسئة

الأرايل،ومعيناليتامىأبو

المماسي.تحليمافياللههؤ

بيتا،الم!ربذءئسيهنأقة7

،الانمراج،!إلىالأسرىويخرج

القاحلة.الأرضنفتسكتونالمتمردونأما

شعبلثقذاتم"خروجلثجمنذ8

اليرييمافياللهياوصعودك

السئماةوقطرت"الأرضنأرتصثتب9

سيناء.إلهياوجهل!ين

اشرائل.إله،اللهياوجهلثين

اللة،باأمطرتعميئااخيزا

8.قؤيتةأنتضسعمهفي*وشعئلث

،هناكمثاماوتجذترعيتلث11

يلتساكين.هي!أتاللةياويجودك

،أمرائعبمالربلا12

:كثيرونالبشرىفبحمل

هاربين.يفرونوجيوشمهمالملوك

الغييمة.ئق!يئنالئيوبرباث

الخظاثرك!الخمايمتيناتفالن4

للثروو.سعيدة

أمامال!وميرةالخروجإلىئلميح:خروجكعد8:

12.؟44:01،65:12،801شعبه

.91:18خررج:الأدضارتعشت:9

صرابك.أو:ث!جك:01

البرية.فيالعبرانينأجلمناللهمجزاتإلىتلميح



68717مزمرر

بالمضيماالتطليةبأجيحيها

الذقب.بتضيرال!ؤثصحوريشها

ءصصص-

هناكملوكاالقديرشتتجمنذماأ5

ضفئون!.تجبلفيالئلجش!اتط

ص،

!الثمموخصتجبليا،،باشانتجبل16

الأعالي!تجبليا،باشانتجبل

العالية،يققةياالماذا7

بآز؟را:،صهتونتجبلترضدبن

له؟مقائاآرتضاةوالله

الرب!؟يسكنهالأبل!إلم!بل

الرب؟جاءالضكباثين"ابألو!ت

.المقايريالمكال!إلىسيناءين

الربدأيهاالغلادإلىضجذت91

الأسثرالىأسراكتقود

عقيلثالمتمرد-ممق*جزتةيتقبل

الإله.الرب4أيهاهناكوتسكن

مخلصنا،الإلهالزب4"؟تبازك

أعباءنا.يحيلفيوئايوئا

خلاصي.إلةلنااللة21

.الموب"ينيخرجناالسحياالرب،

أعدائ!رؤوس!يسخقالله22

آثاي!فيالمثينيرأسيهوقزؤة

،أعداءكارجغباشانين9:الرب،قاك23

البحر،أعماقيينوارجغهم

بدماييم،يىجليلثقتغسيل

!.يهلابلثأليتةتلخ!ئهافيما

اللة،ياموايه!لثترأعت25

الفقاسيى.القو!عصفي،قيكياللةيا

خلفهم،فونوالعافيالفقام!فيالئنشمدون26

.الا!فوتتنفرنعذارىالوستطوفط

التجايعص،فيالرل!المةباكوا

إشرائيلعه!ضفبينفمتنبا

الضعيي،الصغيربنيامينرؤساءهناك28

اة!الأشياتهوذاورؤسالم

رتفتالي.ربولونررؤسالم

جمزتلث،!اللةياأظهر92

لنا.عمل!تماالتماياوألمئذ

أوزشليتمفيقيكليثين03

الهدايا.لأئقذمونالئلوذحيث

الوحث!تة!البقرةإنتهر31

48.:9تض.شكيمقىبيقع:صلحونجبل:15

.الظلماتجبل:بديلةنرجمة

.اخ22:3رج:بائان:16

المقدسالمكمانإلىسينا+منالربجاءة18

واللاتببة:البونانيةالزجحن!ق.2(:33تث)رج

المقذس.المكانوذصيناءفي!مطهمفيالرب

أعطبت:والآراميةالريايةفيةجزيةلنقبل:91

.4:8أفزالآيةوردتالمودةبهذه.العطاياالناس

نحارج.للموت:حرنتا.الموتمنيخرنجاالسيد:21

منالجاة!حائلأوالموتأبوابلليد:بدبلةنرجمة

الموتالىتقودالقالأبواب:قديمةترجماتفي.الموت

)الرأسالئ!عراءالهامة:حرهئا.رأسوفىوة:22

مماشاالحربإلىيذهبونكانراحينالشر(.الكيف

حربقئاركونلأخهممجلتوفهاولاضعورمهـعلون

مندسة.

منالخارجونأو:.إصراثيلسلبمنممنبا:27

أورضليمأمرارمنالقريبةجحونعنأي،إسرائلعين

33-.4(.:امل)االتطوافاتتنطلئعندهامئوالق

عبرى،كطوطفي.بضجيجهمأو:.الأضداه:28

مزكة.ثياب:القديمةواللاقينبة

ق.القدبمةاتمرجماتفيمكذا.اللهياأظهر:92

إلهك.أمر:العبربة

نأيمكن.القصبوحش:حردئاالوخيةالبفرة:31

مصر.رمزاقاحأوالقرنوحيديعق



897

ش-،
الشدودب.ينوالعجولوالثيران

يالحروب!،يسترونشمعوباشتث

الجزتة.وهـلمذمونللثفيتذتلون

،/مضر"أشراهـثاللةياستيأتيلث32

إليلث.!بهـاياهاكو!ث!وتسرع

الأرفي،قمايلثيالتإأذثيدوا33

الترتيل،كلللىبءزتلوا

القديميما.الع!ماواتأعلىفيللراكصب31

جمريإ.صوت،!صوتةئطليئهؤها

اص-و04

لته،الجرةاعطوا3

جلاله،ائيلافعلى

جمزئة.صالغيوموفي

مقد!ييما.فياللههؤرهي!36

هؤ،إسرائيلإلة

ويعظمه.شع!هيعزز

الله.تبارك

8مزمور

)68(96مزموو

الضيقأعماقمناستغاثة

:يداؤذ.أوثالي"ييئهعلىالفتينيكبيير

المياةلأن!التاياخفضني2

ضنايخسي.إلىوضقت

عميتيمستحقعفيغرقت3

،3:01صف،18:7اشرج:مصرإئراف:32

.-14:1618زك

يديها.:الأصلنىبهداياها.

92:3.:رحصونهيطلقة34

\أح:45رخ:اوتارحنةعلى:01دا9

25.:15يو،35:91رج:صبببلاببغضونني:5

.آخذهلمماأردجعلوفيأو:.أتلهلمعتاأعردجعلوفي

96و6

فيه.لامستقر

الميا؟،أعماقيإلىدخفت

غمنن.والسمجل

خئتي،وبغصراخيأوتجغني4

الهي.آنتظارينعيناقيكقت

رأصيشغرينأكشر

ستحب"بلايبجضوتنيائذين

أسكتوتيتاتذينتعاطتم

خق،يغيرأعدائيوهم

".أتلهلمعماأعودوجعلوني

حماقتيتعردثاللةياأفتآ6

عنلثتخقىلأؤاثامي

يرجوتلثثائذينبتخرلا7

""،!
القدير،رئحاياالسيذ،ايها

يطلبوتلث،ائذينيخخلولأ

*.إشائيلإتهيا

العازآختمل!تأجيكين8

وجهي.الخخلوغالى

إخؤقيعندأجنب!باصرت"

اتثي.بنيجمندوغريحا

أكلتني،"بييلثعلغيرتي01

على.وخ!بيما!يعتروتلثوما

نف!يصبالصوم!أذلفث11

.الربطلبرنالذينتراخىصفيهالربخذلإذا!7

.24،125:3-3526:مز

17.:2يوفيواردة:بيتكعلىغرقي؟01

.15:3روفيواردة:بهيعيرونكوط

العبرية:فيوالربانجةالبوئانيةفيهكذاةأذللت:11

أبكب.



96مورمز

علي.عاراذط!!صار

يئحا،يباسياتجغلحت2

تثلا.جمنذهمفمشت

،،مجال!مفيعنى13!رضون

الأغافي.فىبنطمونواالحئكارى

ردث.ياصلاقيإليلث"أ

الرضى.أوالنهذااللهر؟ا

رحمملثةيكزليعوئاكن

رب،يخقلث.ياوختفني

،أعرقفلاالؤحلينأدمذني15

الميا؟أعماقيينخني

يبجضوتني.ائذينوين

يفمرنيال!يلتذعصلأا6

تبتيعني،الأعمانولا

علي.فشهائطبقالهاويةولا

زحميك،تحوبربت2ياأعتي17

إلي.آلتمعثزأتيكوبكنر؟

عبلإك.عنوجظثتححبئآلا8

ضيق.فيفأناقجؤلتيإلىأصرغ

ؤليي،كنينيإقرلث91

آفتلإفي.أعدائحنوين

وهوأني،وخيزييئعارقينعرلت02

ئضايقني.ماعينيلثوأمام

قضرضت.قلبيالعاركعتر21

كزاء.ولاؤتجذترثاةلا

غثقضا،طعاميفيجقلوا22

خلأ،.ستقونيعطشيوفي

تخا،اتهمتارشلهملتكن33

لهم.شركاسلامكل

تبضر،فلاغيونهملتظلئم24

حيؤ".كلمتونهمولترتجص

ة،،25
ستخطلث،عليهمصب

غمتلث.لهي!يهمؤلتلخق

خرائا،؟يازفميتصر26

سايهن+.خيايهمفييكنولأ

ضرثته،ائذيآضطهدواهم27

طغنته،اثذيأوجاغوضاغفوا

إثفا،إثمهمعلىرذ

بعديلث.تشمفهمولا

،الأحياش"يهنالبم!ائحهم92

الضايحين.معتكتئهمولأ

كئيبجم!كينأنا03

يرتغنياللةياوخلاضلث

4421!

بالنشيدالتإلاسماقلل31

وو+د
بالحمد.ابذاواعظمه

تور،منأطمطللرب"نذر!لم32

971

نيأىالبابفيالجالون:حرئا.مجالسهمق:13

العاصة.الاحة

؟15:36مر؟27:48ترج.خلأستوفي:22

.28-92ة91يو

.901-:11رور!:23-24

جوذا.علوتطبق؟25:ااعفيترد26:

في.تديمةترجماثفيطكذأ:أوجاعوضاعفوا:27

.يعدونأويخحدثون:العبرية

؟3ت4نيرش!:الحياةأوكاب،الأحياءكاب:92

؟21:27،!ا:12ة8،17:8،02ة13رؤ

.01:02لو،ا:12دا؟32-32:33خرق



072

.وأظلا!ت!يقرولؤجمخلمقأو

فتفرحون،القسايهينيرى33

اللة.تطلبونتنقلول!وتحيا

يلبؤسا4يستمعالزب،34

الأسير.شعتهيحتمرولا

لة،تهللوالأرضالستماوات35

ف!يها!يالثماكلوالبحار

صمهتونيخثصىالمة36

،تهوذامانويبني

فناكعبيذةفئقيئم

لهم.ميرائاوكون

تميكوتهاعبيلإ؟نسل37

-يرو
فيها.يسكنوناسميماومجبو

01796(هزهور

نجدقيإداللهياأسرع

يلتذيهييرةيداود..الفنئينيبهير

تجدتي.إلىاللهكلياأسرخ

نصرتي.إلىرب!ياأسرغ

حياتييطلمبلمنوالعارالخيزي32

لي.ال!ريرياتنقواناولتنهزئم

يخرئاأعقابيمعلىييزتذ

(1إهه!"هه:ليالقائلون

يطثبلثمنكلضدر"فين!ثترخ

واظلاف:بقرونصجلمنأو:32

18-91.:51،ا-14"ة55رج

.أ38:رجللتذكير::7501

14-18ء:04للمزمورإعادةهوالمزمورهذا

الطفمة.الفرودات

17و57و96مزعور

خلاضذيجمبتنكللجثوتفرخ

الرب".أعطتمممادوماويهي!

وباثسى،مسكينأنا6

إلي.اللهيافأسرغ

أنمتومنعذيتصيري

تتأخر.لا،ربوفيا

71)75!مزموو

الشبخوخةفيملجأناالرب

أحتمي،رلث2يالجث

الابلإ.إلىاخزىفلا

ؤلجني.أنمذنيبغديلث2

لملمص

وخلضني.اذلخثإليافي

غولؤ!خرةليكن3

حيؤده.كلإليهاألتجى

رب،يابتخليصيأوصيت

.هوجضنيصخرفيلأنلث

المث!رير،يدينالقةباتجني

المبجضمين.الجائرينقبض!من

الرلت،سسديياأنحترجافي

كل،صه-

.صبايمنذاتكلتوعليلث

ص،الرحمينأممتتذتلمإليلث6

24.

يهفاتتي*انمتامياحثماءوين

حين.كلفيأهقلولث

31:2-401-3-7101:رج
نماةهكذا.بتخليصيأ،صيت!حينكلإلياالتجى30

.الخلاصفيهأجدحصن:اليونايخةفي.العبرية

+الزجماثةفي.نحرجيأنتةحريخا.!ا-قيأنت:6

تححنى.أئت:واللاتينيةاليرنانية



مزمورا

و،3زز

لك!ثيرين،اعجوبة،صرت":ا

المنيع.جماقيوأنت2

للث،الئهليلينقميتجيىا-9

وليلأ.نهاراتحجيماكوين

،!شيخوختيرتنفيترففنيلأ9

تؤني.قناهجمنذتتركنيولأ

علي،تتكلمرنأعدائي!ا

معا.ويتآقرونيزايبوتني

تركه،اللةانى"مولرن

ينقذة.منفلاوأمسيكوةفآلحقوة

عئي،اللةيافبتعذالأ2

نصرتي.إلىأسرغإلهييا

يقاومني،لقن2والقناالبزدعى12

فىوكلكل

لي.السوءيطلبتنئوالقوانالعارؤلئغط

حيؤكلفيأرجوكأنا14

تهليل.علىتهليلأوأزياك

و!

نهار،ليلبغدللثأخدث15

+!لةاحاأعرلثلااتذيوبخلاصلث

ء"صه،رو،

السيا،ايها8بختروتكايز16

.وحدكرب4ياكدتلثواذكر

ضباقي،منذاللهياعلفتني17

و""

بغجائبلث.اخبرالانوإلي

تتركني،لأوالث!يخوخةالمشي!بفي

الآتيةوالأجياكالجيلهذافاخبر

عناصرمنعنصرالثبخوخة:ث!بضختىزمنفيت9

،15:15تكرجللأبرار.اقهيحفظهاالتىالعادة

.26ة!اكما(2:6ررأ؟8:32تض25:81

في.وأليونانيةالآراميةهكذا.ؤ:لهحداأعرفلا:15

.أعدادألهاأعرفلا:العبرية

72و7

وتجترونك.فيراجملثبقوه

الغلى،إلىيسموالثةياعدلث91

العظايتم؟يصنعاللهياجمثللثقن

والبلايا،الضيتيينالكثيرأزيتني02

فتحييني،تعودأقهباليهنك

ترقعني.!الأرضىأعماقيومن

عظمتييربياتزيذ21

فتغزيني.إلنوترجع

أحقدك.القيثار؟"على22

ليأمينإلهييالائلث

للثازتلوبالكنال!

-!

إسرائيل.تلإوسيا

للثوترتلافيشتقتاقيترتئم23

آفتديتها.أتنيونفسي

نهار،ليلبعدلكيلقجيساني"2

وخجلوا.خزوالمماال!ث!رطثبوااتذينلأن

721

)71(72هزهور

السلامملكالرب

يليمان:

التدياأحكاتلثال!يلثغلمء

غداتتلثالقيلثوآبن

بالعدلىشعملثلدبن2

بالإنصافي،القسايهنوجمبادك

بديلةةترجمة.بجبروتآث:حريخما.بجبروتكأقر:16

.الربجبروتفيأشارك

هذاوفيالقبر،أعماقمنأكماالأرضأعماقمن:25

.الموتخطرعلىدلالة

.3:هـها،29:4رج!:الفيئارةعلى؟22



722

سلافا3المجبافتحيئ3

لشعيلث.غدلأ"والروابي

الشمصبيقساكينيولتحكئم4

ظايميهم،وتسحقالباثسينوئخلمي

الشئممىدامحبما!فتدوم5

جيل-تعذحيلاالقمرداموما

الأعمث!الب،علىكالئدىينزذ

الأرضى.يسقائذيوكالمطر

،،الضذيقأئاي!فييفرخ

القمرءرواليحئىالسملاموتجم

البحر"،إلىالبحرينتميلث

الأرضيى.أتاصيإلى!النهروس

،الضحراء"أهليسخذأماتة

النرالت.يلخسونوأعدا،وة

النائيةوالجئرر"ترشيش!"ئلوذ01

الهداياإلييمايحملون

وثتبا!ستبا!ملوك

العطايا.لهئقلأئؤن

له،يسحدونالملوك"جمجع

ص.الأتمجميعتهوتتعتا

المستييتالبائسىأينمذ2

سلائاالجبالفتحملةالروإبطالجبال720:3

ومن،اللهلحفورممبزموضع.لئعبكعدلأوالرواد

.121:1،133:3مزرج.بركاتهتأقماهناك

العبريةةق!القديمةاليؤلانجةفطهكذا.فيدوم!5

بخشونك.

واليرنايخة:السريايخةفي.العبريةفيهكذا.الصديق:7

.العدلأ،الصدق

البحرإلىالميتمجرمنأيالبحر،إلىالبحرمن8:

.الفراتضرأيالنهرومن."أ:9زكرج.المترسط

في.اعداؤه:بدبلةترجحة.الصحراهأهل:9

72مزمور

لة.نصيرلا)تذيواالمسكين

والبالس!الذليلمجي

الفقراء.ويخقمنفو!ن

تفتديهم،والعثضالأذىاين4

عتييما*.عزيزادمهمويكون

شمبادقمبجمنويعطييحيا15

حيؤ.كلفيتهويدغى

وليلأنهارايباكلث

الأرض!.فيالس!نابلافتكش6

الجباليرؤولىبعكتتيتل

لبنانفيكماوتثمر

بسمكمانهاالمانوتزذهر

الأرفي.فيالعتثسبآردهايىيثل

الأبد،إلىآسمهايكون7

المثممس!،دامبماكرةب"ويدوم

الشتعولبجميعبهمئبارك

الأقمص.كلو!ئه

إسراثيل،الرثهـإلهتبازكا8

وحذة.الغجائتالضافيالإ،

الأبد،إلىالمجبذأسفةتباذك91

.مجدهجمنك!االأرضو!تيتي

ابزرسكان:الريانية

ح.3:أبرنرجاسبانيا.علىتدلربما:نرثى01

الجزبرة"جنوبفي:سباالبحار.وراءالتىالبلدان:الجزر

الحالى.الردانئالني:خبا.ارمرله

.43:3،45:14اشربئ

قاتلهم.علىيحكمحينعلإ.عزيرادمهميكون:14

!:القديمةأليونايخةالزجميةفيلخر.ةأو.يدومة17

بن!و.

الف!موخانمة،المزمورمذ!خانمةنئكلان:18-91

لا.اخ4ة41رج)42-2.7(المزاميرمناثافي



2مزمور

+.آمينئئمآمين

ي!ىبن!او!صلواتكث!2

)73-98(الثالثأكآب

)72(73هؤموو

الأشرارنجاحء

لآسالتهةمزمؤ

للمستقيميئ*صايغاللة

القلودب.لأنقيا-!ا!ح

تزيغالط،قدمايكادت2

خعطواتي،لرئتتليلولرلأ

المتباهين"ينيخرتجين3

ء.سلامفيالأشرازورأيت

المثئدائذ،يقاسمونلاافم.

حميمة.سليمةوأجسائفم

الناسكسائريتغبونلا5

الب!ثتر.جمئلئصائونولأ

اليهبرياءتقلاواأيذللث

العثض.ئال!وآرتدوا

ال!ثتخمص،ينتجخطتعيوئفم7

ده.شكوىكلجاؤفتتوقلوئفم

4ءلمص"ص

بالموء،وينطقونيستهزنون8

المزاميرمجموعاتإحدىعلىتدلالكلعاتهذه:02

داود.إلىالمنمولة

.اخة.!ر!.آصات:7301

لإسرائيل..أوللمميمبن

الآرامية:في.النعمةالحديق.أوالمنباهين3:

العا!بن.؟القديمةاليونانيةفي.الاخزين

قلوبمتثهماأو:،صكوىكلجاوزتوئلوبه!ملاة

واضخا.ببدو

73و7

باستعلا:.وتتكلمونوتظيمون

،السئماء،فيأفواقهممحعلون

الأرضيى.فيتسعىوأل!يتتهم

هد-ءصا

التخمهحتىالاكلينيشتعون.

ء.يعطشونلاالمادوإلى

اقة؟يعلئم"كيص:يقولون"
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الهان!ون،الأشرارهمهؤلاء12
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قتبيطهرتلمفعحئاأناأما13

،*تدئبالنقاؤ؟وذم!فت

وليلافهازاتغذكيلنيالأئلق4

.صباحكلفيؤلؤدبني
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بييلثةبأجياليلغذزت

ذيلثأعرلتأئيخسيما

علي،غسير)فرأيته
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الاشرإيى.اخيرةوتبينت

جغلتهم،حقاالمزالتيفي
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إلطم.

ولءالماءمنعدونأو::يعطثمونلاالماهبالى
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،صصصء
الاهواليينويفنونويضقجلون

رب4،يااليقظ!جمنذكحلمء02

."ضورتفمتزوذالبقظةجمنذ

قلبي،تترترجمندما21

توجغست،كبديفي

،-أعرمتلاغبئاكن!ت22

،جمندككالبهيمصكنحت

23ء
حيني،كلفيمقلثؤنا

اليمنى.يتديئص!يكني

تهديني،يممضورتلث

تعا.ين"تأخذفيالقجل!وإلى

سيوأذ،ال!حماءفيليقن25

ص،،

،غيركاريدلاالارصوفي

وقلبي،لحيمبفى26

ونصيبي.صخرتياللهوويبقى

تبيدون،عنكالبقداة27

يخولخث".تنكلوتحميهت"

لي،تطيبالتإينا!قرل!38

جماقيجقفتالزب2السم!ل!وفي

أعمايه.يجميع-لأحذت
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:سالآسالت"لشيد،

طويلا،اللهياخذلتنايماذا

زعييلث"علىضئلثوتصاعذ

آقتنيتهااتتيجماغتلثاذكر2

وآفتذيتها،القديمئنذ

للث،مفكاجغلتةسيفاوأذكأ

سكثنته.ائذي!هيونوجحل

الدائميما،الخرايبإلىخطوالجثإرغ3

مقدم!كفيييءكلحالموأ2فالأعدا

قعتلإكوستطفيأر!جروا

النصر.علامةراياييمورقعوا

أخشاييما،فيفووستهمعملوا5

كثيفة،غابةفيكما

عهاالقنقوشالتحطموا6

جميعا.والقعاوليبالتطارق

ممدطث،بالئايىأحرقوا7

أسملث.ضسكيئوقذمواودنوا

"إجميعا"نزيلهم:قلوييمفيتالوا8

الأرض!.فيلق!تعتدكلوأحرتوا!

تبي،يبقولمكلامةنرىلا9

متى؟إلىيعرلتمقجمنذناولأ
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مرعاك.كنمحرفتا:.رعيتك

فما.والسربايةايونايةالزجماتقهكذاواحرقىا-ة8

!.!صقةالعبربئ
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المضايقون،يعيرنااللهيامتىإلى11

؟الدوامعلىلآسحلثالغاو.رو-
ص.وبح!

الفه؟يا*تميتكتر؟المجاذا1

وأضردث.تجيبلثينأحرخها

س،القديمينقيكياللةياأنتآ12

الأرفي!فيالخلاصي!ايئي

يقدورتلث،البحرإشتققت3

الميا؟.على"التنانينرؤومنممترت

ليرياثان*رؤوشرضضتأتآ11

البحر.يحيتال!مأكلأوجشلنة

ءص
والسيوذالينابيغفجرتان!ت15

تنقطع.لاأنهاراؤخمف!ت

أيضا،الليلوللثالئهارلك16

وال!ثصمسن.القمر!كونتفأنتآ

الأرضبنجومجحغرستممت17

.والش!تآتالضي!وأبذغت

صءص+هـءهكل،

غئركعاواانربيااذكر18

آسملث.أهانجاهلاش!ع!ا

،"شعب!ثالوحوئيىإلىتس!لثم"الأ

تساكييلث.نفوكهأبداتن!نولأ

اقه،ياكهذكأعلن.

،4لمه

الارضى.مساكنيظلاميملافالعنف

جيبك!يدكتجعللماذاةأي.يميكتردلماذا:11

اليدين؟مكتوفتبقىلاذا،ئثدخل،لا

البحر.وصشأو:!النانينت13

!رؤوسب!بعةبحر!هحق:لوياثانت،1

.اح:27اشوج

النبر.:حرفتا.القر:16

السريانيةأفي.يمامتك:العبريةفي.شك:91

تحمدك.اقطالنذ!
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يخر!ب،فيترجعالتقهوزتذع-لا21

اوالبايسى.المسكينلإسميثوليقلل

-،يخاصملثتنوخاصثماللهوياقثم

وليلا.نهارالكالجاهلتعييروآدكر

يضايقلثمنصوتتنس!لا23

هـدعاوملث.ممنالضاعكوالضجيج
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عادلئانالله

...ئهيك"لااغنب!لحيعلى.الفغنينيكبيير

هـنشيا:هلآم!الت

نحضاك.اللهيانحماك2

يغجائيك.ونخاث"لاسميلثندعو

اختارةائذيالميعا؟"في:تقول3

،

يإنصالنىءأحكامياجري

تاطنيهاكلالأرض!ممادبإذا4

أركانها.!لبستاتذيفأنت

،تباقوالأيلمتباهينأقول5

زؤوسصكم.ترتعوالاوللأشرار

زؤوستكم،3الغلاإلىترقعوالا6

"!.زتتةيصلاب!تتكفمواولا

القغردبينولاالتشرقيينفلا

5!مؤ!لر
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احمكالعبريةفط.اليونانيةفيهكذا.لاحمكندعوة2

تربب+

3-4.آفياللهكلاممنالأمثولةالمرتلبتنتي6:

لاأو:.الجبالبريةمنلاةحرفتا.الريةمنلا/7.

.الجبالمنولاالبريةمن
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الرأقة.تجيةهالبريهمينولا

بالقدلي،يقضياللة8

.ذأكوير!هذافتضمع

مغتقة،خملأكأسالرلتبتل!9

ي!نها.تضحبطايحتزيحها

تجرعوتهاالأرك!أشرارجميغ

.*الثمالةحتىويسثربون

وء،ء"

الدوامعلىفاخدث)نااما01

وءلم

تعفولت.لإليماوازتل

كثهمالأشرايىزلموولى-يقطغهؤ11

ءصو،تر
الابرار.رووسويرص!
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الخلاصنشيد

يشيذ:.لآيا!ت!مزموزأإةالقيثاعلىالفقئينيكبيير

تهوذافيمعرولثاللة2

اشرائيل.فيعظيمواسمه

ئقامه،!أوزشليتمفي

صمهمون.فيوتسيهته

البايىقةشالئهاتمكستره!اك4

الحردب.وغتادوالتي!والترم!

القديرأتها-أجهىأنت5

الأبلإ.إلى-الراسخهالجبمالييى

الفينونة.إلىرمزةال!الةحتىبثربرن":

5!.:06رخ

وأحمطم.أقطع:العبريةفي.مقبرلنص:يقطعةا؟

.اح:!.رج؟أساف؟7601

المدية.لاسماخصاروهوثليم:حرفما.أ!رشليم:3
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.القوس!واعق؟حرفيا.البارتمالط:4

77د76و

غنائمهم!س!لبتالقلودبأقويا"6

الموب،ممبابفيوفيقىا

تعقولتإلةياأنيهايىكؤمني

وا-لواد.الفارسىصيق

اللة،يارهيبأنحت8

أماتلث؟تمصتنغضبلثفني

احكماقلث،تسمع2السئحامق

"?،
وتهذا.الارضفثخاف

اللةياللقضاءتقوموحين

الأرضيى.مساكينيجميعتجثم!

،يحمدكأدومعلىغض!لثا

".لكتعئاحماةوثارات

إلهكم.للزب"وأوفواأنذرو)12

،المهيبصللإل!الهداياقدموا

حوته.اتذينجميعيا

العطما-،أنفاس!يقطعاهؤ

الأرضيى.ملوفيجمنذالرهيبوهؤ

)76(77صهور

الضيقفيالربإلىصلاة

مزموز!:.لآسالت*يدوثونءتلحين.المنن!نيكببز

،فأصرخصوقيالت!إلى

إليئ.فئصغيصوقياللهإلى

رهبب):اليونانيةفي.العبريةفيهكذا،أبهىأنت:5

..6ت3حبرج.اليرنانيةحسبالأزليةأو:.الراخة

35.:91مل2ق:غنانمهمطبت6:

لك.تعبدكضبهولقيةمجحدكآدمابنكضبأوة11
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الرب".أطل!صسيتييومصفي3

تيهل،فلايلايلإيأج!ط

.!تتعزىأننفسيودأقي

،فأنوحاللةأ!!ا

روحي.فتن!صيرأنأقل

عيتى،أجفاناصميلث5

أتكلم.ولأفأتقق

يمةالقدالأئاتمأح!ض!6

الخواليئ.الثنينوأذء

4ى

قلبيالليلفي!اناجي

نفسي:وأسألوأدأفل

(!-ور

،الربيخذلناالدهراقذى8

تعا؟ينيرضىيعودولأ

زحمئةآنقضتالاوامأعلى9

كلمئة؟الأجياليمذىوآفقطت

،الحناناللةأتميئ"ا

تراجمه؟غضبفيأغققأم

مصيبة!ينلها"ياة"فقلحت

،.العليتمينعنيتخؤتت

رلث،ياأعماطثأذكر!12

غجايبلث.صالقديمقمين

أفعاللث،صبجميعوألقج

أنأئل.أعمايلثوفي

ئقذش،اللةيا"اطريفلث

يثقلث.ظيمإلةولا

.ح28:2ق:2

الثديمة.الزجماتفىهكذااذكر.ة12

15،44:أ-8رجكالبرقاللهسام؟18
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العجائت،الصاخالإلهأنت15

جمرتلث.الشعولتغرف!ت

شعتلث،يذراعلثأفتديت16

يوس!ف.وجممايعقولتبني

الئة،ياالمياةزأئلث17

فتخوتت.المياةزأتلث

تضطرل!.أخذتالأعماقحئى

مياههاالسمحبأسكبحب8

صوتها،الغيوموأطلقب

ضولب.كلنينطاترت!وشهاظث

الروتعة،فيزعدكصوث91

4الكوتفيبرويلثونور

وآزتذثتت.آضطرتتفالأرضن

اللة،ياطربقلثالبحرفي02

شبللث،الفزير؟الميا؟ونب

.هتعر!تلاأقدايلثؤثاز

،كالغتمصشعتلثقذيستآ

وهرون.موسىيل!على
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الربمعالعهدقصة

لأسافهه!!يدة

صريغتي.إلىشعبييااصغوا

أقىالي.إلىآذابممأميلوا

بالأمثاليقميأفتح2

؟آصاف.حا:32رج:ضبدة:؟.78

.اح!:55رج
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!هصالقديمينبألغازوأبوض!

وممتفناةستمغناةبما3

أبارنا.بيماوأخيزنا

أبنائنا،غننخميهلا4

الآتيالجيلنخيربل

ؤجمري!الرب3بأمجاير

ضنغ.افبومعجزايه

تعقولت،تنيفيفريضةأقات!

اثيل.اتنيفيشريعة

فهاناآباةأوصى

لمنيهم،يصونوهاأن

،الابالجيلفتعرقها6

ستئوتدونائذبنالبنون

تنيهم.بهاويخيرون

آغحمادهمالقهعلىيجعلون

التإ،أعماكبنستونولا

وصاياهجميغيحقظونبل

آبايهميثليكونونلا8

،ئتمرداغقوفاجلأ

قلئهيستمثملمجيلا

لته.أميئاروخةكانولا

+9
خابكة،قوس"افرايتمبنو

المتالي.يومفيهربوا

الذغهذئراعوالم.

شربغييما.فيس!لكواولا

علئدلوس،الئمالمملكةفيقبيلةأعظم:أنرايم:9

كلها.الممكك

مدينة:صرعن32.،8-7:12خر:العجاث:12

النيل.دلتامنالثرقيالقمفيتقعالفلىمصرني

21-22.:14خر:13
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كلهاأعمالهنسوا"

أرافم.ائتيوئعجيزاي!

آبائهمأماتم"الغجائتصنغ

ده.صوعنبلاد،جمضرأرضىفي

ييعبروالهمالبحرشق13

.مرتمع!،كتلالمياةونضت

النهايى،فيبالسمحالبقداكحم14

.النايى"يضؤالليلوطوك

البرع!دإ،فيصحخوزااضتق5

ئخجكل.ينكأنمافستقافم

ال!حخر؟،ينسواتيئأخرخ!

.كالافمار،المياةوأجرى

إليإ،اتخطا،ونعادواثما7

القفر.-فيالعليعلىوبتقردون

قلويهم،ياللةتجربوا

*.يشتهونهطعاماطالبين

وتالوا:اللهعلىأقئكففوا9

لنايقتىأناللهأتقدر

ال!ريه؟هذ؟فيمائدة

المياوإذاالقمخرةفضرقي02

أ!هازا.وتفيضتسيل

،خبزايعطيئأنأتقلإر:وقالوا

يث!عيه؟لحئائقئىأو

،اجاوأغتاطالرب،فمتييئ31

اىائيل،تجنيعلىغضئةوثاز
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بالتإ،يؤمنوالملأئهم22

خلاصيماعلىتوكلواولأ

فونينالغيومفأمر23

الس!ماء.أبوال!وفتح

،ييأكلواتنافأمطرث24

السحماء".ينأعطاهمجنطة

الملائكةتخبرالإنسان"فأكل25

يل!ثمتعص.أرسقهلادا

الس!ماءفيشرييةريخااطقق!2

بقذرتيما،الخنولبيىبغوسان

كالئرالبلحوقاعقيهمفأمطر27

اليحايى.كرملمخئخةوطبوزا

خياييم،وست!فيأوقق!ا28

صولب،كلينمسايهنهموخوك

حااوشتيعوافأكلوا92

.يشتهونيهاوأتافم

شوتفمئشبعونكادواوما03

أفواههم،فيتغدوالالعام

اللهغضثعقييمثازحتى31

ينهم،2الأقوياعلىوتضى

اشرائيل.تنيفيالنخسهوضرغ

صص،

تخطاونعادواكليماهذاهمغ32

يمعجزايإ،يؤينونولا

ينفخ!أئامهمفأفنى+

يقعتإ.حياييمضنين
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مكلصص

كلبوةبهمفتلثكلما34

إلي!وبكرواوئابوا

خايقهمهؤالت!أنوذكروا

فادلهم.هؤالعليئالإلةوأن

بأفواههم،خادعوةلكتهم36

علييما.كذبواوبألسنيهم

مغهتلوبهمثتتت+فا

لم

.لعهدصهامناءنواكاولا

ص-،الإثمعنيكقررحوموهؤ38

أحد.هلاكئرياولا

غضبه،زدينيكئر

ستخطيما.كليثيرولا

تجثتر،أنغيذكر

.تعودلاعايرةيىيح

البرية،فيعليهتوددراكم04

القفر.الأرضيفيوأغضحبوة

اللةوجربواعادواكم41

إسرائيل.وشفاوأغاظوا

تذةصتتغتمايذكروالم4

المجتيمنأفتداهميوم

*معجزايإ،يضرفيأجرىبأن43

غجائتة،ضوغنبلابفي

مذإلمطأفمازهمفحؤك44

يشربوا"!لكيلاوسواييهم

فأكتهم!تعوضاأرسل45

أرضهم.فأفحتذتوضفا؟غ
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غلئهم،الخنادلبإلىمتلم46

،"تعبهمثمارالحرادوإلى

كرومهم،علبالتردقضى

.س*بالصقيعخميزهموعلى
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عتييما.أتيهلائذيإلهي

الصيايرفخينالزب!يتخيك3

؟
.المهاويفيالسقو؟عاقبيماوين

ف!ث،تجناخي!بريشى4

نحتمي.كتمهقي

الثيل،قوليينتخا!تفلا5

النهالي،فيتطيرممهمينولا

الضولب،فيتسريوبا!ينولا6

الظهير،فيشود+آفةينولا

الألودت،جايتيلثغنتسقط7

ني.القديمةاليونانيةنيهكذا.يقولة1902

.أقىل:العبرية

شصى.ضربةأوةآفة:6

القدجمة.اليونافيةنيمكذا.محيك:"

29و919و

الألوفي،عمثراتتمييلثوغن

ا.أذىتقس!لثلاوأنت

يعيتيلثتنظرليتتث8

الأشرايى.ئعاقبةوترى

جماي،الرب9قلثلأطث9

،!معيتلثالعليوجغفت

سئوءأي2ئصيئكلا01

قسكيك.يننكبةنقترلثولا

بلثملاثكته"يوصي

طريلث.صجميعفيلتحرسوك

يحملوتلث،أيدييمعل12

!.رخقلثبحجرتصلإتميئلأ

والافغىالص!لتطا!ا

ص2

.*واقينالشئلوتدوس

+!ء!،صا

.دتعلقلانه")نجيإ:القه"أويقولط

آس!.عرلتنها9أرفعه

له،فاستجيبيدعوفي15

الضيق.فيأناوتغه

كلكلب"ء،محر،

،و)مجدهاخلصه

،كل،ء،16

اشبعهالائامطوليوين

4ء

".خلاصيواريه

19()29مزمور

ئاناللىالربإلىفشيلى

مزبوؤ:.البليوبم-نئد

للرب9الخمذأحنما2

.ا15-ا:!الو؟6ةدامترخ!:ا-12ا

.15:91لورج:13

وهوالأسبوعمنالسابماليوم:السبت:2901

بعل.الإنانفيهيقومفلالدمكرص



يرصء؟
العليئ.ايهالاسملتوالترتل
لمو

الضباتييرحمتلثاعين3

لفياليفيوأمانتلث

أوتالييغث!ر؟غو؟"على

الألحالإ.شحئيماوكأر؟ء

يفضيلثرقيهـفرحتنيياأنت5

ارئم.يديلثلأعمالي

رب؟"ياأعماللثأعق6!ا

أفكازك!أعمقومما

هذا،يعرمتلاالغبي7

قعناة:يتينلاوالبليذ

كالعشثمبالأثرارتتتاذا8

الإثتم،يفغلتنكلوأزهر

الأبلإ.إلىتزولونففم

الرب4أيهاأذتأئا9

.الذوامعلىف!تعالى

رت!يا4وكأعداها01

تبيدون4وكأعداها

الأثتم.يفغلتنكلويتبدد

ؤحشيكثورو"دا""جغلتني

،طريه!بزيؤودقنتني

الأشرارهقزيمةعيناقينرأت13

،،

علي.القائمينضراخأذناقيوستيقت

تزهو،كالنخلالضذيق13

تنمو.لبنانوكأزفي

الرد!بم!فياينغرسن4

.ح015:3رج:كنارة،عود:4

.قرنمثلترفي:حرئاتوثا.جحلتئ:11

5،3:رج!23.والفيافةالعيدرمزالزيتكان

39و29مررمز

إلهنا.ديايىفيبرئزهر

القشيبفيحئىيثمر

غضا،شمميناويكو

مستقيم،الرد!أنفيعلق

فييما.تجوزولأخالتيوهؤ

743

)29(39هزمور

الكونملكالرب

الجاةوليممنمللثالرب4

ط!صصء/

يها.واتززاليزةارتلىالرلث

مكايهفيالكونثئ!ت

الأبلإ.إلىيترعرغولا

التذء،ينثابتعرمثعلث2

.بأنتالأرليومنذ

رلث،ياالأضماررقغب3

صوتهاالأنهاررتغث

كجيحهارفدث

الغزير؟الميا؟صوثلا4

البحرصأمواجهديرولا

.غلاهفيالزلثبههدير

حذآ،أمينةقرائضلث

القداسة،تليقوببييلث

.الأتامصطولربآيا

.13:2

القدجمة.النرجماتكلفيهكذا.أعدالىأوالأشرار:12

تأ:الآراميةفي.العبريةفيهكذا.أنت:392

الله.
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)39(49مزموو

عادلإلهالرب

ردت،ياالئفميماإلةيا

أشرلث!النفميماإلةيا

الأرض!فيوآففيىإئقضى

ضنييهم.علىالمتكبرينوعايب

ربد،ياالأشرارمتىإلى3

تمرحون؟الأشر(زمتىإلى

بؤقاحيما،وتتكفمونئثرئرون4

الإثتم.يفعلتنكلمغوتتآترون

ربد،ياشعتلثيسخقون

ميراظث.وهمويذثوتهم

والغر!آ،الأرملةيقتلون6

تيتنا.فيمااليتيتمويخطمون

يرانا،لا،الرب9:يقولون7

أمرنا""،يتينلاتعقولتإله

الشعسب+أنجياةياتأتلوا

قعملون؟متىجهلاءةويا

يسمع؟ألاالأذلطغارس9

يجصر؟ألاالعينيوصاخ

يؤبخ؟ألاالأتمصنؤدلث.

!؟تعقئمألاالبثتروئعفئم

البشر،أفكاريعردثالرتث11

."ربحتفخةأنهاويغرلت

رلث،ياتؤدرولهيقنهنبئا12

سردعبلتأحكانموئقففة

4،،61113،،01:4رخ490:7

.12:هار؟36:2

59و49مزمور

السسوءأئامينلزيحه13

حفرب.يل!ثتريرتحقرأنإف

شعتهينمذلاالربد"

ميراثه.يتركلاالرب،

،الأحكامإلىالغدكفئعيذ15

القلبةصمستقيمكلويتتعه

الأشرايى؟علىمعيبقوئمتن

الإثتم؟يفعلمنعلىمعييمفمن

نصيريالردثأنلول!17

ال!ممكوب.أرضىسريغالسكنث

تذمي،ترعرغتتلتحين

رحمئلث،رب،ياساعدتني

الهمومديئتكاثرتوحين91

تعزيائلث.نفسيأنغ!ثتت

،الخكام2أهواأت!ئزك03

الخق.علىالفسادتنصرونهم

القحديتيحبا؟علىيجورون21

بالموب.ءالتريعلىومحكمون

لي،جصنالردثليهن22

بها.أحهـتىصخرةإلهي

كيذفم،عقيهمير؟

ثمرورهم.تجراءويسيهتهم

إلهنا.الرب2يسكنهم

)59491بزمور

للربرفموا

للزل!نرتمئعاتوا

ا:ا،
الفهم.الريعلم؟الحبريةفي،بعمإلاالئرومعبم:01

"3.2:اكوريىترد11:



مزموره

مخئصناللخالقونهيف

بالخمد،أمامه.؟تتقدم

بالتراتيك،تهونهف

عظيمإلهالزد!الأن3

الآلهيما.صجميععلىعظيموتللث

الأرضيى،أعماق(يتد؟

الجبالي.أعاليوته

صغة،وهؤالبحرد5

اليايسة.ضؤرتاوتداة

لهنسحاونريهعأتعاتوا

خالقنا.الرد!أماموننخني

شع!ه،وتحنإلهنا!هؤ

ب!لإه.يرعاهاائتيرئخته

بفوذ:صوتةالبوتمإسقعوا

،*مريبةجمنذكمافلوبكمتقس!وا8"لا

البزيإ-في*شئةجمنذاليرمصذيلثفيكما

وآثتحنوفيآباوكمتجربنيحيث9

أفعالي.شاهدواأنهممغ

ف!يهاأبغضتستة"أربعين01

فييم:وئلثالجيلذلث

ضلالى،فيقلوبهمشدبفم

طرقي،يعرفونوفثمءلا

!مبيفي!أق!سضتاحتى1

."هديارييدخلوالنأن

.3:15،4:7بفينرد595:7-8

.-13أ:02عد،-7ا:17خررج:مشة،مرببة

3313-:41جمد:سنةأربعين:01

.أ7-اآتوردالتىا7-ا3:عبرج:11

34-،3،:ثا؟21-14:23عد:أص!مت

69و9

)59(69هزمور

وسيدهالكونإلهالرب

جديذانشذاللرلثألثدوا

.هالأرقيجميعياللزدتأن!ثيدوا

أمثسق!.وباركواللرل!أنشدوا

يومءيخلاصه.إلىيومينت!روا

بقجلإه،"الأتمفيخاثوا

يغجايبه.الثمعودب!جميعوفي

الهليل،وتهعظيمالرب4

الآلهإ.جمي!صفوقترهولب

،أصنامكلهاالشئعودبآيهة5

السماواب.ضمتغهؤوالرب؟

أمامه،وال!ها؟3الخلا6

تقدسيه.فيوالروعةواليزة

ال!ث!عودب،جمييئياللزدتقذموا

.وعزةامجاللرد!مواقا

آسئميما،قجدللرل!قاصرا8

ديار؟.إلىبتقلإمةوآدخلوا

لمصءصكل4

قذشإ.بهاءفيللرل!اسجدوا9

.،الأرضيىجميغياأطمهإرتجدوا

الرب4.يميلثءالأتمفينادوا.1

،يترعرعفلاالكونيثبت

بالاشقاميما،المث!عولتوتدين

الأرضى،-وتبتهجالس!ماواتصلتفرح11

745

إقامقمحلأوةديارىيدشلوالن3.:4مب

راحةلهمهأتحيثأوت8(:)132

9-هـا،.:12)ثا

23-33.:16أخامعيقابلالمزمررهذا:ا690

ح.ا-92:2رج8-9:
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3.تملأماوكلالبحرولتهلإيى

ف!يها،ماكل4الحقوليتجتبط12

الغالب.أشجارجميعأولير

،آبدها9الردتأماتم13

الأرض!،فيييقصيئآب

اةبالغدليآصالعافييقضي

بالأكمان!!الثحعولبوفي

و69مورمز

)69(79مزهور

الكاذبةالآلهةعلىيتغلبالرب

الأرض!:ملتبتهجصيميلثالردث

.الكثيرةأليحارولتفرخص

خولي،مقوالضبال!ال!سححال!2

عرشيهقاجمذةالعادلوقضاود

أماتهتنطيقالئار3

خصوته.!صليمامينوقيق

،الكونتنيروبروقة4

ف!رلعذءالأرض!ولراها

الشئثييثلتذولثالجباذ5

الأدىضي.ستل!الرلتأمات!

يغديه،ئحذثالس!ماوالث6

قجذة.تعاينالسثثعولبوجميع

الأصناتمغتذقنكل!7!حرى

بالأوثالط،تهللتنكل

الآيهةص.جميغياآءفآسخدوا

فقرحت،صحهتونضمغت8

حبأوالث!ر.يفضالربأحبمن:79001

يحبالرب:السريانيةوالزجمةالحبريةالمخطوطاتبعض

الثر.يبغضمن

89و79

ربدياأحكاملثأجلومق

يهوذا.مذنآبتقخت

ا.لأرفي،كلعلىأنصتعلى9

الآيهةص.صجميععلىحذأمتعال

الشئر!!يبيضىالزلثأخحبقن01

أتقيائإ،حياةيحرسىفالرب3

ينمذهما.الأشرايىأيد!اويين

الضايتي،عا!اببريمثرقالئور11

القل!ب.ئستقيمصعلىوالفرخ

الضذتقون،أيهابالرلتإفرحوا12

قداعتيإ.بكرمجنذوآخقذوة

)79(89مزهوو

تاناللىوهوينتصرالرب

مزموزة

،اجديانشبذاللرب!انثيدوا

العجاثب.صنعالر!لأن

المقذسةو؟راعهيميئه

الخلاص!.لناأحرزتا

خلاصهأعلنالرد!3

عدله.تجقىالأقيم-ولعيوني

وأماتتةزحممتةتذكر3

شعيإ،إسرائيليتيب

الأثضيشحولبجمغقرأت

إلهنا.خلاصىأقاصيهاإلى

الأرفي،جميغياللردتإفيفوا

مخطوطون!القدبمةالزجماتفيهكذا.يثرق:11

.يزرع؟المبريةفيواحد.عبرى



8مزمور

.وزئلواوزئمواغئز!

بالكأدؤ،للرلثزئلوا5

الميزمايى.وصوبباكتاز؟

النفيروصوببالأبواقي6

القيلث.الردثأماتمإهفوا

!4،!ا5،البحري!هاصيى7كاكا

به.والمقيمونوالعالبم

،بالأيديالأنهارلتعفتي8

جميعا.3الجبانمصلصلتر

،آتا9ئهالرب3أمادغ9

الأرض!،ليدينآت

بالغدليالعالميبدين

لم

بالاسيقامإ.والشعولت

99819!هزمور

وقلىوسعظيمملكالرب

الشثعول!فترتجايمللثالرلث

الأرضى.فترتجفالكروبيمص،علمابجلمى

،صحهتون!فيعظيمالردث2

الثحودب.صجميععلىمتعالى

،الربحاشيةتثمكلكاثنات:الكروببمة9901

الربعرشوت!ئكلالعهدبنابوتنحيطوهي

4(.:4)اصم

كلدلثم،أورشليممنجزءعلىأولآدل:صهيون:2

كلها.أددشبم

لموفىيحتاجالملككانلهذا،عايآالرشكان5:

إكرإمعلىممدلالقدمينلوفىوالسجو.قدبهعليهبفع

عرشالعهدتابوتيعنبروناسراثيلبنروكان.كملكالله

تديه.موطىأواته

اصرائيل.!قف!المتثفعشمرسى6:

؟31-34،ا-14أ؟32،أ-13أ:17خررخ

99و9

،صالعظيملاشميماالخما3

هؤ.لموم!وقاهول!تر

الإنصامت.ج!عزيزميلث4

تعقولتتنيفيالاسنقامةأجرى

والخق.القدكليأقاتم

إلهناالرد!إرفعو!

قدتيه"يموطئيوآسخدوا

.قافىوسلهناابوالر

كقنيهص،تينوهرونثه!هموسى6

نجآشميما.الذاعينتين!وصموثيل

لهم،فآشتجالتالردثغوا

كلقهم.!السثحالبعمودوفي

أعطاهم.ائتيفراثضهراغو!

عقيهم.تهائذيوالخأ

لهم،آشتخئصتأنترب!يا8

غفوراإلفالهمكنحت

".أعمايهمضلىلهمومعاقبا

إلقناالردثإرقعوا9

.*الفقذسييجتل!وآشخدوا

قاي!وصى.إلهناالرفي

747

12:13،؟1:13-91،21؟7؟عد

.15-أا:17عد.يتشفعهرون.601:23مز

16-23.:7:812-9،اصم:يتمعصموئل

.أ:15ارةوصموئيلموسى

،9!13:21،91خررجةالهـحابعودة7

.ه:12عد؟33:9

14؟27؟25،12،24:عدرج8:

26-27.ة3ثا

الذكطالهيهلبنيعليه)أوصيمن(ةالمقدسجبله9؟

.6ت2رج.الربمسكنيعتبر
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)99(001مزموو

هيكلهفيالرباحمدوا

515مزمور

الخل!:مزمور

.الأرضجميغياللردتإهيفوا

كل2،

ء.بالفرخالرل!اعبدوا

مرنمين:أممايهإلىتعاتوا

الله.هوالرب"أنإغتيرفوا3

نحن"،وتهصغغناهؤ

ورعيته.شعئهنحن

لمء،
بالحمد،ابواتهادخلوا4

بالتهييل.ديازة

آشمه.وباكوااحقاوة

رحمته"الأبل!وإلىصالحالرلت

أممافته.قجيلجيلوإلى

)001(151مزمور

المثاياالملك

ةلداودمرمور

ئشيدي.والغدليللرحميما

*،ءفى

ارتل.ربياللث

الكالي،إلىأسعىبتعفل2

يط.حلرل!ياقهما

تيتيفيأسللثءسليمبقلبم

عيتي.أماتماللؤتمأضغولا3

صصثء،4

المتقلبين،اعماكابجض

لى.أبذاتعلقفلا

القديمة.الزجماتفيمكذا:نحنوله3؟ء001

نحن-لاصنعاهو؟يهرديتقلبدفيونقرأ

201وا"او

عئني،بعياالقلبإعوجماج4

الدئمر.أعرلتأناريذولا

4ص

الاخرين،يغتال!تن"اسيهت
،
الفتكبر.الفنرخاجايسىولا

روصء
معى،بقيمونالأرضباضناةليت6

،10/ا.!؟.يخدموننيالكالصطريقوالس!الكون

يمكر،يعقلم!نبيتيقيئقيئملا7

بالكذلب.تنطيئقنعيتنيأماتميمفولا

الأرفي،أشرارجميغالحاليفيابيد

-؟..الإئمتميفعلمنالرل!كلمدينةمنفتنقطع

201)101(مزمور

الضيقفيبائسصلاة

أماتمشكواةف!تكت،كزيمئةانهارتمكيؤصلاة

.كأ2قإ:

،?!ج،صلاتيآسمتمعرل!يا

ضراخي،إليلثولتيئ

ربفىياالضيتييومفي3

عتي.وجقلثتححثلا
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تهاثقفم.يقفلولأ

ذلأويخنونيقلونحين

والخثر؟.الأذىثفلتحت

ص؟كلكل04

اسيادهمعلىالذكيصب

طريتي.بلاتيبماقيويقودهم

لم.4أ

غناثهم،ينالبؤصا-بر!

الغتيمص،كقطعانيغثائرفموئكير

،ويفرحونالمستتميمونفتنظر42

ققه.جاثركلوت!د

،هذائراعيحكيفاكانتن43

صوصصص!

الرب2.مراحتمويتبين

)157(158هزمور

يهددناالعدو

لثيا:يداؤذ.مزموز

اللة.ياثابثقلبي

للث.وارتلاذثيذ

.821-ةر!80102-6:47



8مزمور

نف!ي.يا%فيني

؟-،
كنارة،يا،عودياأيق3

صص،

الئحر.ويظ1

ربفى،ياالشتحودبفي(أحقذك

،شلم

الاتمص.فيللثهـارثل

زحمتلت،الستماوابإلىظقت5

أمانتلث.الغيوملحإلى

اللةياال!ئماوابعلىإرمغ6

ضيى*الأكا4ءلىمجاكولتكن

وأجنا،بتميلثحقضأ7

تحثهم.آتذيرتنجلص!

:قيكييما"فياللةفاك8
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آباثيما،آثامالر!ثييذكرا4
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قرائضلث.أتفهموأنا

،خذارأيتأكماليلكل69

لها.حدفلاوضئتلثأها

إم(
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لطريتي.ردثياونوز

بقستصيثوسأتومأق!م!فت601
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السوءالسنةضدنداء

و125مزمور

:الخخاج"نث!يذ
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لي.الرب،فأستجالت

ربلم،ياالكاثتبينشيفا؟ين2
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،انادىبالس!لمصأنا

.ينادونبالحرلبوهثم

121)012(مزموو

شعبهحاميالرب

ةالحجاجنثيذ
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خيركلي!نبوعاوب

ي!ليمان:الححاءنشيذ

البتاووناتعبماطلأالبيتالرلثتبنيلمإن

المدينة،الرلثتحرصيلمإن

الحارمم!هتسضفباطلا

ئتكرين،ئقيقواأنتكيمباطل2

.صالجوعخبزكلواوتأ،ينمتأخرمواوتنا

نايمون.وهمأجبما!ةيرؤدائذي-هؤالر!فى

ثوال!التطزؤلقرة،الرل!ينميراثالتنون3

الج!ايى.يتدكسيهامشسبايإفيالإنسالب2أبنا4

يخر(ىلا،"دهؤينهمجعتتهتورل!قنهنيئا5

.القضاء4أماتمأعدا!وةخاضقةإذا

)127(128مزمور

بيتهفيالبارسعادة

الخخابر:نث!يذ

طر!يما.فيوتسللثالزلثتتتيلقنهنيئا

الهناةفقلث،يديلثتع!بيناكفحتإذا2

والخير،

جوانبفيأمرأتلثتكوندمثمرةكرم!مثل3

حولبنوكيكونالزيتودطأغرام!ومثل،بطث

مائذلجث.

كا3أمام.الابأمام:حرئا.القضاهأمام:27105

والئرا.البغعمليات!بهرىكانتالمديةباب

7-17(.:92)أىالضاةويقفي(ا:7مل)2



و912و128مزمور

يثقوته.ائذينالرب،يبايىك!ذا،

اوز!ثمليتمخيرلترىصه!ونينالرتثكثئبا5

حيالجث؟أئامصكل

بث!لث.جمقولرى6

إسراثيل.علىسلائم

)128(912مزمور

لأعدائناالضي

:الخخاجظيذ

ن!ثئأتك؟منذضايقوككمإساثيليا!ل

علي.قدرواوما،تشئأتيئنذكثيرا2"ضايقوني

أتلاقهم.وطؤلواالحايىثونخرثطهريعاثما3

".الأشرايىفيوذقطغ.صالحالربء4

ضهتون.يبيضوناتذي!لكلوالهزيمةالجري5

نأقبلتييىائذيصالسطوحكع!ثثبيكونون6

،يتمو"

صء

الحز،حازمولامنهكفهالحاضايملافل!7

جضنه،

لهم:العابرونيقو3ولا

.1(الرلثبآسم-نبارككم!عليكمالرث،ترك!

11912!.سمزمور

الإعماقمن

الخجاء؟نثيذ

رب9.ياإليلثصرختالأعماقيين

صرني.رب!أسقغيا

يقلع.أنقبلأوةينمو.أنتجلت91206

.2:4رارج.الربباككم،عليكمالرببركة8:

32777!و13وا013

لملمصكل

تضرعي.صوبإلىاذنالثلضغص

رلهث،يائزايالآئام-كنتإن3

بزيثا؟بمففقن،سي!ايا

فسخافلث.،لناشمراليهئلث

كيمته.وأرجو،نفصيتنتطرة،الرلث!أنثطر

الحراس!يرجومحاأكثرالرلثنفيترجو6

الفخر.طلوغ

الردت.فيزجاءكاصراليلياإجعل7

كثير.وفدا:زحمةالرل!عند

."آثايهجمبعسينإسرائيلبفتديائذيهؤ

)013(اأسمزهور

للربالا!ش!لام

:الخخاجنثميذ

-صص

عيناقي،تستعليولا،قلبييتكئرلاربيا

يني.وأخبأعظمهوماعلىأتهاتلثولا

لم54،ب،ص

فيتفطوميثلواسيهتهانفسىاهدىبل2

كل-،ه

اميما،جضن

ه،4ء:

نفصي.اهدىقفطوميثل

الأنينالرد!فيزجاكأكا!مرائيلياإجغل3

الأبلإ.وإلمط

)131(132مزموو

بمواعيدهالربتذكير

الخحاج:نشذ

كي!خت!2غنائيما،كلداوذرلثيااذكر

الآئام.تىلاأو:.الآثامتراتبة13503

14.:2قي؟1:21ترج8:



778
و132مزمور

لن3"أنا:تعقولتإلييلقدير،وتذزللرلث

ول!اثسريريأصغذولن،قبييئخيمهأدخل

!أإلى5،نوئاأجفانيولا،رقاداعينىاعطيئ

يعقول!".إليماللقديرمسيهنا،للرل!مقاماأجد

9"أفراتةفيد3الغهدصتابوتأنآسئمعنا

."تغرحقوليقيؤخدناة

الرل!،مساكنإلىيندخل

.قدتييماهاصئييمولتسحذ

ر-ء،85،

ديايىك،الىالربايهاقم

جمريلث.وتابوتأنت

الموثتاة،ثيانجهمكهنتلتليلسسى9

أتقيارذ.وب!رئثم

القيلثوجهتردلاعبدكداوذأجلمن

محير،شسختةائذي

!"أنتعنهايرتا،ولايمينالداودالرل!حلف11

حافطإن13.عرشلثعلتنيلثمنساجيسى

إ4ناها،اعفمهمائتيوفرايضيغهديعلىتنوك

الأبد"".اإعرضيلثعليمحيسونأيضافتنوهم

تهءمقائاواشتهاهاصحهتوناختازالربكل13

:تاك

الأبلإ.إلىديارىممط14"هذ؟

آشتهيتها.لأتياقيمف!يها

صضىهو(.الربة)حرفئاالعهدتابوتج13206

،ه:99رج7()آ.ئدميهموفىأوالذ

؟33-01:36عد؟-22أ.:25خر

عنالثصيءبعضنجعدمدبنة:أفرانة3-8.:4صما

يعاريمقريةأويعر.لحمبيتافزتةغيروهي،إيلبيت

تابوتصعدومنها؟أورشليممنالضبإككلما2وتبعد

آخر:إلىمكانمنالعهدتابوتتخقل.أورضليمإلىالعهد

إ-91!.:6صم1،2:ا-7:هصم1رخ

134و133

بزكة،طعاتهايىذابا15

خبرا.فاالبائسينواشبع

ةموشاةثياتهمكجنتهااليسى16

ترنيفا.يرنمون4وهاوأتقيا

رأه!ىرئي!ما،داؤدتسلمقانيحتهناك

خقفاهـ.أمستحهالذييلمللث

ئا!4(لزهروعتييما،يخرباأعداةةاليس!

)132(أس3مزمور

مغا!الإضةيقيمأنأحلىما

.يداؤدالخخاجصنثيذ

إلمط2!ل،معاالإخوةيقيمأنأحليوماألمجمبما

كلالآافيلي،أ!يىافئاعلىالطيب"الريتجممل

طوقيعلىاصازلةا:ج!هرونلححة،اللحيه

!ليعلىاتنارليخرمبرنتذكتويثل3،!يص!يما

إلىوا!ا؟بالترك!الرب!أوصىهناك.ضهتوذ

الأبل!.

()133سأ4مزهور

ادبباوكوا

:الحخاءثيا

بيبفبالوايفينجمبايرهجميغياالرلمحثبايىكوا

ح.99:5رش!تلموطىن!جد7:

41-42.:6أخ2ق:8-.أ

!12-7:16صم2؟4-985؟دخ:12

03.:2اع؟أ-14أ:17أخا

36.:ااارررج:17

الضيف.لاضقالكالطيبهوالزيتة13302

الكهنةارثضسلجةأوهرونلحية،خ45:7رج



و134مزمود

الفيالي.فيازدت

الرلث"وباليكواالضفدسىإلىأيدتكمإرقعوا2

صهتون،ينالرثفىئتاركلث3

والأرضيى.السماوابخالقالردتلم

!)135134مزمور

شعبهإلىوالمحسنالكونسيدالرب

الرل!جمبادياهالوا.الرلتصلأسمهللوا

إلهنا.تيبديارفيثالرل!تيبفيالوايفين2

لأسم!زتلوا.صايغالزلثلأنللرل!هقلوا3

عقينا،آلأنه

له،تعقولتآختازالأنه

له.خاصمةاصرإديلأختا!

عظيم،الرد!أنأعرلت

الآلهإ.صجميععلىس!د6وأنه

والأرضيىالحئماواتفيئشاءكلالردثضغ

.اللججصصوج!ميعوالبحايى

الأرضيى.أقاصيينيصغذالسمحالتيجغل

الريغ.يخرج.يلضطرالبرونجمتع

خزائنه.!ن

التاسيينمضرأبكازضرلتائذتيهؤالربر

فيومعجزابآياتوأرمتل9،التهايمصهإلى

عبيلإ؟!.صوجميعفرغونعلىمضرياوشطلث

صصء

الملوكوقتلكئيرةامماضردتالذيهؤ11

وعوقي،الأمورئينتيلث"سيحون:الجظاتم

ح.28:2رج:13402

.12:92خر1350:8

31.ت7:8-،91؟خر

21-21.35؟عدة11

136977و135

،"كنعانملوفيوجميغباشانمللث

ميراثاةأرضهموأعطى13

شعبه.لإسرائيل!يراثا

الأبد،إلىرب،ياآسث!لث13

فجيل.جيلإلىوبكرك

يعباب؟.ترأدتالرب،.شعتهتدينالرلت14

أيديصمئعصينوذه!يضةصالأتمأربال!15

ولاعيونولها،تنطيئولاأفواةلها16البشتر.

7تزى.

ن!ثمةأفواههافيومما،تسقعولاآذانالها

حيا؟.

المتيهلينوجميعصايعوهايكونيثلها18

عقيها".

الرلث.باكواإسراثيلتتياا9

الرل!ي!.باكواهرونتبتيا

الرلث.باركوالاويتيتيا"2

الرلث.بايىكواالرل!خاصنييا

جم!يون.ينالرب،تبازك21

كل،

هللويا..اورشليتمفيالسئايهن

)135(136مزهور

وغفصهشعبهخالقالرب

رحمته7الأبدإلى.!ايحلأنهالرلتإحقدوا

رحمته.الأبدإلى.الآلهيماإلةإحمذوا2

زحمته.الأبلإإلىالأربالبرل!إحقدوا3

.9:02رؤ؟-148،:15ر!:-1518

.هـاح:115رج؟91

.اخ:601رج:13601



136مزمور785

كإ.وخدةالعظيميماالعجائبصايغإحضدوا4

زحمته،الأبل!

.،رحمخهالأبل!إلى.بفهمالسمماوالبصايغ

.!زحمتهالأبدإلى.المياهعلىالأرضيباسط6

رححته.الأبدإلى.العظيمإالأنوايىصاخ7

الأبل!إلىالنهايى.صلحكمالشممحيصاقي8

رحمته.

الأبل!إلى.الليلصلحكمسوالنجومالقمرصاخ9

.ءزحمئة

الأبدإلىأبكايىهم-.فييضراضبرلت0

زحمتة*.

الأبدإك.تييهمينايمرائيل"أخرقي

ع!.زحمئه

إلى.تمدوق!؟وفيراعءقدير؟-بتدأخرتجهم12

رحممه.الأبد

زحمئة.الأبل!إلىشتفا.الأحمرالبحرأشتق3

الأبدإلىومتطإ.فيتعبرونأوراثيلىجعل14

زحمته.

إلى.الأحمرالبحرفيوجيشتةيركونأغردتئا

.!رحمتهالأبل!

زحمئة.الأبدإلى.البزئهفيبشعيهاساز6

زحمته.الأبدإلى!الملوفيعطماءاضرل!7

زحمتة.الأبل!إلى.تابرينملوكاقتلا8

الأبدإلى-الأمورئينلجثسيحونقتل91

1،6-8.تاتك5؟

24:02.مز،2،9-.ا؟انك6:

14-18،:ائكرخ7-9:

92.ة12خر01:

51.:12خر11:

137و

زحمئة!.

زحمتبما*الأبدإلمط.باشانضيلثعوجقحل02

زحمف.الأبدإلى.ميراثاأرضحهمأعطى21

الأبل!إلىعبلإ؟ءلمسائيلمير)ثاأعطاها22

لتحمتة.

..زحمتهالأبدإلى.قذثينافيد!ضنا23

كللم"!5خلضنا24
؟ا.زحمثهالأبدإلى.خصومناين

زحمته"الأبدإلى.خبرةإنسالؤكلبعطي25

"ا.سزحمئةالأبدإلىالماوابإلةإحقدوا26

()137136مزموو

المنفىنشيد

جمندمافبكيناجفسنا،هناكيابلأنهايىعلى

صحهيون.تذكرنا

ع!ىه

كناراينا.علقناوسحطهافيالضفصافيعلى2

لهم.،ننشمذأنستتوناائذينيناطبهناك3

نقرخهم.أنعذبوتاوالذين

لأ.جهيزنأناشيدينلنا"أنشيدوا:قالوا

غريببما؟أرض!فيالرب"نمشيدننثياكيف4

7"يمي!يخلتثس!أورشليمياتسيتلثإن5

أذكرفي،لاكنتإنبختكييسانيلبلتصق6

،ص4-!كلو5

فرحى.ذرقيحلىاورشليتماعليلأكنتإن
-،صص"كل

اورشليم.س!قطتيومادوتمبنيربديااذكر7

أساسيهالا.حثىافدموها،"افدموها:قالوا

.-14:1592خر:-1215

21.03-:21عد:91

31-35.:21عد:02

25:401:27-28،145:1516-.



913978و138و137مزمور

يمنقنيئا،ولالخرالبإلىال!مائرةبابلابنة.!با

نجمانغفييماماعلىكايئلث

يهموتضرل!أطفاتلثيميلثلمحىقنيئا9

.إضضةا

(731)831مزمور

يينناالذيلئهكر

:ؤذايد

للث.أر!لالآطيماءأماتم.قلبيبكلأحتاك

الفقذعيىقيكيلثفي؟أسحا

ولأنلث،وحفلثزحميلثلأجلآسملثوأحما

3.شيكلتونوآسملثكيمتلثعلضت

.!جمزةونبذتني،دعوئلثيوتمأتجئتني3

حينالأرضرملوفيكلردصيااخماك

أقو(!ث.يسمحون

عظيم.الرل!تجذلأنالرلثطرقيفيييرون5

وتعردت،المئععبنإلىوتنظر،عالىالث!6

بطيد.ينالمئكئزين

إذا.تحيينيفمتفةالضيتيوستطفيستلكتإذا7

تمينلث.وخلفتتنيذذتدذلتأعدائيغضت

إلىزحمتلثرب،يا.لمطوعدةئتقمالرتت

تديلث.3أعمائهمللا،الأبد

)138(913مزهور

مكانكلفيحافرالرب

ل!ءكلويعرف

يداؤذ:مزموز.الفغنبنيكبيير

دمرتالتي:أو.الخرابإلىالصاثرة:13708

.6ت18رؤرج:لبابلالحقابطب)المدن(

اليوناية:ني.اخ:92ر!!الآلهةأمام:13801

فغرلتني.آختبرتنىرببا

يرص25

وقيامي،لعوديعرت

ء--
بعيدينافكارفيوتبينت

وإقامتي،ستفريتراقبأنت

طرقي.جميغوتعرلت

يكيمبما،يسانيتنطتئأنقبل4

رلث.يايهاتعقمأنت

بي،تحيطتلأامىوينؤزائيين

.تذكعليوتجغل

أعخبها.ماهذ؟قعرقتلث

إدراكي.ينأص!هن

3هناكحل!أذه!.صأ7
.،ورو"ي!

وجهلث؟مينأهربلموأين

فيها،فأنتال!مماءتستففثإن8

هناذ.فأنتالأموابصعاتمإلم!ئحتتروإن

ال!ثخرأيخخةآتخذترإدب9

الحم،أقاصيفيوسكنت

."تصيكنيوتمينلثتهدينيتاكأيفمافهناكأ0

.ص.الطلاتمور-ء11 نورا.فيصبحوالليل،دسجلىلامر

يضي2والئيل،الظلاميظلملالديلص12

كالنويى.جمندكفالطلام.كالنهار

افي.تطنوأدخلتني،تجيملكصتأنت13

وعجيحب.رهي!بلأئلثأحقاك14

أعماللث،هيعجيبة

التمرفه.كلهذاأعرلثوأنا

فيصتغتنيفأنت،عقيلثجمظاميخمتتما15

نكه.الملا

وقوةشجاعةملأتني:أو.عزةزدكط:3

تقودفي.أو:تم!كنىة913001



913مزمرر782

2.الخفافيهناكوأبذغتني،ء،الرجم

بهيحتسيفركوفي،جنيينوأناعيناكرأثني16

شيلا.ضنهايكونأنقبلوضؤزتكلهاأتافي

الله.ياجمنديأفكازذأكرتمما17

عديدها.أكثرمما

الرمالي.علىفتزياهاأعد184

أئامي!.أقضيقهمهاوفي

كل،عثيفيبتيذ،اللهياالأشرارئقتلليتلث91

ذما.تفكمن

-لالمذتإ،عتيلثتتكلمونائذينهم02

تروفلط.باطلاويض!صون

4+
رب"يامبيضيل!ابجضالا21

ئقاوميلث؟وأمفمث

كلوكل،22
الئغضيى.كلابجضهم،نعم

أعدا:.ليصاروا

همي.وآعرلث.تلبىوآعرلثالفةيااخشبرفي23

-ء-ء5كل،

وافلإفي،!اعوجاجمحلكيفيكانإنانظر24

الذوامص.علىطريملثفي

()145913مزمور

الأعداءمننجنا

:يداوذمزموو.المنينيكبير

ء،

السؤاهلينربياخلصني2

آحقطني.الجائرينوين

ئلويهمثفيبال!ئوءئفكرون3

الضاء.فيال!تر.فيتالأصلفي.الرحمفي:15

.الأرضتحتةحرفما

اشيقظثم:بديلةترجمة.أياميأقضيفهحهافي:18

سك.بعدوأتا

بدبلة:ترجمة.اعوجاجمسلكيفيكانإذانظرة24

014و

بالحرلب.ينادونيوموكل

كالحتيما،أل!ئيتحهمستنوا

صءدص

شفاههم.تحتالافعىوسم

الأشراليثأيديمماينرب2ياآخرشني5

أحقطنيءالجائرينوين

تزل؟خطواتيأنخحيبوا

لي.قخاالمتكبرونفطتر6

ألالريتيبجانبشبكةتن!تطوا

وحبائل.أبثراكاومذوا

إلهي،أنحتللردثقلت

تضرعي.لصوبربديافأنصسث

وخلاصى،عزيالسمجاالردت

المتالي.يوتميرأيصيوظل

تثحتهون.ماالأصرازئعطلا9

تؤففهم.فلاالمكايذيكيدون

ربو،يابالمحيطين.ايس!موم

كطهم.كلايهمويفساب

نابى،تجمرعقيهمايتسفما1

.يقومونفلاالمهاويفيوليلقوا

الأرفيفيتثحتلاالمغتاب"12

.عفتهيلثالريصطادةوالجاثر

للضساكيزخكمالربهأنأعرلحت13

خففم.البائسينوئعطي

آستلث،تحمذونالضذيقون14

حضريلث.فيئقيمونوالفستميئون

أيرتجعلنيؤلاأسهر!أو-الكاذبةالآلهةعبدثإنأنظر

الئمر.طريقفي
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التجربةفيملاة

:يداوذمؤ"لد

إلي.فأسرغذغوئلثرب،با

صراخي.صوبإلىأ!ث

%عا!لم!هاتجخوثكاصلائيلتكن2

2.المساحمتقدم!!كفيئورغ

لفمي،حارس!ارب!ياإجعل3

ثتقتي.بالبعلىرقيأ

صء

السو3،كلامالىقلبيتمللا4

الأشرار،يعضلكماالعقلإلى

هص!صلم

الإثتميصلونالذينفاشايىك

تنغمون.بهيماوآكل

فرحمة،الضذيقونتضرتنيأن5

".للرأميىفطي!بيعاتبونيوأن

رأسي،يقتفةلاالأشرايىطيث

هم.ل!ث!رويىعق!مأدسوكم

قضاتيمايديإلىفيستلمون

مستقيم.لأنهكلاميويسمعون

الأرصالمحرالثتفتحكما

الأمواب.-عاتمقمءعلىجمظامنانكس!رت

الس!ذ.الربفىأئهاأنظرإليلث8

عنيتتخلفلاأحئميتلجت

لي،تضبركلقخيناخرسئني

الإئتم"يفعلونتنأصرافيوين

.8:هرؤ:كالبخورالصلاة؟14102

.ح28:2رج:كنئرك!

ح.23:5رجرالمحبةالصداقةعلات:للرأسطب:5

142و14

شصيذيهم،فيالأشرازيسفط01

بأممالؤ.وحديأناوأع!ر

(اكا.114)241مزمور

ال!ث!دةلع!اعةفي

+علاة::القغار؟!فيكانحينيداؤذنثيلأ!

،أصرخاكلثإلىبصوتي2

أتضر!.الرل!إلىبصوتي

تجؤاقيأماتهأسكب3

ضيتي.اررييماواعين

فىروحىلفماحعن

فىبر

.مسيريربياتصود

شلكتائذيالسميلفي

قخا.أعدانيطقر

وزأيمتا!ينإكتطرتر

يعرفني.منوخدتكلفما

بيما،ألوذمكانلأ

عني.شمأذأحذولا

ردث،ياإليثف!سرخصت6

جماقي،أنتوفلث

الأحيا?أرض!.لنىنصيبيوأشآ

لىبل،ياصراخىإلم!انصت7

جذا.ذليلفأنا

يضطهدؤننيأئذينينتحني

يني.كرئماأشاففم

.أخ32:رجثيد::ا.أدا2

.اح:ر!7ء:المغارةفي
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آصظث.نأحقذالأغلال!ينأخرخني8

الضديقون.قيكثرإليئأحسعن

)142(14هزهور!م

الأعداءمنليحم!يناالربالىنداء

.يداؤذمزموز

ص5ء!

صلايى.اسمغربيا

تضرلمحيإلىأنصث

وغديلثبأماتحلثوأعني

عباكةأناتحايهمنيلا3

8.أماقلثتتتررخيينفا

ربلميايضطهافيالغاؤ3

حياقي.الأرضيىإلىوتاذ

الظثمالتيفيئسيهئني

قديم،ينالموتىيثل

روحمطلى(فتفيا

داجلي.فيتلبيويقمر

القديمةالأئاتمأتذكر5

أعمالكبكلفألقج

تداك.ضتغتمافيوأتأفل

،"إليلثتذفيتستط!ث6

يابسة.كأرض!أماطثونفسي

رب،،ياتعوتخطإلىأسرغ7

دالجأ.فيكقتفروحي

غتيوجقلثتححثلا

الح!ب.فيكالهايطي!نفأكون

.2:16كل؟3:02رورجت14302

ح.2؟28ق:إليكيدىبسطت:6

كطيت.ةالحبريةفي.اللائبيةفيمحذا.احتميتبكت9

41،و143

زحمتلث،صباحكلأمتخني8

نؤكف!ث.عقبلثفأنا

أسلأ،طريتيأيغرفني

دفسي.أرخ!فإليلث

رب،،ياأعدافماينألمذني9

آختقيت*.لجثفأانا

كلدرضيلث،بمافأعضلغئفني.

إلهي.أنتلأئلث

تهدينيالضايحروحلث

الستوئ.السئبيلفي

لاسملث،إكرافاأحيني11

يغدللث.الفميتيينوأخرخني

برحميلث،أعدائيأيذ12

يضايقوتني،ائذينوأهيلث

عباك.ربلمياأنالأف!

(341)441موومز

ونمؤهال!عبخلاصأجلمن

يداؤذة

المتاكتذيبغثئم.ضخرتيالرئثتبازك

الحرلتءوأصابي

وترسي.ومنمذيتعملي.وجضنيراجميهؤ

طاغتي.إلى"قتردكاشعبيأحتميله

وآبن،تهتتغرلتحئىالإنسانمارب"،يا

.جسابا"تهتحسيستحئىالإنسالب

ريح،تفخةإلأالإنسانفا

نحطوطاتفي.العبريةفيهكذا.ضبية14402

48.ة18رج.الثعوبةالزجحاتفيعديدة
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عابر.كطلوأئامه

وأثزل.متماوايلثاخمف!رلتيا5

دخانا.فتصيرالجبالإلضمي

فتشتتهم.ببروقلثأبرق6

فتدخرفم.يهاقلثأ.سيل

المياهمن.ونخنيالعلاءمنيديلثأرس!ل7

أنمذني.الغرباءأيديوينالكثيز

زويى.تمينوتمينهم،بالباطلتنطيئأفىاههم8

جديدا.انشياأدتهياللثاشثيد9

طث.أرئلأوتاريغمعتر؟عودعلى

داودفنمذياخلاص!ا+العلوكواهتيا01

عبلإه.

ألدىومن،القاطرالسئيضين"تخنى"
--سحمطص

بالباطل،تنطيئفأفواههم.أنمذنيالغرباء

.زوريمينوتمينهم

لملمكى12
شبايهم،فيالنامتيماكالغروسبنونا.-

القيكل.زوايافيقنحوتيماكأعمذؤوتناثنا

لتنيبئ.صنضكحينمخازنناايتضتلى3

ربوجمنا.فيالمؤثقةالألوتغتمنا

ولا+إجهاضيدويىينوتيذبقرناالتحيل4

ساحاينا.فيضيقضراخيكنولا،خسرالن

لل!ث!دبقنيئا.هذاجمثلتهائذيللثئتصب!نيئا15

الر!!.إلههائذي

ينجي.الذي:أواليونانية!هكذا.!بهني:11

ترجمة،اجهاضدونمنوتلدبقرنالتح!ل:،1

145785و
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العظيمةالربعناية

ةيداؤذءنثصيذ

2صلم

الميلثالهىياأعظملث

ء-ء-و4

الأبد.الىاسقلثوابارك

ء2،ء،-رو2

الابد.إلىلاسيلثواهلليومءكلفيكلثابا

ا،حاوحميدعظيمالرل!

بها.يستهانلاوعظمته

جيل،تعذجيلأعمالثيسئح

.يخبرونوبخبروتلث

جلايلث،تجل!يبهاءيخبرون

.تدبيركغجاشبأتأثلوأنا

يتكفمرن،الرهيبةأعماللثبعز؟6

2!،

احذث.بعظائملثوانا

صلاجك،كزبذيهرتفيدون7

لرتمون.وبغدلمجث

وعظيمالغضبعنيب!بطي،رحيمحنونالربة8

.9لزحمإء

،صللجميعصايحالربفى

خقق.ماكلعلىوبراحمه

خلائطث،جميعرب؟ياتحضاك.

أتقياوفئ.ويباكلث

وئحذثون،تلكؤيلثيمجل!نة-11

تجبروتلثالبشمرتنيئعرفواحئى12بحبردرتلث

ملكؤبلث.بهاءومجد

.خ9:2رخ.بجديأمزمور:54101
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كلفيوسملطانلثأبدك!،تل!صت!أملكوتلث

يمة.جيكتعدجيلى

العاثرلن،كللسنا4!الرل!

الفنخنين.كلويقؤم

ترزفهماوأشآء،الجميععيونإليلث"اتننهر

حييه.فيطعامهم

ئرضيإ".ماحيكلقئضبغيذكاتفتغ6

طريه،كلفيعاير،الرب"17

أعماييما.صجميعفيورحيم

ين،يدعوتهائذينصجميعمنقريبالربد18

بالخق،يدعوتهائذينصجميع

ويحممع،يخافونه"ائذينيرضنيمايعملالردثأ

وئحئضفم.آسثيغاكتفم

ئحئي!جميحسعلىيسهرالرب029

الأشرارءجميعويدمر

يباركبث!تلأكل،قميتنطيئللرلتبالئهليل21

الأبد.إلىالقاوص!آسمه

)145!146مزمور

البائسينأملالرب

للرد!.نفسيياهلابهللويا.

دم!ت،ممالإلهيارئل.حيالاكليلرل!أهلل2

لأن،تمآفىآننعلىولاالعظماءعلىتئيهلو)لا3

ع!دء.خلاص!لا

اليو،ذلكوفي،الترالبإلىفيعودروحهتخرج4

مطايحه.تبيا

عبركمامخطوطفينقرأهاالآيةمنثاتقمهناك:13

)أوكلامهفيأمينالرب:قرانومخطو!القديمةوالزجمة

أعماله.كلفيوبار(مواعبده

تعقوست،إلهتصيردلضنقنيئا5

إلههص.الردثفيوأضله

!اكلوالبحروالأرضنالسمماوالبضتغاتذتي6

الأبد.إلىيحرشمهاوبأمالب،فيها

الخبزويرزق،المظلومينينصفالرد!

.الأسرىويطلق،صللجياع

يفرمالرب!العميالز.عيونيفتحالرب!8

الضديقين.يجبالرب4.المنخنين

الأيتاتمويين،الغرباتيحرم!الرلث9

الأشرار.طريقويف!يد،والأراملى

ياإلهلثهؤالرلت،الأبدإلىتميلثالربو01

فجيلى.جيلإكصيهتون

ققلويا.

)146-147(1مزمورل!4

الكوبئوفيشعبهفيالرب

تطي.لإلهناالتهليل،للرلتهفلوا

ويليق.يحلولهالترئيل

أوهـشليتمتبنيالرب،

أىائيل.ينالقنمئينهـمحمع

القلودبالمنك!يرتييشنيالرب،3

جروحهمءويضما

الكوايهبعذديحصيالرب42

يا!3.كلهاولدعوها

لجفييما.خذولا،حمتيرةوقؤتةعظيمإلفنا5

القساكينيعينالردتآ

.28-401:27رج:51-61

.4:24،14:15اعرج:14606
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.الأرضإلىازالأ:ورحمف!

ء2
،اه!بالكئالإلهنازتلوا.بالخمدللرب"!غنوا

المطرويهئى،بال!حبالمتماءيغطيالرلت8

الجبالي.فيالعحثثتوئني!ث،ا!لأرضى

طعاضها،التهاثتمتررنالرلت9

تصر!.جنالغربال!ويرا!

جتروتهاط!الخيلفييس!رةالأ0

ساقييما.فؤةالرخكفيئرصي!ولأ

يخافونهالذينعنيالرل!يرضى"بل

زحمته.وترحون

الردت،أورشليميا؟أشتحي

جمحهتون.يالإلهك-قفلي

أبوابلث"ضغاليقيقكنالرلت13

دايخايث.فيتنيلثوئبايىك

،"سالمةتخرط!محعل11

ئتنيعلث.الجنطيماأجودوين

كيقته.أسغفا،الأرضيفيأمرةيرصيل5

كالصوفي،الثلجأيفرس!1

كالرماب.الضقيغوتنثر

تم!؟تنترد؟وأماتم،كالفتالبتجليذةئلتيا7

الخليديخذي!كيقتهلرس!ل18

.المياةتتسيليريجيماوجما

بكيمييما،تعقولتتنييخبر91

وأحكاميما.بحقوييماإسرائيكتني

الا"تمص،ينئه9قكذابعقللا02

أحكاته.يزفهمول!

هقلويا.

.ح3:اء.رج:الكنارة70ء741

-!مما.ص!---.ا:".55

148787و

148مزمور

كلهاالخلائقنشيد

هفلويا"

الع!ئماوات.ينللردتهفلوا

الأعالي.فيتههللوا

ملايكييما.جميعيالههللوا2

جئلإ؟.جميغياتههللوا

والقمر،ال!ثتمس!أتتها،تههئاب3

التويى.كواكبجميغياتههفلي

الستماواب.صتماءياتههقلي4

الستماوالتي.قونمبافابا

!مء،

الذيفهؤ،الرفيصلاسمكلهاهذ؟ل!تقلل5

الأبلإ:إلىثبتها6بأمر؟.خققها

تعئرة.قلاخذالهاوأقات!

الأرضي،ينللردصهللي7

اللججص.كلالتنانينأيتها

والضبالث.التلجوالترد.التار

يكيمتيما.العاملةالعاص!قةالريح

الثلالي.وجميغ4الجبا9

الأزفي.وجميغالمئمرالثئخر

التهائم-.وجميعالوحوش!01

الأرضى.علىتدل!ماوكلالمحنخهالطيور

.الأتمصوجمجعالأرض!ملوك"

الأرفي.حكاموجميعالأعيان

العتيالإ.مغال!ثتيوخجميغا.والضبماياالثمبان12

وحدةفآسمه،الر!صلأسمهؤلاءليهقل13

الأطن.فييثبتكأو؟.ضاليقيمكن:13

تخومك-فيالراحةيخحكأو:.سالمةخنهومكمحعا،:14



148مزمور788

والماواب.الأرضيىتوقوجلاله،تعالى

أتقياييما.جميعياتههللواشعيإ.رأص!زغ14

اشراثيل،تنيياتههئلوا

إليه.المقرد!الثئدبأيها

هفلويا.

914مزمور

شبهنحلصالرب

هفلويا.

جديذا.نشيذاللرل!أنثدوا

الأتقيا؟.جماعةفيتههفلوا

بخالمهم.إسرائيلتنويفرخ2

يضيكييم.صهتونتنويبتالج

بالرفصيى.لآسم!يقللون3

اه*والكثابالا!دثيرتلون

شعيإ.كنيرضىالرب!4

خلاص!ه.المساكينوممتح

بانتصارهم2الأتقيايغتبط"

يخوييم.علىنرخاويرنقون

أفواههم،يلةاللةئغطمون6

حديز.ذوسيفوبأيديهم

الأتبمجمبعصمينبتتممون7

.خ3ة015رج:الكنارة:94103

المزاميرصفركلخاتمةهو0،1المزمور:01501

72:91والأولالقبمخاتمة41:14كاتكما

الثاكالقبمخاكلة98:53والثافيالق!مخاتمة

155و914و

ال!ثمعولب.جميغويودبون

بالقيودملوكهميميدون8

4و

حديد.ينيستلاسيلواتراءهم

المكتولت،القضاعبهمصيترلون

أتقيائيما.جميغقتتتخذ

هئلويا.

015هزمور

دائفالئهالمجد

هفلويا.

المقذمي.بيييماقيلتإهللوا

عرييما".سمماءفيلههللوا

يحبروتيما.تههتلوا3

لكؤغطقيإ.تههللوا

الئوقي.يصولبتههفلوا3

والكناز؟.بالعوبتههئلوا

والرقميى.بالددلثلهاهفلوا

والمزمار.بالأوتارلههفلوا

السئماعص.يصنوجصتههفلوا5

الفتافي!ه.بصنوجتههللوا

للرلت.فلتقفلتستفؤكل6

هللويا.

الرابم.الفبمخاتمة601:48و

الصغيرةالمنوجأوة.الهافصرج.الماعمنوج5:

3.!اخبةوصشجرنانةصنوج:اوالكبيرةوالصنوج
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الأمثالفاية

تيلثداودبنيم!لي!مان،أمثالطهذ؟

إمرانبل،

الرأيوحسنالجكةئغرقلثأنويخايتها2

المبين،الكلاملطؤدمين

العقلاءتشوزةتغلقلتوان

والاسيقامة،والعدكوالخق

ءدص5ء

ثعقلاالعتيانئهت"وان

وتدبيرا.معرفةوال!ئتبالت

جمثمافيزداذالحكيئمبسضغها5

هدايةفيكتسيثوالفهيم

صعكله6
معان!هاوس!رالامثالولحبن

وأحاج!هم،2الحكاوأقواك

وء!7

،الربمخافةالمعرفيماهـراس

!.والففمالحكةيحتقرودوالحمقى

للشبابضائع

ءص-صه18

ابيلثمشوقابنييا،ءسمع

ائك.تصيحةئهيئولا

يرأشثهمايعمةاكليل9

لعنملث.بركة"قلايا

آبني،ياالخاطئونأغراكإن

إغراءهم.تقبلأنفإا،ياك

للقنلنكمقتعاك:قالواإن

بري!،ضمحيةونزقعث

س12
احياةوفمكالهاوي!صبتيغفم

!

حكةإلىتتعرفأنأردتاإزأرجأمثاولسليماطيئن9

؟28:28أى؟2:5،9:01،15:33رج

01.:1اافي

نلىا

2،أضخاهايطونوهمكالقبر

نفييشي!بكلأفتحظى3

غنايتم،بيوتناوتحلأ

كحطنا!خطكوي!سن14

و)حد.لحمييناكيسى

.حئماتسيرونالاتسير

س!بيهم.عنقذضيلثوآمتغ

الثرإلىتسير6؟خطو)تهم

الذماء.إراق!إلىبرئم!ثرغ

عتثاثيباكهمتنصحون

الظيويىينأي!غيتيأماتم

يراقائذيهؤذتهملأنا

.يهلكونائذينهئموبكيحهم

الك!ب،فيالطامعينحالا9؟تللت

حيايهم.جسالبعلىتنالوتة

الحكةء

ال!ث!وارعص،فيتصيحالج!صه02

صولها-.ترسحلالس!احا!وفى

ئنادي،الأسواقيرؤوسفي21

ئقو،-:"المدينةتدايخلوجمنذ

الحهل،الحهاذتعشقمتىإلى22

ال!خرية؟ال!ايخرونوممذخ

المعرفة؟البلدالميبغف!متىاور

توبيخي،وآسمعواإرجعوا

عق!يكمروحيينفأفيفن

ا-36.ة8رج.يتكمشخضاتبدوالحكة:02

ليحكم،الفاضيمحلسهناك:المدينةمداخل:21

ودشزي.ليبغوالتاجر



كلامي.تغرفونوأجغلكم

دعؤتي،فرقضئمدغويمم،2

أحد.تلتمتفلمتديومذذت

جمتيجمطبماكلقئختم25

توبيخي،قبولوأتتم

بلييكمفي%ضحألذلك36

رعب.يكمحلإنوأشضت

كالعا!فهالرع!جاشوإن27

كالروبع!بلتتكموأتت

وضيقشيذةبكموخفت

و4صص

اجيب،فلاتدعونني28

.!تجدوننيفلاإليئوتبكرون

كلو..ألأبرء92
تعرفهكلبعصخلعمو

الرلت،مخافةأخترتموما

قشوزتيقبوكوابيئم.

جمئني،توبيخبكلوآسثتهنتم

ضنلالكمثمرةفممتأكلون31

معصييكم.ثمرينوثشحعو

قذيانهيم،تقتلهم3فالحفا

تبيدون.تهيرهمفيوالكساتى

مطقئئا،يصكنليشخغمن33

شتر.ئرجمئةولاوتأتن

فياءالحكة

آبنيياأقواليتغلمتإن2

جمنذكوصاياقيوضثآ

و4ص2

الجك!إلىياذنكفاصغيت2

34.ة7يو؟34:ممط؟19ةاااررخ28:

16إ11،16ة،أ-16،8ث3رج20:4

197واالأ!ثال

الففمص،إلىبقليلثوجملت

المطنةإليذناديحتوإن!

الففيم،!بفيوأرس!فت

كالمضيماوراةهمافستغيمت4

،كالكنوفيهعنهماوبخئ!ت

الربءمخافةتبينت5

التإ.معرفةووتجدت

الجكةيق!بالردثهؤ6

".والففمالمعرفةتميماوين

غوناللمستقيمينيؤفر7

الكمالي.فيللسمالكينوجماية

المنمفين،تسايلثترعى

أتقيائه.طريقويحرس!

والأنصاتالغدكتفهمهكذا9

قويم.صايحسبيلكل

قلتكالجكةدحقبإذا01

نفسملث،يالقعرقهوتتعقت

التدب!يرحسنتحرس!ك11

نصيرك!الففمويكون

الشرطريتيينفتنجؤ12

بالأكاذيحب،الناطقينوجمن

الاستقام!طريقالتاكين13

،الظلامطريقليسلكوا

آلمساوفيبآرتكالبالفرحين14

الحئتر.بأكاذي!بوالشبتهجين

ئلتوية،سئئففم2هؤلا5

مراوكون.سملويههمفيوهم

7.12:جا؟12-91ة28

2.26:جارج
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العاهر؟،المرأ؟ينوشجو16

،اتحلامالمعسول!الفاحر؟ين

ضباهارفيقتركتائتي17

،لتإ"غهذهاوقستت

الموبالم!تيتهافقوىا8

!رلم

الظلماب.إلىوطريقها

يعودونلاإل!ثااخلونالا91

اورا؟سب!لفيتسيرونولا

الضالحبنطربقفآسفلث02

الضاعينشبلعنجذولا

الأرفي،فيتبقونفالمستتقيمون21

يفايىقو!ا،لاالأبراروجماعة

يها،فتنقرضونالأفرازأ!ا22

النابرونيزو3وكذيلث

آبني،يانصيحتيتنسنلا

قلبلث،فيوصاياقيوآحقط

أئائا،أياقكتزيذلأنها2

سلائا.حيايلثلمييئ

والأ!انة،الرحمةتتركلأ3

عنميثفييلادةآغمذهمابل

قلبيلث.توحصعلىوآكتثهما

ءوإكرامخظؤ؟كلفتناك4

.والناسالت!أعينيفي

الزب"إلىآطمئنقلبلتبكل5

يطتيلث.علىتعتيذولا

2:14-16.ملا17:رج

2!:16.رو307:رج

؟11:32كورا؟5:17أىر!:12

3و2لمثالأا

إلييما،تعرفثصيرلتأينما6

طريقلث.للثفيتسير

عيتيلث.نيحكيحاتكنلا7

.ال!ئئر!غنوآنصرمثالردثوآئتي

يجتلإكصححةذيلثفي8

آلأيلث.صلجميعوتخفبص

ماللثينالردثأكرم9

يخلاللث،صجميعتوآكيروين

قحا.تخارنلثفتمتلى01

.خسمراقعاصحركوتفيف!

الرلثسثمورةترفف!"لا

للث.توبيخهقيةولا

يزثخهالربيجبهأفقن2

.بآبييما"كألببإويرضى

الجكة،يجايضنهنيئا13

الففمآ.ينال!وبما

14،
الفضةيفوقربحهـا

!كز

الذقت.تفوقوغلتها

اللآلز،"جميعينأغقىهيئ15

.*شساو!الاككنوليكل

،الأئامطو3يمييهافي16

والقخا.الينىيساليهاوفي

الئغمص،إلىتقوذفئتها17

سلائم.شساييههاوجميغ

بها،للفتقحيكينحيا؟أشخرة8

.لههفهنيئام!نهايتمكنومن

12:!-6.عب

خ.152:4:رج

7:12.ء،4:01،9:11،13:14؟جا8"؟رج
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الأرضى،أشمىبالح!صةالرب912

.الس!ماوابلبمتوبالففمص

بغ2اليناتقحرببمعرفي!21

."تدىالسئحائبماوأمطرب

آبني،ياوالتدبيرالرأقيعابز21

عينيلث،عنتغيبال!تذكهماولأ

لنفسيلثجاةفيهمالأن22

يعنمل!،يعمةوتلادة

آينا،طريملثفيفتسبر23

قذمك.فيهاتعثرفلا

ترتج!،فلايتناتمحئتإذا24

نوملث.ويحلوتضامدل

ئفاجتيرعبمينتخ!لا25

الأشرار،ينتأتيإساءؤوين

للثا!تنايكونرالرد!لأن26

تعئر.فلاقدملىويحرم!

أهلإ،غنالخيرصتمتعلا

يلإك.متناوليفيكانإذا

ؤعذ.آذهثلأحدتقللا28

جمنذذ.2والمثمياعطيكغذا

،هصء-صلا92 تجوزاباحل!شحرش

مغلث:مطقئنايقيموهؤ

.أحذا"سلا03
سب!بم(بعيرسيم!

يس!و3.عامقلثيكنلممما

العنف،رجلتخالطلا31

شيئا.طرقيماينتخترولا

الرب،،يمقتهمالحراوغون32

فتسودون.المستقيمونوأثا

الأكثرايىبيوبفيالر!2تعنة33

القايقين.بيوبفيوبركته

،الرب؟،يسخربال!حاخرين"3

يعمته.يسكبالقساكينيوعلى

،تجذاترئونالحكماه35

.الهوانيرون4والح!ا

الحكةفوائد

هصس""

الالب،تشوزةالتنونايهاإسقعوا4

ال!نة.يتكتسسبواوأصغوا

4
لكم،اعطييماصالحاتعليفا2

نصيحتي.تهملوافلا

لأبصغيراأبناكنت3

لأك!،واحذااوؤتا

:فيقوليرثمافيكان4

بكلامي،تل!لث"ييتصتلث

فتحيا.وصاياقيوآحفأ

المطنة.-وآقتنيالجكةإقتن5

كلامي.عنتجذولاتنسىولا

فتحرسملث.الجكمةلمرلثلا6

تنضرك.التيف!أجحها

فآقتيها،2الأشيارأس!الجكة7

تداك.ملكتبماالمطتةوأتتز

2،الغلاإلىفزتعالثإنتزغها8

نضخذك.ائتيفئوآعتيقها

يرأسيكبركةإكليلممن9
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((.للثوهتقجدوتاج

أقوالي،وتعلئمآبنيياإلسغ

.*حيايلثسينؤفتطوك

الج!ميماطريقأزيتلث19

الستبيل،س!واعوقديئلث

خطواتلث،تضيقولافتمتني12

تعئر.فلاأسرعصتوإذا

تزخها،ولابالمشور؟اتمسئلث3

حياتلث.فإنهاعقيهاوحافط

،-شداخاهلااالأءص14

سررمح

الزعاعص،طريقتسللثرلا

به،تمرولاتجنثبمابل

.الأمامإلىوأعمرغنهوأبتيذ

يسيئوا،لمإذاينامونلافهم

ئؤذوا.لمإذاأعمازفموتنقص!

.يأكلونائذيالخبزهؤفالشئر17

.يشربوناثذيالخمرهؤوالعئف

القجر،نوريثلالضذدقيناسبيل8

دص
الظهر.إلىسئطوغايتزايذ

،ظلامفيفطريقهمالأشرازأما

.يعثرون2شيبأيتعرفونلا

أبني،ياأستمغ،كلاممطإلى02

أذتيلث.ايلأوامريوإلى

عيتيلث،عنتغيثتجغفهالا21

قليل!.صعيمصفيآحفطهابل

بها،يحظىلمنحيابفهي32

يلجستلإكفيما.شيفا:وهيئ

ح.40013:18:رخ

.12:13هـرج:26

هو4للأمثاا

ظتلت،آحقطتكبركل!ن

الحيا؟.تنابيغينهنلأ2

-،القوليقييفاقكيلتحنث

ء.-مراوغكلامكلعنكوابجذ

الأممامإلم!بعيتيلثوآنظر35

اطذ.قاتطرايلتوستذذ

قذقيلث،سبيلتقذبل26

4.طريلثجميعفتئمت

ثتمالأ،ولاتميناتمللا

المثتر.غؤقدتلثفتمتغ

الزنىمنير

آبنيياحكتيإلىأصغص

الففمص،إلىاذتيلثوأيان

التدبيريخسثنيفتحتمط2

المعرفة.شفتاكوتصرن

الع!صلتقطرال!العاهرهشمقتا3

الريحب.ينألينوكلامها

-،كالغلقمصفمرةعايبتهاأما4

الإ.خاتهكيضوضسنونة

الموب،إلىتسيرالبقدماها5

الأمواب!بعاتمصتتق!ملثوخطواتها

لدركه،لاالح!اةسيمل

.ترتاحولاالضلالىفيفتسير

ليإستيئآبنيياوالآن7

للث.أتوئةغفاتجذولا

المرأةايللثعنطريقلتأبجذ8

22:14؟2:16؟7:6-27،رخة503-5
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مثاللأا

بييها،بالبينتقترفيولأ

للآخرينكراشلثتهاراخلا9

ترخ!ا،لالمقحيايلثوش

أمواللث،مينالأجتبيئوتث!تغ01

غريب.تيمتافيتعملثويصيع

أياجمل!أوايخرفي"فتنهم

وعطمك.تحملثتبلىح!يئ

القشوزةحسمق"أ!تا:تقول29

قلبي.صبالتوبيخوآبمتهان

ئرشدئيصوبأستيئلم

مغفمى.إلىاذيخااضثحتولا

جذامقاميسات"الذيلت

والجماعيما.القحفلوس!طلني

ئبازكةما:إمرأئل!ا

يئرك.و!!فينافيتة

ص،الخارجإلىاليناليرفاضبفلو16

،ال!احابفيميا؟كسواقي

،سيواكدونللثفلتكن17

الآخرين.ينأي،دون

نسللثيجازك!كذا18

ضباللث.بآمرأةوقرخ

المحبوبةالطئيةللثفتكون91

الضغيرة.الخنونوالؤغلة

حيني،كلوداذهائرويلث

.!الذوام/علىتهيئمويخحها

بالغاهرة،تهيمأبنييافلحاذا02

الفاحرة؟جضيكفينضمأو

بديلةتترجمة.العربيةإلىبالرجوعهكذاءودادها؟91

تدباها.

6و5

الرلث،تراهاالإنسال!فطرن21

صصاييهه.جميعيمهاوهو

بشر؟الشريرفيؤخذ22

خطيمحه.حباللولمسمكه

الئأديتلفقدان!يموت،23

تتية.حماتييماوبكز؟

أخرىمخذيرات

أحااآبنيياكمذإن6

آخر،مغصفقةوغقذت

لحشقتاكنطقتبماوعيفت2

فملثبأقواليوايخذت
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،أبدأيتترزلأالشرثر21

تنبم.المحذيتيوتيل

فيها،خيرلأآمرأوجماذ22

خنريرؤ.أنضفيذهيمينخاتم

،!!صص

كله،خيرالصذيقونيتقتاة13!ا

.عابرءأتلالأضراروأمل

،فيزدادينمينقنفناك،2

الففر.إلىيخسيرتذخروئ!

ئعطى،يسشاءأعلىقئ25

يرؤى.الآخرينيروجماوائذي

المث!صب،خاصمه!ا!دجنطة

بديلة:نرجحة،العريةإلىبالرجوعدذاعابر:211

الإنانغضبأواقهكفب،كي

12أو

البركة.فققييماأعطاهاومن

التذ،رضادلتمس!الخروسص.ه27 --يطلصبم!

،ص؟

يلحقهفالسوكلالسوةتطلبوق!

قسقط،يخناكلعلىيتيهلضن28

كالأغصالز.تزهونوالصايقون

الريغثترلثتيتهيغكرتن93

القلب.سللحكيمخا؟موالأحمق

حيا؟،شخرةالفحايتيثقرة03

الثايمى.زب!حكيحاكانوقن

الذنيا،فييعاقبأالضحذيق31

والخاطى.الش!ريرفكي!
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يروحها.تاجالقديرةالمرأةإ

جمظاييما.فيلاتخروالمعتوهة

3،كدالصذيقينأفكاز5

تكر.الأدشرايىوهداية

للقتل،كمينالأشراركلام

فتجاة.الفستقيمينكلائمأما

لحفتزولونالأشرارينقيب7

فتث!ت.الضاقينشتأما

لتغقلإ،يمتدحالإنسان

كاوتثإلىبهاتحفظييعها؟ولاالحنطةيمغمن26:

الأصعار-ارتفاع



الأ!ال

يحتقر.قل!ب!ولضلال

ولنفسيإ،قليلاالعايل9

الخبر،يعيرزةمكابدينخسر

تهيقيهش،حياةحنىتصونالضذبق11

ترحم.لافقلبهالثئريرأم!ا

،شيعصخبزاأرضهفقغمن11

الففئم.أعؤزةالتطائينتبغوقمث

له،تصتذةالشريراقذح2

يفمياة.ا(ضذيتيعلوالثناء

السو2،فيبريعالثئقتيزرلل13

الضيتي.ينفيخرجالضديقأفا

،خعرألحارىكلامهطاتص.ه4!
!-.مى

.يجازىأعمايهحسئتيوعل

عيتيه،فيقويمالأحمتيطريق15

وتتيأ.فتسمعالحكيمأفا

الحالي،فييضلثالأحمتياكذر6

.الكتمانيحيالهالذكيئالرتجلوقوان

الحق،تنشرالضادقالث!اهد17

القكر.يظهرالكاذل!والث!اهد

الخربه،كطغنيكلائةتنفناك18

ال!ثتفاة..ففيهصالحكيمكلامأفما

الأبد،إلىتثئثالف!ابنالقوذ99

تصيرفخئلهالكذل!أثما

!5

السوء،تزرعقنقلبفيالقكر21

بالستلامص.يعألمتنوالفرح

إثم،تلحمهلاالقايق21

.احا:01رج28:.؟أ

الببرنايخةةفي.الحبريةفيهكذا.موتكهالرجوعولين

13و12

سئو:.فكثفمالأشرازأفا

الردث،يمفتهالكذدبكلام22

بالحق.العاملىيئغنوترضى

معرفته،يكتمإلذكيالرجا23

قلييما.حماقةيعلينوالبليا

،تسودالمجتهدةالأيدي24

.بالسخرةتخاموالمرتخية

كليؤلئةالإفسال!قلبفيالققق25

،روء،دمم!ءص

تفرحهالطيتةوالكلمة

للآخرين،قدوةالضذيق26

تضمقلهم.الأشرايىوطريق

صيدا،يصيبلاالخايل27

حرصمه.الإنسالطعنذمماوأثمن

حياةقيالصابالس!بيلفي28

.!موتتحنهصالرجوعوفي

أبييما،مشوزةتق!لالحكيمالابن13

التأنيب.تسمعفلاالئاخروأئا

خيرا،يجارىكلامهطاقيمق2

العئف.الغابرينوشهؤة

حياته*،تحفطفمهيضعطمن

يهيلث.شتفتاةتئزبروتن

،تنالولايتقنىالتطال4

تتغنى.تنخحوالمجتها

الكذلب،كلاميبغفىالمديق5

ويحميإ.فيشخعهالمثتريرأئا

.الموتإلىيقودوالر
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الكالي،فيالسمالكينتصونالضذق6

".خطوأتهمتس!قوالمث!ر

الققر،تدعيقنالأغنياءين

الجنى.تذعيتنالفقراءوين

ممالة،غنةئكفرالغنيئ8

يفديه.منبجذلاوالفقير

كله،فرخالضذيقيننور9

تنالفى.ايىالأ،وسيرا!
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يسيواة.تتجأقنجمنذوالجكة

يتناقصى،التالالي"ماذ
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القلث،ئجلفيإقشكوكزجا:12
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!ههالمولبأشرافيكنشتياوبها

!ه،!روو

هيبئ.يكسي!بالتعقلاحمصن5

ؤقي!كه.الغا؟رينوطريق

بتعرفة،يعملالذكيالرجلا

الحماقة.تنشئروابكسو

،ال!ثوء!فيئويغالثتربرالرسوذ

بالقناء.يأتيالأمينوالس!فير

الضشوزةتن!بذيضنوالهوانالققر89

علىيقبوالثرأو:.خطواتهميبقوالئر:1306

الخافى.
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إدطالأئراريصللا:أووعرةالقادرينطرين:15

14او

التوبيغ.تقتللقنكلهاوالكرأمه

هى.كلص!91

ال!نفسى.يجلوالاماتيتحعق

صء!،لم-

2.البلداتمقته-السوءواجتناب

حكيئا،صازالحكاةساترتن02

الحئولم.تجقهالبقداةعاشروقن

الخاطئين،يتتعالسوة

له.الضايقونيجارىوبالخير
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للصديقين.تحفأالخاطئؤلروة

كثير،طعائمالفستقيمينخقوليفي23

خق،يغيريأخذةو!اكم!ن

2صه24
ابنه،يبيفيىغصاةيؤفرمن

تأ؟يبه.إلىتسارغأحئهولو

ش!مع،حئىيأكلالضذبق2

يشتع.ولافيأكلال!ثئريرأما

تيتها،تبنيالحكيمةالقرأة14

بتديها.تهلإئة2والحمقا
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تحتمرة.سحلويه!فيوالمرايرغ

عظيم،خطرالأحمتيكلامفي

فيحفظهم.آلحكماءكلام!أما

فايىغ،فالمخزنثيرانلأخيث4

3.الجلايمئرالثويىويقو؟

يكذدب.لاالأمينالثحاها5

يتغون.
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تعرنة.لااتجاكلايهنني

طريمإ،ففمصفيالذكيئجكة8

مكر،.لتالبلسدوحماهه
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يتفمييما،ترازتةتحقأالقل!ث01

.أحذايىذئشالاج!ويفر

خرل!،الأشراربيولت11

تزذهر.الفستقيمينودياز

غيتيلث،فيقوكلةطريتيرب!12

المولب.إلىتؤذيوأواخيرها

القلب،يكتيبالضجلثفيحثى3
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عميه.ثمرةالضايحوالرجل
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يسير.اينتئتيةوالذكى

لموص
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النا!س.يبيضهالآخرينتدموتن

الحماتة،تخنارونالخفاذ18

التعرفة.ئكثرونوالأذكياة

-خ1:27رض!0:-4102627

41لمثالأا
855

الصالحين،غنيعرضونال!و2أهل91

الضذيقين.عليتعاتونوالأشرار

قريسه،حئىيبغفحهالفقير02

-ص4كلء

.كثيرونالجنىيجبوناذينوإ

ص-

تخطا،الاخرينيحتمرقن2

ي!ص

تفنا.القساكينيعلىيتحننوتن

الئوء؟تززعتنتصحلأقا22

الخير.يزرعلفنوالأ!انالرحمة

رت،يمنمهماالئبفي23

خسازيا.المث!قتيؤثرثر؟وفي

-.ص.شالحكصاءد(2-

صرميهم،جمى-لإج

!.حماقنهمالبتلىاءورينة

النفوس!،ينمذالأمينال!ثماها،35

القكر.تنثمرالكال!لصوال!ثحاهد

وجمز،طمأنيتةالرلتمخاقيمافي26

لأبنائه.حىوالربء

عحياةئنبوعالرئثمخافة27

ء.المولتأشرافيعنتبتياوبها

الئفلب.تجلاذالش!عحبمكثر؟في28

هلاكه.عذب؟يلةوفي

الففمص.محثيرالغضحبغن2البطي92

حماقحة.ئظهرالصبروالقليل

الحستد،حياةالصايحعالقلب03

.لليظامتحثروالغيرة

يخايمإ.تستهنالوضميغصتظلمقن31

البائسيى.عليتحننتنويقجاة

تسايىئة،بيمائطيغالممزير
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نزاهته.فثحميهالضايقأما

الجكة،تستمرصالفهيمقل!بفي33

تودح!.لاالبليلإداخلوفي

الأمه،شأنيرخ!الغداث،3

الخطيئة.ال!ثمعودبوعار

العاقل،العبدغزالتللثترضى35

عقابه.ينزلاالقعتورالعبدرعلى

مخاللأا

الغضست،تصرلتالرقيقالجوابلم15

السخط.تثيرالموجعةوالكيمة
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حماتة.تفيف!البليلإوقئم

مكات،كلفيالردثعينا3
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صةللروحهلاكوأغوجاجه

أبييما،بقشوزهتستهين"الأحمق

الثوبيغ.تقتلالذكيوالزجل

عظيئم،حضنالصذيقتيث6
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القعرفة،تنمئمرالحكاءشيفاة7

ءص!كل
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الرب4،تمقتهاالأشرايىذبيحة8

برضاة.تحظىال!ستقيمينوصلاة

رءور-+،"ء!
الر!،تمقهاال!ئزيرطرق9

-"ص،"

الغدك.يتتحمنوييب

السوء،إلىتصيرةالتشوز؟لارذ01

الموث.آخرئةالتوبيخئبغفىوت!

للرب2،واضحةالأموابأرض!"

15و14

الب!ثتر.تنيقلولبفكي!

يؤبخه،منيج!بلاالس!اخراآ

يذقث.لاالخكماءوالى

الوجة،يبهجالفرحانالقل!ب

الروخ.تنكسيرالقل!بويخزدز

المعرنة،تطفثسالفهيمقلحب14

بالحماقيما.تفيفىالبليدوقم

،سئو:كللهاالمسكينيائائ!15

ء.دائمعيدفيالقلبوالطئب

الرد!،شخاق!مغالقليل

الهم.مغعظيمكتزولا

القحبيما،مغالئقوليينأكقة

المغفيى.مغمسحفقجمخلولا

التراغ،يثيرالغضوفيالرجل

الجصاتم.ئقذى"الغقسب2والتطي

ثتوفيينكخقلالتالالياطريق9

ئقفذ.المستقيمينوسيل

،أباةفىيفر!الحكيمالابن02

امه.يخقرالبلياوالإبن

الففمص،ينايصيىنرخالحماءقة

س!لوكه.فيقؤمالفهيمأما

المقاضا،تخيبسديلإرأىبغير22

تتثم.الفشيرينوبكثر؟

،الإنسانبفرخالجوالبخثن23

أحلاهاماوقتهافيوالكلمة

الحيا؟،إلىتقودهالعاقلسبيل24

.الأمواتعالمصينا!عيافيسير

ال!فتباهين،بيوتئزبلالربفى2

الأرمقيما.المرأ؟جمىوتحي
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الرلث،تمقئهاالثئرئرأفكار26

ييضيإ.تحظىالأطهاروكلام

تييإ،ضفؤيغكرالمغتضب27

يحيا.الرشؤةتكرةوالذي

الجوالب،فييترؤىالصديتيقل!ب

بالمساليفي.يفيضىال!ثمريروقم

الأشرالي،مينتبتيدالرب923

الأبرار.صلاةإلمطويستيئ

القل!تتقرحالطالمنيرتالزالعينالق03

كلءىروء

الجظاتم.تحييالطيبةرالمسمثغة

الحيا؟،توبيغيسمغمن

مقامه.9الحكمابينتكن

نفس!ه،تحتمرالمسثورةينيذمن32

القفتم.يكتسيبالتوبيغتسيمعصوقن

جكة،دليلالرب"تخافة33

.*التواضغالكرام!وقبل

قليإ،فييذئرماللإنالإ16

اللسالز،جوال!الرد!رين

غيتييما،فيبررالإنساتيس!لوك2

النفوسي.فيطيزنوالزب،

أعحالث،الرفيإلى3؟ضى

مقاصبك.جميئيبتييم

ما،لغاييماالجميغصنغالرب"

القصير.يئوالمثتزيرحئى

الزبهـ،تمقتةالمتكئر5

لة.غذزلاالأبل!بالى
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الملكيفعلأنأو:.الملوكيمقتهالثرفعل:16012

16857او

الذفىنولب،يمفيروالخقبالرحم!6

الئتر.غنآبيعادالربروبقخاقيما

الإنسالإ،س!لولثكنالرب2ترضى7

يسايمونه.أعداءةحتىفتجعر

.،الغدليمغالقليلالقليل

إنصافي.نجيرالكثيرالرزقولا

طريقه،ترس!ئمالإنسالطقلب9

خطوأييما.يثتتوالرب4

الميلث،كلامقيوالنصيحبالمسمة01

أحكاييما.فيتعش!لاوقفه

وموازينه،العدليقبانللرلث11

.مع!ارةسلحممعياركل

،2!جم!

،الملوكتماقتهالشتريخغل12

."تثبتبالغدليالعرشنلأن

،الملوكيرضيالصا؟قالكلام13

صورو*

الئستقيتم.القوكيجبرنوهم

الموب،رسوذالقيلثغض!ث14

تستعطفه.الحكيموالرجل

،حياةالمايثوجيمانورفي1

ربيعي.مطرستحال!ويىضاة
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المتك!رين.مغالغنيمهأفيسامولا
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فقة،يرثيا،الحكيمقلث23

جمفما.كلاضةوتزيارو
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اليظاتم.وتشقللئفسيىتحفو
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يصايجيما،تعقلالعايمخوغ26
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الجصاتم،يززعالكذال!28

الأصحا!.يفر!والتمام

صاجته،يغريالقنيفالرجل92

ء.!ايحغيرطريقفيةويمو
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الذإرادةالناسليرفتلقىالقرعة:لمم

03.:28خررج



لأمألا
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فهيفا.تح!تبةشقتيهضئمومن
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التواضغ،الكرام!وتبل

صصء!صصلم132
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صعمهتتسندالإن!افيروح
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دوتلث.فئغيفهائخاجمفة
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91او

أخء.ينأقرل!محبينوكم
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فيها،خيرلاشعرفةبلاالحماسة2

قدماة.زلثالئيرفيعخلوقن

طريمإءفيتخقامهالإنسالطحماقة3
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له!غذزلاالرويىشاهذ5
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الزجماتفيهكذاتضر.الأصحابكزة؟،2

الحديدون.أصحابهيضايقهالإنان:أو.القديمة
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الشعولب.علىندئجمئلورضاة

لأبييما،خسازةالبلياالابن

تنقطع.لاؤكفالتقاقةوالضرأة
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!االرلثإكيحسي!الفقبرعلىيتختنقن
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02او

المعرفةهفسبينالفهيتمووئخص
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مغا.والعايىالعضبوليافهؤ
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.تالمعرفهكلامعنتضلللث
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الإئم.تبتيعالأشراروأفواة
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تعلإ؟.ينبنوةتهتا

القضا؟،كرسمئئعلىالجال!مىالفايث8

ث!ر.كليم!زينهبتطرة

سماععنملتإذا،ابنىيا:بديلةترجمة:27

التأديب.تزكأن:أو.شلمتهعماملت،المشورة
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غبيا،تكنغريبا!ئتإن16

لك.زفناثوتهفخذوإلا
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للمئر،أستسلبم:نفللا22

فيخلضك.الرل!ترخ!بل

الزبر،يمفئةيكياليزإسيعماذ23

.4تجولاالجش!وتوازين

الرب4،يم!تيرهاالإنسالزخطوات"2

-؟طريقهالإنسانيتبينفكي!

للرب!بنذوركتتسترغلا!

.بعا"فيماتندتميثلا

،الأشرازئتذدالحيهئمالقيلث26

لهم.عقابابالنورجصويسخقهم

،الإنسابضميرالربهـينير27

ذوايخلإ.جميغويقتشى

المللث،جفظال!والحقالرحمة28
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الإنساني.دواخلالقاسيةوالضرباث
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شاء-حيثيميلهما،كجدولي
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القلولب.فيماتزنوالرب4
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،تذلالمطاليشهوة2
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تتلاقيالإ،والفقيرالغيئ2

الرب2صتقفمانكلاضط

فتختبى،الشرترىالذكيئ3
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تيهل.وصافيه
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المعرفة،تنظرابالرلثعينا12

الغابرين.كلاموتستبقاني

أستا،ال!ثمايىعص"في:التالاليقولا3

ح.5ة5ر!:22014

ا(-تقتلنيخارخاخرجتفإذا

عميقة،حفرةالعماهرهاقم1

.فيها*سقطالرلتأبغقمةفضن

الولد،يقلبتعققالحماقةو15

منها.تبجا"التأديبوعصا

عندةماليزيدالفقيريظلمتن16

لتفتقر.الغنييعطيكتن

حكةثلانون

2،الحكماكلاموآسمغأذتلثأيل17

القعرفإ.إلىتلتلثوؤجة

قليلثفيتحقطهاأنالخيراين

شمتيلث.علىأيصتاوتفجف!

كلص4

اليوتمإياهااغلملث91

آتكاللث.الرلثعلىفليكن

جكةئلاثينفيكتئتها02

والجفمء!القشوز؟حسثنجمن

الخق،أتواليصحةيتعر!ت21

سائليلث.علىالرذفئخسين

نقير،لأ"نهالفقيرتققرلا22

2.القضافيالمسكينتسخقولا

وصء4ير،و9ء33
عنهما،التهمهيردبفا

سايب!يهماهنفوشوتسفحث

الغض!ولت،الرجلتصاحسبلا24

الايخط.الإنسانئرايتيولا

-س!بيه،فيالمميزتأل!يثلا25

ببد.زمنمنذأوة.كئيرةمراتأوت.حكلةئلاثينفي:25



لأمئالا

الثئرفي.قينف!متلثوتويغ

-3-

الضققاب،تعمدونيقنتكنلا26

".الايونتكفلونيمنولا

تني،ماتميلثلاكضتفإن

تحيلث.ينيراش!ك8لؤخذ

يمة،القدالحدودتزحصلا

آبا،وك.وضغهاالتييللث

-5-

عقلإ؟فيماهراأزأبت92

مقامه.الزعاعسغلاالملوفيهح

-6-

الأسياد،معتأكلج!ق!تإذا23

،هأماططهوماأج!افتبين

ص5.-2

يشهييلث،صارمااقياوصع

طعاجملث.فيشرفاكضتإن

أبااخميبايهمقثتهلا3

الكذدب.طعاملأنها

-7-

غن!ا،لئصرشعثلا --ص.هـ-4

يخطتيلث.كنيتخقيتوإلأ

عيني.قئق!فيتزول!فالغنى5

جناخيزينفسيإيصتعكضن

المما!.فيكالنسروتطير

.خ6:1رخة26

أمامك.هومنأوأمامكهرماجيداتيين:2301

الحدود.إزاحةمنالشريحةتمغ:ا.ا-ا

23و22

-8-

العينشريرخبزتأكللا6

طيباييما،أبذاتشتيماولا

معي،وأفثربكل:قاكإن7

مغلث،صادقغيرفقلبه

.يكوننفسييمافينوىوكما

أكاتها،ائتيائفقمةثتفيأ8

القعسوتة+كلمايكلرتستتنكير

-9-

،و

تتكلئم،لاالبليلإاذنيفي9

الممعفل.كلاملثمجممرفهو

القديمة،الخدوذئزحلأ.

صص

.الايتامحقوكتدخلولا

قدير،اؤليهمالزلثلأن11

لمصص،!

-.غنهمعدوانلثيرد

القش!ور؟إلىقلتكأيل

الضعرفيما.صكلامإلمطواذتيلث

-12-

الوتل!،غزالتأديبصتمتعلا13

يموت".لابالعصاضرئتهفإن

التأديب،يعماتفربه14

حياتة.الأموابصعاتمينفتنمد

13--

حكيما،آئحبيا!آكانإن5"

وايبمالريبأرضفيوبخاصة14(:91ث)رج

.22،28؟15:25رج.والأرملة

815



6؟8

27

لث.احا!رح!ى

آثنيياتنشترخضدريبل

بالاسيقاميماشتقتاكفطقثإذا

ا4لخاطئين،قلبلثيفضللا17

وليلاءنهاراالرل!آتتيبلى

،آخرةمقأبنييابافلا

عليلث"ينكرلا4وكورجا

-5؟-

حكيمما،كنأبنييافآستئ91

دليقلث.قلئلثولمجنى

الخمر،شيريبيتينتكنلا

ا.كثيرايأكلونائذينولا

/،تفتمرالبوالأكيلفاالئريحب

الخيرق.تلب!ملثالنومسكزة

-601-

وتذك،ائذيلأبيكإسغ32

شاختإذاائثختمرولا

123
تبغة،.ولاالخقءصز

وافطتةوالتشوزةالجكةوكأيث

آئيهاخا،تبتهجالضذيتيأبو

بيما.يفزخحكيفاتيذوكنئ

.كاص"

بلث،واملثابوكظضخ35

وتذئك،ائتيتلكولمخبئ

-17-

آنجب"ياقلبكأعطني26

فئقي.عيناذولت!جأ

5:5!.؟رج
42و32لمثالأا

لحعميقةحفر!الزانية27

.ءطشاتةبثروالفاحر6

كالموب،تكعنأيضاممن28
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آئني،باطئثالعستل13

خلملث،فيحلؤالدضلوشتفذ
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صصيلحكيملوبيح

إبريز.ينوجفتةدقبينخاتم

ئرس!ليمانفحىئنعثنالأمينال!فير13

الجصاد.يوم-فيالباربكالماء

صاحبن.:أو.خصمك:8



هالأمثال

لهاتتقللزوركطية-14

مطلأ.يغيروريحستحال!
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كلامي.يحرلتقنعلىفأرذ

ف!ختبى،الثريرىالذمميئ12

فيعاقبون.تع!رونه3والحها

غبيا،تكونغريساكمئتإن13

4.لكزفناثوتهفخذوإلأ

جهير،يضوبصديقهضئغاتن

بركةلاتعتةذيلثكان

ئئطر،بومفيالئتواصلى!اكالؤكص

النقاقة.المرأةهكذا

الريغتضحطضحتطهاقن

زيب.علىيتمييهوتقبفى

الحديذ،تصفلالحديذ7!

التاصيى.تينالي!ثثرةوكذيلث

ثقزها،تئهلجمتتهتنظرقن

ئكرثم.س!لإ؟علىئحايخطوتن

8،للوجيماتتراءىالماءفيالوجه91

يلإنسالإ.الإنسابتلبوكذللث

في.ضتلاشثوبأو،لكرهتاثرئافخذ:3؟

الأجنببة.لأجل:البربة

تلبفينجدأو:.للوجهبزاهىالماءنيار!ى:9"

28و27

تشتعاني،لاوالهاويةالجحيم02

الإنسالإ.غيتاوكذيلث

والذق!ت،المضسةتمتجنالبوتقة!2

.الإنسانالمديحيمتجنكما

هاونيفيالأحمقذتفتلو22

خماتته.تفاليقهعتتا،ا!بولبمغ

ضيلث،حاليتعرتةفيإجتهذ23

قطعايلت.إلىقلتلثوؤجة

،يدوملاالحالفح!ن24

فجيل.جيلإلىالصللثولا

هرص25
ا!شيثىويظهرالارضىتخضر

الجبالي.فيالغشبوتن!ث

"هـصص
بتلبوسيلثأليهباثىفتمدك26

ص2و

الخقل،بثمنيوالتيوس

للثطعاماالمغزتتنويكفيقث27

تجواريلث.ومعيثتةيحيايلتوقئئا

821

يطارد،تنولايهرل!الث!رير28

كالشئثل.فيطمينالضذيقأئا

كلط
الخكائم،فيكئرالشدفيتخطا2

.بدوموالتعرفةوبالقفمص

،الفقراء!تظيماثذيالفقير3

.كلبعلىئبقلاجايىمثمطز

،الأشرازتمذحونالثريعةئهيلوناتذين4

ئخاصموتفم.الث!ريقةتحقظرنوائذين

الإنصا!ت،يتبينونلاالو8أهل5

ضخصه.انعكماصالإنان

الظالم.اليرنايخةفي.المبربةفيهكذاالفقير.280:3
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ثي:+-كليتبينالربكايطلصبوتن

الكاليطريقالسئايلثالفقير6

ممؤج.وطريقهالغنيينخير

فهيم،آبنف!ؤالش!هريعةيناضرقن7

.أباةيخجلالحنخرفينيعاشرومن

الرائد،بالرتىماتهتجمغتن

تجمعه-الفقراءعلىتحقفيمن

المثمريغة،ستماعصغنأدتهتصر!ثتن

الرب".يمقتهانفس!هافصلاته

ال!ئ!رطريتيفيالمستقيمينضقلمن

حقرها.أثتيالحفر؟فيسقط

خيرا.فتقيكونالأبرارأما

نفسييما،عيتيفيحكيئم"الغفي

تستصعرة.الفهيموالفقير

عظيم،فخرالضذيقينآثتصايىفي12

الئاش.تختبىالأشراليقيامصوجمنذ

تنخح،لاذنوتهأخقىقن13

ئرخم.وتركهابهاأتروتن

4وة،هنايدومخضعللرب"إمن

الث!ر.فيتقغقلتةقسئىوتن

ذليل،شعبمعلىالريرال!يا15

جائغ.وذلثزائرأسذ

،!
التظايتم،يكيرالقفمصالفايذالشجاع16

أتاتة.يطيلالج!ثتغئبيفىوالذي

الآخرينبدمالضمير7؟المثقل

يصممكه.منولأالهاويهإلىيولب

تخئمن،الكاليطربقالث!ايلث18

.الصدبقونتلط:أو.الصديقونتكاثر:9202

92و28

الهاوية.فييسقططرتهآكوخثوبز

،خبراتشتغأرضةتفتغقن

ففرا.شث!تغالبطاتةتتتعصومق

المبركاب،كثيرالأمينالرخل.

لهكل.عذزلاالجنىآشتعخلىوفي

تجوز،لاالثاصيمحاباة2

الإنسانكل+يذيبرخبزوليه!ئر؟

الجنى،يستعجلالعينالث!رير22

تأييما.الخسارةأنىتعردتولا

تعدمنحظوةيتليوبغقن23

المعسولي.صالكلامصاححبينأكثر ص?ص
اخطالم.قالةلهصاصصهه24 .بو-"و!لإسب

.خراممالهكمنيكون

،الجصامإلمىتحرالخشعالإنمان25

01قغنىالرلثعلىوالفئيهل

ا،بليايكونقلبيماعلىأتكلتن26

تنجو.الجكيماطريقمتقلثوقن

تفتقر،لاالفقيرعلىتصذنتن27

كئير".لعناتكنهيتعافىولتن

الناصى،يتوازىالأشراريياممجنذ28

صصص-ء

الصايقون.تكاثرأبيدواوإذا

جنادافتزدادتوتخهائذي92

صيفاء.ولاالحاليفيتنك!ير

ال!ثمصب،ترخهالضديقونتكاثرإذا2

ناخ.الأشرازساذوإذا

،أباةيفرحالجكةئجبقن3



ثالالأ

مإته.ئتذدالزرافيوغشير

اليلادئثتسأبالإنصافيالقيلث4

ئخرئها.الضرائمبوبكثز

،غيرةيتمفقائذيالرخل

لخطواييما!.تخاشضا

معصتتإ،شترفيفييقعالثثزير

.وتفرحفتطرل!الفمذيقأئا

ص،الوضيعبضعضيعتردتالضذيق7

بيما.تعترتفلاالثمئريرأثا

المدينة،يفينونالستايخرون8

الغضب.تصرفونوالحكما/

الأحقق،ئقاضيائذيالحكيئم9

هـكللمكل

.فايدةولاوتذلهتدينه

الأبراز،ئبيفنالذماهسايخث01

حياتهم.فتطلبال!ث!ريرأئا

كيطه،كلبخرفي"البليا

ويكبته.يهاؤئهوالحكيم

الكذدب،يكلاماالحس!اأنمشتإذا12

الأشرآيى.ينقرؤوسي!فجميغ

تشاؤبالزوالأبقةالفقير3!

كليهما.أعنينيروالرب4

بالخق،للفقرادالتيلثتحكئم"9

الأبلإ.إلىكرشمهيثبت

الجكيما،سبيلوالتوبيخالمصاص!15

أمة.يخزيهواةعلىالمزوكوالولذ

المعاصييماثرتالأشرازكاثرإذا16

سمموطهم.الصذيقونويث!اها

تهم.لخطوا!أو.تهلخطوا:5

03و92

فيريحلثآبنلثأدئب17

بالبهجةص.نفستلثويملأ

الشمعب،شثردأنبياءلااخيث8

المثريعة.تحقألقنوقنيئا

العبذ،ئؤد!ثلابالكلايم91

تستجيب.فلافهمإنلأنه

كلاييما؟فيشسترغاأرأيآ28

فيه،الأملولاالبليدفيالأمل

صسغر؟فيعبدةدللتن

يهتر؟.قيب!آئتليئ

،الجصامإلىتحزالغضول!22

الضعاصيئ.محميرالصذروالقحيق

شأييما،ينيحطالإنسالزتباهي23

.شجدا4قناصالروحوالمتواصمع

نفسه،غدوقال!حمادكل24+ صصريكسر

بالخق.ينطيئولااللغني!مع

المث!رفي،فييقغيسرغمن

تأقن.الربءعلىوالفتيهل

الأسياب،رضىتطليونكثيرون2

إنسالب.جملي!نصفالرهمثليهن

الصديفون،يمقتهالجائرالإنسانر27

الأثمرار.يعيبهشلويههفيوالمستقيم

823

أجوركلام

قسا:ينياتةبنأجوزكلائمهذا03

بر،

:واكاكبرشيئيل،كشيئيلالرجلهذاقاك

البثتر.يخطتةوتعوزفي،الناسأغبىأنا2
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غنيشيتاعرفتولاالجكةتغلضت3!ا

القذئىسيى.

4-ه
؟ونزلالستماءإلىضيدمن

راختييما؟فيالريغجقغقن

ثولمحب؟فيالمياةحضرمن

الأرفي؟أطرافيجمييئأقاتمتن

تعرلت؟كنتإنآبييماآش!ما؟أشمهما

للمحتينبزعوالله،كلهتقيئالتدكلام

يؤئخلثللا.التدسكلامعلىتزذا!

كاذبا.فتظ!

أخرىأمثال

تمتثفعافلا،اللةياينكطلبثشيئي7

،2?ءهص7
السوءعنئيابجذ8:اموتانقبلعني

آرزقنيبل.يخنىولاففراتعطنيلا.والكذل!

وأتوكفأكفرأشتغيئلأ9أستحيقماالخبزين

أستموأدنسنفأسرقأفتعريثلأأو؟الربلىهؤمق

إلهي.

تلتتلثلئلأسئلإ؟،إلىعبذاتثئلثالا0

بلث.وتشمعت

اثه.يبايىذولاأباةتلقنجيلفناك"

ينوهؤ،طاهرانفسمهترىجيلهناك12

لاتغت!ميل.وس!حه

ومتعاليالعيوب!مترفعجيلهناك13

الحفولط.

وأضراص!هجرالبأسنانهجيل4-اهاذ

الأرفيفيالمساكينفيأكل،"سكاكين

تلكةسكاكبنوأضراعهحرابفنانهة03014

الماكين.بعضهميتغلبهاالتيالطريقةعلىتدل!ور

البشتر.قين7والبؤسا

هاب!،"هاب:تقولافيب!انللغتقيما15

تقولطلاوالرابيعة،!حلا!رلث!إك

العقبح!،ءوالرجئمالأءوابعاتئم16:"ا)كقى

الم!ثس!لة.سوالنار،تزتويلأالتيوالأر!

بإطاعيماوالفستجفةبالأبالمستهزئةالعين17

الئسئم.3يراخوتأكلهاالواديغربانتبقرهاالأم

والرابم،نطريفيأعحبهاماثلاثةفناك

ورحف،الس!ماءفيالن!ثراطتران9:ادركهلا

عرفيىفيوستير.المممفيتهالضخر،-علىالحيه

القرأ؟،قلبإلىالرجلوطريقالبحر،

!فالرانييما.الترأ؟سئلوذ:خايسىوفناللث02

إثضا،.فقئثلمما:وتقوذوتغتسيلتزني

الرابموتحست،الأرضنترتجثلاثهخآ

قيكا،صازعبا23:الاحيحاليعلىتقوىلا

ترؤخا،قبيخةوآمرأة23،خبريميضوخايل

سيذتها.ؤيىثتوخا؟مه

وليهنها،الأرضيىفيالصحغرىقيأربغة24

لها،قؤةلاجماعةالنفل25ا:حاحكيمة

إوالوبار"6.طعامهالصيضفييهيىلكنه

الصخرفيتجعلليهنها،لهاتدرةلاجماعة

-تزخ!ليهنه،تهلجثلاوالخراد27.بيوتها

وهيئبالأيديئم!يلثوالغنكبوت28.ضفاضفا

الملوفي.فصورفي

حستتةوالرايعة،الخطوابتجليقةثلاثة93

ترجغلاوهؤ،يمصالتهازجبالأسذا03:لسرا

أماتموالقلأوالثيحىوالذيأ31،أحدؤجيماين

12:18.رج

جساعات.يعيثىكالأربحيوانالربار::26
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توييما.

شتتختأونكبرا،نف!لثوقذتإن32

خفنلأن"33،قليلثعلىيذكفضغتيأويلث

يخرجالأنضودلأ،الزبدةيخرجانا

الجصاتم.تبقثالغضبوهياقي،الذتم

مأفبحة

أدصلئة،ص!ئا*قللثتفوثيلكلائمهذا31

أمه:بيما

آبني؟ياللثأقولمماذا2

أحشائي؟آبنياأقو3ماذا

؟نذوريلأجليماتذزتتنيا

2،النساعلىخيقلثتبدذلا3

الملوفي.يسمسهلاكماعلىولا

يلبقلا،لفونيليا،بالملوفييلبقلا4

نأبالغطماءولا،الخمزتمثربواأنبالفلوفي

خقونيخنمتواتسكروايثلأ5،الحسكيرئدينوا

.القساكيز"دعوىويهملوا،الناس

والخمر،للهالكينالمسكروأع!6

وتنستوافتسكروا7!المرهالنفوسلأصحالب

بعا.تعاستتهمتذكرواولاتفرهم

وغن،المتألمينغنيدفاعاققكإفتغ8

الئهضلين.صجميعخفوقي

وألصضبالغدلىوأحكثمقملثإفتغ9

والباثسن.اليسكين

هذاأو:.ماملك،لموئيلكلامهذا:3101

:،101ءا-!ا.-خ-ع*ه

31825و

القلىيرةالمرأة

تجذها؟تنالقديرةالقرأة01

اتملآلى.تفوققبتتها

روجها،قلبطتئنإليهاا

قغنئم.ئعيررةفلا

ال!ث!ر،دودزينالخيرلهاتحمل2

حبايها.أئامطول

وكتاناصوفاأتطلب3

راضيتيني،بتذينيوتعمل

التجارية،كالم!فنفتكوق"ا

بعيد.ينطعاقهاتجيب

القجرصطلوعتبلتقوما5

ويخادمايهاطعاما،تييهالأهللتقئى

عقلأ.

فتشتريإ،خقلأتتأملا6

كرفا.تغرسنتذيهاويثمر

ذراغ!ها.وت!ثتاذبالقوهشرنر17

رابحة،تجارتهاأنترىأ8

الليل.فيتنطمىلأف!يراجها

المكمب،علىتذيهاائلتي9

المغرل.بكفيهاوتمس!لث

الجسكيني،إلىكفيهاتب!م!"2

ص-،4

البائ!ي.إلىيديهاوتمد

الثئجص،ينتييهاأهلعلتخامتلا21

حلتيز.يلتحىواحدفكل

؟28؟3ملا15،121ر!4-58-9:160،
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ئوثماة،أ!يةينفس!هاتصتغ22

.والأرجوانالابباقيوتلمسى

القجالسي،فيمعرو!تروجها23

البللإ.تث!اي!ينوهؤ

وتبيعها،قمصانآتصنغ

التاحر.علىأحزقةوتعرضى

والحهاء،الجرتلتمى25

الآتيإ.الأئامصعلىوتضحلث

بالجكيما،قتهاتفتح26

المعروفي.كلائميسايهاوفي

13الأمثمال

تييها،أهلس!لوكتراقب37

الي!طاته.خبزتئهلولا

فئباركوتها،أولادهاتنقفى28

فيقولا:تمذخهاوروج!ا

فذرة،أظهرنكثيرات93"يسا:

جميعا".عليهنتفؤفبوأئت

باطل،3والخصاغرورالحسثن03

ص.المديحكلالربةتخا!ثالتيوللقرأ؟

تذيها،ثترينفأعالوها31

الضجالسي.فيأعمالهاولتمذخها



الجامعة

المقذمة

إتذيالحكيمعنيختلفولكنه،الواعظالحكيمإنه؟الأولىالعبارةمنذنفسهتبإل!يقدم

صيعةالمسعادةأنفامححشفالحياةاختبر.متنوعةجديدةحكتهفجاءت،الأمثالكنابدؤذ

منللحياةهل:يضساءلحينثذنفعا.يجديلاعليهاللحصولالبشريالمجهودوأن،العطب

كتابح!يمعبنها.الأسثلةنفوسناعللنطرحويحرضنانحياها؟أنالحياةتستحقهل؟معنى

يثذد،البشريالألمعبثيةعلىأيوبيشذدبينماول!ش.السهلةالحلولرفضهفيأيوبيشبهالجامعة

.الإنسانعندالسعادةمعنىأمامحيرتهعلىالجامعةكتاب

الطء:تحتأوالأرضوجهعلىيحدتعفاعرضبشكليبدو؟الكتابيبدوكيف

ومجهوداتهالإنسانأفراح:فيقولوينتهي،العدالة،الحكة،العمل،المجد،الغنى،الشباب

مخططمعرفةعنوعجزناالبشر،بينالسائدوالظم،دومايهددناوالموتطمأنينةلا.وسرابعبث

الواجبالسلوكفكتشفأنعلينايبقىمجهولا.الانسانمصيريجعلهذاكل،الكونفيالق

.وصاياهواحفظاللةإتتيوهو:الحياةفيأتخاذه

سائرإياهاتعطيناأخرئأجوبةهناكولكن.جواباالجامعةكتابأعطانا؟الحياةمعنىما

نتذكرأنعلينافكم.همتناوفتورالصعوباتأمامترذدنافيصدىتجدتساؤلات.المقدسةالكتب

.الإنسانمصيرإلىواعيةنظرةدونبالتهحقيماإيمانلاأن

مةمقلى

داوذابنيص!هالحكيمكلائم

أوزشليتم-

الحكيئم.يقولاالأباطيلبافي2

باطل.2ثيكل،الأباطيلباطل

تعييما،كلينللإنسال!فائد؟أية3

ال!ث!محي.تححتيعاني!ائذيهذا

تيلث

الحكيمؤدعنيقهلت:العبريئنما.الحكيم:لأ.ا

وأالجامعةتمنيبكلمةالمنواناليونانيةترجتالاخر-

يجيكل،وجيلتمضي،جيل

الأبد.إلىقإئصةوالأرضن

تغر!والشئمسىتشرقال!ثمم!ى

ت!ثرق.خيثتوضجهاإلىوتسرع

شئمالا،وتدورجنونجاتذهع!الريح6

ش!يرها.فيوتدورتدور

الربغ.تعوذقدايىهاوإلى

ىأ،داودابنإلىالجامعةصفرنسب.الجماعةنطالمتكم

.12:هارررج،بحكتهاشترالذيسليمان

-827-
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ءله

البحر،إلىتجريكلهاالاضهاز7

يمتلى،لاوالبحر

منه،جرتائذيصالموضعإلىفتعود

أيضا.يتجرممطالأنهارتعودهناكإلى

ممل،3شيكل8

،الكلامعنييهللاوالإنسان

اتنطرمنتشتعلاوالعين

المصمإعص.يهقتمتيىلاوالأدن

،سيكونائذينهؤكانما9

سمصتغائذيفهؤضيغوما

الشم!ي.قحتآجديإمين!ا

فييما:3يقاشي؟أكب.اخذ

جديا"،هذا"أنظر

قبتنا.الزعال!فيكانفتجذء

،"ذكرةتبقىلاستق"ما

سيتبعمادكريبقىولا

تعد.منتجيثونائذينجمند

الحياةخبرة

فيأشرائيلعلىضيكاكنتالحكيمأنا12

بالجكيما،متعينا،قلبينرجفت13،أور!ثطيتم

تحتصيغماكلغنوالبدثيللارس

لبنيالقهجعقهردي:غنا:هوفإذاالح!ماء،

ضيغ2شيكل"رأيصث.ئعانوهحتىالبثر

ريحءوقبفىبافيهوفإذا،ال!ثتمسيىتحت

تقويمة،ئميهنلاالأعؤج15

ستا!ة.ئمكيئلاوالتفصن

رددتوأعظم!تأنا"ها:قلبيفيفقلت16

لجمان-كىإلىتلميحالآياتهذهفي20:4-9

؟92:25أخأ؟،1-01،27:"اأملرج

كلميكاتبليكانقنكلقونجكة

1(.والمعرفةالحكةم!نكثيراورأيتا،أورشليم

ومعرفيماالجكيمامعرفإإلىقلبي7؟وجه!ث

قئفأيضاهذاأقفغرث!ف،والحماقهالحنولإ

ريمء.

الغئم،كثرةالحكيماكزفني18

كآبة.أرداذضعرفةأرداذوتن

فأمتجتلث"تعاك:لقلبيفلحثئم2

أيضاهذاوإذادا!السصعادةواريل!صبالفرخ

باطل.

،!جنون"فيلث:للضجلثقلت2

نأقلب!فيوآثتكرلت3؟"تنفع"ماذا:وللقرخ

ص5،ص

فنضرفاقلبييبقىانعلىبالخمرجستديانجش

ال!معادةمالأرىبالحمات!آخذوأن،الجك!إلى

أئايمطوكالممماءتحآفتعقلوةالبش!رلتني

قي.تهمحيا

بيوثالىبتي!ت:عظيمةبأعماليفقضت4

ء،!"

وبسانينجنائنلى!انشات5كرومالىوغرسئت

لمماصتغث06ثقل!كلينأشجازأفيهاوغرشمث

للأشجار.الئاميةالغياضنلأسقىما:يرك

بالتنين،عايرابيتيوكانل!اما!عبيذاإقتتيت7

ئقحثحثىصوالغنمالبقرينكئيرةمواشيئزرفث

جمصث8.أوزشليتمفيقثليكانواائذبنجميغ

والأتاليمص،الملوفيكنوفيمغوذقبايضةلي

ماكلؤجواريوئغنئاتئغنينلمماواتخذث

جيئؤفقتعالقةقزذت"9البشتر،يهتئعم

23-27.تأ!29
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جكتيوتمتت،أوزشليتمفيقبليكانواتن

ولا،تمنتاةما-شساعينبئحرضثوما001!معي

بكلقلبىترخبل،شيئاالفزحينقلبيتتغ!ث

،-!سكي

"ثم.كلهتعبيمنحظىهذافكان.تعبي

ماوإلى،يدايعملمثماءجميعإلىألتفمث

شيءكلفإذاعقلإ،فيالئضبينعاتيث

تحت2شيفيفائدةولا،ريحوقبف!باطل

.،ال!ث!مسي

والخنونياحكةايلأنظرألتفثولما12

فغتهماغيزالخقفيفغلوماذاوالحماقيما،

أفضلالجكةأنرأيث13،قبلةائذينالفلوك

.،،ه

:صالظلامينافضلالنوزاانكما،الحماتيماين

الجاهلأئا،رأصيهفيعيناةالحكيئم14

.الطلامفيفيسير

للواحدتحذثماأن3أيضاعرفتلكثي

تحذث"ما:تلبىفيففلث5!0للآخرتحذث

جكتيتفعفاأيض!ا،أنالمطيحذثللجاهل

((.باطلأيضا"هذا:!تلبيفيوفلتهذ؟؟"

للجاهل،ولاءللحكيمدائمذكؤينأفا6

ويا.النسيانيطويهشي؟كلالآتيإالأئاموفي

كالجاهلى!الحكيميموتكيص،أستني

الشىختيعقلمالأن3الحيا-ة!افكرفث

كلولوعىص2.ير

ريح.وقبضباطلكلهفهو،نظرييسيى

منالشمصيىتدتعاتنتماكلوكرفت18

يعقئمومن91.تعدييجيةلتنسأتركةتذبر

محتتسلطذيلثوغ،أحققأوحكيحايكونهل

8.02:رو؟01ة62مزرجة11

.\:4،14-أ:-5:7،7أىرج:23

.5:18،8:15،9:7،-301239رج:24

982و3

تحتتهحكقتيوبذلتعايتهماكلعل

باطل.أيضاهذ!.ال!ثمصي

كلمناليأصىفيهأزرعقلبيإلىفمئ!ت02

أيتعبأ21ةال!ثممسيتدتعانثئةالذيالئغ!ب

تجناةمايتركثئم،ونجاحومعرفةيجكهإشمان

وش!رباطلأيفماهذا؟فيهتجحبيكونلالإنعالخ

تعبه،كلمنللإنسالزفائد؟فأ"لة22.عظيم

المث!مسي؟تحتعاناةائذيتلبهخهدوعن

س!صءكللىتوولمكل23.-

لاالليلفيحتى،خموعناوهكابةكلهاايامه

*.بافيأيضاهذا.بائةترتاح

وتشرلتيأكلأنينخيرللإنسال!لها"2

يل!ينأيمخاهذاأن+أرى.تغبيماثقرةوتخنيئ

واللهلم26؟ولحنعملأكلفكيفوإلأ25،"الله

وتجغل،وفرخاومعرفةجكةالفحالحينيعطي

ييعطيئ،والادخمارالخفع-نيئعانونالخاطثين

أيضاهذالذييما.صايخايكونلمنكقهذيلث

ريحءه.وتبفىباطل

أواندف!ءلكل

تحستأممولكل،أوا.نشيدلكل3

وتست:السمماء

وتصت.وللموبوتتيلولاد؟2

وقحث،القغروسيىولقلعصوقثللترس

وذت،وللشفاءوقتللقتل3

وذت،وللبناءوقتللقذم

وقست،وللضجلثللبكآءوقت4

؟8ت32،-3701617أىرج:26

.22؟2:6،13أم
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وق!ث،وللرقصيىوق!ثللنحي!ب

الحجار؟ولتكويمصوقتالحجاقييطرخء5

وتت،

وقت،المعاتقيمامنوللاميناعصوقتللمعاتقيما

وتحث،اهوللخساوتثيلك!ب6

وذت،ولطرج!وقتالئيءلحف!

وذت،وللخياط!وتتللئمزيتي7

وذت.وللكلاموقتللس!كوت

صوتت،وللبغفيوقحتللذب8

وق!ث.ولل!فمصوقحتللحرصب

العناءرأيت01تعيإ؟منللعايلفائذهفأي"9

فإذا"،ئعانونحئىالبثتريتنياللةجققةائذي

نأالإنساناللةوأعطى+وقيهفيح!تن3شيكل

ئديىكأنغير!ينالزمالبديموقةقلب!فيتيئ

أن"فغزفت012الثهايهإلم!البدايهينالت!أعماك

فيويتلذديفرخأنينللإنسالقخير9يثىينما

يأكلأنهيئللإنسالبالت!هتةوأن13حيايإ.

كلأنوعرفحت14.تعبإثقرةوتجيئويشرل!

ولافييادةغيرمن،الأتدإلىيدومالتمايعملهما

أماتة.البثتريتخثتغغمقةانماوهؤ،نفصالإ

فهؤسيكونوما،كانقبلقينيكونما15

مضى.مايعيدوالله.كانائذي

الأرضفيالظلم

فيأن4ال!ث!مسيىتحتأيضارأيتولكغ16

قلبي:فيففل!ث17،شراوالقدليالخققوضعص

أمرلكل،فهنا،مغاوالش!ريرالصايقتدين"اللة

"الب!ثر:تلبيفيوفلت18".وقتغت!لمولكل

21.،94:13مزرج:3091

92.؟154عز،391؟تكرج:02

وئرتهماللهليمتجتفئمالتضرممتهذايتصرفون

لا،ايمور09"كالتهايمصأنفسيهمخقفيأنهم

يمودثفكاواحا؟وال!بهيمةصالبشترتنيومصير

واحددحيا؟تستمةولهما،هيئتموثالإذ،ن

يهل!الأن،البهيمةصعلىفضلللإنسالبوما

واحد،مكالطإلىيصيرانييهلاهما002!باطل

تعودالز8التراصبوإلىالترالبينويهلافما

التنءإلىالبشترروحتصغذهلتعقموقن21

الأرضي؟إلم!البهيمةءروخؤننزل!2

يفرخأنينخيزشيءلاأنفرأيمث

لترىيرجعهفمن.حطهوهذا،بأعماي!الإنسان

تعلإ؟؟ينسيكونما

تجريائتيالقظالمصجميغرأي!ت4

ولاالقظلومينذموغهيئفها.الث!ممميىتحت

منولائذرةظالميهمأيديوفي،لفمئغرممب

قبل،مقماتواائذينيلأموابهنيئا2.ئعيئفم

.الآنحئىالباتينالأحياءينحالأأسغدفهمص

ترلملأنهر،تعذئوتذلممقيهقيهماينوخير3

.4الث!صيتح!تئرتك!ثائتيالتسايرممط

العتلفينجاحكلتغبمكلأنورأيث

هذا.الإنسانيأخييماينالإنسانيحستذهوإئما

ريح.وقبفنباطلأيضحا

تحيهينويأكلتذيهتطويالكسلان"5

خفنتيينخيرراحبما6"خفنة:ويقوذالخبئ

ريحءإ.وقبفيىتقبم

ال!ثممسي:تحتآخرباطلأرأشأثتم

11-3،16:أى6:3-5؟رج40:2-3

01:.18-91
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لكليهايةولا،أخولاتهأبنلااوحيااواحا8

)القن:يقوذولااليتىينعيئةتشتغولا،شييما

باطلأيضاهذا؟داالمصعادةنف!يئوأحريمأتغث

فيإ.خبرولاوغنا:

5جزالهمالأنواحلإ،ينخيرإثنال!9

أحاهماوغإذا01مغا.عقيهماعليأ!ل

إذالأنه،وحدةهولقنوالويل.رفيقهأقاقه

آثنانيآضطخغإذايضحاوأ".ئقيمةأحلتفلاوص!

لدب.فك!فالواحاأمادف:4لهماكان

فالاثناتيالواحد.يغل!بالواحدكانوإن12

سريغا.تنقطغلىلاالفئل!ثوالخيطئقاومايإ.

شيختيلؤينخيروحكيئمجمسكينفتى13

تخرص!.-الفتىافقد4.الأمويىفيالتبصرقجقل

قدالمفلثفيوالمولود،الففلثإلم!أهلإتيبين

تحتالسمائرينالأحياءجميغرأيت!ا.تفتمر

يحلائذيوآئنهالمللثيناصرونالث!مسيى

يحضى.لاشعئاالتيل!يحكموقلى16.صكاتة

باطلأيضساهذا.بيمايفرخلاين!ماواحاولكن

تذقثحينتسفلثكي!إنتية17-ريحوقبفى

خيرالت!كلاملستماعصفالاقيرال!.ألتإييبإلى

يعرفونلاائذينكالحهالى،ذبيخةصتقديمين

المثمر.ينالخير

كمترعولا،كلايكفيتستعجللا5

علىوأن!تالماءفياللهلأن،دتهوعودكفي

قليلة.كيمائلتفلضكن،الأرضي

،01:91،13:3أمرجةا-502

.ا-12؟3بم

خاضعوالملكللجميعالأرضفاثدة:بديلةنرجمةة8

الغنا؟كؤينتأقيالأحلائم2

.!الكلامكزينالحهلوتو3

لأن،%يفاشةترخلفلاقيتذراتذزتإذا3

نذزت.مافأولت.الكسالىكنيرضمىلاالقه

تذغلا4.توفيولاتنذزأنينخيرتنذزألأ4

أممامتقلولا،الخطيثةإلىيقودككلاملث

م!ناللهيعضسبيثلأ،"شفو"هذا:الكاهن

تداك،صتغئةمافتفسئذ،قوليث

أباطيل،صالأحلامكثر؟في6

.الكلامكثر؟فيؤكذللث

اللة.تخالتأنفعقيلث

باطلاللنى

الخقويممهلثالفقيريظيئمأحذارأي!تإذا7

ينتشخمثفلا،البلدانيتعض!فيوالقدك

تحمييما،ينهأعلىهؤتنالعاليتونلأن،الأمر

وأن8،تحميهماينهماأعلىهؤتنوأن"قوتفما

من9للميلب*.خاضعةفيهاماالأرض!-بكل

ررص،ص+ص8"

يجبومن،المضهمقتشتعلاالعضةيجب

باطل!أيضاهذأ.الك!بينتشتغلاالماك

يأكلوتها.ائذينزاذالخيراثزادبإذا01

غيناة؟تراهاأنالأيصاحبهامهانفعفأي،

قلبلأ،أمكثيراأكلسقواء،تذيذالعايلىتوئم"

ينائم.تتركةفلاالفىشتغأثا

?ءركل5و8ص29
غنى:الثصميىتحترايئةمحزنشر

فضفقة13ماييهيما.علىسئؤاينقي!ثمذخر

أبنلهوئوتذ،يخناةيزوالييمنيواحدةخاسير"

يثجعملكلهايكوقأنللبلدخرأو::للزراعة

الزراعة.
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ينخر!عريانا14.لة4ثةيررشيءتلإ؟فيوما

مغة.يأخذةتغيإينخرخوغريائا،أتإتطن

.2جاكمايذه!بأن:مخزنش!رأيضاوهذا15

وهؤ16،"صللريحكانتعتهأنينتهمنفقةفأية

كز"!النهلامفييأكلأثامهكلتضىائذي

والنقميما.والألبم"الغتم

لمصءءو،.رو17
تفغلهماخيزانزايته"ماوحلاصة

كلفيتذةويحذويثرلتتأكلأنهؤالإنسان

أئتيحياييماأئابمصفذةال!ئمسيىتح!تبعقفةما

الله"ررنوإذا18.خطه!ذا،لهاللهوهتها

بها،تنغتمأنتهوأتاخوثرؤةيخىالإنسان

فهذا،فيهايتغبهويفرح،ينهابحظهويرضى

قيكمتذكرلاوبذللث91التإ.ينعطية

.صبالفرخقلتهيشغلاللهلأد"،حياييماأتامكلقص!ير

رأيتهالناس!يعانييماعظيمثتروهناك6.

وثرؤةيخنىاللهررتهكلإنساند2:ال!ث!صيىتحمت

نقحئة.تشتهييماجمماشي:اعورةفاوتجذا،

وإنما،ررقهيماتنقتمأنتهئتيححلااللةولكن

أليم.وشترباطلهذا.غريببيماتنغئم

طوبلأغمراوعاضنؤتل!يئةإنسانوتذإن3لا

يننفدحةضتيعتوماحيايإ-،أئائم2وأخضبت

إن"فأقي4فيإ،يدقنقبرتهكانولأخيراي!

وفي،محيةالباطلفي"فهؤ.ينهخيرال!فط

لا05أسفهتنطويالطلامسوفي،يذهثالنهلامص

؟-94:1718ص؟21:اأىرج:،ا-15

.6:7اتم

اليونانبةفي.العبريةفيهكذا.الظلامفييأكل.16

الغي.بقعلمظلمةكانتأيامهكل

7و6و

-ورخممولكئهشيئا،يعردتولاال!تممسنيرى

خيرا،ولؤترىلاائذي6ذاكينأكشبالراح!

والسئؤطهؤيذق!ثم.مرتينيسنةألصعاشن

ش!.!ا،03واحد!موضعإلىيهلاهما

تمتيى/لاوتطنه،يقميماالإنسالإتعبكل7

لأ-3--0أبذا

ينا،وماذا؟الزالجاعلىصالحكيمقضلفا8

الحإ؟،-!!فيالتصرممتئحسمناثذيالحسكين

؟ا!ؤأالئفسىتشتهيهصعماالعينتبزاةماهل9

؟:ا.ريجوقبف!باطلأ.يضا

ستتفا،بآشمإس!ميئالوجو؟فيما.اكل

شدينأنيقلإزوهولا،هؤمامعرولتوالإنسان

لمجثرالكلام"كثرةينة.أقوىهؤقن

للإنسالإ؟ينهفائد؟فأية،الباقي

للإنسافي-فيخيرهؤماتعرمتفمن13

وتن؟كالطلتمزائتيالباطليماأئايهمذة،الحيا؟

ال!ئممس!؟تحمتتعذ"يكونبماالإنساديخير

الحياةإلىالحكيمنظرة

الطثب،ينخيرالفمي!ث7

اليلاد؟!يومينخيرالموبويوئم

النواخ!،تي!زإلىالدلمخوذ

الولمحإ.تيبإلىالاخوذولا

إنساني،كليهايةفالموث

قليإ.فيهذائديىذوالخيئ

نأةبدبلةترجمة.الحباةقالتصشفيحن60:8

ظ--3.الآخرينمعصالحايكون

.ا:22ر!ام:701



833الجامعة7

لأته

مغا

الفمجلث،مقخيرالغتم3

القلب.تنتمعالوجيماوبكآبيما

ص،النواحبيافيالحكما؟3قلمب4

ص.المرحسشافيالحهالىوقلصب

الخكييمينالتأنيمبسمماغ5

الجاهل.تديحصستماعصينخير

المذيىتحتا،ل!ث!وفيكصوب6

الحفالي.ضجلثكذيلث

باطل.أيفماهذا

الحكيتم،ئجننالج!ثئتى7

الأقوياء.قلودتريبيذ

أفصلإ،ينخيرالأمرآيخر8

ص.الروحتكثرينخيرالباليوطول

يكئنفالغضب،الغضبإلىتسرغلا9

الخفالي.ضدورفي

خيراا"ؤلا!ئامكانحبلماذاتقل01!

جكبما.عنال!ؤاذهذافا.هذهين

للإنسات،وأنفعأفضلالجنىمع"الجكة

المضيماوطلالجكإطلافي2آيئا"يكون

تحييأنهاالجك!تعرفيماوقضل،

صاجتها".

ئقوتمأنتقدزقن:اللةغمقةماإلىأنطر13

يومفي،يخيركنالخيريومصفي14؟غؤتجةما

يئلأ،مغاوالم!زالخيرئرسيلاللةأنتأملالثر

تعا".فيمايكونيماشيئاالثترتعقتم

؟91-21:آ8أىرج:11

.16،8:11-3:13أم

.ح3:18أمرج:29

ترجحةبعد.فبمايكونمفايعلهـابئرشئالئلا:،1

الأبرار:الباطل!أئاعيفيرأيته!اإجمتة5

تالوذشترهمفيوالأشرازتهلكونيرهمفي

حياتهم.

حكنماولأ،البرفيمسرفابازاتكنلأ16

تكنالا7.نفستلثتتجتيئلا،بجبمماأكئر

فيمسرفاأحققولاالمث!ر،فيمسرفاشريرا

للثاخير8.وقيلثقبلتموتفلماذا.الحماقة

نأكحرين،ذاكأوال!ثثيءبهذاثتم!لثأن

اللهتخالتفائذي،أحدهماغنتذككلترخيئ

يهتيهما.فيتنجح

عمثتر؟ينأقوىالحكيتمتجعلالجكة91

الأرض!فيصايتيمنما02.المدينهفيخكام

تفتغلا31الخطا-ينوتستم!الخيريعتل

أن"خا؟تلثتمضغيئلأ،ئقاذكلاملكلقلتلث

أيضاأنتمرةكمتعردتفقلبك22.تلغنك

.غيركتغ!شت

أصير:فلث.بالحكيماأمتحثتةهذاكل23

بعياهوفا034عنيبعيدةالجكةفإذا،حكيقا

تجاة؟تناجاوعميق

والارصيىالجفمصإلىقلبيبكلفتؤجفا25

معرف!وإلى،الأموروحقيق!الجك!عنباجتا

.!خنونئةأعلىوالخهل،حماقةأ!دهكلعلىالع!ر

قلتهالأن،الموبينأترالمرأةأنفؤتجذلث26

.قيودةوتداهاوثمبكةمصيدة

جم!ما،ينجوالت!أممامالضالغ

عليه+نحغأنلنايحقئلا:بديلة

.02:9أم؟143:2مزرج؟25

،16،6:24-91ة2امرج:26
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معة7الجا83،

بها.فيعلقالخاطىأما

لىجذوته"ماهذا،أنظر:الحك!ميقول27

أزاذولا28.الأمورحقيقةلأعرلتفشيئاشئا

أحاها.فلا،عخهاأبخث

صايخاواحداوتجذترجلألضبين

أل!.تين!ايحةأمرأةأجدولم

اة?92
الإنسانصنغاللةالىوتجذلت.وإنما

الطن.سوجمنيكثرالإنسانولكنمستقيما

الأمويى؟تفسيزيعرلتصكالحكيمقن8

جبهته*وتضي،تنيرالإنسالنحكة

لأنهث،المللثأوامرإحقط:أقو4أنا2

ولاوجهيماأ!اممنأسرخ3يميئالتإ.حقفت

يشاث.ما!كليفقلفهؤ،ئسيئهمافيئعايذ

يقوكأن4وتجرفمهن،سطانلهاالمللثكيمة4

؟"تفقل"ماذا:ته

س!و؟،يصيبهلاالميلثوصايايحفأ!قن

ذيلث.يفغلكي!متىقلبيمافيتعردتوالحكيم

لثترعرضةوالإنسان،وتفجوفثأمرفيكل6

يخبرةولاسبكونماتعرلتلافهؤ07عظيم

فيمنعهاالزوح-"علىسملطانلأحدما8.بإأحد

الموب،يومصعليسملطانولا،الجستدمفارت!ين

الأشرازينجيولا،المتاليساعةهرود!ولا

إلىقلبيوخفثحينرأيئةهذاكل9.شترفم

دامما،ال!حصيى7تححتيعقلعملىكل

إليه.يلإسماء؟الإنسالزعلىيئملطالإنسان

هذهمحنىويعرفإلاحكيملأ:بديلةترجمة!801

تنير.الإنسانحكة:الكلمة

.الحياة:أو،الريح:أوالروح:8

و8

والصالحونالأدثراو

والتالن،بكرامإيدقونأ!راراورأيت01

فيفغلوةماتنس!ونالمقبرينغوديهمطريتيفي

كمانفإذا11.باطلأ!اهذاالمثر.ينالمدينيما

ففلول!تصيغاتجريلاالقساوفيعلىالخكم

الخاطى12السئوء.يخعلعلىجرأةشمتلىالبشتر

م!اأحرتولكئي،أئامهوتطو3مرؤجمئةيسيث

وتخ!ثتوناللةيخافونالذينأنوهؤ4يقالا

لاالأشرازوأن13،تجزا:خيرستينالونوجهه

كالنهل.تمضيبلأئامهمتطو3ولاخيريصيب!م

باطلهذاليهن14.التإولوجةتخشتونلالأنهم

يصيسبئمائصيئفمأبرارالأرضيىفني.جمندي

الأبراز.ئصيثمائصيئهموأشرارالأشراز،

بافي.أيضاهذافأقوذ

خير،يلإنسالبفا.الفرخأمذحلذ!ث5

ويفرص!.ويشرل!يأكلأنكيرال!ثئصمىتدت

ائتيحيايهأئامفيتتيهينتهتبقىماكلفهذا

.!الشئمسيىتحتلهاللهوهمها

وإلىالجك!معرفهإلىقلبيوجفتولضا16

كيص،الأرض!علىالإنسانيعانيهمافيالنظر

نأرأيمت17،وليلأفهاراعينييمافيالئوتميذوقلا

تحتالت!أعماكتعرتأنتقلإزلاالإنسان

فيالإنسانيتذبئلقاذاقسئرأنولا،الشحميى

يجاهالاالحكيمحئى،تجافلامعرفي!اطلب

وجدها.أنهزعميان

27!.:15أمر!.ا-213
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وبخثئة،قلبيفيتأضلتةكلةهذا9

فيوأعماتفموالحكاتالضذئقينألى+فؤتجذلمحث

التإءتل!

شي3كل.بغضاولاحئاتعرلتلاالإنسان

واحذاالمصيرداتمما2شي:.ككلعينيإقي

هرللطا،لحصوالطاللصايحص،وللش!ريرللفذيتي

يقرث!لاولقنالذباثيقرثثلقن،والنجسيى

واتذي،الخاطئييثلالضالغداتموما،الذباثغ

يحلف.أنيهال!اثذيمثلخلف

تحتعملكلفيكامنالثمروفناك3

واحااالمصيريكونأنوهوالدت!ص!،

الستوءينالبشمربنيقلول!فتمتلى!ميعص.

وتعذحيايهمفيالخنودطينوصدورهم

فيالأحياةيشاشكماكل؟ولكن4.القماب

منخيرالحيفالكلب2.رجالهيكونحيايهم

أنهميعرفون2والأحيا5!المئ!بالأسد

تجزاءولاشيئايعرفونفلاالأموات!أما.!متفوتون

حبهم6.الثسيانطواهوبكرلهمتعا،لهم

لهمحأولا،جميعازالوحس!اهموبغفمهم

المث!صي.تحتتجريمقاشيءفيتعذ

خضكوآشرلث!بفرحخبزككلفآذه!ث7

غنة.شنقفااللهزصيئئعقفةفا،مسروبىبقلب

يعيرزولا،حيؤكلفيبيضاءثيابلثؤلتيكن8

اثتيالمرأهخبالغيشيققتغ9.الطيبرأستلث

سهـ!ه،"

اللهوهبهاالتيالباطلةحيايلتائامصكلتحبها

فى

وينالحياةمنحظلثفهذا.الشم!ىتحتللث

ما.اكل.!الشضصيىتدتئعانييماائذجماخبلث

18ء0هأمرجة909

دؤيلث،يكلفآعقفهعتيمينتاكعقييماتقع

فيجكةولامعرقةولاتفكيرولاعقلفلا

إليه.صاصئرأنحتائتيالأموالتعالمص

الس!ئقأنالمثممسيتحتأي!ثفروألتقآ"

المتاليقيالئصرولا،(طسا!قينبكونلا

الجتىولاللحكماء،الخبرولاللأقوياء،

تحتجميغانهما:2للعلماالحطؤةولا،للفهماء

متىيعرمثلافالإشان013والقذرالرمال!رحميما

بشبكةتؤخذائتيكالألسماكفههى،ساعتهتحين

المخاخ،تميكهااتتيوكالعصافيرغا؟لؤ

ال!ثر.زقنفيتغتةالضصايبتصطادو

تحتالجكيماعلىآخرمثلاورأيتا13

مدينة19:تظريفيعظيماوكانالشمصي

عظييمتللثهاتجضها،قليلون!جاذفيهاصغيرر

وكان015"تنيعةحصوناعليهاوبنىوحماصرها

وفيما.يح!كيهفأنقذهاح!جميسكينزجلفيها

المسكين.الرجلذيلثأحاتذكرلمبعا

ذللثوخ،الفو؟ينخيرالجكةإنفطمت16

.تسموعغيروكلائه"ئحتقرةا(سمسكينفجكة

منأففلالهدوءفيالقسموعالحكاءاكلام7

خيروالجكة18.الحهاليبينءالحاكمصصراخ

خير)يتلفواحاوخاطى،الحرلبآلاتمق

كثيرأ.

الغالايى،طيتيتئنالضثتالذدبال!01

والمجد.الحكيماجمنأثقلالحماقهينوقليل

طريقههـدمؤمصالحكيمقلب2

مصاثد.تالمبربةفي.اليونانبةقهكذا،منيعةحصوئا:14
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يعوجه.الجاهلوقلص!

حئىالطريتيفيابلاهلتم!ثيإنفا3

إنهواحدكلولمول،ملبهاعوجاجثقصص!ح

جاهل.

تثركفلاصالحاكمغضمبعقيلثثازإذا

فادحة.2أخطاتخنمكفالرصاتة،مكانلث

تحتس!فؤاالح!سائمتريمئهاستيئةرأيث5

أعلىإلىالخمقىيرقعونأنهموقي6،الشئمسي

أخطفيالأكنياء*وئجيسون،القرايب

الخيلىظهورعلعبيداورأيحث7!الازكال!ب

د6

كالعبيد.الارفيعلىماشينواقراء

فيها.يقغحفرةيحمرمن8

حتة!تلذكةحدازاتنفثوضن

بها،يؤذججارةتققغتن9

به.يجرخحطباتثق!وتن

تزاتذب،خاةي!حتننولمالحدياكلإذا01

ص.للنجاحأنفعوالجكةآسيعمايها.فيالقوة

الراقي؟تفعفاالرخمييماتبلالحيةتذغئلثإذا؟ا

تبتيعانه.الجاهلوشفتا،يعمةالحكيمكلام12

جنونوآخرة،ححاتةكلاييما3نأؤ13

نأمغ،الكلامينئكثرالأحمق14.ئطبق

أحل!ينوما!،سيكونماذايعقملاالإنسان

تعلإ؟.ينسيكونيمايخيرة

تعرففلا،بالعملنف!تهيتيبالجاهل!ا

المدينيما.إلم!طريقة

وتداميكهاكانإذاللبلاد،ويل16

!صء?،،
الضباحص.حتىويضربونياكلونوامراوها

العظماء.:أو.الأغنباه:5106

.26:27آأرخ:8

أوأا

الأحرارسسليلتيكهاكانإذا،للبلا؟وهينئا17

صصء4لاص

لايلقو؟وقيإيطعاضفمياكلونوامراوها

يلسئكرهـ

الس!فص،بالتطاتيماتهئط18

التي!ت.تيهفالتذيزويزاخي

فيوتفرحتضحلثوالخمربالخبز

،،ءسص

يهليهما.يلبيوالمال،الحياة

يخكرك،ولوفيالميلثتلغنيلا02

تويك.غرفهفيولوالغنىولا

الضوت،تسفل2ال!ئمافطير

أجنحة.تهالقفضحوحوال!ح!ر

العيدشوطيبالفطنة

فتجذهالميا؟،وجإعلخبركإرم11

سبغيمافيأموالكإجعل2كثو!.أئامبعد

لثترأيتعر!تلافأنتآثمانيإ،بل،أماكن

المطرينالغيومآمتلأبإذ!3.الأرضيىعلىتجل

حقةالشخرةوققبوإذا.الأرضعلىتسكبة

ال!ثحخرةتقعفحيث،الشتماليحفةأوالحنو!ب

.تكونهناك

تززغ،لاالفؤاتيةالريغتنتطرقن4

تحصا.لاالماقيالغيمتتؤخ!وقن

تسللثطريقأ!بتعردتلاأنلث!كما

زجيمفياليظائمتتكؤنكيصولا،الروح

ائذيالذأعماكتعردثلاكذيلث،الخئلى

شيى-.كلتصغ

الغرودبوإلى!أالضباحصفيزرعلثإززغ6

ربخافسنجد،بفضيةالزم:بديلةنرجمة:1101

،خاطرتياننها



الجاسةا

مأتنموأهذاتعرلثلافأنمت.تدكئرخلا

الس!واء.علىاجتاتنحؤالطيهلاهماأمذاك

برؤليماتبتهجوالعين،تديعالنور

يعي!ثمهااتتيالسئنينعذديكنوتهما8.المث!مسي

ء،ء!صطص

ائاتمانولتتذكر،كلهافيهافلتفرخ،الإنسان

باطل.سيأتيماكل.كثيرةستكونالنهلقيما

!+ء

صمباك،فيالشاب9ايهافافرخ9

شتبابلث.أئامفيقلبلثلرلتبتهبئ

صو،

قل!لث،يهواةماطريقاسللث

عينلث.وتثتهيه-تراةوما

هذاعلىستمحاشملثاللهأنآعلئموليهز

رر

بهلإ.

قليلت،ينالغئمانرع

جع!مدك،عنال!ثروزد

باطلالإ.وال!ث!با!صفالصبا

والموتال!ثيخوخة

قبل،ش!بابكأئامفيخالقلثاذكر12

يخهااتتيالئنينوتقترلتالث!رأتامتجيءأن

تظيتمأنوقبل3فيها.تذةأحالاتقو3:

الغبوئموترجعوالكواكحثوالقمروالنورال!ثسمسن

التطر.تعذ

التيحت،حراص!ترتجفيوتم3

البأصيى،يىجالاوتنخني

لقليهنالالواحينتبالليوتم

النوايخذ،فيالأنواروتظلم

ء،الشارععلالأبوالبوتغقق

ضعفعلئدكبصورالحياةفهايةترسم120:2-5

لئ!ض.كدماعئه4الأنسان

!م128او

المطحطصوتينخمف!يوم

العصفورصودتويخفحت

الغنما؟*،بأستجمجحوتسكحت

ئخيفاالصعودويكون5

بالأهوالي،محفوقةوالالريق

القوفيأغصانتنك!يريوتم

الأرضيى،فيالخرادوتكثر

سرو،،ص-
الاصحض.شجرويخثق

،الأبدىتيييماإلىتمضيالإنسانفيما

.!الأسواقيفييطوفونوالناببون

المضيماخبلينقيئأنقبل6

الذه!تكول!وتنمتجق

العينعلىالحرةوتنكسير

الثر،علىالتكرةوتنقصم!

،كانخي!ثالأرضيإلىالجس!افترجغ7

وهتها.اثذيالت!إلىالروحوترجغ

الؤلخلاصة

ماهذا.باطلشي!كل،الأباطيلباطل8
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تأليصأنإلىتنتبهأنآبنيياعقيك2؟بقيئ
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علي،تقمواأميبنو
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أنطرة.لمليائذيوالكرم
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التيلث،تجي!ييمافيأيكون2
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رفيقتي،ياأنبجميلة
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حمامتالز.عيافي
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حبيبي،ياأنتجميل
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العريس
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أورشليتم،تنابيا،أستحيفكن7
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الصغاز،الثعايت

،الكروميحلففهيئ

.أزهرتوكرومنا
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أرخييما.ولافأممحيكه

لمصوو

اميبيتادخله

.بخيتتتنويخدز

يسالعر

أورشليئ،تنالمحبيا،أستحيفكن5
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4و3الألادلد
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إسراثيل،جباير؟ين

ال!سيوبءعلىجميعاقايضون
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إليلث!فتنظرإرجعي،إرحعي

ا!شى

الث!ولميةتنظرونيماذا

2-11.3:ق

.سيمانلاسمالمؤنثصيغة:ثولمية:701

ي!اضه.بسبةالعاجمنبرجعنقك5:

ضفين؟تينترفمىكأنها

بالحذاءخطواتلثأجملما

الأمير!ينتيا

جليقخذيلثىدوأئر

ماهر".تاءصاغتها

ثص2ئذ،كأ،ث،ى3
ورهسلكسر

قنقصى،لاهاخمري!تز

حنظة،عرمهوتطنلث

ال!وستن.يستئخها

طبيهتوأماتدبافي4

بعا.ضغيرال!

العا!ء!،مق*بز!غئفلث

خشبون!كبركقيوعيشافي

ربيتم.تيتباهمبجمنذ

لبنانك!رجصأنفلث

دتشق،علىالمشرفي

كالكرعك،مكللرأس!لثة

ارجوان.رأشلثوضتعر

?روكل،
القيلث.تاسرجداثله

حبيبة!ياأذتجميلة7

دلاتلث-أحلىبا

النخليما،مثلتامتلث

كعناقيلإها،وثدياك

النخلةأصغدقلت9

يأغصايها،وأتعلق

منالرقإلكم35تجعدموآبفيمدينة:حث!بون

ألىمحا.

بالملك.يث!بهالعري!:6



8و7الأثادنثيد

لي2ثديافيفيكون

الكرمكعناقيد

كآلتفاءص،أنفل!عبير

طيتةخمروريقلث.

للحبيبزقراتةت!وغ

والأس!ناني.ال!حفا؟على

العروس

أنا،لحبيبيأنا11

آثئتياقي.واإليه

حبيبيياتخرجتعاك

الحعولى،قيليلتخالنبي!ت

لرىالكرومإلىفنبكير13

الكرمأزصهل

زهورة؟وتقتخت

الردئان؟توزوهل

حئى.هناكفأعطتلث

--صلموكا

،غبيرةنثر8اللفاح14

أبوايناجمخذشتهيكل

حبيبى،ياللثخمظتة

والقديتم.حديثه

كأخليتيتلث

?4ص
امي،ثذقيرضغ

ارالاخار!فيفألقاك

سشر،،كاير

احتقر.فلاواقبللث

بلثوأدخلأقودك

أفي.تيبإلم!

الححب،دعلمنىهناك

الخمر،أطتمتفأسفيلث

زمماني.عصيرمن

رأسي،تحآش!مائلث3

تعايقني.وتمينك

العريس

أوزشليغ،تنابباأستحيفتهن4

حبيبتيتنهضنألأ

.تشاتحتىئنبهتهاولا

ا!قة

البرئهينالالايعةهذ؟تن5

حبيبها.؟إلىتستياوهيئ

العروس

ء!نبهتلثالتفاح!تحت

أكث،وتذئكفناك

بلث.خبتتاتتيوتذثلث

قلبلص،علىخماتماإجعفني6

ذراجملث.علىخاتئا

كمالمولت،قويلاالحب

الموب.كعالمصتاشةوالغيرذ

نار،لهيبلهيبها

ئئعذ.وتجفرها

،الغزيرةالمياةتطفئهلاالحث7

الأنمار.تخمرةولأ

تيي!ثروةالإنسانأعطىلو

+-1416ة03تكرج:ابشجرأواللفاح:،1

مختةبدبلةترجمة...ن!كاتفاحةتحث!805

حبائلفي6حبائلىفيوأوقعتك،أكوبتكالتفاحة

.لذائذي

847
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الأحيقار.تناتهيلحبثتئا

العروسإخوة

رو444

تعد،صغيرةاختنا8

لها.ثديال!ولا

يوما،الخاطبجاءهاإن

نفغل؟ترانافاذا

تنيناسموراكانخاإن9

المضيما،ينبرخاعقيه

أخطناةباباكاتتوإن

أزفي.ينءبألواح

العروس

لمبرجالق،وثدياقيسئورأناا

الستلاتموخذثحبيبيوجمنذ

العرش!

كرئميسئليمانكان11

خ.142:17:رج

8الأنشادنشيد

"هامونتعلفي

الئواطيرإلىسلتة

المضيماينبألؤ

ينهم.واحديكل

سمليمانياألفلثللث12

جمئتالب،ولتواطيرك

كرمي،فليأناأما

الخناب،سايهنةيا13

إليلث،يصغونالأصحال!

صوتل!-فأسمعينا

لعروسا

حبيبيياآهرلث14

كالظئي،كن

صغيركوغلأو

الأطيالبجتلعلى
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مةالمقلى

فالرلب.الكتابهذامضمونيلخصالكلمةهذهومعى.يخفصالرلث:تعنيكلمةإشعيا

هذاتعليميبدولهذاالبمنر.ينتظرماغيرهوالرل!يحملهائذيالخلاصولكن.الخلاصإلههو

منحقباتثلاثوتقابل،أت!مامثلاثةإلىفتنقسموالستونالم!عتةفصولهأمامدهمث!ا.الكتاب

الله.شعبتاريخ

:الأولالق!م

حاملإشعياصار.وأحداثهابرجالها07407-.السنواتإلىبنايرجعا-93()ف

فيالعظمىالدولةمصركانت.التوتر-العامبسبببالخطرمليى،زمنفي،أورشليمفياللهكلمة

كلها.المنطقةوهددتتوتهافازدادتأشورأما؟انحطاط

التالية:التواريخونورد

)عاصمتهاآرأممملكةعليهتحالفت،أورشليمفيملكاأحازكانيوم،734سنةحوالى

يقفحلففيمعهماالدخولعلىلتجبراه(السامرةوعاصمتهااسرائيل)أيأفرايمومملكة(دسثق

الأفرايمية.الآراميةالحربنسميهماهذاأشور.مملكةبوجه

يدعلىالسامرةعاصمنهاسقطتإذ،الثمالمملكةنهايةكانت72272-اسنة

أغرائا.أناشاعئهموأحفواأهل!اس!بواائذينالأشوريين

تنجولمصهوذا.مملكةومرئواأورشليمالأشوريونحاصرحزقياالجلكأياموفي107سنة

التي،الأشود!الملكعلىالمؤامرةهذه،الأشوريبالجيشحلائذيالوباءبسبإلأش!ليمأو

.بلادهإلىالرجوععلىأجبرته

وكأنهتعليمهوبدا،اللهبقوةمزودأيلينلاائذيالمناضلإشعيابدا،المدةهذهخلالفي

الخائن.شعبهضداللهتدخلبمثابةهوالأشوريالتهديدإن:فيقولالجاريالئيارعكسبسير

المجئمع.فيوالعدلالحقتخالفائتي،السياسيةبالزتيباتتهمائتيالحاكمةالطبقةعلىيحتبئ

ظاهرضدويقف،المساكينيستغلونائذينوراءهايحتمياتتيالدينيةالممارساتإشعياوكاجم

الخوفليزيليقفالنبينرىالخطريقلحينولكن.فقراؤهكزمجتمعفيالزفوحياةالعظمة

.الأرضعنالدفاععلمحثهمالحكامويشجع،القلوبمن

فلنإيمانفيهميكنلمإنلهمويقولالإيمانإلىالناسإشعيابدعو،كلهاالظروفهذهي

علىمشددا،لثعبهأعطاها)ئتيوبالوصايااللهبمواعيدالثقةإلىيدعوهموهو.أمانفيبكونوا



إشعيا085

الخاصةالإنسانحياةفيكما،والسياسيةالاجظعيةالحياةفيأعمالأيثمرائذيالإيمان

بحسصلاعوإضيعهابحسببعضإلىبعفهاضمت،تعاليممجموعاتمنالق!مهذايتألف

تواريخها.

أفرايم.أوإسرائيلومملكةيههوذابمملكةتتعلقتعاليم28-2،33-12؟أففينقرأ

الملك.مجزقياتتعلقوهى،الملوكمحمابفيأيفحانجطهاأخبارا13-93ففيونقرأ

الثافي:الق!ع

عزوا،عزوا:الكلماتبهذهيبدألأنهاسرائيلنعزيةكتابأبضايسفى،(04-ه)ف

شعبي.

كفوةالأشوريينمحلالبابليونحل:الأولالقحمفيعففيختلفالقسمهذافيالوضعأما

بابل.جهاتإلىالسكانوستبوا..مق587سنةأورشليمعلىفاستولوا،انمطقةأمنئهدد

وعاش؟إسرائيلإلهعلىبابلآلهةانتصارنتيجةالمدينةدمارأيكون:المسبيونوتساءل

عاشوا.الرلثيلتقونحيثالهيكلمنمحرومين.لهمالرلثأعطاهاائتيالأرضمنابعياالمنفيون

عنه.تخلوالأنهمعغتخفىالهأنقيقنوا،عليهميسيطرواليأس

ليخفصكورشالملكيرسلالله:لهميقولاليائسينالناسهؤلاءإلمطإشعياالنبيفكضب

أن-القهبماالموعد.أرضإلىويعيدكممصرمنبالخروجيذكركمجديدا!تحريراوسزون.شعبه

بشيء.ممط!االمتتصرةالأمةآلهةأمماوعققها.الأحداثبهذهينبىأنيقدرفهو،العالمخالق

،يهوهعبدهوسريشخصإلىتشيرأناشيدأربعة،هذاالتعزيةتعليمفيإشعياالنبيوأدخل

.(12:-9،52:1353-55:4،-6ا:4،94-ا:،)2الرلثعبد

03-ء3(.8:أع)رجالمسيحليسوعرمزاالجديدالعهدكتابفيهيرى

الثالث:القسم

أصدركورش.م.ق538سنةتن.السبيمنالرجوعبعدماإلىبنايعود564-66()ف

واختار.هيكلهمبناءويعيدوامدينتهمإلىيعودرابانللمسبيينبموجبهيسمح،قراراالفارسيالملك

.البؤسبهايحيطصعبةحياةوجدواأورشليموصلواحينولكنهم.العودةطريقالمنفجينبعض

وحالة،المؤمنينمنفليلاوشعئا،السبيإلىيذهبوالمائذينتملكهاوأرضامهدومةمدينةوجدوا

الأصناموعبادة،تدريجئايعودالأنبياءشجبهائذيالاجتماعيالظلموجدوااخهمكماءففيرةمادية

الوثني.المحيطمعتمشئاتنمو

لمحنمأوالمساكينإلىالسارةالبشارةليحمل،الرلثروحكرسولنفسهوقدمإشعياالنبيفجاء

بنفشهيتممهبرنامحاالنبىكلماتفيسيجديوعيأقوحين)61:ا(.باليائسين

4:16-121.الو
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عليزآها،آموصىبنيإثتعيارولاهذ؟

واحازوئوثاتمغرداصأدامفيوأوزشيتمتهوذا

:تهوذا"ملوك،وحزقسما

شعبهيوبخاقه

أئتهاوأصغيالسماوات"أيتهاإحمعي3

ائذين"البنون:يتكلمالردثلأن،الأرض!

يعردتالثور3.عليئتمردوأورفعتهمزتيتهها

اسرائيلبنوأئا،صاحييمامعتفوالحمارضتني!

شيئا".بفقملاشعبي،يعرفونفلا

ء4،لى

الفثقلللشعحبالخاطئيما،للاميماويل4

الفف!يدبن!والبينالأشرايىلنسل،بالإئمص

وإلييماةإصرائيلقذوسيبالتهوآستهانواالرلثتركرا

ظهوزهم.أداروا

الثمربفيتمعنونأنتمبعاتضربونأين5

لىهـ-ء4

القلبعلىاممريف!؟وكلهالراسياعلى،عليئ

ممهإلىالقدقينأسقل!ن6؟سقيمبأكقلهوهؤ

لاورضوض!جروحبل،فيكمضخةلاأسيىالر

بريب.تلينولاتفقالاطريئةوقروحنضفا،

بالنايى.قحروقةومانكمخرال!أرضكم7

عيويكم.أمامالغرباءيخلالهايأكلحقوكم

يخلص.الربأى:اضعيا:101

صنةإلى074سنةمنأىويوثامعزياأيامق

.م.ق68لا

.-23أ؟26أخ2،-7ا:51ملى2رج:يافي

.9-أ:27أخ32،2-15:38مل2رج:برثام

ا-27.ة28أخ3،ا-6:02مل2رجاحاز:

؟21تا-18:02مل2رج:حزقيا

امتذاشعياعوليكونوهكذا33.ا-32!:92أخ2

الاخ!.الفرنوبدايةاثامنالقرناشالثانيالنصفإلى

وسكانها.أورثليممديخةأي:صهيون()أومدينةابنةت8

اجتاحأنبعدأورشلبمحالةإدالآبةهذه!

سمدوم.كخرالبخرابها

فيكخيم!،وحذهاتص!8جمهتونإبتة8

تحتكمدينةقززعبما،فيمحكسوخ،صم

تفيةلناتركأعديراالرلثأن+وتولا9الجضار.

وأشتفنامتدوتمجمئلتمحرنا،اتناجينين

حكامياالردثكلامإسمعوا"ا".عمورة

شدتياإتهاشريغيماإلىأصغوا!ستدوتم

!ثلآمينفاثدقيا)مما:الرب"يقول".!غمورة

الكيبافيمحرتابينشبعتدبائجكم؟

واليهباش!الغجوليدئم.المستفنابوشتخمس

تجيثوناحين2.يرضينيعادماوالتيوصيى

تدوسوالا؟جمنكمذلكيطفثقن،8لتعئدوني

تجيئوالاالباطل!وبتقلإمايكم13صاليومبعذبيتي

شعائر.جمنديقعيبةذبائجكمفرائخة،إلي

لاالضلاةإلىوالذعؤة،والسئجبالشئهر!رأصي

وآحيفالايكم.قواسيقكماطيقول!اطيفها،

نفسي.كرهئهاوأعيادكمشهويىكمرؤوس!14

إذا015آحيماتها*وس!ئضتعلىثفلأصازت

عنكم،عيتيأححبللصلاةأيديكمبس!طتم

لأن،لكمأستيئلاالاعاءينأكثرئموإن

36-37(،)ف107سنةأيهوأرضالأشوريون

خربة.أرضوسطسزولةأورشلبمفصارت

؟23-91:25تكرج:وعمررةصدوم:9

92.ت9رو

أهلإلىالنبىبشير:عمورةشب،سدومحكام:01

وعمورة.سدومأهلبفسادمشاجواالذينأورشليم

.21-5022عاثج:ا-14أ

أما!ي.تظهدوا:حرفئا،لتعبدلق:29

أهميةأقلولكنهالوودبهيحتفلعيدالث!هر؟رأس؟3؟

.الكبرىالثلاثةالأعبادمن
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وتطقروافأغتملوا116الذئاء.ينتملوءةأيدتكم

غنيكفواعيتنيأ!ايمصينأعمالكمشروأزيلوا

الغدك.وآطفبواالإحسالطتقلمواأ7.الإسناء؟

غزوحاموااليتيتموأنصفوأالقظلوتم!أغيثوا

الأرمتإ"ا

نتعاتب.الآن"تعالوا:الرلثويقو184

تبتف!فهيئ،المرمزبقود!صكمخطاياكاتتإن

فهي.،غامقةحمراءكانتوإن؟"كالثنجص

لمط،ضمغتيملوكنتم91؟كالصوقيبيضاةتصير

ر!موليهنكم02.الأرضيخيراتلأكطتم

الرب!أذا".للس!جضطعائافكنئمعليوتضردتم

تمفتم.

الظطئةالمدينة

زانيئ،الأميتةالمدينةصاذبكي!21

أما.الخقتسكنوف!يهابالغدليعايرةكاتت

ا(قتتة.يكنفف!يهاالآن

شوشةوخمرفيزغلأصارتففئلث22

لقالاعوشركاثمتمرفىونتومحكاملث23.بما!

فىلى

2وراوبسعىالرشوةئجبكلفم.الطرق

تصحلولا،بشي!اليتيميخصفونلأ.الر!3حص

الأرمتيما.دعوىإليهم

اسرائيل:جبازالقديرالرب4قاكلذيلث24

ه?ءصكل5لم2

اعدايىوإنئعم،ينخصومييننفسي"ساريح

رغقلثاتفي،أورشليتمياعقيلثتديفأرغ25

أوقفراأو..اليونانيةحبهكذا:المظلومأغثوا:17

.حدهعندالظالم

كاثكتهتبيضهل:أو.اسلجكاتببض:18

،2:02اررج.بالزانيةبئبهالخاثنالثبة21

.13-4:14هو!3:1،13:27

والبوتاسبالنطروذالفضةنجقونكانواة25

كلص"لمت،لم
واجما26اقذارك.كلوازيلبالنطرودط!

كماومرشيديلث،الأوليفيكماإليلثفضاتلث

المدبنة،1العدليمدينةفتدغينالحداء؟،في

".الأمينة

أ!اوبالحتق،صحهتونتفتدىبالغدلي27

ج!اوالخاطئونالمتمردونأما28.التائبون

.يمتونالربكاتركواوأثذين،فتهيكون

ا!غء،أ!جايى-جمباد؟ينستخخلودط92

الأوثال!!،جناثزئقديسيينوتستحون

لاكحتيتة،أوراقهاذوثكمطفةفتصيرون03

وعقفةكالفشورفيكمالجبازويصير031فينهامات

قنولامعاكلاهمافيحترقال!:كال!ث!رارز

ئط!.

ائماللىالسلام

-3(ا:4:)مي

صفيآموبنإشتعياستمعهالكلامهذا2

،و

واورشليم؟3تهوذاعلىرؤيا

الآتييماالأئامفييكون2

الرلثتيبجتلأن

الجبالرأسفييث!ث

لمص

التلالفونويرتفع

ا"تيمص!هجميعتتوافاإلييما

.كثيرونشمعوبويير

اللهصيننيهكذا.-22(17ة22-"92؟6ار)رج

شعبه.

الخمبلطبكنعايةكارطتإلىال!نبييثير:92

.13إ:4هو؟7:01!ق

3"أو2-4للفصولعنواناالآيةهذهسكل:201
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إشعحا2

الردت"جتلإلى"لتصغذةيقولون

تعقوت،إلهبضبإلى

طرته(1.نسللثأنفيعفمنا

ال!ثئريعةتحرفيصهيونفميئ

ر،2

الرب"-كلقةاورسليتموين

الا،قيمبينيحكئمالرلث4

كثيرين،يشعولبويقضي

س!ك!ساشيوتهمفتصنعون

مناجل.وليمماخهم

سيفاائةعلىافةترخ!فلا

تعا.ينالحرلتيتغلمونولا

تعاتوايعقول!"بيتفيا5

الزد!،نويىفيلتسللث

الربمحيء6

تعقولت،تيتش!عتكأهقثت

أرض!م،بالممصعيرذينفآمتلأت

يخلسطئةهوينالقشرقيين

2،الغربامغ"الصققابعقدوا

وذهتافضةأرضهمفآمتلأت

لهاحذلاكنورا

خيلأأرضهموآمتلأت

ئحضى.لاوقركباب

أوثائاأرض!هموآمتلأت

أيدييم،لضمضعابفستخدوا

853

أصاب!م.ضتعتهيما

البضترققامآنخطهكذا9

لفم!.تغمرفلاوسقطوا

الئرالبفيوأختبأواالضخرفيدخلوا01

بهاييماك!.وغطميماالرلتهيبيماين

آنخقضتالمتشايخةعيونهم11

الرفيغة،!كاتتهموآنخطت-

لحعالىوحدةوالرب،

الآتي،اليوبمذيأفي

الرلثقدزةتكونيوتمأ2

متعالمستكبلأكلعلى

فتنخط،ئترفيكل

،لبنانأرفيكلوعلى13

،صالفرتمعالعاليأرز؟

رلمص

،*باشانتلوطكل

العال!ةاحمالاش1،4
كل:وعلى

التلآلي،ميئأرتقغماصوجميع

شاجمخءبرخ!كلوعلىا

حصيؤ،سوروبهل

.العظيمإ"الئفنجيمصوعلى

القرايهب.ينجميلوبهل

الإنسال!ششامخسيتخمفم

الب!ث!رترءوتنخط

يتعاتىوحذةوالربد

عليهبنيالذىالجبلهو.صهيونهوالربجبل3:

لأورثليم.مرادفةصهيونفصارتالمدبنةبل.الهبكل

.89:3مزق.كلهاللهشب:يحقوبيت5:

بديلة:ترجمة:يصاخون:حرفتا.الصفقاتعقدوا:6

الضباء.الأولادمنكثبريكون

.يقومونفلا:أو.لهمتنفرقلا:9

.15ة6رؤرج:01

بغاباتهااشتهرتنجاشربحرةثرؤهضبة:باشان:13

ومراعما.

؟23:7رج.نرششسفنأوة.العظيمةالسفن:16

.72:01مز؟3:ايوذ
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الآقي،اليومذيلثفي

جميعاالأوثآنوتزوذ18

الصحخورمغايرزالبحثترويدخل91

الترالبحفائرفيوتختبئون

تهايهوعطتيماالرلبقيبيماين

الأرضن.لئرلزكيقوئمجمنذمما

للحرذال!البمئتريطرخاليوأصذيلثفي

اتتيذهبهموأصناتمفضيهمأصناتموالخفافيشي

الصخركهوفيفيويدخلون21لليباد؟ضتعوها

وعطم!الردثقيب!أمامصينالس!فوح!ضئقوقيوفي

لكمفا22.الأرصليرلزكيفومعندماتهائيما

قيمته؟فا،نسمةمجردأم!فيوللإنسالإ!

أورشليمفيالفوضى

اورشليتمينالقديرالرلثيزيلوالآن3

سماو:كلوالماءالخبزينسندكلويهوذا

التوالقروالنبيالقاضيئ،والمحايىدتالحبار2

والحكيتموالمشيروالوجيةالقائد3،وال!ثميخع

الأسراز.يكشيصوائذيوال!احر"

وال!حصفهاةلهمحكاماالضحبيان(ومحعل

علىبعضحهمال!ثمد!ويقوم5.عليهمأسيادا

الصبيويستجأالآخرعلىوواجذفمبعفي

يص!لثيومويأتي6.صبالكريمواللئ!م،بالث!يخ

"أنت:لهويقو3قوي!تنىينبأخي!الإفسان

فيعتيناوتسصلطحايهفافكن،تلتهئول!!للث

.لصاخا؟وأ.حرلساا:303

شبهفهمالآخروقأمابالأمراء(إخاصشبة6

سدمين.

.للوجوهمحاباكمأو:.وجوههموقاحة:9

؟اح.:ارج؟الفاسدةالمدينةنموذجةسدوم

و3

أصن"لن:يخجيب7".العصيبالزمنيهذ2ا

فلاثمال!ولابحنىفىخبزلا.لكممدبرا

((.للثئدبحمايهفاتجعلوفي

ء،

الحضيفيى،فيوتهوذاتتهاوىاورشليم8

.جم!4وأمامويخعلاقولأالرلثعلىيتمردونلأئهما

نش!ؤوجوههموتاخة9بضجلإ؟.تستهينون

ولابخطيئم!ميجاهرونكتدوتم،عقيهم

أنفس!علىجقبوا!لهمفويليكتموتها.

الز*ا.-

!ييأكلونلأنهمللأبرايى"هنيئا:قولوا.

ث!رهمينللأشراليوويل11،أفعالهمثمر؟

"-".أيديهمبأعمالييجازونلأنهم

2"ءيساوحايهموةاولادظايموةاشعبي2

وتمحونيضفلوتلثهمقادتلث!شعبييا،آه

طريلث.تعايتم

شعبهيدينالرب

،،

وبتهباتضائ!كرسىغنتن!ضالر!و13

شيوخ2القضاإلىتدعوالرلث8.14شعطلتدين

تهبتماتذين"أنتئم:فتقولا،وحكاتهمشدب!

ما15.بيويمموقلأتمالضحاكينوستقبتمالكروم

وجوةوتطحنونشعبيتسحقونبالكم

القدير.الرلثالم!ايقولا؟البائسين

أ!رشليمنساءتحذير

بنابيتشام!ص"ياالر!د:ويقرل16

غايزابالأعناقيممدودابشمث!ين!جم!هتون

،-9.ت91نك

عليهالمتلطونأو:.نساهوحاكموهأولادظالموه:12

جئعون.وحماكموهوحوش

العبربة!ني.ايونانجةحسبهكذا.ضعبه:13

.الشعوب



و3إشعا

يخلايخلويححفنجمش!يهنفييخطرن.يالغيولإ

الرلثال!تاستضرل!،إذا017((أتدايهن

غوزتفنوئعريجمهتونتنابهاماب-بالممتع

والضفاثرالخلاخلزينةصاليومذللثفيويترع18

وال!راقعوالأساوروالحلق91والأهاليك

والقواريروالضحايىموالخلايخلوالغصايمب02

والحقل22الأنومبوخقتيوالختوايمص21والئماثمص

والقرايا23والحقاثحبوالمناديلواكالقعاط!

لهىويكون24.واتمآريىوالغمايمصوالقمصال!

.الحزامبدلوالحبل،الطيببدلالنتن

بذلالمعئحصوزنار،الحدايلبذكوالقرع

الخمالي.بذكالكيوقباحة،صالوشاح

بالس!يي،ص!هتونيارجائلثويسقط25

وأنبوقنوحأبوابلثوتئن26.المتاليفيوأبطاللث

الأرض!.علماقاجمديمخاوية

يسا:ستبعتتتس!لثاليومذيلثفي4

وتكسونطجم"نحنةلهوتعينواحدبرجل

عارتا".عئافتنزغآسقلثنحملدعناأنفمتنا.

فيتبتةكلالرب!تجغلاليوم!ذلثوفي2

وقخراتهخةف!يهاتمر؟كلزاهتةجميلةالأرضي

جمهتونفيبقىوتن3.اصاثيلبنىينللتاجين

ص2-2صو

لهفتكضبيد"ي!سله3يقااورشليتمفيوترك

تناتتذارةالربدالس!تاتغ!يلوحين4.الحياة

بريحاوزشليتمينالذماءتمحوصهتون!

ج!لعلالربرويرسيل5الحريتيصوريحالجقا!ب

أورشليمضعبأى:صهيىنبنات:404

خ-8؟ارج

21؟ت13ر!خر:ودخانصحابة5:

855وه4

شحابةهناكالمحتملينوعلىكفيماجمهيون

الليل،فيملتهب!نايىوضياةالنهايىفي8ودخائا

وخيمة6،كلهاعقيهايخطا-الردثمجافيكون

صسء،عكل

ينوتسترهاوتقيهاالحرينالنهارفيتظلل!ا

والمطر.السئيل

الكرمةنشيد

!ءصرو!

حبيفحميذلخبيبيانثيددعوني5

يكرميما:

كرئملشبيبيكان

خصيببمارابيةفي

حجازتةوتفىنقتة

قيمة.أففحلفي!وغرس!

و!طيمافيدازابى

قعصرة،في!وحقر

عنبايسمرأنوآنتظر

ترعلاول.جصرمافأثقر

حبيبي:يقو3والأن

أورشليتم،سئكان"يا

،يهوذاذلبجاياو

وتيي.كرميبيناحكموا

يلكريميعقل2ثيأفي4

يكرمي؟جملئةوما

بر"لاجصرقاأئمرفلماذا

عنبا؟يثيرأنآنتظرتحين

بكرمى:أفعلمافأعلموا5

ء،ر!

قرعى،فتصيرسياتجهازبل

16-17.ة24

.9ت02لو؟ا:12مر33؟:21ترج:502

الكرملحراسة:برخا()أودازابق
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الأقدأمفتدوس!هجدراتهوأهلإأ

يززمحما،ولايفلحلابوراأجعله

والعوس!ج،المث!وكفييمافحطلغر

عقييما".تحطرلاأنالغيومواوصي

اشرائيلبجتالقديرالرلصكرم7

تهوذا.شعسثت!يهضوغرش

الذماب،ستفلثفإذاالحقإنتظر

صهالظلمضراخفإذاوالغدك

للظالمينالويل

وتصلونتي!ئإلىتيتاتصفونللذينويل

لأحلإ،مكانتبقىلاحئى،بحقلىحقلأ

وحذهم.الأرض!لننفيسكنون

دابيولت:القديرالرب9قاكتسايعيعلى9

بغيرتبقىقخمةلأكبيريهبيولت.خرائاتصيركثيركل

آإتخرجلاكرمافدادينعشمرة01سماكؤ.

إلأيخرجلاواحايذاركيل،خملأيخايية

".قفة

طلبفيصباخاللمبكرينويل11

تلهبهم.والخمركلهالليلوال!حاهرين،المميهر

والمزمار،والامتوالعودالكنارةولائمهم12

ولاالرلثعقلإلىيلتفتونلا.شرابهموالخمر

يداة.صنتتماتتأملون

!ات،لجهاليهمشعبيشيلذلث13

الغطتنيى.ينعاضتهوتبس!،قيالجوعينوةء

بلافضهاوقتحتتجوق!هاالهاوبة*فؤستذتي14

وضجيبئوعائتهااورشليماشرا!تلتبتيئ،خا

.ا-01:4رجة8-24

وحئىبشكلالنبيبصورهالأمواتعالمأوالهاوبة:14

.9؟14رج

صو5
ويسقطونالبثرمقامفينشط15كامباهجها.

الرب2ويتعاتى16.المترفعينغيونوتنضضن

بعديه.القذوم!الإلهويتقدس!،بفضائيماالقدير

بين2الجداوتأكلمراعيهافيالخيرالتفترعىا7

ثحب.الخرا

لابحبماليالإثممجذبونلقذينويل18

يجذبونالعحقةأمراسوبمثلي!4الباطل

اسرإئيلقاكاوس!ليمرغلا:القائلين91،الخطيئة

تقاصاةوتظهرولقترلث،نرىحىعملإفي

لا.تعقتمحى

والخيرخيراالشترتدعونلفذينويل02

صو-?
ظلاما،والنورنوراالظلامالجاجملينشرا،

خلؤا.والمرئراالخلؤالجاجملين

العقلاء،أنف!سهمأع!نفيللحكماءويل21

ذوايهمءتطرفي

للخبابره،الخمرنئرلبفيللأبطاليويل

المتهض.مر!ءفي

،رضوةلأجلالشتريريتررونلفذينويل23

خقه.ءالتريوتحرمون

القث!ن،النايىألميتةتأكلكمافلذللث2د

يذقب،اللهيبصفيالياي!سالخشيثمىيفنىوكما

رهرهم.كالغباروتتناثرأصلفيمالنجركالعوب

بكلايموأستهانواالقديرالر!ث!ريعةن!ذوأ

علىالزلتغضمثفخيئ025*إسرائيلفدوس

آهتزبحتى،وضرتهمعقيهميدةوقذ،شعبيما

الأفيقيما.فيكالؤحلجحثفموصازتالجباذ

وأالأحداثتئيرسحريةكارساتةالباطلحبالة18

تسرعها.
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3لرألاوتاكل،غضمهأرتذماكليماهذاومع

*.عقيهممرفوعة

26"4،

الا،وييصمر،؟4بيدةامةإلىويومى

يخعم!لا27.الأرضيأقصىمنمسرعةفتحف

يحللا.ينعسىولايناملا.تيهلولاأحافيها

قسنونةسيهامها28.جذايهرباطتفلثولأجزاته

كالضؤال!خيي!احوايز.!ثطودة!سيهاكل

التبؤ؟زئيرلها92كالروتعإ.مركبايهاوعخلاتلم

ولاالفريسةوتخطفوترمحيرتزأروكالأصبالى

ينمد.تن

علىالأئةتللثتزمجرصاليومذللثفي"3

السئوادفإذا،اليحركرمجر؟إسرائيلشع!

الظلمة.نحجبهوالنور،ارصهافيوالضيق

إشعيادعوة

عزئا*القيلثفيهاماتائتيالعشيمافي6

ريمعاليعرشعلىجايسئاالردثالئئيذزأي!ث

ءصء4ص

فوييماين2القيكل.ثملاثويهواطرالت

أجيحة،ستةواحدولكلتائمون،،ال!ممرافيم

وبآثتينرجليهبستروبأثنينيوجههيستربآثتيني

ويقوذ:الآخرئناديواحذهموكان3.لطير

القدير.الرب2قذوص!فدوس"قدوس

م!
ضجد؟".!ينتملوءةكلهاالارض!

المنادينأصوابينالأبوال!فآهتزت4

7-02.ة9رخة35

.بعيدةأمةالحبريةقأشور.أي-:.بعيدةأمة:26

؟7:!أمل)2عزياالملكموت:601

..مق0.7سنةحوالى!2(:26أخ2

الله-بعرشتحيطسريةكاثنات:السرافيم؟2

857و6

لي!داويل:"ففلمت.دخاناالقييهلوآمتلأ

بينومقيمالشفتيندنس!رجللأتي"هلكت

هؤعيناقيرأثهفاتذفي.ال!ثئفاهديسيشدبر

الم!رافييمأحاإليفطار06((اقديرالربفىا!ث

وقس!7المذتحصينبملق!أخذهاجمركلوبتده

فازيل،شتقتيلثقسئتهذء"انظر:وقاكلهي

صولتوشمصث8((0خطئئلثكفرتإثملث

كل!لملم
رسولايكونمتنارسيل؟"منيقو4.الرت

:فقال9".فأر!ملني،لكأنا"ها:فقلتلنا؟"

الشدب:يهذاوتل"إذقث

تفقمونلاستمعتممهما

"!تبصرونلاتظرتمو!ما

قاسئا،الثئبهذاقلت"أجعل:وتاك01

يبصريئلأ،مغقضتينوعيتييماققيقتينيواذتيإ

4ص

إليويرجزبقلبيماويفقتمباذنييماويسقغيعيني!

،".فيشقى

!"ءيد

:فقاك؟"الربايها،متى"إلى:أ؟فقل!ت

سايهؤ،بغيرحرتةالمانتصيرأنإلىلا

مقمرا.خرائاوالأرضى،ب!ثربغيروالبيوت

فيهاويكون،المث!عستع!نهايبجاالزدثلأن12

تعذ،ينهمالغ!ثرف!يهاتقيئوإن13.عظيمفرإغ

أليكالبلوطةوليهن،8الخرالبإلىويصيريعود

سائهافيكونسافها.وتبقىئقطعاتتيالئطقيما

امقذس!ا"زرعا

.8؟4رؤرجأ3

الصمت.عليفرضأو:هلكت:5

؟13ة4مر؟-15ا13:4ترجء9-15

،26-28:27أع؟4+؟12يو،01ة8لو

الار-إلى:أو.الخرأبإلى:13
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آحاؤللملكإنذاو

صيلثعزئابنيوثاتمبزآحارأئاموفي7

زضفيابنوفقحآراتمميلثزصيقضجذتهوذا

رو،

قلإرالها،لفحازتيهااورشليتمإلىاشرائيلميلث

عت!يها.يستولياأن

لهوقيل،داوذبيتإلىالخ!روصلفلفا2

،،أفرايتمذدبأرضيفينزلواالآرامئينإن

تحخرأضطرالتشعي!وتلحثقلئهأضطرلت

لإضمعيا:الرب"فقال3-.الريحوجيمافيالغالب

ياشوبوشآزان!تآحار،لملاقا؟"اخربخ

حقلطريتيفيالعلياالبزك!قنا؟آيخرإك،آبنلث

ولاتخصولاوأطقينتتبة:تهوقل4القضار*

آراتمميلثرصينغضحبلها،قلبكتضع!

كتقبإسرائبل+إلأشعبميلثرتئيابنيويخقغ

قرواتآوشعباهمافما5.ئدخنيزئشتجقينذنتيني

ونريهايهوذاعلىنصعد6ةوقالوابالمثمرعليلت

ما7اوهذا0"لهطئئيلآبنعقهاونقفلثونقت!يمها

.يكونولاذللثيحاصثلىلا:الرب؟الس!اقاؤ

إلأزصينوما،آراتمعاصمةإلأدمشقلها8

والأفرايميون)دصشق(الآراميونتحالفة702

يهوذامملكةويحبرو!!6(احاز)آالملكليزيحرا)الامرة(

حوالىأورثليموهاجموا.معهمحلففيالدخولعلى

؟16:5مل2رج..مق734النة

يأيهوذاملك:أكماداود.بيت،-6.ة28أخ2

تريةوأرضهااسائلمملكةفيقبيلةأعظم:أفرأيمأحاز.

أورضليم.أرضمن

البركةقناةتعود.أوتفىبقيةأو.ياشوبشآر3؟

:القصارحقل.احا:22رج:العليا

.17ة18ملر!2

الأرجحعلىدسثقمنالأمراءأحد؟طبميلابنة6

8-13(.ة4ملأق؟15:25مل)2

ينكسيرستةوستينخمسيوتعذةدممثمقمللث

إلأالع!ئايرةفا09شجأتبقىفلاإسرائيلشعث

لجثإلأزقفياآبنوما،اشرائيلشدبعاضمة

تأقنرا.فقنتؤمنونلاكنتمإنالسثاير؟.

عمانوئيلآية

11"اطلثلآحار:فقاكالرلثوعاد.

أعماقيينإئا،إلهلثالرلثعندينآيةلنفسيذ

نقاؤ12السمماء((0أعاليينوإمماالهاويإء

،س4وكلء،-

الرل!".إجربطولااطلب"لااحازت

!داوذبيتيا"إسقعوا:فقاذإشعياأفما13

ئضجيرواحئىالئاعىتضحيرواأن!اكمأما

ئعطيكم!قستةالردثال!ممتذولثن14؟أيضاإلهي

آبئااونلاتحتل2"العذراهيئها:الأيةهذ؟

كإوعتلأرثذايأكل15.جممانوئيلآسقهوتدعو

الخير.ويختارالئريرففىكي!تعردتان

الثئريرفف!كيفالمبيئيعردتأنفقبل16

ئرجم!لثائتيالأرضن!ئهخر،الخيرويخخار

لمء!

الرب،تجلباشوزميلثتدأفعلى7تيكاها.

مئيللاأئائاأبيلثتيتىوعلىشعيلثوعلىعقيلث

.الأع!اقمنأو؟.الهاويةأعماقمئ:11

طق.الملكوزوجةالصبيةالمرأةأو:العذرا+.:14

عمانوئل؟.ي!وعأممريمعلىالنبوةهذه23تامت

معنا.الذليكنأومعنا.اقد

وسنة734سنةب!ينالاشرريونضم.الأرضخهجر:16

.السامرةمملكةوتسمندممثئممل!سةأرض732

مملكةفاتمثلةأفرايم.ح2آق.أبيكيت:17

اصرائيلانفصلت170؟4هو،ح2:7رج.اصاثل

ا-5؟.:12مل1رجسليمانموتبعد!وذاعن

الأخاحضوءعلى17آتعليممسرعبارة:أشورملك

107.سنةحصلالذىالأصوري
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أقي8.تهوذا!غنأفرايمأنفضقتيومينلها

أقمىفاائذيللذبالبالزب!يصفراليومذيلث

أشتوز؟أرضفيائذيوللئحل،أنهاهـجمصر

ءمعهـص!ص

ونخاريحبالمقفر؟الاودي!فيكلهاوتنزلفتافي91

جحيعها.المراعيوفي،عقيقهبهلوفي،الضخر

جمموسىالردثالسئتايحليئاليومذلثفي02

آشموز،بقيلثأيالتهر،غبرفيمستأتجرة

أيضحا".يحتتلثوتقصيىجقيلثوشعررأستلث

البقرمنجمجتةواحذئرتياليومذيلثرفي21

لأنالزئذ،يأكلاللتنولكثر؟22،وشاتين

الأرفي.فيابقيتنكليأكلهماوالعستلالزثد

ألففييماموضعكلصاليومذيلثوفي23

غومتخايصيرالفضيماينألفثمنهاصم!

بال!هامإلأهناكإلىأحايدخلولا4؟0وثتوكا

ء+ء

عوس!خاتكونكلهاالارض!لان،والقوس

تمثكاتتائتيالجباليوجميع35وشتوكا.

العوصتجميئخوفاأخايدخلهالابالمعؤلي

وموطئآللثيرالبمسرحاتكونبلوالمث!وفي،

للغتمص".

لإشعباابنولادة

كبيرالوحالل!))خذ:الرص!لي3وقا8

العئمب،إلىأسرغتقروء؟بحرودتفي!وآكتث

أميتينشاهذينيلمطأحضرثثم2.النهبإلىبادز

يبرخيا".بنوزكرئاالكاهنأورئاهما

الاشورى.الهجوبمإلىاليد!ف.الفراتخهر:النهر:02

بالاصى!علونكانواحكذا.لحك()يحلقيفص

.4-ه:01!م2رخ.ليحقروهم24!(:)ليض!3

قتاةتضيلوه..اآرجاشهانأوش.رفضة806

أورشلم.مدبنةإلىجحوننبمشبالمياهتأفي

ووتذثفحقتت،الن!ةأ!آ-ه.د.3
يى.مريزلول!و

إلىأسرغ"شتفإ:؟الرلثليئفقاقئأبئا.

يعردتأن"فقبلالنهب-.إلىبابز،الم!لب

ثرؤةتحقلى،أميوياأبييايناديأطالضبي

.أضئوز"ميلصأممامصإلىال!تاير؟وغنائمدمشق

أشمورملكقدوم

هذا!"رقفى6:فقاليكقمنيالرد!وعاذ5

وآرتعاوا،تبفدوثالجاريةشيلوةمياةالشتعحث

محعلفلذللت07رمفياوآبنزصينالملل!أمام

عقيهمتعلوقؤايهوجميغأش!ورمايثالرب2الس!ئا

فتغمر،الغزيرةالعظيمةالفرالت+فهرمياة

المثئطوط،كلعلىوتطفوالخداليليجميغ

العنتي،إلىعارماس!يلايهوذاعلىوتندفق8

كان.وغرصها"أرحم!لثطوليفيروامذهافتنتشير

مقنا!.اللهكل

ياأصغوا.عواوآفرالسثمعول!يهاأكمإرتجدوا9

تأمسواوأفرعوا.تأهبو!.الأرضأقاصيفيمن

تفشتل،تكنمهما.!يخطت!تموآفرعوا.

مغنا.اللةلأن،ينفحلايكنمهماكلامكم

إشعياينذرالرب

لاأنوأنذرنيالربهـب!د؟،"وأمسكني

12"لا:فقاك،ال!ثصدبهذاطريتيفيأسفلث

الشدبئهذالهيقو4مالكل"خياتة"تفل

فرغة.تفرعولاخوقهتخ!ولا"خيانة((.

خوقلثهووليكنالقديرهالرلتأقدص!3

.ح02ة7رجأشور.توةإلىرمز:)الفرات(ضرة7

.أ.آرج؟اح7:4رجةسنااللهكان8:

تجمعوا.أو:.الحربهتافامقواأوةارتعدوا9:

يدكي.أمك:أر.بيدهوأسكني:11

أ.أ-ه304بطا،28ة01متقة12-13
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ليتيعثر؟ححرأكونالفذوشفأناأ04!وفزعلث

وش!ركاوقخاسمقوطوصخرةيهلي!مااسراثيل

جمنفمكيرونفتعثر15أورشليتم!.لحئكالأ

فيويقعونويتك!مئرونويتحالمونويسقطون

يا16"وأنتمإشعيا:وقاذويؤسترون((.القغ

الشئريعة.وآضظوا!الشهادةأذواتلاميذتي

يعقول!ء،تيبعنوجههححتالربد17

علييما.وأتؤكلأرجوةولكثي

الرلتليوهسهمأئذين2والأبناأناها

لهآيات،صمه!ونج!لفيالئاكنالقدير

قالوافإذا091يهإسرائيلأرفيفيومعجزاب

الس!حر؟ينوالمعجيزالبالآياب"أطلبوا:لكم

لهمةفقولوا،((المتم!ين"الهايسينوالقرافين

جمنوالمعجزابالآيابيطلبشدبركل"أتا

لأ!ليالأموابينشيئايطئصثئرىياقن؟إلهه

شهادةتلاميذيياانئمفآطفبوا"2الأحيا-؟"

لهيضيلمفلا،ذيلثيفعللامنوشريعته*الر!ب

وفي،جاثغاباثححا"الأرضيفييتيه21.الضبح

إلىويلتمتوإلقهميكهويلعنيغضباجوجميما

والظلمةالثتذةفإذاالأرضىإلىوينظر22قوق

:أي.ايراثيليتى8.:2بطا:صقوط!خرة:14

ح.7ة55-6!2:رجيهوذا.مملكة

برهاتافتثون،النيتعاليمتحملوئيقة؟الئهادة:16

جها.تنبأالتىالأحداثتئحققحين

ح.2:5رج؟يعقوبيت:7؟

.2:13برخ:17-18

الموى.يئثيرونالذين:الهامين:91

الصبح.لهيضىءفلا.اح6رج.الربضهادة:25

.الخلاصيأجمهلن:أى

فيه.يتيه:حرفئا.الأرضفييتبه21:

فبهصاءلاالذيأو:.بطردوناليهالذى:22

و9

*.يطردونإليهائذيصالبهيمالفميتيوم!ؤاد

فيالسمواديكونلأالمثمدةئكونخيثوليهن23

وأرض!ربولونأرض!اهيتتالأؤليالرمالز

يللضفتكربم،الأخيرالزمال!فيوأثا.تفتالي

جيلالأردنوعبرالبحرطريتيبينماالأنحاث

."صتما(1

الظلايمفيالسئايلثال!ث!عسث

ساطغا،نورارأى

وفييهالموبأرضيىفيوالجمايسون

.الئور*عقيهمصأشرق

أبيهاجعلىآبيهاجاقتحتهم

رب4،يافرحاوفيدتهم

أهاظثفرح!الحصا؟فيكالقرخص

الغنيمة،يتقاسممونتنوكآبيهاجص

أثقتهمصالذيالثيرلأن3

أكتامهمبينائتيوالخمثمئة

مسخريهمقضيبءكسرتها

يديانءهيومفيكما

المعركيما،فيالعدو3"يعا

أتامتاإسرائيلمملكةمنقبيلتان:ونفتاليزبولون:23

الشةبينأرضحاالاشرريون!م.الأعلىالأردنكريى

شرقيفيجلعادأرضضمواكما732والسنة734

الاحليةالطريق:البحرطريق(.الأردن)عبرالأردن

ش()الوثنيةالأم()منطقةجلبلبمصر.فييقياتربطالتي

الجيل.بعدفيماي!مىماوهو

؟15-4:16مترج23!؟8)ء:أ-9

97.:ألر

الله.إلىباشرةتوجهان3-2؟

6-7.قضةجدعونانتصارإلىتلميح:مديانبوم؟3

الاشوري.الجنديأصتعةإلىإشارة؟4
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2،بالا"ثماملطخثولبكلمغ

للتار،.مأكلأأحرقتها

وتاتنايوتالائة

آبنتنا.ويعطى

كيمه!علالرئاسةوتكون

عجي!بم،بآسميسمى

قدبراوإلفاشثميراويمون

.الممملامورئينأبدلاوأبا

قؤة،يزداذشل!ائة6

!.دائمءسلامفيومملكته

داودعر!ثنئؤطا

مملك!يماأركانويئحت

والغدليالحقعلى

الأبد.إلم!الآنمن

.!ذللثتعملالقديرالرل!غيركل

شعبهيعاقبالرب

فوقغت،تعقوقيذزئإعلىحكتمالربفى7

ا!صرائيلشدبوسيعقم8.إسائيل"مملكةعلى

بأفتخاريقولونهذا،يعذيلتال!اير؟وسكان

الالينيحجارةتساقطت4:9فستكبروقلبم

الحميزويطعمنحوتإ،بحجالؤستبنيلكتنا

"اوأثارالأرز.بشخرعنهسشمتع!ف!لكئنا

أعداةفئموسلغزصينخصقفم"عتيهمالرب4

32-33.:الررج6:

25ء:هرج:كلط7

مملكةعاصمة:السامرة.ح7:2رج:أفرايم:8

اشعيا.أبامفى)افرايم(اصرائيل

إسرائيلطكةعل:أكلما.علهمالربوأثارة15

.اةرص!7:رصين8(آ)رخ

.شيهكلأى...والذبالرأسة13

الغردبينوالفيسطيينالثئرقيين"الآرامتين

هذامغ.أفواههم2بيمااصائيلتنيلملتهموا

مرفوعةتاةبقتتبل،الرلتغضبيرتذلمكليما

القديرالرب"إلىتعايتوبوالمالأنهم2،عقيهم

تنيين13!قطعطقبوةولاعاقبهماتذي

والقض!،والئخل،*والذذبئأسنالراشراثيل

الرأس!،هو.والوجيهالمثتيخ14وإحد.يومفي

فقادكل015الذصنمبهوبالكذصبيعلموالنبي!اتذي

إليهمينقادونوائذين،ئضفلؤلةهمالمئمعبهذا

الرب"أكنشيرضىلألذيلث16*.يبادون

لأن،وأرإيقفمأيتاتفميرخئمولا،شصبانيم

فيهمواحدوكلالضوقعلونينافقونالجميغ

غضثيرتآلمكليماهذامغبالخماقيما.ينطيئ

عليهم.مرفوعةبذةبقتتبل،الرلت

الأشواكفتأكل،كالنايىتشئعلشرورهم17

ينكعموبوتلتفالغاب!أدغاكوتحرقوالجليق

تلتهمب"القديرالرلتوبغض!18.الددخالب

يشميئلاالئايىوقوديثلالشتعبفيكون،الأرضى

وتبقى)!ينيعلىأينقثى09أخييما"علىواحا

يأكلون.يشتعولاالثماليعلىويلتهم،جائغا

علىيقو!منسمى!2:ذراعبماي!لحمواحدكل

ويهلاهما،"منم!ىعلىيقوموأفرايم،أفرايم

غضبيرتذلمكلههذاومع.يهوذاعلىيقوممالإ

الوين.يضلونأوة.ينرقىنأو.ببادون؟15

ال!قيدى:النص.ترانمخطوطفيهكذايعفو::16

ير!ى.

علىو)حديثفقلاتهز.أوتخربأو:.تلتى:18

والآرامبة.اليوناقيةفيهكذا.أيخه

ذراعه.إنسانكليأكل؟العبريةفي:91

ال!ثمال.تجائلفيقبيلتينأمتوأفرايمنعى!02



862

عليهم.مرفوعةياةبفتتبل،الرلث

إشعيا9

ا!ليمشراخيشترعونلفذينويل01

عنالعدأطليمتعوا2الحوليقوانينويسم!نون

ولتكون،خقهمالضساكينوتسلبواالفقراص

فاذا3.لهمنهباواليتامىغنيمتهمالأرامل

ينالايىالهلافيوقيالجقالبيومفيتفغلون

وأينللمتعونيماتلجأونقن؟-وإلىبعيدةأرض!بى

ءغرحفاتزخفونوأنتم4ثروايكم"تخبئون

كل!هذاومغ؟القتلىسئقوطثسفطونأوالأصى

مرفوعةتاهبقتتبلالرل!غضمبيرتدلم

عقيهم؟"

أفمورنهديد

كقمبيقضي!بلأ!ن!وزهويل9:الرب،وقاك5

:،كلء

كانرة،امةعلىارسحلتهم6كيظي.وعصا

ثرؤتهملتح!لبوا،أغاطنيشعبملىوأطققت!م

الأزقإ.كؤحلويدوسوهمأرزأقهموتنقبوا

فيبيمايفكرونولاهكذاترونلالكنهم،7

ويجتاحوايبيدواأنقلوبهمفييفكرونبلقلوبهم

2-ص،

قاديناجميعاتاوتالوا:8.تحضىلااتما

يثلحماةأقا؟كركميشنيثلوكثؤ،9ملوك

أستولتأما01؟بمشقجمثلوالئايرة،أرفاذ

:8-24.هرجةأ-0104

أوة.تخونأشور.من:أى.بعيدةأرضمن.3

تزكون.

9-16،25.اة25:9،هرخ4؟

27-33،ة2403-14،27:رجأثور:5:

أ-3!نح23:22-35،23-37:22؟حز

2:13-ها،صف

الاشوريون.:أى.لكنمة7
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جمثتناضعيفأيفاأخت"ها

لنا.مماثلأوصرت

6ص2رو

الاموابعالمصإلمطانزاطجلاللثا1

أوتايىك.أنغامعلى

الستوسي،مينيراتم!تحتلث

الذود((.منيخطاءوفوقل!

الحئماءينسقطباكي!2

867

واللاتينية.والاراميةالريانةقهكذا:تمورهاالمجيء.

العت.إلىالنبييترجه140:3

.تراننصوفيالزجماتنيهكذاةطغيانهت4

علهم.تلطواأوة(لربانيةفيهكذا.واضطهدوهمت6
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!الراهرةالضبحصنحمةيا

الأرضإلىقويتكيف

رو4*د
!ه!الاتتمالقاهرايها

قليبلث:فيتقو4اكنت3

المسماءأعاليإلىسأصغا

ع!في.التدكوايهبقونوأر!

الآيقةص،جتلعلىأجيس!

ال!ثصمالي!أقاصيفيهناك

السئحالب.أعاليوأربني14

1(.بالعليشتبيفاوأكون

الأمواب،عال!مصإلىآنخدرتلكنلث15

الهاويإل!.أعماقيإلى

ويسألا:يراكقنيتفرسرو16

الأرض!؟زلركاثذتيأهذ!

التمايلث؟زعزغائذيأهذا

القفرجمثلالعاتتمجقل

م!نه،الأرضيإلىودك

".ئيوتهمالىأسراةأطلقوما

ص84

،زقدواالاتمصفلوفياجميغ

قبر؟.فيبكرامهواحل!كل

قبركينبعيذاطرختوأذت91

!.الذابلالفصنئطرخكما

بالمجيرالب،القطعونونالقتلىيغطيلث

البور،حجاورعلىال!اقطون

.الأتدامداس!ئهاكالحثيما

مدقن،وإئافممجقغلثلن.

أرضكدئرتأنتلأنلث

فعبلث.بقتلؤشمئضت

،اأبايركرلاالأشراليلسل

آبائهم.صبإثميذبحونفمنوهمص21

أرضهم،يرثونولايقومونلا

كلءصص-2

".مدناالعالمصوجةيملاونولا

وألث!ربابلخوالب

عقيهم"أقوئم:القديرالرلثوتاك

رئةوالذ2الباقيةوالبقيةالاستمبابلينوأستاضل

وأجمعها،يلقنايخذ!واؤرتها23،والنسل

القناء(1.بمكتستة:اكئ!مها،يلمياهض!تنقعات

وما،سيكونتويته)اما:القديرالربووحقت24

أرضيفيأشتورساحطم25.ستتمبهقفمبت

وبزاخنيرةشعبيعنفئنزع،حباليعلىوأدوسئه

."جملهأكتايخهمغن

كلىعلىبهالققضيالقضالمهؤذلث2

!4المرفوخة?لىالياهيئوتللث،الأرضيى

."صمماأ1

وياةينقف!؟فقنققىالقديرالربو27

لىءكل5ءلى

يردها.فمنمرةوعة

.أ:01،9ة8رؤقت12

الجماعة.أو!.الآلهة:13

العالممصيرليقرروامجلهمالآلهةيعقدحيث:الثمال

ح.48:3مزق

.01:15لو؟11:23متق:13-15

،-2ا:8اررج:قبركمنابجا:91

-الطرح:أو.الغصن22:91،36:30

كالمجريراخهم،ونعلهبابلملكإلىالنبييلمح:21

.يدفنونلاالذينالكبار

الحزين.مالكأو؟.القنافذ:23

5!.:01؟5-01:34رج:25

:5:25؟27رفي:)المهددة(المرفوعةالبد؟26

.01:4؟9:11،16،02
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الوحي:هذاكان

وص.صلا92
فيسيهة!كلياتمرحي

آن!!تر،ضايىبكمقضيتبأن

،الأفعوانيخرجالحيةأصلفمين

طيار.ثعبانونسله

بالجوجأصالثيمي!تالرلثفيما.

الباقية.بقعتلثويقتل

مدينتي،فيالفقراةسترعى

مطمينين.الماثسونويقيم

مدينة.ياوآصرخيأبوال!ياولولي

فيسطية!كلياالخوفيينذولمب

الشئممالي،ينيأقي4جيشئالأن

ضفومإ-.فيتجبالؤينوما

فيسفة؟رس!لنجاول!بماذا

ضهتون،أسئسنالرب4هؤ

المسكين.شعئةتحتيوبها

02،:16مل2رخاحاز:الملكموت28:

حزقا.وخلفه716صنةمات.28:27أخ2

؟ا-47:7ارريئ:فل!طيةأهل:92

(4-7ت2صف،6-8:أعا؟-17أ25:5حز

5-7.:9زك

العبرية:في.مرعايبهوذا.شعب:أ!الفقراء.03:

الأبكار.

الجثى.غبار:أى.جيثا.ح26ت3رج؟أبوابيا:31

.48اررخ:-1516ف؟1501

واحمهاأرئونجنويطتقعموابمملكةعاصمة:موآبقير

حارسقي،31(:48ار؟7ة)16حارسةقير:أيضا

إلىكما5قيرعنتبعدتموابعار11(:161

؟48ار؟أ-12.؟25رج:الموآبينعن.الثال

.أ8-ا:2صف!ا-2:3عا؟ا8-ا:25حز

986اوها

موآبدمار

مواقيةعلماوحي15

لحموآل!أرض!تدمرعازمدينةتقهرليتة

موآل!."أرضىئدفرقيرمدينةئققروليلة

القخايىفيإلى،المعبلإإلىديبونأهليصغا2

ميدبا.ومدينيمانبوجتلعلىيؤلولون.للبكاب

وتقضونحزئاش!عوهـر،ووسيهمتحيقون

الأفيته،فيبالمسوحيأتزرون3.ي!يحاهم

بالئكاء،السساحابوفيالئطوحصعلىوئؤلولون

،.تفيضون

أصوأتهما،تصرخالطوألعالةحشبون4

موآل!جنوديخصرخياقمن.إلىتسقع

وتضطرل!نفوسمهم."

منهاالهايىبون.موالتعلىيصرفيقلبي5

شتليشئة.جمجتحتإلىصوغر،إلىتلخأون

وترفعون،لوحيتصتفغبالبكاءيصعدون

.!حورونايمإلىالالربقفيالهزيمةضراخ

فتيبسى،تنضبيفريم*واحيمامياة6

إلىكم5تبد،الدينيةمرآبمملكةعاصمة:دببون:2

منالثمالإلىكلم35يبعدجبلنبوت.أرشنمنالشمال

علامة:شعوريحلقوننبو.منقريبةمدينة:ميدبا.أرنون

.38!48ارربئ:الحزن

38.ة48اررج:3

إلىكم6تبعدسدية؟حئبون34.:48اررج:4

موآبحدودعلى!دينة:باهمىنبو.مىالثرفيالئمال

الثرق.من

الميت.البحرجنولطواقعةمدينةصوكر::5

موآبية.مدينة:لوحيثسفح34.:48اررج

لموآب.ابخوبيةالثرقبةالحدودعلىمدبنة:3حورونا

.ه:48اررخ

اقي.البحرثرقينجودفع:نمربمراحة:6

ح.34ة48اررج
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آخفرار.يبقىولاالكلأوتفنىالعشب

،المفصاقي،!واديغبر،موالتبنوفيحمل

ويشمل8آحمتسبوها.ائئيوالثروةذخائرهم

أجلايمإلىوثوالهويصلموآل!تخومالصراخ

ويزيذ،دئما!ديبونمماةوتمحلى09يهإبليموثر

كلعلىأسذاويطيقنواثم!،ديبونالرل!

تلل!مقالناجينباقيةوعلىمواص!ين!ارلب

الأرفي.

اليوديةإلىيلجأونموآببنو

مدينيماينمواشيكمقطعانأرسيلوا16

جتلفي-الحاكمإلىموآلتبرييمافيسايغ

الخارجيمالمراخصكا،لهالتالطاثركا2!.ضه!ون

تعترجمنذموإلتبنالتتكون،العتننين

.تشورةهاتوا":ال!وديهل!ئ!عصبتفلن03هأرنون

جمرفيكالفيلطلكمإجعلواعنا.رأيااتجذوا

خمنتعينوالا.المنفئيناسترواالطهير.

موآلت.ينالقنفتينمغكموأسيهنوا4الهايىبين

حين.المذمر*الغاووجهجمنتبالهمكونوا

الأرض!فيوتفنى،الدمارويختهيالظلميبيا

الجنود.مو)بتخمعلىواد!الصفصافوادي:7

على:ألليمبز-الميتالبحرشمالىتقح:اجلايم8:

لموآب.الثرتيةالثمالبةالحدود

التقل!يدية:العبريةق.قراننحطوطفيهكذا.ديبون:9

ديهون.

انهموابملكيقربمارمزيةتقدمةالخروفة1601

يهوذا.جنويتقعسالىتجهوذا.لملكخاضع

36.:اتضرج

حدودويشكلالميتالبحرنطيمبميل:أرنون:2

الش!الية.موآب

يهوذا.ملكإلىالموآبيونيرسلهنداه.3-،

الزحمه،علىتائمعرشىيث!ت5-الفضطهدون

قاضبىداودمسكنفيبالحقعلي!ويجيسى

الإنصافي".إلىويسايىع3العديطلب

موآبنلىب

وتجثرحاالشتديدموآقيبتكترستمعنا6

والآن."7الباطتهيهبريايهاوآسيعلائهاو!زاجممها

صغائؤليرلون.!التعلموآد!يئؤليرذ

لأن8،حايىمن"قيرخرالبعلىوتنوحون

ائتيشبمةكروموتكح!ترتدبربلتحشبونحقو3

وفروعها،تمصالالمسادةتسمكيرخمرهاكاتت

إلىوغرباالبر+كةإلىش!رقاوتمتذيعزيرإلىتصمل

علىيعزيزبكاتأبكيلذ!ث9.-!البحروراءما

وياخشونيابدمعيوأسقيلث،صيبمةكروأص

تفيرشيئلصتطايلثجصا؟فيعلىلأن،اعاتةأ

الحقلينوالابتهاجالقرحفزال01.القتالي

ولا،طرقيولاالكرومفييخناةفلا،الخصيب

يرتجفاصفكيذي.هـاالمعاصرفيخمرداثسى

قبرعلىقلبيوئنكالثنار؟موالمحتعلى

إلىوتصعذموال!تتعطوعبثا12.*حارسى

تقدز.لالائهاتعبذها،وتدخلالقشارفي

.أ:33رجأشور.ملكأي:المدمرالعدو:4

للموآبيين.ييوذاأهلجوابيبدأفاة6

.خراب(.موآبترأأوأك!:15رخةحارسقير:7

.سابإله،لكوشىتفدمةونعنىأفراص:أو

ح.15:4رجةالعالة،حثبون8:

33.:48اررجنجو.وجلخ!بونبينتفع؟ضة

البحر..عمونبنيحدودعلىحثبونشالىتقعيعزير:

الميت.البحر؟هنا

33.:48اررج!15

.أح:15لىج:حارستير.48:36اررج:11
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أتا"أ.قبكجمنموآلتعلىالرلثقاتهماهذا13

يلا،يخينتلاب"يعذ:الرلثفيقولا،الآن

ولا،موآلتمجذيزو5،4نقصالبولازيادة

لها".شأنلابقئةسوىالكيرشعيهاجمنيبقى

واسرائيلدمشقعقاب

ينتزالادتثق:بتحثقعلىوحي17

.!9الحجارهينرجقةفتكون،المددبتبني

مربفسافتكونالأبد،إلىتهحر4مانها2

تفقداسرإثل*3يرجمئها.أحدولاللقطعافي

وسايردقشقمقيزواطوالفللث،بفاجمهاجصن

84

إسرائيل.بنيكضجدمجذحافتنخط،اراتم

القدير.الرئتيقو4هكذا

أشراثيلتي!بقجذيخبواليومذيلثوفي4

الحضادجقغإذاكمافيكون5،كؤبعذويمل

أو6.؟3رفايموادكبفييقاطهاوتركالسئنايل

ثلاثأوحبتالبوبمتتزيتونةنمضتإذاكما

فروعهافيخصىأووأرفي،غصنرأسفي

إسرائيل.إلهالزدثيقولاهكذا.المثمره

خالميماإلىالإنسانيلتمتصاليومذيلثفي7

يقم!تولا8،امرائيلقذوسيىإلىعيناةوتنطر

ماإلىينظرولا،تذييماضئغيماالأوثال!معايل!إلى

الأجيركسنينأو::نقصانولازيادةبلا:،؟

الاراية.الممالككبرىىصحة:دمقة1701

؟-94:2327اررج؟الأرايينعن.-9ا:7رخ

.ا:9زك!3-5:اعا

عروعبرمدن.العبريةفي.اليونافيةيهكذامدكا.:2

26.:11قضق.فزك

افرأيها.:الأصلي.!!راثيل:3

أورثلبم.صتقريبة؟رفايموادخا:5

المباخر.:أو!الثسمسرموز:8

18871و17

ورموفيأشيرةأنصالبإلىولاأصايعهضتغت

الحصينةالمدنت!هحراليوبمذلل!في09هال!مصي

أخقوهاأئتي-والأمورتينالحؤقيكفال!وتكون

ياكلنتمفأ001خرابافصازتإسرائيلبنيوجهمين

تذكرتموما،خلاصكمإلهنسيتماشرائيلبني

ومشايللأدونيسنغرسئافغرستم،جمركمصخرة

وفيينمو،ترونهتغرسونهيوتم11.!غريبملإله

ثقطف!نهماكلىولكن.يزهرتجغلوتهلمالصباخ!ص

لااتذيوالعذالبالمصيب!صوقوعيومفييزو4

ضخسهاحمنيؤشصعودبفيلكمويلآ2.لهجملاقي

فىص54

الميا؟عجججت!تامم3توالبحايىكصذب

وتذقببعيدافتهرل!الرلثممايزجر13،الغزير؟

الجبالي،-رياحتق!فيكالقتن!منثوزاقبا:

ئنشرالمساءفيالعاصفيما.!؟1وجيمافيوكالتبن

شي:هيكوذلاباكراالضباض!صوفيالهوؤ،

تنهبونتنوحطشسيبوتناائذيننصيبهذا

أرضنا.

!شعلىوحي

حفي!لأرض!ويك:كوش!علوحي18

فيرس!لاالمرسيق!2،"!كوشنأنهارعبرالأجنحيما

الميا؟اوج!على،البزدكنلبقوالبفي،البحر

افعبريةةفي.اليونانيةفيهكذا.والامورببنالحوببن؟9

.والتلالالغابات

النصدر.غريبةنصبةفزحةأضاصئاالأصلقة09

.ح92:ارفي.للخصبطلئاكعانجةممارصاثإلى

شةوتراجعهالاشورتيالمدمناالنبييصورت13

37.:13-18:91ملر!2..مق907

خ2:12عفرج.الحبئةأو:.كوش:1801

التيالمجنحةالقوارب؟أو.الأجنحةحفيف.احا:11

ئراعاث.تحعل
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ء2!!
،جردطوالامةإلىالخجالىالرسسكايهاإذقبوا

جبالؤويةأفبماإلى،كانأينمامهالبشعبإلم!

."الأنهارأرضهاتقطغالخطى

الأرضيى!وقاطنيالعإتمسس!كال!جميغيا3

واذا،فآنظرواالجبالعلىالرايةريخعبإذا

الرث":ليئقاك04،فآسقعواالبوقيفينمغ

فيالضحوكحربهدومسكنيمن"أننهر

لأنه5.المطافيحرفيالئدىكسحابهم!النهايى

ويصيرالتراجممتنقيحعحين،المطافيقبل

وتنرعبالمناجلالقضبانتقطععنبا،الزهر

القتلى.خث!ثئترذهكذا6.وئطرحالأغصان

الأرفي،ولوحوشىالكاسمر؟الجباللطيور

وحوث!وتشتيالطيورعتيهافتصتف

".-الألىضيى

القديرللرلبعطاياتقذمالزمالبذلمجثفي7

الذيالمثئدب،ا!برد4الالواال!ثثد!ويحملها

الجبارةالقوثةالأئةوالبعيا،القريمبتهابه

مقرإلى،أرضهاالأنهارتقطعائتي،الخطى

صهتون.جتلفيالقديرالرل!آسمص

ممرعقاب

الرب،هؤهايصر*:علىوحي91

!ر.إلىوقادئمسريع!سحابهعلىرايهث

،07.شةأورشليمإلىبعثةالمصريونارسل:2

جبوشا!رابإلىإشارة.البوقنفخطالرايةرفت:3

.ارام

دثذبالتيالكرتصورةمنالنبيينطلتىة5-6

إلىفيصل،اليابةأغصانهاوتزك6(،15:2يو)ق

للطيور.الجثتزكحيثالحربماحة

92-32.حز؟2-46:26اررجمصر.:9109

91و

قلوبلموتذول!وج!هص،منأوثانهافترتجفط

ضدورهم.يالمضريين

المصرئن،علىالمضرتنالربدوئخير2

ولقوم،صديقهوالرجلأخاة.الإنمانفيقايل

ويفرغ3مملكبما.!علىوكلكةمدينةعلىمدينة

أفكازهم،ويملبلدايخلهافيصالروحينيضر

والضثتعوذينوال!تحرةالأوثانفيستشيرون

قاسيسئديدإلىالمضريينويسفم4.والعرافين

السمحاقاكهكذا.عقيهميتسصلططاغييماوقللب

القدير.الربو

الئهرويجأالميا؟منالبحر"وينشتص

ستواقيوتجفماثهالقلةالأنهارؤلنمن06وييحسى

كلويتتاذ7والتردفيالقض!ثفتتت!،جمضر

2.شىتبقىولاويي!مىالثيكصفافيعلىتباب

الضئارةيلتيمنكلوينوحالضيادونفسنتحب8

علىالمث!بكةيماوناثذينويتحسئر،الئيلفي

وحايكوالمممش!الكئال!صئاغ*وتبتئ!م!09الميا؟

الضناعإ،أعمدةوت!نهار01البيضاءالأنحمجه

بالأجره.العامليننفوسوتكتئصب

"45ء

اسخ!وما،ضوغنامراةاغتىمما11

يقولواأنيجرؤونكيف!فرعونحكاءتشورة

الملولتوتنوالخكاشبنو"نحن:لمرغون

دعفم؟نرغونياح!صاوكفأين12،!الأقذمين

نصارتح(14:28)رجاحازالملكمرتمن.2

الملوكفجاء،الفلىمصرفيالحكمعلىالمصريةالفثات

والعضربنالخامةاللالةوأسسوا)الأحباش(الكوشيون

البلاد-علىسيطرتهموفرضوا

)منلونهميمتقع؟قرانمخطوطأوحبيبشىة9

(.القلق
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الرب"قضىبماذاللثويكشفون!خيروتلث

4ء

ت2اغبياصوغن2امرا13،يضرعلىالقدير

كل،ص!ى،ص4

زعما2يضللهاوجمضر،مخدوعوننولت2وامرا

دوالى،روخ!دايخيهمفيالرب2مزخ14.ئميشعبها

يترنحكماأعمالهاكلفيتترنحمضرنجخلوا

يقدرقنلمضريبقىفلا15.قيثيمافيالسكران

واالرأم!ذيلثفيسوابشيئا،يحملان

.!الوضيغأووالرفيع،الذنب

واشورممرإهتداء

المضردونيكونالومصذلل!أفي6

الرلثيدينويرتجفونيخرتعدونكالئساء،

!مدزتهوذاأرضىوئكون017عقيهمالقرفوع!

،صم!

الذيالمصيرنذكردبكلما،لمضررعمب

القدير.الربلمعليهابهقمى

جمضرأرضيىفييكوناليومذللذفي18

بآسيموتحيفكنعانبلغإتتكلممددإخمصى

.3الشئصميىمدينةلإحداها3يقا،القديرالرلت

فيللرلثمذتحيكونصاليومذيلثوفي91

قرلتللرلثمرفوعونصب،يضرأرضيىدايخل

أرضيفيالقديرللرلتوضهادةعلامهحدودها

فيالرلبإلىالمضردلونصرفيمافإذا*2.مضر

.!فينمذفموئحامتائخلضالفمأرستل،ضيمهم

الزد!فتعرفون،لهمنفسيهكنالزب"ويعين21

السفلىلمصرالقديمةالعاصحة:ممفش:أوفوف:13

شرتينقعةئانيسأو:صوعن.القاهرةمنقريبةوهي

الدتا.

الوضغ.أوالرفغ.اح9:5رج:والذنبالرأس؟15

-البرديأوالحفةالأصلفي

مدخل)علىهليوبويىأوت.الشصىمدنجة؟18

)النص.المخطرطاتوبعضالزجحاتفيهكذاالدلتا(-

الدمار(.مدبنة)أوهارسع!ير:النقبديالعبري

875وهـ2

والتقدميما،بالذليحهوتعمدولهلم،صاليومذلمجثفي

الرلثأنومغ022بهاويوفوننذوزاتهرقنذرون

إلييمايرحعونج!يشفييمفإنهةبقسالؤضربهم

لهم.وتستجيب

الىمصرمنطريقيكوناليومذيلثوفي23
ءصصكلص؟،

إلىومضرصضرإلىاشور2كمجياسور،

!?لم،ءير
اشوز.مغالرلبجمضرتعبداشور،

لمضرثايثااسرائيلتكوناليومذيلثولى ص.-،2

2صءد4ء

و!لحنح25.الارضيوستطفيبزكةوهذاواشوز،

شعبي"مبازكقائلأ:بزكتهالقديرالرب،

لمو5رو

الذينإسرائيلوبنواشورتديوضنغة،جمضر

.إ(آختزلهم

أش!دوداحتلالنيبوءة

ملأشرجونفيهاأرس!لائتيالس!نيماقي52

صءصصءلى،

واستولىفقاتلها،اشدردإلىجيثي!قائذاشوز

بنيإشتيايسانيعلىالربفىتكفتم2عقيها"،

وسطثعنالمسئغانرع"اذقث:ففاكآموص!

عارئاومشىففعل.قدميل!عنجذاءكوآخلعه

إثمعياعبديمشى)اكما:الربفى3فقا3.حمافئا

واعجوبةكآتبما،سنينثلالثمذةحافياعاريا

أيثمورميلثيسوقكذلمجث4،"وكولثنليضقى

ويهبازا،عغارا،كويئ!وأسرىيضزسبايا

رئا.:أومحامئا.:25

إلى722منأشورعلىالثافماسرجونملك:2501

.507

علبهثارتالتيالفلطيةالمدينةاشدوداحتل71اسنة

مصر.منبعونمؤملة

أصلش)أىكوشيملكمصرعلىكان:كوفى3:

.احأةاارج:وكو!قلمصرآيةحبثي(.
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فضيحةموخراتهممكشوقةحفاة!،عراة

وهيئبكوشىوتخجلونفتفرعون5لمضر.

وبقوذ6،قخركموهيئوبمضر،زجا!وكم

"انظروا:ءاليومذللثفيولالسماجلىهذاس!كان

!صصبر

إليهمولخانازجاةنافيهموضغناللذينجرىما

ء،

ننجوفكيفاشور،امللثمنوالإنقابيلمعونة

؟"نحن

بابلسقوط

كالروابمء:بابلعلىوحي21

أرضيجمنالخرابلم3يجيالضحراعتجتاح

تنقبالناهث:قاسيةزولار%يث2!مخيعإ

.عيلاميايلهجومسإصعدي.والمدصهـيدمر

لبهكحداضي.مادايياالمانحاصري

3.-نواخ

يثلوأخذنيوتجفاخاصرتاقيامتلأت

شيذ؟ينأسقععدتوماتيد،ائتيمخاضيى

قلبيؤتحير04صالفرعثيا؟منأرىولا،الأسى

لمخفصالمساءمجيةوآنتطرت.الخودتوهرني

يهيئونهمها5االرلمحبإليفحمل،عتني

الأصى.يقودونكانواهكذا.حفاة،عراةت4

يهوذا.وأرضالفلحطيينأرض:الاحل؟6

ئدلعبارةوهيالبحربرية:حرئا.بابل:2101

العريى.للخليجالمحاذيبابلجنوبعلى

والمادبين.العيلاميينإلىإضارةةينهبالنا!ة2

،13:11قلامخأو.تنوا!ا!.7؟13رج

24.ة7حز

بابلالملكإن03!هدافينقرأ؟المائدةيهيئونة5

..مق953سنةمدبنتهأخذتحنو!ةفيكان

والحبارة.السهمعنهاليزلق()بالشمقىوسكمامس!ا

21و

هموبينماالس!جاجيد.ويفرشههـن"المائدة

القادةأثها"قوموا؟بهمصيغوت!ثربونبأكلون

"!للقتالي!ئروستكهاوآمستحوا

أيئم))إذه!ث:الربل!ليثاتهماوهذا6

مقركمارأىإذا7.ترىبماليخيرحارمحا

حميلأوركال!،أزواجاأزواجاقادمينالفرسالب

ثم08"شديدةمراقبةفليرايثهم،حمالىويىكالت

علىقائمأناالحتد،"ائها:الحارع!*صرخ

مزكرفيووإمفالئهارقيدائماالمراقبيمالرجص

ينزكمافرأيت9،اللياليطوذالجراسيما

عا!ثئمأزو)خا((.أزواجاتا؟ميمنالفرسالط

بابكساقفت،"سقطت:وصاخالحايىسر

."%لقيهاأصتامصجصكلتالأرض!إك!وتحطقت

علىكالجنطةالمداسشعبيئ.؟فيا

إسائيلإليماالقديرالزلتينشمعتةما!البياديى

بيما.أخترتكم

الأدوميينكل

ينصاخ!صوت:3دوئةعلىوحي91

با؟الئيلىمنبقيمماذاحايىسىص"يا:*سعير

فيجي!12؟"الئيلمنبقيئماذاحارسى

.للحرباستعدواةتعنى

الذي:قرأنمخطوصفيالأ!د.الأصلفي.الحارس8:

.برى

.818:2!ة14رزرص!شبايلصفطت9؟

اتقليدى:النص.قراننحطرطنيهكذا.وتحطت

حطمت.

ثرقيتقعالعربيةالصحراءوسطواحة:دومة:11

منطقةصعير:.3.:اأخا؟14ة25تكرج.أدوم

الميت.البحرشرفيجنوييتقعأدوموسط
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نإ.*يعودوالل!يل،الصبح2يجي":يىسالحط

وآطلبوا".آرحعوأتعائوا.فآطلبواأردتم

اا!وب3على

ضحراءفيبيتوا:العرلبعلىوحي

ماءهاتوا14!12الذدائينقوايليا،العرلب

الهارلتاستقبلوا!تجمات!سئكانيا!طشالط

أمامينهاربونهم15بالخبز.الجائغ

والقوسالمسلوليالممئيفصأمامين،السئيوفي

الحرلب.وؤللاب1ود؟القشد

بلاست!"بعذ:الرلتليقاتهطوهذا

ولا17قيداز"ضجدكلتفنىنفصالؤولازيادؤ

بنيجبابرةمق،القسيئأصحالبجمنيبقى

إسرائيلتنيإلهالربأأنا.القليليغير،قيداز

1(.كلصت

كلأ!ربف!ليم!ه

لشعبكما:الرؤلا!مواديعلىوحى22

ى!ير

كلهامدينةبا2سالسطوحإلىضجدواجميغا

قتلىقتلافيلا؟زاهرةغخاجةبلدةيا،ضوضالم

هربو!حكاملث3.الحرلبموتىموتافيولأالسمي!

والحرية.الضيقإلىيرصضانوالصبحالليل:12

عريى.شب:الددانجبن:13

الرية.ابريرةغربشمالىتقعواحة:يما.:14

قيدار:.اح4ة16رج؟نقصانولازيادةبلا:16

العربية.الجشيرةشالىمنقبيلة

أورضلبم.تربتفعالرؤباتوأدي:2201

سنةأورضليمعلىالأثوريالهجومإلىالنبىبثير!ا-14

37.:-18:1391مل!رح107

.السهامشخوئاأوتا.وأحاسهئااطلقراوماة3

.قىاجعرا:بديلةئرجمة

ضعبي،بتادمارحرفثياة.دممارثبي4:

22875و

وأبطاللث،واحذا"سمهماأطلقواوماجميعا

فأقو4:4بعيذا.منقزمونوهمألمرىوقعوا

ئحاليلوالا.مرابكاثفأبكيئتوشاني"دعوتي

!ا".شعبيدمايىعنتزتثي

وبؤسذعريواالقديرالرلتيلمئتيد5

وصراختخترقوأسوار،ؤياال!2وأدفيفيوفوضى

وترسيلالحعبةتحملعيلام!6.الجباليفييسضع

تشهروقير،وفرساتهاورجاتهاتركبايها

تهوذاياأودتيلثأجملفتمتلى7ترستها،+

أبوالج!.أمامالفرسمانوتصطفبالمركبات

بهوذا.خرتةئنتهلثوهكذا8

ليمبفيالسلأخئتففدودناليومشذلثوفي

فيالخسقوقتكاثرتكثموتنظرون9،*الغابة

ص،

السفلى*انبركيماميارونجضعون.داؤذمدينةصور

تعضسهاوتهلإمونأورشيتمبيوتوتعذون01

صصءص!
بينخراناؤتصنعون11السور.لتحصين

لمص

لاولكثكمالعتيقإ*.اليركةلميا؟السوزيني

اتذيتعتبرونولاذلثفغلاتذتيإلىتلتمتون

الرمالبءصقديمينأعذكل

الرلمحثالستئايدعوكمصاليومذيكوفي12

الارايين!وطن:ير.أحا:11رقي.عيلام:6

ألاشو!بينيساندوقيرعلامجيثى7ة9عارج.الأول

حروبهم.في

الملكسيمانبناهلبنانأرزمنبيت:الغابةبيت:8

17-21.:2.01-5ت7ملارج.الأسلحةلخزن

للمدينةالماءليؤمنأحازالملكبناهاةالسفلىالبركة:9

الحصار-وتتفي

؟7:3فيالمذكورةالعلياالبركةهيالعتيقةالبركة:11

بركةعلىيدلالسورينب!الخزان18:170مل2

حزتيا.الملكبناهاالتيشيره
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الرؤوميىوحلتيوالئحيب3السكاإلىالقدير

إلىتنضرفونولكئكم13.صبالمسوحوالخحزمص

الغتيمونحرالبقرودبحصوالابيهابمصالقرخء

"ذعونا:وتقولونالخمروشرلبالقحمصوأكل

فأعلن14((0نموتكذالأننا،*ونشرلبنأكل

هذالفمأغمر"لن:قولهاذنيفيالقديرالرلت

الرلتال!حمتايقو3!كذايموتوا".حتىالحرتم

.ءالقدير

الملكندييمعلىوصي

إلىإذه!ث":القديرالربلمال!ممئاويقو،15

وقل16قصر؟علىوالقثهاصالمللثنديمثتئنا،

تحمرحتىهناللثومنهنا؟للثحقأفي:ته

قسيهئاالصخرفيوتنحتهعالئاقبرالتفسيلث

ءج!ايى*قبضةالرب2عليأاستقبض!7؟للث

دحرجةويذحرجلث18تذفا،بلثويقذلت

تموتد!اك.الأطرابواسيعيماأرضيإلىالكر؟

ألتآ،بهاآفتخرتطاتماأئتيتركبايلضبجايحب

كل،

قنضبلثينوساقيللث91.مولاكتضبفضيحةيا

نفسييمااليومفيوأدعو02،تقاجملثعنوأختعلث

هء،5شدكىوءء21ى5صص+

واشدحلتكوالبسهحلقيابنالياقيمعبدي

تد؟،فيس!لطاظثوأجغلبجزالجثوسطه

.4تهوذاولتيبأورشليتملسكال!كألبفيكون

فيالكلماتهذهتردةوئثربنأكل:13

.51:32سرا

الجبار.أيهاقبفةأو:الجبار:قبضة:17

وإلى15(:)9الملكإلىالآبلقبينب:21

جهوذامملكة:أوجيوذا.ببت.رفغضخص

.اح5:7،8:4

بيت.الأبامتلكفيكبيرةالمفاتيحكانت:مفنناح:22

،صصر

فلايفتح،كيمهعلىداوذتي!بيفتاخوالئي22

،،ء"

وازفية023"احديفتحفلاويغيق،احايغلق

لتيبمجدعرش!فيكونثابمتمكالطفيكوتد

أبيه،بيتمجدكلعلييمايعفقون2أبييماكلة

جميعا،الآنيةتعلقكما،والخفذةالأبناء

آ!ةإلىالكؤوسيآنيهين،كبيرهاصغيرها

.أاللإنافي

ذليثفي"لكتني:القديرالربأوبقو254

الثايبالمكاتيفيالحركرالوتذأنزعاليوم

أناعلييما.تعفقماكلويبيدفمسقع!،وأقطغه

.((تكفمحتالرب2.

وصيداصووعلى

ممفنياؤلولمماصوز:علىوحي23

ولابيتبقيئومادمرتصورلأن،ترشيشى"

"ص
كعيتمارضيىينعوديلثطريتيدرمرفا.

بالختر.تسمعين

تحازيا،السحاجلسئكانياإنذهشوا2

ءه،ص

الذينايها3!الغزيرةالمياهبحارةيا،*ضيدودن

-صع!،

النيلوحصادشحور"هـرعمنغلتهم

للا،قمص.متجرومديتتهم

البحر،قلعةيا،ضيدونياإخخلي4

.3:7رؤفيالآيةنزد2!.ة7رخ:داود

أبيه.عاثلةأوأيهيت:23

البحرشاطىعلىفببقةمدبنةصور:؟2301

.ح16؟2رخةترشيثى-المتو!

صور.ضمالىتقعفينيقيةمدينة:صيدونة2

لأ..13بثى؟2:18اررج.النيلأيشيحور::3

الأسود.لأنهكذلكص!
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.ولاولدتولاحبلحت)اماقال.:تكلتمفالبحر

عندما5إ""عذارىن!ث!أتولالمتبابازثيمت

.يرتعبونصوربخبرالمضريون-و

لم4
سئكانباؤلولواترشيش!/".إلىاعبروا6

قديمئنذالراهرةمدينتكئمأهذ؟7!الئتاجل

؟*بعيدةغرب!إلىقذماهاوحقلتها،الرمالب

تتوفياثنيوهيئصوز،علىبذللثقضىقن8

الأرضى؟2اغنياوتحارها2امراوباغتهاالملوك

كلليذكبذيلثتضىاتذيهؤالقدبرالرب"9

الأرفي.فيكنيويفمركل،بضجد؟تباهىتن

علىالأرض!تفقحكماأرضلثإفتحي01

!زقموردفلا،لهترشيشىآبنةياالئيلىطول

البحرعلىتذةتذالرب2".صاليومتعذللث

بتدميركنعانعلىأمر!الممالكورعرغ

اليو،بعدتشهجي"لا؟وقال12حصونجها،0

قومي.ضيدونآبتةيا،العذراةالمتهتكةأتئها

للث.راخةلاأيضاهناك.-كتيتمإلىأع!ري

كلء*!

صازت.شعببنيرارضهاهااانظري13

4ءور

اقيقتالتيوالحصونالبرييما،لوحوشيق!يحيهنا

خرائا((.!قصوزهاوججقتذقرت

الحصينةصوزلأنترشعثنسئفنياؤلولي14

.رثآنها

اثبعروسالبحرتعبرأسطورةإلىتلميح:4

البحر.علىإليرمبحدالفينتيال!بيتكللاولكن،الفينتي

.اح.72:مزرجةترثيش6:

نونسقربقرطاجةنحمستعمراتصورأتامت؟7

إيإفبة(.)نيونرشيشالحالية

النص،قرأننحطوطمجسبهكذا:افلحيت01

غناهالأنصورأك!ةترض!بثىابنة.اتجاري:القليدي

.(ا)آترشيثىءبالتجارةبرتبط

كنعافيكلمة.البهعافيالبمنالفبنبقيونكان:11

صورسقوط

سنة،سبعينصوزتنسىساليومذيلثوقي!ا

ستةالم!بعينوبعذ.واحدمللؤأثامصعذذأي

الا"غنييما؟هذهفيالزانييمايثلصورنكود

المديخيما،فيوطوفيالربالتاخذي6

المنسئة!الرانيةأيتها

الجناءوأكزيالقزلتأحسنى

اسه.الرجاتذكرفيحتى

صوز،الرب،يتففاستةالسسعينوتعد17

جميعمغفتتاحر"غهدصهاسايتيإلىفتعود

ولكن18.الأرضىوجهعلىصالعالمممايلي

ولاتخرنلا.للرلثيمرسومكاسيتهاأرباخها

الرل!،بعمدوذأئذينعلىتنققبل،تدخر

القباس.أفخرويهمسواويشتعوالبأكلوا

الأرضعقاب

يخليها.الأرضنيخرد!الزب4ها24

الكاهنفيكون02سمكاتهاويبذدوجقهاوتقيب

والمئثدة،كالعبدوال!تتذ،الشئعب-كواحد

والمقترض!،كال!ثماريوالباخكجارتيها،

كالقديوبب.اينوالا،كالفقرفي

كما،نهباوتنهبتخريماالأرض!تخرل!3

.8ة12هر؟8آرج.التاجرأبف!اتعني

مديخة:أيصيدرنابنة.ح2آرخ:صيدون:12

.!رص:أي!يم.صيدون

كيف(البابليين)أوالكلدانيينأرضىانظرى:يعنى:13

لوحوكامسكئافصارت،شببنيرالأشوريونجعلها

الأضوريونفاصزجعهابابلأرضالكلدايوناحتل.البريئ

بم..ف753سنة

بالزنى.التجارةشه.فترفي:اوفتتاجر.:17

.18:7رؤرج
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تخور.وتذبلالأرض!،تنو!.الرلصقاك

والأرضىال!تماوأتتخور.وتذويالقسكونة

سسكايهاتحتالأرضىتتذنس!5جميعا*.

تزوأوطالفرائفىوتقضواالحثترائغخاتفوالأنهم

وئعاقثالأرض!الفعتةفتأكل06الأبدفيبالغهدس

إلأيخهمقبقىولاوتحترقونفيها.العتاكنون

القليل.

قلرب"فتتحستر،تخوروالذواليتنوحالخمر7

الذفوفيطرباوتبطل8القسز؟.أهل

ئشرلثلا9.المرحهتالثوتزو3،والكئار!

يعثايىبي!.مرأيكونوالمسكير،الجناءعلىالخمر

كلقدخلويغقق4الفوضىمدينة"اتنهار

أينةالأ!!قيفيالقراخا؟يتعالىتيحت.

منالطرلثوتنتنيالفرحوتغيبالخمر؟

المدينيما،فيالأنقاضيغيريبقى2؟لأ.الأرضى

ينتبقىماويكون13حطاتا.تصيروبابها

نعضتإذاكاللقاطهالأرضيىوستطفيالتاس

العطالت.فرعإذاكالخصاصيماأو،زيتونة

لغطميمابالرنيمصأصواتهميرقعونهؤلاء!14

هنا15.البحرمقهتافايهيفونوأولئلث،الردث

آستمئمخدونالبحرخريىفيو!اكالقشايىقيفي

الأرض!أطراقيوين16.اسراليلإل!الرب9

الخق.للإلهالإكرامأناشيذنسقغ

خان.الويلكلالويلبل،ليويغوليهن

الزعب17.تخونونوالخزنة،خانائذي

ترجمة.جميئاوالأرضالماوات!نهور:2404

.الأرضشبمرتفعرحزن:أخرى

.137:2مزر!:الكنارة:8

بابل.:الفوضى!ريةة01

دماربب!بهواالذينثيلاطنجو:أى.هؤلاء:14

تن18.الأرضي!كانيالكموالقخعوالحفرو

وقن،الحفر؟فييقعالرعبصوبينيههرد!

و!يحبالقغ.يؤخذالحفر؟ينيصغد

ه:الأرضيىأضىوترلزلالسسماءتزاري!

وتهوي02وشحطموتتشحققفتتزعزع99

العاصفه.فىكالعرزالىودمارجحكالسصكرال!

تعودولاتسقطبحيثالثقلينتعاصيهاوتكون

تقوئ!.

الغلا2جنذالرب؟يعايبصاليومذللثوفي21

الأرفي.علىالأرضيىوملوكالغلاءفي

الحبي،فيالأسرىتجقعكماعتعهم

تعذيعايتهم"حتىال!شنفيعقيهمويغقق

أننظالي.طولي3

لأنالثتمىوتخزىالقمرويخخل

وفيصمهتونجتلفييميلثالقديرالربى

".صكللم

ه.شعييما-شيوخاماتمويتضخا،اورشليتم

شكرصلاة

إلهى!أنتالربءأيها25

كل?ش،
اسقلثواحقذاغظملث

عخباصتعتلأتلث

وضدقبخقوتئفت

:الرمابصقديمينشيئتهط

رجممةالمداثنمنجعئت2

خرائا.الحصينيماالفرىوين

الظالم.

.5:91عا؟44-48:43ارق:17-18

.8:2؟7:11نكرج:الماهمزاريب:18

يققدهم.:الأصلفي.عنهمبعفوأو:.ياقبهمة22

.91:4رؤق:23
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ن!ذئاتفذلمالغرباء+يلاغ

الأبد.إكتبى!وهيئ

القوئةالمثمعوثئمخذك3

العاتييما.الالأتمصمانوترهبلث

2للفقراملاذفأنت4

ضيمإ،فيللبايسوتويل

?

القواصمنملجاوانت

الخر،شيذ؟ينوقيدع

الالغا؟لهاثيكوناحين

الضقيعص،فيعاصفةكري!كل

قاجتة،ألىض!فيكالقحط5

الغرباصضجيبئتخمض!وأذت

التحالب،طليخعضهكالخر

الالغا؟.هتادتوئذلد

مأدبةيهيءالرب

القديرالرب4صفيؤنكالقثىجتلوفي6

العجوليصبلحومعايرةمأدبةال!ث!عولبلكل

ويزيل7.الضرفيليوالخمووالمخاخصالضسمتيما

علتخيمالتيالحزدبغيومالجحلهذاالرب،في

جميعتمس!لثاثتيوالمتئباك،الشعولبصجميع

الأبل!إلى!الموتالرب4الستئذوئبيذ8الأقم-.

عازوينزعالوجمر،-جميعمقالاموغويمستح

تكفم.الرلتهؤ.الأرضيكلكنشبه

آنتطرناةإلهنا"طذا:اليومصذلكفيفيقال9

فلتبتهجع،آنتطرناةالردثهؤهذا.ئخفضناوهؤ

الفوضى.مدينة:الغرإءة*ع:2502

المتكبرين.:أو.الغرباء010ة24رج

أورضلبم.بنيتجث)!يون(جبل9:

.13ة24:23،27رج

26987و

هذافيتستمزالرلث.ايابخلاصميما".ونفرخ

يداسكمامكايهافيموآل!وتداس،الجتل

فييذيهاموآلص"وتبس!ط،بالربلتجبولأالتبن

سيباخييما،ف!السمابحعتبسئالهماكمامكايها،

صر"

وبم012يهايديدو!اياءهاكبرالرلثوقحط

بترالبويلضف!اال!ثصاجمخةالحصينةأسوازها

.الأرص

النصنمشيلى

فيالنشياهذاين!ثتاصاليومذيلثفي26

:تهوذاأرضيى

تنيعة!مدينة!لنا

يخلاصناالربرخصحتها

ومتاريمى.بأسوابى

الأبوالتإفتحوا2

للرب"،الوفئةالأئةلتدخل

.ءالأمانةتحقظائتيا"مة

*صير-صأ.3
سايماتحفظربيال!

لجث.وتحتيتث!تمن

الألد،الىلالرثااتكله
ء.هـ.لو

البقماء.ضخرةالرئثلأن

الأعاليقيائذينخقفن

،4الثئايخةالمدينةوخط

بالثرالب،رألضقهاخالها

المساكيي،أقدائميتدوشها6

:الدموع15:540اكرررج:المرتييد:8

.7:17،21:4رؤ

.02-91ةااثممزرج:2602

.24:01،25:2رج:الشانحةالمدينة:5
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الفقراء.أرجلوتطاها

قويمةالأوفيابطريق7

سمبيلهم.تمفاوأنت

ردث،ياأحكاجملثعلى8!يرنا

جعلنارجاءذاوفيلث

ربلمياودكرذأسملتإلى

نفوس!نا.تشتاق

إليلثأتوقالليلفي

،لم،

ابكر.إليلثىالصحباخصوفي

الأرفيفيأحكاملثقسود

.العدلس!كانهافيبعلم

الأشرايىعلىتحئئمتإذ!.

الغدذ.يتعلمونفكي!

،بآعيرجاجيتضرفونءالاسيقامةحي!ث

الرلث.خلاذترونولأ

أعدالجثعلىتذكرتعمت"

يبضرون.لاردثيالكئهم

شع!لثعلىغبرتلثيرونفىعفم

."ناركوتأكلهمفتخزوا

الئلاتم،أعطيتنارب!يا29

لنا.عملتهاأعمايناكل

عقيناسادواسواكأربالص13

تذكر.وحذةوآسملث

تحتون!ولاأمواتهم14

،تقومونولاأشباخفم

ودمرتهمعاقبتهملأنلث

لهم.ذكركلوابذت

قلبي.كلمنةأو:الصباخدن!9:

آبةتشكل.كنعانأرض:أممط.الايتقامةحيث:51

27و2

ربلم،يافأتميتهشعمناأمما15

،ضجلأاوفيدتهأنقيته

أرجمه.حدودووشدت

رلث،ياآفتقدناكضيمناقي

لنا،عفاتلثبؤسسناوكان

لىب3ياأماقلثفكنا17

اليرلادة،تازتبكآمرأ؟

اصمها.قخافيوتصرخلتوجغ

ص،ريحاوولذنابوتجعناحبفنالكننا18

خلاصاالأرفيفيتجغلنافلا

.صالعاتمسئكانآزداذولا

أشلا"وهم،!تقومموتاكتحياأ9

الترالب!ممكانياوزنموافأستفيقوا

رب2ياالئويىتدىنداك

ص.الأشباحأرضيىعلىيسقط

بيويممآدخلواتعاتوا02

عتيكم.أبواتكموأغيقوا

شعبي،ياقليلاتوازوا

الغق!ث.تعئرأنإلى

مسك!هينخمار!الرب،فها21

الأرفيس!كالزشروزلتتقفذ

قثلاها،دماءغنالأرض!فتكدثيف!

تعا.ينتسترهمولا

الحصبنةالملىينةخراب

ب!تيميماالرئب،بعايباليومذيلثفي27

الهايىئة،الحيةلوياثانالثئديل!صالعظيمالقاسي

.اوأ7-9بيناستطراداهـا

37،!01عبق:11
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فيائذيالتنينويقتل،الملتويةالحمةلو!اثان

.ءالبحر

للكرتة*الأغنيةهذهغثواصاليوم-ذيلثوقي2

لحطبما،كلفيناطورهاالردث3"أنا:اكشهاه

مما".أحذيؤذتهايئلأونهازاليلآوأنطرهاأسقيها

الشوكقاتل!اإذا.الكرمة1علىغاصئاعدت

قن05جميعاوأحرقتهماعليهماقحضتوالعليق

ص"

".معيضلحاوتعقذيسايفني،جحاقيإلىتلجا

جذوزة،تعقوبطيمذالآتئيماالأئامصوفي6

2!كل

الارضيىوجةوتملاولزهراسراثيلشعئهقنبت

كما!!راثيلبخالرب،يضرلبلم7يمارا.

مابقذيىمنهمتقتلولم،ضربوهماثذينضرلت

رب4باأنحتنخحتماكل8.قايليهمينقنل

كريحالسمييإلىفأرستلتهم،خاضمتهمألمث

.السسموميومفيعاصمؤ

وخطيثته،يكفراس!راثيلبنيإئتموليهن

كججار؟المذايحصججارةعغلونحينتضخى

ولالأشيرةأنصال!تقوئ!ولا،المفتتيمااليهلسي

--،ك!يلخئم!مراثيلتما

وتهتلوتهخرئخردثالحصينةالمدينة.

وهناك،اليجلترعىهناذكالقفر.ؤتترك

جذوعهاوتيتسى".*الأغصانوتقرضىيربفى

؟12ت7أيقالمؤذية:أو:المدهةة2701

البحر.وحثى:لوياثان.14،401:26-74:13مز

3.14:رجةالكرمةة2

ح.17:8رخة9

أستولىالتىالامرةإلىالنبىيلمح:تخربالمدينة:15

معااآق.72!722-سنةالاشوريوقعلما

.4:6ة6!اس

حدودهينلك:مصرواديإلىاغراتافهركأ:29

28881و2

هذا.حطمافتويدهاالئساث2وتجيفتتكسئر،

عتيهيتخننولأيرخفهفلا،تهقهتملاالمث!دب

وجسله.صنغهاتذيالله

ينشجرةالرب!ينفضىصاليومذللثني12

ويهتمطكمجمضر*واديإلىالفراب!تجرى

ا!مراثيل.تنييا!فواحذاواحلأا

،-!يمبوقفيينقغاليومذيلثا-وفي

والم!ثردون،ألثؤزأرصيىفيالمشتتونفتجيو

الج!لفيللرلثويسحدون،مضرأرض!في

،و
اورشليم.فيالمقدس

السامرةإنذاو

جبينيعلأليهبرياءلإكليلويل28

الذاويهالرهر؟تجمالي2ولتها،!أفرايتمشكارى

لفذينويل.الخصيبالوأدتيقشارفيعلى

وجبار"قوممطرجلها2!الخمرأسكرت!م

كروبعةالبرد،ينكعاصفالرب!يرسطه

تصرعهم،جارفيماغزير؟يا؟كتيل،مهيكؤ

إكليلالأقدامفتدوسى3.الأرضيإلى!رغا

ويصير4،أفرايتم!تكارىجبينيعلىاليهبرياء

الواديمشارفيعلىالذاوييماالرهرةجمالبهاث

الضي!،مجيءقبلكباكواهإلئينيالخصيب

.خ34:5عدرج.65ة8ملأق.داودمملكة

إلىأوالحربإلىالناسليدعوعظيمبوقفيبنفخ:13

،91:16،91خر(3ة8!الدينيةالاح!فالات

.47:6،89:6،015:3مز02:18

ال!امرةعنصورة:الكبرياءلإكليلة2801

إلىإشارة.اح11:3رج.الث!مالمملكةعاصعة

.ح17ة7ر!:اوايم.الاشورىالاجياح

.8:4رجاشور.طكعنتعبروجار:قوىرجل:2
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الحا.دطالهاإنماف!بملعلرى

إكليلالقديرالرب،يكونصاليومذللثفي5

غدليروخويكون6،شعي!لتقثهبها؟وتاقيتجل!

شجاغ!وروخ2،القضاكر!ىفييلجاليم

الأبوالب.عنالمهاجمينيصحاونلفذين

الكذابونوالأنبياءالكهنة

وتاهوابالخمرض!فوأأنفستهمهؤلاءولكن7

بالمسيهرترنخاوالئبيئالكاهنحثى.بالمسكير

كلءهـ8الحكمفيوعترا.الخمرفيوفيقا

مكانبقيئوماالقذيىالقيءمينآمتلأتالقهوائد

هذايعلم"لضنعني*:يقولون9.نظيف

تعليمه3ئفهنمأنئحاوذولمن؟العلم

غنيأيلضفصولين؟الحليبالفتزغنأللقفطومين

برصية،علىوصئةعلوص!ةيوصي01؟الئدممب

ويقو3،فرض!علىقرضيعلىقرض!اويفرض!

.!هناكينوشيئاهناينش!يئا

يشيفا؟المثئصتهذاسمكلئمالردث"لكن

"فنا:لهمقاكأتا12.غريبويلسانيسايخر؟

هيوهذ؟،الحتذبئفأريحوا،الراحة

لذلمجث13تسقعوا*.أننروضواالروا!ة؟"

علىوصحةعلىوص!ةلهماالر!كلامسيكون

م!نرشيئا،فرض!علىترضىعلىوفرضا،وصئة

إلىسقطواضتتواإذاحتى،هناكينوشيئاهخا

شكلم.النبي:في9:

ال!كارىيخشعيده:التلايذيقرأهنصأمامنحن:01

هذهمنأكزفيهقيمةلاالنبيكلامأنعلليدلوا

اللفظية.المقاطع

21.ة14ر!اكور؟ا-112

قواد.أوت.الموئون:14

؟33؟9رو؟-181:2223مزق:حجرا:16

والأسز.الحثرفيفيوؤ!وافتخطموا،الوراء

السوءرجالمنتحذير
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أورشليتم!فياثذيالشتعبهذاحكاتميا
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الرل!:ال!صماقال6!لذلمجث.بالغروروآشتترنا
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يعيازا،والخقميزائاالغدذوأجغل17.ينقزم

ماعلىالمياةوتطفوالكذلبتلجأالبرذفتجردث

ويباللالموتمععهدمممويلغى18أستتر.

عتر.إذاالسئيلف!دوسئكغ.الهاوييمامغميثافكم
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ده.الغريت

تشتذلئلأالمستهزئبنمنثكونوافلا22

القديزالرلثال!حئئدسممدتفأنا.قيودكمعليكم

2:6.ابط01،11:

مأثوزا.ولأهناالنبييردد25:

:جبعونوادي.أورضليمجنوديقع:فراصيمجبلت21

إلىابخ!شير-أورشليممنالغريىالثمالإلىكما2يبعد

الفلسطيين.علىداودفهماانتمرمعركتين

.14:11أخ!،5:02صم2رج
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الأرضى.صجميععلى9بالفناحكمهيلن

اللهحكة

وآسقعواأنصئواأصوتيوآسقعواأصغوا23

ويمسقهاأرضةالفلأحيفلبئيومأكل24!قولي
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عظيئمالقشوقيعجي!بوهوالقديرالرل!جمنل!

القفماص.
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سكنقاائتيالمدين!لأريئيل،ويل92

بأعيادهما،ستتينأوستبمابعذداود!

وتكون،ونحيبتوحفيكونأريثيلساحاصر2

بالذماء.مخضبكمذتحءالمدينة
4

واحاصرفياثر؟"كالابلثأحيط3

ءص-"4

فتنطرحين4بروخا.عليلثواقيمبالقتاريسيى

مختيفاكلائلثويكون،الأرضيىينوتتكلمبن
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وبوامطة،القمحأكداسبهتداسما:الورجة27

القق.عنالحبيفصلالحديدقطع

علىيدلأ-2آفيالند.جبلأ!مااريئل:9201

الذبائحنحرقع!الذيالربمذبححبثأورشليم

.15-43016حزرخ

92883و

الشتحص.كصوبقضمماوصوتلث،بالترا!ب

أعدائلثجحوعيكونبغتةالقويىوع!5

ضهتفيكالرشنيماالالغا؟وجموجالذقيتيكالغبايى

برعدالقديرالرلثويتففدفي6ء.4الريح

وبعاص!ؤوروتمبما،عظيموصوت،وفيلزالى

وكرولاكالحئمفتضقجل7.آيهتةناروتهيب

يرصس،كل،ء

علىالحرلتت!ثينونالذينالاتيمصجمهورالليلى

ائبىالقتاريسيزغتمويكونونأربيل

ثئمآيهلإئهلمجلمكالحوعالب8"بهايحا!كأونها

3نهأتحقمأوكالغطشال!،خاووتطتهتستفيق

العطش.مقخاثرهؤوإذ!يستفيقثئمشارل!

صيرصسلمرو2*

ي!ثن!ونالذينالاتمصجمهوريكونوكذيلث

جممهمون.جتلعلىالحرلت

إسكروا!وآعمواتعامؤا!وتعخبواتحيروا9

الرلثاةأالمسيهرينلاترنحواأالخمرينلا

عيونوأغقفى،ذهولىروحعقيكمسك!ت

".بينكمالرائينرؤوص!وكطىأنبيائكم

كأقواليغاجمضةر!وياكمجميع"فصازت

المرأءةتعردتلقنتناول!لهقختوميهتالب
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."المراءةأصلت

متييئقردبالشمدب"هذأ:الردتوقال13

كداود.:اليؤلانيةفي.العبريةفيهكذأ.كالدائرة3:
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107.سنةأورشليمحصارإلىتلميح7:

36-37.فرج

.8:أارو،01؟6ق:01

6-7.7:مر؟8-9:!!تفيالآيةهذهتردة13
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عتني.فتعياقلبهوأمابثتقتيإ،ويكرمنيبقميما

الب!ثترله.وضغهابتعاليتمويعمانييخافنيفهؤ

يمء"*ص+"

بهذاعجاتاعخبااخرىمرةاصنعانافها14

غقلوتنك!يفحكائيماحيكةفتبيا،الث!عب

غقلائيما".8

شيبهيوحمالرب

الرب"غنييكتسونيئذينويل15

يقولونةوهمالطلامصفييعملون.مقاجمدهم

بنا؟1(يعقمومنيرانا؟"من

الجايلاسلح!بثي؟كلايحرفون6

مالصاييإ:الضصنوعيقوكحتىكالطين

؟هللثغقللا:لجابلإوالتجبو،،ضنعتني

ئغاوالخساثين،جنائنلبنانيتحؤذأبتحطيما79

4وركل

أقىالالصميسعاليومذيلثوفي18غائا؟

علىآنيلاقيبعذالعقيعيون4وتبصر،اليهتالب

فرحاالقساكينويزداد091والطلامالوا؟
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اتذينأولئلث21الثر.علييلمواطبينأثرتبقى

وتنضبون،بالخطيثيماالآخرينتتهمونكيقإعلى

بالغدلي،ئقضييمقالقضاشبالبعلشركا
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الآد!تعذتعقول!يخخل"لن:إبراهيتمآفتدى

91.:أاكورفيترد.14

.45:9ق16:
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ح.:0117ق:يعقوبيت22:

ومملكةمصربينالمعاهداتإلىالنبىسثر:0301

ع!..ق207و713سنةبينبرذا

35و

تعذذصيلتةأنرأىمتى23وجفةتصقزولن

ئقذسونوستطيمنييداقيغيتئةاتذيالعقل

،اأناوترقبوننيتعقول!تذستهيثقماآعي

إلىيهتدونصبالروحالضالينوأن24إسرائيل

.،التعليميقبلونوالمتذمرينالففمص

مصرمعونةبطلبالتنديد

عيئيلمتمزدين"ويلالرب؟:وقاك03

وكقدواشث!وتيغيرشثورةابتغوا!تهوذاتنيين

علىخطيئةفزادوا،لقشيئتيئخايفاجثفا

سألواومماجمضرإلىليننافيإنطققوا2.!خطيئيما

بطلوتحتموانرعونبجصنلتتحضنوا،رأبي

جريا،لهميكونيرعونجصنلكن3جمضز.

إلىقادتهمذقت04عازأجمضربطلرالاحيماء

يحيلون5!حانيسىإلىزشلفمووضل،صوغن

عونولا3صيفييفيذفملاشدبرإلىالقدابا

.والهوانالجزيينهوإنما،تنقعةولاية

بمائتمعلىوأمواليمكنوفيهمينيحملوتها6
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إلمط47مثيثفيتقغغملاشعبإلىوالجحالي

بها.الاسيعانةوالباطلالعتثينائتييضر

1(.الخاثر،التمساخ"دغوتهافيذيلث

مدينة:حانبى.اا:91رج:تافيىأو!وعن:4

.القاهرةمنالجنوبإلىكلمأ!.تبعد
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مصر.إلىكنعانمنلذبتق!مفي
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ممر.علىويدل،الاضطرا%
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إشعياشهادة

علىهذافآكتث"تعاك:7الر!4ليئوقاك8

يلير،ليكونكنالبفيو!طهأمامهمتوخ

متمردشع!مبفم9كأ:الأبدإلىلثهادةالأحير

شريعةتسمعواأنترفضون،عاقونوبتولط

،"تروا"لا:رؤىترونللذينيقولون001الرلث

بل،الخقهؤبمالنانتنبأوا"لا:وللأنببا-

خدأعا.رؤاكموآجغلواالئفاقيكلامكقمونا

خذوا-المسبيلغنميفوا.الالريتيغنيجيذو!11

".اشرائيلقد!وسأمامنامن

أئكم"يما:اسرائيلقاوس!قاكلذلل!12

النهلمعلى-وتوكلتمهذاكلاميرقضتم

فستكون13،عقيهماوأعتمذتمصوالاعوجاج

ما،عالسورفيبارنؤكمشقوقهذهخطيئتكم

ينإنا!مثلفيتخالم-14بغتةتهلإمةماأسرغ

تسحوي!فيتبقىفلاشققيمابقيرتسحوقيخرفي

ين8مالغرفيأوالقويل!يننارلأخذشتققة
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"في:اسراثيلقا،ويرالرلثالسئياوتاك15

وا!ق!الأ!ال!وفي،خلا!خوالطاعيماالئوب!

علىبللا:وقلتم16رفضتملكنكم.قؤيمم

على:وقلت!إذا.فآهربوا،!نول!الخيل

تنأنوأعلموافأهربوأ!خهرل!سريعةتركبات

منكمرجلىصألف17.منكمأسرعيطاردوبمم

وتهربونواحد،غدوراتجقهمإذاتهربون

ينكمتبقىفلا،خمسةواخقكموإذا،كللكم

نبقىونسخةنفتحنخةصفر.:حرفئانسختين8:

.32:11اررج.ونحنومةمغلقة

الهاربونعندهايجتمععلامةئكون:رابيةعلىراية:17

علىراي!أوالجتلرأسعلىساري!غير

جمقيكملبتحئنبنتطرالربطلكن18الرابيإ*((0
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ترجوتة.ائذينصلجميع
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،4ءص
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جمنذعقيلثيتحئنالرثلأنصاليومتعداتبكيلن
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عيناكتراةبل،تعذينيتوارىولاوئرشيذك
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المض!مقائتيالححوتةتمائيللث2؟وتأخذ
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إ((عني"ابعدي:لهاوتقو3قذركمئي!

ائذيررجملثعلىمطرةالرب"ويسكب23

غليماينالخبزفيكون،الأرضيىفيكررعه

ترعىصاليومذيلثوفيوايزا.ثهياالأرقي
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جتلكلعلىويكون!2والمذرا؟.بالمنسمض
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الأيرافيتسفطعندما،العظيميماالقذتحيما

ونوز،المث!حسيكنويىالقمرنوزويصيز26

س!بعيماكنورأي،أضعافيسبعةيصيرالث!صي

شعييماجرخالرب9يضقاحين،يومفيأئام

ح.3؟18رخ؟القتالمن

ليبقى،الضروربانوالرابالطعام:وماءخبرا:02

الجاة.قدعلىالإنسان
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بيما.أنرتهااتتيالرضوضنويشني

أشورعقاب

متقدغضمه.بعيديناقادالرلثآسمها

ولسانةغيالا،تمتيئتالبثتفتاةشديا.وقوئة

إلىيعلوعارمكس!يللهاثه28.آكلةكنار

ويضع،الهلافيبجرباليضتم19يغربل.العنتي
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فيكونأنئماما92.الشعولباشداقيفييجائا

فلولصتمرححين،عيلإ"ليقيمافييخنا:كمالكم

اسائيل،ضخرةإلى،الزب"جملإلىالسمائرين

المزمار.صودتيعل

كحمتويرىصويهحلالالردصفى""03
*--..سيسج
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البر؟،وججار؟والمطرالزعدفي،الآيهقيمانار؟
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غووعلى32.ضرباتضرل!الرلثوبقضيب
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واسيعةعميقةحفرةليكونقبلينمهئاميلوخ
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تمتالتيالنصير()عزالمصريينهزيمةالنبييعلن؟3

و!3
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وخيلهه،آيهةلاب!ثترسوىالمضرولونفا3
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فانجيها".عنها

تتيياجمصياييمافيأمغننمائذيإلىتوبوا6
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*.الرعبشيا؟ين
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36إشعبا

ميلثيدجم!شعباأنقذإل!فأيك.ينمذناالرب!

إلهأينوأرفاد؟حماةإلهأين91أشثور؟

؟"يديمينالسمايرةأنقذإلهوأي2؟يبحقروأيم

شعتةأئقذالأرضيى%لهةصصجميعينإل!أفيبلا

؟"اورشليمالرئثينقذحتىيديين

القيلثلأن،بكيمةأجابوةومافستكتوأ21

يجيبوة.لالنأ2أمر

جرقيا،إلىويوآحوشتب!نةألياقيم2وجا

زئثماقا.بكلامصوأختروو،مقزقةوثيابهم

إشعيايستشيرجزقيا

ا-7(:91مل)2

ثيابهمزنجرقيا،المللثسم!عفلما37

ألياقيتموأرمل2الرثثتيتودخلي!خاوليسن

السثر،أمينوشمئنة،الملكيئالذئوالبزديسى

الثنبئإشمعياإلى،المسوحلايسينالكهنيماوشعيرخ

جرقيا:للثيقوؤ:تهفقالوا3.آموصنآبني

فتحين،والقهاتيوالتأدي!بالضيتييوماليوم

الرلتتيت04الولادهعلىقدزةولاالحنينمولا

ميلثسئد؟رسولي4زنجتماقاكلاتميسقغإلهلث

تعييمينكلاي!فيجاءماعلىفيعايته،أش!وز
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".ال!ث!عمبين
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القيلثرحاذإلييماتقلةما-إشتعياسيئفلما5

يوصيلثةلسئلإكم"قولوا:لهمقاؤ6جرقئا،
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وءد،
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ثانيةمرةيهددأشور
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رخ!لأشئوزميلثأنضتيئ،زبشاقاورتجغ8

إلييما."فذقتيبتةمدينإلمحازبهلاخيمثىين

صى-يربر9

خرجكوش!ميلثيرهاقةإنللميلثميللم

01"لا.يقوذجرتئاإلىوفذافأرستللففاتقييما

بقول!يخدعلثعقيإتئيهلائذيإلقلثتاغ

!ء،وص

اشور.ميلثيدفياورشليئمتسقطلن؟للث

!هوص

اشوزملوكفغلبماس!آلخثولافاش!11

تنجوفهل،دمروها!كيعتالبلدالبصبجميع

سأنقذئهاهلآبافيأهلكهااثتيوالأمم12؟أنت

غدنوأبناءوراض!وحارانكجوزان،%لقتها

وأرفادحماةملوكأين13تلساز؟"فياتذين

؟"*وعوةوهيتغس!فروايتمومدينة

ث!رسلتدينالرسايلحيزقيافأخذ14

الرسايلوفتغالرلثتيت!إلىوضيذأهاوقرأشوز

ربا16"يا:فقاك!اوصفىالرب2،ولأماتم

تلسار:،راصف،-حاران،جوزان:12

.اخ91:2مل2رج

؟9!ة18رج؟أرفاد،حماة:13

لعير.أح36:9رج؟ضروايم.ح18:34مل2

؟أح2ة91مل2رج:دعوة،هيغعبلام()قرب

91:.13

أورضلبم.هبكل:الربببت:14



إشعياول49

الكروبييم،!علىالجالس!إصائيلإلةالقدير

ضندتأنت.الأرضيممالثإلهوحدكأنت

رب!ياأذتينأمل17والأرض!.السمماوات

أقواليإلىوأشيئوآننهرعيتيلثإفتغ.وأستغ

اللهأنتآبهاليهيتلثأرستتهاائتيسنحاريت

جميغخربواأث!وزملوكإنرب،يانعم018الحي

ص-ص4ص

هيفا.النارفيالهتهاوالقوا91وبلدانهاالاتمص

أيديصمنغتهاوحجارةنخبابلتآلهإ،

صصهلم-ص

ينخلضنا،إلهناالرث4ايهاوالان"2.الناس

الرل!أنتأئلثكلهاالأرض!ممالل!لتعقميديه

.((وحذك

جزقياإلىإشعيارسمالة

25-37(:91مل)2

القيلثتثاجرإلىآ!وص!بنيإثتعيافأرستل21

إسراثيلإلةالرئث"إستجاقي:لةيقول

سمحاريتعلىقاتهماوهذ)22إ،لضلايلث

آبتةالبكرينكرتسخرص"تزدريلث:أش!ورضيلث

."أوزشليمآبنةعنلثبرأسمهاتميل،صه!ون

رفصتمنعلى؟جذفتتنوعلىكثرتقن2

?-ص
انا؟بعينيكشاجمخاتطلعتمنوإلىصوتلث

كلفى
علىعيرتهالذيالربدانا34هإصائيلقدوصى

تراكبيبكل:متفاخر)وقلتيىجاللثيسات

أطوكوقطدت،لبنانحباليرؤوسىصجدلت

أقصىإلم!وؤضلسث،سترير؟وأضل،أرر؟

ح.8ةأرج.أورضليمانجة،صهيونانجةة22

في)هكذاالئعوبسائرمياهأو:.غريبةمياثات25

التقليدية:العبريةفي:91:24كل2رج.ثرانمخطو!

الذى،سنحاربخلفأصرحدونتكلمهكذا.ميائا(

671.سنةممراجتاح
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فيآداراوخقرت!2.غاييماقجاهلوإلىأعالييما

أضياليجمغقذميبقزوتجففت،"كريبةديابى

تموزائذي-هوأنا:فآسقغوالأن26جمضر.

علوأنجر،الرمانيصقديمينودثرةكقههذا

المحصالمابلقذمص-الحاصرالرمننماتدك

سسكانهافيما37الحجالضمنيلالأتصيرحئى

الحقلكغشبئخرونعاحزون،قصيرةأيديهم

،سءكا

اتذواالس!طوحصوحشيشيىالاخضروكالنباب

.*ئفؤهقبلالريئييلقخة

ص،ص28

وقعودك،بقياجملث"عالم)اولكي

حكليئوهيجايخث،ودخولمجثوخرولجث

أذتي.إلىعال!اخ!رهاوصلالتيوغجرقيلث92

تينولجائاأطثفيخلقةأضمعولذيلث

ينها"؟جضتاثتيالالريتيفيوأر؟ك،شمقتيلث

غلامه))وهذ؟لجرمئا:إض!عياتاذئم03

وفيثبرىلةحنطةالعئنةهذهفيتأكل:للث

الئالنةالسسنةوفيمنها،يخلفماالثانييماالسئنة

-وتأكلونكروماوتغرسونوتحصدونتززعون

تهوفيأذرتيماينالناجونويعود31ثمازها.

ثقرهمويخلأجونالأرضيىنطجذوزهمتغرسون

ومنالتقيةتخرجأوزشليتمفمن32-قونين

القديرالرلثغيزة.التاجونيخرجعهتونجتل

قيلثعلىالرب4يقو،لذللث33هذا.تفعل

رو?

إليهايرميولا،المدينةهذ؟يدخللن:اشوز

قبلالربحيلفحه.عاجزون:أى.قصرةأبدبهم:27
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النصفيلاترانمخطوطفيهكذا.بقيامك:28

التقيد!ي.



37إضيا

عتيهاينصحثولا،بئرسبىعقيهابتقذئمولا،شهفاس!

ى؟3-ص2
منهاجاءالتىالطريقفىلكنسه.101
-،--ضرا

فأحس!3.يدخللاالمدينةهذهوإلى،يرجغ?إ

داوذأجلوينأجليينواختصهاالمدينههذ؟.

عبديمما3لا.%

أشوزجيشيينوقتلالردتملاذوخر!

الص!باحطقعفلما.ألفاوثمانينونجمسةألضمئةإ

فآنصرلت37.هايدةجئثاجميعاممانواأ

عاصمتيماإلىراجعاأشتورمليثسنحاريمبإظ،-

يسروخمعتلإفيساجاهؤوفيما3.نينوى!

وهربابالسئيضآبناةوش!رآصرأدرمللثقتله،إلههصأ-

."نهمكاآب!هآس!رخاونومقل!.-أر)را!أرض!إلى

وشفاؤهجزثيا!رض

1(أ-اإ02مل)2

مرضاجزقئامرضنالأئامتللثوفي38

آمومىبنإشتعيافخاءة،الموبعلب!أشرلت

وصيتلثضغالرب،:"يقولاةتهوقاكالئبيئ

05داللثشيفاءولاتموثلأئكتييلثلأهل

الرلتإلىوصلىالحائ!إلىوجههجرتيافأداز

سصد،45

بالحقاماقكسيرلتكيفربيا"اذكروتال3

بخ!تبالخيرغملتوكي!،القلبوسلام!

مزا.بكا!جزقياوبكى(إ.مشيئيتث

وتل5"ازقثلإشتعيا:الزب!فقاز4

أبيلث:داؤدإلهالرب4لثيقوليجرقيا؟

و،ء+ص

اطيلاناوها،ذموغلثورايثصلاتلثسمعث
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مللثيدينوانمذك6سنةعثئرةخمسىأئاملث

ءيب*ص8دء

انىعلىوالغلامة7.المدينةهذ؟واحمىاشوز

ءص-ء،

علىالنهلأر؟ائيهؤ8بيماأتكفممااحقتى

غثرآحاز"القيلثبثاها!ئتيالذزجاب

يظفهاالشمسىفرتجعبالوراء.إلىدرجات

ترتتها.كاتتدرجاتغشئر

وثئفيئمرض!تعذماجرلئاكنتةماوهذا

مرصه:من

أيامي:عزفيأقلحت

الأمواقيءعاتمإلىذاهبأنا

أئامي!دقيةحرمنيالربىلأن

الزب2أرىلنقلت11

الأحياء،أرضيفي

بعاالبثترأنظرولن

الفانييما.ممكالأجمنذ

عتئوآنتقلقسيهنيإنققغ12

الراعيكخيميما

حياتيطؤيتوكالحايلث

النولي.يخآوقطعتها

تفنيني،وليلانهارا

ه!.الضباخصحئىوأصر!13

جمظاميئهثمبمكالأسلإ

تفينى.وليلاونهارا

-!دص3

كالنونهازتزق14

كالحمامه،وأهدذ

الغلاهإلىالنطروين
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:قراننحطوطني.الآراميةفيهكذاأصرش!.ة13

الله.الىحزتاينوخه:تهثي3.الصباقيالموثيحصدفي
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تعحتعينا!ب.

رب4،ياأنائتضايق

أعيمادي.رعقيلث

لتسشيب*أقو4ماذا15

فغل؟اتذيوأنت

أثاميجميغأقصي

.مرارةكل!ابنمسى

مجيا،لأجيلثقلبي

رب!.ياوحذذلأجيك

حياتيوأفيفآشمني

5.هناترارتيلتصير17

نفسيخمط!تائذيأنمت

الهلافي،هاوي!يخأ

طهركوراةوقئحت

خطاياكب.جيئ

رصث،بابحضذكلاالأموابعاتبم18

تمحذك.لاوالهاوية

الهاوييماإلمطتهبطونوائذين

تأماطث.تثقونلا

تحمدفئوحدةالخيئبل91

اليوتم،أحقاكيثقما

البث!ندخبروالأد!

.الأجيالمذىبأمانيك

خقضنىك-لا02 لعارب

يخملإكونس!حفنغئيئ

يناحيامصئاأكاطء

ربلم.ياتييكفي

"خذلجرقئا:إضتعياتاكذيلثوقبل21

فتشفى((،القرحةبإوضفذالتيزمققرصما

ء!"وء-كاص32
اقلإرانيعلىالغلامة"ما:ساله!جرتيانو

؟"الرئثتيحبإلىأصعذأن

البابليينمن2وفد

12-91(02:مل)2

بلادانمرودخأرش!لالأئامصيلكوفي93

حرقجا،إلىوهدايارسائلبابلميل!للادانبن

جرقئاففرخ3."وتعاقىمرضىأنةسيئحين

نفائس!هخزالنإلييماحملهاالذيالوفدوأرىيها

وأسيحهمكي!بموزبسخوأطيالبوذهحبمفضةمن

إلأثيةلا.ضحمتوذجمهفييماذيلثإلم!وما

مملكييما.ساثروفيتصرهفيحيزتياإياةأر)هم

3ءته:وتاجرمئاالميلزإلىإشعيافجاة3

جاؤوا؟"أينلىممثالقودهؤلاءللثقاك"مماذا

مرو،تحيدةأرفيين"جاؤوا:جرقيافقال!

؟((قصركفيزاوا"ماذا:إثتعيانقاك04"بابل

ص

زاوه،قصريفيكلشيلاكل:حيزقئافأجالت

".إياةأريتهم3إلأخزاثنيفي5شيولا

الرد!قىل!إسمغ؟لجرقئاإضصعيافقال5

ماكلبابلإلىف!يهائحقلأئائمستأتي6:القدير

اليومهذاإلىآبا"وكآدخرةيماتصركفي

صليلثآينتيذفم7يئائذتنيلثبعفىويؤخط7

".!بابلمللثقصرفيخدمافيكونون

والزجمةقراننحطوطفيهكذا.للربأقولماذأ:15

الآرامبة.

.اح2ت02مل2رج:9301

،ا-24:516مل2ا-7؟:اداقة7

.01!36أخ2



93إشمعيا

قاتةماأحت!ن"ما:لإش!عياجرقئافقاك8

نفسيإ:فيطنلأئهريسايك((.علىالرب،

".أئاميفيوأمنسلام"سيكون

شعبهيرحبمالوب

الردثيقولا،شعبي،عزوا،عروا54

إلفكبم.

أوزشلبتم.قلحتط!بوا

تأديبهاأئامبيهايإتشتروها

إثممينآريمتتعفاوبالقفير

للىلثوقتوبأنها

".خطاياهاتجزاءصعفيتي

البرية:فيصارخصوت3

الردتطريققيئوا

البادييمافيمهدوا

".لإلهنافويضادرئا

يرتعغ.وادكل4

ينخمف!-وتلجتلكل

قويفاالمعؤقييصير

صتهلأ،الأرضيوؤعر

الربورمجافسظفر5

معا،البشترجميعويراة

!.تكلتمالرلثلأن

أورشليم:تب.الكاملافئأو:.ضعفينت0402

ئبنمثلوهيشخصكأنهاأو!شليمعنالنبىينحدث

الله.

:23،يوا:3؟مرا3؟ت3متتردفي3:
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الشب.كلأوة.تكلمالربلأن5:

24-25.ةاابطتردفي6-8:
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!

.ااقرا":قايلصوث6

،?كل
اترا"ء"ماذا:فقلث

عشببثتركل

.ولبقا،وةالحقلوكزهر

جمثقفماوبذويييتسن

الرلت.ينتهابتسمبما

إلهناكيمةأفا8

الأبد.إلىتبقى

عاليجتلعلىإصقدوا9

صهتون*!مئسئرييا

ئدؤئا،صويمبمإرقعوا

أورشليتم!متثئرييا

تخافوا.ولاإرتعوة

:تهوذالقداينقولوا

إلفكمالزب!هؤها

قاضبة.ودراغةآت.إ

لكممكافأتهكتقدمه

".مغهجزاءةومج!مل

كالراعيئطعاتةترممماا1

بذراجمه،جمغازهاويححغ

جضي!فيحملايحيلها

قهل.علىمرصعايهاويقود

بكفهالبحاز!كاكت!12

798

.اا-ا.ةأجق

.وبمثرىصهيونياا!عديأو:.صهونمبث!رىيا9:

القوةإلىرمزالذراع.بابلفيالمنفيينإلىئلمح؟01

.22:12رؤ؟62:11رجتفعلالتى

11.ت01يو؟15ت34حزقت11

النص.قرانمخطوطفيهكذاالجار.كالمن:12

.الاه:اتقليدي



898

بالحث!بر؟السئماوأبوقاسى

الأرض!ترال!بالكيلكاكمن

بالقبال!الجباكوقئن

بالميزالإ؟الئلاكوؤرن

الردث،رص!أرضتذمق39

عئقه؟تهأوكمشير!

فأفقضهالردثآستشازةمن14

الغدلي؟سبيلوقداة

صعرفةالردثلقنقن

القفمص؟طريقوأرا

دثو،منكنقطةالأممما15

ميزالؤ.فيوكعار

فيهاماكلالبحر*وجزر

تنقف!،الئرالبينكذز؟

للوقوبكافغير*ولبنان16

للمحرقإ.حيوانهولا

د!17
شي5كلاجمندةالشعولبجمج

وقراغ.عذمحسبايهوفي

اةشكلإفمقى8 اللة؟تشبهود.

بإ؟ئعا؟لوتهثحت!وأقي

الضمانعتسك!ه%ييمالى91

بالذهبالمحائغوئغ!ث!ي!

المضيما؟!ينبستلاسيلويرته

فقيراكانمنتختارةأوآ1

إشعيا.!ا

2*2"ءس
السوستنخرةلأخشمبامق

ماهراصايغاتهويطلب

يترعزئج.لاتمثالأئقيئم-

سممعتم؟ولاعيمتمأتا21

التدةكانكي!تقغكمأما

؟الكونأسحس!م!نوفهمتم

الأرضي،قب!علىالجالسىهو22

،كالخرادتحتةوسئكائها

كالستتارالسئسماوابتبسط

للحمكن.كخيضؤويمذها

شي:كلا!الفطماةمجغل

كالقباء.الأرضىوحكام

وينررعواتنغرسواإنما

الأرضيى،فيجذورهموصل!أصل

ويي!سوايجفوأحتى

كالقش!.الريحوتحمقهم

القاوش:يقولالذيلث25

وتعابلونني؟تشثهوتني"بضن

وآنظروا!عيوبممإرتعوا26

هذ؟؟ال!ئماوابخققتن

واحدةواحدةنومها+يعدمن

بأصسماء؟جميعاوتدعوها

وجبزدصتيمافدت!تيماولفائتي

أحا.منهايفقالا

لينفذالرباختارهالذكطالإنسانأي:ثيرة13

ح؟41:2رج.فارسملككورشإنه-مخططه

متبرعلحهأ!أرة)الرب(عمميرأكلي،46:11

16..ت2كورا؟34تأاروقماالذ.

كلوندل+4-66ففينردعبارة:البحرجزر؟15

البيدة.البحرشعوب

لنان.جبالتفطيالتيالغاباتأيةفين:16

ح.01:34رج

92.:17أعق؟91

.الحكامأو:.القضاةأو.العظماء؟23

جيثها.:حريخا.نجومها؟26



تعقول!؟ياتزعمفلماذا27

إسرائيل:ياتقو4لماذا

الرتعلتخفى"طريتي،

؟"إلهيتجقلهوحقي

ستهـمعحتأمما؟غرفمتأمما28

سرقدي،إلهالرلثأن

بكام!ا.الأرض!خلؤ

أباايكا!وولايتدبلا

؟الإدراكعلىيعصىلىفهمه

قؤةالفتذقييمنغ

آحيمالآ.القدر؟فاقدويزيا

وتتغبونيكيفونالمتيان03

،الغياءي!تسفطونوالثثبان

الرلثتيرخونائذينأئما31

الدوامعلىقواهمفتتحاد

صه

كالنسولي.باجيحبماويرتمعون

كضوأإذاتتغبونولا

ييهقون.ولاوتسيرون

دفمعبهيطمئنالرب

البحر.جزر"ياإليئانصتي14

ال!ث!عول!.أيهاعزائمكمجذدوا

وتكفمواالأمامإلىإقتربوا

القضاء.إلمطجميغاتقدموا

القشرقي،ينالوفىءأثقفنتن

خطوؤ؟كلفيالئصرظمتاة

جاتي.وعيرةمصريتأيطرتحما.:27

.ح04:15رخ:جزر:1401

بانتصاراتهاشيرالذيكورشإلىإشارةةالوفي!2

41و84إشعبا

أماقةال!ئثعولتهزع!قن

له؟الصدكوأخضغ

يستيميما،كالئرالبتجعلهم

بقوسييما.إلحذزىأوكا

سايماويمرتطردهم

قذماة.تاسئهالمطريتيفي

الأعماكهذ؟عيئتن4

التدء:ينالأجياكوخاطت

؟"والآخر4الأؤأنا.الربوأنا)ا

عملت،ماالحرر5(ارأدت

ا.شدياخوفافخافت

بكاميها،الأرض!وآرتغذب

إليئ.وأقتتتفآقترتت

تغاس!كانهايتعاؤن6

الأخر.الواحاويشتخع

الضحائغ،يشخعالئحار

اشئدال!اعليالضمارل!ادوالحا

جتا"."تلحيمه:ويقول

.*يترعرعفلاالتمثاكوستم!روا

،عبدياشرإئيلياوأنت8

آخترئة،اتذفيتعقولثيا

خليلي،إبراهيتمتسلمين

الأرض!أقاصيينأخذتهقنيا

أطرايها.أببينودغوثه

عبدي"أنحت:لهوقلت

رفضته.وماوآخترته
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مغلث،فأنانخصالا0

إلهلث.فأناتتخترولا

وتضرطثقؤيئلثأتا

ستدئلث؟الضادق!وب!ميني

عليكغضبواائذينها11

،وينهزمونالعازتلخففم

يخاصممونكائذينوجميع

.ويبيدونشيءكلايبمون

تجدهم،فلاعخهمتبضا

يحايىئلث،تنشلاشىوكالغذمص

ييميمك-آخذإلهكالربدأنا13

نصيرك.فأناتخ!لا:وأقول

كل"-رو.ة-لاا4
تعموبياضعفلذمينلح!

إصاثيل.ياالقليلعددكوين

الزب!،يقو3نصيركأنا

".فاديكإسرائيلفدوس!أنا

جديدانوزجاينك5!سأجقل

بأسنالط،مخاداويكون

وتسخقها،الجبالفتدوسى

ول،كالئبنالثلاكوبحغل

الريحعفتحمفةئذربيما

،تبديذاالزوبعةوئباذة

بالربورأنتفتبثهجع

كل4كلء

أمراثيل.بقدوسيىوتفتجر

إشعيا!

ومن.يحقوبدودةياأو:.يحقوبياضعفكمن:49

كطوطق)كحااصائيلجثةباأوة.القلبلعددك

نحوالفرببهيقومعملأطمنحن:فاديك.ترأن(

إذانعلألهيؤمنأو9-17(ة)عد!3لهيخننقمترببه

إذامجررهأو"ا(:12-3:4)ارعفدونمنمات

7،-94(-،23-28ة،2الاعبذابيع

:15

:91

:21

عا9

22!

البلىء

والبايسونالقساكينإذا17

2،ماينومما2ماطقبوا

الغطشي،مينجفتوأل!يتئ!م

أخذلهمولالهمسأستججم!

إسرائيلإلةالردثأنا

الروابعلىالأف!زفأفتح18

الأودييما،وسئ!فيوالتضابيغ

ما:ئخيرةالقفزواجغل

،مياهمنابئالقاجقةوالأرف!

البرييد!فيوالسئنطالأزروانمئي91

يتول!لزازشجاوأ!لآيش!وا

كلص

الضحراءفيالسنديانواطيع

جميفاوال!ثمربينوالس!رؤ

جتااويعلمواالبشترليطر03

جميغاويفقمواويتأهلوا

ذللثصتغتالرب2يذأن

خلقه.إسرائيلوقذوش

الربديقو4دعواكمقأموا

يعقوص!".ملل!يقولوحححكم

يحذث.ماقذموهاوأوصمحوا2

ال!دء!ينجرىماأعيمونا

ئنتهاة.ونحر!تفتأمتة

الآتية.الأحداثأسمعوناأو

بعد،ينسيألمامالناأعينوا23

.ح27!28رج

.الخضرةدائمشجر:الآس

؟14ير8:أرج.اللهشبعليدل؟يعقوب
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إشعياأ

%لهة.أنكمفتعتم

أوشمراخيرأإعضلوا

ونرىجميعافننظر

ثن:،كلاأنئمائكم(2

كالغذمأعماكموأن

يختآركم.الذتيهؤوملعون

ل!/"25،

نتاتي،الشمالزيناتهضه

ير4

باسييما.اناديالشمسيىمثرقيوين

وخل،كانفمالحكاميطا

كالطيؤ.يدوسئهمالخزافيويثل

نعقم،حشأخبرمن4أؤقن2

صابق؟هؤنقوكحتىقيلوقن

معلق،منومما،مخبممينما

لأتوايكم.سايع!منوما

ضهيون!أخبزقن4أؤأنا

تشيرا.أورشليتمإلىوأرستل

أحا!،أرىلاالآنلكني28

سثجراهؤلاءينأجاولا

بكيمبما.3ئجيثسألئةإذا

باطل.ج!ميعاهمها

هبا:.وأصنامهمعدماعمالهم

الربعبلى

اسايا"،أئذيعبدي"ها42

،حمهونديناأو.باحميدحطفي،أو.،صتأدأ:25

اضه:.يأقي:العبريةفي:يطأ(.قراننحطوط)في

كور-!.إلىجديدتلبم

هم.ها!العبريةفيأخبر.!ن:27

؟3:17،17:5تفيترد؟4201

35.:3:22،9لو،11:ألر

42و4

به!ورضضتآخترتهلموائذقي

عقييما،روحيجقفمت

46

".بالقدليللاقمصفياتي

صوتة،ترخولايصيخلا

ضراخة.الشئارجصفيبسبقغولا

يكسيرلاقرضوضةتضبة3

ئطفى.لاخايدةوشئعقة

بالقدلي.تقضيبأمانة

ينكسيرولاتلويلا4

الأرض!،فيالغدكيقيتمحئى

.+ال!ثئعودبرجاوف!ثتريعنه

الردثقالمماهذا

وناشيرها.السمماوابخالق

خترايهايغالأرضيىباسيط

الحيا؟نسمةشعيهاوواه!ب

ف!يها.!يل!ئاثرينروخا

ضذدتفيدغوخمثالربدأنادا6

وخفطتهث.بتلإكوأخذت

لل!ثتعودبغهذاجغلتلث

ء،"الأتملهدايةونورا

العمياء،العيرنفتفتح

السصجودزمنالأسرىوتخرج

الحبوسينالطلمةقيوالجالسين

أصيثوهذا،الزبوأنا8
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2
،تجديلاخراعطيلا

تسبيحى،يلأصنامصولأ

+ولملآ-

ياتييمافاخبركم،ضىمضىما9

بيما".اسمعكماتحدتأنوقبل

الحمدن!ثديد

،جديذانسثميذاللرل!أنمثيدوا01

الأرضيى.أقاصيينتسبيحة

في!وماالبحرلتفحج

سصكايها.كلوالحزر!

صوتهاوالحدنالمفارلتزغص"

قيداز.تنوتسكنهااتتيوالدياز

سايغ،مديخهسمكانليرتثم

.طيالجبالير؟وسيينوليهيفوا

مجااللزدثليعالوا12

البحر.جزرلنيلهويهقلوا

للمتالييبرزالرب!13

.يثورجئاركمحايىلب

عالئا.ويصر!جهيص

أعدايإ.علجتروتهويظهر

الربد،يقوذمتكت"طاتما14

نف!ي.وض!طتوضمت

تيا،كالتيأصيحفالآن

وأزفر.جمثقهاوأفغ

والئلا33الجبااخرئ!15

روكل3،

اعشايها،كلواتبس

تنثتفالأخهازوأجغل

42إشيا

تجف.الميا؟وبحيرالب

تجقلرتهـاطريقفيالعميانأقود16

بها،لهمعهذلاته!الكلك

أماقفمئوزاالظلمةوأجقل

مستقيمة.المعوجةوالطرقالب

لشعبي،أعملهاا(موراهذ؟

.اأباأخذلهم!لافأنا

تماثحلهم،علىالفئكلونأما17

%لهئتا،أذتيللأصنامصالقائلون

ويخزون.يرتدونالوراءفإلى

بشعبهينددالرب

!آسضعواالصمم"أيها

!وأبصرواآننهرواالعميانأبها

،!عبديإلأأعمىكانتن9

أرسملته؟ائذيكرسوليأصئمصأو

آخترئةكائذيأعمىكانقن

الرتث؟أناكعبديأصئمأو

ئلاجأ،ولاطوبلأينطر03

".تسقغولأويفتغ-أدتيه

شعتة،ئبرزأنراضئا"الرب!كان21

وأكرتها،الئريعةعطتملو

ضسلوفيقنهول!لحدبلكنة22

الخقر.فييالمأويغ

الحبوسي.فيكلهموخبثوا

منمذ،ينومايتقبون

س!لبهم.ير؟ولاويسقبون

ح.0104:15:ا!در:رخ

:الصخرةأو-سالىالدو.منعربيةقبيلة:قيدار:11

.14:7مل2رجالبزاء.:احمها.موابفيحصن

اسرانيل.شبأي:رسولى،عدي:91
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الكلاتمهذايسقعقنفيكمهل23

سأقوذ،يماوبستحغوبصغي

للسملب،يعقودتعزض!م!ن

؟-الئاهبينإلىإسرائيلودخ!

إلييما،خطثنااتذيالربوهؤأما

يثربعيإ؟وستماغطرقهفرقفشا

غضييماآحيداتمعقينافضب25

الحرولب.ينخضناماقوليفي

عيفناوماضودبكلينفألقتنا

نعتير.ولموأحرقنا

ا*صبايعدالرب

الرئث:قاكمماهذاوالآذ43

تعقول!،ياخققتك"أنا

حبلتلث،أنا،اشرائيليا

أفتذيتلث.فأنا!ؤ!،لا

لي.وتجغلتلثسميتلث

معلث،فأناالمإ؟فيعبرتإذا2

.تغمركفلاالأفمايىفيأو

تكويلث،فلاالتايىفيسيرتإذا

يحرتك،فلااللهيبسفيأو

إلهلث.الردثفأنا3

صءو،فى

ئخلضلث.إصائيلقدوس

عنلثيديةجمضرتجفت

منل!.بدلأوس!بأ!وكوسى

علىعزبزأكختولقا

الح!ة.منقريبةنطقة:سبأة4303

14.:45رخ

خ.41:22رج.جرىط9:

43و42إشيا

أح!بتل!،وأناومجيدا

لاخفضلث،شمعو!بعنأتخلى

!ء

حيايلث.ينبدلااقمغن

مغلثافأناتخ!لاه

بتسليث،آتيالم!ئثرقيين

شتاتلث.أجقغالضغردبوكليئ

هاقي!:لل!ثمماليأقو64

ت!متغ!لا:وللخنولب

بعيد،ينبتنبئحئني

الأرضي.أقاصيينوبتناتي

بآ!ييدغىمنبكل7

وضنعثه،خلقتهوضجدي

عينالإ،وتهالأعقىوبالشئصب

،2ص

".اذنالبولهوالاصم

للحربشاهدإسرائيل

الأقم،كلياإجتيعوا9

ءص
الشعولب!جميغياواحئ!ثيدوا

يخبرناآلهيهمينمن

قبل؟مق"جرىماويسمعنا

ذعواهم:يبزرونثصهودهمأين

خق.هذا:ونقوكفتسقغ

الرب،،يقولاشهوديأنتم01

أخترلمتةاتذي!عبديذرءلة

بيؤامنتمحميمتملأنكم

هؤ.أناأفطوقهمتهم

إلهقبليينكانما
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انيقبرالبعض.اسراثيلشعبأكط.عبدىذرية:01

2!أ.:41رخ.كورشعلىيدل،"عدي
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!تعديينيكودنولن

الربلا،أنافأنا11

غيريمخلم!ولا

وأسقع!سأ،وخلصستأخرت12

كريحب،فيكمأناومما

اللةأنا.الرلثيقوذشئهوديأبئم

هؤ.أناالتدبوين3

تدي،ينمخمذلا

".أعتليماهردولا

بابلمنالنجاة

الرب!قالماوهذا14

إشراثيل:فذولمىفاديكم

بايلإلىسا"رسيل"لأجيكيم

أبوايها"تغاليقيحطمتن

نواخا.شعيهاترنيتمهـعقل

قد!وس!كم،ب!الرناأ15

".وقيككمإسرائيلخالق

الرب2:قاكماوهذا16

طريقاالبحرفي"فتححت

مسيكاالعاتي!الميا؟وفي

وفرسايإ،الغدؤلمركباب17

،الأشيداءويىجالهيخنو؟ه

قياتم،ولاجميغافسقطوا

سص،-

انطفاواءخايد؟كفتيلبما

مضى،مماولذكرلناماليهن18
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*.فيهوالتفكيروللقديمص

جديذاصايغأناها91

تعرفونه؟أفلا،الآنفسنشحا

طريفا*أشقالضحراءفي

ص4

الانهاز.اجريالقفروفي

ئمجاني:البرءييماوحودق2

،الئنعاموبناتالذئالث

الصحرا-قيميافاأجريتالأني

السفختار،شعبيلأسقيئ

لي،ص!رتةائذيالشئع!ب21

لي.وئهللفئخذث

تطلئني،لميعقول!يإ22"وليهئلث

إسرأئيل؟يامحنيتجبصتفهل

محرقايلثيشا؟حئتنيقحا23

بذباثجلث.أكرمتنيولا

بتقدمإ،ألرمتلثمالرأنا

الحخويى.بخرقيأتغبئلثولا

بالعضيماليتشترلمشاة

ئريرني،لمذبائجلثشحمصوين

بخطاياكألرمتنيأنحتبل

بآثالجث.كثيرأوأتعبتني

معاصتلث،المماحيأناأ!ا2

لأجلي-أذكرهالاوخطاياك

معافتتحاكمبهاذكرني

تترز.حئىئرهاتلثوهاب

الهاربينالعبريةفي.اللاتينيةفيهكذا.مغاليقة14

السفن.على:اليهوديالتقليدفيالعبريةفيهكذالواخاش

ح.22؟41ر!:18

العبريةةفي.قرانمخطوطفيهكذاطريفا.ت91

.أكازأ
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إلىخطىالأؤذأبوذ27

.*شرايعيعقمواورءؤسا،وك

مقدسي،دنسواأعيانلث28

يلقلافيتعقولتتسلنأستصث

."للشثتايمصإسراثيلوتني

،عبدييعقول!يا"فأسمغ44

أخشتهةائذيإسرإئيليا

صتنغلث،ائذيالرب!أنا2

نصيرككانصالرجموين

،عبديتعقولبياتخصلا

آخترته:اثذي"7إصرائيل

كل43

العطشالبعلىالمياةافيض

القاجقإ،الأرضيىعلىوالسميوك

دز"ييلثعلىروحيوأسكث

تسيلث.علىوتركتي

الاخض!ركالفبال!فتن!تون

الخداوليضفافيعلىوبهالضفصافي

للرب"،أنتميأنا:يقو3هذا

يعقول!،بآسمصنفستهوي!قي

للرئ!أنا:تد؟علىيكتبوذاك

((.يهيتهيحغلوباسراثيل

اسراثيل،مللىالرلثوقال6

،4
القديروزبهفادييما

الآيخر،وأناالأؤذأنالا

،26ت25تكرج.يعقوب:أي.الأولأبوك:27

منممثلوك:أو.رؤساؤك.34-:12هو،27:36

يمثلوك.لأنأهلأعادواماوأنيا،كهنة

الشقيمومعناهيشورون:أو.ايعرائيل:4402

33،5.26:!ا،32:نثرجيعقرب()عكى
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"غيريالكولبفيإلةولا

هذاطفلئعين؟جمثليقن7

لي.وتعرضمهبه*وثيتقذة

الرمال!قدي!اصينأنتاقن

ستحذث؟وبماحذتبما

ترتاعوا،ولاتزتجبوالا8

وأختريمم؟قديمينأعلمئكمأما

؟غيريإلهينهل،ضحهوديأنتم

بيما؟!غيصتمماخالقينوهل

الأؤلانبعبادةالسخرية

!هكل7ص

وما،باطلكلهمالتماثيلصسنعواأئذين9

لابأنهاعتبهاشئهودوهم.فييماخيرلابيمايبتهجون

يسبلثافمن0!لخيزيهمفيا،تعردتولاترى

وتن11؟جمباديهينخيرلاإلبماصوورفييمثالأ

بشتر؟يصتعوتهوائذينتخرى؟ألاتعماة

!دكلءص"
فمتزل2،للقضاويحضرواكلهمظججتمعوا

يصمعادأفالحا2مغا.والخيزيالرلمحببهمص

وئهيئهالخمرفيئفلبةالحديد،ينالتمئاك

تجوغحئىالقوي!بذراجميماوتصوكهبالقطايىقي

فتتعب.ما!يشرل!ولاغزمه،فيخوز

الخيطيما.الخشتبينيصتعهوالئخار13

ويستؤي!،الخثتحبفيعلامةبالمخرليويضع

شكلعلىوتصتغةبالبيكاروترسسفةبالإزميل

ورئما14.البيوبفيليوضغبثتلأوتجماليإنسال!

والحفوطالس!رؤأختازألي،أرزايصناعيهتطغ

.الكونشىكلأوشبدالجنودلربلقب:القديرة6

،17:ارؤ:ق؟48:12رجوالآخر.الأولأنا

.13ة22

العبرية.فيلا،اليونانيةفيهكذا.وليتقدم7:

صخر.من:أو.خالقمن:8
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الصحوترغرس!أو،إلغالبأشجارمنوس!واهما

للإنسانييكونبعضه15ينميهحتىالضطروآنتطر

وبعضةجمرهعلىخبرايخبزأوجمإيتذفا"وقوذا

ورتما16.لهويسحاإلهاسةيمثامنهيعقلالآخر

ويشتغتحمابالناهـلتشوقيالخ!ئتمبيص!أحرن

."نازاوأرىأتذفأأنأهنأ"ما:ويقوكوتتذفأ

إلبمايمثاكينهفيصتغالآخريصفةوأما17

"أنقذني،:ويقو4ويممقيويركعلهويسحا

"!إلهيفأنمت

القةلأن،تفقمونولاتعتمونلاهؤلاء18

تفقموا.يئلأوقلوتهميبصروا(سلأعيوتفمأغلق

جمفمغنفيقول،قليإفييتأئلمنهمأحذلاا9

وحتزتبالنايىالخ!خعبيص!"أحرقت:و!فم

والآن،وأكنمثتحفاوشتؤيثتجفرهعلخبرا
لجذجأسحافكيصوثما؟تقئيي!ينأصتغأ

تلئةضللة،رماداتقتاتأنتهخير03؟"شجرة

إله"هذا:يقو4ولانفتهينمذفلاالقغرور،

وتاك21بتميني؟"أناضنعتهأتاكا؟بلى،

الرثث:

ياتعقول!،هذا))اذكر

:عبدياشراثيليا

لياعباجتلتلثأنا

ا.ءأباأنساكولن

كاصص22 ضعاصتك،لحئحالبمحوث

.خطاياكجميغوكالفمام

اسرائيل،ياإلىإرفي

.((أدتذيتكالردثوأ!ا

فغاتفالردثالسئماوالثأئئهارئمي

الأرض!!أعمانياوآهيني

ت3الجباأي!تهابالترنيماصإنذيعي

أشجايىها!كلالنابالتأيتها

يعقول!،آفتدىالرب،

تضخذ.إشرائيلوفي

فاديل!،الربلمأنا؟3

جملتلث.صالرحمونحا

شيء.كلصحعتالردثأنا

وحديالمماوابنشترلث

بنفسي.الأرض!وبس!طت

الكذابين،أقواذأبطل!ث25

الغرافيناحماقةوأظقرت

الحكاء.ححجعدحض!ت

جهاتة.تعرتهموجعل!ت

!عبديكلاتمأثتث26

زس!ك.مشورةؤلفصث

سا"غئرفي،:لأورشليتمأقول

خرايحلث.سأبني:يهوذاولمالب

إنمثت:إطبحروأقوذ27

أنهازك.تجففتأنا

شعبيإزغ:لكوزشىوأتو،28

أشماة،ماكلؤتفئم

،ء

سابنيك":ولاورشليم

!.اسس!ممكسأضغ:وللهيكل

مخطوطفي.ابقليدىالنمىفيهكذا.أناكولن:21

أملي.ثخيبلن؟أو!القديمةوالزجماتقران

.عيدي:الاراميةحبأو.عبدية26

ا!كل:نجاء.2!:4ارجتكورض28:

.2؟أعز23،ة36أخر!2
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كوودقينتلىبالرب

اتذيلكورشنالرب4اتقاماوهذأ45

س4

الشعولتلهليخصحصب!صييهوأخذميكا*معمتحه

أماتهيفةتحتىالملوفيس!لطانويضج!

"أشر2:الأبوال!وجههصفيتغققفلاالقصارقي

وش4

مصاريمواحطم،الجبالفامهاقداملث

5ء
واعطيلث3الحديدمغاليقواك!ير،النحاسيى

أنانيأفتعقم،المخبأةوالذخائرالافيتةالكنور

لأجل4.بأسمكدعاذاتذياشرائيلإلهالرلث

دعوتلث،آخترتهائذياىائيل،عبديتعقول!

ولاالرممثأنا5.تعرتلاوأنتويهنتيلثبأسملث

يرشاخألسسئلث.إلةيوتجذلاوسيواقي،آخر

تشرقينالبثرلتعقم6تعرفنيلاوأنتالمفلث

الر!ثأنا.غيريإلهلاأنقغريهاإلىالممئص!ي

للأفى،و5-ص،

الظلميما.وخالقالنويىمبلإعانا7.اخرولا

صايغالردثأناالثقا-.وخالقالقناءوصايغ

((.كلههذا

ولئمطر،قوقجمنالسمماواتأتتهاهقي8

الخلاص!فتن!متالأرض!لسقجح،.غدلأالغيوم

و!صص
كله.هذاخلقتالرب4انا.الحتقوتنمؤ

ينخرتةوهوجابقهيخاصمملقنويل9

ماذأ:لجابيهالطينأتقوذ.الأرضيخرفي

تداتي؟تعورةعمفلث:تهيموذأو؟تصتغ

تيا؟"))ماذا:لأدبيقوللمق"اويل

؟"تيدين"مماذا:ولامرأة

فذويعنالقديرهالرلثقالما"وهذا

كلقبكورشلقب.كرسهأو:.محه:4501

2:2.44:28(ق)مزجرذاملك

.02ت9رورج:9

تسألوتنيفكي!،تجتلتكماأنا":وجايلهإيرائيل

أنا12؟يداقيتعقلمافيعليؤلمشيرونتنىعن

يداقي.عقيهاالبثتروخققتكلهاالأرضنصنعت

كلو!?
نجوجمها.جميعاضاتواناال!ماوابثرتا

تهوتس!رثالقدليعلي"كوزشنحقلثأنا13

ويطيق،بثمؤلامدينتيتبنيهؤ.طرييماجميغ

1(.يرشؤةلاأسراي

يذتجنييما))ما:لشعبيماالربلمقاكماوهذا14

ورجا3،للثيكونكوشىشكسيبهومامضر

للثويكونونإليلثتحبرونالقاماب3ألالوا،سبأ

للثويمخدونبالقيوبك2ورايب!ونعبيدا.

إلهقن،آخرولامغلثالله:وقائلينضايىعين

."سيواكل

إسرائيلإلةيا،ئحتجبإلهخفاأفت15

جمييغاالأصناتمتصشعونوائذبن16الفختم!

اسرائيلشصبأما17اعار.واالخيزيلجقفم

ولاتحزىفلا،أبدئاخلاضاالرب،فختضه

الأبد.إلمطتخخل

خالقاللهوهؤ،الرب!قاكماوهذا18

!دبتهاائذيوصايعهاالأرضيىوجايلالس!ماواب

الرب2أنا)ا:للعمرالطلل،للفراغلاوأوجدها

فيولاالجفيإ،فيأتكفملا91آخر.ولا

لذزئ!أقوذولا،الأرضيينتظيمءقوجمعء

أتكلمالزب!أنا!الفراعحضثاطلبوني؟يعقول!

رو2

خق.هؤبماوانجيربالصذقي

أيها،جميعاوتقذمواوتعالوا02"إجتمعوا

.خ4:6!ارض!.يرالقد:11

.ح2ت14رج:كورش:13

ش!.34:3رج؟سبأ:41
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ائذينأجقلما!اأتمص1أيديينالناجون

لاإلمإلىويقعلونخشتبينيمئالأتحملون

فتتشاؤروا،لهموأعينواأخبروفم21يخلم!.

جرىبماءقديمينأسقغقن:تيتهمممافي

ولاالرلثأناهؤأتاالرمالإ؟ذللثينبهوأنبأ

ضختص!عاد،إلةولا،غبريإلةلاآخر؟

سيواقي.

شئعولبجميغباتخفصواإلي22"تعاتوا

أذمتصتبذاقي023آخرولااللهأنافأنا!الأرضيى

يناكيقة،الصذقيخرجتميفميئ،صادقا

ستحيفويى،ركتإكلليشتنخني:ترجعلأ

القدلوحذةبالرلث:ويقاذ"2يمالؤ-كل

عقييماالغاضبينجميعيحيلم*وإلي!،والقؤة

ا!مرائيلذربيماكلتتبرربالرئت25.خاجمعين

إ.يفتحروونوبه

الأصنامشط

تبو"،وأنخنىبيلالإلهكغ46

والحهاثم.الوحوش!ثقلهماعلىفحملتهما

معا.وركعاإنح!نيا2

ينحوا،أنتقلإرالم

ص.السيإلىحملأخملابل

الرب!:وقاك3

يعقولب،بيتيا"إسمعوا

اسرائيل،لمجت!بقحةيا

الشعوبكلأنيعنىهذا؟14:11رورج:23

بالأمانة.ويعدونهلهمسيذابالربيعزفون

.تراننحطرطفيهكذايح!،.وإليه:24

البابليين.لدىإلهنبوة.البابيينإله:بيل:4601

و6

الرخيمينتحفلتهمتنيا

!!الولاد؟ينشأنهموزقصت

هؤ،أناشيخوخيكمإلى4

سأتخفلكم.شتيبكموإلى

ش!ابمم،لذقعمثصتعئكمأنا

واتخيكم.أتخملكيموأنا

وتعا؟لوتني؟ئشبهوقيبضن

فتتثماتة؟ئمئلوتنيوبمن

الكيسيىينالذهتيفرغونهم6

بالميزالب.المضةوتزئون

إلهاتصتع!!صاثغايستأحرون

وتسخدون.تهلركعون

الأكتافيعلىترفعونة

مكايإ،فيليوضعوتحيلونه

.يتحركولاموجمحعهفيفتنتصصب

ئجيث،فلاإليهيصخون

ضيمهم.ينئخفضفمولا

رجالا!وكؤدواذلك8"اذكروا

!العصاةأيهابقلويكمتأملوةء

ص-القديمفيجرىماأذكروا9

آخر،إلةوليسىاللةأنا

يئلى.إلهصولااللةأنا

!-وص"

بالنهايإ،ان!اتاليداي!ين01

ستحالث،بماصالقديموين

تئمحت،ائتيهيئشئموزتي:وقل!ت

5!!ت2رخ.إصائيلببت،يعقوبلت

يتكلم.الرب:تحملتهم.ح7

تثعددوا.او:رجالآ.كونواأو:.تأملوه
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2.أشاماكلأفغلوأنا

الكاسير"الطيرأدعوالقشرقيين11

ضقاصدي.يخققضنالبعيدوين

وسما"تففة.ذيلثتلمث

وسأفغله.ب!قق!يت

الفلودب،فساة"ياليإسمعوا)ا12

تصديتي،عنالممتيعونأئها

تبعافلابالؤعل!وفائيقربت

يتأخر.فلاالنصرويوتم

خلاصمها،لصهتونفيكون

."قجذهماسرأئيلولشدب

بابلكلالحكم

التزالب:علىوآتعديمما"إنزلي47

!"بابلآبتةيا،البكرأيتها

كلص!

العرلثيى،بذكالارضيىعلىاقعدي

الكلدانثين!آبتةيا

اليويمبع!أحذفلا

المغناقي.المرهقةيدعوفي

الذقيق.وآطجنيالرحىخذي2

الو!وش!قريحجابلثإنزعي

الأنهازوآع!ريسايلثغنوآكخيني

.عاركوتظقرغوزلمخثلتنكشي!3

أحا"".ئعيقنيولاأنتمئمفأنا

القدير!ه،الرب4تاتهماذيلث4

ح.2ت41رجكورشإلىتلميحالكاصر:الطير:11

.ضعاف:أو.ق!اة:12

البابيين()أوالكلدايينابنةيا،بابلابنةيا:4701

ح.8:امعق

47و4
959

اشرائيل.قا!وس!وآسحهفادينا

بابل!أبنةياصامتة5"اقغدي

الكلدالئين!آبتةياالظلامفيادخلي

اليوةفىتعذأحدفلا

الضمايلث.سئدةأبدعوفي

شعبي،علىيوئاغصمبث

.!خاصتيوثوفأذللته

يدفي.إلىأسقمئة

زحميما.بغيمفعاشفيه

،نيراوضدتيالشثيوخصعلىبل

ثقيلأ.نيرأوكان

الأدل!إلىإئىرقلب7

المماللث!سسيدةأكون

قلبلثفيهذأوغيبفا

عا!تته.تذكرلبولأ

الكلاتم،هذاآسقعي8"فالآن

التقذاب.فيالغايىقةأئئها

ء4كل

الطمانينيما،فيالقابعة

أنا:قلبهافيالقاثتة

!غيريأحدينوما

أرملةأقعذلن

دا.الثكلأعرتولن

والترملالثكلعقيلث9"سيأقي
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شمعؤذايلثصجميعرغتم

.،سيخرفيو؟وعظيبمص

المثئرفيينف!يلث"أوثقب

أحا!ترانيلا:وقلب

ضمئلافي،هماوجمفملثجكقتلث

أنا:تلبلثيفيفقلب

صري.أحل!ينوما

السترعقيلث"صيأقي

تعرفين،لاحيثين

للفصيبةعقيلثوتقغ

زذها،علىتقلإرينولا

بغتةعقيلثويأتي

بإ.تعقمينلاخرابد

شعؤذايبثك!ئؤي!يحرفيتقسثكى12

ضبافي،ئنذذيلثفيشأتلث

للث،مفيدةتكونكللعفها

أ!اءفي!ئرجمبينوبها

الفشيرين.كثرة"أتغتئلث13

الأفلافي،راعذوأين

العم!ما؟،نجومفيالناطرون

شهر،كلرأس!جمندالمنبثون

ليخفصوفيفليأتواهمأين

عقيلث!آبهؤمفا

كالقثسن،يصيرونهمها14

الفهيبيل!وينالئاز،تحرئهم

أنف!سهم.ينمذواأنيقدرونلا
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للتديخئيماتجمر!ين!متبقىلا

حوتها.للحلوصيىنارولا

،وكأضائذينمصيرهذا15

يلث.كلدتاحرونصمافيومنذ

وجههس،علىواحل!كلهاموا

يختملث.تنبقيئوما

المصيرسيكالرب

يعقولت!،تيتياهذأإسمعوا48

ءص"؟

إسرائيل،صباسمالقدعوونايها

يهوذا،صل!بجمنالخارجون

الرلت،بآسمصالحايفون

إسائيلإلةالذايهرون

،صذقولاحة!"بغير

الفذسيمدينيماينأنفستفماعونالد!2

اسرائيل،إل!علىالفعتمدون

آسفة.القديرالرب"

الردث:وقاك

،تحذثبماصالقديمين"أخترتكل

بإ،وأسقدتأخرجتهتميين

فحذث.أحدثئةوتغتتة

قاسأئلتعايئاكنث4

حديل!ينغضلوزقتتلث

نحاسى،مينضصنوعةوتجبقتك

،حذثبماصالقديمينفأتجرتلث

أستعئلذخدوث!وتبل
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صنعة،اتذيهوص!نمي:تقوليئلا

به.أقرسمبكتهأونحئهوما

!م!ء-2*

كله،هذاونظرتمستمعتيم6

تعينوة؟أنعقيكمكانأفا

لم4ولم

سمحدثبمااسيعلث"وإليوتم

*صصص4

تعرفها،لاتخفئبماوبامولي

ص،القديمفيلاالآنابدعها

بها.تسمغلمءاليوموقبل

غرفتها.أنا:تقوكيثلأ

غرنحت،ولاستمعدتلاوأنت8

ص44ءص

اذنلث،افتغلمصالقديمفين

غادرأطثغرف!تلأني

عاصئا.سئقب!تصالرجموين

غضبيابطىأحمي9"لكرام!

أقطغلث.يئلأغنلتوأرد

كالمضيماتمحيصاتحصئلث01

القناء.كويىفيوأمتخنتلث

هذا.أفغلأجلي"ين

ايصيءيتذنسيئلأ

يخري.أحايأخذةأو

تعقولث،يالي"إستغ12

دعوتهلم.ائذياصاثيليا

!،والآيخرالأوذأنا،هؤأنا

الأرض!.أسئم!بويدي

السئماوالبقاست!بتمبني

جميعا.فتمفنأدعوهن

وآستعوا!كللكم14"إجتيعوا

العبرية.فيلا،واللانبيةايونايةفيهكذا:احمي

ح.6ة44ر!

بذا؟أخبرينكمتن

الردثأحبهإئذي*الرجل

ببايلمشيئتهسيفعل

شعبها.علىذراعهويرء

ودعوته.تكلصثأناأنا15

((.طريقهوستت!خحعبيماجئت

أتوذ،ماوأسسقعواآنقذموا

الجفييما.فيأتكلئملمالأوليفمين

هناكموجوداكن!تأنا

.حذتمايحاثأنقبلين

الرب!،السئياأرستتنيءوالآن

في.ثسكلموروحه

الربر،تاكمماوهذا17

وفاديلث:اشرائيلياقالموسلث

ينفعمايعفملثائذي"أنا

تسلكه.طريفاوتهلىلجث

وصاياقي،إلىأصغيمتلو18

سلاشلثكالئهرلكان

عدللث،البحروكأمواج-

كالرملتسللثوكان91

الخصى.عذدوذزيتلث

ا،أباآسمهمتنقطعفلا

".أماميينثتكرهم3ئباولا

،اخرجوابايلأرض!ين2

مرنميناهربواالكلدأنتينين

بيما.ونادواهذاأعينوا

الأرض!.أقاصيإلىأذيعوة

ح.41:2،اهآرجكررشإلىتلمبح.الرجل:14
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ء.شعتهالربدأفتدىتجولرا

قبل،يناالمفايىفيسيرهم

.المياةففاضبالضخروشتق

تعط!شوا.فلمالضخرينفحرها

لهم.سلاتمفلاالأشرارأمما32

.الزب"يقوذهكذا

إشعيا8

أد!شليمإلىالعودة

البحر،جززياليإسضعي94

:البعيدةالأقمأيتهاوآصغوا

لمش

امي،رجمسيندعانيالزب"

ء.آس!ذكرأحشايهاوين

".تاطعكستيمؤتجعلهقمي3

خبأني"تلإ؟طلوفي

ستهماتصقولآ،جغقني

أضاني.جعتييماوفي

،عبدي"أنت:لم!قال3

أتتحذلا.ويكاسرائيليا

تعب!ت،باطلا"أنا:فقلحت4

فؤتي.أتقفثوغبثا

خفي،الزدثجمنذولكن

"-تجزائيإلهيوجمنذ

جبلنيائذيالرب،فقاز5

تهعبدا-الرجمين
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إلييمايعفولتلأزد

اسرائيل،شتعتةوأجقغ

الردتعيتيفيقاكرم

فيقي:إلهيويكون

عبااليتكونأن6"قليل

تعقولتأسباطهمةلئثير

اسرائيل،بنيمقالباقينوترد

،و

للاتيمنوزاولتكون

"."الأرضىأتاصيإلىوخلاصا

اشراثيل،فاديالرب4،قاكماوهذا7

وعبل!صالأتمينالتكردرسللمهالط،وم!هوتد4

عقيهاالمتسثحن

والزؤساةالملوذ"يراك

لكويسحدونفسقومون

آثتقتلث،ائذيللىلثإكرأئا

أختازك-".ائذيإسراثيللفاوسيى

الرب!:قاكماوهذا8

للث،أستجيثرضايوقب"في

اعيئلث.الخلاصيىيومفي

الشمعتبلثواعاهاأحقطلث

أر!هفيليقيميعودأن

،ءنقذتمائذيفيهاوئعقر

كل،

!اخرجوا:للاسىفتقوذ9

!إظقروا:الظلامصفيولفذين
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طعامهم.الزوابيكلفيويكون

تعطشونولاتجوعون.الا

الص!مسيى،خرتضربهمولا

تهديهم،ترخمهمائذيلأن

!.فمتقغالميا؟صتنابيعوإلمط

طرتاكلهاجباليوأجعل؟ا

لفم.سئئلأوئرتقعاقي

،بعيدةأقطارينيجيئون12

والغرلب،الشماليينتعفمهم

".*أسوانأرفيينوبعضهم

أرضى،ياوآبتهجي2عتمايارنمي

آهتق!الجبال!أيتهاويا

شعحةسميعزيالردثلأن

بؤسيإ.علىمشمفاوترخمه

الربد!"ترنر:ضهيوناقالت4

السم!ا".ونستنيتركني

الرب،:فأجال!15

زضيعهاالمرأة))أتنسى

ب!طيها؟ثمرةترختمفلا

تستت،أنهاولولكن

أل!شليم.ياأنسافيلافأئا

رستمتلضكفيئعلىها16

حيؤ.كلأماميوأبوارفي

هادميلبينأسرعلناتلث

".ينلثيخرجونومخزبوك

ء!عه

خوللث!وانظريتطلعي18

16-17.ت017:قرؤ
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94139إشجا
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وعادوا.كلهماجتمعوأتنوفي
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.لربيموحي

كالجلىجميعاتلتسيتهم

كالعروعىءيهموثتقلاين

وذممار،خرال!الآنأرضلث91

إليلث.العايدينعلىنضيق

صط.?
،تخرجونتحتلونلثالذينانومع

ص:البيفيولذيهمائذينفميقول02

لتسكن.قآئ!يعيالمكانعناضاق

ظيلث:فيفتقولين21

هؤلاء؟ليوتذتن

،وعايرابملىكنث

وتنفئة،مطرودةكضت

لي؟رءلاهموقن

،وحديقنروكةكن!ث

4ووا؟"جائرىياأبنفمن

:الرثدالس!ياوقاذ22

وأ+

بتدياشيرانا"ها

راقي!وأرغصالأتمإلى

أحضاييمفيبينيلثفيجيئون

الأكتافي،علىبناتلثوتحملون

ء،2كل23
لاولايرفيمربينالملوكويكون

لأطفايلث.عرصعابوالقإسات

للثيسحدونوجوههمعلى

قذتيلث،غبازولمخسون

الربه،أناأئيفتعقمين

.لتخيبونلاتنتطروته"وائذين
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الج!ار؟مينالغنيمةألمشخذ24

الالاغيه؟ت!ينالأسيرئنقذأو

الربد:قاكمافهذا،نعم2ه

الجئايى؟تدم!نالأسير)امتآخذ

إلالاغيه.تدينالغنيفةوانمذ

يخاصموتلث8ائذيناخاصحمالربلمأنا

!رص

ايديهم.بينيينبنيلثوانجي

لحمهمينيأكلونظايموفي

كالخمر.ديهمينوتسكرون

شخفضلثأئيبثتركلفتعتئم

تعقولت"جبازفاديلثوأن

الرلث:تاكمماوهذا55

امكم.طثقعتكضتإن9

زويها؟كتال!فأين

شعبي.يابعتكمكن!تليان

دائني؟مقفلأي"

باغثكمائتيهيئآثامكم

امكم*طثقتائتيهيومعاصيكم

أحدا.وتجذتفاحئتكم2

مجيسبم.ينوماودغويمم

الافيداء؟غز"قاصرةأيدي

الإنقا؟؟غنعاحزةفذزتيأم
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يهساءها".الجدادثول!واجغل

للربالم!العبلى

التلاميذيسانأعطانيالربد4

،

بكلمة.المتعبينلأعين

ء4*محص!

أذنيينبهفصباحاصباحا

الئلاميذ.اصغاءلأصغيئ

لم2،صكلروصش

اذنييفتحالربالمئيد5

غنه.وأرتد2أتمردفلا

للضايىبينطهريادير

اللحى.لناييوخدكن

".والتضقالثعييروأحتيمان

أخخل.فلايعيننيالردت

".وجهيكالصؤالبأجقلبل

يخاضمنى.ومن.بزاءتيقرتت

القضاء.أماتملتم!فلتئقذئم

يعينني.الزدثالسسما9

علي؟تحكمترىيافقن

تبلونكثولبمجميعاهم

."يلع!ثطعاماويمونون

الرب+يخاهـتجمنكمقن01

؟5تهئح،أ!4مل2؟7؟21رص!خر:أ()عيا

25.:18ت

.ح27:س7رصا:قاصرةبدكط:2

أعطي.حرفئا:أدير.65ت(1مر،26:67متق:6

عنه.أقىاجعولاقراآخذ؟أي.وجصكالصوانة7

.3334-؟8روق:9



إشمعياه

عبلإ؟.لصودبيسبغ

تهضحولاالظلامصفيتسللث

!.إل!إالردثأسمصعلىويئيهل

النار.مويديجميع"يا

شترارها.خوكالذاثرين

ناركم.تهيبصفيستدخلون

"ء?
اضرمتموة.الذيالشريىوفي

الرب".يل!ينلكمجمقال!هؤ

.!تتقلبونالعذالبوفي

ف!عبهيعزيالرب

الحقيرياون!نياإحمعوا)اهأ

الز!ث!عدالةويطلبون

ينه.نجتمائذيالضخرإلىاننهروا

أتئيعئم!ينهائذيالقققعصوالى
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.ءأبيكمإ-مراهيم-إليانظروا

وتدئكم.اتتيسارةوإلى

واحا.رجلوهؤالرب!دعاة

تسقه.خمروبازكه

يهيون.يعزيالردت3

خرايها.كلعلىيغريها

كعدلقيفازهاويجغل

اليردث-كخن!وصحراءها

والروزالفرخإليهافتعود

النشيد.وصوببالخمل!وتنطليئ

شعبي.ياإليأصغوا
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لي:استيعواامتييا

جمندي.ينتخرجالش!ريعة

يل!ئئعودب.نوروأحكامي

آبوخلاصىقريبعدلي

الشعولت.تحكمال!و؟راعاقي

تنتطرني.الخرزحتى

لعتما.،ذرابهآوعلى

عيوتكمالس!ماءإلىإرفعوآ6

تح!ت:ينالأرضيىإلىوآنظرو!

تضقجلكالاخالبالسمماوات

تبقى،كالثولبوالأرضى

.تموتونكالتعوضيىوشمكانها

الدهرفدىخلاصيأمما

أبذا.تسقطلاوغدلي

الغدك،يغرفونمنياإسسمعوا7

ثريعتي:تلويهمفيأئذينأيها

ييىالتاتعييرتخافوالا

ترتجبوا.لافتتايمهموين

العسثيأكلهه!كالئوببتهم!8

الستوس!.ياكلهموكالصوبب

الأبدإلىفيكونغدليأقا

أ"الأجيالمذىإلىوخلاصي

الرلث،ثتراغياإستفيني9

الخبروتوألتسيإستفعتي

ص،القديمفيكماإستفيتي

.الأجيالغابرفيكما
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لأرق!تتطصبالتيأنب

.*طعناالئنينوطعنب

البحر،مياةوتجففمب01

،العظبمصالغمرمياة

طريفاأعماقهفخقلب

الم!فتدون،في!لتع!ر

الراحعونالرلث"مفتدو

مرنمين،صهيرنإلىالآتون

أبدي؟.فركل!ر،ووصييموعلى

وإلسلأوزالفرخيتتغفئم

والنراخ.الحرةوتوبلم

الربيدةوتال12

بلثأرأ!تالزلثأنالا

صمهتونياأذتيفكيص

يموث،!نالؤينتخافين

كالعشب،يزو3ب!ثتر"ين

ضنعلصالذيالرد!ؤدنمين13

الأرضن.وأ!ضنالسئماوابوبستط

آنمطاعبلايومكلتفرعن

تظيمونلثائذينغضسبين

لتدميرفي.يتأفبونكانهم

الطالمين؟غضبأينوليهن

،الأثتلاةيطتققريبعماا4

بعذمنالحبسىفييموتونفلا
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الرثثغقسثغقرفم

إلهلص.الزب2وتققة
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ربر-4،ثمرةيرى11.تد؟علىالرلتصشةوتنحح
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حجارةحدودفيوجمجغتهرمالبحجارةوأبواتلث

أناليتلايذةبنيلثكلوسيكون13*.ئمينة

فيتتثبتين(ا".عميماسلامهمويكونالرب؟،
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اتذين3هؤلاإلىآخرين"سأجقع:إصافيل
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نصيتكم.الحزقيوجغلوا

مضاعفاأرصمهم.فيس!تمتلكون

مؤئذا.فرجكمويكون

الغدكأحبالرب؟افأنا8

را.لطلتم.وابجفالاخيلاسن

حضنكمبأمانيماسأمتخكم

.ء
ابدئااعهااواعاهدممم

نسلكمستعرفونالأممإن9

الأرضيى.شعولبتين9ودريتكم

المعرف!يهليعرلترآفممنفكل

الرلثبازكهاذر!رلةأنفم

بالرلتأفرخ"أفرحا

-بإلهي.نفسي-وتبتهج

الخلااصيثيالتألب!تي

الغدلي،رداءوكساني

بالخايىتستجئمكعزيسى

2:فم!5.ا:!ا.

:الرماد.الرأسليزينالرأسعلىيوضعالغار::3

.13:91صم-58:0632قاوالحدإد،لحزنعلامة
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بالجفي.تتزثنوعروسبىأو

نباتهاتخرجالأرضىا؟فكا

زرعها،تنيمتوالحققة

القدزئنيحثالرلثكذللث

ص.الأتمصجميعأماتمفتتقحا

إشعياا

أس!سف،لاجمهتونيالأجيلث62

2?،ه
اهدالااورشليميالاجيلث

حقلث.كالضي!ابيخرجحئى

متملإخلاصملث.كمصباح

حفكالأقمفترى2

قجذك.الملوفيوجميع

جديد!بآسمءووتدكين

الرب".كيقةقعينه

الرل!يدفيعزإكليلتكونين3

إلهكص.كففيمفل!وتاج

أهلها،هحرهاتعاجمنللثيقاللأ4

خرالب.أرضتعاينولأرصملث

سروريءموضعهييقالابل

مخصبة،تكونوأرضلث

بلث،يسترالرلثلأن

يخصبم.ينأرضلثفيوبما

،بكراالشاب"يتزوحفكا،5

يتزؤجوتلث.بنوفيكذيلث

بالعروسالعري!يكرويىو

إلهكص.الرثدبلبيفرخ

،65:15رج:جديدا!م:6202

ئر)ن.غطو!فيهكذ).نكا:5

الراية:.بالحجارةبتطوه:أو.الحجارةمننقوه:01

62و6

أوزشليئمياأسوارفيعلى6

حراسئاالرب؟أقاتم.

ليلا.ولانهارايبتعدورلا

كلص4
،تهذاوالاالردثاذكروا

!+
يهداالربتدعواولا7

إسراثيلدعائميثت!تأنإلى

الأرضي.فيتسبيحةويحعلها

بي!ييماالرلثحل!8

جتروته:صبذراعوأقستتم

قخلثأعدالموفييأكل"لن

تعيلث،خمرة2الغرباويشرلت

يأكلوتهلم،بخملإعنوتة)تذينلجو

المقاستإ".ديا!قيفيجايعوةويشرئة

الأبوالب.ينآعمرواهيا01

السث!عبمةطريقهتثوا

اهتجالحجاينونقوةتهدوة

د"ى"-

!.للشعودبالرايةوارفعوا

الأرضيىأتاصيإلىأذايخب!اك11

جممهتون:لآبن!تولواأن

آبالردثضخفضلثلاها

05لاتتقذئةتهواجرمقةتجزاوة

مقذسئما،ئدغىاشعئلث2

الرب!آفتداةائذيشع!لث

كللم،

اورشليئمياتدكينلأوأذقي

،صاليومبعدالمهجورةالمدينة

ص.الجميعينالمطلوبةالمدينةبل

يوذا.سبىيعيدونالذينللشعوبعلامة

أوة.غلصك.خ8:ارج:صيهونابنة:11

.22:12رؤق.اخ.:54د!.خلاصك
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الألمعلىالربإتصار

929

4!و
غيظى،فيالشعولتفدسئث6

أدوتممينالآقيهذامن6س

؟بصرةينحممبثيالب

بقلابسيإثالمتباهيهذا

قؤيه؟بكثر؟3المختا

العايرذ،الرلثتاك،أنامؤ

الخلاصيى.علىالقادرالجتار

رب؟ياأحمرليباسيكما2

الضعضر؟؟!كدائسيوثيابلث

الرلث،أناوحديدستها3

إء

معي.احذلاالشحودبومن

غيظيحال!فيدستها

كضول!،وأنا"وؤطئتها

ثيابي،عصيرهافأصالت

.*ملايسيكلفقالخت

قلبيفيالنقمةكانمب

."شعبيأفيداءحانبوتم

لي،معينلاأنفرألمجما

ستذا،أحالاوأئي

ذراعي،لمافآشضرت

ستذني.ائديهؤوغضبي

وبروالث!عبالنبيبينصارلثكلتبدو:ا-6306

الله.

الميت.الجرشرقيجويماتقعجبليةمنطقةةادوم:ا

تدلوالبصرةالأحمريعنىاروم.أح6:س4رج:بمرة

صب587سنةأورشليمالبابليونهاجمحين.القطافعل

وهكذاجمهوذأ.مملكةمنتبقىماعلىيخظهمالارومبون

!7ت137مزرج.اللهشحبأعداءنموجادومصارت

أوةالجبار.50ة25:12،35حزبم21-4:22مرا

يخاصم.من

نيالعاملبثبأدومضبضدالربعملإن:2

غضحبي،شيذ؟فيوأسكرتهم

كا.دضهمالأرضيىفيوأجريست

الربمرأحم

ماكللأجلوأحماةالردثرحقةأذكر

اشرائيلتيبإلىخيرهكزولأجل،بإكافانا

رأتيإ.كنتلمراجمهب!كاقأفمائذيخير؟

لاتمون،خفاشعبى"هم:قاكائذيفهؤ8

مخقضا.لهمفصاز".لبتغارون

وملاكهءلهمآستضغضيقايهمجميعبرفي9

آفتداهموحناي!بقحبييما.لخضهموجههصاماتم

"اولكنهم.الأئامطواكوحققهمورفعهم

لهمفتحوكغالقاوسىروخهوأحرنواتقردوا

وحازتهم.عاوا

موسىأئاتم،القديمةالأئاتمدكروا"ثثم

منشع!هأصعدائذيأأبن:فقالوا،عبده

روحهوسطهمفيوجعل،كغنمهورعاهمالبحر

موسىتمينعنسئرائذيأين29؟"الفاوصى

ليعملأماضهمالمياةوشق،القجيدةذراعه

فيسترهمائذيأين13أبدئا؟اشضالتفسييما

وكالقوايثي"أعئروا؟فاالترفيكفرساللخجء

.المعصرة

ا!قلبدخابالض-قرانمخطوطفيهكذا:شعب!ة3

لطخت.41:02491:15رؤق:دستها.المثعوب

.91:13رؤق:ملابسى

.ح،41:1رج.ذمبياكدىيوم.افتداءحانيوم:4

.أح.ة04رج:ذرأعي

المبرية:.واللاشنيةاليونانيةفيهكذا.ملاكهت9

خصمه.

نهرمنأوالبحرمنانتثلالذكطموصىأي:راعى؟11

5(.؟91)رخالنبل
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."أراحهمالرب"روحكذلل!الواديتهبطأئتي

اشمالتضميلثلتعضلشعتلثردثياهذيتهكذا

مجيدا.

والعونالرحمةطلب

و--"

مسيهنينوانظر2ال!عئمامقربياتطلغ15

وتجبروتلذ؟غيرتلثأين:مجدكوسموالقذس

لي.ومراجضلثقليلثتهقةعنيمنعتهل

ولاإبراهيمفلا،لناأد!ربفىياأذت16

وفا،دينا،،لناأل!رب"ياأذت.يعرفايناتعقول!

".آسملثالأرليمنذ

اوتحئيت.طرتلثعنرلثياأضللتناالماذا7

أجلينإليناإرجغ.تخاقيلثعنقلوتنا

خا!ث"تعقولتأسباطأجلين،عبيدك

وأعداونا،حينيمنذضطرودالمماصىاشعئك8

كائذينبعيلإزتؤينضرناا09مقل!سحكداسوا

تشقليتلث.بآسملثدعواولاسمذالفمتكنلم

وجهك.منالجبالفتميد4وتنزال!صاواب

وعغلالقشيتمتويارب!كنابىياتكون64

ونرتجذآسمكأعدا،وكلبعردت،تغليالمياة

مضىفيمانرلتحين2.وعلثينال!ثثعودث

مادت،ننتطرهانكنلمرهيبةأعمالأوغمفمت

3.الجباوجهلثين

ه4ءىص.ص

إلهاعينراثولااذنتستغلمالازليين3

ترحب4-يرجونهللذينيصنعمايصنعغيرك

.اح4؟41رج؟فادينا.ائل!:أي.يعقوب:16

.اح058:4ح47:6رج!خاصك؟17

نعمله.أنبهتامرناماأي!طرقك:(.64

اكانواالذينالآباءطرقإلىالنصلثبر.ح2؟58رخ

.ح55:8ربمللربأمتاء

65و64

وتذكرهـ!وتصلإئونبلثيفرحونبضن

الأرلأمن.خطئنالأنناغاضبأنت."طرقلث

م!ىكلم!ص،..كل

كلناكنا5؟!لصفهلخطايانا،فيو!ن

ديستة،كجرقةكلهاوفضايلنا،نجس!كث!ي:

-ص.صه

كالريحح!قلتناواثامناكالوزقإ،جميغافدبلنا

يتخركولابآسملثيدعوأحابقيوما

وتركتناغناوجظثحخبتحتى،بلثليتممتذ

بآثامنا.نذوبط

طيننحنلنااأبدأنمترلثياوالآن

لا8.تدكصصنعينجمبعخانحن،جايلناوأنت

إثقناتذكرولا،الغقسبكلردثياتغض!ث

شعسلأ.جميغافنحن!أننهرالأبلإ.إلى

جهتهسن"!را.المقاسةمانلثرت

المقاص!*تيتلث19.أورشليموحقتأقفرت

30،

بالنار،احرنللثابا،وناهللفييمااذياالجليل

خرائا.صازتالمحئب!أمايهنناوجميغ

وئذ!لناوتسكثكلههذأعلىرلثيا"أتصبر

الذذ؟كل

المئمردينعقاب

كني،يسألبرنلالقن"ظقرت:تل!ت-65

يطلبوتني،لالقنووحدت

هناأناهاأنا،هاوقلت

.ءبآعيتدعولالأئيما

وليلأنهازايديمذذث2

صيم.أوهيكل:أي.المقدسبيتك:01

.21-01:02دوفيترفىان:6501-2

في-هكذا.باحميبصلاتها(تتوجه)أوتدعولأ:أ

ئبم(لم!)أيندخلم.النفلبدبةالعبربةفي.الترجمات

.اباصي
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علىئتمربش!عبنحو

أهوائهموراءيسيرون

فيإ5خيرلاطريقفي

حيؤءكلفبويعايهسوتني

الجناثنيفيذبائخهميقذمون

الأوثابمذايحسعلىويبخرون

القدايزفيوتبيتونعيسون4

الموتى.أرو!آلتس!شيروا

الخنزدر،لحملأكلون

تج!ى.ص.تحمترقةصمحؤبهموفي

منا،تقترلثلاي!يقولون5

".ينلثأتدسنتوئمفنحن

أنني،فيدخاد!اهؤلاه

وليلا.ن!ثارامشتعلةنار

أمامى:مك!تولصهذا6

اجازي.أنابل،أسكتلا

،

جمقابيرووسيهمعلىيصالتي

آبايهم،وخطايالخطاياهم

الجباليعلىالتخوزأحرتواحين

!.التلالإأعاليفيوعيرني

،2

جمقابيرووميهمعلىسالتي،نم

(،.أفحايهمجمنستقماتجزاة

ير8
؟الربقاكمالتهذا

319

العنقوبةفبالخمرةتوتجا"كما

ئتيفةلا:قائلفيقوذ

الرل!،بركةفييمالأن

لجباديأصتعكذليث

صرولم

جميعااتيفهمإصلا

!صكل2

نسلاأ!تعقولتمنوساخرج9

لجبالي.وارئاتهوذاوين

آختزلهماتذينفترثها

.هناكيسكنونوجمبادي

ترعىشارونس!ه!ويكون01

بقممريف!عكوزووادي

".إئستغواالذينلشعبي

تركتموقيائذينآوأ"

المقاس!،جتلىوتسيحم

جاذللإليمامائدةوهئأتم

"مناةللإلقةصالخحروبرجتم

تصيركم-السئيصسأجغل

ء.للذبحجميغكمفتركعون

أتجبتمومماذغوتولأفط

ومماصتمعئم،وتكفم!ث

نظريقيالحثئرفعلئمبل

ت!مزفي،لاماوآخترتم

تجوعون،وأنتمعياديذمميأكل13

الموقى.بأرواحلينصلواالدافنفيالأوثانع!اديبيت:4

إلها.ططائاقعطكنقدصكأو.منكأقدس:5

.66:17رج

طلئاالعبادةضعائريمارصونخاك؟التلال،الجبال:7

.4:13هو،7شر!57.للخصب

عهدفي.إيمراثيلشبمنبنمنيمئل:يحقوب4:

نأيعدحرذاقلة،د!ا-اثاءضهانحص.السهذا

722-721.سنةالثالمملكةزالت

منقىيبة:!سررادي.ح9:بم3رج.شارونة01

.7ة15،-7:2426يشرج.أرمحا

إلهان:مناة،جاد.ح56:7رج؟المقدسجلي:11

الكنعانيين-عند

سأحميكم.أو:-السيفسأجعلة12
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تعطشون.وأنتمويشربون

أنتيموتخرونجمباديستفرخ

يرنمونالقلببهجةصوين14

الروجوأنيهسارالكآتيماينوأنت!م

وتوليرلون.ضراخاثصرخون

والفسا؟،يفعتيماآسمكمتتركونأ5

اميتكمالربلمالسمتاوأنا

آخر".بآسمجمباديوأدعو

الخق،بإل!يتبارك"جمنهميتبازكفمن16

بإ،يحيفمنهميحيفوتن

ئضىالستايقةالمتاجمتلأن

الربفى.أناعينيعنوتستر

جلىيلىةخليقة

وأرضاجديدةلسماواتأخفقأنا17"وها

علىتخالرولا*الس!ايفةتذكرفلا،جديدة

أخلقبماالأبل!إلىوآبتهجوافأفئحوا18.بالي

فرخا.وشعتهابهجةأوزشليتمأخفقلأني

شعبهاوفرحبهحتيأورشليمجمهجةوتكون91

صوثولا3دكاصوتف!يهايسخغولن.فرحي

بعديموتطفلهناكيكونولن02،ءضراخ

ستؤ،جمئةوهيأتاق!تستكمللائيخعولأأئابم

وملعونا.خاطئايكونوذيلثقبلفإن!ممات

وتغرسون،فيهاوتس!كنونئيوئاالشتصثويبني21

:التقيديالعبري*الزجحاتفيهكذا.عادىة15

.بالذاتالربايعهو؟آخراصم.عاده

.الأرضفيأوة.نهم:16

القديمة.والأرضالقديمةالطءأي.الالفة:17

.ا:2روا؟3:13بط22،2ة66ق

لح.:2رؤاق:91

؟8-9ة62رج:أبديهمبأعماليتتعونت22

66و

ويمسكشيبنونلا22ثترها.ويأكلونكروئا

!بيفأ!ام.آخرويأكليغرسونولا،آخر

شقتعونآخترتهمولأني،ال!ثصخركأئامسطويلة

ييدونولاباطلايتعبونلا23."أيدييمبأعمالي

مغباز!مهمائذينتسللأنهم،الرعبلحيإة

كل،200

هموفمما،اجحبلدعوفىانميل24.ذرلمهم

يرغيالطوالحملالذئب25.أستمعيتكفمون

ا!ورةأما.التثنيأكلكبقروالأسذمغا،

يف!يدونولاتضزونلا.طعاقهايكونفالترال!

ازبلم.قاكهكذاكليما".4المقاسيىجتليفي

الشعوبيدينالرب

عرشي"الح!ماء:الرتفىتاكماوهذا66

ينهماخيرتيئفأيلا،قذمىمؤطىوالأرضى

يللث23؟!لإقاقتىيكونمكانوأفي،ليتبنون

ءص!ملأ

هذاإلمطلكئي،ليوهيئيديضنغهاكلها

لأقنوإلىصالروحوالمنسجتيالحسكينيإلى:أنظر

كلمتي!يخالت

طرتهمآختاروااتذيناوليلثأفا

لي3ذتغفقن،أنف!سهمرضتتوبأرجاسيهم

شاةليذتغوتن،إنساثاقتلكقنثوزاجمنهم

كقنتقدمةإليأصغذوتن،كلئانخركقن

علىالمخورأحرنوقن،يخنزيمدتمأصغذ

14.:9عا؟5؟3اار

هذهإلىبالنسبة-ح56:7رج:المقدسجبلي!25

6-9.ةار!االآية

94-05.؟7أعنيتردانةا-6602

موطى22.ة23،،3:ءثرخعركماتالمماء10

35.:!مت؟ح9905مزقتتدمى

الزجمات.فيهكذا.لمطومي:2
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جقتيينفأنا4وثئا.هبازككتنمذتحي

.يخافونماعليهموأجيبالمصاشالهمأختار

كلمئفموحين،ئجيبواأنرتضوادعوئفمخين

،تطريفيالمث!روفقلوا،السئماعسغنيأمتتعوا

بيما".أرضىماغيروآختاروا

الخاثفونأيها،الرلبكيقةفآستعوا5

يبجضوبممائذينإخؤيمملا:تاك،كيقته

ساخيرين:لكميقولونآحميلأجلوتنبذوبمم

جمنا.تشقتوننراكمحئىمجذةالرب4لئظهر

((.تخرونهكذايقولونالذينهؤلاء

ينصوتالمدينيما،ينضحجيجصوت6

أعداةةئعايلائذيالرلثصوث،القيكل

بالمثل.

نأوقبل،وتدت8تتقخفنأنقبل

بمثلسيئقن08ذكراوتلىتالالفقبأخذها

فيأرضىأتوتا؟لهشتبيفارأىقنالأمر؟هذا

ص-ء4،،،ه

تيدحتى،لحظةف!امةتخرجأا،واحديومء

قخاجمها؟"قبلوتخرتجهمتنيهاجمهتون

إلهكم:الرب!وتاك9

أؤلذولابالضخاضايى"ا

روءص.ص،4ء

؟"المؤلدةواناالرجماغلق)بم

يابها،وآبتهجواأورشليتممعإفرحوا.

يا،كثيراتعهاإفرحوايح!وتها.ائذينجميع

منوت!سعوا"فترضعوا،عليهاالناثحينجميع

وذبائح-2(1لاصثروعة)رجذباثحالبيقدآ3:

الكلبكانا-ه(.:702-8،:11)رجممنوعة

يقدمهحاأنللمؤمنبحقفلانجينوالخزيرحيرانين

.ح55:8رج:طرقهم.ذبيحة

.اح:05رج.أورضليم:أي.تتمخض؟7

حليبينوتتتعمواوتمصوا،تعزىائذيثذيها

أنا"ها:الرلتقاذمماهذالأن"13،تجلإها

،"صرو"

الشعولبويخنىكالنهرعليهاالستلاتمابسمط

فيوتحقلونفترضعون،إفايفىكخدؤلي

الركتتين.علىكالطفلىوثذئلون،الأحضالط

وءلم+،كل!رو

اورشليتموفي،أنااغريكمامهتغري!أكقن3

وئزهر،قلوئكمفتفزحتننهرون14.تغرونأنتم

تذأنالجميعفتعردت،كالعثسبجمظامكم

أعدائإإ.علىغضتهوأنعبا؟همغالرلت

ومركباته،يأفاالنارفيآلربوهؤها15

كلهيبوتأني!هكالحمر4ينزغض!ه،كالزوبعة

البش!ر،يعايبوال!ئيضبالتايىالرل!لأن16.نار

كثيرين.الردتقتلىويكون

يقدشوناتذين"أوتثلث:الرلث7؟وقاك

الأوثال!،جناثنفيويطهرونهانفوس!هم

ويأكلون،الوشطفيوإحدوراءويسحدون

."جميغاتفتون،والج!زبالرخسيالجنزيرتحتم

2*وسأجي،وأفكايىهمبأعمايهمعالموأنا18

لترواوالألس!ينيماالثمعولبجميعصتتمللأجضغ

تنبعضىوأبغحث،آيةتينهموأجعل091تجدي

وفوكترششنسئكالزإلى،سالأتمإلىينهمتنجو

س!كالبوإلى،ال!هامبرئيصالمشتهرينولود

قسمعوالمأتذينالبعيد؟والحزرويادانئوباك

تينبقجديفينادوذ،قجديزاوأولابصيتي

الوعطتفيوأحد.نجهلهاوثنبةممارساتأمامنحن.7،

نجانحبوانان:والفأرالخزير.الكاهنهو

.7،92ةا!لارج

.جاءت:العبريةالزجصاتفيهكذاةسأجيء:18



66إثعيا39!ا

القسبتينإخؤيكمصبجحيعويأتون02،.صالأتم

الخيلعلىليتقدمةالأقمصجمج-ين

جتليإلىوالهجالقوالبغالىصوالهوادجوالقركبات

إسراثيلتنويجيئنيكما،أوزشليتم،المقذس

هؤلا"وين21طاهر5إنافيبالتقلإميماتيتيإلى

السسماوأبأن"فكا23.ولاويينكهتةأئجذ

تدومأصنعهااثتيطاالجديدةوالأرض!الجديدة

ضعبان:رلودفول.اسبانيةشافىتترضثى:91

.46:9ار،6ة01بنالأحعر.اليحر!انريم!ان

!باران.الأسودالبحرسواحليكنضب:تويال

:الجذر.تركيالشاطىالمحاذيةالايونيةالجزراشب

.!احة04رج

وآسمكم.ذرلتكمتدومكذيلث،أمامي

ومن،شهررأسإلىضهررأس"وين

ءصلم

أمامي.لتسحذيجيةبشمكل،سببإلىسبت

ائذينالناستجشثويشاهدونوتخزجرن24

ل!ونازفميموثلادوذفملأن،علىتقردوا

".البشترصجميعينمرذولينويكونون،تنطفى

03ح56:7رج-؟المقدسجبلي:02

:ابلدبدةوالأرضالجدبدةاللماوات:22

اح.7ة65رخ

كلأوةالبثر.جيم،98،4":مرق:تنطفىالا:24

ج!د.ذى



إوميا

المق!ة

للمهمهالنهايةحئىأميناظللكنه،الشعبجميعضديكونكادأو،وحدهإرمياكان

قؤتي:الكلماتهذهعاشائذيبولسالرسولبعيدحدإلىيشبه،وبهذا.إليهالدأكلهااتتي

9(.؟12كور21ضعيفاأكونحينكاملةنتائجهاتظهر

سنةذلككان؟-91.:)1أورشليمفيكلامهفحمل،شابوهوإرميااللهدعا

الأوقاتأكزفيسنةأربعينلمدةإرمياقنبأ.ؤام()064-906يوثمتاالملكأيامفيمق626

إصائيل.شعبتاريخمناضطرائا

البابليين.هجماتأمامنتراجعأخذتلكنها،كلهاالمنيطقةعلىتسيطرأشورمملكةكانت

ائتىإصائيلمملكةمنقسماإل!يهاويضم،مملكتهحدودليوسفعالظروفهذهمنيوشتافاستفاد

فرعونوجهفييقفأنأرادحينمق965سنةماتيوشتاولكنمق722721-سنةزالت

محلهوأقامواأشرا.المصريونفاقآده،يوآحاز(أأوشلومابنهفخلفه.الأشوريينلمساندةالزاحف

يوياقيم.

يوياكينمعالسكانمنقسمافسبرانيوخذنضر،بقيادة795سنةأورشليمالبابليونوصل

الخ!!ذاتأثر.!دتيااحمهضحيفاملكاالعرشعلىونضبوا،يوياقيمأبا،خلفائذي)أوصنيا(

نبوخذنضرجاءإذ.عنيفةالفعلردةفجاءت،بابلفيأسيادهعلىئورةإلىالبلادفجز،بمحيطه

هيكلهاوأحرقردترهاأسيراملكهاواقتاد،-587سثةتموزفيواحتفهاكاملةسنةالمديتةوحاصر

أهلها.منض!ماالسبيإلىوأخذ

فهرب.قتلوهلمصرالمتعضبينبعضأنإلاالبلاد.علىحاكفاجدلياوعئنراالبابليرنورجع

بعيااالمنفىفيإرمياماتوهناك.عنهرغفاإرميامعهموأخذوامصرإلىولحأوايهوذامنالكثيرون

أحئها.التيالأرضعن

"الخائن؟شعبهإلىاقهيرسلهتنييفاالمأساويةالأحداثهذهفي،الأتبياءكساثر،إرميارأى

واخضعواهصرمغازلةعنتخلوا-الرلتإلىفارجواالكارثةتتجنيواأنأردتمإذا:للثبضال

اخهحوهالكلامهذاإرمياقالأنبعد.إليكمالرلتيرسلهامصيبةخضوعكمواعتبروا،للبابليين

فرضالرتثلأنقلبهوتمرق!أعظيفاحئاشعبهأحمتلأنهإرمحياتألم.يضطهدبرنهوأخذوابالخيانة

.الحياةلهيريدلثمبالموتبحلنأنعلبه

2".ا-أ:615،:89-111:12مؤلرةبكلحاتا!إلىيشكولهذا

الشعبمنيقتربيالموتإرمياأحسن02.!-18(.18-23،ة14-1818،:17



إرمباا369

ثقت!أعلنحينثذ؟31()فاللهوبينالشعببينجديدعهدإطارفيبقيامةأحسىلكنه،الخائن

32(.أفرجا!قلبهفامتلأالنهايةفيسيتغلباللهبأن

ابخيتعاليمبالتفصيلفجمعت!2-24أما.إرميالرسالةملخصما25فبدايةفينجد

18(،)فالفخاريإلىالزيارة،13()فالمهنرئالحزام:رمزيةحركاتبعضهارافقتائتي

فر3،إر!اكاتبتباروخبعفهادؤنأخبازانجدكاا-46ففي!(91أفالمكسورالإبريق

الغريبة.الأمعلأقوالأتجمع46-اهف.النبيهذاحياةمنذاكأوالحدثهذاأمامنا

البابليونعفى:رجاءبنفحةالكتابوينتهي.ودمرتأورشليمأخذتكيفيرويملحق52وف

الملك.يوياكينعن

ائذفيالنبيإرميا.14(:16)متبعدفيمايسوعبهيشبهونوالمضطهدالأمينالرسولإرميا

العهدهيالكأسهذه:فيقولالرئافيالعشاءلسلةيسوعكلماتهيرذد،الجديدالعهدعنحدثنا

25(.:11أكور؟2ة:22الوأجلكممنيراقاثذيبدميالجديد

مةمقلى

.بزإرمياكلاتميحتويالكتابرهذاا

أرصفي"عناتوتمدينيماكهتةضأحد،خفق!ا

ء.!!صلمص!

بنيوشيا*ائامصيالربكلمه2.بنيامين

مق*عشرةالثالثةالستنيمافي،يهوذاطلث،آمون

بني!يوياقيمأئامقيالرئثكلمةئئم3.ئفكه

الشهرإلىيكفمهوتقيئتهوذا،تيكيوشيا،

مئلثين"ع!ثثرةالحاديةالسئن!ينالاجمسي

أهلذقمتحين،تهوذاميلثيوشيابنيصدتئا

الس!ثي.إلىأورشليتم

منالثمالإلىكلم5نبعدقرية:عناتوتة101

أورشليم.

قم9،6صنةإلى064سنةمنيو!ثياملك:2

627.سنةأيكرةاثاثةال!نة.اح.:22رفي

34-35(.أخ2؟03،أ-22:23مل2رج

النة8950سنةإلى906سنةمنيوياقيمملك:3

تموزأيةالخامىالثر،صدقياملكمنكرةالحادية

(21:!23:36،2مل2رج.587صنة

إوميابدعوالرب

فياصؤزكأن5"تبل:لمماالرلثقاك4

الرحممنتخرجأندرقبل،اخترئلثالحطني

كل،و
((.للاممنبثاوجعتأكرصتلث

لاأنا!الرب!الح!تاأيها،ا)آه:فقلت6

صغير"".لأنيأتكلتمأنأعردت

صغير.إنى:تقل"لاالرب!:لىفقاك7

لى-4?

-ب!امركماكل،تذهبارسيللت"اينما

فأ،أحد،مواجقيماينتخ!لا8،تقهله

وقاللا:ف!ولمسىيدةمدثئم09لأنمذك!معلث

.36أخت2

رأيهليعطيالكافيالعمرلإرياكانماولد.أوصغير:6

الجحاعة.و!

أرسللثالذينالأشخاصيكنمهماأوأرسلكأفي7:

إلبك.أسلمهاالقالرصالةكانتمهماأو،إلبهم

موسىمعاللهكانكافكذ!:معكأنا8:

القد-راللهحمابةئحنىوالعبارة.3:12خررج

.ه:ايثى؟3ة15،31ة3،28؟26تكرج



!م29وأإرميا

وأعطيتلث01قملثفيكلاميجعئتأنا"ها

يتققغالقمايلثوعاىالأقمصعلىسئلطةاليوتم

."وتغرمشوتبيئولتنقض!،وتهيلثوتهدصتم

الأولىالوؤى

إرميا؟"ياترى"ماذا:الرلثليئوقاك11

فقال:12تور!".غصن"أرى:فقلت

مايغلعلىساهرفأنا.زأيتفيما"أحسضت

أ!ذ".

؟داالآنترى"مماذا:ثانيةالرب،لبوقال513

إلىبتجةموقدعلىيغلي2وعاأرى)ا:فقلمث

الش!رتهمت*الش!مالي"ين:فقاك14."الشممالي

اسأدعو5.الأرضىهزهسحكافيسجميععل

كلؤبنصبفيأتون،الثتمماليممايلثجميغ

أبوالبتدخلجمنذغرشتهملويههاميلئ-جمن

،4

علىخكيوأثلو16تهوذا.وئذنياورشليتم

لائفم،-فغلوهاائتيالمثمرورصجميعجزاءشعبي

أخرىآلقةمذتحءعلىالتخوزوأحرقواتركوني

أنتوأتا17.أيديهمضتغثةيماوسخدرا

لابإ.آمركممابكلكفمهموتثمفتافث"

،7

اماتهم.انزظثيئلامواخ!ينتمرع

وعمودا،حصينةمدينةإرميايااليوتمجغلتك

اليقظةإلىويرمزالربغفييزهرشجرأولاللوزة:11

.12آفيساهرأنا:الربكلامنفهمهناوالسو-

يهوذايمملكةنخافهالذىالمجاح:الئاليمن:14

،1،22؟4:6،6قالثمالمنياقي،الوقتذلك

01:22،13:.02

بنيعنيتحدثاقهةفعلوهاالتيالثرورجميع:69

يكلذا.

حقويك.أشدد:حرفما؟تأهب:17

بكامليفتحونالذينالموإطثينجميعأى:شب:18

أوشبحربرجاليكونواانيمكن،المدنيةحقو!هم

جميغوجهفي،نحاصىمنوسورا،حديدمن

كهتبماورؤسا-ملوكينتهوذاأرفيفيائذين

2ءسصص.لم2كاا!

لانيعليكتقوونولا!يحايىبونلث.وسعبم

الرب،.يقو،هكذالأنقذك".معلث

بإسرائيليعثىالرب

فيوناير2"إذقث:الربفىليئوقاك2

،و

الردث:يقوذماهذا:اورشليتم

صبافي،فيمؤذتلصاذكر9

يخطت!يلثيوتموحئلث

البز!تي،فيررائيصيرب

فيها.ررغلاأرضيفي

للرد!،*مكرسمهائيل3!

ءوكل

الشعوبفيغليإباكورة

صص!ء
تخطااكلهاتن

1(.العث!ربيماوتجل

الردث.يقوذهكذا

ويا،يعقول!!بيتياالرلتكلامإحمعوا"

آبالموكم!وتجدس!و3أيفى"5إسراثيلعشائرجميغ

وصارواباطلةآلهةوتبعواغئنيآبتقدواحئىليئ

ائذيالرب3أين.يقولواأنتستوا6*؟باقي

.دالبلا

امرأةأوبفتاةإصرائبليئبيثه:مكرسة20:3

02-25.:2رج

تدلهيمقوبكلمةإسرائيلأبوضبهوةيعقوبة4

بيتإزا؟2:5،41:31اشرجكلهالبعلى

مزادفتان.عارنانإصرائبلوبتبقوب

تيةةالباطل.صبقتكمال!الأجبالأوآباكم:5

منالت!يةهذهفيماكلمعوللأصنامالكاذبةللآلهة

احتقار.



إرميا3892

في،البريهفينجاودسمازجمضرأرضيىينأخرتج!ا

فيموتوطلال!قحطأرفيوفيثوحقريفابى

بثر؟سكظولأإنسانعترهاماأرضي

وخيرايهائقرهايتأكلواطتبةأرضمافأدخلتكم7

ماوجآاأرضيوتخستمدخلثموليهنكم

أين:قالواالكهنةفلا8.رخس!اإياةأورثتكما

!وا!حكام،عرفونيالحئئزيعيمامغفقوولا،اذلث

التعلباسمئنباوا2والأنجيا،عضونيأنفممحهم

اخاصمكمافيذيلث09فيهتفغلاإلبماورأءوذقبوا

!ثوا!لثإلىاعبروا001تنيكمواخاجمم،ياشعبي

2

قيداز*إلىشرفاأرسيلواأووأنطروا،ءيهتيتم

برىماهنالتجرىملترواجئداوآفخصوا

أنهاغ،آلقتهاامةأستجايهتهل11؟جمندكم

وهؤ!!!ه3فآستبد،شعبيأ!ا؟قزعومهآلقة

فآنذهلي12فيهاتفرلابآيهبما،ضجلإ؟عنوان

ذللثيهثوآعخبي،وارتجدتيالسماواتأيتها

العخب!كل

ينرعأنا"ترمموني:شترينيريمباشبي3

خيلثلأمثتققةآبارالهموحفرواالحئ!الميا؟

الماء".

الفعنالمسؤولونومالرعاة:حرئا:الحكام8؟

الكماذبة-الآلمةأيةفيهنفعلاإله.الملكوأولهم

عامةتوبصورة.قبرصحزيرةسكمان:حميم:01

ترنجط.المتوسطللبحرالثرئيةالثوافىعندالساكنون

العربيةالجزيرةثمالمطفي!ية:تيار.اليو!انجزر:يديلة

فيأي،فلطينشرقينعيشاح(21:6اش)رج

يم.لشواطىالمقابلةالجهة

طريقةوالمجد،جمدهاستبدلةحرفيا.!!هامتبدل:11

+2.:601مزرجاللهعنلمديثباثرةكير

تبطوهيالسفلىلمصرالقدبمةالعاصمة:ممفضى:16

!ضيس:.اح91:3اشرح!القاهرةعنكمعشرين

مقتئ؟غبدابنأليإسرائيلئشترىأغبا14

كالأ!الي5؟ترمجريلأعداء؟نهباصاربالةما

أر!ةجعلوابعيد.منأصواتهمويرسلونعليه

اتنو6فيها.صايهنفلاماته4،وأحرقواخرائا،

جمخقته،حالموا8وتخقنيحمىقمفي*

الصصيرحذاجلبتأما،اسرائيلأرضفيا17

يهديلثوكانإلقلثالرب3تركبحينعقبلز

طريقتأخذينالآنللبفا18؟الس!و!بالطريق

تاءخذينلكوما،،التيابميا؟ينيتتنريىمفش

أئتزفي9؟،الفرالتنرينيخشريياثحوزطريق

وتنظرينفتعل!،يؤدبلثوعصيانلبيعامبلب

لاوأنإلقلثالرلتتتركيأنومر!ضترهؤكم

القدير.الرلثالسحتايقو3،فيلبنحالتيكود!

وقطغثييرفي!ترثصالقديم"ين

تت!كلوعلىالرب".أع!الا:وقلسبرئطفث

أضطشبخضراءشجرهكلوتحتعاليبما

أجو!شهـشخلثأنا21.التعلضعتل!في"زانية

فكي!،ززعصأفضلكللثوزرغتلث،كرمة

وإلبنأنب22ليتنكرتكرئهإلىتحؤثت

لاالاششال!ينواكزببالنطرودإ،اعتتثب

حلقواأو:جمجحنهحطموامصر.ئرقيث!المطفيمدبة

.الحربلأصرىيفعلونكماجمجمتهشعر

25.ة7اشرخ

اللساعد3اوهوشيمررمياهحرف!:النيلباه:89

حرفئاتالفراتض.!يىمنقريتايمرالذيالشرقي

الؤا!.علىحادةيدلوهوالنو

الدبانةفماصروفالمكرسالزنى؟ذانيةاضطجعت:25

لهذا.ولقطجهملهمالخصبالاس-رجوودهالكنعانية

زىلربهإصرائيلخيانةالأنجياءيسي

را!13-4:14هو،713:27،:3:1،5رخ

3.8:



إرما2

الرلث.ال!ئئايقو4،أماميصبالإثمملطخةتزالين

اتبغتولاتتخ!تما:تقولين23"كيف

،-صكل2

سوواعرفي*الواديفيس!لوكلثانظري؟اتجعل

ستيرها،فيتتماتلخفيفةناقةيا،قحلينط

ضيلأ؟ينالمفاز!اعتادبؤحث!يةأتاتايا24

كلتزؤتها؟يكتغفقن،الريغتستنمثيقثهؤتها

ئهرها.فيحئىتجاهايشبا،لاتطثبهاقن

ينوحلقلثالخفاءينليجقلثإحقظي25

لأتيأتدرلا،عبثا:تقولمبلا!العطشي

نأتغودثووراءهاالغريبةالآيقةأحببصت

أذقت.

العقابتستحقإسرائيل

كذيك،ئمتأحينال!ئايىق!26"كعايى

وزؤسا"وفموظوكهيمفم،اشراثيلتيبعاز

للخث!ب!يقولونفم27.وأنبباوهمكهنتفم

يديرونوهم،وتذتنيأنت!وللحجزأبأذت

قئميقولونالضيتيوقتوفي،خمهوزفملي

ياكمصنعتموهااتتيالآيهةفأين38خدمما.

فليقوموا،مايكمعد؟علىوهئم،يهوذالني

يماذا292،الرديالرمزفيلإنقادكم

الرب،.لقول،عصيتموفيكللكم؟تخاعمؤتني

أورشليم؟جنوب2الواحنونوأدىهو:الوادي:23

31-7،32:رجوثنيةبممارساتيخهيقومون،كانوا

-اح23:5مل32،352:

تمثلهاابتيالكاذبةللآلهةا!:للحجر...للخشبة27

،3:9رجوالحجرالخفتمائيل

الكلماتهذهدوجه:احمعواإالحاضر،الجيلأصيا!31

بعد:نجصاإرصياصفرجامعواضها،الكآبتزاءإل

13:41موفياعزاعهجملةرخ

عريهاخانتفتاةشعبهالربيحسب:-35لميم

خ.202-؟2رج

939و3

الأديب.تقحلونلافهم،تنيكمضرثمتعتئا03

المفترسي.كالأستل!أنبياةكمستيفكمأكل

قفراكنمتهل:كيضتيأسقعوإ"الجيلائها31

شعبيباذفا؟دامصيىطلامأرضنأولإصرائيل

أتسى32؟إلمجث"نعودفلاتخرزنا:يقولون

شعبيأئاحهازها؟وإلعروسنجليتهاالضبتة

تحقمى.لاأئافماصسيني

فتغلمين،الحمثفنونتحسينين33"كم

المساكينيدمأذياللثوعلى34،الفاجراب

وتنقبونتجدشهمائذيندالاوالأبرياء،

تفقليتة،اثذيهذاكلومغوييرتون!

".عتيترتد؟الرلثوغضحببريئةأنا:تقولين35

لمقوللثعلىمماحايهطثالرب"أناليهنئ

ء!2

سياصتيلث!تبديلفي"يجفيلثيا36.اخطا!

الخونفيلجقلثكماالحرئميئسيلخقلثجمضرمق

ئستسيقةتخرجينجمضر+قمىأصتوز.ين

رقف!الرلثلأنرأشلضعلىمرفوغالأ*وتدافي

".فيهمخيرلا!م،عقييمتتكلينقن

الخائنةإسرائيل

الوجل!متر!"إذا:الرب؟وخاطتني3

فيالمدونة(لثريحةإن.ويرقىنيقبون:34

حائطا.ينفوهرطرئاقلمنبراءةتعلنا:22خر

الحالةهذهمنيتفيدلاأوكليمضعبأذإرميابعتبر

التصيفية-

ترجمة.أليونانيةالزجماتفيهكذا:لصكيا36:

شائنة.صبرك:بدبلة

.والاست!لامالذلعلاصةتمرفوعتانوبد)ك؟لم!

الرب،ا-4ة24و!تثةرجلسرحإذاأت30

الربخيانة.ح4ة2،2:اهورجبالزنىشبهبتهم

ح.25ة2رجننى



إريا0493

آخرزجلأؤتروتجتجمنلإ؟ينفذهتتآمرأته

تدن!تا؟-لتدن!ألأبعا؟م!نإليهايرجعفهل

إصائيلأرضنيافأ!!.الأرضىيللثوكذيلث

للثيقولذللثومغ،كثيرينعثتاقمعزتيب

الزوابإلىعيتيلثإرقعي02إلىار!ميالزدث

فيه؟وضاجغاإلأمكالخينهل!وآنظري

4ء

فيكالاعرابيالطرقابجوايبفيلهماقغذب

وفجورفي.يزنافيالأرضىودئسضب2الفححرا

،-ص"فآ3
ذللثوبعص!هالربيعاوليفيحىالضطرمتنغ

نأوزتضبزاني!آمرأ؟تجب!ةتجبقئكصبمتت

تسئجي.

رفيقأنت،أبييا:إليضشخب"ثم

؟الاوامعلىيغفحبلثتحتمأهل5:!ضباقي

ال!ثر".تفغلبنأخذبوليهئلث،فلبه!تا

."ذديلإ؟يعنا

الميلث:يوشأ*أيامصفيالربفىليئوقاك6

كيص؟إسرائيلالسمائبةفعل!بمارأيت"هل

تح!تسكلوإلى،عالىجتلكلإلىآنطتقت

ضنضتأنوبعذ7؟هناكورتتخضراءشجره

روم!!

رتجغت.فاإلىارجعي:لهاقلتكلههذا

ء-صكلعكل67

يسضباني8تهوذا.الخاينةاختهاهذاوزات

تمارسكانتفاك:الروابإلىعييكإرفمي:2

02.:2رخالخصبطقوس

ليهتزالربغفيالمطرأهميةنتذكر:الريعأول3؟

7-8.-4عارجالحب

الشر.وئفعليننقولينأوالثر:تفعلين:5

(مق)645-906صوذاملككانيوشئا.6

مملكةعلىوتدليهوذاتقابلإسرائل.ح2:ارج

زنت:امرأةبشكلببدواقهشحب.الثمال

.4؟102،2هو؟92:اأشرج

،أ:24تثرج.ال!قكابأعطيتا:8

!اءقيوأعطيتهاسترختهااسراثيلالسئاجمي!رنى

ذهتتبل،تهوذاالخائنةخاقمبفا،*الطلاقي

ور!ح!،الزنىوأستسهقب09أيضساهيئورتت

21وا!ئ!ممهالح!جرفعتذبورتتالأرض

!يلاقيفافا،إلىرجغتكاتتوإذا.

الرب4.يقوذهكذاقلبها".

تززق!إسراثيل"السمائبة:الرلثليئوقاك!ا

ونا!إذهث012يهوذا"الخاينهينأكثرنفس!ها

وقل.:.ال!ثئمالي"أرضيىقيالكيماببهذ؟

فلاالرب،.يقو3إشراليلىالم!مائبةأيتهاإرجعي

أخمكولارحيملأنىعقيلثغضئاوجهيتعبس!

عضيببحينأذنببأخمثإعترفي13الأبد.إلى

تحمتكريبةلآيق!ححلثفيوقنئبإلقكسالزلث

".يضوقيتسصيأندونخضراء"شحرةكل

ي!ذاوبوع

النونأيها"إرجعواالرب2:اوقاك

يخناواحاآخذكم.شئاكمفأنا،الشاردون

إلىيكم2وأجيكشيؤمينوآئتمزمدينة

مشت!على8حكاماواعطيكم15.صسهحون

وحيق016وقفميقعرفةفتحكموبمم،قلبي

غنتعايتخذثونلاالأرضيفيوتثمرونممثرون

حصكالذىالسامرةدمارإلىالبييلمح.أ:55اش

زنى:الربخيانة.17؟مل2رجمق721شة

27.:،79:113،؟هرخ

ح.2027رج:والخثبالحجر9:

ح.3:6رج:إسائيل،يهوذا:11

المبيونذبحيثتالثمالأرض:لأ2

ا!.4:ارج

.ح92:ااثىرجخفراءضجرة:13

.الىعاة:حرفئاح3:8رج:الحكام:15



إريا3

ولابباليلهميخالرولاالرب2"؟عهلإنابوب

ثانية.أحدضنعهولاتفتقدونهلمولاتذكروته

عرشنتدعىالأئاميللثفيأورشليتماالأن7

ولاالرلثبآسمصصالاممكلإل!يهاوتختمع،الرلت

.،الشريرةقلويهمصلات2ورإبعاينشعماقون

كإتهوذاتيتينضمالأئامصيللثوفي18

الشمالي*أرضيىمقمعاويجيئونإدراثيلشف

2وهم.آباآمتلكهاالتيالأرضإلى

التنينينأحسئلثللث!أقوذوليهتي91

رص?عي4
اجقلولاملكاالطيبةالارض!يلكواعطيلث

ولاأبياتدعيننيأنلطوظننتص؟الأممتين

المرأةتغاركما"32جن.ورائيالسميرجمنتبرنذين

تضتيابغذزتمكذيكيروجها،الخاينة

".إسائبل

،دالروابيفيمئيئصوت

إسرأئيلبنيمقتضر4ء2بكا

طريعيم.غنحادوالأنفم

إتقهم.الرل!ونم!توا

اصثماردرن،االبتونأيهافآرجعوا22

.اش!روزلكمالرب"فينمر

مجتويخثمنصندوق:الربعهدتابوت:16

اعتبره.تطوافاضهمفميحملونهوكانوا،الوصايالوحي

الله.حضورإلىفرمز،قدميهمرفىأواللهعرشالثب

3-8؟:4صما33-36؟:01عد

6-7.ة132مز

الآلهة)إلىاض!ابهم:أوالثريرةتلوبهمبات:7،1

.(الكاذبة

اث!.1:4،خ12آرج:الثمالأرض:18

في04والث!باللهبينحواريبداهنالكأقولولكنى:91

الشببجبنأقينحنها:22آفيالذ.بتكلم91آ

يارجتإن:الكلامإلىالىببعودأ:4وفي

419و4

إليلثثنأتينحنها

إلفنا.الزب!فأنست

إسرائلخلاص!خفافيلث33

الروابيفيمجر!طماوباطل

3.الجباجمنهتصمبئ"فجورمن

أكلغريبةلآيقبماعباذينا*عازليهن24

ولقرفم،غتقهم:أثايناقجرمنذأباينات!ت

عايىنافيتضطجعووالآن025"وبنايهمتنيهم

إلهناالردت%لىخضصا%لأئناخخلنا،ويغطينا

فجرمنذوابا،ونانحن،يصؤبإنسستغأنوزقفشا

حذا.بر!مناإلىأئاجمنا

التوبةإلىعوةاللى

اشرائيلياشثخ!إن":ب!اكوقال4

وج!أمامينررالرجسةأصناملثونزغصتإلي

هؤ"خي:خقفبوإن2.ليأمينةكنحب

تبازكت،والاسيقاميماوالغدلييالحتق،الربد"

وأفتخرت".تم19يلث

ولأورشليتم:تهوذالرجاليالربدوقاك

تينتزرعواولاالتفلوحيماغيرأرضكم))إفتحوا

نل.مراإ

.خ2آرج؟الروال!في:21

ح.65:7اشرج:الجبالتضج:23

التيالأطفالذباثحإلىتلميح:ونجاتهمنجهم:2!ا

؟7:31،91:5رج:الكنعانيةالدباتمارستما

؟17،21:6ة16:3،17مل2؟18:01ئث

؟5:31،11:13رججمادتناعار.601:38مز

9:01.هو

رجاساتك.:حرفتا:الرجةأصنامك:401

.01:12هورجالأشواكب!قىرعوا:3



إرميا4294

ياقلويكيمفيلهالرلثعاهدوا04الأشوافيول

غضبيتخرخيئلأأوزشليتموسئكانتهوذارجاك

يطفى.تنولأفيحرن،أعمايكميحئتركالنايى

يصذايهددأقزو

تهوذا،فيأخبروا

أ،

اورشليتم،فياذيعوا

+الأرضفييالبوقأنفخوا

أصاهكميملءنادوا

إجتمحوا.توقولوا

الحصينة.المدنا"دلخوا

صحهيزن،نحزرايةإرفعوا

،ص

تمفوا.لا،)هربوا

السمالي"جمن!راستأجي!ث

القولي.شديذوويلأ

إ"عريجإينالأسدطقع

!صالأتمقاهرهؤها

مكاييماينخايىخايزخف

خرابا،الأرضنلتجعل

سايهن.ف!يهايسكنلا

!بالحسوحاتزروالذيك

،الخدودوالطموالوائيىؤ

الرلصغضصبتجذة

عنا".تنصمر!ثلم

بديلة:نرجمة.للرباختتوا:حريا:الربعاهدوا:8

.الربيطلبهطرواعملواإفهمرا

.اخ4؟1ربئ:الثمالمنخرأ6:

العبرية:ؤ.اليونانجةفيهكذا:الشبهـدقول:01

فقك.

إلىكلحاتهموج!الربفيحبالشببصرخفا؟39

.14آفيأورشليم

وءص!،93
ي!ر-ظباليومذللث"في9:الربوقال

اي!ةويتحير،2الرؤساوتلول!المللي

أ!ا:!ال!ثتدبئويقوذ01-الأنبياةويتغحعث

عء!

!)ظتحينخدغتناحقاانت!الربالحسيا

رقالانجنا".علىالسميفهووها،بالسئلامتحعمون

ال!ثعبيهذاالردثيقوذذيلث!الرمالبفي"

4رزابرزوابينتهبالافحة"يىيح:ولأورضليتم

لتنقت!.ولاالتيابريتذري!لا،قوميعلى

سه
فا!لن،عندىمنتهتينهاأشتاريحهيئ12

عقيكم.خكمىنفسيأنا

،االبكمتحاجماصاالعاوها.نظرواا؟3

ويلنر.النسويىينأخأوخيلةكالروتغةمركبائهلم

!،هلكنا،لنا

أوزشليئمياتلتلضاثرينإغيلي14

أفكازفيدايخيكقيتببثمتىإلى.كتخفصي

3ال!ثريرة

بهاوئنادبالبكية"دانينئخبرصوتا5

،?ء

اخبروا!الأقمانذروا16:"افرايتمجتلىين

أرفيينقادمونالفحاصرون"!أورشليتم

تهوذا،فالقعلىالموتترفعونتعيد؟.

لأنها،الحقوليكنواطيربهاويحيطوذ17

الربدأ.يقو4عليتمردت

هذاعقيلثخثبتوأعحائلثافئقلث8

تربتقيموقبيلة،الثمالقاسراثيليةمدينة:دان؟15

كنعانأرض!هطزمنطقة:افرايمجبل.الأردنصناج

اعل.بيتإلىثكيممنتمد

الحراسةالحبريةلي+اليونانيةفيهكذاالمحاصرون:6؟

انذروا:العبارةخعصيح،صهوذا!بدلياقزاح.الأم

يهوذا!



رميا01،4
إلىبلغتومرارته،مروهومصيركذللث.5له..ء

لميلب.
شبعلىإرمياحؤنا.

توحعنى!أحشائي،أحشائي291

جدرايإ".تيقتئينقلبي

س!مذتؤاناالستكوتكيف

؟الحربوفتاتالئوقي-صوت

أثحآ،نكحةعلنمتة02

!ه!كلء

اب".خراكلهافالإرض

تض!خيإمنادقرت

تحطيما.فيوتسايهننا

الحرلبرايةأرىمتىإلى21

الئوقي؟صوتوأسمغ

ترفنى.لاجاهلشعبي22

لهمقهغلاخئقىبنون

ال!رعمكفيوحكصاء

للخير.مماتعرفونلا

الآلبالخرابرؤدا

خلالم"ف!،الأرضىإلىنالرث23

فيها،نوزفلاالسمماوإ-بوإلمط

ترتجف!فهى،الجباليإلى4؟نطرت

تترعزغ.التلاليبىجمبغ

إنجساق،ي!نفاتظرت3

م!ء!،،

هربت.كلهاال!ماءوطيور

قفراصازتالجتائنوزأبيتأ26

أنقاضماالضدائبنوجميغ

بدايةفيايبمارضعن!،2؟أئكرج:خلا-فى:23

الخلبفة.

الكلمةلهذهوجودلا.العبريةنماهكذاةالحرابة351
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غضييما.وجا؟الرب9وجيماين

الرءد!:لالمافهذا27

كقها،الأرص)اسالمخرل!

أفن!ثاأ.لاليهني

نواخاالأرضىفتنوخ28

تونينالسمماواسلثوتظيئم

ولا-أنذم،تكلضتأنا

غنة".أرجغولاؤغزمث

92،
بالقوصيىرالراميالفارصيىصولتين

جميعا.المددطس!كانلمفر

الممخوز،ضجدواأوالغالتدخلوا

ضهجولمش،مدينةفكل

ف!يها.ساكنإنسانولا

تفعلينماذاوأنت!03

الخراب2!؟المدينةأيتها

المريز،ثيالتتلتسين

الذقب،بخيىوتتخلين

عيتيئ!،لإثمل!باوتبهحملينص

قتخملين.باطلأو!ن

قمفتوئلثالآنافلثك!ث!ا

حياتلب!تطلبرنوهم

القخاضيىكصوبصوئامتمعث؟3

يكرها.تملااتتيمحتؤتجع-

جمهتبرنآبتيماصوتهؤ

كقيها:وتبسيطتنتج!ث

علىاغميئ،*لي"ريل

تلبسين.؟"تفعلينماذاوأنت:الترجمةكقول،اليوفانية

أورضليم.تقولهما-هذا:ليويل:
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ب".المحيطينالقتقيماين

إرما4

بالفسادتعجملىينة

أورشليتم.صشوارعفيطوفوا

!وفتشواوآستخبرواانظروا

إنسائا؟ساحايهافيتجدونهل

الغدكيصتعاو)حاإنسانا

كنها؟ولفأعفؤ،بالخقوتطلب

الزب4،هؤحي:قالواوإنفهم2

زوزا.تحيفونفإنما

الربو.بفوذهكذا

،3

الخق!علىعيناك،ربنعبم-يا

توجعوا،فاض!رباضربتهم

الئأديت-قبلوافاوأهلكئفم

الضخرمنأكثروجوقهمقئوا

إليلث.ترجعواأنوزتضوا

تساكينقوم"هم:ففلث

الرد!طريقيجهلون

إلهخايه،شريعةتعرفونولا

صهلمصصء

اكلمهم،2العظماإلى"اذقب

الرل!طريقتر!نتعفهم

إلهنا،ضيعةيجهلونولا

جميعاهؤلا؟فوجدت

الرلطوتطعواالتيركتسررا

الغالبينأساستيقتلهم

إرميا،ينابم2آفي،بالكلامالربيبدأهنا:501

الرببوخهلمنةطونرا.الكلامإلىالربيعود7آلق

.فأطاعإليهيوخههأنهالبينهمأكلاول

.الربيقبمهالذىالنظام:أوإلهناضريعة:4

خيانتهم.:أوكفرم:6

وه

القفر،ينقيذبويهيكهم

مايهمخوذالخمروتسقر

ينها.خرقيكل،قنيفترسى

جذا،نكاثرتفقعاصي!م

آزديا؟.فيدائصا*كفرهم

أوزشيميااساجمحلث"كيص:الر!روقاك7

!احينمرعومبالهوحقفواتركونيوتنوفي

و!فم،صرفواألزوافيئيوبوفيرتوا"،

كلتصقلكل،سائبةمعلوفةأحصنةصاروا

وء4?س
القعاصىهذ؟علىاعايبهمافلا9.صاحيإامرا؟

لمصص"
الأميما؟كهذهإمةينوانتممالرب،،يقول

ولاوافسمدواكرمحها!عل01"إصعدوا

افغذرا1.ليهيفاأغصانهاإنزعوا.لملفوها

هكذاتهوذا".وبيتاسرائيلتيتييغذز

الربد.يقوذ

ته،وجوذ"لا:وتالواالربطأنكروا12

جوعا.ولاحربانرىولنبناتنزللأفالمثئر

فيهم،يتكلئملاوالرب،،هبا:إلآ2الأنبياوما13

".عندهمينوأتوالفم

)ابما:القديرالإلةالربيليئقاكلذللث"ا

فيكيماتيفستأجغل،الكلاتمهذايملضئمأنكم

متأكلهمحطماالشد!وهذأنازأتمين

اشرائبل،تيتآبابعيل!ينأمةعقيكيموأجيث15

ولاممغتهاتعرفونلأائة،عريقةويةائة

كقبرسيهاجمها*اجعتة6بإ.تتكلمماتفقمون

خ؟25،3؟28:رجزنوا!7:

ح.2،24:ت1هو

أ-7.:هاشرج.اللهضعبإلىر!رهيالكرمةة،1

كل.شعريةصورة:مفتوحكقبرصهامهاجعبة:16

تاتلة.الجعةفيالتىالهام
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فيأكلون17.جبابرةتنيهاكلغتوحصو،

وتنايكمتنيكموتقتلونوخبزكمحصادكم

كرضكمويتلفون،وبقزكمضقبهموتذبحون

ائتيالحصينةئانكئمبالئيثبوئدترون،وتينكم

عقيها.متوكلونأنتم

يقو4افنيكملاالأثامتللثفي18"وممن

بناإلهناالرب"فقللماذا:قالو!وإن091الربلم

س+*

تركتمونيأنكمبما:لهمفتقو4كله؟هذا

فستخدمون،أرجمحكمفيغريبة%لهةوخدثتم

بذيلثفأخبروا002أرصكمغيرأركبمافيا(خرباء

قولوا.يهوذابنيفيبهونادوا،يعقول!تنيفي

أثها،الحمقىأبهاالكلامهذاإحمعوا21:لفم

عيونلهمائذين،الجس!فقدواائذينال!ث!دبئ

.تسمعونولاوآذان!هيبصرونولا

ترتعدونألا.الزلثيقولاتخافوتني22"ألا

للبحر،احاالر!لجغفستأنا؟وجهيين

وتبقى*تلتطمفأمواجه.يتعداةلاأبدثاحاجرا

هذالكن23.تتجاو!ةولاوتجج،عاحيزة

وشق!وافابتغدوا،متمردثاثرتلبتهالشعت

اثذيإلقناالرلثلتضي:فلوكلبهمنبقالواومما4

حيييما،فيوالمتأخرينهالمحكرالمطرتمتح

تواعيلإها.فيالخصادأسابيغلناوتحقأ

ح.2:4:رجيعقوب02:يني

،9-.؟:6اشقةيبصرونولاعيرنلهم21:

8018.مر،12:2حز

.811-:38أىق:تلتطمأمراجه:22

الترجمةفيهكذا:طيوراالمملوءكالقفص:27

الآراية.

نححوا.حرفئا:ةتنحح28:

بدبلة.قىجمة.أبديهمإليهتصلماعمعون31!

459و6

القواعيد،يللثأفستذتآثاقكمكن25

بين4يزافلا026ع!نكمالخيرمنعمتوخطاياكم

كالض!ادينيلطريدةيكمنون،منافمونشعبى

المملوءكالققصي27قخا.يلناسيىوتنضبرن

القكر،يناصتلأتبيوته!اكذللث،طيوزا"

جلودهمتقغتسيمانهم28واغتتوا.فغطموا

لا.يث!رويىهمالخاوجاؤرواالششمصمن

،فتنحح!التتيمصدعوىفيبالعدليحكمون

بالخق.يلمساكينتقضونولا

وآنتمئمالمعاصيهذ؟علىاعاي!ث92"أنلا

يرصلم-

".الربيقولاكهذ-؟ائإين

31"الأنب!اةعجال!:عح!بأرضنافى03

إلي!تصلماتجمعونوالكهتة،زورايتنبأون

لهاذا.الأمويىبهذس؟راضيوشعبي،*أيديهيم

لها؟اخايتقمعواتفقلون

أيرشليمحصار

أورشليتم.ينبنيامينتنييااهربوا6

!!!

تقوغ،فيالموقيفيانفخوا

ص،الكرمتضبفيعلماوا!بوا

غظيمشترلاخدةالئ!ماليفمين

المترفةالجميلةصهتونيذمره2

ح.3:24فيالخزيرج:زوزا.بمسالدضهمتجلطون

وهو13(:823،:2إقبعلعلىتدلالكلمةهذه

به.بتلفظأنالمؤمنيتحاشىايم

وينبهالجؤبإلىالزاحفالاجتياحالنبييصور:601

خطزاأتلوهيأورشليمجنوبتقعبلدة:تقوع.يهوذا

:الثمالفن.الثمالمنالعدويزحفحينأورشلبممن

اكلط.4:ارج

يصمت.أويدمر2!
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بقطعانهم!الرلمحاةإليهافيأقي3

حمصلها،خياتهماءامقوينضبرن

مكايإ.فيواحدكلوترعون

.هالحرلتعقيهاإش!وا4

الظهيز.عندنصعاقىموا

يميلالنهازلأن،لنات!بغ

تستطيل.أخذتالمساءوطلال

القيلفينصغذقوموا

فصوزها.لهاوتهدصئم

الأسجار"إقطغوا:القديرالرل!وقال6

مديةفهذ؟جمترسة".أوزشليمعلىوأنضبوا

تنتع7.إبالطلمقلألةلأتها+العقالتتستوجط

أسضعفيهاالما/.منهاتنتعكاليئرشمرحماينها

كلوالحروخالمرض!وأرى،والس!ئبيالعئض

صء+ء2ص!

اتركلئييئلااور!ليئميافا.تجظي8حيؤ.

((.تسكنلاخراباأرضاوأجعقك

كما،"أقالص:القديرالربفىليئوقاك

شعحبجمنتجقىماالكرقإ،ئقاطةئقط!

كالقاط!".الأغصالزإلىتذكؤرد،اشرائيل

آذانكيم؟وأنذرتتكفمتإذايسمعتن

الرقيكيضةتصغوا.أنتقدرونفلامفققة!

تحفظونها.لاوأنتمعارا،لهمصارت

.ح2:8رخ:الرعاة:3

عل!ا.وأهجمواتوسااو:الحربعل!اأثهرواة4

أعلىإلىالوصولعلىالمهاجحينتاعد،مزسة؟6

تستوجبمدينة911:32مل2؟24؟32رجالأص)ر

ايونأيه.فيكماالكذبلمديةويل:أوالمقاب

تدلوالعيارة.نحتونةكير:حرفيا:مغلقةآذانكم:01

لهمالربيقولهمايفهمواأنيستطيعونلاأخهمعلى

البي.بوا!ة

وأجمماتي-أذ،الزدثغضبينآمتلأثلذيلث!ا

ضذري.فيأكئتته

ىء،كل،لم

!موعل!علىالافيت!اطفاليعلى"افرغه

آمرأد؟-،مغالرجلسئؤخذ؟وأقوذأيض!اال!ث!بالإ

بيؤل!فتصير012السئنفيالمتقذمصمغوالشيوخ

سئكال!فعلى.جميعا2والئساوالخقو3،لآخرين

الزبلمبقوذواعايئفمتديأئا،الأرضيهذ؟

كبيرهمإلىصغيرهنممقجميحالأنهم13

ابخي"إلى0وقن،الخسي!يبالمكستمبيطمعون

وئمداوون(1الرويىأعماكيمايىسونالكاهني

ا،اسلأمسلام:يقولون.باسمخفاكؤشعبيحيراخ

آقترفوأإذايخزون5؟!لء+.سلامينوما

9.الخخلتحرفىنولاتخرونلأ،كلايىخ!ما؟

وص

اعايبهموحين،الس!اقطينمغتسقطونفلذلث

.الرب،((4يقوذئصرعون

الرب!دققىفضإسرأئبل

وآنظروا،الالرش.في"يفوا:الردثوتاك16

الالرينأينالقديميما!،الس!بلىختيوآسألوا

.!يئفوشمكمراحةقتجدوا،فيهوسييرواالضالغ

رقبا!لكم7؟أقحت.تسيرلأ:أخحتمليهنكم

نصغيءلا:فقلتم!البوقيصوبإلىأصغواأن

ماذاوآعلمواالأتمأئهاآسضعوا8؟لذ!ث

يخعود،يمعمن:يجيبإرميا،الربتكلمأنبعد

الأرقة.أطفالعلىأفركه:اأآفيالكلامإلىالرب

.-12ا8:5ق:12-15

.ا.!:13حز؟8:11رح؟سلاممنوماسلاع!:14

ضوءعلىالعابقةالاجيالاخبار:القديمةالسيل:16

راحة:فيتعيثونأولنفوسكمراحة.اللهكلام

.11:92تق



إ!رميا6
سأجيب:الأرض!أيتهاوآسضعي091"!صيبهمأ

لالاتهم،مكايدهمتجزأءش!راال!ثمعسبحذاجلى!

بثريغني.العقلوترفضونكلاميإلى!صغو!

وبعيدال!شتبا*ينبالتخولييأتوتنييماذالا؟2

آرضىلا!ئحرقاتفم؟بعيدةأرضيينا!يسب

لمصس

ساجعللذلث21.ليتلذلاوذبائخهميها:

الآبا2فيهللت،بهاتعثرونمعاثرال!ثمعبإطذا

جميعا!.والصديقوالجار،والتنون

،ا"ص22
ارضينئقبلشعث)ها:الربوقال

صركل،+د

اقاصيينناهضةعظيمةامة،الشمال

والرثحص،القوبميعلىقابضون23،الأرض!

رايهبون،صوتهمؤكالبحريرحمونلاقاة

واحدا،رايهباعقيهاكأنمصطفةخيولا

".ىصهيونآبتةيايمقاتتيلث

أيدينا،فآسترختخترهم"سممغنا24

تخرجوالا25.تيدكائتيوؤتجغضيقوأصاتنا

العدؤفسحص،الالريتيفيتسيرواولاالحقلإلى

.جقبما*كلينركحب

وتقرغوا،قؤميتنييا*لمسئحصياتخزموا6

وحيدعلىكمامناحةأقيمواالرهاد.فيحزئا

بعضإلىتستندترجحة:يصيبهمماذاواعلموا:18

ال!نص.ئديمةيونانيةترجحةرإلىالعبريئالمخطوطات

الأمتحوكهماتعرفان.الجماعةأيهااعي:التقيدي

ضدلحا.دماشمن

المحرقة:.اخ.:72مز؟65:6اشر!:شباة25

المذبحعلىكلهومحرقالربأطميقدمحيواذ

اكط(.3تاالا

.15ةقه،اخ4ةاربئ:السمالأرضش:22

الوارد9ت9زكرجصييونشب؟أيصيمنابنة:23

15.ت12يوفي

خبرهم،حمعناتالشبفقال22آفيالربتكبرة24

479و7

بغتة.يكميجلفالذماز،مراآنيحائاآنتجبوا

ضمتجئا،"جعلئكالرب4؟ليئوقاك27

082س!لكهمفتعردتلمعدد!كاسعبيتمتحق

وساعونمتمردونعصاةكلهم.وحديدىنحا!

وتفنىالحنفاختحتروا92.وشف!يدونبالحميميما

الماجص!،يمحم!وباطلأ،بالنارالرصاع!

قرفوضةيخضةئدغون03.يفرزونلافالأئرار

".زقضتهمالرب!أنالأتي

ا!كلفيإرمياعظة

تا-91(26)ار

ي!الب2))!:لإرمياالردث3و!ا7

جميعياالردثكلمةإسقعوا:وقلالقيكل

لتسحدواالأبوالبهذ؟فياخلينالاتهوذايىجمالي

اسراثيل:إلهالقديرالرب!قاكمامذا3.للرلث

هذافيفا2سيهتكمآوأعما!رقكمأصيحوا

هيكل:قولكمعلىتتيهلوالا4.القوضعص*

فئخدسن!ا(شلثهي!شل!الرلثهيكل!الرلث

طرقكماصيحوايالأولىبل5.أنف!كم

والآخر،الواحل!تينيا(!دليواقضواوأعماكم

بالمح.تحزموا:26آفيإرمياويتدخل

،301،:02رج:جهةكلمنرعب25:

31.14:مز5،9:912،ة46

03(:6مل)2الناسيرتديهخنلباس:المسح:26

العظيمالحزنعلأو34(ت37)تكالحدادعلىيدلوا

3(.ة15)اش

حصتا.أقتك؟بديلةترجمةتحتا.جعلتك:27

965.صنةيريافيمعهدبدابةفيذلككان7.

واليؤدانيةالعبريةفيهكذا:الموضعهذافيفأصكنكم3:

معكم.اسكنةتدتمينترجمنبنحسبأو،القديمة
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ولا،والأرملةوالحتيم-الغريبعلىتجورواولا6

تتبعواولاصالموضعهذانيء*التريالدمتسمكوا

أسكن7مذافغلتمنإن.يضريىكماخرى%لقة

ائتيالأرضيىفي،القوضعصهذافي"معكم

الأبلإ.إلى"لآباثكيمقديفاأعطيئها

فييمافائذةلاكلامعلىتتيهلون8"وليهنكم

وتزنونوتقتلوقاأتسرقون9.أنف!تكمفتخذعون

إلهةؤلت!عونللمعلوتتخرونبالزوروفحيفون

تبنوتقفونتجيئوناثئمتجهل!ن!ا،اخرى

وتقولونبآحميذجميئاتذيال!يبهذافييدفي

لجثجميموتعقلوايتعودوا"أنمذنا"

با!يقي3ائذيال!يمت"فهذا؟الرجاساب

أنابل؟عيونجكمأماتم*يقصوصتغارة!ازهل

الزلمحص.يقو3ذيلثرأيحت

ييلوة"فيائذيتوصمعيإلىإذقبوا)ا2

!بفغفتماوآنظروا!،أولأاحميأسكن!تخيثا

أنكمبماوالآن13.إسراثيلشعبيش!ربستمب

ولمكلمئكمتعذماالأعماكهذ؟غحلتم

بهذافسأفعل14تجيبراولمودغويممأ،تسمعوا

مئكلون،عقي!وأنتمبآحميدقيائذيالتيب

،21:16،24:4مل2رك!:هالبرىالدم:6

برىء.إنسانقتلعلىتدلالمبارة...الخ95:7اش

أعلافكمأوآباكم.3آرج:سكمالسكن:7

.البعيدون

؟12113:مترج:للصوصمنارة:11

46.:91لر؟17:امرا

يدعلىشيلوهمحبددمر:شيلوهفيالذكيمر!عية12

،06ت78مزرج.مق0551سنةحوالىالفلطبين

؟1:ث!18أيفارج،01-4:18!ماق

.26:9أر؟3:21،4:3ث3:اصمأ

أهمانرايمكانت.افرايمحرقا-اسرائلنلت15

سنةالوجودمنزالتالتيالفديمةاسرأئيلمملكةفيثبيلة

ولآنج-!م،لكمأعطيتهائذيصالموضعويهذا

وجهيغنوأنسذكم15.بشلوةهناكفغلحتكما

.8إصاشيلنسلينإخؤيكمجميعتمذثكما

ترح!ادعا!ولاتتضرعفلاإرميايا"وأنتا

إلنتشفغولا،ال!ثحعمبهذالأجلصلاةولا

مدنيفييفعلونماترىألا079للثأسقعلافأنا

تلتمونالبنون18؟أورشليتمصشوارعوفيتهوذا

ينجنوالئساة،الئازيويدون2والآبا،الحطمب

وتس!واالمماء!يقيكيماأقراضايتصتعواالذقيق

فقل91.يغيظوفيحتىأخرلإا؟8خملأقرابين

يالعالي؟عقييمذيلثيعودألا؟ئغيظوتنيحقاهم

.هذاعلىوغيظيك!مبيسمتنضبفلذلمجث"2

البز،دهشخروعلىوال!هائمءالبمثئرعلى،القوضع

-.لأ.ا(تنطمىولافتتما،الأرضيىوثقر

"إجقعوا:اىائيلالهالقديرالربلموقاك

فأنا-22.تحقهاولكلوادبايجكمإلىخرقايكم

كل?،4و"ء4

ذببحبمااومحرتةبايإاترتهمولاحممابااكلئملم

أترئفموإنما33يضرأرضصينأخرخئفميوتم

إلهالفمفأكونراكلمفمحينليتسحعوابأن

طريتيكلفيويسلكونشعأ،ليويكونود

أفرابموستدل.إرميارسالةبدابةتبلسنةئةأى،721

.اح4:7هورج.كلهاالثطلمملكةعلى

بلادءنيالمحبودةعثتاروتالالهةاصم:الماءملكة!18

.7-91ت44رجالشرق4أنحاسائرفيثمالراندين

الكيبة.سكائبي!كبوا:حرفيا:خمرقرابينيكبوا

االحيوانذبيحةترافق13(:23الاالخرمنقدمه

المذبحعلىكلهاتحرقالمحرقةكالت:لحمهاكلوا:21

العادبةالذباثحفيأما8-9(.:أالا.لحمهايؤكلولا

علامةالذببحةلحممنوأصحابهالذليحةمقدميخأكل

كلجرفضاللهأنكلتدلهناوالآبة.بالرباتحادم

إليه.تقدمذبيحة
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مالوارلاستمعوالها"2لخيرهما.ي!امرهم

تتابوفيالقعاصيفيسملكوابل،يأذايهم33

لاخمهوزفم*ليفأدارواالممرير؟.ئلويهم

مضرأرضيينآباممركم!ض!ومنذ025ؤجوههم

الأنبياء!عبيديإليكماارسملوأنااليومهذا11

ملتمولاستمعتج!ليفا26آنقطاحم!ء.بلايومءكل

يماأكئروأساتم!يىتاتكمقستيتمبل،يآذايكم

ركم.آباءأسا

-ص

وماالكلامبهذاكلمتهمإذا27"وانصت

فقل28أجابوكوماووغدتهم،للثشحعوا

الرل!يصوبتسمغلاائتيالا!ن!هيئأنئم:لغ

وآنقطغ.الخقذهت.الثأديتتقتلولاإلهها

".أفواهكمغن

القتلوادى2

يرئاةوآشثحديبيماوآرمي4شتعرفيقحري

كصتالرل!لأن،!حهيونأبنةياالروايىعلى

وتتذة.وزقضةالجيلهذاعلى

أماتمال!ثرفغلواتهوذا"تنو:الرب3وقاك"3

تتدموأ.ومالأخرواأو:ظهورمأداروا:24

،ه:25:4،26قةالأنبياءعيدي:35

92:91،35:15.

البريوضعأننرفضالقكالعجلةرقابكمقسينم:26

نأرفضاصرائلشبأنعلىندلعبارةهي.علها

ح.32:9خررج.لثربعةبخضع

ضركجزكا،نذركجزكط:حريخأ.شعركجزي:92

طوالأومحدودلزمندته!كرسإنسانالمنذورالمنذور.

شوهتصعنبالامتاعنذرهعليدلوكان؟حياته

إسائيلأنإلىالنبيبشيرالآبةهذهفي.5-9(؟6)عد

.للربمكرصئاشعتايعدلم

رجاساتهم.ةحرفيا.الرجمةأ!نامهم35:

بنوكان.المديخةعلىالمثرفةالمعابدأو:ثارف31:

البدإبةفيذبائحهمعلبهايقدمونإسرائبل

اثمارتهذهولكن4(.:3ملأ؟12ة9صم)1

949و8

الميبفيالرجسةيأصنامهمفنضبوا،عيتني

مشايى!ت"وبتوا31،ليتخسوةبأسميدعياتذي

تنيهم!يتحرقوا"قنوتمآبنواديفيالتي،ئوقة

خطرولابذيلثأترتماوأنا.يالئاليوتناييم

لا،الرب2يموذ،أتامتجيةلذيلث32.يالي

واديبل،ه!وتمآبنواديولاتوتةفيهايقال

قوضع،تبقىفلا!موتاهمفييماوتدينون،القتل

الماءيطيرمأكلاالشئدبهذاجثثوتصير33

،صو

ينوازيل031تزجرهاتنولاالارضيىوتهائمص

لبالطرصوتأورشليتمشوايىعصوينتهوذامذدب

وصوتي!ىلعراصوت،صالفرحوصوت

."خرائا*تكونالأرض!لأن،العروس

الرمالبذيلث"في:الربفىوتاك8

كهتيهاورؤسائهاتهوذاطولثجمظاتمتنئثمون

قبويىهمينأورشليتمس!كمالبوجمظاتموأنيائها

نجويمكلوالقمرال!ثممسئجاةوتن!رونها2

تصصرءس

واتتعوهاوعتدوهااحبوهاالتيالسئماء*

الكن!عانيةبالدبائةلارتباطهاالأنبيا.يدعلىباتامنغاستمغ

نأوسيحاول(13؟4هو؟س16:5مز،ه؟)91

،18:4مل)2صهوذاملكيويوشئاحزتيامنكليمنعها

مذبحتعنيةتوفة8-15(.:23

جنولطتقع:هومابنوادي.اح23:5مل2رج

يرشا35.ة2،32-2:23،91:6رجأورضليم

01ءة23مل2!21ة18لار!:بنم

صارمكانفيالموفىوجدإذا:مونامفيهيدتون32:

العبادةشعائرلإقامةبصلحيعودفلا،نج!تا

ح.23:8مل2رج

23.:8!رؤ،15ة25ق:خرائاثكونالأرضت34

العثرقكانالماء.جيئىحرفماتالاء.!كوم80:2

لا.اح17:6لى2رجآلهةالكواكببعتبرالقديم

37،:9مل2رجملعونا.يحتبريدفنلامن؟تدفن

03.:18،36-16،22:91؟314،:6جا
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تدتن"ولائجقعفلا،لهاوستخدواوآستشاروها

الموتوتقفسل3.الأرضيىوجهعلىرئلاوتكون

العشيزهذهمنالباقييماالبقييماجميعالحيا؟علي

إليهاقزئتفمائتيالأمايهنيصجميعفيالشتريرة

القدير.الربفىيقول

والعقابالخطيئة

1(-ه12؟6.)ار

ولاأيسقطون:لهم)إتقو4:الرب،وقال4

با4ما5بتوبون؟ولاعنييرتاون.تنقضون

آرتدادهم،علىئصرونهذاأوزشليتمضعب

تتوبوأءأنويرفضونبالغرويىيتقسكونوهم

ينافيبمابتكلمونهمفإذاوآستمعتأصغضت6

ماذافيقوذ:شترهعلىتنذمقنولا،الخق

كقرميىستير؟"فييتجهواحدكلبل؟فغلت

الفضاءفيالقققق7.المتاليساحةإلىتنذيغ

وصركلص4كل

تراعيال!ال!زقزقةوالسنونةوالحمامهتواييتهتعردت

أحكاتمتعرفونفلاشصعبيوأئا،محجيئهحاوقت

الردث.

الرلتوشريعة2حكانحن:تقولون8"كيص

خوتهاالكاث!لت"الكتطقليمأنترونأما؟مغنا

وخابواالحكصالمخزي9.الكذلبإلى

فاذا،الرصثكلامنجذواهمفها.وأنخذعوا،

خبانغم.:أوارتدادم:5

وهناك:الوردىالتقليدقهكذا:سيرهفييتجه:6

.مراهعلىيسير.يفولآخرتقلبد

هلولكن.المليهةالمقرراتالحجرفييحفرالكتبةفم8:

إرميا.علإيعزضماهذااظهضريعةتطابقالمقرراتهذه

بديلة:ترجمة(.الفخأفيأخذوا:حرفتا.انخدعوا:9

نفقمماذاأو:.الحكةمنفهمفاذأالأصر.فيوتعوا

حكهم؟حكةأبةأو!حكنهم

:الكلاممعى.أ.:13حزرج:سلاممنوما؟11

يدماةهمأعطيلذيلث01الجك!!؟جمنفيهم

ينجميغاففملفغزا؟،وحقولهملآخرين

با(!قبيتطمعونكبيرهمإلىصغيرهم

الكاهنإلىفيهمالئبيوين،الخسيسي

شبميضبحراخلداوون".الكذلتيمايىسون

.ينومماسلام!!سلام:ويقولونبآسيخفامت

رج!ا؟اقزفواإذاي!حتحونهل0،12سلام

فلذلك.الخحلتعرفونولاتشخونلاكلأ،

يصرعونأعايئهموحين،ال!ئايطينمغيحمفطون

كا".الرب،يقو،

!،
يبهونفلاالربو.يقوذإبادة"سابيدفم13

الؤزقحئى.الئيتإ"فيتينولاالكرق!فييخب

يزو4".-لهمؤفئتهمماكل،تسقط

المانوتدخللنجممعهقعود؟نحنالماذا4

حكتمإلقناالرلتلأن،فناكوتهللثالحصينة

صء7"ص

إليه.خطئنالانناالسثموستقانابالقلافيعلينا

نا2فجاالعثمفاءوأوانعبثاالس!لامةإنتطرنا15

الرعبط.

الخاو،خيلتخيريسقعدان!ين

الأرض!.ترتجفجيادهمضهيلصولتوجمنذ

والمدينةفيها*يماالأرضىيأكلونيأتون

وس!كاتها.

.يرامماعليسيرشيهكل

ة14آفيالثبفيجيبشعبهالربيدعوهاش13

فيتثفع17آفيالربويحودتعود؟نحنلماذا

،فبعود،أغاظوفيلماذا:الربفيقول-91(18إرميا)آ

افتراضبة.ترج!ةسأبيدم(ي.12آ.الكاهإلىإرميا

التيةةنينينلأ.اقطفحين:العبريالنص

.12-11:14مررج

الأرض:أوفهابماالأرض.ح15ة4رج:دان:16

وملؤهاء
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4ص
فيهاينفعلاأرايتمحيالتعتيكماسارسيل7

الرب!.يقولفتلدغكم،أ!ر

بهتهشيفاةلااحزني8

عليل.ضذريفيفقلبي

شعبيآسيغاثإاصوت"9

بعيد؟ةأرفيينئسقغ

صه!ون؟فيالزدثيقيمألأ

فها؟تيكهايوتجاألا

بقنحوتايهم،أغاظوني"يماذا

الغريبه؟يالآيهةسأسخطونيي!اذا

الضيفوآنقضىالخصادمصى.

بعا.2حاماوخلاصنا

آنستخقثشعبيستختيعلى

د!صء

الذهو3عليواستولىحزنصث

جلعاد*؟فيتل!تمينأما

فنالثطبي!بينأما

شعبي؟جيراخيضما

مما:!يلوراصيلي!ت23

،دموعتنبوعوعينبئ

وليلاضهارأفأبكي

شعبي.أبناءقتلىعلى

البونانيةالزجمةفيهكذا:لهشفاءلأحزفي:18

القديمة،

.الأردنشضرقيتقعمنطقة:جلعادت22

والريانيةاليونايةالزجتفيماءةملؤهرأصيليت23:

9فكلفيالزقيميختلفوهكذاأ!9هو؟823:

أيونافي.والنصالعبريالنصبين

.الزناة:حرفي.الضنة:ا-9

!در.صلاحأرةللكذبقي:2

و9

مكمانكلفيالكذب

البرت!فيكوخاليليت9

شعبي.تايىكافأنضرلت

الخوفيما!،منجميعاهم

المايهرين.ينمركلونى

8.يلكذدبيسييأل!يتئفم2

الأرفي.فيتقووابالخقلا

شتر،إلىشرينتنتملون

الرلث.أناتعرفوتنيولا

صاحييما،ينواحدكليتحذز3

!!يته.ينأحل!علىتيهلولا

يأخبيما،تمكر"أخفكل

يالنميقإ.ش!عىصاحبموكل

صماحتة،يخاديخواحدكل

بالممدقي.يتكلمأحذولأ

الكذدب،كلاتمألسيتتهمغفموا

غنه.صالرجوعغزقعجيزوا

،القكر!وسمطفيتسكنون5

".تعرفونيأنرقضواوبالقكر

القدير:الربوفقاك6

يالئايى،وأمتجئهم،سأصهرهم

ء؟شعبياجازيفكيفوإلأ

1،9

جدبيعقوبترتبطوالكلمة،يعقب:حرفئا:يمكر3:

؟36؟25:26،27تكرجامرائبلشب

3-4.:12هو

عنف:اليونانيةأوحسبالمكرو!فييسكنونة5

مكر.ي!ومكرعنفوراءه

ثعبي.أعكلماذاةحرفتا.شحبىأجازيكيف:6

أعملماذا:والآراميةاليونانيةمنمنطلقةبديلةترجعة

شعبي."تيه
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ت!تايلستهئميسائفم7

بالقكر.تنطيئوأفواههم

!سلام:يلآخرالواحايقوذ

سير؟تكياله.وفي

ءكللم

اعايبهم،لاذيلثإعلى8

صءت4

"؟انتمملاكهذص؟امبماينام

وأبكى،أنال!الجباليعلى9

،،.-

.رثابانشيدصالمروجوعلى

أحا،فيهايجتارفلاإحنرتت

الماشييما.صوثئسضغولا

الحهايمص،إلى2ال!ما9طيورمن

وقضت.هرتتحميعها

رجساأورشليتمسأجغل.

،آوىيبنابومأوى

تهوذ!مانوأجغل

فيها".سايهنلاخرابا

كثقهوشن؟ذيلثنتفهتمالحكيمهؤتن"

وأحترقتالأرضىبادبلماذافيخبرالرب؟

أحا.فيهايجتازلاكالقفرفصازت

شريعتيتركواأنهما)يماالزب،:وقاذ

غملواولاكلاميستمعواوما،لفمأعطيئهاأئتي

وغتدوا،الإلةقلوبهمنثابآتتعوابل13بيما،

ماطيملذيلث4.14وهمآباغلمهمكماالتعل

الغلقم،ماءوأسقبهمفرأنبائاال!ثمدبهذا

صص،،صورلم

صفهاولاتعرفونهالااقمءفيواشتتهم15

ئقليدوفيالهوديالتقلبدقهكذا!تاتلسم7:

.منونسم:آخر

92.،9:هر!:انتفم8:

2(91-أ)آ.إرميافبجببهالئعببستغيث:16

بنادباثيأتونكانوا:النادباتممط22آالربويعتنتج

4"ء4

يقول/افنت!حتىبالسميصوألاجقهم،اباؤهم

!/..((القديرالرب9
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الكلىفاحمى:حرئياوالأفكار.المثاعريفحص:02
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وسلصت،*أرضيوقخز!!تيتيتركحت%7

شعبيليصاكأ8أعدايهاأيديإلى!!كوتتي

فكرهته.صوتهعليرءالغابإ،في-كاأسد

الطيورتهاجمهالريشملؤنطيراشعبىأيمونلم09
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ا-2.:2:2،3ربئبامرأةالمث!جخ

خ.2:8رخ:محيمونرعاةة01

كنحان.أرضأيلثعبأعطاهاالتيالأرض:14

جديدمنيكنونأييبنون؟حريخا.يقيمون:16

نل.لهمربكون

13579و

بآحميوحلفواشعبيطرنجتدافإن*كاتعلموا16

تحيفواأنشعبيعفمواكماالربهؤحي

وإلأ017شعبيوستطفيكهيقيمونفهم-،يالئغل

(1.الرلثيقولوأبياهماقيلاعاأقتيعهمفإتي

الكتانحزام

للثوأشتز"اذقثالرب7:ليئوتاك13

تضغةولاوسطلثعلىواشذذةكتابجمنجزائا

قاككما،الجزاتمفآشريت2"".الماءفي

لأوسطي.علىوشذذتهالرب،،

الذيالحيزام4"خذ:الرلتليئقاكثئم3

إلىآذهثوفم-،وسطكع!وثمذذتهأشتريته

1(.الضخرثيقفيهناكوخبئهالفاز؟"وادي

أمرنيكماالفار؟واديفيوخبأتهفذقبت5

الر!.

))قيمالرب،:لطقاك!د!أثاموتعذ6

اتذيالحزاتموخذالفارةواديإلىآذهمث

واديإلىفذهثت07ا(هناكتخفحهأنأقرتلث

الموضعينالجزاتماوأخذثوحقرتالفازة

تصلحعلافاسياهؤفإذافييما،خماتهاتذي

يمثتيء.

و"،

افسيدالحيزامفمحتذ"كما9:-الرلتليئفقاك8

وادىفيإريابهتامرمزيعملأمام!ض:1301

ببعدالذيالفراتنرإلىححلتهرؤياأمابمأو،الفارة

لا:أىالماءفيالحزامتضعلا.اورضليمعنكم006

ننسله.

بنروئئصلعاشتشادت!لصاقية؟الفارة:4

النهر،الفراتأيضاتعنىالعبريةالكلمة.الأرددظ

.الفرات:التقيديةالزجحةهنامن.المعروف
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العظيميما.اوزشليتمويهبرياةتهوذايهبرياء

يسمغأنيرفضىاتذيالثريرال!صعبوهذا01

%لهةويت!عقلبهنئاتحم!بوقسيريكلامي

ائذيكالجزامصيكونلهاوتسحدلتعمذهااخرى

تلتمحقالجزاتمأن"فكايتني:.تصلحلا

جميغبيألضقحتكذللث،الإن!البيؤسط

شعئاليليكونواتهوذاتيبوجمغألمرائيلتيب

نأرقضواوتيهنهما،ومحاوقخراوإسما

تستعوا،

يمتيىدن"كل:الكلاتمهذالهم"فتقو124

ندكلأنتعردتألا:للثفتقولون،حمرا

الرب!:قالن:لفمفتقو133خمرا؟ت!ى

الأرضى،هذهس!كال!جميعس!كرا!سأملأ

والكهنهداودعرضيىعلىاسينالجاوالملوك

حىأرحغولاأتراتولااشمقولا49جميئا

دص،

((.اهيكهم

ياءلكبربايدتنلى

الرل!لأنتستكبروالا!وأصغوافأسمعو!"أ

شثزأنقبلإلقكمالرلثاقجدوا6.يمفتم

الجباليعلىأقدائكمتعثزأنوتبل،الظلائم

الآب!يخوئهالنوزتنتطرونأنتموفيما.الحعيميما

فإن17داضمئا.طلائاوتجغئةموبطلإلى

ضاربهاتكربخمراللهكضبيثبه:سكراعأملأ:13

.اح-25:156رج

كانون15منملك)الذييوباكين:والملكةالملك:18

رأسهماعننزل.وأمه795(آذار15إلى895الأول

القديمة.الزجماتفيهكذا:)التاج(

القديمة.الزجحاتفيهكذا:آخرهاعنصيت:91

ثبهمنطقة:النفأوالجنوب.ب!لاميتتالعبربة

يهوذا.جنويطنقعصحراوية

ال!قبدفيهكذا:أورشليمباعبنبكارفعي:،2

علىالجفتيمافيتفيتئكيت!قعونلاكنتم

وقسبلغينيئينالغتراثوتجرييهبريائكم

المم!ثي.إلىسييقالرلثقطيعلأن+،بالا؟موعص

كلالآنااتفدوا:والقيكيمال!يلتيلثفلا8

رأسيك!ما،عننزلمجدكماتاقيلأنالأرض

921-
سين.لهافايغولاالخنودبماناغيقت

.آيخرهاهغنس!يتت،يحمقيهاتهوذا

،ءصكللمصص

وانظرياورشليئم*ياغينيلثإرفعي02

ائذيالجمبلالقطيعأين.الث!ماليينالممبلين

بيما؟قخوزةكنبائذيالغتمأين؟تلثاعطيئ

فكان،صديفا"حتيئتهشعحبمفيتقولينماذا21

الأوجاغتأخذفيأفلاوحايهفا؟للثغذؤا

تلا؟التيكالمرأه

هذ؟أصاتتنىيماذاةتليلثفيتلبان22

ثوططأذياكزفدبخطايافيلكئؤ؟المصيبة

كاجلالث.وبان

+صمح!4
حلذةوالنيربشرتهالحمشيبغير هل،23

الخيرت!واأنأنتمتقلإرونإدا؟الفرقط

ال!ث!ر.تئمتغؤوأنتم

ريحامقثفيكالقشستاتذذفيول2

يى
يقو4ينيونصيبلزحظلثهذا25ءالبرىدة

باطلة.آيفةعلىوتوكفبتسيتنيلأخمث،الرئث

يتوجه.عيرنكم)رفعوا:العبرية.اقديمةاليونانيةوالزجمة

27.آرفي:حيشخصوكأفهاأورشليمإلىبكلامهالنبى

،1!.:أرج:الثطلمن

حرئا:عدؤا.فكان.!ادأ:الأصلفي!ديفا.ت21

يعاقبونك،حين:اليونانيةكطأما،)الذ(يعاقبكحين

إلىالربيتوجه؟ص!أبددم:حرفماةسأبددك؟24

المخا!زوتارةالمفردالمخابىفيتارةأورضليمشعب

الجمع،الغاثفيوتارة!نحو)(،:23)آالجمع

سأبددهم.
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وجهلثعلىثوبلثأذيالرفعفأيضحافأنا36

رأيتأرجاشثرأيت27.غوزتلثفآنمثتقت

فيالئلاليعلى"زنافيوفختن!وصهيللبفسقلث

تطقرين؟أفلا،اورشليمياللثويلالبرلإ.

شى؟وإلى

الره!بالقحط

:"القخطشالزفيالربدلإرمياوقال41

الترالبعلىوتقعا،أبوابهاوتخوريهوذا"تنوح2

أضافها3.اورشليمصراخويرتمعحزيمة

فلاالآبايىإلىفتجيئون،يلمابخذشفمئرسيلون

فارغة.بجرارهمفيرجعونماءلحيجدون

-خجلأ"ا(.رووسمهمويغالونفتخزون

نتخزى،المطريتةينالأرضىتتشمفق4

فيالنزالةتيا5.رؤوستهبمويغالونالفلأحون

فناذ.غشتلالأنوليذها،وتتركالبرييما

وتمستن!ثيقالروابيعلىتم!الؤحشيوحمير6

تجدولاعيونهافتيهلآوى.كبنابالريغ

عشئا.

فلأجلىرب!،ياعقيناتشقاآثاتناأنخ7

وإليلثمراراغنكإبتعذناساجمذنا.!آسحلث

علأ5ص

وقتومخلضهاإصأثيلرجاةيا8خطئنا.

الأرضيى،فيكغريبمتكونيماذا،الضيتي

.2:4،خ2:اهورج:فقك،زناك؟27

ئتجينى(؟الاشوإلىاح:4رج؟أرجاسك

.15:4-أ:14المقطععنواناآتثيكل:4101

"3:91!صم2رج:خجلأرؤوصهميغطون3:

.12:6،24:17حز؟35:!أ

وعلىثخصهعلىبدلالرباصم:احمكلأجل7:

.الربإلىبصلاتهالشعبيتوجه7-9آفي.حضوره

تكونيماذا9تبي!ؤ.إلىتميلكمسافر

نيقدهـألااثذيكالجبايى،المتخحر*كالرجل

وبآسملث،رلثياوستطنافيأنتيخفعن؟

تخذثنا؟فلا،دعينا

هذالأن،القخ!علىالردثقكفتمهكذا"ا

لأفيذللث.تمتيعونولاالضلاكئجبونال!ثحعت

آثامهمتذكرالآنوهؤ،غفمالر!تترضى

خطاياهم.علىويعاتجهم

خيرلأجلتضل"لاالرب؟:ليوقاك11

أسضعفلا!امواإذا12.الشئعبمهذا

فلاوتقلإمةمحرقةأصعدواوإذا،!راخهم

والجوجبالسيفأفنيهمبل،عنهمأرضى

ح!ر.ءوالوبا

الأنبيا3!الرلثسحدييا،"آ؟:فقلت13

يكمتحلولاال!ي!ترونلا:لفميقولون

هذ؟فيأكيدأسلامايمنحكمالرلثلأن،جوع

."يىالايا

يآحمييتبأون2"الأنبيا:الردثليئفقاك14

واكلمهم،وآمرهئمإرسيلهماتذيأنافا،زوزا

وبالترافيماكاببيمايرؤيالكميتنبأونهملإنما

أقولماهذا4لذيلثلأ05قلوبهموضلاليوالباطل

هم.ارسيفملموأنايآحميالمتئثئين2الأنبياكني

ولأستيفالأرضيىهذ؟فييكونلايقولونة

فيكارق:القديمةأليونانيةني.المضطربأو؟اتحر:9

عميئ.نوم

:والوباءوالجوعاليف:12

،7،24:01-9؟21رش!

،24-17،32:36-2:8،13،92:18لا

.8!5:12،28ق،2،42:17ت38
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وأما16.-والجوعيال!ئينيستفنونويمئهم،جوع

فيفئطرحون،لفميتتئاونأئذينالمثمدب

يكونكلولاوالسئيصالحوعصيناورشليتمشوارج-

وبناتهم،وبنوهمونساؤهمهم،دافنلهم

ضترفا:عقيه!اوأضصث

:الكلاممذالهموتقولا17

يالذخوجغيناقيلتسيل

،انمطاعتحير2ونهاراليلا

شعبىبئتالعذراءلأن

ص-

تليغ:يحرخاصيتت

ينها.شيفاءلابضربة

البر،د!إلىخرختإن18

بال!ئيص،القتلىرأيست

المدين!إلىدخف!توإن

يالخوعء.المرضىرأيث

الأرضيفيتطوفانيوالكاهنالنبيئحئى

يفعلالط.ماذايعرفالطولا

زففماتهوذارقضتهل91

صهون؟نفسئلثوعاقت

لنا؟شيفاةولاضربتنالماذا

عثاكنالسلاتمتنتطر

الرعث.فإذاال!ثئفاءووقت

آبائناصوإثمب!ثترنانعتر!ت.

."إل!لثخطئنارلتديالائنا

.الربإلىالبصلاة:91-22

جقتنا.اقىالأجيال:أرآباؤنا:02

علىأولآيدلةمجدكعرثقأو:المجيدصشكة21

الذىالهيكلعلىثمح(5ة99مز)رجالعهدتابوت

أورشليم.مدينةعلىوأنجبرا،العهدتابوتيتضيف

.7؟ة3رج

لآسملثإكراماترففحنالا21

المجيذ-.عرضتلثئهنولا

مغنا.غهذكتنقف!ولأاثثكر

يمطر؟منالأمماصأصنامبينهل

الغي!ث؟ترسيلالحئماواتصهلأم

نرجوة،ائذيإلفناالردثهؤأنتأما

!كلص،صءحى

".كلهذيلثتعضلانتلاظث

ي!فيالشعبالويلى

موسىأن"لو:الردثلنوقال15

هذاإلىقلبيآلتقتتماأمامي!تشتفعاوضموثيل

وإذأ02خارجاوجهيغنفأطرحهم،الش!صب

قاذماهذا؟فأجئهم؟نخر!أينإلى:للذقالوا

الردث:

اوباء،افإلىللؤباءائذين

ال!ئيص.فإلىللسئيفوائذين

،صالجوعفإلىيلجوعساتذين

.السصثيء*فإلىيل!ئيصوائذين

صء،؟3

ادواتييناصنالتاربعةبهم"ؤويهل

يلتمزيتي،واليهلات،صللقتليالحئي!:الموب

والإفناء.يلأكلالأرضيىووحوشنال!عماءوطير

جميعفيخيرلقنرهيئةجمئرةوأجغلهم4

بنمنس!ى*فغلهماجزاء،الأرضيشمايلث

2!

اورشليتم.فياتهغتيلثحزقئا

ح-01:8رج.أباطيل:حرمئاأصنام:22

،11:2عدرجةينثفعمرسى:أ150

ه-7.9:ا!مرجةيتشفعصموئيل13-91،ة14

.13:01رؤق؟البيفإلىة2

تا-2،16اءملر!2:شرلدمنى4:

ا-33.02:أخ2
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لم2صروص5
وئقاورشليمياعليلثيشميئلفقن

سلالخ!؟غنييسأكتميلوضنئغريلث؟

تدىمذفأ.ثالر4+تدذتآ.صت6
--.يموفيصورلركيي

هصوء

غنك.العفيرمنتلل!تفأنا.واهيكلثعليك

أبوألبإلىيالمذراة*شع!بي"ذزيث

غنزتجعواوماتهموأقيأثكثتهم.الأرفي

رملينأكثرأرايتهمتجغفصت8.طريهم

أهلكفم"قنشمبايهملأمهابوخقئسث،اليحايى

هوليكلبفتةعليهموأو!تالط!ير؟،جمند

ورغحبم+

ص،صص9
روحها.وناضتالتصبعيماوايدة"تراخت

الخزيفلحقها،الئهايىعرفيشمسحهاغابت

أمايخالس!ينيإلىشعبيتقيةوسأدغوالعار.

الرب؟".يقواساأعدأئهم

إرمياشكوى

!يخصامي.وتذتنيلأثكاقيياليويل01

ولاأقرض!لاكتها.الأرضيمغأنافىلزأعء

."يلغننيواحدكل،أستقرضى

لمكن!ثإنرب4"ياعليالفعنةفلتكن91

ووقمبالضيتيأوالبفيغاوييخيرإليلثأتضزع

سيلاختكسيرأنتقدرقنويمن12ال!ث!د؟.

-ء
الشمالي!ينألادوالنحاسيىالحديد

التبن:عناببهايفصلآلةةالمذراة70

.4:11رخ

ترجمة:أهلكهممنشبانهملأمهاتجلبت8:

تؤيبية.

فيالأل!الثكوى.الثانبةإرباشكوى:21أ-"

.-6أ:12

اليونانيةفيهكذأ+ربياعلىاللعنةفتكن:11

إليكأتضرعلمكنتإنالربقالةالعبرية.القديمة

أخدمك.لم:أو

ثقنبلاقهباكنوزةشعبييخنىأسأدغ3

أرضإ.ءجميعفيخطاياةكلعلىتهجمقائا

تعرفها،لاأرفيفيلأعداييما-غبداوأجغله"أ

الأبد،ة.إلىستشتيئنازاأوقذجمضبيلأن

فاذصني.تعرفنيأنصترب"،فيا5

لايضطهدؤنني.مضنليوآنتمغوئقفذني

لأجيل!أتيوآعلم،حثملصيطولتاخذهم

الئعير.أحتقلث

ليفكان.فؤغيتهكلاقلثأستمغت6

دعي!تفأنا.قلبىفيودرخاشروزاكلاملث

يرء!د

.القد-الإلهالربايهاباسمأ

لاهيا،المافيحينتجيسيفيأجيسىألا

تحافيوحيذاأجيسىعليتدكيثقلبل

ودالىمستديماوتجعيصاز"أيماذا.الغضحث

كسترالبليأتكونلمال!ثتفات؟يقاومعضالأ

؟تدوملاكمياه،خادع

فتمف،قيلتلثرتجغتإن":الرلتفقاز91

منبالقراءلابالرصيؤ"تطق!توإن.يد!يئبين

يرجعونهم.بفميينطتىكمنكن!تالكلام

فيوسأجغللث02.إلييمترجغلاوأنحتإليلث

حصينا،نحاص!منس!وراالشمعبمهذاوج!

مغكلأني،عقيلثيقلإرونولافيحايىبوطث

.أح4؟أرش!:الثمالمن؟12

25.:!أ،18:أق

إرميايعودأهآلنما.إرمياإلىالربجواب:أ13-!ا

ترقي.أنتربفياتصلاتهإلى

المخطوطاتبعضفي-مكذاةلاعداثهعدااجعله:14

نحطوطاتوهناك.القديمةاليونانيةوالنرجماتالعبرية

.أعداءكاخبرةأخرىعبربة

منالرصينتميزأنعرفتانأو:.نطقتانة91

.الهراء
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كأالردثيقو3وانمذكلأخلصلث

ينسا"نمذك21"نعم،

((.!اطغاةاقبضةمقوأفتديك

يديأ

51إرميا

شرارلأا

النكبةيوم

آمرأةللثتأخذ3"لا.الرلتليئوقاك61

!."القوضعص!ذافيوبناتتنونللثتكنولا

والتنابالتنينعاىالرب"تاكماوهذا3

!ص

اشهايهموعاى،يمالقوضعهذاقيالقولودبن

فيولدوهماتذينشأبائيموعلىوتذنهمالفواتي

ولأ!بالأمرافي4"سي!وتون:الأرفيهذ؟

وجيماعلىقيثلايكوهـنبل،+يدفنونولايندبون

ونكونوبالحوعصباليفويفشن.الأرض!

1(.الأرصيووحوضيىال!ممماءيطيرطعاماجثثهم

تناحةيخييماتيتاتدخللالا:الربفىليئوتاك5

أزئثلأتي،تغرهمولايلئدلبإلييماتذقثولا

أناومراحيورأفتيسلاميالمث!عبهذاغن

هذهفيوصغارهم-القوميهبارميموت6الرب!.

أحاتخاش!ولاينذبونولايدفنونولاالأرضيى

ولا7.عقيهمحرئارأسيإيرشتعرتحلقولاتفته

الضيب،لأهلالمناحةفيخبزاالتاسيكير

6،صءير!

ولأ8.اماوالبمغنالسلوالبكايمنوتصقونهم

وتاكلمغهمإضجلسنؤليقةيخ!تيتاتدخل

25:رجا:91-18.

مصرتمثللأفهارمز!عملكلهاالبيحياة:1601

الثقاءالىرمزا،العزلةحياةإلىإرمباالربدعا.شعبه

فيعزلهم.يهوذاشبيصيبالذكما

الراحفهمهكذا.بالجوعأو:بالأمراضيموتون:4

يدبونلا.14:18ضوعلى16:4.القدامىالورد

ح.8:2رج:يدفنونولا

6!و

لرتثسرلت".

"سابط!!:!!رائ!إلهالقديرالرلثوقاك9

أئايمموفيعيونبهمأماتمالقوضعصهذاين

العرييىصوت!صوالفرخالالردبصوت

الثثيهذاأخبزدتوإذا01.!والعرو!مي

تخثتميماذا:للثوتالواحذاكلامييجميع-

وم!اإثفنا؟هؤما؟العظيتمالئرهذاعقياالرث

إلهنا؟الرل!إكبهاخطئناإئتيخطيثتناهي

وآتتواتركوفيشآبابهملأن:لهمفتفولا11

ومماتركوفيلها.وس!حدواوغتدوهااخرىآلقة

!كلءءكل

سأعميكمفياساتمانتم12.شريعتيخمظوا

حم!تتين!سمواحدكلفسار،آباؤكمأساءجمما

فيذللث13،ليساجمعكيرالشئريرقلبهنياب

تعر!فهالاأرضيالىالأرض!هذهمقأقذفكم

%لهةتع!دونهناك.آنجاؤكمعرقهاولاأنتم

ه!لم

رحمة.أهحكملالاني،وليلانهاراثاخرى

ئقاذلا،الرسثيقوذ،أئائمتأقي"لذللث"!

بيأخرخائذيالرب!حيئبعا:ينفيها

حتي:3ئقابل15،يضرأرضيىيناوراثيل

أرفيينإسراثيلتنيأخرخائذجمهالرلث

أبغذفماآقيالأراضيسجميعوين-الشمالي

أعطيئهااثتيأرصهمإلىساعيذفملأتي،إليها

+لآبايهمء!

والحداد.الحزنعلاماتمن:رأسهشرمجلقلا:6

:لاالعبريةفي.القدبمةاليونانيةفيهكذا:يسقرنهملاة7

ي!قونه.

خ.34:ر!9:7

سبقتكم.التيالأجالةأوآباكمت11

7-8.؟23رخ:14-15

.أخ3:2ر!:الثمالأرضكا:15



17639و16إرصيا

الرلصثبقولاكثيرينضئادين"سأهـسيل16

تلثكلوشث،جحككلعنتمعظدونهما

ءير،

جمغعلعينيلان17الصخر!شقوتي.كليئ

ولأوجهىغنمسئير؟غيرلاثها،طريهم

-!صصكل*5

لهمفاضاعف18،نظريغنتخفىإثمهم

ذتس!وألانهموخطيئيهمإئمهمعلىاليقال!"

ص+ص4

الرجسيما!اصناجمهمصجتبينوملاوهاأرضيئ

.الكرجهةص((

وحضيئعزىأن!،الرد!أيها"91

جمنالأتم4تجيإليلث.الضيقيومصفيوشلجأي

جمبادة8آبا!ونا"ؤيىث:وئقولاالأرضيىأقاصيئ

تصنعهلفيإ.02فائدةوماولوالباطلالرو!

"؟"إلقةهيئو!ا%لقةلأنفسبهمال!ئنتر

،المرةهذ؟))سأعرففم:الردثوقاك

الرلتأنفيعلمون،وتجترقيتطمثيأعرفهم

((.إصي

خطيث!هاعلىيهوذاعقاب

قهوذاهـجالي"خطيئة:الرلثقاك17

الماسيىمقيراييحديد،ينبققيممكتوبة

أيونانيةأالتهرجماتتفسيرحسبأوالعقابأضاعفت18

وخطثغم.أثمهمعلىمرتينعائبهمأى:واللاتينية

رجاكلاتهم.:حرفيا.الرجسةأصنامهمأ

خ.؟018رش!:الباطل.أحأت16رجةآباؤنا91:

الهوديالمليدؤهكذا.آلهةهيوماآلهةة!2

تةلهة.الآلهةهذهوماتالقديمةالزجماتفي.القديم

فيماأقدسهوالمذبحقرن:مذأبحهمقرون:1701

بح.المذ

،أح5ة14ملأرج.المكرمةالأوناداو:2

،ح92؟أأشرجال!ر:الأضجار

.ح7ة65

،!مذا!جهموقرونيتلويهمصألواحعلىقنقوشتة

!إ"أشيرةوشعاثر!ذايحهميذص!رونتنوهمفيما2

العالييما.الجبائبعا!الخض!هـ-الأضجارجمند

يخناكسأدتالبرئيما!فيجتليع33"يا

جزاتالمشارقيفيوتعابدككنرفيكوجصرت

!يدكوأكن!4.أرضلتصجميعفي-خطحئحلث

عبذاوأجقللثإلاهاأعطيتلثائنيأرضذغن

أشغلحآيلأتلث،تعرفهالاأرض!فبيلأعدائلث

الأبلإ".إلىفآشتغتتغضبيناز

وأمثالحكم

الرثت:وقاك5

الإنسال!علىيتوكلقن"ملعون

ته.ستداالبشتر!وتجغل

الرلثغنقلتهوتصردت

الضحراء،فيالننمبيثلفيكون6

افتلإذاالخئريرفؤلا

الخرالمثتديدةالقلاةتسكن

تسكن.لاائتي-المايحةوالأرضن

بالرلثتحتميتنمبازك7

شء!

له،قامناالرل!وتجغل

4-3؟لرص!14-15:13.

ترجمةهناك.أرضكجميعفيةخطيئتكجزاء3:

القديمالعوديالتفليد!توتستوحىالآراعيةإلىتعود

التىالخطيئةجزاءأتي.مشارفكخطيئةبب:فتقول

المثارف.علىالؤليةالعباداتمارشتحيناتزفتها

العيريةةفي!القديمةالزجماتقيهكذاجبلىت

.الجبال

كلشعبهيدمنسيزعأنمهالربيعلنتيدكأكف:4

ترجمة34-35.:26لارجكنعانأرضفيلهملك

.أح4ة12رج!المراث.المراثحقتحرمين؟يديلة

البثر.قوةةأتيالبئر:5
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الميا؟،علىتغروسةكشخرةفيكون8

جذورها.تمذالنهروجند

أتتل،إذاالحرسترىلا

أخضر.وزقهاتبقىبل

تخالتلاالقخطست!وفي

الإثمالي.كنييمفولا

الأشياءاخذعالقلحب9

تعرفه؟فقنوأخحئها

القلودب*نيابأفخصىالردثأنا01

الشتر،مشاجمروأمتجن

،ءص

طرييما،يحستبالإنسانفاجازي

."أعماي!!ثضر؟بحستب

خقيغيرالجنىاجايغآ

.غيرها!بيضىقحضنكالخحلة

يخناةتتركهأئامإجمروفي

أحقق.يكونآيخرييماوفي

مجيا+عرثىالمقذستيتلث

2.الآبيداضنذمرتمع

اشرائيل!رجاءيا،رلثيا13

تخرونتتركوتكائذينكل2

الثرالب،فيمكعويهوكأيسماء

الزب!،ائهاتركوكلأئهم

.الحيا؟"ماءينبوغبا

17إريا

إرماصلاة

رو2
ا!..،1

فاشفىرلثياءسصي

لأضخذك،فأخفمنحلصني

لي:يقولونهمهاأ

"افليأتالرتتوعيا"أين

يالمثمرول،عقيهمدغيمتما

التلبه.يوتمتضثبثولا

بيما،تقؤف!تماتعرلتأنصت

وجهلث.أماتمكانلأئه!

رعبا!رب4ياليتكنالا7

الثر.يوتمتلجأيأ

تضطهدوتنيائذبنتخرى

أخرىفلاأناأما

أرتعحب.ولاهمل!رتعبوا

ال!ث!ريوتمعتيهماجيث

هضاعفا.ستحفاوآسخفهم

السبتيوم

بالبابؤيص"اذقحث:الرب!ليئوقاك91

،وتخرجونتهوذاملوكتدخلينهائذيالكبير

كلقةاشمعوا:وئل02أوزشليتمأبوالبوبسائر

سئكال!جميغويا،ورجاتهاتهوذائلوكياالرثث

"صو2

ماهذا21:الابوالبهذ؟ينالذاخليناورشليتم

"االم!مببيومصفيحملأتحملوالا:الرب!قال.

الزجحاتإلىتتدبديلةترجمة:الحرترىلا8؟

.برىحينيخافلا؟وال!ربانيةاليونانية

بحسب.ح25:اارج:القلوبنياتافحصت15

.23؟2رؤرج:أعصالهثمرة

تحفنكاللجاجةأو!غيرهابيضتحضنكالحجلة؟ات

البطة.بيض

17.ة3رجمجيدةعرشة12

.2:13رج؟الحياةماءينبوع:13

ترجمتينحبهكذابالشر!عليهمدعيتت16

2أكونافلا:العبريةفي.هـ2ة18إلىترجعانيونانيتين

راعا.

15-22؟:13نحرجةالبتبومتكريمت21

.الربيوم.13ة2،58-6ة56اش

.12-14ة،تث؟8-15ة02خر
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وص!46
تخرجوالا23.اورشليتمابوالتبيماوتدخلوا

تعملواولا،المسببيومصفيثيوتكمينر!ل

أفرتكماالسئبتيومقدسحوابا!عقلا،

بل،تآذايهم!الواولاستمعوافا23.آ؟ابهسم

الأديت.وتقتلوأتسضعوايئلأرتاتههاقمئوا

يقولط،جئداليس!مغتمفإذا،أنتم24"أئا

المدينيماهذ؟أبوالببحضلىيندخلتماوما،الربد

لاحئىالسببيومقاستمبل،الستضتيرمفي

ينفس!دخل25،شيثاالعمكين!ملواصيخ!

علىجالحونوهمالملوكالمدينةهذهأبوالب

وسمكانيهوذاورجالا2والزؤسادإود،عرش

صءلم

عخلاتعلىرايهبونجميعاوهم،اورشليم

الأبد.إلىالمدينةهذهوئس!خن،وحيل

خوليومنتهوذا،مالزينوتجيئون

لمو
الخهلومنبنيامينارضيومن،اورشليم

وذبيح!بمحرقيماويدخلون،والجنولب4والجمل

الرلت.بيبإلىسشمكلأوبذلائحص،وئبالؤوئقدميما

يوتمفتقذشوا،ليتسضعونلاكنتم27"،إن

أبوالبينب!وندخلواح!فلاتحملواولاالحبب

كل4صلم،

ابوابهافينارافاشجل،إليومسهذافياورشليتم

((.تنطمىولااورشليمقصوزفتأكل

وعملهالخزاف

إلىوأنزذ3"قثم:لإرمياالزب!وقال18

"!!كلامياسمعكوهناكالخرالتتيت

والنقب:الجنوبجهوذا.منطقةوسط:الجل:26

.اح13:9رج

نجدل،النبيبهيقومرمزىعملأمامنحنة1802

قالمنى..بايوبةمثروطةوخهديدائهاللهمواعيدأنعلى

18659و

تعقلهؤفإذا،الخرافيتي!بإلىفترئت3

اليىعا2صتصلحأفلفا4.الذولالبعلىضلأ

عاديد؟،فيالطيينتصنعهكانائذي

لصنعه.أنرأىكماآخر2وعاوصنعه

!أأنأقدر1)ألأ:6الربوفيفقاك5

فيأنتم؟إسائيلتيمتآياالخزاقيكهذابكم

!م!ءصص
كئصتكلما7.الخرافيتدقيالطينييثلتدي

وأهدم!ا"ستأققعهاأنيممتكهعلىأوائبماعلى

"-لم

غنالضمقكةأيالامةيللثفرخغت8وأهيكها

علىتدئت،عق!يهاأجييماجكمتينائذيشرها

تكلح!تكلما09بهااقيلهأننويتاتذيالشئر

وأغرسصها،ستأبنيهاأنيتملكةعلىأوائةعلى

لصوقي،س!معتو!اعينيفيالثترفقعلب01

إليها.أصتقهأنتؤيتالذيالخيرعلىتلإثت

وص!كانيتهوذايرجالتقا11"ظلآن

عليكماه!ى:الربلمقاكممامذا:اوزشليتم

واحل!كلفارحعوا،مكيدةعقيكم2بروادشرا

س!لوككماوأصيحوا،الث!ريرطريقهغنينكم

سحتتعتقلإر.لا:فيقولون12.وأعمالكيم

الشرير؟".قلوينانياببحستبونسيرأفكازنا

الردث:فقال13

الأتيمبينإسألوا

هذايمثلسميئقن

شعبيإسرائيلبنو

فظيغا.عقلأعملوا

الأولأورشليمحصارقبلالأوجععلى،الكلامهذاارميا

895!سنة

.9،1:01آرج:هدمهاوأسأتلعها:7
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الثلجعين4لبنانجرودتخلوهل14

"؟الجاريةالبايىدةينابيعهتمض!بأم

تمتونيضتعبيليهن15

الباطليما)1.للأصناموتخروا

القديم!القويمةطريهمفيعثروا

ئقفلإ،كيرطريقفيوستلكوا

رغئاأرضهملتجغلوا16

.الضء*يضفيروغرضة

فيهاتمرقنبمل

زأشصه.وتهزترتيم!

اتذدهمشرقئةاكريح7

العاؤ؟وجهأمام

!ع

الضيتييومصفيوارييم

لاوج!ء.ظهري

إرمياعلىمكيلىة

تكيدة،لإرميانكيا"تعالوا:فقالوا18

خسنولا،سيواةكاهؤينئحرئملافالثريعة

ينالوحيكيمةولا،حكيممقالتشواه

ء!،ءص

ينكيميماإلىنصنيولانتهمةتعالوا.نبي

كيمايإ"."

إلىرلثباأصغص9؟

.دعوايصوتواسمغ

صخورنحلىهلأو:...لبنانجرودنحلوهل:14

ثلوج6(:92!ز،9ة3تثرخحرمون)أيسربون

والجاربة.الباردةالجبالمباهتنضبهل،لبنان

هوكلاالذىللباطلةحرفيا:الباطلةللأصنام:15

ح.5:ر!2ضيء

عنيعبرونالعبرانيونكان؟الهزءلصفيرعرضة:16

الرؤوسوهزبالصفيرعظيمشيهأمامدهشنهم

ا!.22:5مزرج

فيأما.العبريةنيهكذا:وجميلاظهرىأرثمة17

91و

يالمئتر؟الخيرأيجارى02

يقلاكي.خفرةحقرواتفم

لم2
يديل!!وقوفياذكر

يالخيرأجيه!اينلأتكلتم

غضملث.عنهموأرد

الحوءإلىتنيهمستقئم

السئي!يدإلىوآدقغهم

وأرايل،ثكالىيساوهملتكن

الوباءقئلىيىجالهمولتكن

السثيص.ضرعىوشبانهم

ئيويهمينصراخيئسقغ33

بالغزاه،ئباختهمحين

ليأخذوفيهوةحفروافهم

يخاخا.يرجلىوأخقوا

لقتك،مكالذهم"ص--!أ.23 دعلم-ورر

.-إئقهمربفىياثغمزفلا

أمايلثينخطيئتفمتضغلا

غضيذ.وتبفيوعايئهم

المكسورةالجوة

بعف!مغ!إذهحبالرب!:ليوقال91

ينجرةوآشترالكهتةوكإيىال!ثئعبصشيوخ

القدامىةاليهودالشراحإلىالمتندةالقديمةالزجمات

إلعم.التفتولاظهركلمالهمأدبر

دومانجدلأننا:بدلجةترجمة89:،4:9رجة18

وكطحةالحكاءعندمئررة،الكهنةكد)ئعيئا(شبىيعة

منبنقصالثربعةتروللأأوةالأنبياء.عندإالله(

)الله(كلمةولاالحكا+،شبنفصأثمررةولاالكهنة

أما.كلعةإلىنصفيولانتهمهنعالوا.الأنبياهمنبنقص

هكذا:النصقهتوالسريانيةاليونايخةالزجمات

.يقولماباهمامونمععبركلماتهضيه
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اتذي!قئوتمآبنواديإلىوآخرفي2،قخارح!

بالكلايمهناكونادالفخاربالبقدخلجمنذ

تهـوذاملوكياإسقعوا:تل3.بيمااكفملثاتذي

إلهالقديرالرب!قاكمااورشليتم!كانويا

كل،شتراالضوصغهذاعلىسأجيب:إشاثيل

تركونيلأنهم4،اذناةتطينب!ستيئقن

اخرىلآيقةفييماوبخرواولالقوصغهذاوشتؤهوا

يهوذا.ملوكولا*2وهمآباعرقهاولايعرفونهالأ

وبتوا5الأبرياءذمينالموضعهذاوملأوا

أولادهمتيحرقواالمشارفيفيللتعكمذايغ

ولابيماتكلضتولابذلكأوضيتماوأنا،يالنالي

هذافيهايدعىلأأئامتألتيفلذيلث6.يباليخطر

قئوم!،ابنيوإديأوئوقة!بعاينالتوضع

يهوذاأهلخططواحبط7.القتلوإديويمن

كلرو4صصرو4

لمييباوا!مطهم،القوضعصهذافيواورشليتم

حياتهم،تطلبونائذينوبأيديأعداثهمأماتم

ولوحوشيىالس!ماءلطرطعاماجثثهموأدغ

وغرضةخراباالمدينةهذ؟وأجغل08"الأرض!

تدهشىبهاتمرتنفكلالهزء"،يصفير

ممكانهاواطيم09تكبايهاصجميععلىؤيصفر

يأكلينهمواحدوكل،وتجايهم"بنيهملحتم

ترتبط25-91فنيالواردةالأحداث:9101

ابريق.أوجرة.يوياقيمعهدمنالأولبالقبم

باب.ح731:،ح23ت2رخةهنومابنوادية2

الثرقيالق!مفييقعتالخزفكسراتبابأوالفخار

هنوم.ابنواديمن

الذينالأجيالأوآباؤه!.ذباثحقدمراأ،ةجمخروا:4

صبفوهم.

المارف:فيلبعلمذابح31-33.:7رج5-7:

ح.7:31رخ

يضايقفمائذيوالضيتيالجصارقيصاحبهلحم

رطالبوحيايهم.أعداوهمبيما

الرجاليينبقنتقدالخرةتكسير01"ثتم

تاكماهذا؟لهموتقول11لرايقولخثائذين

ائذيالخرافيوعالميتحالمكما:القديرالرلث

السعبهذااحطم،بعاينيجحرأنيمكقلا

حتى،"توقةفيتجثئفموتدقن،المدينةوهذه

أصتعهماذللث12.يلذفنيفيهاموصمعتبقىلا

هذدوأجغل،الرب!يقو،ييماوسمكاصالقوضعيهذا

اورشليتمبيوتلموتكون13توقةيثلالمدينة

س!طوجهاعلىتخرواائتيتهوذاملوفيوبيوت

خمرقرابينوستكبواجميعاالسئماو!ينسجوم

(1.توقةكقوضع-تجسمةمواضعاخرىلآيهبما

أرشتهكانحيمث،قة-05مااد14 لوير.ر-وعا

لمجميعوقاكالهيكلدارلىووق!،لتتنئأالرب3

اشرائيل:إلهصالقديرالربلم"قاك15:ال!ثمدب

الش!رجصيتقراماوعلىالمدينيماهذ؟علىسأجيب

!واسئكاتهالأنعقي!،،بيماتكلصثإئذي

دا.يكلاميتستعوايثلأ*فلوتفم

ح.7:31ةتوفة:رج6

.ح16:ر!18الهزءةصفير8:

المدينةفيتحلالتيالمجاعةببةبنهملحمأطعم9:

-المحاصرة

.13آق،ح32ةر!7:تونتفيجثثهمتدفن:11

.17:16مل2؟ح82:رج:الماءنجكربم:13

.ح7:18رخ:خمرترابينسكبوا

رقابهم.!لبوا:حرفيا:قلوبهمقعوا؟59

ح.7:26رج
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واطلأقهارميااعتقال

!إميربنتشحورك!و!تمغ25

هيكل!علىالقثمينرئيسىوهؤ،الكاهن

لمحضربه2،الكلماتبهذصهيتثنبالمإرمياأن،الرلت

بنيامينيبالب،القيوبفيرجقيهوحتسى

الرلث.تي!بجمنذ،-الأكل

الخشتتيما،ينإرمياقشحورأطققالغدوفي3

،قشحوزآسمتلثالزلثدعا"ما:إرمياتهفقاز

تاكماهذالأن؟."ولجهةكلينالزعتبل

أجحاظ!،وجميغأنحت،رعئاسأجعلل!:الرد!

تننهرالب،وعيناكأعدايهمبستي!فتسقطون

!ض

فتسبيهم،بايلتيلثتدفيكلهاتهوذاواجغل

ثرقيكلوأجغل5.بالس!يضويقثلهمبابلإلى

كلونفايس!هامحاصيي!كل،المدينةهذ؟

إفتغنموتها،أعدائهاأيديفيتهوذاملوفيكنوفي

قشحور،يا،وأنت6.باب!نإلىويأخذوتها

وتموثبايلإلىلييلثسمكالبصجميعيعتس!ى

لهمت!ماتائذينأجئاثلثكلأشتوتدفنفيا

."*بالكذلب

إرمياش!كوي

فأفخدعت،رلثياخدعتني7

فغقبحت.بقويلثوغاتبتني

نهار،ليلإضح!وكةصرت

بي.تستهزئونوتجميعهم

وصرص!مت
ضرختتكلمتكلما8

؟ا:21:1،38رج:فثحور:0201

،2:38،01:22عز؟21!9أخا

4،01.4،11:12:اة7نح

الملكبناه:الهيهلأبوابأحد:الأعلىبنبامينباب:2

يحملالذيالمديةبابكبروهر35(!15مل)2يوتام

والدماليكلم،يالوي!بونادي!ت

عازاالردتكلامصا!حئى

فهار.اقيومهاتة

الردتأذكرالن1:قلثفاءن9

بعا"،مقياسمعيماأتكفمولا

محرقةبنارأحف

عظامي،دايخلقحبوسه
ص2ءص،

اقدلى.ولاكبتهااحاواط

،يهمسونالكثيرينأسمع"ا

جايب:كلمنحوليوالرغحب

"إعلييمانشتكي"دعونا

أصحابي،كلويقوك

سئقوطي:ئرايبونوفم

عقي!فتقوىتزك"تغثه

(1.جمنهثأرناونأخذ

كحبار،معيالرد!أيمناا

09يقومونولافتعثرونيخيفهم

تنححون.ولاخيزياتخرون

القديرالرلثأئهافيا12

الخقتمتجنتنيا

أعمانتئلفلوب،ؤدرى

ينهماتقاقلثأرىدعني

دعواقي.قؤضتفإليلث

وستحواللرب"رتموا13

الأشرايى.تدمقالمسكينأنقذ

.37:13،38:7عينهالاصم

ح.6:25رج:جهةكلمنالرعب:3

خ.5:31رخ:بالكذب!6

النجدةاطلب:أووالدماربالويلونادبتصرخت:8

والدممار.بالويلوأنادكما
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فيإتفىلذثالذياليوئمتلعون14

مبازش.تكنلافييماافىوتدئيئاتذي

:أبتشرقنظعون

ليفرحه،ابنلثلىلذأن

كمدلؤالإنسانذللثليكن1آ

زحمه!غيرفي5الرلثذقرها

الصباجفيالضراخيسيمع

النههير!عندالقتالضح!
صصصتا+

الرجيمفيقتقني"الرلثتيتا7

قبرا،اميلمبتكونحش

الأبلإ.إلىحبلىفتبقى

الرجيمينخرجتأيماذا8

والحرنالبؤسىلأرى

العار.فيأتاميوتفنى

أورشليمخرابنبؤة

قفيهئابنفشحورضذثياالميلثوأرستل12

"أطلث2:!لهتقو،إرمياإلىتجسي!اتنوضفئيا

قيلثتبوخذتضرلأن،يساجمذناأنعتاالرل!إلى

فعجرة"مغاتصتغالرلثلعل،يحاربنا-بابل

".عنافمردة،معجزايهصجميعيثل

.-91أ:3ايق؟،أ-18

سدومدمارإلىنلمح؟الربدئرهاكمدن:16

.23-91:25تك.وعمورة

وأ16(آفي)المذكورالإنانلبأوالربيت:17

البى.ولادةرأىالذيالبومفي

يفعله:أنبعتاإرياالملكسأل:2101

الحصارأيامأرلفيسؤالهوكاننبوخذنضر،إلىبالنبة

علىمتكليننستمأمنقاومهل.88!صنةأيالئافي

فثحور.فيهالتباسفلاإرمباجوابأمامصر.مساندة

21969و

الرلثإن"يصدقتا()قولا:إرميالفمااتفقا3

اتذيسيلاخكمسأعحتز؟قاذتاشرأئيلإلة

ائذين3"وجيثتةبابلميلثبهئحاليبون

فيوأجقعه،السئوليخمارجصفييحاصرونكم

قمدودةيتدأنابكهأواحايى05المدينيماهذ؟وش!

عظيمءوغيظوحنقويغضب،قوثةول!رت

ف!موئون،وبهائمهاالمدينيماهذ؟سم!سانوأضربو6

تيلتضذقتاإس!فمذللذوبعذ7.رهيبيؤباء

المدين!هذدفيتقيئوتنوالثئدتوغبدةتهوذا

تدإلىوالحوعصالمتيضشينالوباءين

أعداثهم،أيدفيوإلىبايلضللثتبوخذتضمر

ولاالسثييحذف!قتلونهم.حياتهموطايبي

".ترحمونولاعقيهميشمقونولابهميترأفون

ال!ثتدب:يهذ!"تل:لإرمياالرب،وتال8

الموقي.وطريقالحياةطريقأطمكمسأجعل

بال!حيضيموتالمديةهذهفييقيماتذي9

إلىوتلجاتخرجوائذيوالؤباء،صوالجوع

لهوتكونيخيايحاضرونكماتذي!تالبابلحين

لاالمدين!يهذصهض!راتويتفأنا009مغنفاحياته

بابل،مللبيدإلىفتس!فمالرب!.يقو4خيرا

ياثار.نبحرقها

،ا؟02فيالمذكورأمربنثحورغيرهوملكيابن

37،3:52.24:رجسعيا:بن!فنياا.ة38رج

؟02:11-25ت24مل2رجبحاربناتبابلملكة2

ةمعجزةيصنع.2أ-36:11أخ2

35-36.:91مل2ق

والكلدانببن.بابلملك:حرفئا.وجيئهيابلملك:4

إرمياةنجوفيصازاالبابيونيسمىهكذا

الخ.12!25،24:5،25ة9،22آرخ
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كلمةاسقعوا:7لهوذاملكلت!تةتا"11
-صصصص.-ور

ص"و2و

كا!يالقدلياحكموا:داودتيتيا12الرلت

يئلأالطاي!اصتدينالقظلوآوأنمذوا،صباح

أعمالكم،شترتجزاءكالئايىغقبيتنفجر

يطمى.قنولافححرن

ضخرةياع!،الواديسايهنة13"يا

عقيناتنزكأنتقدرقن:تقولونتنبا،السئهاب

ثمر؟عا!اعايبكمأنا"أضا!صننا؟تقثجتمأو

الغاتيما*ثينازاواوما،اكبل!يقولاأعمالك!م

حولها".مماكلتحرق

يهوذاملكقصرالىالربكلمة

قصرإلى"إئزذ،:الزلثلبوتاك22

مللثياالردتكيمةا!مغ:لهوقل2يهوذامللث

وغبيذكأذت"،داؤدعرشيىعاثاالجال!نتثهوذا

أحكموا3ةالأبوالبهذ؟ميئالداخلونوشع!لث

ولأ،الظايمسيدمنالمظلوآوأنمذوابالعدلي

تجورواولا،والأرتقةوالتتيستمالغريتتضطهدوا

مذافيال!ريءالدمتسمكواولا!عقيهم

تبفىساصالكلايهذاغملتمفإن4.القوضعص

غجلابعليركبونملوكداوذعرشيىعلى

عنوائاالكلامهذايشكل:جهوذألبيتوقل:11

.الملوككتيبالمسمى8:ا-23ا:21للمقطع

الملكقصربنى:الأسفلالمكانأوالواديياكنةبا:13

أوكلبم.هيكلنحت

يوجهوالكاف،22:1126:11،36:12رج

حئا.شخضالوكانكعاإيىحديئه

المحنوعةأعحدتهكانتقصرإلىتلعيحةالغابةفي:14

6-7؟:22رجالغابةتشبهالأرزخئبمن

.7:2ملأ

الهيكل.تحتالملكيالقصركانتإنزل:2201

22و

حم،الفصرهذاأبوالبمقويدخلونوخيل

يهذات!سمعونلاكنتبوإن05وشعمهماوعبياهم

سأجورأالرلثأناأق!تممت،تيتفسي،الكلام

خرابالا.التيتهذا

"أنت:تهوداقيلثتيصبعا!الرلثوقاك6

قفراأجعفلثلكى.لبنانوكرأ!ميىكجلعاد"لي

ص-،2

عليكسوارسيل7ف!ا.صاكنلاومدينة

لخت!فيقطعوق،بسلاحهواحدكل،يدقروتلت

ر!لمر!صغصصء

كثيرةاقمفتمر8.النايىفيويلقؤلهااررك

فغللماذا:للآخرالواحدفيقو4،المدينيمابهذ؟

سكاتهالأن.فيجيبه9؟المدينإلهذ؟هكذاالرلث

4-

اخرىلايه!وسمجدواإلههمالرل!غهذتركوا

وغبدوها".

يوشيابنشلوم

بلثتنابوةولا5القي!تعلىتبكوألا01

ينيرجعلاائذيالذأهحبعلىمراب!سا!إبكرا

ميلاد؟.أرضىيرىولاتعد

فتلثائذفييوشيابنشسلوتمالرب،علوتاك"

ص:الموضعهذاينوخرخأبييماقكانتهوذاعا!

الموضصيءيخابل12،تعدمقهخاإلىيرجع"لا

((.الأرض!هذهيرىولنيموت"إلي!سييئائذي

اشتهراولبنان(الأردنضرشرقي)الواقمةجلعادمنطقة:6

!م22-23(:5لىا؟6-9ة8؟صم)2بغاباته!ا

للقصرالملكي.الخصأخذومن!هما،وا-لمالالخصبرمز

الأرز.منالمصنوعةالجميلةأعمدتكأيأرزكتجة:7

هوالميتجهوذا.ملوكمنملكينإلىإرميايلمح:15

قم906سنةمجدوفيتوفيالذىح(2:ا)رجيوشئا

الذأب-المصريينءصركهفي03(92-:23مل21

شهراملكأنبعديوآحاز.أيضاالمسئىا،أ)آشلومهو

31-34،!23مل)2أسيرانكوالفرعوناتنادهواحذا

-4(.36:1أخ2
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يوياقيم!بيخ

غرفهويغفييالظلمتيتهتبنيلقنويل13

يوفيولااجرةبلاالآخربنتستخدم!خقبغير

وإسمعابيتالي"أبني:ويقولا14.عميهعنأحذا

يالأرزويغففهنوايذلهفحفتحا(.فسيخةوغرفا

نأمليهلثعطضةأتكون015المريزيلود!وتدقنه

أكلبأنأ!أبوكآكتفىأمايالأرفي؟يفايخر

يلبايسيوقضىوالغدكالخغوأجرى16وشترلت

علىذيلثتاكألآ؟خيمفيفكان،والمسكين

علىوقلبلثفعيناكأنتآأما17؟تعرفنيكانأثه

والطليم؟التريأ-الاوستفلثالخسي!يىالقكسسب

بز-يوياقيتمعلىالرت3قالذللث18.والعئ!

باآطا:3ف!قاعقي!يناخ!لا:تهوذأميلضيوشيا

ء-
يااها:4يفاولا!اختييا،اهااو!اخي

ويطرخيسحببل91!تيكىياآهاأو!سما

صصترمي

طفرهاكوئطقراورشليتمابواسبغنتعيذا

.الحمار"

مصير%!رشليم

وآصرخي،"لبنانإلىإصقدي.

صوطث،آرفعي*باشانوفي

عباريتم!فيصراخلثوليسقعه

آنستخقوا،محث!لثجممكللأن

-.صا

يأأبرك:،1

يوياقيم:ش18

يوآحاز-مكان

ح؟3؟ارح

-36:5اخ2

أك!لبنان:25

منطقةةباشان

بحبرةضرفيتقع

منطقة:عباريم

بوثتا.

ملكانكوالفرعونعتنهليو!ثا.آخرابن

895سنةإلى906منةمنفلكشلوم

؟6؟34-23024مل2

.7

حا01034اشرجالعاليةلبنانجبال

وغابانها،بمراعهاوصثهورةعاليةجبلبة

ح.33:9اشرجاليرمركوشالمطجناصر

البحرشرقيتقعوهيونبوالفجةجبل

979

جمرئي،أتامفيكتمئلث21

أسقغ،لا:ليقفلب

صمبافي!ذطريقلبهذا

يصوفي،تسقعينلاأنلث

رعاتلثصبجميعالريحستذهب33

السصبي،إلىحتوفيوتذق!ب

وتخخلينالحينذيلثفيفتخرين

شتر.ينفغهـثيهماكلجتزاء

التييالبنانساكتةيا23

ء!

لها،عشاارردينض!نذت

الوتجغيأتيلثحينشتينكم

تلا.كالتيمخاضىفي

بوياثيمعلىالحكم

24،،5

تيلثيوياقيتمبنيي!ضيا"الربوقاك

لنزعئكاليمنىيديلبخاتفا"لوكنت:يهوذا

حياتلتيطلبوناثذينأيدييوجعلتلث35ينها

قيلثنبوخذتضريدوفي،منهمتخالثوائذين

كإوأطثأنتولقذفتلث26!جيمثيهوأيديبايل

تموتالق.وهناكفيهاولذتماالتيغيرأرض!

لاإليهاصالرجوعإلىدثتاقانيائتيوالأرضن27

."إل!يهاتزجعال!

هذا،ينهتفغلاقكسورخرلتأوعاة28

مقاومنهاف!يهوذاكلكةحلفاء:عيكجميع.أقي

لليابليببن.

الملكىالقصرأبخىمجدثةعئاأرزهمنصنت23:

الأرز.منأعمدتهالمصؤعة

للحلكآخرإسموهوليكنيانحتصرةصبغةةكنياة24

مق79!الأولالسبيكانا.أح8ة13رج.يوياكن

أ!شر،ثلاثةملكهعلىيمفيولم

8-01.أ!2:36؟8-24:16مل2رج

.ح4ة21رج:خ!وأيدي:،2
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بالهما)حا؟في!تركبلاأنا:او،كثباالرجل

42رولمس

يعرفونها؟لاارضوإلىوالقواونسلههوتذ!ط

ماآسقعيأرض!يا،أرض!يا،أرض!يا2

تفمذأنالرجلهذ!على"كيت03:الرب؟قاك

تهيكونلاوأن،حياييمافيتنخغلأوأن،تنييما

وتحكئمداودعرشيىعلىتجي!أحدتسل!مين

تعدااءينيهوذافي

الرعاةعلىكلام

ويتذدونتبيدونائذين3للرهماةوي!!23

الربلم.يقولرعتتيغنم

علىاشراثيلإلهالزب!بإتكلمماوهذا2

هروص،كلصء

تذدتم"انتم:شعبييرعونالذينالرعا؟اولئلث

فساعايبكمتققذتموها.وماوطردتموهاغتمي

ينغتميبمئةوأجقع3أعمالكمثترعلى

إلىوأر؟هاإل!يهاقئذتهااتتيالأراضيصجميع

رعاةعليهاواقيم4ويمثر،فتئمرحظائرها،

يكونولاتفرعولابعاينتخا!تفلا،يرغونها

الرب،.يقو،مفقودفيها

ص"2،كل?ط-
نسليناتيم،الربيقولائام5"ستائي

حكي!اويكونيملل!،صالحا!ملكاداود

أئاييمافي6.الأرضيىفيوالغدكالحقويجري

فياشراثيلبنووتسكنيهوذاشعايخلص!

ح.2:8رخ:الحكامأوةالرعاةة2301

بديلة:ترج!ةبارا.كصنا؟حريخا!الخا-ملكاة5

ح،3:8زك؟14-16ت33رجشرعئا-نسلأ

صدقيااسمإلىتلميحالعبارةفي:صادقالربت6

.33:16فطأررشليمعلىمطبقة،وهي

ا.أ-ه4ة16رخة7-8

.أح2؟رض!3؟الثمالأرضة8

23و

مقنا-"صا؟ق"الربر:آسمهويكون،أمالؤ

حتي:تعاينف!يها3يقالاأئام7"وستأقى

برجمضرأرض!منأشرائيلبنيأخرجالذيالرل!

إسراثيلبي!بيةذزأخرحالذبالرب،حيبرل8

جميعومنالشتماليأرضيىينبهموجاة

.-أرصهمص"فيفتكنوا،إليهاقئذتهمالتيالأراضي

الأنبياءعلىكلام

9ء
:2*الأنبياعلىكلاموهذا

داخليفيقلبيإتكسر

جمظامي.كلوزتجقت

المقذسيوكلاييمابالرلث

،!تكرانكإنسالخصرث

الخمر.غقتئهكرجل

،؟؟يالفاسيقينآمتلأتالأرضى01

لط!مزصازتمساعيهم

للباطلالخايىقةوقدرتهم

الرد!8لعنةومن

البرئيما.قراعييبست

كافرالن،والكاهن))النبيآ9

شترفماول.وتجذثهيكليوفي

طريقهمايكونلذللث12

الطلامفيلهماكزلآقة

فيسقطانيإليهايدفعالط

الأقمالمنمجصوعةعنواذهذا.الأنبياءعلى:9

الأنجبا،.محعبنعى4(.9-)آ

،41،92:23آرج،الفاصقين؟51

أجلمن:حرئا.الربلعنةمن-ح8ت2:02،3رج

العبريةالمخطوطاتبعضإلىمشندةبديلةترجصة.اللعن

لهذا..:واليونانيةالسريانيةوالزجمات

كلامه.الربيبدأهنا؟11
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ضتزا.عقيهماوأجيب

جمقايهما"ءست!في

حماقة:رأيت+الآيرةأنبياءفي13

تعلىالإل!بآسمسونيتنبأ

ا!سرائيل.شعبيويضفلون

الغخت:رأيتاورشليه!2أنبداوفي14

والرور،الرنىطريقتسلكون

ال!ث!رتفعلوذم!نويشحعون

شترهم.عنترحعوايئلأ

مئ4
،كمدومكلهملمبفصاروا

."ولكغموزةنهاسمكازوصا

"سمالمطجئم:الأنبياءعلالقديرل!الروقاك15

فمنفمستفا،وأسقيهمعفقفااوزضليتمأنبياء

".الأرفيكلإلمطالكفرخر!

يكلامنسقعوا"لا:القديرالرب4وقاك16

هتم.ويخدكوتكملأبكميتتئأونائذبن2الأنبيا

أناأقوذبمالا،لفميتراءىبمابتكفمون

تستهينونيفذينتقولونآفم7الرب".

منلككوتقولون،سلاملكم:كل"ي!شلامي

،.أذىيصيحكملاقليإفياببحستعبتسير

الرب"مجيسيىفيوقصجمنهممنآويمن8

كيقييماإلىأصغىجمنهممنأكلقتهوستيئورأى

لهاء؟واستقغ

وريحتهبزوبعةالربغضبها91

حائافيهايؤديانالقالةأوفيعقابهحاشةفي.12

الأعاتهما(.أفتقدهاالتىالةفيأو

احتفها،القديمةامراثلمملكةعاصمة:الا!رة!13

.مق721سنةالأضوريون

؟اح5:ااضىرج:وعمورةسدوم:14

.16:94حز؟ا-9ألا:9لم02-18:21نك

حىترتد9فلا02:الأشرايىرؤيرسيعلىعاصيقة

آخروفيقلبيما.فينوىماويتممقعتهيفعل

الفهم.حقذلكتمهمونلمالأيامص
4ص

الردت.يقولالانبياءاولئكارميللم21"انا

همبل،اكلفهملموأنا.أففس!همأرشلو!همبل

كلاميوشمعواضجي!حيفيوقفوالو32تنئأوا.

الش!رطريتيغنزذوطم3صانوأ،يشعبيوأسقعوة

.تفعلونماش!روغن

الرلت،يقوكتريبرعنيرىأناإلهأدا23

فيأحاأيختبى24؟بعدعنيرىإلهاولسست

ال!مئماوابمالىأناأما؟أراةلاوأناالخفايا

بأحمي2الأنبيابهتنباماستمضت25؟والأرضيى

فإلم!26الخفمء،فيذلمجث"رأينا:قائلينزوزا

المتتثئين2الأنبياتلولبفبالكذل!1يدومتى

قلوبهم.فييتوفمونيماالمتئئئين،يالكذلب

يتناتلونهاائتييالأحلام-أئهمتظئونائذين27

آبالموهمتستهكححاآحميينسىشعبييجعلون

التعل؟الإتهواتتعوا

حلمه،ففتقضقحلمجمندةائذي28"النبي

ما.بأماتةكيضتيفلتقل،كيمتيجمندكلوائذي

رو:ط

أقا92.الردبيقو4؟الجنطهمغالتئنيئمان

الصخر؟تخطيمائتيوكالمطرت!كالئاركيضتي

الكلاتم،تسرقوناتذينالأنباءخصملا فا.03

كلامي.أئهوتزعمون،تعفبينتعضفم

35:23-91.24-02،آرجة16-22

الزجمةفيهكذا:)الرب(بكلامييس!نهنون:17

.الربيقرلبييتهينونللذين:العبرية.القديمةاليونانية

.الكلامإلىالربيعود02آوفيإرمياتدخلهنا:18

23-24.:03رجةا-902
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الكلاتمتختيقوناتذينالأنبياءخصئموأنا31

ائذينخصموأنا32الرب4.قال:ويقولون

و!فلونوتقصموتها،كابئيمايأحلاميتنبأون

أرستلئفم،أنافلا.وغنخهئيهميأكاذييهمشعبى

شي:".فيالشعتهذاتنقعونهمولاوأترتهم

الربوحي

هذاسأللط33"إذاةلإرمياالرب9وقاك

ققل؟الرلثوحيما:أوكاهنأوتبيئال!ثصد!

يقو3أرفضكمإني:!الردتؤحيهذا:لهم

هذا:يقو4تنكلوالكاهنوالئبئ34الرب".

فلتفلبل35.تييإوأهلهؤاعايبة،الرب"ؤحي

أجالتبماذالأخيإ:أويصاحبهجمنكمكل

الرب2وحيأمآ36الرب4؟تكلمبماذاأوالرب،؟

ينكلائاجمنحملكللأن،تعاينتذكروهفلا

والرب"الحتيالإل!كلامفعك!ئتمؤحيإ،

الرب،أجاتكميماذا:يلأنبياءققل37.القدير

وحيهذا:قالوافالأ38؟كلتكمويماذا

هذا:تولكمتجزاء:تجببهمالزل!،

أعطيئهاائتيوالمدينةأنئموأندكمسأنساكم93

ياوخونأبدياعارابكموالحق04،ولإ،ثكملكم

((."شسىلنداثفا

عبء،:واحدةلكلمةمعنيينالبييسخدم:33-04

الثبولكن.بكلامهإدتهعبءالنيصار.ووحي

37.:12تيسعرجلالأنهنفهعلىعبء

ماأو:الربوحيهذاتلهمفقل؟الربوحيما33:

عبء.أنغ:لهمفقل؟الرب!ء

فيبتن،انبيسيفرهارمزيةرؤياهنانجد:2401

المبين.فياسرائيلرجاءأن

24و

أيينسلتا

أمماق!تيؤستلتيرؤيافيالر!فىوأراني24

بابل،مللثةنبوخذنصرأخذأنتعد،الهيكل

اتهو!ا2وزؤساتهوداتيكيوياقيتمبنتكنبا

لم!

".باي!نإلىبهموجاةاورشليتمينوالنحارين

صجذا!طتبتينالواحدةالسئقيمافيوكان2

زدتي2تينالأخرىالسئف!وفي،الئينكباكوزة

ليئفقال3.رداءتهينأكلهيميهنلأاجا

تينا.:فقلتإرميا؟((ياثرى"م!اذ!:الرلث

لاجذا2والردي،اجاطئ!ينهالطيبوالتين

رداءته.ينأكلهيميهن

اشراثي!طإدهالرلثأنا"5:الربولنتاكثئم4

تهوؤاأرضيىينأرستلتهمائذينإلىبعطضأنظر

التينهذاإلىأنطركما،البابليينأرضإلى

،صمس

هذ؟إلىواعيذهميغطضإليهمانظر6.الطيحب

ولاس!هموأفي،!أهلإمهمولاوأبنيهمالأرضي

أفبيتعرفواتلوبهميؤعياواعطيهم7.أقتعهم

إلها؟لهموأكونشعتاليفيكونونالرب،،أنا

قلويهم.يكلإلىتيرحعونلأنهم

تهوذاوزؤساةتهوذاتللثجممذقيا"8"أئا

هذ؟فيتقواائذيناورشليتمس!كالبوتقية

الربدفأنا،*مضرأرضفيوالسماكنونالأرض

ءسءص2و،

يميهنلاالذياشديءالتينيكهذااعاملهم

.ح21:4رج.الكلدانيين:حريخا.البابيبنت5

.15:!ر!ةأهدمهمولاأبنهم:6

مذهفيبقواالذيئ10ة21رجةصدقياة8

795سنةالبىإلىيذهبوالمالذينأكما:الأرض

3الاكنون،-117،ش24مل2؟-22:2426رج

-أرضتاكينمصرإلىلجأواالذينأيمصر:أرضفي

نبوخذنضر.إلبهايملأنقبل!هوذا
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وصو4و
ئرجمبشرابهموانزل9زداءييما.ينأكلة

وجمبرةعاراوأجغلقم،الأرفيممايلث!يئ

وأضربهم01.قئذتهمأيتماوتعتة:قذمة

الأرضبيينتفنواحىوالوباء-والخوعصيالئي!

".ولآبائهملهمأعطيتهاالتي

التنمالمنالآلبالعدو

ئوشئابن+لئوياقبتمالرايعيماالستن!في25

ميلثينبوخذتصرالأولىالسئتةوقي،تهوذاتيث

الكيمةهذ؟إرمياالنبيإلىالرب!أوحىبايل

وشكالبتهوذاشصبصجميععلىيهاتكفتمائتي2

:قاك،أورشليتم

آمونبنيييوشئا*غثرةالثالثةالسمن!3!من

وعشرونتلاثتضمتصاليومهذاإلىتهوذاتايث

إلي،يهاأوحىائتيالردتكيميماعلىستة

وسبق04تسقعوافمويمرارايرازايهافكلفتكم

ولاتسقعوافقمالأنياءك!عحيذةإليكموأرستل

عنإرحعوا:لكم3قا".لتسمعواآذابمميلتم

الأرض!فيوآسكنوا،التصرقيوسمو2المثمرطريق

الأرليينئك!اول!لكمالزب"أناأعطيهاافب

يتع!دوها،اخرىآيهةشضعواولا6،الأبدإلى

أيديكمصمنعصينيةيقةتغيظوفيولالهاوتسحدوا

والوياءةوالجوعالشفت15

17-727:13،92:18-9،:12،21ة14رج

...الخ

!06صنةأي:يوياشيمالرابعةالنةفي:2501

1-2.:اداق-الرشنجوخذفضراعتلأءسنةوهي

.مق626شةأي:ليوشياعشرةالثالثةالنة:3

مبكرافكلمتكم:حرفتا.وتكرازاصازاكلمتكم

إرمياعندالعبارةهذهتزددومحلما.

!،وص

الزلث،يقو،ليتسقعوافلم07إليكما!يءيئلا

أدىمماأيديكمصمنع-مقتآلهةأغظتمونيبل

أ.ضرركمإلى

ماأئكم"يما:القديرالزل!أطتايذيلث8

عشائرجميغؤاخذفسارسيل9يكلاميمتمغت!ما

ؤاجيغعبديبابلضللثونبوخذتصر!الشمالي

وجميغتهوذايمحاربيماالأرضيىهذ؟إلىيهم

قتلهمقأجغل،لهاالمجاوز؟والأقمصسمكايها

أبدلا.وعاراهزءوصفيررغبوقثازخلالأ

ير!رو،

ص،الفرحوصوتالطرلبصوتفيهموابطل01

صودت،العروميىوصوتالعريسيصوت

هذ؟؟اوتحونص*.السراحونوزالطاحوتيما

الأتيم"هذ؟وتخاموقفراخراباكلهاالأرض!

السثجعونتتئموعندما012"سنةسبعينبابلىمللث

،-ص،

دفىبيم،علىواثتهبايلشيلثاعايحب،سنة

خراباوأ!علهاالبايليين،أرضىاعايحبكما

الأرض!يللثس!كالبعلىوأجلب13أبد،لا.

وزدماكلعتيهايهاتكقضتاتتيالشثرويىجميع

جميععلىإرمياب!وتنبأاليهتالبهذافي

أ!حايهم،علىفاجازيهم14ا"تمص.

وملوككث!غلأقماعبيافيكونون،وأعمالهم

جمظام!".

...اك7،26:5،92:91؟7:13،11رخ

.ح725:رج:الأنبياءعيده4:

.اح4:أرج:الئطلكائر؟9

ح.7:34رخ:01

09:01لأمزرجعادىإنانجاة:صنةسبحين:11

!12،7:5:ازك؟92:01ار؟،الإنسان)حياة

سنة(.شعبنجوذاعقاب)جدوم36:21أخ2

.ح4؟21!ج:الكلدانيبنةحرئاةالبابلبين:12



إرياه769

"خذ:إصرائيلإلهالرب،لنوقاذ15

جميئوآشمهايديينهذ؟غضبيكأس!د

كل!ءع

فحشربون16،إليهمارسيللثالتيصالامم

اتذيالسحي!ينصواتهماويفقدونويترئحون

روكلص،

".تينهمارسيله

وسمقيتهاالرلثيدينالكأسفأخذت17

ا5بدإليهمالرب!أرس!لنيائذينصالأممجميغ

ورؤسايها،وملويههاتهوذاومالقباورشلييم18

كما"وتعتةهزء!وصفيروتقراخرابالأجعقها

يثربونالذينالآخرونأفا91.صاليومهذافي

وعبياةجمضرميلث!رغون:فهمالكأس

تيتهم،!الغريبةوالأقؤأم03شعبيماكلووررأو3

في.الملسطيينومالبعوص!"أرضىملوككل

،أشدوذهوتقثهوغقرون!وغرة!-أشقلون

لمص
وكل22،ي!عمونوبني"وموآلتب!وادوم21

عبرفيالتيوالحزروصيدون"صوز!ملوفي

كلوبوزء2"وتيما"ودادان23،البحر

وقبائلالعردبئلوفيكل24المث!عر-!ضوصي
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:+اإشراثيلإلةالقديرالرب،قا(تماهذاالأن4

هذ؟ءجميعأعناقيعلىحديديننيراجعلت

،ص
بابل،تيلثنبوخذنممريتخامواالشعولب

البردإ".وحوشىأيفحاوأعطيئه

إسقغ)ا:التبىيحنن!ياالنبيإرميافقاك15

هذاجغفتوأنت،الر!فىأرسقلثما!حتنئايا

قاقيلذللث16.الكذدبعلىيعتماالمثحصب

هذ؟وفي،الأرضيىوج!غن"ستأنفيلثالربد:

علىبالجصيال!تكلفحتلأنلث،تموتال!ئن!

8ال!تاجصالث!هرفيالنبيئحننئافات0،17الرد!

ح.27:02رج:الأولوالبىيكن!ة4

.الجوع:المخطوطاتبعضدلىالر:ت8

12-:14رج

.الأولتث!ربن-أبلولأكطالاجالثوة17
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ال!ئنإ.يللثين

بابلفياليهودإلىيكتبإرميا

إرمياأرستهائذيالكتالبنص!هذا92

يرء،ير

السفيا،فيصالشيوختقئهإلىاورشليتمينالنبي

ستباهمائذينصوعموموالأنبيابالكهت!وإلى

نأتعذ2،"بابلإلى.اورشليمآينتبوخذنصر

ورؤساع!والخصيانوالملكةالمللثيكنيا!خرج

صءر،

ينوالخدادونوالنحارونواورشليتمبهوذأ

ص"ص،و

شافانبزالعاسةت!علىذيلثكاذ3.اورشليتم

ملل!صمدقئاأوفدهمااللذيناحفقيابيىوجمريا

:يقولوفييما،بابلقيلثنبوخذتصمرإلىتهوذا

ائذينلكلإصاثيلإلهالمديرالزلثا"قاك

بيوئاإبنوا5:بابلإلىاورشليتمينسبيهم

ينوكلوابساتينواغرسواوآسكنوا

وروجواوتنابتنينولدواترؤجوا06ثقرها

وأكيروا،وتنابتنينيتيدواوبنايكمتنيكم

ائتيالمدينةيخيرإعملوا7تقلوا.ولاهناك

خيرهافقأجيها.ينوصلو!إليها،ستيئكم

إلةالقديرالرب،قاذهماهذالأنة8.خيركم

ائذينوالغرافونأنبيا،وكميضلكملا:إمرائيل

إلىقريتاجعودونأضمالميونظن:9201

أحلامهم.لهميدغدغونالكذبةالأنياءوكان،أرضهم

فييميواإخوتهفيها!كرضالرسالةهذهارميافأرسل

:الأولالبي.طويذاليو!شرات،بابل

ح.27:02ار؟-16ا.ة24مل2رج

شتانحوالملكامأممماالملكة.ح22:24رج:يكنيا؟2

.ى13:18رخ

أنهميعنبرونالبعضكانةللأحلامنسمعوالا:8

!27:9رج:الأحلامعبرانإرادةيكشفون

92819و

.تحلموناتتي!يلأحلامتسقعواولا،تيخكم

ارسيئ!ملموأنا،زوزابآحميلكميتنبأونفهم9

الرب4.يقول

ستبعونلكمتيمجمندما:الرثالا"وقاك0

لكم،بؤعديواعربرأتققايهمبايلفيستة*

ماأعرلتأنا".الموجمعصهذاإلىفالمعياكم

لكمفيكون-شر،ينلاخيريهثلكم!ت

وتجيئونءفتدعوتني12".ترجونائذيالغا

وتطلبونني،،"13لكمفأستجإليئوتصلون

تلوبكم.بكلطقبتمونيإذ!نتجدوتنى،

صكلصو!علم-وع

احممءأمجالكمواعبدتحنكمواوتجد14

جميعوينتمصالا4كلتينيينوأجتعكم

-إلىواعيدكم،إليهاقئذيمماتتيالقواضعص

جمنة.ستتيتكماثذىالمتوضعص

بايل.نماأنبياةلناالرثهأقاتم:)افأجبتماه

الجالسيالميلثعلىالربدتاكماآصقعواليهتي16

فيالئتاكنينجمغصوعلى،داؤدءعرشيىعلى

خرجواوماتقواائذينأخوتكمينالمدينههذ؟

كلص،ص

السميفعليهماسار!ل7:السئئيإلىمعكم

ئؤكللازدي:كميؤوأجقففموالؤباءوالحوغ

والوبا2صوالجوعبالسئي!وأطزذفم18.يرداءيإ

.احا:25رج:سنةشعون:01

الميعاد.أرضإلىالرجوع:أيترجونالذىالغدت11

الراححسب.وتحجون:بديلةترجمة:وتجئون:12

جلي.فيشلكونالقدامىالورد

.4:92تثق:وتجدوننى:13

أبدلأو:،شكمأردأو:أمجامحملكمأعيدت14

مصيركم.

ششكل.صدتياهو؟داودعرشعلىالجالىالملك:16

اعنراضبة.جعلة1602-آ
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الأرفيتمايلث-جميعفيرغبتثازوأجعفهم

جميعصجمندوعازا2ءهزوصفيروهولاوآمحثة

يسمعونلاالأئهم9،إلياطرذتهمالمحبص3الأ

يسالبعلى"أرضنتأئذيالكلاموهؤ،يكلامي

ت!ممعوالموأنتم،وتكرازايرازاالأنبياءعبيدي

02لفم

ينسمبيتمائذينجمغيا."فآحمعوا

لم

إلهالقديرصالزب4قاكما21.بابلإلىاورشليتم

بنيصذقثاوغنقولايابنيأخالتعلىإسرائيل

زوزا:بآحميلكميتنبآنياللذيؤمعس!ا

بابل،ضيلثنبوخذتصرتل!إلىساسلمهما

عاقتتهماوتحسمب23،عيويكمأمامف!قتلهما

بابل،فيائذينتهوذاستئيصجميعتينتعتة

إلقذينوكأخابكصذقياالرد!4جعللث:3فيقا

آرتكبالأنهما23بالنار،بابلتيلثقلافما

اصحابهما،يسارمحوزنيا،اسائيلقيحماقة

أنابإ.أمرتهماماكاذئاكلاممايآسيوتكفما

الربد".يقو4وأشقاأعرت

ش!معياإلىكآب

الرب!!2"قاك:الئحلاميئيشمعياوقل3

إلىبآسملثكتبصتأن!ت:إسرائيلإلهالقدير

لم4

معيابنيصف!نياوإلى،اورشليتمفيالذين-عموم

صقنياوإلى،الكهتيماصجميعوإلى،الكا!ن

يويادإعمكانكاهتاالرب3"أقاملث26:لهتقوذ

كلعلىالزلثتي!بفيكيلايتكونالكاهن

أح.6؟18رجهزء.صفيرة18

نسمعوالم.ح7:25رج:ارسلتالذىالكلام:91

ال!ريانجةالزجمةمننحطوطينفيالعبريةفيهكذا:لهم

لهم.ي!معوالمةوايونانية

رج!4وتحب!فئقئدو،وئتتتتيتجنولؤزخل

إرمياتؤبخلافيماذا،والآن27الخشتيما.في

في3إليناكضبفهو28؟لكنميخنباائذيالعناتؤلي

يخوزالكمفآبنوا،طويلال!ئبييقو4:بايل

ثقرها".جينكلوابسانينواغرسواوآبكنوا،

!لتهشيمعياكتمةماالكاهنصقنياوقرأ2

لإرميما:الرلثقاكئثم03.النبىإرمياتسايعء

اكقاممااهذا:ئلاقاالقسبمينتجميعإلىرسيلأ"31

،لكهاتنباأئهيما-التحلاميئشيمعياعلىالرب4

-،الكذبإعلىتعتمدونوجغلكم،أرصيفهلموأنا

يكونفلا،يتهودرالنحلاقيشمعيافساعايث!3

ترىولا،ال!ثئعحبهذاتينيميئممننسلهمنله

عكلىتكلملأ"نهو،يشعبيسأعقلهائذيالخير

لا.يالجصيالبالردت

لشعبهالربوعد

لم2

ماجميغاكت!ث"02لإرمياالرب،وقاك53

لم4!ء-رو-

فيهااعيدائامفستاتي3،يهتالبفيبيماكلمتلث

إلمطوأزذهمويهوذاإصراثيلشعبيأمجاد،

.فتمتيكوتها((!لآبائهمأورثتهاائتيالأرفي

:وتهوذاإسرائيلعلالربلموقاك4

رغب،صوتاشمغنا

.سلاملاخوفيصوت

:وآنطرواإسألوا6

وييا؟الرجلتحعلهل

اسراثبلبمملكةشعلقاق033-اف030:3

بعدالدينيةالحماسةش!ىةئعشىالنيح(36)رج

!بر:أوصبيأوةأمجاد.622منةيوضاإصلاح

.ح92:14رج
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رجلكلأرىفيماذا

تيا؟كائتيوسطيماعلىتداو

وجيماكلأرىيماذا

أصمرابى؟إلىصازلو

عظيئماليوئمذلث،آه

يوئم!ئضاهيهلأ

شعبي*علىكاشيذ؟وقسثهؤ

ينهلم.اخفصهكتني

القدير،الزبويقو4،صاليومذلذ8"وفي

ولا!زئطفيموأقغلمغئمهم!غنالثبرأك!مير

الرلثتخدمونبل،-9تعدينالغرباةشحتعياهم

تسلينعقيهماقيمهائذيوالقيكإتقهم

داؤذ.

01"فلاتخ!باتعقول!!عبد!ا،

"!إسرائيليالاتفر!،

الغرتيماصينسا"خفصلث

ذلييلثج!2ارضيىين

أمالط.فيوشتقرفترجع

أحايجيفلثولا

لأخ!لث،معلث"لأتني

،فهلأتمصجميغأفني

بيتها،شتتلثائتييللث

،4ء

ائرئلث.ولاافنيلثلاواذت

".((اؤدبلثبإنصافبل

خ.2:4.حرفتا:بعقوب؟رج7:شعبي

القدجمة.اليونايخةفيهكذا:ربطهم،عنقهم8:

ربطك.،كقك:يئالعبر

مملكةعلىيدلواعرائل.اصرائيلمرادفيعقوبة01

.3:6فيكماالتنمال

:بدا(كثذوقا12

خر،لاغطملث"كض

.ءينهشيفاتلاوجرحك

فتجمرفيتهتئمأحذلا13

فتشقين*.جرخكوايضما

تسوفي،محثيلثل!جميع

شيء،فيبلثيبالونول!

الغاؤضرصتصرثئلثلأتي

قاسئاتأديئاوأدطث

الكث!نآثالجثلأجل

تفاقضت.ائتيوخطايافي

عطمل!؟ك!حثرينتصرخينإصاذا15

تبرالااتذيخرجلثوين

الكثيرلآثايلثفأنا

تفاققتائتيوخطايافي

يلث.فغلتهمافغفث

سح!ؤكلونآيهليلثجميع

أعدائلث،جميغوئستى

دنهبون،دفهبونلروالذدن

تسيبوتلث.اتذبنوئ!قث

العافية،إليلثاعيا17

أشفيلث.خروجلبوين

القنبودةضهيونتذغينفلا

لها".طايتلاائنييللث

.27-46:28رخ:01-11

مجروحة.بامرأةريث!ههاأ!رضلبمإلىاللهترجه؟12-17

تقريية.ترجحةأناجحدوا-لاأو:فنشفن:13

ح.22:02رفي:محيكجمخ:14
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الربفى:وقاك89

ء،،

تعقولت*قبائلامجاد"ساعيد

سصصكل2

مسايهنيما،علىشفقبىواظهر

تثها"علىالمدينةفتبتى

أنقاضيماعلىالقصروئشاذ

الخملإ،أناشيذفترتمغ

قئلبفيأئذينوأصوالت

،يقلونفلااكثرهم

فىص،ر4

.يذلونفلاواكرمهم

ص،القديمفيكمابنوهميكون02

أمامى،تثمتوجماغتهم

،!
هـظايميهمجميغواعايب

ينهبم،واحداكبيرهمويكون93

تييهم.مينتخرخوزئيسفم

ءو،،

إلي،فتدنواقربه

تجر،وأحلإينماحين

يفقاييما.ينإلىتدنوأن

شعئا،ليأنتمتكونون23

إلفا.لكمأناوأكون

الردثضثها23

منهخرجتزوبعة

الأشرايى.رؤوس!على

ترجعلاالرل!كضحب

ئيتموحئىيفعلحئى

إريا"

تبىأي:ئلهاعلالمدبنةتبى.اح.آ؟يعقوب:18

تجائلأمجادأعد.يبقهاالتىأنقاضعلىالجدبدةالمدبنة

23-24؟آ.يعقوبيخامسبيأعيد:حرفما:يعقوب

91-02.:23رج

يريةفيالإقامةلثهالمنفىبريةفيالإقامة:312!

بعهدءاللهارتبطحيثمصرمنالخروجبعدسيناء

31و3

مقاضذينتلييمافيما

.الأيامصآيخرفيتفقمونها

السبيمنالعودة

أصيرالرث4،يقولالزماني!للثفي31

لييكونونوهم،اىائيلعثائر!لميع-إلها

شعئا.

الشبزخمتاالبرتيما""في:الربدوقاك2

اسرائلطل!بوحين،السيفمقنحواائذين

عذراءياأحببتلث.تعيمينتهطهرث3الأمان

زحمنيعلىفأبقيمتأبد"لا،ح!ا،إسراثيل!

اصرأئيل،5عذرايا،نتبنينتعدأبنيلث4.للث

خفبهفيوتبرزينبعادفوفلثوتحملين

جباليفيكروئماتعاتغرسين5.الراقصين

ماثتريأكلونتغرسونوائذينالاير؟،

فيالئوأطيرفيهينادىيومفستأتي6.تغرسون

إلى،جمهتونإلىتصعذقوموا:"أفرايتمجبالي

."إلهناالرب!

الردث:وقإك7

،بفرح!إشراثيليتني))زتموأ

.صالأتميستئدققلوا

،و!لوأوستئحو!نادوا

ص!د

د!،-شعتةلخصنالرب

إسرائيل.تقئةأنقذ

شعبه.

محبوبة.بعذراءشعبهالربيشبهةاسرائيلعذراءبا3:

أورشليم.ضاليتقعالجبالمن!للة:أفىايمجال:6

الرب.ح4؟2رج.يعقوب:حرمئا.اسرائيلفي:7

باخلص:العبريةفي.القديمةاليولانيةفيهكذاةخلص

.9ة28مزرجضعبكرب



31إرمبا

،*وءش

الشمالي*ارضيىينساعيدهم8

الأرضيى.أطرالتمقوأجضعهم

،فيهماوالأعرقيوالأعمى

جميعا.والوايدكلوالحبلى

ها،إلىتعودونعظيمخشثد

،يبكونوهمتجيثون9

.يتضرعونوهموأقودهم

،المياهأنهايىترلتاستترهم

.تعثرونفلا!قويمطريتيوفي

لإصرائيلأل!أنا

."ليبكر!وأافرايم

الأمئمأيهاالرد!كيمةإسقعوا.

البعيد؟".الحزرفييهاونادوا

تجقعهماىائيلتنيذ3تا"قن:قولوا

قطيقة.!"كراعرتحرسئفم

آفتداهمءالإلهالربد11

علي!إ.يقؤونلايلإمقبمفم

ضهـيون،أعالممافيوبرنمونفتجيئون12

الرب2"خيرابعلىوئقبلون

والري!بوالخمرالحنطةعلى

والبقر،الغحمصوضغايى

!لانة،كختةحياتهملرتكون

تجا.ينتذبلونتعودونو

القرايصيى،فيالعذراثنتفرخ

جميغا،والشئيوخوال!ث!بان"

ر2س،

طرلبإلىنؤاخهمواحول

حزلخ،تعذواقرحهمواغرييم

"صص،أ14
،الذشم-"ينالكهمةوملا

".خيراتيمينتشتعوشعيي

:الربءوقاك15

الراتيما،فيس!مغ))صوت

مرير.وبكا:نو!

تنيهاتبكي"راحيل

غنغ،تتغرىأنوتأبى

الوجود.عنذالوالأنهم

البكا2غزصوتلثكفي69

الا؟موجذزبغنوعينيلث

عقيلث.جزاءستنالين

الغاوأرضيمنفترجعون

بلابهمإلىبنوفيترجعا7

زجاء.كلإفيفيوبكون

ينتجب،شعبيستهذت

فتأدىبتأذبتني:ويقولا

الفرؤضي.غيركالجخل

859

.اح3:2رج:الثمالأرضمن8:

مأوجهـو52(:41)تكيوسفابنهو:أفرايم:9

ا.ح.7ة4هورجمجسدهاالتىالثالمملكةفيتبيلة

.البعيدةالوافىعلىالساكؤنأي:البعي!دةالجزر:15

.خ2:8رخ:الراعي

.يعقوبافتدى:حرئا.اقداهمالربة11

.ح2:4رج

انهاللهيفولوحيئالذيحةمنت!مأفضلتالدصم:14

الرفاهيةمنعهدعلىيدلفهو،الديممنالكهنةيملأ

ولكه!حه.للثب

-91(16ة35)تكربنيامينيوسفأم،راجل:15

قبرهايقع.اصراثيلمملكةتجاثلأمجدةتعتبر

الثطلإلىكم8ئبعدالتيالرامةقرب2،ةأا.صم)أ

ح.3ة03رجالثمالمملكةراحيلتجسد.أورشليممن

18.:2تفيتردالآيةهذه
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فأعودتإليلثأجمذني

إلهي.الردثلأئلث

كلصواتعذ9
ندئت،إليلثرجمىعي.

هـ.وجهيتطضتعرفتوتعذما

الخحلعليئواستولىآشتحتيت

ضباجما.عازحقئثلأتني

علي،غزيزابن02"أفرايم

كثيرايبهحنيولد

ثتراعقييماتكلفمتضهما

يالخير،فأذكرةأعود

إليإ.تجنفأحشائي

الرب!.أناأقوذ

معايتم،وآرسصيإشاراب21)إنصبي

الطريتي،فيالجيطةتلبوخذفي

فييما،تسيرينائذيال!مئبيلفي

إسرائيل،عذراءياوآرحعي

هذ؟،مايلثإكإرحعي

ا!ث،أئئهاتحارينمنىإلى22

عئي؟المرتدو-الب!تأئتها

الأرضيى:ياجدياشيثاالرلثخلق

."ل!يرجلتتغرلاانثى

جلىيلىعهلى

"سئقاذ:اسرائيلإلةالقديرالرلثوقال23

2ر

يشعبياعيدحين،لمحبيهاوفيتهوذأارضيىفي

حرئا:.صدريترعتأو:.وجصلطت:91

.فخذيعلى!ففت

شعب:برجلتتنزلأثى.الخاثنةةأو.المرتدة:22

(2؟هوا،5-6ة54)اشالربعروساسرائيل

عررسه.العريسكماإليهتحذبهوالرب

ح.03:3رج:أمجادهمة23

القدلي،مسيهنياالرب"ليبايىكلث:-أمجادهم

فيالشعبفتسكن24!3سالمقذالجتلأئها

والذينالفلأحونومعهم،مديهاصوجميعتهوذا

اقط!ئماتةالئفسنوأروي25.القطعانيمترحون

وا!ب:كلفيقوذ26.خاثرةتفسبىكلواشبحع

تنامي.ليوتذ،وتأمفتأقفت

وأرضنإسرائيلأرض!أزرغأئائم"ستأقي27

عقيهمستهرثوكصا28.والتهاثمسبالب!ثتريهوذا

اصص!لم!5،ءص

فكذللث،!واسيواهللثوانقفن"واهدتملاقلغ

الأئا!تلل!في92.وأغرس!لأبنيعقيهمأسهر

وأسنان!الجصرتمأكلوا2الآبا:تعذ3يقالا

جطيئييماواحدكلبل03،تضرسال!ين

تئه!ةاتذيبالجصرمصإن!مالؤكل،يموث

أسنانه.تضرس

،،ى?
اشرائيل!تيتفيهااعاهدائام31"وستاقي

ائذيكالعهل!لا32اجدياغهذأ!تهوذاوتيت

وأخرختالميأيديهمأخذتيوتمآباءه!اعاقذته

أتيمغتقضوةلائهمجمضر،أرضيين

ائذيالجدياالعهدأما33.بالحسئنىعاملتهم

4"!

فهؤ،الائاميللثتعذاىاثيلتيتبيمااعاهد

علىوأكئتهاضحماثره!أفيشتريغتيأجغلى!هذا

شعئا.لييمونونوهمإلهالهموأكونقلوبهم

والأخالآخر،واحدفئمتعذئخفئمفلا

ينفجميعهمالرل!.تعردتأن،أخاة

،1015،24:6رجةوأهدملأتلع:28

.45:4؟42:01

.2؟18ر!حز:الحصمأكلواالآبإء،92

الجدبدالعهد.ح033:رخ:وكوذااصراثيلة31

.6ت3كور2،!2ة11اكور؟22:02لر
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سأغمرلأتيئ،سمتعرفوننيكبيرهمإلى!يرهم

بعا".-مقخطاياهمأذكرولن!نوبهم

جغلالذبآسمهالقديرالزبلموقال35

وا(ممرايهبوالقمر،الئهايىفانوزاافتمسى

فتعجاجحرايخيروائذتي!الفيلفينوزا

أماميتميثاسكوفيان!إماطزا36"إن:أموأجه

إلىأماميامةيكرنأنييطلإشرائيلقئا

الأنجد317.

ذزئيماجميغأنمذ"أنا.:الردثوقاك

نأأمكنإنفغلوا،ماكللأجلإدىهـائيل

اسئ!يغنوئفحص!فونينالمئماواثئقا!ن

1(.تحتينالأرضي

الرلثمدينةفي!ثاتبىأتاع!38"ستافي

بالبإلىحتن!يل+برجصيناورشليم

قباتته-القياسيخيطوتخرج93،اوييما!ت!افئ

جوغة!.إلىويستديرجارل!!تلةعلى

كلصصو،ص04
وكلوالرماب!الحثثواديككويثون

بالبزاوييماإك،قدرونواديإلىاحقوليا

يقلعفلا،للرلتمقذشصاقوص!غا!ثترئا*الخيل

الأبلإ".إلىيهذ!ولا

؟8-2!ة8عبقالآياتهذهترد31-34:

.-01:1617فيجزئئانرد334،اآ

أورشليمأسوارمنالثطليالقمةحنحئيلبرجة38

.الغربالمدينةسورفي!وقعه:الزاويةبابالقديمة

يحددوابالخطيقيسونكانوا؟القياسيخط93؟

جارب:تلة.ي16ةازكرجفيهايينونالتيالأرض

جنولطيقعمكان:جوعة.اورضلبمضبتقعاكمة

الرضليم.سبط

وادية(الذبائحمن)الآتيوالرمادالجثثوادي:.!ا

حقلأيشتريإرما

الحئنةئيالردتكلمةإرمياوتقفى32

ال!سنةوحيئ،يهوذامللبضذقتا!يعهدالعاشيرة

ذيلثفيوكان02خذتمحرنبيغهدغثرةالئامتة

وكان،او!شلإآئحاصربايلىضيلثجيشىالحيني

قصرفياتذيالمتجنفيتحبوس!االثبيئإرميا

حتستهتهوذاقيلثصمذدئالأن3،يهوذاتللب

الرلثقاكفتقو3:تتتتايماذا.تهوقاك

فتأخذها،بايلمللصتدفيالمدينةهذ؟سأجعل

أيدقيمنتنجولايهوذاتيلثوصذقئا

ويخاجمحةنجايلميلبيدإلىئسفمبك،-الابلئين

!وتذحصبغيتييما.تنظرال!وعيشاةقمإلىفما

3:أتقفدأنإلىهطذفمبقى،بايلإلىيعذقئا

".تنخحونفلاالبايلئينحاربتمإن

7"قال:قاكجمنذماإرميابإتنبأماذلك6

عهلثشلومبنخن!قئيليجيئلث:الرلثلي

8،عنائولتفياتذيخقليإشتر:للثفيقو4

فجاعني208"وال!ثثراالرفنفلثخقلثلأن

الرلتةكيم!حتبعلى،خقيآبنخنقئيل

فياثذيحقلياشتر:ليوقالال!تجزإلى

الإرلثخقللثلأن،بنياينأرفيينعناتوت

أئهافعرفمت.للثفآشتر؟،اشهنعلثوخق

:الخيا!باب31-32.:7،ح23ة3رج.هشمإبن

الئرفي.المدبنةصرفي

.مق588سنة:أيلصدقياالعاشرةالسنة:3201

-أحة27رج:صدقيا!د

.ح21:4رج.الكلدانيين:أيالبابليينة4

والثراءتالرهنفكحق.اح:ارج:عناتوتت7

أقربيخصوهو25:25لا-فيمحددالحقهذا

.ح2:25رارخ.الأترباء
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ثمتهلهوؤزئتالحقلفآئشريت9الرب2.كلمة

كتئصث01المضإ.منيثقالأ"ع!ثترستحعةوهؤ

شصهوداوأ!قذثوحتفته،ضلثفيذيلث

.ضذوأخذت11يحيزالؤ،المضهوؤرنت

وفيهائغققةواحدة،نسختثينفيالقخخوتمالشراء

يرءكلءصلمو!ولم

وسملمتهما12،مفتوخةواخرى،وشروطهالعقد

ينبقحضمرقحسييابنتيرعلابز،إلمأ،باروخ

علىوفعواائذينوالشهوبغ!قيآبنحنضثيل

الجالسيناليهودصجميعينويضحضر،الص!لث

أماتهم:يباروخوتلت13.الع!جنيباخ!في

هذاخذ؟اسرائيلإله2القديرالرب4"اقال

وقفترخبما،مغققة،نسختينفيالقختوتمالضلث

طويلة،أئامايتدوماخردغمنإنا،فيوضغهما

ستيشترون:تاكاشرائيلإلةالقدبرالرلثلأن"5؟

".الأرض!هذ؟فيوكروماوحقولابيوئاتعافيما

إرمياصلاة

ضلثس!لحثبعذماالرب"إلىوصقي!ث16

يا،"آ؟79:فقلث،تيرىلابنباروخإلىالشراء

والأرضنال!ماوالبضتدتأنت!الربدسئدي

ولاالممدود؟وذراعلثالعطمةبقدرتبث

تمتغقنياأن!ت18شيب!.عقيلثتصذب

ذنولبعلىالتنينوتعايبالألودتزحمتلث

ءر

الرب،الذيالجمازالعظيئمالإلةايها،آباثهم

القشور؟،فيأنتعظيم91.اسمهالقدير

طرقيعلىمفتوحتالبوعيناك،العملفيوقدير

كرائا.11ياويوهوالعبريةفيالثاقلأو:المثفال9؟

.36:4رج.وصديقهأرمباسكرنر:باروخ:12

لضلمالبطرق!يحبواحدكللتجازكبآدمجمني

أر!نفيومعجزاتآيابأظهرت02.أعمايإ

فياليومهذاإلىتظهرحاتزالاولا،يضر

آسفالثوكمل!ت،البشترسائروتيناشائيل

اسرائيلشعتلثوأخرجت؟2.اليومهذايكما

وييدوقديزؤ،ومعجزاتيآيالتيضرأرضيمن

وأعطيت!22،عظيموزغحبرممدودةوذراع

شطهاأنلآبائ!أقحتصتائتيالأرضنهذه

فذخلوا23وسلا.لبئاتدرأرضالهم

ولا،لصؤبلثستمعواماويمئهموامت!صها.

،ابهأمرتهممابكلعملوا-ولا،شتريعثل!سلكوا

آلإثهىفها؟2.كلةال!ث!رهذابهمفأنرلت

ء-ء3روكلءص

البابليينايديإلىتستلميالمدين!تحيطالجصايى

2-.والؤياوالحوعصيالسئيضبحايىبوتها.ائذين

ظتفكيف25.تراوأنتوهاحدثقلتهفائذي

برصء?

بالمضيماالخقلإشترالرب،:السميذايهالي

أيدفيإلىت!تئمالمدينةتيتماض!هودا،وأشهذ

!"،؟"البابلئين

الرببراب

كلإلهالبرب،"أنا27ةلإرمياالرب؟فقاك26

2!،ء،

هذ؟س!استلم38شيم!؟عليأتصدب،8ثم

تبوخذتمعرتدوإلى*البابلمينأيديإلىالمدينة

ائذينالبابليود!ويدخل92.فياخذهابابللجلث

الثازفيهافيشيلون،المدينةهذهيحايىبون

وتتوا!مرائيلتنوتخرائنيوبيوتهاقيوتحرقوتها

جسد.ذيكلإلهأو:بثركلإله:27

ح21:4رجالكلدانبينأوالبابليين:28
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خمزقرابينوسكبواللتعلس!طوجهاعلىيهوذا

4ص

وتنوا!مرائيلفتنو03.هليغيظوفياخرىلآلهة

تاريحهم،فجرمنذعيتيفيال!ث!رضنعوات!ذا

لرهذ؟31.بأعماييماسراثلتنوأغاطنيعم

بنوهايومصم!نوغيظيغضبيمثاركاتتالمدينة

وجهيئأمامينفسازيلها،اليومصهذاإلى

ينوتنوتهوذااشراثيلتنوقغقهماكلتجزأة32

كهنتهم2وهمورؤساوملوكهمهم،يجغيظوفيشتر

!،

ليواداروا33،واوزشليتمتهوذافيوأنبيا،وهم

بغيرغففتهمأنيومغ.وجوقهملاخمهوزهم

بل34،الئأديتقبلواولاليشمعوافا،أقطاع

بآحميدعيئالذي"قيبهليفيأصنامهم!بوا

واديفىللبعلمذابحوبنوا35،لينحسوة

!صيرصصي!

للإا!قربانايالناليوتنايهمتنيهمييقاموا"هنوتم

بقلبيخطرولابذلأآمرهملموأنا،لهموتلث

ص.الإثمفيتهوذاويويعواالرخسىهذاتحم!لواأن

إلهالربفىأناأتولهمافهذا،36"والأن

إئهاتقولونأنتمائتيالمدينيما-هذ؟علىاسرائيل

والحوجال!سيصضحيةبايلقيلثتدإلىشتلم

جميعينالشعتسأحقع37والؤباب-:

وغيظييغضبيإليهاطرذقهماتتيالأراضي

القوضعهذاإلىواعيذفمالثئديد،وسئخطي

587.شةعلماواصؤلىأورص!ليمنبوخذنفرحاصر:92

وسكبوا17.2-ا36:أخ2،اا-ا250مل2رج

.ح7:18رجخعرترابين

مكروهاتهم،قذاركم:حريخاةأمنامهمة34

03.:7رج:الهيكلفيالأصنام.اح:4رج

وثنيإداصمتسلك3.اة7رج.منوموادك!35؟

العمونيينإلهملكوممعتابلح(18:21الا

33989و

دوه،4
واكونشعئاليفيكونون38.أمالؤفيواسكن!

!2
واحذاوطريقاواحذاقلئاسواعطيهم093إلهالفم

تعلإهم.ينتنيهموخيريخبرهمدائئاييخافوني

غنفم،3أتخؤلاأنيأبدئاغهذاواعاهذهم+4

كلص6و،

يئلاقلوييمفيقخاقيواجعلاليهماحسينبل

455"ء"

إليهماحس!نبانأ"وافزح.عنيتبتجدوا

كلقلبييكلالأرضيىهذ؟فيوأغرسهم

لهم.أستاوأكوننف!ي

كلالشعبهذاعلىجقثثأني2""فكا

كللهمأجي!بكذللثء،العظيمالحثمرهذا

الثئدبفيشتري43.بهوعدتهمائذيالخير

إئهاعق!يهافلثائتيالأرضيهذهفيخقولأ

أيديإلىوت!لموالسهايمءالب!ئترينوتخلوتخرل!

فيذللثويكتبونيالمضم!تشنروتها44.الابلئين

فيال!ثمهودويئمهدونعقيهاوتخئمونالصحكوفي

كل،قي4

مددبوفياورشليتمخوكوفيمابنياينارضى

ومالزالسسهلوئال!الجتلءومانيتهوذا

لم-كلء?
يقو4امجادهم"لهماعيدلاني،الحنولب

الرب!لما.

بالعودةآخروعك

تحبوسوهؤ،ثانيةلإرياالربدوقاك33

بالنارةقدموا5-7.:11ملارج

ح.16:3مل2رخ

.أخ2ة14رج:دىالوباءوالجرعاليف؟36

الجنوب.الوسطىيهوذامنطقةأ!ي:الجبل؟4،

تقعقصحراويةفطقة،أح:21اشرج:والنقب

أبدلأو:شعمأردأو:أمجادملهمأعب.البلادجنوب

ح.3ة03رجصصيرهم
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صنغاتذيالربلم2)ايقو4:ال!تجنيفيتعا

الربلممكايها،فيونبتهاوضؤزهاالأرضن*

ينتعرمتلايمافاجيتلثادعني3:آسمه

بيوبعلىأقولهويمااوخفاياهاالأمويىكظاثمص

فلإتتائتيتهوذائلوفيوئصورالمدين!هذ؟

ال!حئيمز:وجيمافيوالوقوفيالقتارييلإقاته

المدينةهذ؟لئحايىبوا"البايلئونستجية5

أضربهمائذينالبشترجث!ثينولحملأوها

تجزاعغ!هاوج!حخبتلأتي،وغيظيينضبي

واداوييماجرخهاسا"ضماولكني06ض!رويىهم

،"ءصص"

واعيد7،والامانيالجروايروامنحهمفاشفييما

قبل.ينكماوأبيييمواسرائيلتهوذاأمجاده

بهاخطئوااتتيخطاياهمصجميعينواطهرهم8

يناقترفوةماكلجمصيايهمكنوأعفو،إلي

بهحهعنوانالمدينةهذ؟ليوتكون9.ذنولب

ء"ء،

الذينالأرصإقمصصجميعلدىواعتزافيوتديحء

لها،أعملهاتذيالخيربحميعسيسستعون

اغلإفةماجميغيرونحينوترتعدونوستخافون

لا.وسلامخيرينعتيها

هذافيتعاين:!"س!يستعالرب،!رقاك01

إنسانلا،خراتاتصيرإنةفلتاتذيالضوضع،

اليرنانيةالزجمةفيهكذا:الأرضصنع:3302

نحدبد.رونصانعهاتحرئا.01:12رج.التديمة

أوصليم.صاخ:يقزحونيهودثراحوفاك

.11-01آرح

.ح21:4رج:البابيون:5

ا!رائيلالنبييذكر.ح03:3رج:أمجادأعد7!
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أتاموستأقي14مجصيها.قنتدفيتحتتعد
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الأئايميللثوفي15تهوذا!.وتيتاسرائيل
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الأئاميللثوفي016الأرضفيوالخقبالغدلي
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امال!فياورشليتمفيواسيهنهمتهوذاتنياخلص

معنا".هصادقالربر:وتدعى

زجليدالىذءتنقطع"لا:الرب،وتاك17
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يصعارجلاللآويين*يكهنةص!طع

الجنطيما،قرابينويقذمأماميالححرقاقي

الأبلإ".إلىالذبائغوتذتح

نأأمحن02"إن!لإرمياالربدوتاك91

الفيل،مغوعهديالنهارمغغهدي!وا

أوايهما،فيالئهارولاالليليكونلاحئى

عبديداودمغغهديتنقضواأنيميهن21

عرلثييما،علىتميلثقنتسلإي!نتهيكونلاحئئ

نجوتمأنوكما2آ،خذامياللأويينالكهتيماومغ

4،يكالاالبحروزمل،تحصىلاالعتماءه

2،صص2!ىو،

واللاويبنعبدممماداؤدذرثةاكثركذللث

".خذاممط

هذاستمعحت24"أما:لإرمياالربلموقاك23

وهماواشرائيلتهوذارفضفإتنييقو،المثمعت

شعبيبذ!ثفأحتقروا؟آخترئهمااللتالبالغشيرتالب

أ.ناأقولالذللث25.ائةتعاينآعمتروةوما

والليلالنهايىتغهدااتخذتيثلماالرب!؟

أرفف!لاهكذا26،والأرضيالسماوابونظام

علىملوكاجمنهفأختارعبديرداودتعقولتتسل

"،

لهمواعيد،ويعقول!وإسحقإبراهيمدسية

."وأرخمهم،أمجاذهم

صدقياإلىرسالة

تبوخذت!ركانحينلإريماالزب32قا34

يعقوبأبناءثالثلاويإلىيرجعون:اللاويين:18

هوالذي14(:4)خرهرونوجد34(:92)تك

وفيما7(!18عد)رجاساثيلبنيفيالكهنةجدبدوره

.501-:3عدرجووظاثفهملاويشلسائربخص

.ح16ة17مل2رجالطء:نجرم22؟

خ.03:3رجةأمجادهمأعيد:26

أورشليم:يحاربنجوخذنضرةأ340

34199و

اثتيالأرقيممايلثوجميحوجيمث!ةبابلقللث

اوزشليتمئحايىبونالثثعولبوجميئتهتخقغ

مللثيممذتياوقل2"إذقث؟مايها"وساير

،ش4

بايلقيلثتدإلىالمدينةهذ؟ساستلم:تهوذا

بل،تلإهينتفلتلاوأنتآ3،يالناليفيحرقها

وجهإلىوجفاأماقهوتمفإقبضي!فيتقع

مااسقغولكز4.بايلإلىوتذهباويكفملث

لاأنت:يهوذاملل!ضذئياياعنلتالرب!يقو،

كانوكحا،بسلامتموثبل5بال!يصتمولت

ماتواالذينالملوفيلآبائكالسخوريحرق

الشصدبوتنابهثللثيحرقفكذيلث،قبتلث

أضرلتبذلذلأتي!سماياأسفاهوا:بقول!م

"ااالردثأنا

!-

بكليهوذأميلثصدقياالنبيإرميا-6.

جيثسكادحين7،اوزشليمفيالكلامهذا

مالقمقبعيومااورشليميحايىل!بابلمحللث

مديحتالبوهما،"وغزيقة"لخيش!أي،تهوذا

محممنتالإ.

القيلثقطغأنتعذإرمياالربكلتم8

رو4

المنادا؟علىاورشلإتمشدبمغغهذاضذفيا

عبدةواحدكلف!طليئ9العيد،بتحرير

أحدتستعباولاثاليبراشةوأمتهالجبراني!

الزؤساءجميعفواتق01قوييما.تنيينتهود!لا
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غبيذالموأطققواالهدصهذاعلىال!ثسعمبوعافة

وأرتجعواذيلثتعدعادوا"يمئهمأحرارا.

الىأحرازااطلقوفمأتذينوالإماءالعبيد

العبودئيما.

مغغهذا"قطذث13:لإرمياالردثفقاك

دايىمق،مضرأرض!منأخرجتهميومآبائمكم

أطيقواسينينستبعصاكل:قلت14،الحودييما"

باغيكونأنتعذحرااليبراني!أخاةواحدكل

فلمكاملإ،ستنوابسيتوخذتلثللثتفستة

واليوتم015يكلاميأهتمواولاآباوكمليش!سقغ

عيتي،فيصالقويمالطريتيإلىأنتمزتجعسم
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غرفةبجانحبائتيوهى،الئإ"رجل،رجذليا
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إلىتشربونلافهم،خمزايشربوالاأنأبيهم

الذييكلايس!مغئمفاأنئمأئا.صاليومهذ)

إليكموأرمتلحث15،ويمرازايرازأب!كلمتكم

تخمكم.لاأرضفيأيمتغربوذ:فهاأنئمت7
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:أتولآنقطاعبغيرالأنبياء"عبيديجميع

ولاأعماكموأصيحواال!رطريقعنإرحعوا

الأرفيفيفتسكنوا،لتعمدوهااخرىآلهةتتتعوا

ولاأصغيتمفا،وللآباثكملكمأعطيتهااتتي

يعملونركالصبنيونادال!وبنو16.ليستمعتم

لي.ستمعوافاال!ئ!صثهذاأفا،أبيهميوصبه

جميعوعلىتهرذاتيبعلىسأجيبلذيلث17

بيماتكفصتائذىالشتركلاورجممليمس!كالإ

فاودعوتهم،ستمعوا!اكفشهملأتي،عقييم

."أجابوا

الربر"قاز:الركابحينيبيمبإرمياوقاك18

يوصي!س!معتمأنكم"يما:السرائيلإلهالقدير

وغمثتمأحكاتهوخمظتمأبيكميونادالب

تنقطعلالذيك91ثبهأةشكممايجمغص

كليخامنيتسلهمقرجلركال!بنليونادال!

."صمئالأا

إرميايتلوكلامباروخ

يوشيابن"ليوياقيتمالرابعهالسحن!وفي36

لك2"خذ:لإرمياالرب!قاك،تهوذاضيلث

ائذيصالكلامكلفيهاوآكنث!كتا!بضحيفة

وج!ميعأ"وتهواشراثيلعلىبيما!كل

لعل3،صاليومهذاإلى*يوشياأئامين،الأقمص

نأنؤ!ثائذقيالثرصبجميعتححقع!نتهوذاتيت

أعفؤحئىالممثو؟طريتيغنفترحعوا،ييمانزتة

35:!ح.

علىيلفدرجدثكلأومحابكتاب!حبفة:2

ح.3:6رج:!يهوذااسراثيل20ة03رجقضب

..ح9:2رجيوشئاتأيامنط
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((.وخطيئيهمإثمهمغن

عقييماوأملىتيرلابنباروخإرميافدعا4

صع

فيفكتته،بيماكلقةالذتيالرب"صكلامجميغ

لاتحبوس!أنا"؟لباروخإرمياوقاك05الصحيفه

أنتفآدخل6طلثآاتي!تأدخلأنأقدر!

كلامينعقيلثأمقيئةماالفححيفيمافيوآقرا

يوتمالرل!بيبفيالشسعبصمسامععا!الرلث

رجاليكلمسايع-علىأيضاوآ!!أد،الضوم

تتضرعونتعلهم7،مانهمينآلقادمينيهوذا

لأنالمنئر،طريقغنويرحعونالردثإلى

عقيههمبيماتكئتمائذيوشخطهالرلتغضصت

شديا".

إرميابإأترهممابكلت!هـيابنباروخفغيئ8

كلايمينكنتةماالرلتتيصبيفقرا،التبيئ

السمنيماينالتاسيعصال!ثتهرفيذيلثوكان9،الردث

حين،يهوذاقللثيوشئابز*ليوياقيتمالخامسه

اورشيمسمكان"الرب"أمائ!الفعومإلىتنادى

فقرا01تهوذا.ئذلإينإليهاجاءتنكل

كلضسايعصعلىإرمياكلايخالكتالبفيباروخ

بزجمرياكرفهفي،الىببيتفيالشعب

تيببالبجمنذالعفياالذايىفي،الكايبشافان

بؤجمريابنميخاستجغ"فلحا،الجديدالرب"

قصرفيالكايحبغري!إلىأترذ2،شافان

!ص،،

،هناكجالسينكلهمالرؤساءفؤجذ،القيلث

وألناثانثيضعيابنودلاياالكايبأليشاما!ماوهم

حتثيابنوضذقياشافانبنوتجقرياغكبوزبن

الهيكل.إلىالذهابمنمنعتأوأتدر:لامحبوسأنا:5

تثرين:يوياقيمالخاسةالنةالتاصعالثهر:9

.مق406السنةمنالأولكازن.اثافي

الك!م.:كا-بجميعمبخافأخبرفم13.وصيوافم

!يآاليهالبفيباروخقراجمدماستمعهائذفي

إلىالزؤساءجمصرتفأرستل49.التصبمسايعص

ل!3يقؤ4كوئيبنشل!يابنيتثثيابنصهوديبارخ

عافافييماقرأتاتذفيا(ممتال!ب!دك"خذآ،:

ترئالنلاروخفأخذ".وتعاكالمئتع!تسامكل

-لا-...صص!ص

لأ:لأسلىفقالوا15.إليهموجاءب!دهالكتال!

باروخفقرأتسايجنا"-علىدللثوآقرأ"إجي!ى

ال!طلأميرهذاكلستمعوافلما16.مساجمجهمعلى

لباروخ:وقالواتعضكإلىتعض!موتظرخافوا

ص".الكلامهذايكلالميلثنخبرأنايجح!

3هذاكلكتبتكي!ناأخير":روخييلواو!ا

-:باروخفأجابهم18؟"إرميا!هيسالطغنالكلام

.1(.بالجبرالكضالبفيفأخطهعليئيملييما"كان

ولاوإرمجاأن!توآختجى"إذق!ث:لهفقالوا91

أنئما".أينتعرلثأحذأتذغ

أليشامابخ.غرقيماقيالكتال!2ؤساالروأودع02

علىوشردواديواييمافيالمللثإلىوذخلواالكاي!ب

فأر!متل21.الكتالبفيوزذماكلتساجمجه

نحرقةينفأخذة،اليهتال!ييأخذتهوديالميلث

الملكمسايعصعلىوقرأةالكايبأليشاماع

وكان22،تدييماالحاضرين2الزؤسصوجميع

جال!ب!والضيلثالتاسيع-،الشئهرفي7شيتاالهقت

تهودفيقرأفلما23متمد.نار"كانمونوأماقه

يسكينالكتا!تشتقأربعاأوفقراتتلالت

رروص!

كله.احترنحتىالكانونينايىفيوالقاةالكايب

فكتبه.إرمياعليهأملاه:إر!يالانعنة17

لاوالأرايةالسريانيةالزجماتنيهكذا:ناركانون:22

واليونانية.
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ائذينعبيد؟ينأحاولاالميلثلاو(يمن31

ثيابهوبأ؟مزنأوقزغالكلامهذاكلشضا

لاأنالقللثإلمطوخمرياودلاياألناثالتونمضفع25

"-6.لهمستصرصفاال!ستالتتحرق القللثافرثم2

صاا

بنوشملمياغزرثيا!بنوس!رايايرحمئيلعأبتة

وإرمياالكايحبباروخعا!يقبضواأنغبدثيل

أخفاهما.الردثوليهن،الئبي

الملل!أحروأننجعدلارمياالرب،وسال27

فيهاوآكتمثاخرئصحيفة28"خذ:الكتالت

الأل!الضحيفيماقيكانإئذيالكلامجميغ

و!934تهوذا،تيلثيوياتيمأحرتهاصالتي

مذ؟أحرقتأفمت:الردثقاكليرياقيمآ:

نأفيهاحمتبتيماذا،لإرمياوقلتالضحيفة

الأرضنووهو!زمريأتيئأنبالابابلقللث

الربلمقاكفلذيلث31؟والتهايتمإ(حاشفجهاوئبيذ

ينتجيأحالا:تهوذاميلثيوياقيمعك

"مس!كل

يلحرأ"جثتهوتطرح،داوذعرشيىعلى19نسلإ

لم4،ء

هوواعايبه31.الليلىفيوللممقيعصالنهايىفي

عقيهموأجيب،ذنويهمعلىوعبيدةوذزتتهلم

الشئرجميغيهوذاويىجاليأورشليتمسئكالبوعلى

1(،تسقعوالىلأئه!ابيماجملمتأئذتي

وأعطاهاأخرىصحيفةإرميافأخذ32

ي!البكنف!!فكتت،الكايبتيرئابنلباروخ

يوياقيمأحرقهائذيالكتال!آحتواةماكلإرميا

يثفة.كثيركلائمعقبيماوقييذ،بالثالي

حينيوشئالمو!معارضمونف:ثيابهمزفأوفزع2:!ا

منةإكتثمفالذكط،الث!ريعةكنابكلماتأمامهترأوأ

،22:11،91مل2رخ.الهيكلفط622

الشرطةرئيىأوأمبرأوالملكابن:حرفئا.أبنه260

37599و

إرميابنالث!دصدقيا

فقئلث،لايلقيلثنبوخذتضروأمر37

علىيوياقيتمبنكثامحانيوش!مابنضذقثا

ولارجالهولاهويسصر!هفلم2دهوذا.أرض!

إشميالسالبعلىب"الرامملامصالأرضيىيللثشع!

النبى.

ضتقفيابنيوخلضذقئاالميلثوأرستل3

يقو4الئجيئإرمياإلىالكا!نمعمميابنوصفئيا

وكان4.إلهنا"الردتإلىأجينام!ن"ضل:له

يلقىأنقبل،ا(شتدبلينوتجيكلتروحإهـميا

صيص

يحاصرونالبايليونوكان5.السجنفي

خرقينرعونجيتنىبأنستمعوافلما،اورشليتم

فقاك6.إورذليتمغنآرتا!و!يضرينإليهم

ائذييهوذ!يمللص7"قل:النبيئلإرمياالردص

فرعونججثىس!رجغ:يشتشيرفيأرستلث

مضر،أرفيإلىيمماغذي!سمخرقيالذي

المدينةهذ؟ويحايىبونالبابلئونوبزحع8

تخدعوافلا9.يالثايىويحرقوتهاوتأخذونهالأ

لالاثهمعاالبابليونسيذقث:فنقولواأنفحتكيم

البابلتينجيثيجميعلهـقتئتمأبل01.يذهبون

الخرحىمنعددمنهموبقييحايىبونكمالذين

هذهومحرقونيقومونفهؤلاب،عس!كرهمفي

."يالئايىالمدبنة

السجنفيإوميا

اورشليمعنالبابليينجيش!رجعولما

.28:7أخ2؟27-22:26امل؟38:6رج

)أويكهيا(بوباكينملك:ن!لهمنأحدعلسلا:03

نطرح.24.3-ة22رج.فقطأشهرئلائةيوياقبمبن

ح.2:ر!8.بدفنلا:أيخة
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ينإرميااخرقي2،هرعونجيشاقزالبجمند

كل?ص*4
وياخذبنيامينارضيىإلىلتذهتاورضليتم

بالبإلىوصلفلما13عائلييما-ارربينجمه

ترثياواسفهالخرسيىرئي!ىعلييماقتض!بنيامين

إلىهارهم!"أنت:تهوقاكحتيخابنققفيابن

مماكذل!))هذا:إرياتهفقاذ014(االبابيين

بل،لهتسمغفمالبابلئين"ءإلىهايىل!أنا

غضبفثاز15.الرؤساءإلىب!وجاءعقييماقتفن

يونانانتي!بفيوالقوةوضربوةإر!اعلىالرؤساء

سيجئا.التيتذلةجقلوالائهم،الكايب

وأقاتمالسحنيسراديباإلىإرميافدخل16

صذقياالميلثأرس!لاثتم7.كثيرةأتائاهناك

كلقلث"هلس!را:قصر؟يوسألةوأخذة

ليوقاك،"نعم:إريافقاكخفا؟"الردث

".بايلتيلثتدإلىسشتلئم

"بماذاضذقيا:للميلثإرمياوقاك18

الشعبهذاوإلىرجايلثوإلىإليلثخطئث

أنبياوكموأين91السسجن؟فيألقتمونيحئى

يأتيلابابلمللثإنقايلينلكمتنبأواالذين

ياإستغوالآن02؟الأرضيىهذ؟علىولاعقيكم

إلىتردنيولاإليكتضرعيوآقتلالمللثسئدي

فأمر021((هناكأموتيئلأالكايبإيوناثانتي!ب

القصر،شجنيفيإرميايودغأنصذقاالضيلث

شوقمقيومكلالخبزينرغي!تهئعطىوأن

ء!كلء

المدينيما.مقكلهالخبزتنفذانإلىالخبازين

القصر.سيجنيإرميافأقاتم

ارمياأوثقالكاهنفخورةبن:3801

.ا؟21رجملكيا:بنفئحورضليا،بنيوخلا.ة02رج

.ح21:4ر!:البابليين:2

الجبفيإوميا

وتجذليابن،ضتانبنشتقطياسمميئس8

تخ!ا،بنوقشحورشتقفيابنويوخلقشحوز*

الردث،2"أنى:كلهلل!ثتدبيقولكانإرمياأن

يموتلمالمدينههذ؟فييقيممنكل2:قا

إلىتخرجوتنوالوياء،-والجوعيالستيص

طي؟وسش!م3يحيايإ.وتنجوقحيا!البابليين

كل،

فححل!أء،بايلتيلثجيتنيايديإلمىالمدينة

هذا"اقتل:يلميلث2الرؤسااوتيلثفقاك4

نجبلاالباقينالمحايىبينعزيمةيضجفلأئهالرجل

4هذابملاييماالشدبصجحيعوعزيمةالمدينةهذ؟

شترا!ة-بلخيرآالصعبيهذائريذلالألة

وأناأيديكمفي"هؤ:صمدقياالقيلثفقاك5

إرميافأخذوا6".أمتعكمأنأقلإزلاالضيلث

شجبنفيالمللث!أبنمفكياجتفيلملقوو

ير2،

ولاؤخلالححتفيوكانيحبالىفذلوه،القصر

الؤخل.فيإرميافغاصن،فييماماة

أجذ"الكوشيئ"،تيلثغبذفحتيئ7

إرمياألقواأنفمالضيلثقصرفيوهؤالجصيال!

.*بنيامينيباب!جالسئاالميلثوكان،الح!في

يلقيلث:وقالالقصرينميلثغبافخرج8

.ص?صص4،ص92
اساؤوايالرجاذاولئك!الملكسيدي))يا

الحمت،فيألقوةاتذيالئبىبإرميافقلواماكل

خبز".المدينيمافيتقيوماهناكيموت"جوعافهو

يىجاليثلاثةهناين"خذ:قاكالميلثفأمرة01

!.يموتأنقبلالخحثينالئبيئإرمياوأخرفي

+.ح36:26رج.الحرسرئيىأوتالملكابنة6

الحالة:الودانأرضأوالنوبةهىكوش.الكوشي:7

13.ة37رج:بامنباب.احات11اشرج
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ينوتناؤكالقيلضتصرإلىوجاعانأخذهم1

ودلأاهااباليةويخرقاعتيقةثياباهناكالشتانإ"

ميلثعباؤقال12،الح!ثفيإرمياإلىبجبالى

والجزنالعئيقةالثيالت"ضعص:لإرمجااكوشي

فقغل".الجباليتحبينإبطيكقحتآالبالية

ينوأخرجوةيالجباليوتجذبوة13.كذيلث

السصجز.فيوأقاخ!المجث

النمىارساوأخذصذقحاالقللث-صأ+ذ(1
-.ء--صصرمللم

ته:وقادالرب"يبيبالثايثالقدخلفيإلييما

شيئا.عئيتكخئمفلا،أمرعنأسأللثأنااريدر

وإن،تقتلنيأنجرتلث))إن:إريخاإفأجاته5

الملألهفحلف16لي((0تسحعلا!محتل!

لاالحياةوقتناائذيالرب4"خي:قاكسيرا

،،،4،،4

الرجالياولئكايديإلىاشلملثولااتتللث

((.حياتلثتطلبرنائذين

القديرالرلث"قاك:يصذقياإرميافقاك1

بايلميلترؤساءإلىخرختإن:اسرائيلإله

،لنارياكاتحرقلاالمدينةوهذ؟،حياتلثخفأ

وإن18.بحيايكمتنحونبييلثوأهلؤانت

فهذ؟،بابلميلث2روساإلىتخرجلاكنت

فيحرقونها،!البابليينأيديفيتسقطالمدينة

9!فقاك".أيديهمينتفلتلاوأنتبالتار

ص.04كلء

إلىاسلتماناخافلا:لإرمياضذقياالميلث

فتستهزئونالبايليينإلىقربواائذيناليهودأيدي

أيديهمإلىتمثقملا9:إرمياتهفقال02.لابي

يوضعفيهالذيالمخزنأسفل:حرفئا.الخزانةمن.أأ

الملكي.البهز

خ.4؟92رخ:البايليينة18

امق587سنةأورشليمأخذت:28

للثفيكونبهاكلمكائذيالرلتيكلامإسقغ

ذيلثزفضتإنليهن021وتحقظ-حياتلثخير

عليلث.تصاقالردثائاهاأرانيالتيلافالر،

قصرقي2الئساينبقيم!نجمجعف!ساق

يىجاللث:فيقفن،بابلقيلثرؤساءإلىالميلث

عقيلث،وتغلبواخذعوكبهمفىلفتائذين

عنلث.آنق!رفوأوهمالؤخلفيرجلاكفغرته

البايلئين،إلم!وتنيلثيساثلث.جمجعوتساق2

ميلثيأشردبل،أيديهمينتفلثلاوأنت

فقاك(2بالخايى".تحرقالمدينةوهذه،بابل

الكلا،يهذايعلماأحاتدغ"لا:لإرمياضذقئا

يأتي2الرؤساستمغوإذا25.تموتيئلأ

قلتذاماناأخبر:للثلواوقاؤوأفجا،كقصك

فلاعناتكتحهلا.للثالقللثقاكوماذايلقيلث

لاأنالضيلثإلىتضرغ!ث:لفمففل36تقئفلث

((.هناكلأموتيوناثانتيبإلىيعيذني

وسألوة،إرميااىإالززساءجميعفجاء37

لأنعنهفكفوا.الميلثأوصاوكمافأخترهم

وأقاتم028القيلثمغب!تخاتماتسقغلماأحا

ر،ص،

.،اورشليتمايخذتيومصإلىالسجنيفيإرميا-

سقوطا!شليم

4-12(:25مل2؟4-52:16)ار

التاسيعيما*الحنةمنالعاشيرالش!هرفي93

بايلميلثنجوخذتصرجاةيهوذامللثيصذقيا

33،21:حز؟أ8-ا:25ملرج.2

خهابةأي:التاسعةالسنةمنالعاضرالثههرفي:9301

.مق958سنةالأولكانون
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و،كل
وفي2.وحاضرهااورشليتمإلىجيشييماوجميم

غمئئرة!الحادئةالسمنيماينالرايعصالشمهر

ودخل3.المدينيماأسوازالعذوآخترن،لمجذقيا

بالبالبوخقسوابابلتيلثرؤساءكل

رثيىشراضرنرجل:وهم،ولالأرسط

رثيسىوسرستخيمنبو!وستفحر،ا(صقجوميى

تللثص!ذقيارآهمفلقا4.وسواهمالجصيال!

المدينيماينوخرجواقربواجنود؟ونجميعيهوذا

تيناثذيالبالبينالقيلثبستانيطريتيي!تيلأ

ء.الأردنغوليطريتيفيودهبوا،"الستوزيني

أرمجا،ستهليفي"البايلتينجيشىيهمفقجق5

تيلثنبوخذنضرإلىوأخذوةصذقياعلىفمتضوا

عقيه.فجكتم،حماةيأرض!ربقةفيبايل

أماةزبقةفيضذقئاتنيبإبلتيلثوذتغ

وفقا7.يهوذاأشرافيجميعذبحكما،عينيه

ييجيءنحاسيينبيليقتينيوقثدةضذقياعيتني

التللثقصرالبابليونوأحرق8بابلإلىبه

!4ءصىممي

اورشليتم.اسوازوقذموايالنايىالشدبوئيرت

فىص
لقيةلاللالىالشرطةو5،ادان.بروص9

.!.?رليسلبوررسبى

ائذينوالهاربينالمدينيما،فيآعتضموااثذين

فى?ءصو

ي!الفقراءائا0،01الصناعوسايرالييما،لجاوا

فتركهمشيثا،تميكونلاائذينالث!عب

خهابةأىةعشرةالحادبةالسنةمنالراجالثمهرفي:2

.مق587سنةحزيران

أونبوحمجر.الكبرىالساحة:أوالأو!الباب:3

البابية.ال!صوصحبغير،سين

المديخةنجوبشرقييقع:السورينبينالذيالباب:4

:الأردنغور.الجنوبإلىمنهبالخروجيمحوكان

.الأردنلوادىالعبرى3الاوهوالربةةحريخا

الحاصىع!مدينة:ربلة-34؟21رج!:اباب!ين:5

كرو!اوأعطاهميهوذاأرضيفينبوررادان

الرتمب.ذيلثفيوحقولأ

السجنمنيخرجإوميا

يتبورليإدان،بابلتيلثنبوخذنق!رقاك11

وأصثلم"خذة12:إرمياشأدبفيالثرطهرئيسيى

يقوللمكماتهأعتلبل،2ضيفيإلييمات!ميىولا

،-ال!رطهرئيس!نبوررادانفأرسمل13((0للث

شراضروترتجلالحصيال!!ارثيس!وتبوثتزبان

اأبابلميلثرجاليوجميع،القجوسيرئيسى

إلىليسلموةالس!جنمقإرمياوأخذواأرس!لوا14

إلىبإ-فتجيء،شافانبنأحيقاتمبنيتجذلا*

الشعب.تينلمقيتم،تيييما

ملكلعبدالربوعد

في.محبومماكانجمندهالإرمياالربدوقاك15

ملينلعبدوقل16"اذهمب:الستجن

إسرائيل؟إلةالقديرالرلثيقولا:!الكوشي

للخير،لالالثئرالمدين!هذ؟علكلاميستايمأ

يسانمذكك!نيا07تيميوتمأماظثذ!ثويكون

تخالتاتذينأيديفيتقحفلا،صاليومذللث

بل،يالتضتسقم!فلاواتخيلث18.يفم

يقو4،عليئتوكفتلأنلتبحياتكتنجو

الرب2".

،9-.ا:53رج.قيادنهصكربابلملكفيهاجعل

ربلة.شماليقعالعاع!علىمدية:حماة.26-27

الث!عب.بقية:حرفئا.الصأعوسائر:9

02.؟15،92؟ر!52

المهددإرمياحمىالذىاحيقامابنهوجدليا:14

24.ة26رخةبالموت

ح.387!رجتالكوشيملكعبدة16
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جدلياعند!مإرها

أطققةأنتعذإرمياالربركفتم"؟

حيث"الرامةينالمتمرط!رئيس!*تبىزرادان

أسرىجحيعصبينبالقيودمكبلاأخذةكان

فأنقرد2+بابلإلىسسواائذينوتهوذااوزشليتم

!!لط"الربلمد:3وقابإرمياالث!رط!رئجي!ى

وهؤ3،الموجمعصهذاعلىالشئر*يهذاص-

ستمغتموهاإلييماخطثتم،قاككحاخقتهأثذي

يدكأفقتوالآن4.الأمرهذاعليكمفتم،ته

إلىمعيتجيتأنزيخبتفإن،القيوبين

نأساءكوان.بأمركأعتتيوأنا،فثعاك،بايل

مم!?كلص،

كلهافالارضى!انظر.فائقبايلإلىمعيتجيع

تذضتأنووائقلثطال!وأيتما،تذيلثتين

بزتجذثياإلىفعذ،!بقضتإذاأتا5نادقسث

!ذلطعلىبابلميلثولأةاتذيشافانبنأحيقاتم

أينمافاذقثأو،ال!ث!عصبتينمغهوأيثم،تهوذا

وضرقه.وهديةزاداوأعطاة.للتتت!ر

فيأحيقاتمبنيتجدلاإلىإرميافجاة

.اللابفيالباقيالمثسعبتينمقةوأقام!يصفاة

يوذاحاكمجلىليا

23-26(:25مل)2

4ص!لمكل،

إلىلجاواالذينوالجنودالقاذةس!معولما7

.23-24ت25مل2؟7-91ر!آ:5401-12

بامين.في:الرامة11،130ة93ر!رداننجوز:ا

.أح3105رج.كلم9ع!اوتبعدأورشليمشمالىتقع

كانط.بابلإلىيؤخذواأنقبلالأمرىجبىف!ا

خطأ.ضحيةكانلكنهالأسرىبيني!نانلارميا

دي!ياشليتاهنانفرأالثر:بهذاتكلمإلهكالرب2-3:

8-9:91ملأرج.ولنيضابطبلسان

23-27.:92تث

أحيقاتمبنتجذلياوئىبابلميلثأنالضحراء

الرخاليينالثمقرأةإليهوكل،تهوذاأرقيعلى

تسئيهمولماليلادنمباتقوأائذينوالأطفاليوالئساء

قيجدلياإلىجاؤوا8،بابلإلمطالبايليون

ويوحاناننئنيابنإسماعبلوهم،جمصفاة

وتنو،تنحوق!تبنول!تراياتاريحآبناويوناثان

هم،القعكيبنوتزثيا،النطوفاتىعيفاقي

"لا:لهمعبقولهتجذلجانطمأتهم9.ويىجائهم

هذهفياسكنواالبايلتين+.عبودئيماينتخافوأ

فيمقيموأنا01-بابلتيلثوآخاموأالأرضي

أما،الينايأتونألذينالبابلئينفيستقبلمصفاة

فيواخزنوهاوالريتوالثمازالخمرفآجقعواأنتم

تحتقوتها".ائتيمايكمفيوآسكنواأوعييكم

ئوآلتفيائذيناليهودجميغفغلوكذيلث11

حينالأراضيوسائر8أدوتموفيعمونتنيوتين

فيالشعحبي!بقيةتركبايانقللثأنس!يعوا

.شافانبنأحيقاتمبنتجدلياعقيهموؤثىتهوذا

إليهاطردواائتيصالمواضعصجميعيننرتجعوا12

،جمصفاةفيجدلياإلى،يهوذاأرضيىإلىوجاؤوا

جذأ.كثيراشيثاوالئمايىالخحرينوجقعوا

القاد؟وجميعقاريحبنيوحانانإنثتم

فيخذلياإلىجاؤواالصحراءإلىتجأواائذين

نأرفضتإذا:واللاشنيةواليونانيةالاراميةالزجماتف!

يها.خما

الرامةعنقيلأتبعد.بنيامينأرضفي؟مصفاة:6

!-7.7:اصم،21:1،5ا-3،ة25فضرج

في.العبريةفيمكذا.البابليينعبوديةمنتخافيالا:9

وأالبابلين.البابيبنعبيدتخافوالا:ايونانية

.خ4ة21رج.الكلدانيين

شرفيتقمصغرةممالك،ادوم،عمون،موآب!11
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تعليس!أنغيفت"هل؟تهوقالوا14جمصفاة

صص"ص!

نثنيابنامماعيلارس!ل!هعمونبنيملل!

يوحانانكل!اك059تجذلياضدقهمفا؟"ييقتقلث

"ذعني:مصفاةقيسيرايخذلياتاريغبن

تعتتمأندونتثنيابنإسماعيلفأفئلأذق!ث

اليهودجحيعفيتسادهؤيقتللثيماذاأحا.

فأجابئلم16.تهوذا"تقحةوتهيكإليلثالئجنمعين

إسماعيلعلىتقولهفا،تفعل!لا:جدليا

ء.لأآفيراى

جلىليامقتل

الس!ن!يلكينالس!اجص"الشهروفي14

ينوهؤ،أليشاماغبننتتنيابنإسماعيلجاة

وغرة،القيلثوزراءوأحدالمايكهالعائلة

.!مصفاةفيأحيقاتمبنتجذلياإلىمعهيىجالى

إمماعيلقاتم2،مغةالطعاتمنناولواأنوتعذ

تجدلياوضربوامعهائذينالرجمالوالع!ث!رة

علىبايلملأولاةائذيوهؤ،وقتلوةيال!ئب!

ائذينالتهودجهيغلتلواكما3،تهوذاأرقي

البايليينوالحنود،يصفاةفيتجدليامعكانوا

.هناكوخدوهمائذين

ومبل،جدليامقتلىبعدالثانيصاليوموفي"

25-26.ة25مل2؟ا-3:ا،رج:13-16

.الأردنفوشرقيتقعصغيرةمملكة:عمونبنى:14

البابلي.الهجوممنبخأىظلتأورشليمسقوطعند

ح.52:35دج

صقوطقبلأضهرئلاثةأي:ال!اجالثهرفي:4101

ح.45:6رج:مصفاة2!93:رجألرشليم

الشمال0إلى5-5-كلمتبدقدبمةكنعانيةمدبنة!ضكبم:5

رتبعدالعهدتابوتفباأقاممدينة:ضيوه.أورشلبممن

41و

9ويثيلوة!شكيتمين2جا5،أحاتعلمأن

وتزتوادهيحاهمخققوازجلاثمانونوالسماير؟-

تفل!!4ويأيديهم،وجوههموخذشواثياتهم

فخزقي6الرلت.تيبفيلمقربوهماولبان

تسيروكان،مصقاةمقللقائيمنثنيابنإسماعيل

إلى"تعاتوا:لهمقاكآستقتقهمولماباكئا،

ولترقيإلىدخلوافلما7أحيفاتم".بنتجذليا

هؤ،الحبفيوألقاهمإسماعيلذتخهمالمدبنيما

ليجالؤغ!ثترةبينهموكان8.معةائذ"يئوالرجاذ

البر!تيفيكنوزفلنا،تقتطنا"لا:لإسماعيلقالوا

كنافأمتتغ"اوعممتلوزيمبوشعيرجنطةين

فيفايهم.تينتئلهيم

جثثإسماعيلفي!ألقىائذيالحثوكان

ائذيهالكبيرالخبهؤ،قتقغاتذينالرجالي

تيكتعشا"مىيجماتيهآساالقيلث3حقرة

ء"أوأعتقل.بالقتلىاشماعيلفقلأة،اسرائيل

ومن!،يصفاةفيتقيقنجميغاسماعيل

رئيصنتبوررادانجعتفموائذينالقيلثبناث

وأخذفم،أحيقاتمبنخدلياجمهد؟فيالثترطه

،ص

غمولى.جمبإلىاسىمعه

تادة!وجميعقاريحبنيوحانانفس!يئ11

فققهائذيصالعظيمبالشرمغهاتذينالجيشي

.4:(،:أصمأرخأورشليممنالثطلإلىكم35

سنةدمرتالتيالثطلمملكةعاصمة:السامرة

؟والحدادالحزنعلات؟لحاهمحلقوا.مق721

.3ة9عز؟02تأايرخ

يد:العبريةفي.اليونانيةفيهكذاالكبير:ا!بة9

؟924-"15كلارج:بثا،آصا.جدليا

.16:6اش!2
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رجالهمجميعفأخذوا12نثنيا،بنإسماعيل

جمنذفصادفوة.إصماعيلضحارتيماإلىوساروا

رأىفلما13".جبعونفيائتيالكبيرالجركة

الجيشيقادةإلمماعيلمغاثذينالأسرىجميع

فرحوا،قاريغبنيوحمانانرأسمهموعلى

فهرقيإمماعيلأئا015مسرعينعتييماوأقتلوا14

تنيإلمطوذقمتيوحانانوجيماينرجاليثمانيهمتي

ائذينالجيشيوقادةيوحانانفآسترد16.عمون

تقتلتعذإمماعيلينيصفاةشصببمئةمقة

ونساءجنودوهم،جبعونإلىوأعادهمتجذليا

تجيرولتفيوأقاموافساروا17.ويخصيانوأطفالا

نأنئ!يهموفي،تحتمتيتبجوارائتىيهمهاتم"

يرءصر!ءصء-

لانالبابليينينخوفا18يضرإلىتلجاوا

ائذيأحيقاتمبنتجذلباقتلتثنيابنإسماعيل

تهوذا.أرضيكلعلىبابلميلثولأة

ويوحانانالحيوفيقادةجميعوتقدتم24

الشعب،وجميعهوشمغيابن4وعززياقاريحبن

لإرمياوقالوا2،كبيرهمإلىصغيرهمين

إتهكالرصثإلىتصمليأنإليلث"نتضرع:النبى

كما،كثيرينقليلوهها،منابقيئقنلأجل

تسللثكيصإلهلثالزب4فيخبرنا3.غيناكترانا

النبي:إرميالهم"فقاك".نعقلوماذ!

كماإلهكمالرب2إلىصئل!وسا4"ستمغتكم

لم?و-!4،صلمص
اكنمولاالزب!،يجيبكمبماواخبركمتطلبوذ

كرييثمالىقع.ح3:4ملارج:جبعون:12

كلم.ا5ع!نهاوتجعدأورضليم

القديمة.الترجماتحصبمخيمأو:كمهامجبروت:17

القديمةاليونانيةالزجمةفيهكذا:عزربا:4201

بازنبا.العبريةفي.43:2لنع

421015و

إلهكالردثلحكن:لإرميافقالوا05"شيئاعنكم

يرسصلهائذيالكلامبكلتع!صرأنناعقيناشاهدا

يصوبالسئماغلأن،شراأوخيراإن06إلينا

أنضلإلييماالضلاةمنكنطلم!ائديإلهنااكب2

لثا.

فذعا8،إرمياالرلثكقتمأتامغ!ثتر؟وتعذ7

اثذينالحيوشيىقادةوجميغقاريحعبنيوحانان

كبيرهم،إلىصغيرهمين،ال!ث!دبكلمغة

اتذجمأإسرائيلإلةالرلث"قاك:لفموقاك

هذهفيستكنتمإن01:بتضرعايكمينيطقئتم

وأغرشكها،،أنقضىولاأبنيكمفأنا،الأرضي

أنزلتهاتذيالشرعلىتدضتلأتي،أققعولا

جمنهتخافوالا،بايلتيلثينتخافوا"لا.يكم

ينوانمذكملأحقظكمقعكمفأناالربر.بقو4

كل
بايلقيلثفترخقكمعقيكموانيتم12تلإ؟.

تسكنلا:قلتموإن013أرصكمفي،ويبقيكم

يصوبتسقحواأنرانضينالأرضيهذ؟في

إلىنذقثبللا.وقلئم14،إلهكمالرلث

تسضغولاحرئانرىلاحي!ث،يفزأرضيى

.فناكونقيمخبزإفتجوعولأ،بوقيصوت

نإ:يهوذاشصببقيةياالرل!كلامفأسمعوا15

والجوعفالضيف16،فيهالتتغربوايضرإلىدقبتم

!ناكإلىيلخقايكمينهماتخافوناللذالز

إلىدقبواائذينجميعوكذيلث17.ؤلمؤلون

والحوجيال!ئينيتموتونهناكوتغربوايضز

،01!ارج:انفضولاأبنيكم:15

31:28،45:4.

في.القديمةالزجماتفيهكذا:وببقبكم:12

يرجعكم.:العبربة



43و42إرميا2001

.عليهماأجي!هائذتيالمث!رينينجوولا،اشبا؟وا

م!كالبعلوغيظىكضبىآنضثفكا18

ءص"صو-الما!

إذاعليكمغيظيينضتفكذط!اورشليتم

!عبومثارشتيقةفتكونونثمضرإلىدك!بتم

تعا،مقالموضغهذاترونولا،وعارا"7وتعنة

إسرائيل.إلهالرد!-يقو،

:تهوذاشعبتقئةياالرلثلكم"وقاك91

.الآنأنذرتكمأناهاجمضر،إلىتذهبوالا

حياجصميكقف!جسيماخطاتخطئونةفأنتم03

"،الرلتإلىأرسلتموفيأقا.هناكإلىذقبتمإن

لأجيناتإتهناالرلثإلىضل:قائلينإلهكم

اليوتموأنا21؟فتعققهس!أخيرنايقوممهمماكل

بيماأرسقنيجممايشي؟تسمعوافلمأخترتكم

تموتونأنكمءتقينااعلموافالآن22.إليكم

ائذيالقوضعسفي2والوباوالحوعسبالسئي!

فيإ".يتتغربواإلييماتذهبواأنأزذتم

مصفيإرميا

الشئعبئخاطبيماينإرميافرعولما43

الرلثبهإليهمأرسلهائذيصالكلامهذ!يكل

بنويوحانانهوشتغيابنعززياتهقاك2.إلههم

يمذل!."أذت:يوقاخةالرتجاليوجصكلتقاريغ

إلىتذقبوا-لا:لنايتقوكإلهناالردثيرسيفلثلم

نيرئانجهباروخل!في3.هناكيتتغربواجمضر

32.ةر!92وعاكأاةولعنة؟18

لأنكم...تخطرن:الربإلىأرستموني:03

أرسلت!وفي.

.خ4ة21رج:البابليين:4303

ثحفنحشى؟26.ة25مل2رجمصرةإلىالهرب7!

الايلسيمن!،أيدقيإلىلت!ئيمماآعقيناحرضلت

بنيوحانانورفض!4."بايلإلىنستىأوفنقتل

!واأنال!ثئعبوجميغالجيتنيوفادةقاريغ

وأ!ز5.يهوذاأرضيىفيفئقيمواالردتلصوب

ائذينتهوذاشعحببقيةالجيشيىوقادةيوحانان

فييمقيمراإليهاطردواائتيالأتمصتينيينزتجعوا

وجأب!ووالأطفال2والئساالرجال6:دهوذاارض!

هـئي!رتبوررادانتركهمالذينوساثراسميلثا

شافا-دطبنأحيقاتمبنيتجذلياجمفذ؟فيالشرطيما

إلىوذقبوا7نيردا.بنيوبالىوخالسيوإريا

لث،أايصوبتسقعواأندونيفر"أرضي

-.تحقنحيسنمدينيماإلىفوصاوا

9"يخذ:تحفنحي!ىقيالربدلإرصياوقال8

اشتيالطيزكوق!فبوآطمرهاكبيرةججارةيتدذ

ميئبقشقلإالمدينيمافيلمحرغونقصرقدخلجمنذ

أءإالقديرالرب"قاك:لهموقل01إلي!ثوبتعض!

بايلتيكتبوخذتصرؤاخذسارسمل:إسرائيل

اتتيالحجارهذ؟قونعرثتهييثضت،عبدي

فحجي112فوقها.القليهئةقبتهوتنخ!رطمرتها

إلىايلموباثذينليصير،!رأرضىويضربو

لل!ينيينوائذ،الس!بيإلىيل!سبيينوائذ،المودت

إلق!بيوبفينارا"ويويا13الستي!".إلى

مضرأرض!وينطفويسب!يهافيحرقها،مضر

وتخرفي،القملينثوبهلمالراعييتطفكما

ح.ر!2:16

في568-567سةمصرأرضنبوخذنضراجتاح:11

رعماسيى.الفرعونعهد

واليونانيةاالريايخةالزجماتنحهكذاةنازايوتد:12

نارا.وأوتدنا:العبريةفى.واللاتيية
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تيبأعمذةويكسير13.بسلامهناكمين

آلقتهاويحرقمضرأرضيىفيائتي!الثممسى

.يالئايى"

مصريهودإلىالربكلمة

يجميع"فللإرميا:الرب؟وقاك44

وتحفنحيس!ضجدوز"فيالس!ايهنيىالتهود

"قال2؟جمضرألىضيىين*وقتروصنمم!وتمفبسى

مىج!لثتهمارأيتم:اشرإئيلإلهالقديرالرب"

،تهوذامالإوسائراورشلبتمعلىعظيمخرالب

الريستب03ف!يهاسايهنلايخرتةاليوتمهيئوها

التخوزفأحرقوا.يتغيظونيشعمهاقعلهاتذي

ولاأنتمولاهمتعرفونهالااخرىآلههوعحدوا

جميغويمرازايرازاإليكموأرشثث4،آداوكم

وهذا"ائاكم:ل!شمأقولنالأنبياءعبيدي

أصغيئمولاستمعئمفا05"أبجضةفأنا،الرخسن

التخويىاحراقيوغنشتركمغنتراتجعئمما

وآشتعلاوغضبىغيظىفأنضحث06اخرىلآل!هص

لم-!روكل

فصارت،اورشليمشوأيىعصولايهوذامددطفي
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تغيظونييماذا8بق!ية؟لكمتبقىلاحتى

جمفرأرضيىفياخرىلآيقإفتبخرونيأعمايكم
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وفيأيهوأرضيىفييساييهموضمروزولثمروكم
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!،حورونايتمينضراخصوت

عظيه!.ودمارخرال!

تحط!ماآل!كل(تخالقت
-.مو

،"جمغايىهمضراخوتعالى

مدية:نبو.ممما9!15اشرج:موآب:أ-دا8

قرشمايمت.الأردنشرفيفينبوجلسفحعدساية

ميثع.سلةمعمراذامذكورةموآبيةمدبنة

منالثرقإلىكلم35تبحدموآبيةمدينة:خبون:2

.موآبقمدينة:مدمإقأرعا.

.موابجنربفيتقع:حورونايم3:

اليونايةفي:المبربةقهكذا:صغارهمصراختعالى!4

مرآبيةمدينةوصوعرصوعر،إلىالصرا!حمع.القديمة

الميتاالبحرجنويتقع

فيوالدح.موابجنوبفيمدينة:لوحيت!5

إلىالراجعةالقديمةاليونانجةفيهكذا:عيوفم

نداءيسمعبكاء.علىبكاء:العبربة15:50اش

48و4

ئوجيت"ستفح-على5

!.غيويايمدبوالذمغتصغدون

حورونايممنخدرفي

:"الخرالب2يدايسمع

كلء4
بنفوسيكم!وانجوااهربرا6

البزئيماءفي"الؤخشيكحمايىكونوأ

كنوقيفيتويلثعلىتؤكلب7

تؤخذين،أيضافأنب

السمئيتإلىكمويف!كرالإلهوتخرج

جميعا.4وةورزساكهنته

المدفيكلالمدمر"وتجثاح

مدينة،ينهتنجوولا

الستهل!وئذمرالواديوتهدئم

تكلم.الزل!لأن

مؤآلتعلىءشاهدة9"أقيموا

خرال!.إلاقيفا

ئقمرةتصيرئذئها

فيها((.سايهنلا

يفتور،الرلتعقلغيئتنأملعون0

نط.ه:15اش.القديمةاليوئانيةفيهكذا:الخراب

انكار.صراخالأعداءحمعالعبرية

بديلة:نرجمة.البونانيةفيمكذا:الوحث!حمارة6

إلى-النمىبئيرحي!ذ.موابوصطمدينةوهيعروعير

ترجمة.الماصارتالنيالد!ارحالةإلىأومناعما

.نباتوهوكالصعرةأخرى

الموآبيبن.لدىالوطنيالإله:كموش7:

الس!:.بابلملكنبوخذنصر،إلىتلمح:المدمرة8

.أرنوننوثالمطالواخموابص!

فر.اليونانيةالزجمةفيهكذا:ساهدةأتحموا:9

جناخا.موآبأعطراةالعبرية
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ءالامغنيستيقهتمتحتنوظعون

ماأتايهـا.فخرمنذأمالؤيموآدص11

علىدئهافيكالخمر؟!فتقتتالسمئيإلىذقتت

وعا:إلىيرعا:ينأفرغهاأحذلا.ينهارشتما

رايختها.تغيرتومافيهاطعمهافبيئ

فبهاارس!لالرب!يقوذأئامستأتيلذللث12

وتكسيرأوعبتهاوئفرغئخصغهاتنئوآلتإلى

كماكموشنالإليماجمنموآل!فتخخل13،؟ناتها

ائذي!إيلتيبإتيماجمنإسرائيلتيثخجل

عقيه.نوكنوا

--لىس.اص4

جإيرةنحنتقولونثي!

المتالي؟في2ااشاورجالا

،الغاؤ-دمرهاومدنهاوموآلى9

صصء!يص،
يلذبحص.نزلوأشبايهاونخبه

إلهنا.القيأيقو3

آسمه.القديرب!الر

فوآلتهلاذإقترلت16

القجىوفيبمبئهاوأسزغث

-صءءد

حؤلهاالذينايهااندبوها17

:قولواآسضهاتعرفونواتذين

جمرهاصوتجانانكستركي!

القجيد!س!لطايهاوعصا

نصف!يضرةموآبيثبه:كالخمرةبقيت:11

ور!تث.

كاسمتحبالتىابليتحريخات.أيلبيتإله:13

إله.

مدمرةبديلةترجةالعدو-دمرهاومدنهامرآبة15

وصعدتموآبأهلكتةحرفيا،مدضهاهاجمموآب

مدن!.

راجحةبديلةترجمةالظمأ.:حرفئا؟الحرمانت18

الأقذار.ةالسريانيةإلى

الجرمالق4إلىيخنافيينأهمطي18

"ديبونفيأيتهاءال!اكنة

إليلثضجذموآدتفمذمر

حصونجلث.جميعوهدتم

وآنتطريالالريقفيأصنن9

عروعير!.يالسماكنةأيئها

والناجتة،الهاردبإسألمط

؟جرىماذا:لهمافولي

!وآنكس!رتموآل!انهزمت03

جميعا،وآصرخواؤئيرلوا

"أرنونض!رجمحفافيفيأخبروا

تدميرا.دمرتفوآبأن

على،المممهليئال!علىالخكئموافى21

وتي!بونبوديبونوعلى22وتيفعةوتهضىحولون

وبيبجاموكوبيبقرتتايموعلى23،دبقتايتم

ئال!صوجميعوبصرةتريوتوعلى(2،قعون

خيلانقغص4.02والقريبيماالبعيد؟فوآلتأرفي

الردثيقو،ذراعهاوآنكسترتموآدب

علىتعاظمتلأنهاتوآلبأسكيروا!26

اضحوكة.هيوتكونقئها"فيفتتمرغ،الرلب

ئوآبلم؟ياجمندفياضحوكةاسرائيلكاتتأما27

رأشثتفرينحئىاللصوصيىتينؤتجذيهاهل

.موابويطمدينةةديبون

.ح6آرج:عروعير:91

البحرفيويصبموابأرضفييمركأ.أرنون:02

المت.

ميغ.م!لةعلىمذكورةمدنقىدة21-24

دينونةإلىرمزالكر.!احة25رخ:اسكروا:26

ضرها.تميأأو:قثهافيكمرغ.الله

.ح2:15!رارج:)احنفازا(رأسكخزين:27
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غغا؟تخاثتكلماآحيقارا!

ءص،8

الصخويىتينواتيمواالفذنانركوا2

موآلتسميهانياوكونوا

الهو؟فمصأطرا!تفيتع!نشىكحمامبما

موآلب،بتكبرس!مغنا92

متك!رةموآل!كانتكم

وكبرلالهاثباش!ملالهاسممعنا

أنمها.وش!موخصبغجرتيها

موآلت،تخ!رأعرلت3

القدير:الزلتيقول

!بتفاخرمافباطل

تعمك.ماوباطل

موآلت!عل!هاؤثيرللذيلث31

،أصرخكلهافؤالتعلى

.أنوح"حايىس!قيريىجاليوعلى

س!بقة*كرمياعليلثأبكي132

يعزير".علىبكائي

البحرجازبأغصانلث

تعزيرإلىوتقغت

الصبصفيحضادكعلىوالآن

المذمرآنقف!يطايخلثوعلى

والطردىالفر!وزال33

الخصيبة،موآد!أرض!ين

48إرميا

المعاصر،ينالخمروأنقطغحب

يهتافي،دائسىتدوص!فلا

هتال!"-لاقرجيكونبل

أ!آ!وا*،ياقمإلىوالعاتيماولخش!ونين

عتيحورونايتمإلىصوغر!وين-أصواتهم

أرر!ا"يمثريتم/فياة.أصواتهمأطتقوا*شليشتة

ورهـاقنكلموآقيمقسأشق35.تضتت

صإفيالمذابحعلىلآيه!هصبخوراويحرقذبيحة

موآنهت-علتلبيتئينلذيلثالمشارفيهـ36

لأنحايىلم!!يرعلىكالثا!بوينوح،كالربالب

أتزغرأساكل37كلباذتتجقعوهاالتيثربتتفم

ء!

خددوش!الايديكلوعلى،محلوقةيحيةكل

موآلتصجميععلى38.مسوحأوساطهموعلى

كإنابرموآل!حالمالرل!لأذ،آنال!وساحماتها

،اموآلصآنك!ترتكي!ئيرلوافؤ093ئهمل

وشثازاضحوكةفكاتت،طهرهاأدازتكيص

حؤتها.الشئعولبرعب

كالنسرالغاو"ستطير:الربوقاك
04

المانا"فتؤخذءموآدتعلىنجاحيهويخم!ر

مو(بآجباير؟قلول!وتكون،!الحصونوتداقم

أوجاغتعافيأمرأةكقلمب!اليومذيلثفي

تبنينائوآلتشصثوتزوذ42.القخاض

ويكون43الرب"ءعلىتعاظتملانه،الشعولب

6-.ا.ة16ر!اش33-9؟

الربلا،الموآبيينباصميتكلمالنبي:أولول:31

.موآبعاصمة؟حارستير..3(آ)رج

91.:13يشرجونبو.حشبونبينتقعتسبمهة32

.8ة16اش؟32ة2اعدرجيعزيرة

هرجبلالم!رةداشهتافلا:هتاثتلاهر!33:

المهاجمين.

!-تبعد:ياهص.ح!ثبونحمنكلم3تبحد:العالة!،3

أرضأقصىفيصوخمر؟.خبونمنالجنوبإلىكلم25

بنتجلة)أيشليشيةعجلة.النربالجنوبإلىصوآب

.أواواحة:نمريممياه.موضعهايحددلمة(سنواتثلاث

اقي.البحرضرفينجرببقعصيا!

.كامديخةةقريوت؟بديلةترجمة.الحصون...المدن:94

.موآبفيحصيتة
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موآلت.ساكنياأماتلثوالقخوالحفرةالرغب

الحفر؟،فيتقعالرغبين4"نالهايىل!

أجيبلأثي،يالقغيؤخذالحفر؟مينوأرصاجمد

الربد-يقولا،جمقابهاست!فيمواصتعلىذيلث

منهوكيالهاربونيمفحشبونظل4531"في

مقولهيباح!ثبونينخرجتنارالألن،الموى

موآدتسمفوخفأكقثالقيلثشحونهضر

ويل46.العابدينبضمجيجالقلأىوثققهاكأ

كموشن.الإلإشعتياقلكمت،موآفيياتلث

اعيالكى47.السمثىفيوبناتلثاسيرواتنوك
لمس

الربلآ".يقواصاالأئامآجرفيموآد!امجاذ

موالت.علىالربفىحكمهناإلى

عمونب!علىالربحكم

غمون*كا:تنيعلىالربلمقاكماهذا94

فا؟ل!وارثأولا،بنونإسرإئيللشب"أتا

جاد!أرض!ؤيىث"تلكوتمالإلهشعمب4با

يقو4،أتامتأقيلذلك2مايهافيضكن

!دة*فيالقتالهتافف!يهاأسقعالرب،،

الأنقاضيى،ينتلأفتصير!غمونتنيعاص!مه

بنياجتباحزشفيالأردنضرقيملك:سيحون45:

موآبصفوح.21:26عد.ك!نعانأرضاصمائل

وهامة.زاويةحدئاتوقمها.

33-37،ة21حزرج:عمونبنى:01دا9

.اا8-ة2صف؟-1315:اعا،-7أ:25

والسريانية.واللاتينيةاليونانيةالزجماتفيهكذاةملكوم

ملكهم.:العبريةفي.عمونلبنيالوطنيالإلههووملكوم

الأ-دنشرقيفياقاتالمرائيليةقبيلة:جاد

جادأرضعنالنصيتحدث34-36(:32)عد

الاشوريونات!لىيومالعمونيوناخلها.أرعاشرفيالواتعة

.مق721صنةالسامرةعلى

إسرائيلبنووتسئثيالثار،فراهاوئحرن

الردث.يقو4،ءستايبييم

.دترتكلرعاقيلأني!خشبونيا"ؤئيرلي3

رآنائنسيالمسوحوتخرئنرتةتنالتياأصرخن

تذقبظكوتمالإلهلأنةالأسيحيماتينوطفن

جميعا.ورؤساوةكفنثههو،السحثيإلى

بلثووافى،بالأوفىتيماتفتخرينباللث"ما4

علىالمتوكلة،الحاصئةالابنةأيتهادمايفبف!

ساجيمب5؟علىتهحممن:القائقة،كنورها

الردثال!سايفولحواليلثينالزغ!بعليلث

علىواحدكانوتهيئمأهفلثفئطردالفدير،

ذللثوتعذ6.ال!ث!اردينيجمغأحدولاوجههص

ص4ترهلم

الرب!".يقولغمونتنيامجاداعيد

أدومعلىالربحكم

مين))أتا؟أدومعلىالقديرالرب4وقاك71

بنيهافيالففمتقذهلتيمالط!؟فيتعاجكضبما

،ياإحثبئوإ.ولوا.اهربوا8؟جكقتهموزاك

الأدوميينعلىالنكتةسألج!!"ددانسمكان

لوجا!في9.حانجمقابيموتصتلأنعيسوتني

تقية:الكرمصافيتركوالكانواأدومياالقاطفون

الحالية.عمانتقابلوهيعمونبنيعاصحة:ربة:2

أممطوارئم...يرث.حرفئا.لبعمطاسراثلبنويب

منه\سبتاتيجادأرضيزد

المدنجةهذهالعمونيوناحتل.ح2ة48رجةحشبون3:

غبروهيعمونيةمديخة؟الدمار()أىعاي.الموآببة

-7:2بشفيالمذكدرة

بحكائها.مثهورةأدومبةمدبنةةتيمان7:

كربمارثمالمطمواببلادنجل!فيواحةتددان8:

(1!36تك)رجالادويينجد-عوءالربيةالجزيرة

الادومية.الأمهيمثلوهو
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يكفيهم.مابنفبءتنعوالكانوالبلااللصوصاير

فلاخفاياهمع!سوواكشفبنىفاعرىأناأئا01

وذرئتهمهم.وادترهمتختبثوا.أنتقدرون

ينهمببقىل!لاحئى،وجيرانهموأنسحباوهم

،ء?هو4?
احيييم،فاناأدومياايتامأ"اتركاحد.

((.عليأرامللثولتتوكل

55ص"ص

ناتستجقونلا"الذين:الرلثوقال!121

فيماذا،الآنش!ربوهااليقالب!كأصىشثربوا

تث!زبهابا!،ابرثكلأ؟أفىويمياأذتبرثلث

يقوذ،أقسسضثبذاقيالأتي3،أيضاأنمت

رك!بضثازالعاصممةبصركل!تصير:الرلث

نجرائتتراهاجميعوتصير-،-وتعتةوخراباوعازا

.1(أبدئة

28ص
إلىس!رخقلة-الربينفتا14!تمغتأ

وأنقضواأدوتمعلىوأهخمو!إجتمعوا:صالأمم

حقيرة،صالأتمفيصغيرةاسأجعللث5.يلمتالي

قلبلث،يهبرياثتط!ث!لتضلللث16البشتر.تيئ

تأعا!ماالص!خرثئقوقفيال!ايهتةأيتهاأذتي

فأنا،كالنسرجمث!لثتغلينومهما،الجبالي

تنفكل،،خراتاوتكونين7!.فناكيناويعثث

وصكلر!ص

على2الهز!فيرويصمريدقش!لجثيمر

وعمورة!ستدومفيوكما18.نكبايلثجحيعص

فيلثتسكنلادمايىهاتعذالمجاليز؟والمذني

والنقليدالفديمةاليونابةفيهكذاةيبقىلاحئى:15

بوجد.فلا:العبريةفي.الكلدي

.اح25:5رج:الكأسيثردواة12

الجنوبإلىكلم03نبد،أدومعاصمةةبصرة:13

اقي.الجرمنالثرقي

22.:92رج:يدخىيمرمنكل:17

.92:-18:0291تكرج:وعمورةسدوم:18

منأيبمما.أدوممحانأطرورأي:أطردهم:91

الز!؟.يفوذبشتربتقربوولاإنسان

?ص5!صء91
كلالارد!غويىينتصعدكاستلإانا"ها

هم3وأطرتغتةانقضىخصيحبمقطعالؤمرتمعص

ء"صرو2

وتنا؟يئليفقن.اختارةالذيعليهاوائيمجمنها!

وجهي؟فيتمصائذيالراعيومن؟ئحاكمني

أدوتمبنيعلىالرب2.أنابهنويتطمافاشمعوا02

حئى:تيمانملىينةسمكالطعلىبهفكرتووما

علىال!غبوتستوليتجرايجرونضغازهم

تتزلز،م!قوطهمصوبين21مساكيهم.

القضب.بحرفييستعوصمراخهم،الأرض!

وتنشئروتطيرترتمغكتسرالغاؤهؤها22

تنيجبماير؟قلوبلمفتصير،ئصرةعلىجناخي!

تعافيآمرأة!لمبصاليومذيلثفيادوتم

".الضخاضن

دمشقعلىالربحكم-

"تخزى:؟مشئق!ممعلىالربفىؤتاك2بم

!ص.ى+د

فظيغا،نتاشيغتالانفماوارفاد"!حماة

-ل!ائذيكالبحروتضطربالإالركبينوتذوبال!

فتوثى؟م!ثئققوىتخور24يهدا.أنيمكين

-صصصرد،ص،-

الغمعليهاوقستوليالذعرفيهايدب.يىبه

كي!وبخها!3.القخاضيفيكآمرأةوالوتجغ

تسفطكي!36القرخة"المدينةيللثتهخر

ذيئثفيخنودهاوتهيلثساحايهافيثحبائها

حما.ضخضا!ارتالتىأدوم

تمثلكانت؟الحاليةصورياعاصمة:دمثهـقة23

بدأجمفليل506صنةبعد.الآرايةالمحالكمجموعة

العاصي.على؟حماة-الآرايةالمدنيحتلنبوخذنضر

حب.منالشمالإلىكم03تبعد:أرفاد

العبرية:.الفديمةالزجماتفيهكذا:المرحة:25

العبركلماالنص57:020اشرج:كالبحر.فرحيترية

البحر.في:التقليدي
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فتاكلددثقسمورفينار!واشعل27.اليومس

مييههابثهدد*تصور

العربقباثلكلالحكم

وممايلثتيداز"تنيعلىالرب4وقاك28

بابل.قيلثنجوخذتصرقاتتهااتتيحاصوز!م

أبناءودمرواقبدازتنيإلىآصغدوا"قوموا

وستاثرفموكتضفمخياقفمخذوا92القئرقي

عقيهمونادوا،وجمالهمأدواييموجميغ

جهة.كلينيالرغ!ب
?ر،

س!كانياواختبئوأستريغا"3"اهربوا

عقيكمتوىبايلقيلثنبوخذتضرلأن،حاصوز

مكيذة.ودءبزشترا

ء،اص

فيسايهنهمطتئنبماائةإلىاصقدوا31)قوموا

عزتإ.فيوس!كانهاأقفاكولالهاأبوالتلا،أمالب

.الكثيرةموأشيهاو!ل!نهباحمالهافتنهب32

الضقصوصيأوتيلثريحءكلمغواباد

يقو3جق!كلينالتكتةبهمصوانزلا،!الث!عر

،آوىيبنابمأوئحاصوزفتصير33.الردث

تتغرل!ولاإشانفيهاتسكنلا،الأبدإلىقفرا

لا.ب!ثر

عيلامعلى

في،عيلامعلىالنببئلإرمياالردثوقال34

دمثق.فيعديدينملوكاسم:ب!دد:27

يدلاسم:حاصور.اح21:6اشرجقبدارب:28

ئاتلهائئحضر.بداتالنىالعريةالقبائلمجملعلى

علىبحملاتنبرخذنصرتام99!صنةنجوخذنضر:

قبائل:(العبريةز)قومالمئرقأبناء.الريةالقبائل

الربية.إبزورة

عهدبدءفي،ح25ة9رحالثعر:المقصوصي32:

795.شةاى!اح:21رج:صديا

.بالرماةعبلاماضوت:عيلامقوس35:

53901!و

قومن"ساكير35:تهوذاتيلثصمدقباغهدتدر

عتيهيموأجيث36فؤيها،تصذزعيلاتم"،

الأربغيما2ال!صماأطرابينالأرخالرياخ

،ص!ص!ض،"،،

لاائةتبقىولا،كلهاصالرياحمغواتددهم

4،كلص،

عيلامبسحكال!وانزك37.مقحروهمإل!ايبا

تطفبونالذينوأماتمأعداثهمأماتمالذغر

غضبي.ونازال!ثثرعقيهمصوأجيب،حياتهم

عرضيوأجعل38.اقن!فمحئىبالثيفوأتحغفم

4،
فيلكنى93،ها2وزؤساتيكهاواهيكعيلاتمفي

ء2،-

الزب!".يقو3امجادهااعيدالاتيهالاتام-

إسرائيلب!!رجولحبابلدمار

يسالبعلىوهمكايها!يبايلالربوقاك05

النبي:إرميا

.الأتمصفي"أخبروا2

الراية.وآرقعواونادوا

تكئموا.لا،وأعينوا

-،

بايل.ايخذت:قولوا

قردوكوآنستخق،بيلآنؤتم

أصنامها!رآنع!حقتأوثانهاآنقزقت

جعقتامةعقيهاطقغت!المئ!ماليقمن3

البشتريئهاهرد!.فيهاسايهنلامقمرةأرضحها

-51.؟هفعوانالآيةهذهتكل:0501

الكلدانيين.أيةالبابليينأرض:حرئا:انماعكا

.خ21:4رخ

لف:واليد(البعل)أى:بيل.بابلعنحدث:2

.مردوكبابلإله

مصدركلالالأنالنبييعتبر:الئمالمن3!

النبييتعمل..2:2بؤرج.ى14:االويلات

الآتونالفرسموالمنتظرالعدولأنرمزيئبصورةالكلمة

بابل.يثرقيجنردمن
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جميعا.وتزحواوالحهائم

بنوير!ع،الربفىيقول،اليومذيلث"في

ويبكونيسيرونوهم،تغا"يهوذاوبنواشرائيل

إلىالطريتيعنيسألون05إلههمالردثويطلبون

تيأتونعليها.ئقيلينويتؤجهون،صهحون

يئسى.لاأبدي!يغهدالرلثإلىوينصمو

أض!فهم.ضالةيخرافا"كاذ!شعبي

ينفساروا،الجباليإلىييموحادوا!زعائفم

قنفكل7!.حظيرتقموتسوارابيه!إلىتل

توتملا:قالواوأعداوهم،افترستفمصادتهم

علينا".

الخقتوثييمالبرلث!،إلىخطئواهم

وزجاءآبايهم".

ء/،ص،8

ارضيىوين،بايلوستطين"اهربوا

فداتمكاليهباشسيرواأخرجوا.البايلتين

ء2*ء،ء

بابلعلىواصجداخرضانا92هابمس*القطيع

أرضيبينتجيثاتمء-عظيم!يناخشا

هم.تؤخذهناكوينعق!يهاتصطفون.الشحمالي

فتسفث01.تخطىلاسيهائهم،ماهمكصتا؟

سالبوها.ولشبغالبابل!نأرض!

6!.3:رجوحموذاتاصرائيل.اعرائيلمنحديث؟4

في:القديمةالونانيةالزجمةفيهكذا:يأتون:5

.وانضمواهلموأ:آخرنص.ملم:العبرية

-ةرابيةإلىتلمنساروا.ح8ة2رجةرعاتهم:6

المدينةعلىالمئ!رفةاتلالعلىالأوئادعادةإلىإشارة

حظيرتهم:.2؟3:27،17!ع02،3:23ة2

.3ة23ق

النبى.كلامهذاةالربإلىخطئواهم7:

بابل:وسطعنأهربوا.بابلإلىعودة8:

.18:4رؤق

ميراثي.ناهبييا:حريخأ،شحبيناهبييا؟91

مملكةانجاحواأنبعدالابليىنهم.ح7ة12رج

-،-،شعيناهييئيا"وطرثتمقرخئم!كم11

3.كالخيلضهلتمألتالغشبعلىكيخقهوققزتم

وتنن4تخزىوتذثكمائتيائكم+ليهن12

وفرابز"لةوتصير-الأممبينالأخيرةفتكون

!ل،تسكنلاا(شلتغيطوين013ت!باسئاوأرضا

يدقشىءببايلتمرمنفكل-خرائاكللهاتكون

نكبايها.جميععلىهزءاوتصمر
صو

ياجايحبمكلينبابلعلى14"إصطفوا

فلاالردتإلىخطئت.عقيهاإرموا.الس!هامصرماة

حوتها،الحر!بختاتإهيفوا15.السثهاتمئؤفروا

لذللث.أسوارهاوتنهدماسمم!هاوتنهازفتستسيم

فغقتوكما،ي!نهافآنتعموأالرب".آنيقائمهؤ

بايلينالرايىغابيدوا016بهاإفغلوايالآخرين

؟!نواجدكلفتهرلت،الحصا؟وقتوالحاجمذ

وأرصإ.شعي!إلىوترجغالسئي!وجه

صء
طاردتهائشتخةغنماشرائيل17"بنو

صصءىءد!

،-افترصتفملهتن3اواشوزتيكالاسود.

سحقمنآخربايلميلثونبوخذتضر

إلهالقديرالرب،قولالذيلث18.ي!عظاتهم

سء،4

كماواهـضة!يايلضيلثساعايب:اشرائيل

.مق587سنةيوذا

الحاصمة.بابلإلىإثارة:أمكم:12

.اح6ة18رج:يدهش:13

-3افعرسممنأولأشورملك،إساثيلإلىعودة.17

سنةالأشوريينيدعلىالسامرةاحتلالإلىإشارة

سحقنبوخذنضر.6-17:5مل2رج.قم172

صة*أوخ!ليمعلىالبابليينهجصاتإلىإشارةةعظاعهم

.السكانإجلاءمنتبعهاوما587وسنة795

فيالأشوريينالبابليونسحق:بابلملكسأعات:18

لمساندش!.المصريينذهابرنم506سنةكركميش

2!.؟46رج
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-ء!لملم

إلىإسرائيلبنيوأعيد91اشوزقيلثعاقئت

فيوتشتغ-وباشانالكرقلفيفتسرخ،ترعاها

لا2اليومذ!ثوفي21وجلحاد*.أفرايتمجبأ!

لأني،ويهوذااسرائيلفيخطيئةولاإثميكوق

الرب،.يقو4ابقييمالقنأغعر

س!كالبوإلى!مرائايمأرضيىإلى"إصغدوا21

ماكلوآفقلواوآقثلوهم،إتتعوفمتقود!.

وخرال!الأرض!فييتالىصوت22.بإأتريمم

لابل،وتحطمتأنك!ترتكيف33.عظيم

"،!

زغبتثازوصازتكلها،الارضيى،يئقة

ومافغيف!ب،قخعبايلياتلث"نصصت"2.اياتمص

تخايمبلأئلثوأنغلبمتأمرفيإنقضغ.شتغرب

وأخرقيأسيخييماخزائنالردتفتغ25.الردث

البايلثين.أرض!فيمهمةلهلأن،غضبيماآلالب

وآ!حواجان!بكلمنعليهاانقق!وا26

لهاتكنولاوأبيدوها*قمخهاوكومواأهرا!ها

.للذثحصوأنزلوها!ثيرايهاجميغأفنوا027تقبة

جمقايها.يومحان!بايليحكالزويل

منالناجينالهاربينصولت28"إسمعوا

ءيرصرو4

إلقناالرلثاناورشليتمفيليخبروابايلارضي

يقيكييما.آنتقتم

المسى،أصحا!تبايلإلى92"إستدعوا

ةجلحاد.ح33:9اشرج:وبا!ثانالكرمل:91

.الأردنخهرسرقماثقعمنطقة

)تمردتمراثابم.بابلإلىالكلامويحود:21

،والفراتدجلةمصبعندنقعمنطقة؟(مضاعف

منطقةمنقمم()المقاب:فقود.المرالنهر:ومعناها

حرائاويكونوااكلوهم:حرفا.واقتلوماتبعوم.مراثايم

ح.2:34تثرج

حرأتا.لبكنأي:واببدوهانحهاكوموا:26

المقاتلبن.خيرةإلىأوالبرؤصاءإلىتليح:ثيرانها:لأ7

ولا،جايبمكلينالسئهامرماةعليهاول!نزذ

أفعايهايحستبجاروهاتنجو،اأحاتذعوا

لأنها،!الآخرينعامل!تمابمثلوعاملوها

كلصءص

اءائيل.قددوسيالربعلتجبرت

وتهيلثساحايهافي!مبائهاتسفما03)ايذللث

يقو،اليومذللثفيالمحاربينرجايهاجميع

صالرب،.

يو!جاءهـ.الباغيأئهاغاؤك31"أنا

أحذولاوتسفطالبافيسحعثر32.جمقالجث

ماكلفتأكلئافيفينازاواشيل،يقيمه

خوتها".

وتنوإسرإئيل"تنو:القديرالرب4وقاك3!

ستتوهموائذينجميعا،شظلومونيه!وذا"

ليهن34.يطيقوفمأنوزتضوابهمتتمسكوا

يتولىفهؤ.آسمهالقديرالربيقوي!.فادتفم

بايل.ممكانويزجمبئالأرض!ليريغدعواهم

يسكنمنكل-البابلتينعلى35"السميف

علىالس!يف036وخكمائهارؤساث!اوعلى،بايل

أبطايهاوعلى،خفقىفتصيرونغرافيها"

وعلى،وتركبايهاخيلهاعلىالسميف37.فتهلكون

علىالسئي!.كالتساشفتصيرونالفرنزقهخنودها

فتجفمياههاعلالحرء38.فتنقبكنورها

.18:6رؤرج:الآخرينعاملتمامثل:92

إرميا.بلسانبابلمدنجةلفةالباغي31:

خ.36:رجةويرذااسائبل+:

خ.21:4رجةالبابليين:35

والآرابةالسربانيةالزجماتفيهكذا؟عراف!ا36:

واللاتيية.

تدبمتين:ترجشينلى.العبريةفيهكذا:الحر:38

.الحربأراليف
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،،ص

مؤلون.يأ!ناجمهمرهمقنحوتابأرضنلأنها

والثعايحبالقفروحوشىتسكنها93"يذلث

تعد*انسانتخن!لأ.النعامتناتإليهاوتأوي

الأجيالي.مدى!مردرلاصالأبل!إلىصالبوم

وعموزة"ستدومخرلتكماالله/يخربها04

يتغرلثولاإشسانيخها!نرفلا،وجوازهما

بدثتر.

وأمة،الشمالىينمقبلشعب41"ها

أقاصيينللمتالي!أهبونلمجرونوملوكعظيمة

والرماعص،المننعلىتفبضون042الأرض!

خيولأتركبون.صوهموكالبحرترحمونلاقساء

بابك.يالمقاقليلبواحدكفارسيمصطفة

عطضتهفآنهازتبابلقليثختبرفم43"بقغ

تعافيكآقرأةووتجعغمعتييماوأستولى

غورينتمثعأسدأذا"4!االقخاضن"

مرقي!ص"

بغتةوانقضمني!كتمحظيرعلالأردن

يثلي؟فمن-أختارةقنعتيهموأقيموأطرفىهم

وج!؟قيبمفراعوأفييحايهمني؟وتن

ومابابلعلىالرب"أناتؤيتهماأسقعوايذللث5"

ضغازالعاوستتحر:البايلتينأرضدعلىدئر

وين46.عليهمحظيرتهموشنهارجراصالقطيع

.18:2رؤرج؟إنسانيكمالا:93

؟0292-91؟18تكرج:وعمورة!دوم:04

.18ت94ار

خ.3آر!:41

22-،2.:6رج؟ا،-43

ح.8ة2رخ:راعأي2.ا-ا9؟94لىخ:4،-46

ثباىتاىب:العبريةفيوسكاخها.:-أ.اه

الكددانينا!مإيز*الكاتتحاشىمقا،ل!.

ح.26؟25رخ

بابل،ايخذت:القايلىالنت!

س*الأممبينالصراخويسمع

الأرضدلزلطتثر

بابلمنالربانتقام

بابلعلىثبرا"سا4الرب4:وقاك51

با!أإلىوارسيل2.مهيكةريحاوسمكايها"

ينالأرضنويخلونكالتبزفيذروتها،غرباع!

يوبمفيجقيماكلينويحاضروتهاسايهييها

ولآقوسحهتحنيالراميتذعونلا3نكتيها.

بكل،يشمقونلايدرجميما،.4تختاالحندممب

ف!سؤكا4.جي!ثيهاكلعلىتقضونبل،ت!بايها

9.شوارجمهافيوالحرحىالبابلسينأرضيفيالقتلى

القديرالزفيمقتحرمالمويهوذا"فاسرائيل5

قذوفيعلىإثماأرضعهماآمتلأتوإد!،إلههما

."إسراثيل

،6،

واجدكلوآنحوا،بابلمق-وسمطاهربوا

وقتهذالأن!يخطيئيها*تهلكوالابنفسيإ،

تستحق.يمايعايبهافهو،للرلثآتمامء

تسكيرلاازب"يتدذقحبمينكأس!بايل

الأمم*ضترتزخمرهاين.الأرضيىاتمصكل

بايلستقطتتغنة8ضواتها.فققذت

بخالالح!دىولاقوصهيحنىالراميروعونلا3:

ولزتدس،المدينةعلىالرماةيطلق:بديلةترجمة.بدرعه

علىنبقوالا:الورديةالضريعةعلىمبيةترج!ة.دروعهم

بدرعه.يختالالذىعلولاقيسهبشدالذكطالرامي

ح-36:رجتوم!ذااثيلا5:

.18:4رؤرج:بخطيئتهاظكوالا:6

اقهغفبأداةبابلكانت:الرببيدكأسبابل7:

:--الأمنترتخمرهامن.ح25:15ر!-الأمتجاه

.2،18:3-17:4رؤق
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تنسماخذوا.-عتيهاوثيىلوا.وتخالتت

تشفى.لعلها،!!جرجها

ولتذقمثدغوها.ثممتتفابابلعاتخنا9

إلىبلغعقيهافالحكيمأرجميماإلىواحدك!لأ

الفيرمصلما.إلىوآرتقغ8ال!مئماواب

فينخبرقهيا،بزاءتناأظهرالرب!01

السمهاماسمنوا1إلهنا.الرئثبعحلصحهترن

قيلثزوخأثازفالربفى،الجعاست!وآملأوا

وتثأزانيقائابايلئدمرأننوىلائةماداي

هيكلإ.يخرابب

شتذدوا.الرايةآرقعواباياتأسوارإعلى

فالرب4.الكمينقحئوا.الرقباةوأتيهواالجراسه

بايل.سئ!حالزعلىقاتهمايفقلأننوى

أيتها!الغزير؟"الميا؟جمنذالمايهتةأيتها13

خيطوآنقطغآيخرتلثجاءت!الكنوفيالكثيرة

أملاك:القديرالرب،أقسمميذاتها04"حيايلث

بهتافيعقيلثتصيحونكالخراد،رجالأ

الئصر.

للربالحمدن!فيد

يقؤتإ.الأرضنصغالرب9

الكونثئت؟

بمطتييما،آلسمماوالبوتتممط

الستماءفيمياهاتجتعبصتي

الأرصيى.أقصىينال!حالتويصجا

يلقطرالئرونئخدث

خزائيه.ينالريغويخرج

بالحلاد؟،يجسنذيلثتعرتمن17

ييمثاييما.تضىصصايغكل

فيإ.روص!ولازورلأنه

شضجكة،وصنغةباطقةقسبوكائه18

تبيا.الرب،!تماهاويوم

ذيلثغير!تعقولتإله9؟ليهن

جميعا.الأكوانصوزلأنه

يه،لهش!همااسراثيلوآختار

اسحة.القديرالربد

الربمطرقة

لي،يطرقةبايليا02"كن!ب

حردب،آلةكن!ب

الأقتمبلثستخفث

القماللث.ودفرت

والفارعنالقرسنستخقث21

معا.ورايهسهاوالمركتة

والمرأةالرجلستخفسث22

والضبيئ.وال!يخع

.والفتاةالفتىستخقت

جميغا.وقطبعة.والراعي23

اتهوفاالملاحستحمت

ؤؤلأتها.الأرضيىوخكاتم

1517

بابل.حلفاءإلىالكلامهذابنوجه:عل!اولولوا8:

.ه:18رؤق:الماواتإدبلغ:9

!اداىضب.الزوساصكواأوالجعاباملأ،ا:11

بعدقوتهوستزول،مق612سنةنبنوىاحتلالقشارك

بدءإلىيعودالقولهذاتاريخانفيكون585.شة

السبهى.

وقنواته.الؤاتضأى.الضشةالمياه:13

الكيل.طفحأو:حياتكخيطانقطع17:10رؤرج

استقامة.للاربخاكسبتةبديلةترجمة

.12-01:16رج:15-91

يعفوب.نصب:حرئا:يعقوبإله:91
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بابلاجازيكيمتريكمسما242"لكتي

ركع

الشرينفغلوةماكلعلىسئكايها"وجميتي

الربلم.يقو4،ب!يزن

يا!*الدمايىجمليا4بابلياعدركأنا"25

عتيلثتديأماد.الرئثيقوذالعالمئذثرة

ءصءو6كل-4

محترقاجتلاواجغللثالصصخويىينواذحرجلث

حخرولايلراوت!حجرجمنهيؤخذفلا26

الأبد((.إلىخرابايكونبل،للأساس

فيوآنفخوأ،الأرضفيالرايةإرقعوا27

ونادواالاتمابابلعلىقئئوا.ايماممصفيالبوقي

،

ووا.وأشكنار*"ويئي"أراراطممالمجثعليها

الخ!لعليهاوأخرجواقائد)عل!يهاصللهجوم

ونادوااياشمعل!يهاهم!وا28.الزاجيكالجراد

وجيوشنوولاتهاوخكامهاماداي!ملوك

فتترلز924،ع!لطايهمتحتالتيالأرفي

فيجعل،قصدةللرلثلأنؤلرتيا،الأرضى

إ.ف!يهاسايهنلا!مرةبابلأرضن

وتلجأونالمتاليكنبابلجبايرةيتؤتف03

وتصبرونتخورعرائفغالخصودب.إلى

المدينيما.برال!وأخترقبايلمساكينكالتنساء.

الكلدانيين.أرضرسكان؟حرفثا؟صكمانهاوجميع؟24

ولكنا2.الحاتوافقلاإلجا!صورةالدمار:جبل؟25

-كنعانمدنضأكلةعلىبابلتمورالكات

أرمينيامنمنطقةةمني!الحالبةأرمييا:أر)راط:27

اصكناز:.مق616سنةبابلعلىالأشوريينمعتحالفت

نهايةفيالصفرىآسيةع!أكارفاركيأصلمنشعب

.مقالساجالؤن

11.ةأ!رجةطداى28:

والقصبأو:(العربيةإلى)بالرجوعأحرقتالفلاع:32

.أحرنوه

فيهكذا:حبوبهجمعوقتمحيءقليا!وبعد33:

)،!خسبئيلقاءومخبرساع!،يلقاءساع!تسعى31

آخير!ا،غنايخذتقديختهإنيلقيلثليمو

احرتت8والقلاغ،آحتلتالضعابروإن

ئالأتما033الركحبعليهآستولىوالجيشى،بالنايى

حاذكبيدربايلصازت:إسرائيلإلهالرلث

.!حبوبه-تجمعوقتتجيثقليلوتعد،درس!ه

بايل.ملل!نبوخذنفترأكقني4

فاليغا.5اناوجققنيافناني

كالتنيتي.أبتتغني

لذايذيينجؤفهتلأ

ا.بعياتبقىماوطرح

لي"طثفهالابلعلىلتقغ5

العذالب*،ينبيخلوما

صهتون.سايهنةتقوذ

ستفكوة)تذجم!ادمييتقغ

كله،باب!نأرضسمكالبعلى

كل4،

اورشليئم.تقول

وأنتمممغلث"اخاضم:الزبفىوقاذ36

3صصو،،

ينابيغها،.وانشفبابلنهرفاجفف،للث

ومثاز،آوىلبناتومأوىزجفابايلوتصير

يأقي:العبرية.والآرايةوالسريايةاليونانيةالزجمات

الحصاد.وئتعلا

ولحىظل!يةحرفيا:يظلمهابابلعلىليقيم35:

اليونايةالزجماتفيهكذا؟العذاب.بابلعلى

يأ9(:02الاصفكوهالذيدميليغ.والآرامبة

بابلأرض.دمي!فكلأنهبابلشبليعاقب

.ى24آرج

بحرهاحرئاةينابيعهاأنشف:بابلنهرأحفف36:

غناها.رمزبانجلمياهإلىتلعغويبرعها.

.خ16؟18رخ!؟ربوثار:37
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ؤلزأر38.أحطتس!صهالاهز3وصفير*زغبم

.الأصوبكجراءويضؤتونكالأشبالي"البابلتون

،،كلءير،صء-

وامكيرهماشرانجا!!مساهيىتشتعوذ؟افلا93

يممو!.فلاألدتا،تومماتنامواثئمليعرحوا!

يردولم

يقو4-الذئيمإلىوالكباشبكالجرأفلهموانز01

."الرد!

بابل!ير

04صوص4صش41
كلفخروغيمت!مبابلاخذتكيف"

تينرغبمثاربايلصازتكي!.الأرضى

بكز؟فغقرهابايلعلىالبحرطقعص42.الأقمص

لأيباسئاوأرضامقفرةمدنهاصاهـت43.أمواجيما

بثتر.يهاتمرولاإنسانيخهايسكق

يمثواخرفي،بايلفي-بيلىالإلةأعايث44

تعا،ينالأممإلي!تتوافاولا،آبتقغماتميما

وشطها2ثاخرجوا45*تسقطأيفحابايلوسئوز

غقمب!نايىمينبنفسييماواحدكلوأمخوا،شعبييا

2تفتخافواعرائفكمتخرولأ46.الرلث

فكك.الأرضيىأنحاءفيتسمعالتيالث!ائعالت

وغن،هناكأوهناصالظلمعزشائعةتنتش!رستبما

تجيةيذلث047ذاكأوالقيلثهذاتينالحردب

أرضهافتخرل!بايلأصشاتمف!ثاأتقفاأئام

ةابابلعلىويفمف048وشط!افيقتلاهاوتسقع!

بايلي!سئقوطفرخاوالأرفيالستماوابفي!اكل

.يزأرون:حرف!:البابليونويزأرة38

:الزجماتفيءالعبربةفيهكذا.يرحواأصكرهم93:

السكر:هذاإكبالنبةالبلادةتأخذمأسكرم

.أح25:5رخ

خ.26؟25رج:بابل:41

خ.05:2ر!:يل:44

الثطل:من02،:18رؤرجةبابلعلىيغف؟48

خ.5،3:ا!ا،!ا:ارج

?-!صش

الثصمالي!مقياتونهااذيناالمدمرينايديفي

الرد!.يقو4

يسمطإصرائيلقتكباباتأسقطتفكا94

أتذينئهاأ005روالأرضيىككفيبايلقتقىالرلث

اذكرواتمفوأ.لاآذهبواثالسئي!يننخوا

يبايكم.اشرشليمولتخطرالنرتيمافيالزلت

الخخلوغطى،تعييراس!مغنالأنناخزينا51

.؟9الرثلبأقداسرذخلواالفرباءلأنوخوهنا

ف!يهاأنففاالرلثيقولأتام2لجي"ددللث5

الحرحى.يئينأرصهاكلوفي،بابلأصناتم

ولنتالسئماوابإلىبايابآرتقغتوإني3

عقايأيأجمنديقمينهناذ،تنيعةحصوئا

الرلثءيقولهكذا،المذترون

ذمإرصوثثبابلفيءصراخصوت،

يدفرالرتثهو055-البابلئينأرصيىمقعظيم

حغأنلأمه!احها.الضجيجفيهاويسيهتبايل

بذوي"تنطيقأ!.ولأصوايهاالغزير؟كالميا؟

فجبابرتهاباقيعلىتزخفالمدمر56شديلإ.

صءولىو

الإلهالرب"لان،كحيرتوتسيهم،اس!روا

هارؤسات،سمامحسكير57!تستجقيمايجازيها

يرتهاةوتجباؤولاتهاتهاوحكاهاةوحئكما

الرب"القللثياقواطيفيقوكةولاأبدئانومافتنامون

القدير.

:اهآفيالشعبعليهفيرداليبتدخلهنا94:

45آنيالكلامإلىاليويود.52آفيالربفيجب

24-:18رؤرجتبابلأسق!كا58.آوحتى

أوفتمليم.هيكلأي.الربيت:51

الكلدانيين:أرضأوةالابليينأرض:54

ح.24؟اهرخ

-ح!25:5رص!:ساسكر:57
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وأبوابها،مماتدكالعريضةبايك"أسوار8!

إلىالشمعولبتغافتصير،بالنايىتحرقال!ثتايخة

الرد!يقو4النار،.إلى-الأمموجهاالباطل

القدير.

بابلعلىالمكؤبالكلام

بنالنبي!سترايا!ارومياي!أوصىما،هذا95

قيلثجممذقيامغذقتجمنذما،تخسيابنيتيريا

كنته006يملكييما!الرايعيماالح!ش!فيبابلإلىيهوذا

علىالكلامجحيغيحتويواحدممتاصبفياررم!

ي!رايا:ارمياوقاك61.ببابلتجلائذيالش!ر

تتلؤ"أنفأحرصى،بابلإلىوضحثت"إذا

هذاعلىتكلصتأنت،الرلتأيها:62ءوتقوك

ولاإش!انتسكئهفلا،تسخقةأنالموصعص

فرغت:متى63-أبديةخرائمتيكونبل،تهيحه

والميماحجتراب!فاربط،الكتالبهذاتلاو؟مق

بايلتغرق!كذيلث:وفل64،الفرابوستطفي

عليها،.الزب4جل!بهائذيالمئرين،تقومولا

ارمياهكلائمفناإلى

صهوأمينارمباصديق،باروخشقيئهرصابا95:

،مق495سنةةلصدتباالرابعةالنهفي!32:12ق

فيهكذا:صدقباءبابلاحتلالبمدصنة05أى

زهبهل.صدقياقيس:القديمةاليونانيةدما.العبرية

سرابا؟بإرصالاحفىأم،موقهليشرحبابلإلىصدقيا

معفولان.الأمران

21.:18رؤق:تقومولابابلتزق:،6

؟ا.أ-:93رجتا-52027

،ا-13ا:36أخ2؟18،26-34:25مل2

.17-21

إلىكم04نبحد:بخة.احة21رج:صدقيا:؟

52و

أ!رشلبمسقوط

.7ة25-24:18رمل2!!.-4؟93)ار

31(-8210،27-:25مل2

وجمشرين.إحدىآبنضذقئاكالن52

فىمتةعثئرةإحدىومفلث،مقلثحينستة

هص!ء،ءر2

ينإرميابنثخمبطلامإواسم،اورشليتم

غيلالرب"جمثقماعيتيفيالثشوغيئ02"يثتة

صالرب،كضبألارحدثوما03"يوياقيمالميلث

مينالزلثتفافمأنوتهوذااوزشليتمسمكال!على

سء-وجههص.أمام

بابل،لجثنبرخذتض!رعلىصمذقياونقرد

العائير-ءاليوموفي،مفيهإينالتاسيعيماالس!نيماوفي4

جميعيغتبوخذتضرزخصالعاشير!ال!ثتهرين

خوته!وبنواوحاضروهااورشليمعلىج!يوشي!

إلىلحالحصارالمدلثةفدخل!05الم!ارلسى

وقي6صدقئا.للميلثعشئرة"الحاديةالسئنة

الحوعألحتا"الراجصالمث!هرينالتاميعصاليوم

ثغرةضتحوا7،يلشحدبخبزيكنولماتدينيمافي

وجمبغ"!ذقياالقيلثوهرلت.المدينهس!ريىقي

شيبنائذيالبالبطريقينليلا،الحنود

كلصلى
القيلث،بستال!ينبالقرلبالسوزبن!،

ضلبم.أومنالضب

ح+3:ارج:يوياقيمعملثلحا:2

العاثر،الثهرمنالعاشرالبومفي؟التاسعةالشةونط:4

.مق958الأولكانونشونهايةأكلط

بداية.حىالحصارطال:عثرةالحاديةالستإل:5

.مق587سنةصيف

حزهـاننهايةأىالرأجالثومنالئاصعاليوم؟6

.مق587

لاطربق.ح93:4رجةالسورينبنالذيالباب7:

.:البابيون.خ4ة93رج.العربةطربقأو:الأردنغور

.ح4؟21رش!
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طريتيفيوذهبوا،بالمدبثةامحيطونرالمابلئون

الصيلثالبابليينججثىفتبغ8.الأردن2"غويى

غنةتمرنحيث،أريحاشئهلفيبيماتجقواحثى

إلمطوأصعدوةالمللثفأخذوا9،جي!ثيهجصيع

عقيهخكتم،"حماةبأرضيزبقةفيبايلتللث

رؤساءجميعوذبغعيخييماأمامآبنيهذبحبأن11

وتيدةصذقئا!كيتيتقأثم11،زثقةفيتهوذا

وستخنهبايلإلىب!وجاءنحاسينسيلم!يقتيني

كصته-يومصإلى

الخاسيى،الشئهرينالعاضيرصاليوموفي12

قيلثنبوخذتف!ر"لمفلثغشئزةالتاسعةالسمنيمافي

وؤزيرالشرطيمارئيس!نبوررادانجاء،بابل

كل،

الرب"هتيتواحرق13.اورشليتمإلمط*القيلث

فيالأشرالتبيوتوجميعالميلثوقصر

+،ء،د

اسواركلمغهالذينجنودةوقذتم"1.اورشليتم

تبوررادانوسبى15،بهاالمحيطيمااورشليتم

اللأجئينوالهاربين،المدينإفيتقواائذينسائر

ير،+ص

وترك016"صالصناعين؟الضهروساير،يابلإلى

كرامينالأرضيىمساكينيننبوزردان

الئحاسيأعمذةالبابليونوحالتم17.وقلأحيئ

الزب"،تيحبفيالكبيروالخوضنوالقواجذول

القدوروأخذوا18.بايلإلىنحاميهاكلوحقلوأ

ل!

والصحونوالاوانيوالمكاكينوالرخموشن!

تيبفييلج!اد؟تستعملائنيالأدوابوجميغ

.ح5؟93رج:ححاةبأرضربلة.9

.12:13حزرج:صدقياعشفقأ:11

التاسعةالسنةفيالخامسالشهرمنالعاشراليويمد!:12

وزهـالملك..587سنةتموزفايةأكطفيخذنصرعتنرة

حاثيةمنةبديلةترجمة.الملكأماميقف:حرئا

الملك.

والس!كاكبنوالضجايراطسوثأفا91الرب".

ءر"،

كلوالاقداحوالصحونوالضناراتوالقدور

رئيسىفأخذها،والمضتيالذقبضنوعاب

ائتيالنحاس!مصنوعابوأخذ،02المث!رطإ،

وهيئ،الردثلبيبسمليمانالضللث!تغها

غشترالاثناوقواجماةالكبيروالخوضىالغمودالب

وكان021تورنلايخيثالتفلينوكاتتثورا

براغاغشئرةتمانيئالغمودينينكلطول

أرقيوثخنهذراعا،عثئرةآثنتيومحيطه

نحاميجمنتاجوعلييما22أجودتوهؤ،أصاج

التاجوعل،أذرعخئ!ىالواحل!صالتاجآرتفاع

نحاسى.ينوالكل،خولهاينورمانحبيكة

وكانب023والرئاناتالئانيالغمودكانوكذلث

الواحد،الجافباعلىؤس!عينسمتاالرمانات

ينالواحد؟الخبيكيماعلىمثةالزمال!ومحموع

خولها.

الاؤكالكاهنس!راياالشرطةرثيسىواخذ24

الرلثتيمبأبوالباسنوحرالئانيالكاهنوضفنيا

كاناتذيالخصيالمدينهينوأخذ25.الثلاثة

حاشييماينيىجاليوسبعةالحئلإ،علىقيما

قائدسيروأمين،المدينإفيوحدواائذينالميلث

ينالفحئدينيجلتحقأكانائذيالجشي

فيوحدواالأعيال!ينزجلاوسيتين،المث!عب

الشرط!رثيسنبوزرداناخذفم26المدينيما،

.9:8ملأق؟الرببيتأحرق:13

.25:12مل2،خ93:9رخ:الصناج:15

الآيةفيلماتردادلأخياالأرضفقراءمنبعفاةحذت

اللاحقة-

15-37.:7ملأرج:والقواعدالنحاسأعمدةة17

ح.7:04املرج:القددروالرفوشت18



52إرميا2201

فضربهم2كا7،رئلةفيبابلميلثإلىوساقهم

وسبى.*حماةأرضيىفيهناكوتتلهمالتللث

ائذينعذدوكان28.أرجمهمينتهوذاسمكان

لمئيه!8الستابعيماالستنهفينبوخذتم!رسباهم

وفي92.اليهوبينوجمشرينوثلاثةآلالتثلاثة

ثمانياور!ليمينسيىكشرة*الثاجمنةالشيما

الثالث!السئن!وفي03.شخصاوثلاثينوآتتينيثة

رئيسىنبوررادانسبىلنبوخذنصر"والجشرين

كلءصص،

اليهود.ينوارتعينوخمسةمثهستتغالرطإ

وسيتآلالتأرتعةالقسبثينعذدضجميوعفكان

.مق795سنة:فبوخذنقر!الملكالسابعةالسنة:28

92.قآ.الأولالبيذلكوكان

ذلكوكان.مق587سنة:عثرةالثامنةالشةفية92

إثافي.اليى

،582581-صنة؟والعثرينالثالثةالنةفي؟03

نأنعرفولكننا،الثاكالبيهذاظروفنجهل

السنة.تلكفيوالحمونبينالموآبيينمنعدداسبىنبوخذنضر

ال!بيوالئلاثينالس!ابعةال!نةفيوكان31

ينوالعثرينصال!اجفي،يهوذ)مللثيوياكين

ورءإلث"مرودخأويلأن،غشتر،الثانيالشهر

أ(حتبمتيينوأخرتجههيوياكينغنعفالابل

مق3أعكعرشهوجعللطيؤيكلامكلقه32

وخمير33.بايلفيمعهالملولث!ائذينعروشيى

علىالالعاتمبتناؤذوتقيئسيجييماثيالتيوياكين

تهوكاتت4!حيايإ.أئامكلالمتيلثمايد؟

،لأؤتنيالقيلثجمندققته!طى!ا!ةغلاؤد

.وفاتيماءيومصإلى،يويإفييومءكلبحاج!

.35-27ة52فى2رخ:3134-

منوالثرينالاجفي،والثلائينألابعةالنة31:

.مق561سنةآذار-شباط:عشرالثاقالشير

،-24:0117مل2ر!:يوياكين

مردوخةرجلأو،مردوخأويل.خ24-22:37ار

561-056.بابلملكوكاننجوخذنضرخلف



إومياهراثي

مةالمقلى

يدعلىأورش!ليمتدمير:واحدموضوععلىتدورالكتيبهذافياتيئالخمسةالأناشيد

وكأنهابدت،مستقلةكدولةصهوذامملكةأنهتائتيالكارثةهذه.مق587سنةالبابليالجيش

ثابتةستبقىالملكيةالسلطةلأن،الأبدإلىبعدكيملكنس!كمنواحد:لداوداللهوعدئعارض

16(.:7!م2)رجبيتكفي

ث02:)3:وفظاخآلاممنا-لصارهذارافقوماالمدينةحصارعنالاناشيدهذهتحدثنا

المدينةسقوطعن،9(ة4-5؟91،4،ا-12ا:4:15،1:11،15،91،2

02-22،:213-2،9؟،4-.أ:)1؟الأمهوضياعالهيكلوحرقوالنهبوالسلب

التيأورشليمعزلةعن،9(:5،18،2-3،7:)1:والعبرديةوالمنفىالسبيعن4:125

الأعداءهزءعن17-21(،)1:2-9،يعزيهامنوجدتفا،الجميععنهاتخلى

12،:)1والدموعالألمعن61-63(،46،،314:،72:15-16،:)1

بها:والإقرارالخطاياعظمعن48-94(،ا-2،01،18-91:3،91:

إلىالدعوةعن14،18،25،3:42،4:6،13،5:116،)1:5،8-9،

الإفمانينتظرأنخير:والرجاء،21-22(:06،4-21،3:66-22:)1:الانتقام

26(.)3:بالصمتالرلتخلاص

مرواالتيالمؤلمةأثالأحلىيتذصون،بأورشليمحلتاتتيالكارثةنجعدأحياءظلواائذينإن

سيعودولىولكنهم؟عدوشعبهالرلثكانهل،اتمآسيهذهعنالمؤولهومنمدرفةو!اولونبها

جدبدةهي.نزوللاأبذاومراحمهننقطعلاالرلث"رأفة:هاتفينبخطاياهمويقرونربهمإلى

22-24(.)3:".نفسيتالتهكذا،فأرجوهحظيالرلث!أمانتهأعظمفا!باحك!!

فيجاءلمابناءالنبيإرمياإلىالمراثيالمسيحيالتقليدوبعدهاليهوديالتقليدنسب

كعبتأنهاهو،فيهشكلافما،عيرهأمالمرافيهوكاتارمياكانإذأولكن.35:25أخ2

.مق538سنةبابلمنالرجوعتبلنشرهاالث!عبلأن،الأحداثمنقريبوقتفي
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أل!دث!ليم!اح

وحذهاجتستتكيف

يالنا!يى.الملأىالمدينة

بغتةكأرمقةصازت

الأتيمفيالعظيمةوممب

البفدأد!فيال!يدة

.الجزييما!تحتصارت

الليلفيبكاءتبكي2م

خذيها.علىودموغها

لهائغرقيلأ

.مج!يها*صجميعين

يها"غدرواخلايهاكل

أعدا:.لهاوصاروا

(لبؤسيمقتيهوذاس!بيت3

العبودئة.وشيآة

الأممبينسكنت

راحة.تجدولا

أعدا،وهايهائحيط

لها.تهرلتولا

نواخءفي!هيون!طريق4

أعيادها!.مجضمرأحذلا

إرميا!مرافط

قهجوزي!أبوا.يهاجميع

يتنقدون.كهتتها

ضتحستراثصماياها

قرالؤ.فيوهيئ

أسيادا*خصوههاصار

3ثرافيوأعدارها

أذئ!اائذيهؤالرب،

تعاصبها.لكؤ

الن!ئبيإلىسارواصغازها

الغاء.وجيماأمام

صحهتون"يئبغنزال

بهايها.كل

كاياثلرؤسا!وها

قرص!.تجالا

لفمفؤةولاهربوا

الالارد.وجهأمام

الآنتتذكراورشليم

وضياجمهابوسيهاأتامصفي

تها*عرماجمبغ

المذم.أئامئنذ

اخصيماتدفبوقعت

حرفأولانبمحىأبخديةأناشدأ-،فة101

يقابل3()منمقطعكلومن4(،2،)1آيةكلمن

.ح9:2مزرج.والعثربىالاثنينالعبريةالحروف

المقدسالكلنابفيالحبرىالنصيبدأهكذا:كيف

.17ة48ار؟21:ااشرج

الذينالغرجمبةالثعوبإلىإشارةةخلاخها،محبها:2

تتدأنوفضلتعربسها،ضبكعروسأورشليمأحبتعم

بها:كدروا.2،2:4:أهور!الربإلىلاإلهم

يهوذامملكةعلهمائكلتالذينالئعوبموقفإلىإشارة

نأالمحريونخاف،588/587صنةالبابليالهجوموت

أورضلبم.فىفيالعدوثاركواالادوبرنأما.يتدخلوا

بعدفيماوسيدل،أورشليمفيق!مأقدم؟صهيون:4

أورشليموعلى،الهيكلفيالذيالمكانعلى

الباحتفالاتإلىإضارة:موعدأو.أعيادهاكلها

أورثليم.هيكلفيالربليعبدالحجإلىالاد

المجد.قةفي:أيأصياذا:5

نرجمة.بامرأةأوبفتاةأورضليمنئبه:صهيونبت6:

.صهيونأوشعبميونمديخة:بديلة

جمالها.أوكلأحبتطجميعأو:لهاعزما7:



إرجماامراثي

أحاأنخدهاوما

إليهانطرواخصوئها

س!قوطها.علىفضجكوأ

ل!وصص

،كيرااورشليئمخطئت8

+!نجسيكضيءفصازت

ازدروهامكرم!يهاجميع

غوزتها.رأوالأنهم

فتتهذتهيئأمما

وجههاخخلاوغالت

بأذيايها،غيقتتجاسئها9

قصيرها.فيفكرتوما

رهيئا،كانسئقوطها

لها.ئغر!طرلا

صيركل،

مذلتي،إلىرب!ياانظر

03آشصالغاؤلأن

تذوالغاوتستط.ا

لها.عزيزكلعلى

تدخلوناأتتم1زأب

،4المقد!يىقيكيهاإلى

يدخلوالاأنامرتكنت

للث.ءتجمعفي

تنوحونشعيها"كل

طعائا.تطفبرنوفم

لهمصمائقايضون

1525

الرمق.س!مابما

وتأئلربيياانظر

ذليلة.أناكيم

الطريق،عابريويا12

وتأئلواأنتتمانظروا

ككآتتي،كآبإينهل

أصاتنيائذيهذا

الرب4بهزماني

حذ؟غضحبإ.يومفي

ناراأرسلالعلاءين13

فيهافسترت"جمظاميإلى

تخا،يرجلىتد

الأرضيى.إلىوقغنيفا2

غليقةمهجورةتجعقني

وليلا.ضهالرا

ييرام!،ذنياضتا4

خبكها.ويتلإ؟

عنتيعلىفثقلت

عزيمتي.وهدت

الأيديعليالرب4وضع

النهوضي.علىأقوىفلا

جميعاشعبي3أبطاأ

الرب،.عقييمتقكتم

جيثئا،عليذعا

الطثفيالمرأةبحالةالصورةتذبهرناةنج!كيء8!

؟ى1202،15:91لارخ،الولادةبعدأو

.02،18:6،36:17-7:91حز

لاالذكطالمكانأوالمفدسحرفا:المقدسهبكلهاة01

؟51:51ار؟أ:97مزرفي،الكهنةإلايدخله

3.ت25حز

بعدالإنعانمنيبقىماآخرالعظامةعظاميإلى:13

خربة.أو:مهجورة.أعماقيإلىتعنيوالعبارة.مونه

معاصيةراف:اليونانبةقأو:نيرأذنويىشد:14

عل.لأعداقموعذاحدد:حرئا؟جيثئاعليدعاة15
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شئافي،ب!ليخطتم

يعصرةقيكماوداسى

تهوذأ.!متالعذراءعلى

أبكتيأنافها16

الا؟موع.تس!جال!وعيناممب

ينجش!نيائذيالمغري

عتي+كثيراابتعد

شيثكلققدواتئئ

غليئ.تغلتوالغاؤ

يدياصهحونبسطت17

لها.مغزممنولا

يعقول!بنيعلىالرد!امر

ضولب،كلين2أعدا

تيتفماوزشليئمفصازت

تجاسة".كله2كشي

3،عادإلهالرل!18

أمرةعضيتليهئي

الحثعودبجميغياإسقعوا

بتي.!إلىوانظروا

وقياقييختياني

الحئثيص،إكذقبوا

يأحئائي"استنخدث91

نجذقي.فرقضوا

وشميوخيكهتتي

2واإريامرافط

المدينيمافيماتوا

طعاماتطلبونوهم

زضقفم.إض!ئذوا

جمحتتي.إلمطربياانظر02

مرارةامتلأتأحشائي

ضذريفيمضطرد!وقلبي

عقبلث.تقردلثلأتي

ال!متيفقتلنيخرجتإن

يالموقي.أشتةالبيبفيوتقائي

يرأنه!أتتيسممعوا،

أحد.عرانيلها

قرحواأعدائيجمبغ

.بأنزلتهااتتيين!تجتي

،ب!!وغدت+يوئمأين

!-يثلىأعدافيتصيرأن

?-دأ23 اماتلثشرهمكلحضر

.-ييفغلتك!حابهموافغا!

ذنوييسجميعجزاء

غليك.فقلبيطاكنواحي

أ!رشليمعقاب

الرتثغضحبغالى!ضي!24

،يالطلامضه!ونيت

الأرض!إلىال!مماءجمنوزمى

.8!آرج:نجاصةكله:17

.ح2آرج:أحبائي:91

به:وعدتيوم.احمع:السريايهمعأوععوا:21

؟-2ات5،2!تايؤ؟6؟سا2،3!:2اشرج

السريانية:في.باليرمئأفماحرئا؟يومأين.5:18عا

يونا.اطلع

.اح:أرج.أيخديث!يدالثافيالفملة201

:.اصرائبلفخرأو:اسرائيلأجمماد.احتأرج:كيف

وكان!عائاالمرشكانةتديهموفى.وهيكلهاأورشليم

الماءكانتإذا-قدميهعليهيلتي!وضعإلىيحتاجالملك

لأ-؟99:5مزرفيقدميهموطىفالأرضالذعرش

صهيرن.جلقد!يه!وطىهناأما35.:هث
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.-ئيلإسرايربطيأ

3ترقدضييماموطىيذكزفلبم

نحقسييما.يومصفي

شتفقبما،يلالردثأفى2

يعقولتثبيئمماكن

الأهـفيإلىذكغيطيماوفي

.يهوأشت!حصون

وهـؤسايهـاالضمقك!وعلى

تعتته.الزلتأنرك

جذ؟غضيل!فيخالتم3

تؤ؟.منلإسائيلما

2الؤراإلى*تمبتةزذ

القاو.جماتهةص؟ك!

ناىاتعقول!تنيفيوأشغل

خوتها.ماأكقتملتهبة

كغذؤقوستةشتذ4

سهامهوطيتميييماوستلأذ

لناصيئءكلوأتق!

العيونو.تشمتهي!

صحهمونبئبمساكنوفي

كالنالي.غيطهضب

كغذؤالردثصاز5

شخفااشراثيلوستحتق

دئزهاقصوليهاجميع

خصوتها.لهاوخرلت

تهوذاتئبوفي

،،

والانيناصنوا!اأ!صنر

جنييما-"سياقيأزاك

حت!ط!.ذعائموقؤض!

شعتةالردثأنستى

جمهتون!فيوالسئبتالعيذ

والكاهنالقيلثوت!ذ

غيطيما؟جاهفي

مذدحه2الرصسء7

.بسييم

.المقدسجي!غنوتخلى

قصويىهاأسوازستئتم

الغذؤ.تيإلى

الردت!ي!بفيفقتفوأ

عيد.يواصفيكما

ئذفرأنبفىاشققحذ8

ص!هيؤن.بنصبأسوار

يذ3زذوث!االخيطما

مخفايمحقهاأنعن

والحصونالأبراقيفأبكى

جميعا.ذبلتحئى

?غاص9 ابوابها.الارضيىفيصت

أقفالها.وحطمدمر

الغرتإ"في4وهاؤساوتيكها

1527

.يعقوبماكنةحرف!.يعقوببنىساكن

مجموعةهناوممئل،إصرايلسبهوجدب

!والعونالبركةبدهيابين:بمبنه

أورشلجمهيوظلته.مظلته:حرفئا:سياج

شعريةشميةالجنةتخة.اا!9عا8؟:!ا

وأتميكله3.ة3يؤ؟24:6عدرجكنعانلأرض

الموعدمكانةالعبريةفي.اللاتينيةفيهكذا.مقامه

خ.4:ار!

وأتعلبمأوشربحةلا.الأعمببن:حرفئا:الغربةفية9

:هناك.قل.القهمنالكاهنبهيتكماللهعندمنقول

المنفى.أرضفيأي
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،!اك*شتريعةولا

ترونلاأنبيارهاحئى

الردث.عنل!منرويا

جمهتونيث!بشيوفي

صامتين.الأرضبعلغعدون

ث!زؤوسيهمعلىزماذاألقوا

،بالمسوخواتزروا

لمو

تخييناورشليتموعذارى

الأرضيى.إلىرؤوسحهن

يهكلص

عيناقيصالدموعين"كلت

قرازة.امتلأتوأحشاثي

الأرضيى!علىآشتهحتكيدي

".شعبىيئايخرالب

-ص?كا

علييماغيئالاطفال

المدينإ.ساحالبفي

لأضهايهم:تقولونا2

والماء؟"الخبز"أين

؟ص

كالخرخىعليهماغميئ

المدينيما،ساحابفي

أرواخفمفاضتأو

4ء

امهايالماحضالبفي

واشبفلثأضفلبيماذاأ3

لم،5

او!شليتم؟ينصتيا

وئغريلث،يتخيكتن

إرميا2مرافط

صهتون*؟يتأعذراةيا

له،حدلاكالبحرخرابلث

يميلب؟ائذيففن

للثراوا4وفيأنبيا14

.*والباطلالكذدبرؤى

إثملثعنكشمفوا

ستثيلث.غنلثلتيردوا

عبئازؤافمكانت

وأوهاما.وأكاديحت

يالكفيزعليلث"ايصقق

العايرين.جميغ12!ر

4ووستهم"روتهرونيضفرون

لم4"

اورشليتم.ينت!على

القدائنأجملاهذ؟

مي?
كلها؟الادضيىوتهخة

تفتحونأعدائلثجميع

تهكما.عليلثأفواههيم

شيفاهفم!وتقيبونيصمرون

"ابتلعناها!:ويقولون

،انتظرناةكم-يو!!ا

".ؤنراةنلض!هوالآن

قصدةماالرل!فعلأ7

بهأوغذمماؤلفتم

الرمالإ.-قديممنذ

وكانوا.الحزن*مة:رؤوسهمعلىرماداألقوات15

ئيابهم.!لحز!نأيضا

قياىخارتأوالأرضعلىانكبتكبدى؟أ؟

أمتىأوضعبيبنت.اليأسحافةإلىالأمورلىووصحلت

؟خ!-:أرجالحيية

ش!.6:ارجصه!ونبنت:13

لأالرئ!ظاهرحالةأى:الطلاءأوالباطل!14

حققما.

وأحقبمهدثةعلامات:رؤوصهميرونيصفرون:،1

مزعلامةهنا16(.؟18)ارمصطنعة

89010.25،:22مزرج

كبرباء.ترةأكاقرن:حرمئا-شأن:17



3و2إرميامراثي

شفقة،يغيرهذتم

العذؤبلثفأشقت

!صص

خصويلث."شانواعلى

18،.:

،الربإلىعالمابهاصرحي

صمهيونآيض!أسوازيا

كالنهردموغلثأسيلي

وليلأ.نمازا

راحة-نفستلثتعطيلا

عي!نيلث.حدقةتغمضيولا

الليل،فيزنمياتومي9

!ير

الاولىالظلامسماعابفي

كالآشقلتلتاسكبي

الردث.وج!قبالة

كفيلث"إلييماإرقعي

أطفاللث.يخيا؟وتضزعي

لم

الجوجمنعيهماغميئ

.شارغتملرأسفي

ير?صكل3،
وتامل!ربياانظر.

هكذا؟بأحدفغلتهل

ثمرتفن:مهاث9اأتأكل

حضنض؟ائذجمقأطفالهن

والنبيفىالكاهنأيقتل

مفلإسيلث؟تضبفي

والثتيخعالضبيانطرخ21

الخموارعصثفيالأرضيعلى

جميفاوفثبانيفتياتي

ال!ي!يخدستقطوا

غفميلث،يومصفيتتفت

ضتفقإ.بغيرودبخ!ت

ضودبكلينالردثذغوتو22

عيل!.يومصفيكما

تنجو؟منغضبلثيومفي

الحيا؟؟قيل!علىتبقىتن

وربيتهمخضنتهماتذين

.غذؤيأفناحئم

ورجاءثوبة

البؤيىزأى"زجلأنا3

كضبه".عصاتحصت

ظلقةوأدخلنيقاذني2

.شرفيهايمنلم

علي"تذةيمد

وللا.نهاراويعياها

وحئديتحميأتق!ا

جمظامي.ليوقدثئتم

وأحاظتيحاضرتي5

وتمنتقيما.بقرالؤ

الظلمابفيأدكنني6

9152

تلبأممط،صرخقلبهم:العبريةفي.أ!رخي:18

أودشليم\صكمان

الملاةإلىإشارةةكفيكارفعي:91

ح.2؟28مزرج

ح.4:ارجعيدبوبمنيكما22:

ش:ر-ل!!أ.!حتارجابخدينثيدأت30

إناذملامحفيالمجداثبأوالثاعر،هناينكم

الله.كضبعصاأيةغضبهعصا؟الثقاهيعرف

؟9:3خررج.-وحديعلىيدهأو:علىيده:3

،7:13صمأ،2:15تض؟15ت2تث

...الخ17؟24صما
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ء.قديمينكالمرتى

أخر!يثلأحت!ني7

عليئ.تيديوأثقل

وأممتغيثأصرخ

صلاتي.فت!ئمذ

بالججا/قيطرقيستا9

مسايكى.وعوقي

كالالتليتكمنا0

كالأسل!وتختبى

وقرتنيطرترأضسل11

ؤحيلأاوجغلني

ونصمنيقوستهاشذ2

ي!تفمه".قذفا

خرقاكلتتيإخرن3

جعته.بسيهام

ير-وضحكةةآ!
يلشعودبصمر!

ا?

وليلانهارالىااغنئة

مراراتجر!ط

عفقما.أاروافما6

أسنانييالخقىهشتم

الرمادفيوممىغني

ال!لامهعن*بعذت17

القناء.طغتموتسييتا

عنفوإنيلازال:فأقو184

الردث+فيوزجائي

مراق

وأالعبريةالمخطوطاتبعضفيهكذا:للثعوب.14

شعبي.كل:التقليدىالعبريالنص.الربايخةفي

(،العبربةفي)كعاأنتأبعدتأو.أنابعدت:17

القديمة:الونانيةفيأوكعاالربإلىالثاعرنيوجه

أبعد.

إلىميا3

وضياعىبؤسيئكرب91

وغلقئم.لمطترارة

نفسى.تذكرطالما02

دايخليقي!حنخني

قلبيفيهذاوازذد

.رجاقفاءشتعيا

تنقطعلاالرلتإفةوص22
ر

.تزو4"لاابذاومراحمه

،صباحكلجديدةهي

أمانتك!اعظمفا

فأرجوةخنهىالرب،34

نفسي.تاتتهكذا

ينتطرة،لقنصايحالرب"25

تشتاوقهالتيللتضيى

الانسانلمصص.ت.أ.ه.ءد26
يسطرءدحير

،بارنياخ!الرلثخلاص!

أنصتهلى.ص27
يحملوحير

جمباة.منذ!ييرة

وتسك!توحدلميجلإس28

عليه.نيرةيفععندما

الترالبعلىبفمهينخني2

الرجاة.تجذأنآيلأ

،-تلطمهلقنخذةيعطي03

.تعييراتحث!تغأنوتقتل

تتخلىلاالرلت31

وبعضعبرىمخطوطفيهكذا:ثروللا:22

.نزوللأةالتقلبد!العبريالنص.القدبمةالزجحات

26؟:اهرجللمعاكاتيشفعأينيرهيحمل؟27

92-03.:اات

93.:هتق:يلطمهلمنخدهبعطي03:



ثيمرا

الأبد.إلىدايما

تحنوعاقتوتوفهؤ32

!ص

فيإ.زاكثزبحم!!

ئذذلاقلب!كلينلأثة3غ

البمثتر.تنييغذبولا

الأرجلتحتان!حقإذا

،!الأرضيأسرىحميغ

خقهأحاضرلتأو3

العليئ،وجهأمام

ه،-صوحيهم ظلما،علهص"أ36

الرب؟؟يرىأفما

ءفكانتاكائذ.س+
يمما!!

الزلت؟تأمرأندود!ين

الغلىقمصيخأأتا8!

والخير؟الشتزيخرج

الأحيا2يتذفرفلماذا93

خطيئة؟علىعويبواإذا

ونختيرهاطرتنالنفتحن04

الرد!.إلىؤدرجغ

واكفناقلوتنالترغ41

السسماواب.فيالتإ،إلى

وتمردنا،عصينانحن42

كقرت.مارلثياوأنت

وطردتنا.يالغضبتستزت43

أصرىةبدبلةترجمةبهوذا.أرضأي:الأرض،3:

الأراضى.منأرض

.9!33!زرج:فكانقالالذيمن:ل!

.اخ9؟2رجاللهإلىأكفنانرخ!:ا،

ح-6:ارجضعبيبنت48:

إرميا3

قتلتنالغيرش!فقإء

"-44،5

كثيف!يسحابهسير!

الفملاة،تسمغيئلأ

وأقذازاأوساخاجقلتنا45

الخئعولب.-جميعبين

فتحواجميغا6"أعذا،ونا

هزءاعليناافواههم

والهلاكالرعحببناحل47

والخرال!الؤماروحل

دموعأنهازتسيلالبعيناقي

."شعبيبئبآئ!ميحاقيعلى

اثمطاعيلاتدتعالقعيناقي94

ليراحةولا

الرب4ششرلتأنإلىه0

الستماء.ينوينظر

اءالبكاينتقرختاأ!عي!اي

مدينتي.تنابعلي

كعصفورأعدائيإصطادني2

ستتبم.بغيروايغضوني

الحتفيخثاطرحوني53

.حخرا"3علىوذحرجوا

رأيي،قوقالمياةفاضت54

"ققكت((.:نفسيفيوقلت

ر!ثياياسملصدغوتد

3101

القريبةالمدنعلىيدلعبركماتعبيرةمدينتيبناتة؟ه

بها.والمرتبطةأورئصلبممن

عليألقوا:بديلةترجمةحجرا.ع!دحرجوا53:

.حجارة
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الححت،أعماقيين

اذتلثتححمثولاإسقغ5

استغاثخإ.3يداعن

أدعوكيوتمإقترلث57

تخ!"."لا:ليوقل

زبلميامعيخاضمتآ58

حياقي.وافتديمت

كل--أ95
ظلامتي،ربيارب

.8يائصافيفاخكئم

كلهآثمقامهمرأيمت06

على.ن!ايهموجميغ

رلث،ياتعييرفمشمعت

علىن!ايهموجميع

وأفكازفمالئعتدينكلائم62

وليلافهازاعلى

قيامهنمفيقعو؟همفي

كل!

لفم".اغنتةتراني

زب+ياشزارهم. حا.،6

أيديهم.أعمالييحدمتب

"غشاوةقلويهمعلىاجغل5

لعتتكءبهئموانزذ

ءص!وص266
وايذفميغضيلثاطرذهم

4و3إرمبامرافما

رب2.ياستماوايلثتح!بين

سقوطهابعلىأو!شميم

الذقحبأغتركي!"4

الخالم!الخضاروتغير

المقدسه-الججارةوانهاتمز

ء".شارعكلرأسفي

،اليهرام+جمهتونبنو

يالإبريز،ونونالمونىوهم

آن!ئحستبونك!

خرافي!تذاصتقئها

آوىبناتحثى3

يصغايىها.ثديهاتعطى

فقاسية8شعبيبنمتأما

البر"ده.في"النعابمجمثل

الرضيعيستانتلضق4

العط!مي.منبحنيهيما

خبرأتطفبونوالأطفاذ

يهدئرة.يعطيهمتنولا

الطئبابياكلونائذين5

،،
الطرقابفيجوغاماتوا

الحزير!فيترتواوائذين

.،المزإيلفيالالعامي!ثمون

أنت:القديمةاليونانيةمجبأوبإنصافيفاحكمة95

لإنصافي.حكت

أغانيم-فيمنيأونت:لهمأغنيةترافي:63

عميا+.فلوبهمأجعلأو:غئاوةتلوبهمعلىإجعل:65

كيف:.اح:ارج.أبخدينثدات40

كنوزأولأئحنى:المقدسةوالحجارةالنضار-احتارج

الضاخأورشليممجدإلىرمزثانتاوهي،الهكل

2؟ا.رج

صيون.فيبقيمونالذينأوتصيمنبنو:2

اتقليد"يتير:النعام.ح6:ارج:ثعبيبنت3:

يحضنهفلا،الثسىفيبرخمبيضهيزكالنعامأنالشعبي

.16-ا93:4أيقالأماتكحاثر

أكما:المزابل.الفاخرةالثيابق:أوالحربرفية5

العامة.المزابل



إرميا4مراتي

شعبيبئ!بجمقال!6

،-سحدوتمجقال!ينهأي!

تحطؤفيافقذتتاتتييللذ

التإ.تدعلى

الئلجعينأدقىشم!ان!ها*كان7

اللمزم!نبياضاوأكثر

القرجالب،ينأجح!اماوأزهى

كاللأرؤزب.تشتريهمولون

السئوابينأكثرآسؤ؟توجوههم

ال!وارعص.فيئعرفونفلا

بيظايهمتصقتجلوذفم

كالخثتبم.وتبستت

ف!يهايالسسضالقثفىكان9

.با!وعالقتلىمقخيرا

ص-صص2

بطعنةمائوااولئك

الحقل.ثمايىئقدابين

الحنوناتلمالئساءاحثى0

أولاذفن،طتخن

طعاتا"لهنفكانوا

شعبي.بنببمإفي

غيظهالزب!حقق"

غضبهجاةوضث

3301

صمهمونفينازافأشعل

و،ص-ع

اسستها.اكلت

!ذقوالمالأرضيملوك12

العاتمسمكانولا

21والأعدالطغاةأن

أوزشليتم.أبوالتتدخلون

خطئوافأنبياوهاا3

،الآثامارتكبوأكهضها

الأبرايىدتمسصفكوا

المدينةوستطفي

ال!ثئوارجفيكالعميالط"!تاهوا

،بالدمتلطيخاوتلطخوا

أحدتتخملفبم

."تلايبمتهتلص!نأن

!سالأنيأيها"حيدوا:نادوهم1ه

لا.تلمسوالاجيدوا،جيدوا

الأقمص،بينوتاهوافهربوا

أحذ.ئصيهئفملمحتيث

شتتفمالرد!وجة16

إلييم.تنظرتعودولا

للكهتيماإكرامفلا

،ص!

يالشيوص!ص.زافةولا

؟2425-ة91تكرج:سدومدمار:6

لمأو،اللهيدعلى.14ت23ار؟7،01:اأش

،.الخوف)منالأبدىكلؤلمأو،بشريةبدلحدخل

كرسواأناسعلىتدلالمقابلةالعبريةالكلمة:شئافهاة7

5(.:13قض2-8؟:6)عدنذرفيللربحياضهبم

16(.:33تث!94:26)نكالأمراءعلىابضا،تدل

بثرتهم:العبركماالنصفيتصحيحإلىفقستندترجمئاأما

أوردنهم.:أو

النقليدية.الزجمةهيهذهطعاتا.لهنفكانواة01

يقولونك!اوالخفاش.خفاشالهمصرنبديلةئرجمة

؟57ت28تث؟2+:2رج.الأولاديأكل

.5:01حز

نأنعواكالبرصالحكامصارةملامهبلسىأنة14

،اهآرجالطهارةتراعدعلليحافظواثابهميلمسوا

33.؟35عد
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عيونناكتئاكثت17

الغولإثآنيظايىيهني

ت!قثناأبراحنامين

تنجد.لاامبما-تخدة

خطوايناترضدوا2وناأعدا18

شوايىجمنا.فينسيريئلأ

أتامناؤلفتعاق!تنااقترلت

وافى.أتجقنالأن

طاردوناأذيهقااكان9

ال!مماءنسورمنآخف

الجباليعليخطوايناتتتعوا

البرتإ+فيلناكقنوا

،!الرلثاختازةاتذيضيكنا03

خبائلهما*فبأوقعو3

تحياطئيما"فيةقلناائذيهه

."قمايةتين

ع5ا.صصات21

ادوتم،ين!تياولرحيءبحهجي

عوصن.أرضيفيالسمايهتةأيئها

الكأش*سمتمرأيضاعليلث

هو4إرميامراثي

.صسعرتلثوتظهرينفتسكرين

جمحهتون:يئتآياإئملبزاذ22

الربير.تسبيلبيعوذفلا

أدوتميثتياإثضلثئعايمثليهحة

يافي.خص!إعنويك!ثيف

الرحمةطلب

ء!4!

اصابناماربياخاذكر5

ول-

عازناوانظرتطلعه

داء*الغربملى*ضناأ-صت2
ءرلحول!

الأجايسب،إكوبيوتنا

3،5-
،لنا-ال!لايتامىجصردا

2و،ص

ارايل.وائهاننا

ماءنا!هنضرلصيالمالي4

حطينا.تضنوندخ!

.نساقأعنايناعلىيالنر

راحة.نعطىولانتد!

استد،امدذنامضرإلى

خبزا.يتشتعبرأشئوزوإلى

منيهوذامملكةانتظرتهانجدةإلىتلميح:أمةتجدة:17

5-7.؟37اررجمصر،

ىأأنوفنانف!ى:حرهئاةالرباختارهالذيملكناة02

تلمحجهوذا.مللثعلالصورةهذدتطبقنحيا.بهالذي

الأسر،في!وقوع!صدقياالملل!هربإلى"912-آ

7-9.:4،52-93:5ار!ا-25:6مل3رخ

كانالملكصجنلأن،حقرهمفيحرف!ا:حبائلهمفي

.ونسوهفيهوضعوهقبراإليهبالنبة

أدومبنوضاركمق587سنةأورضليمسقطتحينة21

!.ا-15عو!4:91يؤرجوالننالبأعمالفي

ملامحأورشليمضبالئاعرأعطىوكما7.:37!مز

عوصأرض.أدوملشعبفمككذلكامرأة

شرقيجنودتقعأدومبلادمنمنطقة:أ(:1)أي

الدينونةأوكأس:الكاس.الميتالبحر

اللهيسقيهاالتي،21-5-ا؟25از؟9ة75!ز)رج

.اح6ت2حبرجعقابهعلفتدل

،2506مزر!:اذكر:501

94.؟51911،ة298،ة74

مننلناهاالتيالأرضأي.ميراثنا:حرفئا؟أرضناة2

؟915-:4:21،12تثرجالذ

هذافيماصعاهـخلا+اأوباءالض12:14،17:40ار

ازدراء.منالكلام

منالبلادحرتتلنامحاجممالأأىلاأبلا3:

يجلها.ممنوالعاثلاتملكها

البلادمحاصيلتصضبالقراث:ماءنانثرببالمال:4

الماء.فهابما



فيمرا

وزالواخطحوا،*آبارنا7

آثاتفم.تحيئونحن

عقينا،تستلطواعبياول8

جمنهم.ينقذناأحذولا

.ص.روروصص!ء9

حبزلا،نعتحيببارواجنا

البرتإ.فيال!مي!لأن

ول!صو،ه

كالتنورمحترقحلدنا01

.يحصالرءحرايؤضيذ؟ين

ص!هيرن،فيالتساءيعتصبون

تهوذا.مانيفيوالعذارى

الرؤساةتشئقونيأيدبهما2

كلصء

الثيوخص.وجوةتحترمونولا

بالطخن،ال!ثمبانأرققوا13

الخشب.تح!تزرحواوالصبيان

كلا.،1
المدينة،بالبعنالشيوخلصردت

أغانيهم.غنوالمئمبان
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مقمرصمهيونجتلوها
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الغض!ب.كلعليناوغصبت

.8:3،01عارجمناحةرتصناانقلب
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حزقيسال

مةالمقلى

ا!ليومبمق795سنةالمسبيينمعبابلإلىذهب.أورشليمهيكلكاهنهوحزقيال

!4؟!كونحشقيالالرلثدعاالسبيمنسنواتأربموبعد.الأولىللمرةأورشليمنبوخذنصر
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لشعبه.تعزيةرسالةفكان
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فاهتتمكاهئاكان.رمزيةبأعمالأقوالهوأرفق،رآهبمافأخبر،عديدةرؤىحزقيالرأى
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الإعتقادبذلكفقطع،الخاصةأعمالهعنمسؤولفردكلأنوأعلنا-16(.ا)رجبابل

اللهشبأنفاعلن،الشخصيةالحياةتجديدعلىشذد.الجماعيةبالمسؤوليةيقولائذيالتقليدي

كما،جديدمنالحياةإليهتعودأنبعدا-38(:36؟14-02:الهـاأرضهإلىسيعود

37(.)فاليابسةللعظامحدث

القهعرش

ينالرابم-ال!ث!هرينالخامسيىفيا

نهرعلىالقسثبئينتينوأنا،!الثلاثينالسئن!

نفه.البيبعمرترقيقد:الثلاثينالنة:101

.الفراتفييصت؟خابور

رؤياعليفنزلتالس!ماوال!انقتذتي،خابورول

يهق"الخامسهالسئن!فيذيلثكان2التإ.ين

أرفيفيوهناك3.يوياكينالميلثستبثي

.مق395-295:الخاعةالنة:2

.901-:36أخ2رج
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أئاالرب"،كقضني،خابوزفهرعلى،البابلئين

علي.تاةوكانت،الكاهنبوزيبنحزقيالا

ينمقبقةعاصفةفرأيتلم،قولقإلىفتظرتا

عظيميماسحابهينينفجروبرفا،المثئمالي

يشيهمماكانالترقيوفي،الضوءينبهالة!حماطة

ليتراءىالعاصفيماوست!وفي5.اللأجمغالثحاسن

البشتر،تثيهحئةكائناتأربعةكائهئهإ:

أجيخإ،وأربعةوجووأربعةجمنهاواحدولكل6

يىخلكقذمسوأقدائها،ئستقيمة!أرخفها

القصقول.كالنحاستبرقوكاتت،الجخل

جوانبهاعلىبشترأيديأجيخيهاتدتيوين8

نهك9،وأجححةوجوةللأربعةوكان،الأربعإ

مرخ!شكلىعلىبالآخر"مثصلأجيخيهاين

تدور.لاوجهها،اتجاهفيتسيروحين

صص-ءو111

ينب!ثروجهيشيهماالاربعيماولوجوهها

غنثورووجةالمجينغنيأس!ووجة،الأمام

هذد11الوراء.مقتسرووجهال!نتمال!،

،قوقإلىفم!نتسيطةأ؟أجسختهاوأماوجوهها.

أخذهمائتمعلالإ،جناحانيواحل!لكل

فتسترالزالآخرالرالجناحالإ-اما،بالآخر

ائجادفيتسيرينهاواحدوكاذكل012أجساضها

يشا2خضثإلىئسيركلهاكاتتوهكذأوجهيما

هذ؟وشطوفي13تدوز.أندون!الروح

وأئئمدةنابىجمرابيشيهماالحييماهالكاثناسب

وينضياباوللنايى،آنمطاعبغيرتتحركشاجمل

الكائنالتهذ؟"أوكانتبزق".يخرجالنار

في.القدبمةالزجمالتفيهكذا:أجنحتها:11

وأنجحنها.وجرههاةالعبرية

تربد.حيثإلىأو:الروحيشاءجثإلى:12

الترقي.يثلوإيائاذهاباتنديخع

الح!!الكائناتهذ؟إلىأنظرأناوبين!15

كليجايبالأرفيعلىاواحادولابازأي!ت

الزبرجدكضنظرالدواليبمنظر6!0-منهاواحد

كانكأئماوتركيبهاواحاشكلولأربعتها

ستيرهافجنذ17.الذولابوستطفيالاولال!

تسير.حينتدورولاالأربعيماجوايبهاعلىتسير

هغالىإطارالأربعةالاواليبمقولكل!18

هذ؟سميروجمنذ91.جهةكلبينبالعيوني

وعنذ،يجانيهاالذواليبتسيرالمجهالكائناب
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وجمنذ،تمفوتويهاوعنذهذ؟،تسيريللث
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كموبصوبأيرتمغستيرهافينذالقدير.

كانتوقويهاوجمنذ،جيشيىصولبأوعا!فبما

يخرجصوتكانحينفي25،أجنخئها"ترخي

الحبوانات.أو:.الكاثناتة13

الزجماتفيهكذا.مهاواحدكلببهانب:15

.الوجوهمنوجهكلمجاب:العبريةفي.القديمة
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رؤوشها.قرنائتيالقبهقوقين

عرشيىشيثهرؤوشهاقولتائتيالقئ!وقوق26

العرشيىشيئيماوعلىاللأ!وز؟،حخركمنطر

الأعلىيصفهتلمع27.إنسالقكمنظرشكل

محيطيمايخذدايخل!وفي،الثايىفيكالئحاعي

تينما.ال!شكلحوكيخلافاننسمجعتتصاغاكنار

ساطع.نوربهيحيط،كالنايىالأدنىيصفه

يومفيصالغيمفيقزحقوسمنظرومثل

هذانور.خولإ،ينالئوركانهكذاقاطر

علىشقطتزأيتهفلفا.الردثمجذي!مبهمنظر

*.يتكلئمصوئاوستمعمثساحذ)وجهي

نبياليكونحزقيالدعوة

علىي!،البشتر!آبن"يا:لمبفقاك2

فيدخلكفضنيولما02((مغلثفأئكلتمقدميلث

صوته.وشمعتقدمىعلىوأقاتني،الروح

!،ص

تجبإلىسارسيللث،البشرابن"يا:ليوتال3

هم،وعضونيعليتمردواشحبإلى،اشرائيل

التنينلهؤلاءفتقوذ04صاليومهذاإلى،4وهموآبا

الئئذقاكهاهذاةتلوئفموق!تتعاتدوااثذين

شدبلأتهمتسمعوالمأوستحعواوستوا:5.الزلث

أبنياوأنت06نبياتيتهمأنفسستعلمون،متضرد

وإن،كلاجمهمينولاين!متخ!فلا،الضثتر

تينسئكضاكوكانتوشتوكافزاضاعتبلثكانوا

؟أ-15:22حهذاالربظهورتابل؟28

.أأ-ا:4رؤ

علىندلعارةوهي،انسانياأوالثرابن:201

مائت.انسانهوالذيالنبيعنالذقفصلالتيالمافة

ح.362:اررجةكتابمنل!تة9:

3و2و

منولاكلايهممنتخ!لا.العقارلب

!مرداةضع!اكانواوإن،المرعبةوجوههم

تس!والمأوستمعوا2سنوا،بكلاميفكلفهتم7

على.تضدوالأئفم

د4أكسلملثمافآسمغ!البشترآبنياوأنت

فقكإفتغ.المتمردينهؤلابمثليمنولا

صس7كل

تمدودهيتدفإذافنظرت9((0اعطيلثماكل

التذفتثترئها01".كتالبينوزقةوفيهاإليئ

كلمكتوبةوويلونواحمراثوفيها،أمامي

".الوجهين

مما3كل،الب!ثتر"آبن"يا:ليفقاك3

كلشتواذصثالوزقةهذهكل.إليلثئقدم

الوزقةهذهفأطعقي،فيفقتحت03"إصاثيل

وآماخوتلثأطجثم،البشترآبن"يا:ليوقاك3

إثاهالم.أمحطيلثالتيالوزقيماهذ؟ينأحشاتك

".!!العمتلحلوةفييفصازتفأكلتها

تجا-إلىاإذقصث،البشترآبنيا":ليوقاك4

لا4ءص

إلىارسيللثلأفانا5.بكلاميكلفهمإسراثيل

شدبإلىبل،وغريبةخايضةئغتةضعبم

.جممنكثيرين3شمعودبإلىارسملتلصفلو6.إسرائيل

نفقملاإثلثحتىوغريبةكاجمضةلغتهمكانت

إسرائيل،شدبئأئا07للثت!حممعواكلاضفمص،

.أنلأيرفضونلأئهمللثتسقعواأنفيرفضون

.ا:هرؤ،-4أ!هزكرج:ا.9-

وجهاعلىيكتبونكانوا:الوجهينعلىمكتوبة:01

الوجهبن.ا!إتحتاجوهيكثرةالنيأتواللكنواحد.

.اح:ر!2البثر؟ابنيا:1.س

.أ9-اتر!رؤ.أأ-3:
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و2سوم!ص
القلولب.وقساةئعايدونكلهمفهم.لييحتعوا

جبهئلثوأجغلتجاقهمضملباصأجغللثوالآن8

هؤأئذيالماس!ي!!9.جباههمتجاة!ثتة

تخمثفلا،تجبقذأجغلالضؤالإينأ!لث

شدبئففمالمرجمبيماصوجوههمينولأينهئم

جمجع!ماالب!ثترآبن))يا:ليقاكثم01مئقرد((0

قليلثفياحقطهب!اكلملثائذياكلام

إلى،القسبثصيئإلىوأذخ!ث"،باذنيلثواسقغة

2ستوا،الربيالسمتل!كلاتملهموقل،شعبلثتني

ي!معوا".لمآوستمعوا

صوتخئنيتسمدتالروترقغنياثم

فيالردتمجا"مباركيقو3:عظيمزعل!

الكائنابأجيخيماصوتذلجثكانأ03تسكييما"

الذواليبوصوت،الآخرواحدهايضرل!

ورقغني014عظيمرعدكصوبوهوهعها،

نجالمراقي2مليوقلبيفتضيت،بوذهبالروح

إلم!فجئ!ت15.علىثقيلةالرب2وتا،والغيط

ص4صءص

القسبيون،كانخيثخمابورنهرجمنذابضتئل

ذهولى.فيوأناأيامسبعةمقهمفأقممت

"يا7!:الرلثليفاكالحئبعيماالأئا،وبعذا

إسرائيل،بيبعلىرقيئاجقلتلث،البشرأ!ن

أنائلصثفإن89.عتيوأنذزهمكلاميفآس!قغ

نبهتةولاأنتأنذرتةوما،تموثموئا:للشرير

الثمريرفذيلثحثا،ليبقىطريقهيغئرحئى

أما91.بدي!أذتأطالبلثلكن،إثم!فييموت

طريميماوينشمرهمقتال!وماالشمريرأنذرتإذا

تكونلكتلثإثميما،فيبمولثفهؤالرديء،

.اح:2رجالبثر.ابنيا:401

ير؟غنالباررتجغوإذا02.نفستلثخقصت

فيموث.الخطرفيأرمييمافأناإثفاوأرتكت

مماأذكرلاوأناخطيئييمافييمه!تتنذزةلملأنلث

أتا21بذي!أن!تأطالمكلكني،اليزينغمقه

مجيافهو،أخطأوماتخطأأن-لاالبازأنذرتإذا

((.نف!تلثخقصحتتكونوأنت،أنذرتهلملأئلث

ا-الأبكم.حزقيال

لي:وقاك،الرلتتدءهناكعليوكاتت22

وء4صكلسكل

اكلمك((.وهناكالواديإلىاخرفي،)قم

يمجدفإذا،الواديإلىوخرجثفقمث23

خابوز،-عاطرأيتهكماهناكواهفالرلت

فىفدخل24ا.ساجاوج!علىفسقطت

إلى"إذق!ث:لمبوقاكقدتيئعلىوأقاتنياشوخ

آبنياوأنا25،نفسمال!علىالبال!وأغلتيبييك

تخرقي.أنتقلإرفلابقيودقحمثيربطؤتلث،البثتر

صوص2ء

ولاابكتمفتصير،بخن!طثيماتلثالضقوانا26

وحين27.المتقردال!ئدبئهذاتؤبغأنتقدر

وقن،كلاميلهمفتنقل،فقلثأفتحأكلثث

فهم،فليمتيعهتمتيغوتن،فلتس!قغيسمغ

فتقرد((.شعب

أ!رشببمبحصاوالئوءة

خذ،أج!ثر"اآبن)ايا:الرلثلبوقاك4

مدينةعقهاوآرس!ئم،أماظتوضغها!رممذةللت

لم4

وابنجمازا،المدينهعلىوايثم2.اورشليم

وآنضثجيثماعقيهاوأجقغوبرخايزاس!ا

وآجقثهصاخاللثوخذ3خولها.ينمجانيق
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وثبحث،المدبنهوتينتيحلثحديدينسوزا

فتحاصرها.الجصايىتحتفتصيرعقهاعيتيلث

اسرائيل.لبيبعلامةهيئتللث

إثتملآجغلالأيمترتجنبذعلىتمذذ4"ئئم

الأثايمعذبحم!ب!فعلى،عتييماإسرائيلتيب

الأئايمعذدأئا05إثقفمتحملفيهاث!مذذائتي

فيهاالإثتمآرتكبواائتيالستنينبعددللثفخغلتها

إثمتمف!يهافتحمل،يوئاه*وتسعونمئيماثلاثوهؤ

وتماذقتئمعذآنمضاثهاوتعذ6.اصرائيلتيصب

تهوذاتياإثمفتحيئ،الأيمنيتجنبلثعلى

بعمتإ.يومكلجغلحتلأتييوئا"،أربعين

هزالمحاضر؟،اورشليتمعلىعيتيلثهثثعث7

ير4ص!

ساكبللث8عليهاءوتنحاوجههاقيقبضتلث

تجئبإلىتجفبرينتنقيتأنتقدرفلابالقيود

للمدينة.جصازكءثيئمحتى

وفولأوشعيراحنطةللثقخذ9"وأذت

واحد،وعامح!فيوآخلطهاويهرس!نةوذزةوغذسا

الأتايمعذدعلىجمنهتأكلخبزاينهاللثواصتغ

مث!ثلاثوهوجئبلثلا،علىفيهاتستلتياثتي

ئكفيل!أوقئة،يومكلتأكل"ا.يوماوتسعون

يمقدايىالماءمن"وتشرلث.يومإلىيومين

طعاقلثكل012يومإلىيوميننكفبذكيليما

زئلجمننارغلىمخموزاال!ث!عيرمقرغيفا

النواتعددتقريثاياويالرقمهذا:يوح5:093

عن91(:13مل،اسيمانمملكةانقامتفصلالتى

.مق587سنةأورشليمسقوط

الطوفانأيامهناك:اتجربةزمنيرمزءإلى:يوفا6:04

.الأربعونالخيروجوسنواتالأ!بعون

تنجسفىولهذانج!ةالمادةهذهتالإنانزبل:12

.13آرج.للأكليصلحفلاالطحام

وه

3."عيونجهمأمامالإنسالإ"

إسرائبلتنوباكلهكذا5:الزبدوقاك13

أطرذفمالذينالأقمصتينتجسئاخبرهم

-!ا؟الزبثال!ياأيها،"آ؟:فقلثا؟.داإليهم

مالأالآنإلىطفولتيقمينأبذا.نفسيتتجت

وي!،مفترسىأوضئؤأوخيوانيلحتمأكلحت

الرلتلمةليفقال15قذر".لحمفميدخل

/،الإنساتفيفلجمؤضىالبقرفيئلللث"سأجعل

.-.!علييما"..-خبزكفتصنع

قؤونةسأقطع،الضث!رآبن"يا:ليوقاك16

لم،،ص،ر،

بالؤزد!اهلهافياكله،اورشلييئفيالخبز

احش-لأ7،قطرةقطرةالماءويشربون،الضئيل

تعضإكتعضفمفينظر،والماةالخبزيعيررفم

فى-6
."اثايهمتجزاتويضتجلوابيايبى

49-لا،شعرهيحلقحزقيالى

خذ،البشمرءآبنيا5ةالرلثليوقاك

-ضعزوآحيقخاقموسىجمؤضنقاطغاس!يفاللث

الممئعزب!تزنميزائاللثوخذ.ولحييلثرأشلث

فيجمنةثلئابالنايىوأحردق2جصضا.وتقسيمة

ئئا%وخذ.الجصايىأئامتيئمحينالمدينيماوستط

وذز،المدلنهحوللطودثوأن!بالسم!فوآضرثه

-،صءص!

اردواطاسيقفاسنل،صالربحفيالباتيئالث!ل!ت

أكلالثريعةمخرم:مفترسأوميتحيوانلحم:14

21.ة14تث،17:15لارج.دمهيللملحم

شعرواحلق.أح:2رجالثر.ابنبا:501

بالأبرىيفعلونكانوامكذا:ولجتكرأسك

سيكونونأورشليمأهلأنيعنيهذا.25!7اشرفي

البابليين!أعرى

.يلأ:4رج:2



64101و5حزتيال

قليلأعذذاال!ئ!غرينوخذ3".المدينهخمان

فيوألميماأبضايخهوخذ4.ثويلثديلفيوضرة

تي!بكلعلىنارفتخرجبهاوآحرقهالنايى

إشاثبل.

اتنياورشلبمممن))ها:الزب2السئئاوقاك

بالبلداني،وأحطتهاصالأتموقيفيجقلتها

الأتمينأكثربيفايهاأحكامي!فغصت

لأنها،بهاالمحيطيماالبلدال!ينأكثروفرائضي

".فرايضيح!بسملكفوماأحكامىنتذت

تذمرتمأنكم"قبما:الرلثالم!اوقال7

ستلكتمومابكمالمحيط!الأقمصينأكسثر

بل،بأحكاميعملتمولافرائضيح!ت

فأنا8،يكمالمحيط!الأقمصبأحكامك!غماتم

أماتموسأديمكمأوزشلبتمأقلياخصفكم

أفعفةلمومما9.الرلثالس!مذقاكهكذاءصالأتم

بست!بيكمسأفعله،مثقهأفغلأعودولاتبلين

بنيهم،"ا-لآباكلفيأكل"ا.اصناجمكمصجميع

يىيحصكلفيواذريوادلنكم،همآباتوالتنون

إ.ينكمالباقينجميغ

نأبما.الرلثال!ايقو3،أنا"حىا

،ء
يخعلبكلهيكلينخسوااورشليئمياتجلث

"،صء5+

إشمقولااقطعهمفانا،ا!ناموعباد؟قمفوث

بالؤباءيموتونينفمائحلث2.أعفو"ولاعقيهم

يسقطونوثلث،وستطلصفيصبالجوعوتفنون

الحبرية:في.القديمةالزجماتفيهكذا.عملئمبل7:

عحلتم.ما

.للعبارةالحرفبالمعقهناك.بنهمالآباءيأكل:01

الواصالبيتداضالنزاعاتأيضا،شني

35-36.:+.اترج

8.و6فر!؟11

ريحلكلأذزبهم.وثل!ث،حوللثينبالسمي!

منوأت!ثتقىكضبىفتيتم3!بالس!ييواطايىدهم

سص-ص،2ء

يعلمونفيهمغيظيايموحين،وارتاحغيظي

ياوأجقفلث014غيرقيفيتكلمثالربأناأثى

4و

بلثالمحيط!الاقمصافيوعاراخرابااورشليم

عازافتكونين015غنلثوتحيذعايركلفبرأفي

خوليثيناثتيللأقمصرغبوتئازوجمئرةوتعنة

شديد.وجمقالبوغينيبفضصبمأبيئلثحين

سيهاتمتنيلثعلىوأرصيل.تكفصثالرب9ألا16

جوعاوأزياهمالتدميرس!هام،القاتلةالحوعص

وإر!ي!17،الخبزقؤونةوأحرمهمجوععلى

تنيلثفتقتل،الضاريةوالوحوشنالجوغعقيهمص

عليلتواجيم!،والعنصالؤباءفيلثو(نزل

.(1تكفمتالرلتأناءالحرل!

الأصناموعبادةإسرائيل

الب!مر"،آبن2"يا:الرل!لبوقال6

يا:قل03عقيهاوتنبأ"ا!رائيلجبالإلىالتمت

هكذا.الرلتالسئثدكلصةإسقيإسراثيلجباك

للوهاد،والتلالللجبالىالرب!السئئا2تا

قعايذفيوأدئرحرئاعتيلثسأجيث:والأوديإ

وأطرخ.قباخيرفيوتتخالمقذايحلثفتخرل!4

اشرائيلتنيياوأنغ5.أصنالجثأماتمئلافي

جمظاقكموابعيرأ!نامكمأماتمجثثكمسالتي

اسراثلتجبال.اح:2رجالبثرةابنيات602

.الجبالعلىالوثنيينمعابدكات

هذهئتنجسبهذاةمذابحكمحولعظامكموأبعز:5

الذيالإنانويعاقب،للعبادةنصلحتعودفلاالمذإبح

؟14-16ة23مل2رج.جمانهفيهيرارىقبرمنصكلم

03.:36ار
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إوقعاياكمتخرلب-مانكم06ولتذابجكمخول

فتخرل!،ق!ايهنكمصجميعفيتتقدم

وتزوذ،أصنائكموتتحطئم،وتتهذئممذابخكم

أعماكم،وتمخى،قبايخركموتقطع

أناأئيفتعقمون،وممطكمفيالقتلويسقط7

.ب8الر

الأقم،بينتقيةينكمابتياولكتني

ص-لم
هؤلاء9.البلدالبلىويث!تتونالحرلبينفينجون

حيناليهمي!ونائذينصالأتمبينيذكرؤلني

عئي،زاغتائتيالخمقاءقلوتهيمأسحق

2ورا2س!عتاتتيالفاحرةعيونهمواعمي

فغلوهاائتيللخترويىأنفستهمفيمقتون،أصنايهم

أتيويعلمون01الرجسةتصرفايهمءصجميعفي

قذدتهمجنكأعاتكلمتماوأتيالرلثههكأأنا

.1(السريهذا

علىكفا"فآضرد!:الرد!ال!تماوقاك91

؟آ:وآصرخالأرضيعلىيرخيلثواخ!طكف

ففم،الئرير؟اوراثيلتيبأرجاسصجميعين

البعيد12والوباء.صوالجوعبالس!يتيسحسقطون

فيتقىوتنبال!ثي!،والقريب،بالؤبا؟يمولت

يرص،

فييم.كيظيفايم،صبالجوعيمولثالجصايى

تينتنلاهميكونحينالرلتأناأئيويعرفون13

عاله،ئلبماكلعلىقذابجهمحوكأصنامهم

شخرهكلوتحآ،رؤويسيلجباليجميعوفي

يقربونكافىاحب!ت،ملتقةبلوط!كلخضراة

تديوأمار4؟0ااأصنامهمجميعلرضيبخوزا

مقمرةخربةالأرض!وأجغل،وأضربهمعتيهم

13.:4هو6؟3:ار42ة12ر!نثة13

.أحةر!2البئر:ابنيا70:2

إل!اجنودا2الصحراين،ضماكنهم-جميعفي

الرب،إ(1هوأناأنيفمعلمونعيمالأربلةمدينيما

إسرائيلبنىمصير

البثترفيأبن2)ايا:الرلثليوقال7

أرض!ستفىالرب!:السئئاقاكهكذا:قل

البلا!أطراقيعلىآت4وهاتناهؤها.إصراثيل

إسرا!4،بنيياعقيهمآتالفنالم3الأربعيما.

،صءلم

يحتبعتيكموأحكئمبكمغضبيفانزل

أرجاشكم،صجميععا!واعايبكم،طريكم

كلو4

عكلى..اعايبكيمبلأعفو،ولاعقيكماشمقاولأ

أزاأتيفتعلمون،وأرجاسيكمطري!سمصجميع

."الردث

فيشرا4انزانا"ها:الردتالمتاوقاك5

القنأ2،آدب2الفنا6.آبال!ثترهؤها:شتر

ياسكان73.آتهؤها.عقيثستقضي!آت

؟اليوئم-،وآقترلتالوقثحان.ذوزكم2جااليلاد

الجبالي.فيفرخءمتالتلااضطرالبصوت

غفمبي-واتقمغيظيأصسبقريبرعقاوالآن8

عليوأعا!بكماطريكمبدستبعقيكموأحكم

بلأعفوولااشئمقولا9،أرجاسيكتمجيمص

أفي.فتعلمون،وأرجاميكمفئيكمعلىأعايئكم

.الضربابهذ؟بكم4ينزائذيوأنا،الربدأنا

داذب:آبهؤها:آتاليوم01اها

لم
2،اليهبرياوبزعضتالظلمازهرالذوائر.

يبقئفلا،الحورتماالأشرارعصاوعلى11

ولا،2شيثرقىتهمينولارخايمهممنولاجمنهم

!2:12اش؟ا.آرج.الدينرنةيومهواليوم:7

.5:18عا



81543و7حزقيال

بهم.تجذ2

يفرخفلا،اليوموآقزدصالوقحت"حان

عقيهمفالغضب،البائعيحزنولاا(!ثتاري

لأنخمممرممافيشرديحياتاجرينما13.ج!يعا

داممايرتالاوهوجميعاعليهمالرلتغضحب

بإثميما.يحياأحا

وماشي:كلوجفزواالبوقيفي"نفخوا4

جميغا،عقيهمغضبيلأنالقتاليإلىذاهمبرين

7ثوالجو!2والوباخار!اء،مقالم!ميف15

وائذقي،بال!ئي!يموتالبرتيماليئفائذي،داخل

الناجونوينجو016والوباءالجوعيأكلهالمدينهفي

الأودي!كحمامالجباليفييهربونجمنفما

إثم.ينآرتكتماعلىواحدكل،بهذرون

الرممبوجميع،تضعفالأيدياجمكل7

ويستوليبالمسوحص"ويحرمون8!.تصطلث

الوجورجميعالعارويغظيالرعبعقيهمص

فيفضتهميلقون91بالزؤو3جييعوتحقق

تقدرلا،نفايةيصيروذهمهم،الثئوارعص

غفسبيوم-فيإنقاذهمعلىوذهحهملضتهم

بهما،بطونهميملأونولايشبعونولالرل!،

ي!نهماصنعوا02.لهمإثممصدزلأئهماكانا

،القذرالرجسةلآيهيهم-ونماثيلللرينيماحفى

وسأجغلهما21.لهمرجاسةتجعلتهمافيذللث

ائذينالأرض!لأشراروغنيمةالغرباءلأيديتهئ!

عمهم،وج!4واحو22.شي!كلينخسون

كاتتلكةالرؤوسيحلقونتبالمسوحينحزمون:18

.8:01عاث2-3ةءأاشرخ.الحزنعلامات

القديمة.الترجماتفيهكذا.مكانكلفيا(ررمار:23

الأصرىإلىتلميحهذاوفياللسلةاصغ:العبريةفي

باللسلة.يفبدونالذبن

اللصوصىبخله.قيكليكنورفينخ!سون

وينجسوته.

وتمتيىمكالؤكأكلفيالذمارويكون23

بالعن!.والمدينة،القتلصبجرائمالأرضى

بيوتهمتفيرثونشراصالأتمأكثرسأحل!24

+.معايدهموأنخ!ىاءالأشآكبرياتوأسحق

بجدونه.فلاالستلاتميطلبونالامماز2يخيحين25

يرد،خترعلىوختر،تأتينكبيماعلىنكبة26

الكاهن.رؤياينوممانبيجمنرؤيافيلتمسون

،ينوحالميلث27الحكةوالشئيوخال!ثئريعةيفقا

?و!و
ترتجف،الشدبوايدي،الذهوليلفهوالرثيم!

وبمقتضى.نجهمأفعلسيرتهمح!بعلى

هؤأناأئيفيعلمون،عتيهمأحكمأحكايهم

الرب2".

أورباثليمفيالأصنامعبادة

ينالسئادسالمثئهرينالخاميمفي8

بيتيفيجالسىوأنا.الم!ثيتعدكاالمادسهالس!نيما

هناكعلىنرتتأماميجال!حونتهوذا"وشيوخ

يشبهبشكلوإذافننهرت2.الزلثالممتئايا

وستطهومن،نارتححثإلىوسط!ينإنسائا+

التذيشيهمافا3.الثحاسيلقعابشيئهتوقإلى

الأرضيىتينالروحورفغني.رأ!يبثتعروأخذني

إلىالت!رؤىببنزؤيافيلاوجاة9والسما

كلص،،

إلىالمتجيماالذاخليالبالبقدخلإلى،اورشليتم

اليرنانية.الزجحةفيهثذاتمعابدممسنجى:24

لها.ينحبدونوالذبن:العبربة

.مق195-295سنة:السادسةالة:801

بابل.إلىالمسيينءجاذوا؟ي!ذاضيوخ

نار.شبه:العبريةفي.اليوناتيةفيهكذا.إشانشبهة2
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غيرةيثيرائذيهصالصنممقامخي!ث،ال!ثحمالي

كما،فناكإسراثيلإل!بمجد"فإذا،الرلث

له.الواديفيلمبتراءى

نحؤعيتيلثإرغ،الب!ثترآبنيا!:لمطفقاك5

طريتينحؤعييئفرفدث.الشماليطريتي

ضنمالمذتحبالبشيمالغنفإذا،الشمال

آبن"يا:ليوقاك6((0الضدخلفيهذاالغير

الأرجاشأرأيحت؟يعملونماأرأيتالبثتر،

لحبعدونيهنااشرائيلتي!ثيعقفهااتتيالعظيمة

ينأعطمأرجاسئاسترىولكنقيكلي؟غن

75(.هذ

فنطرت،ايىالامدخلإلىبيجاءثئم

آبن"يا:ليفقاؤ8.الحافيفيبثقبوإذا

صص،ص

فإذا،الحائطفنقبت."الحاثطانق!ب!البحثر

الأرجاشوآنطر"ادخل:ليوقاؤ9.بقدخل

ونطرثفدخلسث001"هناكيعقلوتهاأتتيال!ئسائنة

والحهاثمةالذوالبأشكاليينشعكلكلفإذا

مرسومةاسراثيلتيصباصنامصوجميعالئجس!

يقفوكان11.جانبمكلينالحاقيعلى

إصائيل،تي!تىضئيوخصينرخلأسبعونأماتها

يبخرتهواحدكل،شافانبنيازنياو!ممطيموفي

ي!نها!.تصعاالتخورينعطرةوستحابةبتد؟

يعتفةماالبشترآبنيا"أرأيت:ليفقاك2

فيواحدكل،النهلامصفياسراثيلبيبش!يرخ

يرانا!لاالرلث:يقولونفهم؟أصنامهقخادع-

.14آرجتموز.ربما؟الصنمهذايمثلهالذيماة3

22-23.؟3رخ:4

الصوريحبدون:أولآ.خيانتينالثرخيقزف:11

وهذاالبخرريقدمون:وثانئا،(-4:1618ث)رج

"سترى:ليوقاك13!"الأرضنهخرالزب"

يعقلوتها".هذ؟ينأعظتمأرجاسئا

الربءقيكلبالبتدخلإلم!بجاءئئم14

يسا2فناكفإذا،الحثئماليحهيماينهؤائذي

لي:فقاك15تمور".علىيبكينجالسماث

ينأعظتمأرجاسئاسزى؟البئرآبنيا"أرأيت

هذ؟لا.

الربءهيكلدارإلىبيجاءئم16

الرواقيتينالضدخلمجنذفإذاالداخلتيما،

رخلأ،وعشرينخمسيمانحؤ،والمذتحص

الثرقيإلىووجوفغالرئثهيكلإلىطهوزفم

"أرأيت:ليفقالآ17.لل!ثتم!يتسجدونوهم

مينتهوذاتيصثيعضفةمايكقألا؟البشترآبنيا

تجوراالأرضنتملأونهمهنا؟الأرجاس

إلى.الغصنيقربونإليهمأنظر؟غضبيويثيرون

عتييمأشمقلا،بغيطسأعاجمئفم18:هأنويهم

عظيمبصوبأذنيفيصرخواوإذاأعفو.ولا

لا.أسضغهمفلا

أورش!ليمعقاب

فسيعتهصعظيمبصوبالرب"وصرخ9

واحدكلوبتدالمدينيماجلأدييا!اقزبوا؟يقوز

ممبلينرجاليبسئيماوإذا02((للقتلثسلاحينكم

الث!مالي،نحؤالمتجهالأعلىالبالبطريتيين

وتيتهنم،للقتلثسلاحينهمواحدكلوب!د

16(.عد)رجللكهنةعفرظعمل

أيامفيبموتمجتفلونالرافدينبلادفيإله؟تموز:14

سنة.كلمنالصيف

وثق.طقىإلىسثرالنص:17
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الكاتب.دوأةتجني!وعلكتائا*يلتسنرخل

وكان3.الئحاسيمذتحصعانحبووقفوافدخلوا

إلىجمنهفصجدالكروبيمصعلىإساثيلإل!تجا

ائذيالكئالةاللأبس!الرجلونادىالقيكلتحبيما

"سير:الربوله4-وقاد.الكاتبدواةحنب!كل

جبا؟علىعلامةوارشغأوزشليممدينإوستطفي

ككبسبماويندبونينوحونائذينالرجال

الآخرينكلم5قيها،0ترتكبالتيالأرجاس

وراءةالمدينةفي"اذقبوايقو،:سمعته

ال!ثئيوقياقتلوا6تعفوا.ولائشمقوالاوآضربوا.

حتىوالمساتوالأطفالوالشتاباقيوالثئبان

تجبيييماعلىقنكلتصثوالاولكنالفناء،

ينفابتدأوأ".هيكليينابتدئوا.علامة

وقاك7.الربفى!قيكلأماتماتذينالئبوخص

القتلى!مينازالاوآملأوأالقيكل"تخسوا:لفم

وتيتما08المدينيما"فيوفتلوافخرجو!"!أخرجوا

وج!علىنجسقطثأنا،تقيتيقلونفم

الردث!الئتذأيها،آه:وصرختاساجا

ضثفياشراثيلمقالاقينجميعأنطث

؟،اورشليغعلىغيطلث

ويهوذااسراثيلبيت"إثم:ليفقال9

وأمتلأب،دما،آمتلأتفالأرضى.اجاعظيم

هجرالرلثقالوا:لأنهمخملما،المدينة

اشفقلاأيقمافأنا01.يرىلاوالرب،الأرض

.4(:6:51،16الأالكهنةلباسهوالك!تان!902

.6:رؤهارج:المدمر،الملاك

-4ة9،،3-:7رؤرج:6

بإتامةلهيمحفلانج!الخصتجعلالخةلمى7:

.العبادةشعانر

.؟-28؟ار!:أ-51017

عالبهرؤوم!همعلىأجلببلأعفو،ولأ

الكتانتلمسىاثذيالرخل"وعاذ".سملويههم

للزلث:وقاكتجنييماعلىالكاذبدواةويحمل

".أمرتكما"فقلت

هيبهلهيغادرالربمجد

رؤوسيىتونالتيالقبةعلىفإذاونطرلت51

منظرولهاللأزوربححريثحبهلثيءالكروببمص

اللابصيىللرخلالرب"فقاك2*.العرفي

تدتالذواالحب!تين"ادخلالكئان

ءصء!ء

عاثأوذزنارءجمركفيلثواملاالكرربيمص

عيني.قداتمفدخل."المدينيما!

قيكلتمينغنواقفينالكروبيموكان3

يل2سحابةوآنت!تترت.الرجلدخلحينالرتث

غؤالربلمقجا"فصجدالذاخلمإ،الدار

ينالقيكلفآمتلأ،القيكلعتبةإلىالكروبيمص

الرل!.ضجل!ضياءينالداروآمتلأب،الغمايم

الدارإلىئسقعالكروبيمصأجنحيماصوتوكان5

يتكلم.حينالقديراللهكصولبالخارج!يما

نأالكتاناللأب!سالرجلالزبهأمرفلما6

،الكروبيمصتيناقبالاواليبتينيننارايأخذ

فذ07الاواليبأحل!نبيجاووق!الرجلدخل

إلىالكروبيمصبيزينيذةالكروبيمصينواحد

الزجلكفيصفيووضعهجضاينهاورخ!النالي

.26:ر!ا:ا

نار:جر.2أ15-ةارج:الدوالببين:2

مدينةدمارأنيدلهذا:المدينةعلىوذر.13ةارج

الله.منباحكانالبابليبنبدعلىأورذ3

8-9.ة25مل2رج
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فيفظهر8وخرقيفأخذة،.الكئاناللأبممي

أجنخيهم.تحتبشترتةتدتمكلالكروبيمص

دولالبكلدواليببأربعةفاذاونظرت

كمنطرومنطرها،الكروبيمصينوأحدبجان!ب

كاثماوأحذشكلولأربعيها01،الرننجدحخر

ستيرها"فجنذءالذولالبوستطفياللأولال!

حينتنعطفولا،الأربعةجوانبهاعلىتسير

إليهيتوجهائذيالموصع،وراءتسيربل،تسير

كلو،!

ومحيط12ءتسيرحينتنعط!ولا،الراس

وأجنحتهموأيديهموظهورهمكلهاأجسايهم

عيونا.قلآىلأربعيهماتتيوالاواالم!

بالاواليبضسمعيعلىالاواليبوسممح!13

الوجه:وجورأربعةكروبيمولكل14الذاثر؟.

ب!ثتر،/وجهالثافيوالوجه،ثودبوجهالأؤاط

صحعدثئما05تسروجهوالرابمأسدوجهوالثالحث

رأيتهاائتيالحثةالكائنالتهيهذه.الكروبيم

الكروبيمسيروجمند016.خابور*خهرجمنذ

آرتفعواوجمنذما،بجانبهمالدواليبسارت

غنالذواليبارتفدتيالأرضيفيبأجنحتيهم

وقويخهيموجمنذ17تنعط!.أنغيرينجانيهم

لأنمغهمصعدتصعوبهموعنذ،توففت

.فيهاتكانالكائنابروخ

القيكلعتبيماكنالردثمجذوذهما18

الكروبيمقرخه!91،الكروبيمصعلىووق!

عيبني،قذامالأرضيقيوصعدواأجنحتفم

الشرقىالقدخلجمنذووقفوا،مقفموالذواليث

.-428:ارخ:خابورنر:15

الرقتحانأساأو:.بيوتانبنىتربعما3ء110

يعلن(3-هت24هنا)رخالواردالمثلهذاببوئا؟نبنىأن

أواا

عيماسراثيلإل!وخذ،الرلتهي!لىلبالب

ت!ترأيتهاالتيالكاثناتهىهذ؟02.فوقين

"أنجهالأوعلفتخابورفوعندإصائيلإله

وأرر!ةوجروأربعةواحدلكل21كروبيه!.

الثتر-أيديييهماأجنخيهموتحت،أجنحة

نوعلرأيتهاالتيالوجودفتشبهوجوههمأمما22

!!وجههآتجاهفييسيروإحل!كلوكان.خمابوز

أوردث!ليمجملىالحكم

البالبإلىجمبوجاءالرو!رفعنيثئم11

البا،لبمدخلعندفإذا،الزلتلهيكلالشمرقى

يازنيا!بتنتيتهمورأيتط،رجلأوعشرونخسمسة

بالإثميقكرونائذين2،بنايابنوفلطياعزور

المدينإ.،هذ؟فيال!ئج!ئةالضشورةويقذمون

هيالمدبنةلم.بيوئا!نبتيتري!بعفا:فيقولون3

،،9تجهمتنئالذللث4".اللحمونحنالمذر

؟-البشتر((.آبنياأنذزهم

"تل::ليوقاكالرلتروخعلىوحل

تيتياتقولونماأعردت.الرلتقاكهكذا

!فيقتلاكمأكزتما06ببايكميخطروماإسراثيل

وء!،

99فيفقتلاكم7شوايىجمها.وتلاتمالمدين!هذ؟

درأنئنمالمذز،هىوالمدينةالئحئمفئموستطها

4..-،ص،كل2

اجلبئفاناالسصي!ينفزعتم8.ينهاساخرجكم

الردبوإ!السئتايقو3،المسيصعتيكم

4ءوو!وكل4
ايديإلىواسلمكمالمدينهينواخرجكم9

تسفطونبالمحمي!001فيكمحكيوانقذالغربياء

بيننكرنأنشأررشليمفين!كنأنالأفضلمنأنه

الميين.
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عليكم،أحكمإسرائيلأرضيحدوبولمجند

لاالمدينةهذ؟11.الرلتهؤأناأئيشحلمون

فيها،اللحتمتكونونلاوأنتم،يذزالكمنكون

عليكم،أحكمأرضكمحدودعندبك

فيسلكتمماائذيالزبفىأناأئيفتعلمون12

عملتمبل،بأحكايهعملتمولافراثصه

".خوكماثذينالأقمبأحكامص

بنايا،بنفلطيا"ماتأتنباأناوبينما13

بصولتوصرختاساجاوجهيعلصسقطت

البماينأتفني،الرلثالسسمدأيها،"آ:ظيم

؟"إصاثيلتنيين

للمس!بيينالربوعلى

يقول!،الب!ثترأبنيا"15:الرب4ليئفمال14

تنيكلوأقربائلثلإخوتبناورشليمسئكآن

عنآبتعدتمأئكمبما:ال!حتثيفيائذيناسرائيل

!?
فقل016ميراثاالاهـض!هذ؟اعطيتفلنا،الرل!

كنتإذاالربفى.الستتياقاكهكذا:لفم

فأناالملدالإ،فيوثشهمصالأممفيأبعدتهم

!ر.يحميهماتعباذهبواخيثلهمكنت

ينسأجقغفمالرب4:الذقاكمالفموئل

التيالملدالبينجميعاواعياهمالمئ!عولبتين

!!وء

فيجيئون18.اسرائيلارض!واعطمهمفهاشتتهم

جمنها.وأرجا!يهاأصنامهاجميغويزيلونإل!يها

4

فيجديذاوروخاجديذاقلئاواعطيهم91

وأعطيهمالحخرقلبينهموأنزع،أحشاثهم

لبنيئزمعلامةوموت،إلقنية:فيفلطبا:13

البي.إلىبذهبوالمالذبناصرائيل

الربحضورأنيعتقدونكانواةبحمهممحبدأ:91

هذافيرفضحزتيالأ!ا.أورضليمهيكلهوبمعبدهرفي

،-8991!26،01-28ةارجإلاعتقاد.

121547او

ويحفظونفراثضيفيفتسلكون002تحمينتلئا

وأكونشعئاليفيكونون،بهاويعقلواأحكامي

الأصناتمتنبغقلوئفمائذينأما31.إلفا"لفم

عاقبةرؤويهمعلىفأجلب،والأدىجاش

((.الرلثال!تئديقو3،س!لوكهم

وآرتفصت،أجنحتهمالكروبيمرخ!ثثم22

الكاروبيمص.تونالرلتوجدمغهمالاواليب

علىووقصالمدينيمافيالزلثضجذوصجذ3

وجماءالرؤيافيالروحور!ني24شرقثهاالجتل

آرتفعتخيث،بابلأرضيىفيالضسبئينإلىبما

المسبئينفأخبزت25رأيتها.التيالزؤياعتي

الرلث.إيارأرانيمابكل

لدسبيين*علامةالئبي

أفتآ،البشترآبن2"يا:الرلتليئوقاك21

،ترونولاعيونلهممنقردثشجإتينساكن

.متقرد-شعبلأنفم،تسمعونولاآذانولفم

الذاه!ببقجةللثفهئي،البثترآبنياوأنصت3

موجمعإلىتوضجلثيننهاراوآذقثالصثيإلى

أئهممغ،!همونلعفهم،عيونجهمقداتمآخر

إلمطكالذاهببقجتلثوأخرفي04ئتقردشدب

مساءاذهمثئئم،غيوييمفذاتمنهازاال!مئي

وآثقب5الس!ثيإلىكالذاهبعيوييمقداتم

وئذاتم6،جمنةوآخرفيكيويهمفذاتمالحايط

فيوأحرفيكتملثعلىيقجتلثإحملغيونجهم

22-25.ث11

36:26-28.رجا-9:25

؟5:21ار؟901-:6اثقرج:1202

.8:18مر
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ائتي،الأرضىترىيئلأوجقلثوغطالغتميما

".اشرائيللشعسبغلامةجعلتلثلأفافيهاتشر

أخرتجما:الردثأمرنيكماففعلت7

نهارا،السئئيإلىالذاهبكيقجيمااليضج!

فيوخرجمثبيديالحاثطثقبثالمسا-وجمنند

عيؤيهم.قداتم!نيعلىالبقجةأحملالعتمه

أبندايا9:الضبا!صفيالرب!لنوقاك8

ماذا،اشرائيلشعمبللثتاكإذاالبسر،

فيالرئيسعلىالوحىهذاأفقل0،لم

بصع

السساكنينإسراثيلتيتجحيعصوعلىاورشمليم

صتعث،كما.لكمعلامةأنا:"قلفيها.

ا!لىلاءإلىتذهبون:يكميصتعفكذلث

تحيئتينكمهؤاتذيوالرثيسى12.والمحثي

الحائطويئفمثالعتص!فيكيميماعلىيقج!

بعينييمايرىيئلاوجقهيغاليوهؤينه-ويخرج

عاله،شبكتيوائسمط013فيهايعميراثتيالأرض!

ولا،البابلثينأرض!إلىبه2وأجي.فيهافيقع

ينخوتهائذينوجميع14"هناكوبموتتراها

وأستلريحلكلأذزيهموالجنو؟الأعوالب

الربفىهوأناأنىفيعلمون15،واطاردهمالسميف

ءكل?4
البلداني،فيدتاذريهمالأقمصفياشتت!محين

والجوجالسمينيينمعدوداتفراينهموأنحي

الأقيمفيأرجاسيالمجميعتنكشيحئىوالؤباء

هؤأناأنيفيعقمونإليها،يذهبونائذين

الرب4".

كل،البشترآبن"يا18:الزب،لطوقاك17

وغم.بآرتعادفاءكوآشرلتترتجفوأنتخبزك

صدتيا:الملكإلىتلميح:12-13

13أو

كلالربلمالسميابيماتكلتممماللمثمع!بموقل91

اشرائيل:أرضيىفيالباقيناوزشليتمسئكال!

بققتي،ماءهمويشربونبغمخبرهمسيأكلون

ائذفيالنهلمصبسضبفيهاماكلينأرضحهمفتقمر

والفذلىلم02فيهاءالس!اكنينجميغبصتغة

قفرا،تصيروالأرض!تخرل!،المسكونة

لا.الزب4هؤأناأنيفيعتمون

ماالبشتر،آبن22"يا:الربفىلنوقاذ31

إسرائيل؟أرضيعلىتينكمالع!عاثرالمثلح!ذا

لذيلث23ؤياالرتحققبوماالأئاممرب:تقولون

هذا"أبطلت:الرلثالحيابهتكلممالهمقل

بك،اسرائيلفيبهيتمثلونيعودونفلا،المل

كلمملائموسيتحفقالأتاماكترب!ب:لهمقل

جمرافةويلا!عيماينباطلةرؤيافلا24رؤيا.

الرب!أنالأفط35،إسراثيلأرضيىفيمضفلة

ابلقنأخير،دونيصيرأقوئةوما،أقكفئم

*،،

ماكلسيتبمالفتمردالشعثأيهاأئامكم

".الردثا!صتاأناأقولهماهذا،أعقنته

ها،الب!ثترآبن27"ياالزب،:لنوقاك26

هذاتراهااثتيالرؤيا:يقولونإسرائيلتيتو

بأزمنةتتعفقتهونبح،كثيرهأئامبعذتيئمالرجل

الئمابإتكلتممالفمفللذلث28بعيد؟.

وماشي:،ءكلاميينتعذيتأخرلا:الرلث

الزب،.السئتايقو3هكذا،ييئمب!أتكم

الكذبةالأنبياءعل

فنباالمثتر،آبن2"يا:الرب،لنوقاك13

..711-:52،-93:47ار؟-25:47عل2رج
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ححتتالمتنبثينعلىتنبا.إلرائيل2انجياعلى

ويل3الرل!:كيمةاحمعوا:وقلأمدايهم

لموهمقواهميبعوناثذينالحمقئللأنبياء

اصائيلشعص!ياأنبيا،وك!ا4.رؤيايروا

لسذيوماصعدواما5.الخرائمببينكالثعالب

حئى،لكمجدازابنواولا،الجدارفيثفرة

إنما06الرل!!ريومصفيالقتاليفيعنكميدامعوا

يقو3.قالوا.الكاذبةوالجرافةالباطلرؤياهم

ييمأنمنهوآنتظروا،أرست!مماوالردث،الرب،

بجرافهونطقئمباطلةزؤيارأيئمأما7صكلاضفم

ماوأنا،الرب!يقوذ:فلئمكلماكاذببما

كفمث؟

نأفبما:الرلتالمئدقاكهكذا8"لذلذ

فأناكذل!،ورؤياكمباطلكلامكم

يديفتكون9.الرثال!ح!ايقولا،خصمكم

وجمرافتهمالباطلرؤياهماتذينالأنجياءعلى

ولا،شعبيجمدادفييكونونفلا،اكذد

يدخلونولا،اشراثيلتضبسجلفييسخلون

.الرب،!المممماأنائيأفيعلمون،اسرائيلأرض!

ينوما!سلام:بقولهمشعبيأضمفوا01

طينوكلحائعالأشعبيتنىكلمافكانوا.سلام

الطينيءبرديللمطيئينفقل".الاليني2بردي

وتنز3،جار!تمطري!كون.يسقطالحائطإن

ف!يسقط.12عاصفريحوتهث،بردحجارة

اثذيالالينأين:يسقطحينلكمئقازأفلا

؟91و7-14ت7ق:الربيومة05أ،س

22:.21-22

5-67.:7نح؟2عزر!9:

،15-6:12ار،22:28رخ:-5116

8:01-21.

تهثعاصحقةريحاسأجغللذيلث13بيما؟طينتم

وحجارة،بغيظيينزلجارفاومطرا،بفضبي

فأهبم14.المدينيمالخرالببسخطيتسقطبرد

4ش!ص

والصقةالطينءبرديطئنتموةالذيالحائط

المدينة.وتسقطأساس!هفيخكمشف،بالأرضي

هوأناأئيفتعلمونوس!طهافيأنتموتفتون

ائذينوفيالحائ!فيغضبيفا!يئم15الرب".

يبقىلا؟لفموأقوذ،الالينءبرديطئنوة

إسرائيلأنبياةفمائذين16مطتنوةولاالحائط

،سلامرؤيالهاالراؤون،لأورشليتمالمتنثئون

.الرب4،السئئذيقوذ،سلامينوما

بنابإلىإلتف!ث،البشترآبنيا17"وأنت

عليهن.وتنئاقواهنحم!تيتئبأنالفواتيشعيلث

لقواتيويل:الردثال!ئتاقاكهكذا:قل18

تلإ،يعمممصلكلسيخلأغصاثت"يخطن

لآصطيادقام!كللرأص!حمحباويصنعن

وتحفطنشعبينفوشأفتصطذلى.النفوسيى

يخقن!شعبيجمنذوتدتستني"91،نفوسمكن

تستوجثلائفوسمائمتنحئىخبؤوفتابشعيلأ

الخياة،تستجقلانفوس!اؤلحيين،الموت

ال!كذلت؟يصذ!نائذينشعبيعلىبكذيكن

أناالرب!:السحئاقاكهكذا02"لذيلث

9سص?وء
النفوسىبهاتصطذنالتيالسحرعصالمحآامقت

4س
النفوننواطيقأذرجمكنغنفامرقها،لمراخصكا

ححتكنوامرق21الغصافيريثلتصطذتهاائتي

إلىتلمغ:حجئا!نعن:عصائببخطن:18

صرية.ممارسات

صاحبهوكانللرباخقارعلامةال!حر:وتدننى:91

.27ة25،!263-:91لأرج.بالموتيعات
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،كل
تعاينيكوئونفلا،أيديكنينشعبيوانمذ

الرب4.هوأناأنيفتعلفن،للصحيدأيديكنفي

وأنا،بالكذلبالضذيتيقلتخطمتنلأنكن22

خنيرجغئلاالشريرتذوقىيتن،خطمتهما

زؤئترينلالذيلث23،فيحباال!ثتريرطريم!

شعبيوانمذ،بعامنباليراف!تنطفنولاباطلة

الزبهـ".هؤأناأنيفتعتمن،أيديكنين

الأصناميدينالرب

اىائيلتنيثئيوخين3يىجاوجاءني41

آبن3"لا:الر!لملى2فما2.أمامىوجلسوا

فيأصناقهمحملوا4الرخماهؤلاءالبشتر،

اجيبفكي!صالإثمطريتيفيوآنقادواقلويهم

السئثاب!تكفتممالهمقللذيلث4؟س!ؤالهمعن

حملأشرائيلتيبينرجلككالرب؟ة

جماءثستم،ءالإثمطريتيفيوآنقاذقلي!فيأصناته

بنف!ياجيبهالزلتفأنا،يستثيرنيالئبيإلى

قلولبعلىأستوليلعلي5،أصناييماكز؟ح!شآ

عئتيآرتد،واائذينوهم،اشرائيلتيب

بأصنايهم.

بهنكفتممااسرائيللشعبئلدالذيلث6

وحؤلواأصنايكمغنوتخفواتوبوا:الرب!السثتا

فأي؟7.الرجحتيماأعمايكمصجميعغنوجوهكم

فيالمقيمينالغرباءويناسإئيلتيبينزجل

قلبيمافيأصناقهوحتلفيآرتداشراثيلول

النبيإلىجاةئئمء،الإثمطريتيفيوآنقاد

للراجباتيخضعاصرائيلفيالمقيمالفرب140:7

نأثرطالثراخوئحميهالثبأفرادلهايخضعالتي

33-34.:91لارج.بخق

14او

نا!هفا84.بنفسيأجيمهالرب!فأنا،يستشيرني

شعيئ،ينوأستأصلهوجمئرةمثلاوأجحلهالجداء

افيضلوإذا9الرب4.هؤأناأثيفتعقحون

ذل!أغؤيتالرلثأنافأكون،بآصيفأجاته

كل،ص4صء

يشحيبيزينوابيذهعليهتديلاماالنبي

ال!مائينص3كإالنبيإئمويكون01.اشرامميل

عنييصللاوهكذا11.إلمهيحملمنهماكل

!لأجمنيتنخسونولااسرائيلشع!

لههـاوأكونشعئالييكونونبل،بمعاصيهم

الزلث:ليئوقاك12الرب،".ال!يديقو3،إلفا

بأنأرض!إلىخطئصثإذاالبش!رآبن"يا

قؤونةوأحرمهاعليهايديفأم!خيانةخانتني

الب!ثزينهاوأقطغالجوغعقيهاوأرسيلالخبز

الثلاثة4الرجاهؤلاءفيهاكانولو14.والتهائتم

إنفادينتمكنوالقاوأيولب،ودانيالنوح

لبمان15الرلتالعئحديقوذبتدهمإلأأنف!يهم

2؟ضاريةؤحوشئاالأرضييللثغبرأطققث

بستبفيهاعابرلائقمرةوجغلتئهاتنيهافقتلث

الثلاثة،4الرجا3هؤلافيهاوكان16،الوحوشي

يقيتمكنونلا،الردثال!تحايقولا،أنافخيئ

وحدهمهملكن،بنايهمولابنيهمإنفاد

جقبثوإذأ17.مقمرةتصيروالأرض!تنجون

آنطيقسيفيا:وقلتالأرفييللثعلىسيقا

والتهائتم،البشرجمهاوتطدث،الأرضيغبر

أنا-،فخيئ،الثلاثةالرجالاهؤلاءفيهاوكان18

بنيهمإنقاثفمنيتحكنونلا،الرب2المايقو4

صرتنا.فياششواأبرارئلائة:وأيوبودايالنوح:14

القديم.
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أو91.ينجونوحذهمهمبل،تنايهمولأ

غضبيوضبئتالأرفييللىعلى7ؤداأرستلث

وكان02،والسهائتمالب!ثمرمنهالأقطعبالذمصعقجها

يقو،أنا،فحيوأيول!!ودانيالنوحيخها

بنايهمولاتنيهمإنقاثتمنيتمكنودطلا،الرلث

".أنفسهمببرهبمينمذونبل

أرستلت"فإذا:الردتالستئااتوقا21

وهيئ،اوزشليمعلىالمثتديدةالأربعةأحكامي

لأقطع،2والوباالضاريوالوحش!والجوغالحرلث

منناجونفيهافسيبفى22،والتهائتمالب!ثترينها

فزىإليلثيخرجونوحين.تناتأوتتين

الث!رصجميعغنتتعزق،وأعحالهمطريقهم

حينئعزوتلثوفم23.اوزشليتمعلىجلبئةأذيا

فغلتهماكلأنفتعلم،وأعماتهمطريقهمترى

عبثا".يكنلمبها

الكرممتل

الب!تتر،آبن2"ياالرب!:!آلرقاك15

وأ،شخركل-يئأفض!ن!الكرمهتكون3بماذأ

هل3؟الغابهشجرأغصابينأفضلأغصائها

يأخذأو،نافعاشئاحطيهاينالإنسانتصنغ

يجغلوإنما4؟شيئائعققعقييماللحائطوتذاي!نها

واحزنظرفتيماالنارأكلبفإذاللئار،مأكلا

الذ.ثعبإلىثرمزالكرت:1502

إ-7؟:هاش:.ا-14؟691-8،:17رج

ا.ة!!01

.أولعاعرفتالتيأورشلبمحالةتلك4:

6-7.آش!ا

الدمار.منالاجرنيفكلن،أجل7:

2.!ات333-5،:11رخ

161551و15

صجخا"كان"؟لمصتوعتصلحفهلوشطه

نأبعذالآنفكيف،لقصنوعيصلحكانوما

ال!ئافاكه!!الذللث6؟وأحترقالنازأكقته

عيدال!تينينجغلتهائذيالكرم!كعو؟:الرب"

س!كانتجعئتكذللثللئار،مأ!!لاالغابيما

لىءصصءكل4

إذاحتى:واعايبهمعليايمفاقوم7.اورشليئ

هوأناأئيفيعلمون،نارأكلئ!منارينخرجوا

لي،لخياتيهممقمرةالأهـضىوأجعل08!الرلث

!ب!ا!ال!سئذبقوذ

الخائنةأ!رشليم

31،البشترأبنيا2الرب!:لىوقاك16

-ء"،؟

كلابملهاومل3،الرج!تئهباعمالهااورشلحمآاخبر

كل،ءولطبيص

وفصللثاصللب!*أورشليئميا:الربال!ئيد

وأتلثأموربميئوأبوك،ا(ممنعا-تأرضيينن

ولا،سرتمثقطغأحدلاولذبيوم04!جئية

،صبالملح"مئخلثولا،لتنطيملثبالماءغقلث

ولاأحذعقيلثنوخغما5.بالمماطلفلثولا

علىنبذتبللحذللثمنشيئاللثفعملأشفق

ولذب.يوتمللثاحتقاراالبرع!قيوجيما

بديلث،ملطخةوزأيتلثبلث6"فمرزت

تموقي!لاتعيتنيدملثفيوأنتللضفقلت

وبلغبكبربفت!تولب.الحقلكتببوآممى7

.اح:2رج:البئرابنيا:1602

اليبوسبرن.بكهاكنعانيةمديضةأورشليمكانت3:

-1517؟01تكرج:حثهأموري.63ة15يث!رج

مدينةالبدايةفيتكنلمأور!ئليمأنعلىحزقياللدد

اصراثيلية.

لبفووه.بالملحالمولوديفركونكانةملحكة4
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وأنبشعرفيونبتثديالثفتهد،"صالزواجشن

ية.ئتعر*نةياعر

ناضجةوزأيتلثثانيةبلث"ومرزت

وشزتعقيلث!ثويبطردتفبستطت،للحث

،عهل!!فيمغلثودخلستللثوخلفتصزتلث

ديلث.ينونقينلثبالماءفغسملتلئي9.ليفصرت

مزخرفاثوباوألمسحلث01،بالريحبتسحتلضئئم

والكتانللثنعلاالفاخرالجفذوتجعفت

بالحلي،"زينتلث.كمث!دلثوالحريروشاحلث

عنقلثافيوقلادةيدلجثفيأساورووضغمت

وإكليلأذنيلثفيوحلقاأنفلثفيويخزامة12

والمضيمابالذهبفتحئيبا03رأسيلثعلىجمالى

وأكف!ب،والوقيوالحريرالكئانملبوشلثوكان

فيوتناهي!ب.والزيببالعستلالمخلوطالسمميذ

4!فذايخ"!.المفلثبلثلانأنإلىالخمالي

ببهايىأمحعملاثديلجمايلثصالأتمفيصيتلض

الرب".السئئايقو3،إتاةألبستلثائذي

أسملثوعلىتجمايلثعلى15"نالكنب

عابركلفىعلىقواح!ثتلثوأغدقب،فزنيب

ينوأخذب16.تجماللثومنخحب!سبيل

مماوهذافيهاوزنيبمعابذللث*فزينحب،ثيابلث

الجواهر.أرخ!صرت:أوالزوا!.صودلغت:7

الالتزاموعلامةالحمايةعلامة:ثولطبسطت:8

صورةالزواج.نزوجتك:أممط.عهدفيدخلت.بالزواج

.2ة2ار"4-54:8اشرج.بعهالذعلاتةعن

.الملوكمدينةأورشليمكانت:13

.4ت3615،ة11ملار!

والرياية.اليرنانيةفيهكذا:شيلعابركلت15

15!:34خررجللأصنامتجدت:أي.زنيت؟16

.2:4س

بالذ!المغثىالخشبمناقاثليصنعونكانوا:18

16

إلمفيخم!اأدوالتوأخذب17.يمونأنتجبلا

فصنغب،للئيأعطيتهااتتيويفتنذهبيين

!اتلثوأخذب018بهاوزنيبذكورتماثيلللث

وو!ئببها*الئماثيليللثنكحمولب،ابوش!اة

!أاتذفيوخبزي91وتخوريهـيتيأمامها

الذىوبالعس!لبالزل!المجبولوالسحمحذ،للث

ط!تبخوزاالتماثيلأماتمجعفيها،أطعفتلث

تنيلبوأخذقي02الربد.السئئديقول،الرائحة

للتماثيلفذبخصهم،ليوتذتهمائذينوبناتلث

تذلمجياأن21؟*قواحشيلثمنهذاأقليل.طعائا

وفي22لها؟لأالئارفيقرباناوتمسلميهمأبتافي

أثاتمذكربماوفواحشيلثأرجاسيلثصجميع

طالخةمتعزيةعريانةكضبحين،ضبافي

بدط!؟

الئيذيقوذ!فيريللل!،23"ويل

وصتعبقبةللثتنيب24!ثرلثكلفتعذ.الرل!

شا)ئجكلرأسفي25.ساحهكلفيمرتقغا

وؤهثب،جمالل!ودنسمتمرتفعل!بنيت

قواحمثتك.وأكثرقيعابر،لكلجستذفي

الجسايمجيرايلثجمضر"تنيمغوزنيب26

أنا.فها/27.لتغيظينيالفخشيفيإمعائاالأعضاء

يبسوناو(02-44:91،؟.-91؟04ش11لفضةوا

.(9ةا"ر1)بلثاا

حبذبائحبنمقد-سااسرائيلبنىأنحصل:25

لهذاالريةتصديورض31(:)02الكنعايةالطقرس

.18:21لارج.العمل

ممرمعالمعاهدةشبىمصرتبنىمعزنيت26:

المعاهداتكلمرازاشجبواوالأنبياء.بالزنى

افي3(ة11،12؟7هو!03:1)اشالس!اسية

شعبه.معاللهوعهدتتنافى
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-،4
التىالارض!نيسفاوأستر؟،اعايبلثالآن

-ص?2صلمكل
مال!اعدائلثاهواءإكواسلملث،أعليئلث

الفاجر.طريعلبجمينخجفناللواقي*ا!طسطتين

ء؟

زنيب،اشوزتنيمعفزنيب.هذاكفالثوما92

!غقوأءيثوأنرب92.شب!بوما!م

أيضا.هذاأشبغلئيفا،الئخايىالبابلين

فعفبحتى4الإراد؟ضعيفةكنمب"كم"

مهـص6-+ر

قيقبتلثبنيب31.ؤيحةزاني!كامراةكلههذا

كلنبمرثفعاللثوصنغتا،شارعكلرأسيى

كالمرأ؟بل2.3،بأجرةتزينكنصبوما،ساحيما

زوجها.جمؤض!الغرباةتستقبلائتيالفاسقيما

فأعطي!تأنتأما،هداياينفنالزوانيكل33

للمجيءورشتويهم،غ!ثئا!لثصلجميع"هدايافي

فيفكنمب034لمضاجعملىضودبكلجمنإليلث

وراةفيأحايسعىلا،النساءيخلافيعلىلينافي

للث.ئحطىأجرةولاأجرةوتعطين،للرلى

الرنى.فيالتساءخلافيعلىإذافكنب

الربفى:كيمة-آحمعيالرانيةأئتها)الذيلث

ينتعريبأتلثبماةالرب!السئحاقاكهكذا36

ئحثمايلثمغرناقيفيغوزتلثكشفبئيايلث

تنيلثدماءولأجلالرجسئإ،أصنايلثومغ

كلفسأجمع37،الأصنامصلهذهلذئحهماثذبن

وأأحببيهمممن،بهمتلذدباتذينعثتايلث

ضولبكلينعتيلثأجمعهمأبغضيهم.

صص
كلها.غوزتلثفيرود،لهمغورظث،اكايص

كائت.الفلسطييننجات:حرف!ا.الفلطبينمدن:27

أشور.ملوكءمعاهداتيهوذاملركسياسهتبجة

.13،8:9:ههو؟7-15:91،16:9مل2رخ

الماليدفعواأنالملوكعلىكانةهداياكأعطيت:33

165301

الفاسقابعلىيحكمبماعقيلثوأحكم38

غي!ظيضحئةوأجقللثالذماء،وسافكاب

فيهدصمونغ!المحلثأيدفيإلىواسففلث093وكيرني

ص-ف!تك
ثياتجثوتسلبوظثمرتفقلثويحطمونص--5

متعرية.عريانةويزكوتلثحلافيويأخذون

فيرجموتلث،الحموغعليلثويثيرون04

ويحرقون41،بسيويهمويقطعوظثبالحجار

ينبقشهدعقيلثالحكتموينفذونبالنايىبيوتلث

تعطينولا،عن-الرنىفأمنعلث،نسا:كثيراقي

وتزولا،جمنلثغلم!2(وأشنيتعا.ينأجرة

تعا.ينأضبماولافأهدا،عنلثغيرتي

ضبافيأئامفيفيفقلتهماتسيبأنلثوبما43

علىفسأجل!بعمئميما،ماكلفيوأغضبتني

الردث.ال!سذيقوذ،سئلويهلثعايبةرأسيلث

جميعفوقالقحشاةآرتكبب"أما

القاثل:المتلفيلثليصاقحتى44؟أرجالجث

ائتياممثآبنةفأنست045ي!تهاهكذا،الأمكما

الفواتيأخوالجثوأخمت،وبنيهازوجهاعافت

ص،ء!!ر*كل2،ص

وابوكنحثيةامكن.وبيهنازوإتجهنجمفن

فيال!ئامروهيئ*الكبرىفأختلث46.أمولكط

كلوءكل،

هيئالصغرىواختلثالمددط-،تنايهامغالشمالي

وما47.المانيتنايهامغالجنولبفيسدوم

ء،
مثلوآرتكالبطريهنفيبال!لوفياكتفي!ب

حئىالوقبمققليلمضىإنمابلأرجاسهن

خي048طريلثصجميعفينساداعقهنفيدب

.8ت16.المعاهدةعلىللحصول

والعرى؟عريانةيرونك:أي.كلهاعورتكفيروق:37

)عشاق(حلفاءبرىوحين.والضعفالعارإلىرمز

بدمارها.بسحونأومجاصروخهاحالتهاأورشلبم



6،كسضفيا5401

أختلثسدومفعقتما،الإلةالزلثيقولا،أنا

إثئمكان094وتناخمثأنبفعلبمامثلوتنائها

ص4ص6

وهذا،2والرخماوالتخيمةالعجرفةاختلثسدوم

الباذمينصر؟غنوبناتهاهيصرفهاما

أمامي،الرخسنوغملنفتك!رن05والمسكين

الس!امرةخطئبوما51.رأيتلاكمافأزلتهن

ربنجمنهايىج!حاأكثركنسببل،خطاياكيصمت

كلبستبجمنلثأبرأختيلثفخعفببنايها،

قونفآحملي52.تعفبائتيالأرجاسييللث

ينلبأبرجغلتهمااللتينيأخئيل!عارعارفي

فظهرتارجئما،خطاياهمافاقتائتيبخطايافي

اثذيالعازوأحمل،إذا،نآخجلي.جمظثأبر

ص4ء

اختيلث.ينهكسلب

+ص5،،

وامجادومانهاسدوتمامجاد53"ساعيد

ءص،كل.لم،ى-

تينهن،امجادفياعيدئمومدفها،ال!مامرة

حتىفعثبماكلينوئخجمعازفيلتحملي(5

إلىتعذنوتناتهمافاختافي55العزاءتلهنجلثسب

إلىتغدنوبنائلثوأنبالقديمإ،أئايهن

كنبأختلثوسدوئم56.القديمةأئاجمكن

نأوتجل57،تك!رفييوتمبآحتقارتذكري!ها

-مانتعيرفي،جمثتهافأنحبوالآن!شرفيينكشي!

الفواقيجيرايلثوجميعالفيسطيينومانأدوتمول

فجورلثنخيجةفحمف!ب58.يحتقرتلث

الرب4يقو3،وأوجاشث

العبريةالمخطوطاتبعضقهكذاتأدومنجاتة57

،آرامةالتقليدىالعبرىالنص.السريانيةوالزجمة

زمنمنذكنعانأرضشاطىعلىأتاموا:الفلطيون

التقلبديبن.اصرائيلبنيأعداهفكانواالقضاة

15-16.تض

الذىبابلملكنبوخذفصرهو:عظيمنسرة1703

17او

يسأفل!:الرلثالسمئاتاكهكذا"لأ،نه95

و!ضتيق!تملثآحتقربحينفعئ!بكمابلث

أداءمفيمغلثغهديفأذكرأناأفما06الغهذ.

ص-!6كل4

ذللاجمنذ61ابدتا.أعهاللثواقيمضبافي

تجنأرضىحينوتخجلينطرقلضأفمتتذكرين

يرءص،
هناللواتيوغز،جمنلثاكبرهمااللتيناختيلث

لاولكن،تناتللثفا"جغلهن،جمنلثأصغر

واج!!62.معل!كغهدتيمغهنغهدييكون

حى!6،الرلتأناأتيفتعقمين،تعلبغهدي

-يرتملزتفتحيولايالخزيوتشعريتتذكري

فعفب،ماجميغللثأغمرحين،لعايىفيتعذ

".الرئثالسئئذبقوذ

والكرمةالنسرمثل

قزبم:البمثرآبن2"يا:الرب؟قيوقاك17

قا.كهكذا:وقل3،إسرائيليشعبومثلألغزا

اجناحيناضخم،!عظيمفسر:الربفىالسئ!د

الريشيىغزيرالقوابمطويلالخناخينيطوفي

الأرفي.بأعاليوحللبنانإلىجاة.الأرالإكثير

أرضيىإلىوحمقهاأغصاييمارؤوسنفقطغ4

ينوأخذ05.التجايى!مدينيمافيوغرستهاالبائعين

وزرغه.خصي!بمحقلفيوزرعهتزرا!الأرضي

فتبمت6.كالضفصافيوأتاقهنجزير؟مياهجمنذ

لتنعط!،التاقيقصيرةئتثيرةكرمةوصاز

.12آر!.اورشليمعلىاتصر

12.آدج.المملكةوعظماهيوياكنسبيإلىتلميح:4

ا،جلهالذييويايهنعم،صدياهوالأرضبزر:5

حاول.24:17مل2رفي.يهوذاعرشعلىنبوخذنصر

.اهآرج.منهيثقربأنعدقا



715501لحزقيا

هيئ.حيثأصولهاوتبقىال!سرإلىأ!انها

أغصاناوأنبتتوأن!ثأتكرمةالبزرةفطرب

فروغا.ومذثت

ضخمثعظيمآخر"تسر"كان

الكرمهبهذص؟فإذا،الريشيك!ثيفالمجناحين

ليسقتهامخزةأغصاتهاوتمذإلييماأصوتهاتعط!

فعلتفيماذا8.فييمانمتائذيالحقلعنبعيذا

مياهجمندجتدحقلفيغرستائتيوهيئ،ذيلث

كرمةوتصيرثمراوتحملأغصائالتنضت،عريرة

صالحة؟

أفتنخغ:الربدالسثئاقاكهكذا:9"قل

ويقطعاصولهاالأؤلا"الثسريقلغلىأفلا؟الكرمة

ولاال!صمةهذهتيبح!أوراقها؟فتيب!،ثمرها

ينلقفجهاكثيرشدبرأوقويةثىراعءإلىحاجة

أفلا؟هناكغرستإذاأفتنجحاجذورها

الحقلفيتيبمن؟المئرمئةالريغص!ئنهاإذ!تيبسى

((.فيهنضتائذي

ل!ثمعبيئ12"قل:الرلثليئ"وتال

جاة؟القلمذامعنىماأعرفتمالفتقر؟:

ورؤساءهاقيكهاوأخذاورشليتمإلىبابلقيلث

وعاهذةالقللثتسلينوأخذ13.بابلإلى

الأرضيعظماتوأخذجفؤفيوأدخقهغهلأا

نأتقدزولاذليلةالقملكة"التكونرهاثن

لكن15.عهدةحفظثهيإنولتثحت،تنهف!

جمضرإلىزمئلةأرسلبأنعقييمانمردالقيلث

حاولالذيمصرملكفرعونإلىتلمغآخر:نرة7

.اهآرخ.منهبتقربأنصدقبا

لأنه!دقياعاقبنبوخذفمر.:أي.الأولالنسر:9

،16رج.بابل2عهدهفنقضصصرمنتقرب

17-02.،36:13اخ2؟25:7-24:25مل2

أفينجغ؟،والرجالىالخيلمقبكثيرليمارة

وينجو!الغهذينقض!:ذيلثفقلائذيأفتنجو

يموتبل،الربوال!ئتايقو4،أنا"خيئا

ائذيالمللثيقييمحيثبابلفيالميلثهذا

غهذة.ونقضىبقستم!أخللأتةمفكة،

وتجمععظيمبجيمتيجاءولو7؟ونرغون،

يرغحينالقتاليفيئعيتهأنتقلإزلا،محنير

نفوسماليبيدواالأبراقيوتبنونالمتاريمم!البابفيون

القهذونقضىالقستتمآزدرىافالقيلث8.كصيرة

فكيف،ذللثكلوفغلجمضرإلىيذةومذ

يخو!

خى:الزبلمالمم!حاقالهكذا"س.)91
لديكا

أخللأ!دهاليقالترأسييماعلىسألجحب،أنا

شبكتيوأبسئط02،غهذهوتقف!أماميبقستميما

إلىبه2وأجيحباليفىوأصطادةيخؤخذعقيه

ونختة21.ليخيانسهعلىهناكوأحايهمهبابل

يذرونوالاقون،بال!ئي!تسقطونجميغاجنو؟؟

الرب4هؤأناأتيفتعلمون،ريحكلفي

تكفمث".

أعاليين"!تآخذ:الردثالس!ئا3وقا22

علىوأغرسصهغصئا!جذوجم!رأسينالأرر.

اشراثجلحت!نيفي023شاهقشامخجتل

ويصيرويثميرأغصائافيطيغ،أغرسئةالعالي

جوانيكل.طائركلتحتهفيأوي،راثعاأرز!

جميعفتعلم24أغصايإ.ظلفييأويمجمح

الع!دجمهوذاملكعلىيدلالغصنكصنا.سآخذ:22

؟23ة34رجدارد.سلالةأصلهرالذى

ح:02:04رج:شاهقجبل12-16ة7صم2

،.:2
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العاليئالشجرأذللثالرب4أناأنيالبري!أضجايى

اليانعةال!ثئجرةأيبسث،الوضيغال!ثئجرورفعت

ظثالرب"أنا.اليابسةال!ثمجزةوأيتعمث

وفغلمث((.

أعمالهعنمسؤولواحدكل

ترددونباكمداما2الر!!؟ليوقال138

أكلوا2الآبا:اشراثيلأرضيفيالمئلهذا

أنا،حيئ3؟ضرشتالتنينوأسنانالجصرم

هذاالآنبعدثرذدوالن،الرلثالسمئايقول

لي:هيالنفوسيفجميع4.اصائيلفيالمثل

النف!.لييهلتاه!ما،الابنونفصىالألبنفس!

!صط

.تموتوحذهاممنتخطاالتي

هؤماوعحيلصدلمحفاالإنسانكان5"فإذا

ولاإسرائيلتيبأصناتمغتذومما6،وغدذخق

أمرأةكززومما،ولالجباليعلىذبائجهاينأكل

أحمذاظلتموما7،طايئا*امرأةضاجغولاقريبه

خبزةوأعطىسرنوما،رهمهالمديول!إلىورد

أعطىوما8ثوئا،الغريانوكساللجاخ-

،صالإثمغنييدةكفيىبحاأخذولا*بالربى

فراثضيفيوسقلث9الناصيىتينبالغدليوحكتم

،الحياةيستحقصذيقفهؤ،بأحكاميوعيئ

الربر.السئئذيقوذ

سفاكايضاآبناالضذلقهذاؤلد"وإذا01

ينفيأكل"ال!ثمرور،يللثبعض!يفغلللاهاء

14:12-02؟رخة1801-02

92-03.:3اار؟01،24:16ت7تث

فينجةالمرأةتكون.ح2؟6رج:الجبالعلى:6

91،:18لأرجطفما

18او

قر!؟،أمرأةوئغررالجباليعلىالأوثال!ذبائعص

بز؟ولاوتسرق،والميسكينالبائ!ىوتظيم13

الرج!ن!الأصنامإلىعينيل!ويرخ!،الرمن

برل،أفيحيا،بالربامالهويقرض!13لهاوبتعئا

وبكولىالأرجاسيللثجميغفغللاثةيموث

عقيإ.دمه

جبئفرأىأبناالرجلهذ!وتد"وإذا11

تعمللمل!سةرآهاغمقها.ائتيأبييماخطايا

عليالأوثال!ذبإئحصينيأكللافكان015يثقها

أعنايمإلىامتعتاعيني!يرغولا،الجبالي

ولا16،قريييماآمرأةئغررولأ،اسرائيلشعب

إ،!يسرقولازهنا،تطلبولاأحلداتظيم

2،.ثوباالعريانويكسوللجاخصخبزةويعطي

وتحكئم،يىبايأخذولا*شنالبايظيئولاالا

بإئميموثلافهؤ،فراثضيفيوتسلأبالغدلي

ولمزلق"ظقتمائذيأبوةأف!ا18!ا.دلأبيإ،

يموترفهو،شعبهبينصالحغيرهوماوفعل

إثمه.بسحب

أبيه؟إثتمالابنيحمللالماذا:"تسألون9؟

وغدل،حقهؤمافغلالأبنأنهؤوالجوالى

إ.يحيالذللثفهو،فر،ايضي-بجميعوعمل

لاالابن،تموتوحذهاهيئتخطاائتيالنفسى02

ابيه.إثتمتحمللاوالألصأبيإ،إثتممجيل

علىيعودوالشتر،بالخيرصاصبهعلىيعودالخير

غنيتود!ائذيآوالشئريرأبالمثمر!.صاحي!

36-37.؟25لارج:الربح،الربىت8

اليونانيةفي.العبريةنيهكذا.الباث!عن:17

الظم-عن:القديمة
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يجميعويعمل،فعلهاائتيخطاياةصيعص

ولامجيافهو،والعدليبالحقومحكمفرالضي

ئذكرلافعتهااتتيمعاجمي!جميغ23.يموت

أبقوب23يحيا.أعماييما.الضالح!يستسبد،

الربد!،ال!حايقو4،سرورييكونلمالث!رير

البارآرتد7إذا24فيحياثترةغنبتوبيهيل،كسلأ

اتتيالأرجماسيىكلوعملالإثموفغلبرهغن

أي،يذكرولا،كلأ؟أفيحيا،المثمريرسقلها

خيانييمابسضبيموتبلالصالح!أعمال!ين

وخطيحيإ.

مسئقيم.ك!يرالرب"طريق:25"فتقولون

غيرأناأطريني؟اسراثيل!دبئياإحمعوا

يائستقيمإغيرهيئأنئمطرقئهمأم،ئشقيم

وماتالإثتموفغلبرهغنالبازآرتذإذا26شعبي

تال!وإذا27.يموتفعلهائذيإئميمافبسضب

فهؤ،وغدذخقهؤمماوعيئضتر؟غنالعثئرير

وتالتمعاصييماجميغرأىفقن28.حياتهلمبنمذ

شعتلكن92يمودت.ولايحيافهؤغنها،

أطرقي.مستقيمةالرد!طريق:يقولونإسائيل

طرقكمأم،إسراثيلشحتيامستقيمهكيرأنا

مستقيمة؟غيرهيأنتم

مج!بينكمواحل!كلأدبن03"فيذللث

غنوأرحعوافتوبواالرب4.الممحايقو،،أفعايإ

ستئاالإثصأيكونيئلأمعاصيكمصجميع

وائخذوامعاصيكمجميغأنبذوا31.لهلايهكم

بهرذاقيلةأوأورشليمنمئلالبوة:9102

.94:9تكرج

يواحاز.الملكالىتلميح؟3-4

911557او

الموتئريدونفيماذا،جديذاوروحاجديذاقلئا

،4

قنبموباستزلافانا32اشرائيل؟شعتيا

إليئفأرحعوا،الردتالس!يايقو4،يموت

وآحيؤا".

إلرائيلرؤس!اءعلىمرثاة

إصراثيل.رؤساءعلى2يىئافأن!ثيذوأنت91

تل:2

الأسوب!تينل!لبوةلأقكميا

الأشبالي.وستطفيجيراءهاأرضغت

شيبلا.فصازجمنهماواحارئت3

.النايوأكل،الفردسهأفعراس!لعلم

شريهيم.فيفوغالأتئمب!سمعت4

."يضرأرفيإلىبشنايهلقادوة

رجارها،وضاغخابتأنهارأته

ش!يبلا.وجعقتئهحرائهاينآخرفأخذت

شيبلأ.وصازالأسو؟تينفساز6

الناش.وأكل،الفريسيماآفزاشتعلتم

مدائتهم،وخرلت!قصوزهمآتجاخ

رو!.
زثيره.صوتمقكلهاالارضفاقفرب

جيرانهالأقمعقي!فخرجت

حفريهم.فيفسقطبشبايههمرتوة

بشنايهلقفصيفيخبسوة

بابل.تيلثإلىوأحفروة

الحصول!أحل!فيطرحوة

أوكلالب:خزاثم31-34.:23ملر!2

.91:28مل2رخ

الآرامية!فيهكذا:قمورهماتجاح7:
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دعذمنصوئةئسمرلئلأ
.ص!ا-

."اسرائيلحبالزعلى

الميا؟،جمنذغرسمتكرمإ-جمثاأقلث01

غزار؟ينوالؤرقيالثماركثيرةفصازت

الميا؟ط

لقيلؤصولجاناالقوتيدجذعفاوصاز11

الملتفيما،صالفروعتينسما

أوراييما،كثافةسممؤ؟فينظهرت

علىوطرحمتبقيطقيعتلكنها12

الأرضي،

..ثمرهاوقصقتالث!رقئةالريحفأيب!تثها

النار.وأكلتهالضفبحذعهاقكس!ر

القفر،فيشهـستتوالآن13

عطشانه،قاحلهأرضىفي

ثمرتهاأكلتنارحذعهالينفحنى!ج14

صثبحذعفيهاتقيئفا

لقيلؤ.صولجائاتصلح

ئنثمذ.:ثاور،2ثايىاهذ

إسرائيلمعاصييعددالرب

مقالخاسيىالشمهرينالعاثيرفي02

شميوصنىبعفىجاء،+ال!ئنيبعذال!ئابع!الئتنه

نجلسوا؟الرلتمشيئ!غنليسألونيإيراثيل

فل،البثترآبن3"يا:الرلثليئفقاك2.أمامي

أجئئم:الربرالتذبيمات!طتممااشرائيلل!ثئيوخص

عؤالكتم،غنأجيبلا،أناحى؟لتسألوني

.ءات24مل2رج.يوياكينالملكهوالثافيالبل:9

الكرمةر!ز.الآراميةفيهكذا:كرمةمثلت15

.ح15:2رج.معروف

02او

حمرحصت!2أنأنتأصستعذالزبد..4ال!ح!ئايقو3

االثتز؟آبنياعقيهمتح!صتمأنأمستجذ؟عقيهم

أطم:!وقل،الرجسهآبائه!اصاببأعماغرففم

!ليإلىوتصشفتإسراثي!!شدبئآخترتيوتم

أزاأتيئلهمأتسممستمضرأرضيىفيتعقرلت

أتىلههاأقسصتاليومذيذفيآ.إلههمالرب؟

-2ء?وو2
أخترئهاارضيإلىمضرارضيىيناخرجهم

!نروهيوعسثلا،لبناتفيض!أرضى،لهم

الآ!ةأنبذوا:لهموفل!ت07!الأراضيصجميع

بأصنام!ئضنحسواولاعيونكمتراهااتتيالكابتة

ءلنفتمردوا8.إلهكمالرلتهؤفأناجمضر.

الكا؟بةالآلهةنبذوافا،لييسمعواأنورفضوا

م.مضرأصنامتركواولاعيونهمرأئهاالتي

واينم،عقيهمغيظيأ!ما"وكدت

مالكئي9.يضرأشضيفيوف!تفيهمغض!بي

إممي.العاريلحقلئلآحمتهمبلذلل!فعلت

إالفم-تعرفحتتينه!مكانوااتذينصالأممأماتمفأنا

يتهافأخرجتهما0.جمضرأرضيينلإخراجهم

فرائضي"وأعطيتهمالبرئيما.إلىبهموجشت

يحفظها.م!نحياةتحفطائتيأحكاميوعرفتهم

غلامةلتكونالسبتشريعةأيفماوأعطيتهم13

ائذيالربلمهوأناأتيليعرفواوتيتهمتينيالعهد

فيعليتمردواإسرائيلشعتلكن013تدشتهم

ويضلوافرائضيفييس!صاأنورفضوا،ال!ريإ

ودتسوا،يحفظهاقنحياةتحفأالتيبأحكاميئ

فيعقيهمغيظيأصثوكدت.تدن!يئ!االستبت

095-195.آبنموز-فيأي:0201

2-8.:6خررج:5-6

02-03.،ا-14:4عدرج:13-17



حزقيال

بلذللثقعل!تما314ص.لأفنتفمالبرت!

اتذينالأقيصتينإحميالعاريلحقيثلأخيتهم

جمضر.أ!ضيمنشعبىأخرجحتأمامهم

إلىب!مأجيئءلاإتيالبرل!فيوأقس!مت15

تفيضىأرضىوهيئ،لهمأعطيتهاائتيالأرضى

لأنهما6،الأراضيصجميعقخرهيئهـعستلأالئا

فيويسلكوابأحكامييعضلواأنر!وا

قلوبهموتعتقتالحتبتودتوا،فراثضي

دفرتهمفاعقيهمأشفقتلكتي17.نجأ!ناجمهم

البرئيما!.فيأفبيتهمولا

فيتسلكوالا:البرلهفيلبنيهم"وقلت

ولابأحكاجمهمتعضلواولاآبايكمافرائف!

إلهكم،الرب!هوفأنا91.بأصناجمهمئثنحسوا

وقذسوا02بأحكاميوآعملوافرائضيفيفآسلكوا

بينيالعهدعلامهذلل!فيكون،أشبتأيوآ

لكن021إلهكمالرلثهؤأناأتيلتعرفواوتينكم

نأورفضواالس!بسبيوتمودتسواعليئتمردواابنميئا

تنحياةتحفظائتيوأحكاميفرائضيفييسلكوا

البرييماثيغضبيعقيهمأص!وكدتلم،حمظها

يثلأوحميتهميديرددتلكئي22هوأضيهم

أماتهمائذينصالأتمتيناعيالعاريلحق

البرئةفيوأقستمت033!رينضعبىأخرجت

!4ء-،و32

الئلدابفيواذزيهمالاتمصتينسابعيرهمإني

.البعيده

هءوةلأ24

بأحكامىيعملواانرفضوالهيم

بأصنايمقلوبهموتعفقتستبتيودنسواوفرائضي

!26آ)رجالأبكارتقد!ثريعةإلىحزقياليير:25

شريعةإلم!الرجوخدونبعضمفرهاافتىإ!ة13خر

9501

صالحبماغيرفرائفىفأعطيتهم25.آبائهم

وترمحنفم26الحيا؟-،إلىلوذئمطلاوأحكائا

فيلييقذمونفجعلتهمةبتقدماتهميتمخسون

يعلمواحئىهمادترلكي،لهم!يكركلالنايى

الربو.هؤأناإتي

ماإسرائيللث!عبا(!بشرأبنيا"فآنقا

آبااوكمأهاننيأيضابهذا:الرل!الع!ثتدأناأ!له

أءفاالأرضيإلىبهمجئت28(ضا:ليبخيانيهم

عاليةرابيةكلوزأوا،ل!ماعطيهاإتيأقسصصف

ذباي!خهمهناذذلمجوا،-ملتفةشتجرةكل

وبخروا،"القراببنقذمواوليغيظونيالإصنامص

للآلههإرضا!الخمروصكبوازكئةبروائغ

ائتيالضشرنةالمعابذهذ؟ما:لفمنقلحث92

اليوبم.هذاإلىمثاردتف!سضيثإل!يها؟تذهبون

ال!ستتاأناأتولهماإسراثيكلمشعبانقللذيلت03

آباثكمطريقإعلىتتنخسوندمتماما:الرلث

تركض!و،الرجستيماكاصالأصناموإلىالتجسيما

وتتدنسون،هاذبائحالحايىفيحمنيكموتقذمون31

فكي!،صاليومهذاإلىأصنامكممن2بالعديد

لأقلويكمعلىخطروما32؟سؤايكمإعنأجي!

كشعرلب،كالأتمصنكون:تقولون.اأبايكون

خيئلكن33،والحخرالخشمتونعحا،الأرضي

وذراعقويةبتدإف!الرب9،المئثايقو3،أنا

علي!صمأتسلطشديدوكضبممدودة

رءلم5دروأم4

مقوأجمعكمالشعودبتينينوخرجكم

وأجي352،فيهاجعثرتكمائتيالبعيدهالبلدال!

.13-13:21!ؤرص!.الاتدإء

02!.ةرص!16:بكركلة26



.لحزقيا0601

وأحاكمكم!الئمعولبعنبعيا!البريةإلىبكم

فيآباءكمحاكفتكما36.يوجهوجهاهناك

يقو3،أحايهمكمكذلل!،يضرأرض!برية

واحذا4عصايتح!تفتمرون37.الرلثال!ئثذ

علىوالعاصينالمتقردينفأفرز38اثواحا

لالكنهم،غربيهمأرضيينواخرجهم

هوأناأئيفنعلمون،اشراثيلأرض!يدخلون

الرب،.

شيئئمماإفعلوا،إسائيلشدتيا93"وأنئم

الئهايهفيلكنوأثبعوها.أصناقكموآعئدواص

احميئذللثتعدتدنسوافلن،ليستسمعون

فيلأنه04.وأصنايكمبتقدمايكمالقاوسن

العالي،إسرائيلج!لفي،*الفقذسجملي

شعبكليعئذنيهناك،الرصتالئ!ذيقو3

قرابينيهموأقبلغنكمأرضىوفناكاسراثيل

تقاسونهمماصجميعمغتقدماتكموباكوراب

وحين،زكئةكرائحةعنكمأرضى41.لي

،4"

مينوأجحغكمالشعولبتينيناخرجكم

رائحةعنأرضى،فيهابعثريممائتيالبلدالق

القاوسد،أننيالأشئموتعرتالركئهذبائجكم

إلى،اسراثيلأرضإلىبكمأجي/2،وحين

،ء2و.س

لآبايكم،اعطيهاانياقصمتالتيالارضي

فناك3"وتذكرونالرب4.هؤأناأئيقعل!ون

فتمقتون،النجسةأعمالكموجيئطريمم

عملتموها.ائتيالعث!رويىيجميعصأنفستكم

في.الثعوبعنبيذاالبربةإلىبكماجيهة،3

بلجفرافيمكانأماملسنانحن.الشعوببرية:العبرية

بميذاشعبهيكمأنافهفيهيتطيع،رمزيموضعأ!ام

.16ة2هوق.افععوبمائرتأثبرعن

تطيعي.تكونون:أي.عصاممطتحتتمرون37:

21و2

--بماأعاجمل!سيمحينالرلمحثهؤأناأئيوتعلمون4،

المثتزيز؟طريكمبحم!بلابآحمي،يليق

يرقو4،اسرائيلشعتياالفاسد؟وأعمايكم

11."الربفىالسميا

البشزا-،،سأبن46)اياالرب!:لىوقاك45

كلوتنئا+2،الخنوبعلىوتكفئما!ينينحؤإلتممث

أعقي.النقصبلفابهقل047"الئقبأرفيغاب!

ساشجكةالرب4السمياقاكهكذا:الردتكيمة

كل2خضراشجرةكلفيلثفتأكل،نازا!ث

و!ردطالمشنجللهيبهاينطفىولا،يابسةشخر؟

الش!مالي.إلىالخنودبينالبشرجميعبها

أشعلتها-فلاالردثأناأنيالبشمركلفترى48

دء-

-إلأالربالسياايها"ا؟:فقل!ت94لأ((.تخطفى

الأمثاذ؟تستخدئمفيلستأما:ليسيقولون

الوبسيف

التفث،الب!ثترأبنيادا2:الرلثلىوةال12

2ص،!-و،

ارضيىجملىوتنبامعايلإهاعلىوتكلئماورشليتمنحؤ

قاذهكذا:إسرائيللأرضيىوقل3،إسراثيل

يخحدهينسئفأستل،خصملثأنا:الرصث

أشتلأ4حميعا.والأشرازالأبرازينلثوأقطعو

الشمالي،إلىالحنولبمنبحثتركلعلى

ينسئستلفتالردثأنانيأالب!ثتركلفيعردث

تنفذ)البشترآبنياوأنست6.إليإيعودولايخمد؟

فإذ!07عيريهمأمماتمويمرالضمنكسربقلبمتنفذ

.16-36:11رج

عل!ابنبتالتىالتلالمجحوعة:المفدسجبل:45

أورشليم.

علفاتدلالكلحةأماصهوذا.بخويىيقعالنقب:46

كلها.بوذاأرض



حزقيال

تجيةختزالأن":لهمقل؟تتنهالما،ذا"لوذيسأ

وتخور،يدكلوترتخي،قلبمكللهيخذول!

الخبرجاعبلركبإ.كلوترتجف،نفس!كاك

((.الردثالتتيايقول،وسيتحفق

تنتأ،البثترآبن9"يا:الربفىليئوقاك8

وفل:

مصقو3.تسنونستيف،شيف

ص.للذبحقسنون

كالترقي.ليلسقغقصقوذ

نلهو؟نحنأم

أبنيياالعصااحتقرث

الخثمحب،ين3شيكل

4

ل!قكالمسي!اعطي"لذيلث

بالك!.عقييمايمتفنحئى

مصقولاششونالآنوهؤ

القاتل.تدفيليجعل

البشمر،آبنياوؤليركفآصرخ12

شعبيعليكون2السئيصلأن

جميغا،إسرائيلرؤساءوعلى

شعبي.كمصيرالسئبنيإلم!لهصيرهم

ضلىرك.علىد!لذيلث

لشعبي،آمتحانهو

يتوبواأنرفضوافإن

كله.هذالهمجرى

البرآنجآيا"وأذت14

كف.علىكفاوآضرلثتنمأ

مرتييى،ي!يالسئي!دش!ص

خهرشرقيتقعا.عمونبنىعاصمة:ربة:21025

الحالبة.عتانمدينةوهينالأر

211561

.مرابتلاثب!الويدغهكل

،فتاكس!يفهؤ

الغظمىثالمقتل!بتيص

هتعاالقلود!فتذوب*ا

الأبوالب،علىالقتلىويتكاثر

.براقستيفستيني

ص.للذبحضصقولالراق

وتسارا!تميئاصيفيااضرلث16

ع!

اتجهت!كيفماإضرلث

?؟
واشنيكفعلىكفاساضرل!وانا17

غيظي.

.1(ت!طمتالردثأنا

بابلملكسيف

البشترآبنيا"وأنت91:الرثليئوقاك18

بابل.ميلثشي!لمجيءطريقينللثإجغل

إشارةوضغ،واحدةنقطةينالالريقال!ليخرج

طريفاوآرسئثم02،المدينيماطريتيرأييىلىشير

غمون،تنيمدينه،"ربةإلىالس!يضيمجيء

بابلفيلث21.الحصينةواوزشليتمتهوذاوإلى

بالعراف!ليستدلاالالريقينيممترقجمنذسيقص

ويستتيرالسئهاتمفتهزيسلكة.طريؤعلى

فتلتقط22،الذبيحإت!كبدفيوينظرالأصنام

و،!

اورشليتم،طريتيإلىيشيرالذيالسمهتميمينه

الضوتويرخ،بالقتلويأمرالمجانيقلينضت

بالأكباشيىالأبوالبعلىو!ختم،الحرلببفتافي

أهلأنومغ023الخنادقومحفرالمتاريسىويبنيئ

بستمبباطلةالعرافةهذهأنيزدموناورشليتم

بجبل:العرافةنمارسبهاالنيالطرقحزتجالبعدد:21

الكبد.فيينظر،الأصناميستتر،السهامالعراف



حزفيالأ1562

فسجذكرون.بابلميلثرتينبيتهمائذممبالقستمء

ال!تئي.إلىئساقونجندماإثقهم

بما:الرلتالتتا3قاهكذا24)الذلث

بقعاصيكموجاقرتمإثمكمتذكرتمأنكم

أعمايكما،صجميعفيخطاياكموأظهرتم

النجس!أيهاوأفآ!2.الأعداءبيدفستؤخذون

وبلغيوملثجاءاىائيل-تنيرئشىياالثئرير

إنزجالرب4.السئثايقود36،ئنتهاةإئممك

لاالحال!هذ؟.رأسيلثغنالئاقيوآرماليمامة

الرفغ،وأحطالمنخمفنصأرخ!بل،تبقى

يكونلنوهذا.خرالبعلخرأئاوأجل!27

.لعليكمللخكمصآخترنةائذيتجيكأحتى

عمونبنىعقاب

!صصس"-

عمونتنيجملىتمتاالبضرابنيا28"واذت

السئيف،:لفموقلإسرائيلتنييعترونائذين

يلمعللقتلجاهزللذبحصمسلولاالسصيف

يوتهملأنالمنافاقينالأضرايىعلى092*كالترقي

وعرافئفمباطلةزؤافم.من!تهاةبقغوإثقفمجاء

أرجعالميلثأيهاوأنت03:يقولونحينكال!بة

الذيالموضيكلصفيولكن..غمدهال!ميإلى

غطىعقيلثفأصب31.أدينلثفيهخيقت

-صء،كل4صصء

قتل!ايديإلمتواسلملثغضبينازعليكوانفخ

دملثوتسيل،للثايىمأكلآفتكون032مح!ترفين

فيلهحصلماراجعمدتيا-هواساثيلرث!؟25

4-7.:25مل2

شعبهبهايعاتأداةنبوخذنمرالرباختار:27

23-24.ةر!23

وصداصورفيوالفييقيرنوأدومعمونبنوتحالف:28

مصر.بمعاونةبابلعلىيثورواأنوحاولواصهوذاملكمع

2-6.ة27اررج

22و2

-الرلثأتا.تعاينئذكرولا،الأرضيىوستطفي

إش!.."+تكفمث

لأءل!-3أورشليممعاصي

آبنيا2"وأنتالرل!.ليئوقال22

مديتةاورشليتمتدينألا،تدينألاالبعثر،

!زا:فقل3أرجاممها؟بحلوتخبرهاالذماء

اللإتملاتسفلثالتيالمدينةأيتها.الربلمال!حئتاقاك

الأصأتمقصنعالتيالمديئةأئتهاوستطها.في

بالدمأثصب4وقتلثيجيةنفتها.لدئسن

ء،ضنغيهااتئيبالأصنايموتدئسبصفكئييماائذي

للأقمء4(عاراجعلتليفلذللث.تفترل!نهايتلثفها

والبعياالقريحب5.البلدالبءلجميعوسمخرية

الكتيرة!،الاسمالتجسةأتتهاجمنلثيسخر

2.الضوضا

يسصكونفيلثالمقيموناشرائيل6"رؤسالم

طاتييما،،ح!ضتواحدكلدء،التريالذتم

لريعايلونوالأتمالأدتيخلثيهينونوأهللث7

،ص

اليتيتمويضطهدون،صبالظلمالغريت

ويدنسودطالمقاسةأمكنتييحتقرون08"والأرملة

عالبريتمالايسفكوننميمة3يىجا9.ال!ئبسبيوتم

ذبائحينالجباليعلىيأكلونوآخرون،فيلث

أيخث00الفجور"يركبونوآخرونصالأصنام

.أ:94اررج:28-32

.احتر!2البئرةابنياة2202

فيذلكعلىأثلةنجد6:

.21:16424:4مل82،ة21ملا

.الأنهذافيالريعةتفرفر:دا7:

02-23.:25:12،22خر

.أي؟6،11،15ة18رخ:9



2لحزقيا

آمرأةمغينائمقنوفيلث،أبيإغورةي!شفقن

امرأ؟مغيزنيبعضهم11بطضثهارر.شخسة

لنتأخ!همعوآخر،كئسيمامعوبعضحهم،قريبإ

وأنب،الآملسفلثالرشوةتؤخذفيلئي12.أبييما

ينوتبتزين،الفاحشىوالربغالربانأخذين

الرلت.المسيايقو3،وتنسينني،ماتهقرييلث

الفاحشيربجلثعلىأعاقبلث13"لذيلث

ومتطلث.فيالقسفوفيصالذموعلىأخذييماائذي

!?

اجريائاتمتدافيتقوىاوقلئلثمجتملافهل4

وسأفعل.تكئصثالرلثأنا؟معلثحص!ابى

رو،،صلم4

الملدالب،فيوابعثرفي،الاتمتيناشتتلث15

6ءىص-و4

عيودزاماتمتدنسيني6!يئلامنلثنجاستلثواهـيل

الرئث.هؤأناأثيفتعلمينالأقمص

صاز،الشترآبن"يا18؟الردثليئوقاكا

نحاسفجميعهمخليالا،اشراثيلشعبلي

آنمهاليبعدالكويىفيورصاصىوحدياوقصدير

بما:الرد!ال!تئاقالهكذالذللث091المضيما*

وست!فيسأرميكم،خليالاصرئمجميغاأئ!سم

والحديدوالتحاسىالمفحةتجتعكما03اورشل!يتم

عقيهافتنفخالكويىوشطفيوالقصديروالرصاصى

غضبيفيأجمعكمهكذا.تنصهرحئىالتار

أحشاكم021وأصركمهناكوأترككتموغيظي

وست!فيوأصهركمغيظيبنارعقيكموأنفخ

وستطفيالفضةتصهركما22اورشليم.

اوزشليتم،وستطنبأصهركمكذيلث،الكويى

18:7-02.لا4ح6ة01:ر!18

28-92؟ة6ارفيذاصهاالحبارةنجد:18

2-3.ة3ملا

في.اليونانيةفيهكذاأمطرتها.فاعليهاغضبت؟24

236301و2

".عقيكمضظيصببتالرلتأناأتيفتعلمون

قل،البثترآبن24"يا:الرلثليئوقاك23

عق!يهاكضئحثديسمةأرض!أن!ب،لأوزشليغ

مزمجيرةكأسودالئفوثتأهل025!المطروسأحرمها

الأمواكويأحذونالتاشيلتهمونمفترسبما،

ئخايفونكهنتها36.الأراملوئبهزونوالكنور

يم!زو!لا.المقذصةأماكتيويدتسونشريعتي

الفرنالش!عتئعلمونولاوالحرامالحلاليتين

غنعيوتهميحولونوالطاهر.التج!يتين

وصتطهم.فيإحميئوئدتسونالسئببضريعيما

الذماءيسفكون،المفترسيماكالذئالب4وهارؤسا27

الفاحثي.صالربحسيلفيالناشويهيكون

ويتكقنونباطلبمابرؤئتغطونوأنبيا،وها28

الئيدقاكهكذا:فيقولون،بالكذلبلل!ثمعب

وجهاةحتى092شيئافىقاكمماوالرصث،الردت

ص!-

ويستغلونوتسرقونهلمالمسكينيغتصبونالشعب

وبحثت003هحقبغيرالغريبويعاملونالباثس!

ثفرةعلويقفجدا!ايبنيتييهمينرجلغن

يثلأالأرضىعنمدايخعاأماميالجدارفي

عقيهمأصثلذللث31.وجذثفاادئرها

عاقبةوأجلب،غيظيبناروأفنيهم،سخطي

الربر".المحذيقو4،رؤوسيهمعاىأعماليم

الؤانيتانالأختان

البثتر،أبن2"ياالرب!:لنوتاك23

.تطهرتما:يةالعبر

-16-13:01قة28

33-34؟ت91لارج؟الغريبحق:92

ا-15.!اة2!ا،92:أ!انث



حزيال6401

اصص-5-ص،ر
فيورنئا3،،واحدةام)بنتاامراتالإ،كانب

وداعوانذبب!مادغدغوافناك.جمضرفيضباهما

وآسمآهولةالكبرىاشموكان4ءبكارتهمانهود

هىوأهوليبةالسمامرةهىأهولة."أهوليبةأخيها

-ء،صص،4

والتناب.البنينليئفانجبتاتزؤجتهما.اورشليم

تنيئحئيهاوغشيقتعليأهولة5"فزشت!

الأرجوالإ،لابسيين6جير)يها،أش!وز

،الأتوباءالفتيانصوجميع،والؤلاةوالخكامص

قواح!شهاوأغدقت7.الخيلراكبىوالفرسالب

دءص

وتنجستاشوزتنيينالنخبةصجميععلى

أتلعتوما08عمثمقت!ماتذينصجميعصبأصنام

ع!ه

خيثجمضر،فياتخذتهافواحث!كن

بكارتهانهودوداعبوأجماهافيضاجعوها

إلىأبمقمتهالذلمجث9عق!يها.شهوتهموأفرضا

هم01.غ!ثيقئهمائذينأشوزتنيمحسهاأيدي

وقتلوهاوتمنايفاتن!يهاأخذواأنتعذغروها*

ينأصابهابمالل!نساءجمبرةفصارت،بالمميى

العقالب.

أهولة،فعقئهماأهوليبةأخقا11أفرأت

فيعقيهاوتفؤقتجمشمهافيفساداعقيهافزادت

الحكايمينأشموزتنيفع!ثيقت12قواحشها!

الفاخر؟،الثيالبلابسيجيرايهاوالولا؟

الفتيالطصوجميعالخيلراكبيوالفرساتي

ولأخيهالهاوأنتنخستأتهافرأيث013الأقوياء

قواحشيهاعلزادتلكنها14ا،واحاطريقا

44-46،،16:3رخ:واحدةأمابتا؟2302

رموزهما.لهصااحمينأماممخن:واهويبةاهولة؟4

721-722ستةالامرةسبإلىتلمغ:عروها:15

.2،5هو؟17:6مل372؟ت16رجأهلهاوسي

حزقيابينالعلاقاتإلىنلمبح:رصلأأرت:16

23

منقوشةالبابلثينينر!الى!ؤزرأتحين

خصويىهمأحؤك5،اطث!علىبالأحمر

لحم!،مترلألةغماثئمرؤوسيهموعلأحزمة

أرفيفيبابلتنيينالكبايىالقاد؟منطر

حشعيناهالضحتهمإنفا16موللإهم.

أركزإلىرسسلا*إلييموأرسلث،ع!ثحقتهم

مغهاوآرتكبوابابلبنوأفجاةها7.البابل!ين

عافتهمثمبهمفتنخستونخسوها،الفحمضات

فعاقها،وتعرتقواحشتهاوأظهرت18نفسئها-

وأكرث91.أختهانفسيعافتك!مانفسيا

يخهاقزنتائتيضباهاأئاملتتذكرفواحمثمها

الحميرشهئفيرجالأوغثيقت02،!زأرضيى

فجريىإلمىأشتقتأهوليبةياهكذا21.والخيل

وندلجثنهذلجثالمصرنونداعتحبن،ضبافي

--..الفضيين

السمتلب،قاكهكذا،أهوليبةياالذللث

عا!ئهنمائذينعثئاظثعتيلثثيرسا4الربد.

جهة،كلجمنلقتايلثبيم2وأجينفس!لث

وتوغ!وشوغفقوذءتنيوين،بابلتنيمق

والأتويا9الفتيالطومن،معهمأشتوزبنيوجصيعص

"رر!!

اليهبايىالقاد؟وين،كلهموالولا؟والخكامص

صص!ور

بغعليلثفيقبلون24.كلهمالخيلوراكبي

من/ربحشدوالعخلاببالمركإب*المثئمالي

صص،كل

والترسنصبالدرععايلثوينقضونالشعولب

،أإليهمواسفملث،جهةكلمنوالخوذ؟

91.اش،ا-02:291مل2رج.بلادانومرود!

-ابابلشرقيأفامتآرابةقبيلة:فقود:23

المنطقة.!أتاقاقبيلتان:وقيعشوح.2(ا:05ار)رج

نفسها.



حزتيال

عيرتيواسقط25."بأحكامهمعليلضيخحكون

أنقلثويقطعونبسضخ!فيعاملوتلث،عقيلث

كل،

وياخذون،بالعحيضبقئتلثوتسقط،واذنيلث

النار.تأكلهاائتيالمدينيماين،وتنايلثبنيلث

أدواتولأخذونثمابلثعنلثوينزعون26

ائذيورنافيعنلثفجوزفيوانهي27.زينيلب

إلىعيتيلثترفعينفلا،جمضرأرضيىفيبإبدألت

بعا.منتذكريتهيمولأالمصرتين

إلىساشفحلثالرب،.العتياقاك،"نعم8

فينتقمون92،نفس!لثوعافثهمأبغضتائذين

بتعبلث،جنييهماكلوتسلبوظثينلب،

سعورةفتنكشمف،متعريةعريانةويتركونلث

عقيلثجلبت!03وقواحمثلثفجورفي+قينافي

وتنخسبالأمبمصمثلزنيبلأئلضهذا،

فأجعل،سلك!بأخيلثطريتيفي031بأصنايهم

الزب2.السئتياقالهكذا32.تدفيفيكأستها"

أختلثكأس"تشربين

واسعة،عميقةوهيئ

يد4

والسخري!للضجلثوتكونين

ص،الاتساععظيمةالكأسىلأن

وحزنامحكرافتمتلئين33

وخرالبرعبمكأسى

الحئامر؟،أخيلثكأصىممب

؟سء،3
الثمالهحتىتشربينها

خزيخهاوبشظايا

يحكون.القديمةاليونايخةقهكذا.الئطلمن:(2

شراثعك.مجبلاشراثعهمبحسبأي:بأحكامهمعبك

غضبي.كأس:.أكاكأسها:31

ث-1517؟25ار؟51:17،22اشرج

231565

ثدييلث،ئمزقين

تكلمت،أنالأني

((ءالردتالئاتريقو3

أنلث"بماالرب4:الئتاقاكلذيلث35

عاقبةأنبفتحملي،ظهرك2وراونبذتنينسيئني

1(.وقواحشيلثفجورفي

تدينألاالبتتزآبن"ياالرب،:لبوقاك36

فك!فى037بأرجاسيهمافاخبرهما؟وأهوليبةأهولة

زنت.صبالامملطختال!ويداهازنتمنهما

لمماوتدئهمائذينوشنوها،الأصأمص"بعباد؟

لىوفعقت38.إسلأصنامصإكرائاطعاماقذمتهم

الوتبفيالمقاشتيتينحستأيفماةهذا

بخيهاتذبغكانت93.الع!ئببيوتمودئصتنفيه

نف!ييماالوقبقيالمقاسنتيتيئوتدخللأصشاجمها

بيتي.ومم!فيفعلتهكذا،نعم،لتدن!ه

مقتدعوهمغربا!رجالىإلىأرسلتبلا

،جاؤواهاأسرعومارس!لاإليهمأرسقت.بعيد

بالحلي.وتحفتعينيهاكخلتلأجيهمفأكتسقث

+ء-ة41

اممام!وه!اتفاخلأسريرعلىوجلسص

وكان42.وزيتي"تخوريعقيهاوضقتماثدة

جمنذها،ئسقغالفجولإأهلينجماعيماصوث

يهمحيعسكارى،صالقومصرعاعينجصاعة

أساوزواحدهكليديفيتجعلوا.البراريمق

تاجا.منهماكل"43رأص!وعلى

بلتتآمرأةبىالآنألا-تزنوبط"فقك

28،94،!2.

.الأوثانعبادةعنصورةالزنى:بأصنامهازنت:37

ا-ث!.ة3هو؟17؟2،16-01آرج

منى-أخذتهبضزاأو:بخورقي:41



3لحزنجها6601

الرجاليدخلكماعل!ادخلوافهم44بالعفر؟

وعلىأهولةعلىدخلواححكذاتهـنعمعاهرؤعلى

الأبرارلكن45،الفاجرينالمرأتينأهوليبة

وعلىالروافيعاىحكمهمعفيهماسيحكمون

وأيديهمازانيتالطلأنغماالذماء!سفماكاب

."بالذمملطخة

إليهما"إصغذ.الردثال!ئتذقاكقاوهذا46

والنهبص.للرعبوأسيفهماالمثئعبصبحمع

ويقطعوتهمابالحجار،الجموعفيرجمهما

ومحرقولى،ونجاتهمابنيهماويقتلون،بسيو!هم

هذ؟6مقفجورفحافانهي48بالئار.بيوتهما

تفحرنهـلاالتساءجميعوتحعأ،الأرضي

عقيهما،فجورممالىهـتذوهكذا94يثقهما.

أتيوتعقماني،آالأصناعبادتهماتبعةفتحملاني

.((الرلتال!تدهؤأنا

أيردب!ليمحصارعلىنبوءة

الش!صينالعاشرفيالردثليئوقاك24

أبن))يا2السمثيبعذالتاسعيما*ال!مثتيمنالعاشر

اليوتمهذالأن،صالبرمهذاتاريغستخل،الب!شر

حصارابابلتللثفيهضرقيائذياليومهؤ

ت4ولم

احمعوااسمتمرداللشعبفقل03أورشبآخوك

الرب4.المئتئايقو4ماإلى

التايىثعلىالمذر!ضمعص

،الماحفي!!وص!

الفحيميطزوآجضغ

588-958سنة؟أتي.التاسعةال!ة:2401

.ا:25مل2رج

خ.3ة11رجالقدر:ضع3:

24و2

اصئبه:لمحطعيماكل

الفحذوالكي!،

و!ء

.الجظامنشبيمايقواملاها

طري2غنماتحتموخذ

الحطحب*.المذركؤموتحت

".تعابجذااتجظامدعص،تغابدغها

للمدينيماوي!":ب"الراستيدأوقا(ط6

ولافيهافينجارهااتتيوللمذيى،بالذماءالملطخ!

وء!

اتفق"كيفمايطعةيطعةفيهامااخرجوا.تزولا

4تزالاالمدبنةهذ؟سفكئهائذتيآالالأن7

عليلا،ألقثهالعاريالضخرعلوستطها.في

غيظيلأثبش8بالئرالب-.فحوازىالأرض

العاريالضخرعا!لمدمهافأجعاآنتقاماولأنتمتم

."يتوازىيئلأ

للمدينيما"ويك:الرلتالستئاقاكلذيلث9

الوقوذ.،اكؤئمأيضاأنا.بالذمابالفلطخة

ء7!!-قي2!ا

واطعخالناز،واضرم،الحطتواكر.

ء،?صكلص2ير
"تم.الجظاتمواحرقبالتوانج!!واتبل،اللحتم

نحاسهالتحىفارغةجمرهاعلىالقذرأترك

وتفنىفيهاقذارتهافتذول!ويحرق

فرنجازها3،ففسيأتعب!تعتثالكن012فينجارها

تجاسيلئيأفي3بالنايى.ميهايخرفيلاالكثير

ولنطفربوماطفرئلبلأقياوزشلي!أبافجوز

أت!ثقىأنإلىنجاسيلثينبعدفيماتطهري

وكلامىتكفصتالرب2أنا14.غضبيينيخلث

4و2و!و!كل

بلاعفو،ولااشكلؤولااهما!لاافعك.شتم

.العظام؟العبريةفي..أآرجةحطئاضع:5

تثربه!لمإنالانتقاميطلبالدمأنبقبرونكانوا!7

.18ت16أي؟4:51تكرج.الأرض



4حزقيال

عقيلث6أحكموأعماللثطريلثحضبعلى

الربلى"المتايقولا

حزقيالؤوجةوفاة

البمث!ر،آبن6؟"يا:الرلثليئاوقاك

ولاتنالثفلا،عيتيلتبهجةفجأةمنلثسآخذ

تمثمولاساكتاتنفذ17.دمعةتذردثولأتبلث

جممامتلثعقيلثآعضثبل،الضئمبعلىقناحة

ولاشارتيلتنغطولارجليلتفيجذاءكوآجغل

."دالماتمصخبرتأكل

وماتت،الضباحصفيالشدبئفكئمت18

كماالتاليالضباحفيفقعل!ت،المساىفيأمرأقي

ء6ء،رو،

تعني!ماتخيرنا"الا:الشدثفسالني91.أجمرت

لى"قاك:لهمفاقلت03هذ؟؟"أعماللتلنا

-،2،*و

هيكليسادفى.إسراثيللبببتل21:الرلث

نفوسيكم،وميةعيونجكموجهجةمجدكمأعنوان

و،
)1اورشليمفيتركتموهمالذينوبنايمموتخوكم

لا:فعلتكمافتنعلون23.الحرلبفيتسقطون

ص.المأتمخبرتأكلونولاالشئارتينيتغطون

فيوأحذئيهم،رؤوسيكمعلىعماثئموتكون23

تلطمونولا،تبكونولاتنابونولا،رجي!صم

في!!ن24.أخيهعلىالواحذتثنولاوجوقكم

يقعجنفغلكماتفعلون.عئرةلكمحزقيالا

.1(الردثالعتساهوأناأئيفتعلموو،الأمر

الهيكلإلىإشارة

البش!ر،آلمبئيا"وأتحت:الرلثليئوقاك25

ويخوحونيصرخونالناسكانوالحدادالحزنفي:17

وجوههم.وبغطون03،!15صم2)رجحفاةوييرون

سنةالأولالسبىفيتاورشلبمفيتركمرمالذين:21

يبوا.ولمالهوديةفيالسكانمنقسمبتي795

256701و2

عرتفمإسائيلبيغنفييماآخذيوئميجية

إلييماوتسموعيونهمتشتهيهسوماومجدهموبهجتهم

في36.وبنايهمتنيهماأيضاواخذ،نفوس!هم

بماليخيركالثاجينأحدإليلثيجي/اليومذيلث

وكسكلمالمومذيلثفيلسانلث-27.ص.، !يمحلصجرى

جمئرة،لهمفتكون!هـ.أبكمبعاتكونولا

".الرلثهؤأناأتيفتعلمون

عمونبنيكلنبوءة

الثتر،آدن2"يا:الرصثلغوقال25

لهموتل3.عقيهموتن!أكتون"بنيإلىإلخف!ث

قرحتمأنكمبما:الردتالسثتل!كيمةإحمعوا

السرائيلأرض!وخربتهيكليتدئىجمندمما

أجغكلذيلث4،ال!ثئيإلىتهوذاتيستوذهت

فيقيمونميراثا.الضترق+2لأبناأرضكم

ثمرهاويأكلون،خياتهموتنصبون،حظائرهيم

للإبلمسرحارئةوأجغل5لبنها.ويشربون

أناأئيفتعلمونلمللغتمصمريضاعمونآوأراضي

بأيديكمصققتماتكمويما6الرب،0هؤ

كاه

بكلوشحتمصالفرخينبأرجيكموخبطتم

اسرائيل،نجأرضيىقلوبكمكلوينآحتقابى

نه!اوأجعلكمغليكميديأمالذللث7

أرضكموأبيذال!ثثعولبينوأقطعكيم،للأقم

هؤأناأنيفتعلمون،وادتركمالأراضيين

."الردث

.3:26رج.أبكم:27

33-37.:21ح:عمونبنيإلىا(ضفتة2502

أرضعلىالاردننرقيأقامرأبدو:اثمرق4أبنا:!ا

.أ.آرخوالموآبيينالعمونيين
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موآبكلنبوءة

موالب!-أن"وبماالرب،:ال!حتتذوقاك8

،صالأمم-جميعيثليهودابيآإنقالتوسعير

تيحبجهيمامينموالتأرضيأعاليأفتحلذيلث9

بذلمجثفأقضي،وقريتايمتعونوتعل!ي!ثيموت

لأبنا2ءميراثاغمونتنيواسفم01إتجدهاعلى

الأمم.فيعمونتنويذكرفلا،المشرق

:ءب-صص4

اناانيفيعلموا،!موالتعلىأحكائاواجري11

."ي!بفىالرهؤ

آدومبعلىنبوءة

أدو!أن"وبما:الرلثالسئيدوقاك12

بآنتقامهاإثفاوآرئكبتتهوذاتيبمقآنتقمت

وأقيئأدوتمعلىيديأثلذللث13،ينفم،

8تيمانين.خرائاوأجعئهاوالتبهاثتمالبمثترجمنها

آنتقاميوأصب14.بالسئيفيسقطونددانإلى

فيفيفغلون،اشرائيلشعبيبأيدفيأدوتمعلى

فتعلمون،ومتخطيغضبيبمقتضىأدوم

الرب،"!.الس!حايقو4،آنتقامي

الفلسطيينعلىنبوءة

الفيسقينأن"وبما:الرلثال!سمدوقاك15

العبرية:في.إقديمةالزجحاتفيهكذا.المرآبيون8!

ادوم(.وسحير)أيسآب

.احة15ر!اشةا8-ا

الثطل.منالمبتالبحرشافىعلىةبشب!وتبب؟9

هذه.اقيالبحرشرفيالتلالعلى:ونريتابممعدنبعل

(25-13:17يثى)رجرأوبينلقبيلةكانتالثلاثالمدن

لموآب.تصيرأنقبل

.عمونبكرركلمةالعبريالنص.موآبعلى:11

وتقدموافاجتاحوهاجوذادمارمنالأدوهيونأفاد:12

ادومية.؟أحتلوهاالتىالمنطقةواسم.حبرونإلى

.8؟3مررخ

.ح5ة34اش؟15-!؟35ر!:-2914

26و2

خبي!ةبفلولبفظيعاآنتقائايهوذاينأنئقموا

،،قديمعدوأرضيىفيالئدميروأكثروا

وأق!الفيسطثينعلىيكيأما!لذيلث16

البحر،ساحلسكالببقئةوابياالكريحيجن

جمقائابهم3وانزرهيئاآنتماماعاتهمشواجري17

لأأئيعليهمآنتقاميأحلحينفتعلمون،شديدا

.الربد"!هؤأنا

صورعلىنبوءة

الستئي،بعدكيعشثرةالحاديةالسمنةفي26

آبن"يا2:الرلثليقاك،ال!ثئهرمنالأؤليفي

":وقاتتباورشليتمشقتتصوز")ن+بماا،البشتر

ونحؤتت،وخربتتحالقتالشعولببؤابة

الرب4:السئاقاكهكذالذيلث3،إليناكنوزها

ءصو4،

ءاشفاعليلثفاصجد،1صورياخصملثأناها

فيدمرون4،البحرموجيصعاكماكثيرة

تراتلثوأجرمت.بروتجلثوتهدصمونأسوازفي

ضن!ثرالتصيرين5،عارياصخراوأجعلل!عنل!

خهئأوتكونين،اليحروس!فيالضئادينلثيبافي

يخغلمونالبري!فيضواحتلثفيخربون6-.للأمم

منوالعبارة.ادومنجودومنطقةمدينة.تيمان:13

ادوم،أرضكلعلىتدلددانإلىنجعان

البحرشاطنعلىالفلسطيونأقام:قديمعدرت15

-6(.ه)قضالقضاةزمنمنذأعرائبلفيأعدا+فكانوا

.خ14092اشرخ:-17ا5

كريت.جزيرةضمناتقعمنطقةكفتور::16

.مق587سنةأىعثرةالحاديةالنة:2601

فيتجاربةمدينةأعظموكانتجزيرةعلىبيتصور؟2

الابلبون،ضدصهوذامعتحالفت3(.ت)27الزمانذلك

!9ت2-26:28إلىبالنبةيهوذاعنتخلتثم

.اح:23اشرج
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الرب!".هؤأناأتي

ياعليلثأحفثأناها":الربلمالدئئذوقال7

مق،الملوفيميلث،بابلميلثتبرخذتضرصور

وحمثئدوجيشىوفرسالؤومركباتبخيلاالتئمال

البرئإ،فياليضواحتلثفيخرث8،كثير

يزسةويرختلأوتركمبرخايحصارفيوتبني

،وء،91

ويهدمكباشيماصدمماتاصوايىفيعلىويلتي

يغطيكخيل!ولكثغ.؟.الحرشيمادآلاد؟برو!يث

والعخلابالفرسالبصوبويننجبايىها،

أبواتلثيدخلوهؤ،أسوارفي3تتزلزوالسمركباب

يدوس!حيل!"بحوافر.ضقهواهمدينةدخوك

بالسثيي،شعتلزويقتلشوارجملثجميغ

الأرضيى!.إلىتسقطالهائلةوأنصابلث

صس!ص.121

تجارتلث،ويبهونثروتلث،ويسدبود

الفخمة،بيوتلثو!هذمون،أسوازفيوينقضون

وشطفيوتراتلثوخضسلثحجاهـثلثوئلقون

وصوت،أغانيلثزتجلوابطل13الما؟.

صخراوأجعللث14بعا.جمنيسقعلاكتارايلث

ولا،الضئادينيشبافيتنشرافتكونين،عاريا

((.تكلم!تالردثال!ساأنالأف!،بعاينتبنين

صولت"عند:لصورالرب،المتاوتال59

فيالقتلىورقوع-الجرحىأنيزوجمندسقوطلث

فينزز16؟البعيدةالحزرتتزلز3ألاومتطلث

ويخلعو،عروشهمعنالحراحلملوكجميع

وتلفهمالمطرزةثيابهموينزعون،أرديتهم

-الأولصورإلهملقارتمعبدأمامالأنصابكانت:11

.الحزنعنتعيراالأعمال!هذهيقومرنكانوا:16

.8ةاممط،6؟3بونرج

في.القديمةالزجماتفيهكذاالبحارةمنزلت:لاا

279601و2

كلويرتعدون،الأرضيىعلىويقعدونالرعدة

جرىمماالخودتعلييمصويستولي،لحظة

:فيقولونويرثوتلث017!للث

البحايى!ينزثتكجف

!الشهيرةالمدينةأيحها

البحرثفيتو"نةكنمبمنيا

الرعبتحضرقيوبسئكايخث

وغرجميما.الترطوليفي

البعيدةفا!وزوالآن18

س!قوطلث!يومترتعا

البعيدةالبحرجزر،نعم

((.ز"إللثترتع!ين

أجعللث"حين:الزب،السئاتالمماوهذاا

ف!يها،ساكنلاائتيكالمدد!خربةمدينة

،الغزيرةالمياةفتغطيلثالغمرعليلثوإصجا

المثئعولبمنإلهاويةفيالهابطينمعأهيطلث.

!ص

ببنالسفلىالارض!فيواسكنلث،القديمة

فلا،الهاويهفيالهابطينمعالأبدئةالخرابا

أرضيىفيمكانللثيكونولاتعذ!هينتعفري

تكونين،فلاعذماأجعللث31الأحياء.

الأبد،إلىبعامنيجدوتليولاويطلبونلص

".الرثالئئذبفوذ

رثاءصور

آبنيا2"وأنتالرب4:لبوتاك27

البحر.منجاءضب:العبرية

تصعديلن:بدبلةترجمةبعد.منتعمريظر:02

العبريةتني.موضعلكيكونلن:اليونايةل!بحد.من

4(.الأحياأأرضب!ءارد
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يصوزقل3.صوزهعلىرثا:أن!ثيذالبثتر،

مغالمتاجرة،البحرقداخلجمنذالساكن!

:الرب3الستثاقاكهكذا:البعيد؟الجزرس!عولب

فلبأنبصوزيا

الخمالي.كايلةأنا

البحايىتلبفيسفيط"أنب

جماللص.كملواوبانوك

ألواخلث،صنعوا3!تنيرينبسرو

المم!وارممب.عليلثرفعوالبنانأرزومن

فى-

مجاذبفلث،صنعواباشمانبلوطين6

المثتربيني،قيمزضععاجوين

مقاعدفي.صنعوا،يهئيمجزرمق

شيراعانشرتيماجمضرمنالموشىالكتان7

وراية!

ولأليشةجزرينوالأرجوانوالمرمز

تقاعلإفي.يخطاةكانا

!لأحيلث،كانواوأرواد!ضيدونسمكان8

الربايتة.كانواال!اهرونورجاللث

فياوالماهرونجبيلضئاعصيهبار9

،عندكنخارينكانوا

البحر.و!لأحوهاس!فنجميع

تجارتكهلزويجصعملوا

ح.26:2رجصور::2702

.3:9تثرجحرمرنجلسنير:ت5

.قبرصلجزيرةالثرقيالاطى:ألثة:7

أرواد:صور.شمالطتقعفينيقيةمديخةةصيدونة8

صورية.فياللاذمةمقابلتقعجزيرة

.اخ66:9اشر،رخ:وفوطلود:15

إكليلبمثابةفكانتالأسوارع!تروسهمعلقوا:11

علا.

العالمءقعتبرضهايةكاتإسبايافيشطقةتتركلبثى؟12

27

خلأيخؤأ13وفوطولودفارس!بلادمنجنود01

عفقؤا.الحردبفيرجالثوكانواجيثلثفي

هءص3

!؟اوزادوفيثكنايلثفيوالحنوذةالتريى

منأسوارفيعلىكانواجيمثيلثمغأروادأبنا،"

و!قوابروجلثفيكانواجمذ4وأبطا،خوللث

أكملوافم.حو!ثين+أسوارفيعلىشوستهم

3-3.تجماللض

يخنإلثلكثؤتعلثتاجرت"ترشيثساخزر2

والقعطيموالحديل!وبالمضةشي-،كلفي

وتوبا"لن/ياوانلم013!حائعلثبادلئلثوالرصاصيى

،

النحاعيىوانييماوبالعبيد،معلثتاجروا*وماظث

بادلوفيئوجرمة"4؟سمكان.شقيلثثمندفعوا

ؤل!و15.واليغاليوالفرسالببالخيلبضايغلث

-س!وفأكاتتكثيرةوجززمغلثتاجروا"رودصى

-ثمن!والأبنوسيىصالعاجقرونإليلثوحملتلمميلجلث

صشائعلث،لكزمعلب!اجرت!أ!وم16لها

والأرجوال!الأصفربالقماشيىبضاعتلثفبادلئلث

تيمثا7.والياقوبوالمرحالزوالكئالأوالوشى

منيت*وبحنطيما،معلثتاجرواواسرائيليهوذا

نجقدفعواوالبقسالبوالريبوالعستكوالمسلث

لكزمعلثجرتثا*مشقب018سملعلث

بخمرفزؤذطث،ضي:كلفيويخنافيضناثجلث

)روياالصفرىآسيةفيمنطقانةوماشكتوبال:13

كا2.:38رجاليونم(.

!.38.6:رجالحايةارينية:شجرمةة14

-.ا!3ةء2دىخددان:العبريةفي.رودس:15

الرياية.وفماالمخطوطاتبعضفيهكذا.أدوم:16

.آرام:العبريةفي

مجبوجها.اثتهرتعمونيةمدينة:منبة17

منطقة2:حلبون.الحاليةسوريةعاصمة؟دمئق:18

بخمرها.)شتهرتدثقشالىتقع



7لحزتيا

ة8وياواندان!ا؟914.زهارلرصوفولخلبون

قيوكانمغلثتاخرواتعذها،ومايوزاكين

الاليب.وفض!المطروقحديذهئمأسوايلث

2ء

ا(!سروجص،باقشةمعكتاتجرتدداد02

كانواقيدار!؟كيوخصوجميعوالعرل!21

ئخ!از022والئيوس!واليهباش!بالحملالب،!خازفي

أنواجوبأفضلتخازفيكالواورعمة*!ثتبا

بادوفيوالذقبالكريمهوالأحجاراطتئب

وأشوروشتبا!وعدنويهئةحران23.صائغلث

معئرتاجرواهم34.مقكتاتجرواكلما

ال!مطررز،الزرقاءبالتيالب،الفاخرهبالأنسجةلأ

المفتول!المزكمثيىالسحخادينوبال!نفائصي

بضائغلث،نققتترشيش!سف!ن25.خيوطه

البحايى.قلبفيالضجل!كلوتمخدبفأغتني!ب

،غزيرةميا؟إلىبلثجاؤواملأحوفي2

البحار،تلبفي،الم!رقيةالريحفف!لت

وتجارتلثيخنافيص!قوطلثيوتمالبحرفيوسقط27

ونحاروكوربابتتلثوملأحوفيوبضاعتلث

من38.شعيلثكلجنو؟كوجميغوئحازك

الستواحل،تتزلزلربابنيلثضراخصموب

وجميعوالملأحونالمقاذيفماسكوويزك92

التر،علىويقفونس!فتهمالبحرربابته

ويذرون،بمراليويصرخونعقيكوبولولون

الرماب.فيويتمرغونالتراقيزؤوسيهيمقولط

ويتحزمونعتيلثرؤويهمشعرامومحلقون

التجاىمركرماعرنجيتانقبيتان:رباوانران:91

!بورال

-:العرببةالجزبرةلطمنطقةقيدارة؟21

.-1317ة21اشرج

العربية.الجزيرةجنوبفي:ورعمةشبا:22

281571و2

نحيباوينحبونبمرار؟عقيلثويبكون،صلمسوحبا

هذاعتيلثينسدوننوأجهموفي32مرامم!.

ةالرثاء

البحزوسن!فيضهد!تكصوزمن

البحاليمنبضايجلثصبخروج33

كثيرين،شعوئاأشبدتي

ملوكأغني!توتجارتلثثروئلثوبكتر

الأرضي.

نجالبحاهـ،ثحالصبالآنلكن31

،المياهأعماقيفي

ملأحوفيعرنومعلث،تضاثعلثفغرقت

جمفاآرتعبواالم!واحلسمكال!جمجع35

أصاتلث،

الخوفيأشاخافواوملهكهم

ؤجوففم.وآصفرت

ير4
دهشةشققواالشعولبفيوالتخار36

إلىتكونينفلا،صالعدمإلىضرب

الأنجل!!".

صورملكعلىنبوءة

الب!ثمر،آبن2"ياالربء:لىوقاك28

4-"

تكئر:الرلتالستيل!كلاتمضوزلحاكمصانقل

جتستيإلإعرشيىوعلىإلهأنا:فقلستقلبلث

جمآولكن،إلهلابشتروأذتالبحاهـ.قلب

ينأحكمحفاأن!ت3.إليماصكفهمفهقكأن

01؟ا.01:7،املر!تك

.الفراتواديفيمدنةعدن،كنة،حاران؟23

دجلة.خهرعلىوتقعأضورمنقريبةمدينةكلحدة

ا-91.اة18رؤق25-36:

.خ18ر!31:7:
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بمهارتلث4.عليلثيخفىسمرولا!،دانيال

ذهئاوجمع!تطاثلةثروةحصلتوفطنيلث

جمعتالعظبميمابقهارتلث05خزائيلثفيويخضمة

قلئلث.بهافتكبرعظيمةثروةالثجارفي

نأحميبتأنهثبما:الربوال!ئتاقاكفلذيلث6

الأتيمأشدعليلثسأجل!7إلهكفهمقهملث

ماعلىس!يوبهمفيجردون،قساوةالغريبة

.بهاءكويدتسونالعظيميمابقهارتلتآكضسثته

فيالقلىموتفتموت،الهاويةفيينزلؤدلث

أنا:يذبحونكائذينأماتمأفتقول09البحارتلبم

قاتليك.أيدييإلهلابشرأن!تلا.؟إله

أنالأنيالغرباءبأيديالعارفي"اقىت

الرب""السحيايقو،،تكلمت

أنثيذ،اببشترآبن"يا12:الربفىليئوقاك"

عنوانكن!ت:تهوقلصوزميلثعلىرثاء

فياكضت3.والجلاليء3الج!صيماوغايةالحمالي

كريمحجركلوكان،اقيجئيما،غذلؤ*

الأصفروالياقوتالأحمرالعقيتيمنلكيهسا!ي

واللارور؟والي!ثئبوالجزيخسوالزبزجدوالماس

ذقب.ينخليكوكانت.والزمربوالعصفر

ء"ءكلد!

ا!تك14خيفمتس.يوتمللث2هيىكلههذا

وتم!ثميتالمقذش!،اللهجتليحرس!حارسئا

طريلثفيكنصتاكاملأ5الئار.حجارزوستط

مق016الإثمفيسقطتأنإلىخيق!تيوتمين

!ص"سوس!

بالظليمأمتلاتيجارتلثاتسعتماكثؤ

جتلي،ينتجسيك!ثي!فطرحتك،وخطشت

.اح14:4ر!:دانجالة2803

.815-؟2تكرج:عدن:13

صور.بملكالخاصالملك؟المقدساقهجبل:14

38

الحارعن،،.الكروفيأثهاا(ضايىحجارزتينين

كبردا،وكفأفسلأث،لخمايلث)اتكبرت17

وج!ي!الأكضيىإلىفطرحتلث،جكتلث

وكل!أنظازهمليمتعواالملوفيأماتمسمسخرية

دتستيجارئلثفيوظلملتآثايكلكزة18

ذأرامدين!لتوصحطمنفأخرجت،معابدك

عينيئأمماتم،الأرضيىعلىرماداوصئرئه!أكتئها

المجماؤنزالشصعودباجمغ9يراها.متن؟ل

فلا،صالعدمإلى!ر!.مصيركمنآرقعبوأ

1،101(10الأبدإلىتكون

صيلىونعلىةنبؤ

البشتر.،آبن21"يا:الرلتليئوتاك"3

-،ص

كلامي4وقل22،عليها*وتنباضيدوننحوإلتفحث

واظهزضيدونياخصملثأنا:الرلثالسصحاأنا

لأالرلثهؤأناأتيفيعلمونفيلبالمجيدةقدرتي

إ،فيكالمجيلىاةتكرقيواظهرعليل!أحكمحين

واظقرعقيثأحكمحينلتالرخأناأنىوتعلمين

4
وابتن2الوباعليلثفارسيل33.فيلثقداستي

.وشطلتفيالصلىفيقط،صبالدمشوارعل!

فتعلميق.جهيماكلينعتيلثالتشهوربالعمئي!

:إ-ءالرب4".هؤأناأني

بره،!-(2
لتيتيتعاينيكولىالا.الربوقال

كماوتعذبهمتجتمرهممجاورةثمعول!-اسرائيل

لاةالزدثهوأناأنيفيعلمون،والعوسجالثموك

علىقداسي"اظهر:الرب،السذوتاك25

المثحعولببيزينسعبيأجمعحينصالأممعيودط

اليونانية.الزجحةفيهكذ!.طردكالحارسالكروبة16

القديم.التاريخ!بصورصيدونارتبطت؟21

.خ23:2اشر!



8حزقيال

ائتيأرصهمصفيفيسكنون،في!متعثرت!مالذين

آممينتسكنون26.تعقولتلعبديأ!يتها

علوأحكمكرومماويغرسونبيوتا،ويبنون

خوتفم،لأتم-71منيحتمروتفمائذبنجحيعص

".إلههمالردثهؤأناأنيقعلمون

نكلءةع!مصر

ينالعاشر-الشهرينعشرالثافيفي92

يا"2:لتالرليئذتاال!ئبيصتعذ"العايشئالممتن!

!صصص

يضر،وتنتاميلضيرغونإلىإلتفث،البشرابن

هكذا:وقلتكقثم3كتها!.يضروعلىعقييما

ميكفرعونياخصملثأناالربد:السئيدقاك

وستطفيالرابف!العظيمالتحساحأئها،يضر

صنغته!وأناالنيلليئةقاكقنياالثيلزوافد

أنهاركسقلثوألرقبملثلطحققةسأجعل4

صءلم4

مغانهايىكوستطجمنواخرجلثبحراشيمك

بحراشيفلث،لزقائذيالسملثصجميع

سقلثوجميعأنتالبريمديماقيوأطرحلث5

تنولاالصحراءوج!2علىفتسقط،أنهايىك

لوحشيىمأكلأأجتلكلأنى،تلق!لثولايلقطلث

سئكالبجمبغفتعلئم2.6*الستماوطيرالأرض

لاطثبلثذيلثأفغل.الرلثهوأناأئيجمضر

حين7.اشراثيللبيتقضبينلمحكاراكنمت

المجصجمنفمفقزقتتشققحتبالك!أسكوك

88،-587العاشرةالنة:9201

اش!.؟91اشرج؟2

الدفن.منمجرمأنهوالإنسانيصيبعقابأكبر:5

8:2.ارت9:37ملر!2

خ.4:6ر!؟اربعينة13

مصرفيممفيسجنويطقعالتيالارض:فزوس:14

*9215و3

آن!ضسرتعقيلثآعتمدواوحينكقها،

هكذالذيلث08كتيهماالحقوينينفئمفزعرعت

الس!يف،عقيلثسأجلصب:الرلمحتالسثتئا2قال

أرض!وتكون9،والتهائتمالبشترينلثفأتطغ

الرب؟.أناأتيفيعلمونوخرائا،تفراجمضر

أنالذللث01،صنغتهوأناليالثيل:قلتولأنلث

جمضرأرضىنأجغل،روايدكوخصمخص!لث

تخوموإلىأسوأنإلىخدكين،وخراباقفرا

ولآبهيمةأوبشترقذمفيهاتجتاز1!لاكوش!90

جمضرأرض!وأجغل12ستةأربعينأحايسك!ن!ا

،ص،صء

الاممبيىس!كاتهاواشتتسنةاربعينقفرا

"كل4

البلدالإ".فيوابعيرهم،

ستة"أربعين"تعذةلثاكال!م!سدوقاك13

2صى-لم!4

تيمهم،شتغالذينالشعو!بيناجم!م

.و،4

ارضيإلىواعيدهمالس!ئيمينوار؟هم14

هناكويؤسمسون،الأ!ليموطيهمصدفزوسى

ولاالقمايلزأصغرتكونا5.صغيرةتملكة

يثلاعذدهمواتقل،قمص11علتعامينترتفع

تعذجمنجمضرئكونفلا16.الأقمصعلىيتسئطوا

عقيهايعتمدونمملكةامرائيليشعب

وآتتدواإليهاآلتفتواحبنإثمفيمويتذكرون

الزبفى((1هؤأناأتيفيعلحون،ي!ا!

السئن!ينالأؤلالاث!هرمنالأؤليوفي17

الرل!:ليقالالسيبعد4والعشرينالسئابعة

ال!ودان.أرضايوموتى

مصر.عمعاهدةإلىحزتياليشير:16

هذهمثلالأنبياهضجب.6ة17:15،92رج

11.ة7هر!2:18ار؟2ة03)شرج.المعاهدة

نيسان-آذارفي:أي.والعشرينالابعةالنة:17

.قام571
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بابلمللثتبوخذتضرح!ثتذ،البشترأبن"يا18

كلصازحثىإجها؟هفيوباخصوزعلىجيثته

ولكنالعقلينقسلوخةكلإكيؤأقرغرأس

رغتمأجر؟علىصوزينحضلجي!ثئةرلاهؤلا

االئئاقالهكذالذيلث9.ا0!"بذلهائذبالحهدص

صص!ير

ارضىبابلميلثنبوخذنصرساعطيةالرب

قيكون،وتنه!هاوتسثبهائروتهافيأخذ،جمضر

لجيثييما.أجرةذلث

ماعلىتهمكافأة!ضرأرض!أعطيته21

الرلت.المحميديقو3.لأجليعمل

ءص،،

شعباعيد.قؤةساليومذلك21"في

فيماءفملثإفغ3حزقياياوأنت،إيرائيل

الرب4".هؤأناأئيفبعلمون،تبتهم

ر!يعاقيالرب

تنتا،البشرآبن2"يا:الرلثليوقاك03

يوميقترد!.هؤها3!البومإتاكيا.وقل

هلافيووتحتكالقيلخايلثيوم.يقزلصالرلث

للأقم-.

يستوليوالختوف،مضرعلى3يتز"ال!ئيف4

وتؤخذجمضرفيالقتلىيسقطحين،كوش!على

وفوكاولود،كوش!*5.أس!مهاوتهذمثروتها

-العهد"!أرضى!بنووكولص*الأعرالب؟4

بالسئيؤ".الحضرتينمغيسقطون

:أقرعرأسكلصار.صة13صورحصأثطال:18

أحرة:علىحصلما.ئقبلةأحمالأعليهحمللأده

بسلبها.أنبقدرلمولكنهصورنبوخذفصرأخضع

27..24:"326:رج:فكوافتح:21

:ولودفوط.الجثة:كوش350:5

ضرقيدخماليسكنشصب:كوب+إح66:9اثررج

03و2

بفنزأضارجمغ"ويسقط:الرب!و!ال6

رولمص

أع!ر)نإلىتجدلتينجيشيها.2كبرياوتضحط

الأراضيمقفتصير7،بالسئيضفيهايسقطون

الخر!ة.المال!بينتكونومانها،المقمرة

.بالنا.راضرئمحينالرب4هوأناأئىفيعلمون8

صء"-لم2صء

الصايىها.جميغواهيكارضهم

اني1رسلجمنديينيخرجصاليومذلكفي9

عق!فيستولمب،المجطميئةكوش!ليبليلواس!في

لايوقهملأن،جمضرهلافييومصفيكماالخو!ت

.((آتبا

غكمضرجيوشى))سازيل:الر!لموقاك"أ

هؤ"فيأقي.بابللجثتبوخذتصر،تل!

لتدمير،جبروتاصالأممأشدوهم،وجيمم!ه

ولمحلأونلحيهاس!يوفهمفيجردون،جمضرأرضي

وأببع،يباشاالتيلوأجغل12بالقتا!ا.الأرضن

??ش4
ماكلواخربها-،الرعاعألىواسلمهاالارض!

((.تكفصتالزلثأناالغرباء.بأيديف!يها

الأصناتمبياإسا4الرب":التئاوقاك13

صء،لم

تعدمنيكونولا،"ممفيسنينالاوثانوازيل

!هء
فيالخوتوالقى،مضرارضيمنرئيس

فيالئازواضرمييفترودسواخردث014سكايها

-"

وأصب"ا.!نوففيأحكاميواحريورصوعن

وأتطغجمصر،.جصنسين-،عا!غضبي

2ءص+و،

فتتوجع،يضرفيالنارواضرم16نو.جيوش!

يحملونالذينايمرائيلبنو؟العهدأرضبنوأنريما.

43-44.اررجصر.خ!فيكمرتزقة

النيك.دتانجوي!نقعمدبنة:ممفيس:13

تقع!دينة؟عوعن.أح4؟92رخ:فزوس:14

العليا.صرفيمديةةنوف!ر.شرقيشمالي

مصر.ئرقيشمالىتقعمديةةسس:15



03حزقياق

.المياةفتجتاخهاتببةأسواروأهذئم.سبن

بالسي!،يسقطونويخبسته!أوناشئان"7

تحفثحي!*وفي18.اس!ئيافييذهبونوالباقون

وأتضييضرنيرهناكأكجرحينالث!ارطيم

ويذهب،سههـدغيومفتغاليهاجبروتهاكبرياءعلى

فيحكيوانقذ91.الع!ئئيفيالقناطتيسئكان

((.الرلثهؤأناأتيفيعلمون!ر

المئنيمامينالأؤاطالث!هرمنال!ابمصويا

يا"21:الرب9ليئقاكال!سيتعذ3ع!ثثرةالحادية

يضر،مللث!رعون*ذراعكسرت،الب!ث!رأبن

تتجبرحتىأحدضقذهاولاأحدصذهافا

المتااتقاهكذالذلمجث22الحثيص.وتقيضر

كرقأ،مضرميلثفرعونخصمأنا:الرد!

منالسي!واسمطوا(صكسورةالضحيحةذراعييما

،"،
الاميمكاتينجمضرسئكانواشتت23،تده

بابلميلثبراغوأقؤي24.ال!لدادبفي:ابعثره!ا

فيئيئيرغونذراغيوأك!مر،بتلإهسينيوأجغل

بابل،مللثذراعيوأقؤي25يموت".كجريح

مؤأناأئيقيعلمون،فتسقطال!يرغوندراعاأما

فيشهرةبابلمللصب!دسينيأجعلحينالرل!

تينجمفرسمكانواشتت26جمضر.أرضىعلى

أناأئيفيعملون،البلدالبفيوابعثرهمالأقمص

."الردثهؤ

بالأرزةمصرئشبيه

ينالئالبالش!هرينالأؤليصاليوموفي13

النيل.دلتافيمدينتان:ويخبتهأون:17

النيل.رلتاصرقيتقعحدوديةمدينة:تحفنحيس:18

.مق587يان-آزار:عئرةالحاديةالسةفي:02

31و
1575

:الرب!ليقالال!ئيبعد"ع!ث!رةالحاديةال!ئن!

جمضرميلثلمرغونقلالب!ثتر،آبن2"يا

ولحيوشييما:

و،ص
لمختيلث؟فياشبهلثبماذا

ءء،3،
لبنالىفيبارفئ"اشبهلث

الظل،وارفةالأغصال!جميلة

03صالغيومتينرأس!ها،عاليبما

تنموجعتتهاالمياة4

قواقهاأطاتثوالبنابيغ

أ!هازاحم!يهامنوأجرت

ترويجداولإلمطتفرغت

الغابيما.أشجارجميغ

عال!اشمختلذيلث5

الغاب!،أشمجايىصجميعقون

فروع!اوآمتاتأغصانهاكثرت

الميا؟.كزين

عثثت.أغصايهافي6

2،ال!ئماطيويىكل

وتذتفروجمهاوتحت

البرتهوحوفيكل

طفهاسكتوفي

العظيميما.الأقمصجميع

عظمحهافيجميةفصارت7

قضبايهاطوليوفي

كانتجذوزهالأن

.غزيرة3مياعالمحا

.القوةعلات:الذراع:21

587.حزبران-أبارةعئرةالحاديةالنة؟3101

أشور.دة:العبريةفح.أشطث:3
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ص"و+ا?رص،4
ح!دا!اءلبنانوالبس.الغزبرةالمياةواسذانهارهاولاللهجنةفيفالا!ر8

مين16الغابإ.أشجارجميعفتذبلعقيها،عقيها.يتفؤقلا

و،،-ء

إلىا!طهاحينالاقئمترتعشىس!قوطهاصولب،اغصايهايثلللس!رواين

3فياالأرض!فيفتتعزى،الهابطينمغالقبر.فروجمهامثلوللذئحب

!اويخيرةلبنانأشجايىونخبةغذلؤأشجارجميعاللهجنيمافي!جركل

القبر،إلىمعهاتهبطأيضايلكا7.بالماءيسقى.الحسنيفييماثلهالا

فييسكنوناثذبنبال!ينيالقئلىصالأممإلىقضبايهابكزجميلةجعلئها9

والع!زالقجدفيهكذايساويلثقن018ظلها،عذدؤفيالأشجايىجميعمنهافغارت

الأرفياإلىمغهاهباللبسا4؟كذتأشجايىتين.التإ"جنيمافي

قلىخالوثنتيىتينفتضطجعين،السئفلىائهابماالزبر:السمئاتاك01"لذيلث

.،،جيوضهوجميعنرغونمصيرهوهذاالصتي!.،صالغيومتينرأشهاوجغلتبقاميهاقشامخت

لاالربو-المثايقو3قدفي"فسأجعلها،تئمامخهافيقل!هاوتكحر

بمافيعايفها،ص"الأتمفيجئارميئنأعظم

إتحفرصنت!شيهينفالغرباث12لشترها.تبذت!الأتيتستحق

مقعمث!رالثانيالث!هرمقالأؤليوفي32الجباليفىويطرحونهايقطعونهـاالقساةسالأمم

الرب!:جليئقالالس!ييصتعذ*ع!ثئرةالثانيةالحمنيماوتتك!رالأودييماجميعفيقضبانهافتسقط

كالاميلث!يرغونعلىرثاةأنشيذ،البئترآبن"يا2ينونؤلث،الأرضيىميا؟مجاريكلفيفروخها

،لاصالأتمتيناأسانفستلثتحسيمب:تهوقليضزعل013ويغادروتهاالأرقيشعولبجميعطفها

أكازكنخ!ط،المياهفيئمساحيثلوأنستفروجمهاوتينطيورالس!ماء،جميعتسكنجثيها

سواقتها.وتعكربرجليلثمياقهاوتكذريثلأهذاكللهويكون"ا.البرئةوحوشيكلتقيم

ين3كثيرجمعبأيديشيكتيعليكسأبس!ط3ترءولاالميا؟،علىشجر؟أيةلقاممهاتتشامخع

بخيوطها،ال!ثئاطئيإلىفخصيدوتلث،المث!عوصبشج!مكلعليهايعتماولاصالغيومإلىرأستها

التروج!علىوأتركلثالأرضعلىوأطرلخط4إلىالجميغأسقصبلائهاشمويخهاعنذقروي

و،ءقي،

يكواشبعال!سماءطيويىجميععليلثواجلح!الذينالبشربنيبينالسفلىالارضيىإلى،الموب

علألحملتوالقى5،الأرضوحوشكلا(.الهاويةإلىمصيرهم

ص"صءصء

واروي06جيفت!لثمقالاوديةواملاالجباليإلىهبوطهايومص"فيةالربإال!تياوقال15

ذيلث،ينبسيلالجباليرؤوسيإلىالأرضىوأمنعالينابغغنهافأتطع،مناحةاقيمالقبر

م-.ق585آذار-شباط!عثرةالثانيةالنة:8903201-:2تك؟9-18آرجعدن:أررنجة:8

3-4.؟92رج.باقاحنرعونيثبهة2.بابلملكنبوخذن!ر،؟الأمم!جاهـفيأعظم:11
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أغالىأمحوكوجمنذما7.المواقيجمنهوتمتلى

-+ءلمكللم

الشمسنواحخثنجوقهاواظيمالعئماواب

كلء84،
كلواطمى.بنور؟ينيرلاوالقمر،بمحالب

ط!صوءوص

علىالظلمهوان!ثرفولىمنالسمما؟أنوار

كل؟،!?،و
الذهوكوادخل9.الزبالسيديفول،اهـضلث

لم،

خبراذخ!حينكثبرينشعودبقلولمحبإلى

تعرفها.لابلدالؤفيءحثىالأممفي"هلاكلث

كثيرين،شمعودبعلىيسشوليالرعتوأجغل01

أمامفم،سينيأشهرحينئلوكهمعليكويرتعا

يويمفيالذوامصعلىمنغواحدكلويرتج!

س!قوطلت.

بابلمللث"سفالرب!ا:الئئا"وقاك

منجبابر؟بسيوفيشعتلثفا"سمط12،لجثتحل

ويهلكونمضركبرياءفيدمرون،القسا؟صالأمم

الميا؟عنيبهائمهاجميعوابيا13.كقهجئه

ولاتعاينبشمرتذمتكذرهافلاالغزير؟

الحينذطذوفي19.المهائمصأظلالتتعكرها

تجركطوأنهازهاصافيةيضرمياةأجغل

أجعلوعنذما15.الردثالستيذيقوذ،كالزيت

فيها،ماكلينخاليهخربةجمضرأرض!

هؤأناأنييعلمون،-سكايهاجميغوأضرد!

*.لم

علكلهاصالامم2نساتننيدة2رثاهذا16الرب2.

.((الردثال!ئايقو3،وجيضمهاجمضر

الثانيالشهرمقعش!رالخامس!!اوفي

ليئتاكالسئئيصتعذعشئرةالثانيةالممخ!ين"عشر

حين:القديمةالبونانيةفي-هلاككخبرأذبمحين:9

المبيين.أعيد

يذكرلأعثر.اثانيالثهرمنعرالخامسني:17

فيعثركماالثافيانهنفزضدائئاالثهرالعبرتالص

.؟آ

شعبعلؤليرذالبشتر،آبن18"ياالرب،-

إلمطالعظيميماممص19وسائرهؤوأهيطهيضر

قل91الهاوييما.فيالهابطينمعالس!فلىالأرضى

؟الأنالحسنفياأحاأتفوقوذ:للمضريين

أنتم002لهمتجذلاائذينمعوآضطجعواإنزلوا

قسلوذوالسئيفبالسثي!،القتلىتبنتسقطون

حاربواواتذينالجبابر؟أقوياث0021جميعالقتيكم

القبور.فيبكميرخبونتعكم

حرلهاينجنودهاوجميعأش!ور!"هناك2

ور!

بالسسيني،سقطواقتلىكلهمقبويىهم.في

ميههم.خولالهاوي!أسفلىفيوقبورهم23

الرع!ألقواأنلعدبالسئينيسقطواقنلىكلفم

الأحيا?.ارفيفي

ها.قبرخوؤجنويرهاكل،عيلائمفناكا241

م!

إلىضجدبلاوهبطوابال!مئي!سقطواقتلىكلفم

الأحياءأرضيىفيالرع!تألقوا.ال!فلىالأرضي

في25.الهاويإفيالهابطينمغعارهمحملوأثم

جنلإ؟وقبورعيلاتمميلثآضطجعصالقتلىوشط

بال!ئيضقيلواتجدبلاجميعهمقبر؟.خوك

حملوائئم،الأحياءأرض!فيزعتفمألقوالأنفم

بينوجيلواالهاويةفيالهابطينمحعازهم

ول.القتلى

قبوربهماتحيط3"ؤلوباماشلث26"وهناك

ء.صصرول

لأنهمبالسمينيتجلإبلامقتولونكلهم.جنو؟هما

يضطجعونلا27!الأحياءأرضيىفيرعتهمألقوا

الابلبرن.عل!اسبطرمملكةأولكانتأشرر:22

.ح01:5اشرج:22-23

بابل.شرقيتقعبلاد:عيلام:24

34-93.ة94اررج:24-25

.خ27:13رجةونوبالماشك:26
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بلاوهبطواسقطواائذبنالقدماء*الجباير؟مغ

سيوفهموجعلواأسلحيهمخالقبورإلىضجد

وفئم،جمظاجمهمعلى!وتروستفمرؤوسيهمتحت

بل228،الأحياأرضيفيالرع!ألقوااثذين

ويضطجعونلفممجذلاائذينتينينحالمون

بالمئي!.القتلىمع

رؤسانهاكلئلوكهاأدوئم"،92))وفناذ

بال!سني.القتلىتينجبابرتهممغججلواوالذين

الهاويه*فيالهابطينمغضجدبلافيضطجعون

وجمبعكلهمالمثنمالى2إمرا03"وهناك

كانوا.القتلىمغهبطواائذينالضيدونئينه

بلاواضطجعواالخيزجممابهمصفحكمرجمبينجبابرة

مغعازهموححلوابالس!،القتلمغمجم

الهاوييما،فياطابطين

يرغون"ويراهمالربو.الم!ئد3وتا

بالسئي!،قيلواائذينوجيوئمههوفيتعرىجميغا

هؤرقذالأجاءأرضيفيرعتةألقىأنقجذ32

يقود،بالميفالمتلىمغمجدبلاوجيوشئة

الربل!دا.الستئا

رقيئاحزقيالمجعلالرب

فل،البشترآبن2()يا:الرلثليئوقاك33

ماأرضيىعلىالحرقيجتبتإذا.شعيكيتني

ثتم3ءلهمرقيباوجعلوةرجلاالمثمع!فآختاز

ونفغالبلابعلىمقبلاالعدوجيئحنالرجلرأى

ال!حمامعسمعآفإن.السمعتوأنذرالبوقفي

وقتتة،الجيثنجاتئئم،تنبةوماالبوقيصوت

غربين:العبربةفي.الؤيانيةفيهكذا.القدماء!27

خطاياحم.:العبريةفي.تروسم.المختونين

33و3

البوقيصوتسيئلأئة"،كأأسييماعليكونفدف!

أ!ا6نجنفمميهلنجالهتن!هفلوكان.لهتخ!هومما

فينغومامقيلاالعدوجيش!الرقيثرأىإذا

و!كالجيث!فجاء،الشعتأنذزوماالبوقي

نج!طئيماقيليكونالواحدفهذا،ينهمواحدا

دتهرو.أطل!بالرقيبتدومنالرقيب

علىرقيئاحقلتلثالبشتر،آبنيا7"وأنحت

وئنذرهمفيينالكيحةفتسمعاعراثيلتي!ب

تموتكلةموئاشريريا:للشئريرفلتفإذا08عني

يمود!لمالحثئزيرفهذا،إنذايى؟غنأنتوقصردت

إذاأما9دمه".أطلبيدكينلك!ني،إثمهفي

-فإ"ف"،تالتوماطريميماغنليتولتالشريرأنذرت

نفحك.خفصتوتكونإثمإ،فييموت

الفردمسؤولية

لشعبففلالب!ثتر،آبنيا"وألت.

!ناوخطايانامعاصينا:قلتمأنتم:اصرائيل

ئل11نحيا؟أنتريانافكي!،بهانفى2ونحن

أكولظلا،الربفىاال!مئديقول،أناخى:لهم

شرهغننبتوييهلكنالثرير،بموبمسروزا

الشمرير؟،طريكمعنتوبوافتوبوا،يخحيا.

أسراثيل.تيتياتموتونفل!ماذا

يرإنشعيلثلتنيقلالبشترأبنيا"وأنت12

وشز،معصيةآرتكحتهؤإنينقذةلاالباز

لاوالبار،!شر؟عنتالتهؤإنيهيكهلاال!ثئرير

خطى.هؤإنالتابقبر؟فييحياأنيقدر

ير"علفتوكل،تحياإنلثللبازقلتإذا13

يذكرلاالس!ابتييرهنجميح،الإئتموفغل

.اخ25:2رخ:أدوم:92

إجمالا.المييقيهينثملونصيدونسكانالصيدوتي!03؟
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قلحت14،إذا.يموتفعقهاتذيإثميماوبستب

ماوعيئخطيئتيماغنفتالت،تموثإنلثللثمرير

آختلتةماوأدىالرهنورد15،وغدؤخقهؤ

إثما،يفعلأندودبينالحيا؟طريتيفيوسقلث

لاالسابقيماخطاياهجميع16.يموتولايحيافهو

فيحيا.وعدل!خقهؤماعمللأئهلهئذكر

الرل!السئاطريق:يقولون"وبنوشعيلث7

مستقيم.غيرهوطريقهمبل:مستقيمغير

يموتفهو4الإثيموفغلير؟غنالبازأرتذإذا18

مماوعيميثر؟غنالريرتالتوإذا99.بع!يه

وتقولون:"2بهما.يحيافهووعدلاحقهؤ

أنابل!مستقيمكيرالرل!العئيل!طريق

تتياطريإ،علىواحل!كل،أدبنكم

".اسرائيل

الأرضودمارأورث!ليمسقوط

السمن!ميئالعاشرالمشهرينالخامسيىوفي21

الناجنأحدجاءفي،ستينامقعشثرة!الثانية

ص،،

وقي22".المدينة"سقطت:فقالاورشليمين

وآنفتغالردتياعليئحلتلمجيئهالمابتيالمساء

فيأنفتغكالنئالضباحصفيجاءنيفلقا.في!

أبكتم.عدتوما

يقوذ،البث!رآبن"2"يا:الربدلي3وقا2

كان:إسرائيلأرضىفيالخراثبيللثشكان

فلناكثيرونونحنالأرض!وورثواحداابرهيم

2ءكلءصء

انتم:لهمقللذيلث!2.ميرأثاالارضناعطيب

وتسفكونالأصناتموتعمدونبدي!لحمانأكلون

587-586.:أى.عصرةالثانيةالنةة-33021

عئرة.الحمادبةالةةاليؤلانجةفي،العبربةفيهكذا

349701و3

علىنعتمدونأنتم26؟الأرض!ثرثونفهل،الدتم

واحدكلوينخعع!الرجح!نوقعلونس!يويخك!ا

؟"الأرضئنترثونفهل،قريييماآمرأةمنكم

"حي:الربدال!تاأنابهلاميلهموآنقل

وقن،بالمئيضيسقطالخرائ!بفيكانم!ن،أنا

فيكانوقن،الوحوعىتأكلهالبرليمافيكان

بالوباء.يموتالحصينيماوالجساليالمغاور

ماياةكبروأسحقمقمرةخربةالأرض!وأجقل28

عابرلامقمرةإسرائيل4جبافتصير،وجبروتها

أجعلحينالرب،هؤأفاأئيفيعلمون92.فيها

جميععلىلهمجمقابخمقمرةخرنجةالأرضى

عملوها.التيالأرجاصيى

يتكفمونف!ثمعسك،البثترآبنيا03"وأنخآ

البيولب،تدايخلوفيالخدرال!مجاذبعقيلث

لأخييما:والزجلللآخرينفمالواحدويقو4

الرل!.جمندينالادالكلامفآسمعوأتعاثوا

وتجلسونمتجمهرينإليلثيدخلونفشعبي31

بإ،يعملونولاكلاط!ويسمعونأمامل!

قلوبهملكنحئا،يظهرونبأفواههملأنهم

لهمأنتوإنما32.الخسيسيالك!بإلىتسعى

يحسينرخيمصولبصاحبينحبكأغنيإ

بإ.يعملونولاكلاملثفيسمعون،العزدت

سيصاقوهؤ،كلاملثتصاقجمندمالكن33

".بينهمكاننبثاأنيعلمون

إسرائ!يلرعاة

ثناكؤالبش!ر،آبن2"يا:الرلثلبوقادس4

.17:12لا؟اخ4:4رخ:فيانفتح220
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الئئذقاكهكذ!؟لفموئل"إسرائيلزعاهعلى

كانوااتذيناسائيللرعاةويل:للرعا؟الرب!

ائذينفهمالصالحونالزعاةأئا.أنف!متهمترغون

وتلتسون"اللبنتأكلونأنتم3الغنتمترعون

لأولكنكمالسسمينالخروفوئذبحونالضولت

تقؤوتها،لاجمنها(الضعالت.الغتتمترغون

تجبروتها،لاوالمكسورة،تداووتهالاوالمريضة

تبحثونلاوالمفقودةتردونها،لاوالشاردة

وعنؤ.بقسغعتيهاقسلطتموإنماغنها،

لكلمأكلأوصارتراعغيرينفتبعثرت5

جميعفيغتميتاهت6البريإ.وحوشيى

على،وتشتتت،عاليةتلةكلوعلى-الجبالي

يبحث.قنولا3يسأقنولاالأرضيىوج!

الرئث:كيمةآحمعواالرهماةأيها7"لذللث

غتميأنبماالربر،الم!ئايقو3،أناخيئ8

وبما،البر!قيوحوشيىلكلومأكلاخهباصارت

غتي،كنرعاتييسألولاراعغيرينأنها

يرعوتها،لاوكنميأنفستهمالرلمحاةيرعىبل

أنا.أ:الربركيمةآحمعواالرلمحاةأيهالذيلث9

أيديهبمينغتميفأستر؟الرهما؟صذأقوئم

الرهماةيرعىفلا،الغتتميرغراأنغنوأمنغفم

فلاأفواههمينغنميوأنمذ،تعذينأنف!تفم

مأكلأ".لفمتكون

شعبهراعيالله

غ!ميعن4"سأسأالرب،:الع!مما"وتاك

البلاد.فيوالرؤساهالملوك؟اسرافيرعاة:3402

.4-17ة11زك،ا!:56اصىرج

:ال!ثحم.العبريةفي.واللاتينيةابرنايةفيهكذا.اللبئ:3

علىالوثنيةالعباداتإلىتلميح:الجبالجمبعق:6

يرنيوتمقطيعهالراعييتفقااكما2وأتففاها

!ج،مقوأنمذها،المنتئ!غغنمهوستطفي

الغيميومفيهاششت!ائتيالقواصعص

الثعودببينمنواخرجها13والضبالب".

أرصها.،إلىبما2وأجيالبلدانمقوأجمعها

وفيالأودييماوفيإسرائبلعلى-جباليوأرعاهما

مرلمحأافي4.اشرائيلأرفيمساكنصجميع

تحيرنالعالي!اشرأئيلجبالىوفي،أرعاهاءصالح

وترعىصالحةحظير؟فيتريض!هناك.حظيرئها

أنأ15.اشرامميلجإلعلخصيبمرعىفي

كلصا?+
فا!كث16حظيرتهاإلىاعيدهاوانا.غنيارعى

وأكليالمكسورةوأج!رال!ثماردةوأرذالمفقودةعن

كقهاوأرعاهاوالقويةالسممينةوأخفأالضعيفة

بغدلي.

ماشيهتينسأحكئم،غنمييا17"وأنغ

إكفىأشا18.والتيوسياليهباشيىتين،وماشية

يدوسىحثىالضالغالمرعىيرعىأنبعضكم

الصافبةالمياةيشمرلتوأن،مراجميكمباقيبرجقييما

التعفيىعلىفيكون91برجقيإ؟ئكذزهاحئى

المرعىمنآنداسنمايرعىأنغنميينالآخر

الميا؟لا.ينتكذزماويشرلت

غتيه:لرعا؟الرب!العمئ!اقاكلذلث02

الهزيليما4والماشييماالس!مينيماالماشييماتين"سأحكئم

بالخنبغتميجمعالتدفعتملأنكم21

شتتثؤهاأنإلىيقرونكمونطحنموها،والكحض

قثتتت:.02:28،ح2-3ت6لىج.الجبالىرؤوس

السبي.إلىنلبم

دماروهواللهعقابإلىنلميحةوالضبابالغبميرم:12

..البىإلىوالذهاباورضلبم
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"وصكللم
ينتكونولاغنيفاخلص22.صالخارجإك

كل،

وايم23،وماشيةماشيةتينوأحكم،نهئاتجد

فهؤ،!او!!!ديارعاهاواحذاراعياعقيلأ

الرد!وأنا24صالخا.راع!الهاويكونيرعاها

كعبديائذيالرايويكونهإلفالغ!نمىأكرن

25)اواعاها.تكتصتالرلتأنا.رئيسئالهاداود

كنيالضاريالوحش!وأردسلامعهذغتمي

الغالب.فيأوئناآمنةالبريإفيفتسكن،الأرض

صء?

بركة،يج!بليالمحيطةوالارضىهيئواجغلها26

ويعطي027الخيربهفيكونأواييمافيالمطر4وانز

وتكون،غقتهاوالأرض!،ثمرةالبرييماشخر

الربلمأناأتيفتعلغ،آمنةأرصحهاعلغتمي

س6*لم7

الذينايديينوان!مذهانيرهااكسيرحين

يلأتمء،خمهباتعاينتكونولا28أشعبدوها.

ولاآمنةفتسكن،تأكلهالاالأرض!ووحوش!

كل،كل

تكونفلانام!اغرص!اهاواقيم92يخيفها.احد

ينتحملولاالأرضيكئيصللجوعفريسةتعاين

هؤأناأنيالجميعفمعلم03.صالأممتعييرتعا

إسراليلبيتوأن.أكونمع!م،إلههمالربلم

ياوأنتم31الرب!.ال!حئايقوذ،شعبيفيم

إلهك!م،وأناأنتمبشر،مرعايغتتميا،غني

الرب!لا.ال!ئايقوذ

أدومعقاب

البشتر،آبن2"ياالرد!:ليوقال35

.الرببهوعدالذيالآدالملكمئالداوداعنبر:23

.ه:23ارر!

فيمكذ!.بركةبجبلىالمحيطةوالأرضهياجعلها!26

المقدسجلىحولتعيحىاجعلهاةاليونانيةفي.العبرية

351581و

ته:وقل3،عقيإوتنمأ!سعيرجتلإلىإلتمث

جتلياخصمأأناالربد:الستاقاكهكذا

ضفرا!خرائاوأجعللثعقيكيديأماسعير

فتعلتم،هقمراأنتوتصير-خربةماتلثأجقل4

لتتي+عداوتلثأن"ويما5الزب!.هؤأناأني

وقبفيال!ئي!إلىفأسلمتفملاقيةدإسرائيا!

علىلهمجمقالبآيخركانتأئئينكبيهم

الزبد،ال!تئديقو4،أناخيئلذللث6،إثمهم

يتبعلثءالذمصو!لثصالامستفلثإلىساصتفملث

تبعلث.صالامف!تفلثالامصبسئقلئيأذنبت

كلجمنةوابيا،اوفقمرخرئاسعيرجتلوأجغل7

لمء

يلاييماوفي،قئلاةينجبالةواملا8،بشر

بال!ئي!.القتلىيسقطصواقي!صوجميعوأوديي!

فلا،أبديةخراي!تسعيرجتلياوأجغللث

الرلث.هؤ.أناأتيفتعلمون،مانلثتسكق

تهوذا،الأئتال!هاتافي:قلمتأنثث"ويما01

عقيهمافأسترليليهماوأرض!ماواسرائل

يقو،،أناخي،لذللث11،إلهفمامؤالربىأن

شعجيعاقلحتكماساأعايللثالربما،،الستثا

أظقرتهمااللذينوحس!دكغضحبلثينبداء

أحكمجمنذماشعبيفيعرفني،أبغضتهمحين

سمعتوأتيالرب"أناأنيأذتوتعلم012عقيك

تنيجبالعلىبهاتكلمصتائتيشتايحلثجميح

ئقمةلناوصازتأققرتإئهاففلت،اشرائيل

عليئوأكزتبكلايلثعليفتكئرت13.سايغة

؟32:4تك)رجاد،مهوسعير:3502

اقي.البحرنجوي!يقعجبلوهو18(:24عد

.-25:1214رج

أرضاحتلالزمنإلىتعوداسرائيللبنيادومعداوةة5
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الثتذأناأقوذماوهذا14.سمدثوأناأقواتلث

،ءوو

اجغللثحينكلهاالارض!ستفرخالرب9:

وأرصيماإيرائيلبشدبشتمتاكما5مقمرا.

ياكممرافتصير.بكأنغلكذيلثثالمقمرة

الجميعويعلم،أدوتمكلدأنت،سعيرجتل

الرب4.هؤأناأئي

إسرائيلجبالعلىالرببركة

البثرآبنيا"وأنت:الربرليئوقاك36

اسرائيلحباكيا*وئلاصراثيلحباليعلىتنما

بلثشتمتالعدؤأنيما2:الرل!كيمةإحصي

،.لناملكاالقديمة3الجبايللثصازت2وقا

خربوفيخولبثينائذينأنبما:وفلفتمئا3

وعرضةصالأتميسائرملكاقصيريوستحقوفي

كيمةا!عيلذللث4،وقذميهمالناسيلأقاويل

الئلاذأئئهاويا4إسرائيلحباؤياالرلثالممئئد

والمانالمقفرةوالخرائبوالأوديةوالأنهار

الأتيملسائراوهز5نهئاصارتائتيالمهجورة

خولها.ك!أ!ط

غيرقيبنايىالرب4:الممئئاقاك5!ذا

ائذينكلهاأدوتموعلى-الأممسائرضاتكلمهـت

ملكاأرضيواتخذواوآحتقروةبشعبيشمتوا

6!،
ارضيىعلىتلذيلث6،ودمروهافنهبوهالهم

والأودي!:والأنهايىوالتلاليللجباليوقلإسرائيل

تعييرتحملبلائلثالرت".التئآقاكهكذا

نأوأقس!متوغيظيبغيرتيثكلمث7،آصالأ

.يع!رونائذينهمخؤللثينائذين

.-15:9122لار!:امرأةنجاصة:36017

36و3

ت!د،اشراثيلحباؤياأنب8"وأما

لأنامرائيليشعبيثمرفيوتثمرينغصونلث

ب!فيوسألتفتللثفأنا9.آقزبتعودتفئم

الب!ثيز-عقيكواكثر01،وتزرعينفتفينإلبلث

طرفيفتكنون،أشراثيلتيحبجمغصين

الممابقإ،،.أئالجثفيكماآهقةوأجقللث

أنيئشعبيفتعقتم،قبلمنأكترإليلثواحسن"

إسرائيل،شعبيإليلثواعيد12.الرلثهوأنا

لهنمتينولال!ميرائاوتكونينفيمتلكؤللض

قاكعدؤفيأنوبما013تعدمنتنيهمخسارة

لشعب!وتستحبسسكانهاتأكلإسرائيلحباذ

منس!كانلئيتأكلينلالذيلث14،بم!هيمخسازة

يقوذ،تنييمخسارةلشعبلثئسببينولاتعا

اليويمتعذتسمعينآخقللثولا15.الربلمال!ئا

وأ،الثعولبتمديذقتحملينأو،صالأممتعيير

الرب!".ال!ئئايقولا،شعيلثأذىلةتشهدين

البشترثأبنلايا17الربلا:ليئوتاك16

أرجممهمفيتسكخونإسراثيلشعحبكانجمندما

فيسيرتهموصازتالثتريرةبأعمايهمصنخسوها

حيضها.فيآمرأة"دمصكنجاسهنظري

عكسفكوةائذيصللدمعقيهماغيظيفصبث!ت18

بأصنايهم!انخسوهماولأنهم،الأرض

ص!يلم91

على.الئلدالطفيفتسعثرواصالاممتينوشتتتهيم

خعثما03.عتيهمحكتأعمالهيمسرح!

قياسآحثىالقذوشاشيىدنحواالأتهاصتينذخلوا

ينخرجواذلذومغالردتش!بهؤلاب:كنفم

اثذايالقذوساحميعلىفحرصت31أرصيما.
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حفوا.وحيحثالأقمصتينإصاثيلشدبئدئستة

أناأتوئةماإيمرائبليشصبنل"لذيلث22

يالأجإسمأفغلهلاسأفغلهما:الردثالحئسذ

ائذيأ!ذوصيىاإعيلأجلبل،إيرائيلشعت

فالمظهر023حالمتموحياالأتمصبيندتممتموة

،الأتمصفيدششموةائذيصالعظيمإسميقداسة

قداستياظهرحين،الرلتثؤأناأئييخعلمون

الأتبمتينيينوآخذكم"2.غيونجهمعلىنيكم

إلىبك!مرأجيلمالبلدالبكات!ثؤجمعكم

طاهرا،ما!عقيكموأرشى25.أرضكم

،صء3،

تنخسنم.ب!وماأصناجمكمجمحكلتصيرثفاطغركم

أحشائ!سمفيوأجعكاجدياقلباواعطيكم26

الحخرقلمتتحمكمينوأنزعاجدياروخا

صص*لم

وبروحيواجغل027لحمينقلئاواعطيكم

فرائضيقيتسل!صكوأجعلكمأحشائ!3

فيوتسكنون028بهاوتعقلونأحكاميوتحفظون

شعئاليوتكونون،لآبايكمأعطيئهاائنيالأرضي

جميعمنوأخلم!سكم92إلها.لك!اوأكون

ولأ،حقولكمفيالحنطةواكثر!اسيكم

4!رو،4

ثمرواكثر03تعد.ينالجوغعقيكماجلب

عارتعامق3صمينايئلأالحقاوغلةال!ث!جر

الث!ريرةطرقكموتذكرون031الأقمصتينصالجوع

أنفسمكمفتمقتون،الضالحإغيروأعيالك!ا

أعمللاوأنا33.وأرجاسمكمآتامكملأجل

فآعلموا.الردثال!ئتيايقول،لأجلكمذللث

".اسراثيلتيتيا،لطريكموأخحلواوآخزوا

!-،كل

جميعيناطهركم"يوم:الربوقال33

ح.8ت31رج:عدنجنة35؟

فتبنونها.الخربهاسمال!افيواسيهنكمآثايكم

3،-.--600

راهاانتعد،ا(صقمرةالارضىولملحون

الأركطهذ؟صازت:يقا(سه35،خرائاالتاس

الخربةالمانوصارب،عذدؤ؟7كجت!المقمرة

وتعقم36،مسكونةحصينةالمتهذمهالمقمرة

ء42!ء

الرب،هؤأناأفيخولكممنابقيتالتيالاقم

أنامقمرا.كانماوغرسحثمتهذمماكانممابنيت

الحئسا2قاكه!ط!37وفغلت((0تكلمتالر!4

نأجمنىيطلبونإيرائيلتيت"سأجغل:الرب،

غ2-و2

فاحقق38؟صالغنمكقطعانيعدذهماكز

ممغتممكرشؤ،كغنمويكونون،طلمهم

،!س"?
ينالخربةالمذنفتمتلىاعيا؟هاثفياوزشليتم

الرد!".هوأناأئيفيعلمون،البش!ر

ا؟بسةالعظام

فأ!ضجني،الردثياعليوحلت37

م!يىوهؤالواديوستطفيووضغنيصبالروح

هيفإذاوخوتها،العظامبينوقادفي2عظاما

تمائا.ويابسةال!اديأرضيعلىجذآكثيرة

إلىالجظامهذهأتعه!ذالب!ثترآبن)ايا:نيفقاك3

وحذكأنتالردثالسمئاأيها)ا:ففلتالحيا؟؟"

ى!

وقلاليظامهذ؟عل"نخبا:لي"فقاك((.تعلم

الرلث:كيمةإحصياليابسةالجظامأيتها:لها

لمو

ساديخل:العظامصلهذهالربوالس!ياتاكهكذا5

عضئاعقيلثأجغك6.فتحينروخافيلث

فيلثوأنفخجلذاعليلثوأبسمطتحماوأكسيلث

الرب2".هوأناأئيوتعلمينفتحيين،روحا
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أتنباكنستوتيتما-ايرتكمافتنبأت7

كك،!قارلبالجظامفإذا،بخشخثةسمعث

واللحمالعصصبورأيت8عطمبما.إلىعطمة

تعد.روحفيهاكانوما،قوقهاوالجلذ،عق!يها

آبنياتبا،صللروح"تنبا:ليالرب!فقاك

:الرب،ال!يذقاكهكذا؟صللروحوقل،الب!ثتر

فيوهثالاربمصصالرياحمنالر،جأئهاتعال

أمرفي،كمافتن!أت01فتحتوا".الموتىهؤلاء

أرجيهمعلوفاموافحتواالروحصفيهمفدخل

جذا.عظيفاجي!ثسا

هذ؟البثتر،آبن"يا:ليالرب2ا!فقال

هم.بأجمجيماشرائيلتيتهيئاليظايم

وآنقطعنا.رجا،وناوخال!جمظا!نا!ست:يقولون

الس!ئذقاكهكذا:لفمونلتشمالذيلث12

باينهاواصجدكمفبوزكمسأفتغ؟الربفى

اسراث!يل.أرضيىإلىبكمةوأج!،شجبي

ئبوزكمأفتححينالرب!هؤأناأفطفتعلمون

لمكل4

روحيواجغل14.شعبيياجمنهاواصجدكم

فتعلمون،أرصكمفيوإريحكمفتحتونفيكم

الرب!"،يقو4،وفعلمتتكفصتالرب4أناأني

البشر،آبنيا"وأذت16:الرب؟ليوقال

لتهوذا!ةعقيهاوأكت!ثواحدةعضاللثخذ

أحرىعصاوخذ.تهالموالتؤسرائيلوتجب

ولكل،أفرايمأفي،*ليوس!ف:عقيهاوآكضث

الواحدةوآقرئفما17.لهالفوالينإسرائيلتني

)أبوبوسف.الجنوبمملكةيمثلبهوذا:37016

الوجودمنزالتالتىالثمالمملكةقبائليمئل(افرابم

.721!تىمصنةأهلهاوسي

المما.خطئوابهاالتيمعاصيهمجميعشأخلصهم23:

37

تلإ،يخاواحدةعضاللثتص!!احئىبالأخرى

هذامغزىعنشعبلثتنوسأتلثوإذا18

الر-ب،السئماقالهكذا:أحثهم91،العمل

وعشائزأفرايتمئمئلاثتييوصئ!عصامآخذ

وأجئتهوذابعصاوأقرنهاتهالمواليناسرائيل

يديافيواحدةنتكؤلالب،وإحدةعصامن!ما

فيتكونالتيعليهماتكضباللتالطوالعصوالق03

قازهكذا:لههاوقل21عيويخهما.أماتمتدك

الأميمتينيينإسرائيلتنيخذستآ:الرب،ال!تا

جهبماكلي!وأجمعفم،إليهمذهبواالذين

شع!اوأجغلهم22،أرصمهمإلىبه!ا2وأجي

واقيم،إىائيلجباليفي،الأرضيىفيواحدا

شعتيزتعذينيكونونولا،واحذاقيكاعتيهم

تعاينيتحسونولا33،تيكابتحكمهماولا

معاصيهم،وجحيعصالرخم!ت!بأصناجمهمص

خطزايهاائتيمعاصييم-صجميعمينواخلصهم

لهموأكو!شعئاليفيكونونواطفرهم*إلي

قيكايكونداؤد"كعبديورخل24إلفاء

جميغا،لهميكودواحاوراع،عليهم

فراثضيويحفظونأحكاميفيويسلكون

لعبدكل!أعطيتهاائتيوالأرض!25.يهاويعملون

همفيهايسكنونآباوهمف!يهاوسكنيعقول!

كعبديومللث،الأبدإلىبنيهموبنووبنوهم

الاهرا.مدىلهمرثيسايكونداود

مغهمايكونأبدي"سلامكهذوأعاهاهم26

العبريالنص.يونانيةوئرجمةجمريةنحطوطاتفيهكذا

ساكنهم.كلمناخلصهم:التقليدحا

ح.34:23ر!:داودعبدى؟24
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إلىوستطهمفيهيكليوأجعلوأكثرهمواثتتهم

إلههموأكونمغهمتسكنيويكون37الأبلإ،

هوأناأنىالأهمفئعلم28شعما.ليويكونون

قيكلييكولظحيناشرائيليقذسىائذيالرب!

الأبلإ".إلىوسمطهمفي

مماجوجملكجوجعلىنبؤة

البحثتر،آبنلأيا2:الرلثليوقاك38

فيوتوبال!ماشسكرئيس،برجإلىإلتفصث

ص!6

قاكهكذ!توقل3عليإوتنباهأماجوبخارضي

رئي!ى،جوجياخصملثأناالرب؟:ا-لتثا

فكلثفيحققةوأجغلفالمديرك"،وتوباكماشيلث

!،?كل
وفرساناخيلا،جيشيلثوجميغان!تواخرجلث

-!2!يوس

مدججونكلهم،الفاخرةالثيال!لابسين

وصو2ي

اخرحومعهم5.والسيوفيبالثروسيىالدروعص

ئدخجونكلفم،!وفوطوكوشننارسنجنود

جوقراخرفيأنتومعلث6،والخؤببالذروعس

أقاصيين"نوجرمةوتيت،جيويهاوجميغ

كثيرين.وشعوئا،جيوشهاوجميغال!سمالي

المج!معينجنوبككلأنت7"فأستعذ

وفيكث!ؤأئامفتعد8ا،قائالهمكنإليلث

نحواس!كانهاأرضيلغزوأدعوكالسئنينمنستة

محيرينكثمعولبتينيينوجمعواالمحتينيين

كاتتائتيإسائيلحباليفيآمنينوعاشوا

وتكونلمكعاصفؤعلييم!هجممايره.
وكل9.ص

جوخ.ح27:13رخ؟وتوبالماشك:3802

الزذجم!.العدوإلىبرمزانو!ابرج

.اى.:27رج:فوط:5

ارمينية.شعوب:ئوجرمةوببتجومر:6

.ه:قه.اورشليمتالمقدتألأرضقلب:12

388501و3

جيوثيلثوجميغأنت،الأرض!ئغاليكسحاببما

مغلث.كثيرونوشعودص

ذلذ"وفي":لجوقيالرب!الئتاوقاك01

سمو:،نئةوننويأفكارقليلتعلتخالرإليوم-

لهاأسوازلااتتيالمالبإلىأصغا:"وتقو4

وجميعهم،فيهاالسئاكنينالهادثينعلىو%نقف!

الخرائتالأقتحتم2،منيعبماوأبوالبسوبىنجغير

آجتمعوااثذينالثئعبوأضهتوأسلتالقسكونة

فيوسكنواوتتاغاماشيةوآقتنواالأقمصتينيمين

أهاليويسأللث13المقذسيما".الأرضيىقلب

وجميع!ترشيشىوتخار!وددانش!باه

جمعتهللل!لب؟حئتهلمانها*"

وتأخذوالذه!الفضةوتحمللتهبجنودك

الغنائم؟وتغنموالممتلكاتالماشية

كلصء!ص..14

لجوقي:وقلالبشرإبنياتنبا"ددلك

حيناليومذيكفيالرب":الس!ئاقاكهكذا

بذلقث*،وتعلئمآجمئااسرائيلشعبيييث!

الشئمالي،أقاصيجمن،مكايكين2تجي15

!كلى

خيلراكبوكلهم،كثيرةجوشىومعك

جرازا،وجيمثئاعظيفاجمغافتؤثفون

ئغطىكسحاببماإسائيلشعبىعلىوتصعدون16

يهقالآتييما،الأئامفيذيلثبكون.الأرض!

اظهرحينالأقملتعرقنيأرضيعلىيكم2أجي

((.جوجياعيرنجهمأأماتمبك!اقداستي

تحاثتائذيأنت":الرب2السح!اوقاك17

؟ا:01ملارج.عرببةمملكة:شبا:13

ترضش..ح25:13رج:ددان.72:51مز

في.اليونانجةفيهكذامدخها.جميع.اج!2؟27رج

.2-3(:91رج.ملوكهاو)1اصباالاكل.العبرية

ننطلق.:أيونانيةفي.العبريةليم!تا.ذلكوتعلم؟14
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أنبيا2عبيديألسحنيماعلىيم!القدالأتامصفيغنلث

بأتيوالمنينالأتامصيللثفيالمتنئئينإسرائيل

اليويمذيلثفي18اسرائيلشعبيعلىسأقودك

يصعذ،إسائيلأرض!جوفييائهاجنمفيهائذي

أقو3غضبيونايىيخرتيوفي91.أننيإلىغيظي

فيلزالصاليومذيلثفيسيكون:الكلامهذا

وجهيينفترتجد02،إسرائيلأرفيعلىعظيم

وجميعالبرسديماووح!3السماوطيرالبحرسملص

البمثتروجميعالأرضعلىالدأئ!الحيواناب

وتسقطالجبالا.وتندك،الأرضيوجهعلىاثذين

لكني021"الأرضيىإلىكلهاوالأسوازالحصون

صالي،كلديئجوفييا"عقبلثال!مئب!أدعو

وأدينلث2-2أخيإ.علىرجلكلسيففيكون

البر؟،وحجالصالجارفيوالمطروالدمبالؤباء

وعلىجيشيلثوعاىعقيلثوآل!يبريتالئازوامطر

فا"ظهر33.معلثائذينالكثيرينالشثعودب

الرب4".هؤأناأئيالعالمفتعموقداستيعط!متي

جوجهزيمة

الب!ثتر،آبنيا"وأذت:الربوليوقال93

:الرلت4السمدأناأقو3مالهوآنقلجوجعلىتنئا

ماشلثؤدي!نياجوج،ياخصملثأنا

روس،صوءصكل4

ينواصجدكواقتادكفادببرك32.وتوباك

اسرائيل،جباليإلىبلث2وأجيال!ثثمالىأقاصي

.الديانالربيومعلىتدلالتيالعلاصاتهيهذه:02

.4:16يؤ؟24ة4ار؟2:51اشر!

في.العبريةفيهكذا.عليكالسيفأدعو:21

.نوعكلمنالرعبإليكاحكل:اليونانجة

.ح38:2ر!:وتوبال،ماضك،جوج:9302

.ح92:5رخ؟!ا

93و3

ءصص،رو

كاسي!!لثواويعاليسرىتدكفيقوستلثواكسير3

!ركاإسراور4جباليعا!4.اليمنىتدكين

ء؟ؤ

م!لمث،الذءيئوالشعوبجيوشيلثوجميعان!ت

كانرعكلينالكواسرللالبورمأكلاأجعلكم

تس!طونالمرتيماوج!وعلى05البري!!ولوحويق

وأر!64الرب4.السئئاأناأقولا،تكلمتلأني

الح!واسزالس!اكخينوعلىماجوجعلىنارا

!ء،ص-5

واعزدث7.الربهؤاناانيفتحلمون،امنين

ولاامراثيلشعبيوستطفيالفاوس!اعيئ

الربكاوأناأناأنيالأتمفتعلئم،تعاينيتدت!

يقو4،ويتتمذللثسيقع8.إشاثيلفيالقاوس

تحاثتائذي"اليومهووهذاالرب4.ال!ئد

ويويدونةإسرأئيلمالبسمكاذفتخرج9.ك!ه

والا،روغوالتروشالمتلاخويحرقونالناز

وبفا،والرماحوا(جرالتوالمنئهاتموالأقواسى

الحطمتيحملونفلاا00سينينسبغالنازيشيلون

ييلونلأنهمالفالبمقيقطعونهولاالبري!مق

سلبوهم،ائذينوتسلبون،بالسثلاحصالناز

الرب،.السئئايقو،،نهبوهمائذينوتنهبون

قبرتوصغجوخااعطيصاليومذللث)اوفي"

البحرشمرقفيالعابرينبوادي،إسرائيلفي

هناك.العابرينعلىءالواديفتسذ،التيب

القوصغوئسمىجيثييما،وجميغجوفيئدقن

إسراثيلتيثوبدئئفم12.جوبخجيث!وادي

ح.7:7رج.يوم-الديونةةأ!ط.البوم8:

علالطربتىيقطعالواديأوالوادىبسدالقبرة11

العابربن.

الدفنمنالأعداءيحرسنكالوا:12

القتلىخثأ-3(بولكن:8ار؟9:37مل2)رج

11(.:91عد)رجاسرائيلأرضنجست
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جثيهم+.منالأرضنليطقرواأشهرسبعة

ل!مفيكون،تدفنوتهمالأرضيىشعباجميع3

الرل!+السئيايقول!فييما،يمخدوننيمئهوديوم

بغيرالأرضيىفييجتازونرجالاويعئنون14

عليهاالباقينخشث"وتدفنونآنقطاع

لتفخصوتها،أشهلأسبع!وقعذا!طهروها.

بجاني!أقاتم،بئترئاغطضاينفمأحدزأىفإذا5

جيثيواديفيا(رو"ايخنونتدفتهأنإلىغلامة

وئطقرونهمونة*المفبرةوئسمى16.جوقي

((.الأهـضن

آبنيا"وأنحتالرب4:ال!ح!ذلىوقاذ

،-ر*

وحوشيىصولجميعنوعءكلينللطيورقلالبشر

جهبماكلجمنآحت!ث!ديوتعاتيإجتمعي:البرئ!

ذبيحةوهي،للثأذبحهاائتيذبيحتيإلى

تحفافتأكلين،إسرائيلجباليعلىعظيمة

وتشربينالجبابرةلحمتأكلين1قي.دماوقتضربين

والحملانياليهباشكدموهؤالأرضرؤساءدتم

صء-ص

.باشانارضيىئسفناتينوالعجوليوالتيوس

قي-؟91

دئاوتشربينفتشبعينشخماولاكلين

للث.ذمجتهاائتيذبيحتيينفتسكرين

-ص21-د
وراكبيهاالخيلينمائديىعلىوسبعين

الرب!.الس!تذيقوذ،مقاتلكلوالجبالر؟

ةص21!

الاتيمجميعوترىالاتم-يشجديفاظهر

مذدئهااتتيوتديبيمأنزلتةاتذيعقابي

أنيصاليوميناشرإثيلشدبئويعلئم022عليهم

شصتأنفتديىكالأقمماأ23الرلتالمئئياهؤأنا

خانوا.إثمهمبسسبال!مئيإلىذهبوااسرائيل

العابرين.ةالعبريةفي.الزجمةفيهكذا.جثث:14

وجصهور.جثى:أىمونة؟16

451587و3

إلىوأسلمتهمعنهموج!فححبتعهدي

جميغا.الحرلبفيفسقطواأعدائهمأيدي

فحخبثومعاصي!منجاسيهمبح!بعاتلئهم24

غنهم.وج!

أعياالآن:الرلثاالحمئدقاك35"لذيلث

وأغارإيرائيلتيبكلوأرحمأمجادةل!عقولى

عازفموينستون26الفقذسيإيرعلى

أحذولاآمشينأرضفمفتسكنونوخياتتهم

السعولبتينينأعياهمحين37.ئرجمئفم

،صلم

قداستيواظهراعدايهمبلدال!مينواجمعهم

الرب،أناأتيتعلمون28،الكثيرينللأقيمصفيهم

إلىتجمعتهمثئمالأقمصإلىستيتهمنيلأ،إل!هم

لم6صر،

بعلإ،مناحداينهمهناكابتيلا.ارضهم

لأتي،صاليومتعذغنهماوجهيأححبولا92

يقو3،اسرائيلشع!بعلىروحيأفضثأكون

.الربد"السئتذ

الجديدالهيكل

الجديد؟،المم!نيماينالعاشرصاليومفي04

إلىذهاينامنوالعثرونفىالخامسةالسئنةوهي

مدين!خرالبتعذع!ثثرةالرإبعةوالس!نيما،ال!ئي

هناكإلىفأخذنيالرلثتاعليئحفت،اورشليتم

2.!5"

ارفيإلىبجاءالق!رؤىينرؤياوي

عقييما،جذاشامختجبلعلىووضعنياشرائيل

برجلفإذا3المدينةئشيهأبنيةالخنولبجهةصببن

وبيد؟النحاصيىكمنطرقنظرةبالبالبواقض

ليئ"نقاك،قيالىهوقضبةكئالطخيط

.مق573ضة:والع!رونالخاصةالنة:0401

.21:01:15رثرق:2-3
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صص،ص

واسقغبعينبل!انظر،البشرابن))يا:الرجل

حضتفأناإياةاريلثماكلإلىوأنتيةبأذنيلث

.تر!ا((مابكلاشرائيلشعتلئخبرفناإلىبلث

رجيةلخاااراللى

تدوفي،بالقيكليحيطب!مويىا!فإذأ

.يخلء،أذرعسيتوطولهاالعاسقصبةالرجل

آرتفاعهفكانالمموزفقامن،وشيبرذراعبراع

كإوجاكأ6.واحدةقصبةوملاتهواحدةقصبة

درجاييمافيوصجذالشترقينحؤالمئجهالبالب

.!واحدةقصبةعرضهائ!طنالبالبعتبةوقاس

وعرضهاقصبةطولهافكانكرفةكلقايثه!7

،أذرعخص!الغرفيتينماوكان،قصبة

البالبرواقيبجانبالبالبعتبيماطولوكان

البالبرواقيوقاسن8-،واحدةتصبةالداخلبئ

.،.?2

وكان.ذراعالبابوايهواطراذرعتمانيهؤفإذا9

القيكل.قبالةالذاخليخطالبالبرواق

المثئرقيإلىاثذيالباصبغرلتوقالس01

ينهاولكلهخاكينوثلاثاهنامقثلائاوكاتت

وينهناينواحاقياس!ولأطرها،واحاقياس

فإذاوطولهالبالبمدخلعرضنوقا!آ11.هخاذ

ثتراغا.عشثرةثلات"وطوممه.أذرعع!ثثرعرضحه

وبراعهناينبلىاعلهاحافةالغرفيأماموكان12

هناينأذرعسي!تغرفةولكل،هناكين

صءر

ينالبال!وقاش13.هناكيناذرعوسيت

الغرفتينيفيالخلفيالجدايىإلىالخلفيالجدايى

ثتراغا.وعشرونخص!ىهؤفإذاالفتقابلتيؤ

المحصة.المدنكأبوأبالهيمأبوابكانت:6

.علوه:بديلةترجمة.البابوطول!11

اليؤداية.عنالآيههذهترجمت؟،1

فيدراعاعشرينعرضهفكانالرواقوقاس!4!

بابب.أمامومن015الذارلهباحةالرواقيآخر

!سوناخليالاالبالبرواقيأمامإلىالدخولي

الخارجتيجدرايهافينوأفذوللغرلب16.ذراعا

ن!ا.الغرفيبينالداخلي!الجدرالبفيوهكذأ

الأطروعلنوافذ"الذأخلمحيطكلعلى

سا.ئزينهاتخبل

الخارج!إ،الدايىإلىبيالرجلوجاء17

ثلاثونالرصينيوقونبهايحيطبرصينيفإذا

الأبوالبنبيجاالممتاالرصبفوهذا018ضفة

وفاس!91.الأسفلالرصيفهؤطولهاعلى

الضدخلإلىالأسفلالبالبتدخلينالعرض!

ث!راع!إلىمئةفكاناخلي!الاايىالاينالخارجي

طولطوقام!02.الثممالإلىذراعومئةال!ث!رق

للذالأيىالشممالينحؤالمتج!المدخلوغرضن

ثلاثهيئائتيغريه21قياسفكانالخارج!يما

وأروقي!أطرهوقياسن،فناكمينوثلادثفناين

خمع!ونطوممه،الأؤليالتدخلتيا!يىعلى

وكان22ل!راغاوعشرونخم!عنوعرضة.براكا

القدخكقياصيىعلىونخيل!وأروقيهنوافذهقياصى

سبعفيإلهويصعاال!ثرقينحؤيتجهائذي

اخلييماالااروللا23.أمامهاوأروقته،درجالت

ئبا.لةوآخرالشماليالقدخلقبالةتدخل

إلىقدخلىينالمسافةوقايمى.ال!ثمرقيالقدخل

.براعمثةفكاتتتدخل

بقدخلفإذا،الخنو!بنحؤوأخذني(2

كانفإذا:الداخل!ينمرأتجةعا!تاعدالنوافذ:16

الهبكلدخرلمنعنعنجتاأوضي!االإنان

9(.،44:7)رص!
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ئطايقةفكاتتوأروتتةافئةفقاشتخأك

نوافذللقدخلوكان25.الآخرينلمبهاشن

الأروقهفيال!افذكيللثمحيطيماعلىولأروقييما

وغرضه!تراعاخمسينطولهوكان،الأود

سغودرجاته26ذراعا.وعشرينخح!ما

واحدة،نخيلوته،أروقيهإلىتؤذيدرجاب

،4-،!ر

ايىوللا27.اطر؟علىهناكينوواحدةهناين

م!نال!تسافةوقاصن:الخنولبنحؤبال!الذاخل!يما

.ذراعمثةفكانتالحنولبنحوبالبمالى!الب

خليةااللى2الياللى

يناخليإكلالاالدايىإلىبوجاء

قيامحهفإذاالقدخلوقاصنالخنوبيالقدخل

كلرو،كلو،كل

ويىواتهواطرهوغرفه92ال!ابقيما،كالتداخل

ئحيل!جملىولروايإوتهستقثها،اتتيكيلث

خمسىوعرضهلفراعاخمسونوطولهنوافذ،

طولهاأريرقةمحيطيماوعلى003ذراغا"وعشرون

.أذرعخصم!وغرضهاذراعاوعتنرولىخمى

افي؟وعلالخارجييما،الذايىقبالةورواقه31

درجاب.ثمانيودرجمائة2نخيل

ال!ثرقينحؤالداخلي!ارالاإلىبي2وجا3

الس!ابقيما،كالأقيسةقياسئةفإذاالمدخلوقام!

لم"و،،،و"لمو

علنوافذوله،ويىواتهواطرهكرنهوكذيلث33

خصمتةوغرضهذراعاخم!ونوطولهمحيطيما،

ارالاتبالةورواقه34؟راغا.وجمشرون

ص24

هناكوينهنامقنخيلاطر؟وعلى،ا(خارجيه

.درجاتثمانيودرجاته

الخارجيةالدارأبوابتثبهالداخلبةالدارأبوابة28

الخارجة.الدارعلىفتقغالغرفأما.لهاموازيةوهي

النصوصبعضنهملهالهذا.3.آفيتكرر:92

9158

وقاسته.الثئمالىالقدخلإلىوقادني35

ء4لم

كالقياساتوروا!هواطرهغرفهتياسفإذا36

خمسونوطولهمحيطيماعلىنوافذوتهالم!ابفيما.

دراعا.وعشرونخمىوغرضه؟راكا

اطر؟وعلىالخارجتهالدايىئبالةبمويىواته37

درجالت.ثمانيودرجاتههناكوينفناين8نخيل

الأبوالبرواقمنمدخلهاغرفةوهناك3

البالبرواقيوفي93.المحرقةتغتلوفيها

عقيهالتذتغهناكمينوماثدتالزهنامنمائدتال!

وفي4.صالإثموذبيحةالخطيئيماوذبيحةالمحرقة

قدخلإلىالذرجابجمنذالخارسجيئالجانبم

جمنذالآخرالجاف!بوفي،ماثدتانيالمثئماليبالب

هناينموائدأربم41مماثدتالز.البالبرواقي

ثماني،البالبجانبجمندمناكينموائذوأربم

مواثدأربمأيض!ا2"وكانتعل!يها.يذبحموائد

ث!راعالواحد؟طولقنحوتةحجالؤينللمحرق!

وعلوها،ونصفزراعوغرضها،ونصف

يهاتذتغائتيآلأدواتعقيهاتوضعغ،دراع

علىلمجبرغرضةأفريرولها13-والذبيحةالفحرقة

وصكلفى

المقذمة.اللحومالموإئدوعلى،محيطها

إلىالداخلئابىلبصخارجمنبوجاء44

واحدة،غرفتالبهناكفإذاالذاخلييما،الدايى

الخنولب،نحؤورجفهاالشماليبالبيجاشب

نحؤمتجهةالخنولببالببجانبوالأخرى

وجههاائتيالغرفة!هذ؟:ليوقاك45.الث!مالي

جراسةالمتولينللكهنيماهيئالحنودبنحؤ

يثة-الحد

الجدرانتالعبريةفي-ايرنانيةفيهكذا.رواقه:ل!

الدإخلية.
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هيئالثثمالينحووجههاائتيوالغرفة46،افيكل

بنواو،المذتصجراسةالمتولينلل!صهط

لاويبنيمقالرئتإلىالمقربهىن"صادوق

مثةطولهافكانالداروقاس!47لحخاموة".

وأماتم.مرئعةفهىثذراعمئةوعرضها،اءذ

.-ءصطء

المذخ!.كانافيكل
خط

الهيكلوع!فت

م!كةوقاسىالهيكليىلراقيإلمطبوحاء48

وخمس!فناينأذرعخم!ىهيئفإذاحائطيما

هؤفإذاالبالبعرضىوقاسن:هناكيهأءأذرع

أذرعثلاثالحاقيوباقي،ذراغاعشرةأرقي

طو،وكان94هناذ.مينءأذرعوثلالتهناين

عثئرةآتختيئوعرضه،!ضتاغاعشرينالرواقي

عندوكان".!درجاتعمسرودهـجاته،ثتراعا

رو2

ينوواحاهناينواحد3،غمودالطالاطر

.هناك

ا(طر1وقايالهيكلإلىبيوجاء41

أذرعوشأهناينغرضاأذرعسيمثفكانت

أذرععثرالمدخلوغرض!2.هناكينغرضا

وخمسهناينأذرعخمسىالقدخلوتجوان!

طولهفكانالقيكلوقاش.هناكينأذرع

إلىوجماء03ب!اغاعشرينوعرضهبراغاأربعين

ذراغيني!تةنتف!طالقدخلوقا!ىاخلالا

لكلأذقيسبغ*وجانباةأذرعسيتوغرضه

سليماناخارهكاهن:صادوق:46

لاوبتبيلةمن35(:2امل)ر!

كهنةيعتبرونوحدهموأبناؤه.27-34(:5أخا)رج

صرعيإن.

بثبهانالعمودان.البونايةفيكحكذا:درجاتعثر:94

41ر4

عتنرينطوئهفكانالدإخلوقاس4منهما.

ويرءيرمقانجن!تراعاعثرينوغرضهثتهـاعا

"!الأقداس!قدس!هؤهذأ":ليوقاك،الق!ضل

شص3قيفإذاالهيكلحائ!سلا!وقاس

!نحوله!أذرعأرخ!غرفةكلوعرض!أذرخ!

طتقآكانوفيثلاثوالطبقالث6.جهةكا!

الثيطنيخوكائذيالحاتيوفي،غرفةثلاثون

ثعمملث.على3ولاط!فةكلعقيهاتعتحانتوءات

غر!اتزدادالغردتوكاتب7.القيكلحائط

ير5ص-ءمت

فياضتوءاؤفقطبقةإكطبقةينضجدتكلما

الهمكلاوبجانسب.الهيكابحوليينطبقةكل

مروراأعلاةإكأسفل!ينتؤذيدرجات

سحيلإ.علىش!رفةللقي!قيوتأي!ت8بأوسمطإ.

سيحثأفي،تامةقصبةالغرفأس!سىوكاتت

خارجمناخرفياحاثطوسكة9ء.أذرع

داخاهيالباقيةوالفسحة،أذ)غخصم!

عتسرونغرفةكانوعرض!01.الهيكلغرنط

جمنذ"وللغرب،القيكلحةهـليمنبراغا

الثئمالينحؤواحاقدخلالإ،الباقي!الفسحيما

الباقي!الفسح!وعرض!،الحنودبنحووآخر

وقبالة13.القي!سلمحيطعلىأذرعخصمر

ثضراع!أسبعونعرضحهبناباالغرلبجهةالممثاح!

وطولةالمحيطعلىأذرعخمسىحاثطإوس!كة

براعا.ت!معون

ذراعإ،مثةطرلهفكاتالقيكلوقاسى13

،-7:1522ملأ)رجميمانعمودب

15-17(.:3أخ2

العبرية:في.اليونانيةفيهكذا.جانباه3"410

المدخل-
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.ذراعمئهطولهافكاذوحيطانةوالبناةواالئاحة

جي!يرشةوالح!احةا!يكلاوج!غرضى3توقا1لم

ذهـاعء.مئةفكانايرق

الغرلمحبجه!منائذي2اليناطوكوقاسن15

.ذراعمثةفكانفناكوينححنامنفئايهت

والعتبات16الذآيىوأروقةالداخليئوالمحي!سك

الطبقابخو(توالأنجوالثالمشتكةوالتوافذ

إلىالأرنه!جمنبالخحثتبمغالاةكانتاطلأثا

قونوما17.مغطاةالنوافذوكاتتافؤافذ

والحائط،وخارتجةالبيمبوداخل،اخدخلا

خاهـ!ء!طذوصضأداخلمقمحيطيماعلىكفه

كرولبتينونخيل،كروبيمفيه18.كلهتئامز

نحوتوجه91ةوجهالإولل!صودب.و!صودب

ميئالحخلةنحؤأسدووجهفا،مينالثخله

علىفز"دئاالهيكلكلكانهكذافخاك.

الضدخلتوقماإلىالأرك!وين02محيصيما!

حافيعلىوكذيلثمنقوش!ثونخ!لكرونجيم!

وأمام،ئربعةالهيكلوأعمدة21.الهيكل

!أالخمثتبينمذتخا22ئسثميةما!السققدس!

وعرضهذراعوطولهأذ،خثلاثم!ئه

خشتب.مينوخدرائةوقاعدتةلرزواياة،دراعاني

أمماماثتيالمائدةهي"هذه:الرجكلياصاوتا

ولكل34،بابالتوالقدس!وللهيكل023((الرلث

وكان25.الوستطفييفتحالطجمصراعالببالب

كماونخيلكروبيما!يككاأبوالبعلىمنقو!ثئما

خ!ثسبميئإفريزدوكان.الحيطالبعا!امنقو!ثىهؤ

الأقداسقدسيليهالذقيالمقدسالمكانأوالمقدس:21

التقديى-الكلىالمكان؟و

اليرنانيةفيه!ذا.ذراعم!ةطوله:4204

نوافذوكاتت036خارخيهثالرواقيو!على

تجوانبعا!اهناكوجمنخامينونخيك،مشتكة

والأفاريز.البيتغرفيوعلىالرواقي

افيكلخارجالتيالأبنيةا

الخارجحةالدارإكالرجلبيئوجاء24

ئجاةالتيالغرفيإكوأدخف!خاالثتمالينحؤ

طوذفكان2-إلثتحاليجهةاليناءوتجاةالس!احة

ذراعمئةالمثثماليالباهمثفي!اتذيالقبنى

ينجاذبوكان3ذراغا.خص!حينوعرضه

الذآخلي!للداراتتياغاذاحشرباتجاةالفبى

للدايىائذيالرصيكبتجاةالآخروا-لانحث

ط!ق!وكا،طقاتثلابفيوهوالخارجية

وأماتم4.تحت!اائتياطبقيمااعيىالوراءإلىتبعا

ءأذرععشئرعرضمه،الداخلنخؤمصثمىالغرفي

جههإلىوتدايخلها"ر،ذراعمثةوطوئه

الؤسطىجمنأضيقالعلياوا(خرلت5!ال!شمالي

فيوممب6الوراء.اىإآبتدتلأقياوالسئفلى

إلىتحتاجولاشصرفابعا!اتعتمذالثلابطبقايها

طو3وكان7.الخارج!ةالدايىكأعمدةأعمدة

محرنحؤثاخرفياجمنذصالخارجفيائذيالجد-ايى

أمماتمبراغاخمسيىطوأء،الخارجئإالذآيى

الدارعندائتيالغرلتطوللأن8.الغرف

الهيككأماموطول!ا،دراغاخمسوناخارجي!ا

الثئرقيخةالغرفيهذدتدتيومين9.يرهـاعصمثة

يدااخيث0الخاهـجئيما،الذاليإكتدخل

الحساحةأمام"الحنولبونحؤ.الخارجيالجدار

.واحدةذر)عصولهكرةالعبريةفي.والسرياية

في(12آ)رخاليرنانيةلطهكذا.الج!وبنحو:01

.المثرقنحو:يةالحبر
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قمر،"وأماتها،الغردثكاتب3اليناوأمماتم

الطوليفيال!ثممالينحؤائتيبالغرفيأشبهوهيئ

والأبوالب.والأشكاليوالقخارجءوإبغرض!

رأسفيبال!الخنولبنحزالغرفيوتحت

،و!س

الجداريبداجثالثرقيجهةالطريتي

الخارجيئ.

وغرمتالشمالي"كرلت:الرجلليئوقاك13

مقدشة".غرفهيئالسئاح!أمامائتيالحنولب

الرلثإلىيقربوناتذينالكقنةيأكلهناك

وهيئ،يضعوتهاوهناكالقرابينأقداسيىأقدمن

ص،الإثموذبيحةالخطيئ!وفيبيحةالجنطيماتقدمة

فلاالكهنةدخانوإذا14.مقدس!الموجم!علأن

ايىالاإلىالفدسينئباشرةيخرجون

ائتيثيابهمالغرفيفييضعونبلالخارج!يما،

غيرهاثياباوتلبسون،مقدشةلأنهايهاتخامون

((.ال!ثثدبتجتمعخيثإلىويتقذمون

أخرجنيالداخلىالقيكلقياص!أتمولفا15

الهيكل.مجطوقاسالشمرقيالبالبين

*-فكانالق!ياسبقصبيماالمث!رقيالجان!تتاسن16

الخنوبيالجانتوقاص!017ذراعمئيماخمسن

الجاذقيوتاسن018؟راعمئيماخص!فكان

إلىوآنعطف091؟رعمثيماخصنفكانالغربي

خم!نفكانالغربيالجاذبئوقاشالغرلبجهةص

المكانقاسنالأرجصالجهاقيين002اذراعمئه

.04:3رج:القياستصبة:16

أ-38؟60ملا.ق42:02إلى04:5من:02

ا-9.ة3أخ2

ترك.المجيدحضورهأواسرائلإلهبكد:4302

وها23(:01:91،11)رجالثرقمخوواثجهالهيكل

الهيكل.إليعودهو

43و4

طوإ4فكانالقيكلمحيطعلىحائطتهفكان

،ذراعمئإخحص!وخمرضهذراعمئيماخص!ن

*)الأرضيىوبقييماالمقدسيىآلمكال!تينللقصل

المقدسهبكلهإلىاللهعودة

المثنرقبئ!ال!يكلبالبإلىيبوجاء4يم

طزيتيينجاءإله!اسراثيلبمجدكلفإذا2

والأرض!،غزيرةميا؟كصوبوصوته،المث!رق

زأيهاالتيوالرؤيا3.مجدهمنظلالات

!لينمأودىلتدمير7جاحينزأيتالتيكالزؤيا

.،خمابوز"نوعندزأي!تاائتيوكالزؤيا،المدينة

ضجاودخل4ساجذا-وجهيعلىفسقطت

فحمتني05الح!رقيالبالبينالقيكلإلىالردت

بقجل!فإذا،اخليهالاالدايىإلىبيودخلالروح

القيكل.ملأالرب2

!صوتاسحدتبجانبيواتفالرجلوبينما6

هذاالبشتر،آبن"يا:لييقوذ7القيكلين

فيأسكنخضثقذميوتوطىعرشيقوصع

بعاينينجس!ولا.الأبدإلىاسرائيلبنيوس!ط

ولاهملا،بزفاهمالقاوسىاحميئاشرائيلتيت

في،ءهذاملوكهمجثثتدفنولا،ملوكهم

ئصويىيمكتبابجغلوافالفلوذ08ممهالضوجمحص

أعمدتي،لدىوأعمدتهاقيكليعتبابلدى

خسواالحاثإ،سوىوتينهمتينيتفصلولا

ا-3.:ارجخابورة3:

كانت:الموضعهذافيملوكهمجئثتدفنولا7:

،01ت2ملا)رجأورشليمداخلالملركمقبرة

81،آ)رجبالهيكلالملتصقةالملكأرضفي43(.:11

فيلملوكهمنصئايرفعون:بديلةترجمة12(ت7ملا

الموضع.مذا
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فأفنيهمأرجاسيمقفعلوابماالقاوس!اشبي

وتجثثرنافمالآنفلين!سذوا9.!ض!بي

الأبلإ.إلىوضطيمفيفأسكن،عني!م!لويههبم

بضتفآخبرالبشر،آبنيا"وألآ.

آثاجمهم.ينوليخخلو!القيكليصفاباسرائيل

فآعلضهم،ضنعواماصجميعمنخجلوافإن11

وجميعومداخلهومخارج!وهيئتهالهيكلبموز

وآكحمث،اعدهوقهوأحكاميماورسويهأشكاي!

م!وس4كلم!ص

وجميغكلهاصورتهلتزواعيونجهماماتمكلههذا

الهيكلشريعةهذ؟12يها.ويعملوارسوي!

حدوب؟جميغتكونأن:سالجتكرأسيىعلىائذي

هيهذه.الئقدبسيكلشقذسةفحيطهعلى

القيكل.شريعة

والذبائحالمذب!

،صبالذراعالمذتحصقياساتهيئ"وهذ؟

درأعالقاعد؟عمقوشيبر:براعوالذراع

ممو

المحيطإنريزهاإلىوحافتها،ذراعوعرضها

القاعد؟وين14.المذتحصعلؤهؤقذا.شبريها

ذراعالإ،الأسفلال!تطحصإلىالأرضيجمنذ

إلىالصغيرالصسطحصوين،ذراعوالغرض!

ذرإع.والغرضى،أذرعأرجالكبيرالس!طح-

نوقإلىالقوقدومن،أذ)غأربموالمؤيا15

ئرءوالقوقذ16،براعالواحدطوذقرونيأربعة

دراغا،عشثرةآثنتاوطوله،الأربمصجوانييماعلى

يكونوالسمطح17ذراغا.عشئرةآثنتاوكرضه

صثرةأرقيوغرضةبراغاعشثرةأرقيطوئه

يصصبهالفحبطيماالحائ!وغرصدراغما

علوكهم.نصب:بديلةترجصة.ملوكهمجثث9:

.ح46؟04رج:!ادوقت91

443901و4

تجاةودرجاته،!تراعتاعدتهوعرض!،ذراع

."ات!رقي

قاكهكذاالبثتر،آبن"يا:ليوقاك18

تقيمهيوتمالمذتحصأحكامهيئهذ؟:الرلثالسصتا

تعطي99:عييماالذتموترش!المجرقةلتصجد

صادون!ذزئيمامينهمائذبناللأوتينالكهنة

ذبيحةالبقرمنجمخلاليحندموفيإليئالمقربين

44صوء

القروتعلىوترشهدمهينوتاخذ02خطيثبما.

منالحائ!وعلىالسمطحصزواياأرجوعلىالأربعة

!4وتأخذ21.عنةوئكقرفئطهرةحولها

القيكلمنمعينيقوصحفيفئحرنالخطيئيما،

نيسماتقرل!الئانيساليوموقي22.الققدسيىخارقي

فيطهرخطيئيما،ذبيحةفيهعيتلاالقعزين

منفرغستوشى23.بالعخلطهركماالمذتح

فيهما.عيحبلاكب!ثماجمجلافقرلثاقطهجر

يلخا"عقيهصاالكقنةوليلتيالرلتأمماتمقربهما24

أئامكلسبعة25.للرلثئحرقةوئصيدوفما

الخطيثيما،يذبيحإتيع!ايومكلفي،تقرئص

أئاموسبعة26.فيهماعيتلأوكبح!اوجمخلأ

ويكرسوتهلم.ويطهروتهوالمذتحصصنييكفرون

اليومينفبد!ا،الأتامهذ؟تمتومتى27

محرقاتكتمالمذتحصعلىالكقنةيقرل!الثامن

الم!ويقولا،غنك!مفأرضى،سلاميكموذبايغ

.(!الرلت

الشرتمطالباباستعمال

الهيكلبالبإلم!الرجلبيورجع44

وهر02(ة2مل2؟03:35خريطهر)رجالملح:24

91(.ة18عد،2:13لا)رجالعهدرمزأيضا
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فقاك2،مغقفاوكان4المثمرقيجهةصينالحارجي

يفتحلا،مغقفايكونالباد"هذاالرب!:ليئ

اءاثيلإلهالزلثلأنأحا،جمنهيدخلولا

تجلسىرئيس!مابصفييما،الرثيصرلكن03ينهدخا!

طريتيمينفتدخل،الرلتأما!ءخبزاليأكلفي!

منه-ويخر!البالبيىواقي

إلىالمثئمالىالبالبنبالرخلبي(وجاء

-2

الهيكليملاالربقجذفرأيمت،ال!قيكلامام

الردث:ليئفقاك!.ساجذاوجهيعلىفسقطث

وآسضغبعيتيلثوآنظرانتبةالبشتر،آبن"يا

قي!و،ص6

فرائفيجصرتصبيما-فياكايثماكلباذنيلث

قدخلإلىوآنئيةشرائيإ،صوجميعالهيكل

يشدبوفا!06المقاسهمخارجيماصوجميعالقيكل

الرب،:ال!ئذةقاكقكذا:الفتمردإسرائيل

و!

اشرائيل،تيتياأرجاسيكمصجميعغنكفوا

تلحاالمختونينغيرالغرباء،إدخالكموعن7

يقرل!حينويدنسوةقيكليفيليهونواوجس!ذا

يجميععهدينقضئم.ليطعائاوالائمالثخئم

بل،مقذساتيبحراسيماقمئموما8.أرجاسيكم

."قيكليفيغنكمتحرسونهاغرباءحرامماأقتم

قيكليتدخل"-لاالربد:الئثاوقاك9

جميعينوالجتدالقلبمختونيغيرغريب

".إسرائيلتنىتينائذينالغرباء

بعضفيلئاركةأيخبزا.ليأكل440.3

.12-6:11لارخ.الذباثح

وضجة.بأعمالالهيكلفيبقومونكانواالضباء:7

الأوثانعبادةإلىايخرواحيناللاولونخطى:15

فيها.يخدمونكانواالنيالصغيرةالمحلبةالمعابدفي12،)آ

المتيدالهيكلفيثانويةأعماللهمستكونلهذا

44

اللاويونالكهبة

الذيناللأويلألون"أمما:الرلثليئوتاذ.

وفياغإسرائيلبنياضلاليعنذعنيآبئعدوا

وي!نو!"،"إثمهمعايبةفيحملونأص!اجمهم

أبوارهءوجراسةلث!ؤوتهيتوتوناماخاقيكليفي

لاويقفون،لل!ث!عمبوالذبيحةالمحرتةيذبحونهم

أ!أتمخدموهمالأنهم2،ليخدموهمأماتهم

أوور!قعزةإسرائيللشدبوكانواأصناجمهم

تقو،،عقييمتديرفعثفلذطثالإثها،.في

ولا39،إثم!معايبةفتحملون،الربوالس!تا

إلىيقزبونولاالكهنولتيلخدم!إليئيقزبون

يخحملون،الامداسىلدس-إلىولاالمدسى

14!ني.أرجاسيمنفعلواوماعارهمعاقبة

مماكلويخد!ييماالهيكلحيراسةعلىاقيففم

الوضيعيما.الأعماليينفييمابصتع

اثذبنروصادونتنواللاودلونالكقنةماأ"15

تنوعنىضلحينبأمانةمعبديبجراس!قاموا

ويقفون،ليخدمونيإلىيقزبونفهم،إسرائيل

الر!،.السمئايقولام!والذمالثئخملىليقربوا

مائدتي"إلىويقزبودطقيكلييدخلونوفم16

دخلواوإذا17.يحراستيويقومونيخدتتى

ولأ،كتالغينثيائاتلبسوناخليةالاايىالاأبوأل!

أبوالبئييحندمونحينصو!تعقيهميكون

يعرقوا،يئلأ18دايخلها*فيأواخلي!الاالذايى

13-14(.)آ

-ح64ت04رج:وقدصا:15

يرضعالنيالثدةد!إط،المذبحاماهي:ثدقط:16

.9(5-:24لا)ر!التقدمةخبزعلها

الكنعانيينعندكمااصراثيلبنىعندالكهةمغ:17

18(.آ)رجالنظافةعلىمحافظةالصوفلبىمنوالمصريين
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رؤوسيهمعلىكتالخينكصاثبتكونبل

ي!صنولا،أحقائهمعلىكتال!ينوسراويل

الذايىإلىخرجواوإذا91.جزامأوساطهمعل

ثيابهماتنزعونالشتدبيجتمعحيثالخارج!يما

الغرفيفيويضعوتهايهايخدمونائتي

قي!يصىيئلااخرثياباويابسون،المقدشة

شعريحفقونولأ02.المقذشةثياتفئمالشتصث

صروص،

.انتظامفييقصونهبل،يرسلونهولارؤوسيهم

إلىدخولإجمندخمراكاهنتشرل!ولا21

ولاأرملةينزؤجونولا22الذاخلييما.الذار

اسرائيل،ذر"لةمقأبكارايتزؤجونبل،طفقة

تيناقيرشعبيويعلمون23كاهؤ.أرملةأو

ينالنج!ىويعرفوتهم،صوالمباحالمقذس

ياقفونهمالمخاصمالبوجمنذ24الطاهر.

،تحكمونأحكاميوبحضب،صللحكم

،يعقلونأعياديصجميعفيوفرائضيبثراثي

إنسالؤعلىيدخلونولا25.يقذسونالمصببويوتم

أماأوأئاالقثتكانإذاإلا،فيتشسونقئب

في26.متزؤجبماغيرأختاأوأخاأوآبنةأوآبناأو

سئعةويحتظريتطهرئنخ!نتنالحاليهذ؟

الذاخلئيما،ايىالاإلىدخولهيوموي!2.أتام

للخطيئيما،ذبيحتهيقرل!القيكلفيليخدتم

الرب!.السم!ايقو،

ميراثهم.فأنا،ميراثللكهنةصيكون"ولا28

فأنا،اشرائيلأرضيىفيملكاتعطونهمولا

اللهتداسةكانت.يقدسوالثلا:حرفتايم!.للا:91

م!هافن92(:35خر)رج.واللباسالآن!ةإلىت!قل

6-7(.:6صم2)رجالحياةعدمتهطاهرغروهر

34.:2ث!18:14عدرج:92

455901و4

الخطيئ!وذبيحةالتقدم!يأكلورفهم092ملك!هم

فينذركللهمويكونالإثماس،وذبيحة

شي:كلليننجاكوكلوأؤذ003كاإسراثيل

للكقنإ+ي!سنليتقدموتهماكلينتمدمةكل

علىالتركةلتجلللكاهنتجقلوتةعجييكموأوذ

شاجوالؤلحتمالكهنةيأكلولا31.بيوتكم

.!التهاثمص-يئولاالظيوليينلأفربسةأو

الأرضمنالربحصة

الأر!دآقسمتم"وإذا:الربلموقالدا5

خمسةطولها،فصعةجمنهاليتقذمونم!يرائا

آلافيعمثترة!وغرضهادراعألفوعشرون

كلءميهو

ويكون02ليمكرسةكلهاهذ؟وتثور.ثتراع

مئ!خص!نط!لهفرخللقيكلالأرضيهذ؟ين

المحيط،على!ذراعمثيماخصمىوغرضهصذراع

دراعا.خصعينخويهينالفسحةوتكود

طولهاقطعةالمقذس!الأرضيمنوتقيس!3

عشترةوغرضها؟راعأل!وعشرونخ!سة

وفدسالقبكليكونوعقيها،ذراعالآفي

للهيكلصقدص!مكانيكونوهناك04الأقداسى

ليخدموني.ينييقتربوناتذينالكهن!ولبيوت

طولهآخريسمالبيحبخذامصللأوتينويكون5

آلافيعثترةوغرضهدراعأل!وعشرونخمسة

مسايههم*.في!وتبنونفتملكوته،براع

آلافيخمسةغرضهملكاللمدينيماوتجشلون6

أح.4:4رجة31

:عنترون.اليونانيةفي.العبريةفيهكذأ.عشرةاج450

العبرية:ق.اليونانيةفيهكذا!مساكغفيهويبنونت5

مخدكا.عثرون
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لم،براعأل!وعشرونخ!سةوطولهبراع

لكلفيكون،للقيكلالممرزرالأرفييجاذب

إصاثيل.!عحب

الرئي!حصة

أرضيىجانتيعلىماللرئيسي"وتجغلون

الغربجهيماينيليهمامضاالمدين!وهمللثالقيكل

وتكون،الحدودإلىالثرقيجهيماوينالبحرإلى

قبائلحصصيينواحد؟لحصمةمساويةصته

فيوأرض!ملل!لهيكونفلذلل!8.إسرائيل

رتركبلتعا،ين!ثعبيتظيمفلا،إيرائيل

".إسراشللعشاثرالأرضن

والموازينالمكاييل

رؤساءيا"كفاكمالربو؟السمماوقال

الخقوأجرواوالغننيصالظلمعنكفوا!إسراثيل

آغصابكم.شعبيعنوأرفعوا،والعدل

وبثعادلةوإيفةعادلةموازينلكمسيكون01

واحايقداروالتتللإيفيماويكون311عاد

ولوالإيفة.الحفر*عثئر*اتج!ثتسعبحيث

الر!ي.المكياكهوالحئرفيكون،الحفرع!ثئر

والمن*،!جيرةعثرينالمثقاذلكئمويكون12

جمئفالأ.سيئين

سمدص!:ئقذموتهاائتيالتقدمةهيئوهذ؟13

كلينإيفؤوشدصى،جنطبماخفركلينإيفه

والبثبت!،الري!بوفريضة14.شعيمخفر

بثوث.عثزةكالحفروالكر،الكرينعشر

تنواسرائيلئربييثامئتينيكلمنغتموشاة15

تقريئا.كلغ.03أوليتزا045ياوممما:الحمرت11

لترأ.45يقابل!البث.كلغ03تفربئاتاوىةالايفة

كرائا.5.11ةالمثقالتقريآ.كرامنصف:الجيرة:12

ال!مة،صوذبائحوالمحرقهللتقدمةتكون

!فيهشدبصجميعوعلى16.غنهمللئكفير

إلمرأ!لجلرئيسيىالتقدمةهذ؟تكونوالأرضي

ا"ا(3ءلممص-ء17

اصواولتقدم!لمحرتالبلرليسويمرب

!جويوالسئبوبالتئهويىورؤوسالأعيابفي

يقرب4أنهكما.اشرائيلشعبآحتفالاب

و!بر4،والمحرق!،والتقدميما،الخطيئةذبيحة

!.اسرائيلشعبعنللتكفيرال!لامه

الأعياد

الشهزمينالأؤلي"في:الرب"االم!ياوقاك18

ولمخفرفي!عيتلاجمخلاتأخذالأؤلي!

ذبيح!دممنالكاهنويأخذ91.القيكل

زؤادا.وغلى،القيكلأعمد؟علىوترش!الخطيئ!

الدىأيىبالبأعمد؟وعلى،صالأربمالمذتحصصطحص

المثمهزجمنالسصابمصفيتفعروهكذا02.اخليإالا

."القيكلفتطهرون،وغوىضلمنبهلغن

الأؤليالشمهرميئعشزالراقيالودماوفي

ئؤكلأئامسبعةفاتةعيذاالمصتغلكميكون

"الوم!ذيلثفيالرئيسىيخقرد!22.الفطيرف!يها

جمخلالأرصشعبصجميعوغننف!ييماغن

المحرقةيقرل!العيدأئامسثعهوفي23.الخطيئة

فيها-،!عيتكياشو-لاوسئعةعجولبسئعةللردث

ذبيحةويقرل!البعيما،الأتامينيومكل

إلتقدمةويقرل!024يومكلمغزتيىالحطيئيما

لكلالزيبينوقيناللكبشيوإيفةللجخلإيفة

إيفة.

ب!ا.تقركراتا068:المن

.نيان-آذاريقابلالأولالر؟18
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الش!رينعت!رالخامصىاليوموفي5

سئعةالزئيسىيقرل!،اتعيد"في،الئاجص-

والمحرقيماالخطيئيماذبيحيماينهذ؟أمثاكأشام

".والريبوال!قدمة

والأعيادالرئيس

ايىالابال!"تظل:الرب4ال!ئتاوقاك64

العملي،أئام-سمتةمغققاالرقيجهةصإلىالذاخلتة

السهررأسيىيومسوفي،يفتحالسئببيومصوفي

طريقمنالبال!الرليس!ويدخل02أيضايفتح

!االبالبكمو؟جمثذويقف،الخارجيئليوا!ه

وهوسلام!هوذبيحةمحرقتهالكهنةويقرل!

يغققولايخرجثئم،البالبعتبيماعلىيسجد

الرب"أماتمالشصحبوتسجا3.المساءإلىالبال!

رأعيى!فياال!ببفيالبالبهذاقدخلجمنذ

للرب"الرثي!يقرلهاائتيوالمحرقة".ال!تمهير"

عضبلاكبش!خملانيسيتةهيالسثبصتلأيوم-في

الجنطيما،مينإيفةللكئئميىوالمدمه5فيها.

ينهيؤمغتاةبإتجوذماتدزوللخملاب

السهررأكعىيومصوفي6.جنطةإيفةلكلالريت

لاكبشئاخملالؤوسيتة،جخلأالرئي!ئقردث

للجخل،جنطبماإيفيماتقدمةوئقرل!07فيهاعيمت

تذةبهتجوذماوقدرللكئ!ث!،حنطبماوإيفة

حنطؤ.إيف!لكلالزيبينوقيئاللحملالب

معفرقةأحكمام

مقيدخلفهو،الرشيسىدخللاوإذا

الحيد.الأولنثرينأيلوليقابلالاجالهرة25

،34-6!:23لا)رجالمظالعيدهوهاالمذكور

.)93-43

467915و4

وإذا9.ينهيخرخ!ثم،البالبرواقيطريتي

الاحتفالاب،فيالرب"أمامإلىالثتدثدخل

يخرجلحسحدال!ث!مالبئالبالتمقيدخلفاتذي

البالبم!نتدخلواتذي،ا(جنوبيئالبالبمق

يرجعفلا،المث!مالئالبالبينيخرجالخنوكن

ينيخرجبل،منهدخلائذيالبالبعلى

فيتدخلوالرئي!ى11.يقابلهائذيالبالب

خرجوا.متىويخرفيدخلواشىؤسطهم

تقدمةتكولطوالاحتفالابالأعياب"وفي"

جنطيماوإيفةللغجلجنطةإيفةالرئيسي

مغ،للخملالبتذةبيماتجودماوقدز،للكئثمي

ت!برعوإذا12.جنطةإيفيمالكلالزيبمينقيؤ

لهيفتحللربرسلامهذبيحةأوبمحرقةالرئيسى

ذبيحةأوضحرقتهفيقرل!،المث!رقيالبال!

يخرجثئم،ال!تببيومصفيهـلمرل!كماسلامييما

خروجإ.تعذالبالتويغلق

خرقةصباحكلالرثيسى"وئقرلث3

ويقرد!14،ستةعمرةفيهغيبلاحسملأللردث

ومن،جنطةإيفيماسمدمنللرب"تقدمةعلي!

هذاكلالسئميذ،لرضنهيؤثلتالريب

تقريبيكونوهكذا015((دائمةأبديةفريضة

محرقةقصباحاصباحاوالزيصبوالتقدتيماالحمل

دائمة.

الرئي!ىأعطى"إذا:الرب4الستتاوقاك16

تهتكونف!،تنييماينلأحدمههـاثهينعطية

ميراي!مقعطيةأعطىوإذا17يالوراثيما.ملكا

فيالثرقيالبابيدخلواأنالث!بيتطغ460:3

الهر.ورأسالست
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ستيماإلىذيلثفيكونعبيد؟ت2ثلأحد

مللثفهيئ.للرئيسيىترجكلآمخريرد"،

يأخذولا18يرثونها-وحذهموبنوةللرئيىب

مينيطردهمأنتعدالمثئعحبميرالثمنالرئيس!

فلاالخاضمل!يإينتنيهيورثلكنهثمليههم

أ.شعبيينأخذئليهإينئحرئم

جانبعلا(سذيالمدخلمنبيرجاء91

وهيللكهنيماائنيالمقاسةالغرفإلىالباب

علموجمعهناكفإذااسإتال!ثسمانحوالمتجهة

لي:الرجلفقالط002الغردبجهةصإلىالجا-ض!

ذبي!حةالك!نةفي!يطحخالموصعائذيهو))هذا

ولا،التقدمةوينصحجونالخطيئيماوذبيحة-الإثم

تمس!هايثلأالخارجئيماارالاإكبها!!خرجون

.((يهالشئعب

وتادنيالخارجت!ارالاإلىلبوخر!21

مقزاويةكلفيفاذا،-الأ!خ!الدا!زواياحوذ

دورالأرخ!صايىالازوايافي32.دارايىالا

ثلاثونوغرضهافيراغاأربعونطولها-صغيرة

واحد.يياسصالأربعوللرواياةذراغا

تبنيةوضطابخعمحيطهاعلىجدراندولأرتيها23

اكجلفقاك24المحيطعلىالحدرال!تحآ

امخافيهايظبخعاتتيالطباخينبيوت"هذ؟:لي

".الشتعبذبيحةال!ي!!ل

الحريةييدواأنالعبرانيينعلىكان.تحريرممسنة:17

كانكعاالديرنبسباشعبدومالذيننجسيأأنجاءإلى

اقطالأرضددهـلهإلىأوالمالكإلىببدواأنعلبهم

وسنة.(!ه8-:25لا)رجلديونايفاءامتلكوها

صنة.خصينكلصةقكونهذهالتحرير

47و4

الهيكلمنابلاريال!

المثرقرالمدخابإكالرجكبيئورجغ74

!أفياصوليعلىتجربمياهاالعتبيماتحمتقرأيت

المذبح،وعبرالحنولبضوقيالأماميالقيكل

ا!مماليبابطرجمثمنبيوخرقي2.ال!ث!رقيإلى

ا(جالبإكاخارجياالطريتيفيبوداكأ

ف!!أ،الثئرقينحؤا!ئجهاالطريتيعنذالخمارجى

-ا،الحنويىالجانمبي!تجريبالمياه

بيلإهكانالسئئرقينحؤالرجلخر!ولفا3

ائمماالمياةجمتوآجتاربراعألففقاس!،خيط

-دراعأل!قام!آ4.الكع!ينحئىغمرتني

الروقاسثئمو.الركبتينيإلىالمياةفغمرتني

كاألصقاص!ثتم05الحاقوينإلىالمياةفغمرتنيذراع

لأنأفبيماالاجتيازحمليئتعذزبنهرفإذا،ذراع

إفياجتيازها5يميهنلاطاغيةصارتالمياة

الجئر؟"كا3آبنيا"أرأيمت:ليفقاك6.سباحة

ولما7.النهرشافيإلمطوأهـجقنيبوذهت

ي!كثيرةأشجا!ائهراضماطئيعلىإذازجعحث

كاةليفقاك8.فناكومينها

وتنزذكاالشرتييماالوادينحؤتخرجالمياة))هذ؟

البحزميا؟فيتص!وجمنذما،الأردنفىإلى

ثفسبىوكا9عذببما.ميا؟إلىئحؤئها*القث!ب

ويشكاثر،تحياالئهريجريحبثتزحمتحيبما

حئىهأكإلىتجريالمياةهذهلأنالمملث

.91ة44رج"البيمثهالثلا:02

أليؤلانية.فيهكذاةصغيرةدور!22

-جذامالح(عربه:العبرانية)فياقيبحرش708!ا

*ماؤهأصلحتإذاإلا،حىكائنكلفيهيموتبحيث

21-22.ت2مل2؟23-15:25ضدج



7لحزقيا

الئهرإلي!يبلغمافكل.عذبةالبحرمياة!!ر

منصئادونالبحرهذاشمطعلىويقف001يحيا

ضاكلهميكون،عجلايمعيزإكجلىيعين

أصناف!عا!سمكهويكون،لل!ثتبافيشمثتر

وبركهمستنقعاتهأما011المتوسثطالبحرممتملث

وعلى13.مايحةتبقىبك،عذبةتصيرظلأ

شجركلتنضثفناكوينفنامنشاطئ!

بل،ثمرةينقطعولاورقهتذبلولا،يؤكل

ينتخرئيمياههلأنبواكيريحملشهركل

2".للثتفاوورقهللطعامتمرةفيكون،اي!فى

فإسرائيلأرحدود

الحدودهيئ"هذهالرب؟:العاوتاك13

أمباطحستبعلىالأرضنترثونفيهاالتي

ستهمالب،8وليوسئ!عشتر،الاثنيإسائيل

الأرضهذهينأخيهثلواحدكليرث14

+2?،
لآبايكم،اعط!يهاانيتديرافغااقستم!ثالتي

ميرائا.لكمفتكون

لي:الشتماجهيماينالأرفيحدوذ"وهذ؟15

ليبوإلىجثلونطريتيعلىالمتويسطالبحرين

ضنائتيوسبراثيتموبروته16صذذإلى،حماة

حصرتي!صنوإلى،حماةوحدوببمشقحدوب

الحدوبهذ؟وشماليئ17.حورانحدودعلىائتي

بمشقتكونوحصرنونالمتوسئ!البحرتين

رانحهتينالشركيةالحدودوتكون18.وحماة

جمنذشإصراثيلوأرضيىجلعادتينوما،ودمشىت

اللذينومنىأفرايبموالدلأنهحصتانليوسفكان:13

لقباثلآباءابنائهساثرمعفاكبرا48()نكيعقوبنجاما

21(.)آعثرةالاثنتياسرائيل

شرقيناطقبعض:ا!رائلوأرضجلعادبين:18

تثكللمولك!نها،إسرائيلبنيلقاثلأعطيتالأردن

489901و4

إلىمنتهيةالقيبالبحرإلمطثم،الأردنضهر

.تامماز،

إلىتامازينالحنوبيةالحدود91"وتكون

بمحاذا؟هناكوين،قادشفيمريبوتميا؟

المتوستط.البحرإلىجمضر*وادي

البحرينالغربئةالحدود02"وتكون

.حماةليبوقبال!إكالفتوستط

علىتيتكمالأرضنهذ؟21"تمميمون

بالقرعيماتقسيموتها22.اشرائيانأسباطح!ب

اتذينتينكمفيماالذخلاءوللغرباءلكمميرائا

بنيفيكالأصيللكمفيكونون،بينولدوا

أسباطتينفيماالميرالثيقاسيموبمما!مرائيل

الغريبفييمايكونائذيوال!ئبط33.إيرائيل

التايقوز،ميراثةئعطونةهناكديخلأ،

الزب؟".

العشائربينالأرفرقسمة

ايسمالموهذه":الربدال!ئئاوقاذ84

أتصىفيدانجضة.حصصهممغالأسباط

إلى،جتلونبطريتيالبحرينوتمتا،ال!ئ!مالي

نحؤبمشقجه!ينوحصرعي!نون.حماةليبو

إلىشرتاهناكأرضهتمتا.حماةقبالةالمثحمالي

حدو؟وعلى2واحد!جضة:غرباالبحرجهةص

شأالغرلبجهيماإلىالثرقيج!!يندان

ينأشيرحدوبوعك3.واحدةجضة:أشير

،34:12عد)رجالرببهوعدالذيالمبراثمنقما

ابونايةفيهكذاتامار:91-25(.:22يش

تقيون.:العبريةفي.والسريانية

.ءح:،3عدرج:مصروادي:91



حزئيال5011

جصة:تفتاليسئطالغرلبجهةصإلىالثرقيجهةص

إلىالم!رقيجهةصينتفتاليحدو؟وعل04واحدة

وعل05واحدةجقمة:مت!ىسئطالغرلبجهةص

الغرلبجهةصإلىال!ثمرقيجهةصينمتسىحدوب

حدوبوكلى6.واحدةجصة:أفرايتمسثط

سثطالغربجهةصإلىالمثئرقيجهيماجمنأفرايم

رأوبينحدوبوعلى7.واحدةجصمة:رأوبين

:تهوذاسيثطالغرلبجهةصإلىال!رقيجهةصين

جهيماينتهوذاحدو؟وعل8.!واحدةجصة

ائتيالئقدمةتكونالغرلبجهةءإلىالشرقي

فيذراعأل!وضرينخمسةليئقامونها

الحصصيى،باقيمثلقثلها،والالوليالغرضيى

ويكون،الغردبجهةصإلىالحث!رقيجهةصين

العكدميماهذهطو4ويمون09وشطهافيالقيكل

أل!وعث!رينخمسةللربفىتقذئوتهااثتي

.ذراعآلافيعثترة!وغرضها،ذراع

تلكهنةائتيالفقذد؟الثقدم!طوذويكوناة

ال!ثممالي،إلىثفراعأل!وعشرينخمسة

ونحو،ذراعآلاقيعشرةالنردبإلىوغرضها

،دراعآلاقيعشرةغرضهايكونال!ث!رقي

ألفوعشرينخحسةالحنودبنحووطولها

؟أوهيوستطها.فيالهيكلويكون،ذراع

أئذين"صادوقبنيمنالمقاسينللكهنةصتكون

"ص
كماإسرائيلتنيضلاليعندضلو!وماخدموني

التقدم!ينلهمفتكون12اللأولون.قعل

أرضرتعةهىشطلكلالمعطاةالحصمى480:7

7فاك.متوازيةالحصصكلبعرضهاالبلادفيتمتد

المدينةوأملاكللربالمحفوظةالحصةشمالحصص

نجوبها.حصصوه22(؟8إآوالرئبس

48

اللأوين!حدودجمنذقوصعكلأقدسالمقدس!

وحكثمروفيخفسةالكهنإحدودجمنذولاويين13

عر!ا.د!راعآلافيودثترة،طولأبراع!وأل!

دراحمالا،لأألصوعشرونخمسةكلةالطوذ

يتهتبيعونولا014دراعآلافيعشرةوالقرضى

فلاالرب2أرضيىبواكيرهذه:بهيبادلونولا

مقاسة.لأنهاتنقل

فيغرضاالباقيةصذراعآلافي"والخمسة5

تشاج!اتكون؟راعألفوالعشرينالخمسةطولى

المسافيفييماتقاممقاسةغيزللمدينيما

وقي16وستطها.فيالمدينةوتكون.والحداثق

وخصآلالنىأربعةجه!كلم!نقياسمهامربعة

خويهاينالمدينيماحديقةوتكرن017؟راعمث!

والباقي18جهإ.كليندراغاوخمسينمئتين

اصوصى

آلإقيعشرةالفقذس!التقدمهجمنذالطولفي

!يئذراعآلافيودثترة:الثرقيمخؤذراعء

المدبنه.لعقاقيطعاماغفتهوتكون،الجرلب

اساثيل.أسباط-جميعينهيروهؤلاء

ل!راعألصوعشرونخمسةكلهاوالئقدمة02

غرفافىراع!أل!وعشرينحمسبمافيطولأ

للمدينيما*.وملكامقدشةتقلإم!تقدموتها

للرثيسيى،ي!سونشترفاجايبهاعلىجمماوالباقي21

إلى!3؟راعأل!والعشرونالخفسة:يلييماوهؤ

إلىبراخأل!والعشرونوالخمسةالمث!رقي

والبيثالمقذسةالتقدمةفتكون.الغرلب

.اخ:45رج:عصرة:9

ح.04:46رج:صادوقت11

للمدينة.ملكاربعهاويكون؟بديلةترجمة:02



حزقياله

فيالمدينيمامللثويكون22وشطيما.فياكقذص!

سثطحدو؟تينيقعوهذا.للرئيسيىهؤماوسمط

بنيامين.سث!وحدوبتهوذا

كإالشئرقيجهة-ين:الأسباط33"وباقي

واحدكل.جصة:بنيامينسئطالغرلبجهةص

ء2415

جهيماإلىال!ثرقيجهيماينبيامينحدوبوعلى

وعلى25.واحدةجصة:شمعونسئطالغرب

الغرلبجهيماإلىال!ئ!رقيجهةصينشيمعونحدوب

حدوبوعلى26.واحدةجصةتسماكر؟سئط

سثطالغردبجهةصإلىالثئرقيجهةصينشحئاكر

ربولونحدوبوعلى27.واحدةجضة:ربولون

جاذ:سئملالفردبجهيماإلىالشرقيجهيماين

!ةين!ادحطودوعل28.واحدةجصة

ميريبةإلىتامازينالحدودتكونيميناالخؤلب

المتوستط.البحرإلىجمضر"واديوينقادشىفي

لأسباطميرائاتق!يموتهااثتيالأرضىهيئهفته92

.ح34:5عدرخ!:ممروادي:28

12-13.ة3ارؤق03-34:

481151

الس!ايقولا،الحضم!هيوميذ؟،اشرائيل

الرب،.

إلى:المدينيمانحارجصقياساتهيئ"وهذ؟

.ذراعمئةوخصىآلافيأربعةالخممالي

اىائيلأسباطأمماءبح!حسبالمدينيماوأبوال!31

وبال!رأوبينبال!:ال!صمالنحؤأبوالبللاية

أربعةقياسئهاال!مئرقيوإلى032لاويوبالثتهوذا

ثلاثة:والأبوابلميرراعء،مئيماوخمصنآلافي

وإلمط33.دانوبال!بنيامينوبالمحبيوسم!بابا

،لتراعمئيماوخص!ىالآدتأربعة!اسمهاالخنولب

يس!اكروبال!ثم!معونبال!ةثلاثةوالأبوا!

أربعةقياسصهاالغرلبوإلى34.ربولونوبال!

ثلاثة:والأبوال!ء،ذراعمئةوخص!ىآلاهـت

تفتالي،.وبالثأشير-وبا!ثجاذبالث

وآسم.ذراعأل!دثرثمانيةفالمحيط!3

.هتاك!الرلث:صاليومذلكينالمدين!

إلهناأىعمافوئجلاصمهنافتذكر.هناكالرب:35

ا!.4؟7اشر!.معنا



نيالدا

مةالمقلى

و!لوانبوخذضر،عهدفيالسيإلىسيقوا:عبرانيينثمبانأربعةقصةدانيالكنابيروي

لإلههم.أمناء

!زهنبينالآخر.عنمسئفلمنهاالواحدأخبار،صتةيتضمنا-6(أفالأولالق!م

ومن.مضطهديهميدعلصهوذابنولهاخضعائتيوالعقاباتوال!تهديداتالضغوطنوعيةالاخبار

6(.)فالاسودجبفيدانيالخبرالأخبارهذه

شعبه.تاريخفيهالهكشف،لدافيالاللهأوحاهاربرىأرجيورد7-12()فالئانيالفسم

!وته.ويقيمالقهياتيانإلىومختلفةعديدةلأمشخضعائذي

وكلاهمما.الجدلد.العهدأسفارآخر،الرؤلاسفرالأدبىوفئبمابأسلوبهدان!الكتابلشبه

واضطهاداثمصائبمنواجهوامهماإيمانهمعلىليحافظوا،المؤمنينتشجيعإلىيهدفان

بابلقصفييرفاقهدانيال

يوياقيتمغ!دينالئالثيما!ممالم!ئنيماقيا

إلىبابلضيلثتبوخذنص!رضجذتهوذا،ميلث

"2
بلإ؟إلىالرب؟ف!ئتم02وحاضرهااوزشليتم

الله،بيمبآنتةمقتتفىومايفوذاميلثيوياقيم

وأدخلكأبايلأرضيإلم!وبالآنمةبالقيلثفجاء

إلههص.تيصبيخزاتيماإلىالآنتة

أشمتز،واسثمه،آقنائيماكبيرالميلثوأمر3

القيلثتسلين،اسراثيلتنيينيحضرأن

.مق656صنةأيةالتالثةالتةفي:101

5-7.:36أخ2؟ا:24ملر!2

شعار.؟الأصلف!.بابل2:

جسان،فيهمغيحتلايختيائا4الأمراءومن

اليفتمويدليكونحكم!كلتحملونالضنظر،

القيايمعلىالقدزةلهميفق،المعرقةويتبتنون

أدل!أثثفنرف!علمهم،المللثقضرفيبالجدمه

كليىرنالميلثلهموعين05*ولغتهمالبابليين

خعرومنالميل!طعاممن،يومهفييوم

ائمضائهاوتعذ،سينيقثلاثيئرئوا،شترأبه

!م،بينهماوكان06الميلثأمامالجذتةيقدمون

وغرزيا.وميشائيلوحنئيا4دانيا،يهوذابني

ا-16!245؟؟:17-0218مل2رج2-4:

6-7.:93أش؟36:15أخ2



دانيالا

ص2رو

تلطشاضر،دانياك*الامناءكبير!شتفى

وغرزيا،ميدثتغوميشائيل،شدزخوختط

غثذتغو.

ينيأكللاأنقلب!في4دانياوعرتم8

ئخالصيلأ،خمر؟مينودشسردتالقيلثطعامص

م!نيعميماأنالامناءكبيرجمنفطل!!أالئريغة

يغمةدانيا(نأناذاللهوكان9.الالعامصهذا

الأمنادكيرفقاك01،الأمناءكبيرجمنذوزحمة

ع!نائذيالميلثستديينأخا!تدا:لدانيال

ينأنخلوجوهكميرىأنوشراتكمطعاتكم

فتخاطرون،جييكممقالذينالمتيالنوجى

((.القيلثلذىيرأيهط

كبيرؤلأةائذيللرقيب3دانيا"وقاك

هص4

وعرريا:وميشاثيلوخننيادانياكعلىالأصناء

بقولأفيهائأكلأئامعثترةستدييا12"خرئنا

اتذينالمتيابوإلىإليناائظرثم5.13ماوشئرل!

مابحضبوعايفنا،القللبطعامصينبأكلون

وتجرتهمالكلاتمهذال!مفستيئ14تنظر".

الدثتر؟الأئامص2آنقضاوتعذ015ماتجعثترة

المتيالبجصيعصصثوأصئقنأحصمنهيئنهمتذت

فكان16.المللثصطعاممنيأكلونائذين

ويعطييمثرايهموخمرطعاقفميرغالرقيحب

بقولا.

ضعرفةالارتغةالمتياناولئلثاللهواعطى17

الشتانأسماءالملكبدل،قاضياللهأي:دايخال؟لأ

؟32:92؟17:5تكق.علعمصلطتعلىفدل

.اح:رص!عزاة62آ

الكلدالون.:حرفيا.المنجمونة202

3011و2

دانيا4وكانوحكقبما،أدلبكلفيوغقلا

.والأحلامصالرؤىصجميعفيفهيفا

الضيأخذدهاائتياصدةاآنقضبولقا8

أماته.الأمناءكب!يرأحضرهمتبوخذتضر،

اليتيال!فيوتجذفاثمغهمالقيلثفتكفتم91

وغزريا،وميشائيلوحنئيادانيالجمثلجميعا

حكق!كلامكلوفي02.ليخاموةفاختارهم

صوجدهم،المللصعنهسألهمجمقا،ويطتة

والقجوسالسئخر؟جميغأضعافيبعشتر؟تفوقون

!سص
قصرفي4دانياوبقى021كلهامملكييمافيالذين

كل"

كورش!تغهدينالاولىالسنيماإلىالميلب

القيلث!.

نبوخذنصرحلم

نبوخذتضرغهدينالثانتيماالس!تهوفي2

أزعخئهأحلامانبوخذنصرحلمالقلل!!

الستحرةيدعىأنفأمر2.الئومعنهومنعت

لهليف!س!رواوالمنخمونولوالعرافونوالقجوس

لهم:فقاك3.أماقهووقفوافجاؤوا،أحلامه

ء!ءه2رو5كللم

مااعرالتانواريد،فانزغختحلما"خلفت

"أئهابالآرامئإ:المتخمونفأجاقي4هو".

فنتينصبالحلمأخيرناالأبد.إلىجمثئتالقيلث

مردولا"قل!ت:الميلثلهمفقاك5."،قسيرة

اقطغكموتفشرءالخئتمئعيمونيئلمإن:يقولي

4،5!7.ة01،4آرج

لابالآرايةمكنوب7فحهايةإلىهنامنالنص:4

القرنمنذاثرقفيالدوليةاللغةالآراميةكانت،بالعبرية

.مقالامن



2لنيادا4011

أعقمتموفيوإن،6،مزابلبيونكموأجغليطغا

وتجواثرهدايامنيتنالونتفشبرةوبينئمالمحلتم

ليوتئنواالحلمفأعيمونيكثيرا..وإكراما

الم!للثأيها"أخيرنا:تانيهفأجابوة7."قفسيرة

الميلص:لهمفقاك8".قفسيرةفن!ئينبالحفمص

الوت!بكم!تئحاولونآئكمالتقينيجمفتم"أعقئم

لاكنتمإن9.يقوليمردلاأنرأيتمجنذما

ائقفتملأئكئم،واحذفجقائكم،الخلمئعلموني

أمامي،بيماتت!طمونفاسيدكاثتلبكلامعلمعا

أيخبرونيلذلك.الوقصبمغالأحواك!تتغيرلعل

ليتتينواأنقابرونأنكمفأعقم،سبالحلم

((.تفسيره

ين"ما:الملل!أمامال!جمونفقال01

!بيأمرنامايبمينأنتقدرالأرضيفيإنساني

سالالم!ئلطالبصعظيممللئينوما،الميأ

هذا.مثلأمرغنمنخماأومجوسياأوساحرا

ولا،عويم!القيلثعنهسألائذي"والأمر

!-ييكلء

مغيسكنونلاالذينألالهةغيرللميلثي!نهاحد

أ!البشتر

جذآ،وآغتاطالميلثغصستذيلثجمنذ12

فصذز13.بايلحكماءتءجميعيابادةوأمر

ورفاقه.دانيالومنهم،بقتيهمالح!كم

أرلوقي،وتأديسبمباسيعطافي،4دانيافراتجغ14

لتقنلخرخائذيوهؤ،الضيلثحرسقاثذ

ته:وقاك،الميلبينبسسلطة"1لابلحكماء

فأعتتم؟"القيلبينالثئدياالحكتمهذا"لماذا

علىدانيالافدخل16لالأمر.دانياذأريو!

2.آفيوالمذكورونالعرانةفيالاختصاصيوقحكاء::12

!سيزتهليتينوقئايعطتهأنإلييماوطقتالقيلث

.آالخفبم

ح!اوأعلىآبييهإلىدانيالوذه!

إل!منيتطلبؤاا8،يالأمررفاقهياوغررومشمائيل

سيرلفمويك!ثيصجميغايرخقفمأنالسمماء

بابل.حكماءسائرمعيبادوايئلآصالحلمهذا

الحلميفيسرفىانيال

فى!ءصء9!

رؤلانبيدانيالالسزانثشفال!وكان

اسم7"ليكز:وقال02.السصماءإلهفبارك،ليل

الحبهقةفله.الأبدوإلىالأزليمنمباركاالله

والأزي!4الأؤلمحالتيغيرائذيوهؤ21،والختروت

الحكق!ويقاوئقيففمالملوكوتعزز

يكشيفائذيهؤ23للفقما؟.والمعرتةللحكماء

وجمنذة،الظلقهفيماوتعقئم،والخفاياالأعمان

وا"لاك.آبائيإلةياأحتاائاك23.الئوريضيث

والقذزة،الحكقةليئوقئحتلأتلث،ا!ح

بم!فاعلفتنا"،منلثطلثناةبماالآن.ليوبخت

للقيلث.نقو،

تؤكنائذيأريوخعلىدانيالادخلثتم24

ئبذلالإ.تهوقاكبايلخكماءإبادةالقيلثيأمر

تةفاتينالميلثأمامإلىأديخفني.بابلحكماع

."صالحلمقفسير

المللبأمامصإلىمسرعاأريوخفأدخقه25

تهوذاتنيينزخلأ)اوتجذث:تهوقاك

فقاذ26-لما.الحلميتفسيريغيملثالتسبئين

"%تقبزةبلط!شاصراسئةائذيلدانيالالملأ

ليوتبينرأيتهاتذييالحلمصتعيقنيأنأن!ت



نبالدا

تسا4اتذي"الم!ر:دانيالفأجابه27؟!!يرة

ولا2الخكمايفدرلا،المللثائها،غنه

يتينوةأنالمنخمونولاال!سحرةولاالقجوس!

الأسراريمش!فالها3الحسمافيلكن28.للث

كلصصءسءلملمعلفك

يماسيكولىنبوخذنضر،الملأايها،وصصفا

وأنت،للثتراءىوماحلملث.الأيامهذهتعذ

أيهاتلث5جا92هذا:هؤنراشيقثفينايم

مافيأفكار،!راشيلثفينائموأنت،القللث

يكمثمفائذيوالله،الأئامهذ؟بعدسيكون

الممروهذا03سيكونأ.مابسيرأعققلثالأصراز

ساثرينأكثرفىلحكضةلا،ليآثكمشف

بتفسيرالميلثأيهالاإعيقلثولكنالأحياء،

ءص?!

رايتالقيلثايهااذت031قلبلثوأفكايىحلملث

وايفاكان.التهاءكثيرهائلعظيمبيمثالبمافإذا

ينرأسئةوكان32رهيئا.قنطرةوكانأماتذ

يخضة،منوذراعاةوصذرة،خالعىذهبم

حديدينوساقاة33،نحاس!ينوقخذاةوتطنه

خز!ت،منوالبعض!حديدينبعضحهماوقدماة

منحخرأنقطعإلييماتننهرأنتوتينما31

التمثالفضرل!،يدتئمسمهأندودإجمن"الج!ل

وسخقهما.وخرفيحديدمقاللتينقذضي!على

والمفحةوالتحاس!والخزمتالحديافآنس!حق35

!رص

فيالتيذيىكيئنكلهاوصازتمغا،والذق!ب

أنماءأثرلهاؤجدوماالريغفحملتها،المحيف

كجيراجتلأفصار،الت!مثالضرقيائذيالحخر

مع!?
كلها.الارضنوتلا

.4هآرج.اليونانيةقهكذا.الجبلمن:34

المتعاقبة:الممالكإلىاقثالتكونالتيالمعادنترمز:04

آخرتفسيرحسبأوواليزلانوفارسومادايبابلمملكة

5011

بهفاخبردتغسيرهأئا.الخفه!هؤ36"هذا

و?ءير
الملوفي،ميلطالقيأايهاانمت37:القيلثايها

والفذرةوا(!رةالففلثوهملثالسسماءإلهن19

وؤحوشىالبشتربنوتس!ضهماكل38،والخلاك

عتج!وشفطلثللثوقتةال!ئماءوطيورالتر

ذقبم.مقالذيالرأسىفأنتجميعامأ

ينأصغراخرىتملكةتقوموتعذك93

ئحاسبىمنسيلاخهاثايثةمملكةئثم،مملكيلث

رايغةممقكة."ثتم.الأرفيكلعلىفتت!تلط

الحديذفين،كالحديدضثباسيلاخهايكون

الحديذانفكا2.شيكلوتطخنتسخق

وتحالمالقملكةهذ؟تسخقكذيلث،يخظم

بعفنأنرأيتكما041+القماللثيللثجميغ

والسعض!سالفخارخرفيينوالأصافيصالقذتين

المملكةتكونفلذللثحديد،ينالآخر

الحديذلأنالحديدقسوةفيهاولكن،منقسقة

وكما42.اليهنمنيخرفيئختيطرأيتيثتما

وتعضهاحديل!ينتعضها،القذ!نيأصابئأن

ضلباتعفالممقكيمايكونفكذ!ث،خر!تين

الحديدأن3،ورأيمت.الانكسايىوالحعفسمريخ

تللثملوكأنيعنيفهذاالطينبخزدتمختلط

،صبالزواجتعض!مغتعضهمتختيطونالقملكة

يختلطلاالحديدأنكمايلتحمونفلا

إلةئقيئمالفلوفيهؤلا-أتامصوفي4".4بالخرفي

تغيبولاأبذا،تخربلملاتملكةالس!ماد

يللثجميغوتفيئفتسخق،آخرشدثشلطاتها

.الرومان،اليونان،وفارسماداى،بابلمملكة

6-17.:ااق43:



3و2لئيادا1156

نأورأيت045الأبدإلىتثبثوهيئ،الممايلث

تا،تلقستهأندوبمينالجيئينآنقطغحخرا

والمضةوالخرلتوالنحاشالحديذفسخق

أعقتمالعظيتمالإلةأربرتعنيفهذا،والذقحت

حلملث.الأئامصهذدبعذسيكونماالميلث

"".صادقتهوتفسيريصحبغ

وجهيماعلىتبوخذتصرالقيلثفؤخ16

يىضى.وذجميخ!بتقدضيماتهوأمرلدانياكاساحا

الآيقةإلةهؤ"إلهكم:لداذاذالضللثوقاك ص47

تكشي!أنقدهـتلأئلث،ا(سفلوفيورب"حفا

1(.الم!ترهذا

هدايافؤهته،دانياكالقيلثوأكرتم48

علىوجغقه،بابلىءإقليمكلعلىوستفطه،كثيرة

دانيا4وطقمت94جميغا.حكايهاسئذالاوام

علىوكئذتغووميمثتغشتدزخفؤلى،التيلثين

قصرفيفبقيئ،دانباذأئا.بايلإقلي!ا-أعمالي

الميلث.

الذهبغثالىبعبادةالأمر

ينيم!ثالأتبوخذنص!رالميلثوصتغ3

،أذرعسيتوغرضه!راعاسيئوذطوله،ذقحبم

وأرش!ل2.بابلصبإقليمدورابقعهفىوأقام!

والقضاةوالعظماءوال!سامالولاةتجمحالمللث

،والفقهاءالت!تريغ!وغتماتالخريتيماوامناخ

لتدشينصالأقاليمموطنييهبايىينوسيواهم

أماتموؤقفوااجتمعوافلما03أقاقهائذقيالئمثالي

))أقرتكم:شديل!بصوبمنادهتف4،الئمئالي

اللهض!هاجديدةمملكةبمجيهالحجرهذاينبى:45

نفه.

ى-ء2،4ءو

يخذما"بأنكمولسالطامةكلمنالحثمعولصايها

والردا/بتوالقيئايىوالتايالبوقيصولتتسقعون

ر!هونالقعافيفيصأنواعوساثروالمزمماروالددب

تبوخذ!مرأقامهاثذيالذهحبليفثالساحدين

ير!اقىالحاليفني!ساحذايقعلاومن06الميلث

جميع!غإنفا7."متمذةنارأتولبوسمطفي

لم?7

د،يث"صولتولسالؤاميماكلينالشعودب

الذخبمليمثاليساجدينوقعواحمىاصعاشفيا

الميلث.نبوخذتصرأقاتهائذي

دانيالرظقعلىشكوى

بالهود،وؤ!وا7البابلئينبعضبىوتقذتم8

004صصص

القللثايهـا"جمشت:القيلثلنبوخذنضرفقالوا9

ء،،29

امرااصذزت:القللثايهاانت11.الابدإلى

والقيثاليوالنايابوقا!وتيسقعقنكليأن

القعافيقيصأنواعوسائروالمزمايىوالذفيوالربالب

يقغلا"وائذك!ا.الذقمبليفثالياساحايقح

لكن12مئمذ؟.نابىأتودبوستطفيبلقىساحدا

اقيمابأعماعلىوليتهمرجالأالهودينهاك

آشتهانوا:غبذتغو،ومي!ثتغشتدزخوفم،جمايل

ص-ء!

سخدواولا*الهتلثتعمدواولما(ضيلثايهالجث

((.أقضتهائذيالذقب!يتمثالي

ص.هء...-لمء.صص!فا13

يحصرانشديدبعصبمنبوخدنصرصمر

أماأإكفخضرواوغبدنغو،وميشتخغشتدزخ

وميثت!!!شتدزخيا،أحثا:لهمفقاك014الميلث

تسخدونولاآلهنيتع!دونلاأنتموعبدنغو

ستستعؤننالآن15؟أقمتهائذيالذمبيتمثالي

والذفيوالربابوالعودوالئايالبوقيصوت

.5:35رج-الكلدانيين:أو.الابيين:308

-.18آربم.إلهك:أوالهتك:12



نبالدا

ث!ممعونه4وحالماالمعازفيساعصأئيروسطوالمزمايى

لمو!!.ضتغئةاتذيللتمثاليساجدينتقعو!

الئايىأئؤدبفيئلقوذالحاليفقتسخدوا،

".يديمنيشمذكمإلهينومااكئقد؟،

"ياوغبدتغو:وميثمخضمدزخفأجابه16

عليل!نردأنيناحاتجةلا،المللثتبوخذنضر

تادرهونعحاهائذينإلهنا017الأمرهذافي

ءلىصتيرءل!

ايهايدكومنالمتقد؟الناراتولبينناإنقاثفعا!

،ءصص"ص

الميلثايهافاعلثم،حاليائ!وفي18.القيلث

الذقبلتفثالىنسحذولاآلهئلثفعسذلنأننا

".أقمتةائذي

دانيالرفاقعليبالموتالحكم

قلايحوتجترتغضحئاتبوخذنضرافآمتلأ9

!أفأقروغبذتغو،وميثتغشدزخعلىؤجههص

يخقىكانعماأضحافيسمخعةالأتونبخمى

نأتجي!ثي!ي!تجبايرةيىجالأوأمر03،عاذة

ءفىصكل

اتود!فيوئلقوفثموغبدنغووميشغشدزخئويقوا

سراوييهمفيفأوتقوهم2المئمذ؟.اا(!ايى

وس!طفيوألقوه!ماض!م!هموأوأرديجهموأقمضيهم

!ايىئا،القيلثأمركا!ول!ما022المعذ؟الئايى

الئارتهيبقتل،جذاالأتونئخقىأنومز

ومتمثتخشتدزخرقعوااتذينالرجاكأولثلث

وس!!فيالتلاثة"الرجاذهؤلاءوسقطوغثذلعو

صص4كل2ءو

موئقون!.وهمالفتمدةالنايىاود!

ب!مرغبماوقامالقيلثتبوخذنضرفتحير24

وستطفييىجاليتلاثةألقيناأما":يؤرراييماوقاك

عزرياصلاةياليونانيةتردالآيةهذهبعد؟23

يجدما09(-46)آاصلاثةاالفتيانوثيد45(24-)آ

1157

ائها،"بلىفأجابوا.؟"موثقونوهمالئايى

يىجالىأربغةأزى"لكتتي:فقاك025((الميلث

وماالتايىوستطفييتمسونفيو؟همينأحرازا

إليما".آبنئشيةالرابمصوقنطر،سئو2بهم

دانيالرفاقاطلاق

النارأتود!باكبإلىنبوخذفصروآقترل!26

وعبدتغو،ومي!تعخشمدزخ"يا:وقالالمئمدة

ءصرو4

ينخرجواإ"وتعالوااخرجوا،العليعبهيدالتإ

وايعطماثوالحكامالولاةفآجتقغ027افارويس!

علىتؤثرلمالئارئوةأنفرأوا،أصالثا3واترا

مقئمعزةتحترقفلم،الرجاليهؤلاءأجسام

ولا،يراويلهمحماذتغيرتولا،زؤوميهم

تبوخذتف!:3فقا28.التايى!ائخةعقيه!استرت

ائذيوغبذتغو،وميشتغشتدرخإلة"تبازك

علييماتؤكلواائذينعبيدةوأفقذ!لاكهأرسل

إلىأجسادهموأسقموا،القيلثكلضةوعازضوا

إلهالم.يخرلإل!يعحدواأويعمدوايئلأالتار

امؤكلينشعمبمكلأنأمرااصلإرفالآن92

ئتدزخإليماعلىبتجدي!يخقؤهونلسالؤأو

ئيوئفموئجغليطفائقطعو!وغبذتغو،ويثتخغ

كماأحدايتخيئأنيفدرآخرإليمامنفا.مزايل

."نحاهم

ومي!شغشدزخحاذالقيلثوأصقغ03

بايل.صإقليميخاوغبذنغو!

لنبوخذنصرالثافيا

جميعإلىالقللثنبوخذتضروأصذز

.9.01-اآالزجماتبعضفي24-33آ

أهم:وظانفأعطاهمأو:شدرخحالالملكأصلح:3
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4?!شيرو
كلهاالارصفيولسالؤامةكلينالشعودب

نأبيتح!صق32."سالميندضتم:اللإغهذا

سء2

اللهلمصيصنعهاالتيوالعجائبإلمعجزاتاعلن

ة3العليئ

غجالته!وأقؤىمعجزايهأعطتمفا3

أبديلأملكوثطكوئة

فجيل.جيلإلىوس!لطانه

ء"صءكل2
فيمطميناكن!تنبوخذنصر،انا4

حلمافرأيمث2.قصريفيالباليناجمتم،جتي

ءطصصص."

نايبمواناوتخيلاتيهواج!يوإقلقتني،افزعني

جميعبإحضارأمرجمنتيفضذز3المرا!ثيفي

الحليمقفسيرليعيمونيأمامىإلىبابل2"حكما

والمجو!السثحرةفخضر4.خففتةائذي

فا،غقيهمحلميفقضضت!والفتخمون

أماميإلىأخيرا!فدخل.تفسيرةأعقموني

وفييما،إلهيكاشمصبلطشاصرأسمهائذي3دان!ا

عقيهالحلتمفقصضت،القاوسينالآلههروص!

غيفت،ال!حر؟سمدتلطشاضر!يا6:وقآ

عقيلثيصدبولافيلثالقاوسينالآلههروحأن

،ء-ء.هء،

:زايته"الذيصالحلمهذابضفسيرفاخيريى،سير

فييشخرؤفإذا،يراشيفينايموأنازأيا7

الث!جزةفئبيت8ا.جامرتعغةالأرضىوسمط

إلىومرآهاال!ماءإلىآرتفاغهاوبقغوتوتت

ه!و،"

وثقرهاتهيةوأورافها9كلها.الارضيىاقصى

تستظلوتحتها،صللجميعيخذاءوفيها،كئير

تصبح31:34-34:الزجماتبعضفي31:

ا-37.؟4

.أح2؟2رج:حكاء40:3

و4

طيوز!يئمأغصايهاوفيالبريإ،1وخوش!

البشر.كلتقناثوجمنها،2السئما

ذائم.وأناالحلمهذاأرىكنبت01"وب!نما

ا!ا2يننزليذيسىبملاكإذا،فراشيي

وتصواالشجرةإقطعوا:صديدبصوبوقتص"

لتهزقيثمازهاوبذدواأوراقهاأ!روا.أغصاتها

أكصايها.منوإلاليورتحتهام!نالوحومى

الأرضيىفيجذويىهاأضلاثركواوفي12

لمحمثئبوسطفيوالئحاسيىبالحديدوأؤبقوة

وليكن،السممامصبتذىيتتلودعوكلالبربيما،

الأرفي،غشبفيالوحوشيمغتصيئة

قلتوئعطالبش!رقلبغنقلبةولتتخؤذ13

هذا11.سنبنستئغعقي!تئرأنإلىؤحث!بى

لتعقتمالقايسونبيماوأمرالملايكةبيماقضىالحكم

الب!ثر،مملك!علىيتسصلطالعلىاللهأنالأحياث

النا!ريىادتىعقيهاويقيمبشاكلقنيعطهاوائه

أنا"القيأ،زأيتهائذيالحلمهؤهذا15

بتفسيرهأخبربلطشاصرياوأنت،نبوخذنصر

.-%نيقدرونلامملكتيح!كمادجميعلأن

لأن"ذللثعلىفقادرأنتأئا.تفسيرةيعيموفي

،.الفذومينالآله!زوخفيلث

لا3الحلميفسردانبال

تلطشاضرإصفةائذيدانياذفئهت69

)يا:الضيلثتهفقاك،أفكارةوأققق!تهساعة

تفسيرةأ.ولاالحلميقيقلثلاتلطشاضر،

الحلملتكن،سسدي"يا:تلطشاصرفأجاته

البابليين.عندالرئيالإلهبباليرتبطبلطئ!اضر.:6

.14آرج.القدوسالإله:أو:الفدوسبنالآلهة
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أئتيالشجرة17.لأعداثلثوتفسيرةكبجضيلث

الحمماءإلىأزتماعهاويبلغوتقوىتربىرأيتها

تهيةأوزافهاوائتي18،كلهاالأرفيإلىوترآها

وتحتها،صللجميعغذاب!وفيها،محعيروثمرها

طيورتسكنأضايهاوفي،التر!ئإوحوش!!يم

ربضتفأنت.الميلثايهااتهيئ291العثما

المتماءإلىوبلغتغطمتلثوزادتوقوت

ء5صو5!
ايهارايتهها02.الارضيىاقصىإلىوس!لطانلث

السمماءيننزكتذيح!املاكاأنمن،القيلث

اتركواولكن،وأبياوهاالمصخرةإقطعوا:وتاذ

بالحديل!وأوئقوةالأرضيىفيجذويىهاأضل

تثتللودعوةالبرىل!عشئبوستطفيوالنحاس

البرئيماوحوش!مغتصيمهوبيكن،ال!ئماءيتدى

تفسيرةفهذا21،سينينشئغعقيهتفرأنإلى

ءفىه

ياعليلثالعليالت!خكئمهؤوهذاالميلثايها

وتقيمالناستييينشتطرد22:الميلثستدي

كالثيرالبالغشث!وتقتاث،البرييقيؤحوشيىمغ

سيجنسئئغعليلثوتئر،السممادندىمقوتت!لل

قملكةعلىيت!تفطالحلياللةأن"نعقتمأنإلى

الملاكبهأمرصاأما223.يشامنويعطيهاالبث!ر

ذأفتفسيرة،ال!ثصجر؟جذورأضليتركأنجمن

يرب2الصلطانأنتعقتمأنتعذللثيبقىئلكلث

04
ايهالديلثمشورتيفلتخس!ن24.المئماوات

بال!عدقة"خطاياكتفتدقيأنوهي،القيلث

ضاوك((.فتطول،يلمساكيزبالرحقهؤاثاتك

المللث.يتبوخذنضرحصلذيلثكل25

كليتقمثىكانشهراعشترآئنيآثمضا؟فتعذ26

.9:9كور6:1،2ت.بارةبحباةأوبالصدقة:24

هذد"أما:فقاذ27،بايلتمقك!قصرش!رقة

يقمقكتيعاجمةأناتتيئهاائتيالعطقىبابل

كانويخما28؟"وبقائيوتجلاليوجمرتيبقذزتي

ينصوتوغ،تمهفيتعدالكلامهذا

زاك:أتو4القللثتبوخذنضريا"للث:ال!ممماب

وتقيمالتاستينين92.فتطرد،المفلثعثلث

كالثيرالإ،الغشئ!توتفناثالبزئ!ؤحوشيميئ

العلىاللةأنتعقتمأنإلىسينينستثععقيلثؤلمر

بشاث".قنوئحطيهاالبشرقملكيماعليتستفط

تبوخذتضرتعلىالحكمتتمال!ئاعإيللتوفي03

كالئيرالإ،العشسبوأكل،الناسيىتينينفطرد

شتغرةطازحئى،السئماءتدىينجسمةتتلل

لمء

الطيور.كضخايحبواظفاردالنسوركرلي

اقهيمجدنبوخذنضر

أئمضاب!وبعدةنبوخذتضرالميلثوقال31

إلىعيتيتبرخذقضر،أناز!تسينينسبع،

العلي،اللهوبازكمت،عقليإليئفرتجعالسممايم

هءر5-

الذيالأبد،إلىالخيوعظضصتوشحت

فجيل،حيلإلىومفكهأبدي"س!لطان"مملطانه

يح!صسونشتيءكلاالأرضيىسصكانيوجميح

ال!ماوجئدفيشاءكيفيتصردتوهو،أمامه

ته:ويقو3ئعاليضةأحذولا،الأرضروس!كاني

صنعص!.ماذا

ليؤرد،عقليإليرتجغالوقبذيلثفي

وززائيوطقتني.وتهائيوجلاليومفكيتجدي

عطمتى.وازدادت،مفكيفيوثئئوفيوعطمائي

واتجدواخمظماس!بح،نبوخذنصران!،فالان34
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عدز،وسمئفةخقأعمالهفجميغ2.العماميلث

اليهئرياء.طريقيسللثتنإذلاليعلىقادروهؤ

الملكبلشمروقي

عظيقةوليقةالقيلثبلشصروصنع5

أمامهم.خمراوشربهعظمائيمامنفيلؤ

أمر،الخمرتذوقوبلشضركانوتيتما2

أخرتجهاائتيوالمضتيالذقحبآنت!بإحضار

أورشليتمفي-الذيالهيكلينأبوةنيوخدنضر

وتجوارييما".ونسا،وةوعطماوةهؤبهايتشرلت

مناخبرجتائتيالذهبآنسةفاحعشت3

يها،جميغافشربواأورشليمفيائذيالت!هيكل

والففةالذه!آلهةاءءا.ا4+
صصصمبحوحمرسربو

2ص

فيوالحخروالخشبوالحديدوالنحاسى

إنسالؤتلإأصاجظقرتالماعهيللثوفي5

قصرحايطيهفسيعلىصالمصباحئجاةكتتت

تكتب.أئتياليدطردتينظروالقيلث،القيلث

وأئحقث،أفكارةوأقلقثهس!حنتهفتغيرت6

يصوبونادى7،كتتاةوآضطكت،ضفاضفة

والئتخمينالضجوسىئديخلواأنشديد

9:هؤلابايليحكاءالقيلثفقاكوالح!ماء.

تفسيرهاليويتئناليهتابةهذهيقرامن"كل

عنمه،فيذهبطونويتقلا،الأرجواني!مس!
ع!ص

فتقذتم8.القملكيما"في!الئايتةالقرتتةوتحتل

نأتدروا!اهؤلاء،التيلثحكماءجميع

يتفسيرها.القيكيعيمواأنولااليهتاتةيقرأوا

سيحتته،ؤتعئرتبلشصرالقيلثقققفآشتا9

.14-15؟25مل2رخ50:2

الم!ملكةفيالوزراهأولمنيكودط:أر.الثالثةالمرتبة7

وه

وتحيرعطما!وة.

إلمقللضجرىبماا(ضيكةوس!جذتي01

"أ،ا:وقالتالوليميماقاغةفذخقت،وعطماثيما

ولاأفكارذتقيفلثلاالأبدإلىجمشت،الميلث

نر-1دستيره!ع

روخفييماكأجلتملكيلثفي01 سحسكسير

نورفييماوحذأبيلثأتاموفي،تاتقاوسينالآله!

وأتاتهالآلهإ.كخكقيماوحكقةعقلىوزحاخه

السئخرةرئيسنأبوكتبوخذتضرالميلث

روحافييماوجدحينأ2،والمنخمينوالمجويس

الأحلايمقسيرفيعقلوزجاخةوجمثفابالمغا

ائذي4دانياوهؤ،العقدوخلالألغاقيؤتبثين

لكلمبتيندانيالاد!افالآن.بلطشاصرسصفاة

أ.اليهتاتههذهقسير

الكتابةيف!مئردانيال

تهفقاك،الميلثأمامإلى3دانياديخلفا4

القسئبيينتهوذاتتيي!4دانياأنت"أ؟القيلث

تهوذاإ،؟بلادمينالقيلثألىبهمجاءائذين

+ء-،أ،هص14
فيكوجدوانه،الا!يماروحفيلثنسمعت

إلىدخل5؟.بارغةوحكقةعقلوزجاخةنور

4!
اليهتاتةهذ؟لتقراوااسمجوم!واالحكاةأمامي

غنلثوسمغت16.تدروالهابتفسيرهاويعلموني

نإفالآن،العقدوخلالئفسيرعلىقا؟رأئلث

تلتس!بتفحميرهاوتعيمنيأليهتائةتقراأنقدزت

عنمين،فيدقبرطولتوتتققا،الأرجوان

((.الحملكةفيالثايثةالمرنتةوتحتل

"لقكن:القيلثأماتمدانيالفقاك17

اليهتاتةأما.غيريتجوائركوأشتغ،للثعطاياك

.16،92ر!آ

الأل.:أوالآلهة.القدومماألاله:أوالقدوسينالآلهة:11
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46،روءلم

ايها18:بتفسيرهاواعيملث!ثهااقرقا

كلالقيلثتبوخذتضرالعليئاللهقخغ،القللث

التي9؟وللعظفيماوتهاء.وتجلاليوعظمةمفلؤ

تهاب"ولسالؤاقةكلمقشعبكلكانناتها

قنوتستتييثابرمنيقحلوكان،أمماقهوتفرع

2.تشاتنويخمض!ت!ثاشتنويرغقثاء،

،"-كلكلص
فلفا02

غنانزذبالتجبرروحهوقساقلمهترغ

ينوطر!21،جلالهكهوازيلظيهيماعرشيى

الحيوالط،يعقلعقلهوتساوىالبشترتنيتين

وافئاتالؤحشسيما،الحصيرمغسمكناةوكانت

ة2السمماندىينجس!وتمللكالثيرال!الغمثثحت

ضمقكيماعلىيتستلطالعليئاللةأن3عيتمأنإلى

بلشمضرياوأذت22.ليئ!اثقنعقيهاويميمالب!ثتر

ملبلث،لئصغلمذللثبكلعفملثفع،أبنه

إلىوأحض!رت،الس!ما-رب"علىترئغتبل

أنت،خمرابهاوشرئتقيكل!آنيةأمايلث

آلهةوشتذت.وتجواريلثوشاوكوعطمالموك

فى4ير

والخثبوالحديدوالنحاسيوالذهبالمضيما

ولاتسمعولائبصمرلاالتيوممنوالحخر،

حيايلث،نس!عةيدهفياثذياللهأمما.تعر!ت

فلذللث24.عظفتهفاطرقلثجميحويرى

اليهتاتة.هذ؟زستقثائنياليذئللثاللةأليسل

تميلمنامنا:المرسومةاليهتابةهيوهذه5

أئاتماللهكلأحصى،متا:وتفسيرها26وفرسيين

الميزالبفيوليثحتأي،تميل027وأنهاهامفيهلث

ف!يقثأيقرسش28نايضا.فؤجذت

ونارعن.يماديوؤهت!تضملكئلث

التارفي.محهلهضخمى:الماداييداريوس:601

وهناك38!.صنةنجونيدملكالثافيفبعدكورش

صء02
الارجواندإنياكبلبع!واانتلشصرمر فأص92

الثايثبهوبنادوا،عنم!فيدقبمطونريقلاوة

قيلثتلشضرقيلالليتيمايللثوفي03.القملكإفي

البايل!ين.

،ءالماداييداريوشالمملكةفؤليت6

ستة.وسيتينآثتتينيآبنوهؤ

الأسود.جبفيدانيال

القمل!تيعلىئقيغأندأريوسنوآمئتحعتن2

على3،شؤونهاجميغئديرونوالئاوجمشرينمئة

دانياذ،أحذفم،ؤزرأتثلاثةبزي!حتفمأن

القيكتلخقلاحئىالجسالتصإليهمفحؤ؟ون

والولاه2الوزدرأعلى4دانيافتفؤق،.ضررأيلم

عزتمالميكإنحئى،ف!يهكانبايىعاروحافين

فبح!ث5.كقهاالمملكيماعلىحاكفائقيضةأن

سياسيمافيدانياكعلىجقيماغنوالولاةاشرراثا

ولاتجدواأنتقلإروالمل!حمق،المملكة

أميئا.كاننهفي،هفؤةحئ!ولا،جريمة

إذاإلأهذادانياكعلىجملةتجالالم:فقالوا6

إلههص"،يشتريغ!صسقةتهمافيوتجذناها

"لمص

"ايها:لهوقالواالميلثجمنذفآجتتعوا7

تشاوز8،الأبدإلىجم!ثثمت،داريوسىالقيلث

والأقراةوالولاةوالحكامالقملكيماورر-جميع

قلكياةحكماتصدرأنعلىواققوا3والعطما

إلهينطثبايطل!بمنكلبأنمئرماأمراوتأمر

!.ءص

الميلث،ايهامنلثإلا،يوماثلاثينإلىإنساتاو

"يه-ص

لمالسقيلثايهافالان9:الأسوبجمثفييلقى

سنةإلى522سنةمنملكالمادأيينمنيكن!داريوس

648.
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يثلما،فيهتغييرتجرىفلابمرسومالأمرأعلني

لاالنيوفالىصنمماذاقيشتريغ!فيتغييرتجريلا

الأمرداريوس!الميلثفأصدز1".ياأحذاهاشقا

.بقرسوم

دخلصالمرسومصبتوقيع4دأنياعلمفلفا"

جفةمفتوخةجمثييت!توايذوكانتبييإ،إلى

مرابثلاتركحتي!عليركغرفكان،أورشليتم

مقبفعلكانكماالقهويحمذوئصليصاليومفي

،!
إليإ،وجاؤوا3الرجااولثلثفاجتمغ12.قبل

ذيلثجمنذا03إلههأماتم.وبتضرعيطلبفوتجدوة

اثذيالأمرفيكفموهالقللئإلىاقتزبوا

كلبأنأمرازستفمت"أما:تهوقالوا،أصذزة

يوتا،ثلاثينإلىإنسالؤأوإل!ينطثباطقتقن

؟،الأسوبجثفييلقى،القيلثأئهاينلثإلأ

ماقيضوالبعلى"أنئم:القيلثفأجالت

مادايشتريقيمايثلفهؤب!أمزتوما،تقولون

له:إفقالوا4أحد،0يخايفهلاوظرصى

يباليلاالقسبيينتهوذاتنيينائذيدانياذ)1

بل،رسحفتهائذيبالأمرولاالمللثأيهابلث

إلهيما".ينويطئبيصلياليومفيمرابتلات

جااخزنالكلاتمهذاالتيلثست!ميئفلفاا5

إلىذيلثعلىوأضر،دانياكئنمذيأنوآهتم

جمنذالرجاذأولئلثفآجتقغ16.الش!صيغرودب

ضتريغةأنالم!يلثأبها"إعلثم:لهوقالواالميلب

يصلإرةأوحكمأمركلأنهيوفارسنماداي

((.تتغيرلاالقيلث

ءد

فيوالقيئبدانياكجيءالقيأفامر17

ي!نقذكأنأرجوأوت.مواظبأتالذيإلهك:17

...إلهك

"إلهلث:يدانياكالضيلثوتاك!الأسوبخث

".ينقذكهوجباديهكل*مواطبأن!تائذي

الجص،قمصعلىفوصع،بحخموحية

يتغيريئلأعطمائ!صوخاتميخاتم!الميلثوختقه

إلىالمللثمضىئئم91.دانيالشأد!فيالزأفي

!4تدخلولمصائفا،ليقتةوباتفصر؟

.النومعنهونفر"جواريه

إلىوأسرعالقيلثتاتمبايهراالقخروق

نادىالححثينآقترلتولما،21الأس!ودجسب

عبذدانياذبا":لهوقاكضعيضبصوبدانياك

علىنواطثأنتائذيإلقلثلغ!!،الخىالت!

فأجما؟لم022الأسود،مقينمذكأنقدرجمبادته

ءوهو
الابد،إلىعشعت،الضيلث"ايها:انيال

فماالأشود،أفواةف!ذ!لاكةأرمسلإلهى

وأنا،أماقهبزيئاؤجذثا*تيإليئأساةت

وص5?6
909س!عافغلتما-القيلثايهاابضااماقلت

?05فطاص،2 ينبإحمىاجهوامر،جذاالضيلثلف!ىبت

آمنلأتهو،س!و5كلمنسالمافخرج،الحمت

الرجا.ليبأولثلثفجىءالتيلثوأمر25بإلهإ.

هم،الأسودجثفيوالقوابدانياكؤشتواآثذين

أرفيإلىوصلواإن!ا،ويسا،وهموتنوهم

وسخقتالأسوديهمصبط!ثتتحىالح!ث

جميغ*جمظاجميم.

جميع!إلىالميلثداريوس!كتتثتم

ور4لمء!

كلها:الارضيىفيولسال!امةكلينالشعولب

فيللئاسأمراأصذزتكل37.سالمين"دثتم

إلةوترقبواتهابواأنمملكتيأنحا-صجميع

اللهو.عنامتغأو:جواريهعليهتدخللم:91
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الأبد،إلىالق!وئمالخيالإتههؤلأنة،دانباك

هؤ28.المنتهىإلىوسمئطانهتمم!سالاومفكه

والعجائ!المعجزابالضايعالمتخيالمنمذ

دانياكأنقذالذيوهؤ،والأر!يىالسئماوابفي

الأسوير"!.أيديين

وفيداربوص!غهدفيناجخادأنياذفكان92

الفايىسي.كوزض!غهدص

دانيالرؤى

تيلثتلمثمضرغهدصينالأولىالسصش!في7

وهومنامهفيزاةحلمادانيال!حلم،بابل

بخلاضإ.وأخترالحفتمفكتت،يراضييماعلى

برياجفإذا،ليلأتناميفيرأيت9:قال2

فطلغ3،الكبيزالبحرالأرقيءأجتاخت!السسماء

بعضهايختيفعظيمةحيوانابأربعةالبحرين

ولهالأسدجمثل4الأؤ4.الآخر!التعكيغني

آقتيغإلي!أنظركنتوبيتماتسئر.تجناحا

رجليهعلىوقامالأرفيعلىآزتفعلم!،جناحاة

محوالقوإذأ5.إنساتقلحتواعطيئ،كإنسالط

وفيواحدتجئبعلىفقاتم،بالالتضتبيهآخز

فكلقثم:لهفميلأسنايإبيناضفعثلاثقييما

يثليآخرفإذارأي!تذيلثوتعد6.كتيراتخما

ظهر؟.علىطاير،أجيخةأربغةوته،النمي

اص!.:اعزرج:28

.8؟1،17؟13رؤرخ:703

.5-1306رؤر!:4-6

.ا!12:3،13رؤرج:7

.5-13:6رؤرج:"

فهاية.ولالهبدابةلاووجودهاللهأكط:شغة9

.4ة14،02:ارؤ:رج!الحكةعلىتدلالئبخوخة

و7
1113

.سسلطانا*واعطيئرؤومبىأربغةيلحيوال!وكان

نإذا،الليلذيلثفيتناميفيزأبمثئم7

ص3ءص

ولهجدا.قويشديل!هايلراجءبحيوالؤ

وتسحقيأكلفكان،حديدينكبيرةأسنان

ساثرغنيختيفوهؤيرجلييما-البافيوترفسى

قرولخ".عثرةوله،قبقهائئيالحيواناب

طقغصغيرآخربقردخفإذا،القرونفتامف!ت8

أمماي!،ينالأولىالفرودبمينتلاثةفققغ،تيتها

ويقمإنسالؤكعيود!القردبهذافيبعيودؤوإذا

،أرىكنحتوتيتما49.الأعويىبقظايم-تنطيئ

فيطاجمنشيخ*فجلسنعروش!،نصتث

زأسي!وشتغر،كالثفجأبيضنلباس!ةوكان،الستن

*وكلصصص،

وتخدمه01،نارلهي!ب!عرشة،النقىكالصودت

وس-،،لم

رثوابرئوأتيدييماتينوتمف،الوفيالوف

.الأسفار!وفيذتيالقضاشاهلفجقد

افيقوالصوتوأسمعأرىا)اكنتا

فتلأنإلىالقزن"،بهاتنطيئاتتيالعظيمه

يلئار.ؤقوداوجيلجسمهوبادالراجالحيوان

لكتهامملطانها،فازيلالحيوانابباقيأما12

معيؤ.زمالؤإلىتطولاجاةوهست

فإذا،الئيلذللثتناميفي"وزأيتأ3

،الستماءهستحالبعلىآتتا!إشافيآئزيمثل

إلىفقردت.الس!نيفيالطاجمنال!ث!يخصإلىفأسرغ

12.:11،02ة02رؤرج:01

العهدفياتميةهذهترد.الإنسانابنثل:13

المغ.يوععلىتدلالجدبد

؟64!03،26ت24ترج:الحماءصابعلى

2:27،الو62؟ت13:26،14س

14.ة14ا:7-13،رؤ
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ص02
حئىوئفكأوقجذاسئطاناواعطيئ14اماييما

لم-وير

ويكونولسالؤاقةكلينالشعول!تعحذه

اةيتقالاومفكه،تزولالاأبد!لامسلطاناس!لطانه

.*الزمن

الرؤىتفسير

في3،دانياأنا،روحيأ"فآنرغخت

إلىفآقترث!ف16،!مناميرؤىوأتققتنيدايخلي

كلو"مه
كليما،ذللثحقيقيماعنوشالتهالوايفينأحد

وهو17.الأعويىيلذبتفسيروأعققنيفأخبرني

علىت!د"ذالعدمةالأربغةالحيوانابهذ؟أن

يأتيئئم18،"الأرضيىينتقومونملولثأربقيما

إلىوتحورونهالمفلثفيأخذونالعليالت!قذي!و

."!الأبدينأبد

الحيوالطحقيقهعلىصالاطلاعفي"فريخئت

الحيوانات!سائرغنمختيفاكانائذيالراجص

وأظفارو،حديدينأسأنه!وائذي،جذاوهائلا

الباقيورف!وسحقوأكل،نخاسىين

رأسييما،فيأئتيالعش!ر؟الفرولبوعلى03،لرجقيإ

أماي!جمنفممتقطتطتغاتذيالأخرالقرنيوكل

بحظائمينطيئوقمعيونلهوكانترولؤ،ثلاثة

أصحابيما.منظرمنأضخم3ومنظر،الأمويى

،ءصصبر.بره21

القذيينيحايىد!فرايتهكلالقرنودطرت

،11:15رؤرج:11

حزنت.!أوانزعجت؟15

.ح45ت2رج:أرجممالك؟17

.ه!22رؤرج:18

.7؟13رؤرجت21

نأالعلياللهقديىأعطى:أوبالعدلوحكم:22

.4:رؤ"2رج،يحكوا

ملك.ف5-1306ة14ت2!رؤة12:7رج25:

فيالالاجمنالمثئيخجاتولكن22وتغيئفم-.

ا!ليئ،الت!يقذيسيئ!بالغدليوحكتم،ال!ن

المفلث.تحوزونفيإائذيالوقتوحان

م!ءير

:-لمطاعطيئالذيالتفسيرهؤ23"وهذا

علىالرابغةالممقكةيكونالرابمالحيوان

ال!قمايلض،سائرغنمختيقةوتكون،الأرضيى

و"ص+ءرو"

وتسخقهاوتدوسئهاكلهاالارضنفتاكل

القملك!،يلكخكمائتيالحثرةولمرون -ا24

آخشتيلثتعذفمتقوئمثئمفلوفيصثترةهيئ

بمملوكثلاثةدريشصعالأولينعنييختلف

ويضاييئالعليئالت!صابأقوالوتنطق25

والشربغة،الأزمنةيغثرأتهوتظن،قذيسيه

فىدض!سينينتلاثيلإهإكالمذيسونوستحستقم

4فئزاالقضاء،أهلتجيسىئم26الستتإ".

ويوقح!27.إصالدواعلىويبادويذمرس!لطانهلم،

خصتالقمايلثصجميعوعطقةأس!لطانواالمفلث

وشكون،العلياللهكاقذيسييشعبتهفهاالس!ماء

السئلاطيزجميعوتخامفم،أبدئامفكائفكهم

3.لهمويسمعون

أنا،فأقققتني،زأيتمايهاتةهناإلى28

سيختتي،منيؤتغيرت،جذاأفكاري،دانيا،

مهو

".قلبيفيكلههذاوخمظت

ابيفايوسانطيوخ!هوعشر،)حاديآخر

منوصحهماسرائاببنياضطهدالذي16()175-لح

ونصفسنينثلاثبأعيادهموالاحتفالالبتحفظ

عدان،)أوزمانونصفوزمانانزمان:حرف!ا.السنة

عدان(.ونمفعدانان

ويدمر.هويزول:أو.صلطانهفيزال:26

.ه:4،22!02رؤ:ر!ة27
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لدانيالرؤيافيوالتيساكبش

صلشضرغهل!منالئالت!الئن!"لنن8

ائتيؤيااشتعذرؤبا،اثدانياأنا،رأيتالحيلث

أثيرؤلاقيفيفرأيت02التداء؟ورفيليظقرت

كنت،ولكعلامبإقلييمصاآقيالعاصمةشوشانفي

ونظرلتعييئورفذت3.اولايخ!الرعلىوايفا

قرنالبولوتهالئهرجمنذواقنيي!سشيفإذا

نتتوالأعلى:الآخرينأعلىأحاهما،اجانيعا

الغرلبنحؤتنط!!الكثث!ورأيت04تمدة

رلاحيوانأمامه"وق!فا،والحنودبوالشممالي

عظيفا.وصازيرضييمامماقغيئيلإ؟مقمنمذكان

تعز*بتئسيإذا،يجربمماأتمئينأناوبينما"5

تهفهاالأرضىوج!علىفسازالغردبمينأقتل

لهذاوكان.الأرض!تضمىلايكاديسئرغي!وهؤ

الكئسثيىإلىفجاةآ.عيسهتينبارشقزنافتييم

المهرجمنذواقفارأيتهاتذيالقرتينصاح!ب

إلىوصما!و!أيته7.شديدبغضحبمعقيهوهخهآ

قرنييما.فكمتروضربهعلي!فال،الكثثقجانب

فطرخه،أماقهكلالوقوفيعلىاتحئشىيقديىولم

ي!نينقذةمنيكنولم،وره!هالأرضيىعا!

نأبعد،العهسيةألىالأصاكطأ(سنصيعودهناةلأ8.

.234فيالآرايةإلىانتق!ط

وكانتالفارسيالخليجثمالييفع!عيلامإقليم2:

أولاى.)تناة(ضرقربهايمرالتيشوشانعاصعته

فار!!ومملكةمادايمملكةإلىيرمزانالقرنان3:

..0202آ
.خ04-ر!ا

القرنين()ذبالكب!يرالإسكندرعلىيدلالم!زشيىة5

.21آرج

ترادهلافر،صنة33وعمرهالإسكندرمات8:

مملكلط.

منهماواحدومن:أو.الؤونمنواحدمنوخرج!9

آعترولما،جذإالقغزشش!فتعاطتم8بلإ؟.

فروييأربغةتحييماينوطتغالعظيماالاقرناثكستر

.9مالأهـصاصءال!تتمارياخ!صنحؤ6بايىر

،"صجرقرنالقرردنمنواحدمقوخرج"

والأرضيىوالثتزقيالخنودبمخؤجذائعاطمأ

الم!سمايم،جندعلىح!ىولعاظ!01.الحجحدة

والكوايهبال!جثدتعفنالأرض!إلىوأوقكل

الحئدة!ليسيعاىحتىآ"وتعاورفمها.

ضفدسته،وهذتم*الذائقةالمحرقةجمنهقرع

نأيموضنالقعصيةترتيهبونالئاس!كانحيث12

علىالخقالدينوطرخ،الذاثقةالمحرقةئقربوا

غمقة،ماكلفيالقرنونخح.الأرضي

تدوممتىإلى:لآخريقو4ملاكاأف!مغعت3

تقريبعنبالمعصسيمايستعاضى3متىإلىالرؤلا؟

وكلالحنديرقسىمتىوحتى؟الدائقةالمحرق!

ومثةاضأإلى.!فأجابه14؟مقدسطؤما

مسا؟،وخمسينومئةوألؤصباحاوحمسين

طهارزتإ.إلىالقفدسف!عرد

الرؤيايفسرجبرائيلالملاله

ياؤالر،هذ؟ت4دانياناأ،رأيتفلما"15

الجد!د.القرنإلىبالنبةصفير.جديدقرنخرج

إسراثيل.أرض:أجماالمجيدةالأرض.ح25ة7رج

ا.6-هت21حز،41يم16:اارج

،38-92:42ض!رج.الدائمةا!تة:11

.3-28:6عد

فأجابنى.:العبريةفي.ابونانيةفيهكذافأجابهة14

صباحمئةوثلاثألفينإلى:العبريالنعرفينقرأ

فيذبجةااو.هالصباحفيذبيحة0115أيوماء،

سنواتثلاثعلىتقريئاندل0115والفزة.المساء

ابيفانيوسانطيوخىاضطهدفيالذفيالوقتوهرونصف

.ح23-25؟7ق.ال!رديالشعب
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أمامي،وق!"زجليمثلإذا،قهقهاوطلبت

اولاينهروممطمنإنسال!صودتوشثمغ!ت6

هذ؟الرجلفهمصجبرائيليا:ويقو4ينادي

فآزتقئمت،وتف!ثحيمثإلىفجات17الرؤلا.

ياإفقثم:ليفقاك.وجهيعلىساجذاوؤقغحث

ص.العاتميهاتيماعنهيئالرؤلاهذ؟.إنسان

نومفيوقغمتيكلمنيكان18"وبينما

وأوققنيفلقستني،الأرضعلىووجهيعميئ

سيكونيمااعيملث:ليوقاك91،قذمىعلى

إلىتشيرفالرؤلا.آخرتهالتإغيظيلغعندما

ول!،رأيتهالذيالكثشى02.الرمنآثمضاء

وتي!ن21.وفايىعنماداقيملوكهؤ،قرنالز

تيناتذيالعظيئموالقرن.الئونالطمللثهوالمعز

وقيامآنيهيسارةأما022الأؤ،!المللثهؤعيتيه

ينتقوئمتمايلثأرخأنفهؤ،تحيإينأربغبما

آيخروقي423.ف!بهفينكونلاولك!،أئنه

ينيغوئم،8أؤتجهاالضعاصيئلوغصجمنذ،أتايها

تعظم24،الأنصشاجمخميلثالناسيىرجاليتيني

فينزذجمند؟ينقوئهتكونلملاولكن،قوته

وئهيلثبفغلةمافيوتنخغالفرقياللآك

فيالمكريجعل5؟وبدهائهالئإ.وشعبالغظماة

كثيراويهيلثنفستهيغنهمتلي!وفي،نايخذايلإ؟

جبرائيل.الملاك:أى.رجلئل:15

.02-91:الو؟16،9:31آر!

الثرقاحتلالذىالبهيرالإسكندرهرالأولالملك:21

.خ5آرجالأوسط

ح.8آرج.323سنةالإصكندرمات.22

ستجبالتياصرإئبلضبمعاعىهيالمعاصى:23

؟23:32ت،16ة5!تكرج.اللهعقابعلهم

انطيوخىهوالأنفاثمخالملك؟16؟2شا

خ.25ة7رج.ابيفانيوس

ؤس!رعلىويقوم!آينوهؤالناسيى*ين

الئيوالرؤرا26ينكمير.البشترتدوبغير2،الرؤسما

-!ئمفلا.خقهيئوالص!باحص!المساءفيزأيتها

اأتا!لعذإلأتيئملافهيئ.الزؤلاهذ؟غن:ب!ثي

كثير.

ئاقا،أوقرضث،دانيالأنا،فضغفث"27

تجهوتاكن!ت،القيلبأعماكوباشترتتثحتئئم

فهمها"3!علىتادبىوكيرالرؤلاين

دانيالصلاة

داريويش،ع!ل!ينالأولىالمن!"في9

ائذي،الماداشنتسلين،أحشتويروشنبن

صء،ص

إنا،تبيثمت2،بابلمملكةعلملكااقيم

تاكائتيالسثنينعذدالأسفايىقراء؟ين،دانياذ

خرألبعلىستنقضيإنهـاالنبىفيريياالر!!

إلىفتطلغمت83سنةسمبعونوقي،اورشليم

وبالموم؟والتضرعالتبالصلا؟طالتاالإل!السئيد

إلهيالرئتإلىصلي!ت4.!والرثابوالمثحص

العظيئمالإلةالسمئذأيها:ففلثوآغترفث

يجبوتكللذينوالرخم!الغ!هدءحايخأ،الرهيب

وتغفناوأثفناخطئنا!إننا،بؤصاياكويعتلون

وأحكالجث،وصايالثغنوزغناوتمرذناال!ث!ر

اضطهادإلىتلمغةالناسمنكثيرايهلك:25

يدولغ!اله:أي.الرؤساهرئيى.ئلي!ودانطيوخ!

.2:34،45قالبثر:

.14آرجةوالصباحالمساه:26

يقدزأحدكانما:أو.فهمهاعلىقادركيركنت:27

.12:8رج.فهمهاعلى
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.92:01،-12اا:25اررج:شةجعرن:3
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نيالدا

بآسئملثكعثموااتذينالأنبياءلغبيدكستمغناو!ا6

أرصنا.شصبوجصيغؤاباتناوزؤساتنائلوكنا

ستوادولنا،قغلستمافيالخقالسسئذأثهاللذ7

تهوذاليجالضكلت،صاليومهذافيكماالوجط

اوراثيل،شعب!وجميغاوزشليتمولمحكان

البلدال!صجميعفي،والبعيدينجمنهمالقريبين

!ءصص

ايهافلنا8.للثلجيانيهمإلي!صاطرذتهمالتي

ؤابائنا،ورؤسايناولملويهنا،الوجإسواداالمئحا

إلقناالسمئاأيهاوللث9،إليلثخطثنالأئنا

ولم01،عليلثتمرذنالأئناوالس!ماحالرحقة

فيفتسللثإلقنا،الرب!أيهايصؤلجثنسمغ

عبيلإكيأيديعيويناأماموضمغتهاائتيشترائجلث

إسراثيلشدبجميغفتعذى19الأنبياء.

يصؤيلث،سايعينغيروزاغوا،شريغتلث

موسىشريغيمافيالمكتوتةاللعتةعلينافآئضئ!ث

افخففمت2إليلث!.خطئنالإئنا،غبدك

قضايناوعلىعتينابهتكئفثأئذيكلاقلث

عظيماس!ؤاعايناجا(جاتيننا،قضواائذين

،كلء،-

تحذثلماورشليتمفيحدتالذيانبخيث

!،ءد

فيكيبوكما13كلها.ال!ماءتحتمثله

صص
ينالسوهذاجميغعليناخل،موسىشربغ!

تايبيإلقناالرب،أئهاوجقلثتستعط!أندوب

أيهافغئتفا147.حقلثمدركينآثاجمنا،غن

الرب"أئهاا\ئلث،عتيناوجقثته،السو!فيالردث

عجلتها،التيأعماللثصجميعفيعادلاإلهنا

ا-28:5.68تث14-93؟؟26لارجة11

مدينةتقوموحيثالهيكليقومحثالمقدسجبلهة02

أورشلم.

طار26.،91:لوا،816:رج:جبرائيل:21

1117

لصحؤبلث.ستميفخاماونحن

أخرختأنتإلقناالسماأئها"والآن15

وأقفت،قدبرةبمدمضرأرض!منشعبلث

نحنوأتا،صاليومهذافيكماإسئحالتفسيك

كماالستئذ،أيهاويا16ال!ثئر.وفغفنافخطئنا

ث!ذةعنعذأعماللثكلفيعادلأكئت

44ص

جحللث،اورظيممسدينتكعلىغضبك

صازآبائناوآئامخطايانافلأجل،المقآل!

وشعب!ث.أورشليتميغترونحولنااتذينجميع

عبلإلثصلاةإلقناال!صتاأيهااشئقغفالآن17

مفدسيلثإلىالرصىيعينوآثظروتضزعاي!

أمل018الح!صيدأيهافيجلل!وذلك،الخرلمحب

وائظرعيتثلثإفتغ.وآسثضغإلهييااذتلث

لاونحن.عق!يهاإشملثدجميائتيوالمدينةخرائسنا

نلثفيبل،صايحونلأئناأماظثعايناتقزنلني

،20عس

ال!ئبذبهاا.إشتغال!ئذأئها9!.الرحم!كنبر

،-س4،+ء4

صساخز،لا،افغلوااضغصالسيدايها.سايغ

علىدجميئأشثتكقين،إلهيياقيجيكوذيلث

شعبلث.وعلىمدينيلث

اتنبوءةبفسرجبرأئيل

وأعتردتواصليأتكفمكنت"وتيتما.

ص؟

والتي،إسراثيلتنيشعبيوخطيئيمايخطيئتي
ه+-4ص

جتي!لإجلإلهيالزلثاماتمتضرعايى

اتذي"حبرائيليالرجلإذا21،*المكذصيى

فيولمس!نيس!ريعاطار،الرؤلابداءةفيرأينهلم

الملائكةوطهور،أجنحةلهكانتإذانتساءللنمربقا.

ئقربالمساءتغدمةءالمنحولأخوخسفرإلىيعودالمجنحين

36؟،18:92ملارجالظهر.بمدالثالئةالاعةفي

.4-ه؟9عز،16:15مل2



9لنيادا1118

ليوقاك22،الماءجمنذلت!الئقدقيماتقريبوقب

فيجعللث3دانياياالآنخرخصثموضخاة

تضرعايلثبداءهمنذ023وتفهمهاالرولاتديىذ

الجوابةفيخيركأناوجئت،للثاللهآستجالت

الجوالتوآفقمصفتأمل.التإينضحبوب!ئكفي

البمؤدا.على

علستواتستئغمرةستبعينالله))حاذ"3

علىيلقضاءالفقذستيمامدينيلثوعلىشعبلث

الإثموقكفير،الشطيثيما2وإنهاالمعصتيما

والئبوء؟الرؤلاوتمامص،الأبدىالخقوإحلالي

نآعلثم25.الأقداسيفذستكريسيوإعادة

أورشليم2ينابإعاد؟الأمرضدويىينأنهوآ!هثم

-!5و

وسيتونائنالبمستختهالذيالرثيسقجىءالى

روء!ص،ص-

وسورها،المدينيماساخةتبنىلتعود،اسبوعا

أثتينيوتعذ26.صيقفي!يكونوذقيفيوليهن

ولا"مستحسهاثذيالمختاربقتلاسبوغاوشتين

فيخرث!يجي!ثيإ"رئي!ىويأتي،غةيدايعقن

يقضيبالالوفالطوكما.والمفدم!المدينة

قضىاللذال!والخرالصالحربكلقتحين،عليهما

هذايقطعوأحلإ-*أسبوعوفي27يهما.الله

وفي،ثابتا-اعهاالناس!مقلكئيرينالرثيسى

أونياالأعظمالكاهنهرمحتهالذيالمختار:26

أوتعهيداءمنولا.مق117سنةنتلالذيالثاك

رئيى:.يخلفهمنلهبكنرلمأو:إثما.يقزفولم

قةخرتفيروجاء.ح7:25رجابيفانيوسانطيوخى

عنةأورضليمدمرالذيالرومافينيطسالفاثدذلكفاعتبر

احتلالإلىإشارة.والمقدسالمدينةيخرب.مب07

.مق167صنةالهبكلفيالعبادةونهايةأورشليم

ثابئا:عذايقطع.سنواتسبعأمم!واحد-اصبرع:37

بديلةتترجمة.إيمانهمجحدواالذينابهردإلىتلميح

الدينبةممارماتهمعنينخلواأنأك!قاسيةبفراثضيلزم

01و

،"والتقدمةالذبيخةيبطلص*الأسبوعيضص

و!4!بما،!الخرالبزجاستةترتمغالقيكلوفي

ا!زيلأعلىالقهغضبتثضثأنإلىهناك

زقغها".

دجلةنوعلىدانيالرؤيا

كوزيفن*شعهدمنالثال!يماالسمنهفي15

الضسمئيدانياككيقةكشيقمثفايىسنتيلث

ئنتهىفيوتهفهاخقوالكيقةتلطشاضر،

الرؤلا.فيلهافهمهوكان،-الص!عوتة

ثلاثةنذت،4دانياأنا،الأئاميلك!في2

تيلأتدخكولأ،ثتهئاطغاماآكللا3،أسابيغ

تمبأنإلىيطيحبمأتثيبولا،خمرولالخم

والعثريقالراجصاليوموفي4.الثلاثةالأسابيع

العظييمالنهرجايبعلكنثالأؤليالمثتهرمين

فإذاورأيتعينيفرفغحت5،دجلةهوائذ!

-مر

يقجزام!حقويهوعلى،كنانالابسييرجلى

ووجفهكالزترتجدوجسمه6أوفاز،ذق!ب

ود!راعاة،نايىكمئ!قليوعيناة،البرقيأىكقر

وصوت،الضقيلالنحاسيكمنظرويىجلاة

أنا،الرؤباأي!ثفر07خمهور"كصودبأقواييما

ونصفسزاتئلاثأيالأسبوعنصفوفي.التقليدية

إشارة:والئقدمةالذبيحة1670سنةإلى164النةمن

الهيهلجناحأو:.الهبهلفيبمجحلهاالعبادةضعائرإلى

،الأرجاسأوالرجاسة.فيه!انأقدسوهيترونهأى

الخرابةرجاسة.9ت5اشرج.الأوثانعلىتدل

14.؟13مر،5؟:24تالجديدالعهدإلىانتقلت

انطيوض.:الرجسللخربأو:

نتهىأخ.:إعز21؟ت1رجةكورشاة010

عظيم.قتال:أو:الصحوبة

.2:18،91:12،-01315ارؤدج:5-6



.لنبادا

لممعيكانوااتذينوالرجا،،وحدي3دانيا

عظيقةركذةعليهموقغتولكن،الرودايروا

هذهأرىوحديأنافحمي!ت8.مختبئينفقربوا

وتخؤتت،قوةفيئتئقفلم،العطمةالرؤلا

.غرمكلوققذت،ذبوليإلىليئتضمازقب

فيوجهىعلىوقغتأتوايهصوتسسمغتولما9

فإذا01.بالأرضيىملتصقووجهي،عميقنوم

!فيئوكلركتتيئعلوأقاشئنيلق!تتنييتد

تدجمأ.

ىءوكل

الرجلايها،دانياليا:لي11"وقال

يها،اكئمكالتيالأقواكإفهم-المحبود!،

فعندماءإليلطارس!لمتفالآن،واقفاوأنتضمث

افقال2ا.مرتعاوقفستءالكلاميهذاكئمني

وخفتيومأؤليتمين،4دانياياتخ!لا:لي

إلهلث،أماتمفحطثولإذلاليصللفهمقلبهثفييما

ذيلث.فيجلأناوحئتكلاتلثاللهستيئ

واحاافايىس!مملكةرئيس!وجمهيفيووتف3

!،ميخائيلينضرقيفحاءيوفا،وجمشرين

فيهناكابطىفلمالملائكيما،رؤساءرئيسى

ماللثلأتينحئتوإنما14،فارشقملك!

الرؤلاقين،الآتتإالأئامفيل!ثمعبلثتحاث

.الأئامليلذممط

هذايمثلمعييتكفمقؤ15"وبيتحا

متألما،الأرضالىوج!حغفتالكلاء
.اص

فقتخمت،شقتيلم!إنمالب"ب!ثيب!افإذا6

إسرائبل.ضعبعنالمحاميالملاك:مبخائيل:13

.7:ر،12؟21آرخ

-13ة5.01:احزرفي:إنانشبما:16

يلخص.اح:6رجتالماداييداريوس:1101

أوأا
9111

إنهلمسحديياأمامييلوايصوتفتوتكلضتتمي

لييعذولمداخليفيماأئقلبقدالرؤلاين

!تدي،ياعباكأناأقلإر،7!فكيفعرأ،

؟"نستضةفيبفيئومااكلقلثأن

فتض!تنيإنسالؤهيثةيشبهاتذي18"فعاد

صء9صص

الرجلايهاتخ!لا:وقاك91.وقؤاني

كفمنيولفا.وتمثمآذتقؤ.عقيلثسلام،المحبوب"

تؤيتني.لأتلثسئديياتكفثم:وقلتتقؤيمف

قملكيمارثيسنلأحايىلتسأرجع؟فقاك03

الونالب.رئيصى2يجيذهابيوبعد،فارس!

حث!ت21إليلث؟جثتلماذاأعيضتوالأن

ولا،الخق!عالبفيترسومهؤيماا؟خيرك

رثيس!ميخاثيلإلأخقيمهعليساجمانيأحد

القلاثك!.رؤساء

داريويمىعهدصمينالأولىال!نيما)افمنذ11

ليقؤينيمعيتم!وميخاثيلىالمادابى"

ويغررنمإ.

"?-،-ص2
ثلائةإنها:حقهؤبمااخبرك"والان

يكونوالرابم،فارسفيتعاينتقومونملوك

يغناةيتف!ىوجمندما،جميعامنهميخنىأوفر

وتقوم3.اليونالطمملك!علالناسىجمغيثير

ويفغلعظيماسملطاتاويكونيتس!ل!خئارقيلث

وتنقسيئممملكئةتنكسرقاتمومتى2،04يشاما

ولالنسلهتكونولأ،السمماءجهاتأربمصإلى

الأوسط!الثمرقتاريخمنحقبة11ف

سنة)منعلهمالاسكندروانتصارفارسحكم:2-4

353(.سنةإلى005

خ.21ت8رج3:



نيالدا1125

ويتقاس!مهائمرقسملكتهلأن!،سملطانهمثلفي

.أيضا*أولثلثغير

أحذلكن،الخنودب*ميلث!"ويتقؤى

سئلطا"نةويكوندويتستلطعقييماتقؤىئواد؟

بث!تؤتجيءيتحالفالبمينينوتعذ6عظيفا.

لغفدالضئماليتيلثإلىالخنولب!تيلث

"،ص40

تدومولاءالذراعقوةتميلثلاولكنها،صالصلح

جاؤواواثذينهيئ،القلافيإلىوتستفم،تسفها

يقوم7الأوقاقييللثوفيوؤايداها.وؤلاهايها

ويدخلبحيح!،ويزحفأصولهامنفرع

عقيهموتقسو،الشمماليتيلثجضن

مغيضرإلىآلقتهموتسبي8،وتقهرهم

والذقب.المضهمقالشحيت!ؤانتيهمصتسبوكايهم

ال!ثمماليتللثعلىالسئيطرةينشخينوتعذ

قيلثقملكةعلىال!ثممالميلثيزحف9

بلاب؟.إلىخائمايزجعولكئه،الخنولب

صس-5،،صأ
وتجقعافيهالشماليميلثابنا"ويجرو.

كالس!يلأحافماويزخف،اجاكبيراجيث!ا

قيلثجضزعلمسرعاويهحم،الجرويعمر

ويخرفيالخنوبهتيلث"فيغضب.الخنولب

الكبيرحي!ثتهوتضاالث!ماليتيكويحايىبلم

ويصرص!قلئةوينتمغاجاويتكبر12عقييما.

السلالينبينوحروبومعاهداتصراعات:5-.2

مصرفيالطالةألاسكندر:مملكةورهـلااللتينالرئبتين

شةإلى323شة)منوبابلأنطاكيةنهاواللوتجون

.)175

ح.22،خ8ة8رج:4

مصر.ملك:أي؟الجنوبملكت5

تزوجأنطايهةطكاثافيانطيرخسانلملكة6

بديلة:ترجمةمصر.ملكالثاقبلطليموسبنتبرنيكة

ا!

!ةتغزولأولكئه،ايالوقيعثترات

جبناويقيمالمثئماليضيلثف!رجع13.الثحمالي

سينينجمآهوتعذ،الألتاصإالجيثميىمينأكبر

لاكثير.وعتابعظيميحيشييزخف

انراسزينكثيرونيقومالأثناءتلل!"وفي14

ميناةأشيارجالاوتنقفى.الخنولبميلثعلى

قلك2وتجي015!تعزونؤساالرلتخقيتيشب!

،،خصيتةم!ينةوتأخذيرسةويرغالئتمالي

يخيرةحئىولاالحنولبقوىأماقهتمففلا

!فقل16.المقاوقيماعلىلهمقوةلالأن،أبطاييما

ولا،تشاةكي!الخنولببشدبال!ثتماليتيلث

الأرفيفيويقوم،وجههفييقفأحد

ويتؤجط17يد؟.تححتكلهافتصيرالقجيذ؟!ه

أرضيىإلىقملكييما!ىبكايلال!ثمماليقيلث

يفسيذأنييييماوفيأئتتهويعطيإفيصالحه،كاو؟

ماتهيكون"ولاتئس!تلاذلكولكن،قملكته

الاجلقناطتيإلىوجقة8!ويصر!ثأراذ.

ئقهرةالقاد؟أحدولكن،جم!نهاكثيراويأخذ

عقييما.-يمتزةتر؟بليتك!ر؟،وتضعخذأ

ولكنةأرجمحيما،خصول!إلىوجقةويصر!ث91

أئز.لهتبقىولاويسفطيعئر

فيسلبجابيايرسيلتنمكاته02"ويقوم

تراها.ومن

ثققهثم:الثالثسلوقى:انلملكابنا:01

حصنة.الثالثانطيوخى:احد!ا.الثالثافطيوخس

.مق102سنةسفطتاككزة

ائطيوخىاحتلهاالقصيدون:حصبنةمدية:15

.مق891صنةالالث

إيعراشل.أرضةأيالمج!يدةالأرض:16



11دانيال
1121

فيلاتنك!رقليلةأياموفي،!المملكةمجد

زجلمكاته21!ويقوم.يتالىفيولاغلانيإد!

أمالؤفييأتيلكنه،للمثلثتصلحعلاتنبرذ

وتجتاح32.بالجيليماالمفلثفيمامعلىويقبض!

رئيحنوتقتل،وتنكسيرآجتياخاأماتهالخيوشى

تمكرحئىجلفايعفاإنوما023الغهدص"شعب

لمص2،كل

وتغزو24.قليلهبامهوتعظموتعلو،تجليمه

آبا"وهيفعثهلمماويقغكأممالؤفيالأتاليمصأغى

الأسلالبأئباعهعلىفيوزع.أباثه2أباولا

لمهاجميماجساباويحس!ب،والأموالوالغنائم
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الأني9تعا،ينتعيئتدعونيولا،روجي

.7:24،15:7بثىرج.(النكبة)أيعكور:17

الآقيالمطرعلعافزسلللأرضتستجبالحماوات:23

الله.لدنمن

.يزرعالله.بزرعيلكلمةبمعنىهوشعيتلاعب24:

.9:4رج

و3

روءصص"4
اينتذكرةفلا،فمهامينالتعلاسمسازيل

اليومذلكفيغهذالهاوأقطغ02بآشميما.تعا

ورحماواقطالعمماءوطيورالبريهؤحشيىمغ

وأدوابوالسئي!القوسنوأك!ير،الأرضي

*أممالؤفيتناموأجعلهاالأرفيمنالحرلب

بالضدقيأكروجلثالأبد.إلىوأترؤجلث21

ببهكأتزوجلث22والرحمإ،والرأتهوالغدلي

لأ.الردثأناأنيفتعرفين،أمانبما

الربو!يقوذ،أستجيباليواصذيلثوفي23

*،يلأرضيىتستجيبوال!ماوات،لل!سماواب

والريب،والخمريلقمحتستججبوالأرضى24

و،صص"رو

واززع2لأ5ليزرعيل".تستجيبكلهاوهذه

وأتولي"زحمة)الأوأرحمالأرضيىفيشعبي

لي:يقوذوهؤشعبيأن!ت،"!"لاشعبيلي

.*إلهيأنت

شبهعلىالربحكم

وأحببأيض!ااذق!ث":الربكليئوقاك3

يج!كماأحبئها،آخرتجبفاسيقةامرأة

ؤجوقفمئحؤلونفمفيما،إصرائيلبنيالرب!

ص5،،كلص،-،

افراصنإل!يهايقربواانويجبوناخرالهةإلىعنه

."*الزبيب

ينؤزتةعشئرةيخم!ىليفآشتريتها2

لها؟وقل!ت3،الثئعيرينكيلةوبثلاثينالمضيما

هذهترد.6-9:9ر!:شعبيلا،رححةلا:25

.2:15بطقا؟9:25روفيالآبة

الوثيما.الباداتفيت!تعكل:الزبيبأقراص:301

.9؟:44؟7:18ارق
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تكونبنولاكرنينولأكثيرةأفاظمعي"تقغدين

إصرائيلفتنو!.(اإليلثألتمتوأنا،آخرلرجل

رئيسى،ولا،لهمتيلثلاكثيرةأئائا!عكون

،أفودولأ،تمثالاولا،نصبولا،ذبيحةولأ

يرحعونذللثوتعد5:لليرافه"ترإفيمولا

لهم،قيكايكونوداؤد،إلههمالرلتوتطلبون

.الأئامصآخرفيجوذةوتنالونالرل!وتهابون

إسرائيلمعالوبخصومة

إسراثبل.تنيياالرلتكيحةإسقعوا4

فيلها.الأرضيىس!كال!مغخصومهيلردث

بل2القإ،!رقةولازحمةولاأمانالأرضى

كلهاهذ؟.والمئقوالسمرقةوالقتلوالغدرالقعنة

بالذماء.تلخقوالذماة،خا+كلتجاؤرت

فيهاغسايهؤكلوتذبلالأرضىتنوحلذلث3

البحرستضلثبلالحتتماء،وظيرالبري!ؤحشي

تهيلث.أيضحا

ئؤتخه،ولاأحاشعبيئخاضئملاولكن4

فيلسفطون5.الثهنةأي!اأثحممعكمفخصومى

معكم،أيف!ماالأنبياءويسقط،الليلوفيالثهايى

شعيكم.دمايىجملةفأنتم

تعرفوتني.لالأنفميشعبيالذممازلجق

أرففحكمفأنا.تعرفونيأنرقضتمأنكيمويما

ضريعةتسيتمأنكموبكلا،كقنةليئكونونفلا

عمله.مجبعماالربيألونكانواوالزافيميالأفىدت4

في.اليونانيةفطهكذا.حدكلتجالؤت:402

ثلحة.يقحونأوبحشنفون؟العبرية

منكان.للناسعلمتمرهافاإلهكم!ثريحةنعيتم:6

الثربعة(.)أوالتعلبمالبيعطواأنالكهنةاعمال

.33:01ثرج

تنيكم.أنسىأيفمافأناهإلهكم

تكرالكقنةأيهانكئرونماقذيىعلى7

روص?!كل4و
تاكلون08قواناقجذكمف!تابلإل،خطاياكم

شعبي،خطاياغنالكفيرصذبائحمن

فكا9".الإثمينالإكثارعلىفتحملونهم

ال!!نة%لهااعاقبكمفكذللث،اصثئعتااعات! .ص3

أعمايكم.علىشراواجازيكمفئلمحكمعلى

تثثرونولاوتزشن!،تشسعونولاافتاكلون1

اخر.آلهةوراةورتيتمالرلثترمحعملأفكم

الآلهةبعبادةالتنكبد

القهتم.تغطلالبوالمغت!قعةالجديدةالخمر"

ويستخبرون"الخشبةالإلهيستشيرونائسعبي2

فيفزتوا،أضلهمالرنىروحالوتذ.الإلة

رؤرسعلالذبائغايذبحون3.عنيالجفية

والحويىالسفوطأشجارتحآويمخرون،الجبالي

ح!تن.طلهالأنوالبغ

فلا14،تفح!فنوكحاتكميرنينبناكم

عككنايكمولارنافنعلىتنايكمأعايب

بالزواني،آثقردوأأنفس!همالرجالا.يسمهن

فال!ئمع!المعابإ.تغايامغالذبائغوذتحوا

يتهؤر.الحتقيتتينلاائذي

ورات،اصانيلتنيياترنوناتمكنتمإن15

4ص

هذاترتيهبونتهوذابيحتتجغلوافلا،اخرالهبما

الإثهآ.

في.يهودىلقليدفيهكذاهوانا.مجدكمابدل7؟

جمدكم.يبدل؟قديميهودىوتقيدوالربانيةالآراسية

6:91-22.لارجة8

ح.2:ارج:المحابد()بجانبلرنرن:01

إلبهمايعودونكانوااستد:االإله،الخبالإلهة12

ممط.6:25دىرج.المتقلبهماليعرفىا
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تيبإلىتصغدواولاالجلجاليإلىئذقبوالا

يحياهتحيفواولا،اشراثيلتنيياآون!

!.الردت

جمختة،جماخاشرائيلتنييااجمحتم6

مرخءفيكخرولتالربلميرعاكمفكيف

رحيبا.

بالأوثالطقصرور-شدبئ،أفرايمتيث

وأسلمواال!كرادآثص!رفواهم18.فآئركوهم

.!للهجودطحسهمالهوانأحموا.للزنىأنفتثهم

جمنولتخخلوا،أجيخيهافيالريحفلتحمفهم91

ذبايجيم.

لموك!-5
يا-وأصغواتالكقنةايهاهذافاسئمعوا

كان:الضللثتحتياوأنصتوا،اسرائيلتني

قنخاضرتمليهئكم،بالغدلىتحكمواأنعقيكم

ج!لعلىولممدودةوثتيكة،جمصفاة!جمنذ

أنافها،!شتطيتمفيعميقةوهاوية2،تابوز*

جميعا.اءودبكم

تخقونلاإسراثيلتنو.يتمأفراتيتأعرلت3

،اح3:4عارفي:آونبت،الجلجال:15

الآيةفمايةإلىبالنبة.خ5:5،ح4:4

.،ا:8عارخ

كلعلوتدل،إسرائيلفيفيلةأم:افرايم:17

إساثيل.مملكة

أحبتبديلةنرجمة.لل!جونحبماطوانأحبوأ:18

-الهوانرؤساءم

نحن3.الاهذاتحملعديدةمدن:مصفاةة501

اورشليم.شالثمالإلىكما2تبعدالتىالديخةأمامهنا

شبكة.الخعبإلهةلدثتا!وتمكلرسةمدينةكانت

الكلنعانيةالعاداتإلىتلميح:،الناسفيا)يفعممدودة

كنعانشمالفيمقدسمكان:تابورجبل.ح2:ا

وه

يالاتني.أفرايتمشتآيا"رتيتمالآنأنتم."عئي

خمتم.إسرائيل

إلىيتوبواأنلهمئتيغلاالمثئعبأعمال"

لألاوهمدايخلهمفيالزنىروخلأن،إلههم

الرلت.تعرفون

في!هماتشقذإيسرايلتنييهبردا،

و!بركابإثمهمتسقطونأفرايتمبيحت.وجوهيم

غ!ومغهمستذهبون6.معهمتهوذاتيت

تخصلأنه،تجدونهفلاالرلثليظلبواوبقرهم

وتد،ابالزوليلأنهمبالرلثغذروا7.جمنفم

-وم!افنم،النواثثتأكئفئمفالآنء.التنين

تميكون!.

وأ!ايميهوذابينالحرب

ل!-و4

فيالنفيروفي،جبغةفيالبوقيفيانفخوا8

آون،.بيبفيالنذبرصوتإر!وارأمة".

تةبنياهتنييالررابهمالتمترا

يولمة2صء.أكلص9

اودبهنمةصيئخراباتصيرود"فرايتمبيت

رصروء2

وقوجمهاينبذلااسراثيلبنييالكماعينهما

لصالعهميزيحونتهوذاتيبرؤساء01

يزرعيد.س!وفوق

هـا.:9هوق؟25عدرجتشطيم2:

زيتم:.لإمراثيلافىابمبينتوازا!ام!ض:3

.خ4ة2؟خ2:ارج

ح.2:قاتأنغالا()فكانواالبنينولدوابالزرر:7

أملاكهم.يأكلالجراد:الآيةخاتمةفهتاليونانية

منتنطلقالتىالطريقعلىمدن:رامة،جبعة8:
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عق!يهمغيظيفسمأضمث،أفرايمبنيئخوم+

وخقهمتظلومونأفرايتمتيحت11كالماء.

الترالب"2وراوساروارتجعوالأنهم،قهضوم

ولتب،كالجثأفرايتميتيب!أكونيذللثا2

لسويميءكااتهوذ

تهوذاوتي!تمرضهمأفرايمبنورأى

بالمللثتستعينونأرسلواأش!ورفإلم!.حراحهم

حراحهم.ضحمدولاش!فاهمفا،ص"العظيم

تيبوعلىكالأسدأفرايتمتيت!علىسألقضن14

و?،،"2
واخطفهم،وإمضيفاقزقهم،كالشئلتهوذا

منمذ.ولا

الكماذبةالشعبتوبة

لغلفم،توجم!عيإلىراحغاأمضيا

وفي،وجهيويلتمسونبخطيثمهميعترفون

قائلين:إلييتبكرونضيميم

يمروالأنهالردثإلىنرجع"تعالوا6

يومينيتعذيحثيينا2ويضما،يجرح،وتشني

الرب3يتعرفي03فنخياالثالثصاليومفيويقيمنا

يمكالفجرضياوةفيكون.ونتحغهالمعرقةكل

يفبد.17؟91:14،27ر!تثتتخوميفمحون:01

إسراثبلمملكةعلىالأشوريالضغطمنجهوذاحكام

الثمال.جهةمنحدوده!فيبدلون

معاهدةإلىتلمبحأشور.أممطالسراباوالأصنام:91

.الأشوريالمدلمقاومةودمتىالعامرةبين

.أشوطإمكالعظيمالملك:13

.92،17:3-03؟15مل2رج

فيهكذاكالنور.عليكمأحكاميأضأت.605

نورأحكامك:البهوديالنقليدق.القديمةالزجمات

يضىء.

فييموعالربلسانعلالآيةهذهنرد:6

و6
9112

ترويربيعيكمطر،كالمطرإليناوزجوغة

.1(الأرص

أفعلوماذا؟أفرايتمتيتيايكمأفعلماذا4

كستحابيماليطاغتكمتهوذا؟تيتيابكم

أكثرت05باكراتزولىائذيوكالثدى،الصثحص

في،3أقواعقيكموفاضتالأنبياءلكم

اريافأنا06،كالتويىعليكمأحكاميوأضاءت

مينأكثرالت!تعرفة،ذبيحةلاطاعة

.ءالمحرقاب

!اك.عهديجاؤزوا3أداتمأرضيىفي7

بيءغدروا

جبايهاضساطثالأتميما.مدينةتجلعاد*8

فكدللث،اللصوص!يكمنوكما09صبالذمتليئة

ويرتكبون"شكيمطريتيفييقئلون،الكهنة

ويازأيتاسراثيلبيبرفي01الفجوز..

تنيهـونجاسةأفرايتمتيحبفيتىرأيست،للقولي

ا*إمرائبل

لكمأعذدتفإتي،أتهوتيتياوأنتم"

."السئئيينشعبياعياحين،ليسالبيوفا

9:13؟12:7.ت

النص.للأوئانمعبدفيكانموضع:ادامأرضة7

الثر.مثلأوآدممثل:العبري

الأرددشرقفيمدبنة:جلعاد:8

125.:15مل2)رج

الإسرائيليةالقبائلأمتهقديمد+كطمر!ر:شكيم:9

-7(.ا:02،يشملجأومدينةا(:24ل!)رج

ح؟2:4،ح2تأرج:أفرايميتننىة01

!نأوإصاثيلبنيينجسأفرايمبيتزنى.اح4:7

إسراثيل.بنيونجاسةافرايميت

33.؟51ارق:11
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إسرائيلشعتأشفيئأنحاؤئتكقما7

،يرهالستاهلأوقساوىممأفرأيغضبإثيمآنكشت!

فيال!مئايىقفمنهم،يتعضيتعضهملغدرونهم

الخاريئص".فيتسل!باتذيوالقص!اخلالا

كلأتذكر"لا:قلويهمفبيقولون2

ي!م،تحيطأعمالفموهاقسايرلهم"،

وج!.أمماموصازت

القصفيمؤامرة

!3،ص
والروسا/،بسوئيماصلل!ايسر

ير!ء-

لا،لتنوليكال!بغضاتئقدونكلهم04م؟بغذيىهم

الذقيقبعجنأنمنذإيقاد؟عنالخئازيكص

تمرضى"لجيهنافةعيديرم-في5-تختمرأنإلى

مغتدةتمذوالقعيلث،الخمرحمتاين2الرؤسا

كالتنور،بالبهيدتتقا"قلوبهمص6.السصاخرين

الصباجفيوشأججكلهالفيا!يخماوغضمفم

ويأكلونكالتتوليحامونكلهم7،ملتهبةكأر

يخهمأحدولايسقطرنجسميعاملوكهم.فضاتهم

إلي.يدعو

الشوبوسائرإسرائيلبنو

صاروا.الثثعولبفيأفرايمتيمثآخئلط8

ولاقوتهمالأجنبييأكل9.يقتثلامبفلأرغبفا

في01.يعرفونولايالسيبيصابون.تعلمودط

ح.7014:17:رج

.9-.!ت16ملا!!.المؤامراتإلىتلميحش3

هوضعيعحل-فاسقون:حرفئانجغما.يتفدون:4
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الياصى.

ملكهم.:الآراميةفي.العبريةفيهكذا.ملكا5:

العبريةالمخطوطاثبعضفي.العبريةياهكذا!يمرض

)الئرب(.يبدأ:القديمةوالزجحات

إلىترجعونلا.قنا،وهماشرائيانصنييهبرياء

يطؤدة.ولاإلههمالردت

لثلاطائنتمةكحماقةأفرايمبيتصار"
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لمعتئىءصء9
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.تنطسقفسأليتخهمبسالممي،رؤسا!وهم

يضر.أرضىفيهزأةيصيرون.يالأكاذيب

الأوثانوعبادةإسرائيل

كالئسرفالغدؤ،البوقيفيبقجلثأنفغ8

عهديجماوزواإصاثيلبنو.الرلتبيبعلى

شريغتي.علىوتعاتوا

!خائيلاإلة"يا:إكبتصرخون2

.يقتربونةالعبريهفيايونايةقيهكذا!تتقد:6
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اجتمعوا.أنهماعرفجثاصطادممتبدبلة
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سواعدهم.وفول!أديغ
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ءكلابةعقيكمأنقم!8.الطريقفي-

ءكل،

آ!كم.قلوبكممشغالتوأشق،جراةهافقذت

؟!و،!ى

امرصم.البرييماوكؤحمنيى،كاللبؤ؟!هناك

يافؤ،امراثيلتنييادهاهيككمأنا9

فيخقصوبحم؟ملوككمأين01،؟يعينكمنرى

"أ!ا:ليقلتم؟مانيسمكلفيقضاتكمأين

!لوحفأعطيتكم"،"عليناكرؤساء!،ملوكا

".غيظيئفيوأخذتهمكضبيفي

وكيئته،محفوخأفرايمبيتإثم12

وكأثن،تيذائتيأوجاغبهمستجلإ03تخزونة

!.التنينأميحالطجمنذتث!تلاحكيمغير

منوانخيمالهاوت!تدينأفتدييم49

أ!ادمازلشأين،موثياهلاكلثأين.الموب

راعيك!.كنت.القديمة

.ا-18اة8تثرخ:،-6

ترجن.العبريةفيهكذا.كاللبوهةهناكأكلكم؟8

.الكلابستأكلكم.اليرنانيةإلىمتندةبديلة

بعينم!من.الريانيةفيمكذا.أهلكعكمان:9

والرياية.اليونانيةفيهكذا

كرؤصاء.5-6.ة8صمأرج:صلكاأعطنا:01

مدنك.كلفيةالعبريةفي.اضبانيةفيهكذا

!26:!ا،17-15:24صما:11

،-12،1891ت16ملا؟01:15هورج

.؟3-9:26مل2؟37-38!22
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غيتي.غنتخقىالرأفة"الهاوتةو،؟

كالقضيب"،أفرايتمتي!ثتماتهما15

ينالطايعةالردثريغ،الشمرقيريغخية

تعينه،وتنضبط،تنبوعهفتجأ،البرئيما

اليايغ.رزغهوتيت!ى

اللهمعوالممالحةالتوبة

الله،علىوتمردتالسمايرةءأذتبت14

ين!تجقونأطفالهاشعحها.يسقطفبالسميص

الخوايل.بطونؤتنشتق

إلهكم،الرلثإلىإسرائيلتنيياتوبوا2

كترئم+بإثمكمفأنئم

هذامعكموخذواالردثإلىإرحعوأ3

ما،خيرإقتل.إثمكلعنا"إرغ:الكلاتم

لاأش!ور04ءثيفاهناأكاذيسبينأبرئنا.جمنذنا

لن.الحرلبخيولركود!يخفصناولائخلصنا

فيالرمولبولىل!اذعلىبتصرفالآبةهذهترد:14

.للموتمحيحذفيفرها،55ة15اكور

بين:العبريةفي.مرعامفي:أوكالقضب:15

إخوتهم.

.ح8:5رج:مرةالسا:4101

بدبلة:قىجحةاالعربيةإلىبالرجوعهكذا:أكاذب:3

عجرل؟العبريةفيضفامنا.منالعصللكنقدم

شفانا.

فبلثآلهئنا،أنحتأيديخا!نعهلمابعانقول

وو-!ء2

،.زحمةاليتيميجدالربايها

آفىتدادهميني))ابرئهمالربد:وةال5

فازقنيفغضصبي.اجبهمماأكثروممالحعني

فيزهرون،كاقدىاشرائيليتنيأكون6

.كلبنانخذوزفموتفاونكالم!ولبتن

كالرينود!!2وهمتهايكون.تنتشيرفروعهم7

في"وتسكنونترجعون8.كلبنانورائحئفم

-.،كالكرميزهرون.جنةفيكمافتشتون،طقي

.لبنانكخمرعيتهمويكون

03أفرايتمتيتيادوللأوثالإ،لكممما9

ليوأنتم،2!خضراكشجر؟وراغيتكمعاينتكم

."تثمرون

والقهيئم،الكلايمهذايفقئمالحكيئم01

تسيكهامستقيمةالرب"طرق.قعناةتعرمت

.يعثرونففيهاالحنايقونوأ!ا،القحذيقون

في.والريانيةاليونايةقهكذا.ويحكنونورجعون8:

ظله..في:العبريةفي.ظلني.الاكنرنيردةالعبرية

ف!هكذابالأوثاذ(.علاقتكمأأيوللأوئانلكمما9:

يثبهخضرا+.شجرة.وللأوثانمالى:العبريةفي.اليونانية

الق؟بالشجرةالكنعانبةالديانةمنمأخوذبرمزنعسهالله

الخصب.رمزممي

طرق".كلهكابهفيسضعكلاآأي:الكلامهذا:01

:4؟32نثسرخفمانرطريقممطالتيوصاباهةالرب



يوئيل

المقذمة

عبريتمتعزالماكلامهفإن،عاشعصرأيوفييوئيلالنبيكانمننعرفلاأننامع

ويدينقدرتهالرلثيظ!رفيهائذياليومإعلانهوالأساسيكئابهموضوع.خارقةبقوةالزمن

أساءتلأخ!ثاالشعوبلسائرويدين،ربهمعالتصرفأسماءلأنهإسراثيلشع!يدين:الشعوب

وراءهاتجرمخربةعواملتسبقهائذيالدينونةيومالىيوئيلالنبيويشير.إسراثيلشبمعالتصرف

لنايبئنهذاكل،الغحمكريالاجتياح،الحريق،الجفاف،المختلفةالحشرات:والفراغالحرمان

حين:ونتساءلا(.ا-ات15،2-2،18-11:12البومهذافيتحدثائتيالدمارتوة

هذهأنأو؟حياتهمنواقعيةأحداثإلىرجعهل،الأحداثهذهعنالنبيهذاتكم

يعلن3ماعليهفرضتالتيهيالاحداث

شرفمنحثى،شيءكلمنإسرائيلشعبيتجردحين:فواضحيوئ!يلتعليمهدفأما

:13-14،)1والدعاء.التوسلاتإليهويرءالرلثإلىسيلتفت،الهيكلفيالخد!ة

الموعودوالغنىالوفركان.لخلاصهشرطاال!ثمعبتجرديكونوهكذ!-17(،9102،2:12-

ذلككل،والفراغالحرمانهووها،18،2-ا،4:17،-5ا:3،-1827:)2بهما

معىفسيفهمإسراثيلشعبأما1-16(،:)4الغريبةالشعوبستدان.أدتهغفببفعل

الرلثلأنالبشز،لجميعيوتاالحضورسيكونهذاأننبوءتهقييوثيلويعلن.وسطهفياللهحضور

ائذينالأولينالمسيحيينفيرعدهوسيحققاللهوعدا-3(.:)3الجميععلىبروحهسيفيص

16-21(.:2)اعالعنصرةيومالقدسالروححلف!يهم

بنبوئيلبهاكلتمائتيالرل!كيتةهذ؟

تنوئيل:

جميغياوأصغوا،العث!يوخأيهاهذاإحمعوا2

فيهذايثلحدثهل4!الأرضيشكالق

يرذا.أرض:أي.الأرضسكان:102

آبايكم؟أئامفيأوأئايكم

تنيهم،بنوكموليخبر،تنجكمبهأخبروا3

الآتية.الأجيال!وبنوهم

وقضلةالجراد،أكلهاالزخابقضقة4

،:1،6-8،25.رج
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أكتهاالخندلبوقضقةتالحنالثأكقهاالجرا؟

كله!النمك

،ص

ياووليىلواوأبكوا،السئكارىايهاافيقوا5

لأنهالكرميماعصيرعلى،الخمرشاربجميغ

أفواهكم.عنآنقطغ

ولاقويةهيئ.أرضيعلىأفةضجدث

أنيال!ولهاالأسود،أسنانأسنان!هاةلهاعدد

قش!رثة.تينيوقضقتكرميدفرت7القبن.

أغصانه.فآبيضتوطرحثه

بالمئحعائززتكعذراةأرضيياإنتحبي8

وسكي!التقدمةآنقطعب09ضباهايحيىعرعلى

الرلثخذاموالكقنة4الرلتتي!بغنالخمر

.ينوحوناأخذوا

فالحنطة،لمالأرضىوناحمبالبرتةخربما

نقمن.والريحثنضبتوالخمرتيقت

علىالكرامونوؤالؤلنالفلأحون"خرقي

بادءالحقلحصادلأنوالمثئعير،الجنطيما

والنخيلوالرمان،ذبلوالئين،ييس!الكرم12

فذؤى،ذوتالبرئيماأشجاروجمجغوالثفافي

اتجمثتر،تنيعنال!رور

الكقنة.أئهاوآنابوابالصسوحصإتزروا13

وبيتواالقيكلأدخلوا.المذتحصآاخاياؤليرلوا

منمحرومإلهنابي!ت.إلهىخداميابالمسوحص

للمسو،اتقاسوا4المحمر.وسكيبالئقدم!

وجميغال!ثثيوخإجمعواالضلا؟.علىونافىوا

منأنواعأربعة:إفل،الجدب،الجراد،الزحاف:4

الطفيلية.الخرات

،2،11-9؟2ر!:الرب()غفبيوم:51

،3-2؟03حز؟9-6ت31اش،4،4:41ة3

!!كمالربلمتيتإلىالأرضيهذهسكال!

إلييما.وأصرخوا

يأقب.فري!-الربكصيوم!يوم!مىلهيا15

القدير.عنل!منكالخرإلب

زاكسأمماعيوننا؟أمامالالعامآنقطغأمما

إلهنا؟بيت!ينوالآبتهاجالفرح

الجضبإ،الأرضيىفيالبدورتجقب

ا!طةلأن2الأهراوآخهدمب،المخارنوختمب

.نفذت

لبن!-قلالبقرقطعانو،!البهائمتئناكئم8

تجدىففماأيضاصالغنموطعان.لهامرعىولا

مرممأا

مرايغ-الناهـأكتتأدعو.رب،ياإليلث

10011.الحقلأشجايىجميغأحرنوالفهيب،البرئ!

مجارقيلأن،إليلثتميلأيضاالبرئ!صهائم02

301ديما.البرمرايغأكتتوالنارنضبتالميا؟

الربيومإقتراب

فيإهيفوا.صهيونفيالبوقيفيانفخوا2

س!كابجميغياإرتجدوا7المقايجباب

2.يوم:قريبوهؤممبل"الرلثيوم.!الأرضيى

وضبالب!غيميوئم!وغرودبمطلم!

كالعتمه"ينتشرون.عظيممحنيرشدبها

ولأ!،الأ!ليمنذثتبيهلهمكانما.الجبالعلى

فجيل.جيلإلىتعامينلهميكون

5:18عا

مكان.ح04ةهـ2حز!جةالمقدسجبلية201

.ح15:ار!:الربيوم.خ2:ارج:الأرض

كالفجر.؟بديلةقىجعة:كالحخمة:2
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مايلتهموالل!يبأماشهمماتأكلالتار3

كذلؤ!،كحثهأمامهمالأرضى.خلقهم

شى:النجوينفمولا،قفركبريإوخلفهم

وكالفرسال!،تنظرهمالخيلكمنطر4

الجبالي،رؤوسعلىيقمزون5.يركضونائذين

ائتيالئايىلهيبكصوب،صريرهمكالعخلالب

للقتالى.حتمثيل!ءعظيمكجيمثبى،القتن!قأكل

الخوفيوينالعثئعوب!،تجمنأمماضفم

الوجور.جميعتصفر

الحربكرجالي.يركضونكالخبابر؟

!لمدكاس

مئئل!وعنطريمهفييسيركلهمالسوز.تجسلقون

فيواحدكليسهيرون.تزاحمونلا8.يحيالأ

شحله.

يخساقون9.يقعونولاينقضونصالملاحتين

إلىتصقدون.السمويىعلىيزاكضون.المديتيإلى

كاللصوصي.النوايخذمقيدخلون.إلبيوت

وترتيشنالأرض!ترتجفأماضهم.

وتمنغ،والقمرالث!مسنتسوذ.السئماواث

ها.ضياعالكواكمب

جناةجيشيما.أماتمبصوت!يجقر"الرصت

عظيمالرلىيوم.بكلممهيعملقوكنكثير

ينتثي.لامخيف

قلويكم،بكلإلي"توبواالرب9.ايقو24

لاقلوبكممزقوا13.والنذلبوالب!طءبا(!موم

.آ(ئباتكم

ي!بطى-رحوئمحنونالرب4.الرلتإلىفتوبوا

-!

،اصموءأعلىنادم،اشحم!احمنير،الغضبعني

35.ة36حز!8-9ة2تلىرجةعدنجتة3:

فتقربون،برك!ةةوراتويبتيويندميرجعلعفه14

إلهكم.للرلثخمروسكبمتتقلإمة

ص!ء

وتقاسوا،صحهيرنفيالموقيفيانفخوا15

ال!ثمصتإجمعوا1،.الضلا؟علىونادواللضومص

بر،ء

واجمعواالشيوخاحشدرا.الجماعةوقدتموا

مخدجميماينالعريسىأخرجوا.والأطفالالضناز

يخذيىها.منوالعرومن

الكهنة،يبكيوالمذتحصالرواقياتين7

علىرلثيا"أشمق:ويقولون،الرلثخدام

عقيهفتتسلطعا!امخعثهلا.وميراثلثشعبذ

64

؟"إلهلثاين:الشعودبفي4ويقاالامم

شعبإ.علىوأشققأرجميماعلىالردثغاز8

،و4+

والخمرالقمغإليكمارسملاناها":لهمتاك91

تعامنأجعلكمولاجمنها.فتشبعون،والريت

ينالآقيعنكمابيابل02،اأممص1نيعارا

ئقمر؟،قاحليماأرضبىإلىوأطردة،ال!مالي

البحرإلىوظهرةالشئرقيالبحرإلىووجفة

الكريهةراختهوتنبيثتتنهفيصغا،الغربى

ا"الفظاع!آرتك!تلأنة

وآفرحيابتهجي.التربةائتهاتخافيلا21

العظائم.عيلالردثلأن

البري!مرايهما.الحقلبهائمياتخافيلا22

أعطياوالكرموالتين،ثمرةأطقغوالشتجر،نبتت

ترتفما2.

وآفرحواآبتهجواجمهيونبنيياوأنتم

،بقدلالميكرالمطرأعطاكم.إلهكمبالرلث

ينكماوالمتأخرالمبكزالتطرلكموأنزل
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رتفيفى،حنطةدرالبيافشمتلى2".قبل

يئا.وزاخمرصرلمعاا

!تهاأكلالتيالممنينعنلكمواعؤض!25

جيث!يوهيئ،والزحادثوالنملوالخنال!الجراد

فتأكلون26"،عليكمأرسلتةاتذيالعظيم

صنغائذيإلهكمالرل!لآسمصوتهقلونؤتش!بعون

أبذا.يخرىلادشعبيالعجائبآ.معكم

وأتي،أصرائيلشصب!و!مطفيأتيفتعلمون27

لافشعبي،غيريأحذولاإلهكمالرب!أنا

اجم!.أباتخرى

الأعميلىينالرب

فيتنبابشتر،كلعلىروحيأفيضى3

!أحلاها،شيوخكمويحتم،وبنايممتنوكم

رؤئ.شحبابممويرى

أفيفن،ورجالأيسا،،أيفحاعبيديوعلى2

فيعجاش!وأصنغ3الأئام".تللثفيروحي

وأعمدةونارادتا،الأرضيىوعلى2الس!ما

دمآوالقمر،ظلائاال!ثتص!فتنقيث4،ذخالؤ

كل5،الهائلالعظيم!الردبيوميأنيأنقبل

صمهيونجملفني.يخلم!الرل!صباسميدعوقن

اتذينالباقينمغتنجوتنتنجوأوزشطيغوفي

الرب،ه.يدعوهم

.46،:ارج25:

متضمنةالثاكالفصلمنا-5الاعدادجاءت:27

.اخرىترجصاتفيبم28-32)اىالثاقالفصلآخرني

فط162-ا:2اعفيالآياتهذهتردةا-305

العنصرة.يومبطرسخطبة

،ح15:ارج:الربيوم:4

ترجسة.الىمنوأورشليميهوذاسكاذأعيد:401

عإ.كانواماإلىأعيد...:بديلة

4و3

ال!ت!عوبدئانالله

ذيكوفيالأئامتللثفيأنافها4

ينواورضليتمتهوذاسمكاناعياحين،الزمماني

إلىوانزلهمألا"تمصجميغأحشا2،،الم!تبي

4ص

اجلمينهناكواحايهمهم"يوشمافاطوادي

تجنقركلهملأنفم،إيعرائيلوميراثيشعبي

كلالفرعةوألقوا3،أرضيوأتتسمواالأقمص

وباعوا،بالزانيهالصبيئوقايضوا،شعبي

ليثربوا.بالخمرالضبئة

وصيدون"صوزسئكانياليأنتئمفا4

جمرفابممأهذاالفيسطيينء؟صبقاعصوجميع

فما،الجميكجمرفابممهذاكانإن؟للجميل

رؤويكم.علىشراجميلكمأر؟ماأسرغ

كلاماينيوحملئموذهبيفضتنأخذتمفأنتئم5

وأهلتهوذابنىوبعتم6.هيايهلكمإلىوطات

لمر،"و،

-.تخومهمعنلتبجدوهملليونايخينعبيلأااورشليتم

في!بعضموهمائذيالموصع-ينأطلبهملكني7

بنيكموأبيع8،رؤوسصكمعلىجمييكمش!روأر؟

فيبيعوتهمتهوذا،تنيبأيديربنايكم

الرب!أنا.البعيدةالأم!تللثللحسبثثين!،

تكففث.

للقتاليتأهبوا.صالأتمفيب!14نادوا9

رحاليجميعأياتقاموا.الجبابرةوحخسوا

)الرب(يصهأي(النصفي)تصحيحيوشافاطوادى:2

أورشلبم.شالقرببةقدرونوادىتكرنأنبمكن.بدين

.12آرخ

الظطبنبقاع.ح23:1اشرج:وصيدرنصور:4

ح.92ة14اشرجت(النصفي)تمحبح

العربيةالجزورةجنوبمنشعب:البثيين8:

6(.؟+6اضأرج



ااا!ايوثيل4

سيوتاس!ككمإجعلوا01وآصعدوا.،الحرلب

أنا:ينكمالضحعيفوليقليىماخاومناحلكم

جثار!

المجاورا"ممءجميعياأغيثونا،"تعالوا

جتابرتلث.رب،ياأنزلن.هناكوآحتعثيدوا

واديإلىوآصعدواالأتئماثهاأغيروا12

ألمجاورةالأقتملأدينجالسىهناكأنا،يوشافاط

الينجلاعملواوالآن13أساؤوأ.ماأكثرفا

الضعصرةفتمتلىدوسواتعالوا-نضبئفالحصيا

.الخوابوتفيضن

ياجماهيرياحروصى*واديإلم!14

حروصى.واديفيآقترل!الرتبفيوم،جماهير

الكو)ك!ثوتمتغوالقمرالحث!مسناتسؤ؟5

وين،جمحهيونمقالردتايزأر6ضياءها.

الع!ماواثفترتيمت!،صوتةئطلتئاوزشليتم

.2-12آر!.الدينوادكط:أيحروصوادممط:14

:المقدس(النصفي)تصحغجبلي:17

ح.25:45حزرخ

:الجالعلىالضرالنمى(في)تصحيحتطفو:18

تنيلشعب!جقىالربفىويكون،والأرص

الربوأناأفطفتعرفونا7.لهموحصئااسرائيل

،اله!قاسي!جتليصهيونفيال!اكنإلهكم

فيهاتعبرولأئقذمسا،!كائااورشليموتكون

بعا.منالأجنبيئ

علىالخمرتطفوءاليومذلكوفي18

وجميع،التلاليفياللبنومجري،تالجبالي

منمعينويخرجمياها،تسيلتهوذاسواقي

وتكون91!.شطيتموادممطويستيالرثتيب

س!كاتهالأن،مقمرةبرقيلةوأدوم،خراباجمضر

فيالركيالاتموستفكواتهوذا،تنيعنفوا

الأبد،إلىفتعفرتهوذاوأئا03.أرصحهم

يذجمهم*وأنتقم21،فجيلجيلإلىواورشليم

صحهيون.فيالرب!أناوأسكن،دافكيةأبرى4ولا

صيل(الشط)أوشطيموادي.12-ا:7،حزق

المت.الجرفييمبالذيقدرون

والربانية.اليونانةفيهكذا.لدمهمانتقم:21

براءتهم.أعلنأودمهمابرئ.العبرية



موسعا

المقذمة

إلى،إيلبيتإلى،يوذامملكةفي،تقوعقريفمنعاموسوصلمق076مشةحوالي

كالصاعقة.كلامهفكان،تكلماح(.:ا)رجإسراثيلمملكةفيمعبدأهم

ضعفبسببالهدوءمنفترة)787-747(الئافييربعامعهدفياسراثيلمملكةعرفت

وأعلنعاموسجاءالوقتذلكنبلكن.قبلمنعرفتهما،ازدهاراوعرفت،المجاورةآراممملكة

ال!ثبفياللهفحقلا،:عاموسأجابهم.حالأحسنفيالديانة:فقالوا،اللهشبنهاية

.والمظلومالضعيفحقعنيدافع،حقهعنيداحالرلتالأقوياء.يدوسه

:فيفول،الشديدالإنذارهذاشعبهالىحمللماذا7-9!فإرجرؤاهفيعاموسويروي

ورؤصمائهملوكهعلىالشعبيثيرأنتبلاسرائيلمملبهةمنسئطردلكنه.أرسلهالرلث

.أ-117.)7:

؟عاموسكمابفينجدماذا

.المجاورةرالشعوباسرائيلشعبيلومالردت:فا-2

الخاطى.وشعبهالعادلاللهبينالصراع:3-6ف

القريب.اللهتدخلإلىترمزرؤىخمس:7-9ف

الخاطى.لعالمناهذامةتبدوعناصرمناللهتعليممجملهمافيالتبخرإلىيدفعناعاموسكتاب

*.حسبهتعليفاحملاثذي،يموعالزلتمصيرتذكراسراثيلمملكهمنالنبيهذايطزدفحين

كلهاالأمةخهلكأنمنخيررجليموتأن:صلبوهبل،طردوهبأنآمحمفوافا،هذاماالرؤساء

العالمغلبيرعولكنالذ.صوتلئحصكتالخاطىالعالمبفعلهماهذا55(.:اا)يو

33(.:16)يو

،"تقوغزعاهأحدعامولشكلائمهذا

،تهوذامللثعزئا!أتامصفي*ائيلاعلىرآة

يرئطت!لةأثاموفي

تسممينيءليلزاالز

قبل،اشراثيلمللثيوآش!بني

عاموص!:تاك2

يربعام.-23أ:26أخ2،-7أ:15مل2رجإلىكلما5وتبعد،صهوذاأرضفي؟تقوع:101

إصرائيل.ملكيوآشابن:)الثاني()فيإسرائبلمملكة:أي.اعرائيل.أورضلبممنالجنرب

076ورحرالى:الزلزالتبل.23-92؟14كل2رجبمدابخوب()فييهوذامملكةعنانفملتالتىالثمال(

.ه:14زكرجيبدو.ماعلى:جهوذاملك،عزرياأوعزيا.سليمانموت

-1142-
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الأعمعلىأقوال

جمهيونجمنيزأر،"الربد

كل4ص،ءو

اورشليممنصوتهويطيق

الرعاهمراعيفتنوح

"،.الكرملرأسىوييجس

معاصي"لأجل:الربفىقاكماوهذا3

داسوالأنهموبالأخمنالمتكرر!"بمثق

عقيهمخكختحدبلإ،ينبنوارقيجظعاد!

تي!بعلىنازارسيلفا44.غنةرجوغلاحكفا

بثهدد"،المللثقصورفتأكلجزاثيل"،

ينال!ماكنينوأقطغدسثقيزلاقيوأكسير5

تيحبينالصولجال!علىوالقابفنررآونيقاعص

هكذا.""قيرإلىآأراشعباويستى.غذلؤ"

الردث.قال

غزةمعا!ي"لأجلةالردثقاكماوهذا6

بكامل!شعئاأجقوالأنهموبالأخصن،المتكرر

لاخيهفاعقيهمحكضث7،أدوتمإلىلئسففوة

غزة-،س!ويىعلىنازافأرسل،غنهرجوغ

السساكنينوأقطع8،شيئاينهاتبقولافتأكل!ا

،أشقلونينالصولجانيعلىوالقابفنأشدودين

)معنىالكرملجبلرأص.4:16يؤقبزأرتالرب:2

الحالية.حيفانجول!المتوسطالبحرفوقجنة(:الكلمة

الآراميون.والأرجالثلاث:حرئيا.المتكررة:3

لبنيمنطقة:جلعاد.اح:17اشرج:ودمشق

-الأردنضضرقينفعإطنيل

بنهدد.28ث7-8:15مل2رجةحزائبل:4

.،3-:13رر2رج.حزائيلابن:()الئالث

البقاعسيلفيربمائقع.الاثمواديأوةآونبقاعة5

شاطىعلىربمايقع:السعادةبيتأوعدنبيت.فيالبن

النيالمنطقة:9(:16مل2)رص!قير.الأوسطالؤات

!علامربما،الآراميونمنهاخرج

4،!ءص
.!الفيسطيينسائرفابيدغقرونعلىبيدي4وارتا

الرئث.المئياقاكهكذا

معاصي"لأجلى:الرلتتالماوهذا9

شم!اأجقوانهملأوبالأخصن،المتكرر3صوز

غهذذكرواوماأدوتمإلىوصفموةبكامل!

رجوغلاحكفاعتيهمحكضفالإخو؟!،

فئأكلصوز،علىناؤافأرسيل01،غنة

ئصوزها".

تنيمعاصي"لأجل:الربدقاذماوهذا"

طازدوألأنهماوبالأخصن،المتكرريتاأدوتم

وجغلوا،زحمةدود!ين،إخوتفمبالعئيض

جقدهموخمظواالأبد،اىإتفترسغضمتهم

فتأكل،نجمانعلنازافأرسيل12،الذوامعلى

."ثهةبضرقصوز

تنيمعاصيالأجل؟الر!"قاكماوهذا13

شقوالاتفمويالأخمنالفتكرر،غفون!

أرصهم،تخوتمليؤشعواتجلعاذحبالى

سويىفيغنةرجوغلاخكفاعقيهمحكضث14

يويمضيحل!ومغتصوزها.فتأكلرئةء،

يذهب15-المعركإيومصفيعاصؤوريحالقتالي

مدنأم:عقرون،أشتلونأثدود،6-7()آغزةت7

فلسطة.

حهد.اح:23اشرج.الفبيقيرنممصورأهل:9

.9:13ملارج:الأخوة

الميتالبحرجنولطأقامشب9(آ)رجارورمبنو:11

ح.5ة34اشرج26(.)نكعي!ونلمنواعتبر

الأدومببن.الأمراءعوا!م:بصرة،يخمان:12

ثرقيصغيرةمملكةفيانتظمضب:عموقبنو:13

ربة-العاص!ةوكاتالأردن

.اخ:94اررجالحال!ةعمانربة:ا!ه
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هكذامعا".2وهورؤساهو،الحمئيإلىملكهم

الرب،.3قا

معاصيالأجلى1:الرب4اسآقاماوهذا2

أحرقوالائهموبالأخصن،المتكررة!موآلتتنى

حكفف،يهف!ثاصارتحئىأدوتمتيلث"جناتم

لم،
موالت،علىنارافارسيل2.عنهرجوغلاحكما

تنوفيموث،شيئاينهائبتيولا،قريوتفتأكل

وأقطع3،البوقيوصوبوصياحبعجيجموألت

رؤساثهاجميغوأقتلموآلتوسمطينالحاكم

الربد.تاكهكذا.مقا"

تيبمعاصي"لأجل:الرب3قاكماوهذا4

شريعةن!ذواوبالأخملأئهم،المتكررتهوذا

أ!ساذيئهموأضلئفم،بفر)ئصيمايعتلواولمالرلث

رجوغلاخكفاحكفث،آبارفمآلشهاالتي

لمو،.

اورشليغفتاكل،يهوذاعلىنازأفارشل5،كنة

شيئا".ينهائبتيولا

تيحبمعاصيلالأجل:الزب؟تاكوهكذأ6

رجوغلاحكماحكضتالمتكرأهاشراثيل"

والباثسىبالمضيما*الضايقتبيعونلأنهم،غنه

فيالوضسعاءرووصنويمرغون7بنعليز،

ضرف!تقعاصراثبللمصلكةجماورةمملكةةموآب:؟.2

العظام.عظاماحرقوا.أح:15اشرج.المبتالبحر

نفىجعلأحرقهاومن،الأنعمانمنيتقىماآخرهي

.ح8:2اررج.تعةصاحها

وأموا!تبرتكونأنيمكن.موآبيةمدينة:قريوت:2

الحالية.الكرم

الصديقييعون.اح:1رج:اصائيلبيت:6

؟ا:4مل2؟93-25043ر!لا:)كالعبد(

.18:25مت؟أ-5:5نح

3دلمص

طر!هنم!،لاسعنالمساكينويزيحون،الترالب

فيدئسافيواحدةصبثؤعلىوأبوةالرجلويدخل

!ابط!رليستلقونولأنهم8،القاوس!!أحمي

خمزويشربونآ،مذبحكلبجانبلهممرهونة

!.إلههمتيبفيلهمالضدينين
سةس

من-أذاكبمالذيواناكلههذاتفعلون9

ا.لأرفيقاممالبيئلاثذينالأمورتين"أماجمكم

!ازهنموأزاك،صلاتتهمالبلوطويئلقاماتهم

!.!ا*وأذأتحيها.منوعروقهمالأرضيىقوقيمين

يكما.فيوسازيفرأرضيىينأصغدكمالذي

الأمورببئ،أرض!لأوزبممستةأربعبنالبرييليما.

:ثمبايكميمنانبياةتنيكمينوا!ت11

%!4.اسراثيكتيياكانهكذاأتا.ءنذيرين

.:3س-ااالرب،؟أنا

وأمزدم،خمراالنذيرينسمقيتملكئكم12

سيزيهم*اجميقأناها13يتنئأوالابأن2الأنبيا

14،لأفيهف!.بالأكداصيىالمليئةالجخلةتعاقبهما

والقوي!-لا!االهرلبعليفدرتةالخريصالسرفي

بف!اوقا15،نفتهئنجيلاوالجباز،خئةيثذد

ينجورأبهبهب!ولاينجولاوالس!باقلثتلاالقوس

جميرب"الجبابرهبينالقلبوالقويفى16،الخيل

.يحد..البعفق؟28-22:92تث؟15ة18لاق:7

ا.؟ا!23:8)تثالمكرسالبغا.إلىتلميح!النصهذافي

ا".ا؟14(:4هو

قيت..أ-13ت24!ث؟25-22:26خررج8:

01!بنيو!ولقبلكنعانأرضصكان:الا!وربين؟9

،81100/4-:3نثق.إلهاإصرانيل

ا-121.:6عدبنذر.لىيتكرصنمن؟أونذيرين:؟؟

-،2:بديلةنرجمة.العربيةمنانطلافاهكذا.أعيق:13

اسحق.
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الرب؟".أناأقوذ-،اليومذلكفيغربائا

أئتيالكلمةهذ؟إسراثيلبنيياإحمعوأ3

إئتيعشيرتكمصجميععلىالرب،أنابهاأكفئم

وحدكمإئاكم2)ا:جمضرأرضيجمنأ!عذئها

فلذلك،الأرض!عشاثرصجميعبينينعرفت

".آئايكمصجميععلىساعايئكم

تواعدا؟إذاإ\مغاآثنال!أيسير3

مأ،تهفريسةولاالوعرفيالأساأيزأر4

شيئا؟أخذإذاإلاعرييهينصوتهالثتئللمجيق

شركولاالأرضيفيالعصفورأيسقط5

أمسلثوماالأرفيينالقخيرغأميخها،

شيئا؟

يهرعولاالمدينةفيالبوقفيأينفخ6

أناأفعفهولمسو2بالمديخ!تجلأم،الثعب

الرد!؟

كض!إذاإلأشيئايفغللاالرلثالسمد7

الأنبياء.لعبيب؟سيرة

الربدتكلتم؟تخا!تلافقنالأم!ازأز8

،،

يتنبا؟لافقن

السامر!خراب

وعلى،أشدودولفيال!سطوحصعلىنادوا

علآجتمعواوتولوا،يضرأرصفيالس!طوحص

:نؤأايزلايةف!.ح8ةارج:اشدود:309

!!راثل.مملكةعاصمة:السامرةأضور.

الؤبة:اذنمنطرفأوصاقينت12

93.ة؟3تك؟12ة22خرق

أورضليم.منالثمالإلىكما5تبعد:اللبيت:،1

أورضليم.لهيكلمزاحتاعادةموضعالأولروبطمجعلها

41145و3و

فيصالعظيمالمث!غبإلىوآنظروا،،السئامرهليجبا

يعرفونلاهم01داخيها.في-والمظالموسمطها

قصويىهمخزاثنيملأونبل،بآستقامةالعتل

والخويى،يالغنض

الرب9:الممئثاتاكماهذاا.لذلكا

فيذذ،بأرصكموئحيطالعدو)ائضايفكئم

شيئا،.يبتيولارينهبكمالمنيعةحصوبمم

الراجم!ئنمذ"كما:الربوقاكماوهذا12

اذلبمقطرفاأوساقيزالأسل!فمصمين

اسرائيلتنيينالقليليثقذهكذا،!الفريسه

الأسر؟زواياعلىالس!امر؟فيالمزئين

الفاخر؟".

ال!ئمذبقوذ،تعقولتتيتوآنذرواإحمعوا13

4ر
علىاسرائيلتنياعافايوم4القديرالربد

ه?رلم
علىهإيلتيباهلايضااعاقبمعاصييم

والقيها"القذابحصقرونفأقطغ،آلهيهمقذابحص

مغال!ثمتوكنالتيحتوأضرد!015*الأرضيىعلى

وتضقجلصالعاجبيولتوتبيا*،الصمىالتيب

الرب،.يقولا،عظيمةبيوت

يا،المئامرةنساءياالكلمةهذ؟إحمعن4

الفقراءتظيمق".باشانكبقرابهنتن

إهاتوا:لأزواجكنوتقلن2البؤساوتسحقن

إلل؟بتمذابحدمرت.اح:17اررخ

.23:15مل2

بالملكالرؤماءتشبه:الصئواببتالشوىالبب؟15

ف!ما.بقيمرنلانلهمفكان

اشتيرتجنا!ثرمجرةثرقيقعهضبة؟بادئان:401

ومراعطا.بناباتها
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لنشردت((.

ستأبأنالرب4السح!اأقس!مبقداسيه2

بالكلاليب،فيهاالعدؤيرفغكىأئامعليكن

ويخرجكن3،بالضنانيرأخذاأعقاتكنويأخذ

وجهها،علىواحدةكل.الأسوايىشمقوقيين

يقوذ!،واحدةينكنتبقىولأويطرئحن

الرب4.

يعتبرونلأإسرائيلبنو

المعاصي،وأرتكبوأهإيلتيتإدتعاتوا4

وعئدآرتكايها،ينأعيروا7الجلجاليوفي

الثال!ثاليوموفي،ذبائخ!سمقربواالضباحص

خمد،ذبيحةالخميرينوأحرتو!05سثوزكم

ياذللثأحببتمفطالما،وأذيعوهابتقدماتونادوا

الربفى!.السمتايقو4،اشرائيلتني

فيالبطولطخوانصيتكمجغلتفكم6

جميعفيالخبزوعورمايكمجميحس

وكما7.الرب!يقوذ،إليتبتموما،مسايهنكم

أضهلأ،بثلائ!الخصا؟قبلالمطرغنكئممنعث

حقلوعلى،أخرىدونمديمةعلىوأمطرت

ثلاثأومدينتالبفنزحث8فج!.آخردون

ومما،أرتووافاما!ليشربواواحد؟مدين!إلىئذني

الرب!.يقو3،إلبتبتم

ماكيزا،وال!رقاتبالففحصوضربتكم9

وتينكموكرمكمجنايتكمالزخادثالخرادأكل

مخؤأو.مخوحرسنأوتأحد.م!نكنيبفىولا3:

.لاث

واروىمعبد:الجلجال.اح304رجةايلبيت:4

حجرأ.عشرائنيمنمبنئاوكانالأردن

02.:4لىر!

7.13:لار!؟5

وه

الرل!*.يقولا،إلبتجتموما،وزيتوبمم

أرس!أةائذيالوبأعقيكئموأرسلمث01

شثابمغالحرلبفيوقتلت،مضرعلبالأمسيى

إلىلامعسكركمنثنوأصغذت،خيلكموسلبت

.،الرلثيقو3،إليتبتموما،أنومكم

،"وعمورةسدوتمدئرلثكماودئرئكم"

ا،إفيتبغوما،الحريتيمينشتحثتلكعدوفكنتم

.ب"اكيقو4

إسرائيل،تنيياهكذابكمأفغللذللذ12

للفارفآستعاواهكذا،بكمأفقلأنيوبما

إسرائيل!تجبياإله!سم

،.الريحوتخلق،الجباذئصؤرفائذي13

فجرا،الظلمةويجعل،يكرةللبشتروي!تن

ءص4

الإإةالردثاسمه،الارضيمشار!تويطا

القدير.

اتوبةإلىدصة

!باناديالتيالكيمةهذهإسمعوا5

اشرائيل:تيتيايىثاثعتيكما

تعودفلاإسراثيلى!مملكةسقطحث2

يمجحها.منولاأرصهاعلىطرحث.تقوم

ائتي"المدينة:الرلتال!ئياقالمافهذا3

جمئة،لهايبقىألفاللقتاليوتخرجاسراثيللتيت

11.عثتزةلهايبقىيئةتخرجوائتي

ينكما!لرادوأكلوكرمكمجنائنكمأتلفتأو:ة9

وزيترنكم.

.9:3ضرخ:09

24-ء2.ة91تكر!:وعمورةسدوم:11

العذراء.الأصلفي:مملكةسقطت:502
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إسرائيل:لتيبالردتقازما"وهذا

لا،"إيلتيتنطفبواولا5،فتحيوا"أطفبوني

.3سبغبئرإلىتعحرواولا!الجلجالياىإصيثوا

إيلوتيتالس!ثيإلىقصيرهمالجلجاليفأهل

*".العذمإق

تيتالرلتيقتحملثلأفتحيواالرلثاطلبوا6

يطمئهاقنولاإيلتتتأكلكناريوسص!

علقمإلىالعدلتحؤلونألكمويل7

الأرضيى.إلىالخقوئلفون

ويحؤل،والجوزاء"الثرئاخلقائذيهو8

ويدعو،مظيفاللاوالنهازصباخاالموبطاب

وآسمه،الأرضيوجيماعلىفيفيضهاالبحرمياة

الأقويا2علىالخرالتئنزلاائذيماوهؤ9.الردث

قلاجمهم.علىالخرالتوتجلحب

القحايهمصدفيبالغدلأالقاضييبجضون01

ائكمبماتلذإلمث".بالصذقيالمتكلتموممقتون

فأنتم،قحضريبةمنهوتأخذونالفقيرتدوسون

فيهاتتقيمونولامنحوتحجرينبيوتاتبنون

خمرها.قشربونولا!ثهيةكروماوتغرسون

وخطاياكمالكئيربمعاصيكمعالمفأنا12

المذيةوتأخذونالضذيقتضايقونالعظيمإ.

لذيلث13.التحايهمصفيالبائسينخقوتحرفون

ردي!ر.زمنلأنهالزمنذللثفيالعاتلتسكت

فيكونلتح!وا.الثزلاالخيرفآطلبرا14

.4؟4رج:الجلجال.اح3:4رج:ايلبيت:5

نأالبييعلن.يهوذاأرضجنوبفيمعبد:سبعبز

محالة.لأآتيةالكارثة

1(.؟48أتكوأفرايممنسىقبيلتا:يوسفبيت:6

عنتيوسفبيتعبارةولكن.الحصريالمحنىفيهذا

كانتاوافرايممنسىلأن،إسرائيلمملكةكلأيضا

أبغضوا15.تقولونكمامغكمالقديرالإلةالرلت

-القحايهيمفيالغدكوأقيمواالخيروأجمواالثئر

ينتبفىسثعلىيتحضقالقديرالإلةالرلثفقعل

يوسص!.تيب

الإلهالردثالسئئاقالماهذالذلك16

نحيم!،يكونال!ئاحابجميع"في:القدير

ويدعى.ؤيلؤيل:4يقاال!ثتوارعصصجميعوفي

التذلب.اليوالنذأبونصالنواحإلىالتواحون

فيأعبرلأدينحيبالكرومصجميعفيويكون17

.1(الرتثأنافأ!ا!بكم،وستطكم

ينفعكمماذاالرد!.يومللمتمنينودل18

كمنأنتم91؟نورلاظلاملكموهوالرد!يوأ

دخلأوالذبو.فلفصهالأسدوجهينهر!

حية.فقسعثهالحاث!إلىيذةوأسنذالميت

لاستوادهؤبل،نوكللاظلامالرلتفيوم02

2ته؟آضيا

أرئا!ولا،ورفضتهاأعيادكمأبغضت

مححرقايكمفيأصعذتمإذا22.لآحتفالاتكم

ذنجائحإلىأنظرولا،بهاأرضىلاوتقدماتكم

عتيأبعدوا023المسمنيماكاعجولكميزالممئلامإ

عيدايكئم.نغتمأحمغلافأنا،أغانيكمهزيجغ

لاك!نهروالضدقكالميا؟،الغدلاليخربلى24

ينقطعو.

أربعينمدةوتقدماتذبائغقربتمهل25

.اآهرج.الظاطمملكةفيالرئيبتينالقيتين

31.؟38بم9:9أى؟وا!دزاءالثريا:8

.البابفي:الأصلفي.المحاكمفي:09

15.،12آرص!

.14-اا:ااشق:21-23
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!ةحملتمبل26؟اشراثيلتيمتياالبرئإفيستة

إلقكم،"كيوانوالكوكتتيككمسئكوت

إلىفسأسبيكم37.لكمصنعئموهاأصنائموهيئ

الإلهالرب،أسمهأتذيأنا،دمئقوراءما

القدير.

إسرائبلبنىخراب

ويا،جمهيونفيالفنرفهونأيهالكماويل6

نخبةياأنغ،الستامر؟!جتلفيالآينونأيها

اعئروا2،إسرائ!يلتي!بوملادالا"تمغظ!اء

ح!ماةإلىهناكمقسيرواوأنظروا.كئنةإلى

جمنذتجث"إلىآهبطوائمالعظيميما،

أيم،تميكونمماخيرالمماللثأيللثءالفيسطيين

تستعدونأنتم3*؟تحوجمكمينأوسغتخومهم

تضطجعون4.العثفزمنونقربونالنكبيمايوتم

تتقرغون.فراشيكموعلىعاجينأسير؟على

مقوالمعلوقيصالغنممقالجرالتتأكلون

إلىوتسيبونالعودصوبعلىئببعون5.الغجولي

تثصربون6داود.جمثلالطرلبآلابأنفسيكم

رووسيكمشتعروتمسحون،بالالاسابالخمر

سكرت.المنفىإلىأخذتم.بديلةترجمة.حملغ:26

.17:03مل2قأشوربانإلهان:كبوان

.ح3:9رص!:السامرة:601

لسيطرةخضشاآرايتاذمديحتان،حماة،كنة:2

تملكونمماخيرالممالكأتلك.مق738سنةالأثوربين

ترجمة؟تخرمكم!نأوسعتخومهمأموكوذا()اسرائيل

كانتوإنالممالكهذ،منأفضلأننمما:بديلة

الرئيعيةالمدنإحدى:جت.أرضهممنأتلأرضكم

سةأشوريهعميةصارت.للفل!طيينالخمى

.قم732

ح.6:هرج:بوسفيت6:

ا!بقلالثعلىحرناتذوبونولابالزيوت

اصسب!،منأولئكونونلذيذ7.يوس!ص!

."المتمرغينغربدةفرو4

بقول!3دا:قاك،بنفسيإالرلثالسئتاأقستم8

شآغطرسةأكرةإتىالقديرالإلةالرب،

و2-2لم4

المدينةاغيقفلذلأ،ترفغفموابجضتعقوقي

في4رجماعشترةبقيئفإذا9.فيهامنكلعلى

لمجيئ،أحا!باوإذا.!.يموتونواحل!تيب

مؤنجرفيلمنويقو3،التيسبصخارجإلىتبفىما

لا:فيجيبتعد؟أحاأجمنذك:البيمب

ءسكل.هص

ا؟!ا((0هالرلتاسمتذكرانإلاك.أسك!ث

؟بالرذمالكبيرالبي!تفيضرل!،يأمرالرب"

غ،

بالتشقتي.الصغيروالبي!ت

عقي!ئفقغأوالضخرعلىالخيلأتركفن12

وثمر7كلقمإلمطالغدكحولئمحئى،كابالبقر

علىبآنتصاركمتفرحونأنتم13؟لعنةإلىالخق

قرنايتم؟أخذنابقؤيناأما:وثقولون،لردباز*

امة،اصراثيلتيستياعقيكماقيمأناافها4

العربيما"واديإلى"ليبوحماةين!تضابفكم

الكسالىزمرةفتزك؟أوالمتمرغينعربدةفتزول7:

+)البلاد!

بعدأحياءبقواالذبن:الرباممتذكرأنإباك:15

بذكرواأنيخانون،أظهمماأووالجوعوالوباءالحرب

وبفمعم.إلحعمفينتبهالربامم

.الأردنشرقفيمديتان:ترنايمبار،لو:13

إمرائيل.لمملكةالتقليديةالثماليةالحدود:لببوحماة.14

.ه:13يئىرج

الجنوببة(الحدود:العربةواديأثور.أكماتتضايقكمأت

اقي.البحرتربالأردنخهرشرقيتقع.إساثيللمملكة
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أبرادرؤيا

تجبلكانةالرب،ال!ئاأرانيمماهذا7

طلوعوخلح!تهالملل!أقتطعأنبعدجرادا

أ!ليمنالحرأدفرعفلما2،المتأخرافئب

الرب!،ال!ئتاأيهاإ:قلت،الأرضيعش!ب

ففم؟قائمةتعقولتيتنييقوئمكي!!غوك

:وقاكذيلثعلىالرب!فتدتم3صغير((0شعحبا

".يكونلا"هذا

النار4وؤيا

السسذكان:الربلمالس!مذأرالطماوهذا

النازفأكلب،بالناليالقلافيإلىيدعوالرب4

اليابسئه.الأرض!تأكلوأخذتالعظجمالغمر

قومكيص!توق!الرب،.المساأيها:فقلت5

فنلإتم06((صغيرشعمبفهم؟قايحةتعقولتلتني

لاأيضاأهذا:وقاكذللثعلىالزب،الثتد

".بكون

الشاثولرؤيا

علىوايفاالرب،كان:أرانيماوهذأ7

شاقولا.وبيد؟،الثتاقولي-علىقبنيحائ!

فقلحتةعاموص!؟"يائرى"ماذ!:ليفقاك8

وس!طفيالثاقوك"سأجغل:فقاك"شاقولأ".

عنالئظراغفنأعودولاإسرائيلشعبي

صكلو،كل
إسحقيةذرضعابذفادمر09تعديناعوجاحهم

فيمقذسمؤضعكلوأخرل!المرتقعالبعلى

يزئعاتم!تي!تىعلوأقوئم،إسرائيلأرضيى

بال!ي!".

حائطةحرئا.الثاقىلعلىمبنىحائط70:7

.ترلالا

.ح1:ارج:يربعام:9

إيلبيتمنيطردعاموس

إلمط،إيلتيتكاهن،أقضيافأرسل01

عاموس"تحر!تهيقو4اشرائيلقيلثيرثعاتم

نأتقدزلاوالبلاذ،إسرائيلتنيالثؤم-يعليلث

سيموت:يقو3"فهؤاكلايهجميغتحتيئ

أرصحإ".غنإسراثيلويستى،بالسمينييرثعائم

04ء6
يرىالذي"ايهالعاموسناقضياوقاك12

وهناك،تهوذاأرضإلىأهرفيإذهب!رؤى

تتنماتعذفلاإيلتيتوأما3!،خبرككلتنثا

مئيهه((.وب!المللثمعتالأنهافيها

ولانبيأنا"ما:لأمضياعاموع!فقاك4

جفيز،وقاطف!غتمراعيأناإئما،نبيآبن

إذقث:ليوقاكصالغتموراءينالرب4أخذني15

كيمةاشقغفالآلن16.إسرائيليشعبي-بم!

إسرائيلتنيعلىشترأتتنبالأتقولأنت:الرب،

إسحق.تيحبعلىسمحالمكلئمولا

امرأتكتزفيالزب!:تاكماهذالذيلث17

وتقستم،بالسصيصوتناتلثتنوكويسقطالمدينإفي

نجستة،أرفيفيأنمتوتموت،بالخبلأرضلث

أرصيما".غنإساثيلشعثوئستى

الفواكهساةوؤيا

فوايهيماس!قة:الرب،السمئاأرانيماوهذا8

؟"عاموصىياترى"ماذا:فقاك2الصيضآخر

الرد!:ليئفقالفوايهه"."ستفة:فقل!ت

أعفوأعودفلا،إسرائيلشعبيآيخرة"جاءت

راعى:العبربةفي.اليونابةفيهكذا.كمراعى:14

بقر.
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فيولؤتةبمهالقصر-أغانيفتصير3بعا.ينعنه

توجمعكلفيالحثصثوتكثر،صاليومذيلث

يضمؤ".الخارجفيوتطرح

الباثسينئبجضونائذينأتهاهذاإحمعوا6

:القائلون5،الأرضيىفيالقساك!نو!دون

و!جمما،يباعممافتبيعالشحهررأسيمضي"متى

القفة،فنصغر،الحطةسمونفتفتح!ا!ت

وبذللط6.الجشنبموازينيؤستحينالمثقاكونخبز

ونبيغ،بتعقينوالبائسىبالمضيماالفقراءذقتني

الجنطيما".فاتة7

عضلأأنسى"لا:الرلص!أقستمتعقولتبجا؟

الأرضىترتجفأنلا8،الأبدإلىأعماييمين

تعلوأفلا3ف!ثاسايهؤكلوينوحذلمجثلأجل

كحهروجمضر*؟وتخسرتفيضثم،كتهركق!

كلىعي2?وكل
جمندالشمس!اغيبانيصاليومذيلثفيويمون9

الئهاهـفيالأرضيىعلىالظلمةوأجلبا!يهض

و!عنواخااعإكمواحول11.ال!احي

خقوكلعلىالحسئغوأجغل،مرافبأغايخكم

أئايكمأوائلوأجغل،رأصيىكلعلىوالقرغ

ئر"،".يهوموأواخرهارحيدعلىعناحيما

ارسيل،الزب4الستتاأناأ!لاأتام"ستأتي11

ولاالخبزإلىالحوغلا،الأرضبعلىالحوعفيها

الرفي،كيم!آسماعصإلىبلالماشإلىا!طش

إلىال!ثمماليوين!كرإلىبحرينفيترحون12

فلاالرب2كيميماطلحبفيويطوفون،التعشقي

مغنياتتنشدأو:ولولةالقصرأغافيتصير:803

ولولة.اقص

النيل.مياهوامخارارتفاعإلىالنمىيثير8:

37.ة48اررج:والحدادالحزنعلاماتتلك:15

:البلادضمالفيالأوليربعامأقامهمعبدةدان:14

العذارىعلىيغمىصاليومذللثافي3.يجدون

وأو،يث14.العطثيىينالمثسبالبوعلىالجسالب

وأئذينالسئامر؟إله!بأثيما،ئقم!يمونإئذين

وإلهك،!انفىباإلهلثهؤحيئ:ئلبنقائق!يمون

+تعالينيقومونولايسقطون،"قيبئريرا

المذقيسقوطرؤيالأ

المذتحص،علىس!صباالمئتذرأيست9

تتزلزكحتىالأعمد؟نيجالن"اضرلث:فقاك

جميفا.ال!ث!دبرؤوميىعلىوتتك!رالأعتالث

ين!تهرلبفلابالسئي!4أواخره!مسأقتل

تففاحفرواإن02ناجينهميفيتولاهارب"

ضجدو!أو،يديتأخذهمهناكفمينالهاوييماإلى

فيآختبأواوإني03انزلهمهناكفمينالسسماءإلى

قآخذفم،افئش!فناكفمنالكرقلتجلىرأس

فمينالبحرقعرفيعييصأماممقآستترواألي

إليذهبوا؟وإن،فتلستعهمالحيةآمرهناك

ال!يىآمرهناكفمينأعدائيموجووأماتمال!ئي

للخير،.لالل!ث!رعليهمعينىوأجغل،فيقئفهم

الأرصيمسىائذيهؤالقديرالر!،الئا5

ما-كل

وتعلوكلها،فيهاالستاكنينجميعوينوحمتموج

علالتهالمماءفييبنيائذيوهؤ06"يضركنهر

مياةيدعووائذي،قبتهالأرضيعلىويؤسيسى

الردث.وآسمه،الأرضيىوجهعلىويصمهاالبحر

إسرائيل،تنيياكوشنكأهلليأنئمأما7

ح.5ةهر!!سغبز.92.3-:12مل9رج

قىجتحسبأوباليفأواخرمطقل:901

جميتا.رؤوسهممأحطم:يونانية

ح-8تر!5:8



91151عاموس

دلمء،كل
ارض!ينإسرائيئبيتاخرفيالم؟الرفييقول

منوالآرامتينكفتور!منوالفيسطئين،ممث!ر

مملكسكمعلىالرد!الحئثاأناعيايها8؟"قير

شوء،
لاولكتى،الارضوجيماغنفادمرها،الخاطئه

!24
فأئر؟9الرب4.يقوذ،تدبرايعقول!بيتادمر

الحنط!هرالأتمصجميحصفيإسرائيلتيتوأهز

الأرضيى،علىحصاةتسقطفلااليرباليفي

شعبيمقالخاطثينجميعيموتوبالسثيف01

سح.يئايقتردثولاأدىيلخفنا)ألاتالقائلين

."جمنايدنوولاالممئو2يقترل!

داود*تسيهناقبمصاليومذيلثفي11

،4!لم،ويرء

واعيدوارحمه،جدراييماشقونفاسئد،الئنقلإتم

تنوليؤت2؟،يميماالقدالأتامصفيكانكمايناءة

.ح5ةارج:نبر.كربتجزيرة!تور:؟7

داودبيتوتعنىداودخيمةةحريخاداود.مسكنة11

أورشلبم.رمدينته(7:16صم2)رج

اثذينصالأتموجميغأدوتمأرصيبقيةاسرائيل

يصنعاثذيالرلثيقو،،عقيهمآشيدعي

م!،
4.كلههذا

ف!يهاتل!خق،الرلثيقولئأتيأئامها13

بباذرالعنبودائس!،بالحاصد!الفايغ

جميعوتسيلخمرا3الجباوتقطر،سالزرع

لم4
ال!بي،منإساشلشعبيواعيد14.التلالي

ويغرسون،بهاويقيمونالمخربةالمانفتبنون

ويأكلونوجنائن،خمرهاينويشربونكروما

التيأرص!همءعلىوأغرسمهيم15،ثمرهاين

يقول،بعافيماينهايقتقعونولا،لهمأعطيتها

الإله.الربد

.ا-618!15أعفيتردان:أ-12أ

عنصورةأمامنحن:بالحاصدالفالحبلحتى:3؟

ع!ا.البيأعلنالتيالجديدةالأزمنةبميزعجبخصب



يامحوبد

المقذمة

من-النبيهذايتشكى.احمهإلاشيئاعنهنعرفلانبيكلامالصغيرالكتابهذايحتوي

!اكأشطتيومعيسو(،أخي،يعقوبأنسلاسرائيلشعبنجاهعيسو()نسلأدرمموقف

بنيلجيرانهمدائفاعداءأظهرواالميتالبحرشرقيجنويىأقاموااثذينفالأدومتون.واورشليميهوذا

فيفشاركوأ،المستضعفوضعهممنأفادوابل،ساعدوهمفا.نكبتهموقتوبالأخصاسرائيل

أرضهم.إلىيهوذاأراضيبحضوضمواأورشليمسلب

أنهأدوملشعبفأعلن587سنةالبابليينيدعلىأورشليمسقوطبعدكتابهعوبديادؤن

النهايةفيسيعفووائذي،الشعوب-جميعسيدينالذيدتهالأخيرةالكلمةستكون.أيضاهوسيدئر

والأمل.العزاءكلمةشعبهإلىعوبديايحملوهكذا.شعبهعن

أدومعقاب

فيالرب4الم!ئذتاذهكذا.كوبذيارؤيا

جمنذماالرلثينستماغاستمغناة،"أدوتمشأني

ولتنقف9!موا:يناديقمصالا4إلىرسولأأرسل

".للقتاليأدومعلى-

وحقيراالأقمصفيصغيرا"أدوئمياسأجعللث2

فيال!ايهنأيهاتلبأتخبرأساء%ليك3.اجا

ته،توطئاالأعاليالجاعل،الصخرثئقوقي

"فلو؟الأرضيإلىينزلنيمق:قلبإفيالقائل

الكواكببينع!ث!لصوجعلتكالنسرخلقت

.احأ؟اعارج!أدوم!ا

ح.5ت34(شرخ:ا-،

صخريةوالمنطفة،الصخرأوالبزاءهيأدومعاصمة؟2

المسالك.ووعرة

الزب4،.يقول،هناكينلأنزلتلث

قنعواأماليلأالناهبونأواللصوصنجاءلو5

جاعولوسصتذثرء.أجللهم؟طالتبما

لكن6بفايا؟تركواأماالعنبيجمعونالقاطفون

وينبشونتسلبونكمعيسو،تنيياأعداكم

يسيثونجميعا4وكمحلفا7.الدفينةكؤركم

أرجمكم،ئخومصوراءماإلىوبطردوبممإلبكم

أكلواوائذين،عقيكمتقضونساتموكمواتذين

قائلين:يخفيةبالباطليعاملوبممخبزكمين

يوتم،صاليومذللثفني8.فيهمفهتملاأولثلث

آسئا"؟ستبقىهل:أوسئدس:5

عبسو.نلمالأدويرنجمسو.بنىة6

25.03:نكرخ



1153ياعوبلى

منوالقفمالحكةالرلثأناأبذتأما،عاقئئ!صم

أقاوهناك9عيسو؟جتلين،أدوتمأرضيى

وسقطت؟فيكمزجلكلبالقخلأنقرض!

ع2؟تيمانأهلياحبايركم

علىعيسوبنيياتجوركمأجلمق

البؤسىسمغمركمتعقولت"بيمباخوتكم"

شبىيومجانئباوقفتم".الأبد!إلىوتنقرضون

وأقزعواأبوابهمالغربا:وبرخلجيشمهمالأجانجا

كلكلكللم

اكان02ينهمكواحل!كنتمبل،اوهـشليمعلى

يو،فيإخوتكمإلمطبمباهاةتنظروالاانعليكم

إباديهم،يومصفييهوذابحنيتشمتواأو،بلئتهم

وكان13.ضيمهميوم-فيعقيهمتقهعهواأو

يويمفيشعبيمدينيمابالتتدخلوألاأنعليكيم

فيمصيبيهمإلىبرضىشنظروالاوأن،نكتييم

ثروتهمإلىأيدتكمتماوالارأن،نكتيهمبومص

القفرقيعلىتقفوالاوأن14،نكتيهميومفي

لاوأن.ينهمالناجينعلىالطريقلتقطعوآ

الضيتي.يوم-فيللعدؤينهمالعثئاردينتعسفموا

الربيوم

الأقم-،صجميععلىتريبالرلث5!يوم

.أدومأرضشالفيمدينةةتيمان9:

.35:12،خ35:5،أخ25:2حزر!ة15

.يعفوباحوهو،الأدوميينجدعو،.إخوتكم

مملكةسكان:يعقوببيتأى:26،36:،2تكرج

بكلذا.

ثربقدسيجبلعلىثربتموكماةبديلةترجمة:16

كأنهمويكونونومجرعونيضربونكما،.دانئاالأعمجميع

الله.عقابعلىيدلالكلامهذا.يكونوالم

:المفدسجبل.خ23:31حز،92-15:اء؟ 25رهـت

شرويعودلمبكميفعرأدوتمأهليافغاتمفكا

كاياتمتمتتموكما16.ر4ووشيكمعلىعميكم

تتثمئتفكذيلث،"المقذسجتليغناسرائيل

ويغقبونيتدثمتتون!حوكمقمص9اجميع

.كانوا!ماكانهمويكونون

إسرائيلبنيعودة

وهؤ،الئجاةتكونجمهبونجتلوفي17

أرضنتعقوقي*تيحثوترثئقذسأ،يكون

وقي!تتحقولتيتيتويكون18.ميراث!م

فيلنهبونقش!اعيسوولوتجث،نابىلهيتيوسئ!!

الزلثلأنى،شريذمنفميبقىولاالنازوتأكفف!أ

?91صء واهلعيسوجملالجنولباهلويرث.

اسراثيلتيتويرث،الفيسطيينأرضنالسمهل

تيثوترث،السئامرهوأرضنأفرايتمأرضى

الس!ئيينالعاثدونويرلث002جلعاد"بنياين

،!صرفةإلىللكنعانيينمااسرائيلتنىين

-،لم؟-صء

يرثونضفايىدفيالذيناورشحليه!ينوالمسبيون

جمهيوذجتلعلىوتصغدون21.الجنولبمان

المفلثويكونعيسوجتلليدينوامنضرين

للزبء.

خ.02:04حزرج

البونانجة:حبأومبراثهمأرضبعفوببتروثت17

أخذوها.فىأرضهميحقوببيتيستعيد

يوسف:بيت.احهآرجةيعقوببيت:18

ح.6آرجعيوةبيت.ح6:هعارج

خ.:3أر!عاجلعادة91:

:عفارد9.:17ملأرج.فينبقيةمدينة:صرفة:25

بذجثالصغرىآيةأوالثاليةافريقيةفيمدينة

يرذا.منالمنفيون



يونان

المقذمة

إلىعادلكنه،ا(شلثأمريعصيأنالنبيهذاحاول:فاشلةنبيمحاولاتيونانكعابيروي

الكآبهذافيدخلنا،تعليمايعطينامتنهدكلوفيالمشماهدمنسل!ملةفييظهر.انهايةافيطاعته

الله.لشعبالحكةكتبكنوزفي

فياسرايلبنيعلىيقتصرلااللهحب:الأولى*أساسيةحقائقالكتابهذألنايقدم

حمعاإذائهديداتهتنفيذلعدمدائفامستعذاللهإن:الثانية.كلامهيصدقونائذينالغرباءيشمل

يحئجفلماذا،والموتالحياةسئد،المطلقالخليقةسئدالله:الثالحة.سلوكهموبدلواتحذيراتهشعبه

للخطاة؟غفرانهاللهيمنحعندمايونانالنبي

كلاوحياة،النبيحياةفيهاةطرآستياوالشكوكوالتجاربالصعوباتأيضاالكتابهذاويبين

والضياعةللعزلةعرضةفيزكهنبيهعنيتخلىلااللهأنيعلمناكذلك.اللهمنرسالةيحملإنسان

نأدائفانبثهيعبمأنالمستعدالحنونالإلههوالرلث.وجههأماممنجمالربأنلهيسمحلاانهكما

استثناء.دونمنالبشرلجميعمفتوحقلبه

عليهميحكوننينوىأهلأنلمعاصريهوبئن،بقامتهفأنبأيونانكتابإلىسم!وعالرئثاستعد

38-42(.120)تيونادابإنذارتابوالأضهم

الربيععىيونان

بنيونانإلىالردثكيمةكانتا

،"نينوىإلىآذقث2"قم:قاكأمئاقيلما

ضجدتشمرورهاأخبازبأنونا؟العظيميماالمدين!

.1(إلن

25.:14مل2فياحمهيرد؟اتاتبنيونان:101

؟36ة91مل2رج.افيشوريينعا!مة:نينوى:2

-ا:!نح

الغربىالاطىعلىتقعفينيقيةصتعمرة:ترضيثى:3

إلىبل،نيتوىإلىلا،وذهتيونانفقاتم3

إلم!فنزنآ.الرلثوجيماينهرئاكأترشيثنمدين!

فدغ،ترشيثىإلىسائرةسفينةفوجديافا!

يرص،

هناكإلىملاحيهامغليذهحتف!يهاونزكاجرتها

الردت.وجيمامقابعيا

دعي.لبنوىالمقابلةالجهةفيققعوهيلإبانيا.الجنويى

فيأورشليممرفأ:يافا.الغربفذهـإلىالئرقإلىبونان

.ه:هـاأعرج-نالزطذلك



ابونان

البحر،علىشديدةريخااشب"افحرك4

السئفينة.تحطمكادتعظيمةزوبعةفثارت

اإواحدكلوصرخواتالملأحونفخادت5

البحرإلىالئفينيمافياثتيالأمتعةوألقوا.إلههص

ال!ئفينيماجوفيإلىفنزلتيونانأئا.غنفملئخففوا

ينهفآقترقي6.الئومصفيوآستغرنوأضطحع

؟الئرمفيئستغرئاباهللث"مما.آ!وقاكاغبفانا

آ(.تهيلثفلافينايفكرلعقهإل!لثلىآدعفمص

القرعةنفتيآ!ا"تعا:لبعفيبعضهموقال7

فأئقواالثئرا(.هذاأصاتضاتنبسبب!يتعقتم

يوثان.علىفوق!ثالفرعة

هذاأصاتناشثبسمب"أخيرنا:لهفقالوا

بلاذك؟وما؟جئحتأينوين؟عمللثما.المث!ر

عبرانيئأنا":لفمفقاك9((؟أنتشصبأىوكلب

البحرصنغائذيال!ئماوأتإلهالرثثأئتي

ميئهارد!أئهجمنهالرجالاعيتمجمنذما001((والبر

هذا))ما:تهوقالههـاعظيفاخوفاخافواالرلثوجه

بلثنفعا!"ماذا:تهقالواتئم011؟"فعفتائذي

يزدادالبحروكانعأ؟"السحرتسكنحئى

إلىوآلقوني"إححلويى:المفقاك12هياجا.

هذهأنأعردتفأنا.غنكمالبحرفتسكنالبحر

".يسستيبكمحفثالعظيمةا!!وبعة

فمالبزإلىليرحعواجدفواالرخاكولكن13

علهم.هياجاآزدادالبحرلأنيقدروا،

لا،الربأيها)):وقالواالرتإلىفصشخوا11

لبعةعقيناتلقولا،الرجلهذابتبئهلكنا

رصه"?9
كمافعلستالربابهافانت.الركيدييماستفلث

04.:12مترجةليالوتلاثأيامثلائة:17

1155و2

اجحر،اإلىوألقوةيونانحملواثئ!015ا(ضيئت

اطلمالرجافخالت16هياحيما.غنالبحرفوق!

وتذرواللرلتذبيحةوذبحواعظجفافاخهالرل!

لأبيلاجعظيفاخوئافأغدالرب9أقما017ئذوزا

أثامئلاثةالحوبتجوفيقييونانفكانيونان

.!لياليوثلات

يونانصلاة

جولتسإلههالرد!إلىيونانفصلى2

:وقاك3الخوب

صرخترب"يا"إليلث

ضيتي.فيليفآسثضخبمت

أستغيسثالموبجوفيين

صوتي.رلثيامسممعت

الأعماقي،فيطرختني3

اليحايى.هذ؟قلسبفي

فا.تحبصاالضيرةالمياة

جميعاوأمواجكتحاراتك

علي.رلثياتجر

عيتيلثأمامينطرذت4

الفقاش.هجكللثبعاأرىفكيف

الأث!إلىالمياة!يمصيفني

،بئحيطوالغمر

رأ!ييغالىالبحروعشع!

-و!04

الجبالىةاسيمإلىنرلت6

آنغققتأبوابهاأرضبىإلى

الأبلإ.إلىرصثياعلي



و2يونان1156

إلهيالزب،أيهالكئلث

الهاويإ.ينحياقيستر!

نفسي"إليتعودوجمنذما7

الرلثأيهاأتذكرك

صلاتيإليلثفتصل

.المقاسهيكيلثفي

ص!

السو2آلهةيراعون8

.*عقيهمرحقتكويهملون

الخمدبصوبوأنا9

!ىكل،صء

الذبايحىللثاقرب

كلص2

لظ.نذزتهبماواوفي

لا.خلاصيرب+يافجنك

إلىيونانفقذلت4الحوتالردثفأمر01

البر

الربيطيعيونان

ثانيةيونانإلىالرل!كيحةوكانت3

المدينيما،نيتوىإلىآذضثلاقمس2:قاك

1(.للثأتوئهبماوناب،العظيميما

كلقهكمانيتوىإلىوذصتيونانفقاتم3

يستغرنجذأعظيمةمدينةنيتوىوكانت،الرلث

المديخة،إلىيونانفدخل04أئامثلاثةأجتيازها

)اتعذ:ويقو3يناديوهوواحدايومافيهاوساز

نيتوىأهلقآمن5نيتوى".ئذفزيوقاأربعين

كبيرهممنض!وحا،وتبسوابصومونادوابالت!

أعيتعندماأو:.تقحىإلميتعودوعندما7؟20

ئئي.

نأيمكنهعمنبتخلونأو:.عليهمرحمتكيهملون8:

.الخلاصإلىسبيلكليخسرون:أويخمهم

4و3

.!همصغيرإلم!

.عرشهكنفقاتم،نيتوىشيلثالختروبقغ6

وجل!علىيخاولبسنرداءةغنهوخلغ

نيوىفيويقالينادىأنوأمر37.الرماد
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،تهوذائذلبضغرى

ليتحنرض!منك

إصاثيلتنيعلىسئذ

،صالقديممنذيكون

الأرليء.أئاممنذ

شعمهالردثيزكلذللث3

الوالدكل،تيذحينإلى

قويهتنيينالباقونفيرجع

إسراثيل.نجبأرضىإلم!

صلم."-4
شدبهوبرعىيم!

إلهيماالرلتبعر؟

،الرب،آسمصوبجاه

ستمتاعظقشةلأن

الأرضيى،أتاصيإلى

سلام!ا.سلامهويكون5

أرضناالأشتور"لونغزاإذا

تراتنابأرجيهموداسوا

رعايناينبس!بعةنقايرمهم

الناسيى،عاميماين،6وتمانيبما

بالسئيفأرضهمفيمهرون

بال!ئؤاجمد،نمرود!وأرض!

1163

206.رش!تة2

الرافدينةبلادسكانجدهونمرودة6

ينقذنا.:بديلةترجمة.ينقذونا.اا8-:01تكرج

.3،4آرج
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منفم،*ئنمذونناوهكذا

أرضناغرواهمإذا

تخوقنا.بأرجي!موداسوا

تعقولتتيمببفثةوتكون7

كئيرينش!عولبوستطفي

الرلب،جمئدينكالندى

الع!ثئب،علىالم!ركقواب

أحاعقييميقوىفلا

.إنسانأممطئعوزفمولا

صو

تعقولتتيزبقئةوتكون8

كثيرينشيمعولبوستطفي

الفالب،بهاثمصبينكالأصوير

ص،الغتمقطعالقتينوكالأشبالي

أمامهم.عابمكلتدوسون

م!نقذ.ولاويفزسئوته

خصويكمعلىأيدلكمفلترتفغ9

ي!.أعدايكمجميغوبيتقطغ

الرب،،يقو4،صاليومذلثفي.

بييكم.ينخيلكمأقطع

تركبايكم!جميغوايا

أرصكمينالفذن"وأقطغلى

جميغا.خصونكموأهلإئم

تييكم،ينال!صحرةوأتطغ

الغيمب.يكث!فمن!كلنفلا

والأنصالتالتمائيلوأقطعر13

أيديكملعقليتسجدونفلا

؟25،06:12،14ة94أشرخ:9

.01:ه01،تازك

.7:هوا؟ح3317:رض!مزة15

6وميخاه

آلهيكمأوتاذوأتلعو؟ا

لكم.ائتيالمانلىأاذنر

أنتمئموغضبموبغيط

،

لي.بسمعوالماتم!مين

ف!عبهعلىالربدعوى

الرب4؟يقولماإععوا6

شعبي،علىدعواقيآرخ!"قمص

."صوتي3والتلا3الجباصولت!مقع

الزلت،دعوى3جإيافآس!مي2

:الخالدةالأرضيشهولويا

شعبإ.علىدعوىللرلث

اسرائيل:معايبايقو3

شعبي؟يابكمفعلت3"ماذا

أجيبوا.؟عاتكمعالةكنتهل

جمضر،أرضيهقأصغدتكم4

آفتديتكم.العبودئةدارين

موسىأمامكمأرسلث

.،ومرتتمأخاةوصون

شعبيياتذكرونألا5

موآلمح!ظلثبالانكيذ

تعوز!ه؟بنبلعاتموجوالت

الخلجاليهإلىشتطيغينوعبوكم

،.عقيكمالرثثتضليتعتموا

الزل!إلىأثقامبماذا6

العلي؟اللةوأكافى

.21-15:02خررخ:604

إلىشطيممن.22-24عدرج:بلعامبالاق!5

.24وا-4ة3يثىرج:الجلجال



7و6يخا

إلي!أتقذمأبمحرقاب

مسمنةحوثيؤبعجولي

اليهباشيبألوفيأيرضى7

الزيب؟يخيارينوا!ثير

ء،،

معصيتي،عنبكريابلإذا

خطيئتي؟عنطنيثمرة

صالغهؤماإنسانياأخبرئلث

الرب4:أنامنكأطل!بوما

الزحمةوتحبالغدذتصنغأن

إلهلث.معبتواضع!"وتسير

المدينة،يناديالرلتصوت9

أسمه،يخامتلقنوالغون

صص5"-

والغادون!الراثحونايهافابهعوا

العثمركنورأنسىهل.

طل؟بابىالمملوءةوالقفف

الئفاقيتوازينالرزهل11

اليئمن؟معاييركيسن

،تجوراآمتلأواالأغنياء12

بالزويىنطقواوالأوباشى

بالقكر.ألسنتهموتفؤه!ث

ضربكمينفسيفحلل!ت"13

خطاياكم.لأجلوتدميركيم

تشبعونولا"اتأكلون

جويخكم.فيخوغكموببقى

ئنمذون،ولاقخرنون

كلص،4
اعطييما.للسيصتنمذونوما

تحمساون.ولاثررعونأ

ولكئكمالريتونتذوسون

تاهنون.لابزيا

خمراالعتبئوتعصرون

.تشربونلاولبهنكم

"عفريفرائفىخمظثم

أخمالت،شاوأعماك

المعاصي،فيمثلهمومملكتم

ساسلئكمالخرالبفإلى

الأرضي،فيشرقاوأسبيكيم

شعبي.عازفتحملون

الخلتيإسرائيلفساد

الآنأناصرثأليؤبل7

الضيضثمارتجنيكمن

اليتب،يطافيوبقايا

بعدآكلهع!قودفلا

أشتهيها!تيؤباكورةولا

الأرضي،ينالضالحونباذ3

س!تقيم.الئاص!فيومما

للقتليكمنونج!ميغفم

أخاة،تصطادكلفم

الم!صبافي.بخرومص!طاذة

الئز.صلأيديهمتطيث

1165

باهما(.:بديلةترجمة:بتراضع8:

قبيلةبااحمموااوةوالغادونالراثحونأيهافاععوا:4

)أورشليم(.المديةفيالمجمعينيرذا

التدجماتفي.العريةإلىبالرجوعهكذا-حالت:13

مريضة.صيرتك:التقليديالعبرممطالنص.بدأت.القديمة

23-28،ة16مل)اايمرائبلملوكأحد:عر!ط؟16

بعلعبادةتجخغآخابابنهائنر

.14.-18:17مل)1



ناحوم

المقذمة

اصرائيل.بنيتستعبداثتيالأشوريينمملكةعاصمةلينوىدمارمسبفاناحوميصؤر!عاب

نينوىدماروبين،مق663سنةالأشوريينيدعلى!بةبلدةسقوطبينالواقعةالفنرةفيذؤن

.مق612سنةالبابليينيدعل

:أقسامئلاثةالىالكتابيقسم

وبدينالخليقةعلىيسيطرائذياللهقدرةتؤكد،عامهمقدمةبشكلالأولالقسميبدو

ائذيالسياسيالإطارفياللهقدرةفيهاست!هرائتيالطريقةالثانيالقسميحذد.2-18:)1الكون

3(.؟9-3:)1.اللهشعبوتحريرنينوىمدينةبدممارأي،ناحومعرفه

91(.:4-3:)2تمثلائتيوالسلطةنينوىدمارالثالثالقسمويصؤر

أمبابالىذلكيتعدىبل،فحسبنينوىدمارإعلانفيينحصرلاالنبيهذائعليمإن

صارث،والفاسقةوالشريرةالمتشامخةالمدينةنينوىلأن،اللهحكمنتيجةهوالدمارفهذا.دمارها

لا"اللهأمامسطةكلكرولكماستزوللهذا.الرلثعنهايرضىلاأسسعلىمبنيةبشريةسلطةرمز

.ناحوممححا!بهيذكرناائذيالتعليمهوهذاالقدير.

ناحوتمرؤياس!فرنيتوى!.علىؤحي

،*الألقوفي

نينويعلياللهغضب

ومنتمم.غيورإلهالردت

وغضودث.منتممالردت

و!رئحبخصوجميماينتنتممالزب!

.،أعداء

الفو؟.وعظيمالغضبعنبطيءالرب34

الفذيت.يبرىلمالربكالا

النالي،ولقبءالعاصفةقيطريقه"الرب،

قدي!كباروالس!حاصص

فئخففةالبحرتزخر4

إلىترمزوهيأشورمملكةعاصحة:نينوى:101

صدينةوهيألقوشالىنة:الألقوشي.كلهاالمملكة

بأقيالذىالشتاءهووالألقوشي.الجليلن!تقعرئما

منبكلناحومكابنقابلأذيمكننامنأخرأ.

24-27؟ة14إه-01،34اش

ا.2:39-هوصف

بففر"الأأعدأثهعلىغاضبأوةاعدا.هبترقي:2

لهم(.

-1168-



ناحوما

الأخهايى،جميغوينص!ب

والكرقل"ءباشانفتذوي

.!لبنانزهرويذبل

3،الجباترتصث!الرب"ين

اللألي.جميغتموجوينه

الأرضى،تزاتجعأماييمامين

وسئكائةالعالأيزاجغ

الردثسئخطأماق!يمفقن6

غضييما؟آشتدادلدىيقوئمومن

كالئار،غيظهيض!ت

"ص2،

الصخور.تتفتتومنه

!بتلودلمتنصايحالرب74

الضيتي.فيب!المحتميوتصون

مقاومي!!يمنيعابربحتيلى8

بأعداثإ.تلحقالظلمةوإلى

الزبرو؟علىتفكرونماذا9

قنا!يمنيكمائذيوهؤ

مرتيني،ئقاوئةمنولا

اليابم!والقشى"المتشابلث.اكال!ث!وك

بنار.جميعاتوكلون

علبال!وء،المفكرخرقينيتوىياينلث11

:الرب4قاكعاوهذا12.بالهلافيوالم!ثعرالرل!

صصصءفىر-ة.

فستمقطعون،كثيرون2بااقىالاشوريينان!مغ

4دكلءور8ص

اذللث،اعودفلا،شعبييااذللتلث.ويبادون

الكرمل:-!7:41ممطرج:باضان:4

هذهترمز.34ة01اضرج:لبنان.ح1:2عارج

الخمب.إلىالثلاثةالبلدان

في.القديمةالزجماتفيهكذا.مقاويهيفنى8:

إ.نينوىمدينةموضع)أيموضعهالجك:العبرية

9116و2

وأقععنكأس!ورنيرالآنأكسيربل13

قيوذك(1.

"لا:الأشمورثينعلىالزب!أمرمماو!ذا،1

وين،بعاف!ماآس!مكملحملنسللكملكون

وال!مبوكاب،الثمائيلازيئإلهكمتيب

دا.تكنلئمكأئهاقبوزكموأجغل

نينويسقوط

منادمبثئرقذماالجباليعلىها2

وأوفيأعيادفييهوذاياع!دي!صبالس!لام

تعاينفيلثتع!ريعودلا"فالمهيلث،نذوزفي

آنؤاضا.أنقرضنلأئة

،نينوىياعليلثالمجتاحونصيد2

قتتيلثشحادي.الطريقوأرتبيالمثرسةفآحريي

جاة،يعقوهم!جاةأعادالرب؟03غزيمتلثوقؤي

يسلمفئمأنقبلعقيهكانماإلى،اسرائيل

فروكفم.وئتيفواالالبر

أبطاييماوعلى،مخمرةالعدؤجبابر؟ترومى

تقذخالفولاذيةتركبائة.الفوبيريزيةئيالث

صهتزورماحه،للمتالي-دمأهمثحينشترزا

ليالممئزكا

فيوتزإكفىالأزفةفيالمركباتتتوالى5

تجريوهيالقخاعليثلمنطرها.الح!احاب

كالبروقي.

.الأشوريونيكونهكذاانثابككالوك:01

المهلك.:3؟فمارجأضور:ملك:بالسوءالمفكر:11

نجنوى.ملكعلى:أو.الأثوريينعلى

.11؟ارجأشور.طك:المهلك:201



2ناحوم11.لأ

مشيهمفيفيتعثرو!4إلأبطايتنادى6

".الم!!سةالأسواهـليجفزوا"فيسرعون

"اسالقصفسقط،الئصألوا!تنفتض
..صماص

تتتنهذنجواريها."التئيإلىئص!اقالضيكة8

عدورهن.علىويضرئ!الحماءشكصوب

فلا!فوا.يفواخ!مما،وها.كبركةنينوى

محت.الذىاإنهبو!،المضةإنقبهىا001أحذيلتمث

تميؤ.!ثي:كاينئسيىوالئكلللذخاثرنهايةلا

ذاثبةالقلوبر!".وخرالثوقفرخلا:نينوي11

)ئجلا4انظهورصجميعفب،مرتجيةوا!دكحب

غريرأين2!.نضرتهاتقمبثكلهاوالوجهة

الأسايسرحخيث،الأشباليوقرخ"الا"سوب

الأسذ013ولرجمئلااأحدولاالأسدوتجرؤوالفبوة

لبؤاييماآيطئا،يقزقلأفريستهتحنة!لم

ممزلا.لحماوعرينه!!ف!سلآح!ى،وجرإءة

الرب،يقو،،نيتوىياخصممبأناه!14

"4ءكلبلم

هـاطجم،دخاقتركباتجثفاحرق،القدير

ولايئمرفاءفيالأرفيكلتأقطع.يتياتلثلليثب

سئفراظث.صإيثتعذمنئسقغ

الذه،ء!اهدينةؤيل3

صرف*فيهايخجولاولاوائرغت

هايرلا3

علىالعديدبنالمهابخمينجيترسةانمزصة:6

الغذر

اثسور.

وكان،روأفدهوأحددجدةكربينمبنيةنبنرىكانت7:

الملكى.القصمحصإ.ا -جا-ص

إلىن!اقغاتالآهةةأوإتيإلىناقالملكة:لم1

الش.

نينرى.مدينةرمزالأسدكان:الأسودخرين:12

و3

العجلالث،وجبلة،الستياطصوتما2

القركباقيوخضخضة،الخيكحوايروؤغ

الستيرو،ولمعان،ائفارسوثول!ها3

الحتثكموترأ،القتلىوكتزا،محصا(سوبربق

*!ص!

الرايرة،فينىلكثئكلهذإطث04يفرونبيااقب

سمذعال!حر.وصاحبيماالحماليا(غاين!يللث

يسيخرها.والعثحايكأبزناهاآالأ

القدير،الرب"يقو4،خصملثأناقا5

واريوأفضحلضوجهكصعنججالجب!كثيف

دص
عورتلث.والممايلثتتمالا

لم6ءكلء

واشيث،(صرحكوا،نجاثصاسياقذفلث6

؟ثلبيأنفيرافيمنفكل7.يزاكقنكلبلب

وينلها؟يرفيفمن،نينولىخربت:ويقو4

؟معرلمن!اأطل!أين

تينالصئميما*ثيبةم!نصوأنبهل8

ومياههلموالححر،بهاتحيطالمياة؟الأنهار

وفوكا"،عظيمةويضرقوئة-كوث!09تحم!يها

،

وذهبتاجيتتذإلحثمغ01.حليفتاحما"ولوبيئم

كلرأسيىفيممجقوااصن!الهاوأةالسثئيإلى

وجميععةالصألقواأشرافهاص!،شارع

*،

.بالقيوباضثاتوايهاخظض

،تشقبين!تحاضرينتوقياأيضماوأذتي91

الانزاس.بزوللاحرئا:اصرفيخهايراطولأ:301

سنةأخذت.ح46:25اررج:ثيةأونوأمون:8

بانيباك.أضورالأشورنيالملكيدعل663

مملكةالزعنذلكفيضكلاوصصالح!ة()أوكوش:9

ليابلاد:لوبيم.اح6:9أاشقبم:فوط.واحدة

.16:8ط12:3أخ2رخ!

تخننين.:أوتغلبين:11



71؟ا3ناحوم

.العونتطلبينالعدؤوين

تيؤكأشجايىحصرنجلثاجميع

الآكل،قمسفيتسفطآثهزتإلب،ببواكيرها

وأبوال!كالتساء،دايخيكفيقوملثها

تأكلالناروها،لأعداثلثتفتحأرضلث

خاليقلث!.

.ءآ14
وعزريللجصايىمياهاللثستتي

الترال!ودوسيالالينفيادخليحصونل!.

هناك15.الئلبينيقات!بعلىوآقبضىالأحمر

النارتأكللث،ال!تيفويقطعلثالتارتأكللث

تكاثرلت.كالحنالبتكاثرلت.كالحنالب

نجويمينأكثرتحازفياتجعفتى6.كالجراب

كالخندلمحب.فآنتشروا،السئماء

وولاتلثكالخرابطاروا4وفيرؤسا17

برد،يومفيبالأسيجيماتحلالحراد.كأسرالب

أحاتعلتملانزحوا،المثممس!أشرقبومتى

.كانأينتوصمغها

غظماوكأش!وز.تيلثياؤلاتلثمات18

تنولاهالجباليعلىشعبكثوتشئآفارقوك

تجمع.

.يكسركخئرفلا،جمظائلثأستفضث9

بالكفيني.عقيلثئصفقبخبرذتسمعمنكل

يخا،لاائذيشتركمروعقيهملا؟كيف



حبقوق

المقذهة

ائذيالشرمنيتألمإنسانوجهإئه.الأزمةزمنفيالنبيوجهحبقوقكتابلأيصف

.جوابعلىمجصلحينويبتهجالشرهذامناللهإلىفيشتكي،الآخرينيصيب

بوم..مقالسادسالقرنوبدايةالساجالقرننهايةفييبدو،ماعلىالكتابهذادؤن

مصيرها.عنشحوبهفتساءلتالأوسطالشرقعلىسيطرخهمالبابليونفرض
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.يشوعالكهنةورئيسزربابلالحاكمفاختارالزمنهذادشن

انهكما4كلهاالأرضعلىاللهيملكفيهائذيالوقتانئظارعلىاسرائيلبنيرجاءتركز

علىيشددالكتابمن9-14()فالآنيالق!عأجاءوهكذا.اللهاختارهإنسانبرسالةارتبط

الودجالملكفجعله،الأرضعلىاللهملكسيقيملقذيخاصةملامحفأعطى،الوجهتنهاتين

المسيحيسوععلىفطبقوهاالملامحهذهالانجيلبوناستعاد.المقتولوالمرسلوالراعيوالمنتصر،

137.:91يو؟14:27عر؟4،26:31-5؟21مت)رجوموتهورساته

شعبهيدعوالوب

الثاني!!الح!نيمافي،الثاينال!ت!هرفيا

بززقيئاإلىالرب!كيمةكانت،"لذاهـيوصن

قاله:،النبيجاوبز،تريخيا،

علىشديداغضباخمستالربهـالقديرلم2

إليئ،ازجعوا:لهمقل:ليفقاك3ءآبايكم

اتذينكابائكمتكوئوالا4.إليكمفأرجغ

عنتوبوا:قاثلينالأولون2الأنبياناداهم

ب4.الربقوذ،السئئث!وأعمايكئمالمئزير؟يكئمفئ

نثرين-الأولثرينأي:الئانيةالنةت101

!نةمنالفرسملكداربوسكان.مق052سنةالئافي

يذكر(الرباصىزكرياأومعنى.486إلى.سنة522

الآنفأين5.إلنئضغواوأيسقعوالمولكنهم

لكن6؟الأبدإلىختونهلوالأنبيا:؟آباوكم

الأنبياءعبيدييهاأوضيااثتيوفراثضياقوالى

الرب"عاتقنا:وقالواتائوائم.آبا،وكمتجاقتها

نأقصذكما،وأعمايناطرينابح!بالقدير

يعاملناإ.

الأوالسوؤيا7

الممئهرينواليشرينالرأجءاليومفي

الئانييما*السحنيمافيشباطهؤائذيعثرالحادي

.16؟12خرجءكامناكان

.مق951شةشباطاي:الثانيةالنة:7
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بنيزكرياإلىالرل!كيمةكانت،يداريوش

الليلفي8"رأي!ت:قاك،النبئجماوبنيترخ!ا

سصمراء،فرسعلىراكسببرجلفإذا،رؤيا

وخفقة.الالليل!الآسيشخرواقتينوهؤ

يلملافيففلث9.وبيفنوشئفرسئفرأفراش

لي:3؟فقاياستدي2هؤلامن:صيالمتكقم

ص،ه

الوايفالرجلفاجابآ.41.هؤلامناربكانا

الرب2أرسقفئماثذينفئم2هؤلا:الآصىتين

الزلمحثلملافي2هؤلأقاكثم".الأرفيفييتجولوا

فإذا،الألىضفيخفنا:الآستينوللواقي

كلىمهء

هابئة.ساكنةكلهاالارضى

،:+"

الربهـالقدير،ايها:الربتلاك"فقاؤ12

-و،،ص

النيتهوذاوئاناورضليتمصترحملامتىإلى

سنة،؟إلسمبعينهذ؟بغض!بعقيهاتكلمت

وتعزية.خيمالربهـتكلاأفأجابئ،13

تاكماهذا:تائلأناب-الملاكليئفقاكأ4

ءصص،كل

غيرةوض!توناورشليمعلىيخرت:القديرالرب"

علىشدبذاغضئاكاضبوأنا15،حظيمة

ر5?4

قليلاغصسبثحينلاني،الشالإذويالاتمص

علىسأرجغلذلط16المئ!ر.علىساعدوا

4
فيهاتيتيئئنىالرب!،يقوذبالمراجمصاوزشليتم

8-،،

عليها.العمايىخيطويمد

الرب!قالمماهذاقائلأ:أيضا7؟وناب

والربآخير)،تفيفىستعردمافي:القدير

إ.اوزشليتموبختارصهترنئعزيصيعود

القرونالأربعةرؤيا

ئروت.أرتعةنرأيسثعبنيورقضث18

.الخضرةدائملرقهنبات:الآس8:

.25:11،92:01اررج:سنةالسبعنت12

و2

هذ؟؟""ما:معيالفتكلمصللملافيففلحث91

،"لم

زهثرواالذبنالاقمقرونهيئ"هذ؟:فقاك

*4

".واورشليتمواءاثيلتهوذالمجآ

فقلت:؟2،صناعأربعةالربدوأراني.

القرون"يللثفقاذ:؟"يعقلونجاووا"مماذا

رأسته،إنسانيرغلمحتى،يهوذاشبآتعثرت

اوتقضواشتملهيميتجمعواالضئاعهؤلاج!فجاة

علىأرتفغتائتي-الأتمئرول!علبقطايىييم

شعتها".وتعرواتهوذاأرضيى

المساحةحبلوؤيا

وبيد؟زجلأفرأيتعييوزقضت2

أنتأينالى9:فقلت2يساحة.حبل

لم?+
لارىاورشليتم"لامم!غ:لي3فقا؟"ذاهب

الملاكفخرج3طولها".كمعرضهاكم

يلقايإ.آخرملاكمغهوخرخ،معيالمتكفم

الفتى:لهذاوفل"أسرخ:الأؤذتهفقاك4

أسواربغيرالأرضيىينضثئئغااوزشليمستكون

،ءص4

ناؤعذوالرب5،فيهاوالتهائمصالب!ثتركثؤين

فيوتجداخولهايننارسمورلهايكون

."دايخيها

العودةإلىالمسبيينفىعوة

ورو،ى
يناهربواقيا،داقئا،الرب!:وقاك6

أربمفيثصئتكمائذيفأنا،!الحئماليأرضي

أوزشليتمأهلياالئجا؟إلىهئا47.الئتماصرياح

حلىدةيمسيم!كمتن8.بابلفيالئقيمين

أكرمنيحينالقلىيرالرب4قاكماذيك.عيييما"

بابل.مملكةعلىتدل:الثمالأرض:206
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لهم.غنيمةجعلوكمائذينصالأممإلىفأرسلني

فيكونونعتيهمتدي"سأهر:الرلثوقاك

ذللثتحذثجمنذما.أآستعبذوفميقذينغنيمة

أرسلنى.القديرالرتتأنتعلمون

بن!تياوآفرحي"رنميالرب!.وتاك01

في!صا.داوستطلثفيوأسكنآتيأنافها،!ه!ون

الربفىإلىكثروناتئمتنتمياليومذيلث

هكذا.وستطلبفيفيسكن،تهصشع!اويكونون

إليلض.أرستنيالقديرالرل!أنتعقمين

الأرضفيتصيتهتهوذاالربدوئورث12

لم،،

اورشليتم.بختارويعودالئقذسيما،

6نهلأ،الرب"رجهأماتمبشتمكلييسكعثا3

المقدسيى.تسيهن!ينعقيناأغاز

يشوعتنصيبرؤيا

العظيتمالكاهنتشوغالربوأرافي3

عنواقفاتوال!ث!يطانالرب"،هلاكأمامواتفا

يلمثصيطالإ:الزب"،فقاك2.ليقاومهيميييما

الزبهـائذيلي!سهرذ،شيطانياالرب،"لينتهزك

ينمنتشلةشمعلةهذاأما.اورشليمأختار

لا؟كلهيىلناا

أماتمووايفاقذرةثيائالابسئاتثوغوكان

انزغوا9:أماقةللوايفينالملاذفقاك4.الملافي

.6-12:ااي؟2آرفي.اتميمأوالشطان:301

تالتاليونانيةد.العبريةقهكذا.الرب!ال:2

رجعيثوعأنعلىدلالنار:منم!شلةثحلة.الملاك

36.:2عزالعائدينأولءالمنفىمن

في.القديمةال!ترجماتيهكدأ.دامةأجحلواقال:5

!الطاهرةوالثابالعمامة.عمامةليضعواظت:العبربة

.93-28:43خررج.يخدمونعندطالكهنةيلبسها

41185و3و

"أنظر:لتشوغقالثئمدا.القذرةالئياتغنه

ناصعةثيائالي!مملثوسا2،غنلثإثقلثتقفث

طاهرةهجممامة"إجعلو!:لهموتاك05لاالتياضي

رأسيه،علىالطاهرةالجمامةفجعلوا.رأيإ"على

الرفيوملاك،!ال!ياضيالناصعةالثيال!وأل!سوة

والمجط.

مماأهذا7:قائلأتشوغالرب"ملاكفوغذ

وغمفحتفئفيفيسيرتإن:القديرالرب!قاك

علىوتسهربيتيتحكمأيضمافأنصت،بأوامرى

صءه4

الملائكيما.هؤلاءتينتمفانواعطيلث،دياري

ورفافلثأنمت،العظيمالكاهنتشويخيافآستغ8

حستؤ:فالأهلوهم،أماتلثالقائمونالكهتة

الحخررها09!الغصنآشمةائذييغبدييى

عليهواحذ"حجروهؤ،يشوعأمامجغلتةالذي

كله4!،ص"

هذ؟إثتمو)ريلسيرهافافتح،اعينيهستبغ

تدعوصاليومذلثافي0واحد.يومفيالأرفي

تح!بوإلى،كرتييماتحبإلىتريمهإنسالؤكل

تينييما.

المنارةوؤيا

فأيقطني،معيالمتكلمالملاكورتجغ4

ترى؟!"ماذا:ليوقاك2النائئمئوقأكما

ءممه

علىوكوبها،ذقمبكلهاتنارة"إرى:"فقلت

المئئظر.وهوالمغللملكالرعيالوريث:الغصنة8

.15ة23:5،33اررج

تدلةأعنسبع.الهيكلعليدلةواحدحجر:9

شبه.يحميالذىاللهحضورعل

تقليدوفي.ال!ديالتقيدفيهكذا.فقلت:402

.تال:آخر



هو4زكريا1186

مسايهتوستغسمرجسبغةوعقيهارأسيها،

المنار؟3،جملىرأيها.علىاثتيللترجص

خرىوالا2الكولبتمينعنإحداهما،زيتونتالإ

ياهذه"ما:للملافيقلحت؟ثئما(.يمارهغن

؟"هذهماتعقم"ألآ:فأجال!5؟"س!دي

"هذه:ليفقاك6".سدييا،)الا:فقلت

بالقو؟ولابالقدرلا:!زرئايلإلىالرلثكيمة

أنتما07القديرالرلتبقوذبروحىلكنتنجح

ستهلأ.تصيرزر"بايلأماتم؟"العظيمالجتلأيها

الئاستهيفتيتيفيحخرأؤكيضعوحين

."الؤخصهتالت

9"يدا:قال،إليئالرب"كيمةوكانت8

-ييميديهوعلى،ا!بيتاهذاأسس!تاررئايل

أرسلنيالقديرالرب+أنتعلمونهكذا.لماوة؟.

فيالعقلينيتقرلثاثذيفمني01.إليكم

خيطيرونحينسيفرحونهم؟اليومذيلث

الرلثأع!نصنغهيئهذ؟.بيدصرربابلالعمايى

"ءكلهاي!الأرضيىفيتخوذالتي

تمينيعلىالريتونتالطهاتالز"ماةوقلصت"

"ما:ثايةلهقلتثتما2ويسايىها؟داالمنار

الفذينيالذهبأنبوتيجمنذاللنال!الزيتودبس!نبقتا

ماتعقم"أما:أفقاك3ينهحا؟"الريتيسكصب

فقاك:14".سئدييا"لا:فقلت؟"هاتالب

الرلت!آختازهماالئذينيإلىنرمزالب"هاتال!

نأنفهمها.الكلامحبلوتتىبزربابلتثعلق:6-.ا

.14آبحدجعلناها

اح(.؟احج)رجداودنسلمنزربابلكان:6

بعدتجمعتالتيالركامنلةعلىيدلالعظيمالجبلت7

الهيهلأسىفظهرتالركامزربابلأزال.الهبكلدمار

الاني.الهيكلشببنىحيثالأول

الأرضيىرل!وهو،لتخاماةبالزيمبومسحهما

كفها".

الطائرالسجلرؤيا

سوو،فرأيتعيئنىورفعثوعدلت5

"مماذا؟معيالمتكتمالملاكلبفقال2.طاثرأ

عشرونطوثه،طاثرا"سمجا"!:فقلت؟"ترى

"في:لممافقاك3أذزع!((0تحثئروعوضةذراغا

وجهعلىالخارجةالقعنةكتببالسئجلقذا

مماعلىجانبميطرحسارقفكل.كلهاالأرضي

لازوزاحالفصكل،ينةضفحيمافيمكتود!هؤ

ضحييمافيمكتول!هؤماعلىجانئايطرخ

لمكل،?
فيدخل،اقديرالركلثيقوذ،ارصيله04الاخرى

ويقيمزورابآحميأخالصاوبيتال!ئ!ايىقيبيت

وحخر؟".خثتبيمامغويفنييمافيل!

القفةفيالمرأةرؤيا

لي؟وقازمعيالمتكفمالملاكوتقذآ5

نحؤنا،.الخارجةيللثوآفظرعيتيلى"إرخ!

المفةهيئ"تلك:فقال؟"هي"ما:ففلت6

آثامالقفإهذ؟"في:وقاكنحونا".خمارجة

ين7يخطافرأشاونظرت7كفها".الأركيما"

فيجالسةوآمرأةالقفيماغزيرغالرصاص!

أبقاءهاثتم.(إالث!رهيئ"هذ؟:فقالن8.ومتطها

قمها،فيالرصاصيكتلةوألقىالفف!وسمطفي

يثوعالكهنةؤلش:أي.الرباختارهمااللذبنة14

زربابل.والحاكم

2!.:36اررج:سجلأ:501

انح.والسريانيةالبونانيةقيهكذا.الأرضآئام:6

.الأرضكلفيعينهم:العبرية
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فيوالريحتخرجالطأ!أتينفرأيتعييئورفصت9

تينالقفةفرفغتا،الفقتةتكأجنحيمااتنيأجيختهما

المتكثيمللملافيإفاقلت0والئماء.الأرضي

"فقاكبالقفيما؟"تذهبال!مماأيناط"إ:معي

تمومتىشينعاز،أرضيفيتيئالها"يتبيا:لي

قاجمذيها((.علىهناكالقفةتستمريناوة

المركباترؤيا

أرقيفرأيمتعبيئورفغثوعذت6

والجتلالب،جتلجنيتينيينخارجاتقركبات

أفراسىالأولىالمركجةوفي2.نحاسج!لا

وفي3س!ود،أفراسىالثانيهالمركبيماوفيسئضر،

الرابعيماالقركب!وفب،بيضىأفرا!ىالثافإالقركبيما

للملافيفقلث4.شفمخطوطذ)دثأفراس

"؟سئديياهد؟ما":معيالمتكئمص

وهيئالأرفياليصاءرياخ))هذ؟"فأجابني5

كل!ا((.الأرض!سئل!أماممنخارجةالآن

إلىخارجطالحمرالأفراشيقركبةوكانت

أرضيىإلىال!ثوبالأفراسوقركبة.الئ!رقيأرضيى

أرض!إلمىالبيضىالأفرالميىوفركبة،ال!شمالي!

أرضيإلم!المخالطةالأفراس!وتركبة،*اكرلبا

وطقببخرجحثيخهاوالقوية-7،الخنودب

:الملاكلهافقاك،الأرضيفيلتجوكالذهالت

بنىعلىتدل.اح.:2رج:الثمالأرضة606

أرضإلى8.آر!.بابلإلىذبواالذينإيراثيل

وراءها.خارجة.العبريةفي،الزب

.6آفيالتنىقابلوهيالث!قر:بدبلةقىجمة.القوية:7

اللهأوان.كضبيتصكنأو:.تقيمروحيتجعل8:

تقدماتهميرصلواأوالهيكليخبنواليعودو!المنفيين2صيد

البابليين.علىكضبهسيظهراقهأنأو:15(.،ا.)آ

61187و5

فيوجالتفذهبت.((الأرضيىقيوجولي"اذهبي

"انظر.:ليوقالالملاكفناداني8.الأرض!

روحيتجعلا(حث!ماليأرض!إلىتخرجالتيلمج!

"ءالثئماليأرضيىفئ؟يرئقيم

الثذكاريالإكليل

مما"خذ01:قاك،إلثالرب"كلمةوكانت9

الثي*أهلينويذغياوطوبتاحفدايتدمه

ذايهاليوأفيوأذهث،بابلجمنزجعوااتذين

آلمضةمنهم"خذصفثيا.بنيوشيابببإلى

رأس!علىوآجعفهإكليافىا!وآصنغوالذهب

وقل12،صالعظيمالكامنيوصادقبنتشوع

الرتجلذيلث:القديرالرب2!اؤ!ا"وو!ا:له

ويبنيتحتينستطلعالغضن*آسمهائذتي

وهود!،آاهيكليبيهؤ13الرد!.هيكل

ويكون!صستي!علىسيداوتجايىالجلااصةتحمل

بينهما.يكرنسلاموعها،كرسيهعككاهنا

ويدكياوطوب!الحفداي"يكون"والإكسليل

الرب"".قيكلفيتذكاراصفئيابن،وحين

هيكليناءفيويعضلونالبعيدون2ويجي15

-إليكم،أرسقنيالقديرل!الرأنفتعلمون،لتالز

الرل!صوتتسمعونكنتمإنذ!ثوسييم

السما!يهلإلهكم

،\9-ا،4!اعزرجةالسبيأهلتقدمات؟15

2:.68-96

العبربةةفي.القديمةالزجماتفيهكذاإكليلأ.:11

الملوكية-الكرامةرمزالإكليلهذا.أكاليل

8!.ةر!3ا؟الغصن:12

حين؟.حالم!:العبريةفي.-أ.آرج:حلداي:14

بوسيا.:الريايةفيسخاء.شنيأنيمكن
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الصوممسألة

الميلث،لداريوس!الزابعيما!السمن!وفي7

ينالرابمصفيزكرياإلىالردىكيمةكانت

بيحبأهلوكان2كسلو.هؤاتذيصالثاسعال!مئهر

يئضلواويىجالةورجفقلثشراصرأرسملوا"إيل

والكهتة"الأنبياةولتسألوا3،الردثوج!أماتم

علىنبكي"هل،القديرالرلتتي!بفيائذين

تذزناكما،الخادميىالشهرفيالقيكلىخرالب

كلمةإليفكانت4كثير؟"سنينمننفعلأن

الشدب،لجميع5"قل:تاكالقديرالرلب

السهرفيوتنوحونتصومونكئئمحين:والكهنيما

هل،ستةالع!بعنيللثفي"والس!ابمصالخامسي

تأكلونكنتموحين36أناليصيامكمكان

وتشربونمممتأكلونكتتمأقا،وتشربون

لكم؟لا

الأنبياهألسنيماعلىالرب!ب!نادىماذيلث

آجمنة،آهقةاوزشليمكاتتحين7،الأولين

يسكنونالناسىوكان،خولهاينومانهاهيئ

وستهقها.تجنوتها

السبيبسبباقزد

:قال،ركرياإلىالرل!كلمةوكانت8

كل،لم

بالغدليأحكمواةالقديرالزب!قاكما9"هذا

تعضبى.إلىتعضكم،والقراجتمالرأفةوآصتنعوا

والفريتواليتيتمالأرققةتظلموالا01

الآخرعلىوأحدكميمكرولا،والمسكين

518.عةالثافيتشرينأي:الرابعةالسنةة701

بيتوكان:بديلةنرجمة...إيلبيتأهلوكان:2

وفذا.أرصلراورجالهالملكنديمثراصر)لل

الخاعىالئهرفيصومونهل:الكهنةالوفدسأل3:

ايكلدمارتذكارفيأىسنةكلمن

و8

ؤأداروا،يصغواأنرقضوالكنهم"بالمثمر((.

يسسمعوا،يئلأآذاتهموستا؟وأجمنادا،أكتاتهم

يسمعوائلاالقاصيىكحخرئلوتفمجغلوابل12

برو!4القديرالرب،أرسقهائذيوالكلامالمثتريعة

عنمغض!فكان،الأؤلينالأنببا؟ألسيت!على

القدير.الربورين

همنادواكذلك،سحمعوافاناذيففكا13

كألنفيكالروبع!تعثرئفمبل14،ستمذث!ا

تعدهم،ينالأرضىفأقفرب،تعرفوهالمأمة

الخحدةالأرض!وجعلوأ،عاثدولأف!يهاعابرلا

ضرا((.

بالخلاصالربوعد

ركريا،إلىالقديرالزلثكيمةوكانت8

عكيخرلث:القديرالربلىتاكماهذا"2:قاك

يخرتعظيموبغضب،عظيمةغيرةجمهتون

عقيها.

صهتونإلىمأرجع:الرب!قاكما3"وهذا

اوزشليئمفتدعى،اوزشليموش!فيوأسكن

الجتلالقديرالرب3جتلويدغىالخقمدينة

الئقذسن.

الث!يوخيعود!القديرالربلمقاكما"وهذا4

كل،

كل،اورشليتمساحابفيخيسونوالتجايز

وتمتلى5،أئاييماكثز؟ينغصاةبيلإهواحد

يىحابها.فييلعمونوبنالتىئتينالمدينةأرجالم

المجكلبناءأعبدأنبعد،8-9،ة25مل)2

هذ.علىيحافظونهل2:1118حج(7-9:)4

!اح(!:2)حجالذكرى

؟25:25مل2جدليامقنلثذكار:ال!اءالثير:5

ا-!.ةأ،ار
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ذلككانإن:القديرالرب،قاكمما"وهذا6

يللثفيالشئعبصبمئيما.هذاغيودبفيكجيأ

يقوذ،أ!ماأناعيتئفيغجيئايكون،الأئامص

القدبر.الرب"

صصو،
ساخلص:القديرالرب"قاكما7"وهذا

ضغردبأرضيىوينالم!ئرقيأرضيينشعبي

وستطفيفيسكنونيهموأحية8،ال!ثممسي

إلفالفموأكون،شعئاليويكونون،اوزشليم

والضذقي.بالخق

يشثتاذ؟القديرالرب!قاكها9"وهذا

هذاتسمعونحينالأئامصهذهقيأيلإلكم

الأساسوصغيوتمالأنبيالمبهفاةائذيالكلاتم

لااليومذيلثفقبل01.القديرالزلثتيبليناء

يتقنكانولا،اجرةتقاضواالتهائمولاالبشتر

اثرثلأئي،الضررمينسلايمدخلأوخرخ

اعايلفلاالآنأما11.الآخرعلىواحل!كل

الرب8يقوذ،صالأياميلكفيكماشعبيبقئة

فئعطى،بسلامررغهمتزرعونبل12.القدبر

تدأها،والس!ماةكثتهاوالأرض!ثمرةالكرم

الحيراب.هذ؟جميغالث!عبهذابقيةوأورث

ياصالاممفيلعنةكنتمكما،أنكمويكون13

تكونونكذللث،اسرائيلبيتويايهوذاتيت

ءود،
ولتتشدذتخافوافلااخلصكم.حينبزكة

4ءهص!ص
اسيءاننادمكيرنؤيتوكما14.أيديكم

،ربهـالخنو؟يقوذ،آباوكمأغاطنيحينإليكم

أسوارف!ئلمةأولتذكار:الراجالثوصوم:8091

:الخاصالضهر!وم.البابلينيدعلىأورضلبم

صوم.ح7:5رج.الاجالثهروصرم.ح7:3رج

نأالأئامهذ؟فيفنؤيأعذدتفكذيلث15

لمو
اتخالوافلا،تهوذاوتيمباورشليتمإلىأحم!ين

نأيجعقيكمالتىالأمورهيوهذ؟11

وآففوا،بالخقتعضماتعف!كمكلموا:تعقلوها

ولا17،السئلاملتجلبالغدليضحايهمكمفي

الآخر،علىالواحذ؟قلويكمفيشرأتفكروا

أكرههاثجميعافهذص؟.الزوريمينثحمواولا

الرب"".يقو84

قاك:.القديرالرب"كيمةإليوكانتا

الشهرضوم:القديرالزبفىقاكما91"هذا

سيكونوالعاشي!وال!اجصوالخامسيىيرالرابم

فأح!وا.طيبةوأعياداوقرحاس!رورايهوذالبضب

أ.والسئلاتمالخق

سيأقي:القديرالرب،قاكما02))وهذا

ويسير21،محمينئانيوسئكانأيضاشئعول!

ويقولونالأخرىإلىالواحد؟المدين!س!كان

الزب+لآستعطامتالحاليفيذاهبوننحن:لهم

فيأتي22معنا.فتعاتوا،وجههصوآقاسالقدير

الرلثلآستعطافاأقوياوأتمكثيرونشصعود!

لم،

وجهه.واقاس!اورشليمفيالقدير

يللثفي:القديرالرب!قاكما23"وهذا

،الأتمصسجميعينرجالع!ث!رةيمسيلثالأئام

واح!رجلثوببطرفي،ألسنيهاأختلافيعلى

فشن،معكملأنذه!ب:لهويقولونيهوذامق

".قعكماللةأنستيعأ

أورشليمحصاربدهنذكار:العاشرالشو

.(25:1رر)2
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المجاورةالشعوبعكالحكم

فيالثبىإلىالردتينموحىكلام9

لأن،إقاميهصتوضح!و؟مشقىحذراخأرص

."إسراثيلأسباطكلتهكماالبثتركلللرلث

وضوزالأرضنيللثئتايخئمائتي"حماةوته2

مناعيها.بكلوصيدونش

الفضةكتزتلهاحصناضورتضث3

ها4.المثتوالبعصكوحلوالذهحت،كالئرالب

فتؤكلقدرتهاالبحرفيوتضرلصتمتلكهاال!مسما

وخمرة،فتخالتأ!قلونذيلثترى5.بالئايى

،يضعمها!فتخزىوعقرون،عزيمئهافتخل

تسكن،لاوأشقلون"!،غرةيقالمللثوتبيا

كبرياءعبهلىوأقضي.أشدودقيالغرباةويسكن6

الذبائحدتمواريل7،الرب!يقول،الطسصطتين

بينمنالرح!ىولحمها،أفواههمين

ويألفونلإلهنا،بقتةينهمفشقى.أسناييم

هؤلا2عقرونأهلويكون،تهوذإفيالسمكن

ةصلمص

واحرس!هتيتيفيوانزل08اليبوسيون!كانكما

علىيمزفلاالرب2،يقو،،والمقيمالعابرمين

قاس!وةممابعينىالآنرأيحتأنبعدطاغيةشعبي

.صالآلامين

ببن،دمثقشمالىتقعاراميةهدينةةحدراخ:901

كلللرب.ارأممملكةعا!مةدثق.وحلبحماة

للربآراممدن:أواسراثيلأشاطكللهالئركما

اصرائل.أسباطكللهكما

وصدون:صور.العاصيفهرعلىتقع:حماة؟2

ا!.:23اشر!

3()آصورماعدةانتظرت؟ضعفهامنفتخزىة5

أبم:6(أآأشدود،عقرون،كزة،أشقلون.عئاولكن

الفلسطبن.مدن

.ح14:92اشرجم!5-7

العتيدالمك

بنتياوآهتفى،صحهتوننجنتياإئتهجى9

?ص-ص-و4

بغاو2ئخلضاعادلابأتيلثقيكلثهااورشليتم

أتالؤ!:!آبنيجحش!على،حمارعلرأكحا

،3أنرابمفيالحرلبمرىبعلى!سأقضي.

فتتكقم،أوزشليمفيالمتاليوأقواسيىوالخيل

مينس!لطانهويكونلاممءبال!لامسميكلث

أقاصيئإلىالتهروينالبحر!إلىالبحر

كا:3كا.ثرلأرضيا

الضحمايانجذمالقختوم-غهدياولأجك

فأتو؟12،ف!يهاماءلاالتيالبئرمقأسراكاطلتى

كاالذيقالأسرىأيهاالحصنإلىاررحعوا:لهم

،،?كل-4

ابايىككمانياخبركماليوآرجالى!لهم

ساحنىفأنا13صعقينيلأ،آلايكممنوأعؤضكم

قيس52

واثيز،لهاشهاماافرايمواجغلليقوسمايهوذا

--"4صو

كتيفبواشهرفييرنانبنيعا!صهتونيابنيلث

يخرص!وس!همهعليهمالرب"يظهرثم14.الجبار

يخآ3وينطيقالبوقيفيتنفخالرلثوالسثتا،كالترقي

غنفمغيحاميالقديرالرب؟!ا.الخنولبروابمص

بمينةويتناولوتهاصالمقلاع-حجارةفيروزون

كالخمرص،"اعدايخهمبمإءويشربونأكقهم

احمها3)وكانأورضليمدأؤداحتلأنبعد:اييسيون7:

مع!مفياليبويونعاش6-9(:هصم)2بوس(

--ص.63(:15)يثىإصائيلبني

؟!:2امتفيالآيةمذهستعيرد:9

15.:12بو

يقضى.:الونانيةفي.العبريئفيهكذا.سأقفي:01

من.الثالمملكةأوإصراثيلمملكةعلىيدل:أفىايم

الفارب،الخليجإلىالمتوسطالبحرمن:البحرإلىالبحر

.الأرضأتاصيإلى(الفرات)ضالوومن
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.*وزواياةالمذتح-"كمصاعءبهاوتمتلئون

شعمهالإلهالرد!يخلم!صاليومذيلثفيا6

أرعيمافيفئقيمون،غتمةالراعييخلص!كما

تكونأوفاهاوماأط!يحهافا17.الفريد؟كالحجارز

.العذازىويخمرهاالمتيانينموبجنطيها.لفم

بالخلاصاللهوعد

ص*الربيعأوليفيالمظرالرئ!مقاطلبوا51

الغزير،والمطرالبرونيرسيل)ئذيهؤفالربو

.صلل!هائموالع!ثصبإنسالؤلكلالخبزويعطي

رؤىوالقرافة،الإئمفعايتتهاالأوثانأئا

يكونفباطلأ!سوءحديمثوالأحلائم،!!دة

لاكغتموعاتوأالث!ثحبئتقرنلذيلثالغزاء.

علىالرلتغضصثآشتدأفيوكان3.لهاراعيئ

يهتمالقديرالرلثلأنفعاقتهم،والقاد؟الرلمحاة

فيالكريمةفرستهوسحجعله،يهوذاتيتبقطيجإ

ؤؤتاالراويةحجتريخرج"فمنه.المتالي

كليخرخوجمحة،المتاليوتوصنالخيم!

تدوسون،كالجبابر؟تغاويكونون05حاكم

فرسانهمويقايلون،الأزقيمافيكالؤخلالتدو

فتخزون.

رصأء4

تيتآواخلصتهوذا،-تي!تصاقوي6

ء،،ش،رلم

الرب9فانا.رخمتفملافيإلياعيدهمبوس!.

تنوويكوذ7.خذلتهمماوكأنياعينهمإلهه!ا

قصاع.العبريةفيهكذا:الأعداءدماءيثربون:15

قىونه:أوالمذبحزوايا.7:45ملارج:المذبح

.27:2،92:21خررج

.اح.:9رخ؟أنرايم:5107

يدل:لبنان.الأردنضرشرقيتمنذتجلعادأرض:15

1911اوا01

ينكماقلوبهموتفرحكالجبابر؟،نزأفرايتم

وتبئهج.وتفرحونتنوهمتراهمالخمر.

بالربكى.قلوبهم

لموء!،بكلصو4"8

افتديتهم،لأنيوأجمع!مإليهبماويى

الث!عولب،تينأززغفم9.كرواكمافتكثرون

تني!ممغوتحتونالأتاصىفيفتذكرؤنني

ء-وء،

جمصر،ارضيمقاعيدههم01ويرحعون.

أرضيإلىيهموأجيلم،أش!وزينوأجمعهم

.مكانلهميتسعفلا"ولبنانجلعاذ،

أمواقيالرب،فيضرد!،مضر"بحر"يعمرون

لهمتنخمف!.النهرأعمانوئخففالبحر

،.روصء3

اجعالم012يضرصولجانويزولاشوزكبرياة

قا2هكذا.تسلكونوبآشميما،بالرل!أ!ياء

الرب2.

الطغاةسقوط

أبوابلث،لبنانياإفتغ11

أررك.الن!رانفتأكلء

الحئرؤأئهاؤليرذ2

،"لبنانأررسمقوطعلى

العظيميما.أشجايىهودمار

*نبلوكاباشاياؤليىذ

الواوفيما.غاباييماتكسمرعلى

الزعا؟ولولةصوتها3

!كر:الحبريةفي.اليونانبةقهكذا!ر.بحر:11

مصر.صنوالخروجالأحرالبحرإلىتلمبح.الضيق

01.:ا!اش؟9ة601مز؟21-14:22ر!خر

:باشان.39-:31حزرج:لبنانأرز:1102

ومراعما.بغاباصهااضسهرثجناشربيرةضرقيتقعهفبة
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مراعيهم!خرالبعلى

الأشباليرئيرصوتها

الأرذن.أعاليذمارعلى

اوطة

الغتتمإزعدا:إلهيالزب!قاكماهذا

،تئونئعاولايكوهاماتذتخها05صللذبحةالمهيأ

صزتلمالرب4!تبازكيقوذ:تبيغهاقنكل

لاأنا6عقيها.ئشمقونلازعائهاحثىغنيا.

كل،

بل،الارفيشكال!علاليومبعذاشمق

ورعايهم،ملويههمأيديإلم!البشترساشقم

?4ءصكل

".ايديهميناحداانمذولاالارض!يخخربون

الرب2.قاكهبهذا

ورعيتها،صللذبحالتهيأةالغتمفرعيت7

ف!حبيصت،عص!ودنلمبوأخذت!صالغنميتحايى

ورغيمت،ص!لةالأخرىوستميحت،يعمةالواحدة

الثلائة،الرعاةأزئتواحل!شهروفي8.الغحتم

أيضماونفوس!هم،بهم"ضاقتنفسيلأن

أرعاكم."لايلغتم-:فقفمت9.جمنيسئمت

والمق!ة،فلتئوازيتواروقن،نل!ضثيم!ثفمن

تعف".لحتمتعضهافليأكل

لأنقفنكحترتهايعمةعصاقيوأخ!ت01

"د

الشعولب".صجميعمعقطعتهالذيغهدي

ئحارعيتموهكذا،صاليومذيلثفينئمفى11

أؤب".ينتدبيرهذاأنيراقبوتنيائذينصالغنم

.ااآرج.يمةالقداليونانيةنطهكذا.الغنمئخار:7

بالغغ.أي؟بهمضاتنف!ي8:

20.02هورج:01

عبد.ثمنتمئل:الفضةمنثلاثين:12

خياتط.ثمنليقبضأيغ!اجهوذاأخذها32،:21خررج

.26:15مترخ

12أو

فهاتوا،عيونجكمفيحس!ن"إن:لهمفقالت12

ينثلاثيناجرتيقؤزنوافآمت!نعوا".وإلأاجرتي

في"ألمها:الردتليئفقاز013المضيمامم!

ثمنوفيكريماثمئاالرب"،ببتوفيالخزانإ،

فيوألقيتهاالمضيماينالثلاثينفأخذتدا.به

غصماقيكسترتو14.الرب!تي!بفي،الجبزانيما

يهوذاتين3الإخاصلةفنقضت،ص!لةالأخرى

.!لياسائيل

أدواقيللثفخذإ)عذ:الزب،لنوقال15

ل!ألارضفيراعساساقيملأني16،أحعققراع

?،
يجمرولا،التائيماغنيفتشولا،التفقوديفتما

تحميأكلبل،المتغتيجينولاالمكس!وز،

أظلاقها.وتنزعالغحمص3ينالحثما

الغتتم!يهيلأئذيالأرعزللراعيودل

،االيضنىعييهوعلى؟راع!علىالسئيفلكن

كلالا((.عينهوتيهلتبس!ا؟راعهفتيتسن

أورب!لبمخلاصاقتراب

تنيعلىالرلباينموخىكلام12

وئؤشسنالس!ماءباسيطالرب؟،يقوذا.اسراثيل

فيه:الإنسالبروخ!وجابلالأرضيى

ء?لآلم?
ئي،ايضاوتهوذااورشليتماجغلانا3"ها

صصءكل،

جميععليهاتنزلقهعتتةاورشليتمجصايىيو،ص

حينالوم،،ذيلثفي3خولها.ينالشعوب

328صنةحصلتالتىالقطيحةإلىالكاتيشير:14

)إسرائيلإ.والسامربين)جوذا(أورشلبميمودبين

ترجمة.الربيةإلىبالرجوعهكذا.عتة:1202

الله.عقابإلىتثروهيالكأستبديلة

.6ءأعو؟ي31؟23حز؟ي15ة!2اررخ
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،.ص،،كل
الأرضي،اممصجميعاورشليمعليجتمع

فكل،ال!ثصعولبصيجميعثقيلأحخراأجغلها

اليو،ذلمجثوفي4شتقا.ينثتقيرفعهشع!بم

بالحشدب.ورايهحهبالذفىفيفرسكلأضرد!

وأضرل!،قهوذاتيبعلىساهراعيتيوأتتح

جميغفيقو54بالعص!ا.ال!ثتعولبخيلجميع

قؤةاوزشليملسئكمالبإنقلوبيمفيبهوذاتي!ب

إلههم.القديربالرب2

يهوذاتيحتجميعأجعلصاليومذلذ6"في

فيناركحشتلى،الحطمبأكوامنار.فيكقويد

وعنا!ينعنصف!لتهمونالجنطإ،أكداس

وتثئت،خوليمينالشمعولبجميغاليسار

الزبفىويخقم!7مكانهاءفيبأمالباورشليم

فييغالييثلأ،س!واهمقبليهوذاأهاليساثر

اورشليم.وس!كانداودبيستعليهمالأفتخايى

علىجماتتهالرب!يبسمطاليومذلذفي9

قوكالاينفمالقزيلفيكون.اوزشليبمسئكالب

ملافييثلأماقفمداؤدتيثويسير،كداؤد

نفسييما.اللههثل،الرث

جحدممايىإلىأسعىاليومذيلث"في

وأفيفى01اورشليتممقاجميماإلىالقا؟مينالأقمص

روخ،اورشليتمسئكال!وعلى،داؤدتيبعلى

طعنوةتائذيإلىفينظرون،والرحميماالحنالط

ويتفجعون،لهاوحيايندلصكتنوشابونه

بكر.تهابنعلىيتقخععقيإكمن

أصبأنهالربيعلن.طعنوهالذىإلىفينظرون:01

موتعلىالعبارةهذهتطبقمرسلإ.أحدأص!اببموت

.7:ارؤ؟91:37بوفيالمغ

نهايةنمايمرتكان.الآرا!يالنباتإله:هددرمون:11

كلفيبموتهمجتفلونوكانواالثاء.وفليقومالمرايع

133911و1

عظيفاالنواحيكونصاليومذيلث91"في

محاون.شئهلفي،فدذرمونعلىكالنواحص

غخيرة:يتفيهاعثينكل،الأرض!ؤلنوح12

ناثانبي!توخثميرة،4وهمونساداودتيت

ونسا،وهم،لاويتيمبوغشيرة4.13وهمونسا

العشايروسائر14،ونسا"وفمشممعيوعشيرة

(دأ.لأنفسيهنونساوهملنفسيهاكثيرةكل،الباقيإ

اليومذيلثلافي:القديرالربلوتاكايم

اورشليتموس!كالبداوذتيبلتطهيرتنبوعينفيح

أتطعصاليومذيل!وفي2.والنجاستيماالخطيئةين

تعذ،ينئذكرفلاالأرضيىفي-الأصنامأيمماة

تن!افإذا3.الثجسةوروخهمانبياةهاازيلكما

:وتداةالفذال!وامهأبوةلهيقو4،تعافيماأحا

الربور.بأسمبالزورنطق!تلأنلثتحيا،لن

ىلمص004ء

يتنبا.حينوامهابوةيخظعنه

واحدكل،الأنبياةئحرىاليومذللثفي4

ال!ئ!غرثولتيلتسونولاقنئةإذارؤياةمن

يقو4بل5،النامىيمخذعواكالأنبياء

الأرض!أفلحرجلأنا.يتبيأنا"ما:واحدهم

فيقا64.*صباقيمنذآستخذقنيأحذهملأن

هيئ:فئجيبهم؟يذيلثفيالجراحهذهما:ته

هءص،4ء

"".اح!الببيبفيصهااجبتحراح

الربضمواعج

الح!يفأيها"اشتمق:القديرالرب،وقاك7

مجدو.هيافيمجدون

لأفيأوة.!بايمنذاسخدمنىاصدم130:5

صايمنذأرضاأملك

الأنياءكان.الكاذبةالآلهةأىأحبا!.بيتة6

.18:28صلارج.لهاإكرأثا!دورهميخلضون
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إضرلب.يىفقتيزخلوع!،راعيعلى

عاحاتديأرخ!وأنا،الخيرا!ت-فتتتاذكا!الراقي

س!كايهاثلثاالأرصيىكلقيوينقرضى8.الضغايى

هذادخكفا94ف!إ.يبقىوالثقث،ويهلكون

لمءيرءى

وامتجنه،المضيماضفرواصهرةالنار،فيالثلت

أستجيبوأنابآسمييدعوهؤ.الذهبآمتحان

الربد:يقو3وهو،شعبيهو.أقواساأنا.له

."!إلهي

والأعبمأورشليم

مافتقماالأتم،هـيأقيللرلثيومها41

اورشليم.يا،وستطلثفي:ينلثغيموة

فتؤخذين،عليلثالالم!مصكلالرب!ويجضع2

يذه!ب.2وهبمنساوئغتضحبشعبلثبيولتوئنهحب

منبقيتهمت!نقرضىولاالئيإلىيصفهم

الأمتميللثويحايىل!الرلثويخرج3.المدينيما

ذللثفيتدهاةوئمف4.المتالييومصفيكما

كل،سص"

يناورشليتمقبالةالزيتودإ،جحلعلىالبوم

إلىالثترقييناشيتودطجتلفيثشقةالث!رقي

الج!ليصفوتميل،اجاعظيماوادياالغرلب

غبرؤلهربون5.الخنو!بإلىونصفهالش!ماليإلى

تهربون.!آضلإلىينتهي-ائذيالواديذيك

ظلئيعرياأئامصفيالرلزاليمقهربتمكما

؟3،:26تفيالآبةهذهترد:الراعىاضرب:7

27.:14مر

؟12؟92تث؟7؟6خد؟3:ر!9:8

!2.:2هو!11:25حز؟7:23ار

كفبه.يومأى:للربيرم:101!ا

.اح!:ايؤرج

أورشليم.شرقييقعأنيمكنمكمان.آصلة5

14أو

العذيسينوج!عإله!سمالرب9يأتيثئم،يهودا

معه-

تز!بلنوهـ،يكونلااليومذيلثوفي6

ولاتهنهاالاواحد،يوتمويكون7وجليا.

تحاثر!ىأما.الغروبجمنذنوربل،ليل

اليومذللثفيوتخرج8!الرثجمندفجثمهذيك

كلكلةيركلكل

الشرقنيالبحرإلمطيصفها،اورشليممقحيةياه

وثيتاء.ضيقاوتدوم،الغربىالبحرإلىرنصفها

ىص

فيكون،كلهاالارض!علىمكاالرب!وي!صن9

الىالأرض!وتتحؤل01.واحاوآسمهواحدرب!

كلهدص!

اورشليتم،جنولبفيرمونإلىءتجئغببنستهل

د،وء

بابين،م!طيهافيوثثبستاورشليموترئمع

بابطوإكالأؤليالا!بتوصحعصإلى*نجنيامين

قعاجمرإلىحننئيلبرجصوينالزواسا،

بأمالؤ،وتثبتااورشليم"وتسثكنالقيلث".

بعا.منحرامفيهايكونولا

الزب!بهايضرد!ائتيالضربةهيوهذ؟2؟

كل!ص+-

اورشليتم:لفحاربةتجندواالذينالشعولبجميع

أرجيهم،علىواقفونوهمتذولصلحومهم

تذودثوأل!يتئفم،شحاحرهافيتذولثوغيونفم

ينبهمتنزلاساليومذيلثوفي13.أفواهيمفي

يدالواحافحمسيلثشديا،آضطرال!الزلت

ئحاليلبأيضاوتهوذا!04عقيهاوتشذالآخر

رمون+أوضليممنالئمالإلىكما5تجحد:جغ:01

برمنافرقيالثمالإلىكمأ5ونبعدالففيتقع

الأسوار.!9شالثطليةالجهةفييفع:نجيامينباب.سبع

القم9في:حنميلبرج.الغريةالجهةفي:الزوأياباب

1)حديقة.أو.الملكمعاصر.المدينةمنالشرقيالثمالي

!"لأ..المدينةقي"جنويى4(:25مل)2الملك



145911زكريا

،صلم
خولها:ينتمص19ءجميعثروةوتجمعاور!ليتم

عظممه+بكثووالملاب!ىوالفضهالذهب

وال!غلبالفرس!الضربةتللثتنزلوكذطث15

فياثتيال!هائمصوسايروالححايىوالخقلى

.الغدؤ"ئغسكراب

لمص16

الاقيمجميعينالباقينكلويجيء

اورشليمإلىويصعدوناورشليمهاجموااثذين

القدير،الرلثللقيلثلتسجدواسنةتعدستة

لاائذينجميع7؟أماالتظاذ"عيدؤليغثدوا

،ء

اوزشليتمإلىالارضيىاقمءينيصقدون

عتيهمينز،فلا،القديرالرب"للمللبلتسح!دوا

ولاتصعلألاكانتإن،مضروأمة18.مطر

.31آرج:15

الحريففييعبدونه.القطاتعيدأوالمظالعيدة69

الأقتمالرب،جهايضرلثاثتيالضربةتنائها،تأقي

القظالور.عيذليعئيدوايصعدونلاائذين

اثذينممص9اصوجميعيضرعقال!هذا91

.المظالعيذلسعتدواتصغدواولمخطثوا

أجراسيعليكتسباليومذلكفي02

فيالقدوروتكون،االلرلت"فدس!:الخيل

بل021المذتح-تمأمالمصاع-كاهرةطاالرب"تي!ب

ئدسئاتكونتهوذاوفياوزضليتمفيمذبىكل

ويأخذونيأتونالذابحينوجميع،القدير-للر!ا

تجيبفيتجثارتعايكونولا،فيهاويطئخونينها

ص.اليومذيلثلافيالقديرالرل!

منالمصنوعةالخيامأوالمظالفيأبامثمانيةويميون

الخر.أكصاق



ملاخي

المقذمة

علىالزمنمنقرنحواليبعد،مقالخامسالقرنمنالأولالق!عفيملاخيكئابدون

بنيجماعةعادت.مق538سنةالىالسادسالقرنبدايةمنذبابلفيالمسبيينيوذابنيرجوع

سنةخمسيناوثلاثينوقبل.عزيمتهاوفزتاللامبالاةفيسريغاغرقتلكنها،المنفىمناصراثيل

إمبنأورشليمهيكلبناءوأعادواحجاينداءفلبواالمنفىمنالعائدونتشجع،ملاخىنبوءةعلى

إصلاحبعد.زربابلالحاكمسلطةتحتوطنيبتجدبدضاعالأمللكنم(.ق515إلى052

!ا64-:11العبادةشعائراهملوا:والأخلاقيةالدين!يةالحالةتدهورت،44(0سنة)حوالىعزرا

لرسال!ثم؟أمناءعادوافاانحطالكهنةمستوى.ا(ا6-:)3تقدماتهمقربواحيناللهوخادعوا

إلىملاخيالنبيدءهذاكل.(-16ا:)2لهاللهأعطاهاائئيالشريعةيحزمعادمماوالشعب

وقرب،(-هأ:)1اللهبمحبةإياهممذكرا،جذريتبديلإلىودعوتهموالشعبالكهنةالقاظ

سيرسلاللهأنللشبالنبيهذاوأعلن13-24(.3:،3:!ه،17)2:ومجيثهدينونته

ملاخيوعدلوقاوإنجيلمىإنجيلفيقرأوااثذين230(:)3إيليامثليكوننبئاا(:)3رسوله

؟أ-13ا:)ش!17المسيحليسوعالطريقأعدائذي،المعمدانيوحنابظهورربطوههذا

17(.:لوا

لاستقبالالمؤهنةالجماعةفهيأ،أيامهفيوالأخلاقيالدينىإلانحطاطبشدةملاخيقاوم

؟الدعوةلئينافهلأ،الزلثلقاءإلىاليوميدعوناكلام!زالوما.الرلث

لشعبهالربمحبة

كماإسراثيلإلىالرلثكيمةهذه

:4ملاخييسالزعلىبهاأوحى

"كيص:فقلتم.""أحتئتكمةالزب!قال2

؟*لشقوقيأخاعبسو*"أتا:فقاكأحتئتنا؟"

ملاخيتنبأا(:3)رجالرصولأىملاخية؟.ا

إلىنحعياو!ولقبلأى،مق06،-"48سنةحوالى

اح(.:انح)رجستةثلاثبنأوبعشرينأورضلبم

اصرائلبنىأعداء،أدومبنيجدهوعي!وة2

وجعلثعيسو*وأبغض!ث3تعقولتفأحتئث

!.البر،لهلذثالبوييراثهدخرائاحباتة

كلص!ء!ء

ذفلنا،"تضنت:عيسوتنوالادوميونقاك4

الرب"يقوذولكن:الخرايبآونبنيسنعوذلكننا

أهللهم3فيقا،أهدموأناتبنون"هم؟القدير

.15-01عو؟4:91يؤ؟137:7مزرجاتفليدي!.

ح.12:4هورج.اسرأثبلبقجدموبعقوب

الرمولبولسيوردعي!و.وأبغضتيعقوبأحببت:3

.6-9:16روفطفطاويش-الآيةهذه

-6911-



ا79؟2واملاض

إلىعتيهالزبلمغضستائذيرالثتدبالثعر

الأيلإكا.

عظيما"الرب!؟وتقولونعيونكمفترى5

".إسرائيلئخوموراءفيماحى

لكهنتةالربتوبيخ

،أباةيكرمالابن)ا!القديرالرب!تاك6

فأين،أباأناكنتفإن.سمذةيكرموالقبا

أيهاضهاتتيفأين،اشاكنثوإن؟كرامتي

كي!.وتقولون.أحميتحتمروناثذينالكهنة

علىثقربوننكمبأإحتقرئموة7؟أسظثأحتقرنا

كيص:وتقولونتجسئا!.خبرامذتحي

الرب"ممائدة:بقولكمتخستموةنخسناةأ

أيرالأعرقيأوالأعضىقرئتمإذا8.محتقرة

نإشترا؟ذللثيكونأفلا،ليذبيحةالسمقيتم

ترخأوعنكمأفيرضىيحايهمكمتربتموة

القدير.الربدقاكهكذا؟!شأبمم

لتجناللهوجةالكهتةأيهاآشتعطفر)فالآن9

لنا.تجرىماويستيكمأيديكمينعقينا.

ايقو0:4؟شأبممالقديرالربديرخفكيف

لاحئىقيكليأبوالتيغيقمنفيكم"ليت

ولا،يكمليص!ترةلاعتئا.مذمجينارئويدوا

ممثمرقي"فمين.أيديكمينتقلإمةأرضى

دل!،تمص11فيعظيمآحميتغربهاإلىالشمسي

تقدمةوئقربةالتخوزلآحميئحردقمكالإكل

الرب4أنا،الأقمصفيعظيمأعيلأن،6طاهر

ائريعة.متطلباتبحبيقذململأنهنجىالخبز7:

.21!15تث031-22:17لا،8آرخ

بكهته.ولأبالربيليقلا:أيمبوذطعامثمر!ها:12

فيمكانأيفيلاويمعالعهديذكرلم:204

ماثدة:بفولكمفذئستموةأنئمأئا12.القدير

."قنحوذهطعاموثترتهامنخسةالربه

ينتجئنا:"تفولون:القديرالزب؟وقاك13

بالمغتض!بتجيئون.عليوتتأففونكقيما،هذا

أفأرضى.لمماتقإمهبوتهوتقرصوالس!قيمصوالأعرج

ماكلأكلملغون1،الرب!؟أنا.أيديكمينابغ

ماتهويذبحللرب"ظيجيمافيسليماذكراينذر

عظيم،ميلثالقلىيرالرب؟فأنا.عيبفيهيكون

ء،.الأممبينمهي!بوأحمي

الوصيةهذ؟الرد!ينإليكموالآن2

ئبالونولاتستعونلاكنئمإندا2:الكقنةأيها

كل4و،?دو55
ارجمل،القديرالزبانا.لا!تجداتعطواان

إئيبل،لعنةبرحممكموأجعلالفعنة"ر

أمنغأناها3.بوصئتيئبالوالملأنكملعنت!ا

فيئل،بمالرئلوجوقكموأرميالررغكنكئم

فتعلمون4،عنيوابعاكم،أعيابكمصذبائح

عهديليثئتالوصيةبهذص؟إليكمأرسف!تأني

للحياهمغةعهديكان05،أبيكملاوىمغ

فخاقني،قنيليخاذعطيئهمافأ،والئلامص

ولاقميمافيكاتتالحتقثريعة6.آحميوهالت

والاستقامهبالس!لامصمعيسار.شقتيإفيتجوز

هزالكاشقتا07صالإثمغزالناسرينكثيراوز؟

لأنةالش!ريعةئطقثقيإوين،المعرفةتحقظال!

."طالقديرالزل!رسو3

الكهنةمجصرويخفةالذىالواقعيوافقالحهدهذا.اتوراة

!لاويببفي

.احأ:2حجرج:7
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الآنفحدئمأنتمأما":القديرالرب4وقال8

يرتابونالتاصيينكثيراوجعلتم،الطريتيغن

أيها.أبيكملاو!عهذوتقضتم،ال!ثريعيمافي

جمنذسايلين-منبوذينأجعلكمأيضافأنا9الكهنة

طرقي،تحفظوالممابقذر،الشئعبصجميع

".أحكايكمفيوذاك-هذاوحاتيتم

الشبخيانة

واحدإلهأقاواحا؟أل!كفنالناأقا"أ

غهذمذثسمابالآخرالواحاتغارفيماذأخلقنا؟

فعملوابالرل!يهوؤابيتغدر1؟آبائنا؟مغالله

+ء"،

لا.فهما،اورشليتموفيإسرائيلارضيفيالرخ!

بنابؤترؤجوافأحبوا،ثهالرلثضلإشذنسوا

مسايهنينالرب!افسيقطع2غريبإ.آله!

وأكانبسيذاهذا،يفغلقنكلتعقولت

القدير.الرلثإلىتقلإمةقرلتأ؟نهولو،ص!مودا

الرب9مذبحعغمرثم:فعلتمأيضاوهذا3

إلىتلتمتلالأنه،والئحي!بال!كاءسبدموع

أيديك!ا.ينبههاترضىولاتعامقالتقدميما

كانالرلثلأن:لكمفأتو،؟لماذا:وثقولون14

بهاغدزتاثتيضتبايلثآمرأ؟وتينتينلثساهذا

2.الوفاعلىعاهذتهاالتيوالمرأةقريتتلثوهيئ

لهواحذاكاثتاينكماخلهائذيالدوهؤأتا15

الواحا؟الكائنهذايطلمبوماذا؟وروحجحتا

يغازولافآحذرواالتإ.ينتهتسلاتطفبإنه

قاك،"تطتقأبغضنفقنا6.شبايإبآمرأ؟أحا

العئص.يباسنيلتسى،إسرائيلإلهالرب"

المقدسة.الربثراخدنوا!أوالربمقدسدنعوا:11

والعنف-الطلاقأكرهأناأو:.فطلقأبغضفنة16

.01؟11ت،04:3ايقرج:301

القديرالرلثقاك.تغارواولافأحذروا

!ت:وتقولونبكلامكمالرلثأتعبتم17

الث!زيفغيكمنكل:بقولكمأتعبتموه؟أتعبناة

بقولبهمكا.؟أو،يسئروبيماالربورنظرفيصالحفهو

.--"؟الغدليإلهأين

ا:--ا،القضاءيوماقتراب

ارشلأنا"ها:القدبرالرلثوقاك!!

يأتيماوس!رعان،أماميالالريقفيهتىرسولي

الحهدورسولتطبونهالذيالرلتهيكيهإلى

ترىفقن2آب!.هؤقا.ت!ترونبيماائذي

فهؤظهويى؟؟جمنذتث!توقنمجيثيما.يوتمتحتمل

القصاو:كص!ابودبالمقخصينايىمثل

فيتقي،ويتقيهاالمفةيمخم!كقن3-ويجيس!

ل!قرببر)والمضيماكالذهبويصفيهملاويبني

تهوذاتقدتةفتكونكل4.صادقينللرلثالئقدمة

ص،2

السسالفيماكالائامص،للربعربوناواورشليتم

القديميما.والسنين

شافذاوأكونلأقاصبتهمجمنكم5"وأتترل!

رورا-!والحالفينوالفاسقينالعرافينعلىعليما

صء2ء-كل

والأرفلةاجم!تهفيالاجيريظلمونالذينوعلى

يخافوتني،ولاالغريتتضذونواتذين،والتتيتم

القدير.الربفىأنا

تجاياأنتمولاأتغثر،لاالزبفى6"فأنا

غنهـكتمآباثكمأئامين7.تكفون،يعقوقي

أرجغإلي%رحعوابها.عملتمومافرائضي

ا--االمخادعمثالهوبعقوب:)الحفيقيين(يعفوببنى؟6

ا-!-قيرونوأبناؤه3-4(:12مو؟27ت43)اش

بحذ.قنمالميقوببنووأنتم:بديلةترجمة8.آرج.أثره
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كيص:وتقولون.القديرالرلثأنا،إليكم

فأنئم؟اللةالبثترأتسل!ث:فأساثكم8؟نرجغ

!حلبتمونيسلثناذ؟ماذا:وتقولون،صحقجضموني

على،عقيكماللعنة9.والت!قدمابالعشور

جميغ"أهاتوا.تسلبوتنيلأنكم.كلهاالأفه

بيتيفيوليكن،القيكل!اليتيبإلىالعشور

تروا،القديرالرلثأنا،بذيلثجربوقي.طعام

وأفيفءال!طنوافذلكمأ!جلاكنثإ!

غنكم"وأمتعلها".خضرلاتركةعقيكم

لكميكونولاأرجمكمثيمرتف!يافلا،الآفة

جمغفئهحئكم12.الحقلفيعقيماال!صئم

ص-

مستر؟((.أرضنتكونأرض!كملأن،الاقمص

القدير.الرلثتاكهكذأ

بالرحمةالربوعد

بكلايكمعلي)اجرتم:الرلثوقال13

تكلمتم14؟عقيلثتكلمناماذا:وتقولون

جفطافيالمنفعةوها،باطلةاللهجمبادة:قائلين

القدير؟الرب"أماتملومكل،بلاسترناوفيشعائرة

2،العداهماالمتجبرينأننرىونحن15

اللةيجربون.تنخحوناتذينهئمالث!روفاجلي

وتمجون".

مغالواحا،الزدثخائفرخطمآوهنا16

كتت.كلاتهموسيئالربدوأصغى،.الآخر

للقيمامشتخدمكانت:(أغلةاعثر)أوالح!ثور8:

.العبادةبث!عاثردوفافيقومونالكهنةبمعيثة

التىوالخيراتالمطر!أكط.لهاحصرلابركة:15

،28:2،12تث؟4ة26لارج.ترافقه

.26ة34حز

الحدادشعائرمنقموهو،بالحزنأو.لومبلاة14

لليركة.وطل!االتوبةعنشيراوالصوموابكماء

يقارونواتذينبخايفي!ئذكرةكثائاأماقهالرلث

لىل!صنونهؤلاء":المدلرالرلثو!ال017آسمه

سر4،

يشميئكماعليهمواضمةت،صالاممتسجيليوم

ويعودون18،يخدمهالذبآبنيماعلىالإنسان

يعبااتذيتين،وال!ثثريرالضذيتيتينيقثزون

83.يع!الاواتذياللة

الوبيوممجيء

+ءوص!ء-91
يحرويوم))سيايى:القديرالرلثوقال

فيكالقش!الشئروفاجمليالمتجترينجميعفيه

ءص،!ؤ

لاحتى،يحز!ن-اليومذلمجثفي.المتمدالتنويى

أيهالكمؤلشرق02.قرعولاأصللهمتبقى

أجنحمها،قي2والمثتفاالبرشص!ىلآحميالمتقون

القعلودإ،كالعحوليوتمزحونفتسرحون

أخايصبتححترمادوحئمالأضرازوتدوسون92

الرب4أنا،عمابأعقل8يوتم،أقدامكم

القدير.

التيعبديموسىشريحة22"آذكروا

تنيصجميعإلمطحوريت!هفيبهاأوضيته

أناها23وأحكائاءفرائفىلتكون،إسرائيل

يوممخيءأنقبل،ورالنبيإيلاإليكمارس!ل

معالآباعفيصايح"2.الرهيب-العظيمالرل!

وأضرلت2أجييئلأ،الآباشمغوالبنين،البنين

."!بالحرومالطالأرض!

تحتاخرىترجماتفيوردت24-91الأعداد:18

ا-6.منالراجالفصل

.أح5!أيؤر!تيوم:21

سيناء.جبلأو.حوريب؟22

17-31؟ملارج:النبيإيلياة23

ا-13.ة17مت

24.1:17؟ر!لو
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السبعينيةالترجمةمنأليونانيةالكتب

،باروك،سيراخبنيشوع،الحكة،!)يونانيأستير،صهوديت،طوبيا:التاليةالكتبإن

المكابيين،،والتنينبال،سوسنة،الثلاثة)الفتياننشيديحويائذي()يونافيدانيال،أرميارسالة

الئورأةتؤلفكانت،القديمالعهدأسفارجميعمعكلهاالكتبهذه،الثانيوالمكابيينالأول

تبل001-255حواليوضعتالترجمةوهذه،اليونانيةإلىالمترجمالقديمالعهدأوال!بعينية

المسيح.!لاد

إلىانجذبواالذيناليهود!رمن"الله"يخافونالذينوبينالهودبينالترجمةهذهنصانتشر

يمكنناهذاضوءفي،+ال!يهوديةالديانةاعتنقواماأفهمرغم،القديمللعهدالساميةالأخلاقيةالخعاليم

اليهودبينانتثارهمفياليونايةالترجمةهذهيستخدمونالمسيحيينجعلائذيالسبنفهمأن

منالجديدالعهديقتبسهاائتيالعباراتمعظمأنالحقيقةوفي.الأمبقيةوبينبالونانيةوالناطقين

الزجمة.هذهمنهيالقديمالعهد

القدبمالعهدفبالموجودةوالثلائينالتسعةالكتبهيقانونيةاليهوداعتبرهاائتيالكتبإن

تماماالوأضحعيرمن.السبعينيةالترجمةإلىاضيفتاتتيأعلاهالمذكورةالكتب!يروهيالعبري

حولاتفاقلاكذلكقانونيةمحعئاوالثلاثينالتسعةالكتباعتبارعلىفيهاليهودأجمعإثذيالزمن

الكت.هذهقبلتأساسهعلىائذيالقانونتحديدفياستخدم!اثتيالمقاييس

بعد59عامحوالىواللاثينالتمسعةالمقدسةبالأسفارقانونيةلائحةتثبيتجرىلكن

تبلواسعبشكلمنتشراكانوقانونيةمقدسةالكتبهذهاعتباربأنللاعتقاددليلوهناك،الميلاد

بكثر.الحارلخهذا

موضوعأنفيبدوالقديمللعهدالسبعينيةال!رجمةإلىالمضافةاليونانيةالكتبجهةمنأفا

جيرومذلكعلىيدلكما،الميلادبعدالرابمالقرنقبلالمسيحجينبينظهرماالكتبهذهقانونية

القديم.للعهداللاتينيةترجمتهفيمنفردقسمفيالكتبهذهجعلائذي

تقدملأنها،أهميتهاحولعامااتفائامقدسةاليهبهذهيعتبرونلاائذينالمسيحيينبينإن

القرونفيالدينيةوممارساخمهموعبادتهموثقاف!تهمحياتهموحولالهودتاريخعنالمعلوماتمنالكئير

والاجماعيالتاريخيالوضععلىللوتوففرصةتوئرهيولهذا.مباشرةالمسيحظهورسبقتاثتي

وعفم.المسيحفيهعاشائذيوالحضاري

رومةفيالمسيحيينوحدةسروأمانةالمقذسالكتابجمعياتبين6891سنةاتفاقوكان

القانونيةالأسفاربعد!اليونانيةالسبعينيةالزجمةتحويهاأالتيالثانيةالقانويةالأسفارتجعلبأن

الأللى.
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طوبيا

المقذمة

اسائيلبنيمنعاثلةعنيخبرنا،وتقويخبرشعبيبشكلطوبياوابنهطوبيتقصةتبدو

هذهأصابتأئتيالنكباتورغمم(.ق)722السامرةدمارقبلنينوىإلىالاشوريونأخذها

رانائيلالملاكذنكعلىوساعدهما،ال!دوديةالشريعةفرائضحافظينوابنهطوببتظل،العاثلة

.الإيمانفيإخوصهماأحدبشخصتدخلائذي

علىليبقوايتبعونهاحياةبقواعدويذكرهم،المتغربيناليهوديشخعتحليئاطوبياكتابيقدم

عاشفإن.اللهإرادةبحسبازواج،الغريبخدمة،والصلاةالصدقة،الوالدينإكرام:إيمانهم

بيغ3،يعيشوناثذينالوثنيةالشعوبوسطهويتهمعلحافظوا،المبادئهذهبحسباللهشعب

إليه.يحتاجونعمدمااللهعونويستحقون،أمناءأبرازاوظئوا

اليونانية،المخطوطاتمعظمفينجدهاقصيرةنسخة.نسختينفيطوبيتكئاباليناوصل

هوالقصةبطلأنوء.القصيرةبالنسخةأخذنالكننا.السينائيالمخطوطفينجدهاطويلةولسخة

طوبيت.كتابلاطوبياكتابالكتابفسفيناعنوائاطوببااسمعلىأبقيناأنناإلأطوبيت

طوبئ!لبنطوب!ثالسئفرهذاكتب

غشيرينجباعئيلبنيعدوئيلبزحنانثيلبن

عهدفيسئبي2*ءنفتاليس!ئطفيكسائيل

صص.،

وهيئتشبةمدين!تيمايناشوزمللثانيماصر"

نوقالأعلىالجليلفيتفتاليقابشنجنوب

عسير.

خ.91:32يثىرج؟نفتالمطة101

أشورملكالخامىهوشلمنمراينماصرة2

طوبيتسيرة

كلوالغدليالخقطريقطوبي!تسقلث3

قويهتنيإلىالإحسانيكثيرفكان،حياييماأئامص

أرضفينينوىمدين!إلىمغةجا"وواائذين

ص043

ارضيىبلادهفيكانرحين4.الاشوريين

بمنتفتاليس!ئطهج!ر،فتىتعذوهو،إصائيل

شكسفهإن92؟15كل2يقول)746-722(.

أشور.إلىنفتالمطأهلسبىالثاكفلاعر



طوبئاأ

أسباكاأجمعتاتتياورضيئعشإسئهلمفيهم

للجباد؟!ئقذسةمدينةأختيارهاعلاشرائ!يل

وكرص!بنيائذيالهيكلفيصالذبائحصوتقديم

الأجيالي.مذىإلىللعلي

أورشليبممدينةقجرواائذينجميعوكان5

طوبيتإليهينتسض!ائذينفتاليسيظومنهم

ولكن7.6.لعلالإل!لعجلالذبائغيقذمون

4،

فياورشليتيإلىيذهحثكانوحذةطوبيآ

شعبعلىأيد"لة"فريضةكانتاثتيالأعياد

صوفةخريماغنم!وأعشارغلتةوئقائمإسائيل

أبديعلىالمذتحصإكيقامهاوكان07ترةلأولي

يماالأرلالمستمتقبماوكانهرونتنيكقتإ

الزب"يخامونائذينلاويبنىإلىغليهمنتبقى

،ر

إلىويذصثالثانيالمسمويبيغ،اورشليمفي

ء/ص-رلم

بالقسمويتصدق8،هناكل!ينمقهاورشليم

لمصت

دبورهوصييمابح!بالمحتاجينعلىالئالث

يتيماي!.وتركهماتائذيلأبييماجائه9

ينأمرأةتزؤقيرجلاطوبيثصازولفا

طوبئا.سماةإبنالهفولدت،حنةآسمهاعشيرته

،نينوىمدينهإلىوآيييماآمرأييمامغس!بيئولضا01

أطعم!مقيأكلونوأنسبائهإخوتبماجميعكان

كاننهلأا2هطوبيتعداما".الغريبهالأتمص

كرامةالعليفنخه13قليإ.بكلاللةيذكر

؟ا5-أة12نثرجةمقدسةمدينة:،

32.36،،13ةااملأ

12:26-33.ر!امل4-،ة

.16:16تثرج:إسرائيليثعبعلىفريضة:6

22-92.:14تثرجالعثور.تقديمة6-8
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طوبئاا

ورئيسنأختاميما"وحاملهالقيلثساتيئأحيكار

ته،معاوناأحيكارفعتنه،أموايهومديرحاشيي!

أخيإ.إبنكانلائهكلذيلثفيغرابةولا

بالعمىطوبيتإصابة

والنحقبيييماإلىطوبيحثعادولضا2

الع!ئ-عيديأقاتم،طوبتاوآبي!حنةبزوجييما

ستبعةمدتهمافاخيرةومأدبةآحتفالأوأقاتم

كثرةورأى2المائد؟إلىجلسىوحين.أسابيح

تجاةفقيرأ!بوآدعاذه!ث":لآبييماقاكالطعامص

فيأناوهاالرب+،يذكرتزاللاقوجمناتنيين

،1(ركأنتظا

لأبييما:وقالعادثتمطوبئافذهحت3

تقتولأ!مناتنيينواحذاألىياؤجذت5

05صص4

ناقبلطوبيت"فنهفن".السوقيفيوملقى

ليدفتهاغرف!فيوخماهابالحثهوأتىطعافاتذون

رجغهاخبأأنوتعذ05"ال!ث!مسي!!تعذ

مكتثما،طعاقهوأكل*وأغتسلبيي!إلى

هـأعيادكمتفقازعاموص!بيماتنبأماوتذكر6

ئواحء".إلىوأفراخكم،نحيبإلىتتجؤك

وحقزدهستالئممسىغاتبأنوتعذ7،

جيرانهينهوسخير8.الحثةفي!ودفنقبرا

وق!ؤينشبئا؟الرجلهذاتخادثألآ":وقالوا

رؤرض!-الأخام-احا:انحرفيةالملكطقية22

5:ا!.

حصادبدايةفيبهيحتفلون؟الع!نصرةعيدةا20
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21-ت23رجلا

و2

هذاب!ببيقتلوةأنينخوفاهرل!قصيلأ

جديد((.+ثيعاودةهؤوهاالعتي

زجغالحثةفيهادقنائتيالليليمايللثوفي9

الي،الاحائطجايبإليييناتموآشلقىبيييماإلى

نأتعقميكنولم01.قفتوحنيزعيناه!تألكن

يرازمنهفوغدوري"،طايرعشىالحايطفي

وعتثاباليافيبصرةفغطىعيتي!فيطري2

نأإلىيعيلةأحيكارفكان4،الأطماعالخه

.،المايعم!إلىرخل

يدو"لةأشغالأتشتغلآمرأئةحئةوكانت"

مستخدميهاإلىتنجزةماوتسفم13لإعاليه

مستخدموهاأعطاهاومرة.أجرتهاينهموتق!ف!

إلىبهجاءتولما013أجرتهاعلىعلاوةجدئا

مىفى،صء

طوبي!ت:نسالهابالثغاء،الجدياخذالب

فأعيدييماتسروفاكانإذا؟الجديهذاأين"ين

".شسروفاشيئانأكلأنخراملأثةأصحابيماإلى

علاوةالجدممبهذا))أعطوني:آمرأتهفأجابثهلم14

فأمرهايماقهالمطوستاولكن".أجرقيعلى

يعقيهابالخحليشعروهؤأصحاب!إدتعيدةأن

وجهه:فىصاحصأنإلاثهاكانفا،هذا

نرىالآن؟الصالخةوأعمائلثصدلحائلث"أين

ينها"1(.أستفذتمما
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طوبئا

طوبيتصلاة

بكىطوبيسآ.علىالحزنفآستولى3

كلالز!،أهاعادلا2"أنتقايلأ:وصفى

وأنالرنآذكرني03وخقزحمةوفئيلثأعمايلث

علىولا،وخطاياىجهلىعلئعاقئنيولاإليئ

لمحين4أماتلثآرنكبوهاائتيآبائيخطايا

والس!ئيالنهبصإلىفأسلفتهم،أوايركيطيوا

الأممصجميعفيللعايىقثلاوجعلتهم،والموب

نأربرياللثأعتر!ثوالآن5.فهاتستوااتتي

فيمجقوأنلثكلها،صادتةأحكاملث

لملأننما،آباروخطاياخطايايعلىمحاسبتي

أماملث.الخقسبيلشسللثولموصاياكتحفط

تيتلثبل،للثيحلوكماعامفنيرب"ياوالآن6

إلىتجستديتنحلحئىروحيبآنيزاعصنأئر

تعذالحيا؟جمنأفضلالآنجمنديفالموت.ترالبم

إليوجهت-اتتيالباطلةالتعييرابشماعي

بخلاصيرب4ياتفر.عميتيخزلغفيفاعغرقتني

لا.الأبدئإالراحةإلىفأذقتالثعاسههذ؟ين

لي%فقسلفالموترب؟،يا،عنيوجقكتحؤذ

.!صالأوجاعين

لمماوةتعاسة

ابنةسازةأنذاي!صاليومذيلثفيوحذث7

هيش!تالمادأيينمدينةأححتافيرعؤليل

كروجتلأئها8أبيهاجواريينتعييزاأيض!ا

يقتلهم،أزموداوسىالإبليمم!كانيىجالىس!عة
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تعلمينألاداةلهاقلنإذعقيها.دخوليمقبل

أزوأجستبعةللثكان؟أزواخلثختقبأظث

تعاقبينافلماذا9،ينهمواحدآسمتحمليولم

نرىتدعيناولاييموألحنياذهبي؟صرتهمعلى

((.العاتيمفيآبنةأوابتالث

حزتتالكلاتمهذاسارةستمغتفلما01

لكت!،3ف!يهانجنتيعلىعرستإئهاحئىاجا

دإذا،أبيجمندوحيدة"أنا:وقالتتأملت

شتيخوختهوأنزثتالعاريهلجقنفسيخنفت

القبر!".إلىبحزد!

ساوةصلاة

2!،الث!بافيإلىؤوجههاصلت"ئثم

إلهي،الزب4أيهاأن!ت"تبازكمت:فقالت

ومكرئامبازكاالمجيدالقاوشآسمكوليكني

الا!ر!مذىأعمالثلكولتسعغ،الأبدإلى

?0!ء4"
ا:واقو4تعينياتجهإليلثالربدإيهاوالان12

ذلأيكيثلأسمغلاحتىالأرضيهذهينخذفي

ماأنيربلىياتعقئمنأنت49.أخرىمرةالتع!ير

أرفيفيأبىاشتمولااحميدنستولا15زئي!ت

!كلهوارثولا،أبيوحيدةوأنى،سبيي

أحيا.ولأجيهيتزوخنيءتسيبأوتريسبولا

إذأوليهنأحيا؟فلماذا،ماتواالسمبعةأزوأجي

بعفنإليئفآنظز،الآنموقييرضيلثلاكان

تعذ".التعييرأسقعفلاعليئوأذمقال!ث!يء

لمجلا؟العظيئماللةآستجا!تأد!وكان16

موخهضالثمباكأنيحنيهذا.الثاكإلىووجهها:11
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طوتا3

ليشفهما!رأفائيلملاكةفأرسل17مغاالاثين

عينيغنالبياضغشاوةفيزيل،يعانيايهيما

بنيبطوبتارعوئيلآبنةسارةويزؤقيطوبي!ت

فئ.!هأزموداوسنالإبلينيقئذأنتعذطوبيت

الث!فعة*بحقلطوبئاتكونبأنأد!

التي!بإلىطوبيثفيهاعاذالتياللحظةفي

التيالعلياالغرفيماينرعوثيلآبنةسارةنزتت

فها.تصفيكانت

لابنهطوبتاوصايا

طوبيتتذكرأ!اصاليومذيلثوفي4

راجي!نينجباعثيلجمنذأودغهاهائتيالمضة

،الموت"تمنيتينفييما:فقاك2،بماداي

نأقبلبالوديعةأبنيطوبتاأخيرلافلماذا

آبنييانت،إذا":تهوقاكفآستدعاة!؟كاأموت

ولا،وايذتلثأكرئمكذيلث،بكرامهنأدفني

كلفيأطغها.حيايهاأئامسكلصيتيفيتتركها

أنهاآبنيياوآذكز4،خزئهاولا،تعملما

فيوأنتأجيلثينللأخطايىكثيراتعرضت

قبرفيجانبيإلىفآدفنهاماتتومتى،أحشاثها

حيايتثأثامكلإلهناالرلبوآذكر05واحد!

صءص

كن،وصاياةتخاي!ولاعملإغنتخطاولا

الرديلة.طريقتسفلثولاحيالجثطوكئسنقيئا

نجاحلثوعادتجدتعتيكفيصذثتإن6
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ولا،أحذاتد!ئذولامايلثبنداتصذق7

الرب4يحولفلا،فقيرعنوجقلثتحوذ

ينةفتصاقالكثيرتديلثكانإن08!وجقة

نأتخخل!القليلتديلثكانوإن،بالكثير

إلىكرأهلتتدخربهذا09*بالقليلتئصذن

الموبينتنجيالصمدقةالأن0،الضيقزمني

ء.

صايحعقلوهيئ11،الطمةوينألاوابتجل

العلي.التهئرضي
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أولادأوأنجبواوييمتنىينتنالبنزوجوأ

الأرضى.دريئغورثتكثيرين

فيئتكبرولاقويلثتنيآبنييالافأجب13

فني،ينهنتتزوجلأبخيثبناييمعلىقلبلث

الفجوروفي،التتاعبينكثيرقلاكالتكئر

وإذا14مجاعبما.كلسضثوهؤوتقرخرال!

ته،أجريإدخ!ءفماتتأخرهفلا،أحاخدم!

ئكايخئلثهكذااللةلأن،الحاليفيتهادتغهابل

خدئته.إذا

تعتل،ماكلنطآبنيياخذزا"كن

نجيرك!تفعللا!ا.أقىاللثءجميعفيوحكيما
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طوبثا014

للس!كر.الخمرةتشرسبولا،ينفسيلثتكرههما

رفيقلأ!نةسقركييرا!قذالسكرتدعصول!

16ء،ص
ئيابلثومن،يلجياعصخبزكيناعط.سيى

تبخلولاطاقيلثقذيىعلىوتصاقللعرا؟،

الزجللأبناءيخبزكتكازئما7تتصذقا.حين

يرالشرلأبناءهذاتفغلولاييماوفا!عذ"لحصالصسا

تشورةئهيئولاحكيماشايرزكك8مويإ.تعذ

نايعة.

وتضرغ،حينيكلإلهلثالرلث"بايىفي99

فئيلثفيدلونقكوأنالخقإلىتهدتلثأنإلييما

،المشورةيحسينشعحبكلفا،وضقاضدك

الخيزتمنحعائذيفهؤيعطىالرب"ينهذالأن

آبنييافآذكر2،تشاتنوتحرمهيشاءتن

باللث.عنتغيبتدغهاولاهذهوصاياي

ورناتغشثرأودعتأئنياعيمك"والآن02

مدينهفيجبريبنيجبعائيلجمنذالمضيماين

كناإنأبنيياتخ!ولا021"بمادايراجيسى

كلوتخنئتاللةآلقيستإذاغنيفأنت،آفتقرنا

ئرجمحييما".ماوعمئتخطيئيما

رافائبلمعماديإلىطوبياسفر

ماكل،أبي)ايا:لأبيإطوبئافقاك

وديعةأحصلكيصوليهن2أفعلهبهأمرتئي

أودعتهاائذيالرجلأعردتلاوأناالعضيما

المحلث،هؤ"هذا؟واياةفأجابه3؟"جندة

للثرفيقمعالوديعةتحصيلإلىبهوأذهمثخذة

بديلة:ترجمة.الصالحالرجللأبناءبخبزكتكارم:17
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وه

تعا".حيوأناأجرتهأعطييما

وج!زتهرفيتيغنييبحتطوبتاخرقيفلما4

م!كأتهلمتعرهـتيكنولمالملاكولرافائيل

وهلراجيس!إلىقيتذهمب"هل:فسآله5

:الملاكفأجابه6ا؟"ج!اإليهاالطريقتعردت

الصرف!كلالطرجمآأعرمتفأنا،معك"أذهب

أخين!جمنذالمدينيمايللثفيشقفاكنتلأني

جبعائيل".

ء،ء

ايىاخيرحتى"إنتظرني:طوشالهفقال7

ؤلا،"إذهث:الملاكفأجاتهالأمر"،يبهذا

لأبيه:وقالال!يبإلىفذهب9ساخر".

"أديخفة:أبوةفأجابئ،"يراهقنيرجلا"وتجذتلم

ئوكىكانلإن،هؤعشوأئيماينلأعلتمهناإلى

طوبيت.علىوستتمالملاكفدخل01.لابه

%ىل!جمنأخيياأخبرني)ا:طوبيثوسأته11

أتمت"هل:فأجاته12؟"أن!توسبطغ!ثير

تستأجرةواحدعنأووجمحثطعشيؤعنتبحمث

"تهميئ؟طوبيتلهفقاك؟"آبنلثمغليذقت

غشيرتك!-.وآستمآسملثأعرتأنأخييا

العظيمحننيابنعزريا"أنا:الملاكافأجاته

أهلألا:طوبي!تفقاك14ا(0توجملثئنيين

أسأتأكونلاأنأرجو،أخييابلثوصهلأ

وسيثطكغشيرتكمعرفةطقبتلأئيإليلث

لا5ء6جلم.

فانا.كريماصلمقاخييااظثويسرلب

%لم!تراقفناحبنحمتياافيوناثانحننجاعرفث

-سصرو،

وبروابهيرالاعشايىوقفديمصللضلا؟!اورشليتم
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611و5طوبئا

الفريفيماهذ؟آتباعءغنيحيدالمفهمالحالجلال

صثأنآ،أخىفيا،قومنابنوإخوتنافعلكما

هل؟اجرتلثماأخبرفيوليهن15،عريتيأصل

أنتتنعقهماعلىعلاوة"اليومفيدرهميكني

سايقيمتعدتماوإذا16؟الث!قرصلوازمعلوآبتي

ذلك.علىأفأتفقا7"،إضافيةأجرةللثأدع

أبنيياللسئفر"تأفصث:لأبي!طوبيتأوقاك

تهقاذالسئمرلوارتمأعذفلما.((اللهبزكابعل

والله،آبنيياالرجابهذامغ"إذهث:أبوة

يرافقكماأ.وملاكهيوفقكاالسماوابسايهن

نإطوليهن18يتبعهما.والكلبمغافذقبا

وتقو4ئبكيامهحتةأخذتحئىخرجا

فيعكازئناوهؤرلذنا،"أرسلتيزوحها:

الماللكديىفىلطمعالا9والمجىء.-الرواح

جمنذنافا02،ولدناقيمةإلىبالخسبهنفايةوهؤ

يمعيشمنا".يكنيابرب"من

أختي،يا،تقلبى"لا:طوبيثلهافقاك

لأن22ستصراي!وعينافيسايماإليناستعودفولانا

إلينايرجغحئىويوفقهيرافقهالضايغالملاك

الحكاء.غنحنةفتوتفت23سايضا".

والحوتطوبيا

فيرافائيلوالملاذطوبئاكانوبينما6

فباتادجقةخهربجانب2الضساأدكهماالالريتي

الئهرفيليغتسيلطوباونرك2.هناكللتهما

:الملاكتهفقاك3.ييفترستهحوتفخرقي

.2ة2"تق:اليومفيدرهم:15

.اح3:5معالآبةهذهبدابةقة6012

إلىليسحتهطوبئافأمسمكة((،الحوت"أم!يلث

الحوت"شةت:الملاكتهقاكثئم4.الشاطئي

كفهابهاوآحتمطومرارتهوكيدةقلمهوآنتزغ

.الملاكأمرةكماطوبئاففعل5."سايمة

وأكلا،الحوبتحمسينشؤياولعدما

فاك7أحمتامدينيماينقرنجاولضا،ستيرهصانابعا6

قلبنفعما،عزرياأخي"يا:للملافيطوبئا

"إذا:الملاكفأجاته8ومرارتإ؟"وكبدهالحولت

يطردفدخانهوكبددقلبيماينشيئاأحرقت

رجلا:فييماتحلائذفيينالشترروخأوالثئيطان

أما9ا.أبايزجمحهماتعودفلا،آمرأةأمكان

بياض!عقيهاائتيالعيودطصيمسح-فتنقعالقرارة

"هفئ!ح!قى

لطوبياوافائيلنصيحة

قاك11راجشمىمدين!ينضقربةوعل01

رعوئيلعنذأخييااليوتم3"سننز.بئالطوالملاك

اسأطثبها3سارةآسصهاوحيدةبنصتفقهتسييلث

فيغيركمقأحقفأنت،أبيهامقللثزوجة

ولأنهاإليهاأنسبائهاأقردبلأنهثيهاالؤواجص

أباهاأكتمودعنيمىفآحمغ13*وفهيمةجميلة

زواتجلثنعقاراجيىينعودتناوعندبالأمر

يزوتجهاأنيقدرلارعوئيلأد"أعلمفأنا،عليها

يعاقثلأ!له"موسىشريعهح!تس!واكلأحد

يها".الئاسيىأخقأذتلأئلث!بالموب

عزرياأخييا"سممدت:طوبئاأفأجاته4

كلهمماتوارجالستبعةئزوجتالفتاةهذ؟أن

ضاب!رصتربعةفينجدلا:بالموتيعاقبلثلاة13

الحالة.هذهيالموت



طربثا126

عق!يهاأدخلأنأخالثولذللث015مخذجمها،في

روخالأن،أزواجهاينسبقنيكقنفأموت

فأنا،عليهايدخلونائذينوئؤذييعشقهاشمريرا

إلىفينزلالبأموتأنوأخشمىلأبويوحيا

يدفنهما".آخرؤلمينولاعليئحزناالقبر"

أبيلثوصمةتذكر"ألآ:الملاذتهفقاك16

أخيياليفآسحدخ؟غشيريكينآمرأةتتزؤ!بأن

ليلةالمثمريرصبالروحتهتئمولاالقرأةهذ؟وتزوفي

خذمخدجمهاإلىتدخلفجندما017زواحكما*

وأحرثةوكبدهالحوبتلمبمقشيئامغلث

حتىالمثريرالروختشمهإنفا.دخائةليتصاعذ

تهمجمندماولكن18زجعيما.غيرإلىتهرقي

الرب"إلىصلايمماوآرفعامغايفامغهايالئومص

ياتخ!لا،وينحيكماعليكمافيشمق-الرحيم

أرذتهاؤإذا،التد!شذتصيبكينف!،أخي

شيغفلما0،91بنينللثوؤتدتمغلثذقبت

الرواجعلىوعرتمالفتاةأححبالكلامهذاطوبئا

بها.

س!ارةبتروج!بيا

تي!تقصداأحمتماإلم!وصلاولما7

إلىوتادثهماوحيتهماسارةبهمافرحبترعوئيل

يغذناءتاكطوبئارعوئيلرأىفحين2.رعوئيل

لا.تريبيبطوبيتالفتىهذاأشبه"ما:زوج!ه

؟"الأخوانيأيهاأنتماأينداين:سآلهمائم3

دا.نينوىفيالحسبئيننفتاليجمبين:فأجاباة

8.ت143؟رخ

.أخ.؟3رج:القبرإلىيزلان:15

4:12!رجة16

و7

؟لاتريبيطوبيتتعرفالق"هل:وسأتفما4

صحبمافيهؤهل9:قاك5لالاترفة:فأجاباة

جمحبماوفيحيئهؤ،"نعم:فأجاباة؟"جئدة

متهض6".أبب"هؤ:طوبتاتاكوهنا.ج!دؤ"

ته:وقاكباركه،وبكىقئلهإليإ،رعوثيل

لجتموجمندما،"صالحكريمرجليآبن"أنصت

وبرحرنبالعقىمصال!طوبيصتأن

لم!

ومغ.ابنتهوسارةأمرآلةغذناء2الئكال!وشاركتة

وض!أدكث!ث!الهماوذبح8بفرخأكرمهحاذيلث

للغذاء.مائدة

لرافائيلطوبئاقاكالمائد؟إلىفموتيتما9

تخبزأنكررياأشياللث"هل:الملافي

الطريتيفيتيتناجرىائذيبالحدش!رعوئيل

بالأمرأنجرة!أفلما؟كانعملماذانعرلتحئى

وآفرخوآشرلث)اكللطوبتا؟زعوئيلقاك

أصارعلث!ولكن،نصييلتميئفآبنتي،الليلة

جمنذجميغافاتوا4يىجابتبعيمازوجتها"أئي

،هذايمتغنيإلاتجبذيلثومغ،عليهاالدخولي

آكل"لا:طوبئافأجابه012ا(الآنصالفرخين

فقاكبتلبيييما".وتعذنيطلبيعلىنوافقلمماهنا

بح!صببالآنمنذزوجةللث"خذها؟رعوثيلله

الرحيئموالله،أقربايهاأقرلبلأئلث،ال!ثريعيما

2!".شيكلفييوففلث

وزوتهابتدهاوأستكسارةآبنتهودعا13

بحست!بروجةلكالتكن:لهوقال،طوبئاإلى

"هأبيلثتياإلمطتخذها،موسىشريعيما

ح؟70153015.6:12:رخ

.24033قتك:21



طوبتا7

ورقةوتحاولروجتهكدناءدعاثم14وباكهما

ثما5.بخاتميماووقغهصالرواجعقذعليهاكتت

.يلطعامص"جميعاجلسوا

العرس6ليلة

"قتثيزوجيإ:لعدناةرعوثيلافقاك

.سارةإلهاوأديخلى،يلنومالثانيةالعرفة

نأوتعذ،باكيةسارةوأدخقتذيلثففعتت17

با18"تشخعيلها:قاتتدموغ!اص!تخت

أحزاطثينهيوالأرضيىال!ئماءوردث،آبتتي

وخرجت.."صلفرحبا

علىطوبئادخلالقشاءينأنتقواولضا8

ينوأخزخالملافي،كلاتمفتذكر2،سازة

علىوألقاهاوقلب!الحوبكبدينيطعةجم!ي!

الزوحوثتئم3الاخانتصاغذأنفا،الخمر

العليايضرأتاصيإلىهرل!حئىاثحةالرال!ثترير

للزوتجينالجوخلاأنوتعذ4.الملاكوتثذة

"تومي:يسمارةوتاكالفراشيينطوبأنقف!

وصقى5عقينا".يتحننحىاللهإلىنصلي

ومبارك،آبايناإلةا!ياأنمتإمبارك:طوبثا

يتبايىكلثالأبد،إلىالمجياالقاوس!آسملث

آدتمجتف!تأذت6،خلايملثوجميعالم!ماوات

نأتحسئنلا:وفلتوستذاغوئاحواةوأعطيته

ينشريكاتهفتصنغ،وحيداالإفسمانبكون

هذهأئزوجلاأنا،ربلمياوالآن7حنسيإ،0

.24:54تكق.للطعامجلسوالمم:15

17ء:6رجتالملاككلام:802

.18ة2بك:6

13و8

يلأصولي،ؤففاوإنما،ال!ث!هئصبداعالفتاة

سارةوقالت8،مغا"لشيخعرب!حتىيافآرحفنا

الليلة.يلكوناما09ا("آمين:معه

قاكلأ"نهقبراوحقروذقترعوثيلوقاتم01

كالرخاليأيفحاهؤيموتأنأخسثى9:ينف!يإ

2؟قاكتجهإلىزجغلقاولكثه".((قبلهالس!بعيما

إذالزىتجواريلثينواحدة"أرسلي:يزوجيإ

أحد((.تعرق!درنفندفنهوإلاح!ا،يزذلم

البالتفتح!بتجواريها،إحدىفأرسقت13

فخرتجت14.ناثضينفوجذئفماالغرفةودخقب

حتي.أ!نةوأخترت

يليق"لجث:وقالاللهرعوئيلفحضذ15

صشصلمر!،ء4ء+!كل

فلتخحذك،القدوسالطاهرالربايهاالحمد

الأبد.إليوأتقياؤكوملاثكئكخلاثفلث

يماتصئنيولمأسعدتنىلأنلثأحقاكوإني16

بعظيمشقلننيبل،وقوعهأخالثكن!ت

لأنلثرلثباأيفماوأحتاك17.ذحقيلث

فأجغفهمالواللإهحا.وحيذينيعلىأشقق!ت

وللحال018!والعايخةصيالفرحخياتهماتقضياني

القبر.يردمواأنخدتهأمر

يوئاءغشترأربعةداتمعرسئارعوئيلوأقاتم91

هذ؟طوالنجمنذةئقبتمأنطوبئاوآستحق!02

ماييمايص!يأخذآنقضائهاوجمنذ21،الماه

فيأخذةالآخرالنصفأئاأبييما.تيمتإلىوتعوذ

آمرأيإ.وموبءليهتعذ

؟92:27تكرج.أيامصبعةجمدومالعرسكان:91

ا-.ا-140.2تض



و9طوتا!اا

واجيس؟ابوواالاثيل

وقاكرافائيلالملاكطوبثاأستدخىثم9

وجملينيخادماخذعزريا،أخي2"!ا!4:

الماداتينمدينيماراجضنفيجباعئيلإلىوآذه!ث

الغرسيىإلىوأعزثةجمنذةالمودغالماكليئوأقبفى

جمنذهأبقىأنآستحققنيرعوئيلأنتعلمفأنت3

تغذأبيولكن4.الفرسئد؟انقضاءحتى

فذضت5ا".جاحزنأبطأتفإن،"الأئام

وأعطاكلجبماعئيلجمندونزكراجيصىإلىرافائيل

أكياسفيالماكجباعئيلفأخرخ،صكه

إليإ.وسملمهاتخو

إلىمغازجعاالبايهر-الصباحوفي

زوجته-سارةطويئافبازك،العرس

العودةيقؤرطوبيا

طاتتفلما،الأئاتمتغاطوبياوكان01

فيقال،يعوداولم2اللازمصينأكثرالس!فرما"

مالتهلأوهاك؟عاتهماائذي"مما:نفسييما

عتيهوآستولى3؟"الماكتر؟أحدينو!اجماعئيل

"إبني:زوجهحئةتهفقاتت4شديا.حزن

ئناديهوأخذتغيائة".طاكلماوإلأمات

لماذا،عينينوزيا،-اينييا5"أوا؟:وتقو4

لها:يقو،طوبيمتفكان6إ،ترخلتركتلث

فتجيبهة7((0سايمابننالأنتقلقىلاأاسكنى

د+-ء،،-

ميتأ.إنه،تخذغنيولاانتاسك!ث"بل

فيهارخلاتتيالطريتيإلىتخرجيومكلوكانت

ولاالنهاليفيطعائاتذقولمئقبلأ.تراةلعلها

.01:9ر!:الأياميعدأي:9.4

اوا01

يرص،يرء-ء

أرامانقضتالبإلىالليلفي-النواحعنتوقفت

رعوئلأشتاثتيغثترالأرتعةالعرسي

طوبئا2فجا8.عندةفيهايقيمأنطوبئاص!هرة

!تلثلا"أذهسبدعني":تهوقاكرعوئيلإلى

أ(حرعو!4وكن09"غودتيفيالأملوأميأبي

قنأبيكإلىأرسيلوأناجمندي!إبق.قائلأعقيه

كلوأصرطوبثافرفض!يخير((.أئلثيخبرة

أبيإ.إلىالعود؟

و!مصزوحتهسارةوأعطاةرعوئيلفقاتم01

وباكهماء11ويخض!ةوقواشيخذممينجمندةما

فييو!ماالسئماوات!"إلةقايلأةوصرتفما

نأتعذلابنييماوتاك12ولد!ب((0ياطريمكما

الآنهماالقذينيحقويلث"أكرمىخمبلها:

غنلث((.السئارةالأخبازأسمغحتىكأتويلث

يوجملذالسصمامىإله9:لطوبتا3عدناوقالت13

سازةأبنتيينبنيلثويرينيأبويلثإلىسالما

ايع!قمإئيوها.الزدتأمامأفرخحئىموقيقبل

فيإليهاقس!/لاأنلثثقةعلىوأناأبنتيإليلث

خمأ:".

عكاللةيشكروهؤطوبئاتاقيذللثوتعذ

لالخير.وعدناءرعوئيلويذكررحليهصنجاح

ققربةإلىيىحلييمارفيتيمغوصلفلما11

با3تعلم"أذت2:يطوبئارافائيلتاكنينوىين

ئعخلأنفأرى3،أباكتركتحالإأيهفيأخي

قبلالبيتينهيىزوجتلثونسبقال!يرفي

الالريق،فيوحدهماهماوتينما4وصولها.

.42:45،156تكقأذهـ:دعني:0108



طونجتاا

مرارةتدكي!إحيئ:رفاثيللهقاك

وآنطلقابيد؟الضرازةطوبثافحقل،!الحوب

فكاتتحتةوأتا5يتتعهما.والكلثشسرغين

حتى6أبنهامنهايعوداثتيالطريقوتراقبتجيس!

يزوجها:وقاتتمأسرعتتعيدجمنأخيرارأئه

((.مغهذختائذيالرجلمغقابمآبظث"ها

طوبئاياكامتأ"أنا:يطوبئارافاثيلوقال7

عيتييماتدقنأنإلأءقيلثفا8.سمبصرأباكأن

غشاوةعنفماوتسقط،ف!فركفماالحولتبمرار

فيراث".البياص

ءكلء.صص9
وقالتإل!ساوضسمتهابمهاإلىحنةورثصت

راضيةسأموتأبنييارأيتلثأن"تعذ:ته

إلىطوبيتاوأسرع01.معاوبكيا"".مرضية

وأص!تكه"إلييماأسرغآبته"ولكنيتعزوهوالبالب

ته:وقاكبهاعينييماودقنالحوبمرارةوأخذ

بالخكافيالألثشعرفلشا12".ابيا"نشخيئ

غشاوةمنهمافتساقطتيفركهماأخذعبيهفي

وبكىإليهضمهولذةرأىإذاحتى13.البيافي

آسمكمبازك،اللةباأنت"شإزك14وقاك

الأنلث5،ملائكتلثهيو!ازخالأ!ليإلى

."آبنيطوبتاوأريتنيعليأشقفتأذثتنيأنتعذ

يلابفيتهحذتمالهوروىأيضاالابنوأبتقبئ

.ماداى

كارو

كنييماسازةئلاقا؟إلىطوبيتأخرخثما6

اطة،يحمذمسروروهونينوىأبوالبجمنذ

أما17.إلييمابضرهغودةمنراقنكلدهمعح!ت

.4،9ة6رج:الحوتمرارة:1104

+3.ة46نكقةراضبةصأموت9:

.15؟2؟21-22؟أر!:18

1215او

زحمييما.علىلتهحمذةأماقفمفرددطوبيتا

عص،-ص+

:وقاكبازكهاكشهسارةعلإاقبلتولما

بلثجاءائذياللةتبازذ.آبنتىياللثأهلأل

الفرخوغما(.وأملثأبيلثعلىوالسملامإلينا

فيالمقيمينتوم!بيمنو!!تهأقاربهجمغ

.أخيإ،آبنونادال!أحيكازفيهميقنا8نينوى

!علأروص.ءكل

كلهمقضوهاائامستمعة-داص!ةعملرا91 ممما.هـوصو

غظيمء.!بفرح

نفسهعنيك!ثعفرافائيل

ته:وقاكآبتهطوبيتدعاذللثوتعذ21

رحلملثفيرانقلثائذيالرجلهذاأعطلا

صكل،

مانه!،"لا:طوبئافاجماته02الزياد؟،مغاجرته

يه.جشتماكلمنالئصصأخذلوأبييا

زوجتي،وشفىسايفا،إليلثأرجقنيفهؤ3

البصر((.إليلثوأعاد،الموعالماكوأستوفى

وآستدعى5دأ.لهخق"هذا:أبوة"فأجاته

ضسثماكلينالئص!"خذ:تهوقاذالملاك

طوبئامغالملاكودعاة106يسلاموآذق!ثبه

الرئب"باركا:لهماآنفر)دءوناكعلىآبييما

نأالخيرينلكماغمقةلماصالجميعأمماتموقخداة

فلا،أعمالهوتظهزأسمهويتعطتماللهيتمخذ

سركتمال!الخيرمق7.تمجيدهقيتتأخرا

الكراميماتميئالرب"أعمالاوأفا،التيلث

يمسكمافلاصإلح!هؤماإعملا.إعلانها

وكذللث،خيرالضومصمغالصملاة8.سؤ

.16-5:15رج:الزيادةء.2101

13.إ3قابط:هوصالحمااعملاة7



13و12طوبئا16

ينخيربالحلاليقليلماله.والإحسانالضدمة

تكرييينخيرالضذقة--ىبالحرامالكثير

الذهب.

وتمحوالموبينئنخيالصدقةلأن9

ائذينوأئا01فاعليها.حياةوتطيلالخطايا

لأنفسيهم.أعدا:تهمالمعاصيترتكبون

قيء?!ر

سيرإنلاقلثلانيشيثاغنكمااخفيئ"لن"

فمنالرلث3أعماوأما،يهتماتهتجبالمللث

أنتئصليكنتفحين12.إعلائهاالكراميما

الواحدإلىصلاتلثأريمأناكن!تكنتكوسارة

كنتالم!ى"تدفنكنمتوحين.القذوس

وتزكباكراتنقض!كنحتوحين013أيضمامعل!

الصايحعمللثيكنلمالموتىوتدفنطعاتك

مغلث!.يخهكضثبل،عليئخافئاهذا

وسارةأنتلأشفيلثالردثأرمتقنيوالآن14

الس!بعهالملائكيماأحارافائيلفأنا15.كنتلث

أماتموتخذمونالقذيسينضلوابترفعونائذين

دا.القاوسالواحل!غرلثيى

الكلاتمهنىاوآبنهطوبي!تستيئفلما16

تهمافقال17.خائقيزالأرضيىإلىوآنحنياآرتغدا

كمالكمايتم2سيكلتخافا.)الأ:الملاك

بل،لىقضلفلا18.اللةفآحمداترغبالب

الأبد.إلىفآحتداةأرستقتياثذيلت!القضل

طهروتدأضرلثولمآكللمتعكمأتاميوفي91

أرستقني،قنإلىأرجعوالآن02هذأ.لكم

.1:4امرج:الكبالحرام:8

3-7!:2؟17-18:ارج:الم!تدفن:12

-9-.ا:2رج:13

أ.جزتالتيالأحدالثهذهكلفأكتبواوأنتم

آ!زفىالأرضغنينهضاأنوتعذ

وظهوليالذبعجائحبيحذثانيفأخذا22عنفما.

لهما.الربءملافي

طوبيتنعثيلى

كحتاائذيصالقرحنثمياوهذا13

طوبيت:

يا-رب؟أفتمبازك

ملكذ.الأبل!وإلى

وقصجذئنزذصالجحيمإلمط،وترخئمئعاقب2

.تدكينتنجوأحذولا

اصرائيل.بنيياالمث!عولبأمامإحسمدوة3

-الأتمصتينبعزكمائذيفهؤ

يجلاي!لتخبروا4

تمجدوةالأحياءوبين

،ء

الابل!!.إلىإلهناوهو،ربنافهو

آثاجمناعلىعاقتنا5

ير؟نابرحمييماليعود

فيها.بعثرنااثتيصالأتممق

وعقولكمقلوبكميكلالتإإلىتوبوا6

نظر؟فييليقماوأعملوا

برحميه.وتشفلكمإليكمفيلتمت

بكمفغلمافأنظروا7

الأبد.إلىومجذؤلهوآعترنرا

إلهنا:وهورئنافهو:1304

.16،64:7؟63اشق



طوبتا3

أمخذة-سبييأرفيفي8

،"خاطىلشعبوعظمتة!تهواعين

?،كل،،،
الخطاةايهاوانتم

الخيروأعقلواإلييماعودو!

..وترحفكمإليكميعودعئة

ال!ئماوىئمالتللثاللةأحمذ9

بعظمييما.وألرحم!

الفقذسة!المدينةأئئها،اوزشليئميا"أ

آثاجملثعلىعاقتلثالرب4!الله

أتقياءك.يرحمويعود

نعمي!علىاللة"فآشكري

الاهويىميلثوباكي

فيلثقسيهتةفيبنيئييعوذ

المسبيينجحيعئعيذوإليلث12

2.التعساتفرخوفيلت

الأقاصيينالأممتزورفي

الس!ماءميلثللرب2،بقرابييهموتحمجدون

عظيم.بفرحنمخافيوالأجيال

يكرهلثتنملعون14

4"
يحبلثقنومبازك

الصالحينبأبناثلثافأفرحي

الله.ويباركونستيرحعونلأثهم

يحبوتلثللذينهنيثا16

ء.بالس!لامللثسيفرحونلأنفم

يعقايلثخزنلقنهنيتا

إلىغظمتكترونجمنذماسيفرحونلأنفم

الأبلإ.

:أي.خاطىشب.ينوى:أى.سبييأرض:"

ايعرائل.ضب

1417او

نفسي.ياالرل!باكي

كل،

اورشليتم.تهاةالارى7

وحخلأوزمر؟دياقوبمنستبنيلأنها

كريمء

وأبراتجهاأسوازهاالذهبوين

أيحصءبرخاموأبواهها

هقلويا.:تن!ثيذوشوارعها8

الأبد.إلىعطمهاائذيالربرهومبازك

طوببتموت

حين2للزب".نشيذةطوبيسثوختيم14

وحين،سنةوخمسينثماني!آبنكانبصرةفقذ

بقئةوتضى.سنةوستينستآبنكاناستعادة

الإل!الرث"مخافهفيوتنمو،يتصاقحياي!

به.والمسبعحص

مغطوبئاآبتهدعاموي!ساعةآقزتتولما3

علىوأثرئسثشيخسثأنا"ها:تهوقاذأنجاث!

مادايإلىوآرتجلآبنيياتنيلثتخذ،يهايي

.-ة،أءلأبر4
نينوىدمازانالنبيئلاحوتمبحبوءهوينلي

وأنكا،مادايفييكونال!لاتموأن"قريئاأ!بح

غنتعيداالأرضفيمشتتينتبقونقويناتني

كلكلء،،

يخهاوعترقتخربالتيال!م!قاس!ا!رشليتم

يعوذاللة!وإن7.حيؤ"إلىوئقمرالت!قيكل

حيثأرضهمإلىوئرجعفمأيضانيرحمفم

تحينأنإلىالأوليالقيكلغيرقيكلايبتنون

أماكزجمجسمنترجعونفي!ائذيالزمن

غظيمبمجل!والقيكلأورشليتموتبنونستبيهم

،21-18ة21رؤ؟-12اا:4!اشق:17

.ناحومصؤإلىإشارة:1404



14طوبسا18

إلىصالأتمجميعوتعود6أنبيا،ونا.تن!اكما

أصناتهمفيدفنون،بأخلاصيالإليماالرلثضخافيما

كشعبيما.تهويعزفونالرلثويستحون7

نبوءةلأننينوىغنإرحلآبنييا8"والآن

أحكابخإحفط9.للثقلثكماستيئميونان

الئوفيق.فيحايقلثعادلأزؤوفاكنالمثئريعة

ذللثبعدتبطىولأبكرامةمعاوأملثاد!ني01

فعتهماآبنيياوتذكر.نينوىينصالخروجفي

شراجازاةكي!،رئاةائذتيبأحيكازآمان

نجاأحيكازولكن،القبرخملم!فيحئابإلقايه

كيصوهقلثآمانسقطوفيها،الطلمةهذهين

وأما،الموبمخايمبينفجا،منمممى!صذن

هاآبنييافترى11".وطثيخمافسقطآمان

نأكيفت،الإحسانإلييمايؤذيأنيميهن

القديم.العالمفيمعروفمحابإلىالآيةت!ثيرة15

وهوالسجننيفرماهاحيكارعلى(ناداب)أوامانامزى

الأولمجدهإلىاحيكارأعدول!ش.تجناهالذىخاله

مظم.عجنفيآمانرجعل

".ينخيائذيمماهؤالضلاح

رو!4فاضتكلايإم!طوبيحتفرغولفا

والثاينةالمئةيناهزعمرغنفراشييماعلىوهؤ

!فناثئم2بكرامإ.طوبئافدفنه،والخمسين

بزو!4نينوىعنوأرتحلمويهابعد+معهأمه

حقييماءرعوئيلعندونركأحمتامدبنةإلىوبنيإ

صما!ى4.شيخوخةوبلغأئاقه*عاشناحي!ث

كنفضلأميراثهماوويىثبكرإمبماحموييماودقن

أبييما،طوبي!تميراث

،هء.س.-س14

عممغنبماداياحمتايطوبياومما!

وتبك15.سنةوالعثرينوالسثايعةالمئةلجناهز

تبوخذتصريلإعلىنينوىبخرالبشثمعموييما

بعيبرأىلائه"اللةوحمذفآبتهبئ،وأحث!وير!ثى

ك!.نينوىخراقي

رعؤليل،ح2324-:16بهق.سهأم!دفن:12

.7ت3رج:حبه

.4ت14رج.فينوىخراب:15



يهود!ط

المقذمة

بعيدحدإلىالمرأةهذهت!ثبه.الحربمنشع!بهانختامرأةقصةيوديتكابيروي

أستير.أو(ه-4)قضدبورة

علىانتصرائذيفنبوخذنقر؟ونحالفامبتعدايحورهو3صنهالتاريخمنيهوديتكتابينطلق

السبيمناليهودرجوعإلىتشيرالمرويةالأحداثإنثمأشور.ملكيهوديتكنابفيهوأشور

حولهاتدورائتيفلوىبيتمدينةأما.سباهماتذيهونبوخذنضربينما11(،3:5،:)4

12(،:7،-12اا:7،6:)4موقعهاإلىالإشا!ةرغم،كتابةأيةفيتردفلاالأحداث

.كنعانأرضفيمكانأيتقابلولا

الشعبعاشهاصعبةأيامإلىفيشيرقصدهيخنيالكاتبانالقولإلىيدفعناهذاكل

المددظ،إحدىعاشتهواءمنالطلق.م(ق164-)175ابيفانيوساظيوخسزمنفيال!يهودي

ممت.الظروفكانتمهمادتهالأمانة!عا!،المحنةفيالثباتعلىشعبهليشجعخياليةقصةفكتب

.دانيالكتابباهتمامشبيفايهوديتكتاباهتماميبدوهنا

أرفكثمادعلىنجوخذنضرانتصار

مللثينعشثرةالثانيةال!ثنيمافيا

مدبنبمافيالأشؤرتبنح!ضنمانذيتبوخدتضر!

علىيحكئمأرفكشادكانالعظيميماتنيوى

منحولهابنىالتي2أحمتامدينةفيالمادائين

سبعينآرتفاعصعلىسمورامنحوتيمامرئعبماحجالؤ

أبراتجهاوشئد3دراعماتلاثينغرضيىفيدراعا

الاخ!فيهو:الأشوزيىملكنبوخذنضر،:11

بىالذىا(:ادا؟ا:24مل)ر!2بابلملك

نينوىعاصمنهمدقرأنبعدةالأشررجمبنحطامعلىحكه

عاصحة:احمتا4060سنةبدأالذممط،612مة

ستونغرضمهابأساسات،ذراعمثيماآرتفاعصعلى

سبعينآرتفاعصعلىأبواتها"وجغل،ث!راعا

تتسغحتى،؟راكاأربعينغرفيفي،ذراعا

وجيوثيه.مركباييمالدخولى

تبوخذتص!رالقيلثشتنالس!نيمايللثوفي5

العظيميماالس!هوليفيأرفكشاذالقيلثعلىحرئا

الأخيربهذافآلتحق6رعاوي".مدينةحيث

إرران.فيهمذاناليوموممطالماداير

الثالإلىكلما06تجعدالتيراجىهي:رعاوكط:5

احتا.منالثرفي



يرديتا02

وصفالتالمجاورةالجباكتسكنونائذينجميع

أ!ضسمكال!غنفضلآوياديسونودجلةالفراب

محنيرةأمموآجتقعت!.عليمتللثأريوك

الحللثفآستنخذ7كلعوذ*+تنييمحاربة

فارع!سئكال!بحميعسأشمورمللثتبوخذنضر

قيليقيةوسمكال!العربييماالقناطتيسئكال!صوجميع

ساحلإلىغرئالبنانوراةوفيماولبنانودسث!ق

وجلعماذالكرملىوبشعولب8،المتوس!طالبحر

الواسعةيزرحميلوسئهولالأعلىوالجليل

فيالمالقينوجوارهاالسمامر؟أهاليوبخ!ميعص

روصلم

،عانوتوبيتآاورشليتمإلىوغرئاالاردنغبر

ئذد!إلىوينه11جمضرنهرإلىشنوتابكلود

جاسانأراضىوجحيعءورعمسيسنتحقنحيسى

ذللتفيبما،وممفبسنتانيسىوراءماإلىؤصولأ

الحبشمة.خدوبإلمماجمضرسئكانيجميغ

آستخقواالئلدالزيللثصئكالإجميغوليهن"

نأورفضراالأضورورلنتيلثتبوخذتصربدعن

تهابوتة،يكونوالملأنهمالحربإفيئنجدوة

لوكانواكمامتحدينوجهيمافيوقفواإنهمحثى

بلاوطردوهمخايبينرستهورذوا.اواحارجلآ

نبوخذنضرعلىالغضحثفآستولى12كرامإ.

س!كالز-جميعينينتعمأنوملكيمابعرشييماوحقف

بحاوتذبغوسوريةوبمشققيليقيةستواجل

2ص،-،

فيقنكلغمونءوتنيموالتاهلال!يض

المتوس!طالبحرينحدوبإلىوصولأومضرتهوذا

والأحمر.

إلىبمؤالهسارملكهمقال!م!ابعهالس!نهوفى13

كلعود.بق.أحت6مكارج:الابسأوعلبم!6

بنبوخذنضر.الملتحقونال!ابلبونأي

و2

وح!طتمعقي!فآنتصرأرفكشاد،الميلثيتالي

ودضلماي!علوسيطر14وقركباي!فرساته

وحؤكأسواقهاونقتأبراحهاعلىوآسؤلىأحمتا

أرنح!ادوحاصر015خرالبإلىالجميلةمعالمها

بذيلثفأشهتب!يهايهعقييماوقضىالجباليقي

الأبد.إلىالمادا"يينمظكة

كلالجراربجيرضييمانينوىإلىرجعائم6

آسزاحواحيث،ال!ث!عودبينإلي!آنضئمتن

يومما.وعشرينجمئيمامدةالؤلائتموأقامواجميغا

أليفاناحملة

مللثينغ!ثثرةالثامنةالسئنهوفي2

الشعهرمينوالععثرينالثافياليومفي،نبوخذنمحر

ينينتمتمأنعلىقصر؟فيالزأفيتئم،الأولي

قمابهالالتحاقس!كانهارفضىاتتيالبلدالطيللث

سمابقا.وعدكماوهذاأرفكشاد،علىحري!

بهذاوفاتخهمتملكييماوأعيانؤزراءةفدعا2

يجل!تأنعلىعزمبأنةوأخبرفم،سمراأكبالر

يهيكأنعلىوأفقوا3البلدالإ.ليلكالخرال!

إليإ.ينضمأنرفضنفيهاواحمكل

قيلتنبوخذتضرطل!تصالاجماعيختاموفي

الثاقالرجلوهؤ،جيشيهقائذأليفاتاالأش!ورتين

بهيأمركما"هذا:تهوتال5.الميلثتعذ

كلها:الأرفيسئلطانالعظيئم"،التيلث

ينببسالتهمتثقممنمعكوخذالآنءاخرج

عثتروآثيالفشا؟ينألفاوعئرينيئةجنودممما

وهاجثم6الجيا؟،منكبيراوعددأفارسىأل!

.38-91:37تكرج.عمون،مرآب:21

91،28.ت18مل2تقالعظيمالملك20:5



21يوديث2

،أوامريعضواائذينالغرلب"تمالثسئكان

علىبرهاناوما!ترابايهيثواأنلهموتل7

غضبيفيعقيهمسأخرجلأئى،خضوجمهم

وأجعلهمجيشيبأقدامالأرض!وجةواغالى

بالخرحىوأفهارهمأوديته!اوأما8،ليغنيمة

إلىأسوقهحئماينهمتقيئقنكل9.والقتلى

الارض!.األاصىحى1الأشر

هذ؟جميغليوأخصعهأليفانايا"فتقذمني.

فآحتمأإليلثأهلهاآستسلموإذا،القناطتي

!اوموا!!اأ!اا!.لأعايضمجيثييومصحتىييم

أرزاقهموآنقثآذبخفمبل،عقيهمتشميئفلا

-ص

أنيملكيوعرهبحياقيوقستمما12.اتجهحتخيثما

أوامريتهيئفلاأنتوأما13.أتو4ماسأفعل

ءص!ء-ء"

تاخبلأإ.دونكلهابهااعملبل،سباكانا

وآستدعىالميلثجمندينأليفانافخرقي14

أئموزجيئيى2ورؤساوالقوابالولا؟جميغ

وعشرينيثةجمعالميلثسئاةأمرةوكما15

فارسيىألصغشتروآثنيال!شا؟ينجندكبأل!

للقتاليص!فوفاورتبفم16السئهامرما؟ين

والحميرالجماليينكبيرأعددآمغةوسيز17

ينيحصىلاوعددااليتا؟،يخملوالبغالي

وأعطى18،للمؤونيماصالغتموقطعال!والبقرالماجمز

الذهبينكبيراومبلغاوفيرازادانجدي"كل

القيلث.خزينيماينأخذةوالمضة

القيلثيتقامهذ؟بقؤاي!خرخائئم9

ويخيرةوفرسانهمركباتهوكاتتغرئاتبوخذتضر

.الفراتنهرغرلىالواتعة:الغربممالك:6

.أ،7-:ارخ

.7:12ضىق:02

وآلتحق002الأرضوجةيغالونالئشا؟جنو؟؟

"

ينيحصىلاعددالخمعولبمختل!ينبيم

.الضيحر)ء!كرملأوكالجرا؟المحاربين

نينوىمدينةينأئامثلاثيماتسينوتعذ

الجتلحوارإلىأليفاناوصل،بكتيلةأئجاهفي

،هناكمعسكرةونضتالعلياتيليقيةتسايىإلى

وقركباييماوفرساييماجنوبهرأسعلسازثها22

وهذتم23المحيطيماالتلاليإلىوضيذ،جميعا

وتنيراشيشىتجبونهحتولوذءفوطفذن

إلىائتيالبريةتحمكنونكانواائذين!إسطعيل

ألماناعبره!ناكومن24يهلونأرض!تجنودب

جميغوهدمالثهرينيبينمماوآجتازالفرات

غبرونةتهرأعاليفيائتيالمحصمن!الماني

وقتلفيليقيةعلىوآستولى!2.البحرإلىؤصولأ

إلىووضلتقاقةتاقيئم،فيهاتاؤمهتنكل

تقرب!علىالخشصبإلىائتيياقثأرضيىحدوب

وأحرن"المديانتينوحاصر26العرلبديايىين

غنقفم.وسلتقايهتهم

أئام.فيدمشقستهلىإلىاتجةثم2

والمواضيئآلفطعانوأهتلثالخقوكوأحرنالحصاب

يحايتياتهموقتلالقزارخوأتل!المانوهذتم

المممي!.

جميععلوالخودتال!،عمبفآستولى28

و!ور،صدافيس!واء،الس!احلمذل!سئكالز

وعسقلون.وأشدودويمناغوعكينةسورفيأم

إص!اعيل:في.اح9ة66ر!ايق:ولودفوع!:23

العربية.الجزيرةش!الفيبدوتبائل

.ح15؟2خرر!:المديانيين:26
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اليهوديةأبوابعلىأليفانا

أليفاناإلىأرسلواأنإلامنهمكانلها3

تبوخذتضرعبيد"نحن2:قائلينالصلغتطلبون

حئىأمامحلثبأنفسمناترميصالعظيمالقيلث

ها3،عينيلثفيتحلوماينافآفقل،الأرضرر

وأغنامناوأبقارناحقولناويخلالوقرانابيوتنا

تشاء.كمافآستشدثها،أمركتحتوقراعينا

وآفعلفمعال.للثعبماوسمكانهاماثناهابل4

((.لكتطيمثمايها

بهذاأليفاناإلىالزسلو!لفلفا5

جي!ثي!مغالبحرساجلإلىنرك6،الكلام

أنصازامايهاينوأخذالتلاليفيمغسكرةوأقاتم

تللثسمكال!وجميعأهلهافأستقبقه7ته.

،4والالبولوالأهاريجصبالأكاليلالمناطق

وتغ"معابذهمدمركل!ذيلثمع.ولكنه8

جميعتحطيتمقررلأته،المقذسةأشجازه!م

جمبادةعلىالأمميجبرحئى،الأرض!يللثآلهإ

دونإلهايهالمنادا؟وعلى،وحدةتبوخذتضركأ

الآلهيما.9سائر

قرلبيزرعيل،واديأليفاناآجتارثم

الكبير،يهوذاج!لصسفوحقباتةأئتيدوثاثين

وبي!تجبعأرض!بينمامعسكرةوأتاتم01

كلفييماجمعكايلأثزاأمضىخيأ،شاد"

الئؤونيما.ينجيثئةإلي!تحتافيما

؟،15:2خررج:والطبولبالأهازيجة307

.18:6اصم34!:11تض

فيأ(.:4)قالريانيةفيهكذا.معابدهبم8:

ئبوخذنفر.عادة.غومهم:اليونانجة

36.ةا؟،6:8داق

للمقاومةتسنعدال!يهودية

دأرفيالمقيموناشرائيلتنوومصمع4

نبوخذ!ضزجيشقائاأليفاناما:فعلةيبهليهوذا
صا

وتنتالمجاور،بالمئ!عولبألاشوريينمللث

و!افواجمنهفآرتعبوا2وهذتها.قعايذهمنقمت

رو4

وبخماطة3،إلههمالرب2وهيكلىإورشليمعلى

لهموتعاونواالسمبي!ينحديئاعادو!أنهم

وانيبيماالقيكلتطهيرعلىتهوذاس!كانيوجميع

نأإلاجمنهمكانفا4.الذنسيىينومذبجيما

وبيبكوناومددبالسئامرةمناطقجميغأنذروا

.ووادفيوحاصوزوكوبةوأريحاوبلماثينحورون.

3،كلهاالجباليرؤومرعلىةلحرمحرواثم05شليم

أسيعدتاداالمؤونةوخرنوا،قراهاوحصنوا

حين.منذحصدتحقولهموكاتت،للقتالي

،فيوكمانالأعلىالكاهنيوأكيمكتب6

جميعجإلىاوزشليمفيفقيفاالأئامصيلك

مسشتموتيت،فلوىتيتمددإقيالسثاكنين

بجوافياثتيالسمهوليبآئجا؟يزرعيل*قبالة

الجباليضاللثعلىئسيطرواأن7،دوثائين

الغزا؟أيقالتتسهلوبذلمجث،ي!وذاإلىالمؤ؟ية

لأكئرلاينشحيحتكنلمائتيالقسايلثلضيتي

كماإسرائبلننوففغل08نجنبإلىنجنئاجتدئبز

وشبوخفممالأعلىالكاهنيواكيئمأمرفم

كل!-ى

اورشليتم.فيالساكنون

ح.18ة91يث!رجةبزرعلت9

.أخ5؟3ااصمرجتشانببة15

أ-4.:أعزرج:السيمنوا2عا40:3
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الت!إلىاوراثبلشعبكلوصرص!9

المسوخوليسوا01،أ!اتةوآنسحقواوصاموا،

والغربا2ومواشيهمواولادهمونجسارهمهم

."بيتهمالمميمون،2والأجرا

مقوطفلوآمرأةرجلكلآنطر!أثم1

علوذزواالرد!قيكلأماتماورشليتمسمكالز

الرلتأماتمئسوخهمونضروا"الرمادرؤوسيالمص

بصوتوصرخواكلهمبمسحمذتخهوغطوا13

أطفالهميجعللاأنأشرائيلإليماإلىواحد

خرائاومانه!!،غنيمةونساءههاضحية

للأضمص+وشماتةوعازاتجاسةوقيكقم

وخئن!لرايهمإلىالردثفآستجالت13

صاتمأنتعذخصوصا،لامحنيهمفيعقيهم

قيكلأماتمأتامجمذةواوزشليتمقهوذافيالشئصث

ير.القدل!الر

وجميعالأعلىالكاهنيواكيمووقص14

لجتسونوممالرفيقيكلفياثذينالكقن!

الردتإلى8اليومثةالفحرقابوقامواالفسوخ

وكانوا،زؤوسيهمعلىوالرماذ15المث!عسبوذبائغ

ينهملتمسينأصوايهمبأعلىالرلثإلىتصرخون

إسرائيل.لتيبالرحمة

3:5-01.8:قبون

واتوبة.والحدادالحزنعلامه؟الرمادذروا؟11

.3؟9دا؟6:26ارق
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23وه4

ألبفانامعسكرفياجماع

جيشيىرئيسىأليفاناإلىالخبرووضلب5

للقتالي،آستعاوااءاثيلتنيأن،الأشوريين

زؤوشوحفشرا،الثلاليضسايلثسذواوأنفم

!،

فغصست2.السهوليفيالخواحروافاموا،الجبالي

وخكاتم"غفونتنيوتادةفوالتأمراءوأستدعى

لهم:وقاز3المتوشطالبحرساجلماني

أولئلثهمقن*كنعانتنيياالآن"أخيروني

اتتيالمانوما،الجبالييللثفيتعيشوناتذين

تصدروما،جيثيهمعددتبلغكم،تسكنونها

تحكففمائذيالميلثومني،وقكرتهمقؤيهم

دونآمتنعواولماذا4،جيثييمقائاهؤوقن

."ليصالخضوعغن"الغردبسمكال!صجميع

"إن:عضونتنيقائدأحيور،فأجابه5

أولئلثغنالحقيقةأخبركس!يديياليمتيدت

ولنالمجاورةالجباليفيالمقيمينال!ثتدب

تسلينإنهيم6واحدؤ.بكلمةأكذلت

النهرينتينيقيمونسابفاوكانوا7،الكقدانئين

آلههجمبادةرفضوالأنهمهناكمننزحواوكئهم

إلهعل!يهاوفضحلوأ8"الكلدانئينأرضىفيآبائهم

أرضيى،أرصمهمينطردواولذللثالمما-،

أقامواضثالئهريني"تينماإلىفهربوا،آلهيهم

.!طويلةئذة

تلمغ:البابلببن:أوالكلدأنيين.السيمنالرجوعإلى

.27-11:28تكرج.إبراهبم!وطنإلى

للإدالفلىالمنطقةوأور،في-الكلدانينأرض7:

الرافدين.

ح.31ة11ئكرخ.النوينبينما8:

يوردهالأيهوديةقايدمنمعانهماتتوحبان8-7؟

التكوبن.سفر
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أرضيىإلىيخرجواأنإلففمأمرهم9"ثم

ذهحهمكثروهناكفيها،والإقامةكنعان

فيالخوعآنتشرأفلفما0."وقواش!همويخضئتفم

فيوعاشوايضرإلىنزلواكلهاكنعانأرضيى

لاعددهمصارحئىهناكوتكائروابحبوحة

يضرميلثعليهم"فآنقلبئحصى"،

الطينيبحجاقيالعملفيوأذلهمبخبخوعامقهم

فضرلتإلههمإلىفصرخواا02عبيدا!وجغقهم

حتى،المميتإه-بالأوبث!جمضرأرفيجميغ

اللهفثتق13،أرصحيمين4!ونالمضرطردهم

سينا!إلىوقادهم14"لفمطريفاالأحمرالبحر

فيالس!اكنينجميغهناكينوطرذبرنيغوتادش

البرييقي.يلك

الأمورليناأرضيىفيأقاموا15"و!ذا

نهزيعبرواألثقبلخشبون،تنيبقؤييموأبادوا

المجاور.الجبكي!الأرضيىعلىوششولواالأردن

واليبوسيينوالقررتنالكنعانيينطردوائم16

يللثفييقيحونوهئموالجرجاشسينشكيموأهل

.الآنإلىالبلاد

كانإلهيمأماتمأخطأواماأنفم)وطالما17

!.الإئتميكركلإلقهملأن،حليقهمالنجاح

بدأواطريمهخنحادواجمنذماولكنفم18

،ءه

فيالسمبيإلىايخذواانإلىحروبيمفيتخسرون

وأحتلإله!مهيكلتدمرأنتعد،غريبةأرضي

ئذتفم.الأعداة
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ينورجعواإلههمإلىتابواأنتعذ"والآن91

حصأوزلحليتمفتملكواعادوا،ستبييمأمايهني

التيالجبالىهذهفيوآستقروا،جمبادييمقيكل

به.الس!كالقينخاليةكاتت

نفعلأدقبلأنناأفترحسئايا02"والآن

الشئعب2هؤلاكانإننتأكذأنعلينا،شي:أي

تغقثأ-إليهمضيكناإذاحئىإلههمأماتمأخطأوا

القهمامابماخطأوايكونوالمانولكن21عقيهم

إل!لأنوشأنفميزكفمأنلسمديفخير

اتيمصجميعجمنذعارافنكون،عنهميدايخع

."الأرض

إسرائيلب!إلىأحيورئسليم

رخ!،صالكلامهذاينأحيوزآنتهىفلما22

أصواتفمالخيمهحوكالفحئثيدونالجنوذ

كلأليفاناجيشقادةوطالتء،بالاحتجاج

وموالب+المتوسئعلالبحرساحلىمقالأنصار

تنينخافث"لماذا:نالأليفاوقالوا023أحيوزبقتل

عكفدرةولاقؤة،لفملاتوئموفم،إسائبل

أيهاإلييمنصعافهيا24،المتالفيالثبات

لجيثيكفريسةلنجققهمأليفانا،القائد

."صلعظيما

خوكائذينضجيبئهدأولما6

!+.

لاحيوزاشوزجيشيقاثذاليفاناقاك،القجيس

وكيرهمموآبمينمقالأنصارصوجسميعالقادةأهام
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همومناحيورياافت2"مق:الشعودبين

لناتتنباحتىأفرايتملتنيالمرتزقةهؤلاءجنودك

أىائيل،بنينحايىقيلاأنيج!بإنناتاثلأاليوم

كيرإلبماينوهل؟عنهمئدامغإيقفملأن

بنيويمسحىجشمهيرس!لفهو3نبوخذنصر؟

إلههمتقوىولن،الأرضيىوج!غناشرائيل

بضريةسنبيدهمجنودكلنحن،إنقادهمعلى

ستبيدودن،4فرساينا،أماميثبتوأولنواحدة

ستغط!هاوسئهولفمبدماثهمسزنويوجبالفم

ستبمىأثمينوما،ستزولونإلهم،الحثث

،العالمصمللث،تبوخذتصرأمركماتماما،لهم

".يتحفق،يقولهبالأن

ئرتزقيماينإلأأحيوزياأفستوما

فيماعلىدليلإلأاليوتمكلاملثوما،العمونيين

نأبعدإلاىوجهيترىفلن،الخبثينباطيلث

أرض!ينخرقيائذيالسعبهذاينأدتمتم

شيفجنتيلثيخترقذيكوجمند6جمضر.

بنيقتلىبينفتسقطورمحهم!،جنودي

يللثإلىالجنودفيأخذك،الآنأما7.إسرائيل

الحصينةالئقاطأحدىفيويزكوتلثالجبالي

بالقسايلث،اشراثيلتنويتحكمي!نهاائتي

وإذا9،الشعبذللثمغالموتتلقىوفناك

أنخطصفلماذايفلبوا،لنبأنهممقتيعاكضت

مىواحدةكلمةإن:أتوئةماهذا؟لوئلث

باطلآإ.تذقبلنكلامي

اليونانية:في.السريايةفيهكذأ.رمحهم:606

قيادى.ضب

ح.6!4رج:فلوىبيت15:

يهوديتئلشعونشطمنعزباكمانت15

فيكانوااتذينخذقهأليفاناأمرثم01

تيتإلىويأخذوةأحيوزعلىيقئضواأنخيمي!

اسرائيل،تنيأيديإلىويسقموةفلوىء

وين،الستهلإلىالمعسكرين"فأخرجوة

التبعإلىفوصلوا،المرتقعصإلىبهصعدواهناك

أهلرآهمافلما2.نلوىتيتتحتائذي

سيلاخهمحملواالفرتقعصعلىالواقعةالمدين!

أخذهناكومنالتليمارأص!إلىالمدينيماينوخرجوا

حئىبالحجارزئمطروتفمبالمقاليعصالرماة

فآحتضوا13الصمعود،موإصل!مقمنعوهم

أحيوزقيدواخيثأالمرتقعأسفلجمنذبصخرة

تنونزك"ولما،سيدهمإلىورجعواوتركوة

فحلوةأحيوز،وجدواظوىبيتيناصاثيل

أمماتموأحضروةالمدينيماإلىوأخذووقيلإهين

ميخابنعز!لاالأئامصتللثفيوكانوا15حكامها.

عتنيشل،بنكبر!8،شمعونسيبطين

شيوخ2هؤلافدعا16،ملكيئيلبنوكركل

2،والنساالمتيانيمنجمهوريتبعهمالمدين!

يسألهعز!داوأخذصالجميعوس!طأحيوتفأوقوا

فيدازيماأحيوزفأخبرهم17،جرىعما

أ!ث!وز،قواببحضر؟قالهوبما،أليفانامجلحي

تنيعلىبتكبرآليفاناأعلتهائذيصالكلاموبكل

إسرائيل.

وصلوا:دتهساجدينالث!دبفركغ18

أذلناكيصأنظر،ال!م!ماءإلةالرب44أيها919

دوزالعبالذكطالسبطبهذاالكاتباهتثم2(0ة9)رفي

اصرائيل.ضعبتاريخفيشموزا

؟91:4،16مل2ق:بتكبرمالأعداءأذلاة91

92.:4اع



7و6بودبت26

مخن،وساجمذنافآرحفنا،وليتكبرهمالأعداة

.1(شعتلث

وأخذة021ل!ثجاعمهأحيورآم!دحواتتم02

الحثئيوخإلييمادعاغ!نا:تهوأعذبيي!إلىعرئا

:و3

يستنجدونظلوابطولهاالليلةيلل!في.كلهم

أعدايهم.علىإسرائيلبإل!

فلوىبيتصصار

جيشتهأليفاناأمرالثانياليوموفي7

سحفوخويحتلوافلوىيتغلىيزحفواأنوحلفاشة

اشرائيل.بنيعلى-للهجومأستعداداالئلالى

ألفاسبعينمئةالمشا؟الجنودعددوكان2

المسؤولينالرجاليعدا،ألفاعشترآئنيوالفرسالب

والمؤدط.العتادعني

الواديفياتذيالئبعصجمنذهؤلاءوعمتكر3

معسكرلهماوكانفلوى،تيتقرصتائذي

بلما،إلىدوثانينغرضهبلغصتحيث،كبيرا

واديقبالةائئيقليمونإلىفلوىبيتمنوطوله

آرتعبواكثرتهماشرائيلتنورأىفلما04!يزرعيل

الرجا3"هؤلاء:لبعفيبعضهموقاد

الجبالافلاالأرضيوجهعلىماكلسيفزسون

"اإطعاجمهمعلىقادرةوالهضال!الأوديةولا

التيرانوأشعلوا،صلاخهرجل2أ!أوكثئم5

ذيلثطولساهرينؤبقوا،تلايهمأسواركل

الفيل6.

فرسانيماجميغناأليفاعرضىالتاليصاليوموفي

وققذ7فلوىبيتفيإسرائيلتنيمرأىعلى

ئزؤدهاائتيوالينابيغالمدينيماإلىالئؤذيةالقسايلث

02:23.املق70:3

وتودأنقبلعقيهاحرامماوأقاتمفآحتفها،بالميا؟

وح!معيسوتني2امراأتاةخيث8معسكر؟إك

وفالواالسئاجلمذنيجنودوقادةموآلتشع!ب

!يثستقترج،سحايالناسغحت9"إنةته

فهؤلا012مكرلوتكلجيشتكئجتماخطة

صصص!

العسكرليما،قؤتهمصعلىتئكلونلاالإسرائيليون

الوصو4تصعبائتيجبالهمآرتفاعصعلوإنما

صفونينبت!اجح!لا"لذللث.يصمهاإلى

فلن،هذافعئتوإنالعادةهيكما،منتظحة

مغمعسكركفيفآبق12،واحداجندعلاتخستر

الماءصتميععكفقطتستولونيىجاتلثودغجنود؟

النبعهذاافمن3،الجتلأسفلجمنداآ!ذتي

خمط!ثم!فيقتالم،فلوىبي!تأهاليجميعيستتي

قنحتل،قومناوبنونحنأئا.مدينتهمويسلمون

نأنمفلا،المدينةونحرمنالمجاور؟الجبالييقتم

والنساء4الرجافيهافيموت014ينهايخرجاأحا

فيجثثهمتتكؤمقتالىودون،جوعاوالأولاد

فينالون59.المديتيينمكالطكلفي،الث!وأ)خ

الاستسلاتمورفصحهمصيتمردهمالعا؟3جزاكأهم

،-.(اإليلث

علىوعزآوقادتهأليفاناالكلامهذافتر16

معسكرهمموآلتتنوافنقل7،بهتعملأن

5!!كل-
ليستولواالواديإلىاصوريالافيخمسةومعهم

اسرائيل،بنوينه-تست!الذيالماءصمنبععلى

قيوعسكرواغمونعي!ووتنوتنوتيقهمثم18

توزعواهخاكوين،دوثانقبالةاتتيالتلااب

ينوخوشمقربهعلىافبأغربيلبآتجا؟جنوبا

الأضرحقجيثيىسائروعسكرقخموزنهرجمنذ



827و7صوديت

لكزهناكالأرضىوجهفغطوا،السئهلفي

وعتادهم.خيامهم

إلههمالردتإلىإشرأثيلبنو+فصرخ91

أعداكأهمرأواجمنذماخافوالأنهمشتنجدين

النجا؟إلىسبيلولاجايبمكلمينيهم!يطون

الجصارينيوئاوتلاثينأربعبماوتعذ02.ينفم

فيشي:جمنهايبقولم21المدينيما.آبايىمياةجفت

يوئاجمنهاالواحدحعحةكانتوماحباضها،

الأطفالافبدا22،الغطشيفيطماءكمافية

المدين!شوا،غصفييتساقطونوأخذوا،كالمؤلى

يواهم.ضمعفتمالشذ؟وقدايخيها

جمبغ!المدينةوأعيالقخمزياحوكفتجفغ23

قايلينأصواتهمورفعواوالأطفاليوالرجاليالنساء

بيتناالله24"تحكم:كفهمالمدينيماصشيوخأماتم

لانكمعظيماش!راعليناجلبتمفأنتم،وبينكم

لناتعذلمحتى25أشئوز،تنيئصالحةرفضتم

أيديهمإلىسفمنااللةلأن،خلاصيمينالآن

أماتمالعطشيمقسنموثالحاليهذ؟فيونحن

ندعواأنإلاالآنعقيكئمفا26.عيونجهم

نألافخير27.لفمالمديتةوئسفمواالأشوريين

نأم!ن،7"أحيالكنا،عبياونصيريأسرونا

عوينا،أمامهنايموتونوأطفالنانساءنانرى

ورلتوبإلهناوالأرضيبالحصماءفنستحيفكم28

وخطاياناخطاياهمعلىاليوتميعاقبناالذيآباينا

يناللهئنقذناحئى،إليهمالمدينةتسفمواأن

.أ.نواجههائذيالمربالموبهذا

14-،ا."ر!6تالمدينةوأعانعزيا23:

12.ة14خرق:احياءلكن:27

رض!26ء:28

إلىوصرخوا،بالبكاججميعاأخذواثم93

مستنجدين،الههمالرلت

إخوني،يا)اتثمخعواعزئا:لهمفقاك.

أدالرلثواثقفأنا،أخرىأئامخمسةلنصمذ

ير7

فإذا31.عنايتخلىولن،وينمذناستيرحمناإلقخا

مافغلناالغونيأيناولمالماةهذ؟آنقضت

فذضت،يتفرقواأنالحموغوأمر32".تطلبون

بينماوأبراجهاالمدينةأسوارجراسيماإلى4الرجا

جميغاوكانوا،ئيوتجهمإلىوالأطفالنالنساةعاد

الخاطر.مكسوري

يهوديت

الأحداب،يهذهتهودي!ثف!تمغت8

بنيرسفبزآخيسىبنبمراريبنتوهي

بزرافائيتمبنجدعونبنيحلقيابنعزيئيل

نتانائيلبنيأليال!بنحلقيابنإيليابنأحيطولت

اشرائيل!.بنيصورشداقيبنيشلوميئيلبز

وأنعمبايها،غشيرتهاين!عتىزوخهاوكان

جنذمارأستهالثئصيىحرارةضربتائذيوهؤ3

فيالخرمرابطيئرايثالخصابأئاتمكان

مدينيإ،فلوىبيتفييخراشي!علىلهات،الحقل

دوئان!تيئائذيالحقلفيآبائيماتدقنفيوقير

وبلمون.

ثلاثملأةبييهافيارطةيهودياسوعاءصءص?4

علىخيمةلهاونصتت5أشحهروأرتع!سنين

الأرامل.يلباسواتررت،تييهاسطحص

تزيدتغطوطاتهناك؟يعقوبأوإسراثيلت801

.902قلمعون

.309رخ؟دوثان3:



يوديت288

عداماكلها،الفاةيللثتصوئموكاتت6

اسراثلبنيوأعيادالشحهورورؤوصىالسثبوت

لهانرك،وجمبلةضبئةوكاتت07أفراجيموأئاتم

وجاريابوخدماويخضةذقتامنسمىزوجها

،بسئو!يئهفهاأحذيكنولم08واملاكاوماشية

اللة.تخالتكاتتلأنها

يهوديتتلىخل

إلىالناسبشكوىالمرأةهذهستمعتفلفا9

وعذفمغزص"لاأنكي!الميا؟،يفيمابست!كريا

،أثامخمسهبعدالأشموريينإلىالمدينةصبتسليم

إلىشؤونهاجميغتديرائتيجازتتهاأرسقت01

منفئمتطفب*وكرميكبركطوالمئميخيزغزيا

لهم:قاتتحضروافلما411إليهاالحضوز

ائذيالكلإتمإننلوىقادةيالي)اشضيعوا

مطلقا،تجوزلاالمدينيماأهالمطأطاماليوتمب!نطقتم

المدينةتسلمواأنوتعدون،اللةتجربونفكي!

بعدمعونيناإلىالرلتآلتفتإذاإلأأعداثناإلى

اللةتجربواخىأنئمافقن2؟الأئامصينعدب

الأمويى؟تدبيرفيمحفةوتحلواصاليومهذافي

ولنتعرفوةلن؟القديرالرلبئجربونأنئم13

تك!ثيفواأنتقلإررنلاكنتمإن014أفعاثهتعرفوا

فيتجولماتفهمواأنولاالإنسالإ،أعمان

كلصتغائذىاللهتكتعثيفونفكي!،خاطر؟

لا؟مقا!ذةو!مونأفكازةؤسرفون2،ثي

تثيروافلا،الإخوةأيها،لاذللثعلىتقدرون

ناك.6:51رج:وكرميكبري،صيا:01

عزيا.اسمشقطولاتبنيةيونانيةمخطوطات

33-34.!ارواقة14

.712-170مل2ق:آباؤنافعلكما:91

إلىيسايىغلم5؟فإنإلهنا!،الرب2كضت

علىقادرفهؤ،أتامالخمسإهذ؟ئلأةتعونينا

ءلىأو،يشالميومأيوفي2يشامتىحمايينا

أعدائنا.أمماتمتدميرنا

لالايؤخذاللةلأن،اللهع!لتسمزطوالافلا16

غنتحيذبالإكراههؤولا،كالإنسالببالإكرا؟

فأ،ينهالخلاصىآنتطرناإذالذيلث17نياييما.

إذاصوتنايسمعوهؤ،يهنستنجذأنإلا"علينا

شاء.

قويناأوأنسبايناأوسثائرنامقأحد"فلا183

هذ؟أئاينافيتعبائاينافيمقناالسئاكنينأير

آباؤنا،فقلاكما9،البشتربأيديضصشعةآلهة

إلىذيلثأجليناللهفاشلمهم،تبلين

وفئ02.أعداثهمب!نوالهلاكوالئهبصالسحمض

أئهفرجاونا،الوأحذاللةإلأنعبالانحنأننابما

أحنلوإذا021شتعبشاينأحذاينبذولاقنئذنالا

جميغالخراب"يصيب!ذ؟عدينتناالأعدا!

النهب،يناورشليتمفيالقيكليسقمولايهوذا

ينبهتلحقماعلىبالموب!اللةفئعايئنا

-،قتلىينإخوتنائصيثماوأئا33.الذنسيى

فتقغ،دماليينوأرضناسبيمقوبلادنا

الأقمص،بيناعبياحلفناأيماعليناصؤوثئه

ائذينصجميععندوسمخريةخزياونكون

الآنأستسلايناينيلنانفعوأي!23تستعبدوتنا

قذ"لة؟إلىاللةئحؤتةأنغيرالعدؤ"إلى

.المخطوطاتبعضفيهكذا.بالموتال!فيعاقبنا:؟2

الذ.مجاسبناةالقليدىالنص

أفيأو:العدو.إلىالآناشلامنامنلنانفعأي:23

عبوديتنا.منلنانفع



992و8ي!ديت

لتنيقدوةلنكن،إخوتييا24"والآن

القيكلوكذيلث،عل!يناتتوتففحياتهم،قوجمنا

والمذتغ.

اتذيإلقناالرلثلنحمد،ذيلث25"وتون

كيفتذكروا26آباءناأمتحنكماآمتحتنا

تينييعقوقيجرىومما،وإسحقإبراهيمآمتخن

خايهغنميرعىكانحين،سوريةينالنهريني

.!لابان

!تجنالنايىفيجميعاالله"27)رماهم

مابمثلتهأمانتناتمتجنلاولكئة،تهأماتتفم

ينذرناممابقذريناينتممهؤولا،بهآمتحتهم

إلييما"*.نتقربلماتذينتحن

طيب!علىتكل2"كلاملث:عز!لالهافقاك28

هذ؟فا092يخايقلثأنتقدرأحذولا،ظي!

فمنذ،جكئكفيهاتظهرالتيالأد!المرة

القهيمينعقييماأذتيمالديىكونوالجميغعرفنافي

وهمعط!ث!اتموتونشعحناولكن03القل!بوطيبه

ائتيا!ينيوعلى،بهتكلثناماعلىأرغمونا

صفيفالآن031بهانفيئأنإلاتقدزولاحقفنا!ا

ئمطراللةلعل،تقيةآمرأةفأنمب،ضتعيناغن

ينعطمصاتموتفلاماح!حياضناتماماعقينا

تعاأ-

قيخيركملي"!!عوا:تهوديتفقالت32

تعذجيلآشعحنايتذكرةكملعلىعزثتبأني

بؤابةأنئمتحرسونالليليماهذ؟فق33.جيل

.3:ها-ا92:ا-18،ة22تكرج26:

.نعبده:أو.إلبهتقرب:27

الىطدةذرت8،:03خررج.الماءبخور:901

.ه:8رج:المسح.اخات4رج

مجيهوقبل،منهاوجاريتىأنافأخرجالمدينة

إلىالمدينةتسلمواأنفييماوعدتمائذىصاليوم

تدي.علىاشرائيلتنيالرب2س!نمذ،أعدائنا

لنلأنيسأعقفةعفاتسألوفيلاولكن34

حصولإ".تعذإلأبهاعيتكم

مغه:الفذال!المدينيماوشتيخاعز!ئافقاك35

فيمغلثإلفناالرب!وليكن،بسلام"اؤهبى

ينجمنهمكلوآنصرمت.أعداينا"ينءالانتقام

قخفره.إلىتهوديمتخيميما

يهوديتصلاة

تخورفي!كانائذيالوقبوفي9

ذرتباورشليتمالرل!قيهلىفييقرل!2!المسا

حئىسحدتئئم،رأسيهاعلىالرماد"تهوديث

ص"المسحعنيكثتفتالأرضنجبينهالامسن

قاثلة:الرلثإلم!وصرخت،تلت!ئةكاتتائذي

ص+!ص"ص،!"!

اعطيتهالذي!شدهونابماإلهياالرب12"ايها

فتاهردأءنزعوااتذين2الغرباينييتتمتمسيفا

بكارتهاونضواقخذهاغنفكشفواليدنسوها،

هذايلغنضهيستأتذيوأنت،تركوهاوللعايى

إلىحكاتهمفأسقفت3،نعلوةذيلثومغالأمر

فييماآغتصبواائذينفسييماالمراشيىفيالقتل

تبتيولمجميعافأبذتهم،صبالاموصبغوة،الفتاة

وجعلت4.عرشهعلىتيلبأوأميرأوعبدعلى

مقوأملاكهمسباياوبناييمغنيمةيساةهم

6:!اح.:رخ2:شمعون

شكيمأهلوقتليعقوبنجتدبناقصة!تذكر:2-4

34(.)تك



هـأو9يهوديا35

"لمص

احبوكالذين،إسرائبلتني،ابنايلثنصيب

القون*.جمنلثوآقسوادمهمتدنيس!وآستنكروا

!6صيرءلم

الارقلةأناإلبإستيئإلهيالربايها)افيا

وماالحيزذلمجثفيكف!بهذاأمرلتالذيأنت5

وأذت،نتائجغينوتبغهالأحدابمقسبفه

سيحالثوماالآنتحاثمارسضتائذي

ورصروصص
مرسومةكلهافتدابيرك،كانأردتهماكل6

مسبقا.لديلثقروفةوأحكاملث

لمصءصص،،ر

وهم،قؤةتزدادونالاشوريونها7

بتروسمهمويثقونومشاتهمبخيلهمبفتخروون

أطثعالمينغيرومقاليجهموأقواسيهمورماجهم

أسقلثوأن88الحرولبكلتنهيائذيأنمت

وجبروتفم،بقدرتلث"قوتغفحطبمالزبد.

قيكيلثتدني!بيعلىعاقيمونلأنهم،بغضبلث

مذبجل!قرودطصوهدمآسملطمسكنوتنجيسي

وأنزذ،يهبرياييمإلىفآنظر9.ب!ئيويهم

أنا،القدرةوآمنحني،رؤوسي!معلىغضتلث

إلييما،أطمحماتنفيذعلى،الضعيفةالأرملة

أحدعلىيبتيولاالمخابعكلاميفيضربهم"ا

مجالهموهكذا،اسئاامكانعبذا،ينهم

لألأن3!تلثإلأذللثوما19.آمرأ؟تلإعلىينهاز

تر؟علىوتلتجىولاالمخؤ،علىسقف

ومعين،الباثسينإلهفأنت،الرجالى

اليايسين،ومحاميالضعفا؟وسحا،القظلومين

إليلث،أتضرتخ012لفمرجاءلااتذينوضخفع!

اسراثيل،تنيإلةويا،بيأإلهيا،إليلثأتضرع

خالقيا،والأرضيىال!ماوابرد!ياأذت

.846:11؟"20مزق7:

.هر!510:3:8

صلاتيإلى،الكائالبسئدوياالبحار،

يخداجعلىالقدرةكلماتيوآمنغ13:استيئ

شعبلثإلىالإساءةيبغونائذينأولظث،وتحطيم

هيكلثتهديتموئريدوناعهامعهقطدتإئذي

بجمجشعتلثوآجغل14.عهتونجتلوإزالة

الإلهلموصذك،الإلهوحذكأنلثتعلمعشاير؟

علىتادروحدكأنمتوأثلث،الحبارالقويلم

اشراثيل.يحماييما

أليفاناعنديهوديت

تهوديتوقفت2الضلا؟هذهوتعذ01

كإتتخي!ثإلىالبيتودختبخا؟متهاودعت

جمسشهالأونزعت3والأعبادال!ئب!بأئامتقضي

نفم!تهاودهنت2بالماوآضسطتترتلهاويىداءغ!نها

ير!

بئسريطبماوزيسهشعرهاورتمتالطيولببافخر

أئاتملأترتدييماكاتتائذيصالقرحثولتولبستت

بالأساوروتزينتوصندلأ4،"شس!ىزوحها

صأرادتكليماوبهذا،والحلقوالخواتمصوالسملاسل

ملاتثئم5.يرونهاائذينالرجالتسحران

صصو،كل

والخبزلأالمخفضوالتيؤالمحمص!بالذتكيسا

وإبريمآبالخمررقاملأتكذللث،الطاهر،

وسلقئهاكلهاالأشياةهذهلفتئثم،بالريمب

التيتالمرأتانيوتركسب6.لتحملهاجارييهاإلى

عز!لاينكلكانحي!ثالمدينيمابالبإلىواتجهتا

وجن7.تحرصونترايهزهمفيوصميوكبري

يخمايهاتعخبرائيابهاوتخاميمابشكيهاشاهدوها

بتحقيتي9،آبالناإله،القا8"وفقلب:لهاوقالوا

البونانبةالمخطوطاتبعضوفيالطاهر.الخبز5:

والجبن.الخبز:واللاتية



يوديته

،كل
واورشلي!آ".أشرائيلتنييضجدإمايلث

أبوالبصبفتح"مروا:لهميهوديمتفقالت9

فأمروا."بهتكلضنامماوأتحتمأمضىحئىالمدينيما

مغوخرتجت01.أرادثكمابقتجهاا!حراسن

الرجا4ظلتينماالمدينيما،ينخابمتها

وعبربالجتلنراسبحىبغيويهميلاحقوتها

فيهىوتيتما11.التصرغنيوغاتت،الوادي

ص2،ء!ا-

مرايهرفياشوريونجنودراهاتسيرالوادي

"من:وسألوهايهافأمسكوا12.للمراقبيمامنقذمة

أينوإلى؟جشبأينومن؟أنتشعبأيمآ

ولكثىصرانيةآمرأة"أنا:فأجاتت؟"تذهبين

قريسةسيكصنونلأنهمالعبرانيينينهربحت

لأخيرةجيشيكمقائلإأليفاناإلىخذوني3!0لكم

قدخلأئينوأعيمه،عنهمصابتةأخبارا

واحذارجلأيخستزأندونالئلاليعلىيستولي

جيشييما،.ين

ينظرونوهمكلاضهاالحنودس!مغفلما14

لها:وتالواتجمايهايناجاتحجبواوجههاإلى

إلىللتحاثفناإلىبنزوللثحياتلث"أنقذب15

،الحنودتعفيىبرلقهخيمييماإلىفتعاتي،سئلإنا

لاأمامهتقفينرحين16،إليهفيسلموتك

يحسينوهؤلناكلاقلثعقييماأعيديبل،تخافي

مغلمرافقيهارجلىيثةآختارواأثثم7((0إليلث

أليفانا.خيمهإلىجارييها

الأضمورتينمحسكشفيضحةوحدئت18

خوتهاالخشدفتجمغ،قدويهاخبرشاغجمنذما

بأمرها،يخيرو"حئىأليفاناخمةخايىقيوهيئ

ائفمبخمايهاالخنوبهؤلافىأندهاش!.!و.91 للعصا
تعضفموتاذلستبها،إسائيلبتنياعجبوا

31اواأ

ك!هذصهنامافيهبشعمبميستهين"م!ن:لبعفبى

وإلأ،حيايمهمأحايبقىلاأنتجاالمرأ؟؟

."كلةالحاتتمسحروا

،جمنلإ؟منأليفاناحاشيه3يىجاخرقيثه!

أليفاناوكان21.خيميهإلىبيهودي!توجاؤوا

ينضنسوجةناموسيبماتحتسترير؟علىمتكثا

فأخبروكل22وجواهروزمزبوذهبمأرجوالؤ

ينضصابيغتتقائةخيمييماينفخرقي،بفدوجمها

ولرجاليتهتهوديمتإظهرتإذاحئى23،المضة

فآنحنتجمايها،ينجميعاتعحبواحاشيتي!

بأمرأخهضوهاعبيدهولكنءلهآحترامايهوديحت

ينه.

وأليفانايهوديتبينالأولاللقاء

فأناآمرأةياتخافي"لا:أليفاناتهافقاك11

ميلثيتبوخذتضرصالخضوعقبلىبإنسالؤأضرلا

الس!ايهنشع!لثبطت!تهترلمقلو02كفهاالأرض!

عتيهمالحرلتبدأتلثا،الجباليهذ؟في

أخبرينيوالآن3.هذاكلأنف!يهماعلىفجلبوا

الأمانعقيلثإلينا؟وجئبينهمهزتج!يماذا

فيماولاالليلةهذهخإلجثعلىتقلتيفلافنا

ج!حنبل،بأذىتصئلثلناأحالأن4بعا.

ستديصأتباعجميحصمغالحاذهيكماإليلث

نبوخذ!ز"

سيديياليإسقغلا:تهوديتتهفقاتت5

سأقوذماإليوآستيئ،حضريلثفيأتكلتمأن

فإذا6الليلةهذ؟عقيكأكذصتلنفأنا،لث

وئحفتئاللةيوئفلثأتوئة!اإلىآستمعت

مفاضذك.



11ي!ديت32

كلها،الأرفيقيلثتبوخذتصر7!ليحيئ

يماحييماخليقؤكلإلىأرسللثلأنهقوتهولتحي

وطيوربهيمةكلالترووحوشالإن!سانذيلثفي

بفضليث،لهستخضعونجهيعافهؤلاء،الس!ما!

س!لالي!!.وسملطالبسملطاييماتدتويعيشون

فيتشيعوماود!ائلثيحكيلثستمعنافنحن8

القملكهقوابأحسنأنلثغنالأرضىسجميع

القتالي.فيبراعةوأكئرفمخبرةوأعطمفم

فيأحيوزقاتهاتذيفالكلائملاوتعذ،9

أنقدةحيننفحييماأحيوز!جمنمتمعناةمجل!يلث

القائدسئديياتستجففلا01فلرىبيت3يىجا

فلا،صحيحلأ"نةيجلإ،خذةبلبكلاييما،

إلأبالس!يضئقهرةأوشعمنائعاقبأنيقدزأحد

إلههيم.إلىخطثواإذا

في!شلولنسيديياتنهزملن"ولكئلث"

لأنهم،بهمسيفتلثفالموتقصلإكصبلوغ

فحاتما12الزب".غضتئئيربأعماليسيقومون

سيذبحونوالماءالالعامصينمؤونئفمتنفذ

فيغنهاللةخهاهئمماينهاويأكلونصهايتهم

شراثيهء.

والضثثرالجنطيمابواكيرسئنففونوفم13

ويحفظوتةوالزيبالخمرينلتهئكرسونةاثذي

باوزشليم،هبكلهفيأدتهتخذمونائذينلكهنيهش

ينلأحدالث!ريعةتسمغلامعاسةأطعمةوهذ؟

نأبما"أولكن.بأيد!يتصميهاحئىالشسدب

.2:38دا؟27:6ارق:1107

5.2-ا:هرفيةوخطبتهاحيور:9

3-21.:14تث!11لارخ:12

27:01،03؟23:91؟لأر!خرت13

?،

فيالئإشريعةسابقاخالفوااورشليمفيشعمنا

شرييىإلىأرسلوامدينيناأهلفإن،ذيلث

معلوابأنلهيمالسئماخطايبينهناكالكقنة

إنرل!علىني!تحصلوناثذيأليومسنني!أ.يثلهم

اللتشلمونالأطعميما،يللثينويأكلون

يتدميراهم.

حشسئديياالأمريهذاغيم!ثإن"وما

م!النعملإليلثاللهفأرستنيجمندهممقهربت

آمرأةسئديياأنا17بأص؟.العالأئدهش!ما

أبقىفدعني،نهابى"ليلالس!ماءإلهأعبذتقية

وأصليالواديإلىليلةكلأخر!حتىعنذك

خطيتتهمآرئكبوامتىلييقولوهوألئ!إلى

عكإليهمفتذهببذلمجثوأخبركإليلثفاب18

ينهم.مقاومةألةتلقىأندونجيشيلثرأبميى

تطغأنإلىيهوذاأرضوسمطنأقودكأناأما

،2*،لم

شعبللثفيكونعرضتلثاقيمخيثاورشليتم

!خولا،لهاراعيئلاائذيكالغتمصامرائيل

اصم!

ئسبقالياللهكشفهاوهذ؟كلها،"كلحبعليك

يها".لأخيركلرأرسقني

حاشيييماويىجاكأليفاناالكلامهذافستر03

لتعفيى:تعضهموقاكجكيها،مقؤلعحبوا

أقصاها،إلىينالأرفيعلىآمرأةين؟2)ما

وبلااكيماالقنظرروعهفيالمرأههذ؟يئلأقصاها

الله!أحسنأليفانا:لهاوقاك1022الكلام

أن"لتعلميناقولجثبنيساثردونأرسحللثاجمندما

18:8-91.عد

37.:2لوقفمار:ليلاعد:17

البتةمعارضةقلقىلن؟أي-كبعليكيننلا:91

.11:7خرق



ي!ديتا

ب!دكطتستهينونللذينوالاممازتناالغلبة

وبارعةكلالمنظرحس!نةأنلثويحا23.تبوخذقصر

إلهاإلالثيكونتقولينمافعل!بفإذا،صالكلام

وتنتشيرنبوخذتصرقصرفيتسكنبنوأش!لي

،.الأرفيكلفيصبئلث

أليفانامعسكوث!ئقيميهوديت

إلىيهوديتيديخلوابأنأليفاناأمرثم21

مائديهينتأكلبأنلهاوأوضى،طعاييماضفيما

"لا:تهوديتتهفقاتت2خمر؟.ينوشسر!ت

شريعةاخال!يئلأطعاجملثينآكلأنأتدر

أتيثائذيالالعامصينآكلولكئي،إلهي

8".يه

ائذيالزادنفذاإذا:أليفاناتهافقاك3

عندناأحدولامثيهعلنحصلفكيف،بهأتيحب

3!!لجثبنيهناين

،،و

يا،بحيايلث"اتس!م:تهوديتفقالت4

ء،!!!،فى

يحققحتىمعيالذيالطعاتمانمقلن،سيدي

عقييمالا.عرتممايدياللة

الخيمة،إلىأليفاناحاشيةرجاذفأدخلها5

الفجروجمنذ،القبلئننضضحىناتتخبث

لخروجةيالهاتسمغأنئةنسأناأليفاإلىأرسقت6

بأنخراصتهاليفانافأمر7.لتصليالواديإلى

فكانت،المعسكرينصبالخروجلهاتسمحوا

تخرخالفعسكرفيقضتهااتتيالأئام-الثلاثإماة

28.:جيونافياس8؟:أدأرجت1202

المعحكر.داخلأو.تالمدينةمنالقريبة7

5-6.:3امق.طريقهاي!أنة8

يفرضبالوئنيينالاتصالكان.الماءمنصودهابحد:9

1233او

عيزفيوتغت!ملفلوىبيتواديإلىليلبماكل

يىضعوبهاوتعذ08،المدينهينالقريبالماء

ئسفلأنإصائبلإل!الرلثإلىئصفيكاتتالماه

إلىتعودثئم9تويها.تنيلإنقابطريقها*

وتتناولاالمث!ريعيمابح!صب"طاهرةالمعسكر

المساء.فيطعاتها

أليفانامأدبة

فيإقاميهامقالراخ!ص"-اليوماوفي

يىجالييكبايىعشاءأليفاناأعا،المعسكر

قاد؟ينأحذاإليهيدغولموحذفمحاشيي!

هب"اغ:ونديم!خصمهلبوغاوتاك".الجيشى

إليناتأتيانجمندكائتيالجبرالئةيللتواقيغالآن

عناترحلأنالعايىفمين012معناوتحثرقيوتأكل

عقيها،نحصللمفإذا.نجايسئهاولاكهذ؟آمرأة

أحتقرثناء".

"لا:تهاوقاكتهودبتإلىبوغافخرخ13

سئديعلىتدخليأنالخسناةائئها!جلي

فيوتكونيمعناوتفرحيالخمروتث!ريىئكرمة

الفواتي2بينالأشئورتنابكسائرصاليومهذا

تهفقالت14نبوخذتصزلا.قصرفييخامن

ماكل؟س!ديأخالفحتىأنا)تن:يهوديت

أئايمكلبفرحوأذكرهالحاليفيأفغلهيرضيه

".حياتي

وحلاها،بملابسهاوتزينتقاتتأئم5

الأرضيعلىلهافرشتتالتيجاريئهاتتقلأفها

الثريعةحسبطاهرةلكونقغتسلأنبهودبتعل

7،.آ)رج

7.آرخ:الراجاليرمفيت15

.الناساحتقرناأو:احتقرتنا.ة12



يوديت342

بوكامنتلقتهائذيالجلدبساطأليفاناقباتة

+ص

فلقا16طعاتها.تناؤلتكلماعلييمالتجين

يها،أليفاناتلمبسمجرهناكوجقستدختت

مجالس!ها،فيرغبتهوآشتدت،عقلهوآضطرل!

عينهوقعتمنذلإغرايهاالفرصةينتطركانوقد

."معناوتمئعيالآن"إشرل!:تهافقاك017عتيها

،ستدييا"سأشرل!:يهوديتفأجابته18

أكقتئئما9."حياقيأئامصأعظئمالبومفهذا

4،جاريتهالهاهثاثةكاتتيماوشرتت

شحئاالخمرمنوشزتلماألمفاناسفآ-ص02
ص.؟!-!هج

ولآدته.منذواحدي!مفيشربهمايفوقكثيرا

أليفانامقتل

وين،حاشيتيإليجاذخرقيالمساءوفي13

ينوطلمتالخيم!بالصبوغاأغلقصالخارج

كلوذهب،سسد؟جمنل!ينينصرفو!أنالخذمص

طوليبسمبتحبينكانوالأنهمنراشيإإلىواحد

الخيمه،فيوحذهاتهوديمتوبقيت2الحفلإ.

كانلائه،نراشييماعلىمتمذداأليفاناكانبيتما

جاريتهاأمرتتهوديتوكاتت3قخمورا

.يومكلفيكهانويهاغرفيماأماتمبآنتظايىها

وتاتت،يلضلا؟!المعسكرينتخرجحين

ذاته.الثميءلبوغا

تحقلم.!الخحمة2ا-.هكذا( .-لرص-يىلجميعحر!و

وأليفاناتهودي!تإلا،كبيراولاصغيرالاأحد

وفاثتيخراشمهنبجايهودي!توو!تا.وحدهما

هيئها5،القديرالإلهالرلث"اتها:قلبهافي

.2ت12!،ة15رج:جاريهالهاجمأتهمات91

.12:6رجتللصلاةغرجحين130:3

13و9

!فوساجمذفيشعتل!ساجمذ،الفناسيةاللحظة

أعداثناعلىلأقضىمعيكن،خايتىتحقيق

قي؟ى

/"،313:((0اورشليئموتتمجذ

!رأس!حفالمراضيىرأسينتقاعتئم

ينهدرآ!رسط7هناكا!قشيفهوتناولتأليفانا

فيقؤة"فيدني:وقاتترأسيمابشتعموأمحسكت

8.ثبغكا!اشراثيلإلةالرلتأتهاال!اعههذ؟

رأ!أ4فقطقت،قويهابكلمزتيزعنقهصزبت

ولزعمبالمراشىغنيخئتةودحرجت

حبؤ-خر!جتوتعذالغمد.غنالئاموسثة*

في"افوضغتهأليفانارأ!جاريتهاوناوتت

لوو؟،كعاديهماوخرتجتا.الالعامكيسي

وصيدتا،الواديفيودارتاالمعسسكروآجتازتا

اءننادتا،فلوىتيتمدينهبؤابيمانحوالجبل

انجتحواأافتحوا-.س:بعدغنالحراس!يهوديت

4تزافيأ؟له"أظهرواليوتم،مغنااللهو،البوابة

-يتاليفيإسرائيلتنيجايحبإلىبجبروتيما

".أعدابهم

أسعوا+س،صوتهاينيماالمد3يىجا!ميئفلما

%ل!هاؤلرابهفن013المدينهشئيوخودعواالبوابيماإلى

وهم،أكبرهمإلىأصغرهمين،جميعهم

الوقب،هذايثلفيرجوعها،قستغربرن

يهما،ورحبواولجارييها،لهاالبوابةوفتحوا

خوتفماة.3وآجتمعواللإضاء؟الئاروأشعلوا

ا:جموتهابأعلىتهودي!تلفم"افقاتت

عنزحصتهيمنغلملأ"نهسمتحوةاللة"سئحوا

هنت؟أعداءهمبيديأهالثبل،إصاثيلبيسب

31.:01رج.الناموسيةت9



يرديث3

الكيسيمقأليفانارأس!أخرجتئم"ا.لاا!لة

قائل!أليفانارأيبى"ها:لفموقاتتإ"لاةوأرتفم

خيثيراثي!ناموسيةوهذ؟،الأشوريينجيشي

بتدالربفىفضربهلمس!كر؟،فيمتماداممان

ذهابيفيخفظنياثذيالرلثاحي6أهرأ؟.

!يخطيئةيرتيهثأليفاناءلموأنوعوبني

تجماليوإنما،عليئالعازوتجلثنجئدنسئني

هلايهيما".إلمىوأذىسخرة

للرل!،وسجدواالذهولعتيه!اصفآشولى17

إلقنا،ياأنست"ئمازك:واحدبصوبوقالوا

".شعبناأعدا-افنيتالومصهذافيلأئلت

ياأنبإمبازكة:ليهوديتعر"لاوقاك18

كلآمرأؤ*أيةينأكشرالعليالرلثينآبنتنا

ختنائذيالإلهالزب،وتبازك،الأرضيىهذ؟

قطععلىساعدفيوائذيوالأرض!العممات

تبقىصاليومهذاوين91أعدائناقائد!رأصيى

الرب"يذكرونائذينشعبلثقلولبفيبالت!فقتلث

مجذفييديتمأناللهونسألا003الأبدإلىوقدرتهلم

تبخليلملأنلبخيراويجازيل!،عملتهماعل

فآنتقصب،بشعينانزلتائتيالمحنيمافيلمجيايلب

جميعفقاكالتإ.أمامآستقامبماقيوسلك!بلنا

(1!آمبن،"آمين:الحاضرين

ب!ديتنصيحة

يالمما"إحمعوا:تهودبثلفموقاتت14

أسوارعلىوعققوةأشالرهذاالأنخذوا.إخوتي

ال!ث!محمىوت!شرقالقجرتطلعوحين2مديتيا.

.شأسقطع.دا2:لواقةامرأةأية!اأكز:18

24-26.؟هتضق

1435أو

قايذاوآختارواسيلاخكماحيلوا،الأرضيىعلى

لوننافيكأنكمالمديخهينؤراءةوآخرجوالكم

للحراسىالمتقذمصالمركزلمهاجمةالسئهلإلى

تهاجموة.أندونولكن،الأشمورتين

تحملونالحراستراكم3"وعنذما

قوادلإيقافيمعسكرهمإلىويرعونسيلاخهم

أليفاناخيميماإلىالقادةهؤلاءئريخئمجيشيم

الجي!ثيىعلىالزعمبتستوليحيايجدوتهلاوحين

مغأنئم"فئلاحقوتفم.أماتكموتنهنرئمكئيما

يهموتفتكونال!اجلس!كافيينالإيمراثيلتين

ص-ءهصم!

الانتفعلواانقبانولكن5اتجهوا.ماخيسث

ص!ص!ء-ء

يخعردتحتىإليئ*العمونيئاحيوزاستدعواشيئا

اشرائيلببيسبأسهانالذيالرجلرأسيىإلى

هلايهيما".إلىكأئماإلينا!أرسقهوائذتي

أحبوراوتداد

جاةفلما،عزياتيبينأجوزفآستدعوا6

الرجالىأحديدفيأليفانارأسورأى

قغمتاالأرضيىعلىسقطهناكالمجتمعين

تهوديتقذميجمنذكغأنعثوة7%تعذما.علييما

أرضيىصجميعقيمباركة"كوني:وتاكاساجا

بآسملث.تسمعأضبماكلفيومعظمةيهوذا،

أيامفيهذاكلفغلببهيفأخبريني8!لكن

ماالحضوروم!طيهودي!علييمافقصت.ي!قليلة

اللحظيماإلىالمدينةمقخروحهايوم-ينلهاجرى

ينفرغتولفا9نيها.تئحاثكاتتائتي

صداةيوترذدالحاضربنهتالثعلاحديثها

المدينيما.أنحاء

الا:أرلحه.ه:هرج:العموقيأح!ورة4905
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بهردبت364

إلهفعقةمابكلأحيوزستيئوتعذما11

شدبإلىوآنضموآختينيهآمناسراثيل

.اليومهذاإلىوذزيئةهؤاشرائيل"

أليفاناموتاكتشاف

اسرائيلبنوعتقحئىالصبحطقغإنوما"

رجلكلوحتلالمدين!أسوايىعلىأليفانارأسن

مساللثإلىأفواجفيخرجوائئم،سلاخة

أخبرواالأثمورتينطلايعرآهمفلماأ2.الجتل

واحا!اواحاقاديهمإلىسارعوااتذينرؤساءهم

لبوغاوقالواأليفاناخيميماإلىوصلواحئى13

الآن"أيقطشؤونجإ:صجميعغنالمسؤولي

إءليناالئزولعلىتجراواالعبيافهؤلاء،،س!دنا

فدخل14."أبيهمبكر؟غنيبادواحثىللقتالي

أئهيخهظنامخدجم!بالتوطرنأليفاناخيمةبوخا

دخلأحائجئهلمفلما15.تهوديستمغنايم

ئلقىأليفانافوجد،المراشيينوأفنرل!المخذغ

صوتهفرغ16،رأصي"بلاميئاالأرضيىعلى

دخلثئم17.تاتهيمرقوهؤوالئحيحبيالبكاء

إلىمسرعاخرجيجذهالمفلما،يهوديتخيمة

غدرواالعبيا"-هؤلار18:وصاخوالخشبالقؤا؟

الميلثبيبعلىالعارجلببابىانئةهذه،بنا

علىتطروخاأليفاناأنظروافتعاتوا،تبوخذتضر

رأس!".بلاالأرضى

هذاالأشموريينجيش!قادةشمعفلما91

وتعالىعقوئغوأضطربتثياتفمترقوا.الكلاتم

المعسكر--أرجا-فيضجيحهم

.عاديكيرأمرهذا.إساثيلشعبإلىوانضئم:01

دا-ه.ة23تثق

اوها

الألثمور!نفوار

بهولصصهمفيالحنوداثذينوصتيئ15

الخؤ!تأصابهم2،الذ؟هولفأصاتهم،تاثدهم

المحعسكر،فيالبقاءأرادينهمواحاولا

إلى.أتجاهكلفيالهرلبإلىجميغافأسرعوا

هرببكذيك3.الجباليمسالمجثوفيالس!هل

حؤكالخبلفيغسكرواائذينالأشور"دونأولئلث

كلاشرائيلبنىمنعليهم!هخم،فلوىبيت

الئلاحص.خملىعلىقادر

وبيبافيمستئيمبيبإلىرسلأعزياوأرستل4

تنياسؤاجلمالزصجميعوإلىوكولاوخويا

جملىويشخعونهمجرىبمايخبروت!ماشرائيل

تئونلقى!فلف!.وتدميرهمالأعداءضهاجم!

كرجلالأش!ورسنعلآنقضواالخبرالسرائيل

وكذيلثخويا،حدلردحئىوطاردوهمواحل!

كل،!ص

جمعويناوردشليتمينقلإمواالذينفعل

لأ-ماالرسلأنجرهمجمنذمماالصجاورالئلالي

وطازدهئم،أعداثهممعسكرفيحدت

بهميفتكونوهموالجليلجلعاد!فيالسممايهنون

وحدودها.دصث!قجاوزواحئى

يطاردوا!ائذينفلوىبيتأهلعيةأما6

ونهبوةالأشوريينمعسكرعلىفأطبقواالأعداء

اسرائيلبنوقعلوكذيلث7الكئيرجمنهوغيموا

ماتهبراإذالمتاليينفلوىتيتإلىرجعوااتذبن

الجباليفيائتيوالمافيالقرىوأهلهم،تبقى

كئيرا.تهبرةماوكان،والأوديإ

25.ت3قضق:15

-الأردنضشرقيواقعةمنطقة:جلعاد:1505



حهوديته

اثحرصلاة

وشميوخالأعلىالكاهن*يوياكيموجاة8

لمء،،

بانف!حهمفثماهدوااورضليتمقياسرائيلبني

اشرائيل،لتنيالقةشقةالذكطالقظيتمالعقل

بهاآققوافلما9عق!اويسفموايهوديمتوليروا

ر+مهكل

تجد"اذتي:وتالواواحببصوبكلهمكوهابا

لمص4
فغل!ب01.شعيناوفرخإسرايلوفحراورشليتم

ويىضىاىائيلتنييخيرالعظيمالعقلهذا

الأبلإ".إلمطاقديرالتيماجمنأنحبمباركة.الله

.1(آمين،"آين:الحاضرينجميعفقاك

مايوئاثلاثينئذةإيسراثيلثبعثوجمغ11

خيمةتهوديتوأع!ا،الأشتورينينغيموة

أمتعييما،كلؤايختهوأسيرتهويخضمتهأليفانا

يهقفاضنوما"فىابتهاوحملتتهوديحثفأخذئها

عربايها!فيحفلخمااب!الاغزصالغنايمهذه

يساءوالمباركيمابالرقصلقايهاإلمطوأسرعت13

خذو!تلإهافييهوديحثوحملت،إسراثيلبني

ووض!قي13خولها.اللواتيجم!نهاوأعطتالغار

ورأسرأسيهاعلىالزيتود!ينإكليلأالتساة

الرتصيىإلىتهودلمجثفنزتت،معهاائتيجاريبها

تني3رجاوتيغهن،الراقصابطليعيمافي

ين!ثيدونرأخذواوبالأكاليليبأسيحتهمالسرائيل

.صالغزخشيذناأ

ي!بيتنشيك

الشكرتشذللرل!تهودي!ثأنشذتثما!ا

ادرائيلتنيجيعتعذهارددةاتذيوالخمد

.4:6رج:يوباكيم:8

16او

قاتت:

37

إلهي،الرب!"سشوا

،صوالصنوجبالذفودتسبحوة

جديداتشيذالهأن!ثيدوا

بآسميما.وآدعواوضجدرة

الحرولب.فييفوزالله

الأعلاءخيامتين

الحنودصتجميعوستإفي

الإلهالر!،أنقذني

لي.ال!ث!رأرادجممن

المثئماليفيالجباليين3

.الألوفبصثتراقينزلوا،الأشتورهـلوننزك

الأوديةلكزتهمصسذوا

الروابيغطحبوخيولفم

أراضينابحرقيهذدوا4

بال!مييثمبايناوتتلي

الأرضيىإليأطفاياصوطرح

غنيمةأولادناوتجعل

سبايا.شعبناوعذارى

القديرالرل!صلكن5

-ء

كلهاامالهمخيمب

يئا.آمرأ؟تل!على

الئ!بالإ،ببلإتحصفطلمتففم6

الحبابرةبهتبالث!ولم

همراريآبنةتهوديتبل

بخمايهاأهلكته

ترملهاثيال!نزعت7

.ا:8رج:مرال!انجة:1606



38

ه

إصرائيل،غنصالظلملرنجص

بالطيب،وجههادهنت

بشريطبماشعرهاصفت8

الفتنة.ثيال!ولبح!ت

أبصازةخط!جذاوها9

عقله،سلبوجمالها

عنقه.بالسمي!فقطعت

جرأيها،ينأرتعبواالفرم!حئى01

شجاعحها.ينمادايوتخو

آبتهاتجا،هتفواومساكيننا11

ص40

اصواتفم.الضعفاةورخ!

،فآندهشواالأعداةأما

أصواتفم،ورفعوا

.غلبوالكنهم

طعنوهمالجواري2فأبنا12

الهاربين.كالعبيل!وتتلوهم

المتاليساحةفيتحالموا

إلهنا.الرلمحصبيد

!4

جديذأ.نشيذاللرلثانشيد13

العظيم،الجبارالربرأيها

أحذمم!.عقلثبفوىلا

ئطيعككفهاالخلايق14

فكاتت!أمرتلأنك

فتكونتروخلتأرسالت

كلمتذ.يقاومتنولا

دلاايهوديت

تتزعزعوالبحارالجبال15

كالمثحمعتذود!والصخور

ر!فىداوحهلثأماة
\...

أتقياءكترخئملكثلث

للثتطيمبلاصالذبائحجيم

يرضيلثولاشحمها

.!يخافوظثالذينم!نأكثر

شتعبيئقاوئملأم!الويلأ

الزد!يعايبهاالآخرهفني

لحويهمفيوالذور"بالتايى

11.الأبدإلىويبكونفيتأل!مون

كللم18

الرب2،إلىصلوااورشليتمدخلواوحين

وعطاياهم.وئذوزفمضحرقايهموقذمواتطهروا

أليفاناأمتعيماجميغللرلثتهوديحثوقدش!91

ذلكفيبما!،الشعبلهاأعطاهاالتي

أليفانا.يريرغننزغثهااتتي"التاموسية

لملمو7

ال!صلأماتماورئصليغفيالشعبوعيذ02

مغهم.يهوديتوكاتتأئحهرثلاثيمامدة

يوديت2ن!ية

فذهتت،بييإإلىواحبكلرجغثم

كلوظقت.فلوىتيتفيبييهاإلىتهوديت

حثى22.اسايلىأرضيىصج!يعفيمكرمهأتاجمها

تعرثلمولكنها،يتزؤجوهاأنطلبواكتيرينإن

.!زوجهامن!ممىةوفامنذحيايهاأئاب!صكلرجلا

وتقيت،الأتامصخكرامةتزدادتتوبها23

.9،14:3:-رؤه؟3144:9،:33مزقت13

؟11ةااش؟18-7:5191،:04مزقت16

.6:6هو

؟17ة7حمط؟66:24اشق.والدودالنار:17

4.ةول9س

؟55ة31عدق:الثبلهاأعطاها؟91

.01:21،13:9ر!:الاموسية4:130مي
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1693يوديت

جمارشهاحررتأنإلىمسئىزوحهابيتفي

وخممىجمثةالغمرينولهافلوىتبحبفيوهاتت

عقيهافناخ34.زوجها!قبرفيودينت،سنين

وفاتهاوقبل،أئامسبعةإسرائيلينيجميع

.14:12طو؟0331-:94تكق:زرجهاقبر:23

عنس!ىزوحهاأقرباءعلىتميكةماكلوزعت

اشراثيلتنوتعرلثلمحيايهاوماة025وأقربائها

طويلا.زمانامويهابعدولاالخوف



ئييوئاأشبتير

المقذمة

العباراتببعضتصرفوااليونانيةإلىنقلوهائذينولكن.العبرينضهفيأستيركئابقرأنا

.أبجديبحرفإليهاأضرنامقاطعستةالأصليالنصعلىفزادوا

ورل-ج-والمقطع3:13بعدنقرأه--بوالمقطع،ألاولالفصليسبق-أ-فالمقطع

.01:3بعد-و-والمقطع،812:بعد-هـ-والمقطح5:5بعد-د-والمقطع4:17

فرغالأبرمصيراقهقرر.للأحداثديشساتفسيرألنايقذمان-و-والمقطع،-أ-المقطع

يظلمونه.أتذينالمتكبرينالرؤساءوحطأختارهائذيالثب

عنهم.العفووقراراليهودإفناءقرارلنايقذمان-هـ-والمقطع--بالمقطع

ميزانتقلبانالفتين،أستيروصلاةمردخايصلاةيوردوهوالخبروسطيقع--جالمقطع

ومضطهديالم.ال!يهودبينالقوى

الملك.لدىأستيرتدخلعنالحديثفييتومئع-د-المقطع

واحدةمرةإلاإليهيضيرولااللهعملجهةمنمتحفظالعبريالنصأنإلىنشير

نظرتينأمامهنانحن.للأحداثالخفيةالوجهةفيفيتوسعاليونانيالنصأما14(ء)4:

وفظرة،الأعمالبهذهتحيطاتتيالعنفدائرةوعلىالبشرأعمالعلىتشذدأولىنظرة:إيمانيتين

مضطربا.كانمهماالبئ!رتاريخفيحاضراقهأنتذكرناثانية

مرفىخاىحم

أرتحشت!ثتا"ئفلثينالثانييماالسمنهوفي

8،نيسانش!هرينالأؤلياليومفي،الأكبر

ينقيسىبنيشمعيبنييائيربنمردخاكطخيتم

خلفالذيالأولأرثخثاموةأرثختا:101

شةإد464صةمن،ملك،الأولاحئويروش

آذار-يقابل:نيسانشهر.أ:ااسرج.مق424

!نيان

كانهذاومردخا!ب2حلما،تنيامينسيثط

وعظيئا،،شئوش!نمدينةلأيميئميهودثارخلآ

اوزشليتمينجاء3،القلكييماالحاشييماغظماءين

بابل،ميلثتبوخذتضر،ستباهماتذينمغ

لملوكاثتويالمركروهيبابلمثرقيتقع:شوضن2:

.الثلاثعوأصمهمرإحدىالفرس

ح.6ة2اسرج:3



41بوأ(يونافي)أستير

كانوهذا4يهوذأ"،قللثيمئيا،برفق!

وزلازلا،رعود2وضوضااصوات:"حلمه

يئقذمال!عظيمالبيتينال!5الأرفيفيوآضطرال!

عظيفاصياخايصيحالطوهماللقتاليانيويستعا

وآسثتتقدتالأقمصكللصياجهمافهاتجت6

يوم،وظلامظئمهيوم7.الأبرايىشعتلتقايل

علىعظيمواضطرأل!غم،وشمذةضيق

يفاخوفاالأبرارشدثفآضطرلت8"الأرضيى

للموب.وآشتعاواشئروبىينستئصيئفم

ينبوعصرايخهمينفخربخ،الئإإلىوصرخوا9

النورأشرنثتما0فائضةومياهك!بيرتهر،صغير

أهلوآفترسواالمتواصعونفآرتقغوالشمصمى

المثرفي.

هذارأىائذيمزدخايآستيفط-"فلحا

خمأ.تفعلأناللهلريالمماذاوتساءلالحلتم

ذأالوسائليكلالليلحئىوزيختقلبيمافيهذا

-.الحلممعىممايعرلت

الملكعلىمؤامرةيكتشفمردخاي

مغالقيلثببالب!فمردخايوكان12

وحارساالقيلثخصياوفما،وتايىشىحثتان

يعر!تأنوحاؤلحديثهماأفسئحع3البلاط

أيديهمايرفعاأنيحاولانيأنهمافعيتم،نواياهما

الميلثإلىبهمافوشىأرخثتشتاالميلثعلى

بنواياهمافأقراالعذاسبفيالتيلثنألقاهما14

وغماالميلثكتمت15،بالموبعقيهماتحكتم

ثما6.مردخاقيفقلوكذيلثالأئامصأخبارفي

وقا!العيلثببالبئقيمبأنئردخاممبالميأأضر

.ا-.او:فيمردخايحمتفسيرسنفرأ:4

.أ-ه14:اصف؟2:2يؤرج؟7

قمداثابنهاممانوكان17فغلكماهباتته

يؤذقيأنفحاؤكالقيلثلدىمكرتا!الأجاجي

يخصئيحلىثمابستمبوشتعتهمردخاقي

التللث-

أرتحششثاودممالة

"ينالرسالإ:غننسخةهذ؟ب

والخكايمالوزرأءإلمطالأكبرالقيلثأرتح!ثتشتا

إقليماوالجشرينوال!بعةائم!فيلهمالخاجمعين

شعولبمعلىتسلطصت2الحبشتيما:إلىالهندين

نأأزذثما-،كلهاالمسكونةوأخضذثكثيرين

كل،

بل،قدرتيغنالنايجص2بالاعيدااسان

عبيدييتقضيئوالجثم-بالرحم!تصرفمت

آجمنةمملكتيطرقاتوتكونخودتبلاحياتهم

يصموائذفييال!لامصالنال!ويتقتغالحدودين

كيفلدكطالمستشارينف!مأثث3.بشركلإليه

سيواةقنيفوقمنهم-واحافتقضى،ذلثتتم

القملكيمافيالثانيالرجلوهؤوالأمانيماالجكيمافي

فيالمشتت!المث!عولبتين:فقاك4هامانوآسثمه

يتصردتالأذىإلىميال!شدبيعيشىالمسكونة

لاصص4

ويستحفال!ثمعولبصجميعشراثعصبجلافي

يتماصئلثعائفاصازيخيثالفلوفيتأواير

فلما5بآسثيقامإ.سياستتهائحاوذاتتيالقملكه

يعيئسةالبشرساثريخالفاواحاشع!اأنتتقنا

ةغداةوأن،الخاصمةشرائقةيتتتبغمنقردا

فيمليئالسسيئابأفيرافيإلىيدتعةيقضايانا

نأأمرناهذاكللأجل6،صالأقاليمفيال!لاتم

.المتعجرف:أو!الأجاجي:17



ني(يونا)أستير42

جميععلىالمولىهامانإليهميشيرضنكل

يبادواأن،ءألببقنزتإنكرفهوائذيالأقاليم

ولاوأولادهموبحاوهمهمأعدايهمبأيدي

الشهرمنعثرالراقيصاليومفيأحايرحمهم

إذاحئى7السحنيماهذ؟ينآذازشهرعث!ترالثاني

يومفيالموبإلم!الأذىإلىالميالونأوليلثه!ط

".أقلقوةائذيالسئلاممملكتناإلىيعودواحد

مردخمايصلاة

ئتذكراالرلثإلىمردخافيوتضرعج
!ءء9و7

الميلثالربايها))اللهم:وتال2أعماي!جميع

ئفايرئمتنولا2شيكلعلىضصفطأنت،القدير

شعملثتخخيئأنأزذتإذامشيثتك

كلوالأرضنال!مماةضتدتأنت35اشراثيل

رب4أنت4،السماوابتحتاتتيالخلائق

تعرفانت5.رب!ياأخايقاومكولاءالجميع

ولاأحيقاراولاتكبرالاائيوتعقم،شيءكل

نأهستجانأنا6،العاقيي!امانأسحذلمازها

صص55،?

لانجيئنف!ىطيب!غنقذمي!اخمص!اقبل

قجذأضعيئلأفغفثمافقفتلكني-7شعبي

ياسيواكقيحدأسحذلن.القإمجل!فوقإنسالق

يني.كبراهذاوما،إلهي

كل9ء6،ير

إلةبا،القيلثالإلهالربإبها8"الان

يريدونأعداءلافين،ثمع!لثإرخئم،إبرأهي!آ

تهيئلا9،القدبمصمنذ!يىاثكنحن،إهلاكنا

صر"ينب!وحئتللثأفتدثتهائذيشعتلث

ضرفلف.لثعبأوكأبةكأبنكرم!ة6.ب

ططت.فيالملكبثركهملمن

؟15:13خررخمصرةمنبهجئتا؟9.ج

بو!

ل!بريثعلىغطوفاكنتضرعيإستجصث01

%د!اآسثمكونسمبحلنحيافرحاحرنناوحؤد

1(.للثالمرتمينأفواةتزو3ظر4الزبد

3وتضزعوايوافمببهلىاشراثبلبنووصرخ11+

عيزبه!..ضماالموترأوأفينهمالرب2إك

أستيرصلاة

ينخوفا-الردتإلىالقيكةأستيروالتجأث12

ثياتها9اخقغت3.بهاالمحدقي!الموبخطر

وجمؤضن،والضيتيالحول!ثيالتوتبستتالمجيدة

ورئلأرمادارأسيهاعلىألقتالثمين!الأطيالب

تجمالكلرأسيهاب!ثتغروكطمثجسذهاوذللصث

إسرائيكإليماالرلثإلىوتضرعت14.فيه

فقالت:

فأجمنى،وحذذالذأنت،ميكنايا،"رئي

-،ءصسو

اخاطر-فإني15سيواكلهامعينلاالتيالوحيدةانا

أنلثأبىتجيليمافيستمفثولادقيشذ16بنفسي

جميعيناىائيلضدبأتخذتالربدأئها

-4
لذليكونوااسلا!همصجميعينناإباةواالضعولب

قلت،ماكلمغهمصنعتوأئذ،دائماشتعئا

أعداثنا!أيديإدفأسقمتناأماتكخطئنا17

ربو.يا3عادأنتآ،آلقتهمعتذناألاثنا8

ع!ودئةآسثتعتدوناأنهمصكفاهمما91"والآن

بيمانطقممايتنقضوا02أوئانفمعاقدوابل،شا"قة

اثذيقأفواةويسذوا،شع!لثفيفنوافمك

وتذتجلثتييلثمجدوولزيلوا،طثيرنمون

الأوثإلإفيقؤةفيستئحواالأقمصأفواةوتفتحوا21

.74:2مز

ولثبيا.لهاالموتصراع:أو.المبتالخطرت29

32.ة3يونانيدا؟9:27نحرصط:17



43دوص!(نيبوناأأست!!

الأبد.إلىبثرياملكاويمخدوا

ء-وء؟22

منإلمطضولجانكالربأي!اتسملئم22"لا

ميئتضحكونأعداءناتذغولاشيء،لاه!ا

وشذبعقيهمخطيئتهمآردذليهنخلايهناط

رب3يااذكرنا23.ئعاديناائذيعلىالجقالص

أناوأعطنيضيمنا،وقتفيينفيلثوىكأفنا

ال!لاطين،وستدالآلهإ،ميلثيا،الثتجاعة

ذاكأماتمقرصوفاكلاماشيفاهيعلىألتي"2

فيهللثيقاتلنامنبغضيىإلىقل!هوحؤذالأسد

وأعئيب!دكأنمذنا25معهالحواطئينوسائرهو

.سيواكلهامعينلاالتيالوحيدةأنا

اثغفنأئنيوتعقئم26يثي!كلتعركث))أنت

وغير2الغرباكلمضجغوأكرةالكافريرتقجذ

تجعلنيائتيالضرورةتعقمأنت27القختونين

الآيهةعلاتةأكرةوأتي،أتخملماأئخمل

الثاسيى،أمماتمأظقرحينرأسيعلىأحملهاالتي

أئايمفيأحملهاولانجسبىكثودبأمقتهافأنا

مائد؟علىآكلاخا؟شكأنا28،راحتي

خمراشرب!تولاالقيلثؤلةضترفتولاهامان

أجذلم،خادمتكأنا92،آحتفالاتيمافيبسكبها

+ء+هوكل

أيهابلثإلاصاليومإلىههناأحطإنملتمنذفرحا

إبراهيم.إلة،الرب،

+د

استج!ثصالجميععلىالقابرالإلهايها03)ا

الأشرايى،أيديينأنمذنا،اليائسينصوت

".خوفيينأنمذني

402،

ائام"اذكريلاستير:مردخا!بوقال

ثانيهامانفإن.يتديأطغفتلثخضثقذليلئي

.13ر!ج:الحدادثيابنزعت؟اد.

فآذعي2،ييهيكناعتيناتكفتمالقملكةفيرجلى

مينوخلصيحا.أمرنافيالميلتوكفمي،الردث

".المولب

الملككلوتدخلتخاطرأ!نير

عزأستيرتوفقتأتامثلاثيماوتعدد

ولي!تمثالئائببن*ثيالتفنرعت،الصلاة

بهايهاكلفيبررتثئم2قجلإهاتلابس!

ويخقصهمالبمثترعلىيس!درائذياللةفذك!ب

إلىتستيافكاتت3،جارتتين"لهاوالخذت

تتتعهاالأخرىوكانب4مسترخيةكانهاالواجد؟

ا!هاوجماآحمراهـؤجههاوكان5أذيالهاطارايعة

كانقلتهاأنغيرتجدوكالعائيقإ،تحعلايها

الأبوا!بع!فاجتازت6الخوفيمقمنقبض!ا

عرش!هعالىجالحماوكان،المللصأمات!ووقفت

والخواهرةبالذهبمزيئاالمئلثيياسالملكيئ

المشتيلوجههرعفلفا7رهيئامنطرةوكان

نجازت،فآ،غاضبةينظرؤالميكةرمىاضجا

رأمتهاوأتكأتتوئهاتبذكالمثئديدخويخهاوين

تتقذئها.كاتخ!ائتيالجاريهعلى

إلىيهومالالقيلثروخاللهفحؤك8

العرشيىغنفتقضنالميكيماعلقيق:الجفمص

نف!يهاإكعادتحئىبذرإغي!فضمهاوأسخ

لتثداما.ويقوذ9مقذفيبكلامئلاطفهاوكان

تموتي،لن01،تخخعي،أخوفيأنا،أستيريا

العامه.علىولكنعقيلضتسريلاوالمث!ريعة

!بولمس!الذقبضوتجانورغ012"يىإتتر11

.2:9اسرخ:جاريتين:2



هـود()يوناتيأصتير44

افأجاتت3"!"تكفمي:وقاكوقبقهاعئقها

اللهقلاذكأئكسئدييا"رأيئلث:أستير

عجيبفأنت14مخلإكينقيبةتلبيفأضطرل!

وفيما015((يدمةتحلوءوجالث،سثديياجذأ

فآضحطرت16ال!جمنسقطتتتكلمهيئ

يلاحظوتها.أعوانيجميعوكانالقيلث

ايهوداعتباراعادةمرسوم

الرسالإ:غننسخةهزالتمىهذاهـ

وزراءإلىالأكبرالميلثأرخث!شا"جمن

إلىالهندينوالجضرينوالس!بعيماالمئ!صالأقاليم

هناك2سلاممناصريناصجميعوإلىالحتشتيما

فآزدادوامحينيهم2ستخااكرضهمكثيرون

فقطرعايانايظي!مواأنلاوبحتهدون133.تكبر

يرضيهم،ماقخمليحسيمونلاإذليهن

يلتشترتمشكرونلأهثم4شح!ينيهمعلىتتآقرون

يمرلماأنيستطيعوننهمأيتؤالمونبل،أفعالهم

تثيرفم،شيءكلعلىالفطيع-اللهقضاءين

الخير.تجطونائذينعنجهيات

الأصدتاءهؤلاءأنيرازا5!وتحذث

يهميحيطون،السئلطةتؤلىتنبهمفىلقائذين

فيقودوتفمءالتريصالذمستفلثفيويشاكوتهم

الأصدقاءهؤلاءمثل6هئعؤضنلاكوارثإلى

الصالحينالفلوفيفلولتتكرهيمبدساثسيضللوا

ائتيالقديم!صالتواريخينتخترةأمروهذا7

ا؟.ة4اسرخ؟12

.أح4آراجع.المكدوفيء01هـ0

ح.6:برخ:ابم:11

قالواردةالأحداثإلىإشارة:إيناأحن؟13

أماتميومكلتحالثوجمماإلينا،نملت

يرتكب!عا"اناس!أئتيالكفرأعمالمنأنظايىكم

آشخقاقيةدودطمروالسئلالةيمارسونفاسدون

القملكطإلىنعيذأنالمستقتلفي3سنحاو8

،لىللجمبعصخدمةال!لمييمايالوسائلالسئلام

فيصونحكمالأشخافيالتبديلابفنجري9

الغدلى.صبروحإليناترخائتيالقضايا

هفداثابنهامانيكلامنانعني09"نحن

الفرسيىدمصغنغريبوهؤهمكدؤممبهؤائذي

نألعذ،نعردتائذيصالتسامحغنجذاوتعيا

كلنولهاإنسان!ةيروحإلييما"وأحتناأويناة

الناسناورأيثابا"دعوناةبحيأشعمبر

الجالسيتعذالثانيالرجلأنهعلىتهيسجدون

تحمليستطعلملكنه13،الملكيالغرش!على

فسعىأ3والحياةالمفلثيسلبناأنفآجتهذكبريائه

أحسنائذيئردخاقيبإهلافيكاذبؤيدسائسى

ص!
رفيف!اسنيروبإهلافيالموبينفخلضناإليناول

هذابعقلإوتوفم14شعيها.وساثرالتقتإميكنا

إلىالفرسقملكةويخوكتعزتناسأن

التهودفيدنئاتجذلمونحن15المكاونثين!

بعكسزبل،خبيصثى4بقضاعقيهمالققضىص

عادله.س!شؤعلىلسعرونأثهموجذنا،ذلث

العظييمالغليئالخيالت!تنوهمذلكوفوق!16

وماأبايناإلىسلمهكماإليناالمفلثشلمائذي

ص.اليومإلىمحفوطاترخ

.21-23؟2س2،1-7:أ

أستيدينب.المكدونيينإلىالفرسمملكةيحولة14

العهدفيحصلتأحدائاأرتحشئتازمنإلىاليوناني

المكدلق.



يوناني)أستير

ائتيبالرشايلتعملوالمإنخم!ينون17

صاجتهاقين،قفداثابنهامانإليكموجقها

ستا،فالتة+شئوشتنمدين!أبوالبأماتمضيت

أعينوا018أصدزةائذيالحكتمعقي!ردالأرضي

وآتركوأمكالؤكلفيالرسالههذ؟عننسخة

س!نيهم.يح!ممبالئضز!بحرئةللتهوب

متأهبينكانواائذينيردواحتىواعفمدوهم91

الثانيالمثثهرينعث!رالثايثصاليومفيلقئيهم

نفيإ.-اليومذلأفي،آذاريدعىاتذيعع!تر

إلىالإبادةيوتملهمحؤكالقديرالر!ت؟2.فين

اليوتمهذافضمواأيضساوأنتم21فرحيومص

وآحتفلواالرشمييماالأعبادأئامصسائرتينالقشهود

عربونبعاوفيماالآذليكون22بأئيهاجفي!

هلاكوث!كرى،الطئبينوللفرسلناخلاص

لاإقليمأومديةكل23عقينايتآقرونيئذين

جمنويحرموالنايىبالسئينيتهيلثبذيلثبدمر

إلىوالطيورالوحوش!بلالنايفيهاالخكز

الأبلإ.

القملكةكلفيالأمرهذانس!خاتر"لعلن

أعدائيميمحازب!التهو،وليستعاظاهرةبصودؤ

ص،.اليومذيكفي

ا.أ-ار!أا:و.

45(هـوو

مصءمرفىخايحلمتفسبر

منكانكله"هذا:مردخافيوقاك

نلمرأيتهاثذيالحلتمالآنأذكر2التإ"يتل

صاراتذيالضغيرالينبوع3:ضيبينهيسقط

فالنهر،الفايضةوالمياةوال!ث!ص!ىالنوزثئم،!هرا

ميكة.وجغقهاالقيلثترؤج!اائنيأستيرهؤ

كلء؟*.حص

الذينهمالشعوب5وهاماناناهماالتنينال!4

اشراثيلهووشعبي6الصهودإسه!يتمحواآجتمعوا

الرب!أنقذأخلفأنقذر.الرب"إلىخرقياثذي

آياتصتغ،ال!ثرويىكلينالرب!ناقحا،شمع!ه

يهذ!7صالأتمجمنذتصتغهالموئعجزالثعظيقة

الأقيمكلنصيبغيرالق!شعبفصضتجغل

ووقيهاالاينونيماساعهفيجماءاالنصيبالإوهذالب8

14"4

تذكر9الشعولبصجميعوبيناللهامامو!جمها

يكونولهذا01بالإنصافيوعاملهشتهالمة

عشترالراقياليوتمآذازشهرينأليومالزهذال!

يوتيالمث!هراهذاينعشترالخاسنواليوتم

الآنأسراثيلل!ث!عبوالبهحهشصبالفرحآحتفالى

."أجيايهموتذى

تطليض!ئفلثينالرايغيماالس!نهافي1

غنيقو3كانائذيذوصيالسىأتى،ويهئوتطرا

آب!همعلاوينسلوينكاهقإ"نهنف!سحه

هى))يللث:وقالاهذ؟فوريمبرسالة!تطليضمن

كل-لم4رر

ليطخ!اورشليمفيترجضهاالفوريمصرسالة

تطليفم!".آبخة

امرأةئزؤجاوكلاهما)48-47(عترالثانيبطليسى



الحكمة

مةالمقلى

الإستريئفيالمتغربيناليهودبينتقري!ا،سنةبثلاثينالمسغقبلالحكةكتابظهر

التيالحكيةالكبخطفيمكانةلكتابهأنغير،يونانيةبلغةأفكارهعنالكاتبيعبربمصر.

اقكوبننصوصيعرفوالكاتبالمزامير.وبعضوالجامعةوأيوبكالأمئال،العبربةفيدؤنت

فهوهدفهأ!ا.وأفلاطونهوميروسعه!اليونانيةالآدا!علىمطلعوهو،والأمثالوإشعياوالخروج

العبريةتجهلونائذيندينهأبناءإلىيتوجهلذلك،اليونانيالفكربوسائلالهوديلإيمانهليضهد

شبيملكهائذيماالروحيالإرثبعظمةليقنعهماليونانالقراءوإلىبالعهد،إيمانهممثددا

إسرائياسا.

علىبالتفصيلويتكلم،والأشرارالأبرارمصيرفيللتفكيرمخصص(-ها)فالأولالقسم

.02(-01:)2للبار.الاشراراضطهاد

بالأخمق،لجمعالناسعنهاغنىلاائتيالحكةيمتدح12(:1-61:9الثانيالقسم

تقليدلابنييعتبرهالذيسليمانالملكمكاننفسهفيجعلالكاتبيتكلم.الأمفييملكونلقذين

12(.:5:ملا)قالحكيمائيلا

بصلاةيبدأ؟"المقدسالتاريخفي))الحكةوعنوانه22(:13-91؟)9الثالثالقسم

منبنصوصمستعيناالشركمسألةالىويتطرق،والخروجالتكوينأخباريستعرضثمسليمان

.3-151:8مز؟44اش

فيقدنماليونانيةالعقليةخلالمنجديد،منيفسترهاالتوراةنصوصإلىالكاتبيعود

النفسوخلود15(:)9الجسدعنالنفسانفصالمثل،العبريالفكرفينجدهالانظريات

3(:14،8:17،15:.)3

الخطيئةإجتناب

ير!.

تاملوا،الأرضيىخكاتمياالتقوىاجبوا

تسعونفائذين2.قلبيطيبواطلبوةالرهمتفي

تروتة.،فييماتشكونلاوائذين،تجدوتةإلي!

ح.1.28أمرخ:104

فيوال!ثتلتالت!غنيالإنسانيبعاالطنسمغ3

نفأتدخللأفالحكمة4.ا-لهليفضمحقدرزته

".الخطيئةتحصتعيدةجحتدفيتجلولامايهرة

ينتهرل!،التأدياطفرهاروحهي5
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وتخخل،الباطلهالطنود!كنيوتبتيا،الجدالحص

تغمرلاليهمهائج!ةزوحوهبئ06صءالظلمين

ششاجمركيدليفالتهالتإ.بكلاميكفرل!قن

بهتنطيئمماويسقعقلبهقيماويرئالإذصال!

يسائة.

ورءس4ء7

كلهاوبالاشياءالكونيملاالرلتروخ

،الإنسانيقوئةمايكلعليئمهؤيهذا.ئحيط

ينز3كهذاويإنسالطب!وءناطقعليهيخفىلا8

.العابكالجقالت

وأقواكهنياييما،أخقىتنكثيفالت!أماتم9

أفعاله.ش!رعلىوتحكمالرلثعرث!تصل

الهض!،حئى!ثي!كلتسقغالرلثتآذان.

ءوصونوا،فيهخيرلاائذيالقضسن"فتخئبوا

تمرلاالجفييمافيهـلمالافاالنميمإمنأل!يتتكم

إلىيصاجييمائوديواللسان،جمقالبدون

الغلافي.

ينتركيونبماالموبوراءتسعواالا2

أنفيكمعلىتجيبواولأحيايكمفيأخطاص

يصنعلمفالته13.أيديكميأعماليالهلاك

خققا04ىترةلاالأحياءقلاكفين،الموت

سليفاصالعاتمهذافيؤتجغقةيلبقاء3شيكل

الأرضىتكونفلا،القايلالسغينخاي!ا

.!تموتلاالئقوىفين15،يلموبتملكة

الألثرارنظرفيالحإة

الموتأنف!ييمصعلىتجقبواالأيثرازليهن16

الظالين.أمامتفلأو:.الظلميكونحبثتقبملات5

.18:23،33:11حزق:13

.خالدةالتقوىلأن:بديلةترجحةة15

.28:15اشق:وعاهدره.16

أوة(الموتعالم)منمنهرجعأحدانرفلا:201

لهمحليفاالموتخ!يبوا،وأقوالهميأعمالهم

هؤفكانالقناء،إلىفصارواوعاقدوة"

شمتجقون.ائذيالتصي!ت

فييقولونجنالأشرارويخطى2

3دواينولابائ!تةقصيرلىإحياتنا:أنفمحمهم

جمنه*.رجغأحدانعتملأكذيلثللموب

لملوكمايكونمويناوبعذمصاذفةولذنا2

وممادخاندإلأتتتفسصهاائتيالئ!تةوما.نكن

فإذا3قلوينا،خققالبفيشرارةإلأالج!ى

الروحوتلا!حبرماداالجسمعادآنطقأت

ولأاسمنايضتىحينوتعد4.واهيةكتسمقة

ء2"!

أعماتناوتزوذحياتناكغيضإبلااثر،أحايذكر

وئلاشييما(لمئ!معيش!عاعتسوقهكضبالبموتئتاذ

!"
تعذلنارجوغولاعابر!طلفالامنا05حرها،

مخهايعودفلاقببريىناأبوال!يختمئهفي،الموت

أحذ6

الحاصر؟يالققذابالآنتتمئعفتعاتوا

الخموريننرتوي7،الشتبال!يفملكماوسريعا

فيزهرةتفثناولا،تتغطروبالطيولب،الفاخير؟

يحرمولا6،ذبرولإقبليالوردنتكلل8ء.ربيع

إلأمكاتاتتركولا،الفذأئذ"ينتصيتهأحانا

فيونصيبناخظنافهذا.لذةينأثرفيإولنا

الحيا؟ا

ينكانولوالفقيرتظلمدعونابل.

نه.ينجى

16.ت42:قجا

بعضحبأواللذاثذ.مننصبهأحدنايحرمولا:9

الماجنة.أجمادنامنأحديحرملأ:المخطوطات
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نحتريمولاالأرمقإثعلىنشميئولاالأتمياء،

القانونهى!ئنا"ولتكن،صالشيوخشتيتة

ء-*4?

فينافعاالآنحئىلكنلمالضعفلأن،العادل

؟.شي

إلأتميا2علىيلانمضافيالفرضةقلتتحيني12

ويتهمونناأعماثناويقاومونيضايقوننالائهم

خروجناويفضحونالثريعةأخكامصيمخالفة

الت!قعرفةتدىعونا3.والتقاليدالأعرافيعلى

الزدث.أدناء!أنف!سهمويستمون

يثيرضنطرهمبلآراثناتفنيذققهماكل44

الحيا؟فيغريحبس!لوكهمأقين5آشمثزارنا

زايفين،اتحسيبوننا6.الآخرينسحلوكيخالف

يهايةأنئتشرون،أنجاص!كأ+نناحئلوكأقتتخنبون

اقي.أب!نالمبأنهموشباقون،مباركةالضالحين

كيمتخقهذ؟أقوائهمهللترىصفلتتطر17

كانفإن18الحيا؟،فييهايتهمعقييمااتكونلم

ينوينمذهمئعينهمأفلا،اللهأبناءالأتمياة

بالإهاتيماافلتضتجئهم9؟خصوجمهمأيدي

وتخيروداغيهممذىيتعرمتوالتعذيب

العارفييالموبعقيهمولتحكثم02.ضبرفم

عنهم.ير؟اللهكانإذالنرى

أنفهيمتخدعونليهنهميتؤهموتهماهذا21

تعرفونلاهئم22.تصايرهمأعقىالمث!رلأن

يالهاز؟ولأتجزا!يلقداستيماترجوذولا،التإأسراز

عيد.:أو.أبناء:13

.27-26ةا!رخ:23

.12؟5رو؟تكق:،2

موتأنالأشراريعتبر:يحاتجونالناسنظرفي:304

اقىالألامإلىيلمحآخررأكماوهناك.لهمعفابالأبرار

".ءص

-.بثوالباملاالنفوصي

و!ته،أبد"نةيحياةالإنساناتتهروخقق23

حتيسبس!ببوليهن24،الخايد؟*صورقيعلى

إلأ"تذو"قهو-افلا.صالعاتمإلىالموتودخلإبليم!

!.0301*إليهينتمونالذين

الألثرأرومصيرالأتقياءمصير

فلااللهبتدفؤالأتقياءئفومنأما3

+ص!صص-

نأخطاتعتمدونالحقلاةليهن2.عذال!تقسها

!،كاعظيم2شقافيالموتيعانونتواماإذاالأتمياء

لالم:ءخ.صص.أ3

وايغ-إ:فيهمبينما،نكتةغنازحيلهمولى2

النا.سيىنطرفيأنهم؟ومغ.سلامفيالحالي

خايدون.-أنهمأكيافرجاوهم،،يعاقبون

.خيرايجارونفهم،التأديمبأصابهموإذا5

-.؟لهأهلافوتجذهمآمتخنهماللةفين،كيرا

تقتكءكماوتبقهم،النايىفيكالذق!بضحضهم6

--/.الفحرقاب

تتطاتركنابىتشتيلونالجسالبيومفيففم7

تتم19فتدينون8،آلقضبتينشترزها

إلى-عقيهمزبفموتميلثالشمعولتوتحكمون

الحبئى.سئيفقمونعقييماوالمتؤكلون9الأبلإ.

كممايسييمامونهلم،س!يلافيبمحبي!والموينون

كا؟أ.أ،ما.لغوالرحضةالتعقةوتكون،ومختارييما

ظنويهنم!ع!ودعلىاليقالبفحتتنالفمبهالكايرون

.الأرضعلىحياكمخلالفيالأبرارغئلها

.4:17كور2؟18ة8روق:5

ئه.المؤمنون:بديلةترجمة.سيلازمرنهبمحبتهالمؤمنون!9

سءةكطوطاتؤلزيد.لهموالرحمة.المحبةقسيلازمونه

و!رسم.
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غنيوالابيعاب2*الأتمياإهماليإلىيهمأذتالني

الردث.

الجكقةتحتمروناتذينأتغسن"فا

غقيقةوأتعابهمباطلازجاوهميكونوالئأديت

يساوهموتكون12فيها.فايدةلاوأعمالهم

قلعوئا.وتسلهمأشراراوأبنا"وهمستفحهالت

شريرنسلمنأفضلالعقم

نعرفيولم"تتدنس!لمائتي"يلعايرفهنيئا13

الجسالب.يوتمثقرتها3ستتنانهافي،!تاالزتى

ولاإئماياةترتيهثلمائذيللخم!يئهنيثابل14

خزاةستتنالنهفي،الرلثعلىشتراقلبيمافيلؤى

أغريكونالزلثهيكلفيلائقاتكانا:المؤيز

الصايحالخفدصفثقرة015الأولا؟*ينعقيه

تفتى.لاخذوزوللجكف!،تجيدة

أعمارهم،تكتملفلاالزناةأولادأئما16

وإنشىءلا!م017دنمرضهالحرامصونسل

وإدن89كراقةبلاوشتيخوختهم،حياتهمطالمث

يومفيغزا!ولالهمزجاءفلابايهراماتوا

قيآ،بالإئمسالمولوبيهاتةهيئيللثا9.الجسالب

تلتعاسطيما

ليهنه،3أبنابلايكونأنيلإنسال!خير4

ولأنهاخالذ،ذكرهالأن"،الفضملهيمحللث

تعتلخضرتإذا2.والإنسالبالت!يخدمكرقه

النقوى.إمالأو:.الأتقياءإهال:01

يكنلمإذاملعونةنفهاشتبرالمرأةكاثللعاقرة؟13

لم3.:7تثرج،وفطمعبزواج:قتدنسلمأولاد.لها

زوجها.كيررجلأىءالزنىتعرف

.3-ه:56اشق:14

اح.3ر!آ:الحرامنسلة16

94و4

تلتى.إليهاتشتاقونغاتتوإذا،الثريها

ينصراجمهافي،الأئاممذىوتنتصر،"التاقي

نمية.مكاقآتصعلىالحصوليأجل

تكاتروا،تهما،الأشرارزمزةوليهن3

كشتجر؟زنىآبناكلفمفايمذ؟.يلايكونون

الأرضيىفيعميفايتخذرونلا،اصولهافستذت

أخرجوا"وإنثابتبما.اشبىعلىتقومونولا

الريحغهمترفيأنبدفلا،حيؤإلىفروعا

الفاسيذةفروعهيمفتت!ض!ئر5.الزوتقةوتقتيغهم

فلا،تنضجلاالخبيئةفىلمارهمالأوايخقبل

ينوالقولودون6ي!ثيء.صايخةتعودولاتؤكل

أزتكتةماعلىالجسالبيوتمتشقدونالخرامء

عار+.يناإلدوهم

أوانهقبلالتتينهاية

ماتواوإنالراخةفتجدون2الأتفياأئا7

،وهذا،التكريتمقستحيئفالشيخوخة08كلتبمائا

فينبل9،السمنينيغذبتقاصىالشيخوخةفينلا

ينالصايخةوالحياة،القشيتتعنيالجكفة

،أخنوخهوذيلثعلى"اوالمثلالثيخوخإ.

بينيعيشىوكان،فأخبهاللهعةرضيائذي

يئلاسريعا"أخذ!.منهيمفآنتثتلهالخاطئين

نفسييما.علىالباطلوتستوليئعققهال!ثمريفسيذ

الخير،خمنالتصيرةئعميالضلاليفسيحثر12

أخنوخوتقغ13.المتليتمالعقلتذؤخوال!ث!هؤة

فيالمئثصرحالةكاتهكذا:التاجتب!.402

؟24-!2ة9كوراق.الرياضيةالألعاب

.13-3:14فل

.ح13ت3رخ:6

العبارةهذهزيدت:أخنوخهوذلكعلىوالمثل:01

للتوضيح.
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كثيرة!يينفيسيواةيبلغهلاحداالكاليمين

عنسريغافأبغدة،غنهراضياالربثاكاذ4

ير

ولا،تفقموافمكلههذاالاس!وراىالاشرار

هماوزحمتهاقييعقةأن15آعتبرواكل!هم

.+آختارهميائذينيهتئموأنه،لقذيسيه

علىتحكمونماتوا"،ولو2،فالأتميا16

بعذشماخواإذأالأشراروهولاء،الأشرارالأحياء

اتذينالشئبالبجمندكرامةيحدونلاطويلعفر

عاتجقهحكيمارأواإذاوهم17الكاؤ.تقغوا

الرلت،تشيئةهييللثأنتفقمونلا،الموت

الأمال!دايىإلىتنقلهأنذلذفيأراذوأنه

يضخلثالرلثولكن،وتمقتونهذيلثترونأ08

تينجئئهمتكوفييموتونوحين91عتيهها،

الرلثفين،الأبل!إلىس!خرتةتوصغالأمواب

فينصجقون،صالجحيمإلىويرمييميمرقهم

وتجيبجذويىهمينوتقتيعهموتخرسون

بكرهم.فمختنيوالويلالخرال!صعليهم

فتدينهم،،الجسالبيومصإلىيميئخاويأتون02

.آثا!ما

الحسابيومفيوالألثرارالأتقياء

بحرأة2الأتميايقوم!صاليومذيلثوفي

فييأخذواولمآضطقدوهمائذينوجيمافيعظيقة

ذللثهولاءيرىوحين2.أتعاتفمالاجمبايى

ينوينذهلونشديدرغبعاتهمتستولي

لختطرونه.يكونوالمائذيالعجيبخلاصحهمص

21-24.:5تكرفي.اخنوخخبرهنانتذكرة"ا-14

.3:9ق:15

الملاثكة.بينأو:.القدبينببنة505

مينتئنونوهثمأنفييهمفيويقولونفينذمون3

!اآحتقرناهبماتذينمم-هوسء4؟الخسرة

حيرأحمقناكانوماللعار.مئلاوخمحمئناهم

كراقه.يلاوآجرتهماجنوناحياتهمخيئنا

بسينوخطه!االلهأبناءمقيعاوذفكيف5

عزضقفناالذينفتحنإذا،6؟تالمذيسين

ئشرقلموشم!ةلايصىلمالخهثونوز،الخق

ال!ث!ر3طريتيس!لوقيفيأنف!تنا+أنقكنا7عتينا.

بلاقتاهةفيوجوهناعلىوهفنا،والقلافي

الرلت.طربقتعقمأنبناأؤكوكان،تعايتم

آع!زازذاأفادناوماذا،إيمبريالمأنفعئنافاذا8

صم!،ص

وكالخبركالطل.كلههذامضى9؟!الاموالي

مىهـأشتهبل01.يشىماأ!رغومايسقعائذي

بسذكلمأثراخففهاتتركولاالأمواقيتعمربس!فينة

دابليبقىفلاالخؤفييطير"أوكطايم،به

يحناخييما.الخفيفةالريغيضربكلتسير؟.على

ذيلطوتعذ،وتعمرطريقهلشمقبعثنيفيما

إلىصاج!هيرمييماهؤكستفمأو12.إلأئريئخى

يخترقه"ائذيالهواوسودالحالىوفيالهذ!ت

.قمرةأحذير!افلاحال!إلىالس!فئم

بذأناحئىوإررناإنما،نحن"وكذيلث3

إا،يقضيقيناأثراتايىكينغيرآيخريشامننقئر!

".الرذايلينآرقكثناةمافيقنينابل

لىكغاو4صحااالأءصحاءلها14
"ر.وهم.ر؟سريى.ر

صقةالعاوردتطا!صمواجلأابدوكرءيحلرا

وكذيلث،وهناكهنا،الأعاصيرتمذدووكاخان

.6-98:8مز

أنف!ا.أثبعنا:أو.أنفن!اكنا:7

الأبيض.كالثلج:أو.الأمراجمحربد:14
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آرتخل.ثتميوئانرككضي!

يجازييم.الأبدإلىفتحيونالأتقيالمأتا15

ينتنالونا6.الغليئتهتموب!م،خيراالرلت

يد؟:جمنجميلأوتاج!املوكئامجهـذاالرلت

تحميهم.القو"لهويذراجمهيتميييما،وشترهم

معهم،المتالعلىالحروص!أشحايحرصى17

ينلهميلانيقامصسيلاخةكلهمالحتفقويجغ!ك

والعدكبزغاالخقتلتسىا8الأعداجا.

يقهر.لاترسئاالقداس!ةويتحذ91يمخوذة

والعالم،القصقوكسنيقةغضيإشياةوتحون!2

ضواجمقفتنطيق21.الحهاليمقاتقيمايججمثته

ينلوكماءالغيومين،محكضاأنطلاقاالئروقي

سيهائها.تخطىولاتنطيقضثدوذ؟قوي

شديدبغيطترخفهماتذيالتردوكدللث22

االحرأمواجعليهموتنقضى.يمفلاعكاثحا

وتثور،بقئ023يرخمكالاطوفانكليغرقهمحئى

تذريهم.وكالعاصقه*،شديدةريحعقيهم

وال!سيئات4كلهاالأرض!0الرذيلةتدئرهكذا

الحبابرة.عروضىتقي!

والحكةالملوك

وآتيظواوتغقلوأ.الملوكأيهافأسقعو!6

المتس!لطونأيهاأ!غوا2.ك!لهاالأرض!ح!صاميا

بكثر؟المفتخيرونأيهاالخماهير،على

ينتجتروتكم3:ص"الأتممينلكمالخاضعين

سئتفخم!وهؤ.سملطانكمالغليئومين،الرد!

.رفمالأا:حرف!ا.نطوفا:22

الفديز.اللهروح؟أوشديدةريع؟23

فيحكاقهلمإلأأنتمفا4،وييايكمأعماكم

وتعضلوابإلقدليتحكموالمفإذايخدتيإ،

مشئمهةبح!ضبوتسيرواالشئريعةيأحكامص

الحكتمقين،شديذاجمقائاتغتةعليكمف!سئنزل5

صطس!صو

القناصتتحتلونالذينعلقساؤةأمتايكون

يعاف!ئثونيأنأولىفالرخمة6.الرفبغة

تجبيقساؤةائذينالقؤ؟لأربالبلا،التاس!

يخاثلاالجميرصرب!هووائذقي7.يعاقبواأن

خلغ!الذيهولأئهأحدعظمهيهال!-ولاأحدا

تثمملوجمنايتهالس!وا؟،عك3جيرواالضغير

عليحكميمافييقسو!انولو8الجميغ،

اؤتجهالملوكاثها،إدا،إليكم39.الأقويا

هذه01تمحفواءفلاالحكقةاستعفمرا،كلامي

تعاضلونيقداستةإليهاتطرتمفإذا،مقذشةامور

ماعلىحضلتمتعلمحموهاوإذابقداس!هص،

الجسالب.بوتمأنفح!يكمغنبيمائدايعون

الحكةأكت!ثافضرووة

تعا!ىتحنرمواأنهيالقوليوخلاضة11

فالج!صقة12تأديبمخيرفتتادبوالمفيهاوترغبوا

4س!!

الذينيراها.تبق!تلاوبهاوهاكلها،بها:

تطلبون!ا.اتذينعلىضنالهاوتسهليجتونها!

"امنيتعش!قونها.يقذينصريعاتتحلىوثي13

لأىنه"،صعوئةتلقىلأبايهراوراءهاتسغى

إذاة،فيهافالتفكير15.باي!جمندجاي!تةيجاها

القتم.ينتخلوتترقبهاوقن،الجثقيماكمال

ممائذينطفمبفيتجااتهاعاديهافمين16

.أ:13رو!4:49داق.سلطانكم،جبروتكمت3

.22:2اع!؟34:91ايق:7
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ويجعلهمإليهميحببهابمالهموتظقر،لهاأهل

شى:.كلفيتتأملؤلها

كل"-وأ
طلمبفيالرعةهؤخقاالجكميمافراس17

دب!ب.الثأ

والعضلالجكهمحئةديج!التأوغاية8!

الخلو!ئومنمراعاةوئراعاي!ابشترائجها

وإدا،03الت!ينالإنسانيقرل!الخلوذ91

المفلث*.دوامإلىتوديرالجكمإفيفالرغبة

قعشتقونالشعولبملوكياكنخمفإذأ21

تكرمواأنإلأعقيكملها،والضوتجانالعرشن

الأبلإ.إلىمئككمفتدومالجكقة

وا!ةسلبمان

كيفالحكمهءمااخبركموالآن22

ة?ص54ت
..فابخاشيئااسرارهام!ناخفيئولننشات

ءص!س4

حتىعليهاالضوءوالتي،بداييهاينسيريهاعن

خريحىديلثفيوأنا023حقيقيهاعلىتنكشيص

فأتخئرالجكق!علىالغيرةبيئتستيذلأأنعلى

مقيكونواأنفيمثاليولاليتحقفلاوإلأ،لها

أتباجمها.

العاتم.خلاصىالحكاءكنر؟في24

فتغلموا25.الشتعبخيريؤدذ"الحكيئموال!تللث

خيركم.فيهانا6،أ!اليين

إنسانسوىسليمانكانما

كالآخرين،يلموبإنسانإلأأناما7

الأبرار.فيهيثاركصطوىئلكأمامنحن:02

كيفالحكةتعلشاأرضيطكمأطنحنأو،91آرج

.2اآرج.معهنتعامل

.22-7027فيالكماتبسيصورها:الحكة:22

-13ا:01قصي:الحكيمالملك:24

و7

مناقهتجتلهرجلأؤليتلم!نأناوكالآخرين

ء،ءص4

وفي2،اميزحيمصفيجتتداتكؤنت.الترالب

يمتئودملحمينتكؤنثأشفلأ*يسغإئا؟

سث!طثؤلذتلمولما3.المضاتجقإتذ؟فيزجل

جديد،تولودكليحمقطيثقماالأرض!علي

كمانجديدمولودكلمثل،ال!واةوتنفسثت

فيوربي!ث4صوبمنأخرخئةماأؤل-الئكاث

أبنا2كلشأن5،كبيروبآهيمامالقمط

جميعا،البضتح!لنا،أنعلى6.الملوك

ضنها.واحداومخرجأالحيا؟إلىاواحامدخلا

للحكةسليمانمحبة

قيثتهلم،،القفمصأجليهىضفيتيذيلث7

الجكم!!.روخعليئفخلاللةودغوث

نأوعرف!ت،وعرش!صولجالؤأىعلفضلتها8

فجميع.كريمخخرأفيولأ9،يعا؟لهايختىلا

وكذللث،زئلىينكمشةمفابقهاالذقسب

قونوأحتئئها01طين*.ينكمشتةالمضة

يهـ

يعي!ثلانوراليوآخترتها،والحمالىالعافية

كلمقهاجاءالجكمةجاةئني"فلقاأبذا.

يحضى.لايخنىتذيههاينونجفتخير،

و!ء،!مضءس

جاممرا،كلههذالإن،كليمابهذاففرخت12

تصذرةأنهاأعلمأكنولمالجكقإ،تعذ

جحيعا.

وأشركث،يإحلامبىالجكقةتقلفت13

يخناهاينأخقيمتوما،يحرقيلةالآخرينفيها

.7؟2تكرج:الزابمناللهجبله:701

بداية!بونكانراأشهرءعئرة:حرئاأشو.تسعة:2

كاملأ.شؤ!النس

.5:12؟6-3:9ملار!:7

.8:11امق:9
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وائذينايجألايلناسيىكنزهي14شئئا.

إلأذيلثومما.أصدقاءآدقإتصيرونيكتسيبوتها"

يتعلمونها.ائذينعنيرضىاللةلأن

م

اللهمنمعرفةكل

علالقدرةبمنحنيأناللهأرج!ىوالآن

تليقيماالثفكيروعلىئغلفئه-!اعحاالئعبير

إلىالهاديهؤاللةفين،ليالمعطا؟بالهباب

تحنتد؟قي416.الحكماوئرشيماالجكضيما

وهبنيالذيمماوهو17ومهازؤ.ففموكلوأقوالنا

ويأعمالالكوببخفتيشي-،يكلتقيناجملما

يآسئيمرايى؟الزمنيأبآئحداء8،غناصر؟!

الفصوليوشيرالشحمس!بتسار،بآئمهاثه

وما02،الأفلافيسوأوضاعالستنينايذوز؟9

،،صياحالروبتوز؟،والوحوشيا-ليوالطسبطبائع

خذور؟وقدز؟الئبابسوأنواعالإنصانييتفكير

وأمثاتها،موز11هذ؟تغلف!ث21الثثفاء.جمل

اتتيالجكقةاقين23،والخفيئجمنهاالظاهر

فهيئمالجكيمافروخ.علقثنيشيءكلكؤتت

الحركةيرفي،ئتغذد،نوجمإيفربا،قدوس!

.لاودج،مدنسغيرنقئ،المادةمقخال

لم!
التديقةحاجر،يلخيرهجب،احدا!يوذي

بالب!ثتر،أقيماوالر23الإحسالإفيرايخحب،يققرلا

كلعلىقادرالباليخاليينفسيإ،وايىثايت

مهماكق!االأرواخيفهئماالصيرنايخذثى!

ودقيقة.تقيةكانت

منا.يشمدون:أويكتبونها:14

بفطة.أو:.إرادئهحبأو:تعلمتهعمات15

والناروالماءالهواء()الأساسية؟الكونعنا!ر:79

.اليونانيقولهكذ!اوالأرض

وهى،ذاتهاالضكة.ص?أالحكصه24
ص!ي!يسر!

الت!نستقةلأئها325.شىكليتنفذلطهارتها

القدير.مجدينفاضتصافتة.وقؤة،القدير

لآء2

النويىصياةلإنها26دنس!يصيحهالافلذلث

الت!أعصاكتعيهسىاتتيالئقيةوالمرآة.الأبدفي

كلتفعلفهيئ،وحذهاأنهاوبع27ءالصالحة

وين.ذاتهاهيئوتبقىشيصكلوتجتادشي:

المذيسيننفوسيفيتجلحيلىإلىحيل

لااللةا*ن28،ة2وأنبياالله2أحئاوتجعلهم

!ء40،
الجكقة.يلارمالذيإلااحدايجب

ينوأحمىالشمسيينأبهىفالحكقة92

الئهازفين03،النهايىنورعلىتتقائمولاالأفلافي

ال!ئ!ر.تغيبهافلاالجكقةوأما،الليلتتمعه

خيركلتمتلكاظكة

ين،التهلغكميقؤؤوالجكقة8

شي:.كلتذلر،ويعذوتة،طرلتإلمىطرفي

تكونأنوتقنضثصيباقيئنذوطقئئهاأحتئئها2

فئ3يحمايها.فيئتمايكرةعرو!ما،لي

زادهامماوهؤالتإ،مغيخيايهاأصقهاتقخذ

الج!ميع-،ربوهو،ذاتهاللةإنحتى،قخلأا

وئركهاالخفيةتعرقتهفقتخها4حبهافيويه!

أعماتة.تتفذ

فأي!الحيا؟،فيتطثباالجنىكانوإذا5

كلتعقلائتيالجكتهينيخنىأكثرمئيء

الكوننيالفاعلةالأرواحقدرةأو:.الرإحثررةة02

الإنان.في

الهثر.إليهيصللا:أوأحذا.يؤذىلا:22
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فيصالنجاحإلىستبيلاالمطتنةتمبكاوإن6؟2ثي

الجكميما؟يندها-أكثر3شيفأكيئ،العمل

ئغفئمفالجكقةأحا،الضلاخأحم!وإذا7

والمث!جاعةوالغدكالجفةكقها،الفضاثان

فيشيءأيينيلبثترتفعاأكثروهذ؟،والقفتم

القعرقإ،فيأحازيختوإذا8الحيا؟.

وهيئ،بالابوتنبىالقدييمتعرلتفالجكمة

معانيه.منالغامضىوتف!رصالكلاممنورتفهم

وخوا؟ث،والمعجزاب!الالايلتزىومسحبقا

.والأريتإ*الفصولي

للملوكالح!ةضرورة

الجثضةأجعلأنعلىغزئصفيذلمجث9

ليتكونيأنهايتنييقينا،معيتسكنليصديقة

والغئم.القتمأوقابفيوئعريةبالخيرئش!يرة

جمنذشأنييرقعمابقضيهاليويكونو01

د5د

كن!توإد،صالشيوختينو!امحي،الخماهير

أئيس!يجدونفيتهم19.الئبالبجمزفيتعا

غظماءإلىيحببنيمماوهؤالتديقةص،سرج

أتكلمآ،حئىتنتطرونضقأإذا12.الرجالي

الكلاتمأطفتوإن،بآنيباهيصغونتكلضتوإن

2ءصه

.اقولبماتاخوذينافواهيمعلىايدتهمتضعون

وأتركالخلودأنازفيها،ذيلثوتون13

ادير14.الذهرمذىباقيابكراتعديلفذين

،ىصمح

وما15.ليخاصغةالاتئموتكونالناسيشوون

صص!!

عليهيميستوليئحتىبيالطغاةيسغإن

الشمعصبعلىصايحكقيلؤيمثمهرقي،الرغث

غبرالطبيعةظواهر:أيتوالمعجزاتالدلائل:808

و(لأزنةالقصولحوادث.و(لزلازلالكوفثلاتموقحة

اتاربخ.أزمنةتعاقبأوة(.الناسلم!ثارج)المؤاقية

و9

تيتي:إلىعذتوإذا16.المتاليفيكتطل

-معهاالراخةوجذت،الجكمةتسكنحيا

الحيا؟فيحز!ولاحديئها،فيقزارةلان19

.وفرخصروربك،معها

الحكةيطلبسلديمان

ظبيفيوتاعملتهذيلثفيتفكرثفلضا17

وفي18،خلودابالجكق!الارتباطفيأن"وتجدث

لاكتىيديهاأعمالوفي،طاهرةلذة!احتمها

وفي،الضوالبغينقشوزيهاصتباعأفي،لهخلأ

عنأتجافرخت،الفخركلإليهاالتحاث

عق!ا.يلخصوليطريقيما

ء؟-الروحسليتمتؤموباكنتصغريوفيا

مغوليهتي02الجحتد،سليتمجغقنيماوهذا

إلأمميهؤغيرعقيهاحصوليأن"أدزكتذلث

شي-:علىدليلاهذاإدراكيفكان.اللهينبهته

يذلك.الوتتذيلثفيحئىالحكميما،ين

"ا؟قائلأقلبيك!!ينالردثإلىضفيت

الحكةلبلوغصلاة

لاكلوخالقالرحميماورل!آبافيإلهيا9

الإنانأوتجذتنبا2،تينلثبكيمبمالثي:

ائتيالخلاثتيعلىي!ودوجعقهيجك!!

والخق،يالغدات!العاتتمويحكم3صتغها!،

قثني4،القلببأستقاقةالناس!بينويقضي

نأتحرثنيولاعرضيلثإلىالجالتةالجكقة

أتتكوأبنعباكفأنا5أبتالل!.منأسن

3:6-9.املرج90:1

26-28.:أتكرج2:



الحكة9

وقاضرالد!نياهذ؟فيالحمرقصيرضعيفإنساد

لاكي!06لمروشراييلثأحكالجثتفم-غن

الكماليخابقغلووالإنسانكذيلثالأمريكون

ائتيالجكضةمعهئكنلمماشيئايحستبلا

تيكالشعيلثآخترتني!ذيلثومغ7.يخث

للثأيخةأنوأترتني8!قاضئا!وتنايكولتنيلث

مدينيمافيومذتحاالمقد!ميى!تجتيلثعلىقيكلا

ائذيالمقذس!*االمسكنمثاليعلىسم!ثخاك

كاتت،مغلثفالجكقة9المدء.منذته

تعقمفهيئ.العاتتمضتغ!تحين*حاضرة

مغتتميئومائرضيلثماوتعرثيأعمالث

ؤصاياك.

ا(ستماوابينترسيلهال!تلثفيا01

إذاحئىالمجيلإ،عرضيكينالمقذستيما،

فهيئ".يرضيكماتحقيتيعلىتعيننيحضرت

مافيبصبمفتر!نياني3.شيكلوتفقئمتعقم

أعماليفتكونلم12.تحمينيويقجدهاأعقل

واصبح،بالغدل!يشعيلثوأتضي،تديلثممبوتة

أبي.لعرشيأهلأ

الإلهالرب!اأيهاأفكاركتعلمتقولكق13

تاضر،البش!ري"فالعقل14؟مشيئتلثئدركأو

الجستذافين5.الغخزكلعاحرةوؤسائته

النفس!يرهقالأرضيالمسكنهواتذيالفاني

غيرالبشترنحنكناوإذا16المكر.ويعيق

.16ة116مزق:5

سليحانأخوةإزاحةإلىتلعيحةأففضلتنى،اخزتنية7

5-6.؟28أخا؟املإرج.الملكإلىطرمهش

ش!بك.كلتأي.وبنا-كبيك

مثالعلى.أورشليمجبلةأي.المقدسجبلك8:

،7:44اع؟25:9،45خرق؟المقدسالمسكن

55و+أ

ماحتئبل،الأرضيىعلىماتعرلتأنقادرين

فيماتعر!تأدتقلإرفكي!،عيرنجناأمماتمهؤ

لمأذتإذاأف!طركيحرتمن17؟السئماواب

روخكترميا!وإلييماأعاييلثوينالجكفةتمتخه

قسقلثتستقيموحذهاالجكقيمافني18؟المقاس!

ئرضيلث،ماويتعلمون،الأرض!علىالبش!ل!

الخلاص!"ةوينالون

موسىإلىآدممن

الإنسانحضتالتيهيوالجكمة15

لفاوحذةخيقاتذي،صالعاتمألت،الأؤذ

وم!نحثه2سحقوطيما!مقرفعتهالخطيئةفيسسقط

2.شيكلعلسلطة

الجكقيماعزتخلىائذفيالثئريروهناللث3

*.أخيهبقئلضبهحمىفبفهلل!غاضبا،

عادبيتتييما،الأرض!الطوفانغقرولما

أرشقذثهصايحكأجلتل!علىفخثضتهاالجكفة

حقير.خشتحبسفينإفي

،2
شرورها،فيالاتمغاضححبوجمنذما5

كلجمنوحمظثهصالحيرجلالحكقةتعرفحب

العمليففملقوياوجعلئهالتإ،نظرفيغيبم

."ؤتدهتجاةعاطقئيماإلىالاسيجاتيماعلىاقييأمر

بالقرلبصايحازجلأالجكمةوأنقذب6

المدل!فيالأشرازفأهلك!بهتطتاثتيالتارين

ته.8عب

27-31.ة8امق.حاضرةكانت:9

2!.:9ق:5109

ا-16.ة4تكرج3:

ا-91.:22اى:12ا-9،ة11تكرجت5

ا-91.25:تكرجة6



أوا15الحكة56

.أبد!لا!أرض!ث!رهمعلىءيشهذالآنوإلى8.7الخض!ي

مقدل!اشع!اأنقذثائتيهىوالجكضة15ثقرايثمروتات.الذخاني!نهاتماغ!ذمحروقة

فحقت16.ظلقثهماتتيالا"ئ!منبريثةوذزلةلمتذكازابإنسالؤيفحء،قايموعمود،ينضجلا

بآجيراح؟طغاةملوكافقاؤمالرلثغبدنفسييتقتضرلمالجكقةساهقلواائذينوهولاء8.يوين

ا،قيسشدبوأئا017!والغجائ!بالمعجزابتركواوإئما،الضملاختجهلوأأنهمعلىضررهم

قئاجممإ+بأدطكلخيراالجكمةفجارئهالتقيد،لمخطأينآرتكبوةمافيخماقيهمبكرللئايس

8التهارفيطلألهوكانترائعطريؤفيقادثهفأنقذثالجكمةوأقا9إخفائيما.ينيتمكنوا

االحر3ميا؟بإوغترت18.الليليفينجوموضوء،ضرركليناصحابها

فيأعداءهأغرقتلكنها91.الغزيرةالأحمرالضحيحصالطريقإلىالجكقةوهذب01

المثئاطز.علىتجثثهمطةقتثم،الأعماقيغضحببنقرل!ائذيالضالغالرجلذللث

ورنموا،الأشرارالقومأولئلث2الأقيافسحقت002وعرفته،"اللهملكودتوأرئه،*أخيه

ص؟س!مكلكلص-سصع06ء

بقابؤوحضدوأ،الربايهاالقذوسي-لإسمكثمازواكثرتباسفايى؟وانخخته،"بإلمإيسين

إنهاحئى21،عنهمحاربتائتييدكواحدمافيالنهايمونطمعا؟وجمندما.أتعاب!!

ا،لرضع.ص*أل!يتةوجعقتالبكىاصأفواةتتحتقأغتئهجاييهإلىالجكقةوققب،تميكه

اللة.تحماوتضرئه"لهالكاينينوينأعدأث!يقوحمئه12

أتدراق!تقؤىأن"يتعلممعهمصراجميما*في

وخلاعىفىمار:المياه3.كطامم!ينيلإنسال!

شعيهاعماكالجكقةانخختوهكذا11خذلئهماا،عباصايحرجلقيولما13

غيرتري!فيفساروا2قايحى*نبيتدعلىومقه11الخطيئ!ينخلضثهوإنماالجكقة

قعايتم،أرضيصيلافيخباقهمونضبوا،شسكوتهقفارفةلمالقيوبوفي.عميقهخفر؟إلىترتت

جمنهم،وآنتقمواأعدايهموج!فيوضقدوأ3التملكهعلىالسثياد؟ضوتجانأعطتةحتى

ر-"!ص-،ص!سورصهس?
-،الربايهاإليكصحرخواغطشوا"ولمااتهموهوالذين.اضطقدوهالذينعلىوسئلطانا

ين،الصوالبصخر؟ينالماءلهمققخرتتجداققتختههؤاماالجكمةكذبثهم،زورا

26.؟91تكرج:ملحعمود7:

أخيه:كضبمنهربالذيالصالحالرجل:01

اللهتملكوت.41-43؟27تكرفي

الملاكة:أي،بالقديسين.22-28:01نكرج

المقدمة.بالأشياءةبديلةترجمة،38:12رج

.38-42ت31تكرج:أتعابهثمار.-5!28:13رج

23-32.:2!تكرجتصراعهفين!رت12

أ-3702.36تكرجة13-14

أ.3-أخررجة16

21-22.-ة13خررفيالنهار:نطظلألهكانت:17

.15خررج:لاحمكورخصاة02

.8:3مزق؟الر!النة:21

موسى.:قديسنبي:1101

.18:15،34:01تثرخ



1157الحكة

مافكان05،غط!ثتهموزؤيت،الصف!بالحخر

وت!تتقغهمائذيهؤأعلاوهميهعويت

النهرماءأفمسذتأنلثحينيوفي6.إييحايهم

.*يالام

أطفالي"دمصبفلثالامرعلىلهمجمقابا7

غزيراماعشعتلثأعطيحت،الزبأيها،شعيلث

بذلثفأزيتهم8.الحسبالبفيتكنلميط!

عاتبتكي!-يعرفواحئىالعطشم!ثتقة

بر!تي،ولو،آثتخنتفمحينئلثقي09فمأعدات

شديااالأشئرايىعلىحكمككانكمعرفوا

أعداوهمأما،لهيمكألبآثتخنتهفشعبك01

"وكانت،وعاقثتهمصارمكمللئقلإتتهم

فيكمعانايهمعنهمشعيلثغيالبفيمعاناتهم

حزنهمأصسغايحيث2،تيتفمحضويى؟

الضرباتتذكرواكتماضعفضعفيزوتحيبهم

ستمعواكلماوضعف13،بهمنرتتاتتيالصئايقة

تفعا.قيعداثهمصازجمقائالهمكانماأد؟

4!ص?".ءصص2ءص

.الربايهاالامرييدالكبانفشعروا

وآختقروةقبلينزقصوةائذيوشعئلث4

،،ص

علىضبركلزاواجمنذمايهاعجبوا"وطردوه

الصايحون.القومإلاتتخملهلاعلتنى

ء"دءصهـص5،4"1

اعمالهمي،الربايها،اعداوكوضل5

حقيرةووحوضئالهاغقللاافاعيئفعتدواالحمقاء

يناخشثاعلييمأرشف!تبأنمنهمفأنتقفت

يعاقبالإنسانأنهييعقمواا6،الوحوضيىءهذ؟

ا-7.ة17تر!خر4

.-7:1425خررخ:البلماءأفدت:6

22.؟اخررج.الأطفالدمسفكت7

،-3اة2ر!خر:وطردوهواحتؤوه؟14

21.-7:91اع،5:2-5،7:13،22

صء08

يا،القديرالرب،ايهافانمت17.يهخطىيما

تكنلم.لهاشصكللاماد؟مقالعالمص!نغتقن

سودوالا4الذتت!مىبكثيرتعايمهمفينحاتجةفي

وحولثساتخلقأنيقفدوركأوكان18،المخيقيما

تهيباتقذلتوحوشساؤحثيييها،فيغريبة

شراراأو،الرائخيماكريةبخاراأو،بأنفاسيها

الفرجمةأشكاتهاأنبخيث91غيويهاينخطرا

التطربغف!هذا،اثلثأغلىميرلتلىتكقوحذها

نأبقفدويىككانبل02المعيييماتذرتهاغن

ينهمأئيقاماواحذةبتفخةعقيهمتقضيئ

لكئك.قدرتلث-برياحمكالخكلقيوتمدروذهم

وتزتهتعذةأن،3+شيكلتقي!م!أنآخترت

صرء4210ءء"

متىالعظيمةقدرتلثتظهروانت.الربإيها

والعاتئم032ثتراجملثئؤةسلمايرئمأحل!ينوماتشاة

أوكنقطة،الميزالزكفهفيرئلخثةمثلعندك

القخر*.جمنذالأرضيعلىتسقطتدى

روص-لمصلكئلث23
قادرلإنلذالجميكللرحمربيا

الناسقخطاياكنوتتغاضى3،شىكلعلى

ئجب!رب،ياوأفتآ24تتوبوا.حتىلئمهقفم

كن!تلماوإلأيئهشيئاتبيض!ولا،كلهالوجود

بل،دوات!لمتريذلاماتدوئموكي!.25أوتجذتة

علىأبقيحتوإذا26؟ينلثبأمرإلأتستمركي!

4س!ء!!ةصيرو5ء

جميعقباالذيالربايهالكفلإنه2!ثي
،

النفوش.

:الوحوشهذهمنخداة15

.15:ا-15ة8ر!خر

؟12؟04اشقةشيءكلنقبىأنا!ضت:25

25-26.:28اى

.15!04اشق؟22



12الح!مة58

كلفيموجودالخايذروحلثوقين12

يرقق،الخاطنينتوذل!يهفأنمت2شيء،

الشثرلتتركو)وتنذرهمبهتخطاونبماوتذكرهم

لآى""صكل!

.الربايهابلثويوينوا

كنعانأرفيىعنالقهعفو

علىتهللثأنضشبئتلثقضتذيلثوعلى3

4ء!-ء
أرضل!11تسكنودكانواالذيناولئلتابائناايدي

الشئيغ!فيعمايهمصأبغضتهملإتلث04المقذستة

الذيستيما.سالذبائحصوتقديمالسئحركممازستيما

بغيرالأولأدتقتلونكانواائذينوكذيلث5

وتشربونالب!ئترلحوموبأكلونزحقإ،

كاالأصنامصعبا-؟ؤستطالئرأهلاليماتفم؟مماع

عنالعاجزينأولادفئملقتلونالآباءيشاهدون

ءلآ5رو،

الردتأيهاذيلثفعلت7.انفسيهمغنالذفاعص

كلكلشأعقيكأغرممطالتيالأرض!يتبهون

حئىذيلثومغ8التإ.3بأبنالايقاقوطناأرض

و05صءىصصءص4

الرغت"فارستلت،بث!رلإنهمخضيتهماولئلث

3.شيتعذشيئايتبيذهنمجي!ثيلثطليغهفي

يخصعونك2أتمياتجعلأنققدويىلثفيوكان9

فيئدمرفمأذأوالأثراز،أوتطثبالمتالي

ينصارميأملأأوالفمارت!يالوحوشيىالحالي

شي!ئا!فشيئائعاق!همأنفضفتولكنلث01.عندك

نأتجقللاكنتوإن،يلئوتهفرضةيتمتخفم

وأفكازهمفيهممتاضلخمئهموأنفاسيانسلهم

المدء،منذملعوتةيذزة"كانوانتغير.لن

أحد.م!نخوفايكنلمخطاياهمغنوغفوك

.الكنعانيونأىةيكنونكانواالذين:1203

.ا:7ساف

.9-4!؟18تثرج:!ا-5

يعا!ض!أوتفعثتمماذاديسألثفمن12

الثي3الأقتمأ!تلأئلثتدينلتأو،ح!سحل!

مينآنتقمتلاتكتعترض!ومنخلفمتأنت

الاشرايى؟

إلهولا،ربلميادىعاييلثفيتحئرفكل،13

وم!ا14.ظايمايكننمك2قضاأنلتريه8سيواك

ينأحدبس!بصبيعا؟تلثأنسملطالؤأوإسقيلؤ

لأتعقل3عادالرلثأيهافأنت015عاقثتهماأ!ذين

لاصتعلىالحكتمأنوترىيالغدلي2شيكل

ربلمنهثاوفيآ.يقدرزتلثمنامياالجقالتتستجق

فأنت،غدليكلضمذروتجتروتلثصالجميع

ولوينونيئذينتجتروتلثوتظهر17صلالجميعتترفق

قتشخعهمتعرفوتهاائذينوأما،قدرتلثبكمال

ينعق!أنتويما18.تعرفونماإعلانيعلى

الغطفببمنتهىوتودررظيالإنصافيتحكمالقد"ز؟

اهذاويعقيلثآ19تشالمساغةتجتروتلثوئمايىش

أنلا"نلاصايخاكانتنأنشعتلثغلمت

!!بيرأرجا!أبناءكوتتخ!تزحوبا،يكون

.إفإذا.خطاياهمعنلتوتةفرصةباعطاثهم

أعداءوالصبرالرفتيينيكثيرعاقئتكنت

لفموأفعتخت،الموتيستجفونأئذينأبناثلث

فكي!31،ش!رورهمينللتخثصيومكانازمماثا

-مععقذتائدينبأبنائكالاعيناء!صلتعتنيلا

ليهن،عكاقئتنا،نعم22؟والعهودالمواثيقآبائ!ص

إذاحتى،أعدايامعاتت!في!قرةأل!ق!توت

حويهمألاتتتطروإذأضلاخلثتتذكرحكمنا

ولاخهم.:أو-الأصنامعاد-5

.28ت23خررخالزنابير.أوالرب:8

03.ة32تثق:صواكإلهلات13



الحكة2

الفجورعيثتةعا!ثوافاثذين23."صصت رحصل!

يعمدونةكانواائتيالرحم!تهبالآيقةصعذئتهم

يللث2واعتدحيناتعياضلالأضفوافهم24

أعداوه!إ.حتىتصقتهاحيواناتوهيئالآيهه

يعقيون.لاكأطفالىآئخدعواذلل!وفي

مدعاةوجعلتهمعاقبتهبميعملونلاوكأطفالي25

هذهيمثليتادبوالموائذين26يلستخرتإ.

تستجقون.ائذيالجقاقيالت!ينذا!االسخرت!

!تغروا"آيقةآغت!روةيماعويبواجمنذمافهم27

يكفرونكانواائذينأن"وآغترفواالخيتيمايقراز؟

أقضىبهمترتتولذيلث،الخقالإلههؤبه

.،الغقوباب

الطبيعةوقوىالكواكبعبادة

تجقلونأئذينجميغأنشتلثينوما13

تعرفواأنتقدرواوبر.طبجهمينخمقىهماللة

ضتعها.أئتىالقطورالروايعصين"اكائن

سصء-?!ير5ء
واالعاجمحفةالريحاوالهواةاوالنازانفظنوا2

الكوايهحتأليالمتذققةالسيوكأليالنجومقداز

علىت!حيطر%لهةهذ؟طئواالعتمماءفيالئئرة

آلهة،هذ؟أنظنواجمندماوهم03-العالم

س!االهاأنعالمينكيربحمالهافينوافلانهم

كلقصدروهوخلقهاائذيهولانهمنهاأعظم

قويهايندهشواجمنذماأو4.الحماليينفيهامما

صايغهاكمبهاتفقمواأنعقيهمكانوتحاسييها

تقاسوتجمايهاالضخلوفابفبغطقيما5ينهاأعطم

باكدال.:أومرةألف:22

أقصى.اح4:ارج؟آلهةاعتبروهبماصتجوا؟27

.92-36،14:34-21:92خر:الحقوبات

1395او

الخا(قي.كطمة

،اللومكلذلل!علىيلامونلاولكنهم6

أو07فتاهوااللةتطلبواأنحفاأرادواربمائهمفي

حثىإليهاالئظرثغنواتأالرلتأعمالفتتثهمرتما

لايخيثالروغةمنهؤيروتهمماأن"آقتنعوا

فلاذلثمغ8.الآلهةهؤيكونأنإلايمكق

قذرعاحأاليفمصمنكانواإنئهمقي9لهمعذز

غنقصروانميص،الكود!طبيغيمايقعرقيماكاف

ذاته؟الكودطرب"معرف!

الأصنامعبادة

اتذينهمجميغاالتاسأشقىوليهن01

ستقواوائذين،القيتهالأشياءفيزجاتهمجعلوا

قصنوعاتإلأهيئوهاآلهةالبشترأيديضتغئةمما

ينأو،الحيوانتش!هوالمضيماالذضبينقنجة

قديمفيتا"نحخخهائذيانئافهإلحخر

شخرةخاريقطعأنذيلثومين".العصويى"

وتصتف!،يقهازهوئق!ثترها،يغرضيماصايخة

ثيالإنسالبيحدمهتضلحع2وعافن!بححئز

ؤقوداالمئجر؟يفاتةتستعيئائئم2غيمثيإ.

هذ؟ينيطغةتأخذأنتعذأ3،طعايهلإعداد

وكثرةلإعيرجماجهاربمايثيءتصلحلاالئفاييما

ترايخإطوق!بفيينفثيهاوتعتني،فيهاالعقد

إنسالؤ.شكلعلىوبراكةبمهارةويصؤرها

حفير،حيوالؤشكلعلىيصشغهاأو14

ويطليالأل!القمنوالأحمريالمريزويدهنها

محاناالحايطفيلهاي!تىثتما5.فيهابقغةكل

.3:41خرق:الكائن:3101

،02-04:18اكاق.15

.3،9-ه:01ار،-44:1317اشقة11-15



الحكة063

اجرضا06الحديد*بقساميرويئبتهابهالايقا

تقدرلاصورةأنهاييفمه،تسقطلاأنعلىمثه

قنإلىتحتاجوإنماتفستها.حئىتعينأن

إليهاالضلاةمقتخحلإلاذللثومح17.يحين!ا

رو!لاالتيوقي.وأولابهءوآثرأيهأموايهغن

المريض!،منالعافيهيطلبيذلل!فكأنه.لها

ماصوأصه!الغون،القئتسالحماة18 عجزهويمنوينو

علىتهفدزةلايمنالستقروشلاتة،يكون

والتجارةالكسثبفيوالنجاح91،الضثئيص

.شيبعلىتهفذزةلايفنالتذينيوتغب!

فيللإمجارتتهياقنأيضاذيلثوين14

أكثربخ!ث!مبما*ف!ستنجا،المتلاطقةصالأمواج

ا9ن،!2ستتحمفهائذيالقركبينأفيراة

الصحايعوتناةالكسثبحبآخترعهالقركت

ائتيهيالآل!أيهاجمنايتلثوليهن3بضهازتيما.

البحرفيفتختائذيأنآلأنك،ئص!رة

وأظقرت4،أميتاضسلكاالأثواجصوفيطريقا

اتذينحئى،خطركلميئالإنقادعلىفدزتلث

فأنت5!ش!ئاذيلثغنتعرفونولاالبحرتركبون

باطلأ.بجكمملثصنغتهمايكونأنتريالا

خش!تيماعلىيحياييمالناس!يخاطرولذيلث

."وتخلصونالهاثجالبحروتعمرونصغيرؤ

ققلثحين،قديمءالرمانيفيكانهكذا6

زجا2وتجا*المتكبرينالخباير؟ينقوم

فأبقى،تددكقادئهابسيطيماسفينيمافيصءالعاتم

جهازوا:حرفتا.نهمرأا:71

المية.مقدمفيموضوعبصنمأى:بخثبة:1401

23-31.:701مزق:3-5

14او

د4الذ"فيالخمثممبقبورك7.تتواتايذزةيلعالمص

الممنتوتخالخحثتبآثا8.صايحعهؤماتجي/

وملبرق،صنغهفي!نه"صايعهفقلعون-صتما

سم!التلفتابلاكونجةمعا*!نهلمءذاتهالصنم

أدوابخمينيصنعونهومابالتهفالكافرون9!إلها

"افيز4السواء.علىالله"يبيضمهماالكفر

لنيذيلث".معاوالصانيصبالقصنوعصالجقالت

نه!فيا!تمصأصنامصعنحئىنظرةاللهديغف!

القه2،خلقهاأشياءينمصنوغةكوبهامغ

!ءص"5!

لاتجداموفخايلنفوصيىوغثرةرخ!اصارت

/اةء.للحهاا

.فؤالأصنامآخيراغأنشتلثينوما

لحياهقفس!ذ!آئيكازهاوأن،المعثتيأصل

إلى2لاتبقىولنالتدءفيلم-تكنوهيئ13.الإنسالإ

فلأن،العاتتمدحقبكاش!وإذا14الأبلإ.

ستتنت!ولذيلث،الباطلالمجديعمث!قونالئاسن

-:.س!ريعا

افيأئته/اإلنماتقذالزمزينؤقتافني

تعحذ2وأخذ،يمثالأتهفضتغ،حياييماقطلعص

وزستتم،تئمبإنسالطسيوىيكنلموهو،كإله

ققزوعلى16.وأسرازهاالجباد؟ثتعائرلأثباجه

وأ!خثالكايرةالعادةيللثتاصلتالزمال!

جمبافىةبذلكفتكرستمثالئلوكيهاأترشريعة

تخليئغل!،تتمكنوالموائذين17ءالأصنامص

يحضورهيمملويهيم-تكريمين،إتاقيهم

تعئدونوأخذواغيايهمفيقيثايهمتضؤروا

!.العالمرجاء.-4ا!6تكر!!المئكلبرينالجابرة:6

بيطة.سميةفي!بىالذينوحعلىيدل

.17:ا-49ة6تكرج



الحكة4

حاضرين.كانوالوكما،تتلقاصشزهم

كانالحقلاءجمنذالجبادةهذ؟غززويما18

أرادماهرءصافيمنفكمص91،صايع!اطموح

لإظهارخهلإ؟كلفتذك،الحايهتميرصيئأن

الحمهورفكان02.الخماليمنتهىفيصورت!

إنهمحئى،1القصنوعصذللثبرونقينخدع

كإنسالؤيكرموتهقليلقبلوكانواإلفاحس!يبوة

،الناسيخداعصإلىالأمرهذاأدىوهكذا21

تنسيبونالظفمصوختآالبوسيفيوهم،فأخذوا

يشاليكةلااتذفيالت!آسثتموالخشبمالحخزإلى

أحديمه.فييما

الأصنامعبادةنتيجة

الت!،تعرقهفيبضلايهميكتفوالموكأنما22

فيأغت!رواإئهمحئىالشئديآالحفلققزقهم

أنهمذطثوغير23.سلاماالئتزقهذاتجهيهم

خفية،ئر!ثتعاومازصا،دهئغذباصتنييمقامو!

تحتمظوالمإنفمبل24.غرببنحوعلوقخروا

م!صالزواجولاالإنسانلجاةبحرمهبعدين

آثرأتهمعيزنيأوالآخريغتالأحدهمفكان

الناس!يسودأنعحبفلا025التعاستهلهفيسمم!ب

والقكر،والرق!،والقثلصالامإلىثتهؤة

والزويى،والمتتةوالخياتيما،والقساد،

الجم!يل،وبمرالب،!الصالحينوأضحطهاد26

صص؟

وفوضى،الجن!يئوالشذوب4النفوسيىوإفساد

فينإلاذيلثوما027والقفروالم!ثتي،-الرواج

مصدزهيدكرهاتليقلاائتيالأ!نامصجمبادة

.8ت42اشق.أحدفيهلاركهلاالذى:21

.خ12:5رج:ذبائحبن!م:23

القبم-بينالخلطأر:؟الصالحيناضطهادة26

61اوهأ

إذاتعمدونهافاتذين28.ومنتهاةستببه،شتركل

،طقمواتلواعاوأ،بواكذتتبالمواوأ،جنواحواقر

نهيموفي92.بأسفيخفافيالقهذتقضواعاقدواأو

تحفونفهم،لهاحياةلاأصنامعلىتؤكلوا

الجقالتولكن03.الجقالتتسطرونولابالزور

بالت!نواآشتهاحينأؤلهما،فيمريزب!مسمتنزل

آسئتخفواحينوثانيهما،الأصنداتموعحدوا

تنزلهلاالعقال!وهذا031زوزاوحتفوابالقداعحة

القضا2بل،تحيفونيهاائتيأص!امهمبهم

.-بالأشراليدائماينزل!اثذي4العاد

الربيعرفونإسرائيلبنو

طويلصابقزوو!تإلقناياو%نت15

خطئناإذا02يالرحقيما"3شيكلتذتر،البالي

تخطالاليهننا.تدزتلثوتعرتللثفنحن

منتهىهيئللثوضعرقتنا3،للثأئناييفمنا

أصلهيقد!يلثمعرفةأنكما،الضلاحص

البش!رآخترغهيماتنخديخلميذللث4.الخلوب

تضتصوفئبأ"ليماولاضمقوتيما،تصنوعابين

،*الألوانييمختل!تلطيجهافيباطلاصاج!ها

أغرثهمإليهانطرواإذا2الحهاإن"بخيحث5

تئث.ييمئالتيتةصورةإلأهيئوما،فآشتقوها

وأيعشتقوتهاأوتصتعوتهاائذينانشكولا6

هء!ص-،،ص،رى

نافاستخقوا،الشريجبونجممنفمتع!دونها

آممائفم.تخضت

!34:6خرق:1501

.الأصنامصغفيالفنعنانصيتحدث:4



الحكةه62

الأعشاماصانعيجنون

اللينالطينيعجنالخرا!تأنذللثوفي7

يجذتينا.صايخةأوعتةمثه"تصتغأنوتجتها

النظيق!الأعماليأوعتةالواحدالالينينفتصقغ

يقرروحدةالالينوصايعا،الم!وأبعلىوعكسمها

فينفسمهيجهاوباطلاالأعماليمنينهمافيي

ته*.!تىلاإلفانفححي!الالبنيينيصتيئأن

مينخبلإنسالؤسيوىنفسنةالالينصنغوما8

إلىيعودقريبموغن،قليلوقبينالالين

إلىروحهتعودحينينه"جيلائذيالطين

.داثيها"

بأنولا،الموتشصيرةيأنيهتملاوهؤ9

صاغيمابمناقسيماتهتمبقذهـما،قصيرةحياته"

.صصلم7،ص،

عليهبميوالتفوقيوالنحا!يوالمض!الذقسب

ورجاوةزما؟،فقلبه01.ئردقه%لهةصشاغإ

ص.وء،!"

الطين.مقأحقروحياته"،الترالبيناحط

نفسما!فييماوتقغجتقهائذياللةجهل"قيته

الإنسابحياةأنوخحضت012ئخيئاوروخاعامتة

-!+ص

ص.بالظلمولوللزئح-يهرجانوعمرةتسيتة

الأرضيىطينيينتصتغ-ائذيالرخلفهذا13

أمحزتعردث،العطبسريعةوأوعتة،تماثيل

الخاطئين.ينأئهلمصيواةين

الأصنامعابديجنون

أك!رهمبلالناسيىأجقلأن!على،1

.52!2تم2؟9:21رو؟18:4ارق:7

دائنبا:إلى.3:91تكرجةمنهجلالذية8

.7ت12جاق

.2:7تكرج؟نفافبهونفخ:11

.المصريون؟!قوا()أوأخضعواالذين:14

16او

الأعداةهم،الأطفاليكقوليينحتىتجفلأ

فخيرا15.الرصتأيهاشعتكأخفمعوا*اثذين

لم?ى-4
نب!رلاانهامع،4ايقةالاقمصاصنامجميغ

تسضولايانويخها،2الهواولا!تتت!ثتق،بعيونها

أر!أئا.أيديهاصبأصا!تلقسىولا،تآذأيها

ائذيقينإلاذللثوما016"القشئيغزنعاجرة

ءلىحتىتهئذزةفلاروخهاعيرإنسانضتقها

لا،2الفناإلىصائرولإته017يئتهإلفايصتغأن

فانئة.%لقةإلأال!ثتريرتينبتدي!تصنغأنيقدر

هيئوأما،حياكانلأنهمنهاأففمليبمىوليهنه

ا.أباحيةتكنفبم

شعبلثأعداءأنالغجستيثيروجمفا18

علىقذزتهايغذمصأقتخهاالحيوانالتينتع!دون

أخذلاقباخإينفيهاماوعلى91،الففم

تديجهيناسئتثناهانفستةاللةإنحتى،يجبها

وتركييما".

اوتظثئعاقتأنالخقينفكان16

بح!ثئدويتعذبواالحيوانابيللثبأمثالالئام!

هصءهـءءد-ء

تحفظفم،الربايها،انتاما2ينها-.

بل،الجقالبهذاجمتلمق،فقطشعمك

طعائا4الئلوىطيرنأرستفتإلييمأحستست

اولثكففيما03شهؤتهميهأترتالالغمشغريت

جوجيم،ركتم،فقدراالأص!ناتمتع!دونائذين

4-7-:115مزقت15

بركة.فامتدتخلقماعلىوافقالربخلقحين:91

25.03-:اتكرج.الأحياهكلكل

.ح11:15رج.منهابحئدويتعذبوا:1601

.16:13خررج:ال!لوى:2



1663الحكة

التيالحيوانابتالثقباخةمقيلطعامشمهوةكل

يعال!لماتذيثع!لثكان،عقيهىا-أطققتها

ال!ثسهيئالطعامذيلثيئناوللصيراومئاإلأالجوع

نأالضرورممنينكاننانه04الالغمالغريت

يرهص4

كانفيما،يرحملاجوعالظالمينياولخ!ينزك

.يتعذبونأعداءةيرممطشعئلث

النحاسوحيةالجراد

هاتجتمبحينكذللثالأمريكن"ولم

تذغوأهلكتهثم،شعتلثالضارتةالوحوش!

تالللم!عقيهمغض!تلثقين،الهلتوتإالأفاعي

قصيلأوقتىفإلىتضاتقواكانواوإذا6أبذا.

شريعيلث.صبأحكامتذكرهم،لهمإنذازا

كلفكانيلمثمفما؟علامةأعطيتهمستريعاليهنلث7

تذنجينئشقىالقلاميمايلكإلىتلتمحتتن
مخلص!ياأنتآيلثبلزآبمالا،احيابا

أن!تئلثأك5أعداأقتذتوهكذا08"صالجميع

تسثعقتقهمفهو+092س!وءكلينالمنمذوحدك

قينهمشيفا:لهمتجدواولموالذبالباجرا؟ا

أبنا،وكأما01.اليقالبولذللثيئلآشتخقو!

زحقتكقينالسثائيماالأفاعىأنيادتقققروا

لدغواإنماوهما!.فثتفتهمجايبيمإلىكاتت

يثلأسريغاوالمذوا،أقواتلثيتتذكرواقليلا

"!

نباتفلا12.رافتلثفتخس!رواالنسيالإقييغرقوا

اثنيكيتئذبل،الربلأيها،فمشتفاترقتمولا

.الضفادعأيةعلهمأطلقاالقالحيوانات3:

15.؟26-8؟7خررج

السامه.الخا!حدثإلىئلميح:5-7

4-9.:21عد

02.ا-:16،01-828:خررخ؟9

02.ة701مزق:الجميعنشنيافطكلشك:12

والموب،الحيا؟ستافأنتا03يرالجمغتشني

وتصجاةسالجحيمأبوالبإلىتشاثقنتنز،

فلا،اأحايشتر؟تتلفإذاالإنسانماأ014"جمنها

نفس!ايصيدأنولا،روحهإلهيعيدأنيقدر

ص.الجحيمفيستقطت

والمنالبرد

"صء4

ا-بهاتلإكمنتهرلتانتقدزاحدمنما!ا

يلثالكايريناوتئلثغذثآ16الرب4.

فأنرئمت،براجمكقؤةقعرتتلثوالجاجدين

يها،لهيمغهذلاوأمطارا،وترداس!يولأعقيهم

التازأنالأمرفيمماوأعخ!17.آيهقةونازا

يطفىالذي3.المافيوهيآسئتعالالردادكان!

ئقايلالطبيغ!قوةقينإلأذلثوما.شيءكل

+ص242،-

يثلااحباناتهذااللهيبوكان018الصالحينغتي

الكايرينعلىأرصتفتائئي"الوحوشىتحرقآ

تضاءكانويدركواهو+!يرى،احنىلجت

صصءىصسس،?91صص
تتاججالناركانمتاخرىواحيانا.بهم-

و!ءء!ص،

التاججس،علىعاذةقدقصتهافيجمفاامحزا!لا-في

القوماوتيلثتسكخهاائتيالأرضيغقةا.شي!حى

.يمونالنها

وء4

ذللثمقفحدلا4الرلصايهاشعسل!اما02

ين-لهموأرشفصت،التلايكيما"طعاتمأعطيتهم

فيإ،تتغبواأيلأكلئغذأطعاناالسئماء

أذواييم.آخيلافيعلالجميعيستطيبه

9.2:6!م13:ق

البرد.بعد-جاءالذىالجرادأى:الوحوش:18

ا-02.؟13،15-35ة9خررخ

المن.أيمعذا.طعاما،الملالكةطعام:25

.24-78:25مز؟2ا13-؟16خررج



الحكة646

أبناثلث،علىحنونأنلثعلىالذليلفأتفت21

تنكل،شمهوةيشبعالالعامذلككانلماوإلا

مختل!لجلائمطعمه4وسدو،تناؤله

،والخليلإ"صكالثلجكانأ"نةويغ22.الأذواقي

كي!أبنا،وكيتتذكر،الئارفيحتىتذلبلمفإته

فيوالخرالأعدا؟غلةأئققثال!ر؟فيالنازأن

تلاشتتذاتهاالنازأنكي!!23أحرتهاالمطر

.الصالحونأبناوكلجتغذىقوتها

التيختليقتلثتقؤيالخالقأيهافأنت24

تضجفهاوليهنلث،الظالمينيهالتعايتتخدملث

كاتتيذيلث25.عقيلثالمتؤكلينيقنقع!

لضشيئيل!طوعاالأشكاليمختل!إلى4شخؤ

وما26.يشتهيهصبما،محتاججملعلىتجودائتي

أخثبتهمالذين2وذ"أبنالتعقتمإلآالربرأيهاذللث

هيئبل،الإنسانتغذيلاالأرضيثفارأدى

يك".ئومنكانإذائغذي!ائنيكيقئلث

-سريعاذالت،النارتتبفهلمائذيفالالعام27

".الشمسينضمعاغبماأؤذتجقثهجمنذما

-طقوجقبلنستفيقألةيجبائه"تعقتمحئى28

القخر.جمندإليلثونقمليئيتشكرك.ال!ئسمسي

شويكشليل!تذولثتشكركلاقننرجإة92

فيإ.قنقغةلأكما-وتذقث

والنورالظلمة

وتصع!ثالرلثأيهاعظيمةأحكاملث17

.14ة16خرق.والجليدالئلج:22

طالب.كلعلىأو!.محتاجكلعلى:25

8:3.نثقة26

22.16:21؟خررجآ27:

17أو

مقكثيرلهاجهيهافيضفتولذلت،تفسيرها

أخ!مواأئفمالطايمونتؤهتمفجن3.الغقولي

ليلأسزىأنفهمهمكانوا.المقاششعتلث

بيزبهم،فيقحبوسين،الطلامصينطويل

آنهموظنوا3.الأبد!ليما.!جمناتيلثغناتنفيين

ممعثرينالخمئإ.خطاياهمقيمستيرينيبقون

أنفتمفوتجدوا،الئسيالبينأسؤدس!ثارتدت

المرجمة.الأشباحئقيففئمشديدخوفيفيالآن

كنلمفيهاتستترواائتيلمظيضةالزوأباحئى4

تلتويالأصواتكانت!.الخوفيينتحميهم

تزاءىالوجوركايخةعابستةوأشباح..خوتهم

آضتاتمهماللنالييكنولم5.عيونجهمأمام

ئنيزأنالثجومصيتريتيولا،لهمتضيةأقفوئها

فيماتظقركانتوإنما6.الئرجمتالئيلذللث

2،،ذايهاينتث!تعلمخيفةنيرانبينفم

أسواالنور!قلرونهماأنرغبهمفىف!توهمون

شقطبذلكواماتم.-7المريغ!الظلقيماصينحالا

السصحر"نةلم،فنونهمتصتعهاكانتالتيالأرهام

تفتجرون!.بهاكانواائتيالجكتةوخزت!بص

الفزض!ءطردعلىقادرونأنهمزعموافهم8

د

بهمفإذا.،المريضهالنفوم!مقوالوسئواصيى

يدعوائذيالخوفيينالقرضىهمالأن

خوقهم،تستدعيكانفيةفلا9.يلمثخرته

مردريىينالموبحئىترتيبونكانواذلكومغ

"اويئخنبرن،الأفاعيوقحيحصالوحوشي

فربة،اتاسعةالضربئإلى17فيلمح:1702

.21-01:92ضرج.الظلمة

سحربة.ممارساتأصاممخنذاخها.منتشتعلنيرانة6

.814:،7:12خررج7؟
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كلينبهميحيطكانائذيالهواءملاتسصة

بشهادييما،"فالثتر.عنهلهمجيادولاجايبم

علىوطأتهرلثفلللخبانهملافيمنفييما،ع!

وما12الأسوأ.خدوثدائمايتوغالفحمير

م!
كلما13العقلإلىاللجوءعذمإلاالخولت

س!بتهقين،الخ!ودثزاد،اللجو2هذاآثغذم

ضجهولأ.تطل

اثذيالثيلذللثفينامواائذينفأوتئلث14

الجحييمأعماقينعليهمخرخوائذييطاقلأ

الأشباخئضايقفمترةكا!ط59التحتوم-،

تلوبهموتضعفعليهميغمىومرة،الفظيقة

نواكاوائذين016يباجمتهمكانائذيصالقرعين

فيمحبوسينوتقواالأرضيىإلىستقطواهناك

أكانومتوا:17.تهحديدقضبانلاسيجؤ

الخقولي،فيعايلأأوراعئاأوتلأحاأخاهم

كانوانهمقيأ08ذاتهالتحتوتمالقصيرتلقىفهؤ

صءالظلامينراحدةي!ميلميقةمقئدينجميعا

الغصودطعلالعصافيروزقزقة،فالريح

وقعقغة91،الفتذفقإالميا؟وقديرالممدود؟،

الحيوانابأتدامووغاهإلمتذحرتجيما،الحجا

الوحوشيوزئير،لمترىلاالتيالمترايهضة

الجبالي:بطودبفيالمترذدوالضذى،الضارته

وتيتما02.الرغصبينتنشلهمكانذ!ثكل

وتتعاطىساطعنوريضيئه-العالمسائركان

النامىاوتثلثكان21،عاثيئدوتينأعماته

بطلايمشتبيبماكتي!ليلطلامصتحتةؤحذفم

.01:23قخر:1801

.2-13:122خررج:3

2-9،:1:22،2خررجة5

1865او

كانواذيلثمغليهتهم.تنتطرهماتذيالموب

.طلامأىينأثقلأنفسيهمعلى

علىجمنذفمفكانالمقام!شعئلثأتا18

يسمعونأعدا"وهموكان،عظينمنورءالدوام

نهمفيوتغبط!لهم،يبصروهمأندونأصواتهم

ولكئهم02يعانونهائذيالعذال!يعرفوالم

ال!ظليمعلىينقمتنتمموالمفينفمشكروفم

الص!فحطقبفيوزيخبوا،بهمأنرلوةالذي

جمنهم.

غمردشعتلصأعطيتالنهلقهينوتايهة3

وشتمسئاطريقهاتجقلونرحقةفيلهمدليلانار

المجد؟-.الرحل!يللثفيتتي!مبهاأذىلا

الثوزتحرقهئمأنفآشتخفوا4رخمأعداأثا4

ءص،،لا

ا!!ذينشعتكختسوالإفهمالظلقيمافيوتحيستهم

الخايذ.شريعيلثنوزالعاتتمئعطواأنعقيهم

الأبكارموت

شعبلثأطفاليقئلعلأعداوكعرتمولقا5

أنمذ،ثمالنهرفيمنهمواحدوالمي،المقاس

يناثحيرعلوتضيتالأعداءأولئلثعاتت

المخذيخغيما".الميا؟فيجميعاوأفنيتهمأبنائيم

يللثفيستتحاثبماأخبروا"آباوناوكان6

لايمايهيمتعافيمايتشجعوا*حئىالليقيما،

كانفشعئلث7.الرلثأيها،غهو؟كبعذقي

وظثالضالحينستخفم!أنكتعردت

الأعداةهولاءبهتعاقبائذيوأن8،أعداءهم

21:92،41:27-28.

حتى.28-12:21خررج:أخبرواآباؤناوكان:6

واثقين.ببتبماخىأوةيتشجعوا.
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إليلث.تدعوناحينبيماس!ت!خاناائذيهو

شعيلثأبضاةكانالوقبذيلثوطوك9

المرفيالذبائغللثيقذمونالصايحون

يشتركواأنوهو،مقاسأمرعلىوئجمعون

علىي!حمتمرواوأنوالضراءالسمراءفيمعا،

جقةينليهن01الأؤلينالآباءيتسابيحصالترنيمص

علىوتحيئهم3الأعداصراخغلاثاييإ،

سمذاالجقال!شمققهم"خيث،أطفايهم

جميعالهمكاناحتى2وشعباميكا،وخادما

ينتئقوأواحدةيتةماتوايحضونلاأموات

تحطبماقنيجميغا،لذفييميكنيماالأحياء

يوجمنوالمفهولاء013يىهمأب!طخيرةققلثواحدة

جمنذوليهنهم"سيخرهمعلىاعتفدوأبل.لجث

أبناةهماهذاشعحلثبأنآغترفواأبكايىهمهلافي

.التإ*

ال!دو2وتعمالفيلذيلثتنتممفكادومما"ا

جمنالجبارةكيقئلثآئقضتأحثى5والسمكون

الأرضيتلكعلىالسمماءفيالملكيعرصمك

حكملثتحملا6ض!رصيكصحارلب،القنكوت!

علىوقذماةء-،قاطعكستيض،الصارم

كلهالمكانفقلأ،السسصاهفيورأسمهالأرفي

الكواب!ي!ىباغتتهمالقحظيمايلكوفي17موتا.

الموبتينهموكانوا18.المرجمتةوالأحلام

يماذاتعقمونوهناكهنامنطرحينوالحيا؟

.يذلث،ثفمأناالفرجمتةالأحلاتمقينأ9تموئون

.8ة22شى؟31:27عدرج:صغايشزكوأأن:9

سحرهم:علىاكمدوا:13

.أ:11!رص!:اقهأبناء.12،22-7:11خررج

؟12ة4كابق.قاطعكسيف:16

91و1

الجقالبيهذ!سستئاتعرفو!أندونتبيدوايئلأ

!فتمالردتأيهالاأيضاشع!لطذاقكذللط03

!تلصلكنالبرةدإفييخهمالكثيروهقلثالموب

فيهعيم!لازجلاقين21طويلأ!لرتستمرلم

ك!نؤله-؟زغحاملاجهاييهمإلىأسرع

غضصتقاؤتمالتحويىبخرقيوالئكفيروبالضلاة

خادمك.أنهعلىمبرهنالهووضعحداالموت

ولاجمممدهيقوةلا،المولتعلىتغلبهكذا22

بميقةالمثئدبرعنالجقال!رذبل،بسملاجه

?صصءيص

التيوالعهودبالمواثيتيالرلثايهافيهاذكرك

القوتىكانوبينما23آباينا.مغغقذتها

الموتتردالوستيفيؤق!تجماعابتت!ساقطون

الأحياو.مقتقيتنإلىالطريقعقيهويقطغ

العاتميرمورمز!ئناطويلاثوبايلتحىكان24

فيضذيى؟علىتنقوشتةالمجيدغالآباءوأصماث،كليما

وناجالكريميما،الحجارهمقصحفو!ؤأربعة

!م"ص-ص

فهذس؟.كلها2د.*راسمهتعلوكانالذيغظقيلث

لهمكافياوكان.غنهمفآزتذ!المهيلثأخافمب

غقميلث.!تم،قليلاولو،تذوقواأن

الأحمرالبحرعبور

لاغضمثعقيهمفأشتقر،الأشرارأما91

شقمكاناللةفينثالتهاتيماحئى،مغهزحمة

نإماأنهمكي!2،ستتعقلونماذامسثئفا

جمنشريجاصوالخروجبالرحيللشعيكتسمحوا

91:15،21.رؤ

.6-15ة17عدرج:02

31-93.ت28خررخة24

.؟.:01كوراق.المهك:25
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بهم"الفحاقيإلىويبادروايندمواحئى،البلاب

بأنالقعهود؟خماقيهمصإلىخماقةفأضافوا3

في،توتاهمقبورعلىينتجبونتعاوهم،ساروا

قومكانهمالرحيلعلىشخعوهماثذينطتب

أصاتهمائذيالضصيرفآ!ئتحفوا4ءهايىبون

ماتنستونوتجغقفمالثهاتةهذ؟إلىوأوضقفم

اليعذالبينتقيئماكلبتمرواحئى،خذت

لهمفآنمتحشعحل!وأما5.يعانونكانواائذي

يلأعداءآنقتغتيتما،الخلاصيطريقكلتغتة

كلطئعصفيالنطرأغذتنلثفي6.الموبطريق

تستتمحتىيهأقرتهاائذيبالعقليحقوتمخليقة

تطللستحاتةفثوهذت7.أدىكلينأبناوك

يالميا؟تغموراتبلينكانوجمما،قحلتهم

طريقالأحمرالبحرفإذا،يايسحةأرض!ظهرت

عترة8"أخضرخقلالفتلاطقةوأمواخةئقفذ

!للم

هذ؟يرونوهمجماييلذ،فيكلهمشعسلث

،!كالجيلئطققوافآ9.الرائغةالغريحةالغجائ!ب

يسمتحوظث!وهم،كالحرفالنيقمزونوأخذوا

،،صكل4!ء4

تزالونلاوكانوا01.مخلصهمالربايها

أرضيىفيإتاتيهمملأةعانوةماتتدكرون

ينتد5بالتالذ9الأرض!أنتخسبكيعت،كريتيما

.6-33،41:5-21:13خررج:9102

21-22.:14ر!خر7:

وم.63:13اشق:كالخيلفانطلقواة9

ح.01:02ق:بسبحرنك

.11:-268ة15،7-12ت8خررج:01

.31ت11عدر!:12

ايرائيل.بني:أيالغرباء(.)أولضيرفهممعاملتهمة13

.8-14شاخررج

مدوم.أهلهم.الزحبرفضوا؟،1

تذكبالضفا؟عصالثهرناضنكيص،ا!لاشيتيما

.-الأسمافي

وموسلىمصرا

طعاماوطتبواآشتهواحين،ذيلثوتعذا

لإشباجالبحرينالحئلوىطيرأضجذ2،لذيذا

عتسيمفترذالخاطثونأما13.ول"
جوجمهم

الضمواجمتي،شياةبهأنذزئهمتعدماالجفال!

ئعاملتفمقين،شروزفمتستجقةغذائافذاتوا

وكراهتة.تساؤ!أشتذكاتتيضيويهم"

لمبغرباءالترحضت"زقضواثمعول!"افهناك

اححتنواضحيوفآفآسنتعتدواهؤلاءامما،يعرفوهم

تعف!اولئلثيتتضربكانوإذا015!إلييم

فأي،16غرباء،تستضيفوالمنهما9الاعيبايى

يضيويهم،زحبواائذينهؤلاءيتضرممبآغيبار

عقيهيمترضواثئم،حقويهمفيوأشركوهم

ع?ص-
كالذبن*يالغمىفاصيبوا017*الخساقةالاشغاك

أحماطتحين،!لوطالت!رجلبالبعلىوقفوا

مدخليتلمم!تجعلئهرهي!هظلصةمنهميكل

وتبقىالعو؟فيالأنغامتتتوعاوكما

تغيرتهكذا،تيتهافيماوالانسيجامالتناسئق

خدماتإلىنلميحتإلهمأحسنوا.أ-91:92تكرج

للمصريين.يوسف

الاتةتالأشغالأى.العذابمرارةة16

.ا-4؟18خررج

الظلعة.ضربةإلتلميح؟بالعمىأصيبوا:17

اللهرجلبابعلىوتفواكالذين21-23.:01خررج

كلمةأضبفت.أأ:91تكرج.صدومأهلأى:لوط

للإيضاش!-لوط
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فحيواناتا9.الأئامصيللثفيالالبيغيماغأصر

إلىخرتجتينهاوالماثية،ماثيةصازتاتجرول

تعذلموالماة2المافيأشتعتتوالناز02الأرض!

تحرنأنالنارتقديىلمذيلثومغ021يطف!"

كانتحينالضعيفيماالصغير"الخلائتيئخوتم

عبرتالتيالعبرانيينبهالمإلىثلميح:البرحيوانات:91

والماضة..كرتتالتىالمصريينخيلإلىأوالأصربكر

.51آرج.الضفادع:أي

السمماوقي،الالعاتمئذيتأنولا،فيهاتحثصي

رب،.يانلثقي32،كالخليدالذؤبال!ال!رقي

ولموضجذتة،شئئكلفيشعتلتغظفت

ومكالخ.زمالؤكلفيساكذتهبل،تهمفه

.1:17،91،23ر!02:6

الطعام.ح16:18رج:الصغيرةال!خلالق:21

..-61:2223خررج.المن:أو.السماوي



سيراخبنيشوع

مةالمقذ

الحكةواكتسب.المكابيينثورةقبلأورشليمفيعاش.سيراخب!يشوعالكتابهذاكاتب

المقدسة.الكمبودراسةواختباراتهأسفارهبسبب
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ومجا،شر!تالردتمخافة11

أبيهاجء.وإكليلفرخ
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مترؤتجة،آمرأةتجالمميلا9

،وطعامشترالبعلى

إت!يهاقلئلثتميليئلأ

.*شمهوتلثتحزكالهلافيوإلى

والرجالأنت

تديقا،صديفاتهخر"الا

يساولهلاالجديافالضديق

كالخمر؟الجديدةالصداقةلأن

سئربقا.تذغتقتكلما

الخاطتي،تجاحصينتغرلا"

".تنتهيكيصتعقئملالأئلث

الأضراز،تس!رماقئرذلا13

القبر".يهبطونآلاجمقالبفيلا

قثليث،علىالسلطةلهمنتحئث

الموب.مقالخو!ت!يتكفلا

تخطى،فلايثهذتوتلإن

ءصلم!!

الحالي.فيخياتلثياخذيثلا

.28ة5ت؟92:3ام،22:16خررج:5-8

الداى.:أو-!ثوتك:9

3.25-ة73؟ا-37:2مزق:11

ينجح.سا:العبريئ!.اليونانيةفيهكذابسر.ما:12

18.:4طو36؟:6ق:14-،1

المخاخص،تينتميركقنفأنت

.يلسئهامغرضةالامموارعلىأو

أمكنلثماحؤتلثاتذينإختير14

فقط.ينهئمالحكماتليشايرر

العلاةعاشير1

كلمالغليئالت!شتريغةمغفمخديثأوآحقل

الضالحين،مغوأشردثكل

للرلث.بقخافيتثوأفتجر

يمهارقي،العامليمتذخا7

كلاييما.يجكقيماالش!عبوزثش!

-،مدينتةئخي!اللسالبالطوفي18

ف!يها.!روةاللسافيوالمت!ؤر

الحكام

يرشياشعته،القهيمالحايهم01

التدبير.يحسنوغقله

أعوانه،يكونالحايهميكونكما2

صحكانها.المدينيماوكرئيسي

شعتة،ئذئرالجاهلالقيلث3

.،المدينةتزدهرقاديهاوبجكق!

الردث،يتل!الارضيىفيالحكم4

الؤت!بفيالضايغالزخلعقيهائؤئي

المناسيب.

نالز،المنجاحالزب"تل!في

سئلطتة.يضنيالمثمريغيما!ئغلمصوعلى

9-2.12:امل2رجة1503

،2:21دا؟92:12ا!ا؟ا:21امق:4

.ا:13رو

الونانية:في.العبربةفيهكذا.الثربعةصعم:5

(.الم!ريةالمدنبةفي)كحاالكاتب
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ياءالكير

أساء،إذاأحدعلىتنقهملا

.تخضرلث"لاأبذايهبريا!وفي

والنا!،الرلبعثدمكروقه2الكبريا7

الطلمس.د!آرت!طوكذللث

ا!!إلىائإينالمحايلثتنتتمل8

"اثصوالطمرتواليهبريا-القظالمصبسمت!ب

ورماد؟ترال!والإنسانال!يريالملماذا9

جس!اة.يفحماالحياةفيحئىبل

ء!ء7

بالطبيب،يهزاالطويلالمرضى01

.يموتغدفيتاليوموالمللث

يموتحينوالإنسان11

والا!وذ.والؤحولثىالحمثرابترث

التإ،عتيالابتعادال!جرياء!در12

الخالق.غنالقلبإبيعاد

الخطينةمصدرها2فاليهبريا13

يىخمماول.تفيقىيهاوالمتضسل!

الخكامغروشىأتفدصالرب!14

.الودعاث-تجيسىومكاتهم

الفتقجرقةالأتتمقتيغالرلث5

ول.المحواضعهالأممتنرس!ومكانها

الأقيمبلدانتقيبالرلت16

الأرضي.أساسيإلىوتهدصئها

91:18.قلاة6

إنسانمنشرلا:تضيفاليونايةالمخطوطاتبعض8:

نفحه.يبيعأنباستطاعتهلأنالفضةب

؟713:خربما-9:أ-اتكرج:13

9-37.:91مل2

؟8:!7ص4-8؟:2!مارج؟14

.6ةأاصيق،51-53:الو

ويبياهميبعاهمفنالناسومن17

ذكرهم.يمحوالأرض!وين

للإنسافي،اتخققأاليهبرياكل18

مولود.يبثترالغض!ولا

الب!ت!ر.؟ا(صكريمي!تحققن

اللة.يخافونائذين؟التكريميستجقمن

البثر.الاخحقاز؟قستحيئوعن

إعونيخاائذينالاحجقاز؟ت!ئخجقوتن

الوصايا.

كببرفم،الإخوةئكرئمكما02

يخاف!نه.ائذينالربويكرم

يلغنيئجمزةالرد!مخانة

الئواء.علىوالفقيرتصوالر

العايك،الفقيرتجوهـإهاتةلا23

!.الخاطئيالرجلتكريئمتليقولا

تمئتجقون2والؤتجهاوالقضاةالخكائم24

الئكريتم.

يخالتجمفنأعطمينهمأحدلاليهن

.*الردث

الأحراز.تخذئةالحكيئمالعبذ35

شذمر.لاعاللاكانومن

يغقيك،ءالقيامعنتتقاعسىلا26

الضعالب.آأماؤآئفمغ

الأمةاليونايخةق-العبرىالنمىفيناقص:15

المتعجرفة.:ونضيف

وهو:بديلةنرجمة.يخافونهالذبنالربيكرم:35

تفيفاليونايخةالزجماتبعض.الرببخافونمنيكرم

فيرفضك.مكبرأعنيذاوكنفيقبلكالرباتق:2أآ

.ا-416ة9جاق:23

.33-9:37مررج.-902223ارق:24
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.-صءاو5ص27
2،رخايوهويعملمن

3".الخئبزوئغوزةيتباهىجمفقخير

ل!فسلث،تغدلاآه.لا5تا.-28

ص-وجمما-لوصع

"؟.تستجةماالقيفيماينلهاوأغط

يمررة؟قننفمييماإلى2الفتي2

تحتيرمه؟قننف!حسهيهينؤائذي

تهاررتيما،لأخلتتكرئمالفقير03

.يخناةفيجلوالغييئ

يخناة؟فيفكي!قفر؟فيمتن أكرس31

3؟ففرفيفكيفيخناةفياهينومن

هرالمظا

رأستةترغالفتواصحصجكقة11

32.العظمالينوتجلس!ه

يخمايهالإنسانتمذح-لا

لتشاغيه.تذ"ئةولا

المخ!ئخةالكائناتفيصغير4لاى .صصلنحل3،

حلاؤة.كلتفوولمتجناةليهن

05.-،لا ثيابلث*بح!ثنتمتحر

يوم-يمريطث.فيتتكبرولا

!ملأكل2

كلها،غجيبةالرب4فاغما

الب!ثتر.غنخافتةولو

الارضي،علىصارواملوكينفكتئم5

.12:9امق:27

منلهاواع!ابنييابالوداعةنفكمجدأو:؟28

نستحق.طالكرامة

!م-46.:41تكرجت1109

إنانبلباستهزألا:العبريةفي.اليونانةفيهكذا:4

متضايق.علىتضحكولا

التاقي.لي!ىالذكرالخايا!"فيمأ

القذلة،لاقواالنايذينينكم

الآخر"يئأيديفيوقعواالغظماءوم!

تتخئهق:أنقبلتعتحثلا

.أآخ!ثئمأؤلأوف!ض

تفقم،أنقبلتجايرلثلا

نهاتيإ.قبلحديئاتعترضوولا

تعنيلث،لاأمرفيتجا؟كلا9

.الخطا؟*يخصامسفيقث!ايىكولا

اللهعلىالاتكإل

آبني!يا،كثير؟!أخماليتشتجللا.

.تتعذل!تمثهاأكثرتفإن

غاية،ئحفقولا:راءهاتجذ

تقدر.قلا،جمثهاالخلاص!أرذتوإن

ويعخلويت!ءييهامنهاك11

.تأخرا،إلأتزداذفلا

الغون،5شاقدتلد29-05
صص-ء.م!وكم

الففركثرالقذر؟قليل

عنه،ويرضىالرب،إليهيئط

الؤضيغه،حايهيىقينتتثيله

!!ص"صص13

راسه،ويرخ!

.كثيرونذللثمينفتتغخ!

الردثينياييال!والثئرالخير11

ح.601:14-5:رج

الخاطئين.معللقضاءتجلىأولا9:

.اللوميلحقك:أو.ثعذب:15

؟01:22أم!-2أ:127مزق؟أأ-ا"

.41-01:42لو
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والجتى!والقفروالموت"،الحياةوكذيلث

للأتمياء،تدومالرب"غطية17

دايم!.تجاح!إلىتقودهيمويىضاة

والتقير،يالجرصىيغتنيمنهناك

ذيلث؟تفغماليهن

الآنأستريح)ا:يقولأنايميهق9

.1(أتنغمونجيراتي

يموتلممتىتعتملاليهنه

يه.يلآخرينخيراييماوتنرذ

يه!تتعفدبماقثم

الئميخوخإ.حئىذيلثعلىودايرثم

الخطا؟،يانجازابتوخذلا21

غتيلث.علىوثابريالربورآين

الردثجمنذيكونماأسقل

!.لحظةنبالفقيريغنيئأن

أقياءة،الرب4ئكايخىبالتركيما22

تزهر.ترخمهلحطةوفي

ينقصني:ما:تسأكلا23

عقيها؟أحضللميعقيماوألةو

جمندي3شيكل:تسأذولا"2

"؟الآنتعذيصسيسنيمئرفأي،

البؤش،يئسى2الرخازقنفي2

2.الرخا!دذكرلاالبوصيىرمنيوفي

نسانافي-يجاكأقيأنالثلبعلىتسهل26

لخيهيما.يح!بموثإعندحئى

الفذالتي،ئنسيئوسساعة27

أعماممه.تنكش!فالإنسالطوفاةوعند

موتإ.،قبلاسعيااأحاتعتيرلا28

-أبنائإءفيإلأيعرهـثلافالمنسانلم

ا،بييلثإلىإنسال!كلنديخللا92

.كثيرةالختثاءفكايا

الحتكئر،قلبالققص!فيكالخحل03

س!قوطلث.ترقمبوكالجاسوصيى

7ءبمادا،شمراخيركيخولاالمفتري31

القديغء.تستجقماعقيلثوتعي!ب

.،الحطتئشعلاحذة-اء2!
صوسرره

.الدمي!حصفلبيكمنواحاوخاطى

الت!ز،إلأتنويلامهؤالفئيتميىحالت33

يالحى،.لاعازاعقيلثفتجيب

فمزجمخأ،تييلثفيضي!اتقتللا34

فيه.الغريتأذتوتصير

ئح!ينقنإلىفآعرلثأحسسئ!تإذا12

.-تعرويخلثعلىال!ثمكرتناكحئى

،2؟22ام؟01؟2؟21:ااىق:14

:اآهتضبفاليؤلانيةالمخطوطاثبعض.45:7اضى

ا!ةوكذلك،الثربعةومعرفةوالفهمالحكةالربومن

خلقاوالظلمةالفلال:16وآالصالحةالأعصالوطرق

.يشيخونالثربالثرقتلذذونوالذينالخاطئينء

؟17-94:18مز؟3؟14:15،31ق:18-91

16-21.:12لر

وأعهدك:اليونانبةفي،العبربةفيهكذا.بواجبك:02

الترامماتك!

ا-2؟ة937،مز9:افة21

.أح15:4سيرخ

!أ:هق23-24:

15.:12لوة25-26ة6مت

في:العبريةفي.اليونانيةفيهكذا.ابنائهفي28:

النهاية.

.5:02اضق؟31

.ا-16.؟اامق:!م

38-48.ةهتق:أ-1206
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خير)صفتج!ازىالتقيإلىأحين2

العلى.فمق،نهدكنلمإن

ص.لا3
الشر،علىيثايرلقنحير

أحلإ.إلىيحسينلالقنولا

"،الخاطىتساجمل!ولاالتقىأعط4

نايهرتعأولاالمتواصحعصإلىوأحسين5

الثإ،

عليل!،يقوىيثلأعنهءخبزكا!غيل

ال!ثرينفتلقى

القعروفي*.ينإلييماضحشتآماأضعالت

الخطاةيكرةنفسمهالغلي6

ص2ص

*.تستجقونبماالاشرازويعايصب

.!الخافيئعطولا،الضايغأع!7

الأعداءمنالحذر

2،الحمرافيالضديقئعركثلا8

الضرا-.فيالغذويخفىولا

2،الأعداتحرن2الم!رافني

2!.الأصلإقاحثىببتعذالفراءوي

،بناؤكلثيأنإئاك.ا

4،ص

النحاص!تفترسكضذافهؤ

طهر،:صتا.صلهث11
لوصعوحى!ىحى

حذر.علىجمنهكن،فآنتبة

قعدنئةيرآةيجلوكمنصعةتضرت

الخاطى.منشئاتقبللاأو:.الخاطىتاعدلا:4

17.:4طورجة،-5

العبرية:في.اليونانيةفيهكذا.عنهخبزكامغ5:

ليضرله.عصايعطيهكمنتكون

ليومبحفظها!نضيفاليونانيةا!طوطاتبعض6:

.الحساب

.ح4آرج:7

.تروذلاضذأهاأنؤتغتئمو

إليكتقرئهالا2

مكاتلث.ؤتجتل3ئقيتلثيئلأ

يمييلث.عنتجيسمهانوإ"لاك

تنصيلث.فيتطقعلئلأ

كلاميجمذنأخيرافتديىك

وتثدم!.

الحئة؟تذغتهحاوياترخئمتن13

الوحو!ئى؟يذجنائذيأو

الخاطىيسايرتنترخثملاهكذا14

نفسسه.يوزطخطاياةوفي

معلث،يظلقصيرااوقتاا5

."تترككسريغاغنهجذتوإن

خلاوةثتظهرالطالغاؤاشتفتا6

.بك.بقاغالمتنويوقلئة

الامغ،يسكبمعلث

!.دتلثتسفلثالفرضةتحينولما

القكالبإلم!سثبقلثضترأصاتلثإن17

اموزك.يغريليالعونييوهملثوفيما

تفرك:وجههصحقيقهغنفيكشيف18

تديإ،

ء-كل!

ئستحينايويىيراسي!

المشاعاب!وتن!ر

6:8-9.13:ق

معكالثريرسارما:المبريةفي.اليونايخةفيهكذا:15

فييبقى.عنكتخلىشطتوانوجههعنيكثمفلأ

ففسه.فيلكلاتسفطوحينثابثادتمااظل

7-8.:9ارقة16

!ا؟؟16اى؟خ22:8مز3-8؟ة13رج؟8؟

.15ة2سا!6ة25حر
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والعظماءالأغنياءعنالاب!تعاد

توسمخ،الرففلض!ىقن13

صار.جمثلهالمتكترعاشتروقن

فدزتلث،تفوقجئلاترغلا

وأكنئينلثأقوىهؤقنتعاشيزولا

ينؤيرتجلالالينمنيذيىتينتجقغلأ

الحديل!

تصادما.إذاالمذرفتنكسير

يهاذ،ذيلثوبغتاليمالغيي3

وتغتذر،الظفميتتقىوالفقير

آسثتغللث،للغنىنامغاكنتإن4

غنلث.تخقىإتيإحاخةفيكنتوإن

مقلث،طلاسأمالتثكانإن5

.تذمدونيينوأشتنقذذ

خدعلث،إليلثحاتجةفيكانوإن6

الاقل،فيلثوأيقطللثؤتت!تم

؟"حالمخث"ما:بلطؤوسألت

وتذعوكل.،ولائم!إلىيدعوك7

مراتوثلاتقرتينيماتلثتستنمدحئى

*.لجثيستهزى4الآجروفي

جياغنلثذيلثتعذتراكحين

تحطر.ثانيهجههفي

تنخلإغيثلأفأنتية8

."غبالصتلثتجزاءوتهان

12:18.ةق1303-8

رأسهير:حريخأ.ينظر.ح2208مزرجتجمتهزئ7:

عليك.

لذائذك.فيوضهاذةبديلةترجمة.كباوتكجزاءونهان8:

تردذشألؤذودعاذإذا9

دءقهـتبث.علأكرفيصر

فيبعدك،عليإكئيراتندلقلا01

فتنساك!.طويلأتمتجذولا

يلنا،التلأحذيثثهروتحابلا"

يقوذءماكلتضذقولا

الحلير،الكثيريكلاييمافهؤ

أسرازكوينحش!،يخربكإئماوبآثيسامييما

يئش!بيما،بلا-رحمإ،سيرالهقلتهوما12

خئس!لث،أوأثضئيلثفييترددولا

ء5ص-5افآصص3
.باسرايىكواحتمظشبه

الهاويإ،.!ا+!ة-علىتمشيلأظث

ش!بيقةثئجمثحيوالؤكل

مئيله.يحبالمنسانوكذلل!

نوغةةئخايطخيتخلوقيكل16

ف!.حئ!يهأبناءيلأزمالإنسانؤكذلل!

والخقلالذثبيماتينتجمعاماذا7

*؟والئقيئالخاطىتينوكذللث

والكلب؟الضثعصتينسلامأي،18

والفقير؟القتئئينسلاموأفي

البرئإ،فيالأسدفريسةالوحثيححاز91

الأكنياء.ترمى2الفقراوكذللث

التوأضغالحتكئزوذيكرةوكما02

الققير.الغنىيكرةهكذا
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كله.بوزما

ورحمتهاللهعظمة

،الكونخققاثمالاالخيئ18

!.ؤحدةالصايحالرب4وهؤ2

يضآثره،ئحيطأحذاتذغلم4

أبعا؟ها؟يكليحيطفمن

غطقيإ؟تفديرتستطيعمق5

تراجمه؟جمغئخصيوتن

.شيديضالتلاوإليهادشيلوخذلاجمنها

،أعماقها"تبينلاعجائالرب"

تنت!،خيثمقتبتلإى4أمرهافي7

.ا*.خيرهفيتطل،تنتهيوحين

رباهالذىابكرهو:18آتضيفيونانيةكطوطات:17

يهمله.ولما!بةنورومنحه

ت2اآتفيفيونانيةغطرطات8.ة09مزرج:02

ولايهمله.جهلكهمفلا،خليقتهوبعرفرؤوفالربلكن

نأوبناتهبيهيعطيةتفبفالمضلوطاتبحض:22

سلركهم.يبدلرا

91-؟2تم2رج26:

؟151:17،-88:1113لزرج:27-28

.-2:1718با،38:18اش

له.وجودلاالذى:اليونايخةتضيفة28

بملكلاالإنان:حرفئاالبثر،عندكمالمنما:35

ثهطء.كل

.15:15اىق:32

يدكل:3آقيفال!يونايةالمخطوطاتبعضة1802

الجميعملكش.مث!يئثهرهنثىهكل،لإصبهالكون

النجس.منالطاهريفملوبقدرنه

.ا-45:214اشق:4-1

.79-913:18مزق7:
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تنقغ!تة؟وماالإنسانما8

؟دشترةوما،ترىيا،خيرةما

ستبماده،جمئةالأكثرعلىالإنسالبععر

يلآبدييما؟يالئسمإهذامااليهن0

زئل.أوكحميماالبحرين3ماكنقطيما

الإنسال!علىالرب!تصبريذيلث"

لايرحقييما.عقييماوئفيضى

عايسييما،سموةويعرتيرى12

عنه.الغفوفيزغتةفترداد

لسهلم،-الانسان"صص13
لهر-.ءيرحم

الب!ثترهجميعفيرحمالرب؟أما

ئعيذفم.وإلييماوئعقفهموئودبفمئؤبخفم

.إليإهقطيقةتر؟ءكراع

يمديتة،تقتلوناتذينترخم،ا

يوصاياة.العقلإلىويسايىعون

ص-

تانيبم،يلاابنيياإحسانلثاقد"ئم5

خء.جاليبكلامتضحثهولا

الخر؟الئدىئخفصألا16

الغطيه.ينأفضلالكلائمهكذا

تميتبما،قديةينأفضلالكلام،نعبم

معا.تمتيكهاالكريموالرجل

وئقنن،ئعطيالاحققا

-.العيونتعيكهذ-؟وغطية

تتكقتم،أنقبلتغئثما9

.3-4ة8:5،144مزق،01-1ة7اى:8

ولا:هنالريدالم!وطاتبعض،09001مزق:9

نومه.يطولمايحبأنبقدر

؟-16اا:34حز،145:9مزق:3؟

3-7.:15لو،-18:1214ت

بصحتك،اهتمأو:.اصتثرطي!ا:91

8.طبيئاآسئتشيرالمرضيىوقبل

الجسالب،يومصقبلنفتلثحاشصث02

.!الضفغ4تناجماءإذاحئئ

الرلث،أمامتواضغالقرضيقبل21

.إلييما+توتتلتأظهرتخطاوجمندما

بئذوليكالوفاءغنييمتفكشيئاتذغلا22

؟مظث.تضفيحئىالموتتنتطرولأ

دت!تنذزأنقبلشليافكز23

الرب7".بخربكلكمنتكنولا

آيخرعقيلثتغض!تأنأئريذ،تذكر"2

ئالجث؟أ

تئتمتم؟ويخث،عنكوخههيخوكوأن

الحوعص،زتنتذكرالشتعصرمنيفي5

والحاتجة.الففرتذكرالجنىوأتاتم

،"

،الزممانيتغيرؤالمساءصالصبحتين26

--الربأئخؤئةيسئرغبماضىءفكل

2،شيكلفيتتأنىالحكيئم27

أحد.إلىي!ي؟لاالرديءالزتنوفي

الجكفةتعرتقهيمكل28

يجاها.تنكلوتحئرم

بكنالقأثورةالأقوأكتفقمصقن2

حكيفا،

ثة.الأمثاليبآبيداعصأيضاويستفيضى

،غرائزكؤراءتثعلا03

6:4-7-5؟كل02:قت

.01-38:9ق:21

.5:4جا:23

ولاواحدبسيدالئقةتتضيفالم!وطاتبعض:92

الآلهةعبادةإلىنلميحهذاوفي،بالأمواتيلاهةانعلق

الكاذبة.
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.!شتقوايلثآئباعءغنيوآمتيغ

،-

زغاثيلث،كلاتحغتفافي31

لخصوجملث.اضحركةينكجغل!ت

يالرفاهئيما،تنغمسىلا32

قلايهلث.إلىيودئيعقيهافالمنفاق

ينتنمقلاالؤلائمصوعلى،تستدنلا33

الاين،

شي:.تجيبلثفييكونولافتفتعر

تغتني،لاال!تكيرالعايل91

خطؤة.خطؤةتسقطالصغاثريهمليومن

إلى2العقلاتدفعال!والنساءالخمر2

القتاقيما،

..الخخلتفمل!الروانيئعاشتروقن

القلافي،إلىيوصحلهجنرنه"3

المهترى".ج!تذة(لارودفتلتهم

الكلام4كثرة

الئصديتي.إلىئم!ثرغالغفلخفبص

نفسيه.بخقمجرموالخاطى

الجقاص!،يجلببالسوءالتلذذ5

،المزعجابهيجتضبالثرثرةيكرهومن

تصقغة،ماالآخربنإلىتنفللا

ضرر.يصي!بلثفيذلمجث

،غذواأمكانضديفا،أحدعلىئئزلرلا

03.5:2،6:2،4:ق

اليونانبة.المخطوطاتبعضقفقطمرجودةة9106

16.:27ق8-9:

.11:13امق:01

،6-8؟5:13،14:1،02ق؟16

.21-7:22جا؟91؟01ام؟-1326؟28

خطيثة.الكمابفييكنلمما

بلثتثيئلاوتعذة،كلاتلثتسقغفهؤ9

!.بغضهيظهرفرضهأوليوفي

القبرحئىفآحقطهكلاتاستمغحتإن

.يقحرك"لافهؤ،تخ!ولا

الس!ر،يهتمال!ينيعانيالاحمق11

القخافي-أوجاغآمرأةتعانييثقما

باطيإ،فيال!حرأكلمة2

الخاص!ر؟.يضغروركمسفمء

فايخه،أخطآضديقلثأن"تسقعاحين3

يالأمر،

الكزة.يعيدلاحئى(فعلكانوإن

أعؤخ،شئاقاكحازكأنضمضتان14
-.ةلم

يقفه.لمفتغفهيالامرفايخه

يكررة.فلاقاتهكانبان

ينشيثاضديملثعنس!مغت5؟وإن

فآساثه،الزتل

أكثرفا،تسقغماكلتضذقولا

الكافيئه.المشاعاب

قلبيما،فيلأكلايإفييزل4تنهناك16

؟أبذاهذاتهتحاثلمائذيوبز

بل،تقذذةلا،أحدعلىغصبئ!توإن

بالأمر.فاتخه

!.!هالغليئالت!بشريغةوآعضل

.17-91:18لاإلىتلميح"17

اليونايةالمخطوطاتبعض.-1517؟18متق

وبالحكة،عنكرضاهبدهالربغافة:18آتضيف

يمنحتأديبالربوصاياسرفة:11آ.برضاهنفوز

الخلود.صجرةمنبأكلبرضيهبمايحملومن،الحياة
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الجكضيما،الرب"كل4مخاتإفي"2

*.بالشريع!!العقلالجكقيماكل

فيها،حكقةلاال!رمعرفة2

المطنةءئعيررهاالأشرارومشوزة

ده"ءصمماالقهاص-ص23 كر-هور؟ين

أحقق.ف!ؤالجكقةتعيرزهوتن

الففمص،ناقصىوهواللهيخالتمن

واالروهؤالمثريغةيخالفجمقنخير

الذكاء.

صابقي،غير-هؤماالضهاز؟من

يقصقخة.يثتغلماالضداق!وين

حزنا.راسمهوتجنيتنالاشرارين

يالخئث.قصلوةكلتواطنهفيما

،يالفعقمصوتتظاقرعيتيماتخمفى

بالثئر،يبايختلثيخفتةليهثة

عخؤ،فعنالإساءةعنآمتنعإلب

أساع.الفرضة!تتخمبإذاحئى

كلرو.ى4ص922
قنظر؟،ينالرجليعرف

ملاجمحيما.فميئ،فهيماكانوإن

ويشتئة؟وضحكئةملابمئة03

كلرقه
.*غنهتخيركلهاهذ؟

والصمتالكلام

وقي!غجرفيهؤماالجتابإين02

جكقبما+غنيكونماالف!صبومن

المخطوطاتبعضتضيف+أحا-4أ:ارج!25

تريد،بماأعمللأ:يقولالذيالخادم:2اآاليونانية

بعد.نيمابهعملولويطعمهمنيغضب

25-26.:13قة92-03

03.25:قت2504

الجفلإ،ينخيرالجتابو

وبختإذاالنداقةأحتنما

غفدعنالخطيئةتتحتبفيذيلث

الأدى.يبجديالخط!والاعيرالت

البكرأغيصالتتشتهي"كخصي

ص5و2لم

يالعن!".زايهتفرضتنهكذا

حكيفا،ئغذسايهمؤينكم5

ي!.يذللثمكرلوترثارؤين

جوابا.يعرلتلالانهكليسكتبغفمهم6

مناسيتةفرضةيتحثنلائهلموتعضهم

يلكلام.

المناسيب،الوقتإلىيسك!تالحكيتم7

الاوقالت.تهفهفلاوالجاهلالثرثارأما

الثاش،تمقتةالكلاماليهير8

يبغف!ول.الكلا،خقيحتكرووائذي

شترا،يصيرتجاحميئكم

خ!ارة.ينقيبرئحصؤمن

تنقعلث،لاعطيةينكم.

مضاعف.جزا،وهاواخرى

قذ"ليما،إلىيود!تجلإين"كم

مجلإ.إلىتودجمامذل!وين

بقليل،كثيراتشتريمنكم

أضعافي.سئغةالثمنفيد!يعود

بكلايه،نف!هيخحبالحكيم13

قذرا.تذقبالحئقىوخيرات

.28ة17امرج:5

92:11ام،23،91:16-،2:أق6-8:

عنتزاجعأذأجملما:ضيفالمخطوظاتبعض

الأخطاء،ئثجنبهكذا،الخطأ
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تنقغلث،لاالجاهلعطية14

عليها".مكافأةتنتطرلأنه

كثيرا،ويقننقليلايغطي!

".التوقيفيعايياكبايعويصرخ

غذا.ئطايحثوبه،شيئااليوتمئع!رك

كريها.يكونكهذاوزجل

لي،ضديق)الاالأحققايقوذ6

الضايخة.أعماليئئقذزأحذولا

أ.يذموتنيخئزييأكلونواتذين17

."أكثرفموماالئاسنتضخلثعقيإ

متنوعةأمثال

.ينأفضلالرصي!علىالرئةلم1

الفسالإ.

وتسقطون.الأشرازتزلفىتغتةهكذا

أواي!غيرفيائذي9؟الخديحث

الأحمتي.فمصفيالدوامعلىيكو

الأحتتي،قمصينالأمثاذصترقف!.

.أوايهاهفييقوئهالالأنة

هصصهه5

يفقرهيخطالاتنهناك21

ينا!.ضميلأراخهوفي

الحيافى،ينق!تهيفللثقنهناك22

الحمقاء.هيح!هومن

ينه،حياءضديفهيعام!نهناك23

لهنت

:المخطوطاتبعضئضيفهذابعد.تنفعكلأ:14

مكافأةيشظرلأنهالعطاء.علىالمجبرالبخيلعطيةوكذلك

واحدةعينمنبدلأمحيرةعونله:حرفتاعبها.

.كشاب:حرفتا.الوقنيبهاخ:15

يغبلأنعرفما:المخطوطاتبعضتضيفة17

يخصه.لالمايتحركولهذا،ماله

.26:7امق:25

.لزومذولطمنتهعاوافيجعفة

!،المنسالبفيعارالكذبلم"2

يبقى-الجاهلقمصفيذللثومغ

الكذالب،ينخيرالس!ايىق25

القلاك".تصيبهيهلاهماليهن

،لهسكرائةلاالكاثىل!26

.الذوامعلىمغةوعاز

!،يكلاييماتنخغالحكيبم27

.الشابصاجتيرضيوالقهيم

خصياة،يزياأرضهتفقحاتذي28

كلص!

.8غنةتصفحالثانصاجتئرضيوالذي

أئحنحتىئغمي-والأشوةالهدايا

الحكاء:

".توبيخاييمتمبتالقمصفيكيجام

الضذفون،والكنرالتحجوتةالجكقة03

8.فيهماضنقغبماأية

خمامتةئخنيائذيالإنسان31

جكقته".يخنيائذيالإنسالزينخير

الخطيئةمنالهرب

تزذ،فلاأبنيياخطئتإن21

."القغمرةآطثبالماضتيماالخطاياوغني

الحييما،!.ينهرتلثالخطيئيماينأهرلث2

25.:4اف؟12:22ام!14:قه:25

يكفر.أو:.عنهبصفحة28

91.:16نثق92:

44.:13ت،14:قا،35:

الربعنبثباتتبحثأن.ا-416:هتق31:

.رببدونحيابنتيث!أنمنأفضل

.8:11يوق:2101
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تذغئك.ينهادتوتإننهيئ

الأس!ل!كأثيالبفأنيابها

الإنساني.حياةعلىتقضيوهيئ

خايهت،ذوستجفالخرا!3

يخرجإ.شيفاءمقوما،.تجرخ

،الثروةتهذروالعنتييالخوفي4

المتكئر.بضتتخرب"أيفماويهما

الرب"،ضسايعسإلىتضلالققيرضلاة5

لها.تستجيبماأسرعوما

الخاطئين،تتتع-الؤيخيرففيىمن

إليه.يتمثالرب"يضيومن

الجميع،تعر"فةالفسانيالقصيح

ؤحذة.القهيئمئدركهاورلأئه

،غبرهبأموالبيتابنىمن8

يقبر؟".ججازةيجضعكضنفهؤ

قجدوتإ،كجبالالأشرارتجماغة9

بالنار.الاحتراقوآخيرتها

،ومريخة!سمهقةالخاطئينطريق01

القبر.هاوتةيهاتتهالكن

والأحمقالحكيم

بشتقوايه،تحكتمال!ث!ريغةقهتمقنا

التإ-.تخافةالجكقةوكما

بتغلئم!،لاالفهمينفضةتن

.*المرارةيزياالففمليهن

7؟:34مز،17-35:91ق:5

فيهكذا:لقبره،6-2:7حب؟22:13ارق:8

لل!ثآء.:اليونانيةفي.السريانية

مرمجة..13-17ة7مث؟14:12ق"ام:15

.بالحجارةمرصوفة:حرفبا

كالم!ميلتفيضىالقهيمأتعرقة

الحيا؟.كتنبوعوقثوزته

شثفوبإ،كوعاءالأحضتيغقل14

اليفم.ينشئئاتضبطلا

قتمذحهـا،جكتةتسقغالمتآذبلم15

.جندهمماعتيهاوتزيد"

بها،وتهرافتسمعهاالفبيأما

*-طهرهوراةتطرحها!اوس!رعان

ئثملكجئيالأحممتياخديمث6

.الفسايرء

جمثغيإ.فتصذزس!الأبخديحثأما

!لم،

القجايغ،تجبهالعاهلاكلايم7

،.العميقالئفكيرتستدعيوأقوائة

كحيت،لهافائدةلايلأحمقالجكته18

منهدم

.له!تعنىلاكلام!الجاهلوجمفم

الرخلين،فيكالقيوبيلحمق!التعليم91

اليمى.اليتل!فيوكالوثاقي

صحوته4يأعلىيضحلثالآحمق"

بهدوء*.يخبتحممالنتادلبأما

ذقسب،ينجفتةيفحكيمصالقعرقة21

اليمنى-يدهفيوسيوار

التيحب،ذخرليإلىتسبقهالأخمتيقذئم22

خيماةءفتتضهلالجبز؟صاجبأما

حيهئابكنلممنأوتيئعلملاالفهمينقصهمن:12

.32-15:33ام،32:18ق.يتعلملأ

.الأضواكفي:أو.ظهرهوراء:15

الطربتى.ني:حرف!الم!افر:16

القب.فيبهايتأعلأو:العحيقالتفكير:17
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إلىالبالبينتنظرالأدلبالقليل23

الذاخير،

خيا!ول.تتم!المقذلبالرجلأئا

ء7ءلماءلي

الادلب،يل!ينالابوألبعلىالتنصت24

عازا.تعتيرةنفسمةتحترموالذي

!يهـ،غير؟كلاميرذدالرثار25

كلاتهم.الحكماةتنتتيييما

أفواههم،يالحتمقىقلود!26

.!تلويهمفيالحكماءوأفوا"

.!غذوةالث!ريرلغنإذا27

!.نفدهلعنفكأنه

،هسئمتتةئقوثالتئائم28

مجيطيما.قيمكروفاويكون

.أب!ثا،اقمالطايح!تهوالين!ث

وروفج!ا،أباهاتخزيالؤيخةالينت5

تحتمر)يها.ؤيهلاهما

الم!ا!ةفيكالالرلبؤقييماغيرفيالتوبيخ6

.!وقحبكلفيفصايخةالئا!ديمبعصاأما

مقإناعيجبرفكمنالأحمقيعفمتن

خرلت،

تويإ..قيمستغرفايويظأوكقن

سناجمس!ا،يكئمفكمنالأحققيكلمتن01

ماذا؟:الاحققسأك،الكلامآنتقىفإذا

ققذلأته!الإنسانتبكىالميب"على

-2

،النور

فيلإئهلم،البكماتالمنسانيقلا!القيبعل

والحماقةالكسل

قذر.بحخرأشتهالكسلان22

ترئا.ترتجفتراةتنكل

فيثك.يكوقيماأشتةالكسلان2

".تدةتنففىلات!هامنكل

لأب!،عارالتهذيبالناقمىالابن3

،ءير3+

اسرا.لئيءالبنتعندالتهذياوقلة

لها،روجاتجاالرصينةالينت4

.الخارجفيصرفتاتحياء-23:

ألسنة:التقليدىالنصحسبأويردد.ايرثارة25

.الغرباء

.13:3امق:26

فيكماالشرلروحتجصيدوهوالثيطانأو:.عدوه:27

.الشطانأو:نفسه.اة2اأخأ

نفسه.ينجىأو:حمعتهيلوت:28

21-25.:17امقء2202

راح!.

المولب.ينفأشقىالأحقتيخياةأما

،أئامسئغةالقئ!بعلىالتوح12

.الأئامكلوالشئريرالاحمتيعلىوالنوح

ا!لىهلى،بغالكلاتمتكيرالا3

.!الغبيتقايىلبولا

يوذيلث،يئلأيتهحذركخذ

..سئمغتلثوئقؤت

راختلث،فتجدعنهإبتجذ

.9-42:11ق:4

تضيفالرنانيةالهخطوطاتبعض.ا-13:هـ3ق:6

كانواأهلهمأنينرنحياتهمبأوديقومونأولاد:7آ

اصلهمينجحونووتحونمسهزئونأولأد:8آوضعاء.

الرفغ.

:-ا!نزيرلإ."السريانبةفي.اليونانيةقهكذا.الغبى!13

.؟بماببالمطلأي!بهأندون:تضيفالمخطوطاتبعض

نفول.
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خماقته.تزجتثتعودولا

الرصاصيى؟ينأثقل2ثيأكث14

الأحقق.شوىشيءلا

والخديذوالمفغالرئل

!رابهلالإنسالبمقحفلاأخف

البناءالمتربوكافيالخ!شبج!ثر16

الزلزتة.تفكييهيماعلىتقدزلا

التفكيرحسئنعليالمعتماكذللث

!.الض!ي!تيزتنيالخوفيتشعرلا

ضحيح،تفكيرعلىالفرتكيز17

تضقولي.حائوعلىيلريت!كلإهافي

عاليمكالخفيالمئصود!الستياج18

حمفا2أفكارتخيفهوقلب

الأهوالي.أماتمتثبثلا

اقةالصلى

دمغها،أسالالغيننكرتن91

جحثه.أخرقياغلتانكروقن

فتخيفها،بالحخرالطيوزترمي

الضداقة.قتنهيضديقلثؤلعير

ضديملث،علال!يصتجرذلتإن

إليلث.رجوجم!مقتيأيشفلا

،يالكلامضديملثعلقمتولتإن22

يصايحلث،لاأ!نهينتخ!فلا

عقييماوثكبرتغئرتهلمكنتإذاليهن

.27:3امق:-115،

24-7.25:تقة16

17-21.:5،27-6:17ق21-22!

منتحتفرلا:تضيفاجونايخةاالمخطوطاتبعض؟23

بحبوحنه.كئا.كاذإذاالغنيتكرمولاصكيأيبدو

ميراثه.:حرفئا

الظفر،فيوطغنتهسيرةوأفختيت

يفايىفلث!صديقكل"كهذ؟حالىفني

!ر؟،فييقريبأميئاكغ23

-ص

يسر؟.حاليفيغنلثيتخلىفلا

ضيمإ،وقمبفيجاييهإلىم!

.بحبوخييماهفيمعهفتشترك

والافىخانالحخارتظقرالئارقبل24

.*الشمتائمتبذاالعنضآسيعماليوقبل

ضديتي،غنالافاغأخا!ثلا25

وجهيما.غنأتوارىلاحاجح!وجمند

*?ء2651
منه،شراصابنيوءن

ينه".تحترصنيذللثيسمعقنفكل

تمي،علىحايىسصاليتيت

شتقتي،علىج!سقةوخاتتم

الخطإ،الوقوغ-فييتخئبافب

-.إهلاكيمخنيسانيوتفتعا

علاة

حياتي،سحذيا،الآد!!الرب!أيها23

ينرواتي،تتركنيلا

يستتيها.أسقطتذغنيولا

،بالسثماطأفكارىلربىمن2

قفبي.يودئ!وبالجكقيما

خماقتي!علىتشققفلا

.22:3ام،11ة28ق24؟

24-25.:28ق27!

؟6:9متقاالابالربأيها:2301

.9ة3يم

تشفقأنن!أمللا:نضيفالمخطوطاتبعض!2

عليه.
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خطاياجمآ.غنيتغاضىرلا

ك!كاثر،رلأقييثلأ3

،فىداذؤاثامي

خصوي،أمامفأسقط

تشتتون.أعدائيؤبي

حياقي.إلةالآدثأيها4

المثمرقة،التظرةتمتخنيلا

السحيثية.الرغئةأبجدوعني5

تمتلكايني.والقريرةال!ث!راقةتذع-لا6

ئستثضني.لاالئخجقةالأفكايىوإلى

القدم

،الكلامأدل!الحنونأيهاتعلموا7

تتعئر.لابهتعقلتتن

كلائة،يصطاذةفالخاطى8

.والصتك!بر*التذيةتسفطوبه

صصكللا9
التميني،جلنيعلىفقلثلعوذ

القمالموص!الواجدبأسئمصالقستمصعلىولا

يآسيفرار،يضرلمحثائذيفالعبذ01

الضر!ب،آثارعقييماتظقر

شمرا،تمتلىكئيرايهتحي!"تن

تييه.أهلالجقال!يفايىقولا

"ط

تخطا،بقستميماتبرلمإن

خطيثتهءيضاجمصتجاهقهوإن

ته،بزاءةلاباطلأخق!إن

.!بالقصائ!بتمتيىوتيته

.12:13،1817امق:8

33-37.:هتق9:

.5:4لارج؟11

.الموتبنحقأوت.كالموتسبى:12

كالموب!،ستئىهؤماالكلامين12

يعقول!!تنيفيرقيوياكانلا

كليماهذاغنتبتعدونالأثقياة

البشاعابفيينغمسونفلا

2،التذي-الكلامعلىققلثتعوذالا3

الخطيثة.فيصالوقوعضطرففيه

تكونحئىوأطثأباذاتذكز4

ال!أفي.أصحالبمغ

أنمتمنأماتفمتنس!ولا

كأحقق،كتضزتولا

توتذلملوكنتفتتمنى

ولاذيلث.يو!وتلغن

اللباقةينالخاليئالكلاتمتغؤدتن15

حياييما.طوكتتأدلتأنئمكينلا

عارةاللى

الخطايا،يضاجمفال!الناييننوعال!16

الرب".غضتتجيمبثايثؤنوع

ملتهتة،كنايىتشتعلائتىالشمهؤة17

تفنى:أنإلىتخماولا

،جستلإهيشقوابالحعتسييمكذلذ

ينايىها.تحترقحتىتتؤفلافهؤ

،آمرأؤهكلتع!تحلىائدىوالماسيق

!.يموتحئىيخسئمهينتتدبولا

تراني؟إقن:يقو4زوتجتهتخونامن8

تسترني،والحيطانئحيطنيالظلقة

.24016رجلا

18.:6قاكور:16-17

خبز.كل:حرئيا.امرأةكل:17
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أخالث؟فاذا.ترانيأحذولا

."هخطايايتذكرلنوالغلي

الب!ثتر،غيونإلأتخالثلاالفاسيتئ91

الرب"غينيأنتعرتلافهو

يأضعاب*.ال!مئمسيىيننوزاأسطغ

أخقىوقكثيفالبالإنسالز3أعمافتبصرال!

.خفاياة

كلتعرتكانالكونختقأنتبل03

شيء،

تعرفة.تزاذلاحققةأنوتعذ

س،الجميعأماميعاقبالفاسعقذلأ21

يتؤء.يكنلمحينعقييماالقثضيىتعد

روتجها،تخونائتيالمرأةأيضماهكذا22

آخر،رجلينوارثاتهوتيا

الغلبئ.شتريغةغضتأؤلألإئها23

روحهاتجاةأذنتتوثاي!ا

رت!ثوئايئا

آخر.زجلمينتسلاوتذت

الضحكقهأماتميثوليئدغىلذللث24

تجنت.مايمارأولادهاويحصا

أحابيمتعترهتفلا

،!عاثقةئؤسئسونولا

ئمخى،لأأبذاعازها26

.13:02دا؟24:15ايق:18

آلافعرة:حرفما.باضعاف!15:11امقة91

ضا.

.أولادهيعاتأو:.الجميعأماميعاقي:21

.23:22تثق

.3:16حك61-2:7هو؟5-41:7ق:25

281تضيفالم!وطاتبعض.،46:1قت27

ويلعن!نها،الاوامعلىالآخرونيتذكرها

قخاقيماينخيرشيةلاأنوتعرفون27

الردت

.!وصاياة!هجف!ينأحلىئيءولا

نفسهاتمدعالحكة

شعيهاؤستط24

.4قديخهاالجكقةئغئي

الغليئءالت!تجماغيمافي2

قتقوذ:ئغنيج!روقيوأماتم

خرختالغليتمص3"ين

الارضن.غاليتوكالضباب!

تسيهنيخغثت2السممافي4

الس!حالب.غحودفيوغرشي

الررقا!القجيمافيدرتؤحديأنا5

الغمر.أعماقيفيوسيردت

كلهاوالأرضالبحربأمواج

كلصص،

جميغا،والشعولبويالاقمص

الراخة.طلئحتكلهاهذ؟في7

،،..ص

اقيم.يلادايةفيوتساةلت

خاقي،صالجميعخالقفأترفي8

--مح!

فقاك:،مسيهنيليوعين

"ر

-،تعقولتتحبفي"اسئكني

طالتحفظكفإذاعظبئافياخىللربالطاعة

حيامك.

تدأهنا.المخطوطاتفيموجودالعنوان:401؟

32:31دتشاككا!موعه

الكواكب.أوإصرائيلشبأياللهجحاعة:2

!اىة8ام؟أ-01:قا:ا3-أ
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((.شعتلئإسائيلتنيينوآجغلي

الأرلي،وينخققنىالتدء.ص9
يى.

أبقى.الأبل!إلىوأنا

خذئئة،!الفقاسالقسيهنيين01

إتاقتي.صهيونفيفتثبتت

منحنيالمحبوتيماالمدينةفي،اورشليمفي"

راختى،

."سئفطتيلمطأقاتملىبيها

غزيؤ.شعبفيقتخذزث

خاصته.ييكوناللهآختارة

،لبنانفيكأزرؤشقختفناك13

خرمون.جتلفيكسترؤ؟أو

نقوث،تجذقيغينفيكتخقيما14

أرمحا.فيالؤزيركشجر؟

الس!هل،فيقو"دةكريتونبما

الميا؟.قجاريعلىوكالالتيما

رايختي،فاخثوالئاكالمرق!

المتفى،وكالئر

،صوالضفغتل!والرلغراركا

المقذسته.الخيميمافيكالتخوربل

خذوعيتذذثكالبطتيما

والقجا.الكرامهتحقلها

جميقة،فروعاأخزختاكالكرته7

."يمارأشقىآئغقذتوبزاجصي

،-الم!ثتاقونأيهاإلىتعاتواا9

لأ-.لأ.ئماريمقوآثئبعوا

ينأ!لىهر!مماتذكز،تذكرفيتن

العتل،

ال!ثمئ.ينأحقىهؤمماترث،يرثنيوتن

جوعا،آزدادأكلنيمن

.غطثئا*آرداذثترتنيومق

تخيب،فلاليستيئقن

تخطا".لاأقوذ،بماكيئوتن

والشريعةالحكة

اتذيالغهد*يهتالبفيكلهاالجكتة23

معنا،العلياللهقطعه

ء.يعقونتبنيوييراثموسىهشتريعهوفيه

،فيشونكتهربالجكقيماتفيفىالث!ريغة25

اليلالي.خفعصوقتوكدخقة

.،كالفرابتدفقالمعرقةتجغل26

الخصاب.أئامفيوكا"رذن

".كالئيلطآيخحااليفيمتجغل27

المطافي".أوالطفيجيحونوجمثل

الجكفة،أتقنالقديمالإنسانلا28

إدرايهها.علىتقلإزالأخيرولا

البحر.ينأوستعنهاا9

.ا7-ا:25:8،37خررج:المقدسالمحكنة15

23.3-!ا:03خرفيتردالعطورهذه؟15

ال!ةالمحبةأمأنا:18آنمبالمخطوطاتبعض:17

أعطتخالدةولأنق،الطاهروالرجاءوالعلموالمخافة

الله.اخنارهمالذينأبنايلكلعطايا

35.:6يوق:21

والثريعة؟الحكة24070خررج:العهدكناب:23

قىئاةكن:24آتفيفكطوطاتهناك.ا:4بارج

لأولا!مخلمئاللهوحدههوالعلىفالرب،بهوتمكبالرب

صواه.

:جيحون6دجلة،يخثون25-27:

---لأ--.11-2:14تكرج

كالنور-:اليونانيةفي.الربانيةفيهكذا.كالنيل:27
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الغفر.ينأعضقوأسرارها

التهرين،كساقتبماأنا.

الحديقيما.إلىالماءستخئت

كلهيره31

حديمتي))استي!لت

1(.أزهاريترالتوأزوي

،تهراصازثيساقتتيفإذا

.ا!يصازويتهري

،صوء5ءكل،-ص

تقلضثماانشراناي!يدوالان33

.ةيصياتعياأجعلهوكالضباحس

ص!4لمص5

.النبوةيماثليحاأمنحه33

الأجيالي.مدىإلىوا،ويىبرله

ؤحديأناأجليينيكنلمتغبي

الحكمه.دطل!منلكليل

ئقزخنيئثلاثةهـأشياة52

والبشتر!اللةوتقرخ

القري!ب،ومحبةالأخو؟تفاهم

وروحها.المرأهينوالوفاق

نفحيتعافهمأنواعثلاثةالناسين

تغيفى:أمرليوحياتهم

الكذال!والغنيالمتكبرالفقير

."الج!نالفاياالزانيوال!يغ

شمبالجثفيف!يئاتاخرلمإن3

ضئخوخيلث.فيشبئاتجذلن

لرينت:واللاتينيةالسريانيةفيورداوكمات3501

البشر.وأمامالربأطمجميلةنفيوجملتبئلاث

شخمى.هيوكأنهاالحكةتتكلمهكذا

.8ة42ق2؟

الخ!تةوالمشوزةالضائثالخكمأ4

فى

ءصل!ثيوحيال!ظيقا

الش!يوخص،جكضةأجملما5

الشاني!أصحالبجمنذالرك!أيوصموات

رو!!!

ص،الشيوخإكليلالتجرتة6

عزتهم.الرلثنحافة7

س!غداء،يسغةالتاعىين

العاثير:هوسمعادةوأكثر

يأولاير؟،بفرخقن

أعدايه.سئقوطييرىتعيشىقن

قهبقةآمرأةيترؤفيقن

زوجمهكهمعوفاوفيلع!شى

ط!

بيساييما،تخطالأتن

دوته"كانمنيخاملاتن

قففا،آكن!تص.9
ميى.

يكلايه.يضغيضمديقاوتجذنن

الجكقيما،فيتخمقمنستعادةوأغطمهم01

.!الربعتخالتتنتفوقوأحذلاليهن

صثيع،كلينأع!الردثفتخاقة11

".أحذ*ئص!اوييمالاتعرفهاومق

المرأةشر

القلسب،جرخ!ولاجرحءكل39

المرأه.خبصثولاكل"نجثإ

المبيفيى،2آعداولاأعيداع4!كل

للفلاحة.والحمارالبقرةيشخدم

.12:13جا؟01:24ق:01

بعض7.:أام؟26-14،04:27:اق:11

أ!كالربنحات:12آتضيفاليونايةالمخطوطات
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القذو.آئيقائمولاآثيقاموكل

+د?ص!

الحي!راصيىيناسمدراصنلااه

المرأ؟.غض!بينأشترغضتولا

والافغى،الأسدمغالعمكن16

!.الخبيثةالمرأ؟مغالسكنولا

وجهها،يغيرالمرأ؟أنجث7

متخهم.فتبدوكذب"

يلأكل،جيراي!إلىتصلبروجها18

يقرارة.وتتا2إراذةودون

المرأ؟،شترينأتلشتراكل9

مصيرها.الخاطئيضصيرففيكن

3،الهابئللرجلالثرثازةالزوتجة02

ءس

الكفلي.يقذتيزنلىتل!كصعوب

،المرأاخماذ+كثصلا21
يعر.4

ل!.فقطلثرقىتهاأمرأةتشتإولا

زوحها،المرأةتعيا"+رس22
لا-حي!ا

والقضيخة.والؤقاتجةالغضسثففناك

الغزيشة،تثبطالخبيثةالمرأة23

القلحت،وتوجغالؤجةئكذز

روجها،تسجالاالتيوالمرأة

مرتج!اليذينمتراخيئتخعله

الرممتتيني.

الحط!نة،آدتذأ!المرأب.س24
ص.صيى

.نموثجميغناوبتتبها

قواها،علىالفاحرةا!لرأةتتركقن2

مغ.لا:العبريةفياليرنانيةفيهكذا-رأسلا؟15

العدو.:اليونانية!.الحبربةفيهكذا.المرأة

.21:9،91،25:24،27:15امق:16

.6:25امق:21

2:114تما؟36،ة3تكق؟24

ا.ا!حؤقيفيللماءخرجماتترككضن

.،إرا!ريثبحم!بتسللثلمهيئإن

وطقفها".غنلثفآصرفها

الصالحةالمرأة

ا-11،الضايخ!المرأ؟صيروجقنيثا62

مضاكف.أئاييمافغذد

روجها،تسجاالفاصقةالمرأة2

.بالثلامخياتهفتقضي

كلء"ر
،لا!س!هد!لةالصايخةالمراة3

تخافهو.لقنالرب!يعطيها

فيحيؤ-وتلبهكلمتقللاوجههفيكون4

سئرور

.ققيرا!كانأمكانأغيئا

ءا-3"لم"-،تلبيتخافهاأشياة!ثلاثة

الذغر:علىتستوليالرايغيماوين

ءدقيص!
2،الغوغاوتالبالمدينةفيإشاغة

..المولبينأثقلىالنميشيماخقهما

4-:وئحزنةالقلتيوجغعالكيئ6

اخرىآهرأهينتغارآمرأكل

!.الجميغيؤذيولسانها

3،س-االرقئهيوجحيير6الشئريرالمرأا7

غفرئا-.يميلثيص!يكهاكتنوتن

الغضست،ئثيرالسئكيرةالمرأة8

عايىها.ستثرعلىتقوىلاقهي

:3-91.9ت؟ا24:تثق26:

0111ء91،أ13-18؟7آرخ!ا-260:4

22.:18ام؟218:تك03-26؟36:

2-.ااة3قج6:
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تطرايها،وقاخإفيالمرأ؟جمفر9

أجفايها،.كمزاتوتف!ضحه

الحياء،قليلةأبتتلثكاتبإن01

حري!لتها.تف!يذهايثلأتجسذافرأيئها

غيتيها،يؤقاخةتنبة"

إليلث.أساءهمثإذاتتعحثولا

التطشالإ،اكالئساير2

تشربلم،2ماكلمق

سيياجكلجمنذهيئتجيسىهكذا

."ستفملكلجعتتهارتفتح

تسجا-زوتجها،المرأ؟وداتحة13

والعافتة.افوةئغطييماوتثعاطها

الربأ،ينعطيةال!ئكوت4المراة"أ

بثمن.يقلأرلاالخ!تنوأدبها

يعقيما،علىيغمةالخجو3المرأةا

قيقة.تؤازيهالانفعيقاوجمة

الرب"!جباليعلىشثرقاكال!سمسيى

25.:6إمقت9

.ا:14؟هـا-31ة3اام!أ-4آرخة13-18

.901-ة2تماق:15

العبربةفي.اليؤيايةفيهكذا.الربجبال:11

الطء.أعلىفيةوالسرياية

أو:.المرأة31-913ة25خررخكال!را!.:17

الج!د.

الريافيوالنصالبؤيافيةالمخطوطاتبعض:18

!يف:

علىضهدرولا،شبابك.عزفيصحتكابقيااحفظ؟91

،تراكالفرباء

زرعكوازرع،خصبة-بقحةعنالأرضكلفيا!ث:02

أصلك،بلاعةواثقا

يقينعلىوم،موتكبعدتخلفهمالذينالبونفينجح!21

.*نسبمبصحة

تييهافيالضايخيماالمرأ؟تجمالايشرقهكذا

المرتحبم.

قاجمذةعلىالئضيءكالسئراج-"

مقذسته،

الم!تناسيقة!المرأة2فيالوجهحسثنهكذا

ينقاجمدتيؤعلىالذه!بمقكغمودئن

المضإ،

تدمينعلىالجميلتالطالسماقالبهكذا

شتماسيكتين".!

قلبي،يحزنال!أمرالق28

غضبي:يثيروالثاي!ث

،*تفتمريىب"محا

يهان،-،وعا!ل

الزذيتيما،إلىالقضيلةتترذوزخل

بالموب!الرلتفمعايبه

ال!صءصتلما92
اليش!،التاجريتجضب

الخطيثه.ينالبائعوتخلو

مقبرةاتزوجةوالمرأة،!قةشاويلاالبغيالمرأة22:

لعثاتها.

شب!ةالتقيةوالمرأة،الفاجربالرجلضب!ةالطانرةالمرأة:23

الله،يخافبمن

محشمةالفاضلةوالمرأة.الهانةقتحقالوقحةالمرأة!24

زوجها.امابمحى

قخافالمحثمةأما،الجاءقيلةعاهرةائماك!ةالمراة:25

.الرب

بهضؤأالتىأما،حكيمةتعترزوجهاتكرمالتيالمرأة:26

وتضاعف،زوجهاتعدالصالحةالمرأة.كافرةمتعجرفةفتعتبر

جاته.أياممحدد

مثلبيثوفي.الحربنجفيرأشبهالثزيارةالف!ةالمرأة:27

معركة.فيكماالرجلبحيثىبيها

128:3.مزقة022-ا

كنى.؟الحربانبةني.اليونايةقهكذا.عارب:28
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،الرئحصفيجلخطثواكثيرون27

الخق!غ!تتعاقىاليتىتطلبوقن

حخريز،بينالوتاتنغرركما2

وال!ث!راء.اليحصتينالخطيئةتدخلكذيلت

الرب2،بقخاق!يتقستلثلاتن3

الخرابلم.يتييهتجلسيعا

الإنسانامتحان

التفاتةتبقىالغرتقإ(ي

ال!نوايصى.تنكمثمفالخديثوفي

،الأتونتمتجنهاالخرابآيية5

.!خديثهيكش!فهوالإنعسان

يماليها،ينئعرلثالئ!جترة6

.كلاييما"ينالإنسالبوخواطر

-5ءسء

يتكلتم،انقبلاحذاتمذخلا7

.الإنسانتنك!ثيففيهذا

أدزكنه،الخق!تإن8

عيد-.فيكحلةوتيح!ئته

الظيوز،تقغأشكالهاعلى9

الحتى.تعود،يالخقالعاملينوإلى

للفريتإ،يكفنالأس!ذ؟ا

الش!ر".تفغللمنالخطاياكذلك

،!كالثئصيىثابتالحكيئمالرجل"

كالققر.فتيعيرالجاهلأما

02.:28ام؟315:قةا270

13.؟هق.ه

7.16:متق!ا:

31.ة9روق8:

.5:8بطقا:01

أليرناية:في.اللاتييةفيهكذا.كالثسسثابت:11

الذقائق،عاالحهال.صص12
ص.بيى

يالوقب.تهتئملاالعقلا؟وتين

القزفي،علىيبقثالحتمقىص!،أخد3

ئسته!ره.خطيئةوضحكهم

وص
الراسي،شعريويفال!ثسثامين"اكلائم

.4لمالآذانتم!اومخاضماقهم

،يلذماوسئقلثالمتتهئرينقياع5!

القساييئ.ئثملومشاتمائهم

الثقة،يفسياالأسرايىفاشيئا

!-.يتمثاةاثذيالضسديقتجاولا

،دوأخلص!صدظثأجث17

فآئركه.أسرارةأف!ثميتوإن

صحداقته،علىقضيتتكونلماقينلث8

!.للثعدوالوكانكما

تد؟،ينطايرايفي!تكقنتأفأ.9

3.أضطياد؟علىقابزايعودفلا

آبتعذ،نهقيغتثاتطثبه"2

الفضى.مىفركالغزالي

-،صئحوللإهاتةصماديلحرحص

يخإ.رجاءفلاالأسرايىإفشاءأتا

د"ص

افروز،تختلقبالقيزالغاير22

ء.عثهتبتيايعرفهقنكل

يخلوكلامه،وجهل!في23

حكيم.الحكيمالرجلخطاب

23:9.قة14

8؟17،91:8-9،22:22،ق16:

.91،25:9ة11:13،25ام

6:ه-17.قة18

.14-13ة6امق:22
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يميعجئهتقو3ماو!صل

عقيلث.تفتري!يخيايلثوفي

هو،خصوضا،الكثزأدعصت ...121

مئغضييما.ينالربوكذلك

نفسمهأصالتقوقإلى-ححرازتىكث

صاجتها،تجرخالمايهرلمالفرتةكذيلث

في!ثا،و!حفرةحؤ!ث

".الفخصادةفخانضمبوقق

ال!ثتر،تنقيبعقيإال!ثئرفغلمن27

أثين.ينتعرمثولا

المتكترين،شأنوالتعييرالآشيهزا:28

كالأصلإ.لفميكفنالأنيقاتمليهن

يصطادفم2الأئمياي!مقوطالشامتون92

الشترك،

.تموتونقبلمائهي!صفموا(وتجغ

خماتةكليهلاهماوالغقمبالجقا03

نجهما.متصح!لثوالخاطى

الردث،جمنهتنتمئمالفنتمم28

يخطاياة.حساباويحفأ

إليلث،2ئسيلقنإعمر2

تدعوة!حينذنوتجذاللهكلقتغمر

آخرعلىإنسانلىأتحقا3

زحمته؟الرب"ينتلتحس!ثئم

وأخيرأ.:حرئا.غيابكفي:23

؟-7:1617مز،ا-216ق:25-26

.01:8جا؟01ت28ام

،38-42:ته،02:22امرختا-2807

.17ة12رو

آخرإنساناترخملاكانوإن4

+؟خطاياةعنتستغمرفكي!

زائلب!ثتروهؤالحقدعلىترتىوإن

الغفرانلم؟يجيئهأينفميئ

،والموتالقسادوآذكرآيخرتمثإذص

بالوصايا.وآعفل،البغف!وآترك

ءص*87

قريطث،علىتحمذولاالؤصايااذكر

*.الإساءةغنوتغاقلالغلىغهذوآذكر

،خطاياكقتقفلالخصوت!غنيإمتيغ8

الخصوئة.يشجكاثذيالغضوب"إشجلفا

الأصلإقاء،تينال!ثئقانيبذرالخاطى9

-الحسالمين.تينالغداؤةوتنشمر

النار،تشتجلالوقو؟قدرعل01

الجصائم،قنت!ثيرالعئ!تديىعلى

والقو؟الجتىقديىوعلى

الغض!ب!.تئما

الئار،تضراالمفاحئةالحصوتة"

*.الذتمتسملثالمتسترتخوالئزاع

آلتهتث،شترازةفيتقختإذا29

،آنطفاتعقئهاتضفتوإذا

قملث.منخرجاويهلاهما

افيمةا

ص،والمخادعالنمامسعلىاللغنة

".الفتوايخقينخياةيصلإمفكم

6-2.12:قمت

18:21-35.ب،:قت3

02-21.:26امق:01

24.:23ق:11

28.:16امق:13
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،الرثحصفيجلخطئواكث!يرون27

الحيق!غنتتعاقىالجتىتطل!بوقن

خخريز،تينالؤتذتنغرزكما2

والشعرا؟!التيعصتينالخطيئةتدخلكذللث

الرلت،بقخاقهيتمسئلثلاتن3

الخرال!-ببييهيجلسريعا

الإنسانامتحان

التفائةتبقىالئرتقيمافي4

النوايص!.تنكثمفالخديمثوثي

ع!ءوصصص،

الاتون،يمتجنهاالخرافي"آيتة

.،خديثهيكشمفهوالإنسان

ثمارها،منتعرتالثثحرة6

كلاميماهـ.ينالإنسالزوخواطر

يتكلتم،أنقبلأحداتحذخلا7

.الإنسانت!نكشي!فبهذا

أدزكتة،احشاطقئ!تإن8

عيد".فيكحلةوتبسثته

الاليوز،تقغأشكايهاعلى9

الخق.تعود،بالخقالعايلينوإلى

يلقريه،يكمنالأستد01

.الر!تفعللتنالخطاياكذإطث

،3كال!ئمم!يىثايتالحكيمالرجل19

كالققر.فتتغسرالجاهلأئا

02.:28ام؟3:5اقةا270

13.ةهق5:

16-!7:ق6؟

.9:31-روق:8

:8.هابطقة01

ايونانية:في.اللاتييةفيهكذأ-كالمىثابتة11

الاقايق،عاالحفاليتينا3

يالوقب.تهتئملاالغقلاءوتين

الخمقىصثروخدأ3 القرفي،علىيبذثي!

مستهيرة.خطيثةؤضمحكهم

الراس!،ضمعريوي!المث!تاميناكلائم4

."الأذانتس!اومخاصمماتهم

يلاماء،ستفلثالمتكثرينيزاعأ5

القسايغص.كنملوئشاتمائفم

الثقة،يفياالأسرايىفاشي

يتمئاكل".أئذيالضديقتجدولأ

ء-صصأ17
له،واخيصىضدظثجث

فآئركه.أسراهـةأفشتيتوإن

ضداتييما،علىقضيمتتكونكللإثلث18

."تلثغذؤالوكانكما

،يدهمنطايرايفلحتكمنلتفأ.91

أضطياد؟.علىتادزايعوذفلا

آبتغذ،لإئهعس!ناتطثبما21

القخ.يننروكالغزالي

ضنح،ولمهانةصمماديلحرحس

فييما.2رحافلاالأسرايى2إفشاأمما

الش!رور،يختلقبالحيزالغامز22

عثه-.يبتعايعرفهلممنكل

يخلوكلاهه،وخهل!في23

حكيم.الحكيمالرجلخطاب

.23:9ق:14

،22؟8،22-9؟817،91:ق:16

.11:13،02:91،25:9أم

.5-6:17ق:18

.-6:1314أمق:22
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ئعجئة!تفوذماكل

عللث.تفترقيك!يخيالجثوفي

هو،خصوصما31صير،أبغضت24

مثجضييما.ينالردثبهذيلث

نف!هأصال!فوقإلىحجرارمىمن

!!!أ،!جرحالماكرةالضرتةكذللث

فيها،وقزحؤةحقرتن

.ئالقخعصاددقخانضتوتن

ال!مر،ينقيبعلييماالمثمرفعلمن27

أئن.مينتعرلتولا

ا(صتكئرين،شأناضعييروأالآسئيهزاث28

كالأسد.لهميكمنالانيقاتمليهن

تصطادهم2الائميايممقوطالثتايتون92

ال!ثرك،

.يموتونقبلمايهيكهموالوجكل

حماقةيهلاهماوالغضبالجقد03

يهما.متمسئل!والخاطى

الرب4،منهينتممالمنتمم28

لخطاياة.جسائاوتحقأ

إليلث،ئسصةلقنعمر12005

تدعوة!حينذنولج!اللهرقيغمر

آخرعلىإنساندأتحقا

زحضته؟الزلتممنيهتض!ىثهـا

وأخيمأ.ةحريخا.كيابكلنط:23

؟16-7:17مز؟ا-216ق:25-26

.8ة01جا،28:01ام

!38-5:42ت؟22؟02ها1رج:ا-2807

.12:17رو

آخرإنساناترخملاكانوإن4

3!؟خطاياةشنتستغمرفكيف

زايلبشتروهؤالحقدعاثاترتىوإن5

الغفرانلم؟تجيئهأينفمين

،والموتالقسادوآذكرآصتلثاذكأ6

يالؤصايا.وآعمل،الئغفىوآثرقي

قرييلثطعلىتحمذولأالؤصايااذكر7

!دالإساءهغنوتغاقلالغلىغهذوآذكر

،خطاياكقثققلالخصوم!عنيإمتيعه

الخصوتة.ئشجلاتذقيالغضول!فالرخل

الأصدقاء،بينال!ثثقانيبذرالخاطى9

المسالمين،تينالعداؤةوتن!ثمر

الئارةتشتجلالوقوبقديى!؟على

الحصام،ينتش!رالعئضتديىعلى

والقؤهاليتىقديىوكلأ

الغض!ث*.تئما

النار،ئضرمالمفاجئة"الخصوتة

هـ.الاتمتسملثال!مسرعوالئزاغ

آلتقتث:ضتراز؟فيتقختإذا12

آنطفألث،عقئهاتضفمتوإذا

فملث.مينخرجاويهلاهما

افيمةا

والمخابعص،التفامعلىاللغنة

ول.اتفتوامقينخياةتصلإئمفكم

6-2.12:فمت

18:21-4.35-3:قت

02.21-:26امق:"1

.22:24ق:11

.16:28امق:13
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،8كثيرينحياةيتغمنالتفام"1

ئثتردفم.آخرإلىتقدوين

العظماءبيوتوتقي!بالعظيمةالمانيذتر

روحها،كنالقرأةتفصلالتخام5

أئعايها.جميعينوبخرمها

راخة.تجالاالئتميميماإلىيضغيتن

تعد.ينبستلاميعيش!ولا

ء،الجسمفي7توثركلالت!وملضربه17
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يهاتهما.تونبرجلآمرأ؟يقاءلكق

الضبتي،يساغ!والأعوانكلالإخؤة24

يهقيهما.تونالآخرينعلىالتضانليهن

الا"مان،تمنحال!ؤالعضةالذهمب25

يهتيهما.قونالضشوزةحم!ئنليهن

القلت،يقويالقوالقوةاليتق26

كليهما.توقالربفىمخاقةليهن

ضيء،إلىتفتمرلاالربعتخا!ثفائذي

.أحد"هع!إلىتحتافيولا

مباركة،جقالرلثقخافة27

مجلإ.كلفوقومجاها

لا.6-6:8كماق118:

،2.:16امق:21

.34:15مز؟25:11ق:26
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ائني،ياالشحاذعيشةلعث!ىلاته28

الاسيعطاء.ينخيرفالموترو

!و،لمصصه92
يخر؟،ممايد؟إلىوعينهيعيشمن

العيتن!!هذايكون"عيضىفأي،

الآخرين،صطعامبقبولينف!متهئخقر

لآئتتغ.مئأدم!لاعاتلاولوكان

،الؤيحصقمصفييحلوالصستعطىالخبز03

كالنايى.تثعذأنتجسبتطييمافيتيتما

الموت

ذكركاقرمما،الموثأيها14

بيييما،فيهايئاشيشىقنعلى

أثلأ،كلفيناجحا،قمكلينخالئا

الفذائذ*ا.قبوليعلىتعلأقابرا

الفقير،علبحكملثأهلآ،الموتأئها2

الغزيقة.الخايرالضعيضعلى

قم،يكلالمثقلسالقرمعلىيهأهلأ

الضث.الفايدالحياةينالائيم

وتذكر،الموبينتخ!لا3

الأوائل.ماتكماتموتونالأوايخرأن

حتي،كلعلىتضىالزبلم،هكذا

الرب!؟آزتضاةماتقاومفكي!

العمر،علجسالتلاالححيموقي

ألف.أءيثةأمسينينأكشئر

،تمقوتونالخاطئينأولاد5

التلذذ:أو،اللذاثذفبول،38:01اشقة4101

.بالطعام

21.:3ايق:2

.24-25:ر!5-7:23

يكترونالأشرأليتسايهزفي

تزلرلميراثهم

.العاريلافيمهونسلهم

أولادة،بهيكفرالث!ريرالأب7

+العار"يلخقهميستببيمان!مفي

الأشرار،أيهالكئمالويل8

الغلى.الت!شريغةلرايضون

يتهغ!نوا،لصلذتم

الفعتة.ئرايخفكئم،تموتونومتى

الأرصيى،إلىيعودالازضيىينهوما01

ايهشراز"تذه!بالهلافيإلم!اللغتهوين

الضيتإ،صأجسادهمعلىشوحوناثأس!11

أيضا.أسمهمفيمخىالخاطئونأئا

للثأبقىفهؤالاشمصعلإحرص!12

الذهب.كنوزآلافيمن

-،بر،قعدودةال!ئعيذةالأئائم13

الأبلإيه.فإلمطالصايحالاشماما

الخجل

الأبثالم؟أيهابارشادالمطإعملوا4(

?سلامفيخاكمفتقضوا

القدفودإ:كالكنزالمخصةالجكتة

تنقعالإ.لايهلاهما

خماقتة،ئخنيأتذيالإنسان15

جكقته!.يخقاتذيمنخير

تخخلوا،ولاأترذمافآخترموا16

نطا!.اد-:04رج-ابونانيةفيهكذا.الأرضمن:01

3:9101فل؟27:26تثق.العدممن:العبريئ

.114ةج44مى؟أ:7جا!7ة01امرج:-1113

.31هـ3-:52ر!:-15أ4
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شيء.كلفييمححلافالخخل

الرنى،ينالوالدينأمامإخحلوا

الكذلب.منالفقتدرالرئيسيىوأماتم

الحريممنالقاضيأطتمإخخلوا18

الئ!ريغيما.علىالتغذيينالشدبوأماتم

الجشن.جمنالثريلثأماتمإخخلوا

السرقإ.ينخوكمال!كالإوأماتم91

الأتفاقأوالعهدسمخاتفةينإخخلوا

وقتالمائذ؟علىالميرقتياتكاءويز

.الطعام

والعطا2الأخذفياتئحقبروين

التحيهزذغنالاميناعسينإخخلوا.

التغي.المرأ؟إلىالنطروين

قريبرطقبكنالإعراضيىينإخخلوا21

،8يلأخرماسترقيماوين

آخزآمرأةإلىالتحديتيمنإخخلو)

تجواريه،مضاخقةإلىالس!عيصومن

ستريرهن.إلىالاقيرالبينحتىبل

الأصلإقا2إلىالإهات!توجي!ينإخحلوا

الغطاء*.تعدالتمنيناظهايىوين

الشتايعاب،تسرينإخخلوا23

الستر.في4يقاماإفشاءوجمن

قخفإ.فيخخلكميكونفبذلك

الآخرين-آحيراتموتنالون

فيهاتخخلفلامور11هذهأمما42

يخطئلثةأنفيخدتجوزولا

9:8-21.9:ق

.61؟27ق:22

الغلىيشريغيماالاعيرافيينتخخللا2

وغهدص؟،

الثئرير.تبرىيئلأالحقمنولا

الطريتيزفيتيالش!ريلثومحام!ب!3

الآخرين.مغالميراثوأقحسام

والجعيايىالميزانيفيوالذقهص4

قل،أوكثر%نوالمك!ب

وال!ثترأء،التيعلىوالفساؤقإ

"ط

البنينتاديبفيوالمبالغيما

،!بفسوةال!ئ!ريرالعبدضرلبأو

إحكاميكلالثرؤةعلىوالإقفالي6

وألأيدييلثقيماأهلغبرالمرأةخيصث

كثير!،

والؤردطبالغذبوالئسليمص

بالئذوينوالأخذوالغطاء

ح!"

والاحمتي.الجاهلناديحبمقتخحللا8

لذعاز؟.باالصتقمصمصوالهر

الحقيق!فيمتافىىباتكونفبذيلث

يمذحوظث.والجميع

البنات

لأبها،خفيقماليثت9

؟النومتسثبهوققق

عانس!ا؟أثضبح

مكروقة"؟نكونهلزو)جهاوفي

أحا،بكارنهاأشصس!01

أب!يها؟تي!تفيفتحم!ل

رؤحها؟معاملةتس!ةهل،تروجتوإذا

.25-33:33؟03:1ق.2405

.24-25ة7تق9
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عا!ا؟تكولىهلالزواجنمما
ديم

رداب!لث،ضملأذالودحهالبن!على11

عدايلثا9ضتماتةخغلثفلأ

الافوا؟،فيومضقةالمدينيمافيوخديثما

.ءالئام!أمماق!!!خزجمك

كمانشخصبىأفيخحاليطتمألا2

يلخدلث.خل!ىلاالتساء.-

-ءصوبيى
ص4؟

الثيالب،ينيتولدالسوسكما13

المرأ؟ينالخبثحمذيلث

تحس!ن،آمرأ؟ينيخيرييثزجل،1

.والعاز،الجزقيتجيمبفالمرأة

كلاوبأعمال

،الربءأعمالاذكروالأن15

ينها.رأيتمابكلوأخبر

أعماله،خيقتالرتتين!كتلقة

ص--مه
يقثيثيإ*.صعك!

أعماييما،كلتبعرالمنرةالئممسى!أ

مجد؟.ينتفلوءةأعماييماكا4

غجايبإ،بكلئخبرلاالقلائكةأحئى7

العاتمفيالرلص4أقامهاالتى
وهي.

شيء"-.كليقوتإ!يت

القلبوأعمانالبحر18!خمى

،!أسرايىهماكلوخيط

-
ثكنلاتتضيانوالريانيةالحبرية150ة026

!.اأ

اليت.حولويطوفىنيدخلونالنامىفزىةقيمحث
نافذة

.7:26جا.

!:ا"

33؟43ل!وتنتهيا!امةالمجموعةتجدأهنا.

:لبركته.اليرنانةني.العبريةفيهكذا.لمث!حه....15

!حع+ح!

.ا:9حك؟ا:148مز؟16:18رخ:وأ-هـ2

4.ة18ق05"ت

جمفمكلتعقمالغلىقين

الألجنة.كلاماقيوتتبين

.ر.ر91

ويالمستقتلبالماصييحير

الآثار،أخقىحتىويكشيص

،خاطرةغنهتغيبلا02

.!كلام"عقييمايخفىولا

يجكتييما،ئتنهئها-زوئغة

الأبد.إلىالأرليينهؤوثابت

تنفص!،ولاتزيذلا

.شثسير"إلىتحنافيولا

أعماتهأعخمتما22

شتراز؟أصنزحئىئزولآ

يرص"-كلها23
وتستمر،تعيش

ءص2ص

موجود.،ضروريهؤمماكل

متعايهسئةأزواجاالأشاةخقق24

فيها*.خللمينوما

الآخز،ئكيلالواحا35

3ءلم

العظضةه!هذ؟فيالتاملينتشتعفقن

كبالكوا

ومماأصفالأها،وماالمما،أرؤغها43

أئهائعلنطلوجمهاجمنذال!ثممسى2!قرآها"أعطتم

النههيز؟جمزوفي3.الغليضتغةعجي!بصي:

حيلهما.:اليرنايةني.العبريةفيهكذاأدرارهما.:18

..8:809حكق:91

،!8-9.:احك،أ-91304مزق02:

.04:13اض(3:14جا؟3:91امق:21

-8.ا:3جا؟15-33:14ق:2!ا

.401:2مزق:4301

.-91:57مز:-25
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يتحملفقنيشعاجمها،بباس!االأرض!تجعل"خ

حرارةأما،وتذياتحرق4تولطالأنار"؟حرها/كا

ؤتبذثأضعالتفئلاثةالجباليعلىالمثممسيى+.كا

فا5.العيونوتبقرالأرضيىقونالئايى!لةصالأبخيرة:-لأ

فيتسرعيأمرهوائذيضتغهاائذيالرب"أعطتم

.ءستيرهاير/

غلاتةييكونأيضاالقمرضتغكذيذ36.رز

ينقم!تمامهعند7والأعياد.للفصولدايصه!

ينه08الأعياد!علىيستذللموينه،تختتيحئى--

تتغيرحينأجمقهوما،آسمهالشهراخذخ

ما9ال!ماء-.لهروبيرق"مضي؟يحثدئ!،ويزدادء

رءصرو،خء

هيئزينبمافأ"لةر!المتالق!بنبميهاالعممماءارؤغ!:

الفاووسينبأملأافصالرئب،05أعاليفيخ

".تتغثلاأبذاسمهرهاوفي،تنتطئم-*-

الكونعجاثب-

اتذيوبايىلبالقرخءقوسيىإلى"انظرا

تظقر،2ال!حمافيا2.الروغةبايقةفهي.ضتغهاثج*

.!العليبتل!قحييةءدائرةيض!ء

قيىكللأ13
اغخل،على"الثلجتسقطمر؟:في

تنفتحوبذلذ014البروقتلقعويقضائهص*نج

لهاكاتتلوكماالغيوموتطيرال!صماءخرائن:في

اجثحه.برء

.154091مز؟22ت14،8:اتكرج:6-7ذا

والمظالالفصحعديفع5.34،:23لاحب3:7؟ير

البدر.تمامنط--لالا

34-35.:3با؟2-25:3اكطرخ9-.أتلا؟ج

28.:أحز؟12-9:17ر!تك:ا-12أ!

18.:2724-36،37:ر!أي13-33:-.

يأمر.حينأو:.بفضائه.البردأوالثلج:313

)حببفدرتهأو:.اليونانيةفيهكذا.بظهوره:16فيء

ا!بربة(.-س،

تردا،وتسقطالغيومتتحفحبحبروتيما15

تهدر،ورعودة4الجباتهتزوبظهويى؟*16

الأرض!.فترتجف

المثممالعاصحفةتهبمابإراذيهاوكذللث

*!صىؤ

وينزلهالثلبئئذريالطاير؟وكالطيويى.والزواج

تياص!حسئنين018الخراد"نزوكالأرضيىإلى

العقل.ينذهلنزول!وجمنلأ،العينتعح!ب

علىكالمفحصالصقيغتسكبالربلم91

3؟!.الحاكالإترصارجمذفإذا،الأرضيى

المالميصيرالبارد؟الش!ماليريحصهبولبوجمنذ02

المياةالجليدفيلبسى،يتخمعخيعماجليدا

الجباكفتأكلالحارةالريحوتهب21كالدزعء.

لكيئ22كالئار.الغشنتوتلتهبمالتراريومخرن

2،شيكلفيحييالضباكثتجيةمااصرعما

الخر.تعذالثدىتجيةمااسرعوما

كل.ءكللحكمط23
مي!وتززعالبحراعمانيخصغ-ص-؟

غنيخبرونالبحرتركبونوائذين24،الحزز!

."ال!ايعونفتتتخب،أخطالي؟

عجيط،غريتةخلاثقأيضاالبحرإفني5

ده.الحيتانوينها،الحيوانابصأنواعو-ول

كلتتماش!ويكيقييما،غاتتهاتبلغبهكلها26

أنيظامكل!ه.فيشيفى

7-8.،92:3مزق:16-17

.أ16ة147مزق؟17

.ب147:16مزق:91

6-9.:401مزق:23

23-32.:157مزق:24

25-26.:401مرق:25

لقالحمد:العبريةفي17:أكو؟9318:ق26:

كاينها.نبلغكلها
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مقضرين.نبقىالكلامينأكرناتهما27

لناأينفمين028الكلهواللهإنالقوليوخلاضة

عطتييمافي!لواتذيوهؤ،تمجيد؟علىالفذزة

قخلوقايإ؟سجميععلى

تثيروقذزكلته،حذاوعظيمضهضبالرلث92

الغخحت.

فهؤتمجيلإ؟،فيجهلإينضهما-تذلتم"3

إظهايىفيبالغتمو!ماتمجيدكلفوقتبقى

.خاهإلىتصلوا-فلن،ذللثفيوتيئتم،عطقيإ

هلأم؟غنهيخبرحئىأحازآةهل31

فني32ص"؟المديحينحقهيممهأنأحايقلإر

هذامنبكثيلأأعطمهؤماالخفاياينأعمايإ

.تعرفهو"ائذيالقليل

ؤقحتائذيوهو،شيءكلصتغالربفى33

.+الجكمهاتماءة

لآباءاب!ملى

آبائناينالقشاهيرتحذحدعوناوالآن44

كثيراالرب4.تخدهموائذلن2،سستقونا!اتذين

فيأسبادأتعضفنمفكان3.التدشئنذؤغطقفم

تعفمهبم2وكان4،قابرينورجالأضماليههم

قادةتعضهموكاننبوءابوأصحالتمشثارين

أهقهاريحناطبونالبلاد،شترايغيفقمون

الألحانيولفونكانوابعفحهمإنبل5.بقصاخإ

.31:3حك؟1:3قمز!28-31:4

.26:14اىق؟32

فينقرأهوالعنوانالأباء،مديحيبدأهنا:401!ا

سالففي:يضيفالأصروهذأوالعبركهمااليونافيالنص

.الألام

ونجد.اسرائلضعبلأسلافعديخاهنانجد:3-9

الأجميا.،يخهموكان06الئئعروينطمونالموسيقية

اكا،-*..آينيمنبه!يهمفيعاشواائذبنؤالعطماء

-صو4،ص

قومهنم،بينباليزنعمواكلهماول!ل!7

نجلفوا-أسنفامنمنهم38.لزمافهمفخراوكانوا

لمحنملىكرلامنومنهم9،يقآتنرهميذكر

و!بهبناوأثدثروا،ماتوايكونوا.لمكأئهئم

أتقيا32.هنمبات،آبارناهكذاومما001ي!أبنا،وهم

العا،طزالئمبص011ئ!نشلاالصسايخةوأعحائفبم

الزيبءغهل!علىهو+ءدامما.ذقيلتهمتتوازثه

الغهد،عكباقود!شت!لاوهم12ءكآبائهمباقين

الأنجلد3إلىيدوصونلذلل!13.جيلىقعدجيلا

ئد!نأجسامهم14.مجاهملمحىولا

الاجياليةمدىئحياأسماءهملكق،بسلام

ونجظغة،بجكقيهميخذثونالشئغول!15

؟ا+كأ؟؟ا-!بر..المدائحالملنساالموين!ن

لا-ونوحأخنوبخ

4ءالننماإلمط!قل،الرد!أرضى!اأخنوخأ

..الت!دهعلىالمقيلةالأجياكيشخعمثلأوكان

،الصلاجءكاصالحا-جلاكانكل.17
ير!رلوخ!

افئم!ت8،الغض!ب-زمال!فياللهفآسترضى

،د?ص
الطونجان،جاعحينالارفيعلىبم!ةلهإكرائا

54"

يالطوفال!يهيلثلايأنموبداغهذااللهوعاقذة

حتيه.كل

2-أش!فا2.آ!هفييقابلهمالذينالعالمثمما-هرمديحاأيضا

3.3---.ايرائيلبني

"ه.ا.:أعا؟5:24نك؟94:14رج:أخزخ:16

ش.:لإللعبريبنفي.اليونانيةفيهكذا.الغضبزمنيخا:17

-!نم11شيء.كلدمرحين

.-25..--ا:4رو؟-17:46تكرج:-1718
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ويعقوبواسحقإبراهيم

ولم،كئيرةييماقمعظيماأئاكانإبراهيم91

الغلى،شمريقةخمصآ.32.الضجدفييثلهبوتجذ
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أعداييما!.ينبدالإنيقامة2قضاحر!يست

خقفاونبثاللانتقامصملكاالعرضىحملىفأقصت8

.!تلت

صص

وستطنار"ئيماتركتةفيال!ممابإلىاضجذت9

المقذستيماالكتبفيوجاء"ا.النايىءينعاعفة

كض!تيتقاىالمخابالوقبفيتأتيأنهف

الاثزإلىالأبعطفوترذ،حدتهتثلالرب"

8.تعقولتتنيأ!مباطوتصيح

شتوفايموثولقن،لتراكتحيالق!هنيئا11

صتتحيا:نحن،بقى!إليلث

ه--هصات12
اليشعفافتلا،العاجمفيمافيإيلياودورى

صاحمبأماميضطرلثلمأئامهوطول-روحهمن

لم13ءإخضاجمهمقأخاتمكقولا،سمفطالق

.15،12:أمل2!18:38ملا:مراتثلاث:3

-17017.24ملا:5

15-17.ةأمل2؟17-24ت2اأمل6:

8-18.:91ملا7:

21.-91:15ملا:8

.-2:0112مل2ق؟9

؟2324-:3ملاق:01

17.!لوا!أ-11:14،17:513مت

21.:ا-2:13مل2ة12-14
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موتيما.بعديمشباجمدةإنحئى،كلاميحجرة

موتهوتعد،المعجزأبضنغحياي!في14

.!الغجيتةالأعماك

عنتمتيعواولمتتوبوالمال!ثمعمتأنعلى15

كلفيوتعثتردواأزصمهمينقالردوا،الخطايا

رئيسنوعقبهم،ينفمالقليلوتعيئ.الأرضي

غنهرصيماغيلتعضهمأ06داود"تيبين

الخطايا.ينأكثرواوبعضمهم،الرلت

واشعيااحؤقيا

إليها.الماءوأدخلمدينتةجرقئاوخص!ن

آباراوبنىالحديدينبأدواتالصخرحقر

2*.يلما

زبشاقاوأرستلستنحاريثغزاةأئاي!فيا8

يربشاقاوتقغضهيونيفحاضر؟جيشي!قايذ

ال!ثمدبقلودتاجقل09ا-خاوالمباهاةالتكبر

أوجاغوتؤخعوا.الخوفيينترتج!وأيدتفم

إلييماباسيطينالرحبمالر!فذكوا.8.2تياالتي

وهوسقريعا،لهمفأس!تجالت"،أيدتهم

إلىالئبيإضتعيابإرصالي2الئمافيالغاوش

إنقا؟هم.

وتلاكةأث!وز،ئغمئكرالرلثفضردت21

الرتثأرضىماعيلجرقيافين22،*حط!م

بهأوصاةمابقضل،جد؟داودس!لوكوس!قلث

.7-17:27مل2رج:9

25:02.مل2ا:رج

.37؟91-81:3مل2رج؟ا

91:3.13:8؟!شمل2ا؟ق

+ح28:2مزرخ:أيديهمباسطين؟2

.35-91:14مل2رخ:2ا2-

.3-18:6مل2ق:2

.811-:2"مل2رخ:2

فني023"ر!وياةفيدتىالصابالعظيمالئبحإثمعيا

لا،2الؤراإلىالمثمصمنأشتعياأرتجغالأثامصتلأ

رويرةوبقذزة"2.!القيلثجرقئاعمرفيقزاد

نم!سالنائحينوعرىالأخيرةالأئامرأى

ا!ادا3ينس!يكونغماكشف25،"صهيون

.3الزتزآخيرحتىحددرثهاقبل

يكلذاوملوكيوشيا

تر!ءائذيكالطيبعاطريوشيئابكر94

ؤفؤ،يحلوكالعسملفمكلفي.ماهرغالار

01.الخمرحفليمافيكالغناء

السثمغنفأصقغ،مستقيمهؤماغيئ2

الرفي"-،إلىتلتهؤخة3.المثم--يىخسنغنهوأزاك

---".التقوىدعائتميمنبتالكفرزقنوفي

وخزءت!داودعداماأجرمواالملوككل4

فأنقرضت،الغلىالرتثشترشةتركوا.ويوش!ا

إلىشفطاتهم8وس!فموا5،يهوذا"ملوفيسملالة

-يالنارأحرقوا6،غريتيماائيماإلىوشجذفمغيرهئم

شتوارغهاوتركواوقيكلقاالمختازةالمدينة

إلييمالأوهبزأساؤواائذين7إرميا!تنباكما،خالة

ص،"صاص

ليقلغاميمازجمصفيوهؤنبيااللةكرستةالذي

.!وتغريىليبنيئوأيضما،ويهدم

جمليا-لربآبرولاةرأىائذيهؤحزتيالا8

2-3.؟61؟ا-2:"4اضق:24

..هة946:01،48،ة42اشقة25

232.18:ا22-23"ارمل2رجيوشباةأ-3؟954

16.ة48رج4:

ألته.سم:العبريةفي.الونايةفيهكذأملموا.!5

اريا.-تاكما8،:93ار؟8-25:9مل2رج:6

ارمبا/يد؟اليونانيةؤ

"01،02:2،38:28:أاررخ:7
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ول.صالكروبيمقركتيما

عاصمفةإلييمفأرس!لة2أعداالرب4تذكر9

فجازاهمسملويههمفيالمستقيمونوأما،أبادهم

.خيراءا

غشرالاثتني2الأنبيا!كرىاللهبازك.

قيتهم،القبرينتنقف!جمظامهموجغل،أ!ما

منلهمكانبماوخلصوهمتعقول!تنيشتحعوا

.راسيخء!زجاء

ويضوجزوبابل

صو.ص.ة.ص"ص11
كخانمص*وهؤ،ءزر4بابللعطمكم!

بنتشوعاكذلث2اليمى.الت!تدفي

ورفعاالرب"تي!ببنا!أعادافهمابوصاداؤا.

.أبدي"،يقجدالفهثاءالفقذسيىهيكل!!دعائتم

ألاولونوالآباءنحم!

أماالعظيمإ؟وبكراةتخضياغنوماذا13

4ص

الابوال!ونضتالمنقدتمالسوزلنااقام

هنازلناء3لرمم،والمزاليج

أخاالأرضيىعليكنلم!ائذيوأخنوخ14

ويوسف15؟*الأرضيمق،آفخطفأما،يثله

لإخوي!زليس!جمثلهيوتذلماتذيوهؤأيضا،

."يمرقتجمظاتةإن"حئى،يشعبهوجمماد

.اي:4،01-28:احزرج8:

أليرناية.فيهكذا.اعداهه14:14،520حزق:9

الأمانة.سيلصلكالذتيأيربةالعبريةفي

.46:12ق:01

؟2:23حج،1،12؟أحجرج:زربابل:11

؟خام.12-13ةأمت61-15ة4زك

.22:24ار؟22:لإأق

؟101حجرج.ئعبهأو؟.هيكله:12

.-22افا:6عز

ا-7-نحرج13:

ح.48:9رج.ايليائلانحطف:،1

عظيماتجدانالاولوشضتسام"وأيضا16

خيكلالتجدفيتفونآدتموليهن،الناسيىتين

الخليقلإ.في

الأجمظمالكماهنممعان

هؤالأعطمالكاهناونيابنسيفعان05

حوئهووضع2،*وجادةالهيكلرممائذي

.الشايخصالفزدوجصيلسحويىالأساسن

أشتةكانللميا؟حوضاخقرأئام!وفي3

يثلأأفحماتهالشدبئأؤلى4.آئساعا"بالبحر

فايح.تفتخهالئلاالمدينةوخصن،تهللث

2وراميىخروح!جمنذرايعاكانكم5

الصنيكوكبيثلكان06ال!يكلججالب

أير7،تمايإ"جمنذالمذيىأير،صالغيومبين

قوسيأو8،الغليقيكلعلىالمشرق!المث!معي

بل.التهيةصال!حخبيخلاليفيالمتلأيئ!صالقرح

علىالرنتتيأو،صالربيعئامأالمزهرلؤزدكاكان

قصلفيلبنانتابأوالميا؟،تجداول

،المجقز؟علىقيالمحضالتخويىأو9،الضب!

ححريكلالمزينالمطروقيالذهبمإنادأو

الس!رليأوالمثمركالريتود!كانبلا00كريم

16.:44حممارفي؟11:5عب،5:24تكق

؟13-91خر؟25-05:26تكر!؟15

32.:24يثد

شيت:2.ا:6:01،01-كرج.سامة16

.3:38لورج:آدم.4:25،5:3تكرج

اونياابنالئافيحمطنإلىالكانبيضيرة5501

صادوقنلمنالأخيرقبلماالكاهنوكان،الئافي

.مق!91سنةمات35(.:2مل)ا

7:23-26.املرخ3:

الفصح-ونتفي:العبر-ئضيفهناالبدر.!!-6
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ع"كلص!ص

حلةترتديكانحين."السدبإلىالشايخص

وبصعذبالمهاء،ويتثيح،الفايخرةالكهنوت

يىحالتتزيذكان،الئقذسيالقذتحصإلى

الكهتةكانوحين3؟.مجدعلىمجلأاالهيكل

علوايفهؤفيماالذبيخيما،أعضاةينايرلوته

كالإكليل،مساعدوةبهيحيط،المذيحصتويد

يندايرةوس!طلبنانفيصغيزكأززؤكان

فيهرونبنىس!لالةمنكانواهولاء013النخيل

-ع2رصصا!

اماتمايديهمفيالربوتقدقةوايفينبهيهم

علىيخذقيهإتمامصوجمنذ014اشرائيلتنيصجموع

تدةيفاا5القديريلعليئالذبيخةؤلرتي!بالمذتحس

تسئكبة،اليتبغصيرجمنوتسكثالكأسيىإلى

القليأماتمترجممجةرايخةالقذتحسأسقلىجمنذ

سملاتيمامبنالكهنةتهمفثم6!.8صالجميعتللث

القطروقإ،بالمضيماالقصشغيمايالأبواقيهرون

بشعبيما!.العلىئذكرعظيئمصوتف!رتعغ

ينخنونالمجت!ينكل!كانالحاليفي17

الإليمايربهمساحدينالأرضيىإلىيوجوهيهم

ئستبحونالم!غنونوكان18القدير.الغليئ

فيتترددصداهاكاناتتيالغذتيمابأصواتيمص

الغليالردثشتحثكانفيما91،القيكلرحالب

نأإلى،صالرحيمالرلثإلىبطفباتهميتضمرعون

.7،14-15:7،01،28:8عدرج:15

01.:01عدرخة16

كان.33-6:27عدرج:البركةعارة:02

المناسبة27-32(ة16،23الاالتكفيربيومالاحنتقال

)الرب(!بهوه31الأعظمالكاهنبلفظفبهاالتىالوحدة

لسمحانرحتلتبئةالعبريةفي.اليونانيةفيهكذا:24

،24ة45)رجلمعانوعدهوليحفظ

27(المقدث)رجالمزجمزمنفي12-13(.:35عد

باللهذا.وفحاسهروننلمنالكهنةرئيىيعدلم

الرلث.جمبادةيخدقةكلتيم

وتر!2القذتحصكزتنزلسمفغانوكان.

!ااشرا!لبنيمقالمجتمعينكلعلىيديه

!14،علىأسثمهيفرويىوئفتجراالرلث!تركة

التزكألقبوليس!جودهميكررونالجميعفيما31

الرئث.ين

شقلائذيالكولبإلةالزب"برايىصاوالآن22

ينويغنهمنا،مكالؤكلفيالعظيمةالأعماك

تلوتناسو!ح23،برحق!ويعايلنا،صالرجم

وكلهذهأ!نايافيالمحلاتما!سراثيلوتنيالفرخ

تثاووعدهزحضي!علىوتبقى"3الأئامء،مدى

الحاتجيمان!.وقبفيبالخلاصيى

-أنتستجقلاوالثايحةأمفئفما،امتالق25

?4

متعير،،جتلفيال!ايهنون26:امةتدغى

الأغبياةوالقوئم،الفيطئينتينوال!تايهنون

شكيم.قيال!ايهمو

أ،الأورشليمئأميراخبنتشوعأنا،

ء)-كل

السلوفيادالبفيأقوالاالكتالبهذافيكتئت

هنيثا28*قلبيمقالجكضةأفاضئها،والمعرقة

فيوتحقالهاالأتواليهذ؟فيالمكردفقلمق

بها..لأكيئوإذا92حكيما.فيكونقلب!

طرقة"ةيضيلرب"فوزانقي،:لثيعقيمايسخحيل

.العبريالنصالمترجم

اليونانيةة.واللاتييةالعبريةفيهكذاسير.ة26

ح.34:5اشرج.ادومبنوهبمسعيرسكمان.السامرة

شكيممفيالساكنون920ت14اشرجةالفلطيون

؟4ا24-:17مل2رخ.السامرةأهل

5-9.:4يو،51-55ة9لو

.7:اام،3:امزر!:27-92

لأالرب!غ:تضيفاليونانيةالمخطوطاتبعض:92

آمين-ثآمين:الأبدإلىالربمبارك.الحكةاتقياءه
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يرأخبنشوعصلاة

ياوأمتئحكالرب!القيلثأيهاأحماك51

لالخ!2الحمذ+لإسحملتأر2.مختصيالقة

شتزفيويينالموبينوخمظتنيوتضرتني!أعنتني

خصومي.علىعونالمماكنت،3والاف!راالخحيقة

أنقذتنيآسثملثوعظمةزحمتلثويكثرة3

الاعنوأيديلائ!لاعيالمتأقبينأنياصبين

ائتيالكثيرةالمصائبوصت،بيالفثلثإلى

بي.خفت

النيرال!تهيبصجمنخئصتنيطثقيأحقاك4

إشعايها.يتالييكنولمبيأحاطتائتي

وين6،الألسيت!وأكاذببالموبأعماقيومن5

المللب.جمئدالجائرايكليم

حاقةخياقبوبلغتالموبيننف!يدنت

ينيحاجصرؤننيخصوميوكان7.الخحيمص*

باجثاخوليوتظرت،تصيرينولا،جقةكاسا

ا.أحاوخدتوفا،يعينيكمن

وأعماتل!رلثيازحمتلثقتذكرتو8

الذلنأثمذ!ك!ف،الألامسالض!قاجلملهإ

صءكلص-ص

.3!الاعداايديمقوخلصتهمكأتجوك

.المخطوطاتفينقرأه:الحزان:5101

.3ت15خرق:أعتنى:2

.24-تهـ3مز؟5-6

.2:8يون!25:6مزق8:

في.العبريةفيهكذ!أد.أترببا؟مرختة15

؟98:27مزقل!باالربدعوت.البونانية

.22:!اخر؟18؟هيو؟63:16اش

لأنهالربشحواتالعبربةتضيفالآبةهذهبعدت12

الأبدإلى،الحمدإلهشحوأ.رحعتهالأبدإلى،صالح

رحمته.الأبدإلى،إسرائيلبنىحاعيشحوا.رححظ

فادىسبحوا،رحمتهالأبدإلىتشيءمصدركلصبحوا

منالنفيينجامعسبعوا.رحمتهالأبدإلى،إصرائيلبني

نأراج!اافيرفيينضلاتيإليلثفرفضت

"يا01:قائا3إل!لتوضرختءالموبينتنمذني

نأوتقدر،القديرأنت،+أبيأنت،رلت

ضمعنيوفبالضيقأتامصفيتحركنيلا،تخقضتي

الذوامعلىآسثملتأحمد".المتعجرفينأمام

".الش!كرآيابللثوازتل
ص2!

،الموتمقا"وأنقذتح!2ليفآسئتخبت

واستبحلثأحقاكيذيلث.تعاستتىوأفقيت

-ءدوسلم
!الرل!+ايهااسملثوابارك

الحكةطلب

?ءهصصء
،اسفارياباشيرانقبل،شبالىائامفي13

أهاتم14.ضقواتيفيعايحاالجكقةطقئت

أئاميآيخروإلىفيجيها،تضركتالقيكل

الجتب،كباكوز؟،أزقرتحتى15،لتقسصتهاآ

فيأشيروأناشسباييومنذ.قلبيبهاففرح

يآسئسقاميما.طريمها

?+،لمصلم5ء5

حتىقليلاإليهااذنياتلتإنوما16

ف!يهاليوكان17الهغرقيما،ينيكثيركوهث!ت

م!هوو

ليئاتاخلقنكلهفالإكرام.عظيمنجاص!

!ءالحكمة

المدينةبافيسبحوا،رحشهالأبدالى،إسراسيلبنى

بيتبهاءمجدسبحوا.رحمتهالأبدإلى،والهيكل

صادوقبنياختار!نصبحوا.رحمتهالأبدإلى،د)ؤد

الأبدإلى،إبراهيمترسسبحوا.رحمنهالأبدإلى،كهنة

جحوا.رححنهالأبدإلى،إصحقصخرةشحوا.رحمنه

اختارالذيسبحوا.رحمتهالأبدإلى:بعقوبعزة

موضوعفصارشعبهعزةر2.رحمتهالأبدإلى،!هبون

اليه.المقربالثبإصرأئيللبني،أتقائهلكلمديح

هالوبا.

02-27.:14رج:13-35

الإله.الربوهوعلمنىأو:الحكةليأتاحة17
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يالجكقيما،أعقلأنعلىوغرفتأ18

قغلحت.ماعلىأئدمولاالخيرفاتتذت

خريص!اكنمتالجكقةأجلينوكاقخف91

إلىتديوقذذث.أعتلماكلفيال!ث!ريع!علي

تفبيوخفحت.8.2لهاتجهليعلىوبكيص!الستماط

يها.ؤتجذئهاوبالالهاز؟،الجكقيماأئيلافيإلى
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العبرية:تضيفهنا.9-.ا:6كل8!:2ق03:
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إلى،اورشيتمإلىوارسلوة7قذرتيماححتحت

وإلىشتلوت!بزجلقئابنيوياقيتمالأعلىالكماهني

كان8.أوزشلبتمفيمغهكانواائذبنصجميع
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ستبىتعذما9يهوذاقيلثيوشئابنضذقئا

والرؤساءيكنيابايلمللثنجوخذفضر

كل،ءص

اورشليتمينالثمدبوعامة"والعظماتوالصناغ

بابل.إلى

أورشليمإلى1بلاغ

"ها:بقولونإوزشليتمشعبإلىكتجوا.

محرتاتيهفآشزوامالاإليكملرسيلنحن

وآصنعو!وتخوراالخطيث!فيتكفيروذبايغ

وصلوا011إلهناالرل!مذتحصعلىوتذموهاقرابين

آبيهوبلطث!صر"بايللجثتبوخذتصمرأجلين

كأئإمطويلةالأرضيىعلىحياتهمالتكون

عيوتناةوينيرتؤةالربفىفيمنخنا12السئماء"

وتحطىأتائاكثيرةوتخدمهماطقهماتدتونحيا

إلهناالرص!إليأجيناينوصلوا13يرضاهما.

هذاإلىعناغيظهيرتذولمإلييماخطثنالأننا

أرسلناة!تذخباليهتاتهذاوأقرأوا014اليوم

أئاتمالىدثقيكلفيتوبتكموأعينواإليكتم

:وقولوا051صوالقواسم!بعياالأ

بالخطاياالاعترأف

هيئكماالعارولناالخقكلإلهنا"للردث

وسمكانيهوذارجالننحنلنا:الأثامهذ؟حالنا

وأنببائناوكقتيناوزؤسائناولملويهنا16"اورشيتم

وعصيناة18إلهناالرل!إلىخطئنالأنناا7ؤاباينا

لقالمخطوطاتبعفىيهكذا.والصناع9:

.ىايأ:أخرىنرجمة.2؟42:1،92ار
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ا-2.:2تما؟6:01عز

.الفرحابايعيد:أىعيرنناوينير؟12

.المظالعدوهواليد:أو.الأجاد:14

،-9:491دارج.بالخطاياالاعنرافببدأهنا:15
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لنا.أعطاماالتيو!اياةفيونسللثثهن!تعولم
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،.اليومهذافيكماوعسسلالمناتدرأرضا

ولاإلهناصالردتلصوقينسقغلمذيلثومغ

بل.إليناأرسلهمائذينالأنبياءصكلاملجميع

يعئذوأخذافتربرقلب!أهواةيناواحل!كلتببئ

إلهنا*.الرفيأمامالذنودتويقترتغريبةآلهة

مماالرلثينفذأنينبا"لا"فكان2

إمراشلفيوشع!اورؤساءوملوكاقضاةبهتؤغذنا

م!االويلابيناورشليمآفيعقيناجالئا2وتهرذا

قبلينكلها2السصماتحتيثلهاتحاثلم

الأخبارينموسىشريعيمافيوزدماتحبآ

لحتموالآخرآبييماتحتمبعفحناأكلحى

جميعإلىالرثأخضمغناذللثوقودق4ءآبنييما!

وآسمناخراباأرضناوجغلحولنااتتيالممالمجث
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أثتيالويلاتفهذ؟7.الأئاتمهذهحالناهيكما

إليهنئضرخلملكثنا08بهاالرلتأنذزنابناحتت

يناتفذلهذا9.ال!ثئريرهقلويناميوليغننالبين

بنا.أنرلماكلفيعادلاوهؤ،وعيدكلالربد

آلتيبوصاياةنعملولملصؤي!نسقغلمالأئناة

لنا.أعطاها

التضر3

--صء!لأ،-

الذيإسرائيلجمبإلهالربايها"فالان11

ودراعقدير؟يتل!يفرأرضيجمنشجةأخرقي

وجعل،وجتروبومعجزابوبآيات،مرفىعة

كقرناخطئناإئنا؟االيومصهذاإلىباي!اآسضه

عناغض!لثفآصردث13.أوابركجميغوخالفنا

اثذلن.تمثردناالأتمصفييلهسيوىعذنامالأننا

أنقذنافىغنا-.صلاتنا2لا!صا4؟0!

ولمررب-ءسمعبي!هم

أحئى5متبوناائذينجمنذحظوةوايفنالأجيلث

ائذتيإل!ناالربدأنصتأنلذالأرضيىأهلتعرهـت

.،تهشعئاودرئتهتعقولتأختاز

الئقدسهيكيلثينرب4يا16،تطلعه

إفتغ17وآسئمغنا.اذتلثأيئإلينا،وآلتمث

خرتجتالذينفالأموات،وأنظرعينيل!

رب4يايحمدوظثلاأجسا؟همينأرواحهم

لم،ء

البائسيماالنفو!يىاصحاببل18إخدللث"

والبطولبالضعيفيماوالعيول!القحنييماوالطهور

لانحن91ربهـلعديلثياتحمدوتلثهمالجائعيما

آبائنايش!فاعةإلهناالربأيهاإليلثنتضرع

ذيلثعقيناأنزثتلأنلثبل02وئلويخا،

.4ة135مز؟7:6تثق:15

.18؟38اشق:17

.-27:1112ارق:21

أل!ينيماعلىمنهخذرتنااتذيالتنئديذالخضت

أكتافكمأحنوا31:قالوااتذينالأنبياءعبيلإك

أعطيتهاالتيالأرضىفتسكنوابايلميل!وآخاموا

بأنالرب،أنالصوقيتسمعوالموإن22نلآبائكم

تهوذامانيينتخوت23بايلتيذتخاموا

والفرجالطربأصواتاورشليتمشوا)غصوين

.البثتر"مينمقمرةالبلابكلوتصير،والعرس

بأنالرب"أيهايصؤللثنسمغلم24"وليهننا

علىينةخذرتنامافحففت،بايلتيلثتخذتم

ملويهناجظاتمتن!تنىأن:الأنبياءعبيلإذأل!ينيما

يحرترمئةهيئوها025قبويىهاينآبايناوجمظاتم

يالحوجتعيسةجميتيمابعدالئيلصوصقيعالنهار

اشرائيلتبيمثتر2وتجزا026والوباء"والسيض

بآسملثدعيئائذيهيكللثصازيهوذاوتيب

الخرالب.يناليوتمفي!هؤماعلى

لمء!مص7؟
بكلإلهناالربايهاعاملتناذلل!)اومح

عبلإكيسال!علىيملصتكما28ورحمةحنال!

إسرائيللبنيشريعتلثيكئبأنأمرتةيومموسى

جمغكمص!رتيصوتيتسمعوالمإن92:قائلأ

اشئتكمائتيصالأممفيقليلأعددأالكئير

الآنليئنسمعونلاأنكمأعردت03،تينهم

ال!صثيأرضيفيلكنكمعنيا،شع!لأنكم

الرب4هوأناأئىودعلمون31كلامىلذكرون

يلسممع-ؤاذاناواعيةعفولأوأعطيكم،إلهكم

وتذكرونالسئثيأرضيىفييحمديفثسئحون32

ضتروغنجمنايهبمغنوتعودون33آحمي

.7:34ارسرخ:23
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اتذينبخباثكمحلماوتذكرون.أعمايكم

الأرضيإلىفأعيايهم"3.الربفىأثاإليئخطئوا

وإسحقإبراهيتملآبايكمأعطتهاأنحلفثالتي

أعداكمواكيرعل!يهاوتسيطرونوتعقولب

واعاهايهم!3الأبل!!إلىكبيراشسعئاوأجعلكم

لىوتكوئونإلهالكمفأكون،يزوللاجمهذا

يناسرائيلشعبيأبعيرأعودولاشعئا،

.دلةأعطيتهاائتيالأرضيا

إليلث،اشائيلإتةالقديرالرب!"أيها3

المضطربة.والروخالقيقةالئف!تصرخ

أن!ت3إليلثخطثنالأئناوآرخثمرب4يافآسقغ2

فهالكون.نحنأماالأبل!إلم!باقي

"إستغأسرائيلإلهالقديرالربد4"أيها

خطئواائذينوأبناءإسرائيلتنيموتىصلاة

لجقحئىلصوتبني!معواولمإلقهمأنحتإلمجث

تذكربل،آبا!اخطاباتذكرلا5.المئمربنا

ونحن،إلقناالرب!أيهاوقدرتلث6اليوتمآسقلث

ء30،-04ص-رو.

فيمخافتلثجعلمتلانلث7الربايهاعمدك

الايايىفيونستحلثبآشثندعؤحثىقلوينا

ائتيالخطاياجميعذايهىجمنى،إليهافيالمحب

هذ؟فيتزالالانحن8.أماقكآباوناآرتكتها

وتأدي!واللعنيمايلئعييرسبيتناإلع!اائتيالايار

."صء-

ايهاقجروكالذينابائناقعصيالبعنالجسالب

.9،لقناإب!لىا

لركمانجاالمؤمنيححلبالوثيينالاتصال:3011

.-13أ:91عد؟2-3؟،لأرج.ميتالمىأنه

؟22-4:02ام؟02-03:15تثق:914-

.41،34:41ت32ص

ابشر.تاولفوقالحكةأنبعلنمقطعيبدأهناة15

و3

إلمرائيللثدعبلطالح!ة

آصغوا،الحيا؟وصايااصائيلتجتييااحمعوا

أنتملماذا،إسرائيلتنييالماذاا.الجكةوتعلموا

وفي11،الغربهفيشصختم2؟الأعداأرض!في

تركئملأئكمأما12ئح!تبون!.المونىجمداب

تجثغالتإطريقسلكتمفلو13الجكيما؟ينبوغ

،ا!.الأثاممذىالملامصفيحيايمم

القفغوأينالقوووأينالجكةأينتعئموا14

وأينيعيؤبممالنوروأبنالحياةأينتعرفواحئى

.البقاء*وطوذالملائم

كنبررها،؟علىعثرأوالجكةوتجذقن!ا

وأسيادالغريبيماالأذم،رؤساثوجذهاهل16

طيوزئسابقونراتذين17؟الأرفيؤحوثي

عقييماتعتمذيماوالذهمتالمضةوتكيزوذالس!ماء

اتذبنأير18؟خاجمنذجمجيماينتمفونولاالبث!ر

ها؟سير3أحدتدريلابقهالغالمضةتصوغون

روصمهو

مكايخهمفيوخلالقبويىفيكلهمانواروا9

النوزرأواالجديل!الجيلأبناةوهؤلا-02.آخرون

الجكيماطريقتعرفوالملكئفمالأرضىوشكنوا

بل،تجوقرهاعلىقبضواولاسمبلهاتفهمواولم21

تعذفلم22اتعذفموتنوهمهمغثهاأبخدوا

في23.!تيمانفيترثيةولاكنعانفيهسموعة

الأرفيفيالجكيماوراءسعو)ائذين"هاجرتنو

والباحئونالأمثاليورواةوتيمان"يديانوتحار

ولاالجكةتعرفىنتعودوألمالتعرف!غني

.-9ا:اام؟-28:1217أكلطرج

.94:7ارقت22

.اسقولةترجمة:مديان.15؟16تكرج.هاجر:23

.معروفغيرمكانوهومران:اليونانيةفي



3روكيا

س!بلها.يتذكرون

أومغوماالتإبيتأروغمااسرائيلتنييا

.قياسبلاوعالحدودبلاهؤعظيم25،ظكه

وهمالتدءفيالخبابر؟قشاهيركانهناك26

لمأولظث27المتالي".لماالماهرونالضخام

فقلكوا28القعرفيماطريقيرهمولماللهتخترهم

يغبايهم.وآنقرضواالجكيماإلىلآفيقارهم

ونزلالحكةفتناولالسماءإلىصيدمن93

فوجذهاالبحرآجتارقني03ص؟الغيومينيها

يعرلتأحذلالا،331الذهبمعلىوفضحلها

.مئبلها!يفهئمأوإل!يهاالالريق

تعرفهاشي!كلتعردتائذياللةولكن32

إلىالأرضنثبتاتذيهؤأوجذها،وبعقل!

!.أربمعلىتمئيحيواناتوملأهاالأبد

جخو!توأطاكةتظهرالنرزدعاوائذي33

قدارايهافيفتلألأتالنجوتم!تعوائذي"3

إ(!فنا"نحن:ففاتتودعاها35وتهفلت.

أبدعها".لفذممطئتهقلةوأشرقت

+وتجذ-تهتثيللأاتذيإلفناهوهذا36

لإسراثيل،عبد؟لتعقولتوأعطاهاالجكيماطريق

تينومكثتالأرضيىعلىتراءتثم38حبيييما.

البشترء.

وشريعتهاللهوصاياكتال!الجكة4

6-أة!اصك6:ا-!ا؟ق-طث26:

؟2-6:اصي؟-14اا:03تثق:923-ا

6-8.:01رو؟3:13يو

.8-9:امي؟28:27اىق؟32

،38:7اي91:21مزق:34-35

26.:04اش،ا9-.:43محط
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وائذين،الحياةفلةيهاتم!مكتنكل،الخالدة

تعقولتتنييافآرجعوا2*.يموتونيهيؤلها

لتنيرضؤيهافيسيروا،قلوب!صمفيبهاوآحتمظوا

تدعوافلا،قجدكمتجدونفيها3.صطريقكم

الشحعوزتبدثوفيكم،ئفاخرركمالغريبةالأقتم

مالأنا!مراثيلتنونحنلنااقنيئا.يالخخل

لذينا.تعرودتاللةئرضى

وعزاؤهاأوردث!ليمشكوى

ذكرأبقبتممنيا،شعبيياتشخعوا5

يهلايهكم،صالأممإلىتباعوالم06حيااشراثيل

أعداثكم.إلىفأسلقكماللةأغضبتملأنكمبل

الذبائحقامتملأنكمخايقكموهؤأغضئتموة7

ائذيالأزليئالإلةتسيتم8له!لا"للث!ياطين

فقاتت9بىشكمالتياورشليتموأحزنتم،تعهايهم

يا"إسقعن:يكمتخلالتإغضترأتحين

،صالقواجعأشابيأنزكالرب،!!ه!ونجاراب

الأزلي.الئ!تل!علىوتناقيأبنائيسئيئفرأبمت"ا

.وئواح8بئكاودعئفمولكئيبفرحربيتهم19

ينالتنبرذةالأرملةأنا،بأحايشضث3؟لا

خطئوالأنهمأبنائيمقالمهجورة،كثيرين

ولمفرائضهيتعلمواولم13التإشريعيماخمنوحادوا

القويمة.بتعاليمهيعقلواولموصاياةطريقتسلكوا

يوتمجممهتونجارابياتذكرون141)إلا

أم!بل!على15وبناتيأبنائيالأزليئاللهستى

.18-812،ة24قحمط+-38:

،24:23صي؟911:89مز؟3:9ق:401

5:18.ت

37؟:601مز؟15-32:18تثقة7

الكاذبة.للآلهةأو:.للثياطن..2"01اكور
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لمالفسال!أعجمي!ويحةأتةبعيلإ،ينجقبها

فأخذوا16طفل-علىتشمهثولمشميخاتحزثم

تعيذاوآقتادوهمالأرملةأناالأحباءأبنافي

كا.بناتيدونوحيدةؤلركوني

أنجائب3يااعينكمأأنليكي!17))-والآن

يقدرالويلابيكمأنزلائذيغيرأحدلا18

بافيروا91أعدائممأأيديينئممذكمأن

قحزونةالآنفأنا،طريمكمفيسيرواأبنائي

جمحئغولي!تالحلئالأثامصيباصنخقغمت02

تشحموا021*ئاميأمدىالأزليئالت!إلىالابتهالى

أيديمنفينمذكمبالت!وأستعينواأبنائيبا

إلاليرجاءفلا22+عتيكمالمئسلطنالأعداء

إلأبيحلفرخولا،القذوسيىالواحدبالأريب

يخلاضكم.قريحاينهتنالوتهاائتيبالرحم!

اللةلكنونواحءباموع23"ؤدعتكم

فكا21.الأبدءإلىوآبتهاجبفرحليسميرممم

قريبا.ه!طا،سب!كمصحهيونجاراثترى

بمجل!تنالونه،اللهعندمقخلاصكمسيرين

الأنلإ.وبهاء2ظيهم

أبنائي.ياالت!غضبيبم5"ئحملوا

ستشهدوذ2لكنكمآضالهدكمس،أعدا"وكم

أصنييا26."رقابهموتدوسونقريباهلاكهم

فيالأعدالمساقكمكيفالمدكلونأنتمعليكم

الالرفي.فطاغسثبهاالؤجمر؟كغنمالظرقي

.94-28:52نثق؟15

والتوبة.والحدادالحزنثوبموالابتمالسحت02

.12-3:13اراقت23

93.:18؟ح01:24يثىرح:رقابهمتدوسون:25

خدمته.إلىدعاكاوة.الاعمبذادعاك03:

.45:4اشرج

وه

نجالتإلأ،ائذفيوآستعينواأبنائييا27"ت!ضخعوا

وكما28.فيتذكركمالثرهذاعقي!صمجتت

.أنالآن!كم،التإغنيتضلواأنأيوفاعرثئم

إد4للعودةفرابغ!ثرغزيقتكمئضاجمفوا

-ص!-ص92
وص!ؤةوهوسالقصائتعليكمجقتوحذةهو

لأ2؟.ء3اص".الخلابعدالفرحلكميجلح!

،لأدعافيفاثذي!اورشلي!آياتشخعي03

تهبول!لئذينويل31،بالقزأءسيأئيلثالاس!ا--

آشلبثاثتيللمذل!ويل32.بسقوطلثوقرحوا

قزح!كمافهيئ33وآستعبد!م".أبناءفي

سجزدآكذلك،بسقوطلثوأبتهجتبخرايلث

الأعنزاليجمنوأحرمها34.الاماريها4تنزجمنذفا

؟كألأنونواخإلىعنفواتهاوأحؤلطس!كايهايكثغ

ئعيدةأ.،اأفاالأزلىعندينعقيها3تنزنارأ

طويلأ.زمائاالمتثياطينوتسكنها

ؤآنظرفي3ال!ث!رقيإلىاوزشليئمياتطلعي36

ها-أبنانرفي37التإ.عن!دينإليلثالآقبالفرح

!ينمحتشيدةجموعاقادمونوذعيهمائذين

وهمالواحدا!د"وسإيكلميماالغرلبإلىال!ث!رث

."اللهبقجدآبننهاخايسحون

النؤح!يباسناورشليتمباإخلعى5

الأبدي2".اللهمجدبهاتوآلبسيوالقذئة

وتبزجنيالت!يناثذيصالملاحثول!تسربلي

اكاتاواممن.البابلإتمدنوسائربابلإلىتلمغ32.

ثباضطهدواالذينالسلوقيينالملوكإلىالواغفييلمح

إسرائيل.

4-9.:5.06ة43اشق+ة
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اللهيظهرحتى!كاالأزلىمجدصبتاجرأسملث

اوتدعوقي2الم!ئ!اتحمتال!ضعولبلكلبهاتفي

"ا.اللهعادةومجاالأبدإلىالخقالس!لام

!ل،

الاعاليفيوخلنياورشليميافاضهضي5

أبناءفيوآنظريالمثمرقيإلىحولبثينوتطئعي

بكلميماتغريهاإلىالشسحسيىششرقييرثختمعبن

التإ.بذكريب!تهجونوهمالواحدالقذوسيى

تسوففئمصالأقدامعلىتشئاغنلثدهبوا6

مكرمينإليلزيعياهماللهل!شالأعدا"،

.16؟33ارق:،

لأن7،القلكوببأبناءتليقكماممخدين

وتقة،عالجتلكا!يمفذأنعلآعرالرلث

"ء!ص6ء5،

تسيرحتىالارضيىقهيدكلهاالاوديةيملاوان

5تعثرواأندونالت!يصجدعليهاإسراثيلتنو

الراثحيماطمبشخركلالغالبينبظللهم8

اسرائيل،تنيسحعيااللهلأن9.اللهمنبأمم

هقوعدلؤيرحمةقجلإ؟نوليفييعيدهمفرحين

عنلإه.

3-4.:45اشق:7



إوميارسالة

المقذمة

للذهابألاستعدادأهبةعلىائذينإلىالنبيوخهها،رسالةبحجمصغيرمحعابارميارسالة

السادسالقرنفيعاشائذي،سرهأمينإلىباروككتابنسبكماارمياإلىنسبت،المنفىإلى

.(-36:418،-32:1216)ارقم

إلىوأرسلت،الميلادقبلالثانيالقرنفيدؤ!اأنهاالمرخحمنارميا؟رسالةكتبتمتى

بسبللاضطهادعرضةالجماعاتهذهكانت.أنطاكيةالسلوتيينعاصمةفييهوذاجماعات

.الأصناموعلىالكاذبةالآلهةعلىعنيفاهجوئاارميارسالةفجاءت،وممارساتهاإجمانها

أما.بالسخريةملونةبطريقةوقذمهوارميا،اشعياكنالمامنموضوعهاكاتبهاامتوحى

21تدأنتس!تطيعلاكانتولما.والحركةوالنظرالكلامعنالعاجزةالأصنامفهوالرئيسيالموضوع

عنفتخلواإليها؟الملتجئينتحميأنلهافأينوالتدمير،والسرتةالزمانعادياتضدنفسهاعن

.وحدهالقديراقهإلىوالتجثوا،تآلهةليستلأنهاالأصنام

وأرستقهاإرمياكتتهااثتيالرسالةنص!هذا

نأعلىالبابليينميلثعزتماتذينيهوذاتنيإلى

يقوتةأنالربفىأمرةماويخها4بايلإلمطتسبتفم

لفم.

الأصناممنالحذر

ستسبيكميهذا،اللهأماتمخطاياإرتكئئما

خضث2بابلإلىالبابليينمللثتبوخذئصر،

ستبغةإلىطويلةوأزجمتةطويلةسينينتقضون

نبدو.الترجماتبعضقي6بافيالرمالةهذهنقرأ

مق587شةالمببىإلىموجهةالرصالة

الأولالفوجإلىوجههاالتىتلكبعد11(،:25مل)2

.92(إارمق795سنةالمنفىإلىذهبالذى

هناكينالرب!يعياكمذيلثوبعذ،"أجيالي

أئكمالآنينفآعرفوا3.سالعينأرضكمإلى

بالمضةتطليةالخ!ثتبينآلهةبايلفيسترون

وتجولون،أمحعايهمعلىالتاشتحفلهاوالذهب

وآرتعا؟!،بخوفيالبابلئ!نينةتعبيوهي

الزهبةتدعواولابهمتتش!هواأنفآحذروا

لأ،3لهاتسجدونترونهمحين5عليكمنسئولي

داللث:قلوبكمفيقولوابل6،الآلهةهذ؟!نهافوا

04:18،2-02،41:21-طأ-6:رك!اش

.أه-13صك؟18-135:15!ز،902-؟44

تقريبا.شةأربعونالجي!.أجيادسبعة:2

.34-ة01ارق.الؤشيةالأم:3
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ورصهـ
مقكمفقلاكه7"رلتياالسجودينبغيوحذك

هء،-

يحم.يه!تموهو

بالأصنامتنخدعوالأ

نخت،والذهببالمضيماشطليةآلهةهذ؟8

علىتفدزلافهيئ،الخشتبينالئخازألمميتتها

نبدوهكذا،الريةئج!ؤو!تا9،الئكلمص

إليها.الناسىتحملهبذهبممتؤجةالآلهةهذ؟

الذهدتآلهيهممقالكهان"يسرقكلوأحيانا"9

ينهاأعطواورئما11تتزتنون".وي!اوالمضة

بالتلابحيىئرينونفثمكذيلثالقعايد-لزوافي

كماوالذهببالمض!المطليةهذ؟الخشتمبإلهة

القدأينتستملاأتهاغير12يىجالالوكاتت

تمسحون،الأرجوانبليسوتهاوحين."والسئوسي

عل!يها.الكثيضالمعبدغبارمنوجوهها

البلل!كحايهمضولجاناتدهفيالإلهتحيل13

ويصيلث"!إليهبجرمتنيقتلأنتقدرلاولكنه

الحردبيننف!تهيمذلاولكةوفأس!استيفاليمينيما

فلا،آلهةقيهاأنهاتعردتبهذأ.والتصوصي

تخافوها.

اكذيلث6ينفعلاالمكسوزالإناءأنكماا5

تهئيىفغيوئها،القعبدفيئوضغأنتعذآلهئ!م

تققل7؟وكما.اخلينالا-أقدامينكبارا

يسوقوةأنقبلالقللثإلىئجرئمقنعلىالأبوالث

تعايذهمالكهنةيحصنكذللث،الموبإلى

بنفوسكم.يطابأوبنفر!ميهثمأوبكمبهتمومو6!

ح.2:اهورفيالبابليةالديانةدمكرسالبناه:15

+الدعارةبيوت:بديلةنرجمة

.13:28اى،!ا:3ملاقالاهتراءأوالسوس؟12

.513؟3فثىربم!الأرجمان

اللصوصىيسلبيئلاومصاريموأقفالابأبوالب

يفاأكثرالسرخلهائضيئون18الآلهةهذ؟

أنتقدزلاالآلهةهذ؟وليهنلأنف!يهمئضيثوتها

ائتيالقعبل!عوارفييثلايثلها9شيثاجمنهاترى

ويأكلالد!وذشنهمث!ها،الخشراتتنخرها

دخاتينوجوههاتسؤذ02تشيهرولاثيابها،

ه،

يحطورؤوسيهااجسامهاوعلى21الحعبد
ود
تقمعوعليهاالغصافملإ،والسنونووسايرالؤطواط

فلا،آلهةهيماأنهاتجرلتبهذا22.الهررة

إلأيلمعلايزئنهاائذيوالذهب23تخافوها.

بذيلثالآيقة!عرماذؤبوةوحين.تسححوةإذا

لاوليهنثمنبأىالأشياةهذ؟الناشيشتري24

تحملؤنهافغلهاأرجللاأنوبصا!3لهااحياة

تنية،لاأنهاعلىتدلفىوهكذاأكتايخيمعلى

لالأئها26يالخيزيتشعرونيعبدوئهاوائذين

ينتتحركولا،تسقطحينذايهاينتنهف!

نأتقدزأمالوهاإذاولا،يوقفوتهاحينذايها

الأمواب"إلىكماالهداياإليهايقامون.قستقيتم

يسماالكقنةتبيعإل!ها،الممدمةوالذباثغ27

نأبدلفيملخنهتبقىمايساؤلهموتأخذ،ينها

نإحئى28والعحز.القساكينعلىيو!عوه

وأ،الطثثيسببإما*الطاهرابكيرالنسات

ب!ءه،الذبائغهذ؟تلضسالؤضعصبسبب

تخافوها.فلا،تآلهةهيئماأنهاتعرفونالأمثلإ

أكلإذاطاهرغبرالإنسانيكونتالطاهرةكير:28

-22(اا:9!)عدمبتاأولم!،11(الامحرئاطعاتا

ولذاأ!وضع18(،:اا-ا:01)اعوث!اأو

هذهفي3(.ة13ألاالبرصأ!ابهأو،3(:12الأ

إذاإلاالحبادةضعائرفعايثاركأنللإنان!كقلاالحالة
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آلهةتسمىباطلأ

ء-كلص"لأى92
المطليئالخشبهذاالهةيسممىحي-.

تفمنالنساءإنحتىوالمضه؟يالذهب

تجي!ىالآلهإهذ؟ضعابدفي"3بخدمتها!!

والقخىالمئئعرقحلوقووفمممزقةيثيالبالكهط

أماتمويعؤلونتندبون31!مكشوفةورؤوسمفم

ثتم32المثتقأدب!علىكالجالسينصآلهتهم

يساءهمليلبسواثياتهاالآلهيماهذ؟غنتنزعون

فلاأحسمنأوأحاإليهاأساعوإذا33وأولادهم

لاك!مايمافئةأوئعافحةأنالآطةهذهتستطيغ

هىكذللث34+تخلعهأوميكاتقيتمأنتستطيع

أحانذزإذا.والماكالينىتهمتأنتقدزلا

تنحيلا35،تطالبهلافهيبهي!ولمنذرا

القويتدينالضعيفتئنمذولأالمولتينإنسائا

ينالإنسانئنحيولاللأعمىالتصرترذلأ36

تتيم*إلىخينولاأرتلةترحئملا37الضيتي

المطليالخضبمنالقصنوعةالألقةفهذص؟38

الجتلينققلوعةحجارةتشيهوالمضيمايالذه!ب

فكي!93.معينييلاتصيرونتع!دوتهاوائذين

،والبابليون04حقاآلهةتح!يائهاأوتظن

يقدمونهأبكمرأوافإذا.بهايستهينوذأنفسمهم

هءصقي

النطقإلييمائعيذانينةوتطلبونباكالإلهإك

محفوظةالكهنوتيةالوظبفةكانت:النساءتخد!ه92؟

إصائيل.ثبفياناهدونللرجال

أيرنايخة:في.القديمةاللاتينيةفيهكذاةمحلى،3:

قلكتعلوقةلحبة،ممزقةثياب،الصباتفيمجولون

إسرائيلضبفيالحدادعلاماتممانت

25.:44حز؟6:"الا؟أح:14تثق

الملوكدقيممو!هكذاهوفااسرائيلإلهأما:33

،13-01:1،16:12صمارخوبخلعهم

.أ:45اش؟7:8،15،12:7بم2

و!م341.تهيقول!لهمايفهمالإلههذاوكأن

لاهذاورغم!،الحقيقةهذ؟أدكواأنفسئفيم

3"أمما-تفهمونلاإئفم،آلهيهمغنتتخفون

الطرلىعلىولمعدن"بالحبالفص!زنرن،3النسا

جمهنواحدةعايردعا3"فإنبالئخال!ليت!خرن

بملتكنلمأنهاصاجبتهاعتيرتقعهاونام

بهذهيتعفقما4(كلخبئهائفغهولمقيميها

آيهةائهاتحسيبأوتظنفكي!،باطلالإلهةص

خقا؟

فاوالصماثغالئخارصتغهاالأصنائمهذ؟45

وائذين46تكونأنصايعهايريامماإلأهيئ

ممايكونفكي!طويلايعيشونلاضنعوها

الئايهؤلاءتترذلاوهكذا47.آيهةصنعوة

وأحرلثتقغوحين8"والعازوزالز4إلألإبأئهم

لافكيص94،لإنقا؟هاالكهانيتشاوركارثة

تخلم!أنتقدزلأوهيئ،%لهةهيئماأئهاتفهم

ينأشياةهيئ"ه،كارئةأوحرلبينتفستها

أنهاقلنقروالمضإ،بالذهبتطلي!خشت!بم

هيئءآلهةماأنهاوالفلوكالأقموستئفهئم.روز

التإ.يذتصنغهاولمبثتمأيديصنغتهاأشياءبل

آلهة؟قيماأنهاترىلافمن5

علهميكاتقيمأنتقدرلاالأصنامهذ؟52

6-7.:68مزق:بتيمإلىتحن:+

)أوبال.21:4اررجابابيوناوتالكلدانيون:04

البابليينإلهلف:والمالكالسيدأيبعل(

.05:3ارر!

"ا:46اشق.يفهمونلا:!اأ

البغاءطفوسمنطفسإلىنلمبح:بالحبالبنزين:42

طقى:بالخالليبخرن.43آرحبابلفيالمكرس

العابرين.لقاءعلىالمراةياعدسحري



51؟ار!يارسالة

فيتحكم3"لأمطرا*الناستعطىأنولابلد

ه!ءلمو-!صى

،-الظلمم!نإنساناتنقذولاتخصهاقضية

تينطيراتتي4!كالغربال!شياتنفعلافهيئ

هذ؟قعابذفينارآشنعلثوإذا.واتحمماءالأرضي

وأبالذهمبالقطلىالخشتبينالقصنوعهالآلهيما

هيئأئابأنفسيهموتنجونكقنتهاتفرالمضيما

هذاو!ق55الثايىوشطالغوارض!مثلفتحزن

غذؤاولاتيكائقاليتمأنتقدزلاهيئ.كله

%لهة؟تح!ي!هاأوتظنهافكيف

الكاذبةالآلهةعجز

القطلىالخ!ثتبينالضصنوعةالآيهةوهذه56

التصوصيينأنفسهاتنجيلاوالذهببالفضيما

نأدونولباستهاويضتهاذهتهاتسرقين7"ائذين

فيباسيليمللث،8!ولهذاأنفسيهاغنتدايخغ

الزويىآلهيماينخبرصاجتةتنضع2عاليأوالمتالي

آيهةم!نخيرالتيحبفيمايحقأوبال!هذ؟.

التللثقصرفيالخشتبينوغمود،هذ؟الزويى

والقمرالشص!ى95هذ؟الزور%لهةصينخير

طاثعة.وهيئواجحهافتودي2تضيوالخوم

هبتإذاوالريحلقغإذاال!رقوكذيلث06

كلهاالأرضىتع!ربأنالغيوتمالرب،يأمررحين96

كلى2روررو

العرس!لةالنادوكذلث62بهاجمرثماتنفذفهي

22.:14ارقةمطراالناس52:

.153:6مزق:الظلممنة53

أيرثماتنقذوالغالابالجباكيتدترفئقين

توةولاشمكلاهذ؟ت!اويفلاالأصنامأما.به

نأتقدرلالأنهاآيهةتسهاألأيجمبيهذا6تم

فآعرفوا64بحثتمإلىتحسينأنولاحكفاتصدز

تحافوها.فلاآلهةهيماأنها

ذأولأالفلوكتلعنأنتقلإزلاوهيئ

السمماءفيآياتللمثئعولمحبتجترحلا66تبايىكهم

نإحئى67كالقمرئصميثولاكالشتمسيىتنيرولا

ملجألهاتجدأنتقدرلأثهاجمنهاخيرالوحوكف!

الأشكالي،ينبثكلي%لهةهيماإذا68تنفعها

تخافو!ا.فلا

خقلفيالالوزتخيفلاآكفراعبما9

الخثتبمنالمصنوعةآلهـتهمكذللث،الخيار

كعوستجأيضحاوهى07والفضهيالذهبالضطلى

ء.-صلم

وا،تخالتولاالغصافيرعلييماتحطبستالؤل!

يباستهاترىوحين71.الظلمهفيمرميكضيب

هيئماأنهاتفهد!،يتقفوالمرمز*الأرجوانيجمن

الاوديأكلها2أشياذاتهاهيئإئهاحتى.آيهة

الرجليكونوهكذا72الأرضيىفيعاراوتصير

الآلهههذ؟ينأفضلتهصنتملاائذيالضديق

العايى.يننفستةتحفألأ"نةالكاثتبه

المرمر.:اليونانيالنمىفيةالأرجوانالقرمز71:

59!.:3نشرج



يونانىدانيال

المقذمة

السبعين!ة:الاختلافبعضيختلفانشكلينفيدانياللكتاباليونانيالنصإليناوصل

الآرامية.فيولاالعبريةفينجدهالامفاطعثلاثةفيتضمنالنصأ!ا.تيودوسيونوترجمة

عزبىيا،صلاة:هما3()فدانيالخبرفيأقحمالجتورجيينفصينافيولالمفطعيشمل

ائذيدانيالاسمإلا،دانيالبكتابيربطهمافلااالآخرانالمقطعانأما.الثلاثةالفتيانونشيد

والتنين.بالقصةفيكبيروهوآخرودوزاصغير،وهوسوسنةحياةفيدوزالعب

صرياصلاة

وهماللهيبوممطيتممث!ونفكانوا"32

وستطغرزياووق!25!وياركوتهالرب"يستبحون

الزبلىأيهاأنت"مبازك26:هكذاوصلىالنايى

الاهورإلىويتحذآشمكثليختيأبائناإله

لنا،صنضتآما-جميعفيعادلا!هلانلى27

وجميئمستقيمةوفئقلثصا؟قةكلهاأعمالث

تجقئتمافيبالخقحكضت28خقأحكايك

الفقذستيماآباينامدينهوعلىعقيناشترجمنعقينا

وءص5رو،

بالخقهذاكلعليناجلثت،اجل.اورشليم

حئىوأثفناخطثنافإئا92خطايانابستبوالغدلي

ولد)24-45(عزرباصلاةإيناوصلت:3024

23آبينأقحميونافينصفي09(46-)آاثلائةالفيان

الآراى.النصمن24رآ

33.:9ر!!حةعادللأنك27:

.7:أنح،-95:1213اشد،ق:03

شمغنا!وما03شي:كلفيأذتننا،غنلثآبتغذنا

أوصيئناكمايهاولوعمفنا،نحفطهاولملؤصاياك

وجميغعقيناتجقئتماجميع31لا"خيرلكان

إلىفأستمتنا32حقيحكمضنغتهيناصتضتما

قيلؤوإلىمبجضينوكفابىأتقه9أعداأيدي

لن+والآنكئهاالأرضيعلىماوأسوأ،ظالم

نحنوالعارالجريبنالجقأنتعذأفواهناتفتغ

جمبئعثاتتخلفلا4غ.لثال!مماجدينجمبادك

ضناغهذكتنففىولافيسملثإكرائاالاوام

لإبراهتمإكرائازحقتكيئالاصتنزغ3

يدي!يلثوتعقولتعبدكوإسخقخليللث*

بابلملكنجرخذنصر،أولأهوةظالمملك32:

أنطيوخسأبضاوهوا(ت1:1،2:1،3)دا

.(خ7:25)داابيفانيوس

-؟25:7أ!41:8،2اشر!خليلكإبراهبم35:

23.:2خ!



3153()يونافيد)نيال

كئجويمتستفمئكيرأثلثوغذتفمائذين36

!رناد!.البحرشاطئيعلى!وكالرمل3الممما

كلفياليومودتفناغدداالشعولبأقلرلثيا

لاالرمالزهذاوفي38خطاياناي!تتبالأرفي

ذبيخةولامحرقةلا،قائاولانبيولالنارش!ى

ينقرل!موصعلناولأبخور،ولاتقلإقةولأ

بقلبمحئنماك93،يىضاكينناكأماتلثالتواكير

كفحرقابفأمتفنا،ئتواجمغإورو2ءئنستجتي

ال!مال!الخيرافيوكآلاب04والئيرال!اليهباشي

ترضتلثحئىأماظثاليوتمدبيختناففتكنهكذا

نحنوالآدن41عتيلثالمتيهلينتخئبلأفأنت

نيوجقلثوتبتني42وتئقيلثتلوبنابكلتتتعلث

بحسبعايفنابلأقلنائخيثفلاالضلا؟،

حتبعلى3(وأنمذنا.رحقيلثكزرأفيلث

"-.!

ايهالإصئملثالضجذواعطالعجيت!أعمايلث

جمبادكنحنأروناالذينجميعلتخحلا"الرتب،

وخطنمآفيدأركلينوأحرشفم،المساوئ

أتلثصغقموا45الجرئ"،ولتفخففئمتؤتفم

كلفيالمتحاوحذكالإلهالرب،أنت

المسكوتيمالا.

الأتونفيكأر

المتيانألقواائذينالتيلثامخازالرما46

وبقاياوالزفتيبالنف!يويدوتهالأترد!فيالئلاف

قوناللهيبفآزتقغ47ءالكرموقضبال!القطن

وأحرنوأشد48فيراخماوأربعينيسعاالأتوني

9"أماالأتودزحزلكانواائذينالبابلئين

.22:17تكرخ:كالرمل:36

.35:26،04:15مزق:44

22.:25خرربم54:

ملاذتزك.أذىأصاتفمفاغرزباأصحا!ث

،ءصص+لم

غنهمالنارلهيحتوطردالاتودأدايخلإلىل!الر

فم،الألمتولإوستطتهحتبايىدةريحاوجغل05

واص!ؤخزايخهاينأصاتهمفاالمتيانالنارتمسى

.أذى

الثلاثةالفتياننشيد

واحديفماللةالثلاثةالمتيانضبغ1

قائلين:،الأيرلوفيفيوهم،وبازية

أبائناإلةالرب!أيهاأذتئبازك52

ألاهويى.إلىوترتمغأشملثييحقد

القاوسالمجاآسثملثمبازك

هويى.2الاإلىولترتمغليحقذ

القاوسيالمجيدهيكيلثفيأذتمبازك53

الذهور.إلىومقخاوبسبح

كلءع!لم

الئلوكيعرشلثفيأذتئبازذ"

.الايههويىهإلى.4ومنعاليبربسح

،صءمح!ء

الأعمان.الناظرأيهاأنتمبازك

الأبد.إلىوضمخذائسئخايتكن

ال!حما2ققلثفيأنتضبازك56

الا،هور.إلىوممحدومس!بح

الزلتكيبا،الزلتمخلوقابجميغيا5

!ه.الا!هوليإلىوقخدييما!تئحييما

الربأكيبا،السئماواثأئئها5

الذهور.إلىوتخدوةصتبحوة

الرئصبايىكوا،الرلثقلائكةيا95

هويى.الد2إلىوقجدوةصتمحوة

22.:153مزرج57:

:المياه148:2،40مزرج:5806-
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ا!اه

:61

الماه

3(نيبونا)لنيادا

الزلتباكي2ال!مافوقالمياه2جمبعبا06

.الدهويى،إلىومجدي!سئحييما

الرلثباكيالرتجثل!جميغ2با

.الاهويى!6إلىوقجدييماستتحي!

الرلثبايىكاوالقمرالش!ص!أيها62

الذهويى.إلىوضخداةستئحاة

الردثباكيال!ممماءنجوميا63

الذهويى!،إلىوقخدي!ستئحيه

الرلصكيبا،والأنداءالأمطايىجصرتيا64

الذهويى.إكوتخدي!ستئحييما

الرلثباكيالريا!ءجميغيا5

الد،هويىإلىوتجديهسمئحييما

الرلث،باركاوالخرالتارأتها66

الدوهورإلىوتخداةستمحاة

الرل!باركاوالحزالمردأتها67

الآ!هويى.إلىوقخداكلستمحاة

الرل!باركا،والجلياالئدىأيها68

هويى.2ألاإلىوضخداةشئحاة

الرل!باركاوالتردالخقاأيها96

الا!هويى.إلىوتخداةستئحاة

الر!باركا،والثفبئالضقيغأيها.

الا"هويى.إلىوقحداةستتحاة

الزلثباركاوالنهارالليلأيها71

الد!هويى.إلى4وتخداستئحاة

الرلثباركا،والنهلمةالئورأتها72

الدهور.إلىومحداوسححاة

الرل!باكيوالسئدبالبروقأيتها73

توىكلالربتباركتتض!يفالمخطوطاتبعض

الد!هويى.إلىوشخديهستئحيه

الردثالأرض!يئبايىفي74

الا،هويى.إلىولتمخذةيتسئخه

الرلثباكي4والتلاالمجبالاأئتها!7

الا،هويى.إلىومحدييماص!ئحييما

الربل!باكيالأرضيىتباتابجهيغ2يا7

الذهويى.إلىوقجديهستتحييما

الرلثباكيالتنابيغأيئها77

الإهويى.إلىومحدييماسمعحييما

الرل!باكىوالأخيارالبحارأيتها78

الذهويى.إلىوخدي!سمتحييما

الربثكيباالمياهوحيواناتالحيتانأئتها97

الاهويى.إلىوتخدي!متتحييما

الرلثباكي3السمماطيويىجميغيا.

الادهويى.إلىوقجديهستتحيه

الز!كيباوالتهايمصالوحوشيىجمبغيا

هور،.الد2إلىوج!دييماستئحييما

الرلتبالبكواالبئترتنييا82

هور.الاإلىومخدوةستحوة

الرلثباركوااسيرائيلتنييا83

الذهويى.إلىوتخدوةستمحوة

الردتبايىكواالربءكهتةيا84

الذهويى.إلىوشخدوةشئحوة

الرل!بايىكوأالل!جمباديا!8

هور.الاإلىوخدوةستثحوة

الرس!-باركواالفديقينأرواخيا8

هويى.الاإلىومجدوةشححوة

.481:3مزرج:62-63
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31155و3(نييونا)لنيادا

بايىكواالقلودبوالمتواضعوالقذيسونأيها87

الردث

الاهور.إلىوتجدطسمححو

الرلثباركواوميشائيلوعززياحنئيايا

الد!ور.إلىوتجدوةمنححوة

الأمواتعالمصمقأنقذنالأنه

الموبسملطةينوختضنا

المضطرماللهيبصوستطينوتخانا

الئايى.وشطينوآنت!ثلنا

صايحلأنهالرلثإحتدوا

!م.رحقتهالأبل!إلىلأن

الردثجمبابجميغيا.

الآيهه،إلةباركوا

وآحقدوةصتبحوة

ع!رحمتهالأبدإلىلأن

وقاتمفآثذقشى:ين!ثيدونالقللثفتمغهم99

يمح!ركة.

جمال!وسنة

آسئمهزجلبابلفيوكان13

جثقثا،آثتة"سومتةآسثفهاآمرأةترؤخ02يوياقيئم

الردث.مخاقهفيوتعي!ث!اجاجميلةوكانت

شريغةبحسصبآئنتهمافرئيابازيزأبواهاوكان3

لهوكاشما،جةاغنيايوياقيموكان4،موسى

كانلأنهإلييمااليهودفيهايجتمعدار؟تجاهحديقةو

شتيخال!الستنيمايللثفيواقيم5.جمحاأوجههم

الرب!تاكائذينينوفماالث!دبفيققص!يا

.اخ:601مزرخ98:

وئضاهشييوفي!مقبايلينال!ثرجاء:فيهم

وكانا6.يذبزونهلملاوهمالثئدبمديرييحسبون

صاجبكلفيأتيهحابوياقيتمدايىإلىيتردداب

.ذعوى

وتتمش!ىالظهرجمندتدخلسومسنةوكانت7

فكان8،ال!ثئصبتنضرلتأنتعذالحديقيمافي

بهافتؤثعا،تتقش!ىيومكليريايهاال!ثئيخالإ

غنأعمنهماوصرفاغققيهماالمثدالوةفأفستذب9

العابتة،اللهأحكاتمويتذكرايخظرايثلاال!سماء

أخذفمائكاشي!ولميها،كلافما.اشئج!

كش!ينآسئتخيانهماقي"يسوستثةيحتيماالآخر

يومكلوكانا12مضاتجغيهاقيوزيخباقواهما

تنظراها.ل!يبآجيهاديترقبايها

الي"تنضحرلث:أحذهماقاذبوإءوذات13

ثئما4وأفترقافخرجا،الغداء"ساعةفأنهابيوينا

وأحإهمافستأل،الموصحصإلىورتجعاآنقلبا

بهواهما،فآغترفا،رجوجمإس!ببعنالآخر

تجتمعاأنفيإيمكنهماوقؤعلىمغاوآتفقا

خلؤ؟.علىمغها

سوسنةإغراءيحاولانالقاضيان

أحدفئالمناشآ.اليوتمينتطرانيوكانا

ت!فغلأنآعتادتكماسئوستنةدخقتالأئامص

نأوأرادت،فاقطجاريتالبومغهاقبلوماأمحى

يكنولم16،حركانلأنهالحديفيمافيتغتم!ل

تترقبايها.اأختبأالقذالطال!ثميخال!إلأفناكأحذ

وعطوربزيت"ائيياني:للجاريتينيفقالت17

؟،??ء

اغت!لاناريدلانيالحديق!بالتواغيقا

.2"136ر!مز:09
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أغققتاأمرتهما:كماالجاريتالبفقعتمب18

لتأتياال!تريالبالبمنوخرجتاالحديق!أبوالت

المثئيخيزأنتعلماولم،س!وستنةطتثهبما

.هناكمختبئالط

-.صفلما91
الثميخال!نقضنالجالييتافيحرتجب

وقالا:شوس!نةعلىوقخماصتخبأهمامن

نحنأحا،يراناولا،مغلقةالحديقيما03"أبوال!

وإلأ21نرياكمامعناوكولمتفوافقحنابلثمولعالط

غنلضالجايىيتينصحرفبأطاعقيلثف!نشقا

سموسمنةفننهذث022((مغلثكانبشالبيتنقردي

مافعف!ثقإن،معكماليحيقة"لا:وقاتت

لموإن،الرنىبسبب"يسطرنيفالموترتطلبالب

ليخيرولكين23أيديكمامنأنخولن،أفعل

ينتزيئةضعحيةأيديكماقيأغئمأفعللاأن

ص!وستنةوضرخت34الرب"".أماتمأخطاأن

تتهمايهاعقيهاالعث!يخالبدضرخ،عظيميصوت

6"5أ25
الحديقيما.ابوالتوفتغاحاهماوسرغ

ه،

الحدلقةفيالصراخالتمتاهلصصفلما26
ص-ص.-سيع

يسموصتنةحدتمايترواالسريالبالبينؤتبوا

?كل
لملإنهحذاالعبياخجلال!ئ!جخالبتكلتمولثا27

سئوس!ئة.علىالقوليهذايثلقطيك!ل

سوسنةعلىيث!كدانالقاضيان

صءس.28

تيبفيالشع!باجتقغلماالغل!وي

يضمرالطوهماالشيخال!جاء92يوياقيمروجها

ال!ث!دب:أماتموقالا03هايئهيكاسئوستنةعلىالثفر

يثحبسموستنةيوياقيتميزوتج!يأفيتنأأرسيلوا

،25:01ر!لا:يتظرفيالموت:13022

.4-ه:8يو؟22:22تث

.93:9تكقتالربأمامأخطأ:23

وتجؤهاوؤاياهاهيئفأتت31فأرس!لوا.جنماإ.

القيئ!خستتةسئوستنةوكاتتأقايىبها،وجميع

-يغوالججال!وكان32القنطر.وجعيلة

وجههائكثت!أنالفاجرال!هذاتفأمر،وجقها

ائذينوجميغأهفهاوكان033جمايهاينييشمعا

.تبكونتعرفوتها

ووضعاالمئمعبوشطفيالشيخال!فقاتم34

لت!ثئكوايها،،سؤسئنةرأسعلىأيديهما

بايهية،وهيئالماء،إلىتطرهافرققت5

الزب2.علىقلبهابكلمتيهقةكاتتلأنها

ى-صمه

الحديق!فينئمشى"كنا:الشيخالطفقال-36

جاريتالبومغهادحقتالمرأ؟يهذص؟فإذا،وحدنا

الجاريتينيضرقبئمالحدبقيماأبوالتوأغققت

معاوآضجعامختبئاكانشالتفجاةها37

رأينافلماالحديقإ،ينزاوتةفيتحنوكنا38

فحاؤئنا-أن93،متعايقينيوزأيناهماأسرغناال!ثر

جمثا،أقوىكانلأنةتسنطعهفيمال!ثئاب"ئص!ك

القرأةهذه."وأماهارباوفرالأبوال!ففتح

نأفأبت41السالثكنيوسائناهاعقيهافقتضنا

الجماغةفصذقتهما،يهنشقامماهذا،تخبرنا

علىوح!صمواال!مثدبفيوقاضيالبضتيخالزلأئفما

بالمولب.س!وستنة

سوسنةينقذدانيالى

ص،ير،فضر.ص42 وقالت:عظيمبصوتسوسنهحت
كلص!"ءص46

وتعرفالخفايا*ترىانتالازليئالإله،ايها

هذينأنتعر!ثأنت43يكونأنتبلشي:كل

.24:14قلا،3:

!-1315ة33مزق:الضاياقىىأت:2،

.4:13عب؟15:11أم
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أمولتأذاو!ا،بالزوليعليئثتهداالقاضتيني

(1.علىآفتريايماشيئاأصتغلملأنيبزيئة

كا!وحين45صلاتهاالربو4"ف!تيئ

شالبفيمقدس!اروحاإلتهأئارالموبإلىئساق

"أنا:عظبمبصوب6"فقمرخدانباذ"آسمة

إلي!فآلتقت47المرأ؟دا.هذ؟دمينتري:

ائذيالكلامحذامعنى"ما:وقآلواكلهال!ثتدب

"ما:وتالوس!طهمفي4دانيا8"!قف؟"قلنه

علتحكمونكيف،إسرائيلتنيياأغباكم

الأمز.وتتخفقواتفخصواأندونإصائبلث!آئرأ؟

الرجلمنهذلنلأنالمضاءصموضعإلم!عودوا94

كلهال!ثمغ!فاسرغ05أ.زورشهادةشتهدا

الشميخال!فقال.المحكمةتعقاخيثإلم!ورخغ

فهلم.ال!ثميوخ!جكقةالله"أعطاك:يدانياك

فقاؤ051كابكلايلثتعنيماوأفهضناتيتناأخيس!

تعفيىغنتعضفما"قرقوفما:يلثسدبدانياذ

الآخرعنالواجاآفترن2!فلما.أسألهما"وأنا

!ءص

فيالمعيق"ايها:لهوتاذاخذهمادانياذدعا

آزتكئمتائتىخطاياكعلى،جوائاستعطيال!مئر

ه!صص

علىوخملتصبالظلمقضيتحين53قبلين

لا:تاكوالله،المجرمينوأطقفت2الأبريا

كنحتإن،فالآن54،*والنقيالمريةتقتل

رأيتفماشححرةأييماتدتتفلحقارأبتفما

5"فقاك((0البطقة"تدت:فقاك،"يتداعبالق

زأشلث،علىيهذكليكف!تقط"كذئت:دانيال

((.شطرينتشمقلثأنملاكهأقرفالته

.-4:5.5:1114دارخ:دايالحكةة45

.23:7خرق:53

وأمرجان!االأولالقاضيدانيال6!فأبعد

تسلين"أنت:تهفقاكالآخرإلييمافأقتل

وأفستذ4اتجماافتتلث.تهوذاتسلينلاكنعان

تناقيمغتصتعالبكنئماهكذا57،قلتلثالهوى

أمافيجاريانكما.ينكمايخفنكن،اشرائيل

فجوزكما.تحتيئفمتهوذاآئتةالمرأةهذ؟

رأيتهماشخرةأئيماتحتآليقلفالآن5

فقال95،"الس!نديانيماتحت":فقال.((يتداعبالط

فس!قط،كذئمتأيفعا"وأذت4:دانياله

وي!د؟وايفاللهفملاك،رأيلثعلىيهذبلث

ئهيككما،،وهكذا،شتطرينيييقطغلثستيف

!ه

عظيمبصوتكلهالخفعفضرخ06

وقاموا61،"ترجوتهاثذينمخئمناللةوبازكوا

كلايميندانياذأئضتأنتعذالمثميخينعلى

كمابهمافضتعوا،بالرويىثتهداأنفمافيهما

شريغةفيبماغقلا62بالقري!تصتعاأنتؤيا

ذيلثفيالركيالذتمونخوادتلوهما،موسى

فيجلوآمرأتهلمجفمياالرل!فستتغ63"اليوم

لملأنهأقربايهاوكلزخيهايوباقبتممغآئتيهقا

قبيح.شيءفيها6يوتجذ

الويمذلكمينالش!ع!بجمنذ3دانياوغظم4

تعد.فا

والتنينبال

بالالإلهكهنةدانيال

إلىوآنضماسطواجالمللثؤدوفيئ14

17!7"مز06:رج

.12-91:61ر!تث:؟62-6



41(فييونا)لنيادا158

فعاشن2.ضفكةالفايىسي!كوزشنوأخذ،آبائيما

جميغقونأكرمهائذيالقيلثبرفقيمادانيالا

امئمهضتمبايللأهكموكانأصدقائيما.

مققناطيرسيتةيومكللهينمقونبا،*،

وكان".النبيذوينطارا"ينشاةوأرتعينالس!س!ذ

له،فيسخذيومكلوينطلق،بالأيعئذالملك

ؤحده.لإله!ت!ححافكان3داياأتا

تسحالا"يماذا:دانياكالميلثفسأك5

أصناماأعبدلا"لأني:4دانياأجال!؟"اطيبا

خالقالحيئالإلةبل"،الأيديص!نعتها

كلعلىالم!ئلطانلهاثذجماك!والأرضيىالصماوإب

نأ"أتي!:القللثتهفقاك06((حتيكايؤ

يأكلكمترىأولاخئا،إلفاليح!بالأ

وتاك:دانيالفضجلث7؟"يومكلويشرل!

الطينينضنمفهذا،الفيلثأيهاتصسل"لا

ولمقمايأكللموهؤ،بالنحاسالضطليئ

وقاككهتتهودعاالقللثدغصمت8يشرلث*"

نقدمهمايأكلائذيقنليتقولوالم"إن:لهم

يأكلبالأأنئثئتموإن،تموتون،باليلإل!

علىتجلألتنهفيدانيالايموتاثتقدمالبهذ؟

كمالي"ييكن:يلقيلثدانيا،فقاك9".بال

غداما،كاهئاستبعينباليكقطوكان.،ئئت

.والأولاذءالئسا

بالي،تعبل!إلى3ودانياالقللثوجاء01

مق558سنةفا!سعرشاعتلى:كورش:1401

.ا:اعزرج.055سنةمادايمملكةعلىواضولى

الرئييقالإله،مردوكأصماءأحد:بعل()أوبال؟3

44.:2،51!ههار؟أة46اشق.بابل

؟902-:44اشرض!:الأيديصنعنهاأصنائا:5

الماءخلقالذى4-115:80مز،3-ه:01ار

-افئ-ننمئز!تنحن"ها:بالىكهتةفقال

صصءصءو"

لأكلظالأ!ةصضعالميلثايهاوانصت،صالخارج

!قيسوأختئمالبال!أغلتيثمالخمرصوأمزجالمائذ؟

اق4لم!ش!أ)!أإن،اغاترجحوحين".بخاتملث

تمول!خوإلافىتو،فإئايثي!كلأكلبالأ

كهتة-وأستخف12عقينا".أفترىاتذي3دانيا

،،الما/فدهحتضتعواكانوالأئهمبالأمربالى

كل\ويأكلونيومءكلجمنهيدخلونخعئاترخلأ

بمنر،".!.ا01:شي

الأطينهالميلثوضعالكهتةخرقيفلما13

وزلث!وة-يرعادنأتوا،خذتهو3دانيانأتر،1،يبالي

..دنم3ؤجكهو،لأكأالقيلثيخضرةكفيماالقيكلفي

عقيإ+بخاتبموختمواالبالتوأغققواخرجوا

الليدة0تدلتفيالكهنة5فجا"اوأتضرفوا!الضيدر

س،3و%ولاذهنم4وفمونشاهم،كعادييمالقعتدإلى

..!:ء.شي-كلويشربوافأكلوا

الئغبدإلى.الغدتفيوذهتالمللثوبكر16

"الخواتئم"هل:الميأفقال،معه4ودانيا

أيفا،سبايصه"هيئأجالتدانياذ؟لايا،سايفة

الميلب0تظرالأبواب4فيخمبولما17((0القيلث

.ا""عظبنم:4عابصولتفهتصالفايىغهالمائذهإلى

وص5

فيلذدا،يخثبىولاإلهخقاأنت،3*باياانت

اا؟ايةوقال3الميل!وأمعم!ل!دانيالففمحلط18

اليلاطانظر،داخلإلىتدخلأن"قبل

لا،1،14:91،22:أتكرخ:والأرض

-أ51:6اش(146:6مز؟2:11أخ2

32-33.؟2داق؟7

.6:18داق:،1

.؟.86؟مزقةبالياأنتعظيمة17
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"إئي:القيلثأفقاك09"الآتايىهذ؟إلىوكرث

وغمسب02وأولاد((ونساءرجالآثارأرى

ونبمايهيمالكهت!علىوقتض!،المحيلث

يدخلونائتيالخفيةالأبوالتفأزوو،وأولأ؟هم

،المائدةعلىماويأكلونليلبما،كليها

ائذيدأنياكإلىبالأوأسلمالقللثفقتق!م31

وهيتهله.الصتتم!حطتم

الثنينيقتلداليال

4ص

فيالبابليونتعحاهعظيمتنينوكان22

تقوذهل":لدانياكالقيلثفقاك023همدشيهم

فآشحذخيئإنه،نحاس!أيضاهوالإلةهذاإن"

إلهيللزلتإلأأسحا"لا:4دانيافقاك21!،آلم99

المللثأيهاوأشت،الخىالإلهوحدةلأنه

عصاأ.ولاشيؤبلاالتئينفأقتلليإسقغ

فأخذ26ئريذ".ما"للث:القيلثففاك25

وضتعمغاوط!خهااوشتغروشخفافيفتادانبا،إ.

الئنين،فأكلها،التئزف!اصقيووضعهاأتراضا

ئأ"ائظروا:يلبابليين3دانيافقاك،نألثق

".ءتعبدونثي2

غضبوأجرىبمابابلأهلس!معفلما127

الميلث"صاز:وقالواالملكعلىوأجتمعواجد"ا

((.الكهنةوذتحالتئينوقتلبالاقخطتم،"تهوب"لا

إليناأصيئم9:تهوفالوأال!ميلثإلىوجا"ووا2لم

رآهمفلما092وعيالل!"أنتقتفناكوإلآرانيالص

إليهمدانياكئسمفتمأنإلىآضطرثائرينالقللث.

.أ-46:2أشق:22/

.6:17داق31:/

8-9.:9،459-.ا:9:11،27مزرخ3:لا!

.أئامسيتةهناكوتركوةالأسوبجمثفيفألقوة3

يومكللهايلقىأسودسمبغةالحثفيوكان

يلقفمصاليومذيلثفيأما32،"ونعحتالإغبدالط

دإياك.تفترشلكيشي:لها

الأسودجبمنينجودايال

يهوذا.أرضيفيالتبيحضقوقوكان33

وعا!فيالخبزفتالتمغهوجعلطبيخا.فطبخ

فقال34.للحضادينيحملهالحقلإلىوآنطلق

ائذيالغذاء"إحمل:يخبقونالرلتملاك

!.الأسوبجثفيدانياكإلىبابلإلىمعك

أعر!تولاقطبابلرأي!ث"ما:حبقولقفقال35

خبقونالزل!ملاكفأخذ036"سئديياالحب

بابلفيوؤضحغهرأميهب!ثتغروحملهءالريحيممرعه

قاك:خبقوقفقزخ37الأسود.جثجمنذ

"،القةطثأرس!تةإتذيالغذاءهذا،"دأنباذ

خذئمتوممااللهيا"ذكرتي:4دانيافقال38

ورذ"فأكل4دانياوتام093"يجحونل!"ائذين

ت!يحيما.إلىحالأخبفونالرلثملاك

علىيبكيالملل!جاءصالماجصاليوموفي04

دانياذفرأىونظرالحثينفدنا،دانياك

وقاذ:عاليبصوتفقت!41هناكجال!ا

إلآولادانياذإلهالربلآأيهاأنت"عظيم

وألقىالح!ثيندانياكوأخرخ42!".غيرك

حالاالأسودفآفترستثهمللقلاقيبهستغواأئذين

أمماقه/!ه،

.27-28،6:28ة3داق:؟4

.2425-ء6داق:2،



الأولالمكابيين

المقذمة

لأخيرد4"ايربرنجاثافي3ثمالرئيسالبطلليهوذاأعطيإلذياللقبإلىالمكابيينكنايىعنوانيرجع

عليغ.كا!اتلؤكءفرضهالذيالنظامعلىثارواحيناليهوفىيالشعبقصةيجسئدونوهم؟وحمعان

البرابمسلؤقمن:فهمالملوكأما.بسورياأنطاكيةفيوالمالكونالكبيرالإسكندرخلفاء،السلوقيون

،ه!نا!نيأورطيو!حس)175-1164،ابيفاليوسالرابمانطيوخسقم(،175)187-

كاوأنجيرا-145(015)بالاسإسكئدر،(515-)162الأولديمزيوس،(162-لاأ6!ا)

)145-2.4-اأالسادسوانطموخس-138(،)145الثانيديمتريوسالمتنافانالملكان

بينالواذبةالحفبةيغطيوهو،ضاععبريأصلعنيونانيةترجمةهوالأولالمكابيينكحاب

،.السلوقيينوخلفاثهبالبيرالمقبالمقدونيالإسكندرحبهميذكر.قم134و175سنة
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ايونانيون.يكنهاالتى(البوم)تركياالصغرىآسيا
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علىوأستؤلمط،كئيرةحروتاشتنثيم02ك!اته

الملوفيينالكثيروقتل،متعافىةحصودط

،،ء-،ءص

بعدامةواجتاخ،الارصائاصيإلىوأجتاز3

-ص-،،?
ناعتز.إليهاستسلمواالجميعإنحتى،اقي

جاا3لاقوجيثئافحهز4قلحهالطموحوملأ!ييما

نأعلىملوكهاوأجتروبلدائاش!عوتاوأخضغ

الجزئة.تدقوا

وأخس!الإسكنذرقرصذلكوتعذ5

تهالموالينرجاي!يهبازفأستدغى6بالموب

4صت

تمقتهتهفقستتم،جم!باةمنذمغهنشاوأوالذين

آثتتيأتمكان،ماتوحين7.وفاييماقبلتيتهمص

شتئتمموتإ*وتعد8.صالحكمينسنةعشئرة

المملكه.ينجضتهرجايهينواحدكلفى

فكثرب،طويتةشنينتعذةوئ!وةهؤوحكمها أص

الأرضي.فياالثئرور

أبيفايخوسأنطيوض

7-17(ة4كأ)2

أسفةشيريرزخلينفمفخرقيا

آبنوهؤبأبيفانيوسىالمفبأنطيوخس!*

رومة،فيزهيتةكانأنبعدالمئيلثأنطيوخم!

والسمايعيماالمثهال!نةفيانطاكتةعلىوققلث

اليوناني.تملكةين"والثلاثين

اشرائيلأرضيفيظهرالأئامصيلكوفي"

فكيانت.مملكثهقزادهاقت!مالإسكندر،موتبعد8:

للسلوتيين(إيران،الرأفدينبلاد،آسيا)موريافياللطة

بن)بطيموسللاجيين!رفي(.وخلفاؤه)ملوتس

ثم،للاجيينأولأفلطينأعطيت(.وخلفاؤهلاجوس

مق891صنةلذ.وال!لويوناللاجيرنعلهاتازع

اللوقين.حكمإلىاضلت

ابنهسلمالذىالثاكافطيوخى:أطوخر؟15"

افاميةمعاهدةبموجبللرومانرهينةابيفانيوساظبوخ!:

تعف!هموقاك،كثيرينفضللواأشرار3يىجا

4صصس

حؤلنا،الاتمصمغنتحالف"تعالوا:لتعضي

.((المصائبعقيأتوالتعنهمآنقصفنامنذنناقي

جماغةإنحئى13القولييهذاكثيرونفآتتمع12

جمنهوآققسواالميلثإلىوذقبواتحمسواينهم

ص.الأممسبميةتقاليدبممارس!لهمالسمماح

اورشليتمفيتلغبئا!فتتوا14.يذيلثلفمفستمغ

ستثروحاؤلوا15.الأقمصيللثتقاليلإحبعلى

الرب2مغالمقاسنالغهذبذلثفخا-نوا"ختايهم

4ء

باعماليوقامواالاتمصييللثوانذتجوا،إلهيم

الزلث.شريعةحرقئ!ا

!رعلىجمهجمأنطيوخس

تملكييما،أركانأنطيوخسىوطدولما16

أيضحا.عليهاملكاليكونمضراحتلالعلعزم

وفرسانوفيلةومركباتتجراربجيشفزخفت17

كل?ص4
مييهها،بطلماوس!يمحازبها8عظيمواسطولى

قتلىوسقطوجه!ينوهرلتتطيماوص!فآرش!

أنطيوخ!ىوآستولى91.يىجايهينكثيرون

وسصقبوامفرفيالحصينيماالمانيعلىوجيشه

.كثرةغنائتم

افيكلىيسلبأنطيوخس

فيرتجغ،جمضرأنطبوخسىأحتلوتعذما02

:137سنة.آخرينرهاثنأيفماسم.م(ق)188

منبدءاالنواتالمكابيينسفريحب.بمق175:أي

.مق312سنةالأولتثرينمنايالأولسلوتى

ومالرياضيةالألعابيمارسونكانوا:ملعئانجوا:14

.ةعرا

.143سنة.اخ!8؟7أكوررخ:ختانهمسز:15

-مق961يفخر:أكط
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أرضإلىواتحهوالأربعينوالثايثةالمئةالس!نة

لم،

ودخل21تجزاريجيشيواورشليتمإسرائيل

الذقبمذتغوأخذبآعيزاقيالرلتهيكل

خبزومائدة22أدواتهصجميعمعوالشمعدان

والقجايروالالاسابالخمروتسايهبالئقدتيما

الريناتوجميعوالأكاليلوالججالبالذهيية

أيضاوأخذ23!.الهيكلواجهيمافيالمذفة

ينوخذةوماالثميتةوالآنخةوالذهتالمضة

له!كلدءص

كلهخهذاانطيوأخذ24:الذفيتيماالكنوفي

وتكلمالقتلينأكثربعدمما،مصلكتيماإلىوعاد

في-عظيمةضناحةفكاتت25اليهبرياء.يفنتهى

اىاثيل.أرفيكل

تو-ص
والضيوخوسا:الزوانتخت26

والمتبانيةالفتيابغزائئموخازت

النساء.4تجماوته!ت

يحايإثترثيعرييكلوأخذ

خدرها.فيتنوحعروسيكل

علىخرئاترلرتتالأرض!إنحى38

شكايها،

.العار"غالاهمجميعاتعقوقيوتي!ت

أورشلبمقلعةنجاء

24-26(ةهمك)2

أنطيوخسىالميلث-أرستلسنتينيوتعذ92

الى2فجا،تهوذامالطالىالجزئيماجبا؟رئي!

،صءص!،4

وخاطت03كبيرجيشيراسعلىاورشليتم

وثقواإنفاالنهاهر،فيمسايميكلامس!كاتها

فيهاوأنركفجأةالمدينةعلىآنقفىحئىبيما

2-11-اتهمك2رجت21-28

أض!لااوتغدما031شعيهاينكثبراوقتلالخرالت

بيوتهاوهذتمالنارفيهاأشقلالمدينةغنائتم

والأولا!التسماةوجيحثئههؤوستتى32وأسوازها

القوالثي.علىوآست!توا

كل+عظسفماءاكلصداكل-ا!كل33
تابقا-سورودمدين!يبحولم

لهم.حص!ئاحصئاوجعلوهامن!عهوأبراخا

الأشرار،الغرداءينقوماهناكأسكنها34
هـو

والمؤوتة،السلاخوخرنوا35ف!يهافتخضنوا

كلص،ص
هأك،وضعوها،اورشليتمغنائمجمعواوعندما

*31اسرائبلتنيعلىدايماخطراصارواوبذلث

المقلأسللهيكلوتكضئا36

اشراثيل.علىئستمراوخطرا

الهيكلخوكالأبرياءدتمستفكوا37

المقذشالمكانوتحسوا

ءورصاصأ*ه5م8
فسكن!اهلهاهردتورسليمومن

؟،؟--لا،2الغربا

-!،فهخروهاا9ئنائهاصازتوغريبة

موجدثئا.صازهيكفها93

مناحة،صارتوأعيادها

قذمبماإلىتحتؤتتفيهاالسئببوأئام

ها،جمزآزبراءلإلى

،د

لها،ذصازتجلإهاوقذز04

زوغئها،وآنقلتت

ءشا-.مكاتتهاآنخقضحتالحضبفبوإلى

اليهوديةالديانةيمنعأنطيوخس

31-+-.1(أ-ا6:مك)2

ز!بهاياجميغلاأنطوخصىالمللثأصص11
ومرص

48-7.94:املرجت22
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كلافتترذ2واحذأشعئايكونوايأنقم!جيما

كلهاتم11فأطاغب.تذقييماشريعةينهمواحد

إيرانيلتنيينكثيرينإنبل43الأمرهذا

تحفظواولمللأصنامصوذبحواالمللببدينعملوا

فذئسوةال!ئسبتقاليذ

تص!لم(4

فيرس!ل!ايديعلىتلاغاالميلثوزغ3

ءو،

بآتباجممكاتهايأمروفييماتهوذاومالإاورشليتم

تقديموبعذم45البلادفيالغرباءصشرائع

لاوألن.الهيكلفيالخمروسكيبالغحرقالت

يذتسواوأن46والأعيادالس!ببتقاليذئمارسوا

وأن47،تداساتهنفييماوماالمقدسالمكان

ويذبحوايلأصنامصومعابذوهيايهلمذابحتجنوا

تتركواوأن18التجسةوالحيواناتالمحنازيرعه

نجاسبمايكلنفومتهمويقالخوايختالبدونتنيهم

وصاياها.جميغويغيرواالثئريعةينس!واحثى94

لاقنكلإنبالقوليبنغهالضيلثا!وختتم

جمقاته.الموتيكونالقيلثيأواصرشضا!

جمجعإلىكتتأيضاالمعتىويهذا51

وأتر،المثمصبعلىرقباعوغثن،مملكيهأنحاء

مدينة،مصللأضناالذبالحيقامواانيهوذامان

نتذوااتذينالمهويرينكتيرونفأطاغه053نمدينة

ماأ053لىالربذللثظواغافأ،يعةالث!ر

فىص

الاخيجا2صعليهمفكانالمخيصونالإسائيليون

إل!يها+تلخأونأماكنغنوالتححث

"5.!صص..54

!هرينعشرالخاي!ىءاليوموي

يصلحفلانجم!احيواناالخزيركان:الخنازيرة47

7-8.:11لارجالذبيحةطدةيكونأنولاالمطعام

.مق167الأولكانونخهابة:أية145كلو،،ة

يوناني.إلهوهوالأولموزوشصذبح:الخرابوجاسة

2639أوول

أمروالأرتجينوالخامسيماالمئيماالسش!في،كسلو"

قولق"ءالخرالبأ)زجاستيمايبناءأنطيوخس!القيلث

يلأصنايمقذايغوأتيضت:الزلثقيكلقذتحص

يحرقالبخوروكان055بهوذا2اتحاصجميعفي

وحدوما86.المثموارجصوفيالبيوبأبوالبعلى

كل057بالئاروآحترنتقزنالمثريعإأسفارين

اتبعأوالعهدصيهفالبيننسخةجمندةوجدثن

الميلص.ينبأئريقخلكانالمثريعيماصأحكام

تجبجميعأضهرمذىعلىأضطهذوهكذا58

القيلث.عازضواائذيناشراثيل

شهركلهقلم"والعشرينالخاجمسيوفي95

!،سءى

اتبتمالذيالاصنامصتذتحعلىالذبائحقافىقحب

فيلالمللثينوبأئر06.الرلتتذتحصقون

الأطفاذوغفق61أولادفنختنالفواتيالئساث

عايلاييمأفرا؟جميغوئيليأعنايهمالقختونون

حتنوهم.وأتذين

اضرواإسرائ!لأرضيفيينكثيرأنعغير6

ال!مئريع!بح!تيبتج!ئاطعامايأكلو!لاأنعلى

الغهذيذتسوايئلأذيلثعلىالموتوتفلوا63

كضحباشرائيلشصبعلىونزل64.المقاصى

عظيم.

لممتثياالكاهننوأح

اوزشليممنخرجالأئاميللثوفي2

تنيينكاهنوهؤ،سيمعانبنيوحنابنتئثيا

.24:15ت؟12:11!9:27،11:31داق

الذكباليومالناريخذلككان:والعثرفيالخاسى:95

.7!2!6رج-الملكمولدفيهيعبدون
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لهوكان0،2مو!ينفيوسكنبوياريت"،

بكايسن.الملقبيوحناوهم،تنينخمسة

الملف!ويهوذا4بطستيالم!مىوسيمعان3

ويوناثان،بأورانالملف!ب!والعازربالمكالب

بأفومن.المققحب

ئمارشكاتتائتىالرذائلمثئئارأىولفا6

رو،

يماذا!لي"ويل:قاك7واورشليتمتهوذافي

فيشعبييعانييماائذيالشئقاءهذاقيرىفىلذث

،ء

تعذهناابقىيماذا؟الففاسئةالمدينيمااورشليتم

الرل!هيكلوس!قوط2الأعداأيديفيسئقوطها

الغزباء؟أيديفي

هي!بتهفقدكرجلهيكلهاها8

ال!سىفيأخذتتحدها*ؤليه صص.ا"س-9

"الشوايىعصفيتلواوأطفالها

الغذو.بستيمستقطواويختيانها

4ء!و

ينهاتصي!لهايكنلمامإاية01

مغانيها؟ينشيئاتنلوبر

غنهانزعتحلاها1

ية.عبوبصازتوحرتئها

الأقم.دئ!تتهوقجاناتجلالناهيكلناوها12

؟الآنتعدحيايناينالغايةفا13

وآشمحواألبسمتهموبنوةمتث!اومزق14

شديدا.نواحابالمسوحءوناحوا

موفىينمنم!ياالرة

أرسقهمائذينكانالوتبذيكوفي15

الفرقمنكهونيةفرقةأولزليس:يريارب:201

اليومالمديه:مودبن7.:24اخارخ.والعشرينالأرج

ععانفيهاسبقيماللد.منالشرقإلىكمأ0تبعدوهي

27-03.ة13رجعانفانصئا

شريعإ،الرد!ب"عصيالزكلالناس!ليجبرواالمللث

-ي!قذموامودينمدبت!إلىوضلواوأحكاي!

بهبيرتجمغإاليمفجماء16.يلأصنامصالذباثغ

.222-3!وتنوهشتثيافيهميقن،اشرائيلتنيمن

وشئد"3تت"أ:لأيضتثياالضيلثرشلفقاك17

لاينا،"-ولكالمبينؤهذ؟فيوعطملثتريفوزجل

بهق2اكقدئ!8مكاشلثيدغئمماوالإخقال!نين

فقببكما،المللثأمردطمعمنأؤلهنا

ابراوقن،!قيئ7تهوذاشميوخفيهميقنكلهاالأقم

-مينتيتيلت!وأهلأنتتصيزهكذا،اوزشليتمفي

وتتيذ:لاأشتفيكرمك،ولالميلبأصدتاء

!ا+2!اكااكاالكثير3".والقداياوالعض!بالذه!ب

اعبصطا2أ"إن:عاليصوتقئثياافأحابه"9

ورفدفيلس!لطانهالخاضعيماممص19كل4العلل!

ب!افي3فالالأوأآبائإ-02ديزغنيرتد"أنواحدكل4

21"فنحن،لنلإبايناالتإغهدعلتبقىوإخؤتي

يكلامءئصغيئلأولن22.والأحكاتمالمئ!ريعةتترذ

يسارا،.)أوتميتادييناغنفنجذ،القيلب

كا?،ءص23
:احنماتقذتمهذ"اكلاقهقتثياانهىوجمندما

-كلىذبيخةيقذتمصالجميععيود!أماتماليهود

أمرا2ما!اكالأح!مبعلىمودينفياتذيالمذتحص

وثازتآنتقفنذيلثقتثيارأىفلما"2.القللث

فقختم،غضبإجماخيكبحأنتقدزولمئائرتهر

قماأيضاوتتل25.المذتحعلىوقتقةالهودكنعلى

؟يجبركأنائذيالميلثزسولالوقبذلث

?لاا.24:13مل2ق.جمدهاآيةة9

.كاافيللمث!اكينيطىكريملف:الملكأصدتاء:18

"...الملككأهلفبصبحونالحكم
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المذتح.وهدم،الذبايحصصتقديمعلىالئاس!

فعلكمااللهيشريعةتعلقهمتثياأظهروه!صذا!2

سالو.بزبزمري!يخطس

يقاومونالمؤمنولط
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يبغرفواالثمريغهيهتالتوفتحوا048ئياتهموقزقوا.لهماعيا-إ،"

أصنايهملومينالأض!ناة،منةماتطثطغتذالخطرتشتاأذ+اوإخوئهوىتهوذزور! ..هصصا42

يييالب9"وجاؤوا.حايهممثلقيكانواأرصحهمفيالغرباءخيويثىحثثأنتعذيخاضبماطبز

ئئم.وغ!ئرجملاليمويتواكيرحنطتهمالكهنوبعلىبالقضاءأمرالتيلثأن7بلغهمأنوتعذ*

كلنذوزهماوتوااثذينالنذور!أصحال!آستذغوافقاك43جذويى؟.وآفيلاعسمبرماقضا:الخدب!ق

"يا:صايىخينالسمماءإلىأصواتفموزتعوا"هينشعتنانستنهض"دكونا:لتعضبىتعفمهم؟1

تذقحبأينوإلىالش!صبيهذا!تفغلماذا،ربلى.أفداسينا"وغنعنه؟فاعاونقايل،دأليمارزد

إصرائيل.بنىلتجمعقليديموضع:المصفاة:46:أكا-العلياالأقاليم.مق165:أي.147ضة:+-:

؟22:ءاملا؟7:5صما؟؟؟02قضرج.الحاليةاحران:

.14-04ار.ح2:18رج؟اسثأصدتاء:038\

.ح2ة6عدرج:النذورأصحاب:94شالغربيالالإلىكم+2تبعد:عماوس:.،"ت

يحهلونأينإلىإسائللريعرفلا:نفعلماذا05:عنالدفاعفيمهمةاستراشجةنقطةوتثكل،أورشليمأقي

ماالهيكللأن،المنذوربنشعائربقيونكيفالتقديمات.المقدسةالمدبةنم

الوثنبة.الأمأبديفيزال؟الفلنطيينبلاد.يهوذاجنوبحتىتمتد:أدوم:ا،،لىل!

24!.آرخ!.
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ودن!تئه،تم9اداستتهاخققفلإشلثييم؟

وها052التقيليماأحزاييمصتحتيررحونكفائك

وأنمت،ل!دمروناعليناأجتمعواالأصنامصكئذة

أماقهمنثححتفكي!53.عقيناتؤونماتعرلت

الأبواقفينفخواثم54قعيننا؟"لاإن!كنمت

عظيم.يصوبوضرخوا

ينيئالترجاتهتهوذاق!تتمذللثوتعذ55

لكلاقائاوعين،وألضوهثةوخمسينغشتر

تنكلينطف!ةبالمثمريعة6!وغملايخبماه

كرص!أو،آمرأةخطتأوتيتىص،يناتتذأ

تييه.إلىترجغأنخاثفاأوكان،كرفا

وعسكروااليصفا؟ينالجيشىتحركتئم57

تهوذاقاكوهناك58جمفاوسن".تجنولبي

في،مستجذئتوكونوا،لات!ضحعوا:يرجايإ

اثذينمم11هولاءشنهاحمغديومصضباحص

المقاسن.وهيكلنانحنيحذمروناعقيناأجتضعوا

و60.0-!هت95.
نشاهذانينالمتاليفينموتانلنالحير

فيائذيوالقه"061هيكينا.وخرال!3قويناهلاك

2".تشاماينايفعلال!ماء

عماوسمعركة

8:23-92،34-36(مك)2

آلافيخمستةتجيررجيام!!وتجهر4

يخؤيهنفايىسيوأل!الئشا؟ميئجندي،

الليلفيالمغسكرينيهموخرخالفرسالب

.18:21خرق:55

الأمثلةهذه.5-02:6تثرجتبالثريعةعملأ؟56

خ!.42ة2هـج.الحبديمتأثيرعلىتدل

.خ4.آر!:عماوس:57

!!ا!ضزبةءويؤحصاالهودئةالقواقيئييهاحفوا

-رجما4الهجومذللثفىدرافمهوكان2.مماجئه

!يمنبم6،ؤ،وكمرليديناورشليتمفيالقلعيماأهلين

كا-ترنجا!ةرأصيىعلىفساز4،بالأمرعيمتهوذا

لمجيثالحلل!!جقاوصىفييتتصذى2الأشمذا

"فلط.لإ-وصل.مغسكرهمعنبذللثمسجدين

تجذوإ-ليلأالهوير!غسكرإلىخيررجياسى

إفيقننعاز."،"الجباليإلمطهربواأنهمطن،أحدا

إ.س----.بهماللحاقي

.دالؤذا!الرحتىالفجرطلعإنماولكن6

ايكؤنوالما-زجلآلافيثلاثةومغهالسسهلفي

-ءوغ!!و

!ا-،-؟ءنو!والسيوببالاروعصمس!لحينكلهم

2!تزاواالغربهـاجيتنىرأواجمندمابخاضةترغبون

ابا.لخيك!--اومحاطاالمتاليع!ومذزئاومذزغا

3قؤا--فقتخا"لا:يرجاي!يهوذا3فقا08لجماتيه

.عبهنمةتجهجمونحينترتيبواولا،كئريهم

الأحسرش-يحينالبحرفيآباونانجاكيفتذكروا9

..ا؟أوا-لافي"بهماللحاقوجئشهفرعونكلحاول

لترخقنادوتقذإكزالسممابإلهإلىتصرخدعونا

اليوي!-إالجيشىءأمامناهذاويحال!لآباثشاعهدة

اسزأثيل..إلفايمنيأنصالأممكل!لعلماحتى

!-!--".ويخفضفمتفديهم

-يهوذافرأواعيوتهمالغرباءجيث!ورغ

المغسكئرينفخرجوا13عقيهممقيلينويىجاته

البوقيفي.ويىجاكللهو.!يهوذانقغوحهـين،يقتالهم

"إلأخ."ت9مك-8-؟382؟ة3رجةجورجياس:1ء4

.:--.ح304:رجةعمماوسة4

:-.--.،.."اياءت4خررج:9
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الغربابجيث!فآنك!ر،المتاللنناشثابكوا4

كانوااتذينجميعليهن15.السم!لإلىمه!اوأنص

إلىلتيعوهم،المسيفبحذتتلواالم!خرةيخا

أشدوذ"ومدينتيلماأدوم!مهول!)ززلمر

آلافيثلاثةالأعداءينالقتلىؤكان،وجنيا

زجاص.

مطاردهم!ن!وجيثمةيهه!ذارجغولما16

الآنتهتموا"لا:لرجالىقال17اكاو،ا

مما18ةمستمرتزاذلاعلينافالحرل!،صئملمنابا

الجتلفبجمئابالقرلبوجيش!هجورجياس!داتم

ذيلثوتعذ،وتايلوهمأمامهمالآننآصمدوا

".تشتهونماصالغنايميننأخذون

حتىهذ!كلاتهين!!تهوذاكاذوما91

الج!لأعلىينللعدؤآسمطلاعنرقةطقرت

وأحرتو!جي!ثتفمقرمواال!ودأنفرأت02

الاخانذيلثعلىدلهمكما،كسكرهم

عقيهيمنآستولىكتةذيلثزأوا21اصتصاجما.ا

فييهوذاجيثغتشاهدواحينوبخاضتي،غ!أا

إلىجميغافقربوا32اللمتالمستجذاال!صهل

إلىورجالهيهوذاورجع223ء.الغرباار!ط

الذهبينكشيرافغي!حوالينهبوةالعدؤمغسكر

رجوالب9وابالأررقالملودطوالحريروالمضيما

الثحينيما.الغناثمصجمنذيلثويخرالبحرجمآ

نشيذيخشيدونوهممغسكرهمإلىوعادوا2لم

أورسليم.منالفربىالثمالإلىكلم03تبعدجازر.:15

أشدود.،حات3رجةأدوم.33؟01بقرج

؟15:11يشرج.يبةأووممنية22(؟11يش)رج

الاحبة.المنطقةفيتقعاف26:6؟اخ

.ح3:24رج:الفلسطينأرض:22،

ح.32ة3رج:ليسياس:26

صالحفينهالسمماءكبدتهوالحمدال!ث!كر

يوتمذللثوكان25الأبد.إلىتدوموزحقته

إيسراثيل.ي!نيغظيمخلاص!

صربيتمعركة

1:إ-.12(امك21

إلىالمعركيماينتخو)ائذينالغرباثوجاء26

عقييمافستيطر27ءجرىيماوأختروة!ليسيياي

لماةنهة!تيئجمضاغزيقتهوخازتالذهولا

القلبث.بيماأترماإيرائيلأ!ضيفييخقق

آلافسئةلسساس!جضكل!اسةالتاالسصنهونب28

صص--صا-ص

فايىسآلابوخمسةالف!شاهينئذزلبخندي"

وغسكروا!ادوتمإلىفجا،ووا92.ال!يرديمحازبيما

غشتر؟رأصيعا!تهه!ذانلاقافا،صوكأ!تئبقي

جيتن!كانكمرأىولما03.مقايلآلادت

ياأنت"مبازك:وقاكصقىقوئا،الغاؤ

ذيلثتهرتتنيا،إسرائيلشعبئخقمى

داودعبدكتدعلىبختروتيالمغترالج!از!

شاؤكبنيوناثاناىإالغرباءمقسكرصوممففحت

الجي!ن!هذاأويغوالآنا!سيلاجيما.وحايل

وأذكفمإسرائيلبنيشحعيلثتبضةفيالمعتدممب

فرسانهيم.وتؤ؟جنو؟هميكر؟آعيزارهمرغتم

حتىغزل!لتهموآهائمححناءإلىصءهرو32 ..حولهم

يسقطوندغهم33الهزيمإ.ينخوفاترتجفوا

ائذينجميعبححلإكفيئثبح،مجئيل!ب!حيودت

موضع:صوربيت.ح3:41رج:أدوم:92

حوللي!ياسدار.6اآرججمهوذاحدودعلىامزاتيجي

.والجنوبالعربمنيوذا

:يوناثان.54-17:4صمارج:(الجبار)جيات:03

أ-23.:14اصمرج
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.1(آسقلثتعرفون

جيثيينقسقطالضعركةتدأبثم34

زجل.آلاتخصصةليسيياش

أنكسترجي!ثتهأن3ليسيياس!رأىفلما35

أنهمعلىبزهنواائذينتهوذاجيشيلتساليما

دق!ت،يلموبوإمايمثترفييلحياةإفادمثتجدون

الغزباءالمرتزقةينجي!ث!اوجقع*انطايهيةإلى

ينأعطتميجيمئ!التهودئيماإلىالعوذ؟علىوغرتم

الأؤلي.

الهيكلتطهير

أعداونا-"ها:وإخوتهيهوذاوتاك36

الطهيرصاوزشليمإلىالآنتصثغاففتا،آنذخرو!

كلهالجيشىفآجتقغ037"تدشيييماوإعاد؟ا!كل

وجدوأوهناك38.صهحونجبلإلىوضجاوا

والأبوال!منحسما،ووالمذبحخاليا،الهيكل

كماالنباتوتجدواايىالاباحابفيضحروقة،،

تهدوئة.الكهالبوغرفات،جتلأوغاتةلوفي

صكلكلصء-ير.93

علىوذروا،نواحهمواشتا،ثياتهمممزوا

ص."لم

عليؤجوه!مووقعوا4الزماد.7رووسي!مص

الإشاز؟،أبواقتقختوجمنذما،الأرضيى

الئماء.ينفم-إلىواحل!كلصرص!

دفهاخمةحالهص.صذاصأصصذ41

.؟ر.بعصيهومرلم

هيكلتطهيرينيمت!حتىالقلعإفيائذين

علىجرصمهمفيشتكلاوآختاركقنة42الرب".

الججارةوتقلواالقيكلفطهروا43الث!ريعيما.

37.ت3رج؟أنطايهةة35

بناهالذيالمذبحمنالواقعة:المدنةالحجا!ةة43

45:!رج.الذباثحمذبحعلىالراجانطيوخس

41.ة14ق:جمطيظهر46:

ح.02:25خررج:الثريعةتقضيكما:47

ؤزوأ442-وت!ثماء2طاهريخىءموضعإلى"المدنسة

دنمفائذيالمحرتابيمذبغصتفعلونماخوك

.تبق!يئلأل!مخيرقدتهءأننزأواا5.الأتئم

ووضعوا-46.لهدمو؟.عارهمعلىاشاهاهناك

إلم!ا!كلئلةعلى،لاجمقموضعفيالحجارة

اثه!47شأيها.فيزأتةيبدي+تبيتظقرأن

كماءثففيئ-منحوتةغيرججارةأخذوا

!مملعلىجديلأاقذتحاوتتوا،ال!ث!ريعة"

.فيكانمماكلالقيكل8"وزشموأالأؤلي

اظو!614.كافيارالاباحابوطهروا.دايخله

اص?ى*ت-.--ص94
،،للجا.!؟-جديدةممدسهليهاوصشوا

وم!اذدة.عنجبز-التخويىومذتغالثسمغدانوحملوا

بالتخوروأحرقوا005الهيكلدايخلإلىالتقلإقه

!ء!كلصء

!!معداقي!علالتيالسرجواوقدواءالمذبحعلى

3؟المائمدعلى3الخبروزتبوا51.الهيكللإضاء؟

ذ!تذأوا!تعقلؤنهما.كلوأكملوا،العم!تايزوغلقوا

.ال!ثئقر!ببنوالجمثرينالخايسيصاليومفي52

والئا.ينيماالمئيماال!تيفيك!لو"ضهروهوالتأ!يع،،

ذببخة:وقا"موا53جميعهمبكرواوالأرتعين

الجديدالمحرقالمحتمذتحصعلىالثتريعهبحب

بالأتاشيدتدشنوةصاليومذللثفي"ه.تتوةآئذي

والصنونجصا،.)والكنارألتالربالبأصواتجمل

دانم!ثهفييماائذيسواليومالوذتيمتلفيذيلثوكاق

الأرضزإلىبوجوههمفأنخنوا055الغريبةالأقم

بهل2ؤنقهمائذيالم!ما-ءإلةوشايهرينساحدين

.!"لأ--ابيفانيوشانطيوخسمرق:جديدة..-آيخة:94

..3-21-230ءأرج.القديمة

.ب!ابهانون:أيما.148.اح:انحرج:كسلو:52

تر،/.بثلاثا!كلئدني!تجلوذلك.مق164الأول

.6:7مك2؟54:ارج.صوات
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التوفيتي.

المذبحتدشينأكملواأتامتمانيةولى56

اللاميماذبيحةوقاموابفرخءالمخرقابوقذموا

بتيجانيالهيكلواجق!أعمدةوزينوا57.وا!مد

وغرمتالأبو)ل!ورئموا،الذهبمنؤلروسي

الابيهاجفغم58الأبوابتلهاوضتعواأكهقكأ"

ا"قم.عازغنهمأزالواقينهمالث!عبجيئ

يأناسرائيلتنيكلوإخؤتهكلتهوذاوقق!ى51!.

يهيحتفلاعياصالمذبحتدشعينإعادةيوميكون2.ا

أيامثماتيةمدةعلىسنةكلوآبتهاجس!رورإء

كسلو.شههرينوالجشرينالخايسيصباليومئبذأ!

حؤكإسرائيلشدفيتنىالأثامصيالذوفي

لملاحصينةو"بروحاعاليةأسوارا،صحهمونجتل%9

ينفغقتكماوتدوستةالغريبةقم19خية؟،لا

يجراسئ!الجنوبينفرقةكلتهوذاوأقاتم61.تبكنجبماول

تعملأليكونصوز!تيتمدينةوخصق،الجتللم

أدوتم.حقيمامينتحميهماسراثيليشدبنج!بر.

فبما

اب!يرةالأمم!الحرب!2+

14-33(:01مك)2؟لأ

الهودأن"المجاورةممالا4سئمع!ولما25"

منبهان،وأعادووكصاالهمككورممواالمذبحبنوابز،!

علىيقضواأنفآرتأوا2اجاآس!تا"ووا،تبل2بن

الهيهل.إوإجهةعنأخذت:نروس،تيجان:لأهء"!

،22:أرجلأ:ة

.ح3:41رج:أدوم.ح92آرجصورة.بت:61بخ!

كلما2لبعد.الرب!نح3:41رجةأدوم50:3!

شكيم.-منالئرقيالجنوبإلا.،.

البدو.أنصافمنعربيةقبيلة؟بيانبنو،:،!ول

شرقيمنطقةعنومؤولبهيرموظف:تيحوثاوس6::آبر

تعقوقي-،تسلينتيتفمتعيشرنائذينجميئ-

بهم.وتفيكونتقئل!لفمفأخذوا

بنييحاجصرونأدوتم"فيعيسوبنووكان03

أقربتين+عنديهوذال!مفتضذى،إسرائيل

الضرزوتذكر4.غنايض!موستلتوسخقهم

اسرائيليشدب*بيانبنويلحقهكانائذي

و،ص5

الطرقيعلىلفميكمنونكانواكي!

نيهاالنازوأشتليلاجمهمفيلحاضرهم5

فيها.كانتنيكلوأحرقها

صصد

فلقىغمونبنيارضيىإلىعمرذلثوبعد6

"تيموثاوسبميادةقوئاكبيراجيشئاهناك

بيم.وقتلثوهرتفمحمنيؤضعاليكفيفحازتفا7

إلىيعودأنقبلوجؤازهاتعزير+وآحتل8

اليهودئيما.

ب!فيايستنجلىوناي!د

الأتيمينحلعاد!فيائذينوتحمغ9

اليهودينديارهمفيكانمنلمهاجمةالغريب!

داتيما؟قلعيماإلىهؤلا؟فقرل!،عتيهم2والقضا

لهم؟يقولونوإخؤييماتهوذاإلىوأر!تلوا01

لمبادينا.يناالئحيطةالأقئمعقينا"تخمغت

علىيلهجومصتيموثاؤسىبميادةتتأهبونوهم"

إفأسرعوا2وآحيلايها.إليهاتحأناائتيالقلعيما

.يخئاكثيريني!ن،أيديهممقوأنمذوناالآن

.نردلأا

!8ش16أشرخ.موابنطمدينةيزير::كا8

نهرئرقي.نقعمنطقةالقدبمفيكانت:جلعاد:9

إلىا!تدتالحملوتيينزمنفي.يبوقوجنريىالأردن

يهود.مشوطنونفهاأقام،الوريةالهضابحتىالال.

.25-92آرج.الصرةمنقرببحصن:داتيما
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فيقوجمناتنيينإخؤتناالقذؤوقتل13فيلوا.

وستتتوأولادهميساءهموشبىطوبيا"أرفي

قويناتنيينالقتلىخذدوكان.لهمماكل

."الثجالييخر؟يخأألضنجؤخناك

جا2،الخمرهذ!إلىلسحمعونهموبمنما

وأختروا15ئقزتةوثيائفمالجليلمنآخرون

جيشىعلينايلقضاء"تحمع:فقالواذيلثبمثل

جليلكلوصيدأ"وصوزتطلصايسى،ين

هذاوجماعئةيهوذاستيئفلماا06داهـسالأقمص

صس"!!

كي!وتثساؤرواشايلاجيماعإلىتمادوا،كله

ضيتيينيعانونمافيقوميمتنييساجمدون

"اختر:أخي!لسمعانتهوذافقاك517.وآع!دا

توجمناتنييتجد؟وأذهبالرجاليينغدداللث

تذه!ثأخوناويوناثانأنابيتما.الجليلفيائذين

القائذينيتهوذاؤلرك18جلعادا(0أرفيإلى

فيالجيشيىئقييمامغوغززيازكريابنيوسمف

الأمز2"تؤثيا:لهماوقاؤ091يجماييهااليهودئيما

حئىالغريبيماتمء9ائحازبةإلىتخرجاولافنا

تلاثةالرجاليينسيمعانفآختاز21تعود((0

وتهوذا،الجلبلإلىبهموسماززخلآلاقي

جفعاد-إلىليموسازؤجلآلافيثمانية

ويهوذاس!انإنتصار

.ا-93(:122مك)2

فيالغاؤمغععانآشتبلثالجليلفيا

..حكت2:91نحرج.طوببان!لمن:طوبيا:13

.الأردنونرعمانببنالواقعةالمنطقةالعائلةمذه

بطليموسيدعلىلعكاأعطياصمبطلماجم!:ة15

جلجل.الييقالافىعلىمديتان:و!يداصور.الئاق

انمطقةتلكعلىوتدلاحتقارعنخنمعبارة:الأم

.ا:9اضرجالوئنيالتاثيرعلىالممشة

قدا!قيحئىوطاردهمفهرضهم،معاليكجما؟

آلافيثلاثةينهمفقتل22.تطلمايسنمدينيما

ا!وبرأصطحسبثم23.غنائخهمشصبرجل

يائهنممغ،وغرباتالجلي!فياثذين

إلىبهم،2وجا،لهمكانماكلوأولابهم

313-لا-.الجميعالابيهاجفعثم،اليه!ديإ

افقتؤا،أخو"ويوناثانالمكمابئي!وذاؤئا 124

أرامثلاث!ماةالبركال!فيوسارأالأردن3قى

الثباطئين،"،ينتجصاعةصادفاوهناك25

بإخؤتهيمخلمايكلوأختروهمقساتصوهم

سهمكيرينوبأن26،جلعادأرضيفيالهود

وباضر+كتصرةخصينبمامدثؤفيمحاضرون

مانيماوسائر-27ويرنائيتموتكيذكسفوزوغليتم

تنويالغذؤأنأيضاوأختروه!.جلعادأرضي

عكوالقضاءوآحيلالهااغاالمابهذهمهاجمة

تص001واحديوأءفياليهوبينفيهاتنجميع

المحترهذارجيمث!ةتهوذاضيئوحين

!ىءس!

بأضرمدينةوهاتجتمالبرليماطريتيفيبغتةاقخة

بىشق!آالستي!يخذذكويىهاكلوقتلوأحتتها

يبنآنطققئم92.بالئايىالمدينةوأحرنغنائقها

الفباقيوفي003داتيماءحضنيإلىليلافناك

كبير!حتثئذافثاقدواوليجاثهتهوذاطقعيهرالبا

والقجانيقالسئلالنميخقزونالرجاليين

ضراختهوذاستيئولما31.الخضتيلآحيلالي

الجليل.جنودنقع:عربات.23

:الأردنثرقيتلالنجوبعربيهترأفا!:النباطيين:25

ا!ا.التجارةوئثعاطى

.الأردنثرقيهضابفيمدنباصر...،بصرةت26

.!9آرخ؟تبصادا:92

6!.آرج:تبموثاوسة3!أ
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والضجييالأبواقيبهتافيقصحوئاالحرلب

تذأتالمعركةأنغرتالسئماء،حتىالعالي

تيإخؤيكمغناليوتم"قايلوا:يرجاي!فقاك32

سازيرقيثلاتقستقفمأنوتعذ33".ؤجمكم

الأبواقفيينف!خونوهمالعاؤؤراءمن!م

رص

لجيشيىت!ئثنولفا34ثعظيميصوبويضلون

تهوذاهؤعقيهمالمقيلأنتموثاوسىى

ينهموقتلفسمحقهماوجههصينهربوا،الإبيئ

آتحهثم35.رجلآلافيثمانيةساليومذطثفي

كلوقتلوأحتلهاوهاتجقهاعليممدينةإلى

بالئايى.وأحزقهاغأيقهاوس!تتدكورها،

وضكيذكئفوزئال!إلىهناكينوتؤخة8ئم

!مىكل
كلها.واحتلهاجلعاذارضيمالطوسايروباضر

جلعادفييوذاانتطر

آخرجيثئاتيموثاؤسىجفز،هذاوبعد37

الأخرىالفحفيماعلىرافون*مواجهيمافيوغسكر

تستطيعونيىجالايهوذافأرشل38.النهرين

جميغبأنأختروة،إليهعمادواولما،الأمر

!ص-

إلىانضمواالغريبيماالأقم-ينهناكالحمايهنين

نإأيضاتهوقالوا93جذاكبيروغذدهمالغاؤ

وفميئساتذي!العر!تاشتاتجرتيموثاؤس

يس!عاونالنهرمقالأخرىالضفهفيئخئمون

لمحازبيهم.إلييمتهوذافخرج،يايتاييما

قاك،الثهرضفهم!نتقترل!هؤوبي!ما

تهوذاوضل"إذاجي!ثييما:يقادةنيموثاوس

شيتغتبأؤلأإليناوعترالنهرضقيماإلىوجيثه

دثق.منالجنوبإلىكم06تبعد:رافون+!

فيهتصؤرلع!ثتاروتمعبد.القرنانأوت.قرنائيم:43

صغرين.بؤنين

أماقه.الثبابعلتقدزولن،بس!هوتإعقينا

الأخرىالضفيمافيوتؤقمتخاعتإنأ؟ولكئه

،.عليهونتغلمبإلييماتحنتع!رالنهر،ين

أمرالئهر،ضمفيماإلىيهوذاوضلفلما42

وقاكاضف!اعلىالجيتنيىشوودببإداز؟المهتفين

الجميععلىبل،تثقىاأخاتذعوا"لاةلهم

المعرك!!ا.خوفيإلىيسرعواأن

تنتعهرجاييمامقذت!قيالنهرتهوذاوعتر43

أمامهالغريبةصالأممجيتن!فآنهزم،الجميع

مدينيمافياثذيالقع!دأىإوتخاوأسيلاخهموألقوا

وأشغلواالمدشةأحتلواالعيود."ا"،ص+نا"ت وليه!-ليم

فيه،كانمنمعوأحرقوةالمعمدفيالنار

الأميمهذ؟قدزؤفيتعذلمقرنائيتمصوبإخضاع

تهوذا.وجإفيتممواأن

أرضيىفيإسرائيلتنيتهوذاوجقغ

والأولا؟التساءمغ،كبيرهمصغيرهم،جلعاد

وكانوا،اليهودتإإلىب!ميتعوذتميكونماكل

وقيءغفرونإلى6"ووضلوا-كبيراجمهوزا-

فيوقايمةالئحصينكلئخضنة!سبيرب!مدينة

تسايىها،أويمييهاغنالمروروتستحيلالالريتي

أهلوليهن047الوستطفياجتيارهاعقيهمفكان

ومتعوا،بالججائئمدايخقهاأغلقواالمدينيما

لهميقو3قنتهوذاإليهيمفأرشمل48.عبورهم

إلىمدينيكمفينمز"ذعونا:وذيةبلهحة

نحنأذىباممبيصيبكميناأحدولاأرضشا،

لهمتفتحواأنفزتضواالعبوز".نريذفقط

-الجنوبإلىكلم03تجعدالطيبةأليوم:عفرونة46

نجاشر.بحبرةمنالرفي
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بإذاغ!أترأنإلات!وذاينكان!ا94الأبوالت

تكمبأنالمعسكرفيالذينسجميععلىءبلاغ

المحايىبين.غداما،مكاتهواحدكل

طوكالمدبنةوهاتجموايلمتاليهو+ءفتقركر05

إليهم.آستسلمتأنإلىوليتتهالنهايىذطث

وستقبواالس!يضيخدذممويىهاكلفمتلوا51

علىف!يهاوترواالأرضيإلىوقذموهاغنايقها

السمهلإلىالأردنغترواثم52.القئلىجئ!ث

تهتمتهوذاوكمان053*شانتيتفباتةالوامغ

طوكالئاس!وسثتجعالس!يرنيبالمتأخرين

وفثاك54.بهوذاأرضيإلىوص!لواحئىالالريى

وقدمواقرحين!فلينصهتونجتلضيدوا

ولمسالمينلعوديهمصالذبائحمقالححرقات

واحذ.قئثيللفميسفط

وعزريايوسفف!يمة

32-5!ا(:12مك)2

،حلعاذ!فيويوناثانتهوذاكانوتينما

تطلمايس!"يحايىل!الجليلفيأخوهماوسيمعان

الجيشيقائداوغرزيازكرئابنيوسصشيئ5

فيحققوهاائتيالبطولةبأعحاليأليهودتةفي

نحارد!))هئا.للآخرواحاهماقاك7"،المتالي

أيضحانحنونكسيبحولناالتيالغريبةمم19

مغهماائذيبالجيشيىفتؤجها058فينفسيناض!هزة

.الأردنن!واديفيتقع؟شانبيت:52

92.:12مك2؟31001صبمأ؟1:27تضرج

.ح9آرج:جلعاد.ح51آرج:بطلمايس:،5

يافا.منالجنوبإلىصاحيةمدينةيميا.58:

الاحمليةالمنطقةفيعسكركلماحاكم:جورجاس:95

32.:14،12.:.امك2؟ا،؟3رج.ادوملق

.18-91؟5رج:61

ينلهوويىجا"جيىرجياصىفخر!490تمثياإك

وعرريايوس!ففافهزم06.لمقاتلم!مالمدينة

فيوقيل،ل!اليهوفىحدو؟إلىفتبعوهما،أماقهم

زج!ل.ألفاإسرائيل!ب!ينصاليومذللث

اسرا!ؤيشعبخفتالفظيعةالهزيمةوهذه61

يخققاأدطاأرافىالججشيىقياد؟يناكااللذينفين

تهـوذايملامصتسمعاأن3تدبطولتاعضلأ

أوليثتستبينيكونالمإنهماثمإ02وإخؤتإ"

خلام!ليكوناللهآختازهماثذينالمكابيين

عرءلم6

ا-حلؤاوإخؤتهفتهوذا3.ايديهمعلىإسرائيل

جحيعص-شببعيولبفياجاعظيقةمكاتة

إليهمتتواقدونالنما!نوكان،06قيوالأتمإسرائيل

آسمهماذكرخيثمالهميقللون

الجنولبإلىوإخؤئةتهوذاسازذيلثوتعذ65

وجوارهاحبرونوهاجمواجموبنيوغزوا

-.بها!المحيطةالأبراجوأحرقواسورهاوهدموا

مدينةوآجتازواهالفيسطئينأرض!وقضدوا66

الكهتةينعذدأرادالحينيذيلثوقي67"تريشة

غنالمعركةإلىفأنذقعوابطولتهميظهرواأن

!ص،ص

إلىتهوذاواتخة68.ينهمعذدفقيلخماقبما

الفذايغففذنم،الفبسطئبنأرضبىفيأشدود!

وستقتبالثاليالآيهةصتماثيلوأحرنفناك

يهوذا.أرضيإلىعاذثتم،المان

الى-بعدلأدومالمدينةهذهصارت:حبرون:65

فها.بقيمونإسراثيلبنوعادفام!ق58الإ

.خ3:41ر!

أكبر:مري!.ح324:رج:الفلطينأرضش66

أرضإلىالطربقعلحبرونكربىثمالم!وتقعأروممدن

الفلسطيين.

.أح4:5رجةأثدود:68
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أبيفانيوسأنطوخسنهاية

(91-أ:01؟9،ا-17ا:أمك)2

القيلثكانالوتبذيلثوفي6

بينممافيالعليا!الأقاليميجتازأنطيوخح!

بلا؟فيألمايس!8مدبنةأنف!يئالئهريز،

بهاوأن23،والذق!ببالمضيماأشتهزثشفالي

وفي!،الكثير2المث!يالأمواليينفييماا!تا

تركثهاائتيوالأسيحةوالا،روعالذقمبسمجودت

المكد،فيالضللثفيلبس!بنالإسكنذرهناك

اليونالز.فيتيلؤأوككانائذي

3حاوأنإلآأنطيوخس!منكانفا3

اهللأنذيلثعلىتقلإزلمليهئةونهتهاأحيلاتها

يجناد،فقاؤموة4بالأمرعيمواكانواالمدينيما

بابل.إلىورتجغخائبافاركل!بلادينفقرل!

أخترةمنجاءةالبلاديللثينرجوجميماوقجل5

،تهوذأأرضيإلىأرستقهاائتيالجيوثيىبأنيهسار

خر!منأول-سارائذيل!س!اسوبؤلمه

التهودوأنا،جاقوي"بجيئبىيفحازتيهم

الكثيزفيصوالمغا؟والعتالمملاحصباءياقوأرواصا

عل!يها،تغلبواالتيالجيوشيينكيموهاالتي

"رجاسةيمتئمىماهدمواذل!فوقوأثهم7

المذبحعلىأنطيوخس!تناةاتذي"!الخرالب

لملم

كماعاليؤبأسوابىالقيكلوحوطواأورشليتمفي

مدينةصوز!ةبيحتوآحتلواتبلينكان

وخضنوها.،القيلثأنطيوخ!ن

تريبةةالمايس.ح37؟3رج:الع!الأتاليم:601

.6:أيهرج،فارسعاصحةشوشن!ن

صورةبيت.ح54:أرج،الخرابرجاسة:7

.ح4:92رج

.ح2،18رج!،الملكأصدقاء)أوأصدقاءه:01

ء،مم!لم

كلههذاالقيلثانطيوخسىمتيئفلما8

تحتالمراشيىفيوأرتمىوآضطرلتآنصمعق

ترجو.كانماتحقيتيفيوالخيت!الغتمثقل

إلىغفاتزدادوهوطويقةم!ةالمراشىفيوبقيئ9

أصدقائيما!كلفآستدعى01.بالموباخ!مىأن

قلبيوضعمتغيىينالنوم"هرد!:لهموقاك

يماذاالأثرأؤك"فتستاءثت،الهتمضياةين

الكبيرالبؤسمنالحاليهدهإلىوضلت

إئذيأنا،جههكلينبيتحيطكأموا!ء

ثم12؟مكيائامطوأكومحبوئاجمعطا!كنت

اورشليم،قيأريمبتهآائتيالمساوعتذكرت

اتتيوالمضيماالذقمبآنييماكلأخذتكيص

س!كاتيعلىأقضيأنوحاؤثتالهيكلىفيكاتت

بيحثتلماذافأدزكث13.محربىيدودزيهوذا

شديل!بئؤيميأموثأناوها،القصائمبهذهكل

1(.غريبهأرفيفيفنا

صي
وهؤ،فيلبسنوآستدعىالكلاتمهذاقاكا4

قملكييما.كلعلىحايهماوعيته،أصحاييماأخا

وأوصاة،وخاتقةالفلوكئةوخلتةناتجه"وأعطاو15

ومات016يلمفلثوتهيتيإ"أنطيوخم!نآبييمابتربييما

المئ!ال!منهفيفايىسىيلابقيالميلثأنطيوخسى

.-والأربعينوالتاسمعة

نادى،التيلثيؤفا؟ليسيام!*غيتمولما7؟

خقفاحداثييما،فيرئاةأتذيآبنيماخىبأنطيو

.أوباتوزءوس!ماةلأبيه

الخاس.انطوخىالعتيدالملك:أي.انطوض:59

.مق164الأولتثربن-أبلولفي:أي.914سنة:16

بأابن:أوباتور.أو.3:22رج:ليياس:17

يثربف.
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القلعيماهفياتذينكانذلأأثناءنمط18

إلىطريمهملمفيوهمإسرائيلبنيعلىخطرا

وئشسجعونباسيمرارإلي!مأئسيئونوكانواالهبكل

إنهاءعلىتهوذافغرتم91.عقيهمالغريبة!داقتم

إلىال!ثمعبجحيغودعا،صالوضعهذا

مغافأجتقعوا21الفلعيما.فيئحاضريهم

والخمسين"المئ!السئنةفيوحاصروهم

تعضاولكن21.الجصارآلاتوسائربالحجانيق

فريقإل!ثمفآئضتم-،الجصارينخرجواينهم

إلىوذقبوا22.بال!ثتريعةالعابثينالني!ودمق

وتثأربالغدليتقضيلأتتى"إك:وقا(!أالقيلث

كتا33قوجمنا؟تنيبإخؤتياخلائذيللفرر

ونعملنطيعهلأبيل!،خاصمعينبرضانا

يحاصرونقومخابنيجعكماوهذا24نجأوامر؟.

يئاصاذفوةقنكلوتقتلون،!لأجمداءالفلغة

كليما،يهذايكتفو!ولم25أملاكتنا.وينقون

هئموها026جيرايناصجميععا!أيضمافآعتدوا

تعذ،لأحيلايهااوزشليتمتلعةيحاضرونالآن

و،ص5،

فإذا027صوز!وبيتاورشليتمجتلحصراان

مقأفظعهومافس!فعلون،منعهمإلىقسارغلم

".عقيهمالسئيطرةبإم!سايخثتعوذولاذيلث

الهودعلىالخامسأنطيوخسصب

ا-17(:13مك)2

غصصت،الكلاتمهذاالقيأشيئفلما28

وفرساييما.جنودهوقادةأصلإقائيماكلوجقغ

33.ة!رج؟القلعةت18

.قم621-163أي.015سنة:02

يعادوننا.:أو.لناعداءالقلعةيحامرونقىمتابني؟24

.ح4:92رج:صوربيت:26

41!.:3رج:أدوم:"3

.أقماللث05قةت."دا.صصآستأ3ث92

حرى-صمىمرلرج!وجرلم

أفيمئةجي!ثهغذدفتقغ03،البحرخريىومبن

فايىس،ألفوعثرين،المشا؟مقجندي"

المتالي.عا!مدزئافيلأوثلامحينواثنين

!آحظزوادحيشهأنطيوخسىالقللثص31
صص.؟صوسار

أثا!اوحاضرومهـاصورليتحموو"د.آ ---.اها.او"

لأأهلليهن.ضتعوهاائتيالجصاربآلابكثيرة

الجصاليآلاقيوأحرقوأمنهاخرجواالمدينه

بمشجاعة.وحاهـبوا

الجطززح!أنإلأيهوذامينكانفا32

شبجمنذوغسكراوزشليتمفيالقلع!غن

القالثفبكر33الفيلثمغسكرتجاةزكريا"

جمس
وفنا/ك،زكرلابيااتجاهفيمسرغاوقاذجيثحه

ولإئاؤ34،الأبواقفبوتقخواابيلمتاآستغاوا

والئوب،الجتمبعصيرأزوهايلمعركيماالمتته

الجيتنن،فيالمشا؟يرقيعلىؤرعةهـكحاثيم5

الدروعلابسينجتدي"ألعتفيلككمعف!صان

فيليك!نوكان،النحاسيىخؤذر،ووسيهموعاى

الفرسافيخير؟ينفا!صىمثيماخفس!أيضا

ص،-،كا-ر03

الفيليفايىقونلاطارئلكل!تاهبونوهم

فيلكلعلىوكان037ذضبوأينماوحدحيثما

إلىضثسدودلجماقيهالخ!ثتعبينخصينبرج

علىوكانجانبإ.كلجمنقتيتةبقيودطهره

غدامامنهيحاربو!4مقاتطينثلاثة!صالبرج

ئقئةلب!يتاصنوأتاتم038الفيلئؤخةائذيالهندكظ

بيت!منالئطلإلىكلم9تبد؟زكربايتت32

--أررشليممنالثريطالجنوبإلىكم02ر،!وض

اللاينيةبحبمقاتلاثلاثونةمفاتلينثلائةة37

العبركما.للنصخطأقراءةوهذهواليونانية

!12.:15مل4،2ش14:7،15خر)رج
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وفميتحموةالجيثميجايتيعلىالفرسغالز

لقغالشص!أشرقبوحين93.القاؤيهاحمون

فأنعك!ىوالنحاسياررهبائروس!علىنورها

نأومع4.نارينكمشاجمكالجباقيعلىلمعانه

وتحتهاالجباليسمفوحصعلىآنت!ثمرواالميلبجيمثى

الأمايمإلىجمي!اتقذموافإئغم:الثهلفي

ضجيجس!يئمنكلفآرتعد41وآنيظابميحذبى

شلاجوقرقغةجحوبهمءأقداموؤغحشودهم

الجتايى.صالعظيمالجيخنيذيلث

صة.فتقذص12
واشتبهثلحومميجيشحهيهوذام-

سئقوطغنالحاليفيأسقرتمعركإفيمغئى

أفطيوخسر!إلميلثجيمضمنجندي!مئيماسيت

فيلاأنأورانالمسممىأيعازارشرأىولفا43

طقالف!قيماسايريعوقكلآرتفاجميماوفيبغطمبمامستتخا

نأإلأينهكا!فا44عقيإ.رايهبالضيلثأن

آسثمالنفيهويكس!شعسهلمخئص!يف!يماخاطر

ؤشطبثتجاغةإلي!طريقهفثتق!4خايلأا،

والجنودويساز)يخميئابسيمهتضرلصوهؤكيماالمص

إلىوضلحتى46هاكوينهنامقعنهيتفرتونلم

فتهاوى،بالسئيمنيوطغنهتحتةورخفالفيل

وايمن47الحالإ.فبفأمماتهروعقييماوسقطاغيلا

جيوفيىعنتراجعواالمحايىبيناليهو؟تمية

ال!حتطؤ؟ينعقي!كاتتمازأواجمضذماالقيلض

اتجطشي.وا

المكايى.يهوذاشقيقالعازار:ة43

صاتسغس،الوردعلىوجا:!األة94

وبزكواالعببديحررواوأن،بفلحوهافلاالأرضبرمجواأن

مهونجبليحاصرأنطوخس

18-23(:اسمك)2

كل2

اورشليتمنحزبجيشييماالقإلمث48!ضجذ

صمهثىن.وجتلالهوديةوحاضر،لروقايغم

مغصفحافعفدواصوزستطس!كانأفما94

قينالمدينهجمنالخروخ-إلىلآضطرارهمالقيلث

حالةيتحضلونعادواوماجمندهمينتقدالطعاتم

ستثئا-كاتتالسئنةتيلثأنيخاضتي،الجصايى

المللثفأستوك05.ا!قو4فيهاتزرعلاللأرض!

يحامظونحرس!اهناكوأقاتمصوربيتعلى

ونضمتأتامجمذةالقيكلوحماضر51عقيها.

والققالتيوالقجانيتيا(غذافابأ!ايهنهناك

يرئييوأدوالتوالججاقيالنايىيرشتيوآلاب

قباتةتجاليقاليهودنضستكذيلث52.الستهامص

فيكانوع!ا53.يمأئاجمذةوقاؤمواالغاؤمحجانيتي

ائتيالحهتايعةكانتالسئنةلأنطعاممخافينهم

قليلةجماعةإلأتقفم54.الأرض!ف!هاترتاح

ييم.تفتلثأخذالحوغلأنالمقذسالمكالبفي

بيييما.إكواحدكلفتقرقوا

العبادةصريةال!وديمنحأنطوخس

22-26(:13،11؟23-مك)2

؟2ءص

فيلبسسانليسيئاسسمجغالوقبذلمجثوي55

نأحيايهفيالميلثأنطيوخس!إلي!أكلائذي

فايىشيلا؟ينزتجغ،تهخقفاييكونآبتةئرئيئ

كإمغهذقبوأائذينالقللثجيوشىومقهوماداي

الآولةشؤونيتولىأنتؤيوأىنه56،هناك

.7-ا:25لار!.الديون

.15-14آرجةفيلبس.32ت3رج:ليياس:55
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والجيثميوالفوا؟القيلثإلى7"فأسرغينفيه

،يرمبعديوماتسو"أحواكأ:لهموقاك

ا!ص،صلمصكل

حصين،نحاص!رةائذيوالمكان،تملوموونتنا

الآنفذعونا58غودتناتستعجلالذوليماوشوون

ومغمع!مضفحاوتعقاالناشهولاءنصادق

يكونواأنعلىوئعاهذفم95قوميمءجميع

ينكانواكما،ثترايجهمممازسيمافيأحرازا

ننافيإلافغلواماوتفغلوايغضبوالمفهم،قبل

".الشئرائغيللثألغينا

ص،الكلامبهذا2و"وزؤساالمللثفأقتتع06

ولما61.فقبلواالصمئحصطتمبفيإليهمفأرستلوا

هذاعلىبالمحاقنهيماوالر*وسالمالقيلثلهمأقستم

المللثندخل062الجضنيينخرجوا،الضفحص

كانكمرآىعندماولكنه،جمهيونجملىإلى

يإ،أقستتمائذيالق!متتمنقفنحصيئاالموميع

أسرغثم63.خوتةاتذيالس!ويىبقذموأتر

المدينيماسمدفيلبسنفؤتجذ،%لطاكيةإلىاعايا

يئة.المدينةوأنترعفقاتقة

الملكعلىيستولمطالأولديمزيوس

ا-.1(:14مك)2

والخمسين!والحادييماالمئيماالسئنيماوفي7

معروئةينسصلوقسىبنديمتريوسىهرل!

ساجلعلىمدينبماإلىأنصايى؟ينقيلةتجماعة

.هناكضيكابنفييمافنادى،المتوسئطالبحر

ساحلعلىمدينة.مق161:أي.151صنة:701

.اة4؟مك2رج-لبنانفيطرابلسهي:البحر

المهدفي3.؟14مك2رج:الكهنةرئي!5:

الكنةرؤساهيميالملككان،الهنستى

القيكي،آباث!قصرتدخلهؤوفيما2

!سلمو!اوليسيياسأنطيوخس!علىجنودةقمفن

:-داءلاقاكبالأمرديمتريو!ىعيتمفلما3إلييما.

الجض!فقت!مماوجها".لهماأرئأناريا

!!هأقتل5ئفيهيماعرشنديمتريوسنآعتلىولفا4

رأل!فيوعلىاءائيلتنييىوالنفاقيالغذرأهل

،الكق!،رئيس!تصيرأنفيالطايغألكيفس!

الآخرين،اليهو؟بإخوايهمصيلقيلثوؤشتوا6

أفصاليكجمحغوإخؤئةيهودا"قتل:فقالوا

إلى،ثيئزخلافأرسيل7.أرصناينوقئدونا

بممتلكايتاتهوذالةأنزإئذيالخرإلتيترىفناك

وإخؤتههؤفئعايتة،القيلثاثهاوييلابك

."أعوايهموجميغ

اليهوديةفيوألكيمسبكبيس

وآسمهأصدتائإ*أحذالقيلثفآختاز8

.*الفراقيفهروراءماعلىيهفاحانوكا،بكيديسى

يلقلك،ومخيضاالقملكيمافيعظيفازجلأ

عيتهائذيايميض!أالغاديىذللثخوأرسصقه9

اسرائيل.تنيمقينتمتمأنوأمزةالكقنهرئيسن

رأسيهوأ-علىأرضيإلىالرجلالطفسار01

تطفبال!وإخؤتيتهوذأإلىوأرمتلاقوي!جيثبى

ئبالوافلم".ال!مئرتضفرالبوفماالصفحصإليهم

زأميىعلىقادتينيزأوهمالأنفمبكلاجمهما

تري!.جيش!

ألكمسنإلىحضرذيلثأثناءوفي12

منويختارم24(،4:7،01مك2؟01:02)رفي

الكهنوية.الحاثلات

ا:أى.الفراتضد!اء.اح2:8رج.أصدقائه:8

-البوموسورباولبنانفلطين
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يطالبونالمثئريعيمامغقميمقجماعةوبكيديس!

فيهالحسيديماليهودهولاءوكان13.يحقويهم

لأتهم14،ال!لمطلبواالذينإسراثيلبنيطليعيما

هذامعهرودنتملي!كاهنداتم"ما:فالوا

ضررأ.يصيبنافلا،الجيتني

بكلاميخاثهمأليهيضمىالكاهنوأخذ15

ولايهميلخقأذىلاأنلهموحتفودئمب"،

سيتينعلىفق!فن،فضذقوة16بأنصارهم

جاعكماواحد،بومفيوذبخفمين!مزخلأ

الكتب!:في

أنميايلثخ!ثمت"رموا17

اورشليتمحوكدماةهموسمفكوا

".تدفنهمقنولا

)الا:وقالواال!ث!عبعلىالذغرفحتيطر18

ؤعذفمتقضوالإنفم،جمنذ!مفضيقةولاخق

".وقستمفم

اورشليمغنبكيديسىرخلذيلثوبعذ91

علىقتف!تنرأرسل،*ريتبتبتوغسكر

وتعذما.أيضاسيواهموعلىخذلوائذينمعطمص

ستلتم02عميقةحفرؤفيجثثهموطرخذتخهم

الجيثيمينتؤةمقهوأبقىأليهيم!منإلىالبلاد

القللث.إلىعاثذاوآنضردتئساجمذة

ضنصبإلىتطمحكانألكيم!ىوليهن21

ائذينالس!و-أهلخوتهفتخمغ22الكهتةضزليسي

تن!ثئرونأخذواحتىالهودئ!علىستيطرواإنما

الثورةبدايةفيبيهوذاالتحقوا:الحسيدبم:13

الحريةأنشعرواحبئعنهنخلوالمح(2:42)رج

تأمنتأالدينية

2-3.:97مزرج:الكتبفيجاءكما:16

اسراثيل.تيبي!الفساد

وأنصارةأليهيمسىقغتهمماي!هوذارأىفلما23

الفظاع!ينوكانإسرائيلبنييالسثمرمن

إلىخرقي"2،الغريبةا"قميئقهتفغللميحضث

تقردواائذينينلتنتمتماليهودييماستواجلصجميع

4اليلابفيبحرييماالئحرفيينوتمنغهمعقي!

يهوذاقؤةأنرأىفلفا،أليهيمسىأما25

علىقادرغيرائهأدزك،تعاطحتوأفصاره

واتقضهمالتيلثإلىثانيةفرتجغ،أ!اقهمالثباب

5ء

.التقمصصبشعبا

الملكوسولنكمانوو،

-36(ه4:ث)2

يهبارأخذيكانوز"،الميلثفأرستل26

لحنيالشديدةبكراهييهمصالقعرويخنيىجايه

بإباذيهم.وأمرة،اسرائيل

زأسعلىاورشيتمإلىيكانوزفجات27

عروضاوإخؤي!يهوذاإلىوأرسمل،عظيمجيش

وللمتالي،تنا28"ما:فيهاقاكيلمملاممايهرة

يىجالمبجمنبضغؤمغإليلثسآلمبتيتنافيما

تهوذاإلىتلإتمفلما092ا(وجهإلىوجهاخذظث1

يكانوروكان،بخفاؤةالآخرواجاههاحتى

صص

واخيطامه.تهوذاعلىبالقبفيرجاييماإلىاوغر

في!دفي،بالقكيدهتهوذاأخىوحين03

مواجقيهش.غنوغذكيكانوزينالركمب

خرخأمرهبآفيضاحصيكانوزغيتمفلما31

صوربتمنالثمالإلىكلم6تبعد:زيتبيت:91

.كبيرةبزفاوجدتخ(.4:92،رج

ال!ابق.فييهوذاعلبهتغلبنكانور:26:

12-15.:384،ة3رج
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نس!قط32،"شلاتةكفرترقيتهوذايتاليإلى

وهرلترجلآلافيخمسةيكانوزجيشيين

داوذ.مدينيماإلىالباقون

جتلإلىيكالورضيذذللثوتعذ3

بخفاؤةلآسيقبايإالقيكلينفخرخ،صسهتون

مشاهذ؟إلىودغوةالمثمع!بوشيوخالكهتةضئغصى

فستجر34القيلثبآسمصقذموهاائتيالمحرقاب

فيوحق!35بآسيعلا!وخاكبفموأهاتهمبهيم

فيرجي!ثمهيهوذايستسيثملم"مما:وتاذ،غضبإ

أعوذحالماالقيكلهذاساحرق،الحالي

شتديد.يغيظهناكينوخرجمنتصرا".

القذتحأماتمووقفواالك!تةفذخل36

أخترترلثيا"أنت37:وقالواوبكواوالقيكل

ضلاةتحآوبيكونبآسملثليدعىالمجتهذا

الرجلهذامقفآنتقثم38.يشعبلثؤدضزع

تجديفهم،تنةكر،بالسيصيهموآلخثوجي!ثييما

"+ينهمأحدعلىتئتيولا

ن!كلروموتهف!مدة

15:ا-36(مك)2

اورشيتمينيكانورخزقيذللثوتعذ3

جيشىلاقاةخي!ث،!حورونتيتفيوغسكر

تضتتهوذاليهن04.إليهوأنضمسورية

مقاتل،آلاقيتلاثةومعه"أداسمهفيةمعس!

اتذينجامت41)الما:وقاكالرل!إلىوصقى

الرلتملاذخرقي،اشوزررتللثعقيناأرستقفم

ح.04آرج.أداسةعنكلم4تبعدةملا!!ر:31

.ح16ة3ر!:حورونيت؟93

فىيقعلىتمعمدينة37(!15يثىأرجاداسةة45

اورشليم.منالثطلإلىكلم8وتبعدحورونبيت

والآن42منهمألفارثمانينوخمسةيئةوضربت

اليوتم،يواجهناائذيالجيتننهذا،رثياخالثم

يكمانوزقاثذهمأنينهالباقونتعردتحى

بحستبعقيهفحكفستقيكيلثعلىجذت

شر؟".

آؤازشهرينغمثتر"الثايثصاليوموفي3"

!رطتناؤكيكانوزنحان،الجيشال!تحازلت

احتى،س!قوطهجيش!زأىإنوما"4ادمرقيفي

تهوؤاجيث!نفتيغفم45،وهربواسيلاخ!مألقوا

جمارؤ،.وهنمقدخلإلىأداشةميئيومتسيرة

الناسى6،فخرخ!..الأبواقيفيوزاءهمتنفحنون

فأرتا،وا،لهموتضذوااسهودتهاقرىجصيعصين

ا..جميعا!تقطوايطايىدوتهمائذينمواتجقةصإلى

وأ!ل47حيا.أخدينهمتقيئومابالمئيمب

ويصينهيكانوررأسىوتطعواالغنائمالمنتضروق

بهماوجاوو!،اشراثيلشعبعلىرفعهاالتي

الانجيهافيفغئم48.اوز!ليتمقباتةوغئقوهما

.سعظيمبفرحالنهارذلذالش!عثوأمضى

الئالثاليومذللثيعئدواأنعلىوأجمعوا94

لا.ذلك.؟وتعذستةكلمينآذازشهرينغشتر

تهوذا.ارض!علىالهدؤس!يطر

الرومانرأخبا

سالروومايئضنبصيبتهوذامسيع؟

يقاموقاثذيويالعؤلق،العسكريةويقؤبهمص

3150،9،:91مل2رج.ملك:حرفتاأدفور.ملكة41

.مق016صنةاذار28-ةأىعثر.الئاك:43

.ح4:51رج:جازر:45
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يقيمونوألهممغهم،تتحالفقنلكل

فيترغبونائذينجمغصمغطئبةعلاقاب

2ااثيارجالاالروممانئينانتهوروقي2،ذيلث

وغلبوهمبتساتة-الغاليينوقاتلوا،حروباخاضوا

ماييهوذاأيضاوروقي3الجريةعتيهموفرضوا

تعا؟دبعلىآدمولواوكي!أسباييةبلابقيققلوة

آستولوااوأئهم،هناكاتتيوالذقحبالمضيما

كلعلىضثرهموطوليالرشيدةيسيياستيهم

الملؤكوققروا،غنهمتعيلأاكانمهمامثالؤ

وقتكوايمتايهمالأرض!أقاصيمقجاوواائذين

يةالجرصإليهمحملواالحلوفيساثرإنحتى،يهم

هزتمكيمتيحهوذا"وروقيءستةكلفي

صصدص"

فيكتيهـآشيلث"وصنوفرسفيليبىوماييونال!

يمتايهما.تضآىمنكلوأخقمعواالحرلمحب

ائديآسيتةضللث6"الكبيرأنطيوخسىوجمثهم6

فيلأ،وجمشئرونمثةومغهيمحارتيهمرخ!

عقيهفقبضوا7.كثيرونوجنودوقركباتوفرسان

المفلثفييخيفونه)ئذينوعلىعتيإوقرضو)خأ

عقييمافرضواكذطث8.ورهاثنعظيحةجرية

وتعف!ولودوماداقيالهنل!بلابعنلهمالتخقي

وأعطوأخذوهاالتيالبلدابجيرهين

اليونانيينأنتهورير!ب9.المللث!لإؤمييس!

والقضاءالرومانتينمهاتجميماعلىمرةغرموا

حيثايطاياشمالم!أقامواشعرب:الناليين:802

..مقالثانيالؤنفيالرومانأخضعهم

791سنةفييبىالرومانقهر:وفرساوسيخليبى5:

.مق168سنةفرعاوسوابنه

فيتهرالذىالئالثانطيوخسالكببر:انطيرخى6؟

القرنفيتمتدابةمملكةكات.مق989منة!بزبه

-الهدوس.ضوإلىالحاليةنركيامنمقاثالث

فسئمروابالخترالزوماي!ونفستمغ01،عق!يهئم

منفسمقط!!محازبييماواحايائداإليهم

هم2نساوممبو)،كثيرونقثلىاجونانيينا

صءصرسوص

وقدمواارضهمواختلواونهبوهم،واولادهم

حتى3الحاهيئكماوآستع!دوهمحص!لهم

البوأ!،.

أخضعواأشوماناأنأيفحاي!هوذاوروقيأآ

وليهنهم12تاؤتئهمائتيالحزرالقماللثساير

وأئهم،حاتفوهماثذبنضداقهعلىحاقظوا

وزرعواوالبعيد؟القريج!الممايلثعلسسيطروا

بآسمهم.م!معواائذينقلولبفيالركت

أرادواومنمئكوو،تيليكةأرأدواومن13

ليس!ما"أمجابهبمكلورغتم،حقعوةخلغه

يلئباهيالأرجؤانآرتدىولاالتاججمنهمأحد

جمنشئيوفيءقجيسنأنشأواأنفماكما5.يه

يومءكلمجتمعونعضواوحيهثئرينمئةثلاث

وهيم016إمورهوتدبيرالشتعبشؤود!فيللتداؤلي

سنةكلواحدزجلإلىصالحكمفيمماتميسئمون

كقهااليلافىسيياستةفتتؤلىالضلاحيإ،مقتي

ولاحستدفلابالطاغيما،جميغامنهموتحطى

تينه!ا*.في!مامناقستة

والرومانايهودبنمعاهدة

غنالأخبايىيهذ؟تهوذاستيئوجمنذما

وهيبرغاصملكالثافيأومينبى:كط01اومينبى8:

.الصغرىآيةشافىعلىصغيرةمملكةعاصمة

.مق146سنهرومانيةمقاطعةاليونانبلادصارتت01

يهوذاموتمنأبعدتذبمكاأخبارأنيعتيهذا

.مق016ض!

للئرقواحد،تصلينيدفياللطةكانتة16

.للغربوآخرالكات(عنه)تحدث
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بنيوحئابنأوبوليمس!أرستلالروممانئين

لمعقدارومةإلى،ألعازاربنويايمون:،أكوس

وتعاؤني،تؤد؟معاقذةالرومايتبنمغ

تملكهنيرعنهمترقعواأنوليناشيداهم18

أشتااسرائيلتنييستعيدونكانواائذبناليونانيين

سنمر؟فيرو!ةإلىالحالفيفسارا91.الاسيعباد

صكاىصصص
"أوفذنا02ةوقالأالمثجوخصشجيسنودخلاطويلة

اليهوبينوقوموإخؤئهالمكاييئتهوذاإليكم

ولتطلت،وس!لامتعاودبمعاقدةضعكمينعقد

حلفائكمجمقهفيتعتبروناأنإليكم

هذاالرومايثونفأستحستن21وأنصايىكم".

الكلاتم.

خقروةاثذياليهتابتسخةهيئوهذ؟22

و،كل.و

حتىاورشليتمإلىنحاسيصوارستلوهينءالواحعلى

وتعاؤدؤ،ستلامؤثيقةالتهو؟جمنذيكون

فيالتوفيتيكلاليهو؟ولشدب"للرومانيين23

الخرولثلتكؤالأتد،إلىوالترالبحر

أعينبإذاوليهن24.غنهمبعيدةوالغداوالت

حقفاثهامقحلي!أممطأودىومةعلىأؤلااصرل!

ستيطريها،تحتائتيالبلدالبمقتلدأئفي.

بكلتجذيهاإلىتهبزأأنالتهودشعبفعلى25

عنتمتيعواوأن336الحاقتضي!كماقلوبهم

أيىالماليأليالتلاحصأوبالالعامصالغاوإمداد

دونالاتفاقلهذايخلصواأنوعليهم،السثفني

أجم.أوتعويضي

أولآ،اليهودشدبهوحتمإذا"وكذيلث

:نورنكما.ا:7رج:يوسيمزد.901

-9-7:8رج:بيهدي!.3:38،7:62رج

.!7:5رج:الكيمس

قلوب!،بكليناصروهمأنالرومانئينفعلى

الفعت!ممماتماوالاوأن28الحاذتقتضي!كما

4!?صير
فيحايخظونالسفناوالمالياوصوالسلاحبالطعامص

اليهويخيصونغقدوةاتذيالأتفاقيعلىبذللث

دو!

التيالثروطهيرهذ؟92.وضوحيكا!

الهودى.الشئدبعلىالرومانتونتشترط!ا

إنأالمتعاهدبزالفربقينأحاشاع03"وإذا

!يهنه،مثهأوتحذ!تالكلامهذاعلىتزيذ

ماليكوناالآخرالقريتيبرضىذيلثتفغلأن

مفزم!ا..ينهحذلتأومامقررهؤماإلىأضيمت

ال!قللثبهمينزله!مايشالط))أما

الرومان!ين،!حن،الضصايبإينديمتريوس!

علىثقيلأالثيرتجعفتيماذا:تسألهإليإكتئنا

تضتكونعادوافإن32؟اليهوبوأنصايىناحقفاثنا

وترا"+تحراونقايللثلهمفستحكم،يخلث

مو!يهوفيا

بمقتلديمتريوش،مممعولفا9

أرستلالمعركيمافيجيثييماوهزيميمايكائوز"

تهوذاأرفيإلىثانية"وألكيمس*تكيديسن

طريتيفيفآنطتقا2؟.جنوبخيرةومقهما

وأسمئرليا،*بأزبيليشالوتوحاضراالجلجالي

أهيها.ينبكثيروقتكاعل!ها

والاثتتينالمتيماال!ئن!ين*الأؤليالعثتهروفي3

لم،
ائتم.اورشليتمتشارفيفيعسكراوالخمسين

أفطجمث!رينرأصيعلىيئروت!إلىتؤجها

بحرةمنالنربإلىكلم5تجعدمدينةةاربيل:2

جناشر.

،مق16،بارأ-نب!انلا:الأولالثو:3
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لمص"ص

فارسي.والفيالمشا؟منجتدي

ثلاثةومقه!لاشتغجمنذتهوذاوغسكر5

كترةرأوافلما6.رجالهخيرةينمقايلآلالت

جمفا،الخؤدتعقيهمصستيطرالغاؤجيشيغذب

إلأيئقلمحئىالهرلبإلىمنهمالك!يريندغ

جيمثتهأن!تهوذارأىفلما7.زجلمئ!تماني

نأوشلبعلىالمعركةوأن،الخذهذاإلىتقلصن

لمنهفي،جذاولضايقالمققعقييماستيطر،تبأ

ذيلثومغ8،جضثييماستجميعلإعاد؟وتتتهتئق

علىينهحثم!هئا:مغه:بقيئلضنقاك

يننتمكنلعلنا؟تدريفمنأعداينا،

عزييماكنتصرفوةأنقحاؤلوا9تهرهم".

النجاهعلىإلأاليوتملناقدزة"لا:يقولهم

إخواينامغبعافيمانعودأنعلىيأنف!ينا،

؟((قليلغدذناكمترىألا،يمتالبم

أهرل!أنعلي"عار:يهوذافأجابهم

دعونا،الأتلفعلى،أتجلناحانفإن.ينهم

لاحئىقويناتنيإخؤنباغني!ثتجاعبمانموت"

1(.عارؤصمةيش!ريناتلحق

ينالغاوجيشىخرقيالحينهذا"وفي

توايعهبم،ويىجالهتهوذاوآدخذمغسكبرهم

بالققا!الزماة:يسقينيالغاوفرسانوانقستتم

كلهاتفمالجيثائتيمقذميمافيوالأتواسيى

الأيضنالخناحءفيوبكيديسى12،اةأشانجودأ

وقتفواالجايبينيعلىالجنودفآحتثتذ،الجيشيين

هكذا.أورضليممنال!الإلىكما6نبعد:بزوتت4

زيت.بئر:السريانيةق.واللاتيبةاليونانيةفي

.حورونبيتمنقريبةمدينة:لاضع،:

؟13:23صم2رجحامور.حاصور)بعلة15

الأبراقيقيأيفحايهوذا4رجاونفخ13.بالأبواق

ودازبالخي!ثتينيصضجيجينالأرضىفآرتحب

المساء.إلىالضحصمنالمعركة

وحمشهلكيدسىقوةأن3يهوذاورى
141.-"-.

بقيادهعليهمفهخم،الأيمنالمجناحصفيكامنة

المجناص!هذافأخترقوا15،شمجعالبجنوب

رأىفلما16حاصور!.جملإلىوطاردوهم

الأيقئ،الخناحصهزيخةالأب!ترالخناحصجنود

المتالفاشئذ17،!هوقنتهوذانحؤاتخهوا

تهوذاوينهم18الفريقينيينكثيرونقئقىوستقط

فحضل091خئارجايهينبقيئتنوهرقينقمصة

تبرفيودقناةأخيهماتهوذاجثةوسيمعانيوناثان

ئكا!إسرائيلشدبئفبكاة002*مودبنفيآباي!

:وقالوامحنيرةأئائاوناحواضدوزههاوتطموامرا

اثذيالرجل،القويالرجلي!قوطيا،"آ؟21

تتفىومما22"إاشرائيلشعتبمفرب؟خلصن

لموعلقييماوئتجاغيهوحروبهيهوذاأخباليين

لكثريها.هناتكتث

يهوذايخلفيوئاددان

إسرائلشدببدأتهوذاوفاةوبعد23

مم19عادابويمايىسونشريغيهمكنترتدون

تجاعةالأئاميللثفيوخذثت(3الضيبيما.

ورروصصءد

والانصحماتمالجصيانكلهاالبلادفاعلنبقاستية

إليهم.

أشرارارجالاينهملكيديس!فآختاز25

واللاتيية:ايونانيةفي.يوصيفوسفيهكذأ33(:11فح

أشدود.منبالفربجباللاولكن،كااشدود

25.:207،13:ق(اح:2رخ:مودبنة91
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يبخثونفأخذوا26البلاد.على2ر"وساوأقاقهمأ

قتضواوجدوهمإذاحئىتهوذاعصحالبغن

منفمليختقمب!صيدي!إكوساقوهبمعليتهم

يعرفوالمعظبئموفيسرائيلبا2فحل027وئذئفم

نبيئ+!همتظ!ثلمائذتياليوبمصمنذيثته

وقالواتهوذاأصحالبكلفآجتقغ

لنايكنأأخيلثتهوذاوفاة92"منذ:ليوناثان

رأشيموعلىالقذؤقحازبهإلىيقودناجمثلهزجل

لذلمجث003قويناتنيينخصومناومغهبكيديس!

تعايىكنا".تقودوقائذالنارئض!ئااليوتمتختازث

الوقبذلثفيالقيادةيتؤثىأنيوناثانفقيل31

غرتملالأسبئسيديخرغيتمفلفا32أخيإ.تذؤ

قئلإ.على

أخيه.لمقتلينتقميوناتلان

وجميع!عا!وأخاةيوناثانا(خبروبلغ33

جمندوختموا"؟تفىغ3!برثيماإفنرأفهر.معفمتمث

يجيشيهوسازبهمبكيديص!فعلتم3034"أسفاريئر

سثثمب.يومفيالأردلطغمرإك

رأسيىعاثيوحتاأخاةيوناثانوأرسل

يودعواأنتسألهماحقفائيما*النباطئينإلىخماع!

*يمريتنيليهن36،الكثيرةأميغتهمجنذهم

كلعاطوآستزتوايوحئاوأسترواقيداباينخرجوا

مغة.كانما

نأأخوةوحمعانيوناثانس!معمذهوبعذ37

يجئونوأنهمحا!لاعرسئايقيمونيفريبني

النيموطن:تقوع.اح:3مترج:بريةة33

منالثرقيالجنوبإلىكلمأ8يبعدالذىعاموس

.تقوعشالجنوبإلىكم6تجعدأسفار.بز.أورضليم

-ح25؟ءرج:النباطين:35

هيوميداباميدابا.سكنتعربيةقبيلة:يمرىبني:36

عظيم،يآحيفاليناباتاكامدينيماينبالعروس

يوناذانفتذكر38.كنعانحك!امأحدآبمة؟وهي

إلىا!مايىجاميموضجدايوحنآأخاهماوحمعان

كمانواوفيما93.ة5وراواوآختةابالجباأحل!

كبيرأجمعافرأواضجيخاس!م!عوا،ثراقبون

وأتربا"وةوأصحائةوالغر-!،بالأم!عةمثقلأ

الطرفيؤالاتبالافو!تلملامالهميمكدمون

يونادانا!"يىجتعقهمافأنقفن04.كئيروأسيخة

كثيرونقتا!فتقط،ييموقتكواالقكقنيين

تنجا،فأخذالجتااحهإاجاقوناوهرلتمضهم

إلىااعرسناتخؤلوهكذا41الأميغيماكليه!ناثان

تحيب!.إكوالطرل!قا!تم

ا:!الأردنخ!كرعندمعركة

أخهمالذمععانلمناثانصآ.تتت42
-صويولممولما

03"فحتمغ.الأردنصمستنقعإلىزجعايوحنا

ص!فافيإلىصتثبيوتمفسازيذإطثبكيدي!ي!

يوناثالأفقاك44قوب،0جيتن!رأسعلىالأردن

!تهنئدايغالآنقوموا))قئا،:يخماغيه

يثقهانعردثلماليوتمفيهانحنالتيفالحالةثخياتن!

الأردنوماكلوخففناأممامنافالعاو45.لم5
دبلمق

الجايبيماعلىوالغاص!والفستحقغالجايبهذاعلى

إلأعق!صمفاوالآن46.لنامخرجفلا،الآخر

ألديينيتخلصس!السماءإكتصرخوأان

المتاكس.وتدأالكلاتمهذاقاك".أعدائكم

طهافآزتا"ل!شيدي!ليضرل!يدةثانيوناومد ىص47

صكر-منالشرقإلىكلما2تبعدالأردنشرقيفيمدينة

ر.الميت

يدأبا.منالجنوبإلىكلم2تبحد:نابانا.ل!

8.01:عاقة41



9187الأولالمكابيين

مغهوتنيوناثانفرمى8".الورابإكغنهالأيخر

4++?وء
الاخرىالضف!إلىسحتحواالاردنفيبانف!يهم

2،-

الأردننزالغاوجيثءقجرفلم،للقرلبطثبا

ثىبكيديىيىجاليينوسقط94.هم2ورأ

زجل.ألفاليومذللث

الهوديةإلىبكيدبسعودة

ور!ماوزشليمإلىبكبديس!عادئتم05

أرمجا"وخضناليهودتإ،فيالخصينةالمان

وثمتةى8!إيلولت"حورونوبيمت*وجمغاوس

المالبهذ؟أسوازفأعلى،وتفونوفرعتون*

خرسئافيهاآوأقا51.وقزالي!أبواباوصالا

صوز*تيتوخص!ن52،ف!يهاالقناجمصتيثيرون

جي!ث!اكفهافيهاوجغلاورشليتموقلعةوجارز+

اليلادأشرافيأبناتوأخذ053يلأطجضيماومستودعا

يأورشليغ.القلعيمافيوحتحتئههـازهاين

ألكيمس!وت

ص.،5
الشهرفي،والخمسينالثايث!ال!ثن!وي

داشحاثطيقذم!أليهيمس!أمر،-الئاني

أنجرمماهذتمصيكونويهذا،الذايخلئيماالقيكباب

ذلل!فيبالقذمصبدآإن55!ا0الأنبياء*عقله

العقلغنيضفتؤ!تالقرأصاتهحتىالوتب

الئطتيعلقابرا.يعذولم،وآنفلجعيسانهوآنعقذ

لهات56ي!نييما.وضثتهيكضتأنولا،يكيمة

إلىكم25تبعدالأردنواديفيمدينة:ألىمحا؟05

.ح3:04رج:عحاوس.أورشليممنالثرؤالنمال

كلما8تبعد:إيلبيت.أح36رجصرونيت

الثالإلىكلما5نبد:ثمنة.أورشليممنالشمالإلى

اقلإلىكلم25ئبحد:فرعتون.ايلبيتمنالزبى

الامرة.فيتفونعنتبعدكثيرأولاثمنةمن

.ح15ة4رجتجازر.ح92؟4رفيمور:يث!52

يموببكيديسىعيتمفلقا057أليمغذالببعذ

الفدؤوغئمالمللثديمزيوسىإكعادأليهيفسى

ستنتين.يهـوذاأرض!

بكإيسقاتل

الس!و2رجالتحصرذلتبعدوليهن58

منازلهمفيمعهوفقيوناثان"هاوقالوا:

بكيديسىنخرض!فتعاتوا،هانئونس!تريحون

إلىوذقبوا95واحد؟".ليلةفيعقيه!التضف!

فقام06.يذلمجثونصحوةالحاليفيبكيديصى

إلىسيراكت!كبيرجيشيرأسعلىإليهموساز

يوناتانعلىتقبفواأنالهودثيمافيأنصار؟صجميع

المؤامرةقينذيلثينيتمكنوافلم،معهوائذين

يوناثاروأعتقلذلمجثميىوبايه!061لهمآنك!ثتقث

اليلابفيالمتت!أهلوهمزحلأخمسينويىجاله

ومنوحمعانيوناثانوآلم!رلت62.بهئموفت!سا

ماوزممواالبري!في"باصيتيتإلىمعهما

بكيديس!غيغولضا63وحضنوها،ينهاتقدتم

الهودييمافية2حلفاوأعلمأتصارةجضغبالأمر

وحاضرهاباصيتيتعلىوزخمت64يذلث

آلابأسوارهاعلىو!حتكيرةأتائاوهاتجضها

المدينيمافيحمعانأخاةيوناثانفترك65.الحرلب

البري!إلمط؟جنوبينقليلعذدمعوشترلت

فيناشئرونوتنيباخوتهأودوميرا!وهاتجتم

ما.مق915سنةأيار-يسان:اثأفيالشوفي:54

فيوركرياحجايماعحلهماإلإشارة!الأنبياهعمله

الي.منالعودةبعدالهيكل

وتفوع.لحمبيتبإنتقع:باصيبيت62:

ح.33آرج

معتحالفتاعرتانقبيلتان.فاسرون،أودوميرا:66

بكيديى.
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هؤلاءخسيرأنوتعذ،عقيهموتغقت67خياجمهم

إلىمغةوساروايوناثانإلىآنضمواالمعركة

تم!رتالوقبهذاوفيبكيديح!،مهاجميما

المجانيقوأحرتواالمدينيماينمقهوتنحمعانر

وقثلفآنكستر،وضايقوةبكيديسنوحاربوا68

فغضب96.القتالينخقيقةأرادماكلفي

أشاروااتذينالأشرارالرجاليعلىالغضمبأشتا

للغود؟وآسشذينهمكثيرينوقتل،بالمتاليعتييما

يلاب؟.إلى

بكيديسنإلىفأرسملىبالأمريوناثانوعيم07

.الأسرىوتحريرالضفغعقييماتعرضىاؤفا

أنهلهوحلف،العرض!بهذابكيديح!فقيل71

الأسىوستلقه72خياييماآئامكلإلييمايسيءلن

عادثثم؟تهوذاأرض!قيقبلينأسرهمائذين

الحرلبخطرفزأك73.زجقإغيرينيلا؟هإلى

صكماش!!فييوناثانوسكن،%سرائلبنيعن

جمنالأشرازوئزيلالشئعتتحكئمتداخيحث

البلا؟.

وديمتريوسأبيفانيوبسبينالمنافسة

الإسكنذرتاتم"والسيتينالمئإالصنيماوفي51

وآحتلبأبيفاييوصنالملقبأنطيوخوسنابن

عقيهم.قيكابالترحالبأهفهافقبتة،تطلمايسى

جي!ئ!افحقعبالأمرالميلثديمتريوسف!متمع2

وكان3.يمحاربيهوخرقياجاكبيرا

أورشليم.منالثالإلىكمأ2تبعد:مكاش:لس

الأولتئرين-أيلول:016صنة؟0101

.أح5:5رخةبطلمايس.قم152

.ا-7:4رج.الأولديمزيرسهو:ديمزيوس؟3

قؤدةزسائليوناثانإلىأرسلءديمتريوس

نأقبل"نسايمه؟نفسمهفي5للأقا4.ت
ولعطيمء

بالتأكيلإ،،و!دى5.عليناالإسكندريسالم

وبإحمضيهأنزلناهااقبالمساوكلماكليذكر

!ورلىأني!وناثانديمزيوس!متقغ06((وشعبه

فبتهحيفاويمونبالأسيخ!ويتخفرجيث!ا

فيالذ+شآالرهايندهيتسليميماوأمر،الحردب

القئغإ.

رسالةوترأ!اورشليتمإلىيوناثانفجاء7

س!كإفيوعلىالش!عبضسايعصعلىديمزيومن

فيتهستضغالقيلثأنصتمعوافلفا8أيضاالقلعه

وزد9.الرغ!عقيهمصستيطرجي!ثئاتحشمذأن

إلىف!سلقهم،يوناثانإلىالزهائنالقلع!س!كان

أهيهم.

لأوأخذاورضلإم!فييوناثانأقامذيلثوبعد"ا

ترقعواأنالغماكوأمر".وئرئفهاالمدينةتبني

ضنحوت!3بحجابؤصهيونجتلحوكالأسوار

الفربا02آفقرصت2فقغلوا-،للئحصينيمربعة

بكيدي!ى"،تناهاائتيالحصودبفيائذين

يلا؟؟.إلىوزتجغمكانه"واحدكلوترك13

سصء،1

والنظا!الفانوفيعلىالعصا؟ينعةقيوليهن

"أص،ى

لهمءملحاكانتلإنها3صوربيتفيبقوا

ائنىلالوعود"الاسكنذزالقللثص!ا
ءص.ءصوسيم

ختربقغهكمايوناثانعلىديمزيوشأغدقها

يهوذايهاقاتمائتيالج!از؟والأعمالالمعايىك

53.:9رخ:الرهاثنة6

8-9-7!رجةبكيديسة12

ح.492؟رجصور:بيت:14
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اط:افقا6،المتاجمبينتخملوةوماوإخؤته

تصيزاتلتجغفه،جمثقةزخلأتجاأئناأطن)الا

فا:بقوذيىسالةإليهأصكت!ت7وحليفا".لنا

يوناثانأخييماإلىالإسكنذرالميلث18)ين

وتجديرجبارزجلأئلثغنلثاستمغنا9-سلام

رئيس!االيومنقيملثلذللث"2.حليفالناتكونبأن

ونرسيل،الضيلث".ضدبقوئممتفيلث،يلكهتةض"

صء،،ء

اقلعلى،دقبمينوتاجاارجو)نئاثوباإليلث

يوناثانفقبمن021لنا"حليفاوتكونتناصرناأن

السئن!منالسا!ص-الشئهرفيالفقذسةالخفة

الخيوضنوحثتذالقظالا"عيدفيوال!حيئنالمئ!

كثير.بأسيخةوتخهر

للي!كودآمتيازاتيقدمديمتربوس.

تخسئزبالأمرديمزبوشستيئولقا

الإسكنذزتركناحئىفغفنا23"ماذاوقاذ:

سأكنب24.بهمقوتهويعززاليهوديصادق

العايابالضناضبوأجدهمتعظيميىسالةإليهم

إليهموكتسب025"ييلإهمتأعلىلأحضلوالغطايا

شعبإلىديمتريومنالقيلث"ينيقوذ:

ئحامظونتكمأتعقتمأننايمئر26.سلائم،اليهود

ولم3ضداقيناعلىثابتونلنا،غهودكئمعلي

علىتقيتمإذاوالآن27أعداينا.إلىتنضفوا

ذلمجث.علىئكاقثهخيرممايخئكملناازلاء

عقيكئموئغلإنكخيرةضمانابفتمتحكم28

اليهوبجميغأعنيالآنينأناهابل092القطايا

صديق:.ح75:رجةللكهنةرئيسانقيمك:25

الكهنةيلبهكالذي:ذهبمنتاجا.ح2:18رج

ععابدم.فيالبرنانيون

عيد.مق152الأولتثرينةاليابمالشهر:21

ذللثقيبما،لكمإكراضاالعام!الضرايبين

إليتعودوما"3،صالتاجوضريبةالمثح-ضريبة

كئههذاالأشجايىئقرونص!الرزعصكلمب

المقاطعابوقيتهوذاأرضيى-فيينهاعفي!سم

والجليلالس!امر؟أرضيىينبهاالملحقيماالئلاب

اوزشليئموتكون؟3.الرمالإ،آيخرإلمىصاليوممين

العشويىينومعفاةحدوبهاضمنمقذسة

اورشليتم،فيائتيالقلعةأما32.والضراثب

صص-ءص

ائذيالكهت!رثي!إلىعليهاسملطتيعنتخلىفا

لجراسمصها.الرجالجمن2يشامنيخئارأنله

كلمقايلبلاأطلقذلثعلى33"وكلاوة

أنحاءصجميعفييهوداأرض!منسحبيصهودتي:

إليهميعيدو)بأنوكلانيجميغمرؤا،مملكتي

وأن،منهمآسموفوهاائتيالقواشيضريبة

كلها،الأعيادونكون34دفيها.ينيعفوهم

لم?!وء،كلد
اتينمةاوالأئائم،الثهورورووس،والسبوت

الئلائةوالأيام،الأحداثمنبحدثالخاضة

الأتامهدهتكون:تعدةأئتيمعالعيدقبلائتى

هء!!

فيالذيناللودلجميعوعفوخصانبماائامكلها

يتغرضنأنفيخلإتجقلايخضث!3.تملكتي

شي:.أيفييضايقهمأولهم

يخقيليهودأسقح،ذطثوفود!،11

علىتزيالأيغذدالقيلثجيوثيفيالأليحاقي

ينكقيرهمتمامايعاتلونزجلألفتلاثين

تهاتمت!إلمطفيوكل37.القيلثجنوب

.القطافعيد:أو.الخبام،فياساثيلبؤ)يقيمالمظال

.والزيتونالعتقطافبعدالخريففيبهيحفل

34!:11ر!؟03
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وإلىالمنيعيما،القيلثحصود!فيالجراستيما

تتطفحباتتيالقملكيماشموولبإدازةالآخرتعصهم

الييهودروسالمل!صنبأنأيضماوآ!رالأمانه

خيات!مييشواوأن،شعيهمصيئوحكامفم

الحا3هىكما،ي!مالخاض!قوانييهمصيحم!ب

القيلث.ينبأممتهوذاأرضيىفي

الحلخقةالئلاث*المقاطعاتكل38"أئا

ملخقةفتبقى،ال!م!امرهأرض!مقباليهودية

رثييمس!لطةهيئواحذةيم!سلطةوتخقمعبال!يهودلإ

وتوأيعهاتطلمايصى-مدينةوأهحب93.الكهنة

عايداتها.مقالضروركالةتفقائهلتكونللقيكل

لمحضةينقالىألصغ!ث!رخص!تةستةكلواعطي04

يدقغهلمجمماتقيئماكل41الخاصندخليين

الآنتدقعونهلمالس!اقإالستنينغزالجبايه2وكلا

أما43.القيكلىقيعماليالفستقتلوفيالحاليقي

ئجبىكاتتائتيالمضيمايتقاليآلافيالخص!تة

يلكهت!فتتزكست!ك!!فيالقيكلدخلين

القيكلإلىلجاق!كل3".بالجدمإالقاثمين

يلقيلثتدغلملإئةخدود؟صبجمبعاوزشليتمفي

ماكل4تهوتبقىينايعقى،كانخقأي!أومالأ

الأميهتهفيالبناءوتقق!ات44.مملكتيفيله

المللث.حسالبم!نئعطىوترميفهاالفقذشيما

و،ء--

والحصود!اورشليتماسوايى2بناءنفقاتكذللث45

أيضاالميلثجسالبينوتعطى،يهاالمحيطيما

اليهودئإ".مددبسمائرفيالاسواربناءتققالت

الأولفىقييوساتملكموت

بر!.-صفلفا46
الغرفييهذاوالشدبيولاثالىسج

03.آرفي:اثلاثالمقاطعاتة38

،6:8مك2؟ح15:!رجةبطلحايى93:

أنرؤ،لمماتذكروالأئهمورقضوة،يضذقوكللم

!،

والاضطهاد،سالظلم!نيهمديمتريوس

أولكانلأ"نهكلالإسكندرمعالثحالفففضلو!47

اقط2وبقواالحقيقبئالمئلام،يطلمبفاتخهم!ن

مغه.غقدوةائذيللجفض

قو!داجيمثأالقيلثالإسكنذزوحثحذ8

سإنومما94.دييتريوسنمواجهةصفيوغسكر

جيث!تراتجغحئىالمتاليفيالجيشالبتشاتلث

فطاردة،تستسيئأندونليهن،الإسكنديى

غالاب!!أنإلىاشدياقتالأوقاتله05ديمتريوسى

قتيلأ:،قينفمهديمتريوسستقطحئىالشمسى

.اليومذيلث

بطليموسأبنةمنالإشكنمرؤواج

إلىس!قراةالإسكنذرأرسلذيلثوتعذ51

جاةرسالةإلييماتحملونيضرتيلثتطليمو!ن

قملكتي،اإلىزتجئتوأئي52"أئافيها:

عكس!لطئي-وآستغذتآبائيعريثيعلىوجقسئت

كح!رتديمزيوسغلئتأنبعد53بلادنا

تعذمفيهإ؟عرثيعلىوتجقسئتوقرئتهجي!ثته

آبحكتزؤجنىنتحالفالآنا!تعاككل!هذا

،"كل،

يليقمماالقداياينوإليهاإليلثوإهديفاصاهرك

-3"".الجليلبمقالجث

-هؤ"ستعيا!المللىبطليموس!فأجابه55

وجطسئ!تآلائلثأرضيإلىفي!زتجغ!تاتذياليوم

ليهن،طت!لث6!ساتئي.مثيههمعرفيعلى

تعضأ-إلىنتغردتحضثتطلمايس!إلىتعاك

((.زغتيلثح!تابنتيوازوجلث،تعضيى

مهاجمةحلىاليهودديمزيوسبثجع.1324-25

01ا(آ)رجبالأساسكندرنافسهتخص!دينة
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هوجمضر،ينبطليموس!فخرقي57

الئئن!فيتطلمايسىودخلا،آبنته"كييولاترة

الإسكنذزالتقىخيث58+وال!تينوالتايتيماالمئة

عرميهافيواقاتمأبتتهكليوبايرةوروتجهالميلث

عظيم.بآحيفالملوكيةوليقة

رونافانحالإسكنلىرلآء

يحىةأنيوناتانالىالاسكندرصص95 كنبط?

حافل!ويهبمفيتطفمايس!إلىفساز06يملاقاي!

فف!ةولأصحايهمالهماوأهدىالقيكينولقيئ

تذيهما.حظوةفنال،كثيرةوهداياوذهبا

أشراريىجالاالإسكنذيىعلىوأقتل61

فليمبيوناثانؤؤشواإسرأثيلشدبينئفيدون

يوناثانييالتتنزعواأنأتربل062إليالميضص

يجايبيماوأجتستهفقغلوا.إرجو)نا،وبفبسوو

وستطإلىمعهتخرجواانحالج!يهاسآ!جاوأمر63

أمرفياحالهيتقرضىلاأنوينادوا،المدينيما

?،

إلييما.2يسياو،الامورين

مكاتةبيوناثانؤفتواائذينرأىفلما64

هربواالأرجوانألتسوةاتهمكي!الرفيعة

جميغبم.

خلأييمامنوجغقهيوناثا!الضللثوأكرتم

المنلث.فيوشريكا)ميراوعيتهالأصمياء

وس!رور.بملاماورشليتمإلىيوناثانفعاد66

ائالثةبكليوباترةالمعروفةثاكليوباقيةةكليوباترة:57

دورالعبثالنىم(ق03)96-ال!ابعةكليوباترةوهناك

.مق015خريف:أي.162ضة.رومةتاريخفي

هو.ديمزيوس.مق147:أي165صنة:67

بحاربوهوأبوهكلنجكمانور.الملفالثا!دبمتريوس

.05آرج.الإمحندر

191"\ول

أبلؤلبوسعلى4لانيوناإنتمار

جاءوالمتينوالخاجمس!هالمئيماالس!نةوفي7"

إلىإكريتيجزيرةديمزيوشبنديجتريوس!

المللثالإسكنذرستمغفلما68آبائإ.أرضيى

كية.إنعاإ!!اوزتجغالحزنعقي!عتيطربذيلث

إلىالجيمثيىييادةديصتريوسنوأكل6آ

جي!ثسافخشتذ،سوريةيقاعصيهم-ممحابلونيوشأ

يوناثانإلىوأرسليمئيا"فيوعسكرعظيما

سيواكأحد07"لايقوذ:الكهتيماؤلبسيى

فى!ص"*

يلسخرت!عرضةضرتبستتبلثيقاومنا،

فإذا71؟الحبالىفيتحاربنافيماذا،والتعيير

فيملاقمايناإلىفآنزذ،جيثيلثبقؤةواثقاكنت

الأقؤىحهـؤقنوتعرمتهناكفتتصازيخ،السئهل

الذينهمومنآنامنفتعردت،عنيس!ل72

يالنصر،للثشلألاأنأيفحاوتعردتبناصرؤنني

لنوأنت073"مرتينأرضكمفيآنهرمواقآباوك

فرسانيأماتمالئبابعكالقدزةللثتكون

فيهححرلاسمهلفي،جيشيكئزفيوجيث!ى

إليإ".تهربونتلجاولاخصا"ولا

ميئالكلاتمهذايوناثانستيئفلما74

غثرةوأختازالغض!عقي!آصتولىأبلونيوين

حمعانتتتعهاورشيتمينوانطلقزجلالافي

."يافاتجاةبعسكر؟وخيتم75.يمساتذيإأخوة

مناوفراركلالأولدجمزيوسساعد:أبولونيوسة96

خ.58:ر!ه:يمنيا.أت7رج.روت

؟-22ا:55،9-62:قهةمرتيناخزموا:72

.-13ا:201،31-:4صما

هائا!مرفأالماضىقيكانتتيافا75:
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يرص+45
خرسمنلانالمدينيماابوال!وجههصفيفاغيقت

.يوناثانفحاضرها،دايخيهافيكانواابلونيرص!

المدين!،دأيخلائذينعلىستيطرالخوتلكيئ76

وسسيئ77عقيها.فآستولىالأبوالصلهفعتحوا

فايىسيآلابيثلاثهفقامبالأمرابلونيوس

أشثدودنحؤواتخةالمشا؟يىكبيلأويجيثي

إلىتغتةماكثم،ستبيلعابرأبملةئتظاهرا

فتيقه78،الكثيرينفرساي!علىلاعيمابهالم!هل

المتالي.فيالفريقالطوأشتتلثأشدودإلىيوناثان

فيفايىسيألفتتركأبلونيرس!وكان9

إلأيذللثيوناثانتعتئمولم08.وراءةكمين

علىئنهاذوالسئهائمئحاطاجيشتةوتجذجمنذما

الجنودوليهن181المساءإلىالضباحصينجنوبه

تيتتحتىيوناثانينبأفيأمايهيهمفيتتتوا

وهخميجي!نييماأخوةحمعانفجاء82،الغدوخيل

فآنكسترواالقوىالقنوكيماالخيلصيخرقهعلى

وقرالسئهلفيالخيلوتقرقب83وآفقرموا.

قعتدداجونتيتودخلواأشدودإلىفرسانها

أشدوديوناثاذفأحرن81يلنجا؟-كلباضتميم

وأحرنغناثصهموشتحت،لهاالمجاوزةوالمدن

وكان085إل!ههربواائذلنمعباثارداجونمع!د

تمانتةأحترقواائذينمغبالس!يضستقطواائذين

زجل.8آلافي

أشقلون،إلىيوناثاناتخههناكومن

ييقائيماالمدينيماأهلفخرقيئباتتهـا،وغسكز

معهبمقيونائانرجعئم87،صالتكريميمنتهى

وإلىالمتو!ضافىعلىقعمدية:أضقلون:86

أشدود.منابخرب

اوأ01

وءصءلم
.كثيرةغناثتمتحملوناورشليتمإلى

تجرىبماالميلثالإسكنذرستسيئولفا88

ذقبينعروةإلي!وأرسحل98تكريفايرناثانزاذ

غقرون!هووهبه،فقطالملوفيلأنسيباءتعطى

يها.المحيطةوالأرضن

الإسكند!ربهاجمالسادسبطليموس

جعي!ث!اجمضر2ملأوح!ثمذتطليموس11

نأوحاؤككثيرةوس!فناالبحرزملبغذ؟كبيرا

تملكييماةإلىبالحيقةالإسكنذيىتملكةتضم

نإحئى،بال!تفمصمتظاهراسوريةإلىفجاء

نزولأبهوزخبواالأبوالتتهقتحواالمال!أهل

كالآتطليموشفين"،الإسكنديىطقبجمند

يبتيكانمدينةبطليموسدخلوكلما3.حماة

أشدودإلىقرلتولما4الحئد--ينحرس!افيها

أشدوذوخراستالقحروقداجونضعتدأرؤة

ونلذوهناكهناالقطروخةوالحثصثوضوإجيها

علىكؤموهاالمعركةفييوناثانأحرتهاالتي

بماالقيلثتطايموسنالسمكانلم!وأختر.طريم!!

لزتمالتيلثوليهن،عتي!إئازتهتضذيونائانفغل

وشفتميافافيالميلثيوناثانوآستقمل6.الضمحت

راققثم7.هناكوناماتعفىعلىقعفسهما

إلىوزتجغ،ألؤتارصنفوإلىالدقللثيوناثان

كللم

اورشليتم.

الفرضةهذ؟الميلثتطليموس!فأغتتتم8

الس!ئاجلئذلبعلىفآستولىمكيذييما،لتنفيذ

77.ة:110480.18:ر!ه

ضماليبيناليرميفصلالذىالكبيرالنيرالوتارو!ى7
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وتوى9الس!احلت!كل!.س!لوقيةإلىوصولأ

التيلثديمزيوسنإلىفأرسلشترارالإهكنذر

نعقا"تعال:ف!اجاءرسالةإلهيحملونسمقراء

عنذائتيأبنتيواعطيلثوبينلثتينيمعاهدة

ناد!افأنا0.أبيلثعرشىوشتعياالإسكنذر،

وهكدا011"قتليحاؤكزجلإدرؤختهاا\ني

مليهإ.فيطضغاالإسكنذيىعلىتطليموستخنى

وآنفلتيديمزيوسوأعطاهاآبختهآستردثمأ2

تيتهما.الجداثوآنقخرالإسكنذرعلى

إورطا!ةإلىتطليموس!دخلذيلثاوتعذ

ص-4

مضر.وتاقياسيةتاقي،تاجينراسميماعلىوؤضغ

كيليكيةفيالإسكنذلىكانالوتمبذيلثوفي(1

عقيه.اليصيانأعقنواكانواأهقهافين

وبطليموسالإسكدرموت

نغليماالإسكندرسميعفلضا15

تطليموسىفلاقاة،مقاتقييماإلم!ساز،تطليمومى

إلىالإسكنذرفقرلت،ققزمهبهربجي!ثى

أصتغالميلثتطليموس!ؤكان016الغرلبقناطتي

الغربيزئديئيلأنبخيثا7،غطقي!أؤجصفي

ثلات!وبعذ018إلييماوأرستقةالإسكنذرزأيىقطغ

الأهاليفقتلث،الميلثطيموسىماتأئام

قللثوهكذا91.اليضرتينالحصودأبحراسيى

!.وال!تينوالسحابغيماالمثيماالسيمافي"ديمتريوش

ايهوديعاهدالثافيديمتريوش

يىجماليوناثانجمعالوتتهذاوفي"2

وتث!كلالعاصيمصحثعلىتقع:الساحليةسلوية8:

كلم.03عنهاتبعدالقأنطاكيةصفأ

سنةإلى145سةمنملكإالثافي(:دشرورسة91

.مق145أبلول-آبة167سنة.مق124

"،و

اورشليتم،فيالنيالقلعةعلىللاستيلاءايىدئيما

فذضت21بكؤ.الجصايىلأآلابخوتهاوأفات!

بنيشعجفميبجضونائذينالأشراربعفى

يوناثانأنديمزيوسنالميلثوأخترواأىاثيل

غمستالخبريهذاس!معفلما22.القلعةحاصر

إلىحمتت،"تطفماي!ىإلى!سرغاوقس!اجا

فيئسرغوأنالقلعيماغتيالجصازتر!أنيوناثان

إليه.والثحماثلمقاتقييماتطئمايس!إلى2الضجي

جصاريمتاتغيمايوناثانلمأمر،هذارغموليهن23

تعفنفآختازينف!يهالمجارت!علىوغرتمالقلعيما

ينوأخذ24،كقتيهمأشرائيلشعبشسيوخص

كئيراشيئاالقداياوسائروالحقلوالذق!بالم!ضيما

فخظيئ،تطليمايسنفيالقيلثإلم!وذقت

شعبإ،أشرايىينتجماعةبه25"وؤشى0يرضا

مقأسلافهكانكماعاملهالمللصأنإلآ26

جميععيودبفيمكاتتةوزغ،يعاجملوتهكلالملوفي

وفي،يلكفنإرشس!اتنصي!فيو!لبته27،أصدقاي!

ينوجغقه،الاهتيازابيندريهتتقتعكانما

أصإقاث!.ب3أقر

يعفيئأنالمللثمنيوناثان"وطقب

وأرض!بهاالملحقةالثلاتوالماذالهود"لة

مئهبثلابوؤغذة،حزتةكلين"ال!ايره

الطقت،هذاالضيلثفقبل92.المضهينينطار

لم-ت!شء"

نصها:وهذاكليماذيلثفيوثائقكحت

يوناثانإلىالخيلثديمتريوس"ين

.خ5:15رج:بطلمايى؟22

02.:01رج:بهيتمتعكانما27:

السامرةمقاطعات:بديلةئرجمة!السامرةوأرض:28

.03؟51رج.الثلاث
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نريق31.سلامالهود،شدبوإلىأخيإ"

ائتيالرساليماينيتسخةإليكمهذهيىساثتنا

حتىقريبنا،تسطاييوشإلىبشايكمكتثناها

شضمونجها:علىت!طيعوا

يسطانيوسنإلمطالقيلثديمزيوسن32"ين

نأعلىمونعافينحن33،سلامالمكرم!،

وتحقطأصدقاوناهماثذينأليهودمعاتقةنح!ين

نحؤنا.أبذوماالتيالثيب!يليالبلهمغهذنا

المقاطعابمغتهفهااليهودئإبأرضيىلهمفنمز34

ائتي"والرأشتائيئمولذة!أفيرتةوهىالئلاب

ص5-ص4

وجميعال!ئامر؟ارضيىمقبالييوفىلةالجقت

الذبائتيئقدموناتذينصيجميعفنكون،توإبيها

كانائتيالضلكئيماالضرايب!تذك،أورشليتمفي

الأرضيىيخلاليينسنةكلفيتبلايجبيهاالقايث

ينأ!مالأتجقماأمما35.الأشجاليؤدمر

المفححقرينلناالعايذةوالضراشبالعشور

ييئكف!هذايننعفيهمفنحن36صالتاجوضريبيما

طاك!االإعفا-هذاينشي:يلغىولا،الآن

.الزمان

الوئيقيماهذهي!تح!خةالآناوك!افآ !عبو)

الجتلفييمقغهايوناثانإلىوشتموها

-"للجميعمفتوحمكالطفي،المقاسى

البلادأنالضللثديمتريوش8!وزأى

فحترث،أحدينمقاؤتبمادولبينتهخضقت

بعفعداماتيؤ،إلىواحدكل،جيوشمه

الملك.!ديق..راجع.ضريفلقب؟أخيه:35

الرامتائيم.يافامنالرقإلىكم25تبعد؟افيرمه:34

الشمالإلىكم35نبعداح(.:اصمأالرامة)أو

أورشليم.منالغربى

الأتيميزب!مجاءالذينىالغرباءالجنو؟كتالب

القدماءالجنودضسبأثارجمما،البحرجزرقي

..شبقوةائذينالملوفيجيوشيىفيحازبواائذين

شحزبوااتذينكاأحاثريفونرأىفلما

مينتتذمركلهاالجيوش!أنقبليىللإسكندر

إيقفكوثيل!إلىسازغ،القيلثديمزيوش

الإسكنذيى،أبنأنطيوخحم!يرتيؤكانالعربى

فبهانليمللىأئطيوخسىيم!فمهأنعليهفألح04

فيلهوبماديجزيوسىفغلبماوأخترة،أبيه

.كثرةأئاماهناكوأقاتم،الغداؤهينالجيوشيى

برصأ41
القللثديصريوسنإلىبوناثالىورسل

اتذين!الجنودجميغئخرقيأنإتييماطايئا

كلص4

فيالذينالج!ودوكذيلتى،اورشليتم!نالقلع!

شعتئحايىبوذكانوائفمقي،الخصودب

"سأفغل:الملل!يوص!ديمترفأجمابهرو042اشرامميل

أنتسأكرملىبلولشعيل!،للثذلل!

الفرصةوتوافييحاتماعظيماتكريماوشعتلث

رجالأإليترسيلأنللثقخيرالآنأما43

"./-عتىتخقواجؤديجميغلأن،يسايدؤنني

أشداءرجلآلاقيثلاتةيوناثانفأرسل،44

بقدوجميم.القيلثفآبتقجع،إنطاكيةإلى

مئةوكانوأ.المدشةشطالأهلونصصصت15
2.ص-صوولجمهر

القللث:تقتلواأنوحاؤلوارجلألصوجمشرين

?صسفقر6، الاهلؤلىفاستولى،مصر؟إلىالقيلثقي

فدعا47ء.بالهجوموبدأواالمدين!طرقيعلط

*-2"جبئىفيسابققائد.ديودوتيىلقبةنريفون93:

فطعالذفيزبديئيلابن:ايملكوثيل.الأولدجمزيوس

.17آرخ.بالأسامكندررأس
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صءررءصص

وانتثرواكلهمإلييمافاقتلوا،ينجذيإالهودالقيلث

الأهاليمنزجلألض!ةوتتلو)المدبنيمافي

كثيرةغنائتموأخذواالمدينةوأحرقوا8"،الئاثرلن

القيلث.حياةوأنقذوااليومذلثفي

علىآستولواال!يهودأنالأهاليرأىفلفا94

خازت،يث!اوونمايفعلونف!يهاوآنت!ثمرواالمدين!

"أعنا05:وقالواالقللثإلىوتضرعواغزايمهم

ومهاخميمامهاتجقينايناليهوذوآمتعصالسئلام

مغالضفحعوعقدواسيلاحهموألقوا051المدينيما"

أهلوجمغالميل!آفأ!ص،ديمزيوسنلميلث

اورشلييمإلىزتجعواائذيناليهود!تملكييما،

.كثيرةبغنايم

علىفحلسى،المللىديمزيوسأما2

لعلوتنكر53.البلادالهدؤوعمهليه!عرشي

بليقعرويخ!تلكايخئهو.يوناثانيهوعذما

المضايقه.أشتذضايقه

السادلب!لأنطيوضسيتحزبيونادلان

ومعهتريفونزجغ،ذللثوبعذ54

علىفحلسىةال!حمنصغيربعاوهوأنطيوخس!"

إلييمافآنقحفت55.اتخاقيولبسنمفيههعرشيى

وئاتلوا،دبميهريوس!س!رخهاائتيالجيوش!

علىتريفونفآستواى56فهرل!،ديمتريوس

أنطيوخسىك!057إنطاكيةحملىوسميطرالفيقيما

يلكهتةش،رثي!ئااتتتلثإئي)1:يوناثانإلىالضغير

الأرخ!ص"المقاطعاصبعلىحايهماوأجعلك

اس!!درابن:(ديوني!وس)السادسانطوخس:54

بيدمفترلأوفاتهحى144صيفمنملك.بالاس

.مق142سنةنربفون

عادةالنصيتكم.34آرج.الأربمالمقاطعات:57

اتربتين.هىالرابعةالمقاطعة.الثلاثالمفاطعاتعن

11591ول

وأرستل058((الميلثأصدقاءينواجذاوأختازك

وفتقغد،يماثذيهالذقبينآنئةال!قللثته

بعرو؟رجوان19يلبس!وان،فيهايشرل!أن

اخاةسمعانالمللثعينكذللث95،الذهب

فينيقيةحدؤدينالممتذ؟الأرضيىعلىحايهما

يضر.خدودإلى

وفيسوريةيقاعصفيجي!ثيهيوناثانوساز.

سورية،جيوثيج!يعإلي!وأنف!متمالمالإ،

المدين!أهللاقاةحسثأشقلون"إلىوؤضل

فأغقق،غرةإلىاتخةهناكوكليئ061بالئرحالب

وأحرنفحاضرها،وجهإفيالأبوال!غرةأهل

م!نغزةأهلفطلحب62.ونه!هابالنايىضحواحيها

أبناةأخذلكنهفسالمهم.الأمانيوناثان

وتابماورشليمإلىوأرس!قهمرهائنرؤسايهم

دمشق.ؤضلأنإلىاليلادفيجولته

نأستمعتهوذا،إلىيوناثانلمعادولما

الجليلفيقابئر*إكوصلواديحتريوسىقواد

يهواأنوغايتهيم:كبيرجيمث!رأسيعلى

حمعانوتركملاقاتهمإلىفأسرع64ههفاييما،

صوز*تيتحمعانفحاضر65-اليلابفيأخاة

فاةجصاليهافيوآستمر،فيوئايوفاوهاتجقها

الصفح،فيأهلهازيختأنإلى66طويلة

وأحتكهاالمديهينأخرتجهمليهنهفصاتحهم

تحرشمها.حاميةفيهاوأقاتم

وجي!ثمهيوناثانغسكرالأثناءهذهوفي67

ح.5:3رج

.ح86:ر!01:أشفلون:65

كم36نبحد:22(:13يش.نفتالمط)فيتادش:63

صور.منالرقماالجنربإلى

ح.4:92رجعور:بيث:65
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فؤضلوا،سارواالقجروقبل،جناسترمابجمنذ

كا

خيث68،صالصبحجمنذحاصوز+شهلإلى

قضبو!أنتعذ،تنتطرونالغربا-جبشنوتجدوا

يوناثانتقدتمإنفا96،الجباليفيكميئالهم

مواضجهمينال!شصينخرقيحئىنحؤهميجيشييما

تقيوماجمعهمفهربوا07.المتاليفيوآشتركوا

آبنقتثياإلأواحدزجليوناثانجايسبإلى

الجيش.قاثداحفنيبنوتهوذا،أبشالوتم

لمكل

راميهعلىالترال!وزشثيابهيوناثانفمزن71

فآنهرموا،ئقايئغالغرباءإلىعادثم072وصمفى

مايىجايهينهربواائذينزأىولما073وقربوا

إلىمغهالعاووطازدواإلي!عادوا،تجرى

.غسكرواأيضاهثمخيحثقابشىفيمغسكرهم

اليومذلمجثقيالغرباءينالمتاليفيفس!قط74

اورشيمةإلىيوناثانورتجع،زجلآلافيثلاثة

واسبرطةرومةمعاليلادمعاهدة

ئلائقةالآنالفرضةأنيوناثانورأى21

إلىوأرسحقهميىجايهتعفىوآختارفآغتنقها،ته

لمص"5:ميء

الرومانيينمغعقدوةالذيالجلفليوكدوارومه

إسترطةإلىمغهمأرسلكذلك02،ويخذدوة

أ"

القعنى،هذافيزساثلاخرىواممايهن

الشيعوفيقجي!ىودخلواروتةإلىفذقبوا3

وضبطالكهتةضوئي!يوناثان"أرشقنا:وقالوا

فأعطاهم0،4القديمالجففينخدداليهوب

فيرومةيوكلاءزساثلصالشيوخشجيس!

بحيرةمنال!ثمالإلىكما0يبعدحصنحاصور:.67

جناس.

.32-8:17ق:2101

تهوذاأرفيإلىزجوغفمئؤ!واحتىالأواليمء

يسلامء.

يونائانلمكعبهاائتيالزساثلينتسخةوهذ؟5

إسترطة:أهلإلى

والش!يرنجالكهتيمارثيسييوناثان6"ين

إسترطةأهلإلىاليهو؟شعبوسايروالكهتيما

:سلام،إخؤتيم

إلى*آريوسنضيككمأرسل،مضىفيما7

ءصص3لم

أنكمفيهاتذكررسالةالكهنةصرثيسيىاونيا

فزخت8.المرتقةالئسخةتمشقذكما،إخؤتنا

النيالرسالةوأخذالترحببكلبال!عث!أونئا

أفأمغ9،والموالا؟الضداق!زؤايطعلىتنم!

يما،الروإيطهذ؟جمثلإلىتحتابخلاالآن

فإننا01المقدشإ.كئي!ناجمنالقو؟جمنتستماة

الأخر؟غلائتييتجديل!إليك!منكتتأنرأينا

لإنعطاجغنكمغرباءنصيرصيئلاوالقؤد؟

المأننا"مغبعيد،زتؤمنذتيتناالزسائل

الأعيابفيذكركمعنالسمنيماقدارعلىننقطغ

الذبائغفيهانقذئمائتيالفناسبابوصائر

الأخؤ؟.تينولائقجديرهؤكماوالصلواب

.-عليهأنتملمابالفخرنث!عركناكلههذا2"في

الرفيعة.المكانيماين

والحرود!الكثيرةفالقتاجمب،نحن13"أما

وبخا!ة،جايبمكلمقيناأحا!هالغديدة

فمذلكومع11.جوارئافيائذينالملوكين

يكمنستنجذانالحرولبهذهماةطوكنشا

265()903-اسبرطةملوكأضحير:)الأول(أربوسة7

أونياعائلةجدالأولأولياإلىالرسالههذهأرسل

.ى02آرج:النخة.الكهنوتية
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أحد،علىثفليئلاوحقفائناأنصارناوبساير

وقهرأعاتناالسماءفيالرلثأقآبخاضة5

نيوسننوماآخترناوالآن016ينفمنقذناوأناأعدات

إلىوأرمملخاهماياسونبنوأنيباثرأنطيوخ!م!بن

كاتتائتيوالروايطالضداقيمايتجديدالرلممانئين

إلمكم2يذهبابأنألضحاوأوضمناهما79بمننا

غنتغبرائتيالرسالةوهذ؟تجيايناحمايقيؤ

و،ص

إذاال!ثمكرولكم89،اخؤيناتجديل!فيرغتتنا

((.ذيلثعلىأتجئتمونا

أرستهاائتيالرسال!غنتسخةوهذه91

أونثاةإلىآيىيوسى

رئيس!أونئاإلىإسبرطةمللثآريوس!"من02

الإشرط!ينعنوتيقةوجذنا21.سلام،الكهنيما

إبراهيتم.تلىيلأإخؤةأنهمعلىتنمىوالهوب

تاليئأنكثراتهمنا!ازذيلثلناتتئنفلفا23

نألكمنعليئإليكمتجوايناوفي023أحوايكمعلى

تواثيتناوأنلنا،هيئوأرزاقكمتواشي!كم

إليكمأوضيناسصقراءناماهذا،لكسمهيئوأرزاقنا

إياو".يبلغوكمأن

بوناثانأمامديمتريوسهزيمة

ديمزيوشتادةأنيوناثانسحيئفلفا24

شتق،مماأكبربجيشلمحازتي!قابمون

!ص"4

سئهوليفييفلاقاييم)ورفمليتمينساز25

الكافيئالوقتئعطتفئمأنتشالمنةقي"خماة

رجالأيوناثانوأرصل36أرضإ.يذخولي

و!اءعاحدودتثكلالمدينةهذهكانت:حماة:25

.ح8ت7.رخ!.افرات

المخطوطاث.بعضفيالكلمةهذهنجدلا:وهربوا:28

ح.11:7رج:الونارس:03

12791ول

وأختروةإلبهفعادوا،2الأعدافغم!تستطيعون

فا27.الليلفياالهوديمهاسجميمايتأهبونأنهم

نأيىجالهيوناثانأمرحثىالمث!ص!غاتبإن

آستحداذاالفيلىطولالئلاحصتحتبسهروا

ولئا28ئغ!مكر؟.خوكالحراسنوشثتريلمتالي

تسئتجاونورجماتهيوناثانأنالأعدالم!!يئ

،،

والرغب،الذغرقلويهمصعلىشيطر،يلمتاك

وزأى092وقربوا،معسكرهمفيالنيرانفأشعلوا

تعقموالمليهنهم،الثترابضؤوليجالهيوناثان

ير

فم،فطازدوهم03،صالصبحجمنذإلاجرىيما

.ءالوتازمنخزقطعواكانوانفمفي،يهمتلخقوا

ئسممىالعرلبينقبيقةنحؤيوناثانفآستداز31

ثم32.أرزأقهموصلمتف!اتجضهم!بالزتيديين

إليهاطريمهوفي،بشثقإلىهناكينتوخة

البلاد.كلفيتجؤك

حتئفساز،يوناثانأخو،ص!انوأ!ا33

الخصول!،ينجاؤزهاوماهأشقلونإلىوضل

نأي!طجميما34عقيهاوآستولىيافاءإلىآرتاثم

أنصايىإلىقلقيفاصتسليمعلعارمونممكانها

ئحافأعسكرنةحاميةفيهاوأقام،دبمتريوس!

المدينه.على

ايزشليميحصنيوناثان

المث!عمبشميوخإلييماوذعايونا،ثانعادثم35

اليهودي!فيحصودطبناءأ!رفيوشاؤزهم

عظيمحاثووتشييداورشليتماسواروزغص36

الشرقبةلبنانسلسلةبينأقامثقبيلة:الزبيديين:؟3

(.الحاليةالزبداني)راجعودمشق

.ح01:75رج:يافا.ح01:86رج:أشفلون:33
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حئىالمدبنيماعنلتفصتهاوالمدينإ،القلغيماتبن

اتذينالأعداثتتمكنفلا،كنهاقعزوتةتبقى

والشراء.-الميعينفها

المدينة،ئرممواأنانققواذللثوعل37

شترفاالواديبأثجاهالسورينيسفاأنخصوضما

كلصكلفى

.كافيناطا!المس!مىالسوروهؤ،منهاراكان

ال!حهليحاديدا!قلعةحمعانبنىكذيلث38

.والقزاليجصبالأبوالبوخضنها

يوناثانيأسرتريفون

نأ"تريفونحاؤكالوتبذيلثفي93

علىالقضاءبعذالئاقيوتلبحىآسيةعلىت!متوليئ

ئقاوتهكلأنخالتاتةإلأ04القيلثشأنطيوخسى

والفنلثعقيهالقبض!إلىفسقى،وئقايقةيوناثان

وهناك41شان*.ش!إلىنججيشييمافساز.به

ألفأربعينمنجيثبىرأسيعلىيوناثانلأقاة

تريفونرأىفلفا12.المتاليعلىئذزلبزخل

ضذسايهنايخركلم،الجيعثيىهذاضخائة

؟ص050113
إلم!وغرفه!بخفاؤةبهرحصتبليولالاد،

أركانوأمرالهداباإلييماوأهدىأصلإقاثيماصجميع

4"وتاك.بالذالبتهطاغتهميطيعوةبأنحربيما

هذ؟كلالجشدهولاءخمف!ت"يماذا.ييناثان

إلىيعودون5"دعهمبيننا؟حرل!ولاالمشتقة

وتعاللفراققتلثجمنفميئةلثوآنتجبئئيوتهم

ص،!ه

!ائرخإليلثفاستلخها،تطلمايس!إلىمعي

الفريطالثمالمطالحيأوالجديدةالمدينةةكافيناطا:37

للهيكل.

اللدمنالترؤالثمالإلىكلم6تبعد:حاديدا!38

الاحلى.للهلالثرقةالحدودعندح(11:34)رج

:(أالادمىأنطيوخس.ح11:93رج:تربفون:93

.بالاساسكندرابن

!أزا،أعودثم،الأمررولاةوالجتو؟الحصود!

يونائالن،فضدقه046((إليلثحئمتالغرضييهذا

إلىقذهبواجشدةوضر!ت،تهقاككماوفغل

آلافيثلاثةينفسيهآستبقىليهئه47يهوذأأرضيى

وآ!تالجليلفيجمنهمألقينيترك،زخل

ألفا.

أهلأغلق،تطفمايسىيوناثاندخلفلفا48

بالص!ينيوقتلواعقييماوقتضواوزاءةالأبواقيالمدبن!

جيئ!اتريفونوأرستل94ء!ةدخلواائذينجميغ

للقتلثالكبير"الس!هلوإلىالجليلإلىوفرسائا

غيتمأنبعدليهن05.يوناثانرجاليصبجميع

وفيلواعتيهمقيفنمقةوائذينيوناثانأنهولاء

يلمناليمستجذينمتكايفينوسارواتمثححوا

مسثتجاونأئهميلاجقوتهمائذينرأىفلما51

عنهم،ترإتجعوا،أنف!يهمغنبناغايلموب

سالمين،تهوذاأرضيىإلىيوناثانرجماذفعاد52

ومرايقييما،لأيوناثانعلىشناخةأقامواوهناك

ؤدوى053كبيرحزنإسرانيلشدبعلىوآستولى

نألاعيقادهميبيدوهمأنخوتهمالاتمصجميع

حازبوهم،فإذا،نصيرولاالآنلهمقاثذلا

الجشتر.تنيينبكرهمتمحون

*يوناثانيخلف!مان

جيتئاح!ث!دتريفونأنحمعانوستيئ13

.ح52ة5ر!:ثانبيت:04

.الأردنوضضانيتبينيقعالكببر:السهل:94

52.:هرج

فيالمذكورمثاشقيق:الالومبنيوناثان:301؟

ح.75ة01رخ:يافا7.ة11
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نأورأى2،هاويدئريهوذاأرض!ييغزوعظيما

صصير

إلىفصمجذ.والرك!بالذغرعلييماشيعلرالمشدبئ

م!ثتاداوخاطتهم3الثسدبئوجضغاوىشليتم

وأهلوإخؤتيأناغمفتماتعرفون":غزايقهم

عاتيناوماومقذسايناشترائجناغنبفاغاأبيتيب

جميعاإخؤتيإن"حئىوالقتاجمبالحرودبين

سيواقي.تبقولمإسرائيلشدبستبيلفيقلكوا

هذهفيبخياتيأبخلكيص،!"والآن

ينخيرانف!يأكأرلاوأناالعصيب!الأوقاب

وللأتدإم!يشعبيسأنتممإثيبل6.إخؤتي

يهثافرببة3الأأنذيلث،وأولادناوليسائنا

يتدميرنا".عقياآجتقغتلنائغضها

آنتضثتتالكلاتمهذاال!ثئعبشيئفلما7

"أنحت:أصواتهمبأعقىوضرخوا8نفوسحهم

فحارلث09أخيكويوناثانيهوذامكانقائدنا

((.نفعلهلناتقولهوماحربنا

فيوأسرعالحرلبيىجالحمعانفخمع

كلمنوتحصييهااوزشليغأسوارزغسإتمام

يافاإلىأبشالومبنيوناثانأرسلثم".جواييها

وأقاتمسكاتهافطرد،الجنوبينكادتعذبفي

.فناك

4لانيوداورو!للرهانيخلىعريفون

في*تطفمايىينفرخ!تريفونأنا12

أخويونائانومقهيهوذاأرضيإلىعظيمجيشو

معسكيراحمعان"وكان13.كرهي!نة!عان

.اح5:هرج:بطلمايست12

.ح12:38رض!:حماديدا،13

.حبرونمنالجنوبإلىكلم8نبعد:ادورات"2

ذكر)بب-الجليل.بديلةترجمةجلطد.ت22

نأتريفونوعيتم14.السئهلتبالةيحاديدا+

عكمعافيوأ"نه،أخييمايوناثانمكانحلحمعان

"قتضنا:تهتقو4ا5قنإلييمافأرسل،يحايىتهأن

القللثيخزيتيماتدغلمقيئهاخيتيو!اثان!لى

شتقفها.اتتيالقناضبجمنعقيهمتتقيامالأ

ينطارمئةأرستف!تإذالإطلاي!مستياونونحن16

لنأئهتتاكدحئىعنلأناكرهينتينووتذيهفضة

إ.يناتختمتم

،الكلامهذافييخداكفمحمعانوأدزك17

نأينخوناوالؤتدينالماكأرس!لذيلثومغ

وبقولوإ:ال!ثتدبغداؤةنف!ي!علىتجيت

".يوناثانقيلوالؤتذينالماكي!متتمصلم"قيته

ص:ء-5ءسءلد91
عير،يضبماينطايىومئةالؤلذينيستله!ليتو.

.يوناثانيطيقولمبؤعد؟اخلتريفونأن"

يلادتغزؤأنعلتريفولىغرتمدللثوتعذ

،أدورا!إلىالطريقفيفآلتف.ويدمرهآيهوذا

اتحه.أينمايطاردونهوجيمثصهحمعانوكان

،ص!ءس

كإيرسيلوناورضلتمقلعهفيالذينوكان21

55صصلموء،2ص

الضجيءفييسرغانعليهييحونرسلاتريفون

بالمولمتيما.ولروذهمالتبر،ل!طريتيينإليهم

ذيلثفييلتسيرفرسايهجمييئتريفونفخهر22

م!نومتعهماجانراكمالثلجلكق،الليلى

ولئا23.جلعاد!أرض!إلىفاتحة،المسير

.هناكودفنهيوناثانقتلبسكاماينآقترلت

-ء5*،2،ير

يايىقنحمعانفارسل035بلادهإلىرتجغلم

.23(آفيبكاما

جبلرأصعد:(المكتلبسكامما)اليوع!:23

الكرمل.
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الزاهية.العسكر!نةترايهيمصالشئانلمتلضمىفيما

أنواجوبكلبالطعامالمانيزودععانوكان01

أقاصىإلىصيتهوصحلحتىالأسيخيما،

فغضبالبلاد،فيالس!فم"وآسئئحب.الأرضيى

واحل!كل9وجتس!12.إسراثيلفمعتالتهخة

ي!ن13،،خوفيبلاآجمئاوتين!ييماكرشي!تححت

تبقولمأمرهمعلى!واالأتامصيللثنبالملوك

إسرائيل،شدبئيحايىلثتنالأرضيىفي

فيالخساكينغزيقةسيضعان"اوقؤى

شربمكلىوأبادالثتريع!علىوحاقطشعيإ،

الجباد؟.آني!منوأخمرالهيكلورين015أثيم

صعانإلىبرسمالةيعثوبئإسبرطةأهل

رومةإكيونالانوفاةخبزووصمل16

ولما17الثئديا".الأست!فيهمافغئموإسترطة

يلكهتيما،رثيسئاأخييمامكانخلسطعانأنغيموا

اكنبوا8مملطانهتحتصارتومانهاالبلادوأن

زوابطمغهيخذدوننحاصىينءألواحعلىإلييما

ويوناثانيهوذاوبينبيتهمكانتاثتيالضدات!

فيالرأيأهلعلىالوثيقةإققرثب09أخؤلإ"

!صءكل،

نصها:وهذا،اورضيتم

إلىورؤسايهاإسترطةمدين!أهل02"ين

صد
والكهنيماصالشيوخوإلى،الكهنيمازدي!يحمحان

أخترنا21.سلام،إخؤينااليهوبشج!وساير

فيهأنئمبماشعبناإلىأوفدئموفمائذينالرسسل

وستحفنا22بقجيئهمقح!رهـنا،والكراميمااليزهين

.01ت3زك؟4؟4!ي؟5:هملاق:12

تجديد24(ث22)آنومانيوسبوا!ةحمعانطلبة18

.مق142سنةإلىيعودوهوالعهدهذا

.12:16رجوانتيباتر:نومانيوس:22

ا!ذا-!لىالثتعبتجيسيفيألقوةائذيالكلاتم

أنطيوخ!م!،،بننومانيومرإليناقدمالئخو:

اغفديمخ!زد)اليهودزسولاياسونبنوأتتيبايز

ا!نظجلس!نرح!ت023تيننااثذيالصداتة

!ز،ترحيبأجقلالرسولينيقذينيم!رور

ا!ص!سجلاقيفيينةتسخةوأودغكلاضفما

أرصتنن!ا،الإسترطيئجمنذتذكارايتكون

".حمعانالكهتيمارئييمإلىتسخة

وطنيوقائلىكهنةرئيس!دان

لأ!ء.صص24

إفيلاانومانيوس!اسمعانارس!لديلثوبعد

يمنفؤزنهالذقبينعظيمترسومعهروتة

وببتهم-،بيتهفيماالرواب!علىييؤكذ،طن

.:تساءلؤاكقيمايهذااسرائيلشحبستمغفلفا25

طاكا"مما26وبنييمايسمعانشعكرناغنئعتر"كب!

شعبيذغمصأبيهوتيتوإخؤثههؤغمل

أوتجزيروقئبهمأعدائهمومحارب!اشرائيل

كا3خفرواأنإلأال!شعبينكان!ا؟"ينهماليلاب

فيأعمذةعلرقعوهانحاسمنألواحعلى

اليوبم"في:تضههذا27.كلاماجمهيونجتل

اليئيماالسنهفي،أيلوكضهرميئغثمرالثاين

لسمعالىالثايئةالسئنةوهيئ،والستعينوالئانية

كبيرتجغفي28خصرئيلفيالكهتةرئيسي

تأكذالبلابوش!يوخءالشثع!ب2وزؤساال!ضهتيماين

وأن92اليلابفيؤتغتكثيرةحروباأنينا

وإخؤتهيوياريحت!تنيينفثث!ابنحمعان

للرصالةسابفةنومانبوسبفةأنيبدو:ذلكوبحد:24

.ح18آرج.اسبرطةأهلإلى

.اح:2رخ!:يوياريب:92
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كمميبواشعيهمأعداعوقاؤموابأففميهمخماطروا

جمغيوناثاذشأن03عظيفا،ضجذاإع!هـجمهم

وتعذ31شهتيما،رئيسىفييموصازضعي!شتمل

غزوعاى2الأعدانعزم31الوفاةعاجقتهذيلت

أقداسسهاعلىوالاستيلاءوتدميرهااليهوببلاب

الهههـبءشعيهغنللذفاعصهثحمعانلكق32

يهيىجايدتزوعلىالخاضيماأ!واي!ي!كشراوأنقق

.والغتادلستلاحصيا2الأشيذا

مانحص!منسمعانأن+أيض!النا33"وتأكد

اليهودئةحدوديخدائتيصوركاوبيتاليم!د"ل!

قبل،ينسالأعداءفيسيخيمامستودعاوكانت

وخفعن؟3.أليهو؟يىجاليينخرسئاهناكوأقاتم

وجازر"المتوستطالبحرشاجكعلىالتييافا-

2الأعداكانخيحث،13أشدودحدوبعندائتي

ورودهماتهودافيهماوأسكن،قبلينئقيمين

مكانتهم.يغررأنشا!نهمنماينهل

وماحمعانعماىماال!ضدبرأى35"فلما

ورثيسىلهمقائداأقاموةالقجلإينيث!عبيماكعت

وبغديهالإنجازاتبهذصهلهمخهمآعيرآفاكقئة

يمختل!تعزيز؟فيوكأغتييمايشعي!ووفاييما

الؤسمائلى.

الأتيمإخراجتمحمعانأئام36"ل!

باورشليتمداودمدينيمافيآئذينوكذيلذ،الغريبيما

ينهايخرجونقلعةفينفسهمتتوا2هؤلاوكالآ

الفداسة.عنهوتنزعونالهيكلجوازوينحسون

جرضاوخضنهافيهايهوداأسكنحمعاذيول!ص+

ح.92؟4رجصورةبيت!ليم

.ح4:15رج:جازر.ح01:75رج:يافات،3

أسوازمازغائئيوأورشليتماليلا؟صلام!على

أيضا.فها

يىئاس!فيالقيلثديحعريوسبهلىلبتهأ)يقذا38

ينواحداوحسيته93صالأعظمالكتقنههـب

بخاضبما04الإكراميهلوأكرتة،أصدقائه

موالينآليهودتعتبرونالرومانينأنسمصرجمندما

يرس!لشخبراوأئهم،وإخوةومناضرينلهم

اليهودرأن41،وأكرموهيمإليهماععان

لهمرئي!ئاحمعانيكونأنسترهمكقتتهم"ا

أمينتبيئتقوتمأل!إلىالحيما؟م!ىأعطتموكاهئا

وكلا2منهموبع!نبالهيكلوتهتميقودهم4

وتعزيزبالأسالخةوالئروداليلادشمؤود!إداز؟على

ئطجغةأنعلى،القي!صلوصياته43الخصودب

البلا؟فيالصكوفيجميعتكت!وكعسميماالجميع"

ينفيخدتجقولا44والذقتالارجوانوتلتس!

وا،ذيلثينشبئاينقف!انوالكهتيماال!ئدب

دونآجمماغايعقدأوأوامرهينأمرايخالف

صءس،،

وعرؤةالارجوانيلض!ناو،اليلابفيإذنه

وينقف!ذللثئخالفمنكل0".8الذقمب

كلهالمثثدبورصي4آمجرئا.يعتتريةشيثا

دكزتةائتيالمهامهذ؟كلىحمعانتتؤلىبان

رئيس!يكونأنورضيئحمعانقبلكما47

وللكهتيماال!يهوديشعحبورئيس!اوقايدلماالكهت!

."الجميععلىوحايهما

ص!كل5ءص!ص!ص

اليهتابة2هذهنذونانعلىالشدبئوانفق48

فيبايىرمكالؤفيتوضغنحايمينألواخءفي

.المخطوطاتبعضفيهكذأ.كهنتمايهودأنة41

98.:01رجالذهـ:عروة:4!ا
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خيزاتهفيينانستخوتوضع94القيكليىواقي

وتنييما.حمعانمتناؤليفيتبقىحئىالقيكل

!عانإلىالساجأنطيوخدسرسالة

ديمزيوس!بنأنطبوخم!وأرسل15

حمعانإلىالمتوسمطالبحرجزيىمقرسالةالمللض

كليماالثئدبوإليالهودش!رئي!يالكاهني

إلىالملكأنطيرخسىلاين:فيهاجاءماوهذا2

شدبورئيصيالأعطمء،الكاهن،حمعان

الفسادأهلينقوئماوأنأفما3.سلاثم،اليهوب

نأهيئالآنفغاتتيآباينا،ضملكةآكتضبوا

ينعقيهكاتتماإلىواعيذهاعت!يهاأنارغغ

كبيراجي!ث!اح!ثتذتذيلثويتحقيتيقبل.

مهاتجميماعلىوعز!ط4يلحردبأسطولآوتجهرت

الخرال!بها"أنرلوااثذينينلأنتممالبلاد

مايها-ينكثيرنيالضرزوأوقعوا

مابكلللثاتررالآنفانا5"وبذيلث

الم!راثمب،ينقبليائذينينهأعفاك

تقداتصلإزبأنللثوأستح6والقدفوعاب

لم،صلم،ص

اورشليتمإعفاءعلواوايق7ببلا؟كخاضا

ماكلتبقىوللث،الضراثحبجنصوالهيكل

وينالحصود!منوتتيتهالأسيخيماينتجهرته

ضريبةكلينئعقى8،الأئاممذىوعلىالآن

وحاتما9.الم!تقتلفيأوالماضبيغنملكئة

أذتأمتخلثتملكتيعلىالحصيطرةأستعيا

37.:01:28،39رج:الضراثمن:1505

نطقة:ئهآبابلاد.مق913خريف؟174صنة:01

؟قىبفون.اللوتيةالمملكةعاصمةانطابهة

خ.93:اارخ

الكرمل.جبلجنودنفعمدنجة:دورا:11

ل!!كقجغلماالإكرامينوالقيكلوشعتلث

".الأرضيىأنحاءجيعصفيالضيتذاثغة

دأهـوافيتريفونيحاصرأنطيوخسس

خرقي،والسثبعينوالرابغيماالمئ!الئنهوفي01

آداد!،،لإبإلىغسكرئةيخمقةأنطيوخسى

معيبقأحتىالجيوشيىجميعإليهفآنضم

المي!أنطيرخبىفلاحقة11القليلإلا"تريفون

االحرعلىالتيذورا"إلىهرييماطريتيفي

الخطزأنتريفونتاكدأناتعذ2الصتوشط

حأنطيو!فتؤجة13.غنةتخلىوالجيثىداقضة

اورأ؟ا!ودينألفاوجمثرونجمئةومغهدوراإلى

وتقاتم،بالمدينةوأحاط14فايىمبىآلافينيةوثما

أنجطيوخسىفحاضر،البحرحقةصينالأسطول

وأجمنهاتخرفيأحذاتذغولموتحرابز12المدبنة

إليها.تدخل

رومةمعالمعاهدةتجد؟

رومهينمعهوائذينفيمانيوصى!!وجات

فيها.غديدةئلدالخئلوفيإلىزسائلتحيلون

إليالرومانئنقنضللويهيوش"16"ين

أصدقائنا-ينؤئدجاعناالتيلث"ت!موسن

كاناتذيالجث!يخادوناليهودوأنصايىنا

الأعطمالكاهنحمعانأرسلهيموهؤلاء17،تيتا

دضبينئرسمغفموكان18اليهو؟.وشدبئ

ئلوفيإلىنكث!تأنفرأينا091طنيص!ؤزئة

فم"!"بأدىيصيرفملاأنالبلدال!

كاالآيةبهذهنعود:نومانبوسوجاء:15

24.ة14فيعنهتوضا

!اسةتنصلآكان:)متلومى(لركيوس:16

،!،7؟*3..الملقبمصرملك:()الاجبطليموس
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يوئدواأنولا،يلابهموأرضيبماييمطقغا

تقتلألىالخيرينوؤتجذنا؟2.يحاربهمتن

ينإليكمتخأإذ)،فالآن؟2.الترص!ينهم

ععانإلىفسلموهم،أشرار3رجايلاده!ا

أخكايمبحم!بليعامتهمالأعطمصالكاهز

شريغيهم".

إلىالمعتىيهذالوكيوصىكتت22

وأرمياراطيسن،وأتالسى"!القيلثديمتريوس

لمساكسنمالبج!ميعصوإلى23دهوأرساكيسى

وكارتةوسيكيونويناعنوديلسىوإسترطة

ورودمنوأييكرنمىوليكتةوتمفييتةوسامسى

وجرتيتةوأرادسوصيدنوكومىوفيدي!م!

بتسخةوأرستلوا"2.*والقيروالبوتبرصنكنياسن

الأعطمص.الكاهنيحمعانإلىالرسال!هذ؟غن

ممعانيعاديا!ابمأنطيوخس

يلتر؟دوراالقللثديمزيوسنوحاضر5

بآلابمهاتجضيهاغنيتؤق!أندوننم!الثانيه

وأيدخلوايئلأويىجاتةتربفونفطزن.الجصايى

بألقيحمعمانفأنخذة26.المدينيما"ينتحرجوا

وغتادودقحبوبمضمة،رجالإيخر؟ينزجل

ونقف!قبولهاعنأفطيوخس!فتمنع27كثير.

عنه.وآرتدقبلينبيماعاهدةكانماكل

إلىأتينوبيوسنضديقهأنطيوخسىوأرستل28

تحئلونالأن"أنتم:لهوتقولييفايرضهحمعان

لىكلكللمصص

ينكلهاوهذ؟،اورشليتموقلعةوجاززيافا

(14:2)رجالفرتسجبنالثافيديمزيرسكانت22

بركامةملك:)الثافي(اتالى.القضلجهلهماومذا

شة(الصغرىلآسيةالفردالثاطىعلصغرة)مملكة

ملك:(الخاص)ارمياراطيى.قم951-389

أرضمهاوأف!دتمحدودهاخرثتم92،أملاكي

ضمقكتي.ينكثير؟أمايهنعلىوآستوليئم

آسموتيتماثتيالمانتح!فمواأنالآنفعليكم03

تجقغموهاأئتيالضرايبآإليتعيدواوأن،عليها

وإلا1،31الهودئيماحدو؟خايىقيائتييهنالأماين

يخضة،هنطاريئيماخفس!تايه!ليفأدقعوا

بالمالطألخقتموةائذيالذمارعنوتعويضسا

تفغلوالموإذا،)خرىيخضةينطايىيئهخ!فس!

."حازثناكم،ذيلث

ضديميماجمنموقذاأتبنوبيوس!وضلفلما32

كلء

الأبقةوشاقذاوزشليتمإلىالتيلثافطيوخ!ن

الفضت!آنيي!يخزاتةوزأىحمعانيهاينعمالتي

الترفي،اتظاهرينذيلثإلىومماوالذهبييما

كلامحمعانإلىوتقلالذهو4عقييماآستولى

أرضحاأخذنامانحن":ععانفأجات033القيلث

أخذناةوما،قيحد2شيعلىأستوليناولالغري!ب

أعدا،وناكانماوهؤ،آبائناينويىثناةإنما

فلفا34.الزقنيينغفقةفيخملماآغتضبوة

آباثنا.هيراث"نهفيأستغدناكلالفرضةلناستتخت

تطايباللتيزوجاززيافابخصوصوأما35

ومغ،يلادنافيال!ثمدبعلىنكتةفكانثا.يهما

فم((01يخضةقنطاليمئةعنهماإليلتندغذللث

التيلثإلىوزتجغ36بكيقبماأتينوبيوسيجئه

حمعانوبغطض!صالكلامبهذاوأخترةغاضئا

.شديذاكضئاالصللىضصت،شماقذة!اويكل

.خ41:2رخ!:كيىارصا.دويهةبهبا

ييود.ستوطؤنالمذكورةالمدنهذهفيكان:23

الحي.فيأو:.الثانيةللرة:25
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اليهوديةيهاجمكندباوس

يهربتريفون"كانبينماكلههذاحدث37

الملل!فاوكل38.أردوسماس"إكسفحنهفى

وزودةالسساجلىقيادةكندباومىإلىأفطيوخى

تزخ!أنوأمرة93والفرسالبالمشا؟ينبجنوب

قدرون"يحصنأنعلييمامشيراالهودتهعلى

عمذتينما،الثتعسبعلىالحرلتوت!ثمنوأبواتها

يتريفون.الفحاقيإلىنفس!هالقيلث

،صصلما"4 يرهقاخذتفيياإلىكنذباوس!وضل

الناص!وتعتملاليهوديةويهاح!االشتعست

فلفا41،قدرونئخصنهؤفيما،وتقئفئم

مقوجنودافرسائافهاأسكنتحصيتهاأكقل

اليهوديإ،طرقيفيوتنتشيروايتخرجواالمشما؟

!.المللثأمركما،س!كاتهاويهذدوا

كندباوسيطردانسرمانآ!ا

جارزينحمعانبنيوصافممجد16

حمحانفذعا2.كنذباوسغيئبماأباةوأختر

"أنا:لهماومالولوحثايهوذاالأكبرينأبث!ه

شعحبأعداءنحايىل!3تزالابيأوتسلوإخؤتي

ماوكثيرا-،اليومهذاإلىضغرنامنذاوراثيل

الشصب.فذاإنقادفيحليفناالتجاخكان

الت!برحميماوأنتما،ثيختأناها،والآن3

أخىوتقاتمققاميقفوما،المثمبالبسينتقغتما

يكونال!ئماءوإله،شعيكماغنوقايلاوآدقبا

وفهرلجبنانطرابلسبينتقعمدينة:ارتوصياس:ل!

ح!.7؟11)رجالوتاروس

يمنيا.منابخوبإلىكلم6تجد:قدرون93:

وفما،قدرونعنكم25نجعد:مودين:1604

6!و15

تعكما".

.أرتجمشرينشعي!ينيوحنا"فآخآز

.إلىوساهـيهموالفرسالبالمشا؟ينمحارب

فيور!منجاتواإلي!طريمهموفيكنذباوص!

/.اكوآتذفعواقامواصالصباح!وفي.-مودين

،ينكبيراجيمئئاموإتجهيهميفرأوا،ال!تهل

وجثهيوحئافعسكر6،والفرسالبالمشا؟

أن"يوحنازأىولما،الواديوتيقما،تجاتت!ما

أولا،هؤعتر،الواديعبويىينخائفونيىجاته

-فرساتهفأوقص،يلمتاليجنودةوزغئئم7.قتبعوة

مقيلغاؤكانهالكزالمشا؟ومظكنن

فآنهزمالأبوالقفيتقخواثم8الفرسال!.

ولجأكخيرونجمنهموقتلوجيمت!هكنذباوس

اسقطالمعركههذهوفي009!تدرونإلىالباقون

يوحئا-حئىفطازدهم،جريخايوحناأخوتهوذا

ائذي01كنذباوس!خضتهاائتيقدرونإلىرضل

بر2ثةفيالتيالملاعصإلىجنو؟همغهرتهتات

ينف!تقط،بالايىيوحئا"فأحرقها،أشدودش

يهوذاأبىض!إلىرجغثتم،رجلألفاالعاو

ساي!فا.

أباهلع!انيخلفيوحنا

سقلفيقالأئذاأبوبس!بنتطليموسىوكان"

افيته2شي:كثيروالذقبالمضهمنومعهأريحا

الغزورب!وبتغ،الأعطمصالكاهنجمهركان

عليفغرتم،البلابعلىالسئيطر؟إلى-الطموحخا

\!2أيضارج.(4ا:15)رجكندباوسأقام

.ح14-س15:9رج:تدرون.8

)القلاع(أحرقها.ح68:هرجةأضدود:01

المدية.أحرق



61257الأولالمكابيين

لحييم.والقضاءوتتي!ي!صمعانالغذيى

ويذترالبلادمالبفييجول!عانوكان

ص06صمع

وقتثياهؤاريحاإلىفترك14،بنفسيهشووفها

المئهالسئنةينئمباطشهرفيأبناةوتهوذا

أبوبصىآبنفآستضا!ه!15!والسئبعينوالم!مابعيما

نأيئيإفيدونلهائقاذتناهاصغيؤقلعبمافي

أخقىولكئهفاخيرةوليقةلهموأقاتم،يهمتغاز

وآئناةحمعانسكيرفلما16.هناكرجايهتعض!

سلاخفموشهروامقةوقنتطليموشقاتم

هووقتلوهالولمج!قاعيمافيحمعانعلىوآنقضوا

الجريم!ويهذ؟17مرايخميإ.ينوتعضاوآبتييما

وكاقأفظيعةخياتةتطليموسىآرنكتاتجشيعيماا

بالسثثر.الخ!ير

بمايخبرةالتللثإلىتطليموسكت!تئم8

والمدنالبلادتستيتم!أنينهويطلصبفغل

ة..134شاط.177صنة14؟

يرجالتطليموسوبغذ91إلييما.تبغئهبجيتن!

القاد؟يهبارإلىويرساثل،يوحنالقتليجاززإلى

ودقئا!ضةيتممخفمالحئضورإلىتدعوفم

علىيتستولوأآخرينرجالاوأرسل02.وقدايا

لم4

سم!مواحا!ولكن21.الهيكلوج!لاورشليم

وأحؤييما،أبييمابآغتياليبوحناوأخترجاززإلى

هؤتغتاممهوقنجارزإلىأرسلتطليموسويأن

أيضا.

?فلماص!32 "الاصها،،يذيلثيوحنا!خ

وقضىفيغييايهجاوواائذبنالرجاليعلىوق!ضن

غفيهم.

وماوحروييمايوحناأخبارينتتقىوما33

ينذللثوغيرالأسواروبنائ!الشجاغ!ينأبداة

أئامأخبايىيهتالبيمذؤن24الجليل!الأعمالى

أبيإ.تعدتققذةأنمنذصالأعظمك!قنؤي!



902الثانياالمكابيين

وأن4بقشيثي!وتعظوايتعمدوةئلوتكمقتغ

وينجتموؤصاياةيشريقييماللغقلالفدزةتمتخكئم

وتغفرصلواتكميسصعوأن5،صبالسلامعليكم

وتحن6.الضيتيوقتيفيغنكمتتخفىولالكم

أجلكم.يننصقيهنا

المئةالس!نةفي،ديمزيويو"عهد7"في

ضيقبناخلحينإليكمكتئنا"والمتسينوالتسقإ

فيالمملكةوجماكته*ياسونخانأنبعدكبير

القيكلأبوالتوأحرقوا8الفقاستيماالأرض!

إلىضفيناالسثنيمتتللثوفي،الأبرياءدتموسمفكوا

وفربانذبيخةتهوقائنالنافأستجالتالرب"

،،هءص

الخبزوقذئناالقيكلفيالسرجواشعلثاجنطة

فيتغتدواأنالآنفعتيكم9للرل!.المقدمن

عيدفيالحالقيكماأئامس!بغةيهسئلوماةشهر

اليئيماالسنيمافيالأمر!ذاوصذز01.القظاذ"

.!والئمانينوالثايتيما

أنطيوخسموت:ثانبةرسالة

الشيوخوضجل!ىوالهودي!اوزثليم"مئكان
؟

إلىتحتاييمئرسيلونالأعطئمالكاهنوتهوذا"

وينالضيلث"تطل!!وشفؤ؟لب!أرسطوبولوسن

.المقاسبالزيبالضمسوحينالكهنةذرييما

الصحةلهمويتمنونمضرفياتذينالهودوإلى

ح(8:امك)1سلوقيعلك)الثافي(:ديمزيوسة7

916سنة.قم913-125ثم145-138صنةملك

.مقا-2؟ا43قيافقالسلوفيللعهد

7-02.:4رج:ياسون.اح.:ام!كارج

-)أيلولال!ابمالئهرفيبهيحتفل:المظالعد:9

الثافي-)تثرينكسلوشيرالنصيذكر.(الأولنئرين

الهيهلتدشينعيديعنىأفهفيدل(الأولكانون

ه-6(.ت01)ق

)بن:(يى)المكايهوذأ.قم124أى.188سنة؟51

الئائه.

!ع!اصوكل

خلضناالذياللةنحقذقلويناكل11"ين

هاجمواائذينوهرتم12-أنطيوخعسالقيلثين

فيالقيلثهذاكانفحين13.المقذستةالمدينة

عتييماقصيئ،ئققرلاتكادجيمثئايقودفارسن

مقبحبقةنناية!الإلقةمعمل!فيم!رئاتضا!

القعتذدخلأنطيوخسىوكان14القعتد.كهت!

نأئرياأئةيححيماأصحابهبنمغهوقنهؤ

منمالآيأخذأني!ييماوفيننابةالإلقةيتزوج

الكهتةدخلإنأفا5عرسيكقد!نهالقعحد

تعضيمعأنطيوخس!مغهمودخلالماليخنب

الكهتةأغققحئىال!سدباخ!إلىرجاله

الس!قصفيكاتتخميةطاقةوتتحوا16الأبواقي

حئىبالججاز؟ورجائةهؤترموتهروأخذوا

إلىوألقوهاز،وو!حفموحزواقالعوفمثئم،الموت

إلهناالربوتبازكا7.صالخارجفيكانو)ائذين

تستتجقون.يماالكقرةعاتبائذي

المذبحنارمعجزة

تحتملأنعلىمينعاليدئنافا،"والآن18

واليث!رينالخايسياليومءفيالقيكلتطهيريعيد

ئغئدوافينندغؤكمأنزأينايه!مئلو،شهرين

حينظقرتائتيوالنارالقظاذ،عيذأيضاأنتم

ال!ودية.الثورةوقائدح(2:4مكا)رجماالكاهن

بطلبموس.الامكندربةمنبهودكو:أرسطوبولس

اللاجبينصلالةمنهصرملك!فيلومينور!،،)الادس

ح(.8:أمكا)رج

؟14آرج.(يرسأبيفا)الرابمأنطيرخس:11

،15.:1امك

ارتميسقابلالرافدينبلادمنآلهة:ننايةة13

اليونانية.

.ح9آق-المظالعيد:18



الثانيالمكابيين

المقذمة

الكآبمنالأعظمالقسملأن،الأولللمكابيينأمتداداليسالثانيالمكابيينكتابإن

اللغةفيكتبيوديوهو،القيروانيياسوندؤنهكفخمسةمنلمؤلفيونانياملخصايشكل

الرابمسلوقسعهدبنهايةتبدأزمنيةفترةفتغطي،الثانيالمكابيينفيالواردةالأحداثأما.اليونانية

ا!ذي،الأولديمزيوسجيشقائدنكانورةبموتوتنتهي،ابيفانيوسالرابمانطيوخسسلف

.-.مق016سنةالمكايييهوذ!قهره

أورشلبمهيهلتدشينبعيدللاحتفالمصريهوددعوةهوالكتابهدف

/الهدفهذاا.ق164أو165سنةوطهرهالمكابيص!وذااستعادهأنبعد،22(؟01يو)رج

أورشلبم-إلىفيالدينيةالسطاتبهمابعئتالفتينالرسالتينفيوبخاصة،هـأ-2فيواضح

مصر.فيال!يهود

إلىاوأدخلواالمقدسالكنزسلبواوأعوانهماليونانيهيئانكيف3-7!)فالثافيالفسمويروي

لكي،بالتعذيب3إيمالإنكارالمؤمنينيدفعواأنحاولواأنهمكيف،وثنيةعبادةشحاثرالهيكل

لاوطقوسها.اليرنانيةالديانةعاداتيمارسوا

المكايصهوذاقادهاائئيالمسفحةللثورة8-15()فالثالثالقسمفيالكتابويؤرخ

العبادةممارسةوإعادةا!كلتطهيرعلىساعدو!ا؟اليؤيانيةالجيوشعلالأولىوالانتصارات

ديمزيوسجيشقائدنيكانور،موتحئىليهوذاأخرىانئصاراتأيضاويذكر.فيهاليهودية

.الأول

التأليفولكن،الأولالمكابيينفيمنهبرقصيلاش!ولاأكثرالثانيالمكالينفيالخبريأتي

التاريخية.الدتةأضعفامماغالئاالدينيالدليلعنوالبحثالأدبي

مصريكلدإثطأوث!رسالة

يهوذاوأرضراورشيمفياليردالإخوة

وتتقنونجمصر*فياليهو؟إخؤتهمسعلىي!لمون

ارعياءأياممنذهناكأتامواممرةفيالهود:101

وال!ئلام!:الثقذئملفئم

غهذةخوتذكرالذيوفقكمأن2"نرجو

وأن23الأتناعبيلإ؟وتعقول!وإسحقإبراهيتم

2-7.:43اررج



3و2الثافماالمكابيين212

الكابمقدمة

وإخؤتإ،المكابيتهوذاجكايةأئا91

المذبحوتدشينصالعظيمالهيكلوتطهير

أنطيوخسىبهمغوقغتالتيوالحرولب02

التيواللآياب21أوباتوز!وأبميماإبيفاييوس!

بشتجاعبماحازبواللذين2*العاجمنظقرت

مغإتهمحئى،اليهو؟دينيغن؟فاغاوخماس!

الغرباءجموغوقئدوابكاميهايلاداتقبوايليهم

جميعفيالضيبالذائغالهيكلوآسثتر؟وا22

وخمرزوااورشليتممدينةوخرروا،صالعاتمأنحاء

هذافإن""الزوالخطرفيكاتتائتيالئراثغ

وغطمه.اللهيرعاييماحدتو

ياسوندونهاالأحداثهذ؟وجميع

/آخيصازهاحاؤثناكتبخمس!في"القيرينئ

الأخبايىلكتزوليهن24واجد.صفدفيمخن

علىالاطلاغأرادمنتعترضنالتيلصللصعوبة

نجعلهأنعلىحرضنا25.المتشتعتةتفاصييها

غنتحقطةأنأرادلقنومتلأ،يلقارقييتعة

تكنولم26.يبميعصومفيذا،قف!بطفر

بلعتيناس!فلاعقلاهذ؟الاخيصايىمحاؤلة

فأي!27والسمقر.بالغرقيأنجترناهعقلاكاتت

ئر!يئأنآيلأمايدةأحائجذأنفيشهوت!

العقلبهذاقضأذيلثومغ؟الأذواقيمختلص

.01:اأمكرج)أبيفانيوس(:أنطيرخسة02

فيعهوشتحدثالخامىافيخىلقبأولاتور:

01:01.

،3:24،5:2رج:الطءمنآيات:21

01:92،11:8"

ا.6-ا:6رخ:الزوالخطرفيالعثراخت22

القبروانمنيهودىكاف:الفروافيياسون:33

الكشيرلنكالفائدةخاطرطي!هعنالصدب
-ء!يص

التفاصيل-فيالتذقيتيئهفةيلمولفينتاركين28

في!االمعموليالأصولبآتباعصنعنىأنعلى

الأمرهذافيفحالنا92.صالوقائعأخيصالي

تهتمفهؤ،اجديابيئايقناشسىشنكحالي

تترلىقنعلىوليهنالنيالإ،أجزاءيجميعص

لذيلثاللأفيمةالأدوأبتجدأنوتلويتةتزيينة

كللى.علىوالاطلاغتفصيلكلعلىفالوقودت03

هؤكبيرةصغوكلومراجعة،وواردؤشاليدة

الاختصازأما31.الئاريخصمؤثضشألزين

لمنبهفقسموحالتفاصيلفيالاخوليوأجتنال!

الغمل.هذايثليتولى

بمزدلنبدأالمقائيمابهذس؟نكتنيوالآن32

يخبىالتاشقاتةئطيلأنالحماقيمافميئ،صئعالوقا

وقاييإ.جسالبعلى

س!انخيانة

المدينةاوزشليمكانتحين3

يما،الش!رائغتحقأآيتةعايرة،المقلستة

الثفوممماينالأعطمالكاهنأونئا"عقييماكان

ئغظمرنأنفسئفمالفلوذكان2.لل!روالئغفيى

العطاياينجمنذهممايخيرويكرموتهالهيكل

ين2يدكان!آسميةملل!*سملوتسىإنحئى3

لييا(.)شمالط

افانيحمعانابنة)الاك(اونيا:301

صادوقشلومناي(:05صي)رج

ح(.04:46أحز

سلوقيعلك:بفيلوباتور(الملفب)الراجسلوذ!:3

آسية:ملك.مق187-175س!ح(8:امك)ا

ح.6!8مك1رج
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الذبايحص.صتقديمنفقابجحيغالخاضدخل!

تلخة!سيئطينحمعانآسمهزجلاولبهن4

أختت!خ،القيكلشئؤونيعلىكبلأكان

المدينيما.يتنظيميتقلقأمرفيالأعطمصالكاهن

"كلغ

بنيابلوليوسنإلىذقتيميقهأنتقدزلمولما5

فيوفينيقيةسوريةيقاعحايهمصترلباوس!*

فيال!يكليخزاتةأذوأخترة6الوق!بذللث

ء"ص،-"صكلكل،

وان،تحضىلاالتيبالأمواليمليئةاورشليم

تقديمتكا-لي!بكحيرتفوقالأمواكهذ؟

تحآكلهاؤضعهابالإمكآدبوأن،الذباثحص

القيلئ.سئلط!

أوربشليمفيهلبوددرس

وأخ!رةالميلثإلىاصبلونيوسفذقت7

كانلهاالقيكلفييوجوبهامتمعاتتيبالأموال

أمينقليودورسنآستذغىأد!إلاالميلثين

فقام8.الأموالهذ؟تهيجيتأءنوأمرةخزيتي!

وفينيقيةسوريةمانوققمذالحاليفبقليودورس

هؤبيتما،فيهاتفتيشيةبحوليمايقومبأئهمتظاهرا

الميلث.إرادةئتقذكانالوايعصفي

،،

الكاهنواستقمله،اورشليتمإلىوضلفلما9

ماحقيقةهليودورسىتهكشتفبحفاؤةالأعظم

وجوبخنصممغهماكاناذاوسأتها!جلإجاء

الكاهنتهفقال01صحيحاالهيكلفيالمالى

والتتامى*يلأرايلودابغالماكإنالأعطئم

أحدطوبثا،بزلهركانسن!منهيسما"اإن

الكهنة.منوالعثرينالأرج3الفرقإحدى:بلجة:،

:7-24،18اخارج

الطرسوس!.:المخطوطاتبعضفي.ترماوس5:
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هذأوبخلاليالمكابهذايقداستهوتقواائذينإلى

مروكلص

كله.العالمتخرمةائذيالقيكل

أورشليمفياضطراب

إليهصدرتائتيللاوايرتنفيذاولكق13

الأموالعلىتلإ؟ؤضعصعلهليودورسأضر

يهذايوئاوعين14الضللثيخزات!إلىوتقيها

،الأموالجمنللئحفقالقيكلودخلى،الغرض!

الكهتةوأنطرقي15شدياآضطرال!المدينةفغم

أدت!إلىتتضرعونالكهنوتيييباسيهمصالمذبحأمام

ا!صحابها.-الوداختصانأنقضىالذي

كانصالأعظمالكاهزوجهرأىمنكل16

يكشيفيمالويإ.وش!حولبيقنطر؟قلبهتنكسير

يررخفكان17.الاضطرالبينيعانييماكانعما
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يلعيالطبدابحي!ث،والذغرالخوفيئقلتخآ

الئاسىوكان18.قلتهتملاالحزنكانكم

يتذئس!لاأنمفايلابيهاليئيوتهمينشدرعون

الممتوايىجفيتزدجفنالنساثوكانب91.القيكل

أثدالهن،تحتبالبسوحصيتززنوهن

بالخروجلهنئسمبئيكنلماللواتيوالعذارى

الأبوالبإلىتعضهن،ئسايىغن،الئيوبين

ءس+5ء

ينتتطلغنواخرياتالاسوارإلىوتعضهئ

إلىأيدتهن!ترقعنجميغاوكن02النوايخذ.
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ارؤيةالشققةئنيركانكم21ئتضرعاب2السئما

الأرضيعلىساحدينآسيثناءدودبينالخموعص

شديد.آضطرالبفيالأعطموالكاهن

قيكلهيحميالرب

هءص3ير.صاكا.22
نااخديراالربإلىيتصىهـعونلوو

وايمن23،فيصحايهاسايمةالودائغتحقط

إنيوما24مهمييما.3تنفيذفيأستقرهليودورسن

حئى،القيكليخزات!ينحراج!مغأقترلت

كل96-ص

شي:كلعلىالقادرء"الارواحربصنح

مغدخلواائذينجحيغضعقتعظيمةعجيبة

..والرغحتالانحلاكلهموسمتهليودورس
عص

مخيفرايهبوعقي!ظهرجصاناأنذلك25

وضرلتفؤدب،زينةأجملمزينس!رفيتحتة

ينايهمبالر3جمدةوتذ!،يخوا!رهقليودوريمى

دقبم.

فيشائينيأن"!ليو!وريس2!اأوتراءى26

إلىوقفاصالهنداموحسنوالشماليالقؤهغاييما

تغتةفستقط27.متوافيتجئذاتجيداييماجايتييما

إلىمرايقوةنرتته،الؤعينايذالأرفيإلى

القذكور؟الخيزاتيماإلىدخاتيمقفإذا28خقاتيما

كثيرينوحرايم!حايلتويهبفيقلبلمنذ

فطقرتقؤة،وبلاتحمولاي!نهاتخرج

جعلالإلهئيمابقويه92ائذيالت!تدرةيلجميع

بالخلاص!.لهأمللاأبكممطروحاهليودوري

يمعجزةائذيالرتفباركوااليهودأتا03

قليلقبلكاناثذياصقذسناالقيكلأكرتمينة

وشرورابهخةذيلثصاهـتعذوآضطراباخوفا

.التوراةفيالاسمهذافيماقل.الأرواحرب:24

تعض!أقتلثثم93.القديرالرب!فيهتخلىحين

الأعطىالكاهنيأونئاإلىهليودوزشرجالي

لعل!القديرالغليئإلىتتضرعأنجمنهوآلتمسوا

زتتي.آيخرعلىوهؤبا-ليا؟قليودوزشعاىتفن

ربماالملل!أنالأعظمالكاهنييبالفخطر32

فقذتم،لقليودورسكادوهايمكيذةاليرذاتقتم

الرجل.خلاصىأجلمقالذبيحة

عادالذبيحةيقذمالأعظمالكاهنوتينما33

التمابتيييباسمهمايقليودوزسىفط!راالشاتالب

تشكرأن"عقيلث:تهوقالاجاييهإلىوؤقفا

أنقذالردت؟نال!شكرتجزيلالأعنهتمالكاهن

الحئماءربأنترىوأن!ت034تهإكرافاحيالخث

الئ!قدز؟عنللجمير-فأعلن،عاقحلثاتذيهو

الأرظالي.غنوكابراالكلاتمهذاقالاالفايقإ".

اللهقدرةيعلنهليودوربر

للرلثذبيحةقليودوزسقذتمأنوتعذ35

و؟غ،حياتهأنقذنهفيكثيرةنذوراتهونذز

القيلث.إلىيجيصييماورتجغشايهرالكاهن

ينبغيتيهزآهبماسالجميعأماتمتش!اوكان

العظ!مص.النهأعمالى

"قنقليودورس!:القيلثسأكولما37

؟"اورشليتمإلىونرسيقهيتعودالمناسي!الرجل

وأغاؤلككان38"إن:هليودورمىأجابه

يخرجغهناكإلىفأرسيفهالضملكيما،فيخائن

ينفا93.بحيايهتجاإذاهذا،مجلوداإطث

واثذي،إلهئةئدزةالمكال!ذيكفيأنئتلث

منكلوخيه،يحرشئهالسئماءفييسكن
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.ئهيكيما،حىيضرئه،يأدىيمستةأنئحاليذ

ويخزات!هليودوزل!أمرمينكانماهذا04

القيكلي.

أونيماعلىيفتريممعان

أخمرءائذيالضذكورسمعانوراخ4

يرءء،

راح،ييلادهالضرزوانركالماليغنابلويوش

أدلثائذقيهؤنهيأوتتهمهأونياعلىتفتريهذا

ال!مئر.ذللثتهوسممتبهلإودوزص!ع!ت211

وهؤ،بالحائنؤضقةأئهكلوقاخئةبهوتقغت2

،4،ء

الخيروغيئ،اورشليتممدينيماإلىاحستنالذي

ال!ئريعيما.أحكامصعلغير؟كلوأظهر،يشعب!

يىجالإن"حثىالرجلينيبينالعداوةفآشتات3

فيمماأونياوأدرك4.القتلجراثمأرتمبواحمعان

أبلونيوسنأنبخاصمة،الخطرمقالعداو؟هذ؟

علىحمعانيثمخعكانوفينيقيةسوريةيقاعصقاثذ

علىيتفتريلا،القللثإلمىفذقت5خثييما،

علىبالخيرتعودمايتطئتوليهن،يلاد؟أهلإ

5تأ!نهأدزكلإتهذلكفغل6كلإ.الشسع!ب

يتؤف!وأن،البلا؟فيالهدوةتستعزأنالمحالي

بالضيلث.الاسيعاتةبدود!،حماقييماعنحمعان

.6-3:4رج:أخبرالذى:401

سنةأخاهصلرضخلف!()أديفانيرسأنطيوخ!:7

نرجمةتياسرنالبهود.اضطهدمنأكزوكان175

تعاطفافأظهراحمهالكهنةرئيىبدل.بشوعالعبريالاسم

ابونانبة.للثقانة

رعايا.أح4ة!مكارج:للرياضةمدرسة؟"

بعضعلى،فحصلواالهلينيةالحركةممتعاطفو)أنطاكير:

وثنيةممارلم!اتيفرضياسوفي

(ها-ا1:5مك)أ

وآستيلا2ستلصفسنوفا؟تعذوليهن7

العرلئيعلىبأبيفانيوس!المغرومت!أنطيوخس!

ييكونالخقابيبالسمعيأونياأخو"ياسونتذا

المللثفوعد8.أخ!همحلالأجمظمالكاهنهو

الضرائبمنيخضبماينطازوسيسنجمئبمابثلاب

علىوغلاوة9.آخرضصذرينينطازاويثمانين

ستمغهؤإنينطازاوخمسينبمئةوغذةذللث

للرياضيما"قدزستةينشىأن،سملطييماصيحكمته

اوزشليتمأهلئستحلوأن،للمتيالبوتركرأ

علىالضيلثوافقإنلرما001ولإنطاكمينكرعايا

فيوبذاالكهنولبرئاسهياسونتؤلىحتىهذا

كللمء

اورشليتم،اهلإلىالاغريتيعادابإدحمالي

الملوكيهاأنغتمائتيالامجيازاب2إلغاوإلى"

أبييوحنايواسيط!الإلغاثهذاوتتم،البهودعلى

وغقذروتةإلمتتعافيماذقت)ئذي"أوبولمى

وأبتئ،نتينالرومامغوضداق!تحالمتيمعاقذة

جديدةأحكائاوأدخلالسريعيماأحكاتم

تلغيماتحتللرياض!قدزستةوأئشا012تخايفها،

إمرييماتحتال!ث!مانخيرةوجمغاوزشليغ .،

*.القبغةلمجسواأنعلىوأج!رهم

وتقالبدالإغريتيبعادالبالتأثروتقغ13

بديلة؟ترجمة.انطاكيةبالعاعمةالخاصةالحفوق

لانطيوخس.محازبون

.(رومةإلى)وبع!هأوبولم!:91

ال!ودالثالثانطيوخىعنح17-.8.3:عكأرج

.مق002النةحواليامتيازات

الرياضية.المبارياتإله،هرسىقبعة:القبعة:12

ا&نات.ومثالعا!:لدللةحعةقي
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ذلمجث،ياسونفجويىيشيا؟ذرؤتة2الغربا

نإ"حئى،الأعطمالكاهنلاالحقيرالرندبتي

صصصصفى

نواواستهاالمذتحصيجدميماتهتمونعادواماالكهتة

اللةبائحتقديتميهملونوكانوابالهيكل

الألعالبفييلمخماركيماالملدبإلىويسايىعون

،الم!تديرةتملعتيما،الضحودب،للمثمريعيماالمخايفه

يضآثرويفاخرونآبائهمبقآثريستجفونوكانوا!ا

بهمخلتفيذ!ث16.سيواهمدونالإغربتي

وزيخبواعاداي!ماتتعواائذينفين،عظيقةنكتة

كل!ءص

اعداغهمصاروا،شيءكلفييهمالتشب!في

قينإلأذللثوما017ينهمالانيقامإلىوعمدوا

يهذ؟يمرلاال!!ييمابال!ث!رايغ!الاسيهثار

ذلك-علستتترهنالآثتةوالأئام،السهوليما

كلء.18
تجريالئي/الرياض!يماالالعالبمناستبيماوي

القيلثيحضويىستواتخمسيىكلصوزفي

الخبيفياسونأرستل91،قريهليسنيلإل!تكريم!ا

ءص!كل4

إنطاكيةرعايامنرحمئةجماعةاورشليممق

يخضةدزهيمسيثهتلاثمغهموأرستلي!شاقد؟

ولكن،هركليس!للإلهتقدمذبيحةعلىللإنفاق

الذبيخيماعلى3الماهذابنققلاانطلبواهولاء

شي:علىئنققبل،لاثتيغيركالتذللثفين

نأياسونأراذةائذيالماكأنفكان02.آخر

-صص4

الذينبطلصبانمق،هريهليسىذبيحهعلىينفق

كل4

السفن.يناءفيحتلوة

إلىسنم!ساويابنابلؤنيوسارستلولما21

فيلوماتور"بطليموس!!"تتويجلحضورمضر

ح.9آرج:أنطاكيةرعاياة91

ملكترر.فيلوطبطليموس.أعراس.أو؟تتوبج؟21

ابيفانيوس.انط!يوخساختوابن!صر

!!كنلمتورفيلوأنىأنطيوخسىأدرك،ملكا

ا!ه،شؤول!تدبيرفيسيباسييماكنراضئا

إلى-وينهايافاالىورتجى،سلاتييمابتأمينفآهتئم

اسيقإيهالمدينةوأهكياسرنكلفآستق!لة22اورشليم

كاوالهتاقي.،اكا؟القمثاعلءخمقالمدينةوأدخلوة!ايلأ

.!\-فينيقيةإلىبجيسيههناكينستيرةواضلثئم

-/ا-أعظمكاهنمنلاوس

ةكاكل?-صص23
،يعأسؤنارسك-،سمنينثلا!وبعد

للقلك-ييقذتمالمذكويى"حمعانأخما،متلاو!ى

21-وليهنهبرلألئائ!فإ.أموبىفيوئفاوضةأموالأ

كا-وتصفإليهيترلفأخذالميلثأمماتمصاز

جكلى-ايضة3ينطإليجمئيماثلاثوزادسملطايهتظاهر

-الكاهلآا!صسبعلىفخضل،!ياسونأعطاةما

-ء.-/-لاكا-.صعلملأا

ص،عايربر52
لمءاالىذ

القيلب8اوا؟رومتهورسليم!لم

كا-كاكالائقغير!كانوليهنه،أعظيمكاهنابتنصيبيما

الالانجبيمايصحفابيتصمف!كانفي"نه"،بقنصيه

0.ا.،في.المفتزصيىااوالحيواب-كيطيمافيالشئرس

باخييمااغدزاتذيياسونأنفكان26،هيجاييما

لأبيئأرض!اورالهرلبعلىفا"جبر،آخربهغدر

الكاهققنصحب!علىمتلاوسىوآستولى27.كفون

بالأموالييأتيكيصتعرمثلموليهته،الأعطمص

زيي!ىش!ثتراتسىفكان028ال!ثبهاوعدائتي

جباتيفا،غنقسئؤولأكانفي!لهكليهايطايمهالقلعيما

القضط،هذهفيللنطرإلييماالمايثفآستدعاححما

تنوقيأ-نكسنليميماأخييماإلىمتلاولم!فأوكل92

.6-3:4رج:حمعان؟23

!8آق:يا!ونأعطاه:24

-.اخ.ا-ا3:قةاللكأوامر:35
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نأكما،صالأعظمالكقنوبيىئاسيمافيعنة

الجنودقائذكراتض!كنةأنالتش!ثترائميى

المرتزقإ.القبرصمين

أونيامقتل

طرسويشأهلتقرذذللثأثناءوفي،3

?ص

المدينتينيهاتينوهبلانهالميلثعلىوملوس!"

غنةالتيلثفأنالت31غشيقيإ.فينطيرخيصى

إلىوسازغ،معاونيهكبارأحذ،أنذرونيكح

صص

فآغتتتم32.الصنيماعلىللقضاءوقلوشطرسوسن

ينآنيةالقيكلينفسرن،الفرضةلمخلأؤسى

وباغ،أندرونيكسنإلىتعضهاأهذى،الذقب

الفجايرقيوالمذلزصوزمدين!فيالآخرتجضها

تنلاوشويغ4فيونياذيلثتاكذولما33-لها

بالقرلب*دفنةفييقعتدوآحت!ىفعلماعلى

بأندرونيكس!منلاوس!فآخئلى034إنطاكيةين

عقييما،وتقضيأونتاعلىتقبضنبأنوألتعه

تميئاتهوحق!أونياإلىأندرونيكسىفذقت

ينخرقيهؤإنسلاتجيماعلىبالجفافيكاثفبة

شتلثأوئياأنومغ،بهتحتميائذيالتعتد

يخرجكاذفابكلاييما،أنخدغفإىنه،بالأمر

نأدولبين،الحاليأنذرونيكسىصيقتقهحئى

الجريمةهذ؟فأثازت35.القانودبحرقهئراممط

مقيهيستهانلاوعددااليهوداستياءالنكراد

.صتميها6ئرسا

ذقتائتيالمالبينالتيلثرتجغنلما3

ساءثهمنمعالمدينيمايهودقابله،قيليقيةفيإليها

كيليكية.فييرنانبتانمديئتان:وملوسطرصوس؟35

منكلم8تبعد:دفنه.أح:3رج:أونيا+ت

بحقوالمتمتعلأبولونالمكرسبمعبدهااثئهرت.انطاكية

الماصمالخلفالأرل،سلهقصالمددهذا.لز.الحمالة

أونياققتلإلييماوشعكوااليونانئينينالجريمةهذه

ونجكىالقللثأنطيرخسفتا!مفت37،سب!ببغير

يهوبلغ38وأذبيما.الفقيدجكقهعلىتحسرا

كنالأرخواتخلةالحاليفيتر!أثةالغضسبئ

أنحا2فيب!وطا!تثياتهتهوقرقأنذرونيك!ى

وأعذتهأونيافييماقتلاتذيالموصعإلىالمدينإ

التيالعقوبةالرب؟بهأنرذوهكذأهناذ،

أخييمابرضىسل!ليس!كسىوكان93.أستحقها

هذاذاغولما،القبكلماليينمحميزاضنلاؤش

زادوحينالخ!اهيرعتيهثازت04،الخبر

زخلآلأفيثلاثإنحؤسفبئعقييما،خطرها

وهوأورأئس!بقيادةالغخفئماليسونأخذوا

ضعا.والحماق!السئقفيمتقامصتفاحرجل

عقييماعرتمماالخماهيرأدزكحبولفا41

وتعضمهم،ججارةتعضهمتناؤك،ليسيماكحمى

كلينفىروةزمادأوبعضهئم،ضخقةجمصيا

فخرحوا42ويىجاييماليسيماك!نعلىجايب

وهرموفمتعضفموضرعواينهمكثيرين

الجزات!.جمنذالقيكلماليسايىنوقتلوا،كلفم

الرشوةمنمنلاوستبربة

فيالسمبمببأنهشنلاوس!الحمهورواتقتم43

ص!

أرسلصوزإلىالقيلث2جافلما44.كفههذا

علىزتعواليجاليتلاثةاليهـوبضميوخصضجيس!

نأمنلاوسراىوحين45.الذعؤىقنلاوش

بنتطليموسن"وغذعلييماسيكونالحكغ

القيلث.لتستميلمحنيربماليدوريمانسن

ح(.8:امكا)رخ!للاسكندر

وفينيقياصورياحاكمكان:بطلبموس:!4

الملك.منمقربخوموظقا38(:3مكا8؟:8)رج
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الهواةت!ثيموهوالقللثعلىتطليموس6،فدخل

وتسئيما،زأييمابتغييروأقتغهالأروقهتعضيىفي

علىبالموبوقضى47،تهقهك!تينقنلاؤش

إلىدعواهمرفعوالوالذينالمساكينأواظث

لابال!راءةلهملحكمواالطالمين!الإسكوتيين

دأقعوااتذينوهم48.الميلثفقلكمابالموب

رو2

حتى694القي!طبآي!وصثواهلهااورشليمكن

كيسكل?ير
الظليمهذايناغتاظواانفسمههاصوراحلإن

دفيهم.علىيستخابوأنققوا

يستبال!ش!نوبيىئاسيمافيتنلاوس!وتقيئه"

وعدا:خنحايزدادوكانالخكامء،صمطامع

وطييما.ي!هل

الحربتباشير

تحهر!أنطيوخس!،الوقبذيلثوفي5

يوئاأرب!عينمدىفعلى2،+ثانيةمضرلغرير

ذقئهبقلاينفرساناورصليتميممكالبتزاءى

قصائالطقصاثلوكانواالخؤفيتغدوأحصنيماعلى

فرلمانأيف!الهمى5ؤنرا3.يىماحأيدي!مأوفي

تروعبىوتقليبوفركرقيبعضاتعضهمبهاحم

سيهاموزشئتيس!يوفيوآسيلاليكخيرةوجرالب

صثنى.ثلمنودهـ،غذهبيةحقىوتمعالب

لهمشأةىماي!!نأنترجونالجحيعف!طن4

للخير.

.احا؟3كورج:الاسكرتيينة47

ابيفايوس.الرابمأفطبوخسةأكط.أظيوخىة501

ب!نةالاولالغزووبعدمق168سنةذلكتم:ثانية

.16ةأمكارج.واحدة

ا!!،جم!اجمصأورشليمياسون

أئطيوخ!تنأنوههىكابب!خيروشاع

غن.أ!!!تمكلاجي!ئ!اياسوذوفجمح،مات

تبرا!يئإننم!ا،تغتةاورشليتمعلىوهختمجنلإي

ا!انجمؤنو!دالأسواليعلىمنالمدالمحعون

إلىوتجآ!لاوس!هر!صخىالمديثةيحتلون

بغيرؤطيها:بأهل!ثياصون"فأخذ6القلع!

بائنغبنلا،بالغاوتفتلثلوكانكما،رحضة

الإنسإ،قيأنيصازأنيديىكولم،ودييماتخح!ين

"./ير!كا-.الهزيمةسأنواعأسواوطمهأهلعلى

!اييمابالسلطيما،!وفيتفرلمياسونليهن7

فهربخ!!ةالعارسيوىخياتئهكللهتجيثلمالأمر

هذ؟هرقيرأل!إلا8.غفونتنيأرضإلىثا!ة

زجمينمأرتا-تلأنالنتيحةست!ىكالتال!رة

مديتةإلىمدينةينيهرل!فأخذ،د!قئالعرلب

-مقيبغضونكماويبغضونه"ين!ذونه"والجميع

تمقتونكماوتمقت!لهكل،المثمريعهمأح!طيخال!

يهايةفيلخأحىوطيإ،بأهليفتلثمن

ته..فيأقربا?"إلىومنها9جمضرإدالمطافي

إثذبم!.هذاأنأخيرافكان.ماتخيحثاليوناب

لا،الفرئةفيماتيىهمدياسعنالكثيرينش!رد

لأابعزاثفيورماههأالك!يرينتتلائذيوهذا.

ببهماةوماماتوطيإ.فيقبرتهي!حمقلم،قبربلا

لا:.."آبائهمغذقتهأحذولا،أحا

4؟26.رجةفكلب7:

.6:21-12:7مكاق؟الورد4أقربا:9

إ.كاامربغاعقائاذلككان:آباثهمعدفنهأحدولأة01

--ا.ح8:2ار،22ة13لىارج
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-.-ء!! -ص،?!
وايز091!ال!سليحفدجزأتيماالميكستلوتسىا!ليسبأطىضإبز.

بل،القيكلقيخكشعتهآختازماالرتث2-24(اا:)امك

القمكل،ولذلث02شعمه".لأخلالق!كلآتقتم،الحوادثلهذهالضللثصصافلفا1!ر؟
ص.صص.ص-صصصصص.صصسمغ

عاد،الشمعبمصائبفىآشتركاثذىذاوله*والغيأمضرمنفزحف،علسهبالمحمطلقاليهود3،

هذاعلالرلبيقمصفيتعذفيمافآشترذجنودةأقرأثم2أورشلبغوآجتاخ،قلته!اأ

نبالقديرالزثغنهتخلىوتعذما،ال!ثئعبوتذتحوازحقةدونصادفووقنكلقتلواأنأ،

غض!ه.زاكحينضجد؟إلىأعادة،غضبهتبطشونالجنودافأخذ3.بيوتهمفيالمختبثينإ:

صصكلصفىص،لإ-إ

اورلث!مفيجديدةمجزرةوتفتكون،ال!ئوابعلىوالشوخصبالثمئال!،3

وتمانيئألفاالقيكلينأنطيوخس!وحقل21الرضغوبذتحون،والأولاد2والثسابالرجالي؟!!ا!3

بهوبتغت،إنطاكيةإلمطورتجغيصةتنطارمثةفيقتبلأل!ثمانيناقثلىعذدفتقغص14الأطفاكإ.+"ا

يرص5ء،كا!-ءروصصصص!ء،ص5ءتلاص-لثي

ال!ريقطعانيقدرتهأنتخيلاثهكلالغجرفةوبيغالمعركيما،فيالفااربعونينهمائامء.ثه8؟

فيوترك022الأقدامعلىستيراوالبحربالسف!نولم15-العدبهذاغنتمللاماكعبيدينهم!أ

جمنهم،النث!حمبيضايقونلهوكلاءاورشليمدخلبليذلكالميلتأنطيوخسى.".صبخ%

الأصل،قريجي*وهؤ،اورشليتميفيليئس!الأرضيفيموصعأقذس!هؤائذيالهيكل3!%ا

أوكقةائذيمنأخلافاأشرشوكانليلاد؟الخاينتنلاؤشدليفةوكانبهلها،!لم

تنلاوسوأيفسا،مم!تجرريمفيوأندرونك!ى23حملالئج!تينالدي!متينوبمديه16،ويفهـاثعها!

يهيهما.مقالرعئةعلىخمفماأشمذكاناتذييزينيماا؟مم-ملوذأهذثهكلومماالفقذسةالآنية!-

أز!تلائه"أنطيوخس!بال!قللثالجفدوبئغ"2-بهاومضىوكراقييماوتهائيماالقيكلا!؟-ا

2-لمءص،،4ص17

راسعلاورشليتمإلى*الكريةالقائذابلونيوسنيمابعيذااخابانطيوخس!التخبروبلغ3؟ا!

تذتغأنوأمرةجدقي!أل!وجمثئرينآثتينيسحكال!علىالت!غضتأنيديىذفلم،فغلإ.

رضلفلما25.ومتياتهايساعهاويبيغرجالهااللةوأد"مؤقتاكان،خطاياهميست!باورشليتمآ

مسالما،جاءبأ"نهتظاهراورشليمإلىابلويوصى،حيؤإلىفقطالمقاسىالمكالطعنتخلى!ة؟
59

عطلةيوموهو،المقذميىالستبمبيومكانولماالخطاياآرتكبواالمدينةهذهس!كانأنولولا18اد

بآسيعراضييقوموابأنبجالهأمر،الهوبعنذع!وزدعوةالقيكلدخوليما3حاتحلذوةاممثيرةاأ

أمرهموفجأة26،المديةمدخلعندمس!لحءبعثهالذيلهليودورسىجرىكما،ؤتاحيهأبز!

جرزيم.جبلمفحعندشكيمفي:أيةيمجر:23أ-.34رج!الهيهلوخزأنةهليودورس:18إ-

فيشطقةوهيمييةمن.الميسيأوة.الكريه:2:27024مرق:91!

.الصغرىآسيةكريماشمالمط،السلوقيةللملكةخاضعةفريجيةتكنلم:لريجي:22!3

92.03-ةاسكارج؟24-26جنودا.منهايأخذونكانواالقوادول!نغ
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للتفرجالمدينةمنالخارجينصجميعبقتل

سذدوتتلثصبالسلاحالمدبنةآقتخمثم،علييم

المكابيتهوذاوليهن27الحمكالب*.ينكبير

يىفاي!ينآخرينيسغإمغالجباليإلى!هردت

يئلأالعشستتقتاتونالوحوشيعي!ثتةهناكوعاشوا

كالآخرين.!أنفستهميتخسوا

البهـودوآضطهاداالبكلننجبس

41-64(:ا)امك

المللثأزسمل،بقليلذللثوبعد6

غن2ترتد،واأناليهودليجيرالأثييئ!جيرون

نأأيضاوأوصاة2الت!وشتريعيماآباثيمتقاليد

،!روسيلإت!وئك!اوزشليتمقيكلئذثسى

نأوكذلأ،الونانيينالأولفسب%لغةصكبير

حامىزوشيلإت!جرفلتمجتلىقيكليكريى

هناذ.السمايهنينطمبمجمنذنزولاوهذا،الغرباء

علىاشدياالث!ريرالعتيهذاأثرفكان3

حئى،وفجوزايمقاالقيكلوأملأ4.الشصب

العفرأنواغيمارسونأخذواالغرباةإن

المقدشيماالأمايهنيدايخلالنساةويضاجعون

المذتح!وعلى.المحزمابإل!يهاوئديخلون

كانوما06المث!ريعةخرقثهاذبائحتقامكاتت

السئبب،تقاليذئمارس!أنفيخدقسموخا

أصلجمنبأثهقعترتوأنالآباء،وأعياد

ئساقونالميلثموبيعيدفيوكانوا7يهودي".

أنفسهم:بنج!والئلاممما.2:28مكاق:مرب:27

.اى:11لارج

اثيني.ثغأوت.الائينيجيرونات60

الاولمب.معبدوسيداليونانآلهةكبيرةزوسة2

عندوالضرالكرمةإلههوديونيسيوسأو؟!باخوس:7

نجيل!وفيالأوثاتذبايحصينالأكلإلىبالقو؟

علىيجترونكانواالخمر،إت!باخوسن*

م!أكالبلوعقيهمالئكريممويهبمفيالطوافي

ا!؟د!إلىأمرواصدر8.الفئلالبغصولط

نأتطليموش،ين3بإبحاالمجاورهاليوثانئه

ذا!4،المثىءتفغلواأنعلىهناكاليهوديجيروا

وأن9الأوثالطذباثحءأكلفيالحشارك!وعلى

يعاقباليوناني!العاداصبتطبيقرقف!قن

أثتايعانونالود-جغلمماوهؤ،دالموب

ولثىواجدهمأن"ذيلثومن01.المتاعحب

نكلىأطفالهمافعفقواأولادهماختنتابآمرأتين

زتواثم،غلانيةالمدينيمافييهماوطافواأثدايهما

الحممويى.غنيهما

حتىتريب!قغايرزإلىتخأواقوئموهناك"

إلىبهمفوشي،سيراالسثبحبتقالدئمارسوا

هءصبرصء

غنيدايخعوااندونبالنارفاحرتهم4فيليبسن

.--لا"صالعظيمصاليوملهذامنهماحعراماأنفحم!هم

اقهصلاحعليدليلالاضطهاد

لاأنالكتالبهذاتراءينأرجووالآن12

نأبك،السنكباتهذهمقعزيمتهمتهون

01لإهلايههنملاشعينايتأديب!عقائاخسبوها

يمهلىلاأنهالعظيمإزحقييماعلىالأ؟لإافمين3

بجقاييميغحلبلطويلأ،رتنافيناالأشراز

ائذينالئ!عولبسايرتفغلهيمايخلافاوذلمجث49

أ-با15آثامهمتطقغأنإلىبضبر؟يمهلهم

البونان.

ح.24-13:25رج:بطليموس8!

إ!32-38!2مكقا:العظبماليوملهذااحزاماة11

خ.34ة2

17-02.:هقة12-17
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تغزقتتركنالافهؤ،هكذابعاجملنافلا،نحن

وهكذا16،*الهلاكفنسحق،كليةالآثامفي

أذل!وإذا،اأبازحقيهمنتحرمنالآأئهترى

صء

غنه.يئخلىفلابالقصائبإشعمه

وترجع،التذكيرستبيلعلىهذانقو174

ب!!از!.الحديمثكيفهإلى

إيمانهيةجليصتألعاب!

عقماءيهبارينأيعاررآسمهزجلكان

ثيءعلىةالسئنفيئتقائاهذاوكان،الممئريعيما

وكلني!قتحصعلىنأرغموةالؤتارينعظيما

يموتأنفأختاز91.الجنزير"تخمصأكل

يليقكمابالاتس!ملطخايعيثمىأنعلىيكرام!

ال!ثتريغةئخئللاغمايشتجاغيهيمتيعبقن

ص!صصء

حياتة.ألاميناغهذاكلفةلوحتى02،اكلة

الكفرصذبائحبأمرالمؤيهلونبهفآنقرد21

وحاؤلوا،وتيتهتيتهمكاشاقديمبمالضدات!

هيأةتخمينتهتجلماتأكلأنإقناغه

تخممنيأكليأنةيئظاقرفقطليهن،بتلإ؟

ينتنجووبذلت22المللثبهاأمرالئييحسالذبا

القديمةيضداقةالامينانكل3يناوينهمالموت

وتينبينهالأمرفيفكرأيعارزليهن23.لهم

إليالحالفييقتادوةأنإليهمطقتثم،نفسييما

يسيتهلايقاعقي!عرتمائذيهذافكان،قبره

سيرييماوكماليضتيب!وجلاليشتيخوخييماوكراميما

المقدشتيمابال!ئريغ!لايقبل،حداثييمامنذالحسه

بوجه!ا.الإلهةالعدالةهيهذه:15

؟02-11:01،12:22حك؟15:16تكرج

.2:16نىا

كبيركانبقنتليق)الا24:لهموتاك،الإتهييما

ينكثيرلنلأصيظنذطتغيريفغلانمئلىالسئن

سصءس-ء5!?
قبلسنةيسعينابنوهؤايعاززانالشبالق

صصء)

ترونحينبستتبىفتصملود35الغربابمذقب

+ص4

علىفاجلص!،تصيرهبحيا؟وتعلتييفاقي

لوحتئفأنا،26والعاز.الرخ!ىش!يخوختي

تل!ينأنجولا،ال!فاحصهذايل!ينالآدنتحوت

إذاأئا27.الحمابفيولاالحيا؟فيلاالقدير

ترقخمثفأكونوشتهاقبمايمثتجاغيماالحياةفازق!ث

جم!صتهاثذيالطويلالغمرأستجقأئيعلى

!ص!-لمأت28
طوغايلموبصايخاتئلايالثمبانيوبميت

((.المقاسئةال!ئريعةسمبيلفيوبمث!هافه

حئىالكلامهذاينأيعاززآنتهىإنوما

أوليلثفتخؤك92.الئعذيبمكالبإلىأصغ

،5ءصص?
الشعويىإلىقليلمنذالرافةلهاظهرواالذين

قاتهائذيالكلاتمأنهملآعيقاببالكراهييماتحؤة

الحنوتي.يننوعاكان

منالموتعلىألعا."أدسدتلما،3 ررسرو

المعرفةالمماس!الرلثاآ:وتالتنهلأالضرلب

هذاينالئجا؟علىقابز!كنتأنيجثداتعتم

أئيأيضاوشقئم،الشميبالألييمصالعذالب

تخاقي!!.لأجلضسروزاالآنأتخففة

فيتثلأموتهوكانأيعازر،مماتوهكذا31

بل،نقطلل!ث!ا!دإلاللقضيليماوتذكاراالش!جاغيما

شعبيماجميغا.يتني

وتمغنجتآحيوائاالخنزبريعتبرالخترير:لحم:18

7-8.:11لارج.مه!أكلأنالمؤمنموسىشريعة



الئاني7المكابيين222

السبعةوأولأدهاالأماستشماد

أمرالميلثأنىاخرىحابثةوفي7

ء4+

فاخذ،امهممعاخؤةستبعيماعلىبالقبفيى

المحرق!الجتريرءصلحومتناوليعلىيجبرهم

أدوابينذلكوغيربالستياطوتجياهم

ء،وءصء

"لنالشبالإ:احدلهقاكواخيرا2التعذيسب

غنتحياولانموتفنحن.كلههذاتنقغلث

آباثتا".شتريعإ

الالناجرتحفىوأمرشبأنالميلثفغصمب3

لسال!ص!قطعأمرح!ميثولما4،بالنايىوالقدور

رأمييما،حفل!ويسمفخص،تكلماتذيالثئالت

واثيما.إخؤنيماغيول!أمامجم!لإ؟أطرافيويقغء

الئايىإلىيوخذبأنالميلثأمر،ذيلثوتعذ5

الالناجرأحدفيويفقىالحياةينبميةوفيه

الطنخر؟مقيتصاغدالبخاروفيما،ويسقق

علىبعف!اتعضهمي!ثتخعوأمهماأخؤة1كان

تراناالإتةالرلث"إن:قائلين6ي!ثتجاغةالموب

ائذينثيد؟،فيموسىيقو3كما،ويرحمنا

2-ص،
اما:ويقولالربخنيتخلىتنكلفييماتدين

+".غبيذةفترخئمالربر

سانألالريقههذ؟يالأخماتولما7

سمقخوائثم،يلتعذيحبوأخذوةنيئالثاالأخالجنود

لحميأكككانإنوسألوشعرهمحرأسميماحثلأ

عضوا،عضوايقذبوةأنتبلالجنزير

كأخبهفقذبوة،"أبذا)ا:ئ!!آبابفقيمافأجاتفم

.ح18ت6رخالخزير:لحم:701

36.:32تثرج:6

الآرامية.اللغة:آباثهلغة:8

35.؟11ب،13:2داق:أبديةلجاة:9

لاقالالأخيرالزققفيكانوفيما9.الأؤلي

59

يناتأ!رأنبإمكايلث،المجرم"ايها:للميلض

لحياةشيمناالعالمين!ثولكن،هذهحياتنا

:ش!ريعيإ".س!بيلفيمئناإذا،أبدئإ"

الثايثسبالأخيهرأونأخذواذللثوتعذ01

لتنجست!تاةحئىيساي!يقذتأمروتهكلكادواوم!ا

"،ين.ص"ز،بئ!:صجرأهيكلوقاك11برجوتبماتذييما

اضمخيشريعيهأجلوين2الأعضاهذ؟السصماء

تجذو".فيماينةأسئتردهاأنؤامل،الآن،ا

فذاثتجاتجهيبنمعهواتذينالميلثفتغخصت12

بالعذالب.ئباللمائذيالقتى

؟خؤرهالراجغذبواالثالثماتولما13

قالآالمؤقيعلىأشردت"ولفا.ست!قوةائذين

الناسن،.إ،!بأيدييقتلأنللإفساني"خير:يلقيلث

.%يهاأنتأئا،الموبيناللهيقيقهأنآيلأ

الحيا"؟دا.،،إلىالموبينللثقياتةفلاالقلأ

،اوعذبوةالخاض!بالأخصجاوواتئم5

صئلطان*للث"أفة:وقاكالضيلثإلم!فآلتقت16

أنوتقلإزالقناءإلىصائرلىأنلثمعالث!رعلى

ءاء!ورص"

عقتخلئاللةانتظنلاولكن،2تشاماتعمل

بهيفتجبروتهفترىقليلأإصبر17شعبنا.

صءدءكز

"".ونسلكانتيعذبلت

رلما03،ال!ئا؟سبالأخصجاوواوتعذة18

بالباطلى.،تنخلإغ"لا:قاك،الموتقازلت

خطظننافيالعذالمح!هذاأنفميناعلىتجقثنافنحن

أبناثوستالفجمةألطيوخسنايةإلىإشارة:17

بم41:2؟اى:9رج.وأحفاده

1:17،13.31:اامك

32،5؟17.آق18:
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زهيتة"النتيخةفكات!بإلهناإلى

أبذاتنهنفلاالتإ،غاؤبا

أنست،أفا91،

أئلث
تنجومن

."لباليقا

بالإعجالبصالجميعمقأحقالأموكاتئ"2

ال!ئبعةتنيهاشاقذتتهاقي،الحميدوالدكر

يكلذيلثعلىوضبرتواحلىيومفيتموتون

فونوأخذت21.بالرلترجايهاي!ثيذ؟شتجاغ!

آباثهم،يفغيمابن!ثاينواحدكلئتن،ذلث

ومقا22البرجولإ.تبضةالا"نتوفيكلام!اوفي

أحشائي،فينشاتمكيصأعتم"لا:لهمقالته

كؤئتأناولا،والحياةالروخأمخخكمتثمفأنا

اتذيتل23،ينكمواحدكلجستلإأعضاة

جعلالذيفهو،سالعالمخالقهوذيلدنتل

ستيعيايذلثوهؤشيع!كلوأبذغالإنسان

الآنفيئكم،والحياةالزوخيرحمح!إلي!صم"

((.شمريعمهستبيلفيبأنفسكمئضحونآ

وتسخرتهينهالأمألنأنطيوخسر.ص.24 وطى

الائنصلإقناعالحهذيضاجم!أنفرأىةينه4

وؤغدةلهفحق!،ختاتزاللااتذيالأصقر

وأن،آبائهشتريعةتركإذاوشعدةئغييةأن

القناضمب.أعلىفيويغتنهخلايإ*ينتجقتة

منهاوطلبأمهالملل!؟عا،لهدسفعلمولما25

عقيهاوأتغ26إنقاذهإلىيؤذييماآئنهاتقيعأن

وقاتتاييهافوقأنخنتثم027يذللثفؤغذت

أثني،"يا.الطامجيهبالقالثهازئةآباثهايلغةته

يسغةأحسثائيفيحملتكائتيأنا،أزحمضيئ

أطغمتلث،سينينثلاتوأهـضحعتلثأشهر،2

.27آق.لابنهاالأمتاته-ماانطيوخ!يفهملم؟،2،%،

.ح18؟2أثرت.أصدقاثمنأوخلانهمن

ياانظر،28.الئنهذهنهضتحئىوربثتلث

فيهما،ماكلوالأرفيال!مماءإلى،ؤتدي

الغذمص،ين3شيكلخققاللةأن"وأعقئم

هذاجمنتخص92!لا.البشترمم!الجنسنوكذيلث

ورخثكإخوتلثشمجاغاكن،المتقآحصالميلث

.التإ"برحص!مغفيمفيلقاذنجالمولت

قاكحئىكلاجمهاينتنتهيكاذتومما3

اطغلنفأنا؟تختطرون"مماذا:للخلأدينآبنها

أبايناإلىاعطحتائتيالمث!ريعةتل.القيلثأمر

تنياالقللثأتها،وأنست31.موسىتدعل

م!صروو

تدجمنتنحولنبشعبناالثرورهذ؟كل4تنز

وزئنا33يخطايانا"نتغذبلمالآنفنحن32.الله

وتأديبنا،إصولجناعقيناغضتوإن،ا!ي

ايهاأنتوأما34.عبادةنحنإلييماسم!عيانا

تنتمغولاتتكبرفلا،الب!شرأختثيا،الكاير

الرلثعبيدعلىتذذترءوأنتبهالكابتآمالث

يرىاثذيالقديرالق!تدينتفتمتلنئلثفي35

آلامعلىضترواهولاءوإخؤئنا2.شيكل

فيالآنو!م،أبد"لةحيا"لهملتكونقص!ؤ

عليلثاللهفس!حكمأنتوأما36،اللهجمفد؟

أيضا،وأنا37.يغجرفيلثتستحقهبعقالب

ستبيلفيوروحيبج!تدياضخي،كإخؤتي

فييسرغأناللهإلىوأتضزع،آلائناشريعيما

بالئكبابوتجغقلثشعبنا،علىرضاه4

وأرجو38،وحد"الإلهبأ؟لهروتعترتوالقصاثب

غضثيهمتنزذمقآيخروإخؤتيأناأكونأن

.قوينالتنيمق3العادالت!

.18،5:17قآ:32
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تحتيلولماضتدياكضباالقيلثفغصت93

إخوتيما.ينأكثرفعذبه،تهالقتىهذاإهاتة

بالرب".الثقيماكلوايفاطاهزاماتوهكذا04

إلىبنيهاالأملجقصبالأمرآيخروفيا

اتلودب.

اليهوبعذالبغنذكرناةمايكنيوالآن42

بتمديمص2الأصنامعبدةآح!فالىعندوضحاياهم

لآيهيهم.ئ!حسالذبا

المكاب!ذأؤ!رة

معهوائذينالمكابيئ-ي!وذاوكان8

قوجمهمتنيوخضعونقري!إلىتري!مقيتس!للون

سيتةخقعواحئى،اليهوبديزعلىتقواوائذين

نأالرلث،إلىتتضرعونوكانوا2.مقايلآلافي

علىوتعط!الجميعأذتهائذيشعيإعلىتتخنن

المدينةوترختم3الكتقرةدنس!هاثذيالقيكلى

إلىوئصغيئ،الزواليعلىالفشرقةالفتقاتة

الأطفاليقتلوتذكر4،ال!ثمقداءهدمص!راخص

آسميما.علىالمحأفينينوينتقيمالأبرياء،

إلىشعي!علىالربركضبوتحول5

لمجيشىالقكابيتهوذاخوكفتخمغ،زحمه

وأخذ6،وجههصفيالؤتوفيعلىتقؤىآتئماتعل!

إذاوكان،وتحرئهاوالقرىالئذنئهاحئمتهوذا

الأعداءإلىينةتنطليئمويعءعلىآستوتى

أكثروكاتت7،اخرىقوامغفيويغيبهم

مكالؤ.كلفيشتجاغي!خبزفآنتشر،ليلأغاراييما

.2:4مكا؟5:27رج:المكارجهوذا:801

ح.24:7حز؟4:01تكر!:الثهداءدم:3

خ.22ةهرجفيليب!نة8

"..3-ة.-.-.نكمانورعلىيهوفياإنتصار

.!27(!38-304مك11

9اورظبتمس-،برء.حايهئم،"فيلبسنزأىولما

وأفي!،الئجماخ،يومتعذيوماقوةتزدادوتهو!!أنى

-ر!ليموم!س!إلىأرس!ل،فأكثرأمحريحالفه

أ-ين-امزباإلي!ظ!،وفينيقيةسوريةحايهم-

ظمى19926-الضيلثصتصايحيحماتيماالقود!

يكانورلا!-ببنالحالىفيوآختارطفحهبطليموس!

لأرأرشلةالقيبإلىالفقربينينوهؤتتركئح!

أفط-جمشرينعنتمللاجيشرأسعلى

ء9مصكل!

لمخيئتهوذاإلىأ!عوبمختلضينجنلإي

وأخ!ازجذور؟،جمناليهو؟يالجنس!

"ا-+"اس،22،لهمعاوناالمحنكالقالدجورجيام!

الأذاصءأنكلنكا.برصص.آ

أاسرىل!هويعدورصوعرم

لأيخفةينطإرألقيتجمغأنصالقبيعهذاوين

ء،لهتململا؟عك-اكاتتاحرتةالرومانيينإلىوتدقعها

الاجلئذل!إلىالحاليفيفأرسل".4القيلث

ينطابىب!يغراليهوبالأسرىشيراءإلىيدعومق

-اليقابببايهخطزوما،أسيرايسعينلكلواحد

.-.العالمينزب!يهشينزلهاتذي

2ختر9-"أفلفايكانوز2بضجيتهوذاوغيتم

اتذينإ.خانواجهزقي13،بالأمرمعهائذبنيىجاته

فبالاعوا-،الآخرونأما14التإ،يغدليييقواولم

تضرعوالانفس!هالوتصبوفي،عنذهمكانماكل

كاائذيالكايريكانوزينيثعذهمأناللهإلى

:،المعركةفيايوأحهوةأنقبلحئىعبيدأباعهم

افامبةساهد"فيابيفايوسانطيوضعلىنرض:01

ء.3؟ياوممطالففةمن+بلغايدغأنمق188سنة

ش/-!3؟كيلوكرامء.000324
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ينيكنلمإن،ئنمذهمأنالت!ين15!قبوا

هو،ولأذ4آبا!مععهد؟أجلفمق،أجيم

له.شعئاآيختارهم،المقاسالعظيمالردت،

سيتةنواوكا،يىجاثهييالمكاتهوذاوحشتذ69

وأن،العاؤعلىيشحعفموأخذ،مقاتلآلافي

المجتمع!ءالاممجيوفىكثرةتخافوالأ

عيؤبهموأمماتم17،تاتةيقايلواوأن،!م

والإهانة،المقذسبالقيكلألخقوةائذياحارا

علىقضائهموئحاؤلةباوزشليتمأنرلوهاالتي

"هولاءأيفحا:يهوذاوقال218.الآباتقالد

نحنوأما،وخشوتيهمسيلاجهمعلىشيهلون

نأتمخهفيتقدزاتذيالقدبر!الت!علىقتكل

ثم91ا(0كلهالعاتمتل،عقيناالمتقردينيبيذ

ساغذبهاائتيالغديذةالقرالبتهوذالفمذكر

والخص!ئةالجئةإبادييماينكانوماآباءهمالرب!

الأشويىي"ستنحارسآغهدعلىألفاوالئمانين

مغبايلفيخاضوهاائتيالمعركيما!وين

اليهودالمقايلونلهمتضاىحين!الغلاطسين

ينآلالتأزبغةتذغمهم،زجلآلافيبتمايته

ضفوفيفيدلبالرغتأنكيف،آلمكدؤلتين

!،لمصء

الثمانيةاولئلثفتلث،ذللثومغ،المكدونيين

اثذيالعولبيقفمل،ألفاوجمضرينبمئةالآلالت

فيؤ.بغناصئموعادواالسصماء،مقجاءهم

،الكلاميهذاغزايمهمتؤىأنوتعذ

شتريغيغستبيلفيللموبمستجاينوأصتحوا

كلغذد،يخرقأرقيي!وذأقممهم،وأرصحيم

.02:8مزقالفدبر.إدنهعلىننكل:18

35ء؟91مل2رج:91

آخر.مرجعالمعركةهذهيذكرلا:النلاطيينمع:02

يرته،قيادةفأسئتقتم،يئيماوخفسنألفبراحذ؟

ويوسصحمعانإخؤييماينواحدكلوعين

أيعازازأتزثم23!رقإ.علىاقائاويوناثان

اليهتالبينعقيهيمتتلؤأنالأعظمالكاهن

"ين:وهيئالستركيفةوأعطافم،،الفقدسي

نكانورعلىهحمذيلثوبعد((.العونالله

ماالأعداءمقففثلوا،القديراللهفأعانهم24

يكانورجيئيأكروتركواآلامتيسغإعليزيا

وغيهوا025يميماالهزعلىالجميغوأجتروا،تجرحى

أذاغكماعبيذايشرائهمجا"وواائذينأمواك

ألبإلىبعيدةمسافةطاردوهمئمنكانور.

الم!ئبمبيوملأن26العودةإلىأخبراآضطروا

داقمفم.

وأخذواالغاوأشيخةتجضعواولما27

الرل!ي!كرونوهمبال!ممبتآحتفلواأسلابهم

اليوتمتذيلثلع!دواإنقادهمعلىوتحتدوته

وتعذ28يرحقييما.عقيهموتكرمعمادوقينه

وال!تامىوالأرايلالقساكييعلىوزعواالس!بمب

بيتهبمالباقيوآقتستموا،الغنائماصينتصيتهم

عامةصلاةأقامواثثم93.أولأدهموتين

عب!دهعنيصفحأنالرل!إلىولضرعو!

ويرحضغ.

وبكيديستيموفاوسعلىيهوذاإنتصاو

تيموثاوص!!جيوش!حارل!ذللثوبعد03

وآستولوا،ألفاعشرينعلىيزيامامنهمفقتلوا

الغنائمينمحنيراوأقسصمواخصيتةخصولؤعل

48.:3مكاق:المقدسالكتاب:23

.6.همكارجةنيموثاوص03:
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والأرايلواليتامىوللمساكيتيلهمبالتطوي

ؤضعوهاالغاؤأسيةتجقعواولما031والمثئيوخص

ينتقيئماوخضلوالها،مناسيتةضخافينفي

!،لم

جي!يىقايذوقظو!32اورشليمإلىالغنالمص

وألخقمنايفا،رجلاكانائذيتيموثاوس!

.كثرةأضرازاباليهود

إنطاكيةإلىنكاذيرهرب

اوزشليتمفيبالئضرتحتملونخموتيتما33

تخأواكانواتيؤفيمغهوقنكقسئتائ!نأحرقوا

المقدسة!الأبوال!أحرقواهولاءوكان،إليه

4؟ول!ما0يكفرهمتستحقونهأئذيالعقال!فنالوا

ألفومغهقبلينجاءإئذيالفاحريكانورزأى

تختقرفمكانائذينأن35الهوبل!ث!راشناجر

الفاجرالغسكرييباستهخلغ،الرلتيعودبأدلوكل

نأإلى،الفازكالعبل!اليلا؟وستطؤحدةوشث!رد

جملالخسرةمنتهىفيوهوإنطاكيةإلىوصل

الرومانييئوعدكانوبعدما36.جيثيإآنحيحاقي

رو7صص55

اورشليتمتهوبببنالجريةصإليهمتدغبان

اللته،هؤمعيئالليهودأنتشقاعاد،الأسرى

اتتيال!ثراثغشتعونداموامايغيئهمأحذولا

لفم.أعطاها

أبيفانيوسأنطيوخسمرض

ا-17(ا10مك2؟أ-17؟6)امك

أنطيوخح!كانالوقبذللثوفي9

؟92-35:امكارج:الهيكلأبوابأحرئت:ليم

8.اةمكر!2

،فارسلمملكةقديمةعاصعةتبرسابولي!س90:2

.طهرانمنالجنربإلىكلم504تبمد

يخأوكان2.القزيمإيعايىمايىمنبلادينتخرفي

ل!سفب!ترسابوليىمدينةدخلتبل

إفيشكانهافأسزغالمدينيما،علىوتشولي

فا،نحهمور؟وةأنفمم!همعندفاعاالس!لاخص

أتىحيمتمقعادأنإيماأنطيوخمنينكان

مط!"إ)!وصملولقا3.الهزيمهبعارمقالخا

فآش!43وتبموثاؤسييكانوزتجرىيماغيمأخمتا

ائذييلحايىاالهو؟مينتنتمتمأنعلىوعرتمغضمئه

بغيريسعخأنغرتي!ساثقفأتر،يهألخقوة

اورشليتم"ستأذخا!ومتخمرا!وقاكتؤقؤ،

ينفرعإنومالليهوب"،جماعياقبراوأجعلها

اشرائيلتتيإلهالرب؟ضربئ"حئى5هذاكلاميما

لاأحش!إئإفيخفيبداء2شيكليرىالذي

ذلتوكان6تجويإ.فيأليمويقغصتهدوأء

!يءء
لهأترالذيالوحشىيلغذالبخقيمافيعابلامجقائا

ينيخفصلم،هذااور7.ىبالكثيرين

ناروينفثيهبرياءيتفخربقيبلغطرشي!

علىغرتي!سائقوتح!ثاليهود،علالجفد

الغزت!ينس!قوطيماإلىبهأدىماوهؤ،الإسراج

الذي8!ذاحسميماجمظامصصجميعوزضرضه

أمواقييأمرأ!نهلمغطرستةكلتفوقلمبغطرستةتخيل

هذا،الميزالبفيالعاليةالجباكوتزن!البحر

لأثئمالأرفيعلىقطروخاتف!تهزأىبالذاب

لأيرللجميعئرهانهذاكلوفيخ!ثتببماعلىقحمولأ

صازالاودإنحئى9،*الخلئهالت!قذز؟على

؟33ة28،8قآ:6

مصورةطربفةنلك8:

شا،12آرج.اللهمع

تعماوئ-
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وهويتقثثولخفة،الكافرذلكعيودقمقتفوز

!2ء-صص
كلهالجيشوصار،والاوجاعصبالالامبتمرن

منذكانأنوبعد01.الئمنةرائختهمقشقرز

مذإذاالسسماء،نجوتم3تطاأ"نهتتحغتليلي

لاائتييرائخييماتحمفةتنالآنتجدلم،تذة

-ظاقه

الحالييللثفيتفستةأنطيوخم!نرأىفلما"

يهبرياث!ينيخففبداالمتواضق!صالأوجاعين

لاتفس!ههوصارولما13حققييما.إلىويعود

الخضوعالإنمالط"على:تالالحينةرائحتهيطية!

بيما".تفستهيساوقيألاتجمبتشتري"ينفالت!

سصصكاص13 الذيالزب"إلىيتضرعالفاجرذللثنو

ستحخررأ"نه14للرب"نذزإتهحتىبزخ!مهتعذا

إلىيتايههاإليهامسرغاكانائتيالمقذستةالمدينة

وأنة15،جعاعيةمقبرةوتجغتهاالأرضى

نأقبلينأقرائذينالهود،بالأثين!ينشساوي

صه

يلطيويىطعاممااطفاييممعيطرحونبليدفنوالا

نقتاثذممطالقيكلسيرينوأ!له"16،والؤحوضيى

المقذستةالآنيةوتردالتخ!،أفخرينة

للذبايحالقفروضمةالئققابويؤدي،أضعافا

نفسمههوإتهبل17ص*.الخام!خول!ين

الأرفيأنحاةوتطودتديتااليهودئةسمتعتينق

التإ.بقدز؟ينادتي

ايودإلىأنطوخسوسالة

اقيقضاءاإ!أوجاعهتجفلمولما18

!"صص

وكن!تالاس!علييماس!يطرعلييماحلكانالعادلي

تسخةوهذه،إلييميهابتؤصئليىص!الةاليهوبإلى

.ي49:13ا!قق:15

.3:3ق:16

لرعاياةتتقئىالقائذالميلث"أنطيوخس!91

والعافيةالسمعاد؟منتهىالمحترميناليهود

والسئلاميما.

كل،بخيروأولامممأنتمكنتم02"وإذا

كلاللةأشكرفأنائرائ!تماعلىأموركم

فيثتمما،مزضيفرغتمأناأئا21،لمل!ثسكر

،والآن.الذكرىأطيتقبييلكمأحفأ

خييث،مرضىأصابنيفارس!بلا؟مقعائاوأنا

يقصقح!إجراءآتاعينأنالضمرورينفرأيت

2،للش!فاقايلغيرمرضيا9!لا22،صالجميع

ا"نيفقطبل23ينهأتخلعنأنقويفىز!إب!قنلي

خرقيحينيغهدهولياغثقاتذيبألىأقتدي

حذتإذاحتى"2،"الشفياصالأقاليمإلىبجشي!

سئكانتعرمت،صثؤومخبروغأوصفاحىأمر

تضطربون.فلا،الحكتمستتؤلىم!نالبلاب

ائذينالأتراءأنليتتينأنهعنفضلاهذا25

تتخثنونحوايىهافيأوتملكتيحدوبعلى

فيذللث،3تطرأحا؟ثأئوينتطرونالفرصن

كلءكل،-كل!
الذيوهويخلفنيملكاانطيوخسىابني!عينت

قر؟كلبهوأوضيتئهمالخكمصقفالبذستتمئة

الآنإلييماوس!أكتب،صالأقاليمإلىفهاخرضا

القعتى.يهذا

النغتمتذكرواأنوأناسيدكم26"فأزجوكم

تبقىوأن،عقيكمسكئئهاافئوالخاصةالعامة

ولائني،لمطالولاءينلهكانماعلىينكمكل

بالح!ئتىفيعايلكمبيققتديبأئهواثيئوأنا27

اجتاح.37!:3مكأرج:العلياالأئاليم:23

.مق215سنةالعلياالأتالبماثاكانطيوخس



9.و9الثانيالمكابيين228

زغبايك!".كلويلبي

تجعالتائذيالمجريمهذاماتوهكذا28

أنزتهاكائتيمميتةأوجاعاعاتىأنتعذالت!على

غريبةأرضيفيالجباليعلىمالت.هؤصبالإخرين

مم!

فيلبس،الحميمضديقةونقل92شقاء.ميتة

تطليمومىإلىالآخر،هؤ،وذقتخثته

أنطيوخصن.آبنيينيخوفاجمضرقليثفيلومائوز"

افيكلثطهير

36-61(:!امك)أ

وتجماغت!ةالقكابىتهوذاوعاد01

كل14كلصء

و!ذموا2والقيكل!ورشليتماللهيقود!فاستردوا

وخربواالسحاح!في2الغرباتناهاائتيالضذابغ

مذتخارتتواالقيكلطفرواأنوتعذ03تعابذهم

بالقذحالصوال!ينناراآستشرجوا،آخر

ئنذمر؟قيؤليذبيحةيتقديمسوأستعملوها

يرء!

التقدمه.وخبزوالسرص!الحخوزوهيأواسنتيز،

وآتقلواالرلثإلمطشخدوا،ذلثأتفواوتعذما"

وإذا،الضصايبيللثيمثلىثانيةيصابوالاأن

أيديإلىيستتقهمولابرفقيؤدبهمأنخطثوا

صصء،

وحشية+اتمءكانرة

الخايسيىصاليومفيالقيكلطفروائثم5

ينذاي!صاليومفيأيكحئلو،شهرينوالجثرين

الهيكل.اخرباةاتخسىفيهائذيذاي!الشئهر

8صص-6
عيدفيكماءبفرحائامءثمانيةفعيدوا

المظالاعيدقضسواكيفتذكرونوهم،المظاذ

الملك.معنربىالذيأو:.الحمبمصديقه:92

ح.2تار!4يخلوماتور:

ملكلحابتبرصحاكمكان:مكرون:01012

يثلوالقغايرليالجباليفيبعيدغيررقؤقبل

فبتحصلونفإنهمالآنأمما7التر"لإ.وحوشيى

وس!عرواكزاوجذوعاقةموليكصوئاأيديهم

ظهير!لهميسمرالذيللرلمح!ويسسحوننخيل

جصععلىأنصبالإجماعأقزو!ثم8!قيكله

!ة-.كلفياليوتمهذائغيدواأناليهوبشحب

والدهيخلفأوباتورأناليوخس

الملفبأنطيوخسىوفاةكاتتهكذا9

بأبيفانبودى.

غيلماتشرخأنواحيناينوالآن.

قؤولج!ينالفاحرذللثآبنأوباتوزأنطيوخسى

أسأفلما.وهناكهنا-شهاائنيحروبهس!ببثها

الضملكته+أموليتدبيرفؤضىالففلثعلىآستولى

وفينيقئة.سوريةفيالأعلالقائدليستاسىإلى

نأأرإد"بمكرونالفست!ىتطليموشأنوذيلث12

!ى

الماضي.فيجالظلمينبهمخللمااليهودينص!

الأولكين3.ئعاتلتفمخ!مينأنخهذةفتذك

تزذي!تهبالخيانيماائقمو*القيلثاوباتوزاصدقاء

إلىإوأنحارعقيهاؤلأةأوباتوركانا!بقبر!

إولأمكاتهلاأنمكرونكلورأى،أنطيوخس!

.وماتيأسي!ينال!مفثترلت،قنصييمافيتهصاقة

أدومحصونبماجمبوذا

ا-8(:ه)امك

ثلادحابهتم،حماصاسلما1405 ص؟صهـ-سجويىرولكى

وأخذالخربافىالفرتزق!ينجي!ث!اح!ثتذأدوتم

وكذللث15ئناستبيما.كلفيالهودتضطها

برما!سلوقييناخدمةإلىانتقلثجفيلوماتور.بطيموسمصر

.مف186سنةمرسابيفانبوسانطيوخ!احل
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ءيرء!-ص!دء!

كانواقنيغةحصونااحتلواالذينالادوميون

ينبالهاربينويرخبوناليهود،يضط!ون

،ص
للحرلب.وتتأهعون،اورشليتم

إلمطويىجالهالمكابيئيهوذاصفىوتعدما16

الأدوم!نحصولبعلىهخموا،يعين!حتىالله

منكلوهرمواوأحنلوهايثيذةعقيهاوأنقضموا17

فيويخقنكلوقتلواالأسوايىعلىيقايلكا!

يسعةوقر18ألفاجمشرينمنهمفأهقكوا،أيدييم

بكلمحهزيزحضينيزبرتجينيإلىجمنهمآلالؤ

حمعانالمكأبيتهوذاكلفأ91الذفاعصوسائل

أنصار؟ينكافياوغذداوزكاويوسف

أشتداخرىتواقيإلىوآرتذ،البرتجينيفحاضر؟

حمعانمعكانواائذينوليهن02إلييما.سحاتجة

ائذينتعفيينفآزشتؤا،الماليخثأككرافم

ينهمأخذواأنتعدوأطتقوحم،المرتجينيفي

درهم.أل!س!بعين

جضغ،جرىبماالقكابيغيتمفلقا21

ش4ت!ء

إخؤتهمباعواالذيناوليكتقتموأالشعب2روسا

البرجمقأعداءهموأطلقوابالمالقومهمتني

القويىعلىالخؤتةأولئلثتتلثم023يمحازبييم

دأئحاكانفالنضر23.البرجينعلىوآستولى

بالذابالمعركيماهذهوفي،القعارفيفيخليقه

ألفا.جمثرينعلىتزياماالئرتجينيفيقتل

جازرفييهوفياإشطر

يناليهوذ،قهرة!ئذيتيموثاؤمىوحثتذ34

قليلكيروعذذا،الغرباءالمرتزت!ينقبا!جضنأ

اليهوذت!علىوآنقض!الأس!وي!الخيوليين

35.ر!8::قيمنالكلدقصهة24

.اي:9نحق:الزابذروأ:25

جمنهاأقترلتإد!25!ا.الثلاحصبقؤةلإحيلايها

التإ،إلىبالصلاةورجاثهتهوذاكاتؤجةحتى

لمسوخبارواتزوا،مم!الئرال!زؤوسحهمصعلىوذزوا

المذتحأسفلجمنذالأرضيىإلىوستخدوا26

يويعابعليهميتحننأناللهإلىمتضرعين

تقضيكما،مضطهديهمويضطهدأعداءهئم

سيلاح!مخظواالضلا؟وتعذ037ل!الحئ!ريعه

القاؤ.ينتقرتيماعلىوؤقفواالمدين!عنوأبتغدوا

الفريقات:تلاحتمحئى-المثئم!طلغبإنوما28

بالفوز،لهاللهؤغدوعلىبسالي!علىتتكلؤيق

الحرلب.فيقائذهما؟!ييشياةتتجذوفرقي

خص!تةللأعداءتراةىالمالاآشتذفلما92

زوغيماينكبيلأجايبرعلىالسحماءينيىجال

قساروا،دقبمينلحملهاخيلأتركبونالتنطر

!تص.
بالقكابيئحيطونوفم3اليهودممدم!ي

ص،الجراحمينوليقاتييمابأسيحيهميحيراسمييما

والصواجمتيمصبال!هاذاي!الوتحبفيالقذؤوترمون

كلوآضطربواأبصارهمعمتتحئى

وخض!ىألفاجمشرونمنهمفدقط31الاضطرالب

رآنقرتم32جمئبما،يت3الفرسمانيوينيئة

قحمتتتوكاالخصينيمارر!جاقلعإإلىوس!تيموثا

القكابيئيىجاكوليهن33.كيراومنإئره

ائذينوكان34أئايمءأرتغ!ئذةالقلعةحاضروا

فييبايغونفأخذوابمناغيهاواثقينداخقها

والإهاناب.التجدي!

جمشرونهختمالخاييىصاليومضمباحسوفي35

فىوهمالس!ويىعلىالتكابيتجماع!ينشا"دا

.23:22ر!خر:26

أ!.4:5مكأرخ؟جازر؟32



الثافيالمكابيين235

يقتلونوأخذواالئجاديصهذهينشديدغض!بم

،آخرونؤتيغهم36.صادنوةقنكلبت!مالة

أولئلثوأحرتواالبرتجينفيالنازوأشعلوافتمئئلقوا

فدخلالأبوالتآخرونكسمرأحيا!الحخذفين

وكان37،المدينةعلىوآستوتواالجيثيبمية

وكيزاؤسىهوفقتلوةخبفيئختبثاتيموثاومى

الرلثقحدواذيكوبعذ38.وأبلوفاني!نأخاة

تنيعلىالغظيمصإحساي!علىالخمدصبتسابيح

لفم.أحرزةالئضر-ائذيوعلىامراثيل

ليععباسع!اي!فيإنتصار

الخوادثهذ؟جملىالوتسثتطلولم11

وتريبةالقللثهربيلي!يياس!جهاستيغحئي

ألقاثمايننحؤوح!ثتدفغضب2أمورهومذبر

،هءيى-مكلصو

انةظنيماوفيالع!ودعلىوزخفكلهموالفرسان

لم،روء،

وتجقل3يليونانيينتسيهئااورشليتمستيخول

الأتيمتعايدكساثريلضريتيماخاجغاالتيلى

قسنةستةءللمبعقايلاصالأعظمالكاهنوقنمحت

علىآلكلوإنحا،الت!يقدر؟جسائايخسيبوأ(

الفرسانوالوفيالم!ئما؟الجنوبينلولت19يئاب
،

وحاصراليهودية!فذخل.الثمانينيختل!وعلى

جمشربنئعدعلىتنيغةمدينةوهىصوز"تي!ت

قي،لمء

اورشليم.تجنوبيميلا

ئحاصرليسيئاس!أنالقكابيونغيه!فلقا6

الممئدبرخموعصمغالردثإلىضلوا،الخصون

ملاكة"ئرسيلأنوالئحيبلئكاءباإليهعينئتضر

يهوذاحقلئتم7.اشرائللخلاصيىالضايغ

4:26-35.ر!امكا-110:12

ح.92؟،مكأرجصور:ببت:5

أوا15

!لىالآخري!وخف!أولأسيلاخهالتكابي

فآنذتعوا08إخوتهميتجد؟بأنفحيهمالمخاطر؟

مينآقتزبوأوح!ينواحد.يقلبممتخ!قسين

ء4،

أب!تف!يباسعليإفارسلهمتراءىاورشليتم

اقةجمهمفبالتك9فىهبامقيسيلاحيتقذمهم

حنئقلوييمفيال!ثمجاغةوسترب.الرحيتم

الوحوفيبأكثريبطشواأنمستحدينصاروا

وتخترقوا،الناسيىعتيقضلأهذا،ضراؤة

تتقامونوراحوا01.الحديديةءالأسواز

أرسق!ائذيالفايىسنومغ!ئمبآنيظام،بأسيخئهم

فيلهم.غوناليكونال!مماءينبزحيقيهالقه

كالأسؤدص،2الأعداعلىوهحموا11.المتالي

وشتوألفاالفشا؟ينألفاغ!ثترأحدجمنفمفقتلوا

تجرحىبأنفسيهمالباقونوتجا12الفرسال!مقيئة

قزيم!!.شترليسئاسنوآنهرتم،شلاحودون

ئفكزأخذ،اهيةالاالرخلوهؤ،وليهنة13

اليبرانئينأنوأدزكالخسارينأصاتهمافي

تصيرهم،القديراللةاإنينقزمبرنلاتوم

كلعلى3يوايقبأنهإقناعهممحايرلأ(1فراشتهم

القيلثيستميلوأنه،وتيتهمتينهعادلبماقسوية

فا،.طثبهبكلالمكابيفرضي015موالاتهمإلى

طقبهمماكل،العاثميلصايحصمراعاةليسياس

طص

وافق،اليهودل!بشاليسياشإلىبالكتاتيماالمكابي

.!القيلثعقييما

ايهودإلىلي!ياسرسالة

ليسيثامنوجههااتتيالرساليمانصىوهذا16

:اليهودإلى

.23:02خرق:ملاكه:6

7!-61.ة6امكرخ59-13؟
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.سلامتاليهودشصبإلىليسئاس"مين

اللذينوأبشالوتم!ميوححا"ين"تستف!ث

بماالعقلإلىوطلباجواب!سمنصنأرس!لتموهما

يجبائتيبالأمويىالميلثفأعتضت18.فيإجاة

تعقلأنعلىفواقق،فيهايلنطرإليهتحاكأد

كلعلىأناواقفدتكذيلث،مميهنهؤماكل

التلاءعلتقيتمد!إن091صلاحياتيمنهؤما

واميطةبعافيمالأكونجهدي4فستأبذ،يلذول!

ؤفدكموأوضيت02.الأمويىينتيننافيماخيلأ

كلو،س

إليكمالآنارسملهالذيورفديإليتاهذا

الأمويىهذ؟تفاصيلفيقعكمبالئفاوفي

شهرمقوالجمثرينالرا!صفيكيمت.وال!ملام21

والثامت!المئيماالسئت!ينكورنثيوسن؟يوس

.((،والأزتعين

ليسباسإلىالملكرسالة

ين"الس!لائم:تليماالقيلثو-ضت22

أنيئنذ023لبستايىأخيهإلىأنطيوخسىالقيلث

يقويمأنوقمناالآيقةصصعالمإلىاإلاناأنتقل

ودونطبيعييماصودؤفيبأعهايهمالمصلكيمام!كان

يقضلونالوذأنتعرتنحن24.إزعاص!صافي:

علىيخرتيماش!راييهموئمازد4حياييمطريقة

وايدي،2.شاكمااليوناني!العاداتممازس!

يتضرفواحئىإلييمالقيكلبإعاد؟نأمريهذا25

كلغنبذللثفنبجاهم،آبائيمعادابحتت

4ص

كانهناين26الشعولبباقيمثلمثلهمل،إثا

.المكابيرذااخوةأحد:يرحنا:لاأ

الجيش.قيادةابناهشلم

11.ت07،13؟11امكرخ

.مق164ةأي.148صنة:21

شخمى:سالومأ

حئىضداق!برساتيماإليهمتبذثأنضرورلا

أعمايهمإلىفتمضوا،هذاقذيناعلىتاللعوا

((.وثقةبفرح

مااليهودك!الشئدبإلىالقيلثكعب27

قجييإلىأنطبوخس!القيلثينالمملائمدا:بلي

كنئمإذا28اليهو؟.وتقئهال!يهوديال!ثميوخص

أبضا.يخيرفنحن،نرغبكمابخير،

إلىالغود؟فيترغبونثكمأ!تنلاوسجمنغيضنا92

تعودقننمل03،أمويىكمإلىلتضرفواديايىكم

فييكون!كستئيكسشهرينالئلاثنقبلختى

طعاي!فيحرايكونأنهبقعى31أمال!،

تتأذىولن،السمابتيفيكما،لثتراثجيماوممازستإ

وها32،قضددونالماضيفيآرتكتةخطإقيفي

بالكم-يريححئىقلاوس!إليكمارسيلانا

والثاجمنيما.لأالمئيماال!تن!في*الوداع33.وطمينكم

شز-ينغمئترالخاجمس!فيوالأرتعين*،

كستثيكسن".

البهودإلىالرومانمنرلم!الة

"العمملام:تليماالزومانئونإلييمصكتت34

وتيتحنميمئوشكويش!ن:الرومالإسفراءين

ماكلعلىنوافقهـ35الهودشدبرإلى،ممان!وس!

وفيما36،ليسياعى،الميلثقريمبيهشقغ

القللث،إلىترقغهاأنقرزاتنيبالأمويىيتعلق

أرسياوا،ناخيرودون،فائقيمابيناييمافآدزسوها

بالفاثد؟تعودبماتقضيئحئىلب!مرعةإلي!نااواحا

-25!4:23رج:متلاوس:92

الثانيالثو)أوأذارشوبقابلما:كس!كس:35

عشر(.

.قم416:أممط.489شة:سم
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فلا37،كيةإنطاإلىمشمايرفيتناوهذا،إليكئم

نيايكم.علىيطيعناقنبإرساليتتأخرلرا

والأربعين،والئاجمتيماالميئةالعم!يمافي.الؤداع38

كتصئيكس!".شهرمقغثمرالخاجمس!في

ويمنيايافايهوديثأويهوذا

عاذالاتفاقابهذ؟علىصالتوقيعوتعذ21

نأإلا2تزايىجمهملىواليهودالتيلبإلىليبياسى

وأبلوييومى،ت!يموثاوير*وهماليلا؟قادةبعفى

وكذيلث،وديمفون،وإيرونيف!ى،خنابوسنبن

ال!يهوداتتركوالمالمرتزت!القبايىضيماقائدنوريكا

وراخإ.هدفىفييعيشون

غقلأيافاأهاليآرتكتالحينيذ!ثوفي3

أنهموذللث،معهمالسحايهنيناليهودبحققظيعا

وأولادهمونساوهمهمتحر"لةنرقةإلىدعوهم

متظاهرين،الغرض!يقذاأغا،وهاتوارلصفي

الدعوةهذه"وقين.وص!داقةتو؟ؤيكللهم

اليهودبهازضيئالمدينيماأهاليصبإجماعكانت

علىدليلذعوييمعلىالإجماغهذابأنليقيهم

إنيماولكق.ي!لاممعفميعيشواأنفيرغ!حهم

وكان،أغرقوهمحتىالبحرعمتيإلىأبتغدوا

المئتثن.تبلغكذدهم

الحابثهبهذ-5المكابييهوذاستيغفلفا5

نأرجاتةأمر4قوييمابتنينرتتافبالقظيعيما

،صص
العابليالا!لال!الت!إلىودعا،للمتاليستيدوا

إخؤته،أهلكواائذينوهاتجتم6.غونهطايما

.الأردن!ثرقيعلىمفتممئاكان:تيموثاوس:1202

24.ة01مك06،2همكارج

ح.58:ءعك1رج:بميا8:

29و11

و!4القوايىدتوأحرنالقرفأفيالنازوأضرتم

كاتتالمدينةوا1!7.هناكإلىهربوااتذين

ر!و!أنآيلا-،التراجعينلهلذلاكانمغققة

جميعلإباذ؟مميهتةهرصيماأقرلبفيإليها

س!كايها.

نأتئوونتمنئا!أهلأنعيمحينوليهته8

ذا!"الثئيءمعهمالسسايهنينبالهوديفعلوا

ة!ير،?!س9!اصص
إن"حتىوالسفنالقرفاواحرنليلاتميتاجم

علىوهمالئايىض!وءشاهدوااورشليتمأهالي

ميلا.ثلاثينمسافة

جلعادعلىحملة

إلى"ويىجالهتهوذاتؤخهتمنتاومن01

ميلمسافةعلىهموفيما،تيموثاوشمحازبإ

العرلب"مينعقيهمأنقفىتميئا،منواحد

فايىسا:مئيماوخضمىرجلآلافيخمسة

بية،البال!عرفييمانكسرآرتاضايتالأتلوافتقا"

إليهيقذمواأنعلىيسالقهمأنتهوذاينوطقبوا

أمكنهم.ماوينقعوةالحواشيئ

كثيرفيقمياةمسالقتهمأنتهوذاوطن12

إلى(عادواذيلثوتعد،قساتمهمالأمويىجمن

خيايهم.

اثتي*كسفيسنمدينيماعلىتهوذا!تمتئم13

ال!ث!عوبمقخلبع!وسكنها،الأسوارخضننها

فبهااثذينوليهن14.المدبنإكح!نفيسنهذ؟وآسئم

الفولإ،كزالأسوايىبمناغيماثقيهمفيباتغوا

مغكانواالذينمعالتصردتأساؤواإنهمبحيمث

ح.5:25مكارفي:النباطيونم:العرب:01

9-54.:هامكرجة"ا-26

ح.26ةهمكارج:ممفيى:13
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بذيء.يكلاموتنطقونيخافونوأخذواتهوذا

اللةدغواأنإلأوتجماعي!يهوذاجمنكانفا15

عهدفي"أريحاأسوازأسقطائذيالعالمينربى

آلاتمقإليهاومامجانيقيدودأيحث!وع ط?و،
واحتلوا16الاسوايىعلىقخمواثمالجصار،

لاماال!مكالبينوقتلواأدت!يمشيئيماالمدينة

وكرضمها،هناكائتيالبحيرةإنحتى،ئحضى

بالاماء.طفحت،ميلىربم

قىنيممعوتم

ضسافةكسمئفيسىمقويىجالهيهوذاسارثم

خيثإلىوضلواحثىيئؤشمعينخمسة

فلم18-بالطوبمينيعرفوناليهودينتومتسكن

كانلأنهالجوارذللثفىتيموثاوم!لجدوا

ليهنهمشئا،يخقةأندونغنهاآنقرمت

فهاتجقه91،للخرسمنيعاجضتاوتجدوا

قادهينوهماوسوسيباتير،دوسيتاوسى

فيائذينالخرسيىجميغوتتلا،القكابيئ

آلافي.غ!ثتر؟علىتزبدووعذذفمالجضز

وأسنذ،يرقجمدةجيمثمهالمكابيئوق!تتم02

دوسيتاوسينكلإلىيئهايخرئئينقيادة

تيموثاؤدسيفحازت!هؤورخفوسوسيباتبر،

الئشا؟ينجندي"ألفوعثئرونيثةمغةوكان

علمفلما31.قارسمئةوخفحىوألفالب

والأولادالنساءأرسقليهوذايقدومصتيموثاوي

منيعحص!نوهؤ،فرتيتمإلىالأميغيماوححوتة

.يا:6يثىرخ:أرمحا:15

:37-44.هامكر!17-26:

(ي13ت5مكاطربيا)رجأرضأهل؟الطوبيين:17

35!.آصروفينفرصاتاوكانواع!انأرضأى

ولفا22.بالمضايقمحاطلأنهأيحامهيصعب

أستوتىتهوذاجيتنيىزوئعيتهموئاؤشتذت

الذممطاللهمقلهمتراءىلماالرغ!جنود؟على

كلفيالفرايىإلىفأسرعواشيء،كليرى

التعف!يؤ؟يكانتعفمهمإنحئى،جهة

السميض.بحذويصيبةالآخر

يفئلثوأخذئرغايهوذاوطاردهم3

ينهمأهقلثحتىالأشرايىالرنادقيمابأوليلث

جنوبأبديفيتيموثاوس!ووغ024ألفاثلائين

مقيمللثبمافحاوك،وسوسيباتيردوسشاوع!

فيجمندةألىبحجهخثابإطلامهيميعهمأندها:

ائذينالبهودوإخؤتهمصآبايهمينكثيرينالأسر

لفمأكذولما25.مكروةأصاتةهؤإذائقتلون

لإنقابستيقهأخقوا،سال!مينس!يطيقهمأنهلم

وقيكلقرتيتمعليتهوذاهحمثم26.إخؤتهم

وجمشرينخمسةوتتلهناكآترتجتيس!الإلقةص

شخص!!.أل!

اوليشليمإلىي!ذاعودة

إحدىغفروذ،إلىاتخةذللثوتعذ27

وخليط!ليسيياسيسكنهاائتيالحصينةالمالط

2أشدأش!بانأسوايىهاعلىوكان،الئ!عولبين

القجانيتيينكئيرومعهم،يضراوةيقايلون

القديرالق!إلىورجالهيهوذافصلى028والس!هامص

كانتهماالغاويخالماثذتيوهوكوتهطالبين

خمسةس!كايهاينوقتلواالمدينةفآحنلوا،جبارأ

خ.43هتامكرجش26

بعضقهكذا.الئعوبمنوخليط-لياس27:

.العربمنخليطةالأصلفي.المخطوطات

45-54.:5مكارج27.3-أ
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هناذ،جمنتقاقفمتاتعواثم92.ألفاوجمشرين

علىوهىشان"،تيحتمديتيعلوقخموا

قي،ء

اورشليتم.شماليميلاوس!بعينخمس!تساف!

بأنتهوذاأخبروافناكالسئايهنينالبهودليهن.!

حستنةمعاضقةيعاملوتهيمالمدين!هذ؟أهل

فشكرفم31الضميقأوتاتفيوئساعدونفم

ئثابرواأنوأوصافمإحسايهمعلىورجائهتهوذا

،،

عيدلقرلباورشليمإلمماعادواثم.ذلثعلى

العئضر؟ء.

جورجياسعلىجهوذاإنتصار

أغازالعنضرهبعيدالمعرودتالعيدوبعد32

بلايرحايهمصجورجياسىعلىويىجالهتهوذا

رأسعلجويىجياسإلييمفخر!33،أدوتم

فايىيعييئهوأرقيالمشا؟ينجدي"آلافيثلاثإ

عذدالبهوبينمستقط،الفريقالطوآلتختم34

جبارفايىس!اليهوبضفوبفيوكان35.قليل

بكينور"،رجاليين"دوسيتاوسلهيقا،

بقو؟وتجذصبه"بردايهوتسقس!كبجويىجياس!فقجق

فتضاى،حياالكايخرذيلثياسمرأنمحاولأ

وتطغ!الثراكمينينفايىيسلدوسيتاوش

إلىالهرلتلجويىجياشأتاحماوهذا،كيقه

يىجاليعلىالعتالا3وطا36قريشصةمدينيما

تهوذافذعا،التدبأهلكهمحىأشذرين

ح.5:52مكأرج؟(إأوسيتوبوليسثاذبت:92

يقعالذممطالقممهنايعني.01:14رج؟ادوم:32

يرذا.جنول

.24آرج.ن!يموناوساصبهودىفائد:دوشناوسة35

الطولين.ش!ئزيدالمخطوطاتبعضبكينور:

آسبةفطنطقةوهيتراكةمن:الزايهين.اح7آرج

السلوتبونكانالاعود.والبحرالمتوسطبينالصفرى

12في

لمبر!ازأالمتاليفيويقودهميعويخهمليأخذالرب"

بلغهبالأناشيدصوتهوزخ!37.مغهمأنهعلى

علىوآنقف!المعرك!هتا!تهت!ثم،أباثإ"

كس!رهم.تختةجويىجياس!جيثي

الق!تلىعنذبيحةتقدمة

مدينيماإلم!ييماوسازجي!ئتهيهوذاوجقغ38

!اءلىتطهروا،السئابمصالوموفي،*غالاتم

الجويموفي93.هناكآل!ممب!توققمواالعادةتجرب

هؤك!ما،يتحملوامقهومنيهوذاأقتلالالي

أفربادالممغويدفنوهمالقتلىجثث،تفروض!

كألءثيالبتحتآفوجدوا04.آبائهمققابرفي

يمايميا!%لقةأصنامصجمنصغيرةتمائيلجثة

،أنللجميعفتبين.الهودعلى،المث!ريغةتخرمهلم

كلفنمفرفعوا41.قتلىسموطهمستتكانذللث

اثذيليالعابالد!ئال!الرب*إلىالخمدآياب

إلييماوتبتهلونيصلوندرأخذوا42،الخفايايكشيف

تهوذابذاذللثوبعد،الخطيثةتللثيمحوأن

اباالخطاغنتبتيدواأنالحاصرينتيأالنبيل

قيلوااثذينعلىتتيحتهالعيويخهمرأواقينهم

قجموعفتقبئ،تترلىعاواحلإكلينجقغئم

إلىفارستتها،المضةمق؟رقمألقيالتترلمحات

كلءصكل،

وكان،الخطيئةغزذبيحةبهاي!قلأتماورشلييم

الموتىةيقياميمالإيمايهوأتقاةعملخيرذيلث

المرلزله.الجنودممايأخذون

ح-7:8رجتآبائهلغة:37

تطهروا:.اح:22عمارجةعدلام38:

أ-12.اة91عدرخ

الثربعة:تحرمه.ح5:58مكارج؟يمنيا:04

.25-7:26ثر!
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صلاتهلكاشطقيلواائذينبقيام!رجاوةفلولا44

ماتواائذينأنيعتبرلمولو45.باطلةأجلهمجمن

مقاس!زايوهؤ،ح!تنماتجزا:تنالونأتميات

الرب!لحغمرالموقيعنالكفارةقد"تمل!ذا،وئعي
؟--

خطاياهم.لهم

منلاولع!ن!ية

والأرتعين!والتاميع!الجئ!الئخ!وفي13

هاجمأوباتوزأئطيوخسىأنويىجالهيهوذاغيئ

مستشارةليسياس!ومغة2صعظيمبجيشبىاليهوب!ئة

فوكضاليونانييئينجيشىرأيميعل،ومرتيإ

الم!ثا؟،ينجنديوآلافيوغ!ث!ر؟جمئيماميئ

وآثنينيفارسيثيماوثلاثآلاهتوخمسة

دمتفخةقركت!يئيماوثلابفيلأ،ومجشرين

الذيمنلاوسإليهمفآنضم3.بالكلاليب

عديمعلىأنطيوخمم!المكرينبكميرشمحغ

الأكيزقمهكانإد،البلاببخلاصيأمحيراث!

تيلت،أدتةوليهن4.*أعظتمكاهنايتتممتأ!

الكافرذللثعلىأنطيوخس!نققةأثاز،الملوفي

يلتللثبزقناتذيليسياشطريتيغنالرنديتي

تلاء،كلضصذرهؤبالذابالرجلهذاأن

بيركاهـة"مدينيماإلىتنلاوسيساقأنالقللثفأقر

ربرجهناك!وكاناليلادتلل!عادةعلىليقتل

آتةوهيه،زمماداشملوءثفراعاخمسونارتماعه

إلىجهايهاصجميعجمنبرايهبهاتسقطمستديرة

.مق163تأي.914سنة:1301

منىالنصيوردلا،2-25.:4رج:أعظمكاهنا3:

الوطمة.هذهعنأبعد

صرريافيلحلبأعطىمقدونيةمدجمنةا!م:بيرية؟4

13235و12

خهنفييحرمعقييمايحكتمتنكل6.الرماب

يؤخذكأننكرأءكا،جربمهبأرتكالبأو،الآيهيما

القلافي.إلىصالبرجأعلىينويلقىهناكإلى

يدفن*أندونالماكرمخلاوحمههللصوهكذا7

لأن،الغدليكلذ!ثفيوكان8قبر.في

المذبحيحتقكثيرةجرائمآرتك!منلاوس

فينفس!ههؤفهفلذ،والرممابالنارالالاهر

الرثاب!!

مودينفيي!ذاإنثصار

طغيانيعلىفآست!رالقيلثأنطيوخس!وأما9

اضتذبقساؤ؟ال!يهوذئعايلأنوتؤى،وآسيبداد؟

بذللث،يهوذاعل!آفلما01.أبوةبهاعامتهميما

حتئوليلأتهازاالرلثإلىصبالثضر2السئدبئأمر

أكثركون!إكحاخةفياليوتمفهم،تنصرهم

نأخطرفيأصتحوالإثغمضىوقتىأئين

المغد!سوالقيكلوالؤطنالشريغةتخ!تروا

لاأنالرلثإلىصبالتقمر4أترهمأكذيلث

تنعموا!وفم،الكاير؟تمصالالمإلىئ!تفمهم

كلهمفصفوا12.قصيروقتىينإلأبالراحيما

والضوبمبالئكاءصالرحيمالرلثإلىوتضرعوا

ثئم،آنقطاعبلاأئامثلاثةماةوال!حمجود

يلمتاليبالاسيعدابوامرفمتهوذاشخغفم

وشاؤزهبمالمشدبيشببوخصأجتقغأدنوتعذ13

الربيعود!الحاليفيالقتالىإلىيخرحأنقرر

اليهودييماإلىالميلثجيش!يدخلحتىينتطرولا

اللوقبة.اللالةمؤسىنكاتورالأولصلوقىبدعلى

خ.؟98امكرج

خ.5ة92حزرخ:يدفنأندون:7

.11:16حكق8:



الانيالمكابيين236

خالتيإلىالأثرسسفمأ14.اوزشليموئحاص!ر

وعليتسال!المتاليعلىيىجاتهوخ!ث،الكائناب

والهيكلالشئريعةستبيلفيبأنفسصهمالئضحييما

جمنذبجي!شيماوغسكر،والذوليماوالأرضيىوالمدينيما

بالته،الئصرةالسهركيضةوكانت15"مودين

فيوقادهمالشجال!جنوبهمننختةآختارثم

اليهثكانخيثالمكآلبذللثعلليلأصالهجوم

أؤكرجالهوأهقلثألقينحؤاتيالعاوينوقتل

وبلبلة،رعحاالمعس!وملأوا16ساثمهمعالف!يليما

وتئم17ومح!يهالرل!بحمايهمنصورينوعادوا

القجر.صطلوعجمندالنصرهذالهم

الي!ديفاوضأنطبوخس

-63(6:48مكاا)

إلىعقذالهودتطثنالميلثذانفلضا8

تيتفهاتجتم91بالحيليماضعايي!مأحيلالي

فآنكستر،لليهوبمنيعجضنوهيئ،صوزول

القاصية.الهزيمةنصيبهفكان،الهجوتموأعاد

يماالجضنيغنيالمدايخعينيمايهوذاوكان02

أسمهالهوبينجندئاوليهن21إلييما.تحتاجون

فححثوا،جيمثصهأسأرالعذؤإلىنقلرودو!!

القيلثفعاذ22وأعدموكل.علييماوقتضواغنة

ير?"ه
ثانية،ترةالصلغصوربيحتاهلجمكلىوعرضن

وهاتجتمعاد23غنهماوأنضرتعقيهوافقوافلما

قئكهائذيفيلبم!ىأن3تقغهولهنا،وآنكت!ترتهوذا

فيفأحتاز،عقيهتقردالأمويىيتديرإنطاكيةفي

.اح:2مكارج!مودين:14

23.:8فالسرتكلمة:15

.ءة11رج:صوريت:91

الكرمل.جبلئماليتقع،الحايةعكا:بطلمابسة24

مصر.أبوابعلىأقاموا:الجرانيبن

14و13

كلوحقصبسروطهموشئتماليهودوفاؤض!أمر؟

ت!ء"و

و!تم،وسالضهمكلها،حقوقهمإعطايهيم

تحطاياةالقيكلوأكرتمللرب"،ذبيحة

!حمونيولروعينالمكابييهوذاؤستق!ل 124

تطلما!س،تينالواعص-الإقليمعلىاقائا

إلى!اةثئم25.+الجايىنتينأرضيىوحدو؟

راضينغيرالمدينههذ؟أهلوكان"تطلمايسن

وطاتبوأال!يهودوتينتينهتمائذيإلاتفاقيغني

مدايعافيهمخطتليسيتامنولكين26.بإلغايه

فطمأتهمالتلاغإ،بمنتهىالائفاقيبنوبغن

03كاإنطاكيةإلىهناكينعادثم،بهوأقتعهم

-اليوذفىنيماإلمطالضلبصتدومأمرمنكانماهذا

ينها.وزجوجم!

يهوفياعلىالكيمسإفنراء

أ-38(:7مك)ا

المكابيي!وذاعيمصينينئلاثوتعذ41

ميناةدخانشلوقس!بنديمزيوسنأنوأفصارة

وأجتايخ2قئي"ويجيشىبأسطول!طرابل!من!

اقئلبعذماصالحكمعلىوآستولىاليلاد

ليسئاسن.وفرتتةأنطيوخصن

سابفاتولى،ألكيض!آسمهرجلوكان3

الجينيذيلطفيوليهئه،الأعظمالكاهنيتنصب

جغفةبمادنوئاعفلأوآرنكحتالمكابئبنشق

لاأنتأكذفلما.المنضبيهذاصايحغير

معاديةوبايالىيونانيةمدينةبطلمابىكانت:25

8-9.:6رخلليود.

2%كلم08لبعدينانقمدسنه!طرابلس؟ا+14

الحالية.العاصمةبيروتمنالثمال
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ديمزيويسإلىذه!ب4منصبهاسعادةالىيس!بيل

والخمسين،والحادييماالمثيماالسنهفياليث

ينوأغصائاوسقفادقحبمينإكلإلأإلييماليأهدى

ولم،للقيكلتقدييهاعلىالعادةتجرلثزيتودأ

فيماول!صه5يياييما.غنصاليومذللثفيئفضغ

الخبيثيما،ياييمالتحقيتيملائقةفرصةآغتنمتعا

أجيماعإلىديمتريوسىأسئدعاةحينهذاوتم

اليهؤبأحوأليغنوسحأتهمستشارييمامععقدة

ال!يهو؟جمن،"الخسيديم:فأجاته06وققاصدهم

يثيرونبزالونلاالقكابيئتهوذاترثسئفمائذبت

.سلامفيتعيمثنالمملكةتتركونولاالمتن

أعذولمكرامتيسملبراأئهمذللثعلىوالذليل7

ؤرنمه2ليخقوهؤالأعطمصالكاهنتحصحبفي

يغيرتيأؤلا8هناإلىحئحتللذيلث،آبائيين

ء،

وثانئا،المللثايهامصلحيلثعلىالصا؟ت!

صص-!

فخماقة4قوميتنييتصلخيمااهيماميلائدقي

الثئديذ.العازتسيناعلىتجقتتوأتباجميماتهوذا

هذهتفاضيلعلىالقلل!أيهاتطلعوحين9

بماوشعينابيلادنائعنىأننأمل،كلهاالأمويى

.أفا.صالجميعإلىوالإحسالطالرأفةمقفيك

نأيشعبنايميهنفلا،حئاالقكابيتهوذاداتم

.بالسملامص"تنغم

أخذحئىكلا!هألكيح!ىختمإنوما11

ينوهم،القيلثديمزيوصنإلىالمكربينسائير

فآستدغى012عليهغضتهلثرون،تهوذاصخصوم

حايهفاوعيتهالميليمانرق!قائذيكانوز"الحاليفي

.مق161!أي.151سنة:4

.ح42؟2مكأرج:الحيديم60

.9ة8رجنكانور::29

يقتلأنوأمرد13هناكإلىوأرشتهالهودييماعلى

كاهئاألكيض!نويعينأنصازةويتذذتهوذا

فأخذ14.تهفيما-العاتمفيقيكلفيعطمسأعطتم

عنينخلونالهوبغيرمناليردلةفيالس!ايهنون

أتةأنلاعيقابهثميكانوزإلىوتنضمونتهوذا

يضصلحيهم.ئكونجماليهوبتنزا!نكتيماأوهزيمة

يهوذانكمافورحمعاهدة

وأنضماميكانورصبقدوماجهوداعيمولما15

ررجمهم،علىالئرابآذزوا،إليإالأجايب

الأقي.إلىشتعبةأختازائذيالرصتإلىوتضرعوا

ئئم16.إلييماحاتجمهموقبفيدائفا"وأعاتهم

بالأعدابفالتقوا،يهوذايمياد؟هناكينساروا

يهوذأأخوععانكانوفيما017ددإولةترئيماجمند

يهجويمالقشتلتعف!أصاتهيكانوزيقاتل

الففاجتي.الأعداء

يىجالأبداةيمايكانورستمغلفاوليهن18

صقدفاجمهمفيوال!شجاع!التسال!ينتهوذا

إلىالاحيكامعلىتجر!ولم،وشعب!ميلا؟هم

وتادؤلس!بوسيدونيوسنإليهمفأرسمل91الس!لاحس

.الضفحصيغقدوتتنيا

الصل!بنوبفيورجالهتهوذا.فتخثآ02

فقبلوهاالخمهوليعلىوغرضوهاطويلأ

علىسيرآفييماتلتقوذيوئاوغثنوا21صبالإجماع

ينواحدةكلغرتتالبفأقتقت،محايدةأرضي

(لحيطة،تهوذاوآتخذ23بالضقاجمدوحيءساجا

الخسساصتهالتوايم-فيم!تئحينيىجالأفأقام

أعانهم:.أحة9نحق:دؤوسمعلىالزاب:15

خ.21؟2ق

.ح7:04مكارج:اداصةأو:دساو.:16
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ئتم،الأعداةيهايقوئمغذبىفحاؤتهلأي!تخسمبا

.يسلإمالاتفاقوغقدراتفاؤضوا

دونالوقحبتعفنورشليتمبا4يكانوروأقاتم23

بيويهمإلىوأعاد،أهتهايثيرشيصأييفغلأن

يهوذاوخفى(2إلييما..للانصممامقدمواائذين

علىوشتحغه25كثيرا.وأحبه،مغهدائفا

وعايثىيهوذاؤقيفتر،الأولادوإبحالبصالزواج

وقنا:.طقأنينهفي

بهوذامنمو!هيبدلنكانور

الوفاقيمينفييمافمامماألكيضم!رأىولفا26

ديمزيوش!إلىتينهماالائفاقيعزنسخةحمل

وإلأ،يكانوزجمندللذوت!2ولألايأنواخترة

أعظتم.كاهناالخائنيهوذامكاتهعينتقا

الكاذدة،الهمهيهذسهالمال!غضم!-ر2

غنغيراراضيإئهيقو4يكانوزإلىكتت

إلييمايرسيلأنوأمرة،تهوذامغالقعقودالاثفاقي

تجناجعلىإنطاكيةإلىمقيداالمكابيتهوذأ

يكانوزإلىالرسالةوهذ؟وصلتفلما28.المئرعه

ينقف!أنعلييماوصعبالحيرةعليهأستولت

أ"لةتهوذامنيبدلمأئهخصوصما،الاتفاق

العتل،كي!وليهن92.بنوب؟ينيتئدمخاتفة

القيلث؟أمرتتجاقلأنعقي!الحستحيلومن

يمكيدةالأمريتنفحذالفرضةتتخثينفأخذ

تدايكانورأنتهوذاورأى03لتهوذا.يكياها

هذاأنفأدركفييما،مألوفبماغيربخشونة

عذدافخقغ،طيتةييةغنيكنلمالتصرممت

يكانوز.غنوأختفىيىجايهينتليلغير

خ.7ة6:دبؤييوس؟رجسم

.8-ا:01لرج:5طهرنا:36

"قتغةبذهادويهوذاأن"يكانوررأىفلفا31

او!ظيمالقيكلإلىأسرعغاتييماتحقيتيين

ا!ؤبرا!قييقامونالكهتةكانخيثالمقآسيى

يهوذا.إلييمائم!مفمواأنوأمرفمعاديهمعلى

لم.ةهؤأينتعلمونلاإتهموقالواتهفخقفوا32

!لم.إن:قائلاوأقمتتم33القيكل!علىتميتهفضا

اقةبيىسأهدممقيلأا،يهوذاإليتتلموا

و!ؤاامع!اهنامكانهوأبنيالأرضىإلىو!ذبحه

وأفضزلت!الكلامهذاقاك"3.""لديونيسجوس!

الزفي،ودعواالثمافىإلىأيديهمالكهنةفرغ

إ"ءرا،ها013قائلينالدوامصعلىالهودنصيرهوائذي

شزئز2قنيا،!ماءكلغنالمستغني-أيها،ردث

ءلىحافط36بيننافيماسمكناكهيكليكونأن

رب،،ا؟أيها/ياالأبدإلىالاتسيينالقيكلهذا

ففظطفرناة"فنحن،القداسيماكلالقاوس!

"+3-ا((،تريبوق!تىمق

:لأشةإ.رازيسموت

لأ--04بر37

رازيحناسفةشيغاوزشليتميوكاد

ح!شص
يمشمئ،طيالسمعيما،يوط!!محهرجلوهو

إلىأخذفمابهفوشىتعليهملغيرتهاليهوديأبي

غرضنأنالاضطهابأوايلفيوكان038يكانوز

يتهئة3وحويهماليهوددينيس!يلفيجاتهرازيس!

يظهبزأنيخانوروأراد93له*.الاخلاصى

اجمئيماخفيينأمححرفأرسل،الهو؟علىجقذر

7ء-ص!
القبف!أنلاعيقابه04علييما.ليميضواجندي

مؤلقة.ضرتةباليهو؟3ينزعقييما

وشتلثعلىالحنوذءأكلا.صأفلما41 .درريسرى-

.11-أ:6رخ:38
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وأنهم،إلييماتخأ-ائذيصالبرجعلى2الأستيلا

،بالنارإحراقهويحاولون-البرجبال!لمجتجمون

سيمإ،.علفسمقط!تهتجاةلاأنأدزك

أيديفيتقغأنعلىيموتأنئقفملأ2-4

بأصل!يليقلاماالقهات!منويعافبالأ!رايى

أخطأأستعخلمايكثر؟3(وليهئه.صالكريم

ينايخلالاإلىالجنودآنذ!ولفاإلققتل

ينيشجاعةبنفسيهوألقىالسورضيذ،الأبوالب

قليلأفتراتجعوا44.الستويىتحتا-لنودإلىتوق

لاهؤوفيما!4.الأرضيىعلىوسقطالؤرادإلى

ودمهيثمتجلفيهوالغضبزقتيآيخرعلى4تزا

جيرا!يوركتم،حقةكلفيجستلإهينتتقحر

وؤق!46رايهضاالجنودوآخترنقاتم،العميميما

أمعاءةأخرجثئم،ينزتودمهعالئبماضخر؟على

الحياهربيودعاالجنودعلىوزماهايتذييما

.ماتوهكذا،إليهيوئائعيدفماأنوالزوحص

المجرمةنكانورخطة

كانوايويىجالهتهوذاانيكانوروغيئ51

الحئببيوتميهاجمهمأنفترى،ال!ايرةتواحي

جمنهوطقت2.يحاربونلاصاليومهذافينهم19

يقوتملاأذبالقوةجيثييماإلىآئضم!واائذينالعوود

جترتمأنبل،القأالهمجيئالعقلهذابيثل

كلعلىشي:يكلالمصيراللةتدشتةائذياليوتم

-الأئام

عل"تخلوقأحقر-و!ؤ،يكانورلهمقأ3

أمرقديرالح!ماءفي"وهل:الأرضيوجيما

.3:4اصم1ق:صبفهعلىضط:41

34.:8قةمخلوثأحؤ150.3

923اوه14

"نم،:أجابوافلفاا؟داال!ممببيومصبتقدي!ميى

أمرائذيوهؤ،تدير،خيرب9السممادفي-

."صالسئاش!صاليومبتقدي!مي

الارض!،فيالحايهئم"أنا:يكانورفقال

بقشيئيماوتعقلواسيلاحكمتحملواأنآمركموأنا
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بييه،إلىبأثرأته2فجاالرب".ملاكأمرة

"صءصء!:صصمالكنه25
ف!ممفا!لسوع.اثنهاوليى!حمىعرمهاصو

.الخلاص

اليونانيةال!بعينيةالزجمةح!ب714:اشة23

القديمة.

العلاقاتعلتدلتقبديةكتابيةعبارة:عرفها:25

.91تا!ما،4:1،17قكرج.الزوجية



متى2

الناصر!إلى!رمنالىصلح

الر!ملاذظهرهيرودص!ماتولما91

ته:وقاك02جمضرفيوهؤالحفمء،ولبرس!

أرضيىإلم!وأرجغوامةاطفلخزانغ(

ماتوا".تقئلوةأنأرادوااثذينلأن،إسرائبل

أرضيىإلىورتجعوام!الطفلوأخذآففا21

تميلث*أرخبلاؤمنأنستمغليهئة23.إمراثبل

نأفخا!ت،هيروديلأبيهعلفاالتهو؟ئيما"

إلىفقجا،صالحلمفياللهفا"نذزة.إت!ابذقط

الناصرةأسمهامدينةإلىوجا،23.الخليل

"ئدعىة2الأنببافاكمالتيئمف!يها،!كن

.نامرويا"،

المعمدانبوحنال!ثمارة

يوحنا،-7؟ا:3لوظ،-8أ:االمض

-28(91ةا

المعمدانبوحنا2جاالأئاميللثوفي2

لأن،"توبوا":قيقو23اليهودليما،برتيمافي!ز

هؤويوحضا3أإآتزلت*الم!ماوابفلمت

بقوله:إستغياالنبيغناةالأي

البرئيما:فيصايى!ءصوت9

الزلتطريقق!ئوا

منملك.رخلفهالكبرهرودسابن:أرخيلاوس22:

.بم6الؤم4

نأ23
ي!وعلقبالا!عمبذا.اناصرةإلىنبة:عريم:

5(.:24)اعالأولونوالمسيجون11(:11؟

13
بينتقعالكأنتليلةمظقة:الورديةبرية:"ء

المب.والبحروحبرونالرظبم

ملكوت.ومواقكمسلوككمبذواأوةئربوا.2:

-ا!صتممالمعمىترافق.اللهملكوت:الىواش

05الص

الله!باسمتلفظانضجنبالذيممي2

و3

س-،ءمستقيمةوأجعلواس!بله

،كاص4

.،المجماليوترينثوبايلتسىيوحنانو

يبنوتقتاقا،حلدينجزاموستطيماوعلى

تخرمجونالناص!وكان5.البرممبوالغستلا!جراد

إ؟لأر!الأبركلال!هود!نإوتجميعاورشليتمينإتيإ

ا،ايلأردفيتهرفيليغقدهم6.بالارددبالمحيطه

يخطاياهم.سترفين

الفريسئيقمنكتبزاأنيوحشاورإى

-:لهنمفقال،ليعتمدواإلي!يجيثونوالضاوقيين

ينتهزبوإ،أنعئمكمتن،الأفاعيأولادإدأ

ءلىطيترهنثقر!أثمروا8!؟الايىالغقسب

هؤأبانااإن:لأنفحيكمتقولواولا9،تؤص

ينتجغلأنقادزاللةإن":لكمأقوذ.إبراهيئم

هىها001"لإبراهيتمأبنا؟الججاز؟هذ؟

لمء
لإءشخرؤفكلهالشخر،اصوليعلىالفاش

أنما11النارلافيوترمىتقطعجسداتمراتعطي

ءء"يرء،?،

3-الذقيواممااالتوبيما،اجليينبالماداعمايهثم

فينسأهلأناوما،جمنيأقوىف!ؤبعديةيجي

المدسزصبالروحلعمدىكمهو.ة5حذاأحمل

بيدزه،وبنميبيد؟"يذراتهويأخذ12،والنار

لابناليالتبنوتحرقتخرنيفيالقمغفتجتع

لم.تنطفى

رخ!7:2،7؟21:25..

اليونانيةالبببنبةالترجمةحب45:3اشت3

-ء:.الفدبمة

.8:أمل2رج:جلدمىحزام:،

لا،.اللهغضبأك!.الأرالغضب:7

.8:33،37،93يرق.ابراهي!أباء:9

لفرزوتستععلال!شوكةأوالرفث!تثبهاداة؟مذراة:12

التبن.منالحب



متى3

يسوعيعملىيوحنا

2-22(3:الوظأ،ا:9-ا)مرتى

لتتغمذالا"رددبإلىالجليلينيسوعوجاة13

"أنا:لهوقاذيوحئافاتعة14.يوحنابدعلى

أنت،تجيفكيف،يدكعلىاتعمذأنأحتاج

لأننا،الآنهذااليكن:كايسوعفأجابئلم15؟"إلي

يوحئا.قواتقة!".اللهشث!يثةننممول

الماء.منالحاليفيوخرقييسوعوتعمذ

يهبطاللهروخفراى،تهالسئماواتووأنمتحب

ينصولتوقاك17علييما.وتنزلاخماقةكأ"لة

!بائذيالحبيبآبنيهودهذاالسمماء:

زجميث!".

يسوعيجربإبليس

أ-13(4:لوتاا-13،ا:2)مرض

البريةإلىيسوعالفذ!نالروخوقاد4

تيلةوأربعينيوماأربعينفصاتم02ابليعىليخربه

*"إن:تهوقاكالمخربرينهقدنا3.جاغحئى

تصيرأنالججارةيهذس؟فقل،اللهآبنكئت

يالخبزما:الكتال!"يقو3؟فأجاته04((خبرا

ميئتخرخكيضيمابكلبل،الإنسانيحياوحذة

لا.الئإفمص

المصه!،المدينةإلىإبليسىوأخذة5

بر.كل:حرفتا.ائهثيثة:15

32.:25،6:33،21"5:6،01رخ

.ا:42اش؟2:7مزق:17

.6آفيوكذلك.انكبماأو:.ان:403

.8:3تثة،

أورشلبم.:أي.المقدسةالمدبنة:5

و4

كضت)إإن:تهوقاك6القيكلشئرت!علىفأؤتقة

اليهتالتلأن،الأسفلإلىيتفيكفاعلتيالت!آبن

علىفتحملوتلث،بلثملائكتهيوصيىيقو3:

يحجر"".يىجلكتصدتملئلأأيدي!م

لا:أيضمااليهتال!"يقو4:تسوعفأجابه7

"لا.إثهلثالرلثتجرلب

فاراة،اجاعاليجتلإلىإبليسىوأخذة8

ته:وقال9ومجذهاالدنيامماللثجميغ

".وعبدتنيلمطسخذتإن،ك!لههذاإاعطيلث

لأن!شتطانياعئني"ابتجذ:تسوعفأجابه02

وإئاةتسحا،إلهلثللرلتيقو4:اليهتالت

تعمذ*".وحككل

الملائكيماتعض!2فجا،إبليس!تركه"ثم

يخلإموته.

اطليلفييبضريسوع

(ها-14؟4لوقا(-1415:ا)مرذ!ا

إلىفرحغ،يوحثا"بآعيقاليتسوعومتمبئ2

كفرناحويمفيوسكنالناصرةتركثمأ3.الجلإ

زبولونبلادفي،الجليلمجرشاطئعلى

إشتغيا:النبيقاكصمالتيئم"ا،وتفتالي!

نفتالي،وأرضنزبولونأرض!"يا15

الأردني،غئر،البحرطريقعلى

!ااتمساجليليا

7.6:16:لا

01.6:13:سا

يوحنايعي3.:1،14ة3رج.يوحنااعمال:12

.أح4:امررج.المعمدان

البحر.:حرق!.الجللبحرثاطىعلى:13

)سبطان(تي!لئان:ونفتاليزبولوناح6:!مررج



تى4

الظلامفيالجالس!الشب16

ساطغا،نورارأى

ؤفيي!القودتأرضيفيوا-لايسون

."ءالنورعقيهمصأشزن

:فتقو3يبشترالوقبذيكينتسوعوبدا17

".آقترلت!السحماوابتلكوتلأن،إتوبوا

الأولينالتلاميذيدعويسوع

(11-ا:5لوتا،02-61:أأ)مرقى

بحرشاطئيعلتمشييسوعوكان

الفلف!ثسيمعانفماأخؤينيفرأى،الجليل

فيالشئبكةئلميالبأندراؤسىوأخوةببطرصى

تهما:فقاك91.صياذئنيكانالأنهما،البحر

فتركا02بشر((0صيادفيأجغثكما،"إتتعاني

وتبعاة.الحاليفيشسباكهما

آخرين،أخؤينيترأىهناكينوسار21

أبيهماقع،يوحناوأخوةزبديبنيعقولبهما

فدعاهما،شيباكهمايصيحالإقارلبمفيربدي

وتيعاة.الحاليفيوأباهماالقايىل!فتركا22.إلإ

المرضىويثنيويبشريعلميسوع

17-91(23:ألوتا

يعلم،الجليلأنحا-فيتسيرتسوعوكان

وتثنيالتلكوب-إنجيلوئعلنسالمجامعفي

فيصيتهفآنضشر24.وداءقرضيكلم!نالناسى

الحصابينصبجميعإليهفجاؤوا،كلهاسورية

قصروعينين:متنوغةوأمراضسبأوجاع

فشفافم.،شياطينبيئوائذينومفغدين

8:23-9:إ.اشإ16

ح.32:رج:الماواتطكرتة17

.البشارةأىةإنجيل:23

خ.5:02مررخالعثر:المدن:25

وه

متيغف5

الغ!ثثر،

والمالقالجليلمينكبيرةجموص!

+ا!اردبوغثروالهودي!واوزشليتم

الجبلعلىالموعظة

02-23(6:الرنا

إلىضعذالحموغيسوعرأىفلما5

فأخذ2،تلاميذةإتييماقدنا.وجقسنالجتل

قاك:يعلمهم

ص،الروحفيللمساكيز*هنيحا"3

السمماواب.تلكوتلهملأن

ئعرون.لأئهم،للقحزونبنهنيثا

.-الأرضىيرثونلأنهم،للودعا؟هنيئا

لأئهم،الحقإلم!والجطاشيصللجياعهنيثا

.يث!عون

ئرحمون.لأنهم،2للزخماهنيئا7

يشاهدونلأنهم،القلولبلأنقياءهنيئا8

اللة"

الت!أبنا-لأنغ،ال!ئلامصيصايعيهنيئا9

.يذعون

لأن،الحقأجلىينللمضطقدينهنيتا01

الئماواب.تلكوتلغ

وأضطقدكمعيركمإذالكم"هنيئا

لا.أجليينسو5كيم!كلكذئاعقيكثموتالوا

قياجركملأنوآبتهوا،إفرحوا

الأنبياءآضطقدو!هكذا.عظيمال!مماواب

4.قبلكم

كلمةوهيطوبى:النرجماتبعضفيهيآ.50:3

.والعادةالهناءمعناهاالأصلعريانية

7.52:أع؟3616:أخ2:تجلكمالأنبياءة12



متىه

والنورالملح

34-35(:4!لوتا05؟9:)مرق!إ

الملح،ف!تذفإذا،الأرض!ملح"أنتم

فييرمىلأنإلأيصلحلا؟يمفحهفماذا

الناس!.فيدوسمهاخايىجسا

علىمدينةتخفىلا.العال!اصنورأنتم14

تحتويوضمعسمراجيوقدولا15،جتل

يضيتحىفرتععمكالؤعلىوليهن،المكيالي

ففيمى69الصيب*.فيهثمالذينيجميعص

أعماتكمالسث!اهدواالناسآاقآهكذانوركم

ال!ماواب.فياتذيأباكمويقخدواإحةالصا

الشريعة

صء،كل?!صوص

العثريغةلابطلحئتانيتظنوا17"لا

ب!!،لأبيئجئ!تما2":الأنبياوتعاليتم

تزوكأنإلى:لكمأقولالحق18.كفل9

نقطةأوواحاحرفيزو3لاوالأرض!2الس!ما

شي:!.كلييئمحثىإلثئريع!منواحدة

الوصاياهذ؟أصغرينؤصئةخال!فقن91

فيصغيراعد،يثتهتعملواأنالئاسنوعلتم

وعلضها،يهاعيئتنوأتا.السثماوابملكوب

أقولا21.الس!ماوابقلكوبفيعظيمايقافهؤ

تقوىتفوقلاتقواكم"كاتتإن:لكم

ملكوتتدخلوالن،والقريسئينالبثريعيمامعلمي

-السئماواب

.واحدةقاعةمنالقدبمالثصرقن!البتنألف:15

.اح3:9رورح:والأنبباهالثريعة:17

تعايها.كليتحققحتىاو:شيء.كليغحق:89

.خ3:15رح.بركم:حرفما.تقواكم:25

فياسرائيللبياي.للأولين:ء.حرئالآبائكم:21

الغفب

ص"ت-صر21
تقتل،لا:لابائكما*قيلانهلم"سمعتيم

أنا.-2-أياالقاضيحكتمتسئتؤحثيقتللقن

آجمتوتجاأخييماجمليغصتتيئلكهكفائههـ3

حاهليالأخييما:قاكوقن.،القاضيحيهتم

يا:تهقاكوقن،ألمجي!ميحكتمآستوجت

جهنم.نارآستوجبأحمهتو

الضذتحالىقرلاتلثتقذمكن!تاذا23
ء.ل!

عليلث!شيئالأخيلثأنهناذوتذقيت

وآذهث،هتاكصالمذبحعندقرباتل!فآترك"2

قرباتلث.وقامتعاكثئم،اخاكوصايغاولأ

إلىفسايىغاخسا،خاضقكوءذاء12

يستفقكيثلأ،الطريتيفيمغهدفحتماإزضائ!

المث!رطي،إلىوالقاضي،القاضيإلىالخصئم

تحرقيلن:للثأقو3الحق26.السصجزفيقتلقى

برقم.آيخرتوفيئحتىهخاذين

الزنى

أناأفا038تزلإءلا:قيلأتهكل"وسمعتثم27

هـنى،لتئمت!تهاأمرأةإلىنطرقن:لكمفأو4

اليمتىغينكتجغقثلثفإذا92قلييما.فييها

لذخيرلائه*،عنلثوأئمهافآتلغهاتخطا!،

جساكيلقىولاأعضاثل!مقعضواتفمدأن

الئمتىيذذتجقلثلثوإذا03.جقنتمفيكلة

نألطلأنه"خير،عنل!وأثقهافآقطغها،تخطا

.5:17تث؟13؟25خر.8-9:91لوق.الماضى

18.:هتث؟2514:خر27:

شككك.:بديلةترجمةتخطأ.جعلتكة92

ح.9:42ر!مر



متىه01

جتذكيذهثولاأعضائلثينغضؤاتفعذ

مي

تجهنتم.إلىكله

الطلاق

18،ة16لوقا،ا-12أ:01مرتر9،:91)متى

ميءصلمس-5ص?
فليعطها،امراتهطلقمن:ايضا31)اوييل

طققتن:لكمفأقو4أناأما032*طلاقيهتالت

وتن،ترنيمحعلهاالرتىحات!فيإلأآمرأتة

زتى.مطلقةتزوخ!

ايينحلف

تحيص،لا:لآبائكم---أنه55ص33
ممل"وسمعبم

لكم:فأقولأناأما،03*نذوزكؤب2أوفبل

الت!،عرش!لأنهابالس!ماءلا،مطققاتحيفوالا

ولاقدضئيما،قوطىلأنهابالأرضولا35

،?،صو

ولا36؟.العظيمالميلثمدينةباورشليتم!لانها

شتغرةتجعلأنتقدزلالأخمث،اسيلثبرتحيص

فليكن37سوداء.أوبيضاءينةواحدة

ذيلثعلىزادوما،"لا"أوا"تعثم:كلامكم

الثمرير.ينفهؤ

الأئتقام

92-03(:6الو،

وسنلدنغمن:تاصأنه385-5"-
-.-طبسمدم

قنومواتقالا:لكمتوذفأناأمماأ93،بسينص

الأئمن،خدكعلىلطمكتن.إليكمئسية

يخاصمكأنأراد."وتن.الآخرلهفخؤذ

وتن041أيضاكرداتتهفأئرك،ثوتلثليأخذ

.أ:24تا31:

؟02:3عد!12ة91لارخ:+

22-24.:23سة

21.:91تث،24:02لا؟21:24خر:38

النيالخرةأعمالإلىئلميح:مبلأسخركمن:41

و6

هـ4فآمثيى،اواحايلا"مغهتمشيئأنستشرك

لاوقنعطإ،فا3شيئماجمنلثطلت2"تن.جميقئيئ

ء!ء

خالماتر؟ةفلاشيئامنلثيستعيراناراد

الأعكاءمحبة

32-36(و27-28ة6الوتا

ه"ءلمص43

وابيفيىقرلجثاحا:قيلانه"س!عتم

أحيز!:فإقير؟3--.لبهه)أنا44%تا0عدؤك!

!?---ص5!ء!

لضطهدو!،الذلنلاجليوصلوالحبه!اجمدا

فهؤ..الس!ماواتفيائذيأبيكمأبناةفتكونوا45

ويمالبر،والصالحينالأشرارعلىشتفححتهيطيع

ائذيقنح!ونكنتمفإن046والنهالمينالأبرارعلى

-،،و

جباةيعقلأما؟لكمأجمفأيلم،بحبرنكم

؟إتسئمونلاكنتموإن47هذا؟الضمراثبإ*

كيركم؟ينأكثرعملئم!اذا،إخؤيكمعلى

.،كاملينأنتمفكونوا48؟هذ!الؤثئيونيعضلأما

.!كايلالسئماوممنأباكئمأن"كما

قةلصا

الناسنأماتمالخيرتعقلواأن"إياكئم6

أبيبهئمجمنذلكمأجرفلاوإلأ،لئشاهدكم

-.هال!ماوابفيائذي

ئزيز3ولاتطبلفلا،أحدإلىأضئآفإذا2

حتىوالعثئوأرعصصالمجامعفيالئرأؤونتعقلمئلما

مؤلا2:لكمأقوذالحق.الثايىتمذخفئم

إلىأحسنتفإذا!أنعتأما3-أجرهمأخذوا

الررمان.والموظفونالجنودبفرضهاكان

.9:18؟لأ:43

*".اخ2:5مررج.العثئارون:أوالضراثجباة:46

.18:13تث؟91:2لاق:48



11شى6

يمينلث،تعصلماتعرتشيماللثتخعلفلاأحلإ

ائذيوأبوك،الجفئيةفيإحساظثيكونحى4

يكايئلث.هؤالجفتيمافييرى

والصومال!ة

2-14ت11الوظ

يثلتكونوافلا،!ضليتغوإذا115

لمص،

التجايعيقائمينالضلاةيحبون،المراثين

أتولاالحق.الناسىليشاهذهمالالرقومفايىقي

فإذا،أنتأما06أجرفمأخذواهولاء:لكم

لأبيلثوضلباتهاوأغلقغرقتلثفآدخلضليت

الجفتيمافيترىاثذيوأبوذ،عينتراةلاأئذي

ئكايئك.هؤ

جمئلضلوايكمفيترداذاالكلاتمئرددواولا7

يراء-رر

لكئؤله!يستجيباللهانيظنون،الوثنيين

أباكماللةلأن،جمثقفمتكونوالا8.كلاجمهم

فصلوا9.قسألوةأنقبلإلي!تحتاجونماتعردت

الضلاة:هذهأنتتم

ال!س!ماواب،فيائذيأبانا

آسملثليتقذسيى

تلكوتلثليأب01

مشب!ئلثلتكن

السئمار.فيكماالأرضىفي

!ه،التومىخبزناأعطنا11

ذنوتنالناوأكمر12

إلينا،يلمذيبينتحنغقرناكما

،محددةساعاتفيتقاع!الررديةالصلاةكائت؟605

تفواه+برونالناسليبعلالمصلييخفب

ا-18:5.14وق

أو:للفد.الذىنجزناأعطنا:أو.اليرممطخبزنا:11

أ!صهرى.خبزناأعطنا

التجرتإ،فيئديخفناولا13

االثرير".مننجنالكن

تقمر،رلأيهمللئاسيتغمرونكنتمفإنا4

لاكنتموإن15.زلأتكمال!ماوي4أبوكملكم

أبوكملكمتغعرلا،زلايهميلئاستغمرون

زلايكم.السمماوي4

يثلعاب!مينتكونوافلا،صحمتيمهـإذا16

ليظهرواكايخةوجوقهمتجعلون،المرائين

هولا؟:لكمأقولاالحق.صاثمونأتفميلئاس

ضصثنإذا،أفتآأئا017أجرفمأخذوا

تظهرلأحئىأ8،ثتعركوآدقنوجقلثفآغيل

تراةلاالذيلأبيلثبل،صايمأئلثيلناس

يكايئك.هؤالجفت!فيترىاتذيوأبوك،غين

الفنى

(31-12:33الوتا

،الأرضعلكنوزالكثمتجقعوالالأ91

،كارسو4ىولموورو

وينقب،شي:كلوالصذاالسوسيفسيدخيت

كنوزالكمآجضعوابل002وتسرقوناللصوصى!

أمحبوالضداالس!وس!يفسيالاخيمثال!سماء،في

.يسرقونولااللصوصىيضبولاثى:،

قلبلث.يكونكنزكبكونفخيثأ21

الجسلىذلر

34-36(:2اأالوقا

كاتتفإن.الغينهؤالجسدسيراج9

ليان023ئنيراكلةجتذككان،ستليقةغيئلث

؟11)5:الشرأو:911:الثرير)13ة13

الملكلكلأن:تضيفالمخطوطاتبحض23(.:7

صهيى-----

..ام!.الإبدبرالمجلإ-إلىيبالقبرة

مبنيةالفديمةفلعطينيوتكات.اتلقتوصقبنفب:91

كسرفما.والفئىبالزاب



متى6:/4أس9"ت.33"..،-شط!5ث"ء211

في3!ثذ-لما-ف01ص-د-..

مظيما.كلهجستاككان،يضمةقيغينلثكاتت

صء4ص

ينلهفيا،ظلامافيكالذيالنوركانفإذا

ء!ظلام

والمالالله

13(:16و22-12:31،لوتا

?صصرس5ء"ص24

لانة،س!دينيتخدماناخذقدز"لا

نأوإئا،الآخرويح!أحذهمايبجفىأنإما

نأتقدرونلا.فأنتم.الآخروتنحذأحذهماتتبغ

والماك.اللةتخذموا

ممالحيايكمتهم!ملا:لكمأ!ؤلذيلث25

أتا.تلتسونمايلج!بولا،تشربونومماتأكلون

ينخيروالج!ا،الالعامينخيرالخياة

تززعلاكي!ءلسحماصاطيوزنظرواا62؟سلقباا

السصحاويروأبوكم،تخزنولاتخصحاولا

2!كثيرا؟جمنهاأفضلأنتمأتايرزقها.

!تراعاقاجمحهبهكلييزيلىألأصيقلإرآهتمإذامنكثم

3؟يرإخدة

زنابقتأثلوا؟اللباسيهمكمولماذا28"

أقو923.تتغص!ولا3تغزلا:تنموكيفالحقل

جمثللبسنقجد؟"كلفيس!ليمان"ولا:لكم

غشتئلبنهكذااللةكانفإذا003ينهاواحد؟

كلهيو

التنويى،فياغاويرمىإليوتميوتجاوهؤ،الخقل

قليلييا،ئليستكمبأنينةأولىأنئمفكثم

ماذافتقولوا:تهتضوالالذللط31الإيمالأ؟

فهذا32؟تلتسنوماذا؟ن!ثرسثوماذا؟نأكل

ائكميعرتالماوممبوأبوكم.الؤثنيونيطثبه

جانهءلطبل.أو.فاقه:27

.01ملارجة(غناه)أومجدهكلفيسليحان:92

صيغةاللهيدي!نكملثلاةأي:تدانوالئلا؟701

و7

--*جيمء

لأ\*،1

ظكولتأولأفآطلبوا33.كليماهذاإلىتحتاجون

لا5.334لىهذااللهيهمفيز،ومشيئتهالله

وييبنفسيإ.تهتمنالغاالغلإ،أمري!مكم

لا..3يكفيإ.ماالمتاجم!بينيوم

الآضينإدانة

-42(4وا37-6:38الوظ

تديؤنافكا02!تدانوايئلاتدينوا"لا7

صظرلماذا3.لكعم3يكاتكيلونويما،تدانون

بالخثتئإءلأفيتبالمطولا،أخيلثغينفيالقثئهإلى

انجزفيدكني:لأخيلثتقو3كي!بل(؟غييلث

غييلثفيالخشمتةهيئوها،غييلثجمنالقشة

غييكمقلاالخبثمتةصأخرج،مرائي!،يا5؟أنمت

غينينالقشئةقتخرقيجتذاتبصرحئى،أؤلأ

?...لا.أخيك

تزبواولأ،مقام!هؤمااليهلالبتعطوالا6

بارجلهاتدوس!هايئلا،الخنازيرإلىدرركم

فتمركم.إقيكموتلتمت

تجدوأأطلبوا

9-13(:11الوقا

البابئدهـ2دوا،تجدوااطلبوائخطوا،7"إسأئوا كلء2

تطل!ثوتن،تتليأذفقن8.لكميعتغ

إذاينكنممن09ثهيفتغالبال!تاق+وقن،تجذ

ستألةأولا.أخحرا،أعطاةزغيفاأبنةسأته

الأشرازأنئئمكنئمفإذا"؟خيةأعطاةمتتكة

خمئم،لأبنايمكم2القطاتحينونكيصتعرفون

ح.32:رج:تميهولااللهإلىشعيرالمجهرل

مظاهرآوراءالحقيقيةشخصيتهيخقإن!ان:مرادت5

خادعة.



ثى7

تألوتة؟لفذينالغطاتالس!ماويدأبوكمخين

نأتريدونمثلماالآخرينعاملوا12

وتعالييمال!ث!ريع!خلاصةهيهذ؟.يعايلوكم

.الأفبياء*

الضيقالباب

24(:13ألوقا

يرص!13

اومتغفا.الضيتيالبالبين"ادخلوا

وما،الهلافيإلىالمؤدئةالطربقوأسلالبالت

الباقيأضيقماليهن14.يسلكوتهاائذينأحمثر

أقلوماالحيا؟،إلىالمؤذيةالالريقوأصصت

إتيها.تهتدوناثذين

وثمرهاالشجرة

6:43-44(الوتا

تجيئونكم،الكذابينوالأنبياة"إياكم15

خماطفة.دفئال!باطنهمفيوهمالحملالزبييالب

عنبا،ال!ث!وكأيثمر.تعرفونهمثمارهمأمن1

تمراتحملجيدةشصجر؟اكل7تيئا؟العليقأمب

زديئإ.ثمراتحجلزديئ!ش!خرؤكلجيذا،

وما،زديئاثمراتحصلحيدةشتجرةينلها18

اكل9جمذا.تمراتحملزديئهشتجرةمن

فيوترمىتقطغجئلأاث!راتحمللاثتجرؤ

تعرونهم.ثمايىهمفين02.النايى

والعملالؤد

-27(13:25الولا

رب!!يارب؟،ياةلييقو3تن21"ماكل

بمشيئيماتعملمنبل،الستماوابملكوتيدخل

ينكئيرليستقوذ22.السماوابفيائذيأبي

اهارب!،يا،رب4يا:الجسالبيومصفيالئاميى

13و8

طرذناوبآسملثبالتبوءالب؟تطفنابآسملث

؟الكثيرةالعجائبآغملناوبآسيلث؟الش!ياطين

ياعتنيآبتجدوا.مرةغرفتكمما:لهمفأقو234

!أشرار

البينينمثلى

6:47-94(الوتا

يكونيهوعيئهذاكلاميسيئ24"فمتن

فنرك"2.الفحخرعلىتيتهتنىعايلزخلجمثل

لى،ء

ذلمجثعلىالرياخوقثبالسيولوفاضبالقطر

ومن26الضخرعلىأساسمهلأن،سقطفاالتيت

رجلىيثليكونبهعيئوماهذاكلاميس!مع

وفاضسبالمطرفترك27.الرملعلىتتهبنىغبي

فستقط،التيبذلمجثعلىالرياحوهببالحميو4

غظيما".سحقوطهوكان

ت!!،الكلاتمهذاتسوغأتمولما28

يلئغلئهمكانلأنة92،تعليصهجمنالخموغ

الممئريعإ.ئعفييثللا،شلطانتهتن

الأبرصشفاء

12-16(5:لرتا،45-45:ا)مرقس

تيقته،الجتلينش!وعنركولما8

تهفسخذ،أبرصنينهودنا2.كبيرةخموع

نأقادزفأثتأزدتإن،سئدي"يا:وقاك

ان:وقاوتمسهيدهتسوعفتا3!.تطهرني

ء،2

الحالي.فيبرجميماينفطهر"إفاطهز"اريد،

ولكن.اأحاتخبرأن"إياك:تسوعلهفقاك4

قد"يمثم.نفستلثوأيى؟الكاهنيإلىاذقث

."جم!جمنذهمضهادة،هوسىيهأمرائذيالفربان



متى8!ها

الف!ابطخادملث!فاء

43-54(:(يوحنا،15-ا:7الوتا

ضابط!فجاءة،كفرناحوميسوعودخل5

خمادمي،سحا6"يا:بقول!إلي!وتؤسملرومايى

يقدزولاكثيرايتوخغال!يبفيالمراش!طربغ

ذاهب"أنا:تسوغتهفقاك7((0تتحركأن

أسشق،ل!أناا:الفحابطفأجالت08((لأشميه

وليهن.تيتيسق!تححتتدخلأن،سحدييا

فأنا9.خادميفيشفىكيفةتقوكأنيمني

يهذا:أتول،أمريتحمتجنودوليترؤوصى

ا،لمفيجي!تعاك!وللآخر،فيذق!ب!إذقث

فتعخحب01((ف!غمل،هذاإعمل:ولخادمي

"الحق:يتبعونهيلذينوقادكلاييماينتسوع

جمنذالإيمانيهذاجمثلوخدلتما:لكمأقوذ

الناسينكثيرون:لكمأقى0113إشئرائيلفيأخل!

إلىوتجلسونوالمغرلبالمشرقيينستجيئون

ملكوتفيويعقولتوإسحقإبراهيتممغالمائده

القلكوث،تهمكانقنوأما12.الحئماواب

البكا3وهناك،ال!لقةفيخارجافيطرحون

"،الأسنالبوضريف

وليكن،إإذقث:للضايطتسوغوقاك13

يلكفيالخادمف!ئ!ميئ((.إيمايكقذيىعلى-للث

ال!ثاعه.

بطرسحماةشفاء

4(4:38-ا92-34،لوظات)صقى

فوتجلأ،بطريشتضبإلىتسوعودخل(1

بالحمى.المراثيطريحةبطرسىحماة

ح.15:93مررج.مئةتائد:حريخا.ضابط:5

.53:4ايش!17

!اقض.الحفىفتركثها،يدهافققسن15

تخذئه.وأخذث

ص16
يقبكثيمالناسحاءةالمسا-،وجمند

ينه/،ابماي!فأخرتجها،شتياطينفيهمائذبن

،ابريئقاكبافتتم17.المرضىجميغوشقى

.3ءاأمراضناوحتلأوجاغنا"أخذةإشتغيا

العالمأميسوع

57-62(9:الوظ

صء،سأ18
نجامز،حولهجمهورادسوعورى

نااور93.المفابلالشاطئإلىبالعبورتلاصيذة

معلبم،"!ا:لهوقالالشئربعيمامعليأخاينه

تب!وغص.:فأجاتة02تذقحث".أيتماأتتعك

إئما؟،/ؤااعشاشنالسئماءولاليويى،أوكازللئعايب"

1(.رأبمهئسيذأينبجافلا،الإنسالطأبن

و،س!ا4يا5ةتلاميذ؟ينواحاتهوقاك21

تهفقاك22".أبيوأدينأولأأذقبدغني

إ/.!اتوتا.هميدينونالتوتىوآترفي"اتتغني:تسوع

العاصفةجهدئيساغ

22-25(8:لوتا35،4-ا4:)مرذى

/تلاميذهفتيعه،القايىل!يسوعوريهت23

غقربحئىالتحرفيشديدةعاصحفةوهبصث24

ينه5!فدنا.0نائماتسوعوكان.القايىلتالأمواص!

ش!ا؟"نحنا--يا:تهوقالواوأيقظوةتلايذة

لكنئم3دامهاة.يسوعفأجابهم26إ"نهللثفنحن

الرياخوأنتهروقاتم؟لم!الإيمالبقليلييا،خايفين

النا-س!فتقخمت27.تامهدؤفخذث،والبحز

؟؟،والبحرالرياخلمخيغةحثىهذا"قن:وقالوا

23-32.:8:9801،701،:65مزق:27



متى8

الخنازيروضقالمث!ياطينطرد

8:26-93(لوقاأ-02،ة52)!رتس

فيالمقايلالشماطئيإلىتسوعوضلولئا8

ينخرجازجلانيآستقبقهالجدريين*ناحييما

،جذاثمرس!ثنيوكانا.شياطينوفيهما،المقاير

الطريتي.يللثينيمرأنأحدتقدرلأحتى

التإ؟آبنيا،وللثلنا"ما:تصيحالبفأخذا93

الأوالزآ"قبليتعذبناهناإلىأحئت

كبيرتطيعدهناكينتعيلأاترغىوكان03

تسوغإلىالث!ياطينفتؤسمل31،الخنازير*ين

قطيعإلىفأزسيلناطرذتنا،"إن:بقولهم

فخرجوا"!اإذقبوا:لفمفقاك032((المحنازير

و!كلصء

ينكلهالقطيعفاندغ،الخنازيرفيودخلوا

فهرد!33الماء.فيوهقلتالبحرالىالمنخذر

جرىوبماحدثيماوأخترواالمدين!إلىالرلمحاة

فخرج34.شياطينفيهماكاناللذينيللرخليتي

إتي!طلبوارأؤةولما.تسوغإلىكلهمالمدينإأهل

؟يالبهم.غنبزخلأن

كسيخايشنييسوع

:17-26(ا-12،لوتاهت2)مرض

البحئرةوعبرالقاردتيسوعفريهب9

الاميىبعفىفجاءة2مدينيإء.إلىراجعا

تسوغرأىفلئاسترير.ع!ئلفىيك!يح

مدينةوممطجدارامنابلىاميين:أو.الجداربين:28

أوجناشربح!ةمنالئرقيالجنوبإلىكما5تجعدوئه

ح-32:امررجالممسوصينعن.الجليلبحرة

.احأ:ه!ررجالخنازبر:منقطيع03:

ي!وع.مدينةنشبرالتىكفرناصم؟أي.مديتهة901

15و9

أبني،يا"تشتشع":للكسيحصقاكإيماتهم

معليتعف!فقاك3((0خطاياكللثتغفوزة

الرخل"هذا:أنفيهمفيالثئريع!

يجالت،إ".

"لماذا:فقاك،أفكازفمتسوعوعرت4

نأ؟أسهلأيما5؟قلوبكمفيال!وءتظنون
مرص

قئم؟يقاكأنأئم،خطاياكلثمغفوزة:يقاك

ر!صرو4

سئلطانلهالإنسال!آبنأنساريكئم6؟وامشيى

يلكسيحء:وقالالخطايالا.ليغفرالأرضىعلى

فقاتم07أبييلثإلىوآذقثستريرذوأحيئإقثم

ماالناسىشاهذفلما8.بييهإلىوذه!تالزجل

البشترأعطىائذياللةومخدواخافوا،جرى

الحصلطالز.هذامثل

متىيلىعويسوع

27-32(:5لوتا،13-2:17)مرقس

جايستازجلآفرأى،هناكينيسوعوساز9

:تسوغتهققاك.متىأسئةالجباب!تيحبفي

فييأكلقسوعوتينما01.وتبعهفقاتم"."ائبعني

!الضرائجبا؟منكثيرجاء،متىتيب

ورأى".وتلايذ؟تسوخمغوجقعئواوالخاطئين

للاميذه:فقالوا،ذيلثالقريسيينبعفى

الضراثمبخبا؟مغئعلفكميأكل"يماذا

كلاتفم،تسوغفستيئ12!؟"والخاطئين

بل،طيمبمإلى2الأصحاتحتاض!"لا:فأجال!

2.4:13:أ؟متمررج

.24:16لاقتعدف:3

ا-2.:15لوقةأ.ا-ا

الإنسانأنالوردعندالشريعةمعفميأحكامقالت:11

طعامه.ن!نجتاإناتاشاركإنيتنجع!



متى9لأ6

الآيإ:هذهتعنىوتعئموافآذهبوا13.القرضى

حئمت-لأدجميروما.ذبيحةلازحمةارياد

."كل!الخاطئينتل،ايضسالجبن

الصوم

33-93(:5لوتا،-1822ة2)مرض

11

تس!وعإلمط!المعقدأدزبوحناتلاميذ2وجا

والفريسيونتحنتصوم"يمماذا:تهوقالوا

فأجاتهم15؟"تصومونلاوتلايذذ،كثيرا

نأالغريسيأهلين"أتنتطرون:يسوع

وقت2تجيلكنتينهما؟والقري!،كأاتحز

جمنما16.فتصومونتييهمينالغريىفيإ!لرغ

تجديلإةقالثيينيرقغةعثيفاثوباترغأحتلإ

العتيتيالثولبمقش!بئافتنتزعتنكمشلأئها

تفعخمراأحدينوما17.قالخثفيشيع

الأوجميةتن!ثتقيئلأ،"غتيقهجفدأوعتةفيجديدة

الخمرئوضغبل.الأوعتةوتتلفالخمرفتسيل

الخمرفتستم،تجديذةأوجمتهفيالخديدد

".والأوجمتة

يسوعروبلمعستآمرأةولث!فاءصبيةإحياء

.،-56(8:لوقا،21-5:13)مرقى

ي!ودي!رئيس!ينهدنا،يتكليمهووبينما18

وضغئعاك.آبتتيماتب"الآن:وقاكتهوسخذ

مغوتيعهيسوعفقام91فتحيا".عليهايلأك

بنرلتمصابةآمرأةهناكوكانت02تلاميذ؟.

خلصينفذتث،شةغمثئرةآثنتيينالذمص

13.6:6:س

يوحنا.:حرتجاتالمعمدانيوحئا:14

.ح23:5رج:ثربهطرف؟25

خفصك.أو:.أحياكأوت،شفاك22

ت!ئوبهقئدتولف!ثتسوغ

ألم!نأن"يكنيتف!يها:

:وقاكقرآهاتسوعفآلتقت22

فشحمسبضتفافي+".إيمانلث

المث!اغه.

فيقالتلأنها21

".لاشفىثوقيو

أبحئي،ا-يا"يني

يلكينالقرأة

الزئيس!تيمبإلم!تسوغوضلو!ا2

الب،آضص!إفيوالئاص!!التذابينرأىاليهودك!

3!ا،الضجيةمائمبما!"اخرجوا:فقال24

أخرج-وبعدما025علمهففمحكوا"!نائمهلى

فقاش!أ.الصبتيمابتدوأخذدخل،اف!اصى

،-كئها.الأنحاءيللثفيالختروآنتثز26

ا.لأ.!إ...ءكا.أعميبنيشنييسوع

أقيلزفتيغه:فناكينتحسوعوساز7

إ-ولما8((داود.!أبنيا،"إزخفنا:تصيحالإ

إلهمافقالاذ..021الأعقيالبجميهدنا،التي!تدخل

؟"ذيلثعلىقابدربأتي"أتؤمناني:توغ

ينسوعفلض!ى92إ((صيايا،"نغم:فأجابا

،قذرعكلك!ما"فليكن:وقالأع!تهما

وأنذزهماأع!نهما.فآنقتح!ث"3إيمايكما".

إ،أحاا3يعلتمان"إياكما:فقاليئ!وع

الأنحاءتلككافيالخئرا:ة.صصحما2ة31 ص.وسر.حرولكهما

كفها.

أخرلسيشنييسوع

ر.!.،33

بعصنساجاةرتالاعميالطحرجوبماء

?733
طرذفلما.فيطاددي!،باخرسالناس

علىالندابينيرافقونالذينالزمارين؟أو.النذابين:23

الميت.رأس

..أخرسمجعلهشيطانالرجلفيكان:32

.ح9:17مررص!



متى9

فتغختالأخرس!.تكلتم،الشيطانتسوغ

فيهذاجمثلر%ينا"ماوقالوا:المجموع

"برئيسيى:قالواالقريسيينولكن34"!إسرائيل

"!-الشيا!تتطردالث!ياطيز

الناسىعلىيشفقيسوع

والقرىالمالماجمجعصفييسوعوطاف35

وتشنيالقلكوبيشارةوئعينالمجاجمعتفيئعتئم

رأىولما536.وداقرضيكاطممثالتاس!

كانوالأنهم،عليهمبالثئاققيماقلبهآمتلأالحموع

لها!.راجميئلاغتمجمثلئثشتينبائسين

ولكنكثير،لأ"الحصادللأميذ؟:فقال37

نأاحصادارل!مقفآطلبوا38ءتليلونالعماد

خصاد؟".إلمطكفالأئرشل

عشرألاثنااوسل

12-16(ة6لوتا3:13-91،)مرقس

عتالاثيئتلاميذةتسوعوذعا15

ال!نجمئة"الأرواحيهيطردونسملطاناوأغطامم

وهذ؟2.ومرضيىدا!كلمنالناسويحثثفون

ميفعانأؤلفمع!ثمر:الاثنيالرسئل2أسما

بنوتعقول!،أنذراؤييثوأخوةبئطرمنالفتقمب

وبرتولماوسى،وفيلبحى3،يوحئاوأخوةزبدي

خئقىبنوتعفوبما،الفمرائبجابيومئىوئوما

ولهوذا،الغيورالوطيئوسيفعان4،اوصىوتا

.21:24ةق34

،27:17عدق-لهاراممطلأغنمة36

17.:22امل

.ح23:امررج:النجةالأرواح:5101

الورديةبينالواقعةالمنطقةفيأقامواالسامربون:5

الامريينالوردنجنبالجيلمنالرجوعبعد.والجليل

0117و

.تسوغأستتماتذيالإسخريوطيئ

عشرالاثنييرسليسوع

ا-6(9:لوقا،7-613:)مرض

عمث!رالاثنىالئلاميذهولاءتسوعوأرسا!5

ولاوثيئةأرضاتقصحدوا"لا.قاكوأؤصاهم

إلىآذقبوابل6ساصهـئة!،مدينةتذخلوا

فيوتشروا47إصائيلبنيينالضالةالخررالت

آقتردت.ررال!ماوابملكوتبأر3الطريق

وطقرو!،الم!دىوأقيموا،القرضىوآشفوا8

ءأخذتئم،مخانا.الشئياطينوآطردوا،البرص!

ولادق!ب2ثنقوداتحملوالا9.أغطوافقخانا

ولأ411جيوبكمفينحاسينولايخض!ين

عصاةولا7جذاولاآخرثوباولايلالريتييه!سا

وأمدينة"وأئة.*طعاقهت!مئتحيئالعايئلأن

فيها،المستجقغنفآستخبروا،دخلتمقرية

تيتادخلغوإذا012ترخلواأنإلىجمندةوأقيموا

حل،للسلأمأملأكانفإن13عقييما.ف!تلموا

صإتيكم.ستلافكمرتجغوإلأ،بهسلامكم

وأقبولكمغنمدينةأوتيحتآمتتغوإذا14

الغبارئفضواوآالمكانفآتركوا،بهلامكمس!ماعص

سيكون:لكمأتو4الحق15."أتدايكمغن

أكترالجسالبيوموعموزة"اس!دوتمضير

المدينه.تللثمصيرينآحشمالأ

بالوثيين.امتزاجمبب

ح.32:رج:الماواتملكوتة7

؟9:14كوراق:طعامهيشحقالعامللأن:15

18.:هأنم

.ح6:11مررج:أقدامكمعنالغبار+انفصوا:14

،-1891نكرج:وع!ورةسدوم:15



01مئى18

الاضطهادزمن

12-17(:21لوتا،9-13:13)مرتى

،*،ء

الذئالببينالجرافيجمثلارس!لكمانا16"ها

كالخمام.2وذعا،كالحيابخذرينفكونوا

إلىست!سلموبممالئا!ىلأنوآنتبهوا،17

المجايعص،فيوتجيدوبمم،.*الضحايهم

أجلي،ينوالملوفيالحكامصإلىوتسوتوك!م18

فلا91.ال!ث!عولبسائروجمنذجمنذهملت!شقدوا

،لصكلمونبماذأأوكيفيسثلموبممجينتهتموا

فا02.بهتتكلمونماحيييمافيستتحطؤنلأنكم

صالمماوممبأبيكمروحتل،الفتكفمونأنئئم

،الموتإلىأخاةالأخدس!سيم21.فيكميتكثم

الأبادكلما2الأبناويتقرد،آبنهوالأل!

مقالناسجميعويئجفمكم22،وتقتلوتهم

تخفم!.النهاييماإلىتثئمتوائذي.إشميأجل

إلىفآهربوأ،مدينةيآضطقدكموإذا

فيغقلكمتنهوالن:ليهمأقولالحقغير!ا.

الإنسالز.آبنتجيةحتىكفهاا!سرائيلعال!

خادتمولائعئميما،ينأعط!أيلميذلا

مثليكونأنالتلميذيكتي25.ستدهمقأعظم

الحيترب،كانإذا.س!د؟مئلوالخادممعئمه

بيييما؟أهلفكيص،بعقربو4ءلهقيل

اللهنحافة

2-7(:12الوتا

إلاقستوليينفا"تخافوهملالا26

المؤلفةالمحليةالمحاكممميالأكلالمعىفيالمحاك!.:17

3.المجاببعضوالمرتبطةشيخا23من

رواح19رثيسانهعلىالشيطان31:بعلزبول:25

النجسة.

و!ا27س!يظهرإلأخعيمقولا،س!يخك!ثسنى

وماالؤر.في!لوة،الظلامفيلكمأقىله

لا028*السمطوجعلىيهنادوا،همح!اتسقعونه

!لواأنتقدرونولاالجستدتقئلونأتذينتخافوا

ا!3!ثأنتقدرالذيخافواتل،النفس!

عضفورانزيباعأما92.!جقنمفيمعاوالنفسن

شهضاواحديقعلاذيلثومغواحد؟بدزقم

أمما03.السماوممبأبيك!ئمبجلمصإلأالأرضيإلى

ابملا.كلهمعدودنفمه4ووشيكمرفثعر،أنتم

كثيرؤ.عصافيرينأفضلأنئم،تخافوا

بالمسيحالاعتراف

8-9!120الوقا

يهكاأعترت،الئاسأمماتمبيآعزدت"قني3

أئكرنيوتن33.السممماوابفي(ئذيأبأمماتم

!ءكل4،،

في.الذيءابأماتمانيهرهالناسيى،،اماتم

.ال!ئماواب

والعالميسوع

26-27(ة51،14-12:53الوقا

ءكىطص

إلىالم!ئلاتملاحملحئ!تانيتظنواألا34

س!يفا.تلستلامالأخيلجئتما،صالعالم

والبتأوأبيإ،الآبنيتينلأفرنحثث35

اعداءولكون36وحمالها.والكنهوامها،

.!بييهأحلالإنساب

ئح!نى،مماأكثرأئةأأداة!أ-.هل!
-.-و.حبس

ه-.ءص+

بئااكئزاوبنضهابنهاحبوتن.تسئتجمنيفلا

3!ء:12لورج:السطوخعلى:27

.4:12خ!ق:28

س.2:12م2ق:الناسأممامانكرفيمنة33

.6ة7ىرج35-36:



01متى

،كا

صلي!بهتحمللاومن38.يستحقنيفلا،جبني

صصصه93فىصه!ء
حياته"حفظمن.يستحمنيفلا،وشبعني

تحفظها.أجليينحياتهلمخيزوقق،خسمرها

الجزاء

36-41(ة9)عرقس

اتذيقيلقبتتيوقن،تبلنيقيقكم"تن

تبيتجراة،تبيئلأنهكلتبياتيلقن4-أ.أرستقني

رجللأ،نهروصالخازجلأقيلوقنتناذ.

وتن442.يناصايحزجل2فخزا،صايح

لأئةبارب2ماوتوكأعنالضغارهؤلاءأحذستفى

لق،لكمأقولالحق،فأجرة،يلميذي

لا.تضيغ

المعمدانويوحنايسوع

18-35!7:الوها

الاثيلتلاميذ؟وصاياةيس!عأتئمولما11

الفذد!فيوئتثمرلئعفتمهناكينخرخ،عشتر

المجاور؟.

باعمالال!ئجنيفيوهؤيوحنا"وسمع

ليقولوا3تلاميذ؟تعضنإتييمافأرستل،التسيحص

ننتظرأو،!تجيةاتذيهوأست"هل:ته

؟"آخر

يوحناوأخبروا"ازحعوا:تسوع،فأجابهم

،يبصرونالعميان5:ؤترؤنتستعونيما

.المعمدانيوحنا:أي.يوحنا:1102

.32-:14رج

الم!ظر.المحألقابأحديجيء.الذكطهوأنت3:

.3:11رج

،ا:61،!-35:6اشق؟5

في.يشكلالمنأو:!.إيمانهيفقدلالمن:6

91اوا

والصتم،يطهرونوالبرص!،يمشونوالعرج

تتلفونوالقساكين،تقومونوالقوتى،تسسقعون

".بي!إيمانهيفقالالمنوهنيئا0،6البشارة

يع!وعتحذلث،يوحئاتلامبآنصردتفلما7

إلىخرجتم"ماذا:فقاكيوحئاغنللحموعص

مادابل8؟الريحعتهزهاأقضبة؟تنظرونالبرية

الناجمقة؟الثيالتيلتس!أرحلاترؤذ؟خرجتم

قصورفيهثمالئاجمقةالئالتتلمسونوائذين

؟تنظرونخرجتمماذا:ليولوا9!الملوك

نبي.ينأفضلبل،نغم:لكمأقولاأنبئا؟

زسوليارسيلأنا:أليهتالثفي!يقو4اثذيفهؤ01

الحق11".أماظثألالريقليهئى،اظثقا

يوحتاينأعظمالناسيفيظقرما:لكمأقول

تلكوبفياثذينأصغروليهن،القعمدالب

منه.أعظمالئماواب

،اليومإلىالقعمدالإيوحئاأئامقميئ12

تلكوتبيذخولي!تجهذهيمصتبذلونوالناس

نأفإك13.تدخلوتهلموالمجاهدون،السمماواب

وثتريغة2نبوءات"ءالأنبياهناككانيوحناجاء

+ءصصصره?(1ل!
دافاعلموا،تضدقواانشيئتمفإذا.موسى

4،-صص

اذنالط،لهكانمن15.ال!ظرإيلثاهؤيوحنا

ب4-!كمغ

يثلفئم؟الجيلهذاأبناءاشبةابقن6

لحصالحون:الاحا!قجالسعنأولاد

9:2،ح.مررج

3:ا.ملات01

طريقهيث!قأويغصب:أو.جهدميبذلون:12

بالعنف.

الثريعة.:حرنئا.موسىشريعةة13

.ح3:91رورج



11مى02

فالكمونذثنا،رقضتمفالكمرنرنا17

تشرل!ولايأكللايرحئااجاء8.بكيتم

يأكلالإنسالبآبنوجاة091شقانفيإ:فقالوا

ويكيرأكو3رخلهذافقالوا:وتشرلث

ليهن.والخاطئينالضرائمبلحبا؟وضديق

أعمائها".ئبررهاالجكة

التائبةغيرالملىن

(15-01:13الوتا

فيهاأجرىائتيالمدنيوئ!يسوعوأخذ02

فقاك؟21أهل!ا،تالتومامعجزاييماأكثر

بيتياللثالويل!"كوززينياللث"الويل

نيكاجرثائتيالمعجزاتنلوكانخا!صيدأ

زمؤمنأهفهالتات،وصبداهصوزقيجرث

!الرما؟*.علىوقغدواالمسوخولبسوابعيد

وصباصوزصيرسيكون:لكمأقولالكئي22

مصيركما.عنآحتمالأأكثرالجسالبيوم

ال!ماء؟إلىأترتفعين!كفرناحوئمياوأنب23

فيجرىقلوست!هط!ين-.الخحيم-إلىلا،

إلىلتميث،المعجزابجمنفيلثجرىماشدوآ

مصيرسيكون:لكمأقوللكئي24-.اليوم

."تصيرفيينآحيمالاأكثرالجسالبيو!سدوتم

سقريتانمديتان:صدابب،كورزبن:21

؟ح3:8صرج:صيدا،صور.!رناحوم

4-8؟:4يو!اى:26حز؟-18ا:23اسىلى

التوبة.عنشبير:والمارالموح9-150؟اعا

5-8.ة3يون،26ة6اررج

سنهبطين؟(الأموات)مثوىالجحيمإلى:23

.28-91:24كرج:صدوم.15-13؟41اش

12و

يبتهجيسوع

21-22(:01الرقا

:-فقاكالؤذقيذلثفيتسوغونكثتم25

والأرضى،الحمماءردثيا،أبيااأحماك

ادح!كماءغنياخقنتهممالل!سطاءاظهرتلأثلت

قخيئئك.هذ؟،أبيا،تقئم026والفه!ماءب!

أحد.تعزفتينما.شيءكلأعطانيأبي

إقياالآقييعرلتأحاولاالآب"،إلأالابن

له-.ينههرةأنالابنشاةومنالابن

والرازحينالمتعبينجميعياإليئتعالوا

يخريء!إحملوا92.اريحكموأناأثقايكمتحت

ولىجفأنا،لنفوشكبمالراحةتجدواجمنيوتعلموا

وجضننهينلضديري03القف!ب،متواضع

((.خفيف

السبت

5(-ا؟6لوقا،28-23ة2)مرقى

السمببفيتسوص!قرالأئاميللثوفي12

تقطفونفأخذوأ.تلاتيذةقجاغ،الخقوليوشط

قالؤاالقريسيونرآهئمفلما02،ويأكلونالسن!ل

-.صوص،ء

فيتحللاماتعحلونتلاميذك!"انظر:يتسوغ

ماقرأتثم"أتما:تسوعفأجاتهم3المسبت!((0

كيف4؟ورجالههوجاععندماداودعمل

.-1792:اكوراق:والفهماهالحكاء:25

والمئراقالبقرلربطئعتلخثبمنقطعة:نري92:

أرمجكم:.المجازيبالمعنىيرعيثععلها.للفلاحة

.6:16ارق

26.:23تثرج:1201

34.21:رجخرت2



1221هتى

،"الفربالطخبرأكفواكي!،التإتيتدخل

وحذفم؟للكقبةضبل،لفمتجللاوأكله

فيالكهتةأنموسىشريعيمافيقرأتئمأؤما5

لوتمولاال!يكلفيالسئببحرتةتنتهكونالس!بب

ينأعطمهؤتنها:لكمأقو63!؟عقيهم

اريا:الآييماهذ؟قعنىفهمتئمولو7.القيكل

توملامنعلىحكمتملما،ذبيحهلأزحمه

".ال!مب!بستاهؤالإنسالقفآبن8ءعقييما!

السبتفيالمث!فاء

1(6-ا6:لوقا1-3،6:)مرتى

فوتجذ01،قجضجهمإلىهناكمينوذقب

"أيجل:ليتهموةفسألوه.يايسةياةزحلا

؟"الحئببفيالثتفاة

خرولتتهينكم"تن:تسوع"فأجاتهم

ئصهـيكةلا،ال!تئببيوتمحفرةفيووخواحذ

ويخرجه؟

الختروف؟منأفضلهوكموالإنسان12

وتاك13".ال!بئفيالخيرعصلجللذيلث

قعادث،فمذها"!يذك"مد:للرجلتسوع

ص؟-صكل

الفريسيونفخزقيا04الأخرىالتل!يثلضحيحة

.يسوعليقتلواوتشاؤروا

المخارأقهرجل

وتياته.فناكينآنصردتتسوعغلتمفلئا5

ترضاهمجميعفشفىكبير،حمهو

مالييثم17،عنهاأحايخبروالاأنوأترهم

يحللا2-7.ة21صم1رج:القربانخبزأكلوا:4

.24:9لارج؟للكهنةإلا

9-.ا.؟28عدرج5:

.6:6مو7:

إشحيا:النبيقال

آخزته،ائذيفتا!بهؤلاها18

زضيت.بهاثذيحبيبي

صصءكل،

علييما،روجيسافيض

إرادتي.للثع!عولبفيعين

تصيح،ولايخاصحمالأ9

صوتة.أحاتمصمغلاالمث!وارع-وفي

يكير،لاقرضوضةقضبه02

يطفى.لاذايلةوثمعلة

إراذتي،تنتصرحتىئثاير

".!المثتعودبزجالمآسميماوعل21

وبعلزبوليسوع

+1(:1412-23،:11لوقا02-3،03:)مرقس

يرجلشويخإلىالناسيبعف!وجاة22

ءتسوعفشفىشتيطانلى.ليه،أخرسن*أعمى

الحموعضغخ!ت23.وأبضرتكلتمحئىالرجل

ءص!!

وستمغ24داوذ؟")بنهذا"أما:!وتساءلواكل!م

تطرذ))هؤفقالوا:،كلاتفمالقريسيون

1(.الشياطينرثيسييبعلربوك!هال!مياطين

"كل:لهمفقالن،أفكازهمتسوعوعردت25

عاثلةأوهدينيماكلتخرل!،تنقسيممملك!

تطردالثميطانكانوإن26.تثب!تلاتنقئم

مملكته؟تثتكيصاأنقستتمفيكون،الشتيطان

فبقن،المثياطينأطردببعلربوككنحتوإن27

عقيكم.يحكمونهئملذللثأتباغكمآ؟يطرذة

السببةالزجحةحسبا-42:4اش:182-ا

القديمة.ايونايخة

خ.9:32رجةوأخرسأعى22.

ح.ر!؟أ:25:بعلزبولة،2



12متى22

الش!ياطين،أطردالت!صبروحكنتإذاوأئا28

نأأخايقلإركيص092تينكمخلالتإفملكوت

إذاإلأ،أم!عتةويسرققو؟رخلتي!تيدخل

ينهثأخذئمأولأ،القويالرخلهذاقيذ

تيتة؟

لاوتن،عقيفهؤتعىيكونلاتن"3

لكم:أقوذلذلث!3ئبذذ.فهؤتعيتجمغ

وأما،يلناصيىئغقروتخدي!خطيئةكل

لفم.ئغفرفقنالفذسيىصالروحعلىالتجدي!ه

له،يغفرالإنسال!آبنعلىكيقةقاكومن

يغقرفلن،القاسصالروحعلىقاكتنوأما

الآخير؟.فيولانياالد4هذ؟نطلا،ته

وفىهاالث!جرة

4(6:43-هالوقا

.جئداثمراتحملج!دةالمثجرة33"إجغلوا

رديئا.ثمراتحيئرديئةال!ث!جرةوآجعلوا

أولاديا34ثقرهاعتيهاتدذفال!ثحجرة

كلاماتقولواأنيميهنكمكيف،الأفاعي

تنطيئالقل!بقيض!ينلأنأشراز؟وأنئم!ايخا

الص!إبح"كنزهمننالصالحالإنسالط35.اللسان

ينال!ثثريروالإنسانلا،صايحهبىمايخبرج

شريرءهؤمايخرجالثمريركنز؟

يقولهافايىغ!!كيقةكل:لكيمأتو364

+لأئلثالأيز.يوتمعتيهايحاستبونالئام!

أ.تدانويكلالجثتبرربكلايلث

اقه.علىتجديفأو:.التجدبف:31

باطد:أكط.لها!حةولاأساسلا:أي.فارغة؟36

17.تايونرج:الحوتبطنفييونانبقكما04:

آيةيطلبونالفريسيون

92-32(:11لوقا،ا--12ا:8)مرقس

-الشترش!ئعقميبعضىلهو!اك38

!كنرىأنرنريا،معتم"يا:والقريسيين

تطلألمفاسيقشرير"جيل:فأجاتهم093ا(تةآ

قبها.!!يونانالنجيئآي!صيوىتهيكونولن،آية

؟ءالحوبتطنفييقياليهاأتامثلاتةيونانبميئ

فيبقياليماأئامثلاثةالإنعمالبآبنتبقىكذللت

إيؤمس!يقومون"نينوىأهل41ءالأرض!جوفي

لأن،عقيإوبحكونالجيلهذامغالجسالب

والنا،يونانإنذازس!معواجمنلأماتابوانينوىأهل

ستتقومالحنولبوتيكة42.يونانينأعظمالآن

لأنها،عقيهوتحكمالجيلهذامغالجسالبيوتم

جكفةلتسمغالأرضيىأتاصيينجاءث

03.سصليمانمنأعظمالآنوهنا،س!ليمان!

النجسالروحعودة

24-26(:41االوقا

إنسالب،ينالئجسنالروفيخرخ"إذا

يجاها)،فلاالراحهيطلمبالضحارىفيهام

ينه.خرجتالذيتيتيإلىأرجغ:فيقو443

5(فتذقبمرصتبا.تظيفاخالتاويجاةفيرجع

،ا.فئدخلينهأخبثأرواحبسبغيماوتجيء

فيالإنسال!ذيك3حافتكوننييما.وتسكن

صيبهونوهكذا.أولهافيحاييماينأسواايخرها

الثترير".الجيلهذامصير

ضيرشرقيتقع-القديمةأشورعاصة:نبوى:41

.!:3يونر!:تابوا.دجلة

أ-.ا.ة01ملأرج:صبمانحكة:42
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وإخوتهيسوعأم

91-21(8:لوتا31-3،35:)مرقس

أمةجاءث،الححوغيكلمأشسوع6؟وتيتما

نأيطلبونالذايىخايىخصفيووقفواوإخؤته

إاملثةالحاضرينأخالهفقال47.لكئموة

نأيريدونايىالاصخارجفيواقفونوإخوتلث

1(.ئكئمولث

لم،

هثموتن،اثيممن"تن:تسوعفأجاته48

3:وقاتلاميذهإلىبيدهوأشاز94؟"إخوتي

ء5?،40
يعملمنلألىهـه.وإخوفياميهملاهولأء

واختيأخيهؤالع!ماوابفياثذيأبيابمشبئإ

4

،.واكط

الزاوعمثل

4-8(8:لوقاا-9،:4)مرتى

اليويمذيلثفيالي*الاينتسوغوخرقي13

جفععلييمافآردختم2.البحربجانج!وجلن

فييما،وجتس!قايىلبإلىصجدإنهحئتى،كبير

بأمألىفكل!هم3،ال!ث!اطتيعلىكلهوالخصر

لمزرح!.الزارع!خرج:هالكثوامورعلى

علىالذببعف!وخ،يزرعهؤوبينما4

ووغ5ءوأكقئةالاليوزفجاءب،الالريتيجايب

فتتت،الترالبظيل!ضخريةأرضعلىتعفحه

ءصعدءى

فلما6.عمقيلاكانتراتهلانا!لماليفي

فتبس!.حذوربلاوكانأحترنال!ثئمس!أسرقب

وخنقة.المثتوذفطقغ،المثموفيعلىبعضهووغ7

:أىالبحر..اح:2مر"قي:الدارمن:1301

الجليل.بحيرة

البعينيةالزجمةح!ب9-6:13اشأ-ءات4

13و
23

تجضهفأعطى،طمبةأرفيعلىوخ!مماوجمنه8

كانمن9.ثلائينوتعضه،سيتينوتعضه،مئة

،ه

"إفلتستئاذنالز،له

الأمثالمنالغاية

9-01(ت8لرتا،.ا-4:12)مرتسا

دايماذا:لهوقالواتلاميذةمنهفدنا

"أنتم:فأجابهم"؟"بالأمثاليتخاط!هها

هءو"

السماواب،ظكوباسرازتعرفوااناعطيغ

في!،تهكانتنالأن2.اعطوا!اهموأما

حثىمخهيؤخذ،لهشيءلاومن.فيفيضىيزاد

لأنهمبالأصثالياخاطحهموأنا13.تهائذي

ولاتسضعونفلاويصغون،يبصرونفلاتنتهرون

ص،د،ص..-صصة

إصغيا:نبوءةيتملميه!م14.يمهمون

تفهمولط،لا!صمعنمأمهما

.تبصرونلأتظزتموقهما

قلبة،تخحرالشعتهذاالأن5

عيؤلهم،وأغتضواآداتهمفستدو)

يعيونجهميبعروايئلأ

تآذاييمويسمعوا

يقلويهموتفقموا

*".شف!فمفا7ويتوبوا

ئبصرعيوبمملأنلكمفقنيئاأئتموأئا16

ينكنير!لكمأو4الحقكاأ07تسقعؤاذابمم

قماتزونأنتئمماتزؤاأنتمنراوالأبرايىالأنبياب

.شمعوا"فاتسقعونأنئمماتسقعواوأن،رأرا

القديمة.اليونانية

اس.أ-2:ابطقا:17
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الزاوعمثلتفسير

(15-8:11لوقا،02-4:13)مرذ!

من91:عسالزامثلمثزىأنتم"فأسمعوا18

القزروغفهؤ،تفقمهولاالقلكوبتسمكل"كلاتم

هؤماوينتزيخالحثتزير2فيجي،الطريتيجان!بفي

القلكوبكلاتمتسمغوقن02قلييما.فيتزرئج

أرضيفيالقزروعفهه!،فرحاالحاليفيويتقله

إلىفيكون،نفسيهفيتهجذورلا21:صخرئبما

أجلمقآضطهادأوصحيقحدثفإذاحين-.

وم!ن022الحالفيعنهآرتد،القلكولتكلابمص

فهوثمرا"يعطىولاالملكوتتسم!"كلاء
صا!ا.

ألانياهذ؟صهمومميئته:الث!وفيفيالقزروغ

منوأثما23فيإ-الئمريخنقماايخىوقحئه

القزروعفهؤ،ويفقمهالملكتيكلاتمتع

مئة،تعفمه!ويعطي،-فمثمرالطئ!ةالأ!ضيىفي

.1(ثلأثينوبعضة،شتينوبعضحة

الزؤانمثل

"يشبه:اتاك،آخرمثلاقسوغلهموقدآ21

فيج!داززعازرعرجلآال!مماواتمل!ست

وررععدوة2جا،نيامالناس!وتينما25حقلإ.

الئباتطقغفلما026ومضىي!زؤاناصالقمحتبن

خذمفجات027مغهالزؤانظقر،س!نبلهوأخرخ

زرغتأنتسحدلايا:لهوقالواالخقلعاحب

؟"الزؤانجاءأينفصيئتخقيكقيجتذاررغا

له:فقالواهذا".فغل"غاو:فأجاتهم28

فأجمالت:92؟"ؤانالزينجمغتذهعبأن"أتريد

يعطونفلاأو:ثمرا.)الحب(بعطيفلاة22

ئمرأ.أالسامعرن،

حباتهأكلمن.القمحفصيلةمننباتالزؤاد:ت25

.الزؤانقجمعونوأنئمالقمغتققعوايئلأ،"لا

يوم،إلىالزؤأتيمغيخحوالقمغورآترصا.

الزؤاذاجقعوا:للخضادينفأقول،الخصا؟

القمخوأما،ي!حرقحيزمماوأحزموةأولا

"لأالأ)/".تخزنيإلىفآجمعوة

الخردلحبةمثل

18-91(:13لوقا03-4،32:)مرقى

))يشبة:قاكآخر،قثلألفموقاتم31

ز!لأخذ!اخردليينحبةالسمماوالبتلكوت

كلها،المجودبأصغرممن32.خقلإفيورزغها

ابك،الجقوليأكبركانتتقثإذاوليهنها

تجيةالسئماءطبوزإنحتى،شحرة!ازب

أضايها"ءفيوتعستنى

الخميرةمثل

31لالا2(02-ا13:الوتا

33
تلكوبت"يشيه:الضثلهذالهموقاك

فيوؤضغئهاآمرأ!أخذثهاخميرةالح!ماواب

الغجينآختمرحئىالذقيقمينأكيالىثلائ!

م!كل
كلهأ.

والأمثاليمم!وع

33-،3(:4)مرنس

بالأمتالمأ.للحموعصيسوعقالهكفههذا34

ما.قاكقئم35.بأمثاليإلأئخاط!فملاوكان

خفيآكالطمافاعين،أنطق"بالأمثالي:النبى

-!".العالم2إنشامنذ

سكر.تستمأصابه

.78:2مز35!
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الزؤانمثلتفسير

،!اليبإلىودخلالحموغتسوعوترك36

زؤال!مثللنا"ق!ر:تهوقالوائلاميذةإلي!نجاء

ج!ذاززعازلمغ"اتذي:فأحابهم37."ا!قل

والزرع،العاتمهؤوالحقك38،الإنسانيأبنهؤ

أبنالمهؤوالزؤان،الملكوبأبنالمهؤالجئا

هؤالزؤانززعائذيوالعاو93الحئرير،

ص،العاتميهابةهؤوالخصاد،إلجيسن

الزارعتجمعوكما04.الملايكةهموالحضادون

فييكونفكذيلث،الناليفيوتحرقهالرؤان

ملائكته،الإنسافيآبنيرسيل41:الطالم-يهاييما

والأشرايى!المفحيدينكلتلكويهينفتخمعون

البكا2فهناك،النايىأتودطفيويرمونهم42

فئشرقون،الأبراروأئا43الأسنالإ.وضريف

لهكانقن.أبيهمقلكوبفيكالممئمس

،2

يه!فلي!معه،اذنالط

والشبكةواللؤلؤةالكنزمثل

هدفوئاكنزاالسصماوابملكوت44"ويشيه

فرج!ومن،فخبأةرجلوجدة،حقلفي

الخقل.ذلكوآشترىتميلثماتهلفباغقضى

كانتاجيراال!ماوابتلكوثوئشية45

لؤلؤةوجذ6(فلماثميؤ.كؤثؤغنيبخت

وأشتراها.تميلثماككوباغمضى،ثميتة

ألقاهاشبكةال!مئماوابظكوثوئشية47

كلمنمممكاف!خمعث،البحرفيالص!ادون

.اح:2مرر!؟البب:36

والفار.الثكوكمببياو:.المفدين:41

.خ9:42مررخ

-12:3داق:43

إلىالضمتادونأخرخهاآمتلألثفلفتا048نوع

سيلايهمفيالجتذالسمملثفوضعوا،الث!اطئي

يهاتيمافييكون9"وهكذاالردتيء.وزتوا

ينالأشرازوتنتقون،يكةالملا،تجي:صتمالعا

فهناك.الئارأتودظفيوترموتهم!05المحالحينبين

((.الأسنالقوصردفالبكاء

والقديمالجديد

هذاإأقهمئم:تلاميئةتسوغوسأك51

ءصءمتو

،إذا)ا:لهمفقاك052""نعم:فاجابوة؟"كله

فيتلميذاالمثئريعيمامغفيينصازقنكل

ينيخرفيتيتىرب!يشيه،الس!ماوالتتلكوب

."وتديمجديدكلكشه

يسوعترفضالناصرة

16-"3(:!الوتاا-6،6:)مرض

ذق!ب-،الأمئاذهذ؟تسوغأتمولفا53

فييعلموأختذ،!بقلإهإلىوعاد54هناكمين

هذ،تهأين"ين:وتساءلوا!غحبوا،مجقجهم

أبنهؤأتا55؟المغجزاستوتئلثالجكة

تعقول!واخوتهلم،فئقرتدعىامهالنخايى؟

أخواييماجميعأتا56؟وتهوذا!وسيئعانويوس!

ورتضوة.57هذا؟"كلتهأينفمينجمندنا؟

فيإلأكرامؤبلانبي"لا:تسوعلهمفقاؤ

ينكثيراهناكصتغوماس58وبيييما،".ؤطيه

بيما.يماييمإيعذمصالمعجيزاب

.16؟4لو؟2:23رج.الناصرةأى.بلده:54

.6:42يوق:55

.44ت4يو؟4:24لوق:57



متى264

المعملىانيوحنا!موت

7-9(ة9لونا،-92ا،:6)مرض

الواليهسمغالؤقبذلكوفي14

هذا":لحاشيييمافقال2،يسوعأخبار*هيرودس!

ولذيلث،الأموابتينيينقاتمالقعمدانيوحنا

تلإ؟1(.علىالمغجزاثتجري

وستحتةو"فيذةبوحناأستلثهيرودسنوكان3

لأن4،*فيلئىأخييماآمرأ؟هيروبدةأجلين

نأءلثتجلالأ:لهيقو3كانيوحنا

ينفخا-لت،تقتقهأنوأراد5تتزوتجها"".

أقايمولما6تبئا.تعاوتهكانوالأنهمالش!عب

!برو؟ئةآبتةلرتم!ت،توللإهبكرىهيروذش

نألهافأقستتم7،هيرود!ىفأعحت!ث،الخفلإفي

!.عى

فقالتامها/،فلقنتها08تشاةمائعطتها

يوحنارأسىطبقعلى3هنا"أعطني:لهيرودس

أمرولكنهالمللث!،فحزن9إ"القحمدالط

خققهاائتيالتمينيأجلين،ئريذمابإعطاثها

جند"لا،وأرستل01.الحاضرينصمسامععلى

علىبه"وجاءالم!حزفييوحنارأسىفقطغ

042

امها.إلىفخملته-،الفتاهإلىوسلقه.ط!ق

ودفنوها،الخثةفحملوا،يوحناتلاميذوجات12

.يسوغوأختبرواذهبواثم

رجلآلافخمسةيطعميسوع

يوحناا-95،17:لوت!03-!ا!ا،6:)مرقى

14(اس!ة6

فيهناكمقخرقي،يسوعس!معفلما

:هبرودس.ولايةرجرثيى:حرفماالوالم!.:101!ا

.لأاخ:6رج

.خ6:17مررج؟فيلبس3؟

21.:18:6،02ر!لا:4

دجمزوث-فيها،تعتزلمقمرهكالؤإلىقايىلب

،-الأق!امعلىقشياالمال!ينفتبعوة،الئاس

،صفلئا14
اس،كبيرةجموعاراممطالقاردبيننزل

.!اسساءسإدسا.-قرضاهموشقىعقيهمفأشقق

وتالواءتلاميذةمنهذناالمساء،وفي

يلناممإسففل،مقمرالمكانكلوهذا،الوقث"فات

طعامإي!،.ةلهملثترواالقرىإلىتنصرفوال!

لأنصرايهم:فىاعي"لا:تسوعقأجابهم

؟":.ته7،افقالوا".يأكلونماأنئمأعطوفم

3ء.كا3وشمكتين((01أرغفةخمسيماغيرهناجمندنا

ثنما9."عن!ذكمماهاتوا5:تسوعفقاك

وأخذ-،؟العشبمعلىتفعدوا.أنالحموغأمز

نحؤغيتي!وزغ،والس!مكتينيالخ!مسئةالأريخقة

تلاجميذة-.3وأعطىالأريخفةوكتزوباركالحمماء

خئئكللهمفأكلوا02.الحموغأعطواوالتلاميذ

يقمملوءةقفةغشئرةآثنتيزتعواثمشتبعوا،

لمحؤأكلواالذينوكان031*فضل!ثاتتيالكستر

والأولادكا.-كاالنساءعداما،رجلآلافيخمسة

كاا-الماءعلىيمشيي!وع

15-6،21:بوحنا45-6،52.ت)مرقى

س.53"صس221
ارتيالقاتركبواانتلاميذةيسوعومر

-حثىالفقابلال!ث!اطتيإلىوتسبقوةالحالي

صعد+إلمنصرفهمولما23.الحموعيصرلت

عنذفاهناذوحذةوكان.العزتهفيليصمليالجتلى

غتي.اكثيزبتعذفآيىب"القاماوأ042ةالمساءجا

الوالي.هبرودس:أىالملك:9

الثمافى.بمحاذاة:أكط-الأتدامعل:13

.42-4،ة4مل2ق:25



14متى

كاتتالريغلأن"،عتييماالأمواجوطغ!تالثئاطئي

إلىتسوغجاتالقجر،وتبل25.تهفخايقة

الئلامبذرآةفلفا26.البحرعلىماشئاظ!ميذ؟

"إش!بح"هذا:وقالواآرتعبواالتحرعلىماشئا

تسوعلهمفقاك27.الختوفيشيد؟جمنوضرخوا

إ"تخافوالاهؤ،أنا"تشحعوا.:الحاليفي

يا،هوأشآكضت"إن:بطرس!لهفقال28

الما-1(.علىإتيلتأجيةأنقئرنيسئذ،

مقبطرس،قرك"تعال".:تسوعفأجابه92

ولكنه03.تسوغنحؤ2الماعلىوصنتىالقارلب

،تغرقفأخذشديدةالريغرأىجمنذماخالت

يذةتسوغفقا31"!سيذيا،"تحني:تصرخ

الإيماب،قليل"يا:تهوقالةوأمسكةالحاليفي

القارلبإلىضجداولما332"شككتيماذا

فىكانوااثذينتهفسخذ33الري!.قداب

"!الت!آبنأنتآ"بالحقيقة:وقالواالقايىلب

كثيرةأمراكلمنيشقي!وع

53-56(:6)صتى

."تجئيسازتترإلىوتلايذةتوعوع!ر34

الخترقنثروا،يسوعالبفد؟أهلعردتفلما35

صص!ل!

وطلبوا36بالترضىفجا"ووة.كلهاالانحاديلك

تنكلفكانثويإ.طرمتولوتلفسواأنإتي!

.-شثفىتلئسئه

53!.:6مررج:جنيسارت:34

مجيا-أو:.يخلمىأو.يثفى36-

38.:11لوق:1502

؟0209لا؟25:12،21:17خررج:4

27اوه

بالتقاليدالأعمىاقسك

ا-13(7:أمرتس

القريسمينتعضىتسومح!إلىوأقتل115

فسألوة:،اورشليمينالثريعيماومعفمي

فلاالفدماء،تقاليدتلاميذكئخالص2"لماذا

فأجابفم3ص!؟"الطعامقبلأيدبفميغ!يلون

مقالت!وصيةأنئمتخايفونولحاذا:-9يسوغ

ملث،وأأباكأكرثم:اللهقاك4؟تقاليلإكمأجل

أنئئموأظ5.!تمولثفوئاأمةأوأباةلعنوقن

أمهأوأباهبهيساجماماجمنذةكانقن:فتقولون

نأيلرئةفلا6،قيتقدتههذا:تفماوقال

أجلبنالن!كلانمأبفنموهكذا."أباةئكرنم

نبوءي!فيإشمغياضدن،مراؤونيا7.تقاليلإكم

:قالحينعنكم

ب!ثتقتيإ،ييهرئنيالث!عبهذا8

كاا7ء.عنيفبعياإقلبهوأماس

تعئذنيباطلأوهؤ9

البثز!".وضمقهايتعاليغ

الإش!انينجسما

(32-41ة7أمرذلى)

"اشتعوا:لهموقاكالحموغدعاثم.

،الإنسانئنجمىلاالقتمتدخلما":وآفقموا

ئشسنائذيهؤصالفمينتخزفيماتل

".الإنسان

نأأتعردت)ا:لهوقالواتلاميذةفتقاتم12

أمهءأوتضبالمخطوطاتابعمى6+:

اليؤكانبةال!ببنيةالزج!مةح!ب92:13اش:8-9

القديمة،



15مى28

هذا؟كلاشلثستمعواجمنذما2وواآستاالقريسين

أبيتغرسمهلاغرسي"كل4:فأجاتهم39

قادةعميانهئم!اتركوهم"1.يققعكلالس!ماويد

سقطا،الأعمىتقودالأعمىكانوإذا.عميالب

((.حفرةمعافي

".القثلهذالنافر"ةبطرصىلهفقال15

تفقمون؟لاالآنحتئأنتم"أ:فأجالت16

إلى3تثزالإنسالطفتمتدخلماأنتعرفونألا17

ماوأما18الجس!د؟سخارجإلىومنه،الجولت

وهؤ،تخرجالقلصبفمن،القيمصينتخرج

تخرجالقلبينالأن9.الإنسانينخسى

وال!ي!رقةوالم!سقوالرنىالقتل:الثمريرةالأفكاز

تنخ!ائتيوهيئ02،والنميمةالزويىوشهادة

فلا،مغسولةغيربأيدالأكلأمما.الإيسان

((.الإنسانينخ!س

الكنعانيةالمرأةإيمان

24-03(ت72)مرقسى

نواحيإلىوجاءهناكمنيسوعوخرج

ينل!كئعايتةأمرأةإتي!فاقبتث022وصيداصوز

،س!ديبا،"إزخمني:وصاخثالبلابيللث

ويعذصبهاثميطان"،فيهاابنتي!داودآبنيا

تلاميذةفدنا.بكلم!ةيسوعأجابهافا23.محنيرا"

لأنهاعا*،إاصرفها.بقولهمإليهؤلوس!لوا

"ما:تسوعفأجابهم24إ((يصياجهاتتبغنا

تتيينالفماث!الخيرافيإلىإلأاللهأرسقني

لهفستخذدثجاءثالمرأةولكن025""اسرائيل

يخنبفبة.منالجزءهذافيالبلادبنت:كنعانية:22

يوع.خبرتمعلمأفهايعنىلاهذاولكن،وثنيةكانت

ح.23:امررخةثيطانفها

:كاةأ-ادا26!!ستدييا،"ساجمذني:وقاتت

إلىااويرمىالتنينخبريؤخذأنتجوز"لا

-يا،،"تعم:القرأةتهففاتت27الكلالب".

أتذفيالفتابجمنتأكلالكلال!حتى!صثدي

فأ!اءا28أصحابهاأ.موائدغنتتساقط

عليكن!آمرأةيا،إيماتلبأعطتم"ما:تسوع

ين.لجكآبسهافمث!فيت((.تريدينماللب

الس!اع!

كثيريقيشنييسوع

بوضاطئإلىهناكمقيسوعوآنتقل92

م/هضاك.وتجت!نالجتلفضجذ"،الجليل

وعميالانعرفيومعهمكبيرةجموعنجا!ئه.

فطرحوفم،كثيرونرغيرفموخرسوئقغدون

جمنذماالناص!فتعخمت31.فشفافمقدمي!جمنذ

ئشقؤن،رالعرقي،يتكلمونالخرسىرأوا

نجمخدوا.يبصرونوالعميان،يمث!ونوالمفعديى

اسرائيل.إلة

رجلآلافأربعةيطعميس!غ

ا-.1(8:)مرض
4،

"ءائممق:لهموقاكتلا!يذةتسوعودعا32

أئامئلاثةمنفهم،الحمعصهذاعلى

أنيأريذفلا.يأكلونماجمندفموما،ئلافيمونني

نيتراهماتخوزيئلأ،صائمينأصرقهم

فيلناأين"منةالتلاميذلهفقاك33."الطريتي

-؟"الجمعهذاجمثليشبعخبزالبريإهذ؟

عنايهم؟!رغيفا"كثم:قوعلهمفقاك34

طلبالا.أجب:بدبلةترجمةعئا.اصرفها:23

5-6-:01ق:24

.ح16:أمررخ.الجليلبحر:92



51مى.--سء،-!--رإ-(،،،إط01+!-ألمإإءح!االآتصا

.ضغار"س!مكماتوبعضىأريخقبما))س!ئعة:أجمابوا

هءص.؟صص35

علتقعدواانالخيئيسوعلامر

،والسئمكابالممبغةالأريخفةوأخذ36،الأرضيى

والثلاميذ،تلاميذةوأعطىكسترهاوشعكر

ث!بعوا،حئىكلهمفأكلوا37.الحموغأعطؤا

ئمتلثة.سيلاليستبغاليه!ترمينفضلمازقعوائتم

-صء?صكا38
عدامارجلالاباربعةاكلواالذيننو

الحموعتسوعوضرحمت93والأولاد.2النسا

.+مخذانأرضيإلىوجاةالقايىدتوزيهب

الأؤمنةعلامات

54-56(:12لوقا،أ-13أ8:)مرقى

القريستينتعضىإتييماوأقتل16

آيةلريهمأنجمنه*فطتبوا،ليجربوةوالصاوقيين

غرو!بعنذاتقولونأ:فأجاتهم2ال!مماء.ين

خمراثالصثماةلأن،صحوسيكون:الثم!ي

لأذ،مطراليوم!:تقولونالقجرومجند03كالنايى

تعرفونالسثمابتجنظر.ستوادجملىالس!ماء،حمرالم

تفلإرونفلاالأفصمنيماغلاماتوأئا،-تفسيروةأن

آية،تطل!فاميقفاسياجيل8.4تفستروهاأن

تركهمئم!".يونانآييماسوىتهيكونولن

وتضى.

والصدوقيينالفريسيينخمير

14-21(8:)مرذ!

الفقايلى،الساطئيإلىالئلاسذعتزولما5

نحطرطاتفيمجدل.المخطوطاتبعضفيجمدان93:

.أخرى

ئوردلاقديمةعديدةيخطوطاتهناك:1602-3

--"-الأبثينقاتينق.بسوع-كلايم

1692و

شموبم:لهمفقاك6،خبزاتترودواأنتسو!

القريسميسنوخميرإياكم"أنتبهوا،

هذأ"يقوذ:أنفسيهمفيفقالوا07((والق!اوقتين

."خبراتزودناما8لأثنا

قليلي))يا:لهموقاكتسوعفغرمت

خبزلا:أنفسيكمفيتقولونكيف،الإيمات

الأريخفةتذكرونألاتعذ؟فهمتمأتا9تعنا؟

"؟قلإتمقفةؤكمالآلافييلخمسيماالخمسة

،كل-ءصصص015

سلةكمالالالمتللاربعةال!ئبعةوالارجمة

غتضتماأتيتفهمونلااكيص1؟ولملأتم

القريستبنوخمبرفإتاكم؟بكلاميالخبز

"!والضذودتين

نأيجبلهمقالأئهأ!لاميذاففهم12

خحيرلاوالضاوقئينالقزيسمينتعاليتميتحئبوا

الخبز.

يسوعبحقيقةيشهلىبطرسى

9:18-21(لوتا)مرذ!81؟35-27،

قئضرىقينواحىإلىتسوغوضلولفا3

-سص5"

فيالإنسالقابنهؤ"قن:نلاميذةساكفيلبس!

:بقول"بعضهم:فأجابوا14؟"الئاصيىرأي

الليا،:يقولوبعضهمالمغمدانلم،يوحتا

فقاك!؟.الأنبياءأأخدأوإرميا:يفو4وكيرفم

فأجالت16؟"أنتمرأيكمفيأنا"وتن:لهم

.،الحىاللهآبنالقسيحع"أنت:بطرسىسيئعان

بنسيفعانيا،تلث"هنيئا:تسوعتهفقاذ17

93-04.:13ق:يونانآيئ4:

15-21.:14رج9!

32-38.:15رج:15



17و16متى03

ينأحاالخقيقةهذ؟للثكشفمائونا!

أقوذوأنا18.السمماوابفيائذيأيىبل،البشتر

سأبنيالصخرهذأوعلىضخر،أنت:لث

عق!يها.تقوىلنالموبوقؤاثكنيستنى"،

،
فا،ال!ماواتملكوبمفاتيحعوساغطيلث91

وما،9الس!مافيمربوطايكونالأرضفيترباله

ص5ولم،

ال!اء،".فيقحلولايكونالارضيىفيئحله

نةبأأحلأايخبروالاأنتلامجذهيسوعوأوصى"2

المسجح.

وقيامتهبموتهمرةأولينبىيسوع

9:22-27،لوقاا،31:9،ت)مرذ!82

يضرحالؤقحبذلثينيسوعوبذاأ

اورشليتمإلىيذقصتأنعقي!يجح!أ"نهكليتلاميذ؟

وزؤسا-الثبثئيوخصأيديعلحمنيراوتتأثتم

وفيقتلأ،ويموتالثمريعيما،وضعلميالكقنةص

.تقومالثالباليوم

فيقو4:يعايسهوأخذبطرسبهفآنفرد22

هذاتلقىلنصئذ!يا،اللةسقغ"لا

اأبتجذ؟لئطرسىوتاكفآلتقت23إ"القصير

لأن،طريتي"فيغقتةأنت!شحيطانياعني

التإ".أفكارلاالتشرأفكارهذهأفكازك

نأأراد"تنيتلاميذ؟:يص!وعوتاك4

ويتتغني،ضليتةوتحيئق!تةفثينكير،تتبغني

يخ!صرها،حياتهرئخفصىأنئريذائذيلأن25

تجاها.سبيليفيحياته2يخحترائذيولكن

.2:52أفق:كنشتي:18

.25:23ير؟18ة18ق:9؟

.عزةحجرةلميأنتأو:.طرقينيكبةأت:23

42!.9:ومر92تهرج

وخننزكلهوالعالتمزدغلوالإنسانينقرذا26
ل!و.!ماوما

27-شجيلم؟تف!هالإنسانيفديويماذاآتف!مه

فمجازي،!لا!4معأب!همجدفىالإنسالقأبن

*/أكلل!الحق"2أعمايهء.ح!تواحدكل

الموتتذوشنلاتنهناالحاصرينفيةلكم

لم3قلك!بهفيالإنصابآبزتجيةيشاهدواحتى

إيلياومجيءالثجلي

خء+2803-36(:9لرتا،2-9:13)مرتى

ئطردنىتسوغأخذأئامسيتيماوتعذ17

جملى.2.نجعتبكيهموآنفرد،يوحناوأخاةويعقولت

وجههفأشرن،ينهمبتشقدوتجلى2،مرتمع

لم

كالنور،2.بيضاءثيائهوصازثكالشمسي

فقاك8.تسوعئكلمانيواللئاموسىلفموظهر3

نكونأنأجملما،سحا"يا:لتسوعبطرس

مظالا!ثلاثهناتضبحتلجئآ،فإن.هنا

رللياأةوواجدةلموسىوواجدةللثواجدة

إ،!مضيئةس!حاتةظلتهم،يتكلمهؤوتيتما5

أنجبهؤلاهذا:الس!حابهينصوتوثاك

آسقعوا،إ!"فله،زضي!تيهائذيالحبيمب

علىوتعواالصوتهذاالئلاميذسميئفلما6

تسوعفذنا7شديد.خوفيفيوهئموجوه!م

تخافوالأةلا"قوموا،:لفموتاكولضحتفم

.ل!.وحدةتسوعإلارأوافا،كيؤلهمفرفعوا8

أو!اهمالجتلى،يننازلونهئموتيتما9

+2:6رر؟62:13قمز:27

!:16-18.بط17022:ق

خ.17ة53:رج
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نأإلىرأينميماأحداتخبروا"لا:قاكشعموع

فسأله"أ."الأموابتينينالإنسابآبنيقوتم

نأمحبال!مئريق!معفمويقول"يماذأ:الثلا-ميذ

تجية،تملأ:تهمفأجا199؟!أولأيلياإتتبم

لكم:أقو،ولكتي12.شتى!كلوئصلغإيلأ

هواهم.علىبهتعلواتل،غرفوةفاإيلياجاة

".أيديهمعلىسيتالمالإنسال!آبنوكذللث

يوحناغنيكلمهمكانأدهالتلاهيذافقهتم3

القعمدالب.

لث!يطانفبهصبئايشوبسوع

9:37-43(لولاأ-94،92:)مرض

زجلإتييماأقبل،الحموعءإلىزجعواولما14

س!دي،ياآبني"إرحم!ةتهوقاك15وستخذ

شديلأا.ألمالمويتابالصمرعص!يصالمح!لأنه

إلىبهوجئ!ف16.الماءوفيالنايىفيتقعماكثيرا

".تشمفوةأنقدروافا،تلاميذك

المؤينغيرالجيل"أيها:يسوعفأجالتأ7

متىوإلى؟!عكمأثقىمتىإلىاالفاسيا

هنا!"إليالضبيتامواأحتملكم؟

ينالث!يطانفخرخ،يسوعوآنضهرة!18

الحالي.فيفشميئ،الضبي

دالماذا:وسألوةبيسوعالتلاميذأفآنقرد9

نأجاتهم؟02؟"تطردةأنغنتحنغجرنا

لكملوكان:لكمأتو3الحق!إيمايكم"يمقيما

23.ة3ملاق:15

وإغماء.تث!نجعهبتجعصيمرض؟الصرع:15

.ح23:أمررجالثيطان()أياننوه:18

+الحبوبأ!غركلتعنبركانتةخردلمنحبة:02

32.؟13رخ

القديمة.المخطوطاتمعظمفينردلاالآيةهذه:21

يهذالقلتم،!خردلينحبيمايمقدارإيمان

ولما،فينتقلهناكإلىهنامنانتقل:الجمل

ينالجئس!أوهذا21شتيء-غنغجزتم

."والضومص،!بالضلاهإلأئطرذلاالمئياطيؤ

وقيامتهبموتهثانيةمرةينبئيسوع

9؟43-45(لوتا03-9،32:أمرقس

الجليل،في!جتمعينالئلاميذوكان22

إلىالإن!ماتيآبنأسئسلم:تسوعل!مفقاك

الثا-لثاليوموفي،فيقتلؤله23،الناسىأيدي

كئيرا.التلاميدفخزن."الأموابتينينيموم

الهيكلضريبةيد!يمم!وع

إلىوتلاميذةتسوغرتجغوجمنذما

إلىالقيكلضريبيماجباةجاس!،كفرناحوتم

ضريبةمغلمكميوفي"أما:وسألوةبطرش

دخلفلما"نما.:فأجالت25*؟"القيكل

"ما:يقوليتسوععاتجقه،التيمبإلىبطرس

الأرض!ملوكيأخذممنسمفعان؟يا،رأيلث

ينأماليلادابناءأين؟الجزئةأوالجباتة

الغرباءدا."ينةبلاسفأجالت26الزباء؟"

أمرفياحرارفالأبناث،"اذا:تسوعتهفقاك

أحذأ،نحرقيأننريالالكننا27إيفائها.

كاءصكىء+

اؤلوادميلث،الصنارةوالتيالبحرإلىفآذهمث

بأربعيمايطعةفييماتجذفمهاوآفتغتخرجسممكة

.إ!وغنلثعئيإليهموأدتغهافخذها،دراهتم

مذهيدخ،الدرهمين:حرفما.الهيكلضريبة:24

الهبكل.أجلمنذكريهودىكلالضريبة

.-03:1116خر.ض!أ11:5مررج

لهنكونأو:أحذا.دككأو:احذا.نحرجأن:27

.عزةسبا



32

السماواتملكوتفيالأعظم

46-48،:9لوقا33-9،37:)مرض

ت!موغإلىالؤقبذيلثفيالتلاميذودنا18

ملكوبفيالأعظمهو)اتن؟وسألوة

؟(لمالحتماواب

وستطهيمفيوأقاماطفلأيسوعفذعا2

تتغيرونلاكنتمإن:لكمأقو4"الخق:وقاك3

ملكوتتدخلؤافلن،الأطفالجمثلوتصيرون

هذايثلوصازألضقن4.السمماواب

ال!مماواب.تلكوبفيالأعظمفهؤ،الالفل

قيقتي.يكونبآسمييثلهطفلاقبلومن5

فيبالمؤمنيقالضغايىهوبرءأخذأوقيقن6

طخؤحج!رعئقإفييعلقأنلهفخير،الخطيئة

يلعالمالويل7.البحرأعماقيفيويرمىكبير

تحدتانباولا!الخطجيمافيالثاسنيويغ!فا

يسسب!لقنالويلولكن،الخطيئيمافييريعمما

خدوثه!

الخطيئإ،فيرجللثأوتاكأوقغتلثفإذا8

تدخلأنللثخيرلأ!له2،غنلثوأئمهانآثطغها

نأيهث،واحدةرجلأوياوللثالأبدلةالحياة

الأبدليما.التارفيوتلقىورجلالبتدالبللثيكون

فآققغها،الخطشةفىك!ئلثأقغتلثذا9
---وو!

الحياةتدخلأنلكخيرلأ!نه،غنلثوألمها

للثيكونأنين،واحدغينوللثالأبدية

تجهمتم.نايىفيوئلقىغينالإ

هولا3مقاأحاتحتقرواأنإلاكم.

المخطوطات..تردلاالآبةهذهة18011

.91:01ر!لو%

ألما.:المخطوطاتبعضحس!أو.ابوكم:14

18

قيملائتهتهمإنلكم.:أقو4القحغايى.

فياتذيأل!وجةجينيكلئشاهدونال!ح!ماوأب

ل!خلمىجاءالإنالط"،أفآبنالسمماوا!.

ت-.،ولالهالكين

الضالالخروف

3-7،ة15الوظ

خرولؤمتةيرجلكانإن؟تولكم"وما12

فيوالئسعينالتسعةتتركألا،ينهاواحدوضل

وإذا13الضاذ؟الخرودتغنوتبخثالجبالي

إنه:-لكمأقوكالحق؟يهيفرتيألا،وتجدة

-مماالتيوالتسعينبالتسعإفرحهينأمحزيهيفرخ

فياثذي"أبوكميريالاوهكذا14.ضملت

الضغايى.2هؤلاينواحديهيلثأنالسمماوالب

الأخويالتسامح

(17:3الوقا

إلي!فآذهث،"إليكأخوكخطىإذا"15

زبدتتكونللثشمغفإذا،وتيتهتيتلثوعاتئه

قخذ،للثتسمبئأنزقضوان16.أخاك

شي:كلتئضتحئى،رخليزأورخلأمعلث

نأزقفنفإن017ثلاثبما"أوشاهذينبش!هاد؟

نأزقض!وإنيلكنيسإ،فقل،لهمتستغ

جايىأوؤلنيكأنهقعايفهيلكنيسإ،يسمع

فيترئطوتهما:لكهاأقو3الحق18.ضراذبئ

فيتحقوتهوما،السسماءفيتربوطايكونالأرضي

ال!مماء".فىمحلولأدكونالأرض!

ينكمآثنالبآلققإذا:لكمأقو3الحق91

المهمةالمخطوطاتبعضفيتردلا،إليكةإليكأضك.15

.ا!:91تث:16

.02:23يو؟16:91ق؟18



18متى

مرعل!يهاحضحلا،حاجةيطلباأنالأرضىفي

آئنال!أجتمغفأينحا02.المممماوالتيفيائذيأبي

".بيتهمهناككخ!ت،-بأحميثلاثةأو

يغفرل!الذيالعبدمثل

كم،سساياا:يتسوعوتاكبطرس!فدنا2

"?!

؟"مزاتاسبغ؟لهواغمراخيإليتخطامرة

بل،مزاتستبغ"لاةتسوعفأجابه

فملكوت23.!تمرابسبسعمرةشبعين

غبيذة.يحاشتأنأرادقيكايشيهالسئماواب

جمنهيميواحدإتي!2حي،يحاسي!همتذأفلما(2

وكان25."المضهين؟رقمآلافيعثترةعتييما

هويباعبأنسئاةفأمر،يوفيماتميلثلا

يوفتهحتىتحيلثماوجميروأولأدةوآمرأته

أمهلني:وقاكساجدألهالعبافركغ26.ذيته

سماةعتيإفأشفق27!عقيلكماكلفاوفتذ

الرجلخرقيولما28.الاينينوأعفاةوأطققه

مئةعقييماتهكانأصحابهميناغباتميئ

وهؤقخنقهكادحئىيعنم!فأمسكه،دينار"

صاجمهفركعص92!عقيلثليماأوفني:تهيقر3

،أرادفا003فأوفيلث،أئهثني:ويقو3ترجوة

الاين.يوفتهحئىالصسجنيفيوألقاةأخذةبل

فآستاؤوا،جرىماأصحابهالغبياورأى31

.جرىمايكل-س!ذهموأخترواودقبواكعيرا

ص!
السوء!غبذيا:لهوقاكسياةفذعاة32

.مرةوسبعينسبعاأو:.مراتمبعمرةسبعين؟22

جذاباهظبلغ:الفضةهندرمآلافعثرة:24

لاوضعفيالخادم.الذهبيةالليراتشآلائاياوي

سئده.رحصةإلامنهنحرج

الواحد.اليومفيالعاملأجرةالدينار::28

9133و

ألها33.زخؤتنيلأئلث،كليمادييلثينأغقئتلث

جمثلصاصاجملثترحتمأنعليلثيب!كان

رخحطث؟

إلىفسلقهكثيرا،ستاة"!وغصمت

هكذا35عتييما.لهماكليو!تهحئىالخلأدين

واحل!كل4كانإنالحئماوب!أبيبكميفعر

قلييما".كلينلأخيإيغعرلاينكم

والطلاقاكواخ

ا-12(ة15)مرتى

ترك،الكلاتمهذاتسوعأتمأولما91

غبرينالصهودي!يلادإلىوجاءالحليل

تنفاهم،كبيرةجموعفتبعثه2*.الأردن

.هناك

وسألوةالقريستينتعض!إتيس!ودنا3

لأفيتهآمرأيطلقأنللرجل"أتجل:ليحرجوة

ء.!وصء6

الخاليئانقرانم"اما:فاجابهم4؟"بهانشتبا

س4

لذلك:وقاك5"وانثىذكراجغلهماالتدءين

فمصير،بآمرأتإويئجاواثهأباةالرجليترك

بل،ثنيزالزيكونافلا6؟"وإحذااصتذلقثناالا

".الإنسانيفرقهلااللهجقغهوماواحا.جستد

موسىأوصى"فلماذا:الفريسئونوسأله7

زوقيهتال!آمرأتهالرجكيعطيئبأن

تلويكم"يقساؤة:تسوعنأجاتهم-8؟((،همطتق

.الأردنخوضرقي:أي.الأردنعبر:9101

27.:أتك:!ا

24.:2نك.ه

31.:ه!ت؟أ:24تثرجة7
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ت،1*!

كانوما.يساكمتطققواأنموسىلكمأجار

قن:لكمفأقولأناأتا09هكذاالتدءينالأمر

غيرهاوتزؤجالرنىحالةفيإلأآمرأتهطلق

.فيجمب"..

حالاهذهكاتتإإذا:تلاميذةلهفقاك01

يتزلث!"ءلاأنتهفخير،المرأهمغالرجل

إلأالكلاتمهذاتقبل"لا:تسوع"فأجاتهم

!،،

قنالناصيأفني2.تق!لوةانلهماعطيئالذين

وفيهم،صالزواجعنعاجزينأمهاتهمولدتهم

لامن-وفييمهكذا،النام!تجلهمقن

فقن.الممماوأبتلكولتأجلينتتروجون

".فلتقتلتقتلأنقلإز

الأطفاليباوكيصموع

15-17(:18لوتا،13-01:16)مرقس

تد!ليمالتضمغبأطفاليالناليىتعفنوجاء،!ا

فقاك14التلاميذ.فآنتقرفئم،وئصفيئعقيهم

تمنعوهم،ولاإليياتونالأطفاذ!ذعوا:ت!سوع

".الح!ماوابتلكوتهؤلادلأمئاليلأن

.فناكمقومضىعلئهمبديهووضمع

الن!الشاب

18-03(:18لوقا17،3-ا:01)مرقمىا

الئقلئم،أيها".تهوقاكشاب!إتي!وأقتل6

"؟الأبديةالخياةلأناكالضلاحصينأعقلماذا

هودماتممأئني"!أءيماذا:تسوعفأجابة

ألطأردتإذاواحد.إلأصايحلا؟صايح

ته:فقالن18.بالوصايا"فآعمللاالحياةتدخل

لا،تقتل"لا:يسوع3فقاوصايا؟""أفي

91:18؟لا02:12-16؟رجخر91:

:16-25.هتث

أص/يم91،بالزورتشقذلا،شسرقلا،تردز

ر!بيئلماقريتلثأج!ث،وأئلثأباك

تفسكث*".

الوصنايابهذ؟))غحلت:ال!ثماب"تهفقاك02

"!!ا:لاسيسوعأجاته21؟"تعوزنيفاكئها،

ما01ؤفي9نآذقث،كايلأ"تكونأنأردت

لكصفيكون،الفقرافىعلىثقتهوؤرعئميكه

،إأثمغنيوتعاز،الح!ماوابفي

مفئالكلامهذاالمث!ا!وس!يئ فلما22

جمرةأموالأيمللثكانلأنةحزيئا

أقىذاالحقخ:لتلادذهغ"ك-23 "-بسوصاوما

قلكوتتدخلأنالغنبئعلىيصدب:لكم

فيالجتلىمرور:لكمأقو3بل24.السحماوالت

تلكولقالغنيدخوليينأسقل.الإبرةثقب

((.الله

كادالكلامهذاينكثيراالئلاميذفتعخ!ت25

فنظر26؟!إذأ،تخلمنأنيميهنه"قن:وقالوا

ممكنغيرشيء"هذا:لهموقاذتسوعإتييم

كاا،!مميهنشي،فكلالئ!جمندأمما،الئاعيىعنذ

كلتركانحن"ها:بطرصىلهوقال2

تصيئنا؟"يكون!اذا،رتبغناذ9شى

مى:لكمأقولا"الحق:يسوعقأجال!28

جمئذمجلإهكرشيىعلالإفسالز-أبنجقسن

تبعولباتذينأنتمتجيسونشي:،كلتجديد

الاثنيإسراثيلغشاثرلتدينواغرشئاعشترآئنيعلى

صثأا.أت--كص.ه4كل92-ة
ي؟ءحوهوبيولا،لرصبهلعر.

-?5ء،9??
،اوائا،اواما،اوابنا:،ا.وخغولانخ!اخواب

.48:!ق:كاملأنكونأن:21

.7:14داق:الإنانابنجلىمى:28



91متى

الحياةوترثصسعضيئةتناذ،أحميأجل

آيخرين،تصيرونالأؤلينمقكئير03.الأبد"لة

أولين.تصيرونالآخيرينوين

الكرمفطالعفالمثل

صايخمبكضثلالسمماواب)افملكوث52

يكريإ.عضالآلتسئتأجرالقخرمغخرخكريم

وأزستهماليوملطدينارعلىالعماليمغفاتفق2

كا

،التاليعيما"السحاعيمانحؤخرخ!ثم3كرييما.إلى

بطالين.السماخةفيوايفينآخرينعفالافرأى

كرمي،إلىأبضاأنئثماذهبوا:لفمفقاك4

وخرقيفذهبوا.5،لكمتحقماعط!يكموسا4

وعيل،الئايثإالئاعةمخؤثه!،الظهرمخوأيضا

5،مسماالخاممئةنحووخرقي6.نفسمهالدمئيء

لهم:فقاك،هناكواقفينآخرينعفالافقتى

قالوا7؟بطالينالنهايىكلهناواقفينلكمما

أنتماؤهبوا:لهمقاكأحا.آستاتجرناماةته

بهرمي.إلي.-أبضا

الكرمصاجب3قا3،المساجاءولما8

صء!رو،

لهموادغكلهمالعفاكادعلوكييإ:

إلىتضلحتىبالآخيرينمبتدئا،أجوزفم

الخايسيمافيآشاجزفمائذين5فجا9.الأولين

جاعفلما09.دينازامنفمواحل!وأخذكل7مسا

فأخذوا،ريادةسيأخذونأنهمطثوا،الأولون

أ؟وكانوا.ينهمواحدلكلديناراأيضحاهثم

،الكرمصاجبعلىتتذمرونوفئمتاخذوته

ساغةكملواالآخررون2هوص:فيقولون12

الظهر؟.الثالثة:حرفئاأصباخا(.الناصعةة0203

التاصعة.:حرفما.الظى)بعدالئاثة.ألادسة:حرئيا

5!م.-"!حلملآ25و

ثقلآحتمفنااتذينتحنبنافساؤئتهم،واحدة

و)حد)صالكرمصاح!فأجالت3!0وحرةالنهار

آتقفمتأما.خملمتلثماأنا،صديتييا؟شهم

فهذا.وآنصر!ثخفلثخذا4؟دينايىعلىمغلث

يثقلت،اعطتهانارياالآيخرفيجاءائذي

كل،-ء+هوء

اريد؟كيفمايمالياتصرتانليتجوزاقا15

؟"كأيمأنالأنيحسودأنتأم

الآيخرونيصير"هكذا:تسويخ6؟وقاك

.،بنآيخروالأؤلون،أولين

وقيامتهبموتهتالثةمرةينبئي!غ

31-34(:18لوتا32-34،:01)مرت!

صء44

فاخذ،اورشليمإلىصاعذايسوغوكان17

فيلهموقاك،آنمرادعلىعشترالأثنيالتلاميذ

كل،صص

اورشليتم،إلىصاجمدونفحن"ها18:الطريتي

ومعليالكهتةضإءرؤساإلىالإنسالبآبنوست!سلم

إلىويسلموته"91بالمولبعقييمافتحكون،المثريع!

ومجيدونهبهفتسثهزئون2،الغرباأيدي

."يقوئمالئال!ثصاليومل!،وتصيبوتهلم

وبوحنايعقوبأمطلب

15:35-45()مرقى

أبتيوبوحئاتعقولتألمإتي!-حاة02 !و.

منهتطل!بلهوصخدتآبناها،ومعهازبدي

قاتت:؟"تريدين))ماذا:لهافقاك021حاجة

يمييلثعنواحا،هذالبآبناكبتجيحنأن"ئر

إ.تئلكيلثفيشتماللثغنوواحا

هاثجبرنجالبلا"%نتما2!

اتتيالكأيتبثيرباألأأتفدرال!تطلبايأ.

عئرة.الحادية:حرفيا.الظه!،)بعدالخامة



25متى36

"*صص

لفما:فقاذ23إ-"))نقلإفي:لهتالاي!اشبيرئهإ؟لا

غنالحلوص!وأما،كأسيست!ثرباني4"نعم

لأىنه،اعطتهأنلييحقفلاضماليوعنيميني

*".أييلهمهيأة2لفذين

علىغصبوا،الق!ثترةالتلاميذسمعولما

لهم:وقاكإتييمات!وعفدعاهئم!2.الأخؤين

وأن،تسودوتهاصالامم2رؤساأن+"تعلمون

هذايكنفلا26عقها،يتسلطونغظماءها

فيكم،غظيفايكونأنأراذقنلل.فيكم

الأؤكيكونأنأرادوقن027خادممالكمففيكن

آبنهكذا28غ!بذا؟لكمفقيكن،فيكم

ليخلإمهمبل،الئاس!لتخدم!"لا2جاالإنسال!

،".منهمكثيرابحياتإويفدي

أعميينيشنييسوع

35-43(:18لوتا46-52،:01)مرقس

ءت،اص"92

تيغتاريحا،ينخارجولىهموبينما

جالالبأعمياتستيغ03.كبيرةجموعتسوغ

،هناكينيمريسوغألى"الالريتيجا!على

آبنياإ،سماياإرحمنا)ا:تصيحالبفأخذا

"!داوذ

لكنهمالتسكا.المجموعفآنتقرثهما31

آبنيا،س!ايا،"اررحفنا-:أعلىبصوتصاحا

لفما:وقاكونادافماتسوغفوقص32!"داود

"أن:أجابا33؟"لكماأعقلأنتريدال!"ماذا

عقيهماتسوغفأشفق34"!ستايا،أعئتناتفتغ

.12:2قأع:23

.2:6أتم؟28ت26ق:28

:الزيتونجبل،فاجي:.بيت2101

ا!.:11صرج

صاحبه.أو:،الربأو:.السيد:3

21و

وتبعالم.الحماليقيفأبعرا،أع!تهماولقسن

أوردث!ليميلىخليسوع

بوحنا؟28-99،45لوقاأ،ا-اة11)مرقى

12)12-91:

إلىوؤضلوااوزشليتمينقربواوفآ21

تسوعأرستل،الزيثودطجتلجمند"فاجيتيمب

إلى"اذهبا:لهما2وقا2،تلاميذهينآثنيز

مربوطةأتائاتجداأمامكما،ائتيالقري!

إلئ.يهماوجيئافحلارباطهما،وخح!ثمهاتعها

"الس!اه:فأجيبا،شيئاأحدلكماقالوإن3

،.01((-الحاليفيوسئعبذفما،إتيهمائحتافي

النبني:قاكمايتيئمهذاوكان

:ص!هيونلايت!لوا"قه5

إتيلثقابئمتيكلثهؤها

أتالؤعلىرايهحاوديعا

ي!.أتالإ*آبز6وتجحسي

قسوعيهأمرهماماوقغلااليلميذال!فذقحت

عقيهماوضحعاثم،والخحتنيىبالأتال!وجاءا7

مقكئيروبع!ط8.يسوعفركحبتوبثهما،

آخرونوقطغ،الطريتيعلىثياتفمالئايي

وكاتب9."الالريتئبهاوقرشواالمثمجرأغصان

تهيف:تتتعهوائتيتسوغتتقامائتيالحموع

الزلت!يآسمصالا-لىتباركاداودلآبن"القخا

!!"العلىفيالمجا

.9ة9زك5:

13.ة9مل2قت8

أوصنا:الأصلق.المجد25-118:260مزق:9

للتحيةاستعحلتثجخلصنا.:معناهاعريئكلمةوهي

،،ص"،والهاف



21متى

المدينةضخباورشليتمتسوعدخلولضا01

ص"لهه

فأجاتب11هذا؟""تن:وسال!ثكلها

ناصر؟منتسوعالئبيهؤ)اهذا:الحموع

".الجليل

افيكلمنالباعةيطرديسوع

يوحنا،45-91:48لرقأ،15-11:91)مرض

2:)13-22

اتذينجميغوطردالقيكلتسوعودخل12

الضيمارفهمناضذفملبفيإ،وتشترونببيعون

فيلاجا:لهموتاك13،الخ!مامباغهومقاجمذ

تجغلئموةوأنتمالضلا؟،تيتتيتي:اليهتالب

"!*لصوصيمغازة

القيكلفيو!والغميانالعرجإتيهوجما!14

ومعلموالكهتةض2رؤسافغضت15.ف!ث!فاهم

ضتقها،التىالمغجزابزاواجمنذماالثمريعيما

لآبني"المجذ:القيكلفيالأولابهتالثوغاطهم

هولاء؟"يقولمما"أتسمع:ته16!قالوا"!داود

ين:الآيةهذ؟ترأتمأتما،"نعم:فأجاتهم

كلامأخرختوالأطفاليالضغايىأفوا؟

إلىالمدينيماينوخرقيتركه!مثم17؟"الحمدئ

ف!يها.وباتغنياتيب

الئينش!جرةبلعنيس!غ

(42-02و41-11:21ا)مرقى

ص،الصباحفيالمدينيماإلىراجعهؤوتيتما

علزآهاييؤشتجر؟قجاء%لى91صبالجوعأخ!ن

ففاك.الؤرقيغيرعق!يهاوتجذفا،الالريتيجايمب

فيالتينةفتبستمبإ"الأبلإإلىتثميري"لن:لها

.7:11ار؟7؟56اشق:39

القدبمة.البونانيةالسبعينيةالزجمةحب83:مز:16

لي.الحا

:وقالوافتعخبوا،جرىمماالئلاميذورأى02

فأجاتهم21؟((الحاليفيالئينةتب!ب"كي!

ولاتؤمنونلوكنئم:لكمأقو3"الحق:تسو!

بللا،فعلتمثلماالئينيمابهأش؟تفعفتم،تشكون

فيوآنطرغقئم:الجتليهذافلتمإذاكنتم

ظلبوتهشي؟فكل22.ذللثلكميكون،البحر

((.تضالوته،بإيمالؤتصلونوأنتم

ليسوعالمعطاةالسلطة

ا-8(:02لوتا27-33،:11)مرتى

يعلم،هووبينما.الهيكليص!وعودخل23

ته:وقالواالمثئدبوشئيوخالكهتيما2روساإتييما2جا

أعطاكوتن؟الأعماكهذهتعقلس!لطهأبأيه

؟"المم!لطةهذ؟

سئؤالأأسأفى"وأنا:تسوغفأجاتفم24

بأييمالكمقفت،عنهأتجئتمونيإنواحذا،

يمليوحناأينين25:الأعماكهذ؟أعقلسملطة

؟((الئاصيىينأئمالس!ماءينالقعمو؟بيما؟سئلطة

التإ،ينقلنا"إن:أنفممييمفيفقالوا

ينقلناوإن26؟بهآمتتممافيماذا:يجيبنا

تعاونكلهيملأنهم،ال!ث!دبئتخادت،الئاسي

نعرلت((."لا:تسوغفأجابوا27نبيا((0يوحئا

أعملس!لطبمابأيهلكمأتو،لاإوأنا:لهمفقاك

."الأعماكهذ؟

الإبنيزمثل

ير.جلكان؟رأيكملامما:يسو!وتاك28

آبني"يا:لىوقاكالأوليإلى2فجا.آبنالب

.3:6رخأليوحناأينمن:25



21متى38

لا:فأجابه92.كرميفيوآعقلاليوتماذقب

ص.الكرمإلىوذهمبجؤصبعدندمولك!نه.أريا

ينطقمهماينهوطتمتالآخرالابنيإلىوجاء03

وليهئه!ستدييا،ذاهثأنا:فأجاتة،الأؤلي

:قالواأبيإ؟"إرادةعيئفأبهما31.ذقمتما

لكم:أقولالحق)1:يسوعلهمفقال.3!ا"الأو

ملكوبإلىيسبقونكموالزوافيالضرائبجباو

طريقسايكاولالمعمدانيوحناكمجا32.الله

الضرائبجباةبهوآمنفيآمنتمفاالخق

تعذولوندمتمفا،ذللثرأيتموأنتم.واكوأني

رو،

لا.بهفتومنواحيؤ

الكرأمينمثل

9-91(:02لوتا،ا-12:)مرقسى+12

كرما،رجلغرس:آخرمتلآ"إسمعوا

إلىوستلقهبرجاوتنىءقضرةفيهوحفرفسيحه

يومجاةفلما34وسافر.الكرامينبعفي

ثقرة.ليأخذواإليهمخذقةأرستل،المطافي

واحااوض!ربواخدمهالكرامونفأسملث"3

فأرستل36.الآخروزجموا،غيرةوقتلوا،منهم

ينعدداأكثرغيرهمخدماصالكرمصاجمب

وفي37.بالأؤلينفعلوهمابيمففعلوا،الأؤلين

أبني.ستتهابون:وقاكأبتهإتيهيمأرسلالأمرآخير

تيتهم:مافيقالواالآبنالكرامونرأىفلما38

!رأثه!ونأخذتقتلهتعاتؤا!الوارثهوها

وقتلوة.الكرمخايىجصفيورمؤةفأمسكوة93

بهؤلاءالكرتمصصاجثيفغللهاذا04

للتوضيح.مناأضيفت:المحمدان:32

.-2أ:5اشق:معصرة:!هم

22و

"تقتل:تهقالوا41رجوجمإ؟أجنذالكرامبن

ءصءلم

كرامينإلىالكرمويسلمقتلاالاشرارهولاء

حيييما".فيالثمريعطؤدهآخرين

الكشبفيترأتم"أتا:تسوعلهمفقاك42

صازالبئاؤونزفقمهائذيالحخر:المقذسيما

فياالزب!،صتغهمماهذاالراوئيما؟رأش

إءلفعحب

ملكوتهاللهسيأخذ:لكمأقوللذيلث43

قن"4يثمر.تجعلهشعبإلىويسلمهجمنكم

هذاوخ!وقن.تقمصتمالخخرهذاعلىو!

".ستحقةعقييماالحخر

والفريس!وقالكهنهرؤسالمس!معفلفا45

هذاقاكأنةقهموا،تسوغينالضثلينيهذيني

ولبهنفم،ئمسكوةأنفأرادوا046عتيهمالكلاتم

ا.تبئاتعاوتةكانوالأنهمالخموعصينخافوا

الملكو!ةمثل

24(-14:15الوقا

الخموجضخاطيماإلىتسوغوعاد22

ال!ماوابظكوت2"يشبه:فقاك،بالأمثالي

خذقهفأرسئل3.آبيهعرسفيوليقةأقاتمقيكا

نأفزقضواالؤليقيما،إلىالقدغؤبنتستذعي

ليقولواآخرينخلأمافأرسمل4يجيثوا.

أقاريوذتحثوليتتىأعدذت:للمدعوين

إلىفتعاتؤا،شي:كلوه!أتالصسقنةوكجولي

خرخقنفمنهمتهاؤنوا،ولكنهم5إ/العرصي

.22-891:23مز.42



مز،2

يجازته،إلىذقتتنوجمنهمحقلإ،إلى

وئئلوفم.وشمتموهمخذتةأمسكواوالآخرون6

هؤلاءفأهقلث،خنودةوأرستلالخأفغضت7

لخدمه:قاكثثم8.مديتنغوأحرد!القتلة

مستحفين،كيرالقدعؤينولكنمهيأةالؤ!ة

"ء
فآ.9

الوليضهإلىوادعواالطرقيتفارقيإلىحرجوا

المث!وارجإلىالخذئمفخرخا".تجدوتةقنكل

وصايحين،أتشرارميئوتجدواتنوتجقعوا

بالمدغوين.الغرعيىقاغةفآمتلألث

وخد،الماعؤينلترىالقللثدخلفلماا

كي!أ2:تهفقاك.العريييالتيلبس!لارجلا

تلتس!لاوأنمت،ضدقييا،هناإلىدلخت

المللثفقاك13.الرجلفسك!ت؟العرسثيالت

جاخاليوآطرحوةويىجقي!تذييماآربطواةللخدم

الأسنالز.وضر!ط2البكافهناكال!مصفي

المختارونوأتا،كثيرونالمذعوينالأن4

لقليلون""

القيصرإلىابزيةد!ى

(62-02:02لوقا،71-21:31امرقى)

كي!وتثماؤرواالقريسيون.وذقب

تعض!إتي!افأرسلوا6.يكيئهتسوخئصيكون

"ياةلهيقولون!الهيرودسسينوبعفىتلاميذهم

طرجمقيالخقتعلم،صادقأنثثنعرت،مغلم

ققاتمتراعيلالالمثبأحد،ئباليولا،اقي

نألناأيجل؟رأيلثما:لنافقل17.الناييى

لا؟داأمالقيصرإلىالجرتة2ند

"يا:لهمفقاذ،مكرهمتصوعفعرت18

.خ3:6مررخ:الهيرودسيين:22016

.23:8أعق؟القياهةينكرونة23

93

أرفي11؟تحرجوفاأنتحاليلونيماذا!مراؤون

لهم:فقاك02.دينارافناولوة"!الجزيهتقذ

قالوا:21؟"الاسموهذاالضوزةهذ؟"لمن

إلى،إدا،دإدتعوا:لفمنقاك،إ"يلقيضر

إ((لتهمااللهوإلىللقيضر،ماالقيصر

وتضؤا.وتركوة،!ممعوةيمافتغجبرا22

الأموات!يامة

4(27-هت02لوتا18-27،؟122)مرض

تعضىتسوعإلىجاءصاليومذيلثوفي3

الميائة"،ينكيرونائذينوهم،الصذوقتين

ماتإن:موسىقال،معلم24"يا:لوةوط

ليقيمأمرأتهأخوةفلتتزوفي،لهوتذلارجل

إخؤ،سبعةجمنذناوكان25*.لأخيهتسلأ

آمرأتهفترك،تسلغيرينومماتالأولافتزؤخ

الس!اج،حئىوالثآيثالئانيوجمثلة26لأخيإ.

فلأقي28.جميعاتعدهمينالمرأةممات!بثم

كانتلأنها؟القيامةفيزوجةتكونمنهمواحد

جميغا".لهم

ضلالي،في"أنتم:تسوعفأجاتهمص92

الله.وئدزةالمكذسةالكئتتجغلونلأنكم

يثليكونونبل،تتزاؤجونلاالمياقهفني03

أقما،الأموابقياتةوأئا31.ال!ماءفيملاثكيما

وإلة،إبراهيغإلةأنا32:لكماطةتاكمائمأقر

أموالت،إلةألتهكانوما؟يعقودتوإلة،إسحق

."أحيا:ل!إلةبل

منفتغخموا،الكلاتمهذاالشمووص-33
..ع.وسج

قعليمإ-

5-6.:25نثرج24:

6-15.:3خر32:



23و22متى"!ا

العظمىالوصية

25-28(ة01لوقا12:28-34،)مرقس

أسكستتسوغأنالقريسئونوغيئ34

واحامسأته35معا.فأجتمعوا،الضاوقئين

ليحرجه:المث!ريعإ،غلماءينوهؤ،ينهم

الشريعيما؟((فيوجميةأعظمهيها،معفم36"يا

بكلإلقلثالرلت"أجمب:تسوعكلافأجماته

غمللث!.وبكل،نفس!كوبكل،فلبلث

والوضئة093والغظمىالأولىالوصحةهيئهذ؟38

خاجمثلماقريسكأجمثيثلها":الثايية

ال!ث!ريعةتقوئمالوصيتينهاتينعلى04.نفس!لث

صء-!!

دا.الانبياء!وتعاليمكلها

وفىاوفىالمسيح

،44!41-:02لوتا،35-12:37)مرض

سأتفممجتمعونالقربسبونوتيتما41

مىابنالقسيحص؟فيقوكم42"ما:يسوع

لهم:قاك43إ"داوذ"ابن:تهقالواهؤ؟"

تقولوهؤ،ر"با"داودتدعووكي!،."إذا

يرتي:الرب!تاك44:الروخ!صينيؤخيء

تحتك2أعداأجعلخىيمينيعناجيس

زئا،القسيغتدعوداودكانفإذ)045!قذقئلث

؟"آبنهالتسجحيكونفكي!

تجرأولا،بكيقيمايجيمهأنأحاقدزفا46

6:ه.+:لا

.18ت91لا.بأهميننها:أو.مثلها:93

خ!.ا3:9رورخ:04

اليهيودانتظرهالذيالمغلقب:داودابن:كا

لداوداتهوعدإلىاللفهذايود.ليسوعالمعاصرون

12-16(.ة7صم)2ناثانالنيبواسطة

.ا:011مز:44

5.ثتيغنتيأتةأنصاليومذيلثينأحا

والفريسيينال!ئريعةمعلميمنيحذريسوع

37-52،:11لوتا!38-12:45)مرذ!

02:)45-47

وتلاميذة،الحموعيسوعوخاط!23

كرمتئعلىوالقريعس!ونال!ثمريعيما"معفمو:قاك2

كمتقولوتهماكلفآفغلوا3،جالسون"موسى

أعماي!م،جمثلتعملوالاوليهن،يهوآعقلوا

أحمالأتحزمون4:تفعلونولاتقولونلأنفم

الئاس!أكتابعلىوئفقوت!االخثيشاقةتقيقة

خفلها.علىتعينهمإضتعايحتركونلاولكنهم

الناس!إ:ييشاهدهمإلاغملاتدقلونلاوهئم5

حباهيمعلعريضحةغصايتهم"تجقلون

ثابهم،أطرالتويطؤلون،وسواعدهم

ومكانصالولائمفيال!ث!ردتمقاجمدويححون6

الأسواقي،فيوالئجئاب7المجايمفيالضداز؟

فلاأنتمأئا8.معلميا:الئاستذعؤهموأن

لائ!سم،ئعئئميا:أحديذغوكمبأنتسمحوا

تذعواولا9واحا.ئعفئمولكمإخؤةكلكم

واحذاأئالكملأن،أباناياالأرضيىعلىأحذا

بأنتقحواولا01.الئماوىالآل!هؤ

واحااسئدالكملأن،ستايا؟أحدتذصكم

المعطاةالرحميةاللطةإلىرمز:!وسىكرمى!2302

ونطببقها.الثريةشليمعلىللصوكلبن

مقاطعشضمنصغيرةعلبةتحوىالعصابة:صاثبهم:5

4-9،:6تث؟ا-16ة13)خرالثريحةمنمه!ة

خيطبهايحلق.الهدبأوالأطراف1320-ا:11

.الرببوصاياالمؤمنيذكربنضجي

.3841-:15عدرج
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وبالتهيهتحيمتبالقيكابتحيفوائذتي21لكها.خابئاأكتركموليكن11.القسيغههكأ

يحيفبال!حسماءيحيفوالذب22:فيإالمماكننفم!مهتخمض!ومن،ينخمض!نف!مهير2فحن12

عقييما؟وبالجالسيالتهبغرشيى.يرتمغ

والفريسمونال!ث!ريع!مغلييالحمالؤبل23والفريسيونالعثئريعهضعلمييالكمصالويل13

والضعترالئغغعصينالعثثرتعطون!المراؤونوجورفيال!ئماواتصلكبرتتغيقون!المراؤون

فيماأهمتهملولىولكنكم9،والكمويىمتتركونولا،تدخلونأنتمفلا،الثاس

ماوهذا،والضدنوالرحمةالغدك:الث!ريعه!.تدخلونالذاخلين

ألىدونمقبهتعملواأنعقيكميج!كانالمثئريعةمعفميياليهبمالويلأ11

تضفون!العمبانالقادةأيها24.ذاكتهملواالأرايلبيوتتأكلون!ايفراؤويطوالقيريسيتون

الجضلتبتلعونولكئكما،التعوضةمقالماة-تايع!لإةنجطيلونأت!صمقيتظهيرون!أنئئم

وا(فريسيونال!ثثريع!معلييالكمالويل4.02بمالجقالبأشذ

سءصوءصل!ص-برء-*---------

وال!حنطالكأسظاهرتطهرون!المراؤودتأفريسيونواالثريعيمامغلمييااالويل15

بالئهبعقييماحضلتميهاممتيىولاطنهماواحدالتكمجبوأوالتزالبحرتقطعون!المراؤون

أولأطفر!الأعمىالفريسيأئها26.والطفعصيستحتئتجعفتموة،نخحتمفإذا،"بيانيكمإلى

طاهرا.يثلهالطاهرمصير،الوعاءباطن!تستحفونأنتمماضعفجهنتم

والقريمتونال!ئئريعةمقفمييالكمالويل27:تقولون!العميانالقادةأيهالكمالويل16

ظاهرها،4مالمب!ضةكالقبويىأنتمااالمراؤونقنولكن،بسمييهايتزلا!الهيكلحلف!ن

وبكلالموتىصبعظامممتلىوباطنهاجميلفائما17بتمييإ.تلتزمالهيكلبذهبحل!

للنام!تظهرون،كذيلثوأنتما28.فسادأمصالذه!؟العميان4الحقاأيها،أعظم

وشتز.ربا:كلهوباطنكمصالحينقن:وتقولون18؟الذهتتاشاتديالقيكل

والقريسيونالش!ريعيمامغفمييالكمالؤيل92منوليهن،بيميييمايلتزملابالقذبحصحت!

مداينرترتنونالأنبياءفبوزتثنون!المراؤون.بحميييمابلتزمالمذتحصعلىائذيبالقربال!خلفت

آبائنا،رتنيفيجمشنالو:وتقولون"3،الأتقياءأمالقربان؟العميانأيها،أعظمفأيما91

الأنبيافى.د!صستفلثفيشاركناهملماأنترؤنأما02الفربان؟يقذشائذيالقذبغ

قتلواائذين2أبنانكمبأأنفيهمعلىفتشهدون؟3تعليهماوبكليهتحيفبالمذتحصتحلفاتذي

القدممةالم!و--!طاتتردل!إلآ4هذه:14

41.:12مررج

الإيماندخلوثني؟دخيلأ:أو.ديانتكمإلىواحد:15

ا!تان.بواسطةال!ودى

؟2703لارج:والكونالصعز2النعغ:23

لئلابالكلىتطلالقبوركانت.المبيضةأالقبور274

فيتنجس.أحداليلفييلمسها



24و23مى42

آباوكم.يهبدامماأشمفتمموا232.الأنبيا

كيمت!الأفايأولأذالحئاثأيها33

سا"رسيللذللث34؟جهنمجمقالبينستهربون

قنفمن!يم،ومعقمينوحكماء2أنبياإليكيم

فيتجيدونتنوجمنهموتصيبون،تقتلون

مدينة،إلىمدينةم!نوتطاردونمجامعكم

مدكلم!فلثعلىالعقالثبكمينزكحئى35

الضذبتيهاببلءدمين،الأرضيىعلىبرى:به

ببنقتلتموةآئذيبرخئاي!بنيزكرثادمإلى

هذا:لكمأقوذالحق36التإ.وتيبالقذبحص

يرم!،

الجيل!هذاعلىستقعكله

لأووشليميسوعمحبة

34-35(:13الونا

صصءكل،"،4

الانبيا2قايلةيا!اورشليم،37"اورشليم

نأأزدثقز؟كبمإتيها.الفرستلينوراحمة

نراخهاالذجاجةتجغجمثلما،أبنا-فيأجضغ

تيتكمهؤوها38.أردتمفا،جناخثهاتحت

إلاترؤنيلن:لكمأقو0933خرابالكيمتزوك

."!الرلتبآسمصالآقيتبازك:تهيفونيوتم

ا!كلبخوابينبئيساغ

21:ه-6(لوقاإ-13،2:)مرتى

هؤوتيتما.القيكلىمقتصوص!وخرص!24

إلىنظرةيوجهونتلاميذةإتييماذنا،عنهتبتجا

!ع!ص"-

كله؟هذا"اترون:ل!مفقاك2.الهيكلابيية

علىحخرلهنايتركلن:لكمأقولالحق

هاببل:،ح24-27:25رج:برىءرمكل35:

برخيا:بنزكريا؟4:8تكرج

.02-2:22لحأخ2رج

روكل!

((.كلهيهذمبل،حجؤ

والاضطهادالاضكلاب

7-91(ة21لوتا،3-13:13)مرتس

الزيتودبء،جتلفيجالس!قسوعوتبتما3

تحذبثمتى"أخبرنا:أنمرادعلىتلايذةسأتة

وآ!ضاسءلج!علاتةهيئوما،الخرالبهذا

"؟هرالذ

ئضللئييئاإإنتيهوا:تسوغفأجاتفم4

منتحلينالئايرينكثيرستجي"5أحذ.

وتخدعون!القسيحهؤأنا:فيقولوذ،آحمي

بالحرولبوستس!معون6.الناسمنكثيرا

لافهذا.تفرعواأنفإئاكم،الحروبويأخبايى

ستقونم7.الآيخرةهيئتكونلاولكنها،يتهبد

3،!ر!

وتحدىث،مملكةعلىوتملكتة،ام!علىأمة

كلهوهذا8جمؤ.أمايهنفيورلارلمجاعات

.صالأوجاعتدة

الغذالبإلىيسلموبممالؤتحبذيلثوفي9

أجلمن-الأممجميعوتبغضحكم.ويقتلوبمم

التاش،يينكيرالإيمالقعنويرتايرء001آسي

الآخز.وإحاهمويبجف!تعضابعضهموتخون

كثيراويضفلونكثيرونكذابونانبياةوتظقر"

فيالمحطفتبرد،الفسادوتعم12.الناسيىين

تخلم!.النهاتإإلىتثس!ثوقن13.القلولبأكئر

الت!قلكوبب!ث!ارةتعقئبعذماالئهاية2ؤتجي"ا

قيم1اجمندليشهادةكلإ،صالعالمفيهذ؟
وءص"

مر
كلها.

26.ة118مز:الربباممالا-لماتبارك93:

.إخ:11مررج:الزيتونجبل:203!ا

ح.9:42مررج.ويقطيعزأوو-وتد.ة01



متى4

العظيمالخراب

24(-25ة21لوتا،-1423؟13)مرضا

تكلتماثتي"الخرالب"تجاستةزأيتم"فإذا5

المقدسيىالمكالبفيقائمةدانيا،الئبيئعقيها

إلىقفتهردث16،القارى4("أيهاهذا)إفقثم

علىكانوتن17.اليهوبليمافيكانتنالمجبالي

حوإئحه.التيحتينييأخذتنزذفلا،ال!مطحص

توته.لتأخذترجغفلاالخفلفيكانوتن18

.الأئامتللثفيوالفرصعاتيلخبالىالؤيل9

فىء-صلم

فياوالشناءفيهزبكميكونيئلأضلوا!2

مانكبةالوقمبذللثفيفستتنزلا21.الممئبب

ولن،صاليومإلىالعالمصتدءئنذجمثفهاحذلث

الأتاميللثجعلاللهأنولولأ22تحذلث!.

ينوليهنالبشتر.ينأحاتجالما،قصيرة

.قصيرةالأتامتللتجغلآختارهمائذينأجل

وأ،هناالقسيحهؤها:أحالكمقاكفإذا23

ضمتحا2فستظهر24،تصاقوةفلا!هناكهوها

الآيالبتصنعون،كذابون2وأنبيادخالون

حئى،أمكنإن،ليضسئلواالغظيمةوالغجاثت

كل"،ءاء-

فإن26.انذركماناها25.اللهاختارهمالذين

إلىتخرجوافلا!البريهفيهؤها:لكمقالوا

فلا!البجوبدايخلفيهؤهاأو،هناك

يثليكوذالإنسال!آبنيمجيءلأن27،ئصاقوا

فيويضيلمالم!ثرقيمينيلقعاتذيالترقي

النسور.تجتيغالجيقةتكونوخيمث28.المغرلب

.11"27،11:31،21ة9دا:15

.\:12داقة21

؟32:7حز!1،34:4؟:13اشق:92

001،304هلة

43

الإنسانابنمجيء

25-28(:21لوقا24-27،:13)مرقس

،الأئاميللثمصائمبمتعدالحالي92"وفي

الثخوموتتساقط.الققرئضيةولاال!ث!سمىئظيم

وتظقر003الس!ماء!قؤاتوتتزعزع،السمماءين

ال!ح!ماء،فيالإنممافيآبنعلامةالحييذلل!في

الناس!ويرى،الأرض!قبائلج!مجفتنتحب

جمرةكلفي2الستماصتحالبعلىآتياالإنسالبأبن

غظييمببوقيملائكتهفيرشل31!.وجلالي

ليجقعواالأرجصصالرياححهاتإلىالفودت

.أ(تصاها!إلىال!ئماوابأقصىينمختارييما

القينةعبرة

2:92-33(الوقا13:28-31،)مرض

أغصانهالان!ثإذا:جمبرةالتينيمامقخذوا32

وكذيلث!3.قري!ثالصي!أدبمعيمئم،وأوزقث

ير،صصمع!،ء

قريمبهالوتحتانفاعلموا،كلةهذارابتمإدا

ينقصيئلن:لكد،اقو4الحق34.الأبوالبعلى

السمما2!3كله.هذاييمحثىالجيلهذا

يزول!.لنوكلاميتزولانيوالأرض

ائماللىالسهر

،03-17:26لوتا،37-32؟13)مرقس

21:93-04)

فلاالس!اعةبيتلل!اليوبماما36

الآبن،ولاإل!ي!ماوإصطملإئيهةلإأجيما،بعريهما

!إنوحأئامفيحدث+وكما.وحدةالآصثإلا

35.71:13:د

.2001زك!09أنح؟4:هـ3تثق31:

تريب.الإنسانابن،بدبلةترجحة.القربالوئت:ليم



؟داص!--.*25و24متى44

الإنسالب.أبنمجيبجمنذتحاثفكذ!ث

الطوفانسمتقحبائتيالأئامفيالئام!كان3

دخليومإلىوتتزاؤتجونآ،وتشزبونيأكلون

حتى،شيئاينتطرونكانواوما093*الفللثنوح

تحاثوهكذا.كفهمفأغرقهمالطوفان2جا

زجلالقفيكون.":الإنسالإ"آبنيضجيءجمنذ

الآخر.ويتركأحافمافيؤخذ،الحقلي

فتؤخذ،الالحنحخرعلىآمرأتالبوتكون41

2ولم،

.الاخرىوتتركإحداهما

يومأيتعرفونلالأنكمفأسهروا،42

الوال!جمبرل!أنوآعلموا43.ربكم2تجي

اللص!،2تجيالليلينساغهائهفيكردت

أيضاأنتمفكونوا44،صتيتهتنقبتركهومالستهر

ساعبمافي2يجيالإنسالزآبنلأن،آسيعدادعلى

تتتطيروتها.لا

الأمبنالخادممثل

41-48(:42االوتا

اتذيالعايلالأمينالخادمهؤ"فمن

فيطعاقفمخدقةئعطيئأنسئذوإتييماأكل

سحاةتجذة)ثذيالخابمصلذلكهنيئا46؟حييإ

أقوذالحق47هذا.يققل!يقوع!غوديهجمنذ

إذاأما48أ!اإلإ.جميغإتي!يويهلإئه:لكيم

ستتأخر:تفسييمافيوقالشيريراالخادمهذاكان

وتشرل!كليأوتهيىفال!تضروأخذ94،سمدي

لايومءفطسئاةفترجع05،السكيرينمغ

تمزيقا!فيمرقه51،تعرفهالاوساع!تنتطرة

.7:6-6:4ر!تك:38

.7-24ة7تك:93

ا!.،وهأك.المنايخقينمغمصيزةوتجعل

الأسنالب.وصريص

العذاوىهل

كشزالسئماوابتلكوتو"وئثبة25

!!اءوخرجنتصابيحهنحمفنغذارى

جاهلانئخصنهنوكان2العريص!.

هلاتلم2الجانخضلب3.عايلابوخص!ى

4"وأماريتاءمعهنأخذنوما،مصابيحهن

قيريئاتصابيجهنمغفأخذن،العا!لات

ونمق.جحيعافنعسن،العريسوأبطا05ليعا

جاء:الثيخغلاالليليصصوجمنلأ

الغذارىفقاضب7!يلقاييمافآخرخن،القري!ى

تصابيحهن.وهيأنالغ!ثئر

منأعطيتنا:يلعايلابالجاهلاتفقاتحب8

فأجات!ب9.تظمىتصابيخنالأن،رثيكن

إلىفأذقئن،ؤلكبنلنايكنيلا!ئما:العايلاث

حاختكن.وآضترينالتثاعين

وضل،لتشترينذاهباث!فنوتيتما01

مكالزإلىالفستجذات"مقةفذ!حث.الغريس!

الباب!.واغلقالعرسيى

خر1االغذارىرجغحبحيؤ"وتعد

فأجاتفن12!لناافتغ،س!ايا،ستذيا:ففلن

أعرفكن.لأأنا:لكنأتولاالحق:العري!ى

اليومفون!لالأنجيه!،اذافاصبهيريرا13

السئاعةول!

.ح91:ر!6:ينف:43

.يطردهيعزلهأخرىترجماتةيمزقه:51
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الوزناتمثل

11-27(:91الوتا

أرأدرجلاال!ئماوابظكوت"ا"ويشيه

أكل5،أم!والهإليهموشفغخدمهوفدعا،المتفر

الأؤكنأعطىطاييما.تذيىعلىينهمواحل!

ورتتين،والثاني،المضيماين"وزنالبخمسى

ائذيفأسرغ16.وسافرواحدةوزتةوالثالث

فريغ،بهاالمتاتجر؟إلىالخمسنالؤرنابأخذ

أخذائذيوكذلك17.ورنالخخمسى

أخذاثذيوأفا18.ورنتينفربحالورتتيؤ،

الأرضيىفيحفرةوحفرمذهت،الواحذةالؤرتة

سئلإ؟.مماكودقن

سئذ-هولأ2رتجغطويلبما،مذةوتعذ91

الؤرناقيأخذأئذيفجاء02.وحاسمتهمالخذم

يا:وقاكتغهاورنابخمسنفذغ،الخمسق

خمسنفخذصؤزنابخمعمنأعطيتني،سئدي

أح!تنمت،:سبذةلهفقال021ريحئهاورنات

-،".صد6

علىايناكنت!الامينالصايحعالخادمايها

نعيتمافىخل:الكثرعلىفستاقمملث،القلي! -4

سئلإك.

يا:فقاك،الؤرنحينيأخذأئذيوجماء22

ورنتينمعهمافخذ،ورتتينيأعطثتني،ستلي

ر*.ءص-
32،ص

ايها،احست:سياةلهفقاكربحتهما.

علىأميئاكن!ت!الأمينالضايغالخا؟م

تعيمأدخل:الكئيرعلىفساقيملث،القليل

سملإك.

:نقاك،الواجذةالؤرنةأخذائذيوجاء2

.ح81:42ر!:الوزنة:أ!.52

لاحي!هتحصد،قاسميارجلأعر!لثسسا،يا

فجفسث.25تبذز،لاحيثوتجخغ،تززغ

هؤوها،الأرضيىفيماطثودفئتفذهبحت

شمريرخادممنلثيا:سئاةفأجابهلم026مالث

وأجصرتروأززعلاحيثأحضاكرفشنياكسلان

ماليتضبئأنعقيكفكان27أبذز،لاحي!ث

يغأسترذةعودتيفيكنتالصيايىفيما،جمند

الؤزنةينهخذوا:لخذمهوقاذ28.الفاثدة

لأن92،الغشثرالؤرنابصاجبإلىوآذقعوها

شيءلاوتنفيفيف!.يزاد،شي:تهكانتن

مالخابوهذا03.لهائذيحىجمنهيؤخذ،ته

-الطلامصفيخايىجااطرحوو،جمنهتفغلاائذيمأ

الأسنالإ.وضريف2البكافهأك

فينةاللىيوم

ومغة!،تجلإ؟افيالإنسالبابنجاتوضتى319

الضجيد،عرشييماعلىيجيس!ملائكييماجميح

فيفرز،الشئعرلبج!غأماقهوتحتمثيا32

الحرا!تالراعيئفرزمثلما،بعصبىعنبعضفم

يميييماغنالجرالتف!جغل33الجداء،عني

عنللذينالميلثويقول034شيمايهعنوالجداء

رثوا،أبيباكهممنياتعاتوا،:يمييه

ص،العاتمإنشاءمنذلكمهيأةائذيالملكوت

ر+رلأب3ه
وغطشث،فاطغمتمونيجدثلي

وعريائا36،ؤئتمونيقآغريئاكنث،فعمتقثشموني

وصتجيئا،رتمونيقر*يفحاوقر،فكستؤتموني

رب،،يا:الضايحونفيجيبه37.إلىفجئتم

غطشانأوفأطغمناك؟جوعانرأيناذمتى
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وأقآويناك؟غريحازأيناكومتى38فستقئناك؟

وأمريضارأيناكومتى93فكسوناك؟عريانا

أقولماالحق:القيلثفيجيبهم04؟فزرناكستجينا

إخوتيمنلواحدهذاغملتمقرةكل:لكم

!كملتموةفلي،الضغايىهؤلاء

إب!تجدواشمايإ:غنيفذينيقولثم41

المهيأ؟الأبلإليماالئايىإلى،ملاعينيا،عني

فاخعث2"لأني:وأعوايهلإبلش!

وكنت43،شقئتموفيفاوكطشت،أطعئتموني

كستؤئموني،فاوغريائا،آؤئتمونيفاغريئا

:هولاء4"فيجي!ه.ززتموبلهاوستج!ناومريضا

غريئا،غطشانأوجوعانرأيناكمتى،رب!ييا

أسثغفناك؟وما،ستجيناأومريضا،عرياناأو

مرهكر%:لكمأقوذالحق:التيلثفئجيئفم

الضغايى،هؤلادإخوقيمقلواحدهذاعيلتمما

الغذالبألى2هوك6"ديذق!ب.عحلتموةمافلي

.1(هالأبديةالح!ياةاإلىوالضالحون،الأبدفي

يسوعكلمحاولة

برحنا1-22،2؟لر!آا-2،:14)مرف!

11!)45-53

هع!

تاز،كلةالكلاتمهذاتسوغأتئمولما26

تعذيقعالمصغ!أن2"تعرفونيتلاميذ؟:

دا.لئصتتالإنسالبآبنيسلموفييما،توميني

الكقنيمارؤسالمالحينيذللثفيوآتجمغ3

الكهتةض،زثيسيىقيافادارفيالشدبوش!يوخ

.12:2داق:46

ا-27.:12خرةالفصحجذ:2602

.اح:9!رارجكيا:يتة6

.15:11ثق:حينكلعندكمالففراء:11

26و

ويقئلوة،بحيق!تسوغلئميكو)وتشاوروا4

يئلأ،العيلإفيهذانفغل"لا:قالواولكنهم5

".الثتعبفيأضطرال!تحذث

بسوععلىالطيبتسكبامرأة

أ-8(:12يرخا14:3-9،)مرقى

!يضعانجمنذ4غئإتيتفيتسوعوتيتما6

طيبقارورةتحيئآموأ"ينة7!تث،الأبرصيى

تتناولوهؤرأسييماعلىفسكتته،الثقنيغالمط

آستا"ووا،عيتثماالئلايذرأىفلفا8.الطعاتم

نأيميهنكان9الإسرالت؟هذا"ماةوقالوا

الفقراءإ!علىئمنةويوزغغايئا،ئباغ

هذ؟تزجمجون"يماذا:لهموقاكتسوعنغردت01

صايخا.غملأليغمتثنهيئالقرأة؟

فلااناوأمما،حيؤ،كلفيجمنذكمنالفقرا،"

كاتت2؟وإذا.جمندكمحيؤكلفيأكون

قايقيئه،تجسديعلىالطيتهذأسكت!ث

هذ؟ئعقنأيتما:لكمأقوذالحق13.للذثز!

ء.،م!-كل

بعقيهاايضايحاث،كلهصالعالمفيالبث!ارة

."يذكرهاإحيا:،هذا

يكلذاخيانة

22:3-6،لرتدا،أ.ا-أ:14)مرقس

التلابذأحدذهتالوذقيذيلث"افي

الملفبيهوذاوهو،عشترالاثتي

وتاك15الكقتةضرؤصاءإلى،بالإسئخريوطى!

؟لاتسوغإتيكملأستلتمتعطوفي)اماذا.لهم

ينتهوذاوأخذ016!المضةينبثلاثنفؤعدوة

خ.14:8مررج:12

.ح3:91مررج:الاسخربرطي:14

.12:اازكقش15
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قعوع.لي!لتمالفرصةيترفحبال!تاعيمايللث

التلاميذمعالفصحعثاء

بوخا22:7-23،لوقا12،2-ا:14)مرقس

2-"3(:7أ13

جاءالقطير،عيدمنيومأؤلياوفي

نهيىأنتريد"أين:لهوقالواتسوعإلىالثلاميذ

إلى"إذهبوا:فأجاته!ا18ء؟"المصحعئاءلنث

جاتث:المعفئميقولا:تهوقولواالمدينهفيئلال!

مغتييلثفيصالمصحغشاءوسأتخاؤل،ساغتي

يسوغيهأمرفمماالتلاميذفعيئ91."تلايذي

ء.المصحغ!ث!اةوهيأوا

يغيلالعام-تسوص!جتس!القساء،وفي02

!يأكلونهئموتيتما21عشتر.الاثنيتلامجذه

ينكمواحا:لكمأقو3الحق)اتتسوعقاك

وأخذوأكثيراالتلاميذفحزن22س!سلمني".

ياهؤ،أناهل9واحذا:اواحا،بسألوتة

فيخبرةتغمس!))قن:فأجابهم23سئا؟"

فآبن24.سم!سلمنيائذيهؤصيالصسحن"

،!اليهتالبفيعنهجاءكماستموتالإنساتي

خيراكان!الإنسالبأبنئسئئملمنالوقيوليهن

س!سلمه:أئذيتهوذافأله!2.يولد((لاأنته

أنتلم:تسوعفأجابه؟"معئميا،هؤأناهل"

."قلمت

خ.02ة،1مررج:الصحننطخبزهينمسمن:23

.2-22:91مزرج؟الكابفيجاءكصا:24

.3134-؟31ار؟24:8خر:العهد:28

عشاءالرب

15-02،ة22لوظ22-26،:14)مرتس

23-25(:11الأللىكررثرس

خبراتسوعأخذ،يأكلونهموتيتما26

"خذوا:وقاكنلاميذةوناؤككسرةوبازك

وشكركأسئاوأخذ27".خستديهؤهذا،كلوا

هؤهذا028كثكمينهاإشربوا)ا:3وتاوناؤلهم

لمء*سوء

اناصياجلمنيسفل!الذيالعهد!دم،دمي

لا:لكمأقوذ92الخطايا.لغفرالب.كثيرين

حئى،هذاالكره!غصيرين-اليومتعذأشرلث

قلكوقيفياخدياقعكمأشربهفيإيومتجيء

".3أبي

الزيتولز.جتلإلىوخرجواسثحوا،ئم

بطرسبإنكاوينبئيماغ

يوحنا31-34،ة22لوقاة273-اة14)مرق!

)13:36-38

الليل!هذه"في:يسوعلهموقال31

سمأضرل!:تقو3فاليهتالص،كللكمستتركوفي

تعذوليهنع02+صالقطيعيخرالثفتتبدذ،الراعيئ

".الجليلإلىأسمقكمالأموابتيزينقيامتي

لنفأنا،كلهمتركوك"تو:بطرع!فقاك33

للث:أقو3الحق":تع!وعلهفقاك034((أتركلث

تنيهرفي،الذيلثتصيغأنقبل،الفيق!هذ؟في

س،،

انكيرك)الا:بطرمىفاجاتة35."مرالبثلا!ذ

قاكوهكذا.لامقلثأموتأنعقىكانوإن

رو-"!

كلفم.التلاميذ

113-118.مز:صبحوا03:

7.ت13زكت31
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جت!ممافيؤيصلىيسوع

26متى

يسوععلىالقبض

93-46(ت22لوقا،32-42:)مرقى143

موصعإلىتلاميذهمعقوعجاءثئم

هنا،"اقعدو!؟لهمفقاك،*خئسمماتيآسمه

كلصصعصش4ءس

معهواخذ37((0هناكواصليئاذقتحتى

بالخزدطبشفروبدأ،زبديوآبنيئئطرش

حئىحزيتة"نفسي:لهمفقاك38والكآتإ.

".قعيوأسقرواهناإنتطروا.الموب

وجه!علىوآرتمىقليلاعنهموبتعد9

عتيففئعبر،ألىياأمكن"إن:ققالتوصفى

كماابل،ارياأناكمالاول!ش.الكأسهذ؟

تريا".أنحت

فقاك،نيائافوخذهمالتلاسذالىصص04
.-صءوربم

تيتسقرواأنتقدرونلا"أه!سذا:لجطرس!

فيتقعوايئلأوصئواإسقروا41؟واحدةساعة

.1(ضسع!فالج!تذول!ت،رايخبةالروخ.الئجرته

أبي،"يا:فقاك،وصفىئانيةوأبتعذ42

الكأسى،هذ؟عئيتعبرأنيميهنلاكانإذا

رتجغثم43((.تشيئتلثففتكن،أثرتهاأنإلأ

كلصصءدىء

جفونهم.اثقلالنعام!لان،نيامافوجدهم

فر؟د،ثايثةمزةالمملاةإلىدرعادفتركهم،4

وقالالئلاميذإلىرجغثئم45.نفححهالكلام

السئاعةجاةلب3ومستريحونبعا"أييام؟لهم

الخاطئين.أيديإلىالإنسانابنيسفمفيهاائتي

".ي!مفمنيائذياقترد!!ننصرلتقوموا46

الزيت.معصرةةنمني.جنسيمافي:36

جثماليتم:بدبلةترجمة1لهجثتماافعل05:

هنا؟إلىجئتألهذاأو:-تفعله

.26ة18برق:51

يوخا3لأة47-22:53لوقا،05-14:43)مرقى

(312-؟18

أحذ،تهوذاوضلبتكلئمتسويخوتيتصا17

كبيرةعصانجةرأس!على،عشرالاثنيالتلاميذ

الكهت!2رؤساأرسلها،والعضىالسثيودتتحمل

المثئحب.وشميوخ

كا!ءصء!صكا48
غلاقه:اعطاهما!لقهالذينر

ور"2ء

ودنا94إ"فأصيك!،اقبلهالذي"هؤ!قاك

"السثلائم؟تهوقاكتسوغإكالحاليفيتهوذا

:تسوعتهفقاك05.وقبقه"!معقميا،عقيلث

فتقذمواإ((صاجبييا."تهجئتما"إفغل

ييواحاوتذ51.وأثسكوةالأيديعتي!وألقوأ

خادموضرل!وآسئلةست!يميماإلىيذةتوغليفاقي

له2"فقال.".اذنهفقطع،الكهتنةصرثيي

يأخذففن.مكانهإلىسيقل!"رذ:تسوع

أقدرلأأتيأتظن053تهيلثبالستي!،بالستي!

ينأكثرالحاليفيليفئرسيل،أبإلىأطمتأن

كيصولكن54؟الملائكةينل!جيشحاعمث!رآثتني

ءص-كلكلهـ

تجبماهذ-اإنتقو3التيالمقدسةالكت!بتيم

؟"تحذثأن

لعى"أغلى:يلخموعصتسوغوتاك55

بهلكنت؟لتأخذوتيوجمصيبعميوفيخرجتم

قما،أكلئمالقيكلفيتعكمأجي!مىيوم

كتبلتحمكلهحذاحدتوليهن056أخذتموني

وهربوا!.كلهمالتلاميذفتركه9".الأنبيا

آلافستةمنيتألفوهورومانتافيلقاأو.جيثئا:53

جندكما،

31.:26ق:وهربوات56
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اليهودمجلسفييسوع

55-32:45لوتا،56-41:53مرقى)

!42-91و41-!81:3يوحنا،17-63و

قيافاإلىأخذوةتسوغأمسثواقائذين57

لمل27ص

اصث!يوحوااالثريعةمغلمووكانالكهنإ،كأئي!يى

إلىنجعدغنبطرسى8"وتبعه.جمندة!تمع!تئ

الحرميىمغوقعدفدخل.الكهنةرئي!ىدايى

التهاية.ليرى

ت95
اعضاءوجميغالكهتيما2رؤساوكار

،ليقئلوةيسوععلى!وبىشهادةظفبونالمجلس!

الزويىصهودمنكثيراأدمعوجدوا،فا.

وقالا:61هدالطظقاتمثم.ث!بث!اداتهمتقذموا

اللهقيكلأهدتمأنأقدر:قاكالرجل"هذا

الكهتيمارئي!ىفقاتم62""،أئابمثلاثةفيوأنجيته

ائذيهذامابثسيء؟تجي!ب"أما:ليموخوقاك

فقاك.سايهئاتسوعفطل63؟"عقيلثبهتشقدايى

نأالحىبالت!"أسشيفلث:الكهنةزئيسرته

التإ؟"آبنالمسيغأنتها!لنا:تقوك

لكم:أ!3وأنا.لمخحتأذت":تحموعفأجابآ"6

يمينعنجالس!االإنسال!آبنصاليومبعدسترؤن

فختق65"!ال!ماء!ستحالبعلىواتئاالقديرالت!

أنحتاج!"تجديف:وقاكثيابهالكهنةصرئيع!

فما66.تجديفهستمعئمأنتمها؟شحهوبإكتعا

أ!!الموتتسئتوج!":فأجابوة؟،يكمرأ

وجمنهم،*ولطموةتسوغؤجإفيفتضقو!67

!ء!ص

المسيح،ايها،لنا"تنئاوقالواة68لكقهقن

.37:12،35:11مزقزل!:شهادة:65

.2:91يورج:61

13.ة7دا!اة011في64:

.16ة24لارج:الموتيننوجب:66

"إضرتلثقن

يسوعينكربطرس!

بوحنا56-62:"22لوقا66-72،:14)مرقس

-27(2وه-8:1518!

الدار،ساحةفيقاجمدابطرشوكائآ96

مغكنتأيضا"أذت:وقالتجاريةإليإفدنت

جميغأمام!فأنكر07إ"الجليليئيسوع

((.تقولينماأفقم"لا:قاك،الحاضرين

جاريةقرأئه،الساحهتدخلإلىوخرقي

ا(سجل"هذا:مناككانوالقنفقاتت+أخرى

بطرسفأنكر72"إولالثاصرفييصوعمعكان

"!الرجلهذاأعر!"لا:قاك،وحت!ئانية

لبطرلس:وقالواالحاصرونجاءقليلوتعذ73

فتفجئلث4ينغواحذأيفماأنتأئلثشذ"لا

لا"أنا:ويحلفتلغنفأخذ74"إعليأتاللم

الحالي،فيالذيلثفصاخ."الرجلهذاأعرلت

تصيغأن"قبل:قسوغقوكبطرسفتذكر75

وبكىلحخرج.(امرابثلاث!ئنكيرنيالذيلث

مرا.7بكا

بيلاطسعنلىيسوع

يوحناإ-23،2:لوقا،ا:15)مرقس

28-32(ة18

جميعتشاوزالصجحع،طقغولفا27

ل!قئلوة.قسوغعلىالشتع!بوشيوخالكهتهرؤساو

الحايهيمإلىوأستموةوأخذوة!دوةثم2

بيلاطسن.

.05:6اشق:لطموه:67

أو؟96،فيالجلبلىكلسة)وتقابل:الناصريت71

.ه:13قض.اللهوقدوسالرسولأيالذير

34.ةر!26:تنكرفية75
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يهوذاموت

؟:18-91()أعمال

أنهمتسوغأسقمإئذييهوذارأىفلما3

إلىالمضيماييئالثلائينوزدندتم،عقييماحكموا

"خطشث:لهمكوقا4،والختيوخصالكهنيمازؤساء

"ما:لهفقالوابريئا"".دماأستمحتحين

فيالمضةيهوذافرمى05(!أمركأنحتد!لر؟كقينا

نفسته.وضتنقذقتئم،وأثصردتالقيكل

"هذ؟:وتالواالمفحةالكهتةضرؤساثفأخذ6

!ندوقيافينضعهاأنلنايحلفلا،*دمثمن

الخرافيحقلبهاتشترواأنتققوافا07الهيكلأ(

الناسىيستجئهولهذا8.يلغربافىضقبرةلتجعلوه

-.اليومهذاإلىصالذمحفل

الثلاثبن"وأخذوا:إرياالئبيقالهمافتئم9

اسراثيلتنيتعضانفقماومم!المضإ،مين

يخقلثمئاودقعوها01ثمنة!،يكونأذعلى

لى.الرب9أمرنيهكذا.الخرافي

يسوعيسألبيلاطس

يوحنا3-2345:لوقا،2-ه:15)مرت!

18)33-38:

فسأتهالحايهمصأماتمتسوع"ووق!

:تسوعفأجابهايهود؟أمللثأنت)أ:الحايهم

وال!ثسيوخالكهتيما2رؤساوكان12".قلست!أفت

تهفقاك313.بشييجيمبفلايتهمونهو،

3"عليلثبهي!شهدونماتسمغ"أما:بيلاطسن

تعحتحئى3،شيغنشموعأجاته"افا

بربئا.رجلآأو:بربئا.دح:2704

بثربة.جاةثمئأو:.دمثمن:6

نماجاءبما12-11:13ذكالآية!ذهتمز!9:

.615-؟32،-2ا:91،-18:23أر

حمنيرا.الحايهم

بالموتيسوععلىالحكم

يوحنا،-23:1325لوتا،6-15:15)مرقس

18:93-91:)16

نأعيل!كلفيالحايهمصعاذ؟ينوكان1

ال!ثئعب.يختارةيالس!حناءاواحايطيق

شهيرستجينالحينيذلمجثفيجمنذهموكان

أ.ستحضهرافلصا7!.باراباسيمثوعآسمه

لكم:اطيقأنئريدون"قن:بيلاط!نسألفم

؟"التسيحلهيقالائذيتسوعأثمباراباسيشوع

خ!متدهمينأنفمتعرلثبيلاطس!وكان18

.تسوغأسلموا

2،القضاكرسييعلىبيلاط!وتيتما91

الرخلوهذا"إياك:تقوذ%مرأئةإتيهأرشقسث

كثيراصالحلمفيالليلةتألمتلأنى،الضالحع

والحثيموخالكهتيمارؤساءلكن02أجلإ".ين

وتقئلواباراباصنتطفبواأنعلىالخموغخرضوا

تريدونأيهما9:الحاكمسألهمفلفا21.تسو!

فقاذ32"!"باراباس!:أجابوا؟"لكمأطليئأن

يفا4ائذيبيسوعأفعلاوماذاةبيلاط!ىلهم

تال23،!"إضيئهةكلهمفأجابوا؟"المسيحله

صياخغ:فأرتقغقعل؟،شر"ؤأفي:لفم

"إ"إضيثه

شيئا،آسئفادماأنهبيلاطس!رأىفلما24

تديه!وغتلما!أخذ،الأضطرال!أشتابل

هذادمءينبريبا"أنا:وقازالحموعصأمام

بعضعلىتعتمدترا+ة:براباسيشوع:17و16

المهمة.المخطوطات

الرجل.هذادم6-8.:21نثق:يديهك!ل:24

.الدمهذامنبريءأنا:بديلةترجمة



2751متى

المصدبئفأجا!ت25.داأمزةأنئمذءبروا!الرخل

صصول

فأطقق26"!اولابناوعلى!علينادادمه-:كله

وأسقتةفجقذة!تسوغأئا،باراباسىلفم

ليضلب.

بيسوعيستهزئونالجنود

(23ة91يوحنا،15:1602)مرتسى

قصرإلىشموغالحايهمخنوذفأخذ

غنهفنرعوا28،كلقاالكتيبةوتجمعواالحايهمص

إكليلاوضفروا3،92لا-يريزثوباوألمسوكلثيابه

تميييمافيوتجغلوا4رأسييماعلىووضمعةشتوقيين

،-صءو.-،7ص

فقالوا:يهواستهزاوااممامهزكعواثم،قصبه

وأمسكوا03إ"التهوبتيلثياعقيلث"الئلائم

وهمرأسييماعلىبهاتضربوتةوأخذواالقضتة

عنهترعوابهآستهرأواوتعذما31.عقيإتبصقون

ليصقمت.وساقوةثيابهوألتسوة،المريزممبالوقي

الصلبعلىيسوع

يرحنا،26-23:43لرقا،21-15:32)مرذلى

-27(372ا:91

صادفىاالمدينهينخارجونهثموتيتما

لتحيئفسحخرور،سيفعانآسمهقيرينينزجلا

اتذيالمكانيإلىوضلواولمام3.شوغضطيت

"توجمعالخمحقإلاأي،الحلج!ثةته3لعا

ذاتهافلما،بالحر!ممزوتجةخمراأعالؤة"3

ثياعلىوآقترجموانجمميبوه35.يشربهاأنرففى

؟16،3:92:امم2)ر!:علينادمه:25

سؤولالراحدأنعلىتدلطميةعبارةة35(:51ار

.الموتهذاتبعةشحملوأنهالآخرموتعن

34!.ة01ر!مر.جلده26؟

.الرومانالجؤدثوبهو:قرمزئائوئا:28

3،.406..-.011!.ه-ة.4"

يحرسونه.هناكوجلسوا36وآمتسموها،0

س!ضبفهامكتوبالافتةرأسحهفوقووضعوا37

.1(التهودتيلث،تسوغ"هذا:عقيإالخكمص

وواحااتميي!غناواحا،ل!يزتعهوضتبوا38

ستهمزؤتضونالمازةوكان093شيماييما،غن

القيكلهادتم04"يا!:وتقولونوتشيموته

التإ،آبنكن!تإن،"أئامثلائةفيوبان!ه

وكان41".الضليبغنوأنزذنفستلثفخفض

يسهزنونوالثميوخالمثثريعهومعلموالكهنةصرؤساث

نأتقدزولا،غيرة"خلصن42:فتقولون،به

الآنففتنزل!،اشراثيلضيلثهؤ!نف!صهيخلمن

اقيعلتؤكل43!بهلنؤينالص!ليبعن

كانإنالآن"اللهفلمنمذه،التإأبنأنا:وقال

تعهالقصلوبال!الفضال!""وجميرة((.عنهراض!ا

ء.الكلامهذاجمثلفقالا،أبفما

يسوعموت

يوحنا،44-94ت23لوقا،334-15:1)مرقس

91:-28)35

ظلامكفهاالأرضيىعلىخيتمالظهروجمنذ45

صرخالثالثيماالس!اع!ونحو46.الثايثيماالممئاعيماحتى

يما،إيلي،"إيلى:غظيمابصوبش!وغ

تر!تتي!؟"لماذا،إلهي،"إلهيأي؟"ش!بمتاني

"!ا:فقالوا،هناكالحاضرينتعفىافستيئ7

إلىمنفمواحدوأسرع48إ"إيلئائناديهو

-22:91ر!مز35:

.53:12اشق:38

.8؟22مزرخ:93

91.-2يو؟61ة26ر!تةأيام8يةئلافي:04

.22:9مزق؟اقهفينقذه:43
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28و27تى52

طرقيعلىووضحعهابالخلفتلتها،إسمئخة

لهفقاد94.لتشرلت!إلي!ورفعهاقصمة

إيلئايجيلمهللنرى"إنتطر:الآخرون

ضرخةثانيةمزةتسوعوصرخ05إ،ليخئضه

الرو!.وأسلتمقوية

ينشطرينيولالقيكلججالثفآذثئق51

وتشفقبالأرض!وتزئزتب.أسفلإلىأعلى

كلص

اجسادفقاضث،القبوروآنفخخت52.الصخور

قيات!وتعذ53.الرايدينالمذيسينينكثير

المدينيماإلىودخلو!الفبورجمنخرجوا،قسوغ

.الناسينيكثيروظقرواالمقذستيما

تحرسونائذينوخنودةالقائارأىفلما54

:وقالواقزعوا،حدثماكلالرلزالتسوغ

وكان55"!اللهآبنالرجلهذاكان"بالحتقيقيما

وهنبعد،غنتنظرن2الئساينكثيرهناك

لمخاثنه،"الحليلمقيسوعتبعنالفواتي

تعقولبأموقريم،القجدلتةقريمفيهن56

صد--4

.زبديابنيوام،ويوسف

يسوعدفن

يوحنا،55-23:56لوقا،42-47؟15)مرف!

91:)38-42

الرامإ*ينغييرجل2المايخذوجاء57

فدخل8".تسوختلاميذينوكان،يرس!فآسمه

يلاطس!فأقر.تسوعجسذوطتتبيلاطنعلى

ولفهتسرغتجسذيوس!ففأخذ095إتيهيسفحوةأن

.96:22قمز:ليئرب:دا8

31-33.:26خررج:الهيكلحجاب:51

الحلنية-بوعخدمةبدايةمنذ:أي.الجليلمن:55

منالفرلطالشمالإلىكلم35تبعدمدينة:الرأمة؟57

أورسليم.

جديلإاكأنقبرفيووضمغه06،لظيضكقؤفي

حجرادحرقيثمالضخر،فيينفس!خقرة

متريموكاذت61.وقضىالقبربالبعلكبيرا
لمص4

تجماةجالستينيبمألاخرىومرتم،القخدثة

القبر.

القبرحراسة

يلسئبب"،الئهيثةبعدأفيالغد،وقي62

بيلاطممنإلىوالقربسثونالكهتةضزؤساةقت

ذللثأنسئا،ي!ا"تذكرنا،:ثهوتالوا

.!أئامثلاثإبعذلسأقوم:حيوهوقاكالذجاك

،ءلبالثماصاليومإلىالقبريجراست!أمزكفأضلإز64

للشحعب.ويقولواوتسرقوةتلاميذةتجيءيئلا

شزأالجدغةهذ؟فتكود!،الأموابتحنيميئقام

(1.الأولين

حرس!آداجمندممم:بيلاطمىلهمفقالت65

افذهبوا66."ترونكماوآحتاطوافآذقبوا

عبييماوأقامواالحخرفختموا،القبرعلىوآحتاطوا

حرسئا.

يسوعقيامة

برحناأ-12،؟2:لتآا-16،8:)مرض

1(25:أ-ه

الأخلإ،قجروطقغالمئبتمضىولما28

يزياز؟"الأخرىوتريمالضخذثةتريمجاءلث

نزكحين،عظيمزلزا،وءوفجأة2.القبر

الجمت،يومهر.الهيئة:حرفئا.للت1ةا:62

كا*.حفطاالسبتليحفظوايلزمممايثزونالمؤمنونوكان

:إمأئلاثةبعد:63

.23،25:91ت16:21،17رج

56.ت27رج:الأخرىومريم.2801



!--،43"!-لي!شبموبها)فصذ!ه"-؟ر!شت

82م!ى؟كأسز،سصد!حمرلت:
53

بالبغنالخخرودحرقيالسمماءينالرلبتلاك

وثوبهكالترقيتنظرةوكان3.عقيإوجق!ىالقبر

رأوةلضاالحرسفآرتص!4.صكالثلجأبتفن

الأمواب.يثلوصاروا

أنا.تخافا"لا:للمرأتينيالضلاذفقاك5

هوما6.القصلول!يوغتطلبالطأنكماأعرمت

المكانوأنظراتقاما.قازكماتاتملأنه،هنا

إلىالحالييوآذض!7.نييماتوضوغاكانائذي

وها،الأمواتبينمققام؟لهموقولاتلاميذ؟

أناها.ترؤتةوفناك،"الخليلإلىتسئقكمهو

."لكمافلمث

فيوهمامسرعتينالقبرالمرأتال!فتركحت8

الخبرتحملالإودقبتا،غظيمينيوقرخخوفي

ال!ئلإم)1:بىقالطتب!بو!نجلإقافما9الثلاميذ.إلى

ته.وستخدنايقذمييماوأمسكتافتقاتتا.جمتييهحإيا

وتولاإذقباأتخافا"لا:تسوعلهمافقاك01

."ترؤتنيفهأك،الحليلإلىتفضواأنلإخؤفي

الحرسأقوال

الخرسيىتعضىزتجعذاهبتالبهماوتينحا"

مابكلرؤساءآلكقتةشوأخترواالمدينيماإلى

.62:23رج:لجليلالم!إ:7

.46ة72ق:31

وال!ثثيوخ،الكهتيمازؤساثفآجتمغ12.حذث

كئير،بماليالحضودرش!واقثاؤرواوبعدما

تلا!يذأنالئاسيىتين"أشيعوا:لهموقالوا

".نائمونوتحنوسترقوةليلآجاوواتسوغ

نرضييمافتحن،الخ!رهذاالحايهمستيئوإذا14

الماؤالخرسفأخذ0،15عنكعمالأذىؤنر؟

الروايةهذ؟فآشسرث.ل!مقالواكماوعملوا

ص.اليومإلمطاليهودبين

لتلاميذهيظهريسوع

يوحنا،36-9!ا:2!الوقا،ا-18!ا:16)مرقى

6-8(:اأعمال،02:91-23

إلىفذهبو)،غثثرالأحذالتلاميذأمما16

تعسوغ-.أمرفمجمثلما،الجتلىإلى،الجليل

شكوا.تعضفموليهن،تهستخدوارأؤةفلفا17

كل"يلتله!ا:وقاكتسولحينهمفدنا18

وتلمذوافأذهبوا91.والأرفيالعئماءفيسملطالخ

والانجزالآلبصبأسموخضدوهم،ءالاتمصجميغ

مابكليعملواأنوعلموهم02،القاسىصوالروح

إلى،الأتامصطواكتعكمأناوها،بهأوضيتكم

.((الآهرنقضاءآ

32.:ر!16:26

+8ةااعقةالأمجميعتلمذوا:91



مرقسبثعارة

مةالمظ

تعليمهفيويظهر"،اللهابنالمسيحبيسوعالبثارةداهومرقسالبشيردؤنهكماالإنجيل
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إالنيسمارع،يسوعوئحربةوالمعموديةالمعمدانيوحخاعلىبإيجازيتكمأنبعدوهو.وتعا!هأقواله

مرورمعلهفهمايسوحمماتلاهيذازدادكيفمرقسويرينا.وتعا!هوأعمالهيسوعمعجزاتسرد

فيليسوعجرتالتيالأحدإثبسردالسيرةهذهمرقسويختم.خصومهعداءتعاظمفيما،الأيام

وتياقه.صلبهوخصوصا،،الأرضيةحياتهمنالأحيرالأسبوع

الكآبمضمون

أ-13(:)1.اقهابنالمسيحيسوعبشارةبدء.ا

!"ه:9إلىكاا4:)1.الجليلفييسوعرسالة2.

ا-52(:)15.أورشليمإلمطالجليلمن3.

47(:15إلىأ:111.وجوارهاأورشليمفيالأخيرالأسبوع.4

ا-8(:)16.يسوعقيامة.ه

02!9-:161السماء.إلىوصعودهيسوعالرفيظهور.6

فذ)تلثزسولمبارصلأنا"هاالمعمدانيوحناظهوو

طريقل!لمهىيرحناأ-3،18:لوقاأ-3،12:)متى

ا:28-91(
البر"دإ:فيءصارخصوتلمكل

الرلث،طريققئثوا،اوو4آبزا!عصتسوغيشارةأ

!!"ءكللمصرس-:!!تغياالنبى!كتبكمابدأث2
."مستميمهسبلهواجعلو--

الله.ابنعبارةبعفالمخطوطاتؤنجدلا:101

القديمة.اليونافيةالسبينيةالزجمةحب04:3اض؟ا:3ملا3:
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تدعوالبريإ*فيالضعمدانيوحنافطهر4

خطاياهم.لئغقرالتوبيماشعمودئيماإلىالناس

التهوديةجميعهـبلابينإتييماتخرجون5-وكانوا

معترفينالاردثز،فهرفيفيغمدهمواورشليتم

يخطاياهم.

الجمالي،وبرمقثوبايلمم!ىيوحناوكان6

مقويقتاتحللإ"،ينحيزامؤشطيماوعلى

فيقو،؟يبشترويهان7.البر!بوالعتلىالخراد

أحسبلاتن.متيأتوىهؤتنتعدي2!تجي

أنا08جذاييمايىباطوأحلأنحنيئلأنأهلانفصي

بالروجفيعئاكمهووأمابالما!،عمدتكم

".الفذصي

يسوعيعفلىيوحنا

2-22(3:ا93:13-17،لوقا)مى

الثاجمر؟ينتسوعجاءالأئامصيللثوفي

نهرقييوحناتلإعلىوتطمد،الحليلىفيائتي

رأىالماءينتسوعصعذولما01ردثإ.الا4

عقي!تنزلالقاص!والروختنقيحالسمماواقي

العئما-:ينصودث"وقاك.خمامةكأئة

!دأ.زجميتبلث،الحبيبآبني"أنت

يسوعيجربالشيطان

9-13(4:لوقاا،ا-ا4:)متى

البرئإ،إلىالفذشالروخ2؟وأخرتجة

وكان.ال!ثتيطانيجربهيوئاأرتعينفيهافأقاتم13

ويعلن.البريةنييعمديوحناظهر:آخرنص:4

.اح:3مترج:بةالبر

.8:امل2رج:جلدمنحزام6:

.اة42اش7؟ت2مزقة11

يدعليوحنااعتقل+المعمدانيوحنا:أي.بوحناة14

الورديئورالم!الرجأميرانتيباسهيرودس

الملائكة.نخذئةوكاتت.الؤحوفيمغفناك

الأولونالتلاهيذ:الجليلفييسوع

(1أ-ا:5،-4:1415لوقا،12-4:22)متى

جاء-!هـالى،يوحنا،آجميقاليوتعذ،1

الزمان"تم:يخقو153،الت!بشارةيعلينالجليل

".بالإنجيلىوآمنوافتوبوا*التإ.ملكولتوأقترل!

بحرشاطئيعلىتمشيهؤوتيتما16

وأخوةمممعانهماصئيادينرأى،هالخليل

افقاك7،البحرفيالثمبكةئلقيال!أنذزاؤس

بث!ري!.صئاديأجعئكماإتبعانيدا:يسوغلفما

وتبعاة.الحاليفيشيباكهمافتركا18

ربديبنتعقولتقرأىقليلآ،ومثتى91

يصلحال!القاودبفيوهمايوحنا،وأخاة

أباهماتركاحثى،دعاهماإنفا"2.شيباكهما

وتبعاة.معايرنييمامعالقايىلبفيربدي

نجشاي!دووخايسوع

31-37(4:الوقا

الضجمغفذخل،كفرناحوتمإلىوجا"ووا21

تعليميما،منتتغحبوا22.يعفموأخذالسمببفي

يثللا،سئلطانلهقنيثليعلففمكانلأنة

ال!شريعة.مقلمي

رو!فيهرجلالضجمعصفيوكان3

با،وللثلنا24"ما:تصيحفأخذتجسى،،

منأعردثأنايئهيكنا؟أجئت؟الئاصرفيتسوغ

3:02.6:17(مرلورج

تصرفكم.كيروا،سلوككمبدلوا:أو.توبوا:15

جنبسارت.بكر؟أوالجلبلبحر:16

الأناجلفينقرأهاعبارة:نجىروحنجهرجل:23

إيهتشبشيطانعلىوتدل2(ت11،35،5:)3

02(.:)9الأمراضبعض
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آءقالواوجدوةولفا37،ويىفاقهصيفعانكنه،يوعفآنتقركل25"!اللهقد!وسأنحت:أفحت

لهم!فقاك38إ"يطابوظثالتام!"جميع!"الرجاءجمنوآخرفي"إخرص!:قاك

فيهالأتمثترالمجايرمهالقرىاإلىنذقب))تعاتواقوتةضرخةوصرخ،الئجح!الروحفصرغه26

((.خرجتيهذالأني،أيفحا:وتسا-لواكلهمالئاس!فضعخت27.ينهوخرخ

قييمثئر،الجليلأنحاءفيوطاكت93حتىبسسلطالؤ؟ئلقىجدياأتعليمهذا؟"ما

العثئياطين.ويطردمجايجهم"!فتطيعهيأمرهأالئجسةالأرواح

أبرعحلثمفاءأ!اءجمغصفيتسوغصيثوذاغ28

:12-16(لوتاهأ-8،4:)مى.الحليل

و!اكفسخذكاإليهتتوسثلأبرصنوجاءة04بطرلرحماةشظء

تسوغعلي!فأشفق041"ط!رتنيأردت"إن:له4(38-اة4دوةا،14-17ة8)متى

إ"فآطهر))اربدت.لهوقاكوت!تسهبدهومدمغجاء،القجمعصمنحرخولفا2

وطهر.الحاليفيالبرصىعنه2(فزال.وأنذراوشس!مثعانبيمبإلىويوحنايعقولص

له:بعذماقاك44،وصرفهتسوعفآنتقرة43الفراشيطريحةسيضعانخماةوكانت03

إلىإذقثوليهني.بشي:أحذاتخبرأنإلاك)ااؤمسمكجمبهافذنا031غنهافأختروة،بالخفى

ماشيفائكغنقد"ثمئئم،نفممتلثوأر؟الكاهنيوأخذتالحميفتربهتهاوأنقضه!تذها

وليهن!4ا(.جمنذهم-شتهادة،موسىيهأتر.تخدبهم

فيوتنثرةالختريذفيوأخذأنضرتالرخ!ن،الش!مس!"غرولبتعذ،المساءوجمنذ32

يدخلأنيح!وععلىتعذرحتىمكالؤ.كلفيهمواتذبنالمرضىجميعإليهالئاسحقل

?5ص!مهلم?
مق!رؤ.اماكنفيفاقاتممدينإ.ايإإلىعلانئةعلىكلهمالمدين!اهلوتجفغ33ش!ياطين!.

مكالؤ.كلأينإتييمايجيئونالئاسوكانبمختليالمصابين3تكئيرافشتفى34،البالب

ومتغ،الثتياطيزينكئيراوطرد،الأمراضيى

!،صمقي!حدثفاء.غرفئةلائهاتش!طتمأنالمياطين

!:17-26(دوتاا-9،8:)متىالجليلفيالتبشير

كفرناحوتمتإلىأئامتعذتسوغورحغ442(42-:4الوقا

منهبمفتخمغ2الميب!فيأ!نهالئاسفسممغوذقحتهخرقي،القجرصطلوعقبلوقاتم5

أبىلب،جمنذحثىالمكانملأكبيرعددفتحسث36ءه!ناكيصقيوأخذ،مقمرمكالؤإلى

21()آالبتيوم؟أي.الشصىغروببعذ32؟

أو:.ش!اطينفهم.الأولىالنجمات.بظهوريبدأالذي

.(ح23آ)رجالثيطانتأثيرتحتاناس:المموسين

.2-41:32رجلا:44

وأندراوس.س!انبيت:الببتفية259

92.:أرج
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يىجالىأربةإلي!وجاء3.التإبكلامصفؤعطهيم

يهالوصولىعنعجزوافلما04كسيحايحملون

فونكشتفوا4السمفصنقبوا،الرحايميكثر؟إلييما

وهؤالكسيغودثو!يسوعفي!كاناتذيالمكالط

قاكإجماتهمتسوعرأىفلفا5فراثييما.على

!!خطاباكللثتغفوزة،آبنىإايا:للكسيحس

معلميبعف!الحضويىبينوكان6

يتكفم7"كي!:أنف!ميهمفيفقالوا،الشمربعة

تن!!ايجذهتفهؤممهذا؟كلاماالرجلهذا

؟"ؤحذة*اللةإلأالخطاياتغمرأنيقلإز

ففاك،أفكازفمسيرةفيتسوغوعرلت8

أيما9تلوبكم؟فيالأفكارهذه"ما:لهم

للتقغفوز!؟صصالكسيحيهذ!يقاكأن.أسقل

نراثتذوآحيئقئم:تهيقاكأنأئم،خطاياك

سئلطانتهالإنسالطآبنأن.اساريكم؟وآمشيى

يلكسيحص:وقاك."الخطايالتغمرالأرفيعلى

إلىوآذهحثنراشتلثوآخيئقئم:لث"أقول"

الحاليفينراصتهوحقلالرجلفقاتم12دا!تييلث

كلهمفتعحبوا.الحاصرينمقبقشئهل!وخرخ

فيهذامئلرأينا"ما+وقالوااللةوقخدوا

"إخياينا

فصلفينغطىفتحةالقديمةالبيوتسقففيكانة4

إلىالشسىمنهافتدخلالصيففصلفيوتفتحالثتاء

البيت.

الله:إلا.16؟24لاق:!بهدفت7

!2..43اش!301:3مزر!

منالخارجةالضرأئبيحبونكانوا:الجبايةبيتة14

أفرادإلىالجبايةهذهشلموكات.إل!االداخلةأوالمدينة

العكل.لهذاعديدينأشخاضامعهميرظفون

لاوييلىعويسوع

32(27-:5لوتا،9-39:13أ)تى

الجليل.مجرشاطئيإلىتسوغورتجع

يعلحهم.فأخذالئايس7تجمهوروجاءة

صصء،1
جاي!احلفىبنلأويراىساثرهووبينما

،!"إتتغني:يسوعتهفقال.الجبايةبي!بفي

وتبعه/فقام

لايري!،تيبييأكلتسوغوكان

ئبعوةائذينينكثيرونتلايذ؟ومغمغهفجقىت

رأىفلفا16.والخاطئينالضرائبجبا؟ين

يأكلأئه"القريسيينينال!ث!ريعيمامغليتعف!

:لتلاميذ؟قالوا،والخاطئينالضراثاجبا؟مغ

الضرايبجباهمغوتشرل!يأكلباله"مما

فقاك،كلاتهمتسوعذمتيئ17"!!والخاطئين

بلى،طبيبإلي2الأصيحالجتاح):لهم

بل،الصالحينلأدعوحئتما.القرضى

.1(الخاطئين

الصوم

93(33-:5لو!ا،17-9:41)مى

والفريسثونيوحنا!تلاميذوكان18

وقالواتسوعإلىالتاسبعضىقجاء،صايمين

وتلاميذيوحناتلاميذيصوم)الماذ!؟له

.2ة91لورج

بيت؟بعضهموقال.البيت:حرفيا.لاويبيت.15

الع!ثتارونأوالفرائبجباةكان.92:هلورج.ي!وع

ليجمعواوظمهممني!تمدونلأخمالخطأةمنيعترون

بمارسونولاالمحتلمعشعاملونولأنهم،طاثلةأموالا

.12-3:13لورخ.موسىئريعة

.2-15:1لورته!:-1516

.المحمدانيوحنا.اي.يوحنا؟18
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فماك91نلاميذك؟((نصوئمويلأ،القرسحتن

تصومواأنالعريسيىأهلىينأتنتطرون11:لفم

لا،بيتهمالعريسىدامفا؟شهموالعريى

4لرخ!وقت2تجيوليهن02ايصومواأنيقدرود

الوتبذلمجثوفيتيييمينالعريسىور+

"قعةعتمقالا"لمتصأحد05ما0021

برء-لو.يرحم!صيىيصومود

الزقعةفتنتزعتنكتيشىيئلا،جديدق!اشيين

!!صء4

الخرن.فيت!عالغتبتيالثولبينشيئاا!ريدة

أوجمتةهفيجديدةخمرايضمغأحدينوط22

الجديدلمالخمرتث!قيئلأعتيقإ،جلممين

وليهن.معا.والأوعيةالخمرتتتلف،الأوعية

كا!جديدكلأوجمتةالجديد؟للخمر

السبت

6:ا-5(12:ا-8،لوقا)!تى

فأخذ،صالمزارعتينالصحببفيوقر23

فقاك024!ساثرونوفمالس!ن!لتقطفونتلاميذة

"ءكل،ص"

ماتلاميذكيعضللماذا!"انظر:الفريصيونله

"أما؟لهمفقاك25السمبب!؟"فيخللا

هؤالحوعأحوتجهجمضدمماداودعصلماقرأتم

أ!ا+ازأئامفيالت!ستآفىخلكيص26؟ويىجائة

ينهوأعطى!هالقربالبخبزفأكل،اكهتةزليصي

وقاك27((0للكهتهإلاتجللاوأكله،يى!ا!ة

جعلوما،للإنسالبالسئبتجعل"الله:تسوع

يوضعجلدمنوعاءهووالزق،زقاقحرفئا.أوعة:22

النعلبمهيالجدبدةالخمرةالخمر.أوالحلبأوالماءفبه

يوع.يحملهالذىالجديد

23:26.ثرخت23

34.21:رجخر24:

ابيانار:2-21:70صم1ر!تالؤبانخبزأكلة26

ء24:9لار!:الكهنةالاء15:30!م2رج

للتبب.الإنسان

!."أيضا

التسماالانسالط."فا28
برء

المسبتفيالشفاء

1(6:6-ألوقا9-12،14-)مى

في!فوتجد،المجقعصإلىتسوعورتجغ3

يراقبوتهتجماعةهناكوكان2*يايتةياةرجلأ

فقال3فيتهموة،الس!ب!بفييشفي!هلليروا

ؤشطفي"قثم:يابسةياةاتذيللخل

فب"أيجل:يلحاضرينوتال4"المجس!-إ

تفم!بىإنقادالمث!ر؟عقلأئمالخبرعضلالسمب!ب

نطرةتسوغفأجاك5.فس!صواإهلاكها؟"أم

وقاك،قلوبهم"يقمي!الؤحزينغاصسبوهونييم

صحيحةقعادتفقذها!!تذك"لمحه:للرجل

هعوتشاؤرواالقريسيزنفخرخ!6.كالأخرى

.يسوعليقئلوا!الهيرودسئين

،،الجليلبحرإلىتلاميذ؟معةآ!ردت

ومن،8،واليهود"قيالجليلينكبيرجمهوروتبعه

صوزونواحىاأردن1وغثر*وأدوميةاوزشليتم

ء-

إتيإ..فجالمووابأعماييماستحعواوهو+ءوضيدا.

سكسس؟صفأ9 يزختهلاخىقارئالهيهيئوابادتلاميذةمر

حئى،الئاسيىينكثيزأشتفىلأ"ئهو09،الخعر

يثضتة.إليهطريقةيشصقمريضيىكلأخذ

.مق)4اتاسهيرودسمحازبوةالهيرودعين:306

.-حاكملاهبرودسنسلبحكهمأنأرادوا.م(ب93

رومافي.

.ح16؟ارجالبحر.شافىةحرفتا؟الجليلبحر7:

مدقيود!االوردبةنجردنقعمنطقة:أدومية8:

البحرشافىعلىفينيقةمدن:وصدا!ور.حبرون

المتو!.



95مرت!س3

تهيمحدون*تحيتحةأرواحفيهماثذينوكان"

فكان12"أاللهأبن"أن!ثةويصيحونرأوةإذا

أمرة.ئعينوالاأنبشيذ؟يأفرفم

عشرالاف!الرسلاختيار

12-16(:6لودا،4-ا:011)متى

أرادهماثذينودعاالجتلإلىوضجد

ستفاهمعشترآثميينفم"افأقاتم.إتييمافخقروا

ولهم15،مبشرينفيرسيلهميرايقوتهرس!لا

الاثناوهولاء16.المثئياطينتطردونبهسئلطان

بطرين*،تسوعوستفاةسيفعان:همع!تر

وسمفاهمارثديأبناويوحناوتعقول!17

واندرأؤسن18،الرعلإ"آبتيافي،ئواترحس!

ويعقول!،وتوماومتى،وبرثولوماوس!وفييمسى

،الغيورهالوطنيئوميمعاناوس!وتاخثفىبت

.يسوعأسلماتذيأسخريوطويهوذا91

وبعلزبوليسوع

ا!12:5و،1-11:23لونا،22-122:32)منى

إلىالئاص!فعاذ،"البيبإلىقسوعوجاة.

نأونلاميذهتسوغعلىتغذزحشى،الازدحام

لأنليأخذوةفجاؤوا،4وةأترباسميغ021يأكلوا

وأما22لما.صواته"فقذ:قالواالئاسبعف!

اوزشليتم،ينترلواائذينالح!ريغيمافعفمو

ال!ثمياطيزيرئيسيوهو،*بعلزبول"فييما:فقالوا

.((ال!ث!ياطينتطرد

خ.23؟ارج:نجسةأرواح:11

.42:أيو؟16-16018تق.بطرسصماه:16

ابنكلمة.54ة9لرق:الرعدأبق:17

.والارتباطالانتماءعلىتدلح(5ة5تىا)رج

أعداءضدالعنفيتوصدينيحزبمناليور؟ت18

اكيص:3قا،بأمثالىوكقمهمفدعاهم23

فإذا"2الممئيطان؟تطردأنيلشئيطانييمكن

لاتضتأنق!تتمأو25،تثبمتلامملكةآنقسممث

لاوآنف!حتتمذاييماعلىالشيطانثازوإذا26.تثئ!ث

يدخلأنأحايقلإرلا27.يزولبل،تثمت

هذاقئذإذاإلأأميعتهويخهمتقوي"رجلبيت

أقو3الحق028تيتهتنقمبثم،أولاالقويالرجل

،كانقهماتجديض!كلخطيئيماكل:لكم

علتجا!تمنوأما92.للتاساللهتغمرهما

تبقىبل،أبذاتهتغمرةفلا،الفذميصالروح

أبدكالة((.خطيئثه

"فييما:قالواائذينعلىرذالكلامويهذا03

"إتجص!روخ

واخوتهيسوعأم

91-21(8:لوتا،46-.ه:12)مى

"!وء

خارجفيفوتفوا،وإخؤتهامهوجاءت31

حوتةيجيس!وكان32.يدعوتةإليهوأرمملواالحيمت

كلء9

وإخوتلث"املث:لهفقالواكبير،جمع

تطلبوظث((.التيصبخارجفيوأخوائلث

7"

؟"إخؤقيهموتنائيممن"تن:فاجاتهم33

همهولاء9:وقاكحوتهالجالسينإلىونطر(3

?ا

هؤالت!بمشيئيمايعقلقنلان3ه!وإخوتيائي

لم54

لا.وائيواختياخمط

.الخارجفيوالذينالداخلفيالذينالثعب

،اخ20رج:اليت:25

رئ!امم:خ(01:25ت)رخبعلزبول:22

.2-16:امل2رج.الثاطين

الله.علىتجدبفكل؟28
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الزاوعمثل

4-8(8:لرتاا-9،:13أعئى

البحر!ه،بجاذبالثعليمسإلىوعاد4

ضيدإنهحئى،جذاكجيرجمهورحؤتهفتحمغ

!كلرو

كلهموالجمع،فييماوجلسىالبحرفيباقاليإلى

بالأمثاليفعلمهم3.البحرشاطئيعلىالترفي

!3"إسمعوا:تعليجيمافيلهموقاك.كثيرةأشياء

وخ!،تززعهؤوتيتما4.ليززغالرارعخر!

فجاءب،الالريتيجاذب3علىالحثتعف!

صخرىتيأرضيعلىتعضهووغ05وأكقئهالاليور

بلااكانترابهلأنالحاليفيفتتمت،الئرالبقليليما

وكان،آحترنالم!سم!أشرقبفلفا6.غمتي

المث!وفي،تينوغماوينة7.فتبس!خذولييلا

مماوجمنه8ثمرا.أعطىفاوختقهالثئوكفطتغ

وأءعطىوتمافتت!تطئببما،أرض!علىوغ

ستين،وبعضه،ثلاثينبعضحهفأثمر،ثمرا

ادنال!تهكان"من:تسوعوقال09((يثةوبعفمه

دا.قلتسقغ،تسضعالط

الأمتالمغزى

1(9-ه8:لوتا،01-13:17)شى

أتباكةسأتةآنمرا؟،علىكانفلما01

فقاك"،الأمثاليقغزىغنعشرالاثناوالرش!ل

ا?رو"
واثماالتإ.تلكوتصز)عطتم!انتم:لفم

بالأمثالي،شي!كلفتسقعونخارجينأئذين

إنهم:حتى12

ئب!رون،لاتطرواتهما

وقهماستمعوا.لاتفقمون،

لثلأبتوبوا

،".خطاياهملهمفتغقر

الزارعمثلتفسير

15(-اا:8لوقا،2ا-183ة133)مى

هذاققمون!أقايتلاميذ؟:قاكثم

ينغيرةتفقمونإذا،كي!،الضثل؟

وبعض!15،الت!كلاتمتزز!الرارص!14؟الأثالي

جمايبعليقعائذيصالزرعجمثلالئاس

الشسطانفئسرغالت!كلاتمتسقعون،الالربتي

وتعضى069فيهمالقزروغالكلاموتنتزعإليهم

نإما،ض!صخريةأرض!فيصالزرعيثلالئاسي

ولكن17،فرحينتقملوةحئىاللهكلاميسقعوا

.حالعلىتث!تونفلا،نفوميهمفيلهمعمقلا

كلامأجلينأضطهادأليصيقحدثفإذا

الحماليفيغنهأرتذواالتإ،

،االأشوافيبينالز)غصمثلالئاسيىوتعف!18

ومخبةالادنياهموموليهن91،التإكلاتميسستعون

وتخئقفلوبهمفيتدخلالشقوابوساثرالجنى

الزرجيثلالئاسوتعف!002ئثمرفلاالتإكلاتم

اصصى

وتق!لونهالت!كلامتسمعون،الطيتيماالارفيفي

وينهم،ثلاتينيثمرتنينهم:ف!شمرون

محة"هوينفم،سئيئ

.خ16ةارجالبحرةبجاب:401

القديمة.اليونايةالبعينيةالزجمةحبا9-.:6اش:12
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السراجمثل

8:16-18(الوتا

لتضغهبسيراحأحا"أتجي::لهموقاك21

علىيضعهأماالئرير؟أوتحت"المكياليتحآ

وما،سميظهرإلأخمىينفا32؟مرتفعمكالؤ

اذنالألهكانفن23!سصعئنإلأمكتوممق

"!فلمسمغ،تسمعالإ

الكيلمثل

8:18(و6:38لوقا13:12،و2ت7)متى

تسقعون!يقا"انتبهوا:لهموتاك"2

،وتزادون"لكميكاليميلونائذيبالكيل

ته،شيةلاوقنئزاذ.كماءتهقنلأنص2ه

".تهاآذيحىجمنهئؤخذ

ينموالذيالزرعمثل

تبذزرخلأالت!قلكوث)(ئشبة:وقاك36

فيوتقومالليلفيف!نام27خقلإ.فيئالررغ

تعردتلاوهووينمو،ينحتوالر)غالئهار،

تنبتذايهافالأرضين28.ذيلثكانكب!

تملااثذيالقمغثئم،السنملئم،أولأالعشب

الرجلحقل،القمغتصمبئإذاحئى92.السمنئل

"".جاةالخمادلأن،الحاليفيينخقة

الخردلحبةمثل

13:18-91(لوقا34-35،و31-32ة13)منى

بأيأو؟اللهقلكوتئشمةإكي!ةوتاك"3

،خردلينحبةجمثلهؤ31نؤضحه؟ضثلى

وعاء:المكيال330ثالوا؟15ت5تق:21

تقريئا.ليتراتش!حةريسعالحبفيهيوضع

...تنعملرنهالذىبالكيللكمعطاباهاللهيكيل:24

فيماكلأ!غرالأرضيفيررجمهاجمنذتكون

الزرعتعدولكئها32،الحبولبينالأرفي

غصوناوتما،الئبابأكتروتصيرترتفع

فيوئع!ثشىتجىوالحثماءطيورإنحئى،كجيرة

.ظفها"

ليعلمالأمئالىهذهينيكيرشوعوكان33

وما34.ئقهمونماقذرعلىالت!كلاتمالئام!

بتلاميذ؟أنفردمنىوليهنه،بأمثالىإلأكلمهم

شي!.كلتهمف!ر

العاصفةيهدئيسوع

8؟22-25(لوتا8:23-27،)مق

"تعاتوا:لفمقاك،صاليومذيلثمساءفي35

الخموغفتركوا36".الفقابلالشئاطتيإلىتعئر

فيه،كانائذيالقارلبفيبتصوغوساروا

عماجمقةفهثت0037اخرىتوأيىلثمتةوكاتت

حتىالقارل!تضرل!الأمواجوأخذلتشتديد!

مؤخرفينائماتسوعوكان38.تمتيىكاد

ته:لواوقانأيقظوو.يخدهعلىورأسمه،القايىلب

فقاتم93خهللث؟"أثناتهمكأتا،امعتم"يا

د2ء-

"ا!صث!:للبحروقاكالريغوانتقز

تالم.فدؤءوسادالريغفسكن!بدا!إخرص!

خايفين؟لكم"ما؟يتلاميذ؟تسوعوقاك"4

فيكانواولكنهم41تعا؟داإيمانعنايهمأما

هذا؟"قن:لتعفيىتعضحفموقاك،شديلإفرعء

"إئطيعايإ"والبحرالريغحئى

الآخرين.لتدينواتتعملوقالذيبالكيلاللهيدينكمأو:

.4:13يؤق:92

:23-18،147.32ة65،898:فيق41:
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الخناؤيروغرقالنجسةالأرواحطرد

26-93(ة8لونا28-8،34:)مى

بكرينالآخر-الشئاطئيإلىوؤضلوا

يننزذولما2.الخراسئينناجييمافي،الجليل

وفييما،الققابر*جمنخرجرجلآستق!لهالقارلب

ئقلإرولا،كاهناكئقيموكان03تج!م!ولروح

زتطوةمافكثيرا4.ب!يلسيتةحىتربطهأنأخا

السئلاميليقالعفكان،والسلاسيلبالقيوب

ضئطإ.علىأحاتقوىولاالفيود،وئكسر

والجباليالققايرفيوالنهايىالليلطواكوكان5

بالججازه.جستلأةويجرحتصرخ

إلييماأسرعبغد،عنقسوعشاهدفلما6

وللث،لي"ما:صوتإبا!علىوصاح7تهوسخذ

لابالتإ،أستحيفلث؟العليئالت!آبنتصوعيا

الروح"أئهاةلهقاكيسوعلأن8!إنعدثني

فسأله9إ((الرجلهذايناخرفيالنج!ى

"احمي:فأجال!؟"آسملث)اما:يسوع

إلىكثيراوتوسمل001"كئيرونلأئنا،دتجيشى

إلىمثهالنجسئةالأرواختطرذلاأنقوغ

المنطقيما.خار!ء

الخنازير!ينكبيرقطيعهناك"وكان

النجستةالأرواحفتوس!قب12.الجتلقرلتترعى

الخنازيريللتإلىإأرسيئنا:بقوبهاتسوغإلى

الأرواحفخرجسب.لهاذنافا35فيها".لتدخل

الواقعةالمنطقةإلىمرقىشير:الآخرالعثاطى:ا-5

ح.8:28متق.الجليل!كرأوجب!ارتبحيرةشرقي

المناور.داخلنهيأأوالصضرفيتحفركانث؟المقابر:2

ح.23:أرج:نجسروخ

الجيشمنوحدةايعموهولجيونةحرف!.جش9؟

.جنديآلافستةشدالرومافي

اقطبعفآنذغ.الخنازيرفيودحقتالنجممتة

ألفين،تحؤوعذدة،*البحرإلىالمنخذرمن

فيالخترؤنشرواالرعاةوهردت401فيإ.فغرؤآ

جرىمالمرواالئام!فخرخ،والفرىالمدينيما

اآذيالرجلشاهدوا،يسوعإلىوصلوافلما15

لابئاهتاكجاي!م!اال!ئ!ياطزينخيثىفيإكان

الخودت.عقيهمصفآستولى.الغقلسليتم

ائذيللرجلجرىبماالش!ودفأخبزهم16

الخنازير.أصال!وبماال!ئمياطينفييماكاتت

ديايىهم.غنترخلأنتسوعإلىفطلبوا

إتي!طقمب،لتالقالييركبهؤوتيتسا18

فا91.معةيأخذةانال!مئ!ياطينفيهكانتائذي

وإلىتييلثإلى"ارجغ؟تهقاكبل،تهأيرن

كي!لكالرلثغيئبماوأخيرهمأهيلث

فيينادبم!وأخذالرجلفذقبآ"2((.زجتلث

جميغوكان،تهتسوعغيئبماالغشئر"المال!

يتعحبون.الناس

يسوعثوبلمستالتيوالموأةيايرولع!ابنة

+4-56(8:لوقا،8؟-9:26)مى

الثئاطزإلىالقاردبفييمموعوعتر21

جمهورالثثاطئيعلىخولهفتحمغ،المقابل

آسمهءالمجمع2رؤسامقرجلوجاء022كبير

قدمييما،علىوغت!سوغرأىفلما.ياير!ى

علىالصغيرةإابتتىةبقوب!!نيراإليهوتؤس!ل33

؟7:ااالايؤكالنرلانجاالخز-وكان:(1

وئية.بلادفيأئناعلىبدلهذا8(.ة14ث

.اح6:ارجالبحرةإلى:13

بحرةمنالشرقيالجنوبإلئقعالعثر:المدن:02

جيارت.
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فتشفى،عتيهايذكوضغتعاك!الموتنراشيى

تزحمهكبيرتجمعوتبغهمعهفذقت24!"وتحيا

حايمبماكلين

الامبترفيمصاتةأمرأ"هناكوكاتت

أطئاوعاتخها26،ستةغشثرةأثنتيجمني

آستفادتفا،يمليثماكلوأنققت،كثيرون

فلما27.أسواإلىستئمقصارتبللأ،شيثا

منالحموعصتيندحتت،تسوغبأخبايىستمقت

تفسيها:فيتاتتلأنها28،ثوتهوتض!تتخلؤ

تردتفآنقطغ092"شفىلا4ثيابهألمسنأنيكق9

أنهاجسمهافيوأحم!تت،الحاليفيدجمها

دايها.مينشمميت

جمنة.خرتجتبقؤ؟الحاليفيتسوعوشقر03

،؟بثيالضسىداتن:وقاكالحموعسإلىفآلتفت

تزحموتلثالئاش))ترى:تلاميذةتها!فقاك

لترىخوته2نطروليهنه32؟"تقسنيقن:وتسأل

وآرتعتتالمحرأةوخافعب33.ذللثقعقتائتي

لهوستجذتنجاءتلها،جزىبمايجلمها

آبنتي"يا:لهافقاك34.كفهابالحقيقيماوأخبرته

ينوتعاقني،بسلامفآذهبي."اشمفافيأيمانلث

دا.ئلثدا

دايىينرجاذوضليتكثئمتسوغوتيتنما35

فلا،آبنتلث"ماتحب:تقولونالقجمعصزئيسيى

يسوعفتجاقل.036ء"المعلمصإزعاجإلىحاجة

تخص،"لا:صالضجمعيرئيميوقاك،كلاتهم

إلايرايقهأنلأخدأبنوما+.((تؤينأنيكني

.كأحيا:وأ.خفصك:وأ.كشفا؟34

اللغةكانتوالآراية،آرامينانكلشانةقومطليثا:41

.يسوعأبامفيإلمحكبة

63و6

ولما38.تعقوقيأخاويوحناوتعقولتبطرش

تسوعرأى،الضجمعصزئيسيدايىإلىوضلوا

فدخل93.وعويلهمالثاسي2وبكاالفجيجع

صص"ص

ماتصبما؟وتبكونتضجون"لماذا:لهموقال

عقيإ.فضجكوا04!"ناثصةليهن!ا،الضبية

واثهاالصبئةبأبيودخلجحيعا،فأخرجهم

الص!بية.كاتبخياإلىمغهكانواوائذين

يا)اأفي"!*قوم"طييثا:لهاوقاكبتدهافأخذا"

الحاليفي2؟فقام!ث"!قومي:لت!أقو3صمبيه

ستة،غثئرةآثنتيآبنةوكانز،تمشيوأخذث

يسوعفأوصاهم43كثيرا.تعحبواالحالىفني

نأوأمرهم،حدثيماأحايعلملاأنبشيا؟

ئطجموها.

يسوعترفضالناصرة

16-35(،4لو!ا:53-13،58)متى

تتتعهبلد؟!إلى2وجاهناكينوخرخ6

الضجمعص.فيئعلئمأخذال!ئببوفي2.تلاميذة

"ين:وقالواستيعوةحينالئاص!أكثرفتعح!ت

وهذ؟تهالفعطاةالجكقةهذ؟وما؟هذاتهأبى

هوأما3يذييما؟علىتجريالتيالمعجزالت

ويوسييعقولتوأخوتريتم*،أبنالنخار

هنا؟،جمنذناأخواتهأقاويمعان؟وتهوذا

لأتىالا:ش!موعلهمففاك4ة.
.؟-.ورهصو

.،تيييماهوأهلأقرباييماوتينوطييمافيإلأكرامة

،هناكمعجرةأئةتصتغأنتسوغعلىوتعذز5

.ح54ة13تق.الاصرةأي:بلده:601

.42!6يوق:مريمابن:3

4.44:بوبم24ت4لوق4:
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المرضىببفيىعلىيذيهوضمعائهييوى

ثم.إيمايهميفيماينيتعح!ثؤكان6.فشتفافم

يعقم.المجاليرهالقرىفيسار

عشرالاثنىالتلاميذيرسليسوع

ا-6(9:لوقا،-15ه:01)متى

وأخذعش!رالاثتيالتلاميذإليهودعا7

س!لطاناوأعطاهم،ليمشمرواأثنيزأئنينيرسيلهم

لالا:قاكوأوصاهم08النجتإكل!الأرواخصعلى

ولا،خبرالاةغصاسيوىشيئاللطريتيتأخذوا

آنتجلواتل9،جيوبكمفينقوداولاكيمما،

لهم:وقاك01ثوتين((0تلتسواولاجذا!،

.ترخلواأنإلىفييمافأتيموا،تيتادخلتم"وخيئما

ولاأهفةقبلكمومامكالبإلىحئتم"وإذا

الغبازوآنانضواعنهفأزحلواكلاشكما،شمعوا

لا!ا!صاقداحح!لذ

التوبة،إلىالناص!يدعونفخرجوا13

بالزيمبودخنوا،الشياطينيينكثيراوطردوا13

*.ف!ثتقوهمالقرضىينكثيرا

المعملىانيوح!اموت

7-9(:9لوقا،ا-12؟14)متى

،تسوغبأخبار"هيرودسالميلثوسيئ14

الئاسييعف!وكان.متنهوزاأصبغآسمهلأن

تينينالمعمدانيوحنا"قاتم:تقولون

ح.23:ارتج!:النجسةالأرواح:7

تدلانفصالحركة.اقدامكمعنالفبارانفضوا:11

إل!م،أرسلالذينوالناسالرصولببنعلاقةلاأنهعلى

بنعله.العالقالغبارحىنفضبحث

.6ة13:51،18أعق

.14ة5بمق:13

الجليل.حكمالذي()أتيباسهيرودس:14

إلىالمحاصرونالورداشد3:230ملارجةإلجيا:15

يلإ؟(!(.!كلالمغحيزات،تجريولذيلث،الأمواب

":هؤ:وآخرون،لا"إييياهؤلا:آخرونوقاك

!برو!جم!شمعفلما016"الأنساءكسا!؟.
-إصلرلبي

قاتم،رأستهأناقطحتائذييوحئا"هذا:قالن

أمممتكهيروذسوكان17"!الأموابتينيين

التيهبرود"لةأجلين،الستجتيفيوقيذةيوحئا

وكإن18فيلئ!ص!".أخييماآمرأةوهيتزؤتجها

آمرأةتأ!حدأنلل!يحل!لا:تهيقو3يوحنا

تريذعقيهناقضةهيرودىلة"وكاتت91.!"أخيلث

تهائةكانهيروفى!نلألى!02تقلإز،فلاقتقه

وبهمانيد"يس!.صالحعزجلأنهكلليفم!ويحميه

ا!ابمكثيرافييماحازأىنهمع،إليإي!تيئأنتمرة

أقاتمجمنذممالهيروبئةالفرصةوستخب21

ويهبايى3للئتلاؤليمةقوللإهدكرىفي!يرودسى

أبنةفدخلمت22.الخليلىوأعيالزالقادة

هيرودسىفأعختت،وزقضثهيرو؟ية

لاما"اطلبي:للقا؟القيلث3فقا.والقدعؤين

مشذؤايميئالهاوحقف33فا"عط!لث((0كمئمب

يص!وتو،تطلبينماكل"اعطيلث:قاك

اضها.وسألتالقتاةفخرتجب24إ"ضملكتي

يوخنا،."رأسى:فأجابتها؟"أطلب"ماذا

وتاتتالقيلثإلىفا7!رغت25إ"الضعمداني

يوحنارأمىطبقعلىالآنتعط!نيأن"اريا:له

--اللسيحكابقايبارجوعلينتظروا،الآيةهذه

رومةفيعاشالذييخلبىهيرودسهو.فيلبى:17

يخلبسئيمريةفيحكمالذىفيلبىكيروهو

27(.:8)رخ

21.:18:16،02لارجة18

ابنته:المخطوطاتبعضفيورد.هيروديةابنةة22

هيرودية.
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ولكئه،كثيراالمللثفحزن26المحعمدالإ!"

حققفاائتيا!ينيأجلمينطقتهاتردلاأنأراد

3لاجندالحالفيفأرسمل27-الحدعؤينأمماتم

وقطغفذقت.يوحنابرألمييجيءبأنوأموة

وسفمهطتقعلىيه3وجا28،السئجنفيرأستة

الخ!روبقيئ92اضها.إلىفحقلتهالقتا؟إلى

فيووضعوهاجثتهوأخذو!فجاووا،يوحئاثلاميذ

تبر.

رجلآلافخمسةيطعمب!موع

يوحنا،.ا-9:17لوقا:13-14،21)متى

ا-14(6:

وأخبروة،تسوغجمنذالرش!لوآجتقغ03

الئاسيىمنكثيروكان31ءوعلمواعملوامايكان

فرصةلهمتتركونفلا،ويجيئونتروحون

أنتم"تعالوا؟يسوعلهمفقال،طعامهمليأكلوا

قليلا((.وآسترمجوامقمرمكالخإلىوحذكم

مقمر.مكالؤإلىوحدهمالقارلبفيفذهبوا32

محميروعرف،ذأهبينالتآيم!فرآهم

قشئاالمالبصجميعينفأسرعوا،أينإلىينفم

فلقا34.المكالإذللثإلىصتبقوهمالأقدامصعلى

كبير(،تجفعارأىالقاردبينيسهعنرك

راعيئلاكتميثلكانوالأنهم،عقيهمفأشقؤ

وفات35.كئرةأشياءيعفمهموأخذلهاكا!

"فات؟لهوتالواتلاهيذةينهفذنا،الوقحت

نأيلئاس!فقل36،مقمرمكانوهذا،الوقمت

ليشترواالمجاورةوالقرىالمزايىعصإلىتنصرفوا

؟27:17عدق:لهاراممطلاضنم؟34

.22:17كلا

ايوم.فيعاماطأجرةالديناريقابل37:

"أعطوهم:تسوعفأجاتهم37."يأكلونمالهم

تذهتأن"أتريانا:فقالوا((.يأكلونماأنتم

ييأكئلوا؟"وئعطتفمدينابى"بمئتيخبراؤنشترقي

جمندكم؟رغيفا"كم:تسوعفقاك38

قالوا،إذقبواوآنظروإ((.فلماغرفواماجمنذهم

نأفأمرهم93وس!مكثالإ،0أرجمة"خمسة:له

الع!تثحبعلىجماعةجماعةالئاع!يقيدوا

بعصهافي،ضفوئاصحفوفافقغدوا04الأخضمر.

الأريخقةتسوعوأخذ41.خسمسونتعف!اوفيجمئة

الحئماءنحؤغيتي!ورغوالسممكتينيالخمسة

لئوزعوهاتلايذةوناؤكالأريخقةكستروبازك

جميعا.عقيهمالمسمكتينيوقممحبئ،الئاسعلى

أئنتيرفعوائم43ئتيعوا.حتىقلفمفأكلوا42

وقضلاباليهسترينةمملو7قفة،ك!ثثرة

الأريخق!منأكلواائذينوكان44المحمكتيز.

رجلى.آلافيخمستإنحؤ

الماءعلىيم!ث!ي!غ

6:16-21(يوخا14:22-33،إتى

القارقييركبواأنتلاميذةيسوغؤمر5

المقابل،ال!ثئاطئيجمند،صيداتيتإلىوتسيقوة

ذقتصرقهمفلما46.الخموغتصردتحئى

كان2،القسا7"وجمنذلمضلىءالجتلىإلى

علىوحدةوتسوع،البحرؤشطفيل!القالي

فيمشقةئلاقودتلاميذةأنتسوغورأى048التر

فجاء.ضسذفمكانتالريحلأنالنجذي!،

يفروكاد،البحرعلىماشسئاالفجرقبلإليهم

+2:2.رجمت

منمموعوعاء-القفة43-4:440مل2ق43:

زادهم.الكلدفيهبضعالفمب
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شتتخاظنوةالبحرعلىماشيئارأوةفلما94.ب!م

فآرتعبوا.كلهمرأوة.!لأتهمفصرخوا،

هؤ،أنا"اطمئنوالا:قال،الحاليفيفكلم!م

فهذأب،إليهمالقايىلتوضعذ!ا0ا(تخافوالا

الأريخقةمعجيزةلأن52،كثيرافتحيروا.الريح

قلوبهم.يتلاد؟،تغزاهافاتهم

كثيرةأمراضمنيشقي!وع

34-36(:14)مى

قايىبهمورتطوا"جينيسمارتبرإلىوعمروا3"

الئاسىعردتحىترلوا،إنومما54.فناك

واخذواكلهاالأنحاءتلل!فيفساروا055يسوع

مكالطكلإلىفريهمعلىالمرضىيحصلون

إلىصتوا:،دخلأفيوكانوا56ءيخإأئةستمعوا

فيالمرضىتضعون،3صالمزارعأيرالمددطأواءلقرى

طر!توتويلمسواأنإلييماوتطلبونالمتاحاب

تشفىهتفم!مهتنكلفكان.ثوبيما!

بالتقاليدا!اعمىاقسك

ا-9(15:)مى

معلميوتعفىالقريس!ونإليهوآجتمع7

تعفنفراوا2.اورشلييمينالقادمينالث!ريع!

غيوأي،نجستةبأيدالطعاميتناولونتلاميذه

علىوالهودالفريسئينلأن3.فلاموة،مغسوممة

رضجنودنقعخصبةمنطقة:بخارتبرة53

.!رناحوم

4(38-ا:15)عدثوبههدبأوثوبهطرفة56

لأنه4،ا:8لو؟9:02أمتتكريمموضوعممان

الله.بوصايابذكر

أماممخن38.:11لوق:أيديهمبغلوا:703

نظافة.قصةلاطق!يةقضية

شيئابخكلونلارجعراإذا!أو.الوقمنرجعواإذا:4

يأكالونفلا،القذماءبتقاليدتتمسعكون،العموم

ربرموأوإذا4ءجمداهأيديهميغس!لواأنبعدإلأ

غمتلوةإذاإلا!تيثايأكلونلأالسئوقي"ين

بها،لتصملواتوارثوهاكثيرةاخرىأشياةوهناذ

ص،ة"

ا!طصيىواوعي!وألاباريتيالكوويكغسثل

والأعر؟.

"ص!،صوءص

"لمما!أ:الشريغةومعلموالفريسيونفساله5

يتناولونبل،الفذماءتقاليذتلاهيذكئراعيلا

مراؤودت!يا":فأجاتهم6؟"تجستبمابأيل!الطعاتم

فيجاءكما،عنكمنبوءييمافيإشتعياضذن

اليهتالب:

-،بشمقجهيكرئنيالمث!دبئهذا

عني.فبعياقلئةوأئا

تعحانيباطلاوهؤ

.اتج!ثتر،وضمغهابتعاليتم

بتقاليدوتتقسحكونالت!ؤصيةتهيلإنأنتم!8

-ء--سض

الي!ثئر"ء.

شتريعةتقفيىفيأبرعكم!ما:لهموقاك

موسى:اقاك0!تقاليدكمعلىلتحايظواالت!

فموئاامهأوأباةلقنومن،واكلثأباكأكرئم

جمنذكانإذا:فتقولونأنئم"أما.يموث

لهما:قاكثتم،امهاوأباةبهيساجماماأخد

ينئعقى12لتإ،تقلإمةأي،فربانهذأ

بعضفيتردلا:الأمرة.غسلوهإذاإلاالوقمن

-!.الم!وطات

اليونايةالسبعيبةالزجمةحب92:13اش6-7:

القديمة.

الأباريقككل:المخطوطاتبحضتايف8:

قعملرنها.أمرركثيرةمنذلكإلىوما،والكؤوص

،؟:0239لأ؟2:17خراثم؟02:12خررج6*.!
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بتقاليدالذكلامفتبطلون013مهاأوأبيهمساعد؟

هذهيثلمحم!ير"اموروهناكتتوازنوتهاجمنلإكممين

.تعتلوتها،

الإنسانينجسما

.ا-25(:59)متى

إليئ"اصغوا:لفموقاكالخهوغودعا14

الإنسانتدخلشي:ينما15:وآفقمواكللكم

ينيخرجماولكن.يتخس!هالخايىجصين

كانأمن16.الإنسانيتحس!ائذيهوالإنسالب

لمو

"،،.فليبيي!ع"إ،تسمعالقاذنانيه

التيب،إلىورجغالحموعتركولما

فقاك18،المتلهذاشغزىغنتلاميذةصأته

ألاتفقمون؟لاأيضاأنئمأهكذادا:ل!

لا(لخارجينالإنسانتدخلماأنتعرفون

"ترممى
إلىبلقلبيما،إلىتدخللاالانه9،ينجسمه

هذاقول!وفيالشمتلإ؟"ينتخرجثئم،تجويإ

".طاهرةكلهاالأطعمةيسوعجعل

هؤالإنسال!ينيخرج"ماةلهموتاك.

قلوبين،الذايخلىينلأن21،ينخسسهائذي

العسق:الشريرةالأفكارتخرج،الئاس

والخبثوالالمعوالزنى22والقئلوال!رتة

والكبريا2والنميتةوالحس!اوالفجوروالغثى

وصمه

داخلينتخرجكلهاالمفاسيذهذ؟23.والخهل

،.فتنحسحهالإنساني

القدممةالمخطو:هطاتالآيةهذ!تردلأ:11

-23.،-:-49رج

.9-01:16أعق:"ا

-"8!..:3رج:صرو:24

الكنطنيةالمرأةإيمان

21-28(:14)مى

*صآء24
.صورنوأحيإلىهناكجمنونتقل

قما،أحدبهتعقتمأنيريالاوكاذ،تيتاودخل

بهسممغتإنوما25.أمرةيخفيئأنأمكته

حئىتجسى،،زوحأبتيهافيكانآمرأة

نأوسألتة36،قدميهعلوآرتقتإليهأسرعت

غيرالمرأةوكاتبآبنيها.ينال!سيطانيخرقي

فأحاتها027!فينيقيسوري"أصلىوين،يود،لبما

نأتجوزفلا،قشتعونأولآالمييندعي)1:تسوع

روص.صلهأ

".يليهلالبويرمىالتنينخبزيوخد

اليهلال!حئى،سئدىيا":المرأةفقاتب28

فقاك92لمأ!التنينفتابينالمايذ؟تحتتأكل

خرخهذا!للثأجلجمن،"اذهيي:لها

إلىالمرأةفرتجغ!ب03أبنيلث((0ينال!ثميطان

وال!ث!يطان،السئريرعلىآبنتهافوتجذب،تييها

صنهاءخرخ!

أ!ملث!فاء

بصيداوترصوز،نواحيئتسوعوترك31

المال!أراضيغثرالجليلى،بحرإلىراجعا

اللسالطمنغمل!بأصمإتييما4ووافجا32الغشثر!.

بهفأبتغذ33.عقيهتدةتضغأنإتي!وتوصئلوا

اذنيفيأصايغةوؤضغ،الخموعصكنيتسوغ

نحوغيتييماور0342يسانهولمسىوبصقالرجل

يأ،"إفاتا!:للرخلوقاكوتتهذ4ال!مما

ومنفينيقةصكانمنالمرأةكانت.فينتييورى26؟

.ح15:22ترج.الرومانيةصوريةمقاطحة

ح.25:هرجالحثرةالمدن31:

آرامية.كلمة:افاتا:،3
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الرخلىإذناأنفتحتالحاليفني35إ"أنقتغ

يطلاقة.فتكلميساييما،عقدةوأنحلت

قكانإ.أحايخبروالاأنتسوعوأوصاهم

ءصصص5م!

إذاعهيناكثرواتوجممييهممناكثركلما

"ما؟شتديدباعجابتقولونوكانوا37.الخمر

ص،مه2?

تسمعونالصمتجعلكلها!اعمالهارؤغ

،.تنطقونوالخرسن

رجلآلافأربعةيطعميسوع

32-93(:15)متى

كبير،جمهورالأئام-يللثفيوتجمع8

تسوغقذعا.يأكلوتةثية.قغفمكانوما

كل،

الخمعهذاعلى2"إشمق:لهموقاؤيلاميذة

وإن3.لهمطعاثمولا،ضعيأثامثلاثيماينر

فييواهمخارت،صائمينبيوتهمإلىصرفتهم

تعيد((.مكالؤينجاءقنوينهم،الطريتي

يئنأنلأحد"كي!:تلاميذ"فأجابه

ص5،ءلم

فسالهم:5البريمديما؟"فيهناخبزاالناعنهولاء

فأمر6((0"س!بعة:قالوا؟"عندكمرغيما"كم

وأخذ،الأرض!علىتقغدواأنالخمغتسوغ

تلاميذةوأعطىكسترهاوشكرالس!بغةالأريخفة

عقييم.فوزعوهاالخمع-،علىليورعوها

ضغار!ستمكاببعف!اللأميذمغوكان7

يؤرعوهاأنتلاميذ؟ينوطل!بتسوعفبازكها

يئارقعوائئم،ثتبعواحتىالئاص!فأكل08أيضا

أرتعهنحؤوكانوا9.سيلاليستبغاليهسترينفض!ل

،21:هارق:تسمعونولاآذان:8018

.12:2حز

مغقيالقاليويهت01تسوعقصرقهم.آلافي

ذلمانوثة.نواحيإلىوجاتتلاميذ؟

آيةيطلبونالفريسيون

ا-،(ة16)متى

وأخذواالقريسسنتعضىإلييما"وأق!ل

ليجربوكل،السمماءينآيةجمنهطالبينلونهيجاب

المجيللهذاداما:وقازقلبهاعماقينفتتفذ12

هذايعطىلن:لكمأقو4الحق؟آيةيطلمب

لا!آيةالجيل1

صالشتاطتيإلىالقاربفيورجعوتركفم

الفقابلي.

هيرودسوخميرالفرش!يينخمير

!-12(:61ا)منى

ومما،خبزايترودواأنالتلاميذؤلسيئ

واحدلأ؟لأرغيؤسيوىالقارلبفيمعهمكان

إ"لاكم"إشبهوا،:قاكتسوغواوصافم5

ي!إهيرودس!وخميرالفريستينوخمير

معنا؟"خبزلالأن"هلف!ساءلوا:

كاأنني!كرون"لماذا:لهموقاكيسوعقعرلت17

تعلأأذكحمأقا؟مغكمخبرلألأنهذاقل!ت

أبما18الحا؟هذاإلىئلوئكمأغميت؟ويخهمئم

"!آتصمعونولااوآذان،تبصرونولاعيوندلكم

الشحم!تةالأريخقةكسرتجمنذما91تذكرونألا

اليهسترمقمملوءةففةكم،الآلافيللخم!ح!ة

قاك:02،!،!ةعشثرة"اثتتي:قالوا؟رقعتم

يلأرتييماالمئبغةالأريخقةكسمرت)اوجمنذما

6؟35-44-رجة91

8:ا-02.9:رج



مرقس8

القضلاباين،قملوءةسفةكم،الآلاب

لهم:فقاك21،!"ميلالى"سبغ:قالوازقعتمص؟

تعد؟((فهفتم"أتا

صيداببتقيأعمىشفاء

إلهفجا"وواضيدا،بي!تإلىورعسلوا32

يتل!فأخذ23.تلضمتهأنإتييماوتوس!لوايأعمى

تفلوهناك،القري!خايىجصإلىوقادةالأعمى

"أتبصر:وسأتهعلييماتذي!ووضغعينيإ،في

شيئا؟لا

وأراهمالئايابص!ردا:وقاكفتطلعص21

يدي!تسوعفؤضغ!2أشجار".كأنهم!ث!ون

ءصصىء"

وعادجيدافابصر،الرجلغينيعلىاخرىمرة

إلىفأرمتلة2.26-واجمخاشيكليرىضحيخا

".القريةتدخل"لا:تهوقالطبيييما

يسوعبحقيقةي!ثهلىبطرس

9:18-31(لوقا16:13-02،)تى

قيمرئ!فرىإلىوتلاميذةيسوغوسار27

أنا"قن:تلاميذةسأكالالريتيوفي،مم!فيلب!ى

ايوحئا:فاجابوة28؟داالئاسيرأيفي

وتعضهم:،الليا:تقو4وتعضهم،القعضدان

رأيكمفيأناإومن:فسألهم092الأنبياء((أحا

،إالمسيحع"أنت:بطرص!فأجال!؟"أنتم

أحذا+يخبروالاأنفأمرهم03

وقبامتهبموتهمرةأولينبىيسوع

9:22-27(لوقا21-28،ا136:)متى

نأتجبالإنسال!آبنأنيعلمهموبدا

الكهتهوز"وساةالشيوخترفقحةوأن،كثيرايتأثتم

الأردنمناجتربتقعمدبنةةيخلبسيصرية:27

.بانياسالومواحمها.فيبسهيرودسأسسها

96و9

بعلأيقوموأن،تثلأيموتوأن،المث!ريعةومعئمو

علانئة.الكلاتمهذاتقوذوكان032أثامئلاثيما

ورأىفآلتفت033ئعايمهوأخذئطريسبهفآنقرد

ياغئي"ابتيذ:يقول!بطر!نفؤثغ،تلاميذة

لا،التشرأفكارهذ؟أفكازكلأن،شميطان

.،اللهأفكار

صص34
ش9:لهموفاكوتلاميذةالحموعودعا

صليمهوتحملنفسسهفثينكير،يت!عنيأنأراد

خياتةئخئمنأنئريذائذيلأن+35.وتتتغني

ستبيليفيخباتةتخسترائذيولكنتخسترها،

الإنسانتنقعفاذا36.يخقصهاالبئحازهو!تبيلى

تفدلأيوبماذا37؟تفستهوخسيركلهالعالأزبغلر

وبكلاميبتستحيتنلأن38؟تفستهالإنسان

آبنبهيستحيال!ثترير.،الخائزالجيلهذافي

الملايخكيمامغأبييماشجدفيجاءمىالإنسالب

.الأطهايى"

في:لكمأقوذ"الحق:لفموقاك9

حئى،المولتتذوتونلاتنهناالحاصرين

."غظيمقجلإفيالتإقلكوبتجيءئشاهدوا

إيلياثومحيالتجلي

28-36(:9لوظ،أ-17:13)ضى

ويعقوبطرص!تسوعأخذأئامءيتإولعذ2

وتجلى،مرتمعتجت!علىبهموآنقرد،ويوحئا

بتيافيتلقغرئيابهقصازث3.جمنهمبمشقد

فيقضارأي!مثلإعلىتقلإرلاناجمع

وكانا،وموصىإيليالفموظهر0،4الأرضي

16-18.إ9بط2ق90:3
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"يا:لتسوغبطرس!فقاك5.شسوغيكلمافي

ثلاثقلتنصث.هنانكونأنأجملما،مغفم

-وواحدة،لموسىوواحدة،للثواحدة:مظال

شذ؟مينيقوذمايعرلثلاوكان6لإيلياكا.

ورفاقه.هؤعقيهآستولىائذيالخوفي

ينضودثوقاك،ظللتهمستحايةوجاءت

فقهالحبيحبآبنيهؤ"هذاالسمحات!يما:

راوافا،حوله!م!خأةوتقفتوا8دا!آسمعوا"

وحذة.يسوغإلأقغفم

أوصاهم،الجتليننازلون-هثموتيتما9

قاممتىالا،-رأوابمايخبروا-أحدالاأنيسوع

فخمظوا01.الأمواباسبينيينالإنسالقآبن

تعنى::!"مايتساءلونأخذوأولكنهم،وصيته

"لماذا:سألوةأ-ثما؟"الأموالتتيينمققاتم

إيلياتجيءأنتج!:النت!ريعهمعئموتقول

أولأإيلئاةتجي،"تغم:فأحاتفم12((؟أولأ*

نإاليهتال!تقوذفكيص2.صيكلويصيح

الئاسن*؟محميرا،وتنئذةستيتائئمالإنسال!آبن

علىبهوفغلوا4جاةإيليا:لكمأقوللكنى13

الكت!ب".فيغنهجاءكما،قواهم

نجسروحفيهصبئايشنيي!وع

9:37-43(لوقا17:49-21،)متى

تجفغاراواالتلاميذ،إلىزتجعوا4ءأولما

ال!ث!ريعةئغلميوتعضنحوتغكبيرأ

كلغخيرواالخمغشاقدةنجلما015لوتهميجاب

شي2أئدافي:فسألفما6.ئخيوتةإلييماوأسرعوا

"يا:ءالخمعينزخلفأجاته17؟"لوتهمئجاب

.احا؟ار!:7

23.:3ملاق:11

!ادروحافيهلأن،بائنيإليكحئت،مغلم

فيزبا،يصرعةبهأص!ملصوأينما18،أبكميجعلهلم

اينوطلبت.وتتشنبئباشناييماوتصردثالصبي

.قلإروا،فا،يطردوةأنتلاميذك

04

-الالمؤين.،غيرالجيل"ايها:فاجمابهم91

أضمئكم؟متىوإلى،شعكمأبقىمنىإلى

رآةفلما.إتيهفقاموة02"!إليالضبيقذموا

علىفوخالصببئصرع،التج!ىالروح

والديسوعفسأل21ويزبد.يتقؤىالأرضيى

"ين:2قاكهذا؟"يصي!هبدا:-"متىالصحبي

فيالئجسىالروحرماةمامحثيرا32.طفوقييماأتامص

طصكل5!

علىاتجا؟زاكنتفإذا.لتقتلهالماشفياولنار11

:تسوعتهفقاك023كاناوساجملهعقينافأشمق3شي

ئمكينشنيء.فكل،ئؤينانقادزاكنت"إذا

اجمندىا-.الحالىفيالوالافصاقي24((0يلمؤين

ذأتسوغورأى2أ.بزيذ"حتىساجذفي!إجمان

وقاكالنجسىالروحفآنتهر،يتخمعونالئاسى

،آئرذأتا3!الأخرشالاضثمالروخايهالا:ته

4و

فضر!26"!إلي!ترجغولاالضبييناخرص!

الضبيفصاز.ينهوخرخقيريةضرعةوصرغه

مالت!!!ئةالئايعيين(كثيرقاكحئى-،كالميب

فقاتم.وأنهضةييلإ؟تسوغفأخذة27

اجملىتلاميذةسأله،الميمتدخلولما28

الرد!يختطردأننحنعجرنا"لماذا؟آنفراب

بطردلاالمجنس!"هذا:فأجابهم92النجس!؟أ

.بالضلا؟!إلا

.-18ا:22مز؟3ة53اشرج:12
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وقيامتةبصئهتلانيةمرةينبئيسوع

9؟43-45(-لوتا137؟22-23()بتى

وكان.بالحليلوقرواهناكينوخرجوا

كانلأ!له31أحا،يهيعلمأنيريالاتسوع

آبن"س!ستلئمةلفمفيقوذ،تلاميذةئغفئم

تثلهوبعد!فيفتلؤله،التاسرأيديإلىالإنسالأ

الكلاتم،هذاتهمو!فا33تقوئمأ.أئامبثلاثيما

غنة-!تسألوةأنوتهيبوا

الأعظم؟هومن

46-48(:9لرتا،ا-ه:18)متى

دخ!لوافلما.كفرناحوتمإلىوضلواثئم33

فيتتجادلونكنتمشيءأي3"في:سألهمال!يت

الالريتيفيكانوالأنهم،ق!كتوا34؟"الطريتي

بيتهم.الأعظمهؤقنفيتتجادلون

وتاكخترالاثنيالئلاميذودعافجقس!35

فلحكن،الئاسيأؤليكونأنأرأد"من:لهم

طفلآ،وأخذ036"لهمئاوخابجميغاآيخرفم

تغ:وتاكضدر؟إلم!وضمةوشط!فأقاتة

بآحميالأطفاليهولاءينواحذاقبل37"من

بل،أناقبقنييكونلاقبلنيومن،قبلنييكون

"ءأرستتنيائذي

معناالهوعل!نالكونلامن

9:94-05(الونا

زجلاراينا،مقلم"يا:يوحماتهفقاك38

ينتمىلالأنة،فمنعناةبآسمكال!ثصياطينتطرد

ولااتلميديفحلكماينعنالاةحرئاإليا.ب!مي38:

التلاميذ.جماعةهومن

رضعمن.شككأومن(اللمقوطأوغمن42:

المؤسنطربقفيفخاأوحاجرا

ينفا!تمنعوة"لاتتسوعفقاك93إلينا*".

تعذهاعلىيتكلمبآحميمعجرةتصتعأحد
لأ

وقن41.معنافهؤعقينابكونلا."تنباليو2.

للقسيحص،لأنكمبأيرماءكأ!منسقاكم

".تضيغلن،لكمأتول!الحق،فأجرة

الخطايالمسببيتحذير

أ-2(!17لوتا6-9،:18)متى

هوصءأحذدهأوخ!"تنةتسوعوقاك42

نأتهفخير،الخطيثيمافيبالمؤينينالصغايى

فيوئرمىكبيرطخؤحخرغئعيمافييعلق

الخطيتةفيتدكلكأوقغتلث3(فإذاالبحر.

وللثالحياةتدخلأنللثخسرلأئة،فآفطغها

إلىوتذق!يدالبطثتكونأنينواحدةيا

لاودأأحيث4"،تنطمىلانايىإلى4خهنتم

أوقغتلثوإذائثطعى3!.لاوالئاىيموت

05ء+!---..-!حسحب---،صمؤ

ناللثخيرلانه!،فاقطغهاالخطيئ!فيليخللث

تكونأنينواحدةيىخلوللثالحياةتدخل

الذودأحيث16،تجقنتم.فيوترمىرجلانيللث

أوققتلثوإذا047"تنطمىلملاوالئازيمولثلأ

55،ء6-.-ص!-ش-صعبميم.!.،-
نالثخيرلانةفاقلغها،الخطيئهفيغينلث

نأينواجد"غينولكالت!قلكولتتدخل

خيحث48.تج!تمفيوترمىغينالطللذتكون

تنطمىكل.لاوالئازتموتلأالذود

الملحى05بنار!،-.يملحعواحدفكل94

شملضنه؟فبماذا(ملوختهققدإذاوليهنصايح!

القديمة.المخطوطاتمعظمفيالآيةهذهتردلا:46

4،.آرخ

.66:24اشق:48

تملحذب!يحةفكلةالمخطوطاتبعضتضيف:94
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تعضا".تعضكموسايحوا.جملحفيكمفليكن

والطلاقارواج

18(:16لرقاا-91:412)منى

بلابإلمطوجاءهناكمقت!و!وقاتم15

الخموغإتيهفأقبقت،الارذلطعبرينالهودي!

كعادييما.ئعففغوأخذ

ليحرجوة:وستألو!القريستينتعفنفذنا02

نأجاتهم:3؟"أتهآمريطفق3أنيلرخلا)أيجل

موسىأجارلا:تالوا4؟أموسىأوصاكمبماذا"

زود!يهتالتلآمرأييماتكتتأنيلرجل

فئطفق((!.

كضتئلوبكمدايقساؤ؟:تسوغلفمفقاك5

الخليقةبدءفين6.الوصئةهذهموسىلكم

،ص(

يتركولذيلث7وانئى".ذكرااللهجعلهما

فيصير8،بآمرأتهويثجذواتةأباةالرخل

بل،آثتيزيكونانيفلا.واحذاجستداألاثنالط

يفرقهلااللهجمعهوما9وأحد"خسا

((.الإنسان

غنالئلاميذسأته،التيحتدخلوا"أولما

آمرأتهطفقداقن:لهم3"فقا،الأمرهذا

آمرأةطلقبوإن12،عقيهازنىغيرهاوتزوج

".رتتغيرةوتزؤجتزوخها

الأطفاليباوكيسوع

-17(18:15لوتا،-91:1315)تى

ليضغبأطفاليالئاسىبعض!إق!اوجماء

.\:24تثرج:دا.15

2.ةأ:27،5نك6:

24.ت2تك7-8:

لا16-.2.؟هث12-042ت02خررجة91

تسبوغورأى014اللاميذفآنتهرفئم،عقيهمتذييما

ياتونالأطفاك"دعوا:لهمىوقاكنغصعتذيلث

ضلكوتهوصبلأمثاليلأن،تمنعوفماولاإلي

ظكوتتقتللامن:لكمأقو3الحق15التإ.

وحضن!16((0يدخلهلا،طفل!طنهالله

وبازكفم.عقهميذي!ووضغ

الغنيالرجلى

)18-03(:18لوقا16-03،:9؟)متى

زجلإتيهفأسرغ،الالريقإلىوخر!17

مماذا،الضايحالمعقمأيها)ا:وسأتهلملهوشتخذ

لىفقاذ18؟((الأبدكالةالحياةلأرثأعقل

اللةإلا.!ايغلا؟صالحاتدعوني)الماذا؟تسوع

لا،تقتللا:الوصاياتعردتأئت91.وحده

-،لاتظيئملا،بالرويىتشقذلا،شرقلا،ترني

."ي!والمحثأباكأكرئم

أئامين،مغقئم"يا:الرجلفأجاته02

اتي!فتطز021"كلهاالوصايايهذص؟غملثضباقي

كلءص!كل
واحا:شية"يغيىزك:لهوقاذ-يمحب!يسوع

علىثمتهوؤرغتميكهماكلخ!اذقث

وتعاكالسئما!،فيكثزللتفيكونالفقرا؟،

الكلاميهذاالرجل22!حشنأتحعني!".

-كثيرةأموالأيميلثكانلأنهكئيحاتوقضى

أصذبئ"ما:يتلاميذ؟وقاكحوتهتسوغفتطر23

فآستغرل!24"!اللهملكوتإلىالأغنياءدخول

%لنائي،"يا:ثائيةله!مفقاك،كلاتهالثلاميذ

فمرور25.اللهفلكيىل!إليالد-خولطأصعمبما

فيولاالعشرالوصاياقالعبارةهذهنقرألا:تظم

ولو.تالموازيينالإنجيلين

صليكإلمجطوصهـل!تتم!ابعضبيتضيهف:21

--توشال
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إلىالغىدخه!لىينأسهلالإبر؟ثفبقيالجمل

وتساةلوا:آسيغرائهمفراذ26التإ".ظكوب

إتيهمفنظر27إذا؟"،يخفم!أنيميهنه"من

الئاسيىجمنذمميهؤغيرثي:)اهذا:وقازتسوع

((،مميهنلتيءكل،الت!فجنذ،اللهعنذلا

كلىتركناتحن"ها:بطرسلهفقاك

أقوذ"الحئ:توغفأجاتة092((وتيغناك2شي

وأأخوابأوإخؤةأوتيئاتركأحل!ينما:لكم

ه!?5?،3
اجلويناجليي!اوحقولاا.ولادااوائااواما

مغالذفيا،هذ؟فيناكإلا03البشاز؟،

والإخغالبيوبمقضمعني،..مئةالاضطهادات

ونالأ،والحقوليوالأولابوالأم!البوالأخواب

الأولينجمنكئير31.الأبديةالحياةالآيخر؟في

يصيرو!الآيخرينوين،آخرينتصيرون

((.أولين

وقيامتهبموتهثالثةمرةبنبنيسوع

31-34(لوتا02:17-91،)نى

"4

اورآإلىصاعدي!الطريقفيوكانوا32

حو،فيالئلاميذوكان.يتقدمهموتسوع

مرةصث!ربالاثنيفآنفرد.خائمينتضحعونهوائذين

ته!ستحذثيمائكلمه!اوأخذاخرى

اورشليمصإلىصاعدوننحن"ها:فقال33

ومغلميالكهتةضرؤساءإلىالإنسايىإبنوش!سئم

إلىوئسئموتةبالموبعقي!فتحكمون،ال!ثمريغيما

وت!صقون،لهمستهزثون34،كرلاةحكاه

.-.-.اء

أتامثلاثةوبعد،ويقتلؤلةويجيدونهصعليه

تقوما.

مقدمةبماميرمجهزةبسياطالجلدكان:يجلدونه34:

للصب.

ويوحنايعقوبطلب

02-28(02:)متى

رثدي،آبناويوحئا،تعقول!إلي!ودنا3

ط!نا،.تلحيئأننريا،معفم"ياآ،؟وفالا

؟"لكماأعقلأنتريدأدأ))مماذا:لهمافقال36

غنوإحد،تجيم!أنأعطنالافأجمابا:37

فقاك038((تجدكفيثيحايلثغنوواحاتمييلث

تطلبال!:هاتعرفال!لا"أنئما:تسوعلهما

وأسأشربها،ائئيالكأمىتشرباأنأتقدرأني

فأجابا:93((؟سأقحلهاالتيصالآلاممعموديةقبلا

ائتيالكأم!.،"نعم:لهمافقالط.كا""نقدش

أقسلهااتتيصالآلاموشعمو؟لة،تئربايهاأيثربها

غنأوتم!ينيغنالحلوس."وأماتقتلايهالم(.

لفذينلأنه،اعطحهأنليفلا.يحق،شممالي

لفا".الئةوهئأة

الكلاتم،هداالغشرةالئلادذ-ص41
وسيع-

يسوفدعاهم42.ويوحنايعقول!علىفغصبوا

الاصرر"وساةأن"!لمون:لهموتال

فلا043عقيهايتسمطونعظماءهاوأن،ونهاي!ي

عظيمايكونأنأرادتنبل،فيهمهذايكن

نأأراذومن"4خادما.لكمففيكنثفيكم

عبلأا.لحميعكمفليكن،فيكمالأؤكيكون

بل،الئايىلمخلإمهلاجاءالإنسالطآبنلأن45

"".جمنهمكثيراجيايهويفدقيلتخدمهم

الأعمىبرتيماوسلث!فاء

35-43(:18لوقا92-34،ةة2)متى

ينخمارص!هؤوتينما.عاأإلىاصضله46
هـوو

.12:2قأع:93

6.:2اتم؟14:24قه:45
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كان،كبيروجمهورتلاميذةومغةأريحا،

شحاذوهؤ،ييماوم!آبنأيبزتيماوس!،

7"فلما.الالريتيجايبعلىجاي!ئا،أعمى

ي!سوعهوهناكمقيمرائذيبأنس!مع

داود،أبنيسوع"يا:تصيغأخذالئأصري!،

الئاسيجمنكئيرفآنتهرة48إ"آرحفني

آبنايا1:أعلىبصوتصاخليهنه،ل!سك!ت

وثاك:تسوغ9(نوت!!"آرخمنيداود،ص

"تشخيئ:تهوتالواالأعمىفنادواإ""نادوة

غباءتةغنةفألقى05"!يناديلثهؤها!وقعئم

"ماذا:تسوعلهفقاذ51.يوعإلىوجاةوقام

نأ،"ئغلم"يا:قاك؟،للثأعقلأنتريدلم

صر

إيمانك!إذقثدا52:تسوعلهففال!!ابصر

فيتص!وتبعالحاليفيفأبضرشصفاكء".

الالريتي.

أورشليميلىخليسوع

يوحنا91:28-.4،لوقاا،ا-ا2:ا)تى

)12:12-91

/4

إلىوؤضلوااورشليتمينقربواولما11

جتلجمنذغنيا،،وتيب!فاجيتيب

وثاك2تلاميذ؟ينآثنيؤقسوغأرستل،كل!الزيتودب

وحاتما،أماتكمااتتيالقرت!إلىإذهبا9:لهما

عقيهركبمامربوطاتجح!ث!اتجدألطتدخلايهـا

رابوق.:آراميةكلتالأ!لفي.معميا:51

خلصك..أو.أحياك:أو.شفاك:52

جبلسفحعلتفعترية:فاجييت:أ110

عنيا:ليت.أورشليمعنكلمبضحةوتبحدالثرقيالزتون

تقعهفبة:الزيتونجبل.فاجيبيتمنقريبةقرية

قدرون.وادىأورشيمعنوبفصلها،أورشليمشرقي

أوأا

سأكماوإن3.يهوجيئايىباطةقخلأ،أحد

الربو،ققولا:هذا،تفغلالبيماذاأحا:

".الحماليفيهناإلىوسصعياةإلحإليإمحتاج

تزبوطاخحشئافوتجداالتلميذالزأفذقمت

فسأتهما05رباطهفخلأ،الطريتيعلىبالبجمنذ

تحلاتيباكما"ما:هناككانواائذينتعف!

أوصاهماكمالهمققالا6؟((الجحش!يىداط

بالجحشيىالتلميذاب2فجا07فتركوفما،تسوغ

فزكبه،ءعقي!ثوتيهماووضعا،تسوغإلى

الطريتي،علىثياتهمالئاسينكثيروتتط8

وكمان-9".الحقوليينأكصاناآخررنرقغص

يهتيفون:يئبعونهوائذينش!وغيتقامونائذين

الرلمحث.بآسمصالآتيتبازكلتإ!"التجا

د-تاأبيناقميكة،الآيئةالمملكةاتبإكب0

إ"*العليفيالتجد

*4!مبص

ونظر،والهيكلاورشليتمتسوع"ودخل

إلىءفخرخ،فاتالؤقثوكان.نيإضىدكل

عثئر.الائتنيالئلاميذمغغنياتيب

التينشجرةيلعنيسوع

.--18-91(21:)تى

أحسىكنباتيبينالغدفيخرجواولما12

مويىتةس،ييؤشجرةبعدغنورأى13.با!لوعص

ففما.الثمربعف!عقيهايجذأنراجيافقضدها

لأن،الؤزقيغيزعقيهاوتجذمما،إليهاوضل

نرجمة.وسيعيده.صاحبهأو:السيد.أوة.الرب3:

.الحالفما!احبهيخرسله:المخطوطاتبحضحصببدبلة

.9:9زكق:7

حصيرأالأكصانهذهتثكل.9:13مل2رج8:

بعوع.علبهبمرنكربمتا

25-26.ت118!ز:9-.1
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يأكل"لا:لهافقال14.بعاحانماالتيزؤق!ت

ماتلاميذةوشيئ.الأبداإ.إلىينلثثمراأخا

قاك.

ا!كلمنالباعةي!رديسوع

يوحتا45-48،ة91لوقا،12-2117:)مى

13-22(ة2

القيكلفدخل،اورشليتمإلى4ووا5.اوجا

وقلت.*فيهويشترونيبيعونائذينيطردوأخذ

ومتع16،-الحمامباغةومقاجمذالضيارف!مناضد

دايخلمقيفزأنيضاغةتحيئضنكل

جاء"أتا:فتقو4يعفمهموأخذ17.!القيكل

،

الاقمء،لخميع،صلاةبيتبيتي:اليهتالبفي

؟"!ئصوصيتغارةتجعلتموةوأنتم

هذاالمث!ريغةوعغفموالكهتيمار"وساةوستيغ18

تخافوتةوكانوأ،تقئلوتةكيصفتشاوروا،الكلاتم

وجمنذ91.يتعليميمامعخئاكانكلةالمثحصتلأن

المدينإ.ينخرجواالمساء

التينشجرةعبرة

25-22(21:)مق

رإوا،صالصباحفيراحعونهئموتيتما"2

وتذكر21أصولها.مقيايم!تةالتزشجرة

كل،ص

يا"انظز،:لهفقاكيسوغكلامبطرش

يبست!ا(1.لعنتهاائتيالئينة!*معلم

الحق23بالتإ."آينوا:يسوعلهمفقال22

لغرالمفتوحةالهيكلأروثةأحدفي:أى.فيهت15

نأالثاتمنالآتينللورديتيحونالصيارفةالورد.

الهيهل.ضريبةيدفعواأوتقدمةليشزوافضنهميبادلوا

.ح21:9تر!.المجد25-118:260مزق

المديةبينكو!لةالأمرواقنييمرونالناسكان.16

الزيئون.وجبل

وآنطريخنثم.الجتليهذاقاكتنةلكمأقول

بأنيؤمنبل،.قلبهفييش!لثلاوهو،البحرفي

أقوذولهذا24.ذيلثتهتم،سيكونيقوئةما

آمنوا،-صلواتكمفيتطلبؤلهماكل:لكم

للصلا؟قمتموإذا25.لكميممنلتموةبأنكم

يغمرحئى،تهفآغمرواأخل!علشي:لكموكان

زلاتكم.السصماوالبفيالذيأبوكملكم

شهسك!،للآلضبندآتغمرل!جمنئمألإن26

.تكه!"،زال!مماواتبهيرالذىالكيم

ليسوعالمعطاةالسلطة

أ-8(ت02لوقا23-92،27:)متى

صر4

يتمثىهؤوتينما.اورشليتمإلىورتجعوا27

،يعلموالكهنيماروسماءإلي!جاء،القيكلفي

بأثيما9:تهفقالوا28.الثئعبوشيوخالث!ريعيما

أعطاكئنبلالأعماذ؟هذ؟تعقلسصلطيما

يتعتقها؟"الس!لطة

س!ؤالأأسأكملاوأنا:تسوعفأجابهم92

أعضلس!لطإبأىلهلكمفأقول،أجيبوفيواحذا.

سسلطةليوحنالاأينجمنة3:الأعمالهذه

كأءأ"الئاسيينأأالسمحاءأينالضحمودهـليما؟

يقو،:القهمققلنا"إن:أنفس!همفيفقالوا31

؟!االئاسيننقولفهل32؟بهآمنتممافيماذا

كلهالمث!دبئلأن،ال!ث!عتتخافونكانوالكنهم

:يسوعفأجابواكا33.نبييوحنابأنمقت!عاكان

.7:11ار؟6:7!اشق:17

رأبوفي.:الآرايةفي.معم:21

القلىيمة.المجطوطاتييطعفيالآيةهذهتردلا:26

.6:15ترج

.4-ه:ارج35:
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أقوذلا"وأنا:توعلغفقاك"اتعر!ثالا

".الأعماكهذ؟أعقلس!لطةبأييمالكم

الكزامينهثلى

25:9-91(لوقا21:33-46،)متى

قاك:،بأمثاليئخاطئفموأخذ12

قعصرةفييماوحفر،قسميحه،كرمارجلغرش"

الكراجمينتعضيىإلىو!ملمهبرتجا،وبنى

خابمماأرسل،القطالتيومجاءفلما02!وسالر

ص.الكرمثمرمقحصتههنهمليأخذإليهم

التذيني.فاريخوأرخعوةوضربوةفأمسكوة3

لكرامون21رتجقهوهذا،آخرخابمافأرشل4

فأرسل5.وأرتجعوةوأهانوهرأسييماعلىوضربوة

كنيرين/غيزفم،أرستلئم.قتفوةوهذا،آخر

لها6.قتلوامنوقتلواضزبوا،تنجمنهمقضربوا

إليهمفأزس!له،الحبيبابنيماسيوىللرجلبقيئ

ليهن7.آنجبستتهابون:وقاؤالأمرآيخرافي

.الوارثهؤها:تيتنهممافياتالواالكرامين

فأمسكوة8إليناءالميراثقيعوذ،تقتلهتعاتوا

.الكرمصخارجفيوزموةوقتلوة

وتقئلتجية؟الكريمصاجأتفغلفاذا9

أتا01.غيرهمإلىالكرتمويسلمالكرامين

البئا"وونرتضهائذيالحخر:الآيةهذهتراتم

فيا،الرب!صنعهماهذا"؟الزاوتيمازاصىصمار

"إممهللعخ!ب

ا-2.ةهاشق:ا120

22-23.:118!ز:.ا-أ"

ح.306رج.هرودسجصاعة:الهيرودشينة13

علىألتهيفرضهالذياللوك:أي.اللهطرين:14

12أو

أنهقهموالأنهميمصصكوة3،أنفأرادوا12

ينخافواولكنهم.عليهمالمتلهذاقال

.وآنضرفوافتركوة،صالجموع

القيصرإلىابزيةد!

02-26(25:لوقا،15-2222:)متى

القريسينجمنتجماغةإلييماوأريتلوا13

إليهفجاؤوا14،يكيتةليم!مكوة!والهيرودستين

لاصادقائلثنعرلث،ئقفئم"يا:تهوقالوا

بل،الئاميىتقاتمتراعيلالأئلث،بأخدتبالي

إلىه؟الحيزيهدىأتجلالتإ.طريقتعفمبالحق

ندقعها؟"لاأمأتدتعهالا؟أمالقيصر

لايماذا:لهبمتقاك،صكرهمتسوعفأدزك15

،.لأراةديناراهاتوا؟تحرجونيأنتحاولون

الضوزةهذ؟"لقن:فقالة،دينازانأعطوة16

فقاك117!"يلقيصر:قالوا؟"الاسئموهذا

الت!وإلى،يلقيضر!االقيضرإلى"إدقعوا:لهم

ينه.فتعحبوالتإ".ما

الأمواتاليامة

27-04(:02لوقا23-33،:22)تى

اتذينوهم،الضاوقيينتعفىإلييماوجاء18

كتت،معفمداياةافسألوة9،*القيائةينيهرون

وما-أمرأتةوتركأ!يرخلماتإذا:موسىلنا

تسئلأويقيتمتتزوتجهاأنأخييمافعلى،وتذاخل!

ترؤقي:إخؤؤستبعةفناكوكان03.سلأخييما"

ءص.?صء
ذمئلا.خل!وماومات،امراةالالثذ

الفرائبوهييلاديكلعلىمفروضة:الجزية!المؤمنين

رومة.امبراطورلفالقيصرة.المباضغغير

.8؟23أعق:القامةينكرون؟18

ء-25.6:ر!تثت91
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اصي!صء
نسئلا.خل!وماومات،الثانيفتروتجها2

س!ءص-صء
يناحدخل!فا33،والاخرونالثالحثوكألمجث

تعلإهمينالقرأةماتائئمتسئلا.السئبغ!

فيزوتجةتكونجمنهمواحدفلأي23جميغا.

روتجةكاتتلأنها؟يقومونحينالقياتيما

يلسئبعيما".

ضلالي،في"أنتم:يحموعفأجابهمص24

التإ.وقدرةالمقذسةالكت!تتجغلونلأنكم

يئليكونونبل،تتزاؤجونلاالمياميمافني25

الأموالتأل!وأما26.السمماواستفيالقلائك!

خبرموسىيهنالبفيقرأتمأتما،تقومون

إتةأنا3:فقااللةكفمةكيصالغئيقإ،

وما27؟*تعقولتوإته،إسحقوإله،إبراهيتم

أعطتمفاأحيا:.إتةهؤبل،أمواتإتةكان

"إضملاكم

الوصاياأولى

25-28(ة01لوقا2228:34-.4،)مى

.هناكال!ئمريعةمغلمىأخاوكان

الردأحئتنيسوعأنورأى.يتجادلونفسحهعهم

صءص

اولىهي!مما:وسالةينهفذنا،ا(ضاوقيينعلى

"الؤصية:تسوعفأحالت92كلها؟"الوصايا

هؤإتهناالرثفى،أسرأئيلياإسقغ:ممبالأل!

قلبكيكلإلقلثالرل!فأج!ب03.الأخذالربه

قد!تلث".كليكرككلتف!يلثكل

نجبيثلماقريتلثأجث:الثايةوالوصية31

الفدبمة.الم!وطاتمعظمفيالآبةهذهنردلا26:

3:2،61خررج

.4-هة6نث35:

.91:18لا3.ا

هاتيزمنأعظتموصيبماينوماتفس!لث.

ال!ثريعه:ضقلئمتهفقاذ32الؤصيتين*لأ.

قولمجثفيحقعلىفأن!ت!معفميا،"أحسمنت

يحئهوأن33-،سواهإلةولاراحااللةإن

وأن،قدرتيماكليكر؟كلقلب!بكلالإنسانلم

كلينأفضحل،نفستهئحمثمثقماقريتةئج!ث

الرجلأنتسوعورأى034""بيزوالقراصالذبائح

غنتعياأنتآ"ما!تهققاك،يحكقةأجالت

ت!أتهأنذيلثتعذأحاأتخروما.((اللهتلكوب

.شيءعن

ودأودالمسيح

41-44!:02لوتا،41-6،:22)مى

:فاكالقيكلفييغفمتسوعوتيتما35

آبنهؤالقسيحإنالمث!ريعةمغلموتقو4"كيف

الروجينءبوحيتاذتفس!هوداود36داوذ؟

:القاش

يرئي:الردثقاك

تمينيغنإجيس!

".قدتيلثتحتأعداءكأجغلحئى

فكيص،زثاالقسيغتدعوتفسئةفداوذ37

ابته؟"المسيحيكون

ال!ثريعةمعلميمنيحذريساغ

45-47(ة02لوقاا-23،36:)متى

يسوعإلىور!فيالناميىجموعوكانت

ومغلمي"إياكم:تعليميمافيلهموقاك038يس!رور

.4ة6تث؟45:21اش؟4:35تثق:32

.18!91لا(6.5تث؟6:6هوق:33

.ا:911مز-36
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الالويليمابالثياصبالقشيئيجمونال!ث!ريعيما،

فيالصداز؟ومكان93-الستاحابفيوالتحياب

بأكلون004الؤلايممصفيالسئرقيوققاجمذالمجايع،

ئطيلونأئفمئظهرونوفم،الأرايلئيوت

".الجقالبأشتاتنائفمهوصء.الضلاة

الأرملةلرهم

ا-21:14الوتا

ضندوقيتجاة4القيكلفيتسوعوجقسن41

النقود.في!يلقونوهمالنامىيراقمب،الثبرلمحات

ئم42.محعيرةنقوداالأغنياءينكثيرفألقى

الصندوقيفيفألقت،ققيرةأرتلةجاءت

الحق":لهموقالتلاميذةفدعا043"درقميني

فيألقتالققيرةالأرتلةهذ؟:لكمأتو3

كلصكلمهص-ء6

فهم044كلهمالاخرونالقاةكااكثرالصندوقي

هيئ،وأثا.حاجايهمغنالفائفيىينألقوا

لمعيث!ها".نميلثماكلأئقتحاج!هانميئ

الهيكلبخرابينبىيسوع

!-6(ت2ارتاا-2،"3:أتى

واحدتهقاك،القيكلينخرخولما13

هذ؟أروغماانظر،معلم!يا:تلاميذ؟ين

:تسوغفأجاته3إ!الأينيةوهذ؟الججازة

هناجمنهايئقىلن؟العظيتةالأبنتةهذ؟"أئرى

ك!،ركل

".كلهيهلأمبل،ححمعلىححر

والاضطهادالاضطراب

7-91(:21لوتا،3-14:،2)متى

الريتودب،،جتلقجالحمىهؤوتيتما3

بهايتداولمالتطعةأ!غر:الأصلفي.درمين:42

النادى.

13او

ويوعحظوتعقول!بطرلع!سأله،القيكلىتجاة

خدثلممتىأخبرنالا4:آنمرادعلىوأندراؤلمى

علىتذل"اتتيالغلامةهيئوما،الخرالثهذا

؟"حدفىلهترلب

يضقلكغأنإئاكمدا:يسوعفأجاتهم5

منتجلينالئاسيينحميرستجية6أحا.

وتخذعون!القسيحهؤأنا:فيقولون،احمى

ر-؟

قيوباخببالحرولبس!معتم!فإذا!كثيريناناشا

نأبا"لاهذالأنترتيبوا،فلاالحرولب

سئقوم8.الآيخرةهيئتكونلاولكن،تحاث

4الزلاروتقغ،تملكيماعلىوتملكةأئهعلىأتة

-وهذا،تجاعاتوتحذث.،كثيرةأمايهنفي

مه?

الاوجاع-.تدةكل!

سئسئمونكم.خذرعلىفكونوا،أئموأما9

لحالقجايعصفيوتضربونكم،المحايهمصإلى

أجننمقوالملوفيالحكامإلىويسوقىبمم

الآجز؟قبلتجبأ"الأنة،جمندهملت!ثئقدوا

؟"اوجمندما.الشعولب-جميعإلىالبشارإعلان

4سءبكلمىرو!

كي!قبلينتهتموالاليسلموكمياخذوبمم

فيإليكميوحىبماتكلموابل،تئكئمون

01أنتملاالمتكفئمهؤالفذشالروخلأنى،جييه

،،ابنهوالأل!،الموبإلىأخاةالأخس!سفم12

ويقتلزلهم!،الأباءعلىالأبناةويتمرد

ومن.اسيئاأجلينالئاسجميعويبيضكم39

مر!ير

تخلص.النهاييماإلىيثبت

.احةاارج:الزيتونجبل130:3

.7:6ميق:12
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العظيمالخراب

02-24!:21لوتا15-28،:24)مى

قائمة(إ،الخبراب"نجابةر%يتبمبراذاء

--!.-صء

ايهاهذا)إفهثم،تكونلاانتجبخيث

فيكانتنالجباليإلىقفيهردثالقارى،(،

تنزذفلا،الس!طحصعلىكانوقن15.الهو؟كاتي

فيكانوقن16شيئا.جمنهليأخذالتيبإلى

الويل17.ثوتهليأخذترجغفلاا!قلى،

اضلوا8الأئام-.يللثفيوالمرصعابيلخبالى

الشتاء،فيالخرالثهذاتحذث!لاحتى

يثفهاخذسثمانكتةالأئائميلكفيفستنزذ91

ولنء،اليومإلىاللهخلقهالذيءالعالمبدءشذ

الأئاتميللثجغلالرب،أنولولا..،تت

ينولكنال!ثتر.ينأحاتجالقا،تصيرة

.الأتاميلكقصرآختازهمائذينخاضيهأجل

القسيحهؤهاأحاةلكمقاكفإذا21

فستظهر22.تصاقوهفلا!هناكهؤهاأو!هنا

آياتتعتلونكذابون2وانبياهدجالونمحمحاء

آختازهمائذينلضمللواأمكنهمولو،ومعحيزات

أنبأيممأناهاخذر.علىأنتمفكونوا23.الله

شيء.يكل

الإنسانابنمجيء

!2-28(:21لوئا92،3-ا:24)متى

الضيتي،رتنيتعدالأئامء،يالثوفي"2

وتتساقط25القتر.ئضيءولاالشمسنئظيئم

،9:27دارجتالخرابنيسةة14

11.:3112،:ا!

.اة12داق:91

.37-36ةءا!ارخ:لوندجاسحا+:22

.7:31دا؟26

وسصفى
السسماء.قؤاتوتترعزعالسئماءينالنجوم

آت!االإنسالطآبنالئاسيرىالحينذلكوفي26

فئرسيل27وتجلالي-.جمز؟بكلالسئحالبقي

لتجقعوا!الأرقيصصالزياححهابإلىتلايكته

السسماء.أقصىإلىالأرضيىأقصىينمختاريه

التينشجرةعبرة

92-33(21:رثا32-35،ت24)متى

لاتتإذا:جمبرةالئيزشخر؟ينخذوا28

قريب.الصي!أنغرفتم،وأؤزقتأغصانها

فآعقموا،تحذثكلةهذارأيئمإداوكذيلث92

أقولالحق03.الأبوالبعلى*تريمبالؤقستأن

هذاييمحئىالجيلهذاتنقضيلن:لك!م

لنوكلاميتزولالطوالأرض!2السمما31.كله

تزوذ.

اثماللىالسو

!44-42:36متى)

فلاالسئاعةيللثأواليومذلكوأما32

ولاالس!ماءفيالملائكةلاأخد،تعرففما

خذبىعلىفكونوا33الآلت.إلا،الابن

يجى2متىتعرفونلالأتكموأسئقروا*،

بيتةوتركسافررخلكمثلىوذللث"3.الوقث

وأوصى،وغضفةواحدكل،خذيإإلىوصتفمة

تعرفونلالأنكم،فآسقروا35.بال!قرالبؤاقي

فيأم9القساأفي،التيمبرب24يجيمتى

فطأمالذيلثضياحصجمنذأمالفيلمنتص!

الرياح2:150زك؟9ةانح؟03:4تثق:27

الأربحة!الأظار:أو.الأرج

قريب.الإنسانابن.أو:.القربالوت!92

وصلرا.:المخطوطاثبعضتضيف+:
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نيائا.فتجدكمتخأةتجيءيئلأ36،الضباحص

الئايمب:يجميعصأقوئهلكمنلئةوما37

ش!!ا!"2

يسوعقتلمحاولة

يوخاا-22،2:لوقا،ا-ه26:)متى

11:)45-53

يتوقبن،القطير!وعيدالمصحوقبل14

كيصتبخثونالشريعيماوئغفموالكهتهزؤساةكان

:قالواأنهمإلأ2.ليقتلوةيجيليمايسوغلصمئ!سر

فيآضطرالثتقغيئلأ:العيدفيهذاتفغل"لا

".ال!ث!عب

يسوعع!الطيبتسكبامرأة

ا-8(:12يوحنا،6-36:13)متى

سيمعانجمنذ،غنيا!تيمبفيتوعوتيتما3

يتدهاآمرأ!جا-ب،الالعاتميتناو3،الأبرصى

الئقيئ،النارديزور6ينالثمنغاليطيمبمقاروزو

فآدتاء4.رأسيهعلىوس!ضتثهالقاروزةفك!ترب

هذا"ما:تيتهمممافيوقالواالحاضرينتعفى

بأكئربيعهيم!كأكان5؟الطيبفيالإسرالت

وأخذواا(!الفاقراءعا!اتوزعدينار!ثلايمثيمامن

.المرأةتلومون

لمصكل!و

تزجمجونها؟لماذا،"اتركوها:توعفقاؤ6

فالفقراة7لي.غمقتهصايحعقلهذا

نأتفلإرونأزدئمومتى،حيؤكلفي"جمنايهم

حيؤكلفيأكونفلا،أناوأما.إليهمتححينوا

أ-27.!12خررجالفطيرةعد:أ140

ثاليمنعطر:الناردين.اح؟11رفي:عنيابيتة3

الهند.

14او

عقيه،تقدزماعملتالمرأةوهذه8.عندكم

للذفن*.يتقتئهتجتديعكالاليحتفسكتب

العماتمفيالبمثازةتحقنأيتنما:لكمأقوذالحق6

احياعهذا،بغقيهاأيض!ائحذثكفيما،

لذكرها".

يوذاخيانة

22:3-6(لرناا-264،16:)متى

التلاميذأخا،أسخريوطتهوذ!وذقت01

إليهملئسفتمالكهت!زؤساءاإ،عثرالاثنئ

يعطوةبأنوؤعدوو،اعلاي!ففرحوا".قسوغ

ليسلقه.الفرضةتترق!فأخذ.مالأ

التلاميذمعالفصحعشاء

2-23،وا7-14ة22لوقا17-25،ة26)متى

2-03(ا13:يوحنا

ص5ء.12

حينالفطير،عيدمقيوماولوي

:نلاميذةسأتةصالمصحيغشاثالجرالثئذتغ

غشا2للثلنهتىتذهبأنترياأين"إلى

تلاميذ؟مينآثيزفأرستل13؟"يتأتهلهءالمصح

رجلفيلاييكما،المدينيماإلىاذقبا)):لهماوقاك

تيئاتدخلوجمنذما14.فآتتعاةماثتجرةتحمل

ائتيغرفتيأين:المعفميقو4:الحيزلردثقولا

؟تلاميذيمغصالفصحعشاةفيهاآكل

فمروشتةواسمعةغردةالحيتأعلىفيفيريكما15

الئلميذالبفذهت016ا(هناكلنافهئئاة،مجهزة

وفتأالفباقاذكمافؤجدا6المدينةودخلا

ص.المصحغشاة

.خ6:37رخ:ردينا:5

.11ة15تثقةعندكبمالفقراء7؟

بالمطور.المتيطيبواانالناساعتاد8:
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الاثتنيتلاميذ؟قيجاء،المسالمن!طولقا17

قاك،يلطعامجايسونفموتيتما2غره

ينكمواحد:لكمأقوك"الحق:تسوع

."!3قعيبأكلوهؤكا،سئسبصي

واحاا،تسأل!نهوأخذواالئلامبذأفخزن9

))هو:لههـافقال02هؤ؟"أنا"هل:فواحذا

يذةيغمع!ائذتيوهؤ،ع!ثنرالاتنيينواحا

سيموثالإنسالزوآبن!2".معيالصحنفب

الويلوليهن،المقذست!الكت!بلىغنةجاشكما

لاأنلهخيراكان!الإنسانيآبنيسلملمن

يوتذ"ا".

الربعشاء

كورلثوس14-02،ة22لوتا26-26،35:)منى

23-25(ةالأل!122

وبازكخبزاأخذ،يأكلونهموتيتما

هؤهذا)اخذوا،:وقاكوناؤتهمكحترة

ي".-2جح!تد

ينهابهىأفش!ر،لهموناؤوشكركأس!اوأخذ23

دئم،دمىهؤ"هذا:لفموقاك24،كفغ

ب4ءص

كفهـين.اناساجليرئسفلثالذيالعهد،

ينالآن!عذأشرلثلا:لكمأتوذ5؟الحق

أشزوبهلمفييمايومتجيءحتىالكرقإ،غصير

التإ".تلكوبفياجديا

الريتويى*.تجبلإلىوخزجوا11سبحواثم

410.01صق:18

واحد.طبقفيكلهمالحاضرونيأكلة25

تي.ا:53اش؟-291؟23مزرج:21

الجديدالعهد:المخطوطاتبعضفيجاءت24

.3134-:31ار؟8ة24خرق

و!ةفهايةفي.ا-15118هزأنثدوا:سبحوا:26

بطرسبإنكاوينبئيسوع

بوحنا31-32،34:لرقا31-35،:26)مى

13:)36-38

كط!صم،ل!"ستتركوني:تسوعاههأفقاك27

فتتباد،الراعيسأضرل!-"يقوذاليهتالتلأن

إلىأس!قكمقيامتيبعدوليهن28.الحراف

تركوك))تو:بطرستهاتفاقا92((0الخليل

:تسوغفأجاته03"!أتركنثلنفأنا،كلهم

هذ؟فب،اليوتمبطر!مي!:ياللثأقوآالحق،ا

تنكيرني،مرتينالذيلثتصيغأنقبلالليلإت

"لا:قول!علىئطر!نفأصر31."مرابثلاث

و!كذا"!معلثأموتأذعليئكانوإنانكروك

كفئهم.الئلاميذقاك

جتسيمافيفييصلييسوع

22:93-46(لوتا36-46،ة26)متى

تجثسييمافإب،آسمهمكابإلى2وواوجا32

0،3ص!لم

."اصلياناتينما،ه!ااقعدوا)):لتلاميذهفقاك

ويوحئا،وتعقولتبطرسضعهوأخذ33

لفم:فقال34والكآتيما.بالرهت!سثغروبدا

هناانتطروا.المولبحتىخزينة)اتفسيئ

الأ!ضيإلىووغقليلأوآبتعذ35إ"وآسهروا

ن!إنء،الألمساغةغنهتع!رحتىيصقي

ربظأذت!لىأيا،!ييأ":فقاك036مميهئا

وليهن.الكأشهذ؟غتيفأئجذ،شي!كلعلى

.احتأارج؟الزيتونجبل.الفصح

فيئ.ضثكون:أو.ستسقطونأو.صتزيهوني:27

.7ة13زك؟ح9:42رج

ح.26:36ترخ.جتيماني:32

بكليتي.اناةأتي.نفسى34:

.ح8:15رورخ.آبا:الآراميةفي.أبط:36
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5ء،.ءرو
تريد،.اذتكماتل،اريداناكمالا

لئطرمن:فقاذلحييافافؤجذهموزتجغ

تسقزأنقلإرتأما؟شفعانياأنمت"أناثئم

ص،ص!!

فينفعوايئلا،وضلواإسقروا38؟واحدةساعة

((.ض!عيفالجصتذولكنراغبةالروح.التجرتة

ذاته.الكلاتمفردد،وضلىثانيةوآبتعد93

يه،ء?4
النعاشلاننياما،وخذهمايضاوزتجغ.

يجيبوته.بماذأوحارواجفؤلهمأئقل

"أنيام*:لفموقاكاتثالث!المرهفيورتجغ41

هؤها.السئاعةجاةب!يكفى؟ومسترمحونتعا

قوموا013الخاطثينأبديإلىيسلمالإنسال!آبن

!!يستتمنياتذيإتترلت!ننصرف

يسوعاعتقاد

يوحنا،47-53ة22لوتا،47-26:56)مق

18:)3-13

أحا،تهوذاوصل،يتكلمهؤوبتيتما43

تحيلجمصابإرأسيىعلى،سث!رالاثنيالتلاميذ

ومغلموالكهتةضرؤساثارستقها،والجميالسميو!ت

هسء،صكل،7

اعطافبماسلمةالذيوكان044والشيوخالشريعة

وخذوهفأسمكوة،اتبلةائذيهو،:قالعلام!

شديد؟،.جراسيمافي

تسوغإلىالحاليفيدئا،تهوذاوصلولفا45

أيديفمفألقوا6(.ويممبلة"!"ئعلئم"يا:له2وئا

الحاضرينأحدفآستل47.وأمسصكوةعليه

فقطغالكهتةضرئيسخا؟تموضربة،سيقه

ءءص،"*
لم!!إاعلىةتسوعلهموتالى48!-اذنه

واصزمجرا.فامواأو:.أنيامةا،

خ.21:أارخ!.راثط:الارايةفي.معلميا:45

18؟26.يوقة47

خ!.15:27رج:لصأعلى:8،

كلكنت94؟يتأخذونيوجمصيب!يوفخرنجتم

أمسكتموبى،فاالقيكلفىأعفئمتينكبميوم

".الفقذسةالكئثيتيمهذاحذدثولكيئ

لاشالثا"رتبغه.وقربوا+كلفم.!فتركوة

فترك52.فأمسكوة،عريهعلىعباءؤغيريلتس!

عريانا.وهرلتعباءله

اليهودمجلسفييص!وع

63-71،و54-2255:لوتا57-26،68؟)متى

91-24(و:13-1814يوحنا

الكهتة،زثيسإلىتسوغوأخذوا53

ال!ث!ريع!ومغقمووالمثحيوخالكهتةضرؤساةفآجتمغ

م!ر

زئيسيدايىإلىبعدغنبطرسىوتبعه40..كلهم

جمنذيتذفاالخرسيمغوفعذفذخلالكهتيما،

أعضاءوجميعالكهتةرؤساة5!وكانافار.

فلالئقئلوةتسوغعلىثتهادةتطلبونالضجيسي

زوراعقييماشتهدواكثيريناناسمالأن56،تجدون

وش!دواتعضفم7!فقاتم0"ضتهادائفمفتناقضت

تقوذصتيعناة58"تحن:تالوا،روزاعقي!

وأبنى،بالأيديالتصنوغالقيكلهذاسأهدئم

مصنوعكيزآخرهيكلأأئامثلافيمافي

تناقضتأبفماهذاوفي"95"".بالأيدي

ضتهادائفم.

القجيسيوست!فيالكهتهزئيسىفقاتم06

ائذيهذاما2؟بشيئجيث"أما:تسوغوسأك

تقوللا،سايهنانطل!6؟"عقيلثب!ت!شقدون

أن!تهل9:ثانيةالكهتةضرئي!وسآلة.كيمة

.14:27ةق.،

-27:21،35:11قمز:56

99.:2يورخة58
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تسوع:فأجابه62المبازفي؟"الت!آبنالضسيح

تمينكنجايسئاالإنسالبآبنوستترونهؤ.!أنا

الس!ماء!أسحابمغوآتماالقدير*،الله

"أتحتاج:وقاك"ثإتهالكهت!زئيس!فشق63

فا،تجديفه(6!محعتمشهود؟إلىجمعا

ت!صتو!ابأئهلمكلهمعقييمافخكموارأئكم؟"

+.المولت

ويغطونعلييما،يبصقونتحضهموأخذ65

وتناوته"تنبا".:تهويقولونوتلطحوتهوجقه

*.بالضرلبالحرس

يسوعينكربطرس

يوحنا22:56-26:96،62-75،لرظ)مق

-27(25و-18:1518

مقال!فلىالعحثاحهفيبطرس!وتيتما66

الكهتةص.رئي!يجواريينجايىيةتزت،الذار

وقالتإلي!تظرث،تتذفابطرسراتفلما67

"إالئاصريتسوعمغكنتأيضسا"أنت:ته

ماأفقمولأأعرلت!لا:قالفأنمر68

الذلجث.فصاح،الاهليزإلىوخرج"!تقولين

يلحاضرين:تقو3وأخذت،الجاريةفراته96

قاك،قليلىوتعذ.أيضافأنكر07"!ينهم"هذا

وأجاأئلثشلث"لا:لبطرس!الحاضرون

يلقنفأخذ71لا.الجليلينلالك،منهم

الذىالرخلهذاأعردثلا"أنا:وبحلص

ثانية،مرةالذيلث!احالحالفي72."تعنون

ح؟3:اسرج:القديراللهبمين؟62

.7:13دا،أ:011مز

.الهولأوالحزنعلامة:ثيابمزق:63

31.:13صم2(14:6عدرج

.16ة24لارخ؟64

اوه
83

تصيغأن)اتبل"تسوغقوكبطرعنفتذكر

وأخذ".مراقيثلاثئنكيرني،مرتينيالذيلث

.!تبكي

بيلاطسعنلىيسوع

يوحنا،ا-ه23:لوقا،9-14واا-272:)متى

18)28-38:

الكهته2رؤساثاوزالفحبحطقغولما15

أعضاءوجمجغالثريعةومعلمووال!ثئيوخ

إلىوستئموةوأخذوةتسوغأوتقوائم،القجيسيى

مللثأنت"أ:بيلاطسىفسأله2.تبيلاط!ى

وءو،
رؤسا2واتهقه03"قلت"انحت:فاحاته؟"أليهوب

ثانية:بيلاط!فسأته04كثيرةآتهاماتالكهتةش

ينيوتجهونكمإسسقغبث!يء؟ئجيث"أتا

حتى3يعثيتسوعأجالت!فا"!إلمجثالقمص

بيلاطسى.تمخت

بالموتيسوععلىالحكم

يوحنا23:13-25،لوقا15-27،26:)مى

16(:91و18:93

واحلأايطيقعيمكلفيبيلاطسىوكان6

آسمهرجلوكان07المثمعبتختارةالسصجناءين

المتمردينينجماعةمغقسجوناباراباسى

الخمعفآحتشتذ8.المتنيماأئاتمقتلىتجريمةآرتكبوا

،ينالوهأنكؤذهمبمابيلاطس!يطايبونوأخذوا

ميلثلكماطيقأن"أتريدون:لهمفقال9

الكهتة3رؤساأنتعردتكانلأنةا0؟"ال!وب

.05:6اشق:بالضرب:65

فيفكرأو:.وبكىرأصهفغطىأوت.يبكيوأخذ72:

فبكى.هذا

لينالصديةفيالروطنيالحاكم:بيلاطى:1501

.36و26الوات



مرتى!ا8

رؤساءففثيئ11.يم!وعأسلمواحس!دهممن

.باراباسإطلاتييختارواالخمعالكهنيما

بائذيأفعل"لهاذا:ثانيةبيلاطسىلهمافقاذ12

يلضياح:فعادوا13اليهوب؟"ضيلثتدعوته

آص/ءوولم

فعل؟"شر"اكب:لهمفقال14إ""اصلئه

كل6كلكل!صص

بيلاطسىواراذ15"!اصلئه":صياخفمفارتفغ

وتعذما.باراباشلفمفأطلق،الخمغئرصيئأن

*.ليصقمبأصلمهيسوعجلد

بيسوعيستؤثونالجنود

91:2-3(يوحنا276،3؟27-ا)متى

هيئاتتيالذايىداخلإلىالمجنود-أفقاذة

وأئتسوة017كتهاالكتيئةوتج!معو(الحايهمصقصر

ووضعوةالمث!وكينإكليلأوضقروا،ارجوانا*

ص"ء

"الس!لام:!ولهميحيونهواخذوا18،راصيهعلى

بقضبهوتضربونه91إ"اليهوبمللثياعقيلث

لهويركعونعفييما،ويبصقونراسييماعلى

غنهنرعوا،بهآستهرأواوئغذما02.صاحدين

لتصيبوة.بهوخرجواتائةوأئ!سوةالأرسجوان

الصلبعلىيسوع

يوخا23؟26-43،لوقا32-27،44:)مى

91)17-27:

الميرينيئ،ميمعانضليبهلخفلوستخروا21

رأجغاالطريتيفيوكان،هوروف!ىآسكندزأبا

15

16

جنلى

17

أما

21

على

23

خ.34ة01رختيوعجلد:

مثةستمنتتألفوكانتالسرية:حريخاالجنود.:

كط.

ا!دوالشخصباتللملوكمجفظكان:أرجوائا:

ل!لسخرية.فأرادوههم

مديطمن:الفيرنحط16:130ررق:روف!:

02-ت2:15،11أعرج.الثماليةافريقباضافى

يقدمرنهال!ودكانمخدرثراب:بمركزوجةخمزا:

15

ا!البإلىبتسوغوجاؤوا32.الخقلين

الخمخقة،مكالزأفيبالحلحثإ،القعروفي

نأفئفف!،4يمرممزوخةخمراإلييماوقا"موا23

بينهمثيابئ"وأقت!موا!لبوةتتميشرتها.

صباحاالئاسعةالسئاعةوكانت!325!بالقرغيما

عقيه:صالحكمعنوانيفيكتبوا26.ضلبوةحين

واحاا،"لضينيمعهوضلبوا27اليهود((ء)اتيلث

قو4فتئم281شيماييما.غناوواحاتمييهكن

"،.المجبرمي!!يم"أحضوة:اليهتالب

،صصه4صوو-ص-ص-ءص-9

ويشيمونهرؤوسهميهزونالمارةوكان2

ثلاثهقيوبانتةالقيكلىهابتميا"آه:ويقولون

غزوآنزذنفستلثحقص!03!،أتام

وئغقموالكهتةضزؤساةوكان31الضليب"إ"

تعفحهمفيقو3أيضا،بهتستهزثونالمثئريعه

ئخفصنأن!لمدزولأغيرو"خفصن:لتعضيى

عناسرائيلمللثالمسيحالآنففينزل32!نفس!ه

اللضالبوكان!"رنؤيننرىحتى،الصليب

أيضا.يعئيراييمامقهالمصلوبالق

يسوعموت

يوحنا،44-94ة23لوقا"45-27:56)مى

91:28-)03

الأرفيعلىالطلامخيتم،الظهروجمنذ33

الثايثيما،السئاعيماوفي34.الثايثإالسئاعيماحئىكلها

عاداكا.حبعلهمللصحكوم

.22:91مزرج:24

الغيورين.الثوريينجماعةمنها:لمين؟27

.ح15:7،3:18رخ

القديمة.المخطوطاتمحظيمفيالآيةهذهنيلا!28

-ء.2-ا:53ائى؟2237-:لورج

؟2:91يو؟14:58!ررش!:أبامثلاثة:92

.22:8مز
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"إيلؤبي،:عظيميصولتييسوعصرخ

الهي،"الهي،أي*إ،لماش!صفتانيإيلوثي،

الحاجمرين،تعضىفتمغ35ترمحتني؟"لماذا

واحدوأسرغ36"!إيلئايناديهؤداها:فقالوا

علىووضعها"بالخلوبللهاإشمنحةإلىجمنهم

:تقو4وهؤليشرلتإتييماوزقغها،قضتةطزقي

لينزتهلا.إيليا2تجيمللزى"إنتطروا

الروخ.وأسلمعاليةضرخةيسوعوصرخ37

ين،شمطربز"القيكلحجال!فآن!ئ!ق38

واقفاالحرس!73قائاوكان93.أسفلإلىأعلى

تسوغأسقتمكي!رأىفلضا،الصليبئجاة

آبنالرجلهذاكان"بالحقيق!:قال،الروخ

تئظرنالنساءينتجماعةهناكوكاتت.4.ا(اللة

مأوقرتمالقجذلتةترتمفيهينبعلإ،كن

وهن41،وسالومة،ويوعيالصغيريعقود!

فيكانجمنذماوخذثتهتسوغتيعناللواتي

الىمغهضعذنكثيراتلىوغيرفن،الخليل

-صكل،

اورشليتم.

يسوعفىفن

يرحنا05-56،:33لوقا،57-27:61)مى

91:)38-42

،الئهيئةصوتثوهو،آقترلت2القساوكان42

،-الراميئيوسفيخاء043+السئببقبلماأفي

.2وا:22مزرج.اراميةعبارة:34

العاد!طال!ثراببكلالخلكان.96:22مزق:36

الرومافي.للجش

كان.31-26:33خررج؟الهيكلحجاب:38

الهيكلفيمكانأقدسالمعبدمدخليغلقالحجابهذا

الذ.حضوروموضع

يعطيمنوهواثمةتاثدةحرفئا.الحرسقاثد93:

.جنديلمثةالأوامر

16و
85

وين،البايىزينالهو؟مجلسيأعضاءمقوكان

علىودخلفتجاسر،الت!ملكوتتنتطروناثذين

فتغخم!44قوغ.جستدوطقتبيلاطسن

الحرسقائذفذعا.ماتيكونأنبيلاطس!

الخترسمغفلفا45؟"ماتزمالؤ"أين:وسأته

.يسوعيحتةليوسفسقحالقاثلإ،من

القحليبغنالحسدألزكثئم،كفناش!زى6

الصخر،فيمحفورقبمفيووضعهوكفنه

7؟وشاقذت.القبربالبعلحجتراودحرقي

وضقه،أينيوسىأثموتريمالقجذلئةقريم

يسوعقيامة

يوخاا-24،12:لوظا-2818؟)متى

أ-.1(25:

مرتئمآشمرت،السئبثمضىولما16

بعفى،وسالومة،تعقوقيأمومريم،المجذلية

.تسوغتجسدعلىوتسكثتهلتذهبن!الطيب

ء.2

الشصيى:-طلوعجمنذ،الاحديومص-صباحولى

لتعفى:تعضمهنتقو4وكان3.القبرإلىحثن

(فلضا؟"القبربالبغنالحخرلنايدحرج"قن

كبيراوكان،مدحرخاالححروجدنتطئغن

صصه

غنيجالساثاكابافراين،القبرفدخلن5.جدا

فقاك06فآرتغئن،أبيف!ثول!عقييما،اتميز

كانترلكنعل!بمبالمحكومتهتمروتكانتما42:

يدفنأنتفرض22-23(:21)تثالورديةالثريعة

المى.ضوبقبلعليهالمحكوم

مجلى.ح27:57ترج:سنلرامة:الراممط:43

السنهدرين.وبئىايىد

كروببعد؟أتي:الستمضىولماةأ160

.12:3يورجةالطبب.ح32ةأرج.الصى
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الئاصرييسوعتطلبنأنئن!ترتجئن"لا:لهن

هؤوهذا.تامبلهنا،هؤما.القصلولت

ه!ص!ءرصء*

وقلنفاذهبن7فيه.وضعوهالذيالمكان

الجليل،إلىتسبقكمهؤ:ولبطرشيتلاميذه

*".لكمتاككماترؤتةوفناك

الخيغشيدهينهايىباتالقبرينفخرخن

كنلائهنبشيعأحذاأخبرنوما.والقر!ص

.خائفات

المجدليةلمريميظهريسوع

ا-18(أ؟02بوحنا،9-هـات28)متى

الأحلإ،ضباحءفيبسوغقاتمأوتعذما9

سمبعةي!نهاأخرقيائتيالقجذلييمالقرتيمأولأطهر

وكانوا،تلاميذةوأخترتافذهتت0.شياطين

ستمعواجمندباصذقوها"فا،وتبكونتنوحون

لرأئة.وأئهاحيئأئة

لتلمذينيظهريسوع

24:13-35(الوتا

-س4س

لاثنيناخرىبهيئ!ذيلثبعديسوعوظهر12

البرديما.إلىالطريتيفيوهماالئلايذين

صدقوهما.فا،الآخرينوأخبرا3(فرتجعا

.28ة14رج!7

أتجديم.،في"لاء-برد2إلي؟-الإيات-اجاء..في؟.ة--!ا-2"؟ب-

---ت-ا-المخطوطات-

عثرالأحدللرسليظهري!موع

بوحنا36-24،94:لوقا16-28،25:أصي

6-8(:اأعماله،91-23!02

عمث!ر،الأخذيتلاميذ؟مر؟آخروظقر"أ

إيمايهمملهعلىفلاتفم،الطعاتميتناولونوفم

اثذيننضاقوامالأنهم،قلوبهموقساؤه

إلى"اذقبوا:لفموتاك15.قاتمتعذماشاقدوة

الئايإلىالبشارةوأعينوا،كفط،العالم

تخلم!،ويتعفايؤينتناكل06"أجمعين

تساياهميؤجمنونواتذي!17.يهيل!يؤينلاوتن

بأسمي،ال!ث!ياطينتطردون:الآياتهذ؟

وبمس!كولط18،تجديدهبفغابوتتكفمون

يصيئهملاالسئمش!ربواوإذ.الحئاببأيدي!م

القرضىعلىأيدتفموتضعون،أدى

فتشفوتفم".

ال!ماءإلىي!غصعود

1(9-ا:اأعمال،05-24:53الوتا

زيخغ،تلاميذةتسوغالرلثكفتموتعذما91

وأثا.82.التإتمينغنوجق!نالسئماءإلى

.والرب-،مكالؤكلفييبمثترونفذقبوا،الملاميذ

"،الآياقيجمنيدةيسابصاياكلاقهمويؤيعينهم

،9:8احم!ق:15

!ا9-9:110اعى:91



لوقابشالصة

مةالمقلىا

فيجمعاهالبشريةومخلصليهودالموعودالمخلصهويسوعالرئتأدطلوقاالبشيربشارةتعتبر

بحميعالاهتمامكثيرنجدهلذلك.المسماكينليبشريسوعدعاالرلتروحأنلوتاويرى.معاآن

فيبم،بسوعمجيءتعلنائتيالأولىالقصولفيبخاصةلوقاسلامالفرحنبرةؤس!ود.المحتاجين

المماء.إلىيسوعيصعدحينالخاتمة

سائردونبتدوينهالإنجيلهذاانفردمامعظم!أدناهالملخص)أنظر6و2القسمانيحتوي

فيالهيكلإلىوصعودهيسوعوميلاديوحناومولدلمريموبشارتهلزكرئاالملاكبشارةأي،الأناجيل

الروحلوقاوأعار.الصلاةعلىيسوعوكلامالضالالابنومثلالصالحالسامريومثلعشرةالثانية

خاضا.اهظئاللخطاياالقهومغفرةالقدس

الكظبمضمون

ا-4(:)1.تقديم.ا

52(.:2إلمط11:5و!ولتهما.يسوعوميلادالمعمدانيو!خامولد2.

أ-02(.31:.ليسوعالطريقيمهديوحنا3.

13(.:4إلى21:)3.ونجربتهيسوعمعمودية.4

"5(."9إلى14ة)4.الجليا!فىيبشريسوع.ه

27(.:91إلى51!19.أورشليمإلىالجليلمن6،

56(.!23إلى28:)91.وجوارهاأورشليمفيالأخيرالأسب!غ70

ا-53(.:241.وصعودهوظهورهيسوعالرلثقيامة8.

يمتقلى

يذؤنونأخذواالئاسينكثيرالأن2

تقلهاكما2،تينناتجرتائتيالأحدابيىواية

وخذاماعيالطضهودالبدءمنكانواائذينإلينا

كلتتبعتتعدمما،أيضاأنارأيت3،للكيتيما

.\:ااعق:ثاوفيلس:103

يا،إليلثأكنتهاأن،بتدقيقاصويهينصي!

ترتيي!احستت،ثاوفيل!ىهالير؟صاجحت

ائذي،التعليمص!حةتعرمتحئى4،صالصحيح

تلفيتة.
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لوقا!88

يوحنابميلادالبشارة

ر3أليهوديةقللثسهيرودسأتامفي"كان

مينزوجةته،زكرتاآس!هأبيا!يرتيمامينكاهن

زكرئاوكان6.أليصاباتآسمهاهرونسملاتة

جميغيت!عالطالتإ،جمندصالحثينوأليطبات

كانومما7.عقيهمالوتمولا،ووصاياأحكامه
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بيلاطسى*كانحينطيباريوس!!،القيضر

علىوالئاوهيرودسى،الهودييمافيحايهماالئنطي

إيطوريةعلىوالئاف!لئ!!وأخوه،الحليل

إبيليتة،علىوالماوليسانيول!،وتراخونيتصى

كيقةكاتت،للاشهتإرثي!متينيوقيافا*وخنان2

إلىفجات3،البرليمافيزكر"نابنيوحتاإلىالت!

معمودليماإلىالئاسيدعو،ردلنالا2نواحيسجميع

النبي4كت!تأكما،خطاياهملهملئغقرلئوت!

إشعيا:

أئما.بيتفيأو:.لأبيهولماأو:.لألطأكونأن:94

.3:4أم؟2:26صماق:52

رومةوامبراطورأوغسطوسخلمة:طيباريوسة!3.

الشةإلىلوقافثيرهناأما.مب37إلى14من

أمير،هيرودس.يا:15عرر!:بيلاط!.مب28

انتيباسهيرودسهوالرج

فيلبس:ح("36!،اح4:)ر!مرا

ح.827:مررض!

39و3

البرية:فيصايىص!ء،)صوت

الرلمحث،طريقهتثوا

مستقيضة.وآجغلوإس!يقه

تمتيىوا؟كل5

ينخعف!وتلج!لكل

تستقيئمالمتعرخةوالالرق

ستهلاتصيروالؤكرة

")الت!!خلاصنبشتركلفيرى

جاوواائذينللحموعصتمولايوحئاوكان7

من،الأفاعيأولاد"يا:تلإ؟علىلتتغفدوا

أئمروا8؟الآتيالغضبجمنتهربواأنعلقكم

لأثف!يكم:تقولواولا،توتتيكمعلىيترهنثقرا

قا؟راللةإن:لكمأقول!إبراهيئمهؤأباناإن

!شلإبراهيتمأبخا؟الججازههذ؟ينيجغلأن

24ط
.فكللالشخر،اصموليعلىالفاسهيها9

فيوترمىتقغ!جتداثخرأتعطيلاشتجرة

".التالي

؟"تعقل"ماذا:الحموعوسأله01

لاقنفليعط،ثوبالقتهكان"قن:أجاتهم"

فيهفليشصايىك،طعامجمنذةومق.لهثولت

.1(الآخرين

:ليتغئدوا!الضرائبجبا؟تعفىوجاة12

ولكنه15صةنخيالذيالكهنةرئيى:حنان:2

قيافاوصهرهخلفهعهدفيالحفوذبعضعلىحافظ

.اخة3مت:رص!البرية6(4:0أع؟18:13يو)رخ

البونايةال!عييةالزجمةحسب3-5ة04اش:4-6

جمة.القد

8،33،37.93:يوقةابراهيمأبناءة8

.اح-2:145مررج.عثارونأوالضر)ئبجباة.12
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فقاك13؟"نعتلماذا،معقم"يا:تهفقالوا

فرضىمماأكثرالضرال!بمقتخمعوا"لا:لهم

إ.لكم

ماذا،"ونحن:الح!وبتعفىوسأته14

ولاا،أحاتظيموا:4"لالهمفقاك؟!انعمل

،.باجويىكيموآقتعوا،بأحلإتثموا

وفم،الغسيغيسطرونالئايعنوكان

؟"القسيحهوأهل:يوحناغنأنفس!هميسألون

بالماء،اعمدممم"انايوحنا:لهيمافقال6

أهلأناوما،منيأقوىهؤمنالآن2ويجي

بالروجنئعقدكئمجذاثيما،رلا!أخللأن

بيلإ؟،8يذراتهويأخذ17،والئآرالقدس

قخريإ،فيالقمغفيجمغ،تيذزةويتفي

((.تئطفىلابنارالئبنومحرق

?سو2ص
باشياءويتشرهمالناس!تجظيوحناوكان18

كل2

!روديسالحايهتموئغولكنة91كثؤ.اخرى

ينكثيراوغيئأخييماآمرأةهيرودئاتزؤقيلأئة

كئهاشئثاي!إلىهيرودم!فأضادت02،الم!يثاب

الم!جن.فييوحناحبسىأنه

يسوعمعمودية

1(9-اةأمرفس،13-317:)صنى

لمءصيرصكلمه"ءيصلفا؟3

يسوعتعمد،كلهالشعبتعمدو

الس!ماة،آنقتخبيضليهؤوتيتماأيضا.

حسمص!ورةفيعليهالقاس!الروحوحل22

ئقو2:4ال!مماينصوتوجاة،خماتةكأئا

"".زضيتبلثالحبيبآبني"ألآ

.اح3:2ترج:مذرات:17

يسوعنسب

ةأ-17(3ا2أمى

العمرينالئلاثينمخوفيتسوعوكان

إبنتحسيبوتهلمالئاسىوكان.رسالتةبذأجمنذما

،لاويبز،ششاتبن34،عاليبزيومئ!،

متآثيا،بز35،يوشفبن،تنابز،مثكيبن

بز،خسئليبز،ناحوتمبني،عاموص!بلأ

شتفعي،بني،متاثيابن،قآتبني26،تخاجميما

بن،يوحنابز27،يهوذابزيوس!،بز

،نيريبني،شالتيثيلبني،زر"بابلبن،رش!ا

بني،قوضمبني،أذيبز،تيكىبن

،أليعازازبز،يثموغبني92،جميربن،المودامص

بن3،لأوممطبن،تتثاتبز،يورتتمبن

بن،يونانبز،يوسئ!بن،تهوذابز،شتمغون

بنيمئاثا.بن،قئنانبن،مق!يابهب31،ألياقيم

بن،عوبيدبني،ي!ىبني32،داودبني،ناثان

بن33،تخشونبز،سلمونبنيئوعر،

بيى"عرنيبني"أدممطجب،غفيادألت

بن34تهوذا،بن،فايىص!بز،خصرون

تازخ،بز،إبراهيتمبني،أسحتقبن،تعقولت

فالبئ،بززعو،بن،سترو!بني35،ناحوزبن

-بن،قيانبز36،شالغبزعابر،بن

لايلث،بزنوحء،بني،سمامصبني،أرفك!صاد

بتي،بارذبني،أخنو!بز،تتويضايغبني

شيت،بني،أنوشىبني38،قينانبن،تهتفئيل

الله.أبز،آدمبن

.ا؟42اش؟2:7ق!ز:22
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59

يسوعيخربالشيطان

12-13(ةامرقىا،ا-ا4:)متى

وهؤ،ردنيالا2تهرينيسوعورتجغ4

فيالروخفآقتادة،القاسصالروحينممتلى

أكلوما،يجربهووإبلي!ى،يوماأربعين2البرتيما

فقاك3.قجاغأنقض!تحئىالأئاميللثفيشيئا

لهذاففلالتإ،آبنكنت"إن!:إبلينته

"يمو4:تحسوعفأجابها."نجراتصيرأنالحخر

دا.*إلإنسمانتحيياوحذ؟بايخبزء.ماالكتابوء*

فيوأراةئرتمعجت!لمإلىإبلي!ىوأصغذة5

و!ال6،العالمصجمعمماط!الزعنمقلحظه

هذ؟وتجذكلهالسئلطانهذا"احطيلث:ته

أشاث.لمقاعطي!وأناأملكةلأتني،المماللث

فأجاته8ا(0للثكلهيكونلىستخدتفإن7

تسمحا،إتهبنللرب":اليهتا"يمو3:تسوع

.وحذة-تحسا،"وإلاة

"ءصأ9 علىواوقفة،اورثمليتمإبليإلىوخذو

الله،آبنكنت"إن:تهوقاكالقيكلش!رقيما

الأد0،الأسقلإلىهنامقيتفس!لثفألتي

بكقلاثكتهاللهلوصيتقو4:اليهتالت

يئلأأيدييمعلىتحملوظث"وهم.ييحقظوك

تسوع:فأجابهلم12بخخلأ"،0يىجقكتصلإت!

"أ.إلقثالرب"تجر!بلا:ييل"وليهن

فازته،خرتةبكلإبليسىجريرلهروتعذمما13

مم!.حمنإلى

-9آرخ!.أنكبما:أو.اذ:403

8:3.تث!اة

13.ت6شا8:

أ-19.12:أمزأ:.؟-ا

6:16.نا12:

يسوعترففىالناصرة

ا-6(ة6مرتس53-58،:13)مى

ئ!لىوهؤ،الحليلىإلىتسوغورتجغ14

جميعفيصيتةقذاغ،القال!يصالروحبقؤ؟

قجاجمجيم،قيئغلئموكان15الأنحاء.يلك

كله!م.فيمحدوتهلم

تشا،خيثالناجمرةإلىتسوعوجات16

وقاتمعاديإ،علىالسئببيومالمجقغودخل

فتغفلضا،إشمعياالثبييهتال!فناولوة017المقر

فيإ:وزدائذيالمكانوتجذاليهآلت

18،
-جملي"رر!-الربا

،ع!المساكينلا!تشترتسحنيلأ؟لهلم

ء----------..---735-.-اط-،؟اإءج--ا

بابجر!ليما،يلايييريلانادقيارستلني

إليهم،البضربغود؟وللعميافي

2ص

المظلومينلاحرر

فيهائذيالؤق!تواعلن91

"كا.شعبةالرب4تقتل

خماديمإلىوأعادةاليهتالتتسوعوأغقق02

الحاصرينعيونوكاتتوجقسن.القجتع

"5ءصم!

"اليوم:لهميقو3فاخذ21+إليهشاخضةكلهم

علىتلؤتهاائتيالكلما!هذهتمت

"مررصس
مقوشخبرا،كلهملهنشهدوا22."تسايعكم

وتالوا:،نيهينتخرجائذيالنعف!كلام

يوسئ!؟،آبن3قؤأقالا

هذالي"ستقولون:تسوعلهمفقال2

مناسبةإلى:أوالمحذد.الوتتإلى:أو.حيئإلىة13

.أخرى

البعينبةالزجمةحبا-61:2اش:18-91

القديمة.اليرناية
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واورشليتمالتهودية*صجميعينالئاسيى

يشسمعوة8وواجا18وصيدا،صوزوساجل

تعذكولهماتذبنوكان.أ.مراصهمينولتشفتهم

وحاؤك091أيضاالشفاتينالونالخجسةالأرواح

كانتقؤةلأن،يلم!وةأنالنالميىجميع

كتهم.وتشفييمينهتخرج

واللعناتال!يهات

أ-12(:5)مى

:وقاكتلاميذ؟قحؤغيتيهتسوغورغ02

لكملأن،المساكينأيهالكم"هنيئا

التإ!شلكودت

لأنكم،الآنالجياعأيهالكمقنيثا21

ستشتعون.

لأنكم،الآنالباكونأيهالكمهنيثا

.ستضحكون

وطردكمالئاص!ابغضكمأإذالكمقنيئا22

صهـصصر-

ابتياجلينالاإشرايىنئذولبذكموعيركم

وآبتهجوا،اليومذيلثفيإفرحوا23الإنسالإ.

فعلتهكذاالستحاء.فيعظيمأجركملأن

بالأنا?.2وهمآبا

لأنكم،الأغنياةأيهالكئمالويللكني24

غزابهم.يلتم

،الآنتشتعونائذينأثهالكمالويل25

ستجوغون.لأنكم

لأنكم،الآنالفاجكونأيهالبهمالويل

وتئكون.ستحرنون

فلسطين.كل:أكط.ال!ودية:17

7.52:اعاء؟6ة36اخ2قة23

أجداد-أبىد.ةأي.آباؤعة26

الاميتجميعمذحتكمإذالكمالويل26

الكذابين.بالأنياء"!4وهمباآفقلفهكذا

الأعداءمحبة

12(7:و38-548:)شى

أحئوا:السئاجمعونأيهالكمأقول"ولكتي27

وبايىصا28،مبجضيكمإلىوأحسينوا،حممأعدا

إتيكمةالمسئينلأجلوضلوا،لايخيكيم

الآخزته،)فخوذخذكعلىضرتلثتن

وقن003ثوتلثغنهتفتغفلا،يىداءذأخذوقن

لثهؤماأخذومنفأعطيما،شتيئامنلثطلت

نأيدونئريثقماالئاشوعايلوا؟3.بهئطالئةفلا

."ئعايلوكغ

قضلفأكب،يحبونكممقأح!ثتمفإن32

تنيحبزنأنفسهمالخاطثينلأنلكم؟

إمميكمالمحسينينإلىأحستنئموإ.ن33.ئحبوتفبم

تعضفونأنفسهمالخاطثينلأن؟لكمتضلفأي"

تشر؟واأنترجونتنأقرضتموإن؟3هذا.

لأن"لكم؟قضلفأي،قرضكممنهم

لتستردواالخاطئينيقرضونأنفستهمالخاطثين

أحس!نوا،أعدايهمأحمواولكن35.قرضهم

أجركمفيكونشيئا،راجينغيروأترضوا

علىينجملأنه،العليالتإأبناءوتكونوا،عطما

كمارحماءكونوا36.والأشرايىالجميلنايهرممن

،.رحيئمأباكماللةأن

.ا8-ه؟13روق31:

.15ة86مز؟34:6خرق:36
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الآخرينإدانة

أ-5(:7)هتى

علىتحكموالا.تدانوافلا4تدينوا37"لا

يغفرإعمروا،.عليكميحكمفلاأحلإ،

مح!وسئاملالاكيلا:تعطوا،أعطوا038هلكم

لأ"نه،أحضايكمفيتعطونفائضامهزوزا

،.لكم4يكايميلونائذيباكيلى

سسص93
"ايقدز:المثلهذايسوعلهموقال

-قيمغاالائنابيقعألا؟أعمىتقودأنأعمى

كلص-ء01لم.ص-

كل.معلمهيناعظميلميذينماحمر؟؟

مغليه.يثليكونجملمهأكمليلحيذ

ولا،أخيلثغينيفيالقثتيماإلىتنطرلماذا41

نأتقدركي!42عييلث؟فيبالخشتتيمائبالي

?-ولم?-
الفشةاخرجدغيئ،اخي"يا:لاخبلثتقوك

لاأنتعييلثفيائتيوالخثتتة،غييلثين

كييلثينالخشتتةاخرجص،مرائيياتراها؟

عينينالقثمةفتخرقيجئداتبعرحئى،أؤلأ

أخيك!

وثمرهاالشجرة

12:34-35(و7:17-02)مق

رديئا،ثمراتحمللاالجثدة"الشئحرة43

كل44.جتذاثمرأتحيللاالرديثةوالثئجرة

ينتجنىلانأذتثمرها.عق!يهاتدرلدشخز؟

جمنبا.العفيتيينتقط!ولاييئا،الشئوفي

قلييمافيالضالحالكنزينالضايحالإنسانو45

مقالثئريروالإنسان،صالحعهومايخرج

لأن،شربرهؤمائخرفيقلبهفيالشئربرالكنز

الفسان.ينطيئالقل!بتيضيجمن

الله.عملعلا!هول!غةتدك:لكميففر+:

109و7

الم!يحبكلامالعمل

24-27(ة7)تى

ولا،رلثيا،ربفىيا:تدع!لني"كي!46

وتسمغإليةتجيتنكل47أتوذ؟يماتعضلون

2و!،
تنىبرخلى48لكمأشبههبهوتحقلكلامي

الصخر.علىالأسايسوجغلوغفقفخقر،تيئا

نأقدرفا،الحي!تذلكصدمالنهرفاض!فلما

يسضغائذيوأما94.ينائهيجوذةلرعزغة

علىبيتهبنىزجلآفجشجة،بهيعملولأكلامي

فيفسقط،النهرفضذمه،أساس!تغيرالثرالب

عظيمالا.خرابهوكان،الحالي

الضباطأحدخادمشفاء

،-13(ة8)متى

مايعفيالأتواكتسوغألقىوتعذما7

لأحل!وكان2.كفرناحوتمدخل،التاسيى

وكان،الموتعلىأشزدتمريضىخا؟مالضتاط

إليهأرستل،ب!سوغسمعفلفا3علييما.عزيرا

لتشميتجيتأنيسألهالتهودش!يوخصتعضن

فيعلييماوألخوا،تسوعإلىفأتبلوا4.خا؟مه

تساجمذة،أنتستحقالرجل"هذا:القولي

لضماتنىاتذيوهوش!عحنا،يدبهلأنه

الضجمغأ.

ينآقتر!تولما.معهمتسوغفذقت6

يقو4أصحاي!بعضنالضابطإلييماأرصلالتيب

أستحقلاأنا.تفمتلثتزجمبئلا،سحا"يا:ته

أح!يبولا7،تيتيستق!ختتدخلأن

كيمةقلوليهن،إليك2أجيلأنأهلأتف!ي

ح.1ة7،ح32:مترخ
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تح!تجنوددلطقرؤو!فأنا8.خا؟صيف!يشفى

فيذقب،!اذقث:لهذاأقول،أمري

إعقل:ولجادمي،3فتجي!تعاك:وللآخر

الكلاتم،هذاتسوغسيئفلما09"فتعقل،هذا

:وقاكتتتعونهاتذينإلىوآلتفتينهتغحبا

حئىالإيمانيهذامثلوجدتما:كم"أقول

"!أسرأئيلفي

فؤجدوا،التيبإلىالضاي!رس!لورتجغ01

تعاقى.الخا؟تمأن

أرملةابنإحياء

أسمها.مدينةإلىتسوعذقبالغل!"وقي

فلما12.كبيروجمهورتلاميذةومغه،!نايين

وهؤ،قحمولاتيتاتمي،المدينيمابالبإلىوضل

يرايفهاوكاقي.أرتلةوقيلاتهالأوخاالأبن

الربورآهافلما13.المدينيماأهالىينكبيرجمغ

مقودنا14،!تبكي"لا:لهاوقالعليهاأشفق

"فىصصير

"ايها:فقاك.حايلوةفوق!،ولقسةالنعمثي

الميثفجقسى15"!!فئم:للثأتوؤ،الثئابر

اميما.إلىنسلته،ايتكلموأخذ

وه!موقالوا،صالخميععلىالخولتف!ستيطر

وتققذ،عظيمتييفينا"ظقر:اللةيقخدون

ا!ضتعتةالمحة

اليهو؟"ليمافيتسوغغنالخبرهذاوأنتثر17

لها.المجايرز؟النواحيصجميعوفيكفها

هذا.بعدأو؟الغد.دق:7011

الجليل.منالفر!الجنوبفيتقعمديخةةناين

استيقظ.أد:قم:14

المعمدإن.يوحنا؟أييوحنا.ة18

المعمدانويوحنايسوع

ا؟2-91(ا)مف

هذ؟كلتلاميذ؟ينيوحنا*وعرلت18

الرب"إلىوأرستقهماينهمائتينفدعا14،الأمولي

تنتظرأو،،الآتيهؤأن!ت"هل:لتسألاة

آخر؟2

له:وقالايسوعإلىالرجلالطفجاء.

هؤأنتهل:لتسأللثالقعقدانيوحنا"أرستلنا

"؟آخرتنتظرأو،االا-ب

مينكثيراالئاعإيللثفيتسوغفشتفى2

فيهمواثذينوالعاهاببالأمراضيالمصابين

ينكئبرينإلىالبضروأعاذ،!شيريرةأرواخ

وأخيرا))إرجعا:للرسوليزقاكثم22،العميا-دب

يبعرون،الحميان:وستمعضمارأيتمابمايوحنا

ءر

والصيم،يطهرونوالئرص!،تمشونوالغرفي

تتلفونوالمساكين،يقومونوالموتى،يسمعون

،.بيإيماتهتفمذلالقنوقنيتا23البيشارة*.

تحالثيوحنا،زسولاآنصرمتولما34

"ماذا:فقاك،يوحناعنيلحموعصيسوع

ت!زهااقضبئ؟تنظرونالبريةإلىخرجتم

يلمس!ارجلا؟لترواخرجئمسماذابل25؟الريح

الئياقيتلتسونائذينوليهن؟الئاجمتةالثيالت

الملوفي!قصورفيهمالترفوأهلالفايخرة

أقو4آنبيا؟؟تنظرونخرجتمماذا:ليقولوا

ائذيفهؤ27.نبيينأفضلبل،نحم:لكم

حرثياة.يسوع.ح3؟11ترجءة-الذى:91

.ح17:هرخالرب

.ح23:امرر!:شريرةأرواخ:21

.اة5،61-6:!3اشق:22
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فذاقلثزسوليارسيلأناها:اليهتالثفج!يفوذ

ما:لكمأقوذ28+.أماظثالطريقلئهئى

أصغروليهن،يوحئاينأعظتمالتساوؤتدب

فحميع92.منهأعظماللهملكودتفيالذين

الضراثبجباةحئىيوحتاس!معواائذين

قعموثةفقبلواالتإ،بصمذقأقروا،أنم!سهم

المثئريغة،وعلمالمالقريسئونوأما03يوحنا.

علىتعمدوافا،لهماللهأرادرومافرقضوا

تل!؟".

هذاأبناةاشته"يقن:تسوعالرلتوقاك31

أولادأئثبهون32يثسبهون؟وماذا؟الجيل

لتعفبى:تعضمهمتصيح،الس!اخةفيقاعدين

تكيتم.فالكموندبنا،زقضتمفالكمرمرنا

ولاالخبريأكللاالقعمدانيوحناجاء

وجاء(3!شميطانفييما:ففلئم،الخمرتشرلث

زجلهذا:فقلئم،وتشرلثيأكلالإنسالبآبن

!الضرائيحبا؟وضديتىوسيكير،أكول

جميغئبرزهاالجكتةليهن35.والخاطثين

أبنايها""

خاطئةلامرأةيففريسوع

،.جمندةالطعامصإلىالقريسمينأحاودعاة36

المايذه.إلىوجق!نالقرئسيتيتفدخل

نأفغيتت،خاطثةآمرأةالمدينيمافيوكان37

ومغهافجاءت،القريسيتيبفييأكلتسوغ

جمنذخلصينووتقت38،طيبمقاروزة

قذقيهتبلوأخذت،تبكيوهيئقذتثه،

وئقبلفما،،بشتعرهاوتم!تخفما،يذموجمها

.أ:3ملا:27

حمدالضيافةعادةكانتتلك:ما+سكبت:44

الفريسيرأىفلما31.بالطيبوتدهنهما

،لوتتف!يهفيقال،تجرىماالذعغصاجب

هذههيئتن-تغرلتتبيا،الرجلهذاكان

"إخاطئةفهيئحائها.وم!اتلفمسةاثتيالقرأة

أفولهماجمندي،سيمعانلم"يا:تسوعته3فقا04

((.مغفميا،"قل:صيمعانفقاك((لك

علىدلنلمدالؤ"كان:لسوع3فما

أخدهما.علىدينارخمصحئيما:زجلين

غنالرخلانيوعجر42.الآخرعلىوخمسون

أكئزيكونلمفأيهما.جمنهفأعفاهما،ديتهإيفاثه

؟"لهحبا

ينأعفاةائذيأظناا:س!معاننأجاته43

!%ضآأ.:تسوغتهفقاكالأكثر((.

صء..آ-س44
هد؟"انرى:لسيمعانوقاكالقرا؟إلىولتفت

قدمىعلىسكئ!تفا،بيتلثدخلثأنا؟القرأة

ومسمحئهماباموجمهافغلتهماهيوأمما،6"ما

س?صصلم،صصصء54بر
ا!هيوائما،تبلة!بدتنيماانت.بسعرها

ماأنمت46.قدتيئتقبيلىغندخوليضنذتوققت

فبالطي!بقيوأما!،بريبرأعيدقنت

لهاغمزت:للثأقىلالذيك047قذتيذقنث

وأماكثيرأ.أحبتلأنها،الكثيرةخطاياها

ثيم048قليلا(إيجبفهو،القليللهيغقرائذي

نأخذ9("!خطايافيللث"ضغفوز":يلمرأ؟تاك

حثىهذا"قن:يتساءلونمغهالماثدهعلىاتذين

إيمانلثلا:للمرأ؟يسوعفقاك05؟الخطايايغعز

!ء

11(بلامفاذقبي،خلضلث

.18:4،91:2تكرج.الرقيين

.ه:23مزرخ!:بزيت:46
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و!االقوهيسوع

ال!فددبفيذللثتعذتسوغوساز8

ئرايفةوكان.الث!بقلكوبوئتمثئرتجط،والقرى

الفواتيالئساءوتعف!2صثترالاثناالنلاميذ

وهن،والأمراضررالش!رير؟صالأرواحجمنشفاهن

جمنهاخرقيوكانبالقجدليإ،القعروفةقرتم

كيلخوريآمرأةوحثة3،ش!ياطينس!بعة

كنيمنكثيراتوغيرهن،وسموسنة،هيرودير

بأموالهن.يساجمذتهم

الزارعمثل

ا-9(:4مرقىأ-9،:13)متى

تجمغفلما،مدينيماكلينالئامنوقصذة

قاك:،يمتلخاطمهم،كبيرجمهورينهم

وص!،يززعهووتيتما.ييرزغالزارع5"خرص!

ألأقدامقدإستثهالطريتيجايبعلىالسخ!تعف!

علىتعضةووغ6السماء-.طيوروأتجقته

ته.رطوبةلالأنتبسىتتصتفلما،الصخر

ال!ث!وكضغهفطلع،المثتوفيبينتعضهووغ7

فتتت،ط!بإأرضىعلىوخماوينة8.وختقه

جمع!".جمثةوأثتر

أكل-ص

اذنالبلهكان"من:تسوعوصرخ

!"فلتستغتصسقعالإ،

الأمثادمفزى

-29(4:15مرقى،ا-13.17.:)مثى

المثل،!ذأمغزىعنتلاميذةوسأله9

و4وسصء

ضلكودتاسرايىضعرفةاعطيتئم"انتم:افاجاقي0

بالأمثالي:عقيهاقنكلمهتم،غيركموأثاالتإ.

البونانيةالجيةالزجمةحسب6:9اش:8001

الفديمة.

لاشمعواوإذا،يبضرونلاتظرواإذاحئى

تفقمونء.

الزأ،غمثلتفسير

13-02(:4مرقس18-33،:13)منى

مملامهوالررع:المتلىشغزىهؤ"وهذا"

الذينهمالالريتيجاي!بعلىينهوغما12:الت!

وينتزعإبليس!2فتجيالتإ،كلاتمتسمعون

ومما13.فتخلصوايؤجمنوايئلأتلويهمينالكلام

كلاتمتسقعونائذينهمالضخرعلىينهوغ

لهم،جذورلاوليهن،قرحينويقحلونهالت!

ومما049ترتادونالتجرتإوعند،حينإلىفيؤمنون

ص-عي

كلاتمتسقعونالذينهمالشوفيبينينهوغ

وخيراتهاالدنياصهمومإلىآنصرافهموليهيئ،الت!

ثقر.لهمينضجفلا،فيهمتخنقهوملذايها

ائذينففم،الطثتيماالأرضيقيوخائذيوأما15

طسببقلبموتحفظوتهراللهكلاتملسسقعون

يثبايهم.فتئمرون،صالح

السراجمثل

15(5:متى21-4،25:)مرتى

بوعا:ويغطييماس!راجايوقدأخل!ين)ا!ا16

مكالؤفييضعهبل،ستريمتحتيضعةأو

خميمينفا17.الذاخلون!يهلتشنيرمرتمع

وتعرفهستينك!ثيفإلأمكتومينولاستظقرإلا

القإ،كلاتمنسقعونكيصفأنتيهوا18.الئاس

منه*يؤخذتهشتىةلاوق!،بزادشي:لهقنلأن

ملروو!لى

".لهتظنهالذيحتى

33.؟الوا؟15ةهصتق:16
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وإخوتهيسوعأم

93-35(ة3مرتس،46-.ه؟12)متى

فتعذز،وإخوتهلمامهتسوغإلىوجات91

تهفقاك02-الرحامصلكز؟الوصولاعتيهمص

فيوا!فونوإخؤئلث"اضلث:الئاسيىتعضن

:فأجابه!أ21،ا(قهـوكأنيريدونالسيمبخارج

الت!كلاتمتسقعونالذينهموإخؤقي"امي

((.يهوتعقلون

العا!فةجهدئيسوع

4(!ا:35-أمرذ!8:23-27،)متى

ومغهباقاليريهتالأئامأخدوفي22

شاطئيإلىتع!رآتعاتواا:لهمفقاك،تلاهميذة

وناتم23.تع!رونفأخذوا((.المقايلالئخيتش

اجخيغاعلىفهبتساثرون.وهمي!وع

فيوأصتحوالحالقارلتتملأالماغ!فكاد،عاصقة

وتالواوأيقظوةقسهخ3ث!لئلاميذفذنا024خطر

فقاتمإ"نهيلثتحن!مغفميا،مغلم))ياةله

وسادف!دأث،والأمواجالزياحوآنتهز

؟كاإيمانكم))أين:ي!وعلهمافقاك25.الس!كون

"من:لتعفوبعضهموقاكوتغخبوا،فخافوا

."!فتطيعهيأمرماوالأمواخ!الرياححئئهذا؟

الخنازيروغرقال!ثياطينطرد

ا-02(5:مرض28-8،34:)شى

مقايل،!الخراسئجنناجيهإلىوؤضلوا26

البرإلمطيسوع2تزولما27.الحليلشاطئي

اثافىفييكنكان.الجليلمجيرةأ!.البحيرة:22

وثنية.جماعاتالمقابل

23-32.:701،هـاة898،:65مزق،2:

الجداربين:المخطوطاتبعضفي.الجراسيين:26

الجرجيين.:غبرهالق.ح(8:28ت)رج

لاوكان،شتإطينفييماالمدين!منزجلآستقتقه

قييسكنولأ،طويلزمؤمنثيابايلحسى

يسو!،رأىفلما28القبويى.بينبل،تيتى

صوت!:بأعلىوصا!قدمييماعلىوآرتمىصرخ

أطلب!العليئالتهأبنيسوعيا،ولثلي))ما

أقرتسوعلأنهذاقال092"تعذبنيلاأنإليلث

كثيرأ.الرجلينتخرقيأن"النجسىالروخ

الئام!فكان!عقيهالنجىالروحأستولىما

والقيوب.بالملاسماصيخربطونهضحبطهيحاولون

إلىال!ث!يطانوتسوقهيىباطكلتقطعكانولكنة

.البراري

أجالت:؟"آسملث)اما:تسوعفسأته03

دخلوأكانواالشثياطينيمقكثيرالأن،(("تجيثى

إلىتطردهملاأنتسوعإلىفتوس!لوا31يخإ.

ينكبيرلىقطيع!ناكوكان832.الهاوتيما

نأإتيهفطلبوا،الجملعندترعىالحننازير!

(!م.فأث!ن،الخناربرفيبالدخوليلهميأذن

فيوذخلواالرجلينالشئياطينفخرقي33

إلىالمنحذرمنالقطيعفآندع،الخنازير

فيها.وغرؤآالئحخر؟

وتمثترواقربوأ،خرىماالزعاةرأىفلما34

ليروأالئايىفخرخ"3.والقرىالمدين!فيالختر

الرجلفؤجدوا،تسوعإلى4وواوجاءتجرىما

قدميجمندجال!االش!ياطينمنهخر!ائذي

عليهرفأسضولى،العقلسليتملابسما،،سوع

ح.23:ر!مرا:النجسالروحة92

الئيطانية.الفوىتعتبرحبث:الهاوية!31

.1،1107!9رؤرج

ا!.ا:5مررجتالخنازير32:
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،تسوعثمفاةكيصالشهودوأخترهم36الخودت

نأكلفمالخرا!ينناجي!أهلإلييمافطق!ت37

شمديلإ.خوبفيكانوالأنهم،عنهميبتعد

.هناكينورتجغالقايىدتفزيه!ت

الشياطين،ينهخرقياتذيالرجلأفا38

تسوعوليهن.معهيأخذةأنتسوغمينفآلتقس!

يماوأخيرتييلثإلم!93))اروجغ:تاك،صرفه

المدينةفيلنادىالرجلفراح.ل!"اللهعمل

له.تسوععمليماكلها

يسوعثوبلممستالتىوالمرأةيايرسابنة

21-43(:همرتى9:18-26،)مى

لائهمالحموعبهرحبتيسوعرتجغولفا01

صصرركل

اسمهرجلإلي!وجاء41.تنتطرونهكلهمكانوا

علىفأرتىالتجقعء،زئيع!وهؤيايرس!،

لأن42،تيتهيدخلانالييماوتؤسئليسوعقدمي

عمرها،ينغشثرةالثانيةفيفيواجدةأبتةته

الموب.علىأشرقت

الخموع.رخقتة،ذاهثهؤوتيتما

ينالامبترفيمصابةآمرأةهناكوكاتت43

علىتميكةماكلأنفقت.ستةعثئرةآثنتي

ينفذتت044تشمتهاأنأخذقدزوماالأطثاش

ترتفوق!،ثوبيما!قئلتوتض!تتتسوغخلض

لا؟تقستنيتنلم:تسوغفقاك!4.الحاليفيدجمها

معفئم،هـيا:بطرسى!وقاك،كلفمفأنكروا

قنوتقو3ويضايقونلثتزحمونمتكلهمالتاس

أخاهم،لتسني5:تسوعفقاك46؟"تت!تني

زأبافلفا07"ينيخرجتبفؤ؟ثتغرلثلأني

جم!.6:56مررخ:طرف:!ا!ا

رفاقه:عديدةمحطوطاتتضيف:بطرسوقال:45

و9

حاءت،تسوغعلىخميئماأمرهاأدطالقرأة

الئاسأماتموأنجرثةقذتييماعلىوآرتقتراجقة

الحالي.فيشئمتتكي!تقسثةلماذابهلهم

خلضلز-،إيمانلث،آبنتي"يا:لهامقاك

."بسلامفأذقبي

عندمقرسو،جاء،يتكلمهؤوبينما94

فلاأبنتلث"ماتسب:فقاكالمجمحصزئي!يى

نقال،يسوعفسمع005(إالمقلمصتزعج

فثشفى،تؤمنأنيكني!تخ!"لاةلياير!ى

.1(آبتظث

نأالحموغمتغ،ال!يبإلىوضل"و

ووالذوتعقولتويوحنائطريشعداما،تدخلوا

يبكونكلهمالناسوكان52وامها.الصيي!
رومه،رءس

ما،تبكوا"لا:لهمفقاك.الضبيةوتنابوذ

فضجكوا53-((نايمةليهئها،الصيتةمات!

وليهئهلم054ماتتأنهاتعرفونكانوألألفم،عتييما

صبية،!يابها.وصاخالضيئيمابتدأخذ

الحالي،فيوتاتتزوخهافرتجغت55لما!قومي

والداها،صعح!ب56طعافا.ئعطىأنفأتر

.تجرىبماأحذائخبرالاأنفأوصاهما

عضرالاث!يرسليسوع

7-13(ت6مرذ!؟5-01:15)مى

عثرالاثنيتلاميذةيسوغودعا9

وفدزةال!ثمياطينيصتجميععلس!لطائاوأعطاهم

لئبث!رواأرس!لهمئم2،الأمراضيشيفادعلى

لهم؟وتاذ3.القرضىوتشفواالت!بقلكوب

.أحياكأو:.شفاكبل.خثصك:48
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كيسئا،ولا،عضالا:شتيئايلطريتيتحجلوا"لا

جمنكملأحلإيكنولامالأ،ولاخبرا،ولا

وينهأقيمواقفي!،دخلتمتيتوأي4.ثوبالب

أهفها،يمبفكملامدينبما!كلآرحلوا.

أتداجمكم8عنالغبازوآنفضوامتهافآخرجوا

".لفمتذيرا

يت!ثئرون،القرىفيوسارواالتلاميذفخرخ6

مكالؤ.كلفيالمرضىوتشفون

هيرودسهحيرة

14-92(6:مرقىا-14،12؟)شى

كانمابكلالواليهيروذسىوشميئ7

:تقولونكانواالئاستعفىلأنفتحير،تجري

وتعضفم:8"،الأموابتني!قاتم"بوحثا

القذما2ين"تبي:وآخرينإ(!ظهر)اللئا

تط!تأنا"يوحناةتاكهيروديىوليهن09"قاتم

هذ؟مثلعنهأسمعائذيهذافمن.رأس!ه

تراد.أنتطلعبوكانالأخبايى؟"

رجلآلافخمسهلطعملسوع

يرحنا03-6،44:!رقى2،:13-ا14)متى

1-14(ت6

مايكلتسوغأخترواالرشئلرتجغ.؟ولما

آسصهامدلثهعندبهموآعئزلفأخذهم،عملوة

فتبعوة،الئاس"وعردتصيدا.تيث

وثتفىالتإ،قلكوتيعلىكتتهمفأسئقمقهم

2.الث!فاإلىينهمالمحتاجين

تلاميذةإليهفذنا،تمبلالنهاروأخذ12

الجمعهذا"اضرمث:تهوقالوادثرالاثنا

.ح6:11مررج:أقدامكمعنالغبارت905

.42-4:44مل3ق:17

فتبيتوا،الفجاور؟صوالمزارعالقرىإلىل!ذهبوا

مكالنفيهنالأ"نناطعائا،لهموتجدوافيها

مقمملا.

أنثيم"أعطوهم:تسوعلهمفقاك13

أريخفهخمسةجمنذناما"كل:فقمالواليأكلوا".

لكلطعاماوآشتريناذهئناإذاإلأ،وشئمكتالإ

"2
الافيخمسةنحووكانوا14ا(0الناسى2هولا

تجماعة"أفيدوهيم:يتلاميذ؟فقاذ.رجل

".خمسونجمنهاواحدؤكلفي،تجماعة

فأخذ16.أمرفمكماكلفمفأققدوهم15

غيتيه،تحؤورخوالمكتينالخمسةالأرغفة

ليوزعوهاتلاميذةوأعطىكس!روبازكالس!ماء

صء"لم

شبعوا،حتىكلهمفاكلوا17الخمعص.علي

ائتيالك!مرمقتفةغثرةأثتتيالئلاميذور2

تضقسث*.

يسوعبحقيقةيشهلىبطرلس

مرذ!8:27-16:13،92-91،)شى

والتلاميذعزتةفييصلىقرةتسوعوكان18

؟"التاسرأي-فيأنا"قن.فسألفم،مغة

وتعضفمالقعضدانكل!."يوحنا:فأجابوا"91

،اقامالقدماءمقنبي":وآخرون."إيليا":كقول

رأبكمني،أنالاوقن:تسوغلفمفقاك02

"إالتإقسيح"أذت:بطرسفأجابه؟"أنتم

لأحد.ذيلثتفولوالاأنبشيا؟نأمز!بم21

وقيامتهبموتهينبئيسوع

!ا03-8:9:مرمى25-1262،28:)مى

الإنسانيآبنعل"تج!ب:يتلاميذ؟وقاك

يقولرن...وآخرون...وآخرونأجاببعضهم:أو:91

ني.إدلت
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ورؤسا2الثميوخيرفضهوأن،كثيراشالتمأن

الويموقييمتلو%نالمئريعيما،وئغلموالك!نئةص

".الأموابتيزينتقومالثالث

نأأراد"تن:كفهميلحموعصوقاك

يومكلضلي!هوتحملنفستهفلينيهر،تتتغني

خحاتهلخثمنأناذأ34-.ه50-ص
+رمىويحبعي.

يخلصها.سصبيليفيحياتهخيرومنيخس!رها،

لىتصص

وخحيركلهالعالمربغلوالإنسانتنفعفاذا25

وبكلامي،بيآستحىتن26.أهلكهاأوتفسته

وضجدضجلإ؟فيجاءمتىالإنسال!أبنبهتع!تحي

لكيم؟أقولاالخق27.الأطهاروالملائكيماالآدب

حتىالموتتذوقونلامنهناالحاصرينفي

التإ".تلكوتيشاهدوا

التجلي،

9:2-8(17؟ا-8،مرتس)مى

أئامكل،ثمانييمابتحيىالكلامهذاوتعد28

إلىوضجذوتعقولتويوحنابطرمنتسوعأخذ

،-تغئرتئصفيهؤوتيتما-92.ليصفيالجتلى

وإذا003لايعة2بيضاثيابهوصارتوجهيماقيثة

وإيليا،موسىوهما،يسوعيكلمالطرجلالط

غنيتخاثال!وأخذاستماوي،قجدفيطقرا31

اورشليتم.فييتمتهأنعقي!كانائذيموي!

ء،ص
وليهئهمورفيقيإ،بطريالنعاسوغلت32

.!مغةالواققينيوالرخليزتجذةوشاقدواأفاقوا

ةص33
"يا:بطرم!لهقاذيفايىقاييماهماوبيمما

ثلاثتفتنضمث.هنانكونأنأجملما،مغئه!

وواحدةلموسىوواحدة-لل!واحدةمظاذ،

.81-61:بطا2ق:32

ئقول.مايذركلاوكان.لإيليا"

س!حاتةجاءت،يتكلمبطرم!وبينما3

لم7عىه!ص

فيدخلواعنذماالتلاميذفخالت،فظللتهم

"هذا:الستحابهينضوتوقال35.ال!حابه

"إآسقعوا!فته،آخترتهائذيآبنيهو

يسوغرأوا،الضوتتكلتموبعدما36

الأئاميلل!قيأحداأخترواومافسكتوا.وحدة

.شاهدوهيما2بشي

نجسروحفيهصبئيايشنييسوع

14-27(9:مرض1377014-18،)متى

جمعفآستقبله،الجملمقنزلواالغدوفي

معلم،"يا:الحمع-ينرجلوصاح38.كبير

ؤتديفهؤ،آبنيإلىتنظرأنإليلثأطلمب

عاليبمابضرخبماتجس!زوحيباعة93الأوخذ،

يثهكهتعذماإلأتتركهولا،يزبذحئىوتخعطه

تطردوةأنتلاميذكينوطقبث04.ولرضضة

قلإروا"قما

غيرجيلينلكم"يا:تسوغفأجالت41

،؟وأحتمئكمتعكمأبقىمتىإلى!فاسيل!ئؤيؤ

إكاهناإلىأبنلث"قامةللىخلوقاذ

صرغه،شسوعينتدنوالضبيوتينما42

النجسن،الروخشسوغفأنتهر.وختالةال!ثبطان

قغخت43أبييما.إلىوسصلمةالضبىوشسفى

كلامه
العظيميما.الت!تدرةينكلهمالحاضرون

بموتههلانيةمرةينبىيسوع

35-32(9:مرفس17:22-23،)منى

كيئماكلينمتعخبونجميغاهموتيتما

22.:3لو؟اة42اشق35:
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ماج!دأأنئم"إسقعوا44:يتلاميذ؟قاك،تسوغ

أيديإلىالإنسال!آبنسئستئم.لكمأقوئة

وكانالكلامهذاالئلا!يذقهتمفا"4((.التاصيى

نأوتهئبوا،معحاةيديىكوالاحئىعقيهممغققا

عنهيسألوة

الأعظمهومن

33-37(:9مرقى،أ-ه:1486)مى

الأعطئمهؤقنفيحدالا!تيتفمووقغ

يتل!فأخذ،قلويهمفيماتسوعفغردت047فيهم

قيل"تن:لهموقاك48،بجايبهوأقاتةطفل

تقبلقبقنيومن.قبلنييكونبآقيالطفلهذا

هؤكلكمفيكمالأصغرلأن،أرسقنياثذي

".أعظمكم

فهومعكمعليكميكونلامن

9:38-.4()مرتى

زجلارأينا،معلمايا:يوحتا"فقاك94

شحلتلالأئه،فقتغاةبآسثيلثالشياطينيطرد

تنلأن،تمنعوةألا:تسوعته."فقاك.تعنا"

".شعكمفهؤعقيكميكونلا

يسوعترفضسامريةقرية

إلىنييماترتمغاثذيالوتثحانولقا51

اورشليغ.إلىتتوجةأنعلىغرتمال!حماء،

قرتةودخلوافذقبوا،تتقذموتهرسملأفأرستل52

نأأهلهافرقضى53تنزلا.تهليقئئوا،سايرىتة

فلقا54.اوزشليتمإلىئتوخفاكانلأئةتقتلوة

عفولهم.فيفبهرةوجالتأو:.جدالل!همووء:46

.الرسوليوحنا؟أكا.يوحنا؟94

.؟!:01مترج.سامرية:52

الكلمةهذهبعد.وتاكلهم01-12ةامل2قط54:

ايليا.فعلكماةالمخطبرطاتبعفيينريد

"يا:قالأريوحئايعقولثتلميذاةذللثرأى

المحئمابينفتنزكاسازانأييرأنأتيرياسئا،

،وآنتهرفما"تسوغفآلتفصت55؟""وتأكلهيم

اخرممما.قري!إلىفسارواة6

العالمأميسوع

91-22(87:)!تى

فيزخلتهقاك،سائرونهموتيئما5

تذق!ث".أيتماأتتغلثسيذ،)ايا:الالريتي

ولطيور،أوحرة"يلثعايب:شوع8!فأجاته

توصغتهفاالإنسال!آبنوأئا،أعشاش!السحماء

."رأستةإلييمائسيذ

إ")إتتغتيآخز:ليرحلتسوع3وقا9

أؤلأأذقبدغنيستا"يا:الرجلفأجاته

القوتني"اترفي:تسوعتهنقاك06".أبوأدين

وتشترفآذقسث،أنتوأما.توتاهمتدفنون

التإ".يقلكوب

وليهن،سصذيا"أتتغلت؟آخرتهرقاك61

"ما:تسوغتهفقال!062،أهليأؤدغأؤلأدغني

إلىوتلتمثالمحراثعلىيذةتضغأحلإين

التإ".يقلكوبتصنغ،الؤراء

والسبعينالإثنينيرسليسوع

آئنينيسوعالرب!آختازذللثوتعذ01

آثتينيآثتينوأرستقهم،آخري!نوستبعين*

نأغرتمتوصعأومدينهكلإلىتتقاموتة

اقهرهمما:بعدالمخطوطاتبعفىفيورد56:و55

الإنعاناىبئلأن56،!انتا5أمنشلصاإلا:قال

نفولعلكلاا 15.ة91لو"قليخلصمابلا!سسضلناس

اثعوبعدديبلغ01تكفي.وسبحينأثنين:0101

أمة.وصبحيناثنتينأليونانيالنم!ولطأمة07العبرقيالنصنفي
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كئر،"الحصاد:لهموقاك2إتييما.يذه!ت

الخصابزلثينفآطلبوا.تليلونالعفاكوليهن

أناها،إذقوا3.حصاب؟إلىعمالأيرسيلأن

شر"

تحملواألا.الذئالبتينالجرأفييثلارسيلكم

ئسئمواولا،جذاةولا،يهيستاولا،يحقطة

ققولوا،دخلبمتيتىوأممب5.الطريتيفيأخل!على

في!كانفإن6.التيبهذاعلىالسملائم:أؤلأ

وإلأ،يهتجلفسلامكم،السئلاتمئحسبقن

تأكلون،التيبذللثفيوأقيموا07إتيكمرتجغ

تستجقالعايللأن،جمنذهميفاؤئشربون

وأية.8بيا.إلىبيتمينتنئقلواولا،،اجرته

يقذمونهمقافك!لوا،أهلهاوقبلكمذخلتممدينة

اللهتلكوتوتولوا:قرضاهموآشفوا9.لكم

قبلكماومادخلتممدينؤوألة01.جمنكمآقترت

:وقولواشوايىجمهاإلىفآخرجوا،أهفها

مدينيكمينبأقداجمناالعالقالغباز""حئى

الت!تلكوتأنأعقمواوليهز.لكمتنفضة

ستدوتم*تصيرسيكون:لكمأقوذ12.آخترلت

يللثتصيرينآحيمالأأكثرالجسالبيومصفي

المدينة.

الطوةالملىن

24(-02ت91أ!تى

يالكالؤيل!كورزينياللث13"الودل

تجرتائتيالفعجزاثفقوكانب!صيداتيت

جمنأهلهالتاقي،وصيداصوزفيجرتفيكما

"9:14أكور؟01:01تق:أجرتهيخق:7

.5:18تم1

!اخا:6مر؟5ة9رجالنبار:حتى؟11

.-91:2428تكرج.صدوم:12

ح.11:21مترخ:13

الرماد*.علىوقغدواالمسوخوتبسوابعيدزمؤ

الجسالبيومصفيوصيداصوزمصيروليهن14

ياوأشإ015!ميركماينآحيمالأأكثرستيكون

إلىلا،السسماع!؟إلىأترتمعين!كفرفاحوم

.،"شتهحطينالححيمص

إتيكمستمع"قن:لتلاميذهتسوغوقاذ16

رتضنيوتن،رقضنيرقضكموقن،إليستصغ

أرس!تني".اتذيرففى

السبعينرجوع

فرحينرسولاوالستبعونالاثنالطورجع

ئخضمغالشئياطينحئى،زبفى"يا:لتسوغوتالوا

الشئيطان"رأيست:لهمفقاك18"".بآسهلثلنا

أناوها91.الترقجمئلال!ماءينتسفط

+صصكل4

والعقارل!"الافاعيبهس!لطائاءتدوسوناعطيكم

ولكين02ضي:.يضركمولاللغذو،فؤ؟كل

آفرحوابل،لكمتخضمعالأروا!بأنتفرحوالا

دا-الس!ماواتفيمكتوبةبهمأمسابأن

يبتهجيسوع

25-27،13:16-17(ت1ا)مى

بالروءيسوعآبتهجالثاعةتللثوفي21

با،الآلثأيهااأحقذك:فقاك،*الفذس

للبستطا3أظقرتلأنلث،والأرض!ال!ماءرلمح!

أيها،نعموالفقماء.الحكماءكزأخقيتهما

أعطانيأيى22.تشيئتلثكاتتهكذا،الآل!

إلأآلابنهؤتنتعرلثأخدينما2.شيكل

.ها-13؟4-ااش:1،

.ح1آرج:17

يميت.أوفيؤلميلدغبعضها:العقارب:91

بالروخ.أو:.بروحهأوةر.القدبالروح:21



لوقا.

أرادومنالابنإلأالآل!هومنولا،الآل!

تلايذ؟،إلىوآلتقت23."تهئظهرةأنالابن

أنتمماترىلقن"قنيئاةآنمرادعلىلهمفقاك

والملوفيالأنبياءينكتير:لكمأقوذ34!ترون

تسقعواوأن،زأوافاترونأنتممايرواأنتموا

ستمعواء".فاتسقحونأنتمما

الصالحالامريمثل

تهفقاكالمثئريعيما،علماءأخاوتام!25

أرتحئىأعضلماذا،مغلم"يا:لمحرتجه

تقول!ماذا:تسوعفأجاته26؟،الأبلإيةالحياة

الرخل:فقال27؟""فمئرةكيف؟الئريعة

وبكل،قلبلثبكلإلهلثالرب""أحمب

وأجب،فكركويكل،تؤلجثويكل،نفسيلث

لهفقال28نفس!لث((،0تجبيثلماقريملث

هذاإعملأجضت."بالص!والب:تسوع

نفة،ئبررأنال!ث!ريفهمعلئمفأرأد092"8فتحيا

؟،تريبيهؤ"وقن:لتشوغفقاك

يننازلأرجل"كان:تسوعفأجابه

ير"ص"كل،

اللصوصي،بايديفوخاريحا،إلىاورشليم

وقتؤ.حىتينتركوةئم،وضربوةفغروة

كا-كل+يرص!ص

فلما،الطريتيتيلثفينرككاهناانواتفق31

أخذوكذلمجث32طربميما.فيوشىغنةماكرأ!

فيوشثىعنهفال!آةفرالمكانجاء،"اللآو"يين

فلما،بهترض!ايراساير"لا"وليهن33.طريمإ

"ا-12.ةأأبطق24:

ح.91ة3ر!رر26:

.ه6:تث؟91:18لا27:

.ه؟18لاق28:

عنصؤولينأورصلبمهيكلفياللاويونكان32:

111

ريتاومكتينهفذنا34عقييما.أشئققزآة

علىخملهثم،وضمدهاجراحيماعلىوخسمرا،

بأمر؟.وآعتنىفناقيإلىبهوجاءدابحه

دينازيز،الس!ايري،أخرخالغدوقي5

إكني.تهوقالالفناقيصاج!إلىودفغهحا

اوفيلثذلثعلىزيادةأنقفتوتهمابامر؟،

عودتي-جمنذ

فيكانالئلائيماهؤلاءينواحدفأي364

ءصء

؟!اللصوصيىبايديوخالذيقريبرايلث

عاققه"اتذيالمثمريعيما:مغفمفأجاتهش

أنت"اذضث:تسوغتهفقاكبالرحمإ".

.1(يثتهوأعقل

ومرييممرتاعنلىيسوع

قرية،تسوغدخل،سائرونهموتيتما

لهاوممان93،تييهافيترتاأسمهاآمرأةبهفرحبت

ص-د،

الرب+قديتيعندجلمم!ت،مريماسمهااخت

ترذاوكانت.81.كلاييماإلىتستمعتسوغ

جاةت،الضياقيماأمويىمنكثيرفيمتهيكة

تئركنىأنتباليأتارب4،"يا:ليسوعوقالت

لمءكلء،

"إتساجمذنيانلهاقل؟وحدياخذئماختي

أنتا،قرتا،"قرتا؟الرلثفأجاتها41

الحماتجةأنمغ42،كثيرباموروتهتمينقققين

الئصيتآختازبفمرتمواحد.شيءإلى

جمنها".أخاتنزعهولن،الأفضمل

الهيكل.فيوالنظامالذباثحوتهيئةالزيل

خ.5ت15ترجةسامريم+:

نلك.الجرحتطهروالخمرالألميضفالزيت،3:

.9:6اشق.الزمانذلكأدوبةكائت

ا-3.:1،12:ايوارخ!تومريممرتا38-93:
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الربيةالصلاة

أ،7-إة9،7-6:15)فتى

الأماكن،أحدفييصقيتسهعوكان11

"يا:تلاميذهينواجاتهقاذالضلاةأتئمفلفا

يوجئا"!غثتمكما،ئصقيئأنغئفنا،زب

صبليتم"!تى:يسوعلهيمفقال3".تلاميذة

فقولوأ:

آسفلثليتقذسالآدثأئها

قلكوئلثييا!ب

اليوممط!خبزناأعطنا3

خطاياناةلنارآغمر4

إلينا.يذيم!قنلكلتغمرلأننا

".الئجرتإتفيتديخثناولا

ضديقتهجمنكم"تن:تسوعلهمقاكئئم5

يا:تهوتقواطو،اللي!بيصصفيإتي!ويذقث

ضديفاليلألن6،أريخفيماثلاتةأجمرفي،ضديتي

ته،اقذمجمنديخبرولاس!فرينجاةني

لا:التيبداخلينضديقهفحجي!7

فيقعيوأولادي،مققلالبال!!تزجمخني

أقوذ08لأعطتكأقوتمأنأتلإزفلا،المراشي

ص!ديقه،لأ"لهويعطييمايقوملاكانإن:لكم

فيلغلائهلمإتييماتحتاجماكلويعطييماتقومفهؤ

أطلبوا،ئنالواإصألوا:لكمأقوللذلجث9.طقييما

تأذفقن01.لكميفتغالبالتدفوا،تجدوا

يفتغالبالتيانوتن،يجذتطلثوقن،تتل

.المعمدانيوحنا:أي.يوخا:1101

تى.فيبصجتهاهناالرتايةالملاةقارن؟2-4

مقفيمنهاأقصرلوقافيالصلاةهذهإن.6:9-13

منمحاولةهونالوقانصىإلىمى!نعاراتوإصافة

سممكةآبنهينةطل!تإذاينكمألبفأي"".ته

تيقمةجمنهطت!تأو12!كاخئةالسئمكيمابذكأعطاة

تعرفونالأشرارأنتمكشئمفإذا13؟عقرئاأعطاة

أباكهأأولىفا،لأبنائكمالغطاءتح!حينونكي!

يلذينالقدسىالروخيهببأنالس!ماليكب

؟"تسألوتة

وبعلزبوليسوع

02-27(3:مرقس22-03،:12)متى

هءص!المص.14

خرقئفلمااخرس!.شيطانايطردوكاد

الحموع.فتغخت،الرجلتكقتمالثيطان

الشياطينتطرذ"هؤ:قاكتعضهمليهن15

آخرونوطق!ت016ا(طينيالثسازئيسي!ببعقزبوك

أفكازهم،فغرت17.ليخربوةالسئماءينآية

وت!نهارتخرل!تنقسجمقملكبما"كل:لهمفقاك

ال!ث!يطان،أنقس!يموإذا18تي!ؤ.علىتيئابيوئها

ببعلزبوذإتيتقولونتملكتة؟تثبتفكيف

أطردبتعقربوككنتفإن91.الشياطينأطرد

هملذلمجث؟أتباعكميطردةفبمن،الشمياطين

الق!صبإصبعكنتإذاوأما002عليكمتحكمون

عتيك!ا.أقبلالت!فملكوت،المثتياطينأطرد

تيته1(سمت!تقحالقوي9الرجلتحرسجمنذما21

زجلهاتجمهإذاولكين22.أمالؤفيأموالهتكون

ائذىاسلاج!كليخهتنترع،وغلتهجمنهأقوى

ستقبه.ماويوزععقييماتعتماكان

صصبرلاهص23
لاوقن،عليئفهؤمعييكودمن

بينهما.للتوفيقالئاخ

للغد.الذيأوة.ايرص3:

.9!3مترخ!:11

.ح01:25مترجتبعلزبول:15
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يحذد.فهومعيتج!ع

النجسالروحعودة

43-45(:1224)تى

إنسالإ،ينالئج!ىالزوحخرقي"إذا

تجاهالاوجمنذما.الراخةتطلسبالمفارفىهاتم

ينه.خرختائذتيتيتيإلىأرجغ:تقوك

لكئه26مر+تئا.مكنوياوتجاةفتيرحع25

فتدخلى،جمنهأشمرأروإحب!مصبعه2ويجييذقح!

فيالإنسالطذللثحا،فتصير،فيهوتسكن

أنرلها".فيحايهينأسوأآيخرها

الحقيقةالسعادة

ينآمرأةرقغب،تتكفمهؤوتيتما27

ائتيللقرأ؟"قنيئا:تهوقاتتضوتهاصالجموع

ه!نيئا"بل:ش!وعأنفقا28((0وأرضت!غتلثوتذثلث

".بهويعملالقهاكلاتميسمعلمث

.آيةيطلبونالجموع

8:12(مرقى12:38-43،)مى

"ححذا:تقو4فأخذ،الحموعوآزذحضب92

لهيعطىولن،آيةيطلمبفامحدجيلالجيل

يونانالتبيكانفكا-.3.النبييونانآيةس!وى

الإنسالبآبني!سنفكذللث،*نينوىلأهلآية

يومتقومالحشلبا!ميكة.الجيليهذاآية

لالها،عليهوتحكمالجيلهذامغالجسالب

جكقةيتسقغالأرضيىأقاصيينجاءت

س!ليحان.م!نأعظمالآنوهناصمليسمان*،

هذامعالج!البيوتمتقوموننينوىوأمل32

:نينوى.ه3-:3ر!يون.يونان:9203-

ح-12:41رجت

\.ا-هت15أمل:سليمانت31

139

الجيل

شئمعوا

!يونان

جمنذمماتابوالاثهمعقييما،ويحكمون

منأعظمالآنوهنا،ط!يونانإنذاز

الجسلىنور

22-23(ة6و5؟:5)مى

تخب!فيويض!عهي!هـياسيراتجاأحدين3"مما

مرتمعمكمالبفيبل5!المكياليتححتأو

العين!هوالجسديمراج34.الداخلوذيهل!سننير

كلهتجستأككان،ستليمةغينككاتتفإن

تجتاككاشآ،قريضةغينلثكانتوإن.منيرا

ائذتيالنوريصيريصلآ،فآنتبه035مظيفاكله

!ص،ص5

ولا،فنيزاكلهجستدككانفإن6!0ظلائافيلث

لكأنارلوكمابأكميهأنار،فيإللطلامصأتر

.بضوئيما"السعراج

الث!ريعةومعلميمالفريسيينيوبخيساغ

لوتا،38-.12:4مرت!ىا-36،:33)مى

45-47(ة02

الفريسسينأحادعاة،تتكلهـاهووئينما37

.يلطعامصوجقنتيتةفدخل.جنذذالغداءإلى

ولاتجيسىشسوغرأىلماالقري!يئ38!غحت

الربدتهفقاك93الغداء.قبلتديهتغسيل

ظاهيرتطهرونالقريسحونأيها"أنتم:تسوع

وخضث.طمع!كلةوباطنيهم،والصحنيالكأصي

صتغأتا،الطاهرصنغائذيهذا،أغبيا"يا04

داجلىفيجمفاالفقراةأعطوا41أيضا؟الباطن

لكمشيءكلي!ش،وضحويكمكووسيكم

.5،8،01ة3يون:يونانإنذار:32

بعضفيالعبارةهذهتردلا:الميهالتحت33:

.21ت4س؟5:15مترج.المخطوطات
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،طاهرا

الفريس!ون!أيها،لكمالؤيل2"وليهز

وساثروالصعترالنعتعصينالعمثرنعطون

فهذا.اللةوتحبةالعدلوتهملون،*الممولي

تهملواأندودإينيهتعملواأنبجباكان

.ذاك

تحئودن!القريس!ونأيها،لكمالؤفي43

فيوالئحئابالمجايعصفطالضداز؟مكان

القبوريثلأنتملكمالؤيل44.ال!حثاحاب

لاوهمعتيهاالئامنتمشيالتجه!ليما،

".تعرفون

مقفم،يا9:ال!ث!ريعهعقماءأحاتهفقاك45

6"فقاك:أيضا!!نحنتشتمناهذابقوللث

الث!ريغيما،غلصاءياأيضحاأنئملكم"الويل

إصتغاتماونولاثقيلةأحمالأالئامىئحملون

لكم،الؤيل047خفيهاعللئساجمدوفمواحدة

تتلوهم.اتذينهموآباوك!م،2الأنبياقبورتبنون

علىوتوأيخقونآباكمعلىتشهدونوهكذا48

لهمتبنونوأنتثمالأنبياء،قتلواهم:أعمالهم

ارسلألتإ:جكمةتالتولذيلث94القبوز.

ين!فتقتلون،والرش!لالأنبياةاليهم

4-صص5

علىالجيلهذااحاشتحتى05،ويضطهدون

إنشاءئنذسئمأائذيالأنبياءصجميعدمص

اتذيزكرئادمإلى"هابيلدمين51،صالعاتم

نعم،صلكمأتول.اللهوتيحبالضذتحصتينئيل

كليم!قؤلاءدمصعلىالجيلهذاساحاسي!ث

22.:14ث؟37:35لارجةالبقولسائر:42

زكريا:.8ة4تكرج:بيلط:51

.22-24:25اخ2لىج

12و

آستوتيتماال!ث!ريعهعلماءيا،لكمالؤيل52

ولا،دخلتمأنتمفلا،القعرقإجمفتاحصعلى

".تدخلونالذايخلينتركمم

عقييماآزدادتهناكينخايىجهؤوتينما5

فأخذوا،والقريستينالث!ريعيماكلماءنقمة

ويتزلبوته54،كثيرةأموليفيتستئطق!وقه

يها!يئهموته"كيقةتميماينليصطادوا

الوياءوعدمالصدق

ينا"لوفيغشتراثآجتقغوكان2!

أؤلافقاك،تعضابعضهمداس!حئى،التاسي

هوائذيالقريسمينوخمير"إياكم:يلاميذه

ينولأ،ستينك!ئيفإلامتورينفا2الزيا:.

النهلامفيتقولونهوما3ستظهر.إلأخفي

ف!قص!اتقولوتهوما،الئويىفيالئاسسحسقعه

الم!طوحص،.علىبهسمنادونالغرفيداخل

ائذينتخافوالا:أح!ايىيا،لكموأتو43

شيئا.يفعلواأنيقدرونلاثمالجسمد،تقتلون

تخافوة:أنتجح!قنعلىأدثكمولكني5

ئلقيأنعلىالقتلىتعدالفدرةلهائذيخافوا

".خافوةهذا،نعم:لكمأقو3.تجهتتمفي

3،نعيم؟يلإرهمينيكصافيرخص!ةيباعأما6

شغربللا7جمنها؟واحدأتنسىلااللةولكين

أننمتخافوا.فلا.كثهقعدودتف!مهرؤوصيكم

إ"كثؤعصافيرينأفضل

،الئاسأماتمبآعتردتقز:لكموأقوذ8

الصف-فيالاجماعاتشتمهناك:السطوح:1203

الحديث.الناسفيتبادل

28.ة01تق5:
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الفإ.قلائكيماأماتمالإنسال!آبنبهتعترلت

الإنسال!آبنئنكيرة،الئاعيأمماتمأثكرنيوتن9

آبنيعلىكيمةقاكوتن001التإ*تلاثك!أمام

الروجعلىجالتتنوأما،لهيغقرالإنساب

ته.يغقرفقنالقاس

شوالحكامالقجايعصإلىتساتونوعنذما"

تدايعونكيصتهمكمفلا،السلطإوأصحالب

الروخلألى12،تقولونماذاأوأنفيكمغن

نأتجحبمااالتاغ!يللثفييلهمكمالقدص!

تقولوا".

الغبيالغنىمثل

معفم،"يا:الحموعصينزجلتهفقاك

ته:فقال""ءالميراتيقاشقنيأنلأخيقل

وأقاضئاعتيكماأقاتنيقنزجل،لأيا

وتخفظواإنتيهوا":يلحموعصوتاك15"؟مقسئقا

.،أموايهبكثترالإنسابحياةفا،طتعكلين

غييزجل"كاد:القثلهذالهموتاد16

مكانلا:تفم!ييمايفقاك17،أرضةأخضتت

اثتم8؟أعمل!اذا،غلاليفييماأخرنجمندي

أكبروأبيمخارنيأهدم:هذاأعمل:3قا

9!وأتوذ0وخيراقيتمحىكلنيهافأضغ،ينها

تكفيلثوايرةخيراثللث،تفسييا؟يتفسي

وآشربكليفآستريحيكثو،سينينقؤوتة

هذ؟في،غبييا:اللهتهفقال"2أوتتعمي

أعذذتةأتذينهذا.ينلثتفسئلثالليليما.ئستر؟

؟يكونلفن

2:12.كم92"ق

02.ة216؟قمت

115

ولاينفسيإيجقغقنمصيريكونهكذا31

"1(.بالتهيغنى

بالئهالثقة

21(:91و6025-34)متى

لا:لكمأقولا"يهذا:يتلاميذهوتاك22

مايلجستلإولأ،ئأكلونمايحيايكمتهمكيم

والجستذ،الطعايمينخيرالحياةلأن23.تلتسون

لافهيتالغربانتأضلوا24.اللبا!يىمقخير

ولالهامخرلنينوماتحضا،ولائززع

ينأفضلأنتمكمترزقها!والله،مستودع

تزيذأنتقلإرآهتمإذاينك!متن25.الاليويى

تعخزونكنتمفإذا26؟واحدةثتراعا،قاتييماعلى

2ص الباقى؟يهمك!مفلماذاالامور،أصغركن

ولا3تغزلا:تنموكيمتالحقلزنابقتا"ضلوا27

صجلإ؟!كلفيسحليمانولا:لكمأتول.تنسيج

العش!بكانفإذا28منها،واحدؤمثللبسى

فياغاويطرخ،الحقلفياليوتميوجاالذتي

!!55

نابالأولىفكمهكذا،اقهيلبس!ه،التنويى

ماتطئبوافلا92الإيمالز؟قليليياأنئمئليستكيم

كلهفهذا03تقلقوا،ولاقثربونوماتاكلون

تعرمثالسئماوي،وأبوكئم،صالعاتمهذاأبناةتطلئة

الت!،ملكوتأطلبواتل031إليهتحتاجونأنكم

كله.هذايهيمتزوهؤ

فأبوكم!الضغيرالقطيعأيها،تخصلا32

بالمكوب.علجكمئنجمأنضاءالس!ماوي"

الفقراء،علىبثميهوتصذقواتميكونممابيعوا33

.!باأ:وأ.تقا؟2!

.اي:01ملار!:مجدهكلفيسليمان:27
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لاال!سماوالتيفيكنرا،تبلىلاأموالأوأقتنو!

يف!بءسموسولايدنو،لصنلاحيثينقا،

قلئكم.بكون،كنركميكونفخيث34

الأمناءالخدممثل

ششدودةأوساطكم،آسيعدادعلى"كونوا35

زجوغتنتظرونكرجالي36،ئوقذةوتصاييخكم

البالتودنجاءإذاحى،العرص!ينسمئدهيم

الخذ،لقؤلاءهنيئا37.الحالىليلهيفتحون

ساهرين.وخذهمسئاهمرتجغمتىائذين

ساجمد؟غنئخمقرإثة.لكمأقوذالحق

هنيثابل038بجدتيهمويقومللطعامصويجيسمهم

فؤتجدهمتعدةأوالفيليص!قبلجاءإذالهم

توالتيبرلثأنوأعقموا93.الحاليهذهعلى

تركهتمااللعذ2يجيساغةاثيمافيعرلت

لأن،آسيعدادعلىإذافكونوا004تيته4تنقب

تنتطرونها،.لاساغةقييجي:الإنسالزآبن

الأمينالوكيلمثل

45-51(:24)مى

تقو4ألنا،رلث)ايا؟بطرص!تها"فقاك

؟"الئاسيىيجميعأمالمثلهذا

الؤكيلهؤ-"ك!؟تسوعصالرب4فأجاته42

يعطيئأنسي!دةإتييمايويهلاتذيالعايلالأمين

هنيثا43جييها؟فيصالطعامينوجتتهمخدقه

عودتهعندسثاةيجاةائذيصالخادملذللث

يويهلإنه:لكمأقو3الحق44.هذايعضيهتقوم

ئمالخابهذاتاكإذاوليهن45.أموأييماجميئإتييما

وأخذرجوعإ،فيس!حديسيتأخر:نفس!هفي

.ح6:91مترجةينف93:

يعاقبه.،يعزلهأو:.يمزقه46:

يأكلو،وبساءرجالأ،الخدميضرل!

لايومفيسماةف!رجع46،ويسكرويشرل!

تمزيقمافيمزقه!يعرفها،لاوساغةينتطرة

الخائنين.مغشصيرةوتجغل

ولاسحاويرياةمايعر!تالذيفالخادم47

ل!ص

يصاضايلقىستبد؟،يإرادةيعملولايسحعد

سئذةئريذةماتعرلثلااتذيوأئا048شتديذا

يصاضافتلقى.المصاصنتستجقماوتعضل

الكثير،هنهيطل!كنيرااعطيئومنخفيفا.

منه.بأكثربطالبكثيرعلىآثتمنومن

والعالميم!وع

34-36(:01)ضى

ء.-لم945

كم!الارضيىعلىنارا!لألمي"حئت

أقتلأنوعليئ05!آشتغقتنكورأنأتمئى

تيم.حىضذريأضحقوما،الآلامقعمودلة

علىال!ئلاتملقى9ختأنتياتظنون51 صصسىء

الجلالت.تللا،:لكمأقو3؟الأرضي

خ!مستة،واحدتي!ؤفييكونأليومصفمن52

ثلائة.وآثنالطآثتيز،ينهمثلاثةفحخالف

تهاوالألم،أباةوآلابنآبته2الأص!يخا!53

ع!2ص*

.!*خماتهاوال!ضةكنتهاوالخعاة،ائهاوالينت

الأزمنةعلامات

25-26(:وه2-64:3!ا)منى

غيقةرأيئمإذا)ا:يلخموعصأيضاوقاك

ستنزلةالحاليفيفلتم،التغرلبفيترتمغ

الخنودبريحهبتوإذا55.فتنزلط،المطر

!فراؤونيا6فيشتا.،الحرستيشتا:قلئم

.16-15؟66اشق:فازا؟94

.7:6ىر!:53
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لافكيصوالماء،الأرضيىتنظرتفهمون

الزمالز؟هذاغلامابتفهمون

هؤبماجمنلإكممقتحكسمونلاولماذا57

الحايهم-،إلىخصملثمغدهثتفإن58؟خق

يئلأ،الطريتيفيترجممتهأنتجهذكفأبذذ

الىالقاضىفيستفملث،القاضيإلىيسوقلث

ءغ"

الجن.فيالثرطيئويلميلث،النثمرطبئ

توقيحتىهناكينتخرقيلن:طثأقو953

يررقمء".آيخر

التوبةوجوب

الئاسيىتعفىحضرالؤقبذلذوفى13

تتقفمائذينالخليلئبنغنيتسوغوأختروا

بدماءهم2بماو!زقيالهيكلفيبيلاطسى"

نأ"أتظنون:تسوعفأجاتهم2،ددبايجهم

سائرختطيئهينأمحعرالحليلئينهؤلاءخطيئة

أقولا3؟الحصيتةهذ؟يهمترتتحئىالخل!يلئين

فستطكون،تتوبونلاكشموإنلا،ةلكم

ستقطائذينعشحرالثماشةواولئك04مثلهمكلكم

أنهمأتظزن،وقتلهمسيلواتمفيعقيهمالئرج

،،كلء?ص"ءص

اقوذ35اورشليتماهلاذنتجمفااكثراذنبوا

فستهلكون،تتوبونلاكنتموإن،لا:لكم

".يثقفمكلكم

تثمرلاال!التينةمثل

ييؤشتجرةيرجل"كان:المتلهذارقاك

فا،عليهاثمراتالسبمجاء،كرميمافيضغروستة

.احة15مررجةبيلاطى:1301

!9-.!:25خررج:أيامشةعندكم؟14

وأناشنوابثلاثلمط:يلكرام3فقا7وجد.

أحا،فلا،تمراأطل!التيتيماهذ؟إلىإجي"

فأجاتة8؟الأرض!ئغطلتتركهالماذا!فآقطغها

ال!نةهذه،سجدييااتركها،:الكرام

فإئا09واسقذهاحؤتهاالثرئةأقيتحئى،أيض!ا

تقطعها".وإماالمقبقيماالسئخيمافيتثمر

السبتفيالظهرمنخيةامرأةشفاء

فيالقجاجمعصأحل!فييغفمتسوعوكان.

أمرضهاشريرروحف!يهاآ!رأةوهناك"،ال!ئبب

لاالطهرمنخييةفجغتها،ستمةعشثرةثمانيئ

دعاهاتسوغرآهاافلما2.تنتضتأنتقدر

"!ترضلثيني!معافاأذتي،أمرأةيا":لهاوقاك

الحاليفيقايقةفآنتضتت،عقيهايذيهووضغ13

لأن،صالقجقعزئشىفقضت014اللةوقحدقي

فقاك،السئجبفيالقرأةشفىتسوغ

الغقلتجا"أئامسيئة"جندكم:يلحاضربن

"!المبسبيومصفيلا،وآستشفوافتعالوا،ف!يها

تخلأقا!فراؤون"يا:تسوغالرب!فأجابئ"15

وأتورهيىباطالستب!بيوتمينكمواحدكل

وهذ؟16؟لتسقتهويأخذةالضعتصينجمار؟

ثمافيينالم!مطانزتطهاإبراهيتمأبناءينآمرألى

ليباطهامقتخلأنتج!بكاقأتا،ستةعشثرة

؟"السئببيوتم

جميغخجل،الكلاتمهذاقاكولضا17

ء!ير،و

الضجيذ؟بالاعماليكلهالجمعوفرخ،معارضييما

تعضلها.كانالتي

5:3!-14.تث
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الخردلحبةمثل

03-32(40مرقى؟3-32،:13)مى

التإ؟شلكوتيشبه"ماذا:تسوعوتاك18

صص"صصروروص4

اخذهاخردليينخثيمايثلهؤ91؟اشبههوبماذا

شتجرةوصازتفتضت،خقلإفيورزعهازجل

أغصايها".فيالسئماءطيوزئقششى

الخميرةمثل

13:33()منى

شكل،ء"

الذ؟ملكوتأشبه"بماذا:ايضاوقال02

فيوؤضمعثهاآمرأةأخذثهاخ!ميؤيثلهؤ!2

العجينآختمرحئىالدقيقين4أكياثلاثه

!ه،
كله"هـ

الضبقالباب

21-23(و13-714:)مق

فيوهويعئم،والقرىالمالقفيوسار22

روء

"يا:زخللهفقاك23.اورشلبتمإلىطريم!

فأجاقي؟"تخلصونإئذينغددأقليل،سيا

البالبينتدخلواأن24"اجتهدوا:تسوع

سمحاولونالئالرينكثير:لكمأقو4.الضمتي

اليسبرلثقاموإذا25.تقدرونفلايدخلواأن

تدهـئونصالخارجفيأنتمتوقفتم،البالتوأغلق

بجيبكم:،لناإفتغرب4!يا:وتقولونالبالت

أكفنا:نتقولون26!أنتمأينينأعردتلا

فيقوذ27!شوأيىجمنافيوعئضت،معلثوشترث!ا

عني"إبتتجدوا.أنئمأينمينأعردثلا:لكم

أشرار!ياكلكم

!المخطوطاتبحضفي.أعرفلا:لكمفيفول؟27

.9ة6مزقتعنىابتمدواأضا.لكمفيقول

خهتفون.يوم.ه:22ارق:لكممزوكيتكمة35

14و

حين،الأسنالطوصريف2البكاويكون28

طهموالأنبياءويعقوبآوإسحقإبراهيتمترون

!قطرودونالخايىجصفيوأنتم،اللهملكوبفي

ومن،والقغردبالمشرقيينالتامى2وستتجي92

فيالمايذةإلىوتجيسون،والحنولبالشممالي

آخرينالأؤلونفيصير03التإ.ملكوت

.((أولبنوالآخيرون

لأورشليميسوعمحبة

ينالقريس!ينتعضىدناالمئاعيمايللثوفي31

لأنفنا،ين"إيصر!ث:تهوقالواتوغ

لفم:23!فقاإداتقئلكأنئريذهيروذس

أطردأناها:الثطبيهذاقولوا"اخهبوا

اليويموفي،اوغااليومالقرضىوأثنيال!ثئياطين

ناقجبولكني333.شيكلالممالثالب

لالاثه،غدوتعداوكااليرتمفي"طريتيأسير

اوزشليتم.صخارجفيييتهيكانتجور

الأنبياءتائلةياااوزشليئم،او!شليئم34

نأأزدتمرةكمأإليهاالمرستلينوراجقة

فراخهاالآجاخةتجقعيثقما،أبناءلثأجقغ

تيتكمهؤوها"3.أرذتمفا،نجاخيهاتح!ت

يجيءحتىترونيلا:لكمأقو3.لكممقروك

إ."الربر*بآسمصالآقيتبارك:فبهته!فونيوم

مريف!ايثنييسوع

يهبمارأحدبيتالس!ببيومودخل14

يرايبوته.وكانوا،الالعاتمليتناؤذالقريس!ين

باصمالأ-لماتبارك93.:33ترجئهتفوا.أنإلىأوت

26.:118مز:الرب



لوقا،

بالاستس!قاء،حلاةتورتمزخلأماتةوإذا2

والقريستين:المئمريقيما1يعلماءتسوعففاك3

"فسكتوا.لا؟"أمال!ثبعبفي2الثصفا"أتحل

ثئم5.وصرقةوشتفاةلتلإ؟اسخلاتسوغفأخذ

بئمفيثورةأوأبنهيقغجمنكم"تن:لهمقاك

قدروا6!ا؟"الحالفيينهاينث!لهولاالمثج!بيوم

يجاوبوة.أن

والتواصعالفيافة

تختارونالمدغوينتعفىأنولاخط7

4ص
دعاك))إذا8:المثلهذافقاك،الاولىالمقاجمذ

الضقغدفيتجيسىفلا،عريموؤ!!إلىأخا

أقمهؤتنالقدعؤلنفيكانفلربما.الأؤلي

للث:وتقوذدعاكماائذيفتجيعة9،ينلث

ققغد.آيخرإلىوتقوتم،فتخخل!مكاتكأعطه

ققعد،آخرفيفآجيسىدعيتإذاولكن01

إلىئم:للثقاكالذعنصاجاجاءإذاحئى

جحيعتطرفيقدزكفيكئر.ضديتييا،قون

تنخمفن،تفستهترغقنلأن؟ا،!هالها-غوبن

إ.ترتمعتفستهتخمف!وقن

"إذاالذعؤ؟:يصاجطتسوغوقاك12

إتيهاتدغفلاغشا:،أوغداءؤليقةأتمست

جيراطثولاأقرباشكولاإخواتلثولاأصدقاءك

المكافأةفتناذلحالذعوةئبادلوكيئلأ،7الأغ!نيا

فأدحم!،وي!ةأتمتإذابل13.كتيكعلى

وضيئا14.والعميانوالعرقيوالضثتوهينالفقراء

يكافئوك،أنتقدرونلالأنهمفغلتإذاللث

لما.الأبرايىقياقيمافيفتكافا"

.6-25:7أمق:410-851

911

الويةمثل

أ-.1(22:)منى

الكلاتمهذاالشدغؤينأخذسميئأفلفا5

فيالمايذ؟إكتجيىلمن"قنيئا:ييسوغقاك

ؤيةزجل"أتاتم:نأجاته16!إالتإتلكوب

أرستلثمأ7.الحاسينكئيراإليهاودعا،كبيرة

تعاتوا،:يلمدعؤينتقولالو!!ساغةخا؟ته

لهصص

لهقال.كلهمفاعتذرواا8!مهيا"دثيءفكل

أذقتأنوتجحبخقلأاشتري!تالأؤلا:

آ!حرو!اك091تعذزنيأنينكأرجو،لأراة

ذاهبالأنوأنا،قدادينخمسةاشتريت

وقاك02.تعذزفيأنجمنلثأرجو3جرتها،

2.أجيأنأقلإرفلا،آمرأةتزؤخث:آخر

يماوأخترةستئد؟إدالخادئمفرخغ21

لخادم!ة،يالالم!م!رب3نغضحب!أجرى

.ت.صء4

واديخلوارقيهاالمدبنيماشوايىعسإلىئسرغااخرفي

فنا.إلىوالغميانوالفرقيوالئشؤهينالفقرا*

بابهأقزتماتجرى:الخادئمفقاك22

فأجاته23.فاركةققاعاوتعتت،ستئدي

فىءصد،+*،لم2

والزيموالدرولبالطرقابإلىاخرخ!:السيد

أقوذ24.تيتيتمتلىحئىبالاخوليالئا!ى

أولثلثينأخاغشافيتذونلن:ممم

ا!القدعوبن

يسوعأتباعم!نالمطلوب

،تسوغترايقكتبيرةجموعوكاتت25

أجنىوماإلىجاء26"تن:لفموقاكفآلتفت

-80لم?ءئر6

وإخوئهواولاد؟وامراي!وامهلابيهحبهمقاكثر

.الآنأعا:أو4(:22)ت.مهيأشيءكل:17
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نأيقدرلا،لنفسحيماحئهمنأكثربل،وأخواته

صليحهيحمللاومن27لي!تلميذايكون

فقن28.لييلميذاي!!نأنتقدرلأوتتبغني

أؤلأتجيم!لا،برخاتبنيئأنأراذإذا،ينكم

ئكمقه،أنتقدزهكلترىالنفقةوتحصيب

ءصلتلأ92 ئكيئ،أنتقدزولاالاساسنبضغج!

وتقولون:03كلفمإتييماالتاطبرونبهفيستهزئ

يكمل.أنقدروممايبنيتدأالرجلهذا

-2ء31

اخر،ملل!محاربيماإلىيخرجملل!واي

ئواحةأنيقلإزهكقصمةوشثماوزتجيسىأنقثل

ألفا؟بعشرينإتيهتزخصئقآلافيبعشر؟

عنه،تعيداداتمما،وفداإليهأرسلوإلأ

الضلغ.منهيلتمعم!

يكونأنمنكنمأخديقدرلاهكذا33 و

له.ثيءكلعنتخلىإذاإلأ،لييلميذا

الملحمثل

05(9:مرتى:13،ه)متى

الملح،ف!تذإذاولكن،صايغ34"الملح

2،و

لل!ماب،ولايلترتيماتصلحلا35؟يملحهفاذا

اذنالطلهكانمن.المكالبخايىقييهيرمىبل

".قليسمغ،تس!معاني

الضاغالخروفمثلى

12-14(:18)متى

تدنونوالخاطئونالضراثب!جباووكاذ51

ومعفموالفريستونفقال2.ل!سمعوةيسوغمق

درحباشجلداهذا:متذئرينالحث!ريع!

نجئامثلهيصبحنجىمعيأكلمنرأيهمفي150:2

اوه

بهذافكفضهم3!"!رضقهمويأكلبالخاطئين

خروفيتمئةتهكانإذاينكما"قن4:القتل

فيوالصسعينالتسعةتتركلاثي!نهاواحدافأضاع

حىصالضائعالختروفيغتيلتبضثالبرثيما

فرخا،كمي!علىخملهوتجذةفإذا5؟تجذة

اتوقاوجيرانهأصدقاةةودعاالتيحبإلىورتجغ

خروفيوتجدثلأتيئ،ضعيإفرحوا:لهم

فيالفرح!!كونهكذا:لكمأقو74!الضايغ

القرججمنأكترتتول!واجدبخاطؤالع!مماء

إلىتحتاحونلاالأبرارمنقىسسعينييتصعة

التوئة.

المفقودالدوهممثل

ذراهتم،كلغشرلهاكانإذاأمرأةأية"بل

السراقيئشجللاواحذاث؟رهفافأضاغت

جئذأالارهمصهذاعنوتبحثالتيتوممنس

ضديقايهادغت،وجدئهفإذا9؟تجدةحئى

وتجدتلأنيمعيإفرخن:وقاتتوجارايها

أضغته.ائذيالذرقتم

الت!ملايكةتفرخهكذا:لكمأقوذ01

تتول!".واحل!يخاطتي

الضالالابنمثل

آبنالإ،يرجلىلاكانتسوص!:وقاك11

يقجصثيأعطتيألىيا:الأصغرلهفقال12

أئاموتعذ13ءأملاكهلهمافقستم.الأملافي

تمللث،ماكلالأصغرالابنجمغقليلبما،

فيماتهبددوهناك،بعيدةبلادإلىوساقر

2،شيكلأنفقفلما14-جسالببلاالعيثيى
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نبفو2،قاسيتةضجاعةالبلاديللثأصاتت

أهلينرجلجمنذالغقلىإلىفتجأ15.ضيق

ليرعىحقوييإلىفأرمملهاليلاب،يللث

يني!ثمبعأنتشت!وكان16الخنازير".

فلاتأكلهو،الخنازيركات!بائذيالخرنرلب

اجيركم:وقاكنف!هإلىفرتجغ17.أحايعطبه

جمنأمولتهناوأنا،الالعامغنهتفضلأبجمنذ

يا:تهوأقو4بيأإلىوأرجعسأقواأ8.صالجوع

ولا91،وإليلثالسئماء!إلىأخطات،أب

كاجيمفعايفني،آبئاللثادعىأنتعاأستحيق

2جمنذك

منتادفاألوةقرآة.ألهالىورتجغفقاة.
صص..-ءء

وطي!كل،كلءص،صصع

ويقبله.يعايقهإلييماواسرععليهفاشفق،تعيم

الس!ماءإلىأخطألت،أبيا:الابنتهفقال!31

آبئا.للثادعىأنتعاأستجقولا،وإتيلث

أفخرهاتوا!أسرعوا:لخذييماالأب*نقاك22

2!وجذاإصتييمافيخاتما*وض!عواوأثبموو،ئولب

،وآذتحوةالمسفنالججلوقدموا33.يىجقييمافي

مئمتا.كانهذاآبنيلأن24وقرء،فناكل

.تفرحونفأخذوافوحذ.ضالأوكال!،فعاش

كاص25
فلما،الحقلفيالاكبرالابننو

اليناءضودتصحمع،التيمزينوأقتردصرتجغ

ما:وسأته"الخذمصأخذفذعا26.والرقصيى

فذتغ،سايفاأخوكرتجغ:فأجاته27؟الخبر

أنأوزقض!فغنهست28.المسصمنالجخلأبوك

تدخل،أنينهترجوأبوةإتييمافخرقي.تدخل

.احأ:!مررخةالخنازير:15

خ.2ة3ترجتالسماءإلى!18

الإناذعلامة:الحذاء.اللطةعلامة.الخاتم:22

16و
121

وماالسثنينهذ؟كلخدثتلث:لأييمافقاك92

واحذ!تجدياأعطيتنيلهاأمرا،للث!حيكت

أبنلثرتجغلماولكن003أصحابمعبهلأفرخ

دتحت،التغايامغماللثأكلتعذما،هذا

المستحن!الججل

كلفيتعيأنآ،آبنييا:أبوةفأجاته31

كانوليهن32.للثف!ؤليهؤماكل،جيؤ

تتتاكانهذاأخاذلأن،وتمرختفرقيأنعقينا

توجذ".ضالأوكان،قعالق

الخائنالوكيلمثل

غنيزجل))كانيتلاميذ؟-:أيضاوقال61

يمذدباتهأخبزةقن2فجا،ويهيللهوكان

أسقعالذيهذ!ما:لهوفاكفذعاة2،أمواله

تصلحعولافأنت،وكاللتجسال!أعطني؟عنل!

فيالوكيلفقال!03ليكيلاتكونلأنصاليومبعذ

!اذا،جمتنيالوكاتةستديستي!تردقسييما:

نأوأستحيالملاخيما،علىأقوىلأ؟أعضل

حئى،أعقلماداكرفمث:قاكئتم4،أستعيم

فيالنام!يمبلني،الوكالإعنسيديعزليئإذا

دينعقيهمائذينجميغفذعا5.بيونجيم

لسئدي؟عقيلثكم:لأحلإهموقاكلممتثلإ؟،

الوكيل:تهفقال.س!الزبينكيلمثة:أجابه6

وآكئ!ثالحاليقيوآجيس!صكوكلثخذ

عقيلثكم،وأنت:لآخروقاذ7!خمسين

تهفقاك.-القمحينكيليثة:أحابئ؟ل!متيدي

،42؟41تكرج،الرجلينحافيكانالعبدلأنالحر

.3:15،8:2اس
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ثمانين.وأكضثصكوكلثخذ:الوكيل

يطنيه،عكالخائنوكيقهالس!ئافمدخ8

الئويىأبناءمقفطتةأكثر،العاتمهذاأبناءلأن

أمثاييم.ئعاتقيمافي

أصلإقا3لكمإجعلوا:لكيمأقو3وأنا9

فيقبلوكمنفذإذاحتى،الباطلبالمالي

عليأميناكانقن01.الأباتتيالقسايهن

الأممانةأساءومن.الكثبرعلىأميئاكان،القليل

وإذ)11الكثير.فيالأمانةأساء،القليلفي

يأتم!نكمفضن،الباطلالماليفيامناءكيركنتم

لمصو،5

هومافيامناءغيركنتموإن12؟الخقالجنىفي

لكم؟هؤمايعطيكمفمق،يتيركم

إمالأئة،سئديزتخذتمأنأحاتقدزلاا3

نأوإما،الآخرويجمبأحذهمائبغفنأن

نأتقدرونلافأنئم.الآخروينيذأحذهمائوالي

."!والماكاللةتخاموا

والطلاقالشريعة

مرقى31-32،؟وه29-11:13)متى

15:)11-12

بي؟كل!،ص؟صرص

يحبوديمنوهم،الفريسيونوكان14

ص2!-كلص

فقالأ05يهويهزاونكلههذاتسقعون،الماك

الئاصي،جمنذأنفستكمتبررون"أنتم:يسوعلهم

القذروزفيع.قلويكمفيماتعرمتاللةلكيئ

التإ.جمنذزحس!الئاسيىجمنذ

جاءأنإلىالأنبياءوتعاليئمال!ئريعةبمتب6؟

فأخذ،الئ!بملكوبالبشازةتدابثتم،"يوحنا

.6:24قمت:16013

"المعمدانبوحنا:أي.يوحنا:16

يعين.اللهالعازر:أيلطزر.:02

زواكولكن017قسراليذخلهيجاهاإنسالؤكل

!طةتسقطأنينأشلوالأرضي2الس!ما

السريعة.م!نو)حدة

وقن،رنىكيرهاوتزؤحأمرأتهروطلق18-من

".زنىزوجهاطثقهاآمرأةتروخ

ولعاف!الغ!9مثل

يلحم!غنيرجلداكان:تسوعوقاك

كلالؤلائزويقيمالفايخرةوالثيال!الأرجوان

تغالي،*يعارزأسفةققيرزخلوكان002يوم

الرجلبالبجمنذينطرحوكان.القروحجسضه

قضلابينتشتغأنوتشتهي21،الغنى

وتلحس!2تجينف!صهااليهلال!وكانت،مائذيه

فروخة.

حوارالىالقلائكةفخققتةالققيكل-ص22
:"ص-هـوما!

الغنيئورغ23.ودينالغنيئومات.*إبراهيتم

قرأى،الغذالتيقاسيالخحيمصفيوهؤغيت!

:فنادى24.يجايبهولعارربعدعنإبراهبتم

لتثليعارزوأرسيل،إبراهيئمأبيا،إرخمني

لأني،يسافيوي!ردالماءفيإصمجهطردت

تهفقاك24الفهيبص.هذافيكتيراأتعذ!ث

تصيتلثيلتأنك،آبنييا،تذكر:إبراهيم

جمنتصيتهيعارروناذ،حيايلثنيالخيرات!ن

تتعذلثوأنت،فناتتعزىالآنهؤوها.ابئيا

فؤةوتينكمفبيننا،هذاكلوقون26.هناك

إتيكمجمنلإناينمجتارهاأنأحاتقلإرلاغممة

إلينا.جمندكمينولا

.31:28ق:ميمبرااجوار:22

القديم.العهدكتب:أىوالأنبيا+.مومىت92
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بأيا،إدا،ينلثأرجو:القنيفقاك7-2

أبي،تيصبإلىيعازرترسيلأن،إبراهيم

همتصيروايتلاهناكالخم!تةإخونيلينذز28

لهفقاك92هذأ.العذأدبمكال!إلىأيفسا

فلتستمعوا،والأنبيا:!موسىعنذهم:إبراهيم

إبراهيم)أبيا،لا:الغنيفأجاته03.إليهم

إليهموذهبالأموالتينواحاقامإذاولكن

لاكانواإن:-إبراهيمتهفقاك31.تتوبون

يقتنعونلافهموالأنبياء،موسىإلىيسنمعون

ي!.الأمرالتمقواحدتامولو

والإيمانوالصفحالخطيئة

42("9مرتى،21-622-7،؟18)مى

ينئد""لايتلاميذ؟:تسوعوتاك17

ولكينالخطيئيما،فيالئاشيويعماحدوث

نألهفخير02يدهعلىخدوثهيكونلمنالؤيل

ينالبحرفيويرمىطحؤحخرعنمإفييعلق

الخطيثه.فيالضغايىهولا؟أحذيويغأن

حذر.علىفكونوا3

فأغمرتال!وإن،فوئخهأخوكأخطاإذا

ورتجغ،اليومفيمرابسبغأخطاوإذا4.ته

.إ!لهفاغعر،تائاأنا:فقالمرةكلفياليل!

إيماتناكا!دافيذ:للىبءالرشملوقاذ5

حب!يقداريمانإلكمتوكانلا:الرب!فأجال!6

إيقيعي3؟ةالحميزيهذ؟وفلتمخردلىين

لأطاعتكم.،البحرفيوآ!رصي

الخدمةفيالىاضع

يرعىأوالأرض!تقلحعأجيرتهينكم7"من

45-130.46لارج:فهبعدعلى:17012

17123و

أسرغ:لهيقو3،الخقلينرتجغإذا،الغتتم

ليهمى:تهيقو3ألأ8يلطعام،0وآجلسى

حئىوآخامنيساعديلثعنوشتفر،العشاة

فهل9؟وتشرل!أنحتتأكلئم،وأشرلتآكل

أطن.لاسئدة؟أطاعإذافضلللأجير

2،ء4ورص
يهأميرنمماكلفقلتمإذا،أنئمو!كذا01

كانماإلاتغلناوما،2بسطاخدمنحن:فقولوا

أ.تفغلأذءعقيناتجم!

برصعشرةشفاء

!ر"،اورشليمإلىطريميمافيهؤ"وتيتما

القرىإحدىدخولهوجنذ12.والجليلبالسئاير؟

بعدعلىفؤتفوا،البرصىينغثتر!آستفتقه

مقفيم،يا،يسوعإيا:وصاحوا13لةجمنه

إلىاذقبوالا:لفموتاؤفتطلغ14إ"آرخفنا

"!أنف!تكموأروه!مالكهتةش-

رأىافلما5طهروإ.ذاهيونهموبينما

بأعلىاللةئضحذوهؤرتجغ،شئنيأئةمنفمواحذ

يسوعقدميعندوجههس-علىوآرتمى16،صوته

!أما:تسوعنقاك17.سايرعلا،وكان،يشكره

فييمكانأتا18؟التسغةفأين،الغشرةطهر

الغريمب؟"هذاسوىاللةييقحذترجعتن

إيمائلث،وآذهثئثم9:لهقالئئم.

خلضلى((.

القهمكوتمجيء

4(24:23-28،37-ا)مى

تجية"مى:القزيسيونسأتةولئا02

اللهتلكوت2تجي"لا:أجاتهم؟"اقيتلكولت

2-3.:،1لا:الكهنةإلى:14
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رأ،هناهؤهاة3يقاولا21أخد.منيقشهد

."4فيكمهؤكلالت!قلكوتلأدط،هناكهؤها

فيهتتمنونزمان3"يجي:يتلاميذ؟وقاذ

ولنالإنسايىآبنيأئاميناواحابوماترواأن

هؤهاأو،هناقؤها:لكم!2-وسمقاذ.تروا

لأذ21،اأحاتتتعواولاتذقبوافلا!هناك

البرقييثليكونيويهفيالإنسافيأبنمجيع

ولكن25.آخرفي2ويضيافؤفييلضعائذي

وأنحمنيرا،يتأثتمأنذيلثقبلعقييماتجب

أئايمفيحدتوكما26.الجيلهذاترققمه

الإنسالق؟آبنيأئايمسفييحاثكلفكذيلث،نوح!

إلى،وتتزاؤجونوبشربونيأكلونالئاشكان27

كل،صصص

وأهقكهمالصاإفانفجاع،السئفينةنوحدخليوم

!صص

كان:لوطايا:مفيحد!اوكماء28كلهم!ه

وشثترون،وتبيعون،وتشربونيأكلونالئاس

منلوطخرجيوموليهن92،وتبنونويزرعون

الس!مادمنويهبريتا"نارااللهأمطرسدوم

أبنتظهريوتمتحدثهكذا"3.كثهمفأهلكهم

علىاليومذيلثفيكانفتن31الإنسالب.

!كلص

حوايحه.لياخذالبي!بإدتنزذفلا،السئطحص

الوراء.إلىيرجغفلاالخقلفيكانوتن

نأحاؤكتن33!لوط!هآمرأةتذكروا32

حياتهخمميروتنتخ!ترها،حياتهتحفط

الليليمايللثفيسيكون:لكمأقو343.يخلصها

ويتركأحذهمافيؤخذ،واحمصيرعلىآثنالب

بينكم.:أو.فيكم:21

.9:24-7ة6تكرج-26-27

الكبريت250ة25-18:91تكرج؟28-92

كرجهة.ورائحةكبيرةحرارةعهتنتجمجزق

.91:26تكرخ:لوطامراة:32

الطحنحخرعلىآمرأتال!وتكون"35.الآخر

الأخرىوتتركإحداهمافتؤخذمغا،

%ح!!اه!يزخنى!أالحقليزج!لبيكونكلأ

))أين،:التلا!ذفسأله0،37الآخر(("ويترك

الجيفةتكونلمداخجمث:فأجاتهمرلت؟"يا!

الغربان،8".تجتمع

والقاف!الأرملةمثل

المداوئةوجولبعلىيتتلكلقهم18

في))كمان:تاك2،مللغيرمينالضلاةعلى

تهافيولااللةتخإدتلاقاضبىالمذدبإحدى

إلييماتز؟دأرملةالمدين!تللثفيوكان3الئاس!.

ترفف!فكان4!خضميينأنعفني:لهوتقول

مغ:تفسيهفيقاكطويلةمد؟تعذولكنه،طلبها

،"،)ءء+

فسانم!ف"،الناشاهالثولاالذاخا!تلااني

تجئلمظثتوإلأ،ترجمحنيلأنهاالأرملةهذ؟

."وتضايقني

تاكماجئذا"اشخعواةيسعوغالرلثوقاك

اللهينعحمتلافكي!7،الظالمالقاضيهذأ

ئبطى*وهلءضهاز؟ليلإتي!الضارعينئختاري!

إلىيسرعإنه:لكمأقول8؟لهمالاستجابيمافي

عليماتاإالإنسالبآبنأتجد،وليهن،إنصايهم

؟"لميجييوتمالأرضيى

الضرائبوجابجالفرش!مثل

بأنه!يقيماعلىكانوايقومالمئلهذاوقاذ

معظمفيالآيةهذهتردلا..4؟24ترج36؟

القديمة.المخطوطات

03.:93أيق+ة

يحمظرون.ععلهمأو:؟يبطىهل:1807
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01"ضعد:الآخرينويحتقرون،!الحون

فريسيواحاليضليا،القيكلىإلىرجلالب

القرب!يفوق!".الضراثبجباهينوالآخر

فا،اللهيالأشكرا:فيقولتفسييما!فييصفي

الزنا؟،الظالمينالطامعينالئاسسايريثلأنا

4?

الاسبوجفياصؤمفاناإ2!الجابيهذايئلولا

الجابي،وأئا13.كلإدخليعثثروأوفي،ترتين

،السمماءنحؤعيتييمايرعأنتخرولااتعيافوقص

باإرحفني:ويقو4صذرهعلىياق!كانبل

الخاطى!أنا،الله

ذاكلا،الجالىهذا:لك!مأقوذ14

هقنالتإهـ.جمنذققبولأتيي!الينرك،القريسي

نفسمهلخففىومنلنخفف!،نف!هيرخ

ترتمغ".

الأطفاليباركيمعوع

13-16(:15مرض،13-15:ء91)مق

ليضع4بأطفاالئاستعضإليهوجاة

آنتهروفم.الئلاميذرآفمفلما.عقيهميذيه

"ذغوا:وقاكإتيهالأطفاكدعاتسويخوليهن16

لأمثاليلأن،ت!متعوفمولاإليتأتونالأطفاك

لاتن:لكمأقوذالخق17.اللهتلكوتقؤلأء

((.يدخلهل!طفلكالهالتإملكوتتقبل

الغ!الرجل

17-31(:"ا!رذ!16-03،:91)متى

الفغلئم"أثهاالؤتجهاء:أخذوسأته18

؟"الأبديةالحياةلأرثأعضلماذا،الصالح

لاصايحا؟تدعوني"لماذا:تسوعنأحاته

عكذا.و!قىجان!اوقف.نفسهفييصلىفوقفت11

.المخطوطاتبحضفيكصا

الوصايا:تعردتأنت03.وحذةادتهإلأصالح

،بالرورتشهذلا،تسرقلا،تقتللا،تردطلا

،4ص!

"مق:الرجلفقال21ءوامل!؟،"اباكاكرثم

."كفهاالوصايايهذ؟عملستصبايمآأئامص

ته:قاك،هذاكلامهشم!وعسيئفلما

وؤرعتميلثماكلفي،واحاسيبا"ئغيررك

فيكنزللثفيكونالفقراب،علىثمته

الرجلفخزن23آتتغني".وتعال،ال!ئماواب

.اجاكنياكانلأئه،الكلاتمهذاسيئجمنذما

"ما:فقاك،حرنةأنهتسوعورأى24

الله!ملكوتإلىالأكنياءدخولأصعسب

ينأسقلالإبر؟ثقمبفيالجقلفمرور"2

فقاك26التإكا.تلكوبإلىالغيئدخولي

إذا؟دا،تخلمنأنيمكنه"من:الئايعون

،الئأسجمنذيمكقلا"ما:يسوعفأجال!27

التإ".جمندمفكن

لناماتركنانحن"ها:بطرم!تهفقاذ38

أفو4"الحق:تسوعفأجاقي92إ"وتبعناك

رأإخؤةأوآمرأةأوبيتاتركأحدينما:لكم

يراص،،?4.

إلا03،الت!ملكوبأجليناولادااواتااوابا

قيوناك،تركماأضعامتالانياهذهفيناك

((.الأيدئةالحياةالآيخره

وقيامتهبموتهثالئةمرةينبىيطوع

01:32-34،صقى02:17-91،أ!ق

آنفرادعلىع!ثرالاثتيالتلاميذوأخذام

و،ص

اورشليتم،إلىصامجدوننحن"ها:لفموقاك

-.ءص!لمفىص

الإنسالز،ابني2الانبياكتمهمماكلفييم

الله-لهغفرأو:.اقهعندمقبولآة14

16-02..هتث؟12-16ة02خررج02:



91و18لوقا126

وتشتمونهبهفتستهزئون،الوثنتينإلىفسميسمليم32

وفي،ويقتلونهيجيدونهئم33،عليهويبضقون

ينشيئاالتلاميذتهتمفا034"تقوئمالئالبصاليوم

فا،عقييممغققاالكلامهذاوكان،ذللث

قعناة.أدركوا

أعمىيشنييسوع

46-52(:01مرتس92-02،34:)مق

زخلوكان،أريحاينتسوعوآقترلت35

يستعطي.الالريقجايمبعلىجال!ئاأعمى

"ما:سأكالحموعءبمرورأحس!فلما36

ينئيمرالئاجمريتسوعأن+فأخبروةهذا؟"

،داودآبنتسوعيا":الأعمىفصاخ038هناك

المقاتيمافيالئايرونفآنتقره93إ"آرخمني

آبن"يا:أعلىكبصوتصاخلكنه.لتسك!ت

بأنوأمرتسوعفوقص04إ((آرحمنيداود،

نأتريدماذا41:لهسأآقترلتفلما.إتي!يقاموة

،هءرو.

"!سيايا،ابص!ر"ان:فاجابئ؟"للثاعقل

إيمائلث"أبصر،:تسوغتهفقاك42

وهزتسوغوقبغالحاليفيفأبضر43!،شتفاك

تخدوا،جرىماال!ثمعثرأىولما.اللةتحضا

وو،ا

كلهم.اللة

يزكايسوع

تجتازها.وأخذأريحاتسوغودخل91

الضرائبخبا؟يهبايىينغنيزخلفهاوكان2

ولكنه.تسوعهومنليرىفجاء3،زكاأسمه

.الزحامصيكثر؟تراةأنتمكنفا،اقصيزكالن

،12:6صم372؟:2خراق910:8

31.:6أم

تسوعوكان،ييراةوضجذهاجضير؟إلىفأسرغ4

رغ،هناكإلىتسوعوضلفلما5.بهاستمر

لأنى،زكاياصتريغاإإنززةتهوقاكإتييماتطرة

?صصصرولم

واستقتلةئسرغافنزك6."تييلثفياليوتمساتيم

بقرخء.

لمط!ء

كلهمقالوا،جرىماالناسراىفلما7

ليقيغخاطتيزخلتيت"دخل:ئتذمرين

"يا:يسوغللزلتوقاكزكافوقف8".جمندة

لمص،،

وإذا،اموالينصف7الفقراساعطي،رب

أرتغةعلهة3أز،شيءفيأحذاطقممثكنت

حل"اليوتم:تسوع!تهفقاذ9أضعالت"".

أيضماهؤالرخلهذالأن،التيمبب!ذاالخلاص!

لتبخثجاءالإنالبفأبن01.إبراهيتمأبناءين

".ويخلضهمالهالكينغز

الذهببةالدنانيرمثل

14-03(؟25)مق

ائذينوكان،اورشليتمين"وآتتر!ت

إدتهقلكولتأنيظنونالكلامهذايستعون

،!المثلهذاإتييمافأضالت،الحاليفيستظقر

ليتؤلىبعيدبلدإلى2الأمراأخذ"ساتر:تاك13

وأعطىتهخذمعشرةفذعاا03تعودئئمالفللث

تاجروا:لهموقاكذقبياديناراينهيمواحدكل

بقلإهأهلوكان14أعود.حىالمالييهذا

ئريذلا:فتقوذتتتفهؤفذافأرسلوا،يكرهوتة

الأمير،رجغفلما15عقينا.ميكاالرجلهذا

الخذمبأسيدعاءأتر،المللثتؤثىتعذما

كلك!تكملترىالماؤ،أعطاهئمائذين

يوع.تتالأوة.ي!وعلهتالة9



لوقا9

،سمدييا:وقال3الأوفتقدم16.منهمواحد

ته:فقاك17دنانير.عث!رةديناركربغ

علىأميناكنصت!ال!حالحالخادمأيهاأحضثت

وجاة18مالؤ.غشنرعلىوايئافكن،القليل

خمسةديناركريغ،س!دييا:فقاكالثاني

خضسيعلىاإلياكنوأنت:لهفقاكا9.دنانير

مالإ.

هؤها،سحدكطيا:فقاذالثالثوجاء02

خفحتلأني21،ينديلفيخبأته:دينارك

تو؟ع.لاماتأخذصارمزجلفأنحت.منلث

الخادئمأيها،اديئلثبكلاجملث؟تهفقاك22

لاماآخذصارئمزخلأئيغرفتالمث!رير.

كل،

مافلماذا23،اززعلأماواحصمد،اودع

غودتيفيكنتالصيايىقيما؟جمنذمالمطوض!صت

خذوا:يلحاضرينوقاك24.الفائد؟مغكلأسترو

الغشتز؟.الدنانيرصاحمبمإلىوأدقعوةينهالذيناز

دنانير!غشترةجمنذة،سسديا:لهفقالوا25

شيء،تهكانتن:لكمأقول26:فأجاتهم

ائذيحئىينهيؤخذ،لهثيءلأوقنلزاد.

أميلثأنيريدونلاائذينأعدافطأما27.له

إ.أماميوآقتلولهمهناإلىيهمقجيئوا،عليهم

أورشليميلىخليع!وع

يوحناا-11،11:مرقىأ-11،ة21)ش

ا-91(:122

إلىصاعذاوتقذتمالكلاتمهذأقاك28

صء"،

وبيتفاجيتيتمقاتترلتولما92.اورشليتم

"اح:!امررج:92

صاحبه.أو:.للربأوةاليد!31:

-9:9زكق35:

127

أرستل،الزيتول!جتلالمسمىالجتلجمنذ،عنيا

إلى")ذقبا:لهماوقاذ03،!تلاميذهينأثتيز

تجدالزتدخلايهاوجمنذما،أمامكماائتيالقرية

يبل،ينأخاعتييماريه!تما،قربوطاتجخشما

أخا:سألكماوإن031يهوحيئايىباطهف!حلأ

محتاجالس!تا،:لهتقولا؟رباطهتحلأل!لماذا

قاككماوؤتجداالتلصيذأل!فذهبآ032إتييما"

رباطيحلأنيهصاوتيتما33تسوع.لهما

تخلأدب!لماذا:أصحائةلفماقاك،الخحشي

-إتييماأ.همحتاج)اليا:فأجابا"3؟،رباطه

ثوتيهماووضعا،تسوعإلىبالححشيىفجاءا35

تبظونوالئاشفماز036"تسوغوأركبا-،عتييما

ينأقرلتولما37الطريتي"*علىئياتهم

التلاميذتجماعةأخذالزيتودإ،ج!لمنحديى

جميععلىأمحوايهمبأعلىاللةويسئحونيهللون

:تقولونوكانوا38شاقدوها.ائتيالمعجزاب

فيالسئلام.الردتبآسمسالايىالمللث"تبازك

"أالعلولفيوالمجا،السسماد

:الحموعصينالقربئينتعفىتهفقاك93

تكتوا!!أنلتلاميذلثقل،صعلم"يا

سكتإن:لكمأقوذدا:تسوعفأجاتفم04

"!تعصفالججازة،هولاء

أورب!ليمعلىيبكييسوع

المدينيماإلىنظزاورشليتميناقترلتولما41

اليوتمعرف!ب!ليتلظ:وتاك42،عقهاوبكى

عنتحجول!الآنوليهنه!الس!لامصطريق

.9:13مل2ق:36

.2:14لو،26ة118مزق:38
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أعداوفيبلثيحيطزمان2س!حي3هـ0!

عليلثويطبقون،ويحاصروتلث،بالقتاري!يى

ائذينأبناثلثعلىولهدصمونلث44،جههكلمق

حخر،علىحجترافيلثيتركونولا،فيلثهم

((.يخلاضلثاللهضجيءزمانعرف!بمالأئلث

افيكلمنالباعةيطرديسوع

يرحناث15-11:91مرقى،12-21:17)مق

2:)13-22

ال!اغةتطردوأخذص-صاخاصبرى45 له!كل.دىلم

تيثتيتي:اليهتالبفي"جاة:لفمويقوز46

"!لصوص!ةقغازةتجعلتموةوأنتم،الضلا؟

وكان،الهيكلفييومكلئغفئمؤخذ

ال!ث!عبوزعماءال!ثمريعيماومغلموالكهتةضرؤساة

كي!تجدونفلا.48،تقتلوةأنيريدون

متعلقاإليهيستمغكانكلهالشدبئلان،يفعلون

لبسوعالمعطاةالسلطة

27-33(:11مرتى21:23-27،)مى

فيالثمعتيعفمالأئامأخدفيوكالن02

الكهتة2زؤساإلي!قجاء،وئتشرةالقبكل

"قل:تهوقالوا2الشسدبوشئيوخالثئريعهومعفمو

م!نبل؟الأعماكهذ؟تعقلس!لطةبأي":لنا

؟"الس!لطةهذ؟أعطاك

سمؤالأأساممم"وأنا:ت!وعفأجاتهم3

س!لطةليوحناأينين4:ليقولواا،واحا

"؟"الئاميىينأمال!ئماءأين؟القعمو؟ده

ينفلنا:"إن:أنف!ييمفيفقالوا

.7:11ار؟56:7اشق:46

02و

قلناوإن6؟بهآمنتممافلماذا:يقو3،السئماء

مقتيعلأ"نه،يرجمناكلهفالشحدب،الئاسيين

ينتعرفونلاأنهمفأجابوا7((0نبييوحئابأن

لكمأقوؤلا"وأنا:يسوغلفمفقاك8.هيئأين

،!الأعماكهذ؟أعضلسئلطبمابأفي

ا!رامينمثل

ا-12(ة12مرذ!2:33-46،ا)متى

"غزش:المثلهذاللشعبتقوذوأخذ9

وسافزالكزامينتعفيىإلىوسمفمهكرما"زجا!

أرصتلالمطافييومجاةفلقا01.طويلةمدة

تالكرمثمرمقجضتهليعطوةخابماإليهم

خادمافأرس!ل".التذينيفاريخوأرجعوةفضزبوة

فاريخوأرتجعوةوشتتموةضربوةأيض!اوهذا،آخر

أيفماوهذا،ثالئاخابفافأرستل12.ال!ذين

فقال013الكرمصخارجفيورموهجرحوة

قي4رو

ابنيإليهمسارسيل؟العملما:صالكرمصاج!ب

لفاولكنفم14.رأوةإذاتهابونةتعففمالحبيت

!الكرموارثهؤها:بيتهمفيماقالوا،رأوة

فيفرموة15!إليناالميراثليعودنقئفةتعالوا

صاجببهمتفغلفاذا.وقتلوةصالكرمصخارج

الكرامينهؤلاءويقتل2استجي6؟الكرم

".غيرهمإلىالكرتموئستلتم

إ"اللهسضغ"لا؟الئايعونتهفقاك

هذهمعنىما"إذا،:وقالإلييمافنطر7

رأصنصازالبناؤونزتضحةائذيالحخر:الآيإ

!شئتم،الحجرهذاعلىوقغتن18،؟الراويه

إ"سخقهعقييماالحخروغوقن

.ا:5اشق:كرما:9



لوفاه

نأالكهته2ورؤساالمث!ريعيماصغقموفأراد91

قاكائهغرفوالأنفم،السئاغيمايللثفيتحملوة

المث!دب.ينخافوالكئهم،عقيهمالمتلهذا

القيصرإلىالجزية2د

13-17(:12مرذ!15-22،:22)تى

أنفميظهرونتجواسيس!وأرسلو!قراقبوة02

الحايهيميل!إلىفئسلموةبكيم!لئمسيكوةأبرار

نعر!تنحن،مغفم"يا:فسألوة21وقضائيما.

ئحابيلا،وتعلييلثكلايكفيصارونأئلث

لناأتجل22التإ.طريقتغئمبالحقبل،أحذا

لا؟أمالضصرإلىالجزيةتدغأن

"لماذا:لهمفقاك،تكرهمتوعفأدزك23

الصوزةهذ؟لمق!ديناراأرفي24؟تجربوني

فقال025ا("للقيضر:قالوا3"الاسموهذا

وإلى،يلقيضرماالقيضرإلىإذا"إدتعوا:تسوغ

((!لت!ماالئ!

أماتمبكيقؤيضحيكوةأنقدروافا2آ

فسكتوا.جوابهمنوتعحبوا،المثمع!ب

الأصراتقيامة

27(12:18مرقس22:23،33)ش

وهم،يسوعإلىالصذوقئيئتعف!وجات

معفم،يا"28:فسألوو،،القياقةينيهروناثذين

!ىآمرأله،أ!يرجلىمماتإذا:موصىلناكحت

تسلأليميتمالمرأةأخوةقفيأخذ،تهوتذولا

فأخذ،إخئستبغةفناذوكان92لأخييما".

والئاني.03وتلإ.غيرينومالتأسأةالأؤذ

.23:8أعق:القيامةينكرون:27

5-6.:25تثرجة28

،خ.:!أتىرخ36:

912

وماوماتوأالسسعةأخذهاحئىالثالثومثفة1

واحدفلأقي33.المرأةماتمتثم32نسلا.خلقوا

السسعةلأنالقيامإ،فيروجةتكونينهم

تروجوها؟"

نياالد4هذ؟2"أبنا:تسوعفأجابهم34

الأبدييمايلحيا؟أهلهمائذينأئا35.تتزاوجون

تتزاوجون.فلا،الأموابتينينوالقياقه

التإ،2أبناوهم،تموتونلاالملائ!ضيمايثلهم36

فيأشازتفسمهوموسى037القياميما"أبناةلائفم

،يقومونالأمواتأنإلىالغليقهع!الكلام

وإلةإس!حقوإلةإبراهيتمإلةالرد!ذغالضا

،أحيا!إلةبلأمواتإلةكانوما038!تعقوت

((.تحيونعندةجميعافهم

أحم!تثصت،":الث!ريعيمائغت!تعضنفقاك3

يسألوةأنذللثبعذتجاشرواوها04"إمعلميا

3.شيغن

وداودالمسيح

35-37(:12مرتى،41-46؟22)م!ى

أبنالقسيغإن3يقا"كي!:لهموقاك"

المزامير:كتالبفيتقو4نفس!هوداود42،داود

يرتي:الزب4"تاك

يمينيكنإجي!س

أعداءكأجغلحتى43

-".يقدميلثتوطئا

فكيص،زتاالقسيغتدعوتفس!هفداود(4

؟((آبتهالقسيحيكون

2،6.ة3*:ر!خر

.ا:011مز:43



25لوتا"13

الشريعةمعلميمنيحذريس!غ

لوتا38-.4،:12مرتسا-23،36؟أمق

7ا3-54(ة11

كلإ:المث!دبينبتسثقعلتلاميذ؟وقاك

الضشيىفيترغبون،المث!ريعهوئغئمي"إياكم46

فيالثحئابويح!ونالطويليما،بالئيالب

وتقاجمذالقجامعصفيالضدأر؟ومكانالئاحاب

الأراملبيوتيأكلون47.الؤلائمصفيالث!رفي

هولاءالضلاة.يطيلونأنميظ!رونوهثم

،!الجقالبأشحذيناثهم

وملةا!ةليرهم

41-4!ا(:12)مرقس

يلقونالأغنياءفرأىيسوعوتاللغ21

أيضماورأى2القيكلصندود!افيلتر،عايهم

فقاك:3،؟رقميزنةفييمائلتيجمسكينةأرملة

ألقتالققيرةالأرضلةهذ؟؟لكمأقو4"الحق

فيألقوا"قهم.كلهمالآخرونألقاةيفاأمحتر

وأما.حاجاييمعنالفايصيمقالصشدوقي

تمللثماكلألقتحاتجيهافميئ،هي

لقعي!ثتيها".

العالموفهايةالهيكلضراب

ا-13(:13مرفىا-24،14:)عتى

فز!لنالقيكلأنكي!تعضفموتحاث5

:تسوعفقاك،النذوروتحضالتديع!بالججاز؟

حخرتشاهدوتهجممافيهايتركتنأئام"ستجيء6

مهكلء2

دأ.كلهيهذمبل،حخرعلى

مغفئم؟يا،هذاتحذث"متى:ذسألوكل7

ح.12:42مررج:درهمينة2102

21و

خدوثيما؟"ترلبعلىتال"ائتيالعلائةهيوما

ستجي2!أخذئض!للكميئلأ!إنتيهوا؟فأجالت8

أذا:قيقولون،آحميمنتحلينالئاسيىمنكثير

شمغتبموإذا09تتبعوهمفلا!الوقتوحان!هو

!رالأن،نفرعوافلاواثؤرالبا!حرولببأخإيى

ئكونلاولكيئالأمرأؤليفيتحذتأنئدلا

.تعذ!الآخيرة

!4،كاكلو

امؤعلىامة)استتقوم:تم!وعوقاذ01

شتديد"؟،رلافيذوتقغ11،قفلكبماعلىوضملكة

كثؤ،أمايهنفيومحاعاتاوبثةوتحاث

هائلةعلامالتوتظقر،ئخبقةأحدالمحثونجري

الثاس!تعتقلكم،كتيماهذاوقئل212.ال!سمافي

المجمايمإلىويسثيموبمموتضطهدوتكم

ينوالحكامالملوفيإلىوتسوقوبمموالسمجوت

لكم،فرضةهذاويكون13آير.أجل

كي!تهتمواولأ،1يلبشالؤ.فيهاتشقدون

ينسا"عطيكملأني"1،أنف!ميكمعنتدايخعون

غنخصويكمجميغتعجرماوالجكةصالكلام

وإخويمموالدكموشئستقمكم069أوتقصمهزد؟

،الحكامإلىأنف!هموأصدقاوكموأقرباوكم

ينالتاع!جميعويبجضحكم17،ينكمويقتلون

ر،ووسيكمينواحدةثتغروليهن018أحميأجل

تخئصون.ويثبايكم91.تقعلا

الإنسانابنءومحيأالرشليمضاب

14-27(:13مرذ!15،3-ا24:)متى

،4ءكل

تحاصرهااورشليتمرايتم02"فإذا

فقن21.تري!بخراتهاأنفآعقموا،الخيرضن
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كانوتن،الجباليإلىففيهربأاليهود"لهفيكان

الحقوليفيكانومن،جم!نهافئتخربخالمدينيمافي

تيمتقضةأئائمهذ؟لأن22،المدينةإلىت!-4فلا

الؤيل023"الممدس!ةالكتصبفيجاءماكلف!يها

فستنزلالأئام،!يللثفيوالمرصحعابللحبالى

هذاعلىاللهوغضبالتقدهذاعلىالنكبة

وئؤخذون،الستيمزبخذفتسفطون24،ال!ث!دب

الؤثنئونوتدوس!قم+،11صتجميعفيأسرى

رمانهم.تيمأنإلمطاورث!ليتم

والققرالمئمحسيفيكلاماتوشظقر

قققالأرضيىفيالا؟قتمويصيمب،ص!والنجوم

وآضطرالبالبحرضمجيجصينورعمبثتديد

ومنالخودتمنالثاس!ويسقط26.صالأمواج

السئما2قوابلأن،صبالعالمستيجلماآنتظالي

آبنافأص!يرىالحيؤذلكوفي27.تتزصع

".وتجلاليعر؟بكلسحابةفيآئتاالإنسالز

وآزفعوايفوا،الحوابثهذ؟تيمتداثاوإفي28

".تريثخلاضكملأنرووستكم

التينشجرةمثل

28-31(13:مرقى32-24،35:)متى

كصرو،صصص92

التينشحر؟إلى"انظروا:المثلهذاوقال

نأعرفئم،أؤزقتفإذا03.الأشجايىوساير

هذ؟رأتمإذاوكذيلث31تزيب.الصيص

الت!تلكوتأنفآعقموا،وققتالأحدات

هذاتنقضيلق:لكمأترلاالحق32.تريب

.9:7قهو:22

-؟32:7حز؟13:01ايقق:والخوم:25

.34-:3يؤ

.7:13دا:27

22131و

ءوو،ء

والارض!2ال!ما33.كلههذاتيمحتىالجيل

تزوذ.تنوكلاميتزولالب

الافتباهضرورة

بالخمر؟قلوبكمتنشتجليئلالمإنتبهوا34

،اليومذيلثفيبايختكمالانيا،وهموموال!مكر

كلهم!الأرضيسكابعلىتطبقكالقخلأنه3

نأتقلإرواحئى،حينيكلقيوصفوافآسقروا3

أبنيأماتموتمفوا،سئتحالثماكلينتنحوا

،.الإنسالإ"

الهيكلى،فييعفمالنهارفيتسوعوكان

الريتولإ.ج!لفييتبيستيخرجالمساءوجمنذ

لتسقغالقيكليإتي!ئبكركلةالسدبئوكان38

كلاتة.

يهوذاوخيانةالمؤامرة

ا-2،:14مرتس،14-16وا-265:)متى

45-53(:11يوحنا،ا.أ-أ

له3يقاائذىالقطيرعياوترلت22

ال!ئريعةومغلموالكهتةزؤساةوكان02"المصيئ

لأنفم،قسوغبهاتقئلونطريفإغنتبخئون

فيال!ئميطانفدخل3.الث!عحبينيخائونكانوا

مينوهؤبالإسخريوطي!،الملفحبيهوذا

رؤساءوفاؤضن"فذقحت،ع!ثترالاثتيالثلايذ

ئ!تفئةكي!"الهيكلحزصيىوقادةالكهته

ينش!يئائعطوةأنراتففوا5!رحوا.إليهم

.ا-12:27خررخ:2201

.ح3:91مررج:يوطيالأسض:3

.الحرسقادة:حرئا.الهيكلحرستادة:4

ح.52،01:32آر!
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ليسفقهالفرصةيثرقمبوأخنتفرصحي6.المالي

الشعب.غنبالجفتيماإليهم

الفصحلعشاءداالأستعلى

بوحنا،12-21؟41مرثس،52-26:17)متى

31:12-03)

الخرالتوتذصذ"القطمر"-7
بحو--،-يوموجاء

ويوحنائطرسنتصوغفأرصتل8.صالمصحيغشاء

غشاءآلمصحلناقث!ئا"إذقبالفما:وقاك

؟"نهتئهأنتريا"أين:لهفقالا9.دا"لنأكقه

يلاقيكماالمدينةتدخلالب"جمنذما:فأجاتهما01

الذيال!يتإلىفاتحعاة،ماءخرةيحملرجل

للثيقولا:ال!يمبيزب3"وتولا،تدخله

غشاءفيهاسأتناؤلاتتيالغرفةأين:المعفم

أعلىفيأف!ريبهما2؟تلاميذييغصالمصح

((تهيئايهوضاك،ضفروش!ةواسيعةغرفةالتيصت

بتهجئةفقامالفما،قاكمثلماووجدافذهبا13

.صلمصحا2غشا

عشاءالرب

،22-14:26مرقس،26-26:03)متى

:23-25(11اكورنثرس

مغتسوعجات!،الوذتجاءولما14

آشتهيت"كمص:لهمفقال15.يلطعامصالرشل

نأتبلمعكمصالمصحهذاغشاءأتناولأن

حئىصاليومتعذأتناؤلهلا؟لكمأتول016لتمأتا

كأستاتسوعوأخذ17ألتها(0ظكوبنيييم

وآقتم!يموهاالكأسنهذ؟)خذوا:وقاكوشكر

يناليومتعذأشرل!لا:لكمأقول18.تينكم

التإ،.قلكوثتجيةحئىالكرقهغصير

12:3-9.خر8:رج

-!وناكوناؤلهمكسرةوشكرخبراوأخذ91

أجيكئي.ينئبذذائذيتجستديهؤ"هذا

أيضماالكأشوكذلث02،"يذكريهذااعضلوا

القهاهيئالكأس!))هذ؟:فقاك،الغشاءتعذ

أجيكم.ينئسقلثاتذيقيميالجديا

المايذةعلىيسقمنيائذييدقيهالكيئ21

هؤكماسيموتالإنسانيفآبن22معي*.

،إيسمقمهلتنالويلولكيئ،تهمكثول!

ستفعلجمنهمقنتتساءلونالتلاميذفأخذ23

هذا.

الأكبر!من

يكونتنفيحدالاتينهمووقغ

الأقيم"ملوك؟تسوعلهمفقاك25،أكبرهم

نأيريدونفيهاالملط!وأصحال!،تسودونها

قا،أنتمأما26.محسينينالئاسيدعوهم

يخكمالأكبزلتكنبل،حاكمهكذا

هؤفقن27.صكالخادموالرئيس!،كالأصغر

أقا؟تخاماتذيأمصيلطعامالجاي!ي!ةالأكتر

اتذيمثلئينكموأناص؟للطعامالجال!هو

تخذم.

وأنا92محتئى،يتعيثمثموأنتم28

ءلم-?-كل4
فتاكلون03،ابي)عطانيكماتلكوتااعطيكيم

علوتجيسون،تلكوتيفيمائد!قعلىوت!ثربون

..((عثترالاثتنيإسراثيلتنيعشاثرلتدينواعروشي

بطرسبإنكارينبئيسوع

يوحنا3،:27-ا14مرقى26031-35،)مق

ا336-38(ة13

سيمعان!،"شمعان:تسوعالرب4وقاذ

21.41:09:قمز
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يغريليثقمايغربلكمأنتطفثالش!يطانهؤها

تفمذلاأنللثطلتتولكتي32.القمغالرارخ

((.إخوالهثثبث،زتجدتمتىوأت.إيماتلث

نأمستجاأنا،زب،"يا:شمعانفأجابه33

فقاك"3".الموبوإلىالحتجنيإلىمقلثأذقت

تصيحلا:بطرسىياللث"أقولا:تسوعته

11.قراتثلالمحثتنكيرنيحتىاليوآالذيلث

الكبرىللمحنةالاستعداد

يلاأرستلتكم"جمنذما:يلاميذ؟قاكئم35

إلىآحتخئمهلحذاءولايهيسيولامالي

"أما:لفمفقاك36"لاأ.تالوا:2؟"ضي

يهيصىأو،فليأخذةمالاجمندةفمن،الآن

ئوتهقفيبغ،جمنذةسي!لأوقن.قفيحمفه

فىتيئمأذتجحب:لكماقىذ37.سفاوتشتر

جاءوما.*المجرمينمغوأحضوة:الآيةهذ؟

لما.تيتمأنئالاعتي

ستيفالط".هناقغنا!زبر"يا:فقالرا38

"!لاك!!ه:فأجاتهم

اويتونجبلفييص!يسوع

32-42(:14مرقى36-9236،46:)متى

الزيتود!جتلإلىكعادييماوذقتخرقيئم

قاكالمكالزالىوضلولئا04.تلاميذةتت!عه

وآبتغذ41التجرتإ".فيتقعوايئلأ"ضفوا:لهم

وص!لى،وكغحخرزمييماضافةعنهم

هذ؟عنيفا"ئيذ،شيثتإن،أب"يا:فقاك42

".إرافىئيلاإرادتلثلتكنوليهن!الكأس

فيوو412.يقويهالماءمنملاكلهوظقر43

.53:12اش:ا!رمبنمع37:

ظوطات.عدةفيالآبنانهاناننردلا:3،-44
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غرقةؤكانالعلا؟،قتضتةفأجقذ،صميتي

وقاتم045!الأرضعلتتساقطدمقطرابيل

ييامافوتجدهم،التلاميذإلىورتجغالمعلا؟غن

نائمين3باكم"ما:لهمفقاذ46الحزدز.ين

التجرتإ".فيتقعوايئلأرضفواقوموا

يسوعاعمال

يرخا،43-.،:14مرقى4-56،:26)متى

أ(3-ا:18

جمصاتةظقرت،يتكلئمهؤوتيتما47

الائتيالتلايذأخاتهوذا،المدعؤتقودها

:تسوعتهفقاكا08ليقبلهقسوعينفذنا،عشر

الإنسالإ؟لاآبنتستئم،يهوذ!يا،!أبقبقة

قالوا؟تجريماالتلاميذرأىفلما4

!اجدوضرت5"لا؟زلتيا،لحميصياتضرل!أ"

.ءاليمنىأذنهفقطغالكهتيمازئيسيخابتمينهم

ولض!ى!!تزيدوالا.9!ى:ت!حوعفأجالت5

فئتفاها.الرجلأذن

رؤسادينعتييماللمقبلينتسوعوتاك52

"أغلى:والشتيوخصالقيكلحرسيوقاذةالكهتةض

تهلكنحت53؟وجمصيبحيولخخرجتتميمى

أيلإتكممدذتملها،القيكلفيتينكميوم

س!لطانوهذا،ساغتكمهذهوالآن.علي

ألىبهودخلواواخذوةعليهفقحضوا054!صال!م

بعد.غنتتحعهبطرسوكان.الكهتةضزئيصيىدايى

بععوعبنكوبطره!

يوحنا،66-4:72!مرقى،96-26:75)قى

أ-27(18:2

وقعدواالدآيىساحهفيناراالحرسىوأوقذ55

.18:02،26قبر:05
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خادمةفرأئه56.بيتهمبطرصىرقغذ،حوثها

إوهذا-الرجل:وقاتتفيهشفرستت،الئايىجمنذ

لا"أنا:قاكفأنكر57إ"تسوغغكان

"!آمرأةيا،أعرفة

"وألت:فقاكزجلزآةقليلوتعذ8

"أرجليا2،"كلأ:بطرسىفأجابه"إين!م

:فؤكذاأحذفمفقاك،ساغبمانحؤومضى95

الخلي!2!لاينلائه،مقةكانحقا"وهذا

ماأفقملا،زخل"يا:ئطرسفأجاتة.

الذيلث.صاختتكفئمهؤوتينماتقوذإدا

فتذكر،بطرصىإلىونطرالرب،فآلتقت61

الذيلثتصيغأن"قبل:تهالرب"توكبطر!م!

فخرخ62*".مراتئلاتئنكيرفي،اليوتم

مرا.ئكاعوبكى

أليهودمجلسفييسوع

يوحنا14:ءه-68،مرض95-66،ة26)مى

)18:91-34

يهتستهزثونتسوغتخرسونائذينوأخذ6

))من:ويسألؤلهوجغهويغطون"6ويضربونه

-!

ينمحعيزاذيلثعلىوذادوا65"إتنئا؟ض!رتك

.صيملمثمتاا

ثسيوفيضجيحىأجتمغالصبحطتغولحا66

الثمريعيما،ومعلموالكهتةض2رؤساوهمالشمعب

إإن:تهوقالرا67مجيسييمإلىتسوغفآستدغوا

قلمتإن9:فأجاتهملنا؟،فقلالمسيحكنط

ئجيبون.لاسألتكموإن68،ئضاقونلالكم

غناليومصتعذستجيسنالإنسانيآبنلكن96

.22:34رج؟"6

.ا؟591مز؟96

"أ.أنت:كللفمفقالوا007لاير"القكالت!يميني

أذأإئيتقولون"أنئم:فأجابهمإ،التإآبن

ومخن؟شهودالىتعانحتاجأ":!فقالى71
05!."هو

تميما".م!كلاقهسمغنابأنفسينا

بيلاطسعنلىيسوع

يوحنا،ا-ه15:مرقىا-14،ا27:)متى

)18:28-38

م!كلءكل،

إلم!يهوجاوواكلهما!ضوروقاتم23

أوتجذزا:فيقولونتئهمونهوأخذوا2،بيلاطسى

نأويمنعهشحبنا،فيالمتنةيثيرالرجلهذا

المسيحأنهويدع!،القيق!رإلىالجزتةيدء

ضيلثأنت"أ:ببلاطصىفسأتة3القيأ".

."تلحت"أذت:فأجاتهالتهو؟؟"

والححوعصةالكهتةضيرؤساءبيلاطسىفقاذ4

ولكئفم5"إالرخلهذاعلىخرئاأحذ"لا

فيبتعليم!الثمدبئئئيرإ"نهدا:قولهمعلىأضروا

فنما!لمإلىالمجليلين،كلهاالمهودتة

هيرودسعنلىيس!غ

الكلاتم:هذاشيئجمنذمابيلاطسىف!أل6

ينأنهعرلتفلما7؟"الجليلينالرجلأقل

فيوهؤ،!روذس!إلىأرستقةهيروذسنولاتيما

و،كل

اورشليتم.فينافيلالؤت!بذيلث

كثيرا،ترختسوغهيرودمىرأىفلما8

مايكثر؟تراةأنتعيدزماتينترغبكانلأنة

."يدهعلىتتمآتةيشقدأنويزجو،عن!يم

3.فيغنأجاتةفا،كث!يرةمسائلفسأتة9

.9:ةر!23089
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تتهموتهالث!ريعهومغفموالكهتةشرؤساة"اوقاتم

هيرودس!"فأهاته.التهمعتيهوي!ثحددون

إلىوزذهبزاقاثوئافألتسه،بهوآستؤأ.وجنودة

فيوييلاطس!هيرودس2!وتضاتغ.بيلاطسن

متخاعميز.قبلينوكانا،صاليومذلك

بالموتيسوععلىالحكم

يوحنا،6-15:15مرقى6-27:1526)مى

16(ة18:93-91

والزعماءالكهتةضرؤساءبيلاطسىمذعا13

الرجلبهذاإلى"جئتم:لهموقاك14والخحدبئ

فا،أقاقكمتقخصئة.الشعتئضللإنةرقلئم

ولا15،يهتتهموتهمضاشتيئاآرتكتأئهوتجذت

شيءفلا.الينازدةلأ"نه،أيضماوتجدهيرودس!

.الموتيهتستوجثالرخلهذافعقهإد!ا

علىوكان171س!بطهأ.واخلىفسأجياة

يناواحاعيدكلفيلهميطليئأنييلاطسن

-----.---------صبم-ص.-.-------!

"اقتل:واحدبصوب!احوا18،الس!جناء

وكان91إ"باراباصنلناوأطلتئالرجلهذا

فيوقعتيختخ!فيلآشيرايهيماالسجنفيباراباس!

قتلى.جريمةولأزتكابه2،المدينة

يرياكانلأ"نهثانيةبيلاط!ىفخاطتهم.

إصيثه!9:فصاحوا21،تسوغستبيليخييأن

هذافعللئ!ر""أي:ثالئةلفمفقال22"!إصيثة

.الموتبهيستوجمثمماعليهأجذلاالزخل؟

بأعلىعقييمافألخوا23"!سبيهواخليفسأجياة

حمياخهم،وآشتا،ضلتةطايبينأصوايهم

قديمة.غطوطاتعدة!الآيةهذهتردلات17

.15:6مر،27:15ثرج

.8ت15هر35:
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فأطقق25،طل!!ميجالتأنبيلاط!م!فحكتم24

يجريمةالحئجتيفيوكان،طقبوةائذيالرجل

تشيئييم.إلىتسوغوأسقتم،يتنبماوإثار؟قتل

الصليبعلىبسوع

برحنا،21-15:32مرقى،32-27:44)مى

91:17)27-

سيمعان،أص!تكوا،يهذأهبونفموتيتما26

فألقوا،الخقلينراحغاكانييرينيرجلوهؤ

وتبغة27.تسوغخل!لتحمقةالصلي!تعقييما

كنيسا!ومن،ال!ث!دبينكبيرجحهور

فآلتقت28عقييما.وتنخنضدوزهنتلطفن

بناتياعقىنبيهين"لا:وقالإليهنيسوغ

-رصر،

وعلىأنفسيكنعلىآبكجنتل،اورشليتم

هنيئا:فيهائقاذائائمشتجية92.أولايهن

وريقال03.أرضغنولاوتذنولاخيفنمايلوأقي

غطبنا!.وللتلاليعقينا،آس!ييلجبالي

الأخضمر،بالغصنيفعلونهكذاكانوافإذا31

؟،اليابسيال!نيحالتكونفكيص

ينآثنينالقتلىإلىمغه2!وساقو!

المسمىالمكانيإلىوضلواولما33.المجرمن

المجرقيني!،مغفناكضقبوةبالحمحقإ،

فقاك34شيمايإ.غنوالآخرتميييماغنواحذا

تعرفونلالأنفيم،أيىيالفم"إغمر:تسوع

عليها.ممترعينئياته!وأقتستموا".تعقلونما

ورؤساوهم،بنظرونهناكالمثمدبووقف35

طئخلص!غيرة"خلمن:ئتهكمينتقولون

.12ة53اثىق:ا!رمينمع:سم

.22:91مزرج:ئيابهواتسموا:34
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"!المختازاللهمسيغكانإن،تفسمه

ص-صةء?-ء36
يمتربودوهم،ايضاالحنود!بهواستهرا

نفس!لت،"خقم!:ويقولون37خلأ"ويناولونه

ؤخةرأيإتويقوكان38"!التهودتيككنتإن

"!الحهو؟ط!هذا"فيهامكتود!

ص!5ءأ--93

علىالمعلقيزالمجرقناحدوخذ

المسيغ؟أذت"أما:لهويقو3يشئفهالضليب

المجرمفآنتقرة04!"وخفضناتفستلثفخفصى

تتحملوأنتاللهتخالت"أما:قالالآخر

تجزاةيلناة،غدلاجمقابناتحن41؟تفستهالجقالت

:وقال42.س!و!ا"عمللها،هوأما،أعمالنأ

((.قلكترلكفيجئيآمئىيا-.!،")ذإكرني

ستتكونكل:لل!أقو3الحقلا:يسوع3"فأجال!

."المرذويميءقيقعياليوتم

يسوعموت

يوحنا،33-94ت15مرتس،45-46؟27)متى

91:)28-03

ص!4ص44

الأرفيعلىالظلامخيمالظهروعند

ال!ثئصم!وآحتجحمب45.الثاثإال!ئاعيماحئىكقها

الؤسحط.منالق!يكلى*ججالصوآذفتق

فيأبما،"ياةقويةصرخةيسوص!وصرخ46

وأسقتمهذافاكزوحيدا.أستؤغتذيلث

.الزوخ"

قخذ،جرىماالحرسقائذرأىفلفا47

8-9.:22ر!مز:بهاستهزأة36

22.:96مزرخخلأ؟

!نتظرفيهالذيالمكانالوردنظرفيهرالفردرس:43

موخهم-بعدالقياتالأبرار

31-33.:26خررج:الهيهلحجاب:45

كانالرخلهذا"بالخقيقإ،:وقاكالله

ذيكخضرتائتيوالخموع48صايخا".

ططئموهيئرتجغت-،تجرىمافرأتالقشقذ،

ي!وع،أصدقاءجميعوكان94الصدور.

هذ؟ئشاهدون،الخلبلىينتيغتةاللوايماوالنساث

.بعد،عنالأحداث

يسوعدفن

يوخا42-47،:15مرقس57،6-ا27:)متى

91:)38-42

آسمهالتهو؟قجيسيىفيعضووجاء05

عازض!51،صايحعتمىذخلوهؤ،يوسئ!

!ص
وممبالرائيما+ينوكان،ؤنضنخهالقجيسيراقي

الله،طكوتينتطروكان،يهوديةمدينة

.تسوغج!تذوطقتبيلاطسىعلىفذخل5

ينكقؤفيوآغةالضليبغنيانرتةئها5

(ما،الصحخرفيضحفورقبلأفيووضغه،كئالب

التهيئيمايوتماليوموكان54.قبلينأخدفيإديخن

4
تبدا.كادوالممب!ت،يلهـم!ب!ب

ينتسوغتبغناللواق2الثسا5!وكانحب

كيمتالقبرفرأين،يوس!صيرايفنالخليل

طيساوهيأنرجغنثتم056يسوعجس!دفيهوصمع

حتال!ببفيوآسترخنوخنوطا!،

ال!ئريعيماول.

.31:6مز:46

38.12:مزقبعد:عنة94

.ح27:57مترج:الرامة:51

ال!ثريعة:حب.ح14:8مررج:وحنوطاطئا56:

.14ة5تث،02:15خررج



لوقا4

يسوعقيامة

يوحناأ-8،اتآمرف!،ا-2811:)متى

:02)1.-1

وهنالقبرإلىالأخدقجرجمنذوجئن24

الحخرفؤتجذن2-3"قثأتهائذيالطيتتحمثن

جتذؤخذنفا:فذخفن03القبرغنمدحرجا

لهنظقرثخيرةفيهنوتيتما4.تسوغالرلث

ونكسنفآرتغئن5،تراقةثيال!عليهمازحلالب

الرجلافي:لهنفقاك،الأرفينحؤوج!قهن

هنا،هؤما6؟الأمواقيليئالخىتطلثن"لماذا

ءصو؟

الخليلى،فيوهؤلكنكلاقةاذكرن.قاتمبل

إلىالإلسال!آبنئسثتمأن"يجث:قاكحين

الثاي!ثصاليوموفي،و!تمتالخاطئينأيدي

القبرينوزخغن9.كلاقهفتذكرن8ء"،تقوم

كقف!اوالآخرينعشترالأخدالئلاميذوأخترن

وحئةالضجذثةترتئم"اوفن،حذثيما

الفواقيالئساءسانروكذيلت،تعقولتاموترتئم

فا،واهماتأنهنالرش!كوطن11.رافقنهن

إلىوأسرغقاتمبطرسنولكن12.ضذقوفن

وحذها-الأكفاتزأىأنخنىفلقا،القبر

*.خذتيمامتغخبافرتجغ

عمواسطريقعلى

12-13(:16)مرض

النلاميذينأثنالطكان،تفيإاليرموفي13

على،هعمواسأسمهاقريةإلىطريمهمافي

56.إلر!23اة240

32-33.إ7:ر!9:22،17؟25،18

.المخطوطاتبعضقالآيةهذهنجدلاة12

كلم03تبعد.يقولبعضم3تقعأين:عمواسة13

137

ءو

وكانا14+إورشليتميناميالستبعيمامسافه

فماوتينما015كئهاالأموريهذ؟يئحذثال!

تفسمهقسوعمنهماذنا،وتتجادلايىتتخاثالب

غنغمتتأعسنهما"او3شمعفما،وشثى

وأنتماتتحاتال!"يماذا:لهمافقاك17.تعرقيإ

أحاهما،فأجابئلم18.حزينينيفوقفا؟"ماشيالط

فيغري!وحذك"ألستكليوبام!:وآسمة

ص/،

"!الائاتمهذ؟فيهاحذتمانعرففلااورشليتم

"مما:لهقالا؟"حذت"ماذا:يسوعفقال91

القوليفيقديراتبتاوكانالئاصرىلتسوغحذث

أسلمهكي!02،تهثيماوالمثمعبالت!جمنذوالغقل

بالموب،عقييمايلحكبمك!ناوزعماونا2رؤسا

ائذيهويكونأننأملوكنا21.ضلبوةكي!

?
أليوئمهؤفهذا،ذيلثومغ.إصائيليخلم!

ليهن22.وقعتائتيالأحدابليللثالثالث

زرنلأئهن،حيرتناتجماغتاينالئ!ماءقحض!

فرجغن،جمتذةوخذنفا23،الفجرجمنذالقبر

لفنظهركلاملائكةشاقذنإئفنوقفن

بعفرفامنافذقمب024!حتيبأنهوأختروهن

2.الئساتاتمبماعلىالحاكفؤتجدواتاغبراإلى

".رأوةفا،هؤوأفا

أغباكما"ما:تسوغلهمافقاك!2

2!الأنبياقاتهمابكلالإيمال!غنوأبطأكما

هذهيعافبأنالقسيحصعلىتجبكانأتا26

مالفماوشزخ27ضجد؟؟"فيفتدخل،الآلاتم

بعضتوليوافقمماوهذاأورشلبممنالغربإلى

(.ساعينبدلساعات)5المخطوطات

.11-اآرخ:23
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موسىمن،المقاس!الكتسبصجميعفيعنهجاء

الأنبياء.ساثرإلى

تقصدالزاتتيالقرييماجمنآقتربواولما38

مكاتإلمطذاه!بأئهتسوعلهماتظاهر،إليها

لأن،مقنا"أيثم:وقالايهفتقسكا93تعيد.

ليقيمآفدخل!"النهارومالآتترل!المساء

تسوعأخذ،للالعامصتجلسواولما003ضغهما

فآنقتحت!3وناوتهما.كسترةوبازكخبرا

أنظارهما.عنتوارىولكنة،وغرفاةعيوئفما

تحترققلبناكان"أما:للآخرأحاهمافقاذ32

لناوشرص!إلالربتيفيخذئناحينضذرنا،في

إلمماورجعاالحالىفيوقاما33؟"المقذستةالكتمت

ءص

ورفاقفبمعثزالاحذالرشمل!تجدا،اوزشليتم

حقاالرل!د"قأ.تم:تقولونوكانوا34،مجتمعين

فيحدثبمافأختراهم35"إيسيمعانوظهر

الخبز.كسرجمنذالردتغرفاكب!،الالريتي

للتلاميذيظهريسوع

يرحنا،،أ-16:18مرتى16-25،:28)مى

6-8(:اأعمال،25:99-23

هؤظقز،يئكلمالأأليلميذال!وتيتما36

إداعقيكم"سلائمةلفعوقاكتيتهمتفئة

شتحا.يرونأئهموظنواوآرتعبوا،فخافوا37

ولماذا،مضطربينبالكملاما:لفمفقاك38

تذفيإلىانطروا93؟ئفوسيكمفيالث!كوذثازب

.2ة6هو؟اى:53اشقة46

.4-ه؟ااعرج94:

لاال!ثئححع.وتحفقواإلممسوفي.هوأنا،ويىجلى

هذاقاك004((لمبترونكماوغطئمتحئمتهيكون

غيرظثوا"ولكنهم.ويىجليهتلأييماوأراهم

والذهشتيما.صالفرخشيذ؟ينمصايين

هنا؟!طعام"أجمندكم:لهم3فقا

وأكلفأخذ43ششوي"،ستقلئيطغةفناول!ة42

كنت"جمنذما:لغقاكثئم044أنظايىهمأماتم

ماكللمبييمأنبدلا:لكمقلمتضعك!مبعا

الأنبياءكتبموسىشريعيمافيعتيجا!

الكتستليفهمواأذهانفمفتحئئم45والمزامير،0

فيها،جاءما"هذا:لهموقال46،المقدشتة

فيالأمواببينينوتقوميئالمالتسيغأنوهؤ

التوئيمابشارةبآسميماوتعقن17،!الئاي!ثصاليوم

ين2آبتدا،العثصعولبصجميعإلىالخطايالغفرالز

روكل5،ء

9"!وسارسيل0ذلمجثعلىشهودوانتم8(.اور!ليتم

اوزلحليتممدينيمافيفأقيموا.أبيبهوغذمماإليكم

الغلى".ينالفؤةكقيكئمتخلأنإلى

ال!طءإلىيسوعصعود

(911-:اأعمال،02-91:صا6أمرض

ورخ!عنياي!،تيبإلىيهمخرص!ئتم

آنقضل،يباركهمهووبيتما051وباركهمتدت!

ته،ف!حلىوا52،الصئماء*،إلىوريععنهم

عظيم+فرخفيوهماورشليغإلىورخعوا

اللة.يبايىكونال!يكلىفيحينيكلوكانوا53

.اح:11مررج:عنيايت55

.9:ااعق:51



يوحنابشارة

مةالمقلى

بيننا".وعاشبشرا"صارالذيالأزلياللهكلمةيوحناالبشيرلشارةفييسوع

"نالبهآمنمنلأن،اللهابنالمسيحهويسوعبأن"لتؤمنواهيدؤنهمافييوحماوغاية

.31(:25).لماالحياةباسى

هويسوعأنتبينمعجزاثعدة،بيسوعاللهكلمةفيهايقرنمقدمهبعد،الأولالقسميروي

آمتواالناسبعضأنكيفالمعجزاتهذهنفسيرلمترىذلكويتبع.الموعودالمخلص،اللهابن

الفصولبعضولروى.بهلؤمنواأنورفضواالآخرالبعض!ماومهفحما،يلام!ذهفصارواب!سوع

كما،عليهالقبضليلةوثيقةرابطةمنوتلاميذهيسوعبينكالىماالتفصيلمنبكثير)13-17(

علىالقبضخبرالأخيرةالفصولوتسرد.صلبهقبيلوتشجيعهمتلاميذهلتهيئةيسوعكلامتروي

قإمحته.بعدلتلايذهظهورهئم،وقيامتهوصلبهومحاكمتهيسوع

منوتكونالآنتبدأاثتيالخعمةهذه،بالمسيحالأبديةالحياةنعمةعكلىبإصراريوحنايتكم

الحياةأشياءباستعماليوحناويئميز.والحياةوالحقالطريقهويسوعبأنيؤمنودائذيننصيب
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ا-18(.:11.مقدمه.أ

91-51(.:)1.الأوليسوعوتلاميذالمعمدانيوحنا2.

015.:12إلىأ:)2.عملهيبدأيسوع3.

42(.:91إلىأ:)13وجوارها.أورشليمفيالأخيرةالأيام40

ا-13(.:)02.وظهورهيوعالردثقيامة.ه

ا-25(.:)21.الجليلفيالثانيالظهور:خاتمة6.

-39"-
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اللهكلمة

الكيضة،كانالتذءفي

اقي،جمنذكانوال!ظضة

اللة.الكيمهوكان

التإ".عندكان3التذفيهو2

شيء،كلكانبه3

."كانمقاشيدكانماويغير؟

،الحياةكاتبفيه،

.+التاسنوزكاتتوحياته

د!

الظلقإ،فييضرقوالنور5
كلض!

+.عليهتقوىلاوالظلضة

يوحنا*أسمهالتإينزسو،ظهر6

علىالئاسيؤمنحىللئويىتشقدجاء7

يد؟.

التوز،هؤكانما8

يلثور.شاهذابل

الخق،الئورهوالكيمه9

إنسالؤ.كللسنيرصالعالمإلىجاء

ص،العاتمفيوكان01

العالم،كانوبه

ده.العالمعرفهوما

،جاة*تحنهإلمط11

-22-26!8أمق:أ-102

؟86؟أكوربم6،9ة33مز3؟؟اتكق3:

.16-17!كوا

.كانمضاشيءكانماوبغرهتبديلةترجمة:3-4

.الحياةكاتفيه

ولانفهمهلاأيندركهلاأو:.علبهنقوىلا:5

.نورهتحجب

.36-91آرفي.المعمدانيوحنا:أي.بوحنا:6

ت؟9

:11

:12

ة14

سكن

:15

:17

:18

بممه.أهلمبلهفا

بآسمه،المؤمنون،قيلوةائذينأتا12

،3التإأبناءتصيرواأنس!لطانافأعطاهم

دمءمقلادصلدواالذينوهم13

ج!متدزغتبإمينولا

رجل،رغميمامنولا

الله.ينبل

تتنا،وعالثنسثتراصازلكلتة14 -..وا

قخذة،فراينا

والخق،يالنعف!تفيف!شجلأا

الآدب،مينناله

أوحذ.تهكآئؤ

:فنادىيوحئاتهاثتهذ5

بةفييمافل!ثائذيهؤ"هذا

يني،أعطتمويكونبعديتجيث

."قئاب*كانلائه

جميعايفنايق!ميمافيفيين16

يعمإ،علىيعمة

السثريعة،أعطانا"يموسىاللةلأن17

والحق.الثعقةفوقتناصالمسيحييسوعوأمما

اللة.أحدبىأىيراما

حضزفيائذيالأليحا!ال!

3.آرج

خاصته.العالمإلى:أو.بلدهإلى:أو.بيتهإلى

ا-2.:3يوا؟3:26غلق

أوت.عاش.2-ا:06اشق:مجدهرأينا

بيتا.خيتنصبأو!.

03.آرج

34.28:،318:اخرق؟بمرصى

02.ة33خرق.بن!تبعفبى-الخططفيجاء



يوحنا

!.عنةأخترائذيهو

المعمدانيوحناشهادة

لوتا2-8،:أمرقسأ-3،12:)متى

!أ-17(ت3

إتي!أرشلحينيوحنا،شتهادةهذ؟91

ليسألوة:ولاويينكهنةاورشليمينالمهود"

إعترت،أنكرومافآعترلت02؟"أذت"تن

أنت،"قن:فقالوا021"القسي!أنا"ما:قاك

:لواقا.أإيلياولالا:كقا"؟*إيلماأنتآهل؟إذا

فقالوا22."لالا:أجالت؟"الئبيلى"أنتآ"هل

ائذينإلىالجتوالتفتحمل،أنت"قن:ته

قاك:23؟"تفسيلثغنتقو4ماذاأرستلونا.

إشمعيا؟الئبيئقالكما،"أنا

البريإ:في!صارخلاصودث

الرئتء".طريقبؤموا

ليوحنا:فقالوا!2،قريسئونتيهموكان

ولاإيلياولاالمسعحأنتومماتعفا"كيمت

وتينكمبالماء،اعقا"أنا:اجاتهم26النبي!؟"

يجىنبص--ءتحدفياثذيهو27؟ترفونهلاتن

بىلاطخلألألنأهلأناوما؟ينيأجمطتموييهون

-جذائهإ(

س!و28

فهرتجر،عنيا+تيتفيكلههذاجرى

يعما.يوحئاكانحيث،اأردلإا

المماصرللشعبالروجونالرؤساء:أي،اليهود؟91

يوع.

الني3أنتقال.ءاح:6!ررجةاييات21

معا!روامشند18:15،180تث؟23ة3ملارج

آخرفيالنبىظهورفاتظروا18:15تثعلىبوع

الأزنة.

القديمة.اليؤلايةالبعينيةالزجمةحب04:3اشة23
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إتيإ،ئقيلأتحوغيوحئارأىالغدوفي92

خطيئةيرغائذي*اللهحضلهؤ"ها:فقاك

تجي/فيإ:قلتائذىهؤهذا03-.العاتم

قبلى.كانلأئة،جمتيأعطتمصاززخلتعدي

قيكلء،روصروء!و2

حتىبالماءاتحمدفجئت،اعرقكنتوما31

لا.ثيللإسراتظهر

الروخ،"رأيت:قاكيوحنا،وشتهذ32

عليإ.ويسئقزحمام!يثلال!حماءين3ينز

ء،صء-ص5،

لاغمدارستلنيالذيلكن،اعرفهكن!توما33

ويستمرينزذالروخترى"اتذى:ليقاكيالماء

وأنا34.الفذصيىبالروحستئقمذائذيهؤعقبه

التإ".آبنهؤأئهوشتهدترايتا

الأولونيعس!غنلاميذ

ومغه،هناكوايفاالغل!فييوحناكاوكان5

ماروهؤتسوغإلىفنظر36.تلاميذ؟ينآئنال!

فستيئ37التإ*".حقلهؤ"ها:وقاك

تسوعوآلتفت38.تحوغفتيعا،كلاتهالثلميذال!

؟،تريدالب"ماذأ:لهمافقاك،تتمعايإفرآهما

؟!تميمأينمغفم(ياأأيإرابي*قالأ.

يقيم،أينوتظرافذقبا."وأنظرا"تعالا:قاك93

نحؤالظعةوكاتا،اليومذللثمعهفأقاما

،

الظهر!.تعذالرابعإ

يخروهيالأردن!هرضرقيتقعقرية:عنيابيت28:

18.،11:1رجأورضليممنالقريةعنيابيت

6-7.!53اشق:اللهحملهوهذاة92

.ا:2،61؟11اشق:الروخرأيت:32

92.آرج:الذحعلهوهاة36

21.:11ر!مر.آرايةكلمةةرابة38

.العاشرةةحرفياالظهر.بحدالرابعةت93
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أحذبطرشسيمعانأخوأنذراوسىنو كا.؟

.تسوغفتبعايوحناكلاتمسممعاالفذينالتلميذيتي

ته:فقاك،سمعانأخماةواروأندص4آ41

روسوجي

إلىيهوجاء42.القسيحأي،الصسئا""وتجذنا

بنس!معان"أن!:وماللسوغإلهفنظر،لسوع

."ضخرا()أي))يهيفا"!وسأذعوك،يوحتا

ونثناثيلفيلش!يلىعويسوع

الىلذقتأنالغدفىءصادأ413
ء.-ص-يسو!ور

ص!

"اتتغني".:لهفقاك،ييلبسىفلمى.الخليل

لا-وصصكاإ(
مدينيماصبدأ"،بيثينييلبسون

تتناييل،يخيلثسىوتميئ4خ.وبطرم!أنذراوش

فيموسىذكرةائذي"وجذنا:لهنقال

آبنتسوعوهؤ،الكئبفيوالأنبياث،السثريعيما

تثحائيل؟تهفقأك46التاحمر؟8".ينيوس!

فأجاته؟"صايحعفيباتخرجالئإصز"أمن

نتناثيلتسوعورأى17.وآنظر""تعاك:يخيلئسى

ثملثلاصميئم"هذا-إيرائيلئ:فقالإآجهئفبلأ

؟"غرفتنيأكي!1:تثنائيلتهفقاذ48"إفيه

تبقماالتينيما"تحت"رألجث:-تسوعفأجابئ

مغلئميا"أنت:تئنائيلفقاك094"يخيلب!دعاذ

فأجاقي05"إ"إسرائيلتيأأنمتالتإ.آبن

رأيئلث:لثفلثلأئيآمنت"هل:تسوغ

وقاك51.هذا"ينأعظتمسترىالئينإ؟تحصت

تفتوحةال!ماةستترون؟لكمأقرذ"الحق:ته

أممطبطرساليونافبةزويقابلهاآراميةكلمة:كيفات42

صخر.

!رناحوم.منقريبةقرية:صيدابيت:44

.34:23حز،56-:9اش؟18!18تثق:45

تحتيحلونالوردضبعةمعلموكان.اتةتحت!48

فعا،ويتأملواالمقدصةالكتبليقرأواالنينة

و2

وقلائكة

تي"نسالإا

آبنيعلنازلينصاعدينالت!

الجليلقاناعرس

الجتليلقانافيكانالثالباليوموفي2

تسوعناعي2.هناكتسوغاتموكاتت،عرسى

فقاتت،الخمرونقذب03الئرسإلىوتلاميذة

لمصدكللمص

"فاجاتها:خمر".جمنذهمتمي"ما؟امهله

ساغتىجاءتما،آمرأةياوتلث*،لمب"ما

لم،روص

ما"إعقلوا:يلخلأمصامهنقالت5تعد".

ححرينأجرالؤسيتةهناكوكان06"يهيأمزكم

كلي!متع،عاديهمعلىيماثهاالتهوديتطفر

تسوعفقاك07ثلاتةأومكيالينيجمقدارينهاواحد

حتىفقلأوهاءأبالما؟الأجران"إماوا:يلخدمص

وناولواالآن"اشتقوا:لهمفقال8فاضت

ائذيالماءذانفلفا9.فناؤلوة.الؤليضإ"زئيسى

جاءبأينينتعرلثلاوكان،خمراصاز

كانوامنهآستقواالذينالخذمليهن،الخمر

خميح5:تهوقاكأ!الغري!سدعا،تعرفون

إذاحئى،أؤلأالج!دةالخمرئقذمونالئاعي

أننتأما.الرديثةالخمرقاموا،الضيودتسكير

،!الأنإلىالجئدةالخمرفأخرت

-،

قانافيصنعها،تسوغاياباللىهذه11

تلامبذة.يهقآتن،مجدةفأظهر.الحليل

15.:3صف؟2:7!زق؟اصرأثيلملكأنتة94

12.؟28نكقة51

،11:12تضرجأولكلمطما:204

؟7:همر؟8:92مت؟21:!3أخ2

تدخلألتبعدالعبارةهذهتتعمل28.ت3،8،ة4لو

محله.فييكونلا
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كفرناحوتمج!إلىذللثتعذتسوعونرل12

كلكل،و"رو

ائائافيهافاقاموا،وتلاميذةوإخؤتهامهومعه

-.قليلة

الهيكلمنالباعةيطرديسوع

لوتا،15-11:17مرض(12-13؟21)تى

45-46(ت91

فضجذ،التهودجمنذالمصحجميذوآقترلت13

ءصو4كل

باغةالقيكلىفيوراى"ا."اورشليتمإلىتسوع

إلم!جالسينوالصيايىفة،مصوالخماصوالغنمالبقر

جبالمنستوطاتجذك15،مناجمبهم!

صمىص"و

والبقر،صالغنممغالهيكلينكلهموطردهم

وقاك16،مناضذفموتقمتالضإيىت!نقودوتعثر

ولا،هناينهذا"اروقعوا:الحمامصيباعيما

فتذكر17((0يلئجازهتيتاأبيبيبجمنتجعلوا

اللة،يا،شلثعلى"الغيرة:الآيةهذ؟تلاميذة

.""سئأكلني

غمقكتجيزآيةألينا":التهود!تهفقاك18

هذا"افلإموا:ت!وعفأجاتهم91هذا؟"

فقاؤ02"".أئامثلاثيمافيأثيي!وأنا،القيكل

وأربعينشي!تفيالقيكلهذا"ئييئ:اقهود

"؟"أئامثلاثهفيأنتتبنب!فكي!،ستة

قاتمفلما22.جصتذةيالهيكلتعنيتسوعوكان21

الكلاتم،هذاتلاميذةتذكر،الأموابتينيميئ

.13؟4ترج:!رناحرم:12

ا-27.:12خررجة13

.اح5ت11مررج:،1

.96:01مز:لأا

91!.ةارجالطود.:18

؟04ة26/61،27تق:91

143و3

.شموعقاتهاتذيواكلامباليهتالبقآشوا

البشريعرفالمسيح

عل!ئدةاوزشليتمفيكانولفا33

راواحينالئاسجمنكتيربهآمن،صالمصح

أطمأنمايمموغليهن34ضتعها.ائتيالآياب

تحتاجولا25،كلهميعرفهمكانلأنه،إتيهم

فيماتعقمكانلأنه،أخلإغنيخبرةتنإلى

الإنسالط.تلب

ونيقوديموسيسوع

التهود3زؤساينتريمعيزجلو!ن3

وقاكليلاتسوغإلىفحاء2.نيقوديموسآسمه

أرس!قلثاللةأنتعرلتتحن،!معفم"يا:ته

ينتصتغةماتصتغأنتقدزأخذفلا،ئغقفا

:تسوعفأجاته03ا(مغهاللهكانإذاإلأالآيات

نأئمكئةأخدجمنما:للثأقوذالحقالحقلا

فقاك4!((0ثاييةولذإذاإلأالق!تلكوتترى

فيكبيروهزالإنسانيوتد"كي!:نيقرديموسى

ثمثاييةائيتطقتدخلأنأقدرالس!ن؟

للث:أقو3الحق!الحق:تسوعأجاته5يرلا؟أ

إذاإلأاللهملكوتتدخلأنئمكئةأحدمقما

يكونالجستدمولودلأن6،صوالروحالما!ينولذ

تثعخثلا07روحايكونوحصال!وقولوذجسدا

.58،15:92ت14مر

أيامفيمق02سنةالهيكلنجاءإعادةبدأت:02

البهير.هبرودس

.؟رايه:الآراميةفي.معم:302

.!قمن؟أفانعنىاليرنانيةالكلمة.ثاية:3

.4،7آرج
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ثانية.تولدواأنعقيكميج!:للثقواكبمن

ولاصوتهافتسمع،تشا/حضثتهبولفالريح8

هكذا:تذقعبأينوإلىتجيلمأينمقتعرف

الزو!ص".ينئوتاتنكل

عذا؟"يكون))كيمت:نيقوديموسفقال9

ولااسرائيلفيمعقم"أنت:تسوع.؟أجاته

نتكثيمنحن:للثأقو4الحقاتث11؟تعردث

تقتلونلاولكئكمرأينايصاوتشقا،تعردتيما

اخبركمماتصذقونلاكنتمفإذا12.شتهادتنا

تكمأخىإذائصدقونفكيف،الافىنياأمورعن

ال!تتماءالىأحاصجدما213؟السمماأ!ورعن

السئماء".من3نرائذيالإنسال!آبنإلأ

فكدللث،البريإه"فيالخيةموسىرخو كما14

قنكللينهل5!.الإنسالطآبنيرغأنتجب

يرهكذآأح!أ16.الأبدئةالحياةبهيؤمن

كلتهيلثقلا،الأوحدآبنهوقحتحئىالعاتم

الأبدية.الحياةلهثكونبل،بهيؤينقن

العاتمةلدينلاسالعاتمإكأبنهأرستلواللة17

العالتم.بهلئخفصنبل

يؤينلاوتن.يدانلابالآبنيبزينفمنا

وهذه!ا.الأوحلإالت!بآبتيآقنممالأته،دينبه

فأخث،العالمصإلىجا-الثوزأنهيئالذينوتة

تعقلونلأنهمالئورمنبد؟الطلاتمالئاس

فلاالئور،يكرةال!ثتريعملفمن02.ال!ث!ر

وي!تععلواحدةكلمةالأصلفيةوالروحالريح:8

للكلحة.الثافيالمعنىمنإيضاحايوع

"01:6رو؟4:!3أمقت13

.2:9ارش!عد:اليريةفي:14

بوافقأى،الحقبعمل؟حرفئا.للحقبعملة21

وأكل92.أعمالهتقضغيئلأالنويىإلىيخرج

حر،الئويىإكفيخر،*يلحقيغملقن

الئإ"مشيئيماح!تكاتتأعماتهأنالئاصىيرى

المعمدانويوحنايسوع

اليهودئيما.بلادإلىوثلاميذةيسوغ2جاثئم

يوشوكان23.يغقد"وأخذتع!مفيهافأقاتم

،!ساليتممنيالقرب،نولؤعينفيأيضايغقا

يجيثورالئاسوكانفيها.الماءلكز؟

يوحئاؤيلقىأنقبانوذللث24،ويتعمدون

ول.المتجن

يزوواحديوحئاتلاميذتينحدالاوقاتم!2

يوصإخمافجاؤوا26الطهار.مسأتةفياليهو؟

كارائذيالرجلهوها،معثم"يا:تهوقالوا

هناةيعمد،تهوشتهذتالاردل!غبرفيمغلث

إتيإ".تجيئونالئاسوجهيع

إلىشيئاأحديأخذ"لا:يوحئا!أ!ابر!

تشهدورأنفح!كمأنتم2.28المطإيا!أعطئهإذا

قذاتهلم*زسو3بل،القسيحأناما:قلتبأتي

صديؤوأثا.العريسىفهو،العروسىلهمن92

يهتاتقرحايصغييجانبهفتمف،الغريسي

الآلىوهؤ،قرحيافرخصاهذاويثل.القربسيى

أنقمىأنأناولي،يزيذأنهؤته03.كايل

-.".55ص31
حم!عاالناسيفوق!هو،لو!من2جامن

ويكلامأرصيفهؤالأشضيىتمينكانوتن

الحق.سلركه

أ-2.:4رخ22!

.الأردنواديفيمدي!ان:وساليمنونعين:23

91-3.02:لو؟17ت6مر3،ت14ترجة24

3:ا.02؟ملاا؟رخت28
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فهو،ا(حح!ماءمق2جامن.يتكلمالأرفيأهك

ولاس!حغرأىبماتشها32،جميغاالثاسفوق

نأشهذشصهادتهلمقيلقن033شتهادتهق!لأحذ

ص!أدلمصء

بكلا،يت!طماللهارشلهففن34.صابقاللة

جسالب.بغبرالروختقثاللةلأن،التإ

في3شيكلفخعلالآبنيحبالآل!35

الأبد+لةرو.الجاةقله،بالابزيؤينتن36يدد.

تجلبلالحياةيرىفلاتبالابنيؤمنلاوتن

التإ".غضثعقي!

السامويةوالموأةيسوع

القريسئينأنتسوعالرب4وعردت4

يوحناتلضذجمضاأكثروغفذتلقذأئهستمعوا

بليعماكانمانفس!هيسوعأنمع2وعمد،

الخليلإ.إلىوهـتجغاليهودتةفترك3؟تلاميذة

!فوضل،بالممئامرهالمرورمقلهبذلاوكان4

ينبا!قرلب،يسوخمارآسمهاسامرئةمدينةإك

يوس!*،لآبييماتعقوب*وهتهااتنيالأرض!

الممتفر،ينتجتتسوعوكان.تعقولتيئروفي!،6

ير-

.الظهر"نحؤالؤقمتوكان.الزحافيماعلىفقغذ

البئر،عاءينتستتيسامرىنةآمرأةفجاءب7

وكان8لأضردت"."أعطيني:ي!وعطافقالط

فأجاتب9إ.طعافال!ضترونالمدينيمافيتلاميذة

فكيص،سامرئةوأنايهودفي"أشآ:المرأة

التهودلأنهذاقاتت؟"أسمتلثأنجمنيتطل!ب

132ة24يثى!91؟33تكرج:405

.ح02:5ترج.الادسة:حرفيا.الظهر:6

!ح.:01مترج:سامرية52-53.:9لوقة9

.(41آ)رجالحياةيعطيالذ!هرالجاريأوالحيالماء:01

145و4

.!الحئايرئينيخايطونلا

عمتة%تعرفين"لههـكنتي:يسوعلهافقال"ا

لأشرلت،أعطينيفييقوذ!ائذيهؤوقن،ألت!

آتقا".""الجاهماتفأعطافيمنهأنتتطقبت

وانيئر،سحدييا،مغلثدلؤ"لا:القرأةآء

أبونا12الحيا؟؟ما:لل!أينفمق،عميقة

هوجمنهاوشتردتاليئر،هذ؟أعطانايعقودت

منأعظمأنتفقاثوسواشييما،وأولادة

تعقولت؟"

هذاينيسثرلث!ث"كل،:يسوعفأجابها13

الماءمقيتثرلصمنأفا14،ثانيةتعطحث!الماء

ائذي4فالما.اتعطثأبافلن،أنااعطي!اتذي

."الأبدثيما*يالحيا؟تفيفىتبغافييماتصيراعطييما

ياالماءهذاممث))أعطني:المرأةتهقاتت15

هناإلىأعوذولاأعطثىفلاسئدي،

لأستمي((.

هـوتجلثتوآذجمي"اذهبي:لهاقال

"لا:المرأةفأجابمت17هنا".إلىوآرحجي

تواطث:في"أضئب:تسوعلهافقاك."ليروقي

أزوا!ء،خمسةلذكانلأتهور18،ليزو!لا

هذاوفي.روجلثهوماالآنللزواثذي

ضذف!ب".

يا،تييئأئلث"أرى:القرأةقات!ب91

الجتل،هذافياللةغتدواآبا،ونا02!سيدي

المكانهيئ"اورشليمإنتقولونالتهودوأنتم

.2:13،17:13ار!12:3اشق:14

منالسامريونطرد.ا-122:4مزقةأورشليم:02

قربجرزيمجبلعلىهيكلآلهمفبنواالورديةالجماكة

ضكيم.مدبنة
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."فيهاللةتع!ذأنتج!ائذى

آمرأة،يا"صذتيني:تسوغلهاقاك

هذافيلا،الآقيفيهالتاستحماوقتتحين

السئايريينوأنتم32.اورشليمفيولاالجمل

تنتعساالتهودوتحن،تجقلوتهمنتعمدون

السهود-.ين2بجيالخلاص!لأن،تعردث

تعما،الآنجاةببل،ساغةةستجيوليهن23

والخق.بالزوحصالآلمح!الصا؟قىنالعايدونفيها

ادقه24.الآل!يرياهمائذينالعايدونهمهولار

نأالعابدينعلتجمبوالخقصوبالروح،روح

".ةتعمد

القستا،أن"أعرلث:القرأةتهقاتت2

يكلأخترناجاءومتى.ستجيلم(المسيغ)أي

اتذيأناهؤ،"أنا:يسوعلهاتاك226((0شي

((.ئكففلث

حينفتخبوا.تلاميذةرتجعذللثوجمنذ27

ينفمأحذلاولكن.آمرأةئحا؟ثوتجدوة

تحادثها؟")الماذأأومنها؟"تريا"ماذا:قال

إلىوزتجضطتجزتهاالقرأةوتركمب28

آنطروا92))تعاتوا:هناكللئاصيىفقاتتءالمدينيما

هؤيكونفقل.كيلتماكلليذكرزخلا

إلىوجا،وواالمدينيماينفخرجوا!3الضسيغ؟"

قسوغ.

يقو)ونذيلث2أثنافيالئلاميذوكان31

لالي:لهمفقال32((0معقميا،"كل:لتسوغ

التلاميذفأخذ033داأنتمتعرفوتهلاآكلهطعام

.3-9:4رو!2:3اشق:22

.4:24لو؟6:4مر،13:57مترج:44

؟"يؤكلبماأحاجاءة"هل:يتساءلون

بقشبئةأعقلأن"طعامى:تسوغل!موقاك34

سصء-ء3،!

تعذ:تقولوناقا35+غتلهواتمتمازستلنيالذي

لكم:أقو،وأناالخصاد؟تجيةأشفرأربعيما

آبيضتكي!المحقوليإلىوآنظرواتطفعوا

يأخذالحاجمماهؤوها36.يلخصابوتضخت

"ءصصكل،

فيفزخالابدئيما.يلحيا؟ثقرافتجقغ،اجرته

واجأ:القو3وتضان37،الحاصدمغالراريخ

لتحضدواأرستلتكموأنا38تحضذ.وآخرتززغ

تجنونوأننمتجبآغيركم.فيهتيبتمماحقلأ

.أنعاييما"ثمزة

يالثفيال!ئايرتينمقكثيريهقآتن3

لي"ذكر:فقالتشمهذتالقرأةلأن،المدينة

السئامريونإتي!جاتفلفا04ا(0غحلحتماكل

يوشين.فأقاتم،جمنذهمبقيتمأنينهرجؤا

ستمعواجمنذمايهالمؤمنينعددكثيراوزاد41

،الآننؤين"تحن:للترأ؟وقالوا42،كلاته

أتهوغرفنابأنفسيناستمعناةلائنابل،يكلالجثلا

ح!2،

ص".العالممخلصهوبالحقيق!

طفلأبشنييسوع

7:ا-.1(8:ه-13،لوقا)مى

الجليل،إلىتسوعذقصتيوقين3"وتعذ

فييتبيكرامة"لا:قاكائذيهؤائةتع44

بهرخب،الخليلإلىوصملفلما!4وطيإ،".

كلص4?كل،

عيدفياورشليتمفيكانوألانهماهلها،

.العيد"ئذةغيئماكلفشاهدوأ،صالمصح

.23ة2ترخ45
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جعلحيث،الجليلقاناإلىأيضاوجاء6

ينزجلكفرناحوتمفيوكانخمراء.الماء

ستمغفلما47.قريف!أبنله،"القيلثحاشييما
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الآياترأيتمإذاإلاتؤمنونلا"أنتم

يااإنزذ:الرخلتهفقاك94والغجائت".

لهفقاك05((0ولديتموتأنقبل،سئدي

1(.حىأبنلث!"اذهث:تسوع

إلم!وذقمتتسوغيكلامصالزجلقآتن

لاقاة،الالريتيفيهؤوتيتما51.كفرناحوتم

امتى:لهمفعسأ052حيأبنه"يأنوأخبروةخدمه

الواجدةالئاعهفي،البايىخةأ:بواأجا،؟تعافى

الأس!فتذكر53."الحمىتركئه،"الظهربعد

((ءحي"ابنلث:تسوعفيهاقاكائتيالعئاعةأنها

تييإع!.أهلوجميعهؤتآكآ

بعدصنعها،يسوعآياتثاييةهذه

".الخليلإلىالهود"لةينقجيثيما

كسيخايشنييس!غ

إلىتسوغفضجذ،!لليهوبجميدوجا-

كل42د،

س،الغنمبالبقرلت،اورشليمآوفي2.اورشليتم

حاشيةمن.ااأ-:2رج:خمزاالماءجحلة46

انتيباس.هيرودسالملكخدمةفيكبيرصوظفةالملك

.اخ4:أمررج

إلسأعة:الأصلفيالظهر.بعدالراحدةالساعة:52

الابعة.

31.،14-15ت11:14،16أعقة53

11.:2قة54

وه
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تيتبالجبركالإيسفوتها،أروقيماخمسة!ابركة

لىصةس83-.

المرضى،ينتجماعةالاريرقإفيوكان.رالا

أينتطيرلين،ومفلوجينولمحرجالقعميالؤتين

تتر3!!انالرب2.ملإكلأن4الما-،تجرلخآ

ت!ببتيأئذيفكان.الماةويجركاليركهفيأحيائا

مرضيىأمم!ييئيثمفيالماءتحريكبعدالتزوليإلى

.*أصسابئو،

وثلاتينثمالطمققريف!رجلضاككان

ماةتهأنعر!ت،ئستلقئاقسوغرآكلفلفا6.ستة

نأ"أتريد:تهفقال،الحمالهذهعلىطويلة

ياأخا،ليإما:المريضىفأجابئ7؟"ئشفى

المالمابتحركجمندمااليرك!فيينزلني،سئدي

صصء

".غيريسحقنيإل!يهاالوصوكحاولثوكلتا

."وأمشييخراشتلثوآحيئ"ئثم:تسوعتهفقاك8

نراشتهوحقل،الحاليفيالرجلفتعافى9

وتشى.

المهوده3فقا01.الس!ببيومذللثوكان

للثتحلفلا،السببيوم"هذا:تعاقىلفذي

شئفاني"ائذيةفأجاتفم".دانراضتلثتحيئأن

:افسألوة3لما.وآمثييراصتلثإخيم:ليقاك

؟"وآمثيىيراشلثإحيئلكتاكائذيهؤ"تن

تسوغلأنهؤ،تنتعردثلاالرخلوكان13

.هناكالمحتئثمدصالجمعغنآبتغد

.6:4رج.الفصحعيدأنهببدوعيد:501

صرفييثمالىيقعحيوهوحذابيتأو:زاتا.بت:2

ال!بهة.هذهعلىالحديثةالحفرباتدذولقدأدرشلبم

ئر؟لا،4آءالعباييةءهذه.الم!تحرييتيتتظرون3:

القاالمحطوطا!جمعظعفي

إلىبالنسبةأيضارج.اح9:أرج.ال!وودت01

.13091نح؟21ة7؟ار:الآية
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فقاك،القيكلفيذيلثتعذتسوعوتمتة14

الخطيثيما،إلىتفذفلا4نعاقيحتالآن"أنت:ته

.لم(يابمسواتصاقييثلأ

بأنوأخبرفمالتهودإلىالرخلفذقحت5

التهيربفأخذ16شتفاه.ائذيهؤتسوغ

يوبمذللثيقجلكالطلأنه،يسوعتضطهدون

لأكلفييعتل"أبةلهم"تسوعففالأ7ال!حج!ت

ال!هوبستعيفآزداد018((يثلهأعقلوأنا،حيني

السمبب،ياف!ريعةئخاتقم!مغ7نةلأ،قئل!إلى

يالتإ.نفستهقساوى،أبوةاللةإنقاك

الإبنسلالة

:تسوعلهمفقالن91

لكم:أقوذالحق"الحق

جنلإ؟،ينشتيئاتعق!نأنالابنتقدزلا

تعمله.الآلمح!رأىماتعملبل

الابن.جمثقهتعقلالآبكلتعقلهفا

مماكلويرييماالابنئحعثفالآلب02

تعقل،

فتتخبون،أعظمهؤوس!ريإما

وئخب!يهم،المونىالآفيئفيئمفكا21

تشا".ضنجييالابنكذيلث

أحلأابنفسي!يدينلاوالآل!22

للابني،كلهاالاينونةجغل3لأ

كما،الابنالثاسيىجميعيمخلاحئى

الآلت.يقخدون

ائذيالآقييقخالا،الابنيتخالامن

أرس!قة.

.12:2دارج:92

لكم:أتوذالحقالحق24

أرستقنييمنويؤينليتسمعقن

الذئنونة،يحضرولا،الأبد"لةالحياةفلة

الحيا؟.إلم!الموبينآنتقللأنه

لكم:أقو4الحقالحق25

،الآنجاتببل،ساعةستتجيث

التإ،آبنيضوتالأموات"فيهايسمع

تحيا.إتييمايصفيقنكل

قصذزذاي!فيهؤالآلتأنفكا26

ا-ليا؟،

ذأي!فييكوذأنالابنأعطىفكذللث

الحياةبصذز

أيفاتدينأنوأعطاة

هذا.منتتعحبوالا28.الإنسالبآبنلأىنه

صوتةفيهايسمبئساعةستجية

القبويى،فيائذينجحجع

".و92.ص
الضالحابغملواالذينجمنهاليحرح

الحيا؟،إلىويقومون

إلىتقومونالسم!ئابغملواواتذين

الذينوتيماء.

جمندي-.ينشيئاأعقلأنأقلإرلاأنا"3

وحكي،أحكمالألبينأسقعفكا

ذبعا

ائذيمشثةبل،سشيئتيأطل!لالأني

أرستقني.

شهاذتيلكاتت،يتفسيأشقذتوكن!ت31

باطقة.
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لي،تشقذغيريولكن32

صححيخة.شهادتهلمأنأعردتوأنا

،يوحئا،إلىرسفىأرستلتم

للحق.فشمهذيوحئا

إذ!الؤ،شهادةعلىأعتمالا"3

يخلاجمكم.هذاأتوذولكتي

ساطعا،منيراسيراجايوحئاكان35

لي36؟.ب!ويىقئرةتبتهسجواأنقرضيتم

يوحئا:شهاد؟ينأعظئمشهاذة

أعقتها،أنالآل!أعطافياتتيأعماليلي

أعقفهااتتىالأعماذوهلإ؟

أرستقني.الآتبأنليتثقاتفحصهاهيئ

لميما.تشقذهؤأرس!قنياتذيوالآلث37

رأيتيمولا،قبلينضوتةستمغئمما

وجقه،

فيكم،تثحتلاوكلامه

أرمقة.بائذيئؤينونلالأنكم

ررص-93ء.
الفقذستة،الكتتمحصون

الأبدئة،الحياةفيهالكمأنحاسبين

لي*،تشمقاممن

يتكونإليتجيثواأنتريدونلاولكنكم"4

الجاة"لكم

،الئاسجمندينضجذأأطئثلاأنا41

ص?5ص"!صصلأسص24
الت!مححةانفعرفتعرلتكمني

،91-1027ر!.المعمدانيوخاةأكييوخا.33:

22-03.؟3

ح.45؟!ر!ة93

26--27.:31تثق:يثكوكممومى:45

أسفارفيأي؟عنيموسىأخبر!18:15ئثق:46

ا!مسة.الشريعة

914و6

فلويكم.فيلهامحللا

قبلتموني.فا،أبيبآسيمصحئعت43

تقحلحموة.تفم!يهبآسمكيرتيولوجابهم

القجدتطفبوندمتمماتؤجمنونكي!

بعفي،مقبعضكم

لاالواحداللهينهؤائذيوالمجا

قطئبوتة؟

ءير-م!
الالب،إلىأشكوكمانينظنوالا4ه

تثحكوكم-:منفلكم

رجاءكم.نيإوضحغتمائذفيموسى

-كلصةص-كل-ء،46-!

لضدقتموني،موسىتصد!ودكنتملو

.!عتيفأختركتتلأئه

كتحه،ماتصا!نلاكنتماذا47
..وء

؟"كلاميئصذئونفكي!

رجلآلافخمسةيطعميسوع

لوقا03-6،44:مرض13-21،ة14)متى

.أ-17(ت9

بحير"وهؤ!الجليلىتحرتسوععترثئم6

رأوالأنفم،كبيرخمهوزفت!بعه2"،طبرية

الجتلالىقسوعفصيذ03القرضىشماءفيآيايإ

جمياآقترلتوكان4تلاميذ؟.مغوجتصى

فرأىعيني!تح!وع!فرغال!هود.عنذالمضحص

أين"ين:لميلبسنفقاكإتييما،مقيقةالحموغ

الجليلبحرحمي.طبريةبحيرةأوالجليل!كر:601

علىالواقعة23(ة6)رجطبريةعدبةبسببطبريةبح!ة

يميزلا.جنيارت!صةةأيضحاواحمه.الغربشاطه

كببروطتومجيرةمجربينالعبرايون

مئكبيرةكمبةيحنويهذاكل23-26(.7:مل)ا

الماء.
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لئجرئتهذاقاك6؟"لئطجتفمالخبرتشصتريما

ءيردر

ستعقل.مماتعردثكانتسوغلان،فلبحم!

بمثتيخبزاآشترينا)اتو.ميلث!سفأجاته

علجمنهمالواحاتحصلأن!ىتما،ديناره

وهؤ،تلاميذهأحاتهوقاك08((ضغيرةيهسغ

ضبيئ9"فنا:ئطرع!صيمعاناخوأنذراوس

هاولكن،وستمكتالإشتعيمينأريخقيماخمسهمعه

:يسوعفقال01؟"الحعص،هذالمئلنفعها

كثيرغشثفناكوكانالئاسىا(."أقجدوا

آلادت.خم!تةنحؤالرجاليعذدوكان.فقغدوا

وزغئم،وشكرالأريخقةتسوع"فأخذ

فعلوهكذا.أرادوامابمقدايىالحاصرينعلى

ةلتلاميذهتال،ش!يعوااصفلفا2.بال!محمكتيني

منهاتضيعكلااليهسترينقضلما)إجمعوا

ينقفةعشثرةآثنتيوملاوافحمعوها13شي:".

أرجم!ينالآكلينغزتضقتاثتياليهممتر

الخصتإ.الث!عير

صتقهااتتيالآيةهذ؟الئاش(أىفلما14

إلىالاصيىالتبيهؤهذا،"بالحقيقإ:قالوايسوغ

تستجاونأنهمتسوعوعرت15ي!إصالعالم

وزتجغعنهمفآبتعذ-ضلكا،وتجغيهلآخيطايه

الجتل.إلىوحدة

الماءعلىيمث!يسوع

6؟45-52!مرقى،1:22-27،)متى

تحرإلىنلاميذةنرك،المساةجاةولما16

إلىبهوعترواقايىبافريهبوا17.الجليل

.تسوغتلخقفمأنقبلالفيلوأظتتم.كفرناحوتم

.خ6:37مررج؟دبنار!7

.44-4:42كل2ق:9

البحر.قهابخ،ثتديذةعاصحقةوهبت18

رأوا،أزبعةأوأم!يالثلاثةقطعواوتعلاما91

.فخافواالبحرعلىماشئاالقايىلبينتدنوت!حوغ

وأرادوا21"!تخافوالاهؤ"أناتلفبمفقاك.

قيالقايىل!فوضل،القارلبإلىيصجدوهأن

تقضدوتها.كانواالتيالأرضيإلىالحالي

يسولحيطلبونالناس

علىتميئائذيالخمعتذكر،الغلإوفي22

وأن،هناككانواحداقايىباأنالآخرالشئاهمز

ذق!تبلتلاميذ؟،مغإتييماصجدممايسوغ

القوارلبتعف!أنإلأ23.وحذهمالتلاميذ

ينالقريبالشئاطئيإلىطبرئة*ينجا-ب

شكرأنتعذالخبزفبهأكلواائذيالموصعص

كانمماتصموغصأنالخمغرأىفلفا2لحالرب!.

إلىوذقبواالقوايىدتريهبواتلاميذةولاهناك

غنه.تبخثونهاناحوتمكفر

الحياةخبزيسوع

ته:قالواالآخرالشتاطيئعلىوتجذوةفلفا2

؟"ئغقميافنا،إلىوضفت!متى

أقو،الحقالحق)ا:تصوعفأجابهم26

الآياب،رأيتملأنكملاتطلبونيأنتم:لكم

تعملوالا27.وشثبعخمالخبزأكلتملأنكمبل

للحيا؟الباقيللقوتآعملوابل،الفانييلقوب

الإنساني،آبنلكميه!هالقوتهذا.الأبلإية

((.يخثمهخئمهالآد!اللهلأن

؟"القهيرياهمانعمل"كيفةلهتالوا8

ماهذا:أرستقهيضنئؤينوا"أن:فأجاتفم93

.خاآرخ:يةطبر:23



151يوحنا6

".اللةئريذه

يلث!نؤجمنحئىآية"أيىنا:لهفقالوا

القنأكلوا2وناآبا31؟تعسملأنأنتتقدرماذا

اأعطاهم.اليهظدبفيجاتكماالبرييما،في

:تسوعفأجاتهم033((!ليأكلوا2الس!صاينخبرا

موسئأعطاكمما:لكمأقوذالحق"الحق

الخبريعطيكموحدهأبالسمماء.ينالخبز"

ائذيهؤالت!خبرلأن33ال!ماء.ينالخقيقيئ

أ.الحياةالعاتتموئعطي2الحئماينتنزذ

ينحيؤكلأعطنا،ستا"يا:لهقالوا34

:يسوعلهمفقاك!3الخبزا(.هذا

الحيا؟.خبزهؤأنالا

،تجوعلاإلىجاتقن

أبذا.يعطتننلابيآمنوتن

".تؤيخونولاتروني:لكمقلتلكئي36

إلى،تجىلمليالآل!وهبهت!37

-خررو،ى

عني.أبيدهلااليجاعوقن

دءلم.س

اريدهمالاعملالس!ماءمقنزلث38!ا

أنا،

أرستقني.ائذيئريذةمابل

أرس!لنيائذيئريذةوما3

لي،وهتفميمنأخذاأخترلاأنهؤ

مم!د،34

الايخر.صاليومفيكلهماقيمهمبل

أيما:ئريذةماوهذا

الحياةناكيهوآمنالابنرأىقنكلإن

24.:78مز؟16:4،15خررجة93

هوموصىيكنلمةأيالخبز.مرسىأعطاكمما32:

يكئلمموسىأعطاكمماأر:،الخبزأعطاكمالذى

الخبز.

الأبد!لةت

كللم،ء

.1(الاخرصاليومفياقيمهوانا

"أنا:قاللائهيسوععلىاليهودفتذمر41

)أتا:وتالوا42،ال!ماء"يننرذاثذيالخبز

،وام!4!أباةتعر!تتحنيوس!؟أبنتسو!اهؤ

الس!ماء؟"يننركإنهالآنتقولافكي!

:يسوعفأجابهم43

تينكئم.فيمالنذئروا"لا

إليئيجيةأحل!ينمما44

أرستقنى،اتذيالألثآجتذتةاذاإلأ

ءكل-،ء
الايخر.اليومفياقيمهوانا

صصثص!هلمبرصا

الله،ئلاميذكلهموب!ونود

.الأنبيا"كتس!كما

،هإليجاءينهوتغلتمالآلبستيئ!ن

الآل!رأىاأحاانلا46

الله:جمندينجاءمنإلأ

الآقي.رأىائذيهؤ

لكم:أقو4الحقالحق17

آلائلإةبي+ثفتهألحياآتييقن

الحيا؟.خبرهؤأنا4

،وماتواالبرىلةيالمنأكلواآبا"ونا94

ينالئافيذالخبزهذايأكلتنليهن05

تموث.لا2السئما

يننرذاتذيالحىالخبزهؤأنا51

ال!ئماء.

.92؟02ق:36

13:155ت،3؟6مرق:وأمهأباه:2،

.22ت4لو

.54:13ايقر!:45



يوحثا1526

الأتدت.إلىتحياالخبزهذاأكلقن

لى!وو
تجسدي،هؤاعطييماالذيوالخبز

.ص"العالمحيا؟أجلمقأبذله

"كيص:لواشاةوالتهوبتينحدالاووغ52

؟"ينأكلهجحتدةيعطيناأنالرجكهذالقدز

تتسوغلفمفقالط5

لكم!ألمحو3ا-لقالحق)1

ولاالإنسانيآبنجحمذتأكلوذلاكنئمإن

دمه،شثزبون

.الحياةفيكمتكونفتن

.صصصأصءه5،5
.دميوشربتجستديكلمنولكن

الأنجدئةتالحيا-فله

وو!ء

الآيخر.اليومفياقيمهوانا

الحاقيقي،ا(!وثهؤتجستدي03

الحقيقيئ.المثئرالثهؤودمي

ذميوضرلتجصديأكلمن

فيإ.أناوأثضت،فيئهويثمست

أرشتقنيثاثذتيالحيئ!الآلبأحياأناوكما

جتمتدي.يأكلقنبيتحيافكذللث

الم!ئماء،ين3الثافيالخبزهوهذا58

ماتوا.ئئمآباركمأكقةائذيالقنلا

الأبد((.إلىيحياا(خيرهذاأكلفن

مجقعفيوهؤالكلاتمهذاتسوع9!قاك

كفرناحوم.

الأبلىيةالحياةكلام

ستجعوة:لقاتلاميذ؟ينكثير.آفقاك

.اا9-:اأعق؟62

اللهابنالميحأنت:المخطوطاتبعفىقورد:96

و7

؟"يسمعهأنييطيقمن،ضدبكلام"هذا

فقاك،تتذترونتلاميذةأنيخسوعوعرف6

لوفكيص62هذا؟!*مي"أتسو2كئم:لهم

منكانجثإلىتصغاالإثسانيآبنرأيئه!

الجستدوأفاةيحيياتذيهوالروح63!قثلكا

رو!هؤيهكلم!سماثذيوالكلام!.جمنةتفرفلا

يؤيون"..قاكلامنفيكم64ءوليهن!وحياة

ائذينبنا(سبدءفنذتعرلثكاذلأئه4هذاتسوغ

قاك:ثئم65.س!سقمهائذيوقنيهئؤينونلا

بيعقبماإلاإكأحذ2تجيلا:لكمقل!ت)أوإطذا

ا(-الآلبين

ينكثيرالئاعيمايللثمقغنهفتخلى66

تسوعفقاك067مصاحتيهع!وآتقطعواتلاميذ؟

نأتريدونأما،"وأنتم:غشئرالاثتييلئلاميذ

:بطرسسيمعان"فأجابئرو68؟"جمثلهمتتركوفي

الأبلإئيماالحياهوكلام،ستبماياتذقمبقن"إلى

ألم!ائئنليمجيرنجنالحط%مئالجين96؟عندك

لا.الت!!فدوس!

أنتم،أختزدكم"أما.يسهعلهمفقال07

إ"ثحيطانمنكماوإحا(ممينعش!ر؟الاثني

أسخريوط،سيمعانبنيهوذابذللثوعى71

الاثتيأحاأئهكلمع،ستمتمهائديوهؤ

عمثتر.

واخوتهيسوع

وما4الجليلفيذيلثتعذتسوعوساز7

.9:25لو،8:92مر،16:16تق.الحيئ

.ه:2،21،18ت13رج:71



يوحنا

كانواالتهوذ+لأن،التهوديهفيتسيرأنشاة

جمنذالمظاذجمياآقترلتولفا02تقئلوةأنيريدون

هء4روكل

المكانهذا"اترك:إخوتهلهتاك،التهوب"

التلاميذيرىحتىال!هودييمابخلادإلىوأذهحث

أرافىإذاالجفيةفييححلأحدفلا4،أعمالث

هذ؟تحملدستومماالئاس!.يعرفهأن

وكان5.س"للعالمنفس!كفاعظهير،الأعماك

به.يؤيخونلاأنفم!مهمإخوته

وأئا.تعأوتتيجاء"ما:تسوعلهمنقاك6

لاأنتم7.ؤقتكمحيغكلفيفالؤقتأنتمكل،

علىأشقالأنييجضنيولكنه،العات!ايبجضحم

لافأنا،العيدإلىأنتمإضغدوا8.أعماييمافسا؟

تعا".جاتمماؤقتيلأن،العيدهذاإلىأصغا

الجليل.فاوتميئهذالهمتاك9

المظالعيلىفيبسوع

ضيذالعيد،إلىإخوتهضيذولفا01

السهودفكان".العلان!ةفيلاالجفمهفيتعدهم

هؤ؟"اأين:ويم!ألونالعيد"فيغنهيبحثون

"هو؟بعفسهمفقال،عليهالناسىوتهامح!ى12

يضللهؤ،"لا:آخرونوقاك.((صايحزجل

خوفا.تجهازاأحاكنهتحدتوما13."الشدبئ

العيلإ،أثاممنتض!وفي49.التهوبرؤساءين

أسفتعخب05يعلموأخذالهيكلإلىيسوعصعد

.أح9:أربئ:اليرد7010

مجنفلونكاملأ.أشوغايمتذجهوديعبد!المظالعيد:2

بنىإدامةفتذكرونالحصاد(عيد)يوافقالخريففيبه

الخيامغتتقيمالعائلاتكانت.البريةفياسرأئيك

حج.مركرأورشليمفتمبح،العبدخلال

13.ة16تث34-36؟ة23لارج

ح.2ر!آالعيد:!91

153

المقذستة،الئهئتتعردت"كي!:وقالواالتهود

تعليمي"ما:تسهعفأجا!هم16؟""شلتموما

إذا17.أرستقنيائذيعندينبل،جمنديين

هذاقلعرلت،التإبقشيئيماتعضلأنأحاأرإذ

جمندي.ينأتكثمأئيأوالدهجمنل!ينالتعليم

لتفسيإ،المجدتطل!بعنلإ؟ينيتكلمفائذي18

فهو،أرسحلهيفذيالمجذيطلمبمنولكن

موسىأعطاكمأما91فيإ-غش!لاصادق!

تريدونلماذا.حهاتحقليخك!اأخذولا؟ال!ثئريعة

تقتلويا؟"أن

،شتيطانفيلث"أنت:الحموغفأجاتب02

"ما:تسوعفقاك21؟((تقتقلثأنيريافقن

كلكم،فتقخبتما،واحاغملأإلأغملت

منالحتانكلكانوما،بالجنالبموسىأقركم

الإنح!انتختنونفأخذتم2،الآباينبلموسى

يوتمالإنسانتختنونكنئمفإذا023*الئببيوتم

فكي!ثموسىشريةتخإلفوايئلأالحصضت

يومبأكضل!إنسائاشفيمتلأتيعقىتغضبون

بلالطاحير،علىتح!سموالا24؟السئبب!

!ا".بالغدليأحكموا

؟،المسيحهويسوعهل

هذا"أتا:اورشليتمأهاليبعفىفقاك-2

يتكلمهوها26؟تقتلوةأنيريدونأذياهؤ

حريخا..تعموماالمقدسةاليهبيعرفكيف:15

القراءةعناصرتعلمونكانوا.تعمو!ايمرفكيف

ومعقميالكتبةيدعلىايوراةكتمنانطلافاوالكتابة

.2:47لو!13:54متق.الثريعة

.12:3لا؟-13ا.:17تكرج:22

8-9.تهرجة23

.11:4اش؟911:15لاق:24



يوحنا1547

الرؤسالمأقتنعفهل.ضتيئالهيقولونولاجهارا

هذاجاءأينينتعرفهليهثنا27؟القسيحأ"نه

حينأخايعرلتفلا،الضسيحوأما.الزجل

جاء".أينينتجية

فييعلموهوصوييمابأعلتسوعفقاك28

أنا،أينينوتعرفونتعرفوني"أنئم:القيكل

هؤأرس!قنيائذيذاك.جمنديينئخامالكثي

فأعرفه،أناوأما92.تعروتهلاوأنتم،حق

أرمتقني".ائذيوهؤ،جئتجمند؟ينلأتي

ياأأحاتافا،ئص!يكوةأنبرفأرادوا03

ولكن31تعد.جاءثماساغتهلأن+عقييما،

"أتعقل:وقالوايهآمنواالخمعصينكثيرين

عيلجمم!اأكثر2يجيحينالآيابينالمسيح

؟"الرخلهذا

ءسء"صص?

تتهاتسونالناعنانالفريسيونوس!مع32

وزؤساةفمفأرسلوا،تسوغعلىالأموريهذ؟

تسوع:فقاك33.ليمسيكوةخرممئاالكهتةض

اتذيإلىأمضيئم،قليلأؤقئاتعكم"سأبقى

وخيث،تجدونيقلاستتطفبوني34أر!تقني.

تجيئوا".أنأنتمتقلإرونلاأناأكول!

أين"إلى:بينفممافياليهودفقال

إلىأيذقث؟تجذةأنتقلإزفلا،هذابذضث

؟"اليونانئينيئقفتمالبونانئبنتبنالف!ثشبنالتهوب

تجاوفي،ولاستطفبوفيقولإ:تعنىما36

تجيئوا؟"أنأنئمتقلإرونلاأناأكونلموحيث

الوردلا،الهودوغبرالوثنيونم.اليونانيين:35

فلطين.خارحالعائون

36+:23لارج:ايامهأعظمة37

.18:4أم؟14:8زك؟أ:7،حزق:37-38

حبمماءأنمار7

و!هـالعيدينيومآخرفيتسوضاووقص

غطث!"إن:صوييمابأعلىفقاك،أئاييماأعطم

بي،آمنوتق038وللتشرلتإليفلتجى،أحا

مما2أنهارضدر؟ينتفيفى،اليهتال!تاككحا

ستينالهائذيالروخيكلاي!وعنى93".!هحي

،الآنحتىاعطيئالرفىوحكانفا،يهمنونالئؤ

بعا.تمخدماتموعلأن

يسوعفيالرأيانقسابم

يسوعةكلامسحمعوايمنكثيرونفقال.

غيرهم:وقاك41((0النبيهوهذا"بالحقيق!

!أمق:آخرونوقاذ،!التسيحهؤ"هذ)

إن"أليهتال!قاكأقا42؟"القسيح2تجيالجليل

لحتمبيتوين،داوذتسلجمنتجيةالقسيغ

فيإ.الئاصيرأفيفآنقتتم43داود!؟"مدينيما

تذاأخذتدفا،ئمع!حكوةأنتعضمفموأراد44

عقييما.

الكهتيمارؤساءإلىالحرش5"ورتجغ

حثتئمما"لماذا:2هوصلهمفقاك،والقريح!يين

ينإنساذتكلتم"مما:الحرسفأجالت46؟"يه

لهم7"فقادإ"الرجلهذاجمثلتبل

أرأيتم48أيضا؟أنتيم"أخدحكم:القريس!ون

أئا94؟بهآمنالقريسيبنأير9ؤساالرينواحدا

ال!ث!ريعة،تجهلونائذينالثاميىينالعامةقو+ء

."ملعونونفهم

منرليثرب،إليفليجيءأحدعطث!ان:بديلةتراءة

المؤمن.علىالنصنيطبقوهكذاد.آمن

46.:أ"52آق:41

.9تكطه؟12ة2!7رجداود.مدينة:42



يوخا7له"،ص!زلولآلم!ى

الفريس!ين،ينوكان،نيقوديموسفقال05

51"أتحكم:شموغ"إلىقئلاجاةاتذيوهؤ

ماونعرلتتسمغةأنقبلأحل!علىشريعئنا

ينأيضاأندت"أتكونو:فأجابوة52؟"!قغل

ينتظقرتييلاأنتجذقئشى؟الجليل

منهبمالىواحديهلآنص!رفطثبم53أأ""الجليل

بشه.

ارائيةالمرأة

الريتولط".جتلإلىفخرختسوغأما8

إلييمافأقتل،القيكلإلىزتجعالقجروجمنذ2

رجاءة3.يعلمهمواخذفحقسى.كلهال!ث!دب

تعف!أمسسكهابآمرأ؟والقريسيونال!ث!ريعيمامعفمو

ؤشطفيتأوقفوها،تزني!هيئالئاس

أدمتكوا،ئغفئم"يا:تهوقالوا4،الحاضرين

شتربعي!فيأوصىوموسى05الزلىفىالقرأةهذ؟

فينواوكا6!؟!أنتتقولفاذا،يفاأمتابرخمص

لتتهموة.إحراجهيحاولونذيلث

الأرضيى.فيبإصصجيمايكئبتسوغفآنحت!نى

وقالرأس!هرغ،الس!ؤاليفيعقييماألح!وافلما7

قليزيها،خطيئةبلاينكمكان"قن:لهم

الأرضيى.فييكضبئانئةوآنحنى08"حخمبأؤلي

ضمايرهمأخذث،الكلاتمهذاستمعوافلما9

وكيارهم،واحدتعذواحدافخرجوا،تبكتهم

3:ا-55.2:رخ

16.:اصاق95:

.46؟41،1آق:52

الفدبمةالمخطوطاتفى.اا8:-53ة7نجدلا53:

المخطرطاتبجفييوإبلإنيمهالريانيةالزجماتلق

الإنج!لخهايةنياييقطعهذاتجعل

155و8

فيوالمرأةوحذةتسوعوتمي،ضغايىهمقبل

هم،"أين:لهاءوقاكتسوعفخقسى001مكايها

منفم؟"أحذعقيلضحكتمأقاآمرأة؟يا

:تسوعلهافقال"!سئدييا،"لا:فأجاتت!ا

تعذتخطئيولاإذقبي.عتيلثأحكئملالاوأنا

نما*أا(الآن

لمالعاف!ايسوع

لهم:فقال،مخاط!يتهمإلىتسوعوعاد2

فييمثيلايتتغنيقن8.صالعالمنور"أنا

".الحياهنورتهيكونبل،الطلامص

تشهذ"أنت:القريسيونتهفقال13

تهمفأجا1".ااطتةبادتلثفثتها،لتف!يلث

شهادتيولكن،يتفسيأشقاأنا،ء"نعم:تسوغ

أينوإلىجثتأينمنأعرلتلأني،ص!حيحه

ولاحئتأينينتعرفونفلا،أنتمأما.أذهعب

بمقاييسيىتحكمونأنتثم15.أذه!بأينإلى

وإذا16أحلإ.علىأحكئملاوأناالبشتر،

أحكئملالأتيضحيغفخكي،حكث

وفي17.أرستقنيائذيوالآلثأنابل،ؤحدي

-:صحيحةشاهدينشهادةأنشريعتكم

تشقاأرستقنيائذيوالآلث،يتفسيأشقافأنا18

أنتم":فأجابهم"؟أبوك"أين:تهفقالوا91

تعرفتمغرفتمونيوتو.أبيتعرفونولاتعرفونيلا

.اح:91مررج:الزيتونجل:801

.2224-:23ث،02:01لارج:5

؟5:14مت"94:6اشق:العالمنور:12

.ه؟9يو

؟17:6نثق؟91:15تثرج:17

.35:03عد
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".ابي

يوحنا8

ينكثيريهآمن،الكلامهذاقالنولفا03

صندوقيجمنذالكلامهذايسوعقاد02

أمسكهفا،القيكلفييغفملاوهؤدالثبرعاب

تعا.جاءتماساعتهلأنأحا

الي!دينذريسوع

ذاهث"أنا:تسويخلفمقاكئتم21

أناوحيث.تموتونخطيثيكموفي،وستطلبوني

فقال22تجيئوا".أنأنتمتقدرونلاذإهب

خيثةقاكلأنة،نفستةستقتل"تعفة؟التهود

تجيئوا".أنأنتمتقدرونلاذاهبأنا

أناأما،أسقلمين"أنتم:لهموقاك23

مينأناوما،صالعاتمهذاينأنتم.قوقتميئ

فيستحوتون:لكمقئتلذيلث24.صالعاتمهذا

إذا،خطاياكمفيستتموتون،تغم-خطاياكم

!و،".أناأتيتؤمنونلاكنتم

تسوع:نقاك؟"أنت"قنته.:فقالوا2

كئيرةأشياةجمندي26التدء.ين"أخبرتكم

عقيكم.بهااح!سئمكيرةوأشياة،فيكمأقوئها

أقولهستمغتهوما،صابقأرستلنيائذيليهن

،الآبكنيحذثهمأنهفهموافا27يلعالمص".

عرفتم*الإنعالطآبنرفعتم"متى:ل!مفقال28

ولأجمنديميئشيأأعمللاوأني،هؤأناأئي

ائذيوالإل!93الآل!.غلتنيماإلاأتو3

كلقيلأتي،ؤحديتركنيوماتيهؤأرشقني

يرضييما".ماأعقلحيؤ

؟41-12:43صرج.اتبرعا!!ندوقت02

.-4ا:21لو

ا.11-ه:3خرقهوتأنا؟،2

الئاسي.

يحزكم3الحق

الحهود:ينبهآمنوايلذينتسوعفقاذأ

الخقيقهفيجمرتم،كلاميفيتتئم"إذا

."يحرركموالحق،الحقتعرفون32:تلاميذي

كناوما،ولإبراهيتمذق!ئةتحن":تهقالوا33

ستصيرون:لناتقولفكيص!لأحدغبيذايوئا

أقو4الحق"الحقةتسوعفأجاتهم34أحرازا؟أ

والعبذ35،للخطيثةعبلأاكانيخطامن:لكم

إلىيقيمالابنتل،ءالأبدإلىاتجيبلنييقيملا

بالحقممهصرتبما،الابنكمحرفإذا36.الأبد

إبراهيتم.ذنتةأثكمأص!تأنا37أحراذا.

لهقحللاكلاميلأن،قثليتريدونولكئكم

وأنتم،أبجمندرأيتبماأتكلمأنا38.فيكم

".أبيكممقسمغتميماثعملو

فأجاتهم((.إبراهيمهؤ"أبونا:لهفقالوا

أعماكتغجلتم،ابراهيتمأبناة))توكنئم:تسوغ

أنا،قثليتريدونالأن."وليهنكم.،إبراهيتم

وهذا،التإينستمعتهكمابالحقكقمكمائذي

أعماكتعملونأنتم41.إبراهيمعملهماالعمل

ولنا،فينىأولادتحن"ما:تهقالوا."أبيكم

"إاللههوواحدأل!

أباكماللهكان"تو:تسوعلهبمفقال42

جمنل!منوجئحتخرجتلأني.لأحستموفي

.3:14ق:الإنانابن:28

.8ة3لو،9؟3تق:إبراهيمذرية:33

8-91.ة11عبق93:
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ائذيهؤبل،ذاتييلقاءينجئحتوماالتإ،

لكم؟أقولهماتفقهونلايماذا43.أرستقني

كلامي.إلىتستمعواأنلمخيقونلالألكم

تتيعواأنوتريدون،إبليس!أبيكمأولادفأنتم44

قاتلأ.التدءمقكاناتذيهذا،أببكمرغبات

وهويخيما.حقلالأن،الحقعلىتتتما

وأبوكذال!لاته،طبييمافيوالكذل!،يكذل!

أقو4لأئيتصاقونيفلا،أناأفا45.الكذلب

علىئثيتأنتقدزجمثكمفمن46.الحق

لافيماذا،الحقأقو3لمختوإذاخطيثة؟

التإ.كلاتمسحمغاتيينكانمن47؟تصاقوني

تسقعون".لالذيلثالتإ،جمنأنتموما

4.وابراهيمبسو!ما

إذاضوالبعلىتحن"أماةالتهوذفقاك

فأجاتهم94؟"شتيطانوفيلث!ساجمر!نإطثفلنا

أبي،اشجاولكتي،فيشيطان؟لا:شسوع

فناك.ليتجذاأطلبلاأنا005تخقرونيوأنئم

أقو3الحقالحق51.وتحكئمليتطثبهتن

أبذا".الموتترىلايكلاميغيئتن:لكم

فيلثأنتاكذناالآنلا:التهودتهفقاك52

لكنلث،ماتواوالأنبيالمماتإبراهيمشميطانا.

أبدا.الموتتذوقلايكلاميكيئتن:تقو4

اتذيإبراهييمأيناينأعطتمأنمفأتكونر53

تحسضبفعنماتوا،أيضا4والأنبيامات؟

نفتلث؟"

.خ01:5مت!9ة4رج!سامري:48

كيفةالمخطوطاتبعضني؟ابراهيمرأيتيهف57:

إبراهيم.رآك

نف!ي،مخدت"توةتسوعفأجابهم54

يضحدفي.ائذيهؤأبيباطلأ.تجديلكان

تعرفوته،لاألتم055إلهناإنهنقولونائذيوهؤ

كشت،أعرفهلاإئيقفصتإذافأعرفه!.أناأما

يكلايه.وأعقلأعرفةولكئني.كادئايثلكم

تومي،يرىأنإبراهيمأبوكمتثوقكسم

."وآبتقيئآةفر

إبراهيتم*زأيت"كي!:المهودتهقاك57

:قسوعفأجابهيم58تعا؟"الخمسينبقغ!توما

إبراهيميكونأنقبل:لكمأقولالحق"الحق

."!كائنأنا

عنهعفآخمى،ت!رجموةحجافأخذوا9

القيبهلت.ينوخر!

الأعمىيش!يسوع

منذأعمىرأيالطريتي-،فيهووتيتما9

قن،مغفم"يا:تلامإةفسأته2.قوللإ؟

فىللاحئى،والداةأمالرخلأهذاأخطأ؟

؟ه"أعمى

ولاأخطاالرخلهذاإلا:تسوعفأجمالت3

الت!فدرةتظهرحتىأعمىفىلدولكئة.والداة

نأ،النهارداتممماعقينا،4لمحييما.تعملوهيئ

لاالفيلجاءفتى.أرم!قنياتذيأعماؤتعمل

دمتما،لمصالعانورناأ05تعقلأنأخاتفدر

.""صالعاتمفي

58-رجا؟ا-3.

ح.38:ارجةوأب.ه:25خررج90:2

.أح2ت8رج:5
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ينوجتل،الئرالبفيوتقمقهذاقاك6

وقاك7الأعمىغيتيعلىووضعهطناريمإ"

)أيستلواتم!"يرك!فيوأغت!مل"إذقث:ته

فأبق!ر.،وآغتمتلفذقت.(الزسول

ينشحاداعرفوةوائذينالجيرانفتساء83

؟"يتستعطيتقعاكاناتذيهؤ"أتا:قبل

:آخرونوقاكهؤ"."هذا:غيرهموتاك

تقو4؟تف!س!هالرخلوكان((.يثبههبل"لا،

آنقتحت"كيص:تهفقالوا01إ"هؤ"أنا

تجسوعآسمةائذي"هذا:أ؟فأجالتغيناك؟"

اذقث:لمطوقاككيتيئعلىووضعهطيناجتل

وآغت!تلث،فذقبث.ستلواتمبركيمافيوأغتل

"لاةتاكهؤ؟""أين:لهفقالوا012!افأبصرلت

."أعرلث

إلىأعمىكاناتذيالرخلافأخذوا3

تسوعفيهجتلائذياليوموكان14،القريسسن

5؟فسأك.ستبخيوتمالأعمىكيتيوفتغالطين

.صصص!اقي

فاجاتهم:ابضر،كي!الرجلالفريسيون

فلما،كيىعلىطيتاالرجلذاك"وضعغ

القريس!يين:تحضنفقاك016"أبضرثغستتفما

ئراعيلالائةالئإ،ينالرخلهذاإمما

زجلتقدر"كي!:آخرونوقاذ".السصبت

فوقغالآياب؟"هذ؟يثلتعقلأنخماطى

بيتفم.الجلات

إىنهلمتقو،"أنحت:للأعمىأيفاوقالوا17

إ"تكلدا:فأجالتفيإ؟"رأيلتفا،عينيلثفتغ

كانالرخلأر"التهوذضانافا8هـاة
ا(-0ليي

23.:8مرق:ريقهمنوجبل:6

أورشلبم.أصارداخلتقع:صلوامبركة7:

وسألوفما:91والذييمافأستدغوا،فأبضرأعمى

تقولالز؟كماأعمىولدائذيأبنكماهوأهذا)ا

؟"الآنيبص!رفكيف

هذ)أنتعرلت"تحن:والداةفأجالت.

يبعركي!أما21.أعمىولدوأنهآبننا،

غيتييما.فتغقنتعرلتولا،تعقمفلا،الآن

عيئبقغلائه،تف!يهغنيجيبكموهؤإسألوة

ينيخويخهماهذاوالداة3تا22الرشلإ،0

ينتطردواأنعلىآلققواهوصءلأن،ال!هود

القسيغءهؤتسوغبأنتعتردثقنكلالقجمعص

!ينبقغلأئه"إسألوة:والداةتاكفلذيلث23

.الرشلإ"

ءص؟صء24

كانالذيالرجلفذغواالفريسيونوعاد

نأتعردتنحن!الله)اتجل!:لهوقالواأعمى

لا"أنا:فأجالت25خاطىاا.الرجلهذا

أثيأصهـتولكتي،خاطئاكانإنأعردت

"ماذا:تهفقالوا026ابصر((والآنأعمىكنت

أجاتهم:27؟"غيتيلثفتغكيص؟تلثغيئ

نأتريدونفلماذا،لي!تيغتمومالكم"قلت

تصيرواأنأيضاأنتمتريدونأ؟ثايئةمرةتصتعوا

أذتلا:تهوقالوافش!نفوة28تلاميذ؟؟"ين

نحن92.موسىفتلاميذنحنأفما،يلميذة

ءص.صس!اءثلمص

نعرففلاهذااتا،موسىكلتمالقةاننعرف

هؤ".أينين

تفتحكي!داغخبا:الرخلفأجاتهم03

نأنعتمتحن31!هؤأينينتعرفونولاغيتي

يخافهلمنبل،للخاطئينيسخجيعبلاادته

ح.8:6اش؟هـ2ة25مل2رج
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نأيوئاأخاستيئوها32.!يقشيثيهوتعقل

هذاأنولولا33.أعمىقولودغيتيفتغإنسانا

شتيئا".يعضلأنقدرلماالتإ،ينالرجل

فيمولودكللثوأنت"أتعلمنا:لهفقالوا34

الضجمعص.ينوطردوة؟"الخطيئيما

لهفقال،-طردوةألهميصوعفع!مع35

؟"الانسانبأبنأنت"أتزينةتقهعدما

"..---!--ص!حصيحث

!!ب!فاومن،سيدييا،هؤ"وقن:اجال!36

أئذيوهؤ،رأيته"أست:تسوعتهنقاك37

"إسئدييا،"آمنث:قاك38إ"ئكلفك

لهو.وسج!ذ

العالمهذاإلى"حئت؟تسوعفقاك93

يبعرون،لااثذينيبضرحتى،يلاينوته

تعفىف!حمغه"4((.يبصرائذينويحمى

"أعميان:تهفقالوا،القريسيينينالحاصرين

كشم،"لو:تسوعا"أجاتهمأيضا؟"تحن

دئنمماوليهن.خطيثةعقيكمكمانل!قا،غميائا

((.باقتةفخطيئتكمنبص!ر،إنناتقولون

الصالحالراعييسوع

تدخللاقن:لكمأقوذالحق"الحق01

عق!يهاتصغابل،البالبينالجرافي8خظيرة

تنأئا2.ولم!سايىقفهؤ،آخرمكالؤين

تفتحته3.الخرافيراعيفهؤالبالبينتدخل

تدعوكل.الجراكثئصغيصوييماوإلى،البؤالث

؟15:92أم؟34:16،66:18مزر!:؟3

.15:ااش

فيهتجمعالطلقافواءفيمكان:حظيرة:0101

الراعي،ويحرساالحجارةمنجدرانداخلالخراف

2-3.:34حز؟-2ا:23ارر!:8

وجمندما4.ويخرجهبآسميمايخراي!ينواحد

لأنهاتتتعهوالجرالت،امهاقاتمثييخرجها

ولاينهفتهرد!الغريسبأفا5.صعوتهتعرت

الغرباء1(.ضولتتعردتلالأنها،تنحعه

قعىقهموافا،المثلهذاتسوغقاك

لكم:أقو3الحق"الحق:لفمفقاك7،كلاييما

قبليجماوواقن8!حا!خيراقي.بلصأنا

إليالمأصغثقماؤلصوص،سارتون

منيدخلفمنالبال!،هوأنا9.الخيرالت!

لاأ00"مرغىوتجاوتخرجيدخل:تخلم!

ناأماأ.ويهدصموبقئللحسرنإلأالسئايىقلمتجي

الحيا؟.2يلبل،الحياةلهميتكونفجتمت

الضايغوالراعي،الصحايغ"الراعيأنا"

الأجيروما12.الخيرافيسبيلفييحيايهيضخي

،؟صء+

را!فإذأ.تخصهلاالخرالتلان،الراعيثل

فمخطف،وهرلتالحررالتترك،هاجماالذشط

لأئهتهرل!وهؤ13.ويبادهاالجرالتالذثمب

و4صكلى"

الجرامت.تهمهلااجير

يخرأفيأعرلث،الضايغالراعيأنا49

وأعرفالآلثيعرئنيمثلما5؟،تعرفنيوخررافي

يخرافي.تجيلفيتجياقيواضخى،الآلت،أنا

-،د

الخظير،هذ؟غيريناخرىيخرافولي16

ستسقعأيفحا.هيئأقودهاأنعقيمجحب

.واحذاوالرأعيواحدة!الرجم!ةفتكون،صوتي

،ءصه،وكلكل

حتىبحياتياضحيلافييحبنيوالاب17

طعافا.:أو.مرعى:9

؟4:11+اش؟ا؟23مزق:الراعيأنا:11

.34:15،37:24حز

.22؟15لو(27ة11ترج:الآباعرف:15

.واحدةرعبةبكونونأو:.الرعةنكون:16
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بل،منمحياتيينتزعأحلإينمما018أستردها

اضمحيئأنالقدزةتييئ.راخمئابهاآضخيأنا

الؤصيةهذ؟.أستردهاأنالقدزةوليئ،يها

".أبمينتلفيتها

ص91

هذاعلال!هويربيناخرخلالتووغ

فييماالرجلمذا))-ينهمك!ثيرفقاك03،صالكلام

؟"إليهئصغونلماذا.تهذيفهو،شميطان

-س21
فييمازجل3كلامهذا"ما:اخرونوفال

عيونتفتغأنالش!يطانأتقدرشتيطان!.

الغميالب؟"

يسوعيرففعونالي!ود

اورشليم،قيءالتجديدمم!عياوجاء

فييتصث!ىتسوعوكان23الشتاء.فيوذلث

التهودفتحمغ؟2،س!ليمانيىواقيفيالقيكل

لنافل؟حائرينتبقبنامتى"إلى:تهوقالواحوته

؟"المحسيحأنتهلةيضراحه

لاولكئكمةلكيم"قلته:تسوعفأجابهم25

تشقدبيأصباسمأعملهااتتيالأعمال.تقطقون

يخرافي.منأنتموماتصةقونكيمت26لي20

وهيئأعرفها،وأنا،صوقيتسقعيخرافي

ألذاتهللثفلا،الألدئةالحماةاعطها028ت!ص".

صص-.--سبعي

ليوقتهاائذيالآل!92.متيأحاتخطفهاولا

يقدرأحدينوما،موجودولكلينأعطمهؤ

والآلبأنا03،شتيئاالآبإيدمقيخطفأن

واجذ".

خهايةفيأورسليمفيبهيحتفلون:الثجديدعيد:22

وتطهبرالمذبحبناهإعادةفيتذكرون)ديسمبىالأولكانون

الهيكل.

أعطافيماأو:مرجود.كلمنأحظمهوالآبة92

فقاك32.لترجموهبحجازةالتهو،وجاء31

الأعماليينكثيرا"أريتكم:يسوعلهم

جمنهاعقلفلأى،الآلبجمندينالضالخيما

؟"ترجحوني

عملىلأكثترجملث"لا:التهودأجاته33

إلأأنتلها.يتجديملثبل،غملتصايح

إلفا"".نف!تلثخعلتليهثلث،إنان

شمريعحيكمفيجاء"أما:يسوعلفمفقال34

ائذينكانفإذا35+؟آلهةأنتم!قاكاللهأن

على،آلهةاللهيدعوهمالتإ-مقيؤحيصتكلحو)

أخا،ينفضمهالاائتيالشريع!قولحذ

الآلبقذيتهائذيأنا،ليتقولونفكيف36

قلت:لأتي،تجذتأنت:العالمصإلىوأرشئله

أبي،أعمالأعتللاكنتإذا37التإ؟آبنأنا

فضذقوا،أعملهاكنتوإذا038تضاقونيفلا

حئى،تضاقوقيلاكنتمإنالأعم!الهذ؟

".الآلبفيوأناييالآلتأنؤلؤجمنواتعرفوا

ييئفأظت،يص!كوةأنفحاولوا93

كانخيث)يهردثبغبرإلىورتجغ04ءأيديهم

فجاء41.هناكفأقاتم،قبلينيغمايوححا-

آيةيوحئاعيئ"ما:وقالواالثايينكثيرإآيإ

م!وصص

كلهكانالرجلهذافيقالةماوليهن،واجدة

الئاسينكثبرييموغقآقن42ضحيخا".

فناذ.

أعظم.هوالآب

16.:24ر!لأة33

.82:6مز:آلهةأنغ:34

28.؟ارج:(!المعمدانيوحناة04
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ؤارلعاءح!ياإ

تيتينيعارر"أسمهرجلوترضن11

هذهوترتئم02ترتاوأخيهاترتتمقري!ين،*غنيا

تسوغالرلتتذتيصعا!الاليمتسكتبائئيهيئ

المريفىيعارروكانيثتغرها.وقسخئهما

تقولال!:تسوغإلىالا"ختالزفأرشفب03"أخاها

،لم4

سيئفلما4قريف!".تحبهالذيسيا،"يا

يقجل!بل،يلموبالمرض!طذا"ما:قاكتسوغ

((.القهآبنسيتمخافبه.الله

ولعمازز،واختهامرتايحثتسوعوكان5

نأعردتبعدمما،يوتينمكانهفيبقيئلكثه6

لاتعاترايلئلاميذ؟قازئثم7.تريفىيعارز

"يا:الئلاصيذفأجابئلم8التهودئيما".إكترحع

قريبؤقتىومن،هناكإكأترجع،مغقم

"أتا:تسوعاطنقا9؟"ترجموكأنالصهودأراذ

لاالنهارفيسازفقن؟صاغةذثئرةآثتاالنهار

سازوتن01.آصمصالعاهذانوريرىلأنه،تعثر

فييما".نوزلالأن،تعثرالليلفي

وأنا،نايميعازر))خبيبنا:لفمتاكثئم"

"إذاالدميذ:تهفقاك12((0لأويطهذاهب

يسوعوكان13".ف!سحشفىسحا،ياثائماكان

الئومس.راخةتعنيأئهقظنوا،الموبتومةتعني

.ماتلعازر":ضراحةبكلتسوعل!مفقاك11

كل?ءوء.،لمص15

ماانيرو،تؤينواحتىلاجلكم،ويمريى

توهافقاك16إ"إتيإنذق!بقوموآ.هناككنت

"تعاتوا:الئلاميذلإخوايهصبالتوأمالملفع!

"!مغهؤدموتأيضاتحنتذقث

اقهومعناهيوعأبامنيدارجاصم:لعازش:1101

.اح:11مررج:عنيابيت.يعين

القبرفييعارزأنوخذتسوعوصلفلفا17

اورشليتمعنتبعاعنياوتيت018أتامأربعيماين

إلىجاوواالتهودم!تكثيروكانأ9+ميقينيمخؤ

فلما"2أخيهما.غنيعزوتهماوترتتممرتا

لآستقباييما،خرتجتتسوغبقجيءمرتاشمغت

:لتسوغمرتافقالت21.التيبفيقرتموبمبت

أخي!م!اتماسسا،ياهنا،كنت"تو

ماكليعطيلثاللهأنأعر!تفيلحتماولكني22

"سيقوم:تسوعلهافقاك23جمنها(0تطلب

فيسيقومأئه"أعر!ت:فأجابت24أخوفي".

تموغ.لهافقاك25."!الآجرالمومفي،المياميما

وإنتحيابيآمنصت.والحياةالقيامةهؤ"أنا

ا.أباتموتكللابيمؤمئايحيامنوكل26.مات

أنا.سئايا،)نعم:أجاتت37؟"بهذاأتؤجمنين

ص.ء،يرش،،،

التإءابنالمسيحىانآبانلثالإيمالبكلاؤين

."ستمالعالم!لاصيى28إا

هذاقالتتعذماقرتا،ورتجغحث

لهافقاتت،تدعوهاقرتتمانجيهاإد،الكلاتم

فقامت092ا(تطثبلثوهؤ،هنا"المغفمةهضم!ا

إلىوأسرغتالخبزهذاستمغتحينقزتم

بل،القريهإلىوضلتسوعكانوما03.تسموع

اليهوذرأىفلفا31مرتا.آستقملتةحي!ثكان

أئهايعزونهامريممعالميحبفيكانواائذين

وفمصهاتجفوا،ض!هـعهوخرختقاتت

يتبثيئ.القبرإلىذاهتةأئهاختبون

في!أئذيالمكانيإلىترتيمووضقت32

وقاتتقدقييماعلى!قغتحتىرأتةأنفا،توغ

ةرخ!2.12:3

.2ت12دارجة،2
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"إأخيمالتما،س!ايا،همالاتوكنت3:ته

التهودتقهاوتبكيتبكيتسوغراهافلفا33

وآضطرلت،نفسمهتؤجغتراققوها،الذين

.كلهص34
يا،(اتعاك:قالوا؟"ذدنت!وة"اين:وقال

فقاك36،تسوعوبكى35وآنظر((0ستيا،

ليهن37"إيحئهكانكم،"انطروا:التهود

عيىفتحائذي"هذاتالوا:تعضهم

غنالموتتردأنتقدزكانأتا،*الأعتى

يعازز؟"

!ءصص2:.-ىءت38

إلىوجاءلانيةيسوعلعسولوجع!

حجتر،قدخلهاوعلىضغارةالقبروكان.القبر!

فأجاتتإ"الححر"أزيحوا:تسوعفقاك93

القبرفيفقه،س!ايا)أنتن:الميبأخ!ت،مرتا

لثتلت))أما!.يسوعلهاافقاك0."أئامأرتغة

فأزاحوا41الئإ؟"مجذتمثاهدينآقناإن

.يا"أشحكرك:وقالة-تببيوعىعينييماابلى!بر-،--ورص!

أنهثأعردت3"وأنا.نيآستخبتلأتلث،أيب

04------صص

ينهذاأقو3ولكني.حيؤكلفيليتستجيمب

أنتئلثأئؤجمنواحئى،خوليالئاسيىهوصءأجل

"ليازر،ضوتإ:بأعلىوصاح43أرس!لتني((0

اليديزمشذودالميستفخرج(4إ"أخرفي

الؤجيماقعصولب،بالأكفانيوالرجقين

كل4
ودعوه"حلوة؟تسوعلهمفقاك!.بمنديل

يذقالا.

.9:6رج:2الأعىعنىكح:37

كبيرمججرومفطاةالصخرفيعفورةالقبوركات38:

؟15:46مر؟06!27مترج.وأملسمدؤر

.2ة24لو

11

يسوعالتلمحاولة

لوتاا-2،:14مرثر،،تأ-ه26)متى

تا-2(22

ترتتمإلىجاوواائذينالتهودشماقذفلما45

6"لكن.منهمكثيريهآمن،يسوععحلما

بمماوأختروهمالقزيستينإلىذقبواجمنهمجماعة

قجيسئماوالفريمسيونالكهت!زؤساةفغقذ47.غميل

آيالبتصتغالرخلوهذا؟تعقلماذا!:وقالوا

بهآمنالحاليهذهعلىتركاةفإذا48.كتيرة

ويخربونالرومانئونفتجيء،الئاس!جميع

رامتنا"*قيتهلنا

كمانائذيقيافاوهؤ،ينهموأحافقاؤ94

تعرفونلا"أنتم:الس!نيمايللثفيالكهنةصرثيسى

يذىواحطرجلتوتأنتفقمونولا05،شيئا

ئ!ء!روس5وصى

كلها؟"الامهتهيلثأنينلكمخيرالشدب

قاتةبل،جمندهينالكلاتمهذاقيافاقاكوما51

نأفتنبأ،المتنةلمجثفيالكهنيمازثيسىلائة

يذىلاوليهن52ا(ميما.1!دىستموتتسوغ

ء51ص4ء

التإ.ابناءشضلييجقغتموتبل،فقطالام!

.تسوغقثلعلىصاليومذللثجمنفترموا53

فناكمقذقببل،اليهودبينيظقرعادفا54

آسمهامدينةإلى،2الصحراينقريتةناحيةإلى

تلاميذ؟.مغف!يهافأتاتم،هأفرايئم

كثيرفمعد،اليهودجمندالفصحوآقترلت55

صصد،ر

يفريضيماليقوموااورشليتمإلىالقرىاهالمطجمن

عنيبحثونوكانوا56.العصحصقبلالأطهار

6-7.:25ق:بمئديل:،دا

منالئرقيال!ثمالإلىكم02تبعد:أنرابم:54

ألرشليم.
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"ما:القيكلفيتعفماتعضفم4ويسأتمسوغ

2؟"تجيلاأمالجل!إلمطأتجية؟رأئكم

علىيأنترواأوالقربس!ونالكهتيمازؤسا؟وكان57

لتعتملوة.عنهيخيرأنهؤأينتعردتقنكل

يسوععلىالطيبتسكبأمرأة

:3-9(14!رتس6-26،13:)تى

تسوعجات،أئامب!يئيماالعصحصوقبل21

منأقامهالذييعاززعنذ2ونزعنيا!تيتإلى

مرتاوأخذت،2عشالهففثأوا2.الأمواببين

.مصيلطعامغهالجالسينأحذيحارروكان،تخام

ينالئمنغاليطيسبقاروزةترتمفتناؤلت3

تسوغقذقيعلىوسكبتها،النقىالنايىدين

برايخيماالتضتفآمتلأ.يشتعرها"وشتحثهما

أحا،الإسختريوطيتهوذافقاك4،الطي!ب

خيراكانأما"!:س!سفمهائذيوهؤ،تلامبذه

عليتؤزعدينار!يثلايمئيماالطيبهذايباعأن

تل،الفقراءعلىيغطمإلاهذاقاك26؟"الفقرا

ءصءصبر

فتختيسى،الصندوقامي!وكانيضاكانلانه

قي4كل

هذا!"اتركوها!تسوعفقاك7يخإ.ئودعما

!ةجمندكم2فالفقرا8.دفنيسليرمحمظتهالالبحب

حيؤكلفيأكونفلاأناوأقاحيؤ،كلفي

".جمندكم

لعافرخملمحاولة

فييسوغأنال!هوبينكبيرجمهوروعيتم9

.اح:91مررج:عياببت؟1201

.37-7:38لوق:بشعرها؟3

!ح37ت6مررج:دنجار؟5

.15:11تثق:عدكمفالفقراء:8

12163و

تل،وحدةأجل!ينلافجاووا،عنياشيما

الأموالتي.بينينأقامةائذييعارزلبشاهدوا

أيضا،لعازرلتقتلؤاالكهنيمارؤساءفتشاور01

يسبيهتحرك!لهمكانوااليهوبينكئيرالأن11

بسسوغ.ويؤفونآ

أورشليميلىخليسوع

لوقا،أا-ا:11مرتس،اا-أ:21أمنى

91:)38-04

جاءتالتيالحموعصممدتي،الغدوفي12

لم"رءش

فخقلوا013.اورشليتمإلىقا؟متسوتجانالعيدإلى

يهيفون:وهملآسيقباييماوحرجواالنخلأغصان

تبارك!الزلثبآسمصالا-بتبازك!لتهالمجا

جحئ!حاقسوعووتجذ814!"اشرائيلمليث

اليهتالب:فيجاعكما،عليهفركب

:صهيونبن!تياتخافي"1"لا

إليلض،قابمتيكلثهؤها

."أتالؤ،آبنتجحشيعلىرايهبا

تعنىالوقبذيلثفيالئلاميذتهمآوما16

تمحذبعدماتذكروا،ولكئهمكليما.هذا

وأن!،عنةلئخبروزدتالآيةهذ؟أن،يسرغ

أجلإ.ينهذاعملواالحموع

جمنذممايسوعراتقوااثذينالخمعويهان17

الأمواب:تينيينوأقاتةالقبرينيعاززدعا

الحماهيروخرتجب18.بذيلثلهتثهدون

الآية.يللثضتغأنهكلسسمغتلأنهالآستقبايه

أوصتا.الأصلفيألمجد.25-260ت118مزق:13

ح.2:9امترج

.9:9زك:15
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ص"?كلص،4
"ازايثم:لجفبىتجفيفمالفريسيودتفقاك91

روص
كلةالعالمهوها.شيئاتنفعونلاأنكمك!ف

تتتعه!"

وقيامتهبموتهينبئيسوع

ائذينكللرايخقون"اليونانيينتعفنوكان02

العيد.أئامفيللعباد؟اوزشليتمإلىضعدوا

وص

فيصيداتيحبمقوكان،فيلبسىإلى4ووافجا21

نرىأننرياسئا،"يا:تهوقالوا.الجليل

6ء،لا

اندراوسى،واخترفيلبسفذقت22".تسوغ

،2

تسوع.واخ!راواندراومىفيلبسوذهصب

فيهاائتيال!ئاعة""جاءب:تسوعفأجاتهما23

لكم:أقوذالحقالحق"2.الإنسانيآبنيتقخذ

الأرضيفيتقعلاالجنطهينالح!ةكاتتإن

أخرتجتماتتوإذاؤحذها.تبقى،وتموت

وقن،خيرهانفس!هأح!من25كثيرا.حبا

للخيا؟خمطهاصالعالمهذافيتفتهأنكر

فل!ثبغني،،يخامنيأنأرادم!ن026*الأبد!نة

خدمنيوتن.خابمييكونأناأكون"وضث

الآلث.أكرته

هلأقو3؟فاذا،مضطرتةتفسىالآن2

ولكيالسئماعإ؟هذ؟يننجني،أبيا:أتو4

فقال(()آسقلثتخد،أبيا28.حشثيهذا

إ"وسأتخاة"ضخدئةالمحما؟:ينصوت

دوي،"هذافقالوا:،الحاصرونذمتمعه92

انهم.الفصححجفيداكونأناس:ايونايينة02

الإيماناعتنقوادخلاهأوال!ودىالعالممنقريبونوئنبون

.اليمدي

؟8:35مر؟15:93،16:25تق:25

24.:9لو

"ء،لهكل
"!تلاك"كلقه:تعضهموقاك"ازعد

الفولثهذاكمان"ما:تسوعانفقا.

هذاذينوتةاليوتم31.لأجيكمبللأجايا،

ناوأ032لمصالعاهذاستذئطردواليوم.لمصالعا

إلىتجذبمث،الأرضيهذ؟ين*آرتقصثمتى

الميتيماإلىئشيراهذالأقال33((0أجمعينالئاسى

سيموتها.التي

نأالئتزيعة"عتمثا:الخحعفأجابه34

بد3لا؟تقولفكيف.الاهملدولإلىتبقىالقسيغ

الإنسالزآبنهؤفقن؟يرتمغأنالإنسابلآبز

هذا؟"

قعكماالئور"ستبقى:تسوعلهمفقاك35

يثلأالنور،لكمداممافآم!ئ!واقيلا،وقتا

لاالطلامصفيتمثيواثذي.الطلائمئبايختكئم

داتمما،بالئويىآينوا36.تتجهأينإلىتعردت

الئويى".أبناةفتكونوا،النورلكم

بيسوعالإيمانيرفضونالي!د

لهمقاكبعذما،أنظايىهمغنيسوعوآبتعذ

هذ؟كللفمغيئأنةومع37.الكلاتمهذا

الئبيئقاكمالتيم38،يهآقنوافا،الآياب

بكلامنا؟آتنائذيتززب!،"يا:إثتع!

نأقدرواوما93الرلت!؟"تاطقرتولقن

الله"أعمى.":أيضاقاكإش!عيالأن،يهيؤينوا

بعيونجيميبصروايثلآ،قلوبهموقس!ىعيوتهم

فيوارتفاعهالصليبعلىيوعارقاعتعنيارقت32:

.51،8:28-33،3:41آرج.المجد

؟9:6اش؟011:4مزرج:الأبدإلىببقى:34

.7:14دا

القديمة،اليونانيةال!بييةالزجمةحبا:53اش:38
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قاك41-"*فأشفتهموتتوبوايقلويه!اوتفقمرا

وتحدتشجدةرأىلأنهالكلاتمهذاإشعيا

أنف!ي!مالتهودرؤساءمنكثيراان"غير42

مسايرةإيمانهمأعثنواماولكئه!م،بيسوعآعنوا

المجقع--.ينيطردوايلا،يلقربسيين

يىضىينأكثرالئايسرضىبحبونكانوا43

الئه.

بيآمنلامن:تاك،صوتهتسوعفرص!44

أرشتني.باتذييؤينبلأنا،بيؤمينلا

نوراحئت46.أزسئتنيائذيرأىزآفيوتن45

،الظلامفييقيملابيآمنفمن،العالمصإلى

لأتى،أديخهلابهاآتنوماأقواليسيئومن47

-صء،ص

العالتم.لاخلصنبلالعالتم7يئلادجئتما

يدية.منفله،كلاميقبلومارف!ضنيمن48

الآجر،أليوم-فييديئةئلئةاثذيإلكلإئم

الآل!تل،مجنديينبشي:تكلفتما9"لأنى

أنا05.وأت!طمأترليمااوصافيأرصتلنيائذي

ائذيفالكلائم-أبديةحباةوصئتةأنأعرث

11.الآبيآتاتهكماأقولةأتوئه

النلاميذأرجليغسليسوع

عيل!قبلتعر!ت،يسوعوكالى13

هذاينلحنتملجا!تساعتهأن،العصحص

أخصاءةأحتأئذي!هو،الآلبإلىصالعاتم

الحمب.منتهىأحبهم-،العالمفيهمائذين

اليونانيةالبعينيةالترجمةح!ب9-6:01اش:45

بمة.الفد

22.ة9رخ:42

إبلي!وكان.تلاميذهمغيلغضاءوجلسن2

نأالأسخريوطيسيمعانبنييهوذاإلى"وسؤم!

جغلالألتأنتعرلثتسوغوكان13.تسوبخئسقتم

وإلىالت!جمندجمنجاءوأ!نة،شي:كليذيإفي

وأخذثوتهوخقغالغشاءغنفقاتم4تعود.الله

وتدأتغ!طبمافيماعضسبثتم5،بهاواتززينشمقة

التيبالمن!ثمف!ويصممحهاالئلاميذأرجليغسمل

صصطى

لهقال،بطرسنسيمعانيندنافلفا06بهااتزز

؟"يىجلىتغسيلأنمتأسئد،"يا:مي!معان

أناماتفقملاالآن"أن!ت:تسوعفأجابه

لهفقاك8بعا((0فيماستفه!مهولكئك،أعمل

اجائهأبدا".رجليتغسيل"لنبطرس!:

لثتصيحبفلا،أغصقكلأكنحت"إن:تسوع

يا"إذابطرس!:سيمعانلهفقاك0،9شعي

آغيلبلوحذهما،رجلىتغ!مللاسمد،

اقن:تسوعتهفقال01ا"وزأسييذيتعهما

!عا!ص

إلىإلاتحتاجفلا،كلهطاهراكاناغتمح!!

مماولكن،8طاهرونأنتم4،يىجقيهغسل!

كلكم"ماتسوغ"تاك".طاهرونكلكم

سمحثيصه،قنيعرلتكانلأنه،ا(طاهرون

إلىوعادثوتهوليحسأرحتهمغ!تلفلفا12

لكم؟عملتهما"أتفقمو:لهمقالالمائذ؟

تفغلونوحسمئاوسيذا،ئعففاتدعؤلنيأنئم13

والمغفمالس!ثاأناكن!توإذا014أناهكذالأتي

نأأيضاأنتمعقيكمفسج!،أرجلك!مغس!ل!ت

أعطيتكموأنا15+تعضبىأرجلبعض!صمتغ!يل

كرر.أو:ةوسوس:1302

المعنبين.تحملاليونانيةوالكلحةنظيفأو:طاهر.:15

24-27.:22لوق:12-16
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الحق16.لكئمغملنةمافتعقلوا،بهتقتذونما

ينأعطتمحا؟مكاذما:لكمأتو4الحق

اتذيينأعطتمزسولكانولاسئلإ؟،

فقنيئا،الخقيقةهذ؟غرفتموالآن017-أرشقة

يها.عمثتمإذالكم

أعرتفأنا،كلكمفيكمهذاأقوذالأ8

الكتبفيجاءماولبهن.آخترتهمائذين

أكلأتذيأن":وهؤ،تيم!أنلهبدلاالمقذست!

قبقماالآنيهذاأخبركم091*عقيتقردخبزي

هؤ.أنابأتيتؤينونخذثمتىحئى،تحاث

ارشلهماتذينقيلتن:لكمأقو3الحقالحق02

،.أرستقنياتذيقبلقيبتنيوم!ن.قيقني

يهوؤابخيانةينبئيس!غ

لوقا2،:لأا-ا14مرقى02-26،25؟)مى

2-23!ا22:

تفسىآضطرتت،صالكلامهذأوجمنذ؟2

لكم:أقو3الحق"الحق:غلانيةوقاكتسوغ

"إس!ستلمبىينكمواحد

حايرينتعضبىإلىتعفحفمالئلاميذفتطر2

أحذوكان23بقولإ.يعنيمنيعرفونلا

،!،ء

جايستا،يسوعيحبهالذيوهؤالتلاميذ،

ته:وقاكبطرص!شمعانإتييمافأوتا7"2.يجايييما

ضديىعلىالتلميذ3فا025يفولإ"تعنيقنلاصتفه

فأجالت26سحا؟"ياهؤ"تن؟وسأتهتوغ

55--كل4ءكل

"!اغمس!هاالتياللقمةانايىلهالذي"هؤ:تسوع

بنتهوذاوناؤكوزقعهالقفةيسوعوغقسى

دخلتناؤلهافلما27.الأسخريوطيسيمعان

أنتما"إعمل:تسوغتهفقاك،فيهالسيطان

01.:أ،مزق:18

13

الجالسينينأخذقهتم28!ا.دائبطىولاشقفة

وكان92.الكلاتمهذاتهتاكيماذاالمائذ؟إلى

7ءكلص"2

تسوغانتعضفمفظن،الصندوقيامبنتهوذا

وأ،العيل!فيإليهيحتاجونماتشنريأنأوصاة

الثقتةتهوذاوتناؤك003شبئاالفقراءئعطيئأن

ليلآ.وكان.الحاليفيوخر!

الجديدةالوص!ية

أبنتقخذالآن)ا:تسوعقاكخرقيفلفا

تقخذاللهكانوإذا032فييمااللهوتضخذالإفسالز

قليلىرتحذ،ذاييمافيستئمخاةاللةفإنىفييما،

وقئاتعكمسأبقى،أبنائييا33.متسقخاة

أقولهيلتهودقلتهماوليهن،ستطلبونيقليلآ.

نأأنئمتقدرونلاذاهثأناحضث:الآنلكئم

2،ءءب لم?،3!
اجبوا:جدبدةوصيهاعطيكنم.تجيثوا

أنئمأج!واأحئئئكمأناوجمثقما.بعضاتعضكم

بعف!اتبعضكمأحئبت!مفإذا35بعضمابعضكم

".تلاميذيأنكمجميغاالئاشتعردث

بطرسبإنكاريىيسوع

لوفا27،3-ا:14مرتى31-35،:26)منى

:22)31-34

أنتأين"إلى:ئطرسشمعانروتهفقاك36

أنا"حيث:تسرغأجاتةسئيذ؟"ياذاهب

ستتتعنيولكخلث،تتتغنيأنالآنتقدرلاذاهب

نأأتدزلا،يماذا:ئطرشتهفقاز37".يوتا

فيأموتأنمستياأناسئا؟يا،الآنأتشلث

نأأصت"أمستجا:قسوعأجاته38"!ص5ة-

لا:للثأقولالحقالحقستبيلي؟فيتموت

،.مزابثلاثوأنكرتنيإلأالذيلثتصيغ

34.ةرص!7ةثم
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والحياةوالحقالطريق

تؤينون"أنتم.قلوبكمتضطرفي"لا41

3منازأبيلبفي2أيضا.بيقآينوابالت!

لأهحىذاهبأنا:لكمقلتلقاوإلا،كثيرة

مكانا،لكموقثاتدقبتومتى3.مكانالكم

أنتملم.أكونصايتكونوا-إلىوآخذكمأرجع

ذا!".أناحضثإلىالطريقتعرفون

نعرلتلاتحن،سسا"يا:توماتهفقاك5

؟"الالريقتعرهتفكي!،ذاهبأنتأينإلى

،والحياةوالحقالطريقهؤ"أنا:تسوعأجابه6

كنتملو7.بإلأالآلبإلىأحا2تجيلا

"ءص!?موصور
انتمالآنوهنايضا،ابلعرفتمعرفتموني

أ.ورايتموة،تعرفونه

الآدتأيىنا،سما"يا:فيلبسىلهفقال8

هذاكلتعكم"أنا:ت!موغتهفقاك9."وكفانا

رآنيتنيخلب؟تعا-ياغرفتنيوما،الؤقحب

ألا01؟الآلتأيىنا:ثقو4فكيف،الآلبرأى

الكلاع!؟فىالآلتوأنالآلبفيبأفطتؤين

ائتيوالأعحاذ،جمنديينأتولهلاأتولهاثذي

"صذتو!ا.فيئهؤاتذيالآلثتعقفهاأعملها

صذقونيأو،فيرالآل!الآلبفيأنا:تلتإذا

منةلكمأقولالحقالحق2؟.أعماليأجلىين

أعطىآبل،أعقف!اائتيالأعماكتعقلبآتن

مانكل13،الآكبإلىذاهبلأجم!ينها،

فيالآل!تتمحذحئى،أعقلهبأعيتطلبوته

أعضله.بآسميشيئاينيطلبتمإذا"ا.الابن

اآمنواةأو.تؤمنونأنتم:1401

المغتربيقف!نهوتالبارفيأو:معزتا.:16

القلىسبالووجالوعلى

بوصاياقي.غيلتمتحئونيكنتم15"إذا

آخرمغرياهيعط!كمأنالآدبينوسأطلب16

الأتلإ.إلىتعكمتبقى

نأالعاتئمتقلإزلااثذيالحقزوخهؤا

أنتمأق!ا.تعرفهولاتراكللألأنه،تقتله

فيكم.ويكونمعك!ميقبملائه،فتعرفؤلة

إليكم.أرجعبل،يتامىأترككملن18

فترؤنني.أنتمأفا،العاتيمترانيلنقليلتعذا9

اليومذللثوفي2.ستتحيونفأنتم،أحياولأئي

أنآيثقمافىأنئموأنكم،أبفيأتىتعرفون

فيكم.

وقن.أخبنيبهاوعيئوصايايقبلتن21

لا.ذاقيلهواظهراححةوأنا،أيىأحبةأخثني

يهوذالاكيروهو،يهوذاله3فقا22

لناذاطثتظهركيص،سسا"يا:الأسخريوطي

"من:تسوعأجاته23؟"يلعاتمصتظ!رهاولا

إت!2وتجي،أبيفأحبهكلاميسميئأح!خأ

كلامي.تسقعلايححنيلاوقن21.جندةونقيم

ائذيالآلبجمندينبل،جمنديينكلاميوما

أرستتتي.

وليهن26.تعكموأناكلةهذالكملمخث25

الآد!يرسيلهأئذيالقاص!الروحوهؤ،المعزي

وتجغلكمشي:كلسحعفمكم،بآشمي

لكم.قلتهماكل.دتذكرون

أعطيكم،وستلامي،لكمأترذصلائما27

عنه.21ليد

.ه:9اشق:27
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وصء4صكل
تضطرثفلا.أنااعطيكمالعالمئعطيهكمالا

ذاهي!أنا:لكمقلصت38.-تفرعولاتلوبكم

بأتيفرختمتحئونيكنتمفإن،إتيكموسأرجع

يني.أعة!الآلتلأن،الآلبإلىذاه!

متىحتى،تحدتأنقبليهذاأخترئكم92

4صصء
طويلا،تعااخماطتكملن03.تؤينونخذت

تهس!لطانلا.ستجيلمالعالمصهنهاستيذلأن

أنيالعاتمتعرلتأنتجبوليهن31،عقي

عءءش-؟،

الال!.اوصانيبمااعملوانيالا!اجب

هنا.جمنتذق!توموا

الحقيق!يةالكرمةيسوع

.الكراموأبيالخقيقية*ال!صرقة"ألا15

ماكل،تقطغهتمراتحيئلامتيغصنيكل2

يقضلأنقياةالآنأنجئم3.ثقركللتكثرينقي!يثمير

نأوكما.فيكموأنافياثبتوا4.يهكفمتكمما

الكرتة،فيثتتإذاإلأذايإينيثمرلاالغصن

فيئ.ثتتمإذاإلأقثمرونلا:أنتمفكذيلث

ف!ثتمتمن:الأغصانوأنتمالكرئةأنا5

علتقدرونفلابدونيأفا.كثيرائثميرفبإوأنا

فتيشى.كالغضنييرمىفىيثئستلاقن26.شتي

الئارفيوتطرختجقحأليايتةوالأغصان

فيكم،كلاميوئتمتفيثتئمإذا7.فتحترق

أبي:تتقخابهذا8فتنالونه2.تشاؤونماتطلبون

أنا9.تلاميذيفتكونواكثيرا-تقراتحملواأن

محئتي.فيفآثحتوا،الآل!أحئنيجمثلماأحمكم

كما،شححتيفيتثئنونيوصايايغملئمإدا01

.4-ا:5القق:الكرمةأنا:1501

.9:2،35001اشق:11

اوها

محبييما.فيوأئئثأببوصاباعملمث

فرحي،فيكملمدوم-هذالكم"فلت

وضيتي:هيئهذه2-ا.كايلاث!فرحكمفيكون

ينما13أحتثتكما.مثلماتعضاتعضكمأجتوا

يتفسيهالإنسانيضحيئأن:هذامنأعطه!حب

بماكملئمإذاأحتائيوأنئم14.أحتايهستبيلفي

،الآنبعذغبيذاأدعوكملاأنا،1.بهصيكمأو

أدعوكمبل،ستاةيعملمايعودتلاالعبدلأد7

ينسممعتهمايكلأخترتكملأثي،أجتائي

آخترتكمأنابل،أنتمآخترتموني16!ا.أبي

ثقركم،وتدوتمؤتثمروايتذهبواوأقمثتكم

وهذا17.بأحميتطفب!لةماكلالآلثفيعطتكئم

تعضا.تعضكميجثأن:يهأوصيكمما

ويسوعالعالم

أنهفتذكروا،العالمأبغضكم18"إن

بينكنتمأتو9يبجقم!سم-.أنقبلأبغضني

ولأنيكأهلإ.العالملأحمكمثصالعاتم

لذيلث،ينهأنتموماالعاتمهذامينآخترتكم

ما:لكمقلتهماتذكروا02.العالمأبغضكم

آضطقدونيفإذا.سئد؟منأعطتمخابمكان

تسقعونكلاميستمعواوإذا،تضطهدوتكم

-كلوقي

ينكلههذابيهمتفعلونهم31كلاضكم!.

أرستقني.ائذفيتعرنونلالأنه!ا،آحميأجل

عقيهمكاتتلضا،كلفتهمجئتأئيلولا22

خطيئتيهم.ينلهمعذزفلاتالأنأفا.خطيئة

كملتأتىذلا024أص.أت..صأت23-.ه صهـ"بعصببعصيس

كاتتلقاأحا،يثقهاغميلمماأعمالابيتهم

16.:13يو؟.؟6:لو24؟ة01تق02:
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ذيلثومغزأوا،الآنليهئهم.خطيئةلهم

جاءماليئمهذاوكان025أبيوأبغضواأبغضوني

ومتى26.س!بب+بلاأبغضوني:لممريعيهمفي

الآلب،منإتيكمارشلةائديالمغريجاء

لي.تشهدفهو،الآلبينالمنمثقالحقروح

الحدءمنلأتكم،ستشهدونأيفاوأنتم

القلىسالزوح

يضعفيئلاالكلام!ذالكم"قلت16

بلالمجايع-،ينستطردوتكم2.إيمانكم

يؤدكبأنهتقئلكمتنفيهاتطقاساعةتجية

تعرفونلالأئفماذللثتعقلونوفم3،دتإقربضة

إذاحئى،هذالكمأقو44.يعرفونيولاأبي

فلتما.لكمقلتهأنيتخذكرونالئماعةجاءب

الآنأتا5.شع!سمكنتلأئيا(صبذاء؟ينلكم

من!سمأحدولا،أرس!لنيائديإلىذاهمبفأنا

قلستوالآن6؟ذاهبأنحتأينإلى:تسأكني

تلوتكم.الحزنقملأ،لكم

أذقت،أنلكمالخيرين،ضذقوني7

إذاأما.المعريتجيثكملاأذقم!لاكضتفإن

ور!لمص

العالتمؤئغجاءومتى8.إتيكمفارسيلهذقبت

علىأقا9والدينوتإ*:والبرالخطيئهعل

علىوأفما01،*بييوجمنونلافلأنفمالخطثإ

لرأمما11،تروفيولنالآدبإلمطذاهحثفلأتيالير

وخيهتمادينالعالمصهذاستذفلأنالذينوت!على

اتعا،لكمأقولهكخيركلامجمندي12.عليه

.هة91،96ة35مز25:

،2:25.أعق160:8

16916أو

فمتى13.تحتملوةأنالآنتقلإرونلاو3ضكم

لالأ!ه،كفيماالخقإلىأرشتدكما!تروحجاة

تسميئبممايتكلئمبل،جمنلإهمنيشيشيتكلغ

لأنةاسئضجذني4.سححذثيماويخبركها

هؤيلآلبماكل15.لكموتقولهكلامييأخد

وتقولهكلكلامييأخذ:لكمقلمتلذيلثةلي

قلي!تعذثئم،ترون!ئيلاقليلبعد16.لكم

لا.ترونني-

والفرعأفئن

هذا))ما:ل!عضببعفمهمالتلاميذفقال17

تعذثئم،تروننيلاقليلتعذ.لنايقولهاتذي

الآلب؟"إلىذاهبوأناترؤليئ.قليك

لاتحن؟القليكهذاتعنى"ماوقساءا!ا:18

تقو4".ماضهم

يسألوة،أن"لريدوتأئهمتسوعوعردت

تعذ:توليقعنىغن"تتساةلهـن:لفيمفقاك

الحق02اتروننيقليلتعذثم،ترؤننيلأتليل

العالموأقا،وتنابونستجكون:لبهيمأقو،الحق

تصيرحزبميموليهن،ستحرنونف!متيفرخ.

ساعتفالأن،تياوهيئتحرنفالقرأة021فرخا

لفرحها،أوجاعهاثنسىؤتدتفإذا.جاءت

أنتموكذلت22ص.العالمفيانسالؤيولادة

فتمرح،فأراكمسأعوذولكئي،الآذتحرنون

أخا.من!سمصتنتزعهلافرحاقلوبكم

الحق.شيئامئيتطليونلاساليومذيلثفي23د

الألبينتطلب!لهماكل:لكمأقو،الحق

حتىبآحميشيئاطقئتموما24.!الونهدأ-!ي

22-24.ت41،15ة21-4249ة8رج9:
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ير!لم

فرحكم.فيكتيئ،تشالوااطلبوا.الان

العالمعلىالانتماو

وتجي2.بالأمثاليكلههذالكم5؟"قلت

لمد

اخذبممبل،بالامثاليفيهااخاثكملاساعة

اليومذللثوفي26ضري!ء.يكلامالآدبعتهن

أنآلكمأقولولا،باحميالألبينتطلبونأنتم

يجحكم،تفسمهفالآد!27.لأجيكمينهأطل!

عندمنخرج!تبأنيؤامنثمأحببتموفيلأنكم

إلىوجئت!الآدبجمنل!ينخرج!ت،نعم28.الله

."الآلبإلىوأذق!بصالعاتم

تتكلمالآني!أنت:تلاميذةتهفقاك2

أتلثالآنوترى03.بالأمثاليلا،ضريحاكلاتا

نأإلىتحتافيلاوأنلث،"شيشكلتعردت

بأطثنؤمنفلذلك2.ضيغنأخاتسألث

".اللهعندمنحمت

تجية32.تؤجمنونالآن":تسوعأجابهما

يخها،تتفرتون،الآنجاءببل،ساغة

.وحديوتتركوفيسبيل!فيواحدكلفيذقث

تعي.الآلتلأن،ؤحديأكونلاوليهن

.بستلاملكيمليكونكلههذالكمقلت33

أنافتمشحعوا.-،العاتمهذافيال!مدةستعانون

دا.العالمغلبت

تلاميذهأجلمنيسوعصلاة

غيني!تسوعرغ،صالكلامهذاوتعذ17

مجل!:/السئاعةجاءتأبي"يا:وقالالس!ماءإلى

س!لطالؤينأعطيتهبما2آبنلثليقحدكآبتلث

18،ة13بو،41:15مزرجة17012

لقنالأبديةالحياةيقتحئىالمش!رصجميععلى

يعرفوذأنهيالألديةوالحياة3.لهوهبتهم

المس!حلسوعولعرفواوخدكالحىالإلهأني!

حينالأرفيفيخذتلثأنا4.أزستلتهائذي

لأعتقه.أعطيتنيائذيالعملأتتحت

ائذيبالتجدذايلثجمنذأبيياالآنفقجذني5

أظقرث06العالميكونأنقبلجمنذكليكان

للث،كانوا.صالعاتمينليوقبتهملمنآسقلث

هموالآن7بكلامل!.وعملواليفوهبتهم

تلغتهم8.جمنلثهؤأعطيتنيماكلأنتعرفون

المعرفيماحقوعرفوافقبلووبلغتنيائذيالكلاتم

أرسملتني.أذتأنلثوآقنواعندكمنجشتأني

ه!،?لمص"
،العالمصلاج!واصليولا،لاجيهيماصليانا9

ما"اكل.للثلائهمليوهبتهمقنلأجلبل

وأنا،لمطفهولل!هوماكل،للطفهوليهؤ

هم،أفاالعاتمفيأبقىلن11.بهمأتمتحا

الآل!أيها.إليلثذاهبوأنا،صالعاتمفيفباقون

أعطيتي،ائذمميبآسملثإحقطفم،الفاوس!

واحااوأناأذتجمثلمااواحايكونواحئى

بأسملثحمظتهمصصرأناكن!توعنذما

منهمخمممرتلها،حرستهم.أعطيتنيالذين

."اليهتالبفيجاءماليتتمالهلافيآبنإلأاأحا

،وأناالكلاتمهذاأولا.إتيلثذاهبأناوالآن13

"أبلغئفم.فرحيكللفمليكونالعاتمو

إلىينئمونلالأنهمالعالمفأبغضهمكلاملث

أطلبلاا5.صتمالعاإلىأنتميلاناأكمالمصالعا

تحقطهمأنبل،الغاتمصينتخرجهمأنإليلت
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مقأناوماء.العالمينهممما16.ال!ئترير!مق

حق.كلاتلثلأنالحقفيتذمفم17".العالم

إلىأرم!لتنيكماالعالمإلىأرصلتهمأنا18

حثىتف!ىاقذسأجيهمين91ص.العاتم

.-ب!?صصص
لاجي!ماصليلا02.الحقفيايضافميتقذسوا

46?
قبلواتنلاجلايضااصليبل،وحذهم

واحااكتهمإجقفهم21.بيقآمنواكلامهم

فيأنمتمثلماالآد!أيها،فينااواحالتكونوا

وأنا22.أرستلتنيأنكالعالئمفيؤجمن،فيلثوأنا

واحااليكونواأعيتنيائذيالمجدأعطيت!م

فيوأنتفيهمأنا23واحا:وأناأنصتيثقحا

أتلثالعاتموتعرثتكاجمفةليحذتهملتكون

أذت24.تحبنييثقماتحبهموأئلثأرستلتني

معييكونواأنوارياهمالآل!أيها،لمبوهبتهم

لأنلثالضجدينأعطيتنيماليرواأكونخيث

عرقلثما25.العاتميكونأنقبلأتجئتني

غرفتلثأناليهن،الممايحالآد!أيها،العالم

ء6حى،07!.ص-

لهماظقرت2.ارستلتنىإنلثهولاءوعر!

لمكل-4
ليتح!تلثفيهميتكونلفموساظهره،اسضلث

".فيهمأناوأكون

يسوعاعتقال

لوقا،43-.ه:14مرذ!،17-56ة26)منى

22:)47-53

معوخرجالكلامهذاتسوعقاك18

هناكوكمانقذرون!واديفعترتلاميذ؟،

.6:13تقة15

.اخ:11مرر!:قدرود:1801

93.؟3722،:2لوارج:2

؟1817و

تهوذاوكان2.وتلاميذةهؤفدحته،بستان

كانتسوغلأن،المكانهذاتعردتأسلقهائذي

يهوذافجاء3.*تلاميذهحكيرافيهيجئمع

الكهتة2زؤسماأرستتهموخرسيحنوهناكإلى

والمشاجملالقصابيغتحاللونوكانوا،والقريسحون

سححاثمايعردثوهؤتسوغفتقدم04وال!ثلاح

"تسوغ؟أجابوا5؟"تطفبون"تن:لهموقاكته

هؤ"."أنا:لهمفقاك((.الئاصرئ

نلما6.مغهموايفاأسققهاتذيتهوذاوكان

إلىووتعواتراتجعوا،هؤ""أنا:تسوغلفمتاك

؟"تطلبون"قن:ثانتةتسوعفسألهم7.الأرضي

تسرعة(طمفقال08((الئاجمريأقسوغ:أجابوا

قذعوا،تطلبوتيكنئمفإذا.هؤأنا:لكم"طحث

صصص

"مما:تحوعتاكمافتم9".يذهبونهولاء

لي".وقبتهمائذينمقأحداخح!رت

ستيفا،تحملبطرسشمعانوكان01

اذنهققطغالكهنيمازئيسيىخادموضرلتفآستله

"فقاك.تفخسىالخا؟مسآسموكان،ال!هى

ألايخمد؟!إلىستيقكأرد:لبطرسنقوع

."الآد!"ليتجغلهاالتيصالآلامكأسنأشرد!

وقيافاخانعندي!غ

لوتا:53-14،54مرذ!57-58،ت26)تى

:22)54

الهيكلوحرسوتاياهمالجنودفقحض!12

،"خئانإلىأؤلأوأخذوة13وقيدوةتسوغعلى

الحسنيما.يللثفيالكهتةضزئيسيقيافاحمووهؤ

42.:22لو،14:36مر؟93ة26تق:11

ح.3:2لور!:حنان:13
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فقاك:التهوبعلىأشازائذيهؤهذاوقيافا49

خيرالمخصبفيىواحارجليموت"أن

لكم"".

يسوعلمجكربطرس

لوقاة-66-14،68مرقى26:96-07،)ننى

22:هه-57(

تتتعالبآخروتلميذبطرس!سيمعانداوكان

زثييمينتعروفاالنلميذهذاوكان.تسوغ

.يسوعمعالكهنةرئيسيدارفدخل،الكهنة

اليالب.جمنذالخايىجصنبفوق!بطرشأما16

الكهتةزثي!ىيعرفهائذيالآخرالتلميذوعاد

صءص

البالت0تحرص!التيالفتاةكلتمجصالخاليإلى

أقا)ا:يبطرشالفتاةفقات!ب017بطرس!وأدخل

فأجابها؟"الرخلهذاتلاميذمقأيض!األا

".جمنهمأنا"ما:بطر!ى

الخذمفأوقذا،ش!ديا3التروكان18

بطرسىووق!،يتذفأونوأخذوانازاوالحرم!

مهءء
مغهم.يتدفا

حنانعنديسوع

لوقا55-64،:14مرقس95-66،ة26)مى

66-71(؟22

تلايذهغنتسوغالكهتةضزئيعنوسأك91

الناسى"كلفت:بسوعفأجابه02،وتعليمه

وفيالتجايع-فيداثقاوغلممت،غلانية

و44كلص

تلمثوما،كلهمالتهودتجتمغخيثالقيكل

اشالي؟تسالنيفيماذا21.الجفتهفياواحاشيئا

ماتعرفونفهم،يهكلمتهمعماستمعوفيائذين

تطقه،الكلاتمهذاتسوغقاكفلما22إ.فل!ث

9؟-55.تاارخت14

ته:وقاكبجايب!كانالحرسيىينواجا

فأجاقه23الكهحيما؟"زئيسىتجي!"أهكذا

ليفقل،الكلامفيأخطأتكضت"إن:تسوع

د5طص

يخماذأ،اضث!تكن!توإنالخطا؟اين

؟"تضربني

رئيمستيافاإلىموثقاحئانفأرسله24

الكهنإ.

ثانيةالم!يحينكربطرس

لوقا96-72،:14موقى71-75،ت26)منى

58-62(إ22

تتذقا2فناكوايفئطرسسيمعانوتيتما25

وقالفأنكر؟"تلاميذهمقأنت"أما:لهقالوا

"إينفمأنا"ما

الكهتيما،زئي!يخذمصينواجاتهفقاك26

اذتهتبطرسىقطغائذيالرلج!أقرباءينوكان

وفيأيفمافأنكر27؟"البس!تانيفيمعهرأيتلث"أما

الذيلث.صاخالحالي

بيلاطسعنكيس!غ

،15-أ:15مرض،14-أوا-3أ:27أمق

-5(ا:23لوقا

قصرصإلىقيافاجمندينتسوغوأخذوا38

التهودفآمتنغ.ضباخاالوقتوكان.الحايهمص

منيتمكنوافلا،تتخسوايئلأالقصردخوليمين

يلاطحىإتيهمفخرقي93.سالمصحغشاءأكل

؟"الرجلهذاتتهمون"يماذا:وسألهم

أسلفناةلما،ممجرئهأتولا5:بوافأجا03

أنئم"خذوة:بيلاطحىلفمفقاك31((0إتيلث

"لا:فأجابوا".شريغيكمحسسترحايهموة
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مافتم32."بالقئكأحدعلىتحكهآأنلنايجوز

.يموتهاؤاتتيالميتيماإلىمشراتححوعقاك

ودعاالحايهمصتصرإلىييلاطس!فعاد33

فأجابة34؟"اليهوبتيلثأنت"أ:تهوتاكتسوغ

للثقالةأثم،جمندكمنهذا"أتقوذ:يسوع

أنا؟"أيهودفي:بيلاطسىفقاك35؟"آخرون

فاذا.إليأستموكالكهتهوزؤساءشتعملث

هذاينتملكتي"مما:تسوعأجاته36؟"فغثت

ء،العاتمهذاينقصلكتيكاتتلو.صالعالم

لا!.التهوبإلىأسقتملاحئىأتباعيعتيتداغ

فثا".منضملكتيمما

أنت،أتيلث)ا:بيلاط!تهفقاك37

أنا.ملل!إنيتقو3"أنت:يسوغأجابه؟"إذن

للخق.أشقذحئىصالعالمإكوحئتولذدت

".ضوتيإلىتستمعالخقأبناءينكانفمن

هذاقاز؟"الحقهؤ)اما:ييلاطسىتهفقالن38

س!بباأجا"لا:لهموقاكاليهودإلىثانيهوخرج

أأطيقأنجمندكيمالعادةوليهى93.عفيإصللحكم

اطلقأنأتريدون-.المصحعيل!فيشجهـينالكم

تطلق"لا."فصاحوا:التهوب؟داتيلثلكم

.يقعا!باراياسوكان."باراباص!بل،هذا

بخفد؟.وأمرتسويخييلاطسىفأخذ91

علىووضعوةشوكينإكليلأالجنودوضفر2

بهوأحاطوا3،ارخوانئا!ثوئاوألتسوةرأصيما،

مللثياعقيلث"ال!مئلام:ويقولونيلطمونه

.خ41،21:32ة3رح:32

3014.اعقة04

.ح15:17صرج:أرجوانياثوئا:9102

"!التهوب

لهم:رقاكالححوعصإلىبيلاطس!وعاد"

وتجدتماأنييتعرفواإليكماخرجهأنا"ها

وعقييماتسوعفخرخلمعتيإ".يلحكمصستبئا

لهمفقاكالارجواني؟،والتوبدالشموفيإكليل

"إالرجكهؤ)اها:بيلاطسى

والحرسىالكهنة2روساشماهدةفلما6

لهمفقالإ"إصيئه!"اضيثهصاحوا.

أحالافأنا،وآصيبوةأنتم"خذوة:ييلاطس!

"لنااليهود:فأجابهلم7عفييما،(0يلحكم-س!ببا

لأنه4بالموبعقي!ثقضيالسثريعةوهذ؟،شريعة

بيلاطس!سميعفلما8!(0اللهآبنانهزعم

وقاكالقصرفدخل9.خودهآشتذهذاكلاقهم

تسوعأجابهفاأنت؟!لمأين"ين:لتسوع

الآ؟ئجيئنىالآ":ييلاطس!تهفقاك001بشيب

-ص54ء!ء4-.

وسحلطة،سبيللثاخييئانسملطةليانتعردت

للثكان"ما:توع"فأجابئ؟"أصيحلثأن

ائذيأفاالتإ.مقيلتهاأطثلولا،عليئعئلطة

".خطيثيلتجمنأعظمفخطيئته،إمميلثأستقني

يخلىأنهذاتعذولطس!فحاصك12
-.و

أخقيت"إن:صاحوأالحهوذوليهن،ستبيقه

قنلأن،القيضر2أ!دقاصيئأنت!ا،ستبيقه

3؟فلفاإ"للقيمحرعاؤايكونالمللثتذعي

وجلس!يسوغأخرقيالكلامهذابيلاط!سيئ

يسمىتوصعفيالقضاءكرسييعلى

يومذللثوكان014*جباثاوبالعبرية،""ال!لاط

.-24:16قلا7:

المرتف!.تعنىآرامبةكلمةجاثات:13
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نحؤوالوقث،يلمصحصالنهيئيمايوتم،الخمغه

إ،تيككمهؤ"ها:يلتهوبفقاكالنههر*-

فقاك"!إصيئه!اقتفه!"اقنفه:فصاحوا15

فأجالت؟"قيككمأصيمب"أ:ييلاطسىلهم

إ"القيصرإلاعتينا.ميلث"لا:الكهتةض2رؤسا

يتصيبوه.إليهمنأسلقه

المليبعلىيسوع

لوقا21-32،ت15مرقس،32-4،:27)متى

23:)26-43

ضليتةتحيئوهؤفخرقي17تسوغفأخذوا

وبالعبري!،الحمحقةبسممىمكاتإلى

رتجليؤ،مغهوضقبواهناذفضلبوة018"جئحتة

.يسوعوبينهما،جقةفيينهحاواحدكل

مكنوتالوخةالضليبعلىييلاطىوغفق91

فقرأ02التهو؟".ظثالتاصمري!"قسوعف!يها:

اتذيالمكانلأن،اليهتاتةهنه؟التهودينحمنير

وكاتبءالمدينيماينقريماكانتسوغفي!ضلبوا

فقاؤ؟2والئونايئإ.واللاتبنييمابالجبرييمااليهتاتة

نكتتة"لا:لييلاطس!اليهوبكهنةصزؤساث

أنا:2قاالرجلهذا:آكتثبل،التهوبمللث

"إالتهودضللث

.1(كتبته،خمعئته"ما:بيلاطح!فأجاتهم22

وقس!موهاثياتهأخذواتسوغالحنودضلبولما23

وأخذوا.جصةخندي"لكل،جضمبىأرخ

الظهربعديذ!كونكافوا.الادسة:حرفئاالظهر.:14

الفصح.لفاءالمعدةالح!نالهبكلفي

قريبةتلةهي.الجمجمةتعنىآراميةكلمة:جلخة:17

أورشلبم.مئ

أصلابشقاعواأنللجلأدينرومةثريعةحمحتة23

بها،يخياطةلاواحدةيطعةوكمادأيضاقميصه

مهء

فقاك24".اسفلإلىاعلىينكلهاتنسوتجة

بل،القميمنهذاتش!تى"لا:لحعف!بعضهم

قودفتم((.يكونلقنفترىعقييما،تقترع

قميصيوعلى،ثيابي(اتقاستموا:اليهتالب

.الخنودتفققةماوهذاآتترعوا".

ومت،تسوغصليبعنذ،هناك25 و

لمصصصءروسص،ءء،يرر4

ومريميهلوبا،زوجهمريماميماواخت،ام!

جايبهاوإلىامهيسوعورأى26.المجدلية

آمرأة،"يا:"ئهفقاذ،إليهالحبيبالتلميذ

1(.اممثلاهذ؟:يلئلميذوقاك37ا(0آبخثهذا

الستاغيما.لمجثينتييهإلىالئلميذفأخذها

يسوعموت

لوقا33،4-ا:15مرض45-56،:27)مى

4248-94(ة23

:فقال،تئمشيءكلأنيسوعورأى

هناكوكان092اليهتال!!يحم"،غطشان"أنا

إسفنخةفييماضقسوا،"بالخلتملو!وعا!

فلما.م.فمهإلىورفعوهاالزوفىعلىووضعوها

وحنى."شي!كل"تم:قالالخلتسوعذاق

الروقي.وأسقتمرأستة

يسوعجنبطعن

فطقحت،يلس!سبالئهيثيمايوتمذيلثوكان31

سييقافييكسريأئرأنييلاطنينالتهود

علهم-المحكوم

.22:91مز؟24

.16!22مزق؟96:22مز:28

22.:96مزق:بالخل:92



02175و91يوحئا

لئلاالصليبغنجثثيموإنزالي!الضصلوبين

السبحتذيلثأنوخصوضا،ال!مبسبيوتمتبقى

ساقيكسزواالحنودفجاع32.شعظيميوم

ولما33.يسوعمعالمصلوتينوالآتجيرالأول

ساقييما.كسروافا،ميتاوتجدوةتسوغإلىوضلوا

صصء،3

جنبإ(فييحرئةطعنهالحنوداحذوليهن

بهتشقآهذارأىوائذي035وما:ذميخهلخر!خ

جئئىالحقتقو3أ!نهوتعرلت،ضحيخةوشهادته

الكتالب:قولالتيمهذاوحذث36.جمثلهتؤجمنوا

آيةفيوجاء37كطم"".تهتنكسير"لن

".!طغنوهاتذيإلى"ستنظرون؟اخرى

يسوعدفن

لوقا،42-47ت15صتى،576-ا:27)تى

2338:)56-

وكان،!الرامييوسئ!جاءهذاوتعذ

وطق!تالتيهود،ينخوفاالسمريلتسوعتلميذا

له.فسضغ،تسوغجس!ذيأخذأنييلاطس!ين

وجاء93.تسوغجستذوأخسذقجاء

ليلأتسوغإلىذقستائذيوهؤ،*نيقوديموس

ؤ؟ئةوالغوبالفرينخليطمغةوكان،قبلين

وسكباقسوغجستذ."فخملا.؟رهميثةنحؤ

فيالتهو؟عاد؟على،!ؤفيولفاةالالي!بعقييما

ضقبواائذيالموصعصفيوكان41.توئاهمدفن

دينماتجدياقبرالبستانيوفي،بستانتسوغفييما

يموتالمصلوبكان:المصلوبينيمسرصيقانة31

فتآخرالأرضإلىبتدلئلاساقهتكسرلمذاخنفا.

22-23.:21نثرج.مونهساعة

340.21مز؟12؟9عد؟6،ت12خررخ36:

.09ت12زك37؟

قريحاكانلأنهيخهتسوعفوضعا42أخا.في!

اليهود".جمنذالتهيئةضيوتماليواوكان

يسوعقيامة

لوقاأ-16،8:سضا-.ا،28:)متى

ا-12(24:

إلىالقجذييةترتمجاءتالأخدويوتم52

الححرفرأبلعاظلاموكانباكرا،القبر

سيمعانإلىمسرغةفأقتلت2.القبرغنقرفوعا

،يسوعأخثهاتذيالآخروالتلميذبطرسن

ولا،القبرينالركث"أخذوا:لهماوقاتت

".ؤضعوةأينترنث

القبر،إلىالآخروالتلميذبطرسىفخرج3

ستقالآخرالئلميذولكن.ساال!يريسرعالق4

ينوآنحنى5.القبرإلىقبلةفؤضل،بطرس

الأرضيةعلىالأكفانفرأى،تدخلأندولب

ورأىالقبز.فذخل،بطرسسيمعانولجقه6

كانائذيوالمنديل7،الأرفيعلىالأكفان

لا،جذةعلىمكالخفيتلفوئاتسوغرأصيكل

ائذيالآخرالتلمبذودخل8.الأكفالبمغظفى

لأنهما9،وامنفرأى،القبرإلىبطرس!س!بق

أنوهؤاليهنالبفيجاءماتفقمالبلاتعذكانا

ا-ثم."الأموابتينينيقرمأنتجبتسوغ

قننرلهما.إلىالتلميذال!رتجغ

.27:57ترج:الرا!ةمن.الرامي:38

ا-3.2:رجةنبقوديم!93:

31.آرجة42

.16:01مزرخ:5209



176

المجدليةلمريميظهريسوع

02يوحنا

االهودجمنخوفاضققلةولأبوابومخمعجن

16:9-11()مرض

القبرجمندفؤققت،المجداصتةقرتمأئا11

فرأت13،تبكيوهيئالقبرنحؤوآنختت.تبكي

كاءنخيثجالستينيتيضا؟ثيمالبفيم!كن

عنذوالآخرأسيىالرجمندأحاطما،يسوعج!ما

القذقين.

يا،تبيهين"لماذا؟الملاكافيلهافقاك13

أبنأعرلثولازتي))أخذوا:أصإتت؟"آمرأة

فرأتوراةهااضفتتوآهذاقاتت14"!وضعود

لهافقاك15اتسوعأئهلمعرفتوما،وامفاتسوغ

؟"تطلبينوقن؟آمرأ!ةيا،تجكين"لماذا:لسوع

كنت"إذا:تهفقاتت،البمتانيئأتهفظنت

حئىوضع!أينليققل،ستدتيياأخذته"أنت

فقرقته.(1مرتم))يا"تسوجلهافقاكا؟."آخذة

(.ضجقئميا)أي"!)اربوني:باليبرئ!تهوقاتت

مالأتيتمسيكيني!،"لأ:يسوعلهافقاك17

إخؤتيإلىأذهبيبل،الآلبإلىتعاضيدت

إلهي،وأبيكمأيىإلىصاجماأنا:لفم:!لي

."وإلهبهبم

وأنجربالتجدييةترتمفرخغت

هذالهاقاكوأثةالرلثرأببأثهاالئلاميذ

الكلاتم.

لتلاميذهابظهربسوع

لوقا،14-16:18مرف!16-03،ة28)تى

24:)36-94

الثلاميذكانالأحد،ذيلثت!اءاوفي

تلحبنى.لأأو:.لا.تمسكينى:79

والحربة.الماميرأثر:أي.ونجبهبديه:02

34.:91رج

"سلام.وقاكتيهمووقصتوعفجاء

ففر،ب3وجن!هتلأي!وأ!اهم02".عليكم

لمفقال21الرل!.شاهدواعندماالتلاميذ

الآبأرسسلنيكما!علي!سم))سلام:ثانيةيوع

وجوه!مفيوتقغهذاقاذ32أنا".ارسيئكم

قن33.القدشالزو!"خذوا.لهموقاك

عنهمنغتموقن،تهئغفرخطاياةلهغقرتم

+".غنهيمتعالغفران

وقىمايسوع

عشرالاثنيالتلاميذأحا،توماوكان2

تسو!جاتجمنذماكايما،بالئوأمصالحعلفب

:تهمافأجا"!الرلترأيا":التلامبذآءدقال25

تذي!،فيالقساميرأترهـأيتإذاإلأاضذقو"لا

يوتديالمساميرمكالقفيإصمعيوؤضمذت

."6تجنيه

فيالئلاميذآحتمغأثاممماييماوتعذ

يسوعفجاء،قعهموتوما،إخرىمرةالتيب

"سلام:وقاكتيتهمووق!،مقفلةوالأ!ا!

إلىإصحعلثدأهات:ي!وماقاكتئم27.عليكما"

جنبي.فيوضغهايدكوهات،يدفيوآنظرهنا

!أ!الت28"!آينبل!الآنتعد!كولأ

:تسوغتهفقاك92إ"وإلهي"زتيئتوما:

آمنلقنهنيثا.رأيتنيلأللث،تومايا"آمئست

!".رأىوما

18.:18ة16:91تقة23

"2!.آرج:25

ت!8.إةب!9فت92



02يوحنا

الكتابهذاغابة

إخرىآبابتلاميذدأماتمتسوغوصسر!

الآياتأئا31.اليهتالبهذافيمدؤت!غير

القسيخهؤيوخبأنلتؤمنه!افهيتهناأصذؤتةا

.الحياةبآسئميمايلتمآمنتمفإذاالتإ،آبن

ئلاميذهمنلسبعةيظ!ريسوع

ءص!
علىاخرىقرةاستلاميذهتسهعوظقر21

أجتم!تحينذلثوكان3.طترلةبحبترشماطئي

،باثوأمالفقفبوتوماةئطريشمعان

رتدقي؟وآبنا،الجليلقاناينائذيونثنائيل

لهمافقاك3.تسوعتلاميذينآخرال!وتلميذالط

أوافقايلضيلإ"ءذاهمب))أنا:بطرسسيهعان

وريهبوافخرجوا((.مغلثتذقب"وتحن:له

شيئاأصمتكواماالفيقهيللثفيوليهنهم،القايىد!

السصضلث.مين

فا،الشتاقيعلىيسوعوقفالضباحسوفي4

"أئهاةلهمنقاك5تسههـ0أنهالئلاميذغرهـت

،و

:بوةفاجا"؟يؤكلب!!ث!يقعكمأم!الش!ان

يح!نإلىالمئبكة"ألفواتلهمقاك6"لا".

قدرواومااصثئبكةافألقوا."شمكاتجدواالقارلب

.صالحمملبينف!يهامالكثرة،يخرجوطأن

لبطرصى:تع!وعيححهكاتالذيالتلميذفقال7

دطرسىسمعانشمرصفلفاإ"الزب4هؤ"هذا
،ص!ا

كانلأئةتوتهلين،ا(الرلثهؤ)اهذا:قوته،

اللأمجذوجات8الماء،فيتفستهوألقى،عريانا

ينف!يهايماالثئب!ءتحرون،بايقايىلبالآخرون

4-7.:هلوق210:3-6

26.ة02:91ر!:ثالثةمرة:14

21177و

غنثتراعمئتيإلأيبعدونلاوكانوا،السئملث

عقييماجعرارأواالعزإلىنزلوأفلما9التر.

ين"ماتوا:يسوعلهماتفقا001وخبرا،سملث

"فضعد".الآنأمسيهمو3الذيالسحملث

إلىالثئبكةوجذدتالقايىدبإلىئطريمرسيمعاذ

وخمسينوثلاثيمئةآمتلأتوكاتتالتر

الغد؟"هذامعتتمرقأندودبمين،كبيرةستمكة

و!الى!كلوا."تعاتوا:تح!وخ(!مفقاك12.الكتير

أنت،منيسألهلمأنالتلاميذمنأخاتجرؤ

فأخذ،تسوعودنا13.الرلثأتهغرفوالأنهم

المقلث.جمنناؤتهموكذيلث،وناؤتهمالخبر

اضلاميذ؟تسوغفيمعاظهر*ثايتةىةهذ؟14

الأمواب.تينمنقباميهتعد

وبولمىيح!وع

يميمعاني!وعقاكأكلوا،وتعذما15

أ!صأتحئني،يوحتابنسيمعان"يابطرسى

رلث.يا،"نمفأجانجهو:2؟"هوسيحبنيمما

"إخ:لهفقاك((ءأجئلثأئيئتعردثأنت

"ءيخرافي

بحئا،بنسيمعان"يا:ئانتةمرةوسأتهأ؟

كلصءير+!.كل

تعرفاذت،ربيا،"نم:فاجاتة؟"اتجبني

"!خيرافي"إرغ:تهفقاك.((اجئلثأئي

رو-ء!،ةكل17
لوحنا،لنسمعان"لا:ثالةة!7له ء!ص-هـصوسا

مرةسألهيسوغلأنعبطرس!فحزن؟"أتحثني

تعرلتأنت،رلت"يا:فقاك؟أتجبني:ثايتة

لىقالاجبلث((.افيوتعردث،شيع!كل

أقوذالحقالحق0،18يخرافي"إرص!:توغ

.5:2بط!،02:28أعق:خرافيارع:17



21يوحنا178

جزاشلثت!ثساشاب!،وأنت،كنت:لث

صرتفإذاتريذ.خيثإلىوتذقثي!ديلث

جزاظثللثغبركوشتذتلبلثقذذتشيخا

الكلايمبهذا91تريا،0لاحضثإلىوأخذك

،بطرسستموتهاالتيالميت!إلىتسوعأشاز

"."اتتغني:لهقاكثئم.اللةيهافيمحا

يسوعيحبهكانالذيالتلميذ

اتذيالتلميذفرأى،بطرلسوآلتفحت02

ماكائذيوهؤ،خلقهماتمثصيتم!وعيحبهكان

"يا:تهوقاكالغشاءوقتتسوغضديىعلى

رآةفلما21سحسفملث!؟"ائذيتنيسحا،

هوماوهذارب،،"يا:يسسوغقالتبطرس!

02.13:25:رج

بعضفيالعبارةهذهنجدلا؟ينيكفاذ):23

يبقىأنشحئتالو1:يوعفأجابه22مصيرو؟"

"إأنتاتحغني؟تعنيلثلهاذا،2أجيأنإلى

لاالئلميذهذاأنالأخغتينفشاع23

لا!!لهلبطرشقاكماقسوغأن3مغ،تموت

نأإلىتبقىأنشث"لو:تهتاكبل،يموت

هؤالتلميذوهذا2("؟!تعنيلثتماذا،ةاجي

ونحنوئدؤئها،الأموربهذصهيشهذاتذي

صابقة.شتهاذتةأنتعرلث

تمةالخا

ص،كلص

لوكتبها،يسوععملهاكخيرةاموروهناك25

ماعلى،كلهالعالئمتضان،بالتفصيلىأخا

.8تحشصهااثتيبالكتب،أخمن

.المخطوطات

.03ة52ق:25



الزشملأعمال

مةالمقلى

،ؤلالا2التلاميذنشركيفيرويوهو،لوقادؤنهكماللإنجيلتكلةالرسلأعصالحمماب

أقاصيحئىوالسامرةكلهاوالهوديةأورشطيم"فيالمسيحيسوعبثارة،القدسالروحبهداية

خطرأيعلىينطويلاالمسيحيالإيمانأنلمعاصريهيؤكدأنعلىالمؤلفوحرص(.الأرض

الرومانية.ال!!براطوريةيهددسياسي

صعودبعدأورشليمفيالمسيحيالنشاطبداءة11(:أقسامثلاثةالكتابتقسيميمكن

حوضفيانتشارهزيادةو)3(،فلسطينأنحاءسائرفيالمسجيالإيمانو)2(إنتثمار،يصموع

رومة.حتىالمتوسطالأبيضالبحر

يومأورشليمفيالمؤمنينعلىبقوةمجلائذيالقدسالروحبعملالرسلأعمالمحعابيتميز

الكئاب.يروكااتتيالأحداثخلالفيوقادتهاالكيسةويقويل!يهديهميبقىثج،الخمسين

فيالت!عليمهذاقوةليظهروالأخبار،العظاتمنعددفيالأولالمسيحييئتعليمالكستمابويوجز

..الكنيسةفيوضركتهمالمؤمنينحياة

الك!ابمف!مون

أ-26(:)1اليحوعللشهادةالاستعداد.1

أ-14(")1.يسوعبهووعدهمأمرهممماآخرأ-

-26(15:)1ءليهوذاخلف-اختيارب

(83:إلىا:)3.أورشليمفيليسوعالث!هادة20

25(:12إلم!4:)8.والسامرةالهوديةفيليسوعالسهادة30

31(:28إلىا-)13.خدمتهببدأ.بولسى4

28(:14إلىأ:)13الأل!.الرحلةأ-

-35(ا:)15.أورشليمفيب-الاجماع

22(:18إلى36:)15.الثانية-الرحلةج

16(:21إلى23:)18.الثاثةالرحلةد-

31(:28إلى17:)21.ورومةوالقيصريةأورشليمفيسجينهـ-بولس

-917-



أعمالا018

يا،ولالأؤليكتابيئفيدؤئثأ

بد9منوعلتميسوععملماجميع،ثاوفيلس!

،السحماءإلىفيهآرتفعائذيصاليومإلى2رساليه

لفذينوصاياالقاس!يالروحصأعطىتعذما

ببراهينخئانفممهأظقروتهم3.رسملاآختارهم

آلامه،بعديوماأربعينمدةلهمؤتراءى،كثيرة

يأكلهؤوتيتما4التإ.قلكوبعلىكلقهم

آنتطرواتل،اورشليتمتخركوا"لا:قاكولمقفم

يوحتا58:مئيص!مغتموةالآل!يهوعدماف!ا
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فيتخالبالبويوحئابطرسوبيتما4

حرسىورئيم!"الكهنةإليهحاجاغ،الدئدب

لأنفمامشاؤونوهم2،والضذوقتونالهيكل

الأموابقيائةويعينالبال!ثمعتيعلمالبكانا

إلىوحتسوهمافأمسكوهما3.تسوغيمياتيما

ائذينينكثيروامن04المسا،جاءلأنه،الغلإ

فيويدل،حاملهشخصيةيقابلةالاسم:16

الوت.منالقائميسرعشخصعلا(؟ة)4اع

26-27.؟24لوق:18

.23:92لا؟18:15،18،11تثرخ:22-23

.،ت26تك؟22:18تك:،2

رزساء:المخطوطاتبعضفي.الكهنة!409

الكهنة.
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الرجالمنالححؤمنينعددفبقغ،الكلئةشمعوا

آلافي.خمسيماتحؤ

"4صسص

التهوبزؤساةا:رشليتمفياحتمغالغل!وفي5

الكهتيمازئيسىوخئان6الشربعيماومغفمووال!ميوخ

الكهنةرؤساء2وأبناوإسكندزويوحناوقيافا

وسألوهما:ويوحئابطرسآستدعواثم7.كلهم

هذا؟"كملتما*آسمبأىأوس!لطبما"ياي

الروءمقممتلىوهوبطرسىفأجاتهم8

،ال!ث!يوخأيهاويا،المثمعحبرؤساء"يا:القاميى

إلىالاحسالطعنياليومتسألؤلناكنتمإذا9

جميغا،فآعلموا01طئمفىكي!يتعرفواتريض

يرءولؤءصص

تمفالرجلهذاان،كلهإسراثيلشدبولتعلئم

يس!وغبآسممعافىضحيحاأمامكمهنا

اللهوأتامهأنشمصخقئتموةاثذيالئاجمرىصالمسيح

اتذي"الحخرهؤ"هذا.الأموابتينين

ي!."الرأيىئإرأسفصاز،التتاؤونأئهازقفمتموة

آخرآسمءينفا،بتسوغإلاخلاصنالا2

."تخلص!أنيهتقدريلئاسإدقهوهبهال!حاءتحتآ

بطرشجرأةالمجيس2أعضارأىفلما13

4صكاكلى"ص-

عات!يناميينغرفوهمالانفمنغخبوا،ويوحنا

مغقبلأكاناأنهماغيمواولكئهم.الئاسيى

ائذيالرجليشاهدونذيلثإلىوهم".يسوع

ئجادلونمالهمكانفا،قرتفماوا!فاف!ميئ

ثئم،المجيسيينتخرجاأنفأقروهما15+فييما

الرجلين؟بهذيزنفغل"ماذا:وقالوا،1تشاوروا

ففط!يخقولرناللهباسماتلفظيتجنبوناليهودكان7!

مننوعأفيإلىالرصالكهنةرئبىسألولهذا.الاسبم

الكيح.الرجلهذاليش!فوالجأواالآلهة

22.:118مز:11

الآيةهذ؟أنتعرفوناورشليتمسئكال!ف!سل

نأنقدرفلاأيديهما،علىتفتالمبينة

الخترهذاآنيشارتزداديثلأول!ث017ننكيرها

فيكرإلىتعودالابأنفلنئذزفما،ال!ثمدبتين

آستذعوفماائئم8أحد،0أمماتميسوغآسمص

.تسوغصباسيميعقماأوينطقالاأنوأقروهما

"أنتمويوحناةبطرسىلهمفقاك

نأالت!جمنذالخقهلآحكموا:أنفدمكم

فلاتحنأئا02؟ألتةنطيعصأنأثمنطيغكم

وستمعنا".راينابماتتحاتانالأيميهننا

كيفحارواولكئهيم،ثانتةفأنذروهما21

الشدب.منخوفاشبيقهمافأخقوايعايبوتهحا،

اصءممىكل!*-

،جرىماعلىاللةيضجدونكانواكلهمفالناس

العجيبالثثفاءهذاناكاثذيالرجللأن22

الأربعين.حرجاوز

المؤمنبنصلاة

بطر!سس!بيلالفحيس!أخلىلما23 و.

مايكلاوأخبرايىفاقهماإلىرجعا،ويوحنا

وجمنذما24،والتنئيوخالكهتيما2رؤساتهمافاك

بقلبالتإإلىأصواتفارقغوا،ذلثستيعوا

ال!صما3خالقيا،رلث"يافقالوا:واحد،

قلتأذت25تيخها"شيءكلوالبحروالأرضيى

:القاسالروحصينبؤحيغبلإكداوذأبينايلساتي

ا"تئمهاتجبلماذا

بافي؟ال!ثعولثوتآتردب

.146:6مز،03:11خررجة24

البييةالزجمةحسبأ-2:2مز:25-26

القديمة.ايوناية
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الأرضملوكقام26

رو

كلفمؤسا/الروتحالص

ي!.وتسيجهالرلثعلى

هيرودم!،المدين!هذ؟فيتحالف،نحم27

،وا،

على2رالغرباأشرائيلوتنوييلاطسىوبنطيوس

تسيخا"،خغلتةاتذيقسوبخالفذوصيقتاك

نأوشثميئئلثتذكقضمتأنستتقمافقملوا38

تهديداتهمإلىرب،يا،الآنفآنطر92.يكون

بكلكيقتلثنعلقأنعبيدكتحنوآئتخنا

والأياببالشفاءيتأتيئتدكمذ03.جرأة

."تسوغالقاوسقتاكبآسمصوالعجاش!

كانواائذممطالمكانآهتزئصلونهموتيتما31

وءصسص،

الروجينكلهموامتلاوافيه.مجتمعين

بجرأ؟.الت!كيمةئعينونفأخذوا،الفذسيى

المشتركةالحياة

وروحاأواحاقل!االمؤمنينتجماعةوكان32

يخصه،مامفكمنفمأحايذعيلا،واحدة

وكان033ي!لفمكاءكلفييتثاكونكانوابل

،تسوغالربأبقيات!الحمئهادةئؤ؟ونالرسئل

وايرةالنعقةوكات!ت.غظيمةفدزةئؤئاها

حاجة،فيينهمأخاكانفا34جميعاعقيهم

كانواالبيوتأوالخقوليميكونائذينلأن

جمنلأفئلقونه35،صالمبيعيثمنويجيئونتبيعوتها

كلآحيياج-قدرعلىلئورعوةالرسئل-أقدام

الجماكيما.ينواحل!

ئبرص!يلاوي!وهؤ،يوسئ!غيلوهكذا36

التعزتة،آبنيأي،ببرناباالرشئللفتةالأصل

؟3-ا:27مت؟711-:23لورخ:27

.ا:61اكا

جمنذوألقاةيثمي!وجاءتميكهخقلافباع37

الزشل.أقدامص

وسفيرةحنانيا

تهملكاباعخنايياآسمهرجلاوليهن

ينبعسمءفآحتقط2،ستفيرةآمرأي!يمواقق!

وألقاةالأخربالمسم-وجات،ي!نهابعفمالثمني

"يا:ئطرستهفقاك3.الرشملأقدامجمنذ

قلبلثءعلىالثئيطانآستولىلمآذاخنايتا،

بمسئموآختقطصتالقاسيصالروحعلىفكذبحت

للثتبقىكلةالحقلكانأقا4؟الحقلثقنيين

ت!صأأنتلثكانأتا،بعتةولما؟أثقيتةتو

أذت؟العحلهذاقليلثفيتؤي!تفكي!؟بثقيه

سيغفلما0،5الئاسيىعلىلا،التإعلىكذبمآ

الخودتفملأميتا،وغالكلاتمهذاحنانيا

تعف!وقاتم6.بذيلثستمعواائذينجميع

ودقنوة.صالخارجإلىوخقلوةفكفنوة،ال!ث!بالب

أتهآهردخقب،ساعابثلابتحيروتعذ7

ئطرس.فمأتها8.تجرىماتعر!ثلاوهيئ

الخقل؟"بعئماالئمنيأيقذا:لي"قولي

لهافقاك9إ،الشمنيهذاس"نعم:أجابت

الرب"؟روحصتجرت!علىتققتمااذا)الما:ئطرمى

البالب،علىزوجلثدقنوااثذينأقدامهذ؟

الحاليفيافؤقغت0"!أيضحاأنتإوستحمفوتلث

ال!ث!باذفدخل.وماتتئطر!ىقذميجمنذ

بجاس!ودفنوهافحقفوها،قيتةووخدوها

الكنيسيماعلشديذخودت"فآستولىزوجها.

.44-45ة2ةق32

.2ة13يوق:قلبكعلىاستولى3:-5
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الأخبار.هذ؟غرفواائذينءجميعوعلىكلها

ؤاياتعجائب

ال!ثصعبتينالرشئلىأيديعلىوجرى12

تجتجعونوكانوأ،والآيابالغجائبينمحير

تجاستروما013!مصليمانيىواقفيواحدبقلب

يغنهمهم.الش!عبكانبل،يخالطهمأنأحا

الرجالصجمنبالرلتالمؤجمنبنعذدوتكاتر14

ترضاءهمتحملونكانواإئهماحئى5،والتساء

والفرشى4؟الأسيرعلى3ويضعوتهمالمثموارعسإلى

ينهم.أحدعلىولوطلهيقعبطرم!ترإذاحتى

مىاورشليمإلى2تجيالثاليىجموعوكاتت16

فيهموائذينالمرضىتحيلالمجايرز؟المال!

.كلهمأفيشقون،تجستةأرواح

اوسل!اضطهافى

مىوأتباع!الكهتيمازئيسينقمة7؟وآشتذت

وألقوهمالرشلفأمسكوأ18تالصاوقيينشييعيما

فتغالرب"قلاكولكن91.صالعامالسثجنفي

وقا3الرشئلوأخرقيالفيلفيالمحنأبوالت

الشمعبوتشرواالقيكلإلى"اذقبوا:لهم

ودخلواتهفستمعوا021الجديد؟"الحيا؟صبتعاليم

يغلمون.وأخذوأالقجرجمنذالقيكل

وتجمعواوأتباغةالكهسيمازئيىفجاء

الرشئلىبإضحاروأقرواال!ثئدبوشصيوخالقجيسى

لمحاال!ئجزإلىالحرس!فذقب22-الجنين

:وقالوا23المجيحيإلىفرتجعواهناذ،وتجدوهم

!عواقفينوالحرسىجمدامغقفاالس!جن"وتجذنا

.ا!ا:ع!اقي:سليمانرواق:12

27:25.قمتة28

؟33ةر!2.تخلصافياليدهيايين؟بيميةة31

187

أحدا!لم+في!وتجذنامماقتخناةفلما،الأبوالب

الكهت!ورؤسالمالقيكلحرديقائاقحاز24

تجرىكي!:وتساءلواالكلاتمهذاشمعواعندما

"ها:لهموقاكرجلعقيهمفدخل"2هذا؟

ئقلمونال!ضجزفيألقيئموهمائذينالرجالاهم

الحرميقايافذقست26أ!القيكلفيالحشعت

عنؤ،غيرينبالرشلوجاووارجاي!!ع

الئئدب.ترجقهمأنخافوالأنهم

قاك،المجيسيإلىالرش!لأدخلوافلفا37

نأبمثيدة28"أقرناكمالكهتيما:رئيصىلهم

اوزشليتمفضلالم،صالاسمبهذاتعقموالا

فيعليناالم!مؤوثيةتلفواأنوتريدون،بتعاليمكم

بلاسفأجاتهم92هـ".الرجلهذادم

إله003الئاسىلااللهفطيعأن"يجب:والرشمل

خ!شةعلىغفقتموةائذيتسوتمأقاةآباينا
ء.!-ا

وتجعقهبيميييما"اللهزقغهالذيفهؤ31.-وقتلتموة

الئوتةإسراثيلضتدبئلتمتيئوصخئضارثي!حا

كله.هذاعلىشهـودونحن33،الخطاباوغفران

اللةوهسةاتذيالفذس!الروخيشقذوكذيلث

((.يطيعونهلفذين

الكلاتم،هذاالمجيسيا!حاةستيئفلفا33

واحذاولكن34قييمص.علىوغزمواامحعيرغصبوا

ئغفيمينفريسيوهؤ،"غمالائيلىآسفةينفم

بإخراجأقر،كلهالشدبتحترمه،ال!ثمريغه

يا"ةالتجي!يى3لأعضاتاكثئم35،تليلأالتاسيى

تفغلواأنعافيمونألتموماإءلاكم،اسراثيليني

.18:36،44:4مز؟21:خر!ا

بولس)اتبعالبهودمعلميأشهرمنةكمالائيل:،3

الأت.مجلىأفرادأحدكان3(.:22رج.تعليمه
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هذ؟قلئوداسقاتم36.الرتجالي9بهؤلا

نحوفتبعه،عظيمزجلأنهوآدعى،الأيام

أتباعهجميعوتفرققتلولكئه.رجكأربعمئة

زمزفيالحليلييهوذاقاتمثم37ءأثرهمؤزاك

،الاسينجمماغةوراءةفخر2،الإحصا

أطاعوة.ائذينجميغوتشئتأيضافقللث

الرجاكهؤلاءائركوا:لكمأقو3والأن38

+صءءتص؟ص.ص

مااوبهيبشرونمالان،بهمتهتمواولاوشانهها

إذاأما93-الب!ثترجمنل!مقكانإذايزوليغلمونه

لئلأئزيلووأنيمكت!سمفلا،اللهعندم!نكان

.((القهأعداءتصيرو)

رأي!علىالضجييأعضاءجمخفواققه.

لاأن-وأتروهمفختدوهم،الرشملودغوا

أطققوهمءثم،تسوغنجآسمصيتكلموا

لأن،قرحبنالمجيسيىينالرس!لفخرقي41

آسيمأجلينالمهانيمايقبوابأهلاوجذهمالله

وفيالهيكلفييومكليعلمونويهانوا42.يسوغ

المسيح.هؤيسوغبأنوشترونالبيولب

الرسللمساعدةسبعةاختيار

،التلاميذ،عذدكتثرالأئاميللثوفي6

علىتتذقروناتمغتربوناليونايئونالجهودفأخذ

أرايقهمأنزاجممين،الحقيمينالجبرانيينالتهود

فذعا2.التوم!يماالقعي!ثتهينتصيتهنتاخذنلا

المسيح!ين.علىيدل:التلاميذ:601

يختلفون!الونانيونال!يرد260.:1،26،11:)9

اقيرهذاسخد.اليونانيةيتكلمونأنه!فيالعبرانيينعن

الال!.أد!رثليمكنيةفي

؟11ش2رجدخيلأ:اوجودياصار5:

.اح23:5ت

لهم:وقالواالئلاميذجماغةسث!رالاثناالرش!ل

باموليلتهتمالت!كلاتمنهيئأنيناتليق"لا

سحبعة،الأخؤةأيها،فآختاروا3.المعيحث!ة

ال!سممعيمابحسزلهممش!بربمنكميىجال

حتىوالجكحيماالفذسءالروحمينوفمتلئين

علىتحنونواطت4،العقليهذانكفقهم

فآستخستتب5التإ".بكلاموالتبثميرالضلا؟

وصءصم!ص،

فاختاروأ،الزسملرايكلهاالجماعة

الإيماتينممتلىزجلوهؤ،إسيفانوش

مللم

وبروخورشوفيلبحى،القاسوالر،ج-

وهؤونيقولاوصنوبزمينالبىوتيمونونيكالوزسن

أماعأحضروهمثم6تهوبئاء.صازأنطاجمآ

.الأيديعقبهموؤضعوافضفواالرسئل

الئلاميذوعذدتنت!ثير،الت!كلاموكان7

ص!"4

للإيمالبواستجالب.اورشليمفيكثيراتزداد

الكهتيما!.ينكثير

إستفانوسبىاعئقال

الئعضيماينممتلثاإستفانوس!وكان8

والآياقيالغجالمجتتصنعفأخذ،والفدزه

أعضادتعف!فقاتم9.ال!ثمدبتينالغظيمة

القبيل!يقجضعصالقعروفيالضجقعس

والإسكندريإ،ييرينينوتهود،--المحرربن

يجادلونوأخذوا،ؤاسيةكيليكثةمنوشواهم

إسيفانوشأعطىالروخرليهن01،إسيفانوص!

أورشليمفيال!ردالكهةعددكان:الكهنةعنكئير7:

هـ.85.قارب

الذينالبيدأبناءيجمعكان:المحررينالعبيدمجحع9:

سنةاضبدهمانبعدبومبيوسالروعافيالقاثفحررم

.مق63
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مقاؤقييما،غنعاجزينجغتهمماالحكإين

هذا"ستميعنالتقولوا:الئاسيىتعضن"قرشتوا

إ"*التإوعا!موسىعلىيحد!تالرجل

ئم.الشتريعيماومعفميوالشيوخالسدبفهتجوا12

القجيسيى.إلىيهوجاؤواوخطفوةباغتوة

لاالرج!!"هذا:قولونزوبىشهودوأح!ضروا13

والمث!ريعه.ولالمقاسالقيكلثئئمصغنيكف

الئاصري9يسوخسمهدصم:يقولسسمعناةولحن
14.

غنورثناهااثتيالئقاليدوئغئرالمكانهذأ

"ا!موسى

فيالحاجمرينجميعإتي!!فتطر

.ملاكؤجهكأنهوجقهفرأوا،الضجيسيى

إستفا!سخطبة

لإسيفانوس!:الكهن!زئيسىفقاك7

اثها،"إسمعوا:فأجال!2؟"صحححأهذا)1

إبراهيتملأبيناالمجدإله"ظهر:2والآبااقيخؤة
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التإ".،!آينهؤصاصتسوسلأن".لم"ا!

وفيلسىهؤ-ونرك،التركتةتق!لأنأصص+38"
.-.مرلم

لم!،7

الما2ينخرجاولما9!0فيلبسفعمذه،الماءإلى

تطرغنفغالتتفيلبحنالرلثروحخط!

فيثبح!وأما004فرحاطريقهفيذمضى،الرجل

فيمخثراسارثئم،أشدود!فيتفتهفؤتجد

صء-هم!كل

قيصرية.إلىوضلحتىكلهاالمددب

البعييةالزجمةحب7-53:8ا!ى32-دم!؟

ا(غديمة.ايونانية

.ءالقدجمةمجظهـالمخطوطاثفىتردلأالآيةهذه+:

ا-7.:هصمارجالفلمطينمدينةةأشدود:04
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ولشااءاهتد

(81-61،26:21-22:6عحال)أ

تهديااضدررتنف!ثفكان،شاولأما9

زئيسيىإلىفذق!تالربر.يتلا!ذ"وتقتيلأ

دتشق،مجايعصإليرسائلجمنهوطتت2الكهت!

علىهناذيجاهم.ائذينوالتساةالرجاكلتعتقل

اورشيم.إلىب!موتجيء"الزلتتذقب

خوتهشغس،بتشقينيمتربوهؤوتيتما

الأرضي،إلىفوغ4الس!ماء،ينئوزبغتة

شاؤذ،،"شاؤذ،:تهتقوذضوئاوستيئ

أنت،"تن:شاؤذنقاله35"تضطهذنييماذا

أن!تائذيتسوعأنا!:الضوت2فأجابئوربو؟"يا

فقاك06تقاوييإ(أدأعتيلثإ!ط.تضطهاة

نأتريافاذا،رلث"ياخايف!يرتيمبوهو

وآدخلهـقئم"بمالبريبدسلهقي(أجممل

".تعقلأنتج!بمالقثيقالوهماذ،المدينة

ةصصص.ء73

يسمعودحايرينفوقفواشاوكليفاقواما

غز3شاوفنقفن08أحلأاهدونسثماولاالصولت

ففادوة.شيئائبضرلاوهؤغيتييماوفتغالأرضيى

مكفولتأئا-مثلائةفبميئ9.بتشقإلىي!د؟

تضرلث.ولايأكللاالت!مر

خنانيا.أسئةيلميذبقشقفيوكان.

أجاقيء:"!حنانيا"يا:الرؤيافيالرلثفناداة

"قمالرب!:تهفقاك11إ"ربيا،"ئعم
!

وآسأذ،سبالمستقيمالقعروفيرعصالمثئاإلىآذقث

.اخ:6رج:تلاصيذ:901

جديدنوععلىئدذ:الطريق:حريخا.الربمذب:2

خاصلحوكخطوعلى،الخلاصنحواليممن

،25-26؟7،18ءا:16رج.بالميحبين

.27:11مز؟03:21اضق.91:9،23

آسمةطرسومنينزجلغنتهوذاتيبفي

الرؤيافيفمرى12،يصفيالآنوهو3.شاو

عقيهتذيهوتضغ-تدخلحنانئاآسفةرجلأ

أنجرنيرب4،"يا:حنانيافأجاتة013((فيبصر

إلىالرجلهذاأساعكمالتاسينكثير

"-،صء
ولهالانهناوهؤ14.اورشليغفييايسيذ*

يدعبهوتنكليعتملأنالكهتةشزؤساءينسئفطة

لأتي،"اذهث:الرلتتهفقاك!أ."بآسملت

والفلوفيألأقمإلىآحمىتحيئليزسولأآخترئة

ةء-4

تتخملانخاكموساريإ16.إسراثيلوتني

".آسيسبيلفيالآلامين

تذييماووقغالتب!تودخلحنان!افذقحت17

أرسقنيشاؤذ،أخي))يا:وقاكشاؤكعلى

فيوأنتتلثظقراثذييسوعالرلثإليلث

إليذالتضرتعودحثى،ينهاجئتائتيالالريتي

،ينفتساقط18((0القاسصالروحينوتمتلى

فقاتم،إتييمااالتضروعاذالفشئوز،ئشبهماغيتييما

يواة.إتي!فعادت،أكلئئم91وتتمذ.

ث!ثئفيشاول

فيالئلاميذمغأئامبضغةضاؤذوأقاتم

التجايعصفيالتبش!رإلىسازغثم02،دتشق

السئايعونفكان21التإ.آبنهؤي!وغبألى؟

فيالرجلهذاكان"أما:وتقولونيتعحبون

كلصر،

س؟الاسميهذاتدعوقنكلتضطهااوريضليتم

إلمطبهمويعودلتعتمتهمإلأهناإلى2جاوقل

2(!"9)اصماصراثيلفيملكأولاممهوشاول:4

المخطوطاتمعظميردلأؤلأالقوسينبينوردما:6و5

يمةءالقد

اليحيوذ.يسىكانهكذا:تديل!،13

ح.7ةارورج
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"؟الكهحةصءزؤسا

،تبشيرهفيورةتزدادكانشاوكليهن22

دقشقفيالم!قيمينالتهودعقوليفيالحيرةفأثاز

الق!يح.هؤتسويخأنعلىالذاجمغيمايحخجيما

خطةالتهودوضغالزفيينماةوتحذ

براقبونوكانوا.إتيهخبرهافوصل24،ليقئلوة

فأخذة!2،ليغتالوةنهارليلالمدينةأبواقي

قفيما*.فيالسئوليينودلوةليلأالئلاميذ

.أل!شليم!شاول

نأحاؤكاورشليتمإلىثاولوضلولما26

ولاجمنهتخافونكثهمفكانوأ.التلاميذإلىينقصتم

الرس!لإلىبزنابابه2فجا27.يلميذأئهيضدتون

الطريقفيالرب"سأوذرأىكي!لهموزؤى

!،

تسوص!باسميثجماغةتشركيص،الرلثكلقه

اتتلاميذمغ2وتجيتروخفأخذ028بقشقفي

الرب".بآسمصبشجاعهئتشتر،اوزشليتمفي

ياللغهالميهلمينالتهودئخاطثوكان92

!.تقتلوهأنفحاؤلوا،ويجابثهمي!هاليؤ

قيصر"لةإلىأنرلوة،بالأمرالإخؤةغرففلقا.

طرسوش.إلىي!نهاوأرسلوة

ال!هودهـلةصجميعفيالكنيسةوأخذت31

تنمووكاتت.بالستلامتنغموالسثاير؟والجليل

الروجبقعوتةوتتكائرالرب"،ضوفيفيوتحصير

.الفذس

وبافاللىةفيبطرس

فجا7،مكالؤكلفيتح!يربطرص!وكان32

.32-11:33كور2ق:-2325

.اح:6رج؟الونانبةباللنةالمكلمينة92

.ح31آرج:بينالفد:32

ئاة،فيالفقيمينالقذيسين*الإخؤ؟إلى

كس!يحاوكان،إينياس!أسمهزجلافيهافققيئ33

تهفقاك34.ستنوابثمانيينالمراشنتلرم

القسيح،يسوعشتفاك،إينياسى)ايا؟بطر!

الحالي.فيفقامبيدلث((.فراثمكوزتثلقئم

فآهتدوا،وشارونلدةسكال!جميغورآة35

صسرر،

.الربإلمطكلهم

،-ءدص.ةكا36
طابيثة،اسمهاتلميذةيافايود

كلتصرف،غزالةأي،يهدوركايسنييماليزلاوبا

المحتاجين.وإعاتةالصايحهالأعحالىفيوقيها

فغستلوها.وماتتالوتبذللثفيفقرضت37

ينقريبة"ثاةولأن038العفياالغرتةفيووضسعو!ا

،-فأرستلوافيهابطرسنأنالتلاميذعردت،يافا"

.1(تتأخرولاإلينا"تعاك:تهتقولالإزجقينيإتي!

يافا.إلىضعفماورجعمسرعابطرشفقاتم93

فأستقتقثه،الغلياالغرقهإلىيهضجدواوضلفلما

ائتيوالئيالتالقمصانيريتهباكياتالأرايل

قيل!علىقخهنكاتتجمندمادوركاسخاطتها

وستحذ،كتهمالئاسنبطرص!فأخرقي"..الجا؟

"طاشة،:وقاكالحثيماإلىآلتقحتئئم،وصفى

بطرشزأتولماغيتيها،ففتختإ"هـمي

دعاثئم،وأنهضسهاإل!يهايدةفمذ41.جلست

حئة.وأحضرهاوالأراملالقذيسينالإخوة

عذدلالرتقآقن،كلهالافافىالضرءصفآ.ت42
..--.س!ر

فيأئامجمذةبطرسوأقاتم43.الئاييينكبير

سيمعان.آسمهد!لاغجمنذيافا

نعنىالتىطابيثة2اليونانبةفيبقابلماهودوركاس36:

ظية.

كلم.02:واللديافابينالمافة38:
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بطوسكورنيليولس

آسمهزجلتيضرئةفيوكان01

فيالإيطايئ!المرتيمابن+ضابط،كورنيليوسى

أهلوجميعهؤاللةتخاتتمياكان2.الخيعثي

وئداوم42يسخاالشعصبإلىويدمين،!تييه

مينالثايس!ال!ئماغهنحؤفرأى-3.قيالصلا؟عل

عقي!يدخلالت!قلاكواضخةرؤيافيالئهايى

فيإتي!فنطرا"!كورنيليويس"با:وينادييما

تهفقاك؟ا(سحدييا،الخمر"ما:وقاكخ!في

الخير"لةوأعماللثضقواتلث"ضجذت:لاالخلاك

ياناإلىيىجالأالآنفأرشل05فتذكرك،الق!إلى

فهؤ6بطرس!.تهيقالاتذيبسيمعانؤحى

طئيسيمعاآسفةدباعجمندلانافي

كانالذيإلقلاكآنقحردتفلحا7البحر".

ينتقياوجئند"لاخذي!ينآثتيندعا،ئكلتصة

وأرستتهم،تجرىمايكلوأخبرهم8:أيخضاثيما

يافا.إلى

ينتقتربونهموتيتماالغلإ.فيفساروا9

ء4

الظهرثحوالحئطحصإلىبطر!ضعد،لافا

أخذواولما.يأكلأنوأرادفجاغ01،ليصليئ

"فرأى،غيبوبهفيوغالطعاتملهيهتئون

كبيرةفاشيىقطعةيشيهوشيئا،مفتوحةال!اة

الأرفي.إلىتخدلىالأربعهبأطرايخهاتعقودة

الأرفيذواسثصجميعينعقها2!وكان

يقو3ضوتة5وجا13.ال!حماءوطيوروزحافايها

فمال014لاكلأذبغدمسص،بطرسلا":له

ثة.قائد:حرفئا.ضابط.ة0101

.اح15:6مررج:الفرتة.93!؟15مررج

.والخدمالعائلةالكلحةتعني.بيته:حرئا.بيتهأهل؟2

15

حياتيفيأكلمثمارب!!يا"لا:بطريى

ثانتة.الصوتتهفقاك15ديسما".أوتجسما-!م

تجسسا!إ"أنتتعتبرةلاالقهطفرة"ما

الئيغآرتقغثئم،قراتثلاتهذاوحذت

الئماء.إلىالحاليفي

مانف!مهيسائلحيرةفيبطريم!وبيشحا17

الذينالرجالكان،رآهاالتيالرؤياهذ؟قعنى

سيمعانتبحبغنسألواكورنيليوسنأزستتفم

"قل:مستسخبرينوفادوا18بالبالبوؤتفوا

هنا؟"ل!نافيبطرس!لهيقاذاتذييمعان

لهفقال،ؤياالرفييفكر3يزالابطرم!كانأ9

فقهأ21،تطلب!نلثليجالىئلاثة"هنا:الروح

أنالأثي،تخ!ولاتغهموآذقبأإليهموآقيذ

هؤ"أنا:له!اوقاكبطرسىفترذ21".أرشلتهم

أجابوا:22ححشم؟"يماذا.تطلبوتهائذي

صايحزجلوهؤ،كورنيلي!س!الضابط))أرممقنا

لأن،التهودجميعتضلإعلىوتشقااللةتخالت

لتسمغبيييماإلىبكتجيةأنأبقغهطاهراتلاكا

بطرل!ى3آفدعاهثم((0كلامينجمنذكمما

جمنذة.وأنرلهم

تعض!يرا!قهتعهموذقح!قاتم،الغدوفي

اليويمفي7دةقيصرإلىفوصحل24،يافامقالإخن

ائذينمغتنتطرهمكورنيليوس!وكان.الئالي

5؟فلماأصدقاثإ.وأخص!أنسيبايهيندعاهم

وأرتمىكورنيليوص!آستفتقهبطرس!،دخل

"قثم،:-لهوتاكبطريىفأنقضمه026تهساحذا

4.14:حزا-17؟أ.ر!لاانجئاة14؟

.91،ءأ:7متق؟15
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يحادثهو،وهوودخل27"!جمثللثتش!رإلأأناما

لهم:فقال28،الئاسيمقكبيراجمعافوجد

يخايطأنتهتجللاالتهوبممبأن"تعرفون

لاأنأرافياللةلكيئ.تيتهتدخلأو،أجتبيا

فلما092ديسئاأوتجممماالئاسيمنأحذاأحس!ب

فأسألكم:.آعيراضيغيرمنجئمادغؤلموني

"؟ذغؤلمونييحاذا

أئامأربعإين"كنت:كورنيليوس!فقاك03

الظهر!،تعدالثايتيماالسئاغةجمنذتيتيفياصحفي-

أماميتمفترأقةكلييا!عقييمازجلأبرأيت

اللةستيئ(كورنيلبومنايا:ليوتقوذ

إلىفأرسيل32،الخيرئةأعمالذوذكرضلوايلث

بطرس!،لهيقالاائذيس!معانوآستذعص،يافا

شاطتيعلىإلاىئاغصسيمعانتيسبفينارل!ف!ؤ

وأذت،الحاليفيإتيلثفأرستلت33البحر((0

فيتجحيعاالآنوقحناتجيئلثفيأحستئت

الرب4".بهأتركماكللحسقغاللهخضر؟

طرلسعظة

الحقيقةفيافهأن"أرى:بطرسىفقال34

ينخاقهفضن35،أحد*علىاأحايقفمللا

جمنذة.تقبولاكانالخيروغيئكاتتافبماأيه

بشازةئعينإسرائيلتنيإلىكيمتةأرستل36

زب4هؤائذي-المسيحيتسوغالسملامص

اليهود.ئهفيجرىماتعرفونوأنتم037!العالمين

ائتيالتعمود"ليماتعذالخلبلىينأبتداث،كلها

.وأصومأعلى:المخطرطاتبعضفي-أصلى35:

التاسعة.:حرفياالظهر.بعدالثالثة

.17:+اتثق:34

.52:7اشق؟36

791

تسوغاللههتغوكيف38يوحئا،إتيهادعا

فيفساز،والقدر؟القاسيبالرل!وحصالئاضركب

ائذينجميعويشنيالخيريعملمكالؤكل

مغه.كاناللهلأنإبلي!م!،عليهمآستولى

فيالخيرمينعيئمماكلعلىشهـودؤلحن3

سر4

ضلبوةالذيوهؤ+اورشليتموفيالتهو؟بلاب

الثالباليومفيأقاقهاللةولكن"4ومتلو.

كصص555

بلكليما،يلشمعبلا41،تظهراقواعطاة

ءصاء-و

لنااي،تبليناللهاختازهبمالذينيلشهود

تينيينقياقي!تعذمغةوضتربواأكلواائذينتحن

وتتنحقذال!ثمعتنتث!رأنوأوصانا42ء*الأمواب

وته43.والأمواتيلأحياءد-لائاتجغتهاللةأن

تنا4يهآمنقنكليانالأنيياءجميعتشهد

الخطايا*".عفرانبآسميما

ال!دكيرعلىالقدسالروححلول

الزوحنرك،تتكفمبطريىوتيتما44

كلاتة.تسقعونائذينصجميععلىالقاسى

بطرشراققواائذينالجتالبأهلفتعحت45

علالقاسصالروحهبةأفاضنإدتةأدراواحين

يتكلمونستمعوهملأئهيم46،أيضحاأقهوبغير

بطرس!:فقاك.القةويغظمونلقيهمغيربلغالت

تحن،يثلناالفذسالروحنالواالتاصن"هولاء7"

؟"القعموديهماءغنهمتمتغانيميهنهفمن

القسيح-.تسوغبآسمصيتعفدوابأنوأترهم

.أتامبضعةجمندهميقيمأنإلىفدعؤه

.4:ااع42؟24،35:لورخ41:

بايعى:.13:43ر!؟6-35:5شار!!34

.ح3،61ر!
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نأالتهودييمافيوالإخؤةالرشملوستمغ11

ضجذفلما2.اللهكلاتمقبلواأيضاالتهودغير

كلص4

الجتاب*اهلخاضقة،اورشليتمإلىئطرسى

قختونينغيرتومإلى3"!خفت!4:وقالوا

ماكلبطرم!لهم"فروى"!"ققهموأكلت

يافا،مدينيمافياضفيكنث5:تاك،تهخرى

قطغيمايثلشيدفإذا،رؤياالغيبوتيمافيفرايت

ينيتدئيالأربعيماباطرافهاتعقودهكبوهاش!

ا،جياإلييماونظرت6.إلبوصلحتئال!مماء

رالزحافابوالوحو!ثىالأرفيذوالثعلييمافرآيت

يا:.لييقو4صموتاوسممدت7الس!ماء،وطيوز

يا،لا:ققلت8!كلآذتغقمء،بطرلمر

ينديس!أوتجس!طعامتميدخلما)ربد

مما:ال!ئما-مق"ئانتةالضوثفأجاتني9!قبل

هذاوحذث001تجسماأذتتعتبرةلااللهطهرة

.2ال!ماإلىكله2ال!تيآرتقغثئم،تزالتثلات

ببالبليجاليثلاثةوقصالسئاعهيللثوفي11

ينإليئمرستيينوكانوا،فييما*كنحتائذيالتيب

ينمغهمأذقتأنالرروحفأمرني12.قيصرية

إلىال!تةالإخوة2هوسفرافقنيتر؟د.دود!

فأخبرنا39،كورنيليوشتيتفذخثنا،قبصرئة

أرسيل:تهوتقوذتيتييمافيتمفالملاكرأىكي!

،بطرسلهيقالائذيبيمعانوجى،يافاإلى

وجميعأنتبهتخلم!كلافايكلمقثفهؤالم

الروحنزل،أتكلمبداتفلما015بييلىأهل

يوديأصلمنسيحيرن:الخانأهل:1102

أورضليم.كخيسةبؤلفون

28.:15رج3!

فيه.كنا:المخطوطاتبعضفي:فيهكنتالذكي:11
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التدء.فيتحنعتيناتركيثتماعقيهمالفاسى

بالماء،يوحناكمد:الربدقاكمافتذكرت16

فإذا3017"الفاميبالر!وح-فتتعمدونأنتموأما

آمناعندمانحنوهبناماهولاءوه!باللهكان

لأتاليتمأناأكونفقن،القسيحصتسوغبالزلث

"؟القة

إ،الكلامهذاالحاصرونسممعفلما18

إذا،،القهأنعتم)ا:وقالواإلتةوضجدواقذأوا

"!الحيا؟إلىستبيلابالنوتيماأيضماال!هوبغيرعلى

أفطاكياكنيسة

الاضطهاد"شتتهمائذينالمؤينونوأما91

فأنتقلوا،إسمفانوشمقتلبعديهمنرلائذب

لاوكانوا"،وأنطاكيةوفبزصنفينيقةإلى

وليهن02.التهوذإلأالت!صبكلامأحذايتشرون

جاؤو!وتيرينقبرصنينالمؤعنين2قؤلاتعض!

باللغيماالئاطقينيجاطبونوأخذواأنطاكيةإلى

.يسوغيالردثويبشترونهمأيف!االيؤنية"

كثيرونينهمتآمن،مغهمالرلثتاوكانت

الىدث،إلىوآهنذوا

اورشليم،فيالكنيسةهمسامعا(خ!روبقغ22

وزأىجاءفلما23.أنطاكيةإلىبرنابافأرسلوا

فيالثبابعلىكلهموثتحغهمفرحالت!نعفة

رجلابرناباوكان24.قلوبهمبكلالرل!

والإيمالإ،الفذسصالروحينئمتيئا،صايخا

كبير.جمغالردبإلىفآنفمئم

16:رجا:ه.

عاصمة:أظاكيةا-4.ة8رجالاضدطهاد::91

جذا.كبيرةمدينة!كاتالرومانيةسوريةمفاطعة
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غنخثاطرسويشإلىبزناباوذقحت25

أنطاكية.إلىيهجاءوتجذةفلما26،"شماوك

الكنيسه،تجماغيماإلىتجتمعال!كايقةستةفأقاما

التلاميذتسفىأنطاكيةوفي.كبيراتجمعافغفما

بالقسيحئين.7قرةأؤك

ينالأنبياءبعضىترل،الأئاميللتوفي2

صصهء،4
واسمهاحاهمفقاتم28!انطاكيةإلىاورشليتم

تجاغةأنالروحينيؤحيوتنباأغابوصن"

!ص!!

خلأثتاقطوممن،كلهاالأرض!ستعمكظيمة

نأالتلاميذتمفعر092"كلوديوس!القيصرئامصأفي

الإخغإلىقعونة،وفدرئةواحدكل،ئرسيلوا

فأرس!لوا،ذللثوفعلوا03.البهوير"نيمافيالفقيمين

وشاوك.برنابامغالكنيسئيماشميوخصإلم!ضعونايهم

يعقوباستثعهاد

القيلثأخذالوتبذيلثوفي12

الكنيسة.رجاليبعفىتضطهاهيرود!*

،?ص-ص2
فلها3لوحنا.اخالععول!السمفبحاومتل

علىأيضساقتفى،التهوديرضيهذاأنرأى

وتعذما01"القطيرأثامصفيذلثوكان،ئطرش

يرقصأرقيإلىوسملقهالسجنيفيألقاةعقيهقبتم!

نأتنويوكاذ.جنردأرتعة!رقةكل،،لتحرسو

فأبقاةي5،صالفصحعيل!بعديل!ث!دبيعرضه

يلاأددإلىتضقيالكنيسةوكاتت.ال!تجتي

أجلإ.ينآنعطاع

.م9:5رج؟شاول:25

خامى.كلودبوس.ا.:21رج:أكابوس:28

إلىالوثائقتئير.م(ب4ء-)41رومهعلىاجمراطور

،مب48وسنة46سنةبينحدثتمجاعات

12991أو

السجنمنبطرسإنقاذ

هيرودشعرتمائتيالليق!فيبطرشوكان6

حايىستين.بيننايفاللشعبتعذهاتعرضسهأن

جنودالبالبوعلى،بسليلتينيمقيلأاوكان

تغتة،"الرلثملاكوظهر7.السثجنيحرسون

الةلاكوضرلت.ال!جنيداجلفيئورفسطغ

"قئم:تهوقاكفأيقطهجنبيما،علىبطرسى

وقاك8.تديإغنال!ليلتال!فآفحل!ب"!ستريغا

جذاةك!اوآربطحيزاظث"شمذ:القلاكته

وأتتغني".ثوتلث"إلت!ى:تهقاكئم.قغل

القلاكفغقهماأنتعردتلاوهؤ،يتمعهفخرقي9

"أفأجنازا.رؤياأ"نهخمنبل،خقيقئاشيئاكمان

البالبإلىوؤضلا،والثانيئالأؤكالخرش

ينفآنفتح،المدينةيواجهائذجماالحديدي

ففازقه،واحذاعاشاليقطعاحئىوخرجا.ئ!تلقا

الحالي.فيالملاك

"الآن:وقاكغفلييماينبطرمى"فأفان

تدينفأنقذني،ملاكهأرس!لالرب"أنليتأكذ

نأينتطروناليهودكانماكلومنهيرودس

تيبإلىوذقتقليلأفكرثم12يماا(0تفعلوة

هناكوكان،بمرقسنالمققبيوحنااممرتتم

البالتبطرص!آفذن3.ئصفيكبيرةتجماعة

تتسمع.زودةأسمهاجايىية!ت7قجا،الخارجيئ

إلىأسرغتئطرسنضودتغرقت"افلما

يشيا؟الباقينفتغأندود!ينالتيبدايخل

ابن،الأولأعريباهيرودسأى:هرودس.1201

41.شةبعدال!رديةحكم.اتيباسهيرودساخي

ا-27.:12خررج3:

ح.02:امترخ:الربملاك:7
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البالب.علىبطرس!بأنوأخترثهمفرحها،

علفأصرثإ((تهذين"ألا:لهافقالوا5

"إ"ملاكه"هذا:لهافقالوا،كلايها

له،قتحواحتىالبابتيانبطرسوأخذ16

ينبإشازةفأستهتفم17تغحبوا.شاقذوةفلما

السئجن.منالربفىأخرجهكيعتلهموروىيده

يماوالإخوةيعقود!*"أخبروا:لهموقاذ

آخر.مكالغإلىوذهبخرجثم".جرى

كثيزاالخزعىآضطردتصالصباحوجمنذ18

طلتهولما91؟!لبطرصىتجرى"ماذا:وتساءلوا

بقتلهم.وأمرالحرسىسأل،وجدةلهاهيرودس

فيها.وأقامقيصريةإلىاليهوديةمقنزلثم

هيروثسموت

صوزأهلعلىغاض!اهيرودم!وكان.

بعدما،إتيه4ووأ!وجابينفممافيفاقققوا،وصيدا

الئلاموطلبوا،القيلثحاجببلاستس!آسقالوا

مملكييما.علىرزقهافينعتمابلادهملأن

ثيابههيرودس!لبس!المعثنياليوموفي2

فيتخط!بالعرشيىعلىوتجتممقا!وكية

صوتلاإتهصوت))هذا:فصاحوا22.المثمدب

لأنهالحاليفيالرلتملاذفضرته23"!إنسالؤ"

-!وماتالدودفأكله.اللهمحدما

14.!أعب!18:01ترج:ملاكهة15

.91:اخلرج.الربأخو:يعقوب؟17

.282:لىحزة22

المؤرخيقول:44منةأضيباهيرودسمات:23

02.ة5داق.فجأة!اتانهيوصيفوسالوردى

:المخطوطاتبعضفي.أورشليمإلى.-.ورجع:25

03.:11رج.أورثليممن-..وانطلق

:أي.هيرودس.خ02؟11رج:أنطايهة:1301

13او

ورخغ25.رئثمرينت!ثيرالت!كلائموكان2

4،لمر

يخدمتفما،اتمابعدمااورشليمينوشاولبرنابا

."يقرقح!المتفبيوحنايرايقهما

للتبثميروبولسبرنابااختيار

أنبيالم،*أنطاكيةكنيسيمافيوكان13

يدعىائذ!اوثممعونبزنابا:هم"ومعلمون

صمديقوهؤوقناين،القيرينيولوقيوس،ييخر

وجمنما32.وشاو،الطفولةمقهيرودسالوالي

الروحلهممالويصومونالرلتيخدمونهم

لغقلوشاوكبزنابالي"خضصوا:القاس

وضعواثموضفوا،فصامو)3((0إليهدعوثهما

وضرفوفما.عقيهماأيدتفم

!برمىفي

إلىفترلا،القاسالزوحفأرستتفما

قبرصى.إلىالبحرفيساقراوجمنهاستلوكيةء

فيأدت!صبكلامتمثئراستلاميس!إكوضلافلفا4

يوحنا!.يعاونهماوكان،اليهوبصمجامع

بافويس،مدينةحئىكلهاالخزيرةفآجتازا6

كذبااتنبوةيذعييهود"لاساحيراف!سافؤتجدا

بولسرس!رجيوص!حاشييماين7،بزت!ضوعآشه

فذعاعاملارجلآهذاوكان.ير؟الجز"8حايهمص

:أنبباء.\:لورج.الجليلوالياتيباسهيرودس

الموكلبنالكنيسةأعضاءمن:معلمون.ح2:02أفرج

.الإيمانبتعليم

قبرس،باتجاهأنطاكيةمرفأ:صلوكية:4

.12،25ة1لأرج.مرتىيوحناهر.برحنا:5

تنعممفاطعةفيالقنصلمحلمجلأومنحاكم7؟

.باللام
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التإ.آكلاتسقغأنإتي!ماوطتتوشاوكبزنابا

آسمه،معىوهذاالعحماجر،عل!ماولكك8

الإيمالق.عنالحايهميبجذأنوحاوكعارضهما

منبولس!،أيضاوآسمه*،شاولفآمتلأ9

له:وقال01السماحرإلىفتظر،القدص!صالروح

وءص2ص

ايهاخير،كلعدؤيا،إبليس!ابك"يا

عنتيهفأما!وجمىخبحثب!صلالممتلى

ياستضرئلث11؟القويمةالرثس!ئل!تعويج،

إلىالمثتصمينوزتبضرلاأعمىفتكون،الرلت

غشاوةالحاليفيعيتي!علىف!تقطتحيؤ".

تنلمحسم!ماالمكانيخوكتدورفأخذة2ستودا

ماشاقدعندماالحايهمقآمن12ءبيلإهيقودة

الرلث.تعليموأدقمثمه،خرى

بسيكيةأنطاكيةفي

إلىبافوسنينوزفيقاةبولس!أبحرثئم13

إلىوزجغيوحئاففارقهما،بمفيليةفيكابرجة

سص"كل،

إلىبزتجةمنفتوخهاهماامما14.اورشليتم

ال!مئببيوتمالقجمعودخلا.يسلإ"دةفيأنطاكية

موسىشتريعيماينقصلتلاقىوتعذ015وجلسا

المجقع2رؤساإليهماأرس!ل،*الأنبياءكتمب

ماعندكماكانإن،الأخوالط"أيها:تقولون

ح،44ة9رج،للرسولاليهوديالاسمهوشاولة9

.27-22:92رج.الرومافياسهوبول!

.الصغرىلآسيةالجنىالشاطىعلى!دبنة!برجة:13

ح!.5آرح:يوحنا

.أح3:9رورج:والانبياءموسى:!ا

بالئهايمانهمإليهردعنأخذواالذينم:اللهيقون.16

أكط،الدخلاءصرلكنم،ممارساتهممنوشضاالواحد

.أح23:5مترج.الصدجماالدينفيدخلواالذين
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31.:اتا

!3102

به!لسىفقاتم16فتكفمالأ.،ال!ثمدبئيهتيظالأ

أئهاويا،إصرائيلتني"ي!ا:وقالبيدهوأشاز
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أرضها،7وأوزتهمكنعانأرضيىفيأقم

ستة.وخمسينأربعمئةنحؤذلكواممتغرن02

النبيئعهدحئىتضاد!؟لهمجعا!ثم

فأعطاهم،ميكااللهينطقبواثئم01صحموثيل

طوال،بنيامينعثيرةمن،قيسبنشاول

ءصصلا!

عليهيمميكاداودواقامعزلهثم022سنةأربعين

زجلاي!ئىبنداودوتجدث:يقول!تهوشتهذ

كل،ء-

اريد!.مماكلوستعقل،قلبيترتضيه

تسوغالؤعدح!تتداوذتسليناللهوأخرخ2

،تسوغشجيءوقئل24.اسرائيليشتعبمخفضا

تهتعمرإلىإشرائيلضتعبجميغيوحئادعا

أنيأنظؤن:ستعتهينهيوهؤوقال025التو،*

أهلأناوما،بعديتجيةفذاك!لاهؤ؟أنا

.!جذائهيىباطأحللأن
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أيهاويا،إبراهبتمأبناةدا،إضتي26!

إتينا،إلتةتتقونائذينينضكما!جمرون

و.02

اورشليماهلفلا27.ال!صيكيقةاللهأرستل

ئتلىمافهمواهمولا،اليمغرفواورؤسما)وهم

فتقموهاسبمؤ،كلفيالأنيياءأتواليين

جرماؤجدواماأنهمومع38علييما.صبالحكم

نأبيلاطىينطلبوا،الموت؟يستوج!

في2الأنبياكتبهماكلشممواوبعدما92ءيقتله

.!القبرفيوؤضعوةالحلجبغنأنرلوة،شأيإ

فظهر31،الأموابتينينأقامهاللهوليهن03

.إدالخليلينشةضإوايفذينكثيرةأئائا

صو--

،.الشعبجمنذلهشهودالأنوهم.اوزشليتم

آباءفايهاللهوعدمابانتجثتركمونحن32

م!نتسوعأقاتمحين،أبناعهمتحن،لناتئم33

الثاني.المزمويىفيجاةكط،الأموابتيني

،.وتدتلثاليوموأئا،آبنيأنمت

درلنالأمواتت!نمنأقاتةاللة.؟:34
ص.-صيمودؤر

ق!لي:فيوايىدفهذا،القسابالمطتعوذ

ائتيالأكيدةالفقذم!هالتركابسا،عطيكئم

مز!ىرفيتاكولذيلث035دإؤذمم!بهاؤكدث

آخر:

الفساد!يرىقذوستلثتترذلن

فيالتإبقشيثةغيئتعذماداؤ!،36!يهن

.!القساداىفر،ثيماآبا!وايىوديخنرقذ،أتاييما

؟16-33،57-27:22تر!ت-2892

؟42-13،47-14؟15ص
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3.ةارجة31

2:7.مز+ت

اليونانيةالسبيةاترج!ةحسب3:،هامى:34
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القساد.رأىتما،اللةأتاتةاثذيوأما37

نت!ثتركمي!وعأئنا،إخؤتييا،فآعتموا

مينتتبرربهآتنتنوأن93،الخطايايغفرالب

ينه.تترزةأنموسىشريعةغجرتهاكل

كتبفيتيلمابكميح!ليئلافآنتبهوا04

2:الأنبيا

!المستهزئونأيها،41"أنظروا

وآهلكوا.تعحبوا

غضلاأثاجمكمفيأعقلفأنا

".!هتمحذقونلاأخابهأختركمإن

ينخايىجالطباوبرنابولسىوبينما42

بهذ؟ييحذثاهمأنإتيهماخملبوأةالقجقعص

تعذوتيعهما43القا؟مص.السمببفيمويى19

ائذين2والا!خلاالتهو؟ينكثيرصالاجماع

الثبالبعلوشتحعاهمفكلماهم،"اللهتعحدون

التإ.يعقيمافي

المدينيماأهلآحتعشذمصالقابالستبمبوفي44

التهوذرأىأفلما5الزب".كلاتملتسضعوا

كلاتميعايىضونوأخذواغيرةأمتلاوا،الحموع

يحرأؤ:وبزنابابول!ىفقال46.بال!ثمتيمةبول!ى

التإ،بكلضيماأولآأنئمنتمث!ركمأنتج!ث))كان

لاأنكمفحكمتيمصرقضتموها،ولكئكم

إلىالآننتوجهولذيلث.الأبديةالخياةتستأهلون

!جعلتلث:قاك،اوصانافالرب،7(0اليهوبغير

جمة.القد

16.15:مزت35

2:01.املت36

ايونايخةالبييةالزجمةحسب5:احبت!4

يمة.القد

.اح23:5مترج:اللهيحبدونة3،
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و!سه
اتاصيإلىالخلاصنلتحيئ،يلاشمصنوزا

.""الأليض!

قرحوابولس!قاتهماالتهوبكيرشيئ8"فلضا

اثذينجميغوآتن.الرلثكلاموتحدوا

الأباليما.للحياهاللهآختارهم

وصء-ص

كلها.البلا؟يللثفيالرفيكلاموان!شر94

والئساءالمدبن!ؤتجهاتخرضواالتهودليهن05

فأضطقدوا،اللهتع!ذنكناللواتيال!ث!ريفاب

ا!فتقضا.ديايىهمينوطردوهماوبرنابابوممسم!

أيقونجتة.إلىوأنتقلاأقدايهما"غبازعليهم

وينصالقرحينئمتلئينفكانواالئلاميذوأما52

.القاسصالروح

أيقونيةفي

ضجمغكعاديهماوبزنابابولىوذخل41

ينمح!نيراجغلكلائاوتكلماأيقونيةفيالتهود

ائذينالتهودليهن2.يؤيون!واليونانييناقهوب

الإخؤ؟علىال!هوبغيرخرضوايؤجمنواأنزقضو!

أقاماوبزنابابول!م!وليهن3.قلوتهموأفعتدوا

الرب!وكان.بالرلثئجاهرابطويلةماةفناك

علىأجرىبمايعتيهعلىيكلايهمايشقذ

أهلوأنقستم4.والآيابالعجايبمنأيديهما

مغوبعفمهماليهوبمغبعضفمفكان،المدينيما

ومغفم،اليهودوغيراليهودعرتمولقا5.الرسولين

وترجحوهما،الرسوليزيهينواأن،رؤساوهم

.946؟اش47:

.أحا:6مررج:أقدامهماغبارة51

02؟:11رج؟وايونانييناليودةأ140

.ح14:روا

.6؟28رج:ا؟

14302ارا

والمددطودزتةلسترةإلىفهربابا.لأمرشعرا6

يبش!راتيوأخذا7،ليقونجيةولاي!فيلهماال!جاور

.هناك

ودربهلسترةفي

منذكسيحعاجزرجللممثترةفيوكان8

هؤوتيتما9.مرةحيايهفيقشىماقرللإ؟،

فرأىبولنإتييمانطر،بولىصكلامإلىيصغي

تهفقاك01،الثتفاءإلىتدعوماالإيمالبينفي!

دا!رخقيلثعلىضنتضئاوي!)افثم:صوئيمابأعلى

غيلماالخموعزأى"فلما.تمشيتنقض!

الآلقة"قشبة:الليقونيإبفغيهمصاحوا،بولصى

،صوصص

،8زيوسنبزناباوممموا12"!إليناشونرلوالمالتشر

الكلاتم.يتولىكانلأئههرقس!وبولس!

جمنذقعتدةكاناتذيريوسنكاهنوجاء13

إلىرهمين*وأكاليلبثيرالؤالمدين!مدخل

الحموع-.مغدبيحةيقذتمأنيريا،الأبوألب

ثياتهما!مرقا،وبولسىبزنابا!حيئفلما"

"ماذا15:يهمتصيحالبالخموعصإلىوأسرعا

ضعفا2ب!ثترخنالتال!؟أيهاتفقلون،

الأباطيلهذ؟لتركوائت!ثتركمجئخا:يثلكم

والأرضنال!ماةخققائذيالحياللهإلىوتهتدوا

-صلم

فيالامرجميعتركا06فيهاشيءوكلوالبحر

كانولكئه17،طريقهاتسفلثالماضييماالغصويى

المطرأنرك:الخيرينتعتلبمايتفيإتخ!قذ

وزرقكئم،جييهافيالمواصيتموأعطىالمعئمماءين

الديانةفيالآلهةرثي!سزوش()أوزيرسكان:12

الآلهة.رسولومرصاليونانية

المحذةالجواناتترينالأكالبلكانت:أكابل:13

للذبح.

خ.14:63مررخ:ليابهعامزقا:14
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تمكنفا18بالس!رورمم!،0قلوتكموتلأالفوت

ينالحموغتمتعاأنالكلامبهذاالرشولاب

كثيلأ.جهدلعذإلألهماذبيح!صتقديم

وأيقونتةأنطاكيةينالتهودتعفنوحاء99

إلىوتجروةبول!فرتجموا،الحموغوأستمالوا

فلفا02.ماتائهتحسبونوهمالمديتةخايىجص

الغدوفي.المديتةودخ!!قام،اللاميذبهأحاط

دزته.إلىبرنابامغخر!

سوريةفيأنطاقيإليالعودة

كثيراكستبادزئةفيوبزنابابولس!وتشر21

إلىاويتها،يسترةإلىرجعاتم.الئلاميذين

الئلاميذغزائتميشذداني22،وأنطاكيةأيقويختة

وتقولال!،إيمايهميالثجابعلىوئحثتخعايهم

القصاع!بينمحميراتجتارأنينبا")الا:لهم

قسوس!الهميغينافيوكانا23((0اللهملكوتلندخل

وتصومانيئصفيانيئئمكنيسبما،كلفي

به.آضنواائذيالرل!ويستوبعايهيم

حتى"بسيدلةمقاطعةالرشولالزوآجتاز24

فيأدت!صبكلاموبشترا025*تئفيليةإلىوضلا

ساقرايومنها26،أ!لايتةإلىترلائتم.بزتجة

ترعاهما،منهاخرجااتتيأنطاكيةإلىالبحر

به.تامااأذيالغقلأجلم!ناللهيعمة

آلكنيسة،تجضعاأنطاكةإلمطوضلافلما37

كيص،أيديهماعلىاللهأخرىممايكلوأخترا

.5:24ار؟147:8مزق؟17

برجةمقاطعةبمفيية.14؟13رح:بيدية:24

)251(.واتاليةا!(3:)13

.12:3لارج:موسىشريعة؟1501

صورية.فيأنطاكيةيخسة:أي.الكني!ة:3

أوهأ

اليهود.لغيرالإيمالببال!فتح

التلاميذ.مغئذة

28ء
هماكقاماؤ

أ!رشلبممجمع

وأخذوااليهوبىد!ينجماعةونزذ15

إلألكيمخلاصى"لا:فتقولوذ،الإخوةئغقمون

تينهمفؤخ!02"س!موسىشريعيماعلىآختتنتمإذا

شديا.3وحدايخلالتوبزنابابولس!وتين

وغيرهماوبرنابابولس!تصعدأنعلىفأجمعوا

كللم

الزس!لليراجعوااورشليتمإلىالمؤمنينين

ثميعتههأوبعدما3القسأتإ.هذهفيوال!ثميوفي

كي!يخيرونوال!تايزةيخينيقيةآجتازوا"ال!صنية

فلما".اكسثيرالإخوةفتفرح،اليهوبغيرآقدى

كلكلء

والرشئلالكنيسةييمزخضثاورشليتمإلىوضلوا

علىاللةأجرىمايكلفأخبروهم،والثميوخ

ينكانوااثذينالمؤمنينتعفىفقاتم05أثدييم

نأ"تج!:وقالواءالقريستينقذقبعلىقبل

".موسىبشتريعهوتعملواالتهوبغيرتخين

يرلمء

هذ؟فيللنظروالشيوخالرشئلفاجتمغ6

وقاكئطرسنقاتمطويلحداليوتعذ7.التسال!

أختارنياللةأنتعرفون،الأخوة"أيها:لغ

جمنالبهودغيريتسضغبعيدرمؤمقتييكممق

يغر!ثائديوالله08وئؤمنوااليشازهكلاتمقي

فؤقت،غنهميىضاةعلىشتهذ،القلودبفيما

ح.25ةرض!91

سجيين!اروايودمتالفرييينمذهبعل،:

الفريية.معنقداتمعلوحافظوا

.01:44،11:15رج7-8:
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لرنكا9،لنا!وهبهكماالفاسنالروقيلهم

قلوتهمطفرفهؤشيع!.فيوتينهمقيتنا

تضمعوابأنالآناللةتجربونفلماذا11.يمالببالإ

!حنناوغخر4وناآباكحريير!التلاميذيىقالبعلى

نخلص!أئنانؤينوتحناخصوضا1خفلإ؟عن

".تخفضونهئمكماتسوغالرلثينعميما

إلىوآستقعواكلفمالفجتمعونفسك!ت12

الآيالبلهميرلييالطوهماوبولسىبرنابا

غيربينأيديهماعلىاللهأجرأها-اتتيوالعجايت

قاك،كلاتهماختماوبعدما13.الحهوب

ءلمسو*-

:الإخههـةاي!ا،لي"إستيعوا:يعموب

أوليفياللهأهتمكبصسيمعان*أختركم14

صأصء?ه

لاسميما.شعتاالاقمءتينينبتجذانالامر

الكتبفيالأنبياءكلاتميوايقوهذا15

الممد؟

هذا،بحذ"سأثجع

المتهذفة:داودخيمةفأبني

كل،صء"

واقيمهاأنقاضهاابني

وجميعالرلثإلىالئأسساثرلتسعى

-سء3

احمي.تحيئالتيالشعولب

كقه،هذاضتغأئذيالرلثتفو4!اهذا

!".الرمانيقديمينتعروفاوجعقه

ائذينعلىنثقللاأنأرىولذلث91

نكتببل02التهود،غيرينالت!إلىتهتاون

7؟!.ة12رج:يعقوب13:

،4:18مثرج.لبطرسالأولالاسم:س!ان:14

.العيرياصص

السبعيية.الزجحةحبأ-12أة9عات16-18

القديمة.اليوناية

الأ!نام.ذبائحلحوم:الأصامذبائحنجاصة:25

.52-41؟2رؤ؟01-ا:8كورا؟92آرج

الئحسسةالأصنامذباثحصعنيمتنعواأنإليهم

".والذمالمخنوقيوالحيوال!-والزنى

فيمغقمونالرمالبصقديمينخ!ومىقيثصريعيما21

".صالمجامعفيسسب!بكلتقرأوتها"مدينةكل

ال!دغيرمنالمؤمنينإلىرسالة

كلهاوالكنيسةوالشئيوخالرشملفأجقغ22

أنطاكيةإلىيرسلونهمامنهمرجليزآخييايىعلى

يقا4ائذيتهوذا"فآختماروا.وبولس!برناباخ

زفيغةمكانةلهمممنوكانا،وسيلا،بزساباته

الرسالة:هذهإليهموشلموا23،الإخخبين

الإخؤ؟إلم!والشثيو!صالرسك!!تكئم"!ن

وسوريةأنطاكيةفيالمهو؟غيرمنالم!تدين

الئاستعضىأنسسمعنا24:سلام،كيليكية

فأزغجوكم،يئاتوكيلغيرينسإليكمجاووا

تختازأذعلىفأجضغنا25.أفكازكموأقققوا

بزناباالخبيتيزمغإلي!صمنرشلهمارتجلين

رنجايجدم!حياتهماكرسارتجلين26،وبولس!

لتقولاوسيلاتهوذافأرستثنا27.الضسيحصتسوغ

فالزوح28.إليكمبهنكتبمامثماققةلكم

الأثقالييننحهثكملاأنرأيناوتحنالقاس

دبائحغنتمتيعواأن92وهؤ،ينهبذلاماإلأ

والرنى.المخنوقوالحيوال!الاموعن،الأصنام

والله.تفغلونفخستئا،ينهاأنف!متكمصنتمفإذا

".ضعكم

الريعةلمحرمهكماالأقارببينالزواجائهالراجح؟الزنى

:والدمالمخ!نوقالحيوان.يا:18لارج.الوردبة

،-1516ة34خررج.-17:0116لارج

.أ-16.:6،17-23ة18لا

خ.46:هيورجةيؤأوخما21:

عنه.شيئانعر!لا:يهرذا:22



أعماله602

فدعوا،أنطاكيةإلىؤنزلوافأئضرفوا03

فلط93.الرساتة،إليهموستلمراالمؤمنينتجماعة

تشجيع.ينفيهاجاءيماكحيراقرحواقرأوها

تبسين،أيضاهماوكانا،وسيلاتهوذاوألقى32

غزايضهم.وشدداالإخوةيهاصتسحعاطويلةجمظة

أنطاكية،فيالوذتيتعضنأقاماوتعذ!ا

أرستلوهما.ائذينإلىبسلامالإخوةصرقهما

فرجغ،هناكيبقىأنرأىسيلاولكن3ا1

ه*!وحذةلأتهوذا!!

ص5-!يبربأ-35

يغلمالب،انطايهتةفيوبرنابابولسومام-

كئيرون.آخرونومغهماالرلتبكلاموبتشمرأدب

ترئابايقارقبولس

لترنابا؟بولسىقازقليلإ،وتعذأئامء36

تدثرنامدينإكلفيالإخوةيتتققذترجغ"تعاك

أحوايهم-".علىونطيعالر!"،يكلامصف!يها

الفلف!بيوحنايرافقهماأنقينابا+فأراد

يرافقهمالاأنرأىبولسىولكن38،بمرقس!

فيشازكفماوماتجمفيلخةفيفازقفماتن

فأخذ.آفتزقاحئىيزاعتيتهمافوغ093!العتي

وأمما*4.قبرصنإلىالبحرفيوسانرمرقسىبزنابا

أنطاكية،ينوخرقيسيلافآختاز،بولحن

فآجتار41.الرلتيعمةالإخوةأستودغهتعذما

الكنائسي.إيمانيقؤي"وكيليكيةسمورية

القدممة.المخطوطاتفييردلاالا

.13:13رج:!38

-.طرسوسمدينةمقاطعة!كيليكبة:41

21-8،ة14رج:لزة؟1609

أورشلبم.اجناعرسالةفيوردماملخصهيأوامر:ة4

16أو

وسيلابولسيرافقتبموثاوس

ولمثترة!درتةإلىبولسىووضل16

أبنوهؤ،تيموثاوس!آسمهيلميذيسثترةفيوكان

فيالإخوةوكان2.يونانيوألوةمؤمنةيهودية

عه!صصسصص.ش-؟ت5+ص1
فاراد03حسنةشهادةلهيشهدونوايموييهحسره

التهودجميغلأنتختته،معهيأخذةأنبولسى

وكانوأ4.يونافبأباةأنتعرفونكانواهناك

أواير،المال!فيمروليهمجمنذالمؤمنينيبلغون

بأنويوصونهم،اوزشليتمفيوال!ث!يوخصالرشمل

الإيمالبفيتتقؤىالكنائ!ىوكاتب05بهاتعقلوا

.يومبعديوماعددهاويزداد

ترواس!فيبولسرؤيا

الزوخلأن،يهوغلاطئةنريجئةبنواحمطوقزوا

."آسيةفيالت!بكلامصالئبشيرينمتغفمالفذس!

يدخلواأنحاولواميسمة،مقآقتربوافلما7

فآجئازوا8.تسوغكأوحلهمصمغفا،يي!ة

بولسىرأىالليلىوفي9.ترواسىإلىؤنرلو!ميسية

إتيهتتوسملوايفمكاونىزجلفإذا،رؤيا

لم،
فلماا0"-!وساجمذنامكدونيةإلى"إفي:بقوله

الحاليفيالس!قرطلبنا،الرؤياهذ؟بولح!زأى

-التبثيرإلىدعانااللهأنمت!قنين،مكدونيةإلى

ف!يها.

فيابيفي

إلىمثجهينترواسينالستفيتة"فريهبنا

.23-92!أةرج

.الصغرىآصةعطفيمنطقتان:وكلاطيةقرمجية:6

أفسس.بمديةنحبطرومانبةصفاطعة:آصيةمقاطعة

البوسفور-خليجحدودعلىمنطقة:ميه7:



أع!ال

ومنها12نيابولي!ى-إلىالغدوفي،ساموثراكية

يمدرنئة،ولاتهفيمدينةأكبروهيئفيلئيإلى

فيها.أئامبصعةفقضينا،رومايتةومشعقرة

?صءص.13
ضف!إلىالمدينيماينخرجناال!مئببيومصوي

3لاتهودمكائاهناكتجذأنمتؤفعينالئهر،

الشا2إلىتتحذثفخقسنايلصلا؟.

ئصغيآمرأةفيهنوكاتت".هناكالمخمعاب

تبيع،يياتيرةمدينيماينليدئةآسمهاإلينا

لتصغيقلمهااللهفقتح.،اللةوتعمد"الأرجوان

وأهلهىتعئدت"افلفا.بولسنءكلامإلى

ء-"2ء

واقيمواتيتي"ادخلوا:راجيةلناقاك،تييها"

فأجترتنا.بالرب2"مؤجمنةتحسمبونيكنتمإذافي!

ذءوتها.تبوليعلى

فيلبيحنفي

الصلاا؟،إلىذاهبينالأئامأحدفيوكناأ

تجنيوكاتت،غرادتروحيهاجاريةفصادتتنا

فأخذت17لأسيادها.كثيرامالاعرافيهاين

"هولاء:تصيحوهيئوتتبعنا،لسعبول!

يطريتيئتثمروبمم،الغليالت!كبيذ4الرجا

حئىأتامجمذةذلثوفعقت18"!!الخلاصي

للزوحص:2وقاإليهافآلتقت،بولسغضت

.،جمهاتخرص!أنالقسيحصتسوغصبأسممركآ"

الحالي.فيفخر!

ك!سبينأميهمضياغسادنهارأىفلماأ9

إلىوتجروهماوسييلابوكس!علىقتضوا،المالي

منقربوهوأمحهبرضمالعلىمرفأ:نيابولي!:11

فيلي.مدينة

الد:تد.!15:17مرر!؟غلأرجوانعل!

16702

إلىوقذموهما02،الفضاةلدىالمدينيماساخيما

يثيرال!الرخلال!"هذالبوقالوا:الخكامص*

ئبشترالب21يهودئال!وهما،مدسنافيالاضطرالت

لأننابهاالعملأوقبولهالناتحللابتعالييم

عقيهصا،الئاسيىجموعفهاتجت22((0روماييون

وأمرواوسيلابولسىثيالصالحكامومزق

فيوألقوهماكثيرافحلدوهما23بحلدهما.

الجراستةيحثتذدبأنالسئجانوأوضوا،ال!جني

الوصية،هذ؟الم!جانبتغفلفا24عقيهما.

أرجلهحاوأدخل،السثجتيأعماقيفيطرخهما

تضبا.ثلأالخ!ثتبينتالبمفي

وسيلابولسىكانالفيليص!وجمند5

14ء2

يصغون2والسجنا،القةويسبحالبيصليالط

أركانقرغنيف3رلزاقجأةفوغ26،إليهما

وآنفكت،بهلهاالأبوالثوآنمتحب،الستجني

ينالسمخانفأفان27.كلهمالسجناءقيو،

نأقظن،تفتوخةالسمجنأبوالتفرأى،نوميما

تفس!ه،ليقتلسيفهفآستلقربوا.السخناء

تؤذيأنإ"لاك)ا:صويإبأعلىبول!ىفناداة28

كلم!كلص

إ"هناكلنافنحن.نفستلث

داخلإد2وآندضواالحانفطقب93

وهؤوسيلابوممحىصأقدامعلىوأرتمىالسحني

سئدي"،!يا:وقالنأخرجهماثم03.يرتجف

فقالا31؟!لأخلمنأعضلأنعقيتجمبماذا

-وأهلأشتتخلص!تسوغبالرب!"آين:له

-3318:8،ة6؟قةياأهل:15

ح.2ت9رج.الخلاصطريق:17

القضاء.علىموكلرنرومانموظفوندم:الحكأم:02
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بكلايمبيي!أهلوجميعهؤؤبثئراة033ا(تييلث

الئيابجمنال!حئاغ!يلكفيفأخذهما33.الزدت

في.بييهأهلوجميعهؤوتعفدحيرإحفماوغسمل

هووضحوأطعمهما.بححهإلىدعاهماتهأ"

بالتإ.آتنلأئه،تييإوأهل

حرس!ا!؟الحكامأرستلالمحباحطقغولفا35

فنقل36"إالرجلين"أطلتي:يلئتحايىتقولون

"أقر:قاك،بولسىإلمأالكلاتمهذاالحئخان

"إبسلاموأذهبافأخرجا،بإطلاقكماالحكام

ينعلانية"خلدونا:اطحرسبولسىفقال37

،"الرومانيينالمواطتينيقحن،محاكمةغير

نأيريدونالآنوهما!جز،فيوألقونا

الحكا!تجيةبل،كلاسيرا.يخرجونا

ويخرجونا".بأنف!حمهم

.الحكام!إلىالكلاتمهذاالحبرسنفنقل38

زومايانيئواطنالإوسيبلاثسىأنغرفوافلفا

ثئم،تعتذرونإتيهما4ووافجا93خافوا.

المدينإ.غنترخلاأنإتيهماوطقبإ!هماأخرجه

ليدية،بيتإلىدهباال!جزمنخرجا."فلما

آنضرفا.ثئموشخعاهمالإخوةفشامدا

تسا-لونبكيقي

حئىوأبولؤبئةأشمببوليم!علىفقرا17

للتهو؟.مخمعفيهاوكان،تسالوني!يإلىوصلا

فجاذلهمكعادتإ،المجمغبولم!فدخل2

16:5،18:8.:قثم

القفاءأحكامبتنمديهمونروطنموظفون:حرسما35:

الروطني.

الرومافي.المواطنجلدتمغالروماليةالريعةكانت:37

روطنئا:مواطثابول!كان34(ة15مر)رج

17إو

العقذسيما،بالكتبمستعيما!سحبوبتلاثة

عا!تجاكانكيصلهم!ويتينيرح!ا3

الأمواب،بيزمنويقوميتألأأنصالمسيح

هؤيهاالرائذيهذا)ايئوغ:وقاك

بوفسنإلىوآنحمموابعفحهمفآقتتح4ا(0الضسيح

يعحدوذائذيرتاليونانيينينفي:معهم،وسيلا

الفاضلابالسئئدابمينكجيروعذد،"اللة

الرعاتجينفخمعوا،الت!وبقلودتالحتافضلأ5

فبالمثثغب!وأثارواالئاسىقثجواأشرازاليجالأ

بوآتطابونياسههـنتيبإلىجا،ووائيم-المدينيما

فا6المحتشلإ،المثمعبإلىلحسلموهماوسيلا

إلىالإخهوتعض!ياسونفساقواؤجدوفما.

الذين"هؤلاء:يصيحونوهمم"المدينةحكام

في7هناالآنه!امكانيكلفيالمتنيماناكأأشعلواص

القيضر،أواجمريخالفونكالهم،ياسونضيافة

قوع((.أسمهآخرتيلث"هناك:فتقولرن

آ.والحكاال!ثمعبج!موعالكلامصبهذافأثاروا8

تئم،والآخرينيامونينكفاتةفأخذوا

أطتقوهم.

بريةفي

إلىوسيلابولسىا!لالىفيالإخوةفأركممل01

مجغدخلاإتيها،وصلافلماليلا،بيرلة

ائذينينتسامحاأكثر2هوسوكان"التهود.

فيغب!اللهصكلامإلىفأصغوا،تسالونيكيفي

كلالمقذستةالكتبتفخصونوأخذوا،شديد؟

،27ة25،23-92ةرش!22

.ح13:16رج:اللهيبدون:1704

لرؤساءلفبعلىاليونانةالكلمةندل.المدبنةحكام!6

المدية.
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قنقآ012وشلا!ولمي!صتعاليمصحخةل!عرفوايوم

شريفاتلى2يسااليوناشيينينوآقنتينهمكنير

فيالمهودعردتفلما13.الرجاليمقكبيروعدد

يرئةتفياللهايكلايتثثربونس!أنشسالونيكي

الحموعيحرضونوأخذواإتيهاجا،ووا

الحاليفيبولسىالإخوةفأرسسل14.ويهيجونهم

فيماةوتيموثاوسىسيلاوتميئ،البحرنحؤ

ا!إفأوصلوة،ب!لس!رافقواالذينأفما015بيرية

ؤليموثاوس!سيلاإلىمنهبؤصئبمازجعواثئم،أثينا

يم!كا!ماصأسرتفيبهيلحقان

أثينافي

سيلاتنتطرأثينافيوبولسموتيتما16

المدينةرأممماجمندماغفح!هتار،وتيموثاولس

الصهههـديخنايش!فأخذ17.بالأصنامصمملوعة

كليصا؟ففموقن،القجمعصفبدت!والمتعتدبن

ينجماغةوكان18المدينيما.ساحيمافييوم

،يجا؟لوته"!والرواقئ!نثةالأبيقوريينالفلاسيف!

نأالثرثار-هذايريدكل)اماذا:بعضهم3فقا

،((يبةكرتآله!ايتشرحؤ":آخروذلوقا"؟يقول

والفياقإ".ب!سوغيتثتركنبوآلأن

فيالمديهضجيسيإلىبولمىفأخذوا

هذاتعرتأنيدوئر":تهلوأوقا"غوشيوباالأيى

الأشمتجتإلىتهدفاخلاقياتأتباع:الابيقوريينة18

بانتقرمالحكةيفولونةالرواقيين.الصدفةتحكهعالمفي

أعمالأنمارسوبأنالكونشجهاليالنراسىن!رف

بول!يثهونالزئار:الجهاد.علىمؤسةأخلاقية

اعتبروهاة(اليونانيةلما)اناصتاسالقيامةثرثار.بعصفور

الإله،يوعترافقإلهة

أبقحاويعني.اثينةفيقلةا!م؟الأريوباغوسة91

التلة.هذهعلىبلتئمكانالذيالأعا!المدينةمجل!

17902

تعاليضهلأن02،يهتضثتراتذقيالجديذالمذ!ت

معرقيمافيترغ!ولحن4ضساجمجناعلىغريتة

معناها".

وصصةصءصكا21 بينه!اصقيمولىواجميعاالاثينئوننو

فيكئهاايخهمانزأوقاتتصرفونالأجايبين

ا.جدياشيئاتسقعوأأويقولواأن

:وقاك"المجلسوش!فينجولس!فوق!22

ككلص!ءو6?

كلفيتديناالناس!اكثراراكم!اثينااهل"يا

إلىوأنظرتدينتكمفىأطودثأنالأ+23
وي.وجإ

الإلهإلى:عليهمكتوبامذتخاوجدلتمعايدكم

موتعرفؤلهولاتعحدونهائذيفهذا.المجهواب

كلالكودبخاليئالقهإئه024!بيهاب!ثئركمائذي

فبتسكنلاوالأرضبال!ماثزلثفهؤ،ديهما

أيل!تخامهولا25التثترثأيديتهامعابذ

هؤلأثه4،شيءإلىيحتاجا!كاذكما،بشمر"لة!

الحبا؟وتسمةالحياةكلئئالبشرئعطيائذي

!ى-"صصو"

اصلينكلهمالب!ثرخلق36.شي:فىكل

كلهاثالأرضيىوجيماعلىوأسكنهم،واحدور

الأمايهنةيسكناهموخادالأزيتةلهموؤثت

وهو،لمججدوةيتلقسؤلهلعلهميطلبوةحئى

تحيافيإفنحن28اجمتاواحدكلغنتحيدغير

أيفاو!ت.أحاهمقاككما،تجاونهوتتخرك

قنا:الجحاعةعنينافإن.الأريوباغوسأوالمجلى:22

.أمام:قلناالمكمانعنيأوإن.المجلسوصطفي

إلهشرليأمنراالمجهولللإلهمذبخاالاثبنيونكرس:23

حسائا.لهيحسبواأدلسوا

؟ه3!ا:ا!ق8:27،املرخ2-25:!أ

7:48-أع

وحدد.28:أتكرج.آدم:واحدأصلمن:26

.32:8تثرج!الأماكن
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."صئغرايكمينآخرشافيقاككما،أبنا"وة

صصءصصاءكل92

نحسمبلاإنعلينافيجب،اللهابناءدمناوما

م!نومهارتهيفنهالإنسانصنعه!عكلاألالوهمة

غفىاللهكانوإذا003حخمأويضةأوذقبر

الئاسنيدعوالآنفهؤ،الجهلأزجمنيماغنتظرة

ؤقتلأ!نة31،التوتهإلىمكالؤكلفيكلفم

رجلىتل!علىبالغدليكلهالعاتتمفييمايدينيوئا

آختيايى؟غزالاسيىءلجميعوبزقن،"آختازة

")لأمو)ب2اتينيينأقاتهبأن

آستهزاالأموالبقياقةيذكرستمعوةفلما32

بهلاظث"سنمقع:آخرونتهوقاذ،تعففمبه

ينبولسىفخرقي33."أخرىهرةالش!أد!هذافي

ؤامنوا،إتييماآنضموابعق!ملكن34،بيي!م

أعضاءأحا،"الأريوباغيديونيسيوسومنهم

دامماريسىآسمهاوآمراةالمدينيما،قجلسي

وسيوافما.

مصرنجثوسفي

إلىوجاءأثيناذيلثبعذوترلث18

ء:صء-2.صء.!
الئنط،اهلينيهوديالوجد.يىلوس

هؤإيطاليةينتري!بؤق!بينجا،أكيلاآسمة

أقر"كلوديوصنالقيصزلأن،يرسثيهلةوأمرأته

بومم!نفجاء.روتهغنبالرحيلالتهودجميغ

ابميدبسالاعربنمنعباراتبولىبورد؟28

.راراقيس

بوع.أى:اخارهرجل31:

.(ح91آرج)المجلسعضو:كيربوباالأ:34

اخاثية،مقاطعةعاصمةتكورثرسةا180

أخلاقها.بفاد)ثوتكيرةومدينةأح(:اكور2)رح

حدودوعلىالصغرىآسيةشمالفيمقاطعة؟البنطة2

.ح11:28رج:كلوريوس.الأسودالبحر

18او

ينكانلأ"نة،جمنذفماتعقلوأقاتم3إتيهمات

في"وكانالجيامء.صناغ!،صناعتهماأهل

المجمعفيوالبونانيينال!هود4يجادسبئكل

إقناعهم.محاولأ

منوتيموثاوس!سيلاوضلفلما5

الثبشيرفيقمإكلبولس!حضر،-مكدويية

هؤقسوغأنىعلىلليههوبشاهذاالتإ،بكلضه

وتشتحون.يعايىضونكانواولكنهم6.المسيح

رووسيكم،على)ادمكم:لهموقاكثوتهفنففن

غيركمإلىصاليومتعذسأذق!ب.جمنكمبري:أنا

تيتىإلىهناكمنفآنتقل7الشعولب*".م!ن

تعحايهودي"غيررجليسكنه-للمجمعملاصق

يهريسئبوسقآتن08يوشتوستيتيوسآسمه*القه

أهلوجميعهوبالرل!،المجقعصرئضى

تسقعونكورنثوسنأهلىمنكسثيروكان.تييإ+

وتئغضدون.فئؤينون،بوئ!كلاتم

"لا:تهزؤيافيليلألبولسىالرب!فقاذ9

مغلث،فأنا01،تسكثولاتكلثمبل!تخ!

هذ؟فيكبيرشمعبقييأحا.يؤ؟تكولن

التاسنيغلمأشهلأوسيتةسنةنأقاتم19المدينيما".

الئإ.كلاتم

علىحايهضاغاليون"!صازولفا12

علىوقخمواكلهمالتهودتجمغآخايتة"،

،.هأو94سنةرومةمنالهودبطردقرارهأصدر

.17:15رجةمكدوية:5

.أحا؟6مرق:6

27:125ثرج:اللهيعبدة7

26-:28،25:!أع

ح.01:2رج،33؟15ة16قتبيتهوكل8:

وأأ!-52سنةأخائيةعلىحاكحاغايونكان؟12

.ا!:9كولى2رج:أخاثية.25-53
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داهذا:وقالوا13المحكقيما،إلىوسائووبولسن

اللةتعمدوأبأنالئاسنيميغأنيحاليلالرجل

".الش!ريقةتخال!جمباذة

غاليونفقاك،يتكلتمأنبولس!فأراذ14

خرمالقسأليمافيلوكان:التهودأيهادا:للتهود

الحق.تقضيكماشكواكملستمعث،جناتةأو

الألفانيفيتجد5المسألةتكونأنأتا15

هذاأنئمفتدع!لروا،.شريغجكموفيوالأصماء

فييما،،قاضياأكونأناريالالأني،الأمر

علىفقتضواكلهم17.القحكقيماينوطردهم16

قذاموضربوةالمجغصرئيس!سفوشتايبسى

ي!بالي.لاوغاييون،المحكميما

أنطاكبةإلىبولسعودة

فيالرتنينمذةبولس!وأقاة18

إلىالبحرفيوساقرالإخوةؤدعثئم،كورنثوسى

في"رأستهفحقق،وأكلابرسيهفةومغه،سورية

إلىوضلواولما91.عليهكانينذبى"كنخردة

ئجابذالضجمغودخلفازقفما،أف!سى

تيتهمالإتاقةيطيلأنإتييمافالفبوا02التهود.

ودغفم:جمنذمالفمقاكولكثة31فآعتذز،

ينالبحرفيوساتر.((الله2شاإنإتيكيم"سأعود

إلىضجذويها،قيصريةفيفنزك22،أفسضمى

إلى.تركثم،الكنيسهعلىوس!فتم،اورشيغ

الؤق!ب،تعفنفيهاضرمتوتعذما23.أنطاكية

غزاثتميقؤيويريجيةغلاطيةفيوسازخرخ

أنالنذرمدةنفسهيلزمالإنانكان:رأصهحلق:18

مرفأةكنخربة.5-6:18رج.شعرهبحلقلا

الرفي.كورنثوس

توضيحية.إضافة:أورشليمإلى:22

91211او

.*التلاميذ

وأخمائيةأفسسفيأبلوس

،أبلوسآسمهتهوديلأأفم!منإلىوجاء(2

فيقدير،اللسايىفصيح،الإس!ضدرييماأهلين

،الرب2"مذه!تققن025المقدشتهالكتبش!رحص

ماص!حيحاتعليماويغلميحماستهيتكلمفآنذغ

إلأتعردتلاكانولكئهبتسوغ.تختص

فييجرأ؟يتكلئمبدافلفا26.يوحنا"تعمودلة

إلىفأخذاة،وأكيلايرشكفةستمغه،صالتجمع

ثبم027دقيفاشترخااقيقذهتلهوشرحاتييهما

الإخوةف!ثبحغه،آخائئةإلىال!سقرعلىعرم

فلفا.بهلرخبواأنهناكالئلاميذإلىكتبوا

كبيراك!ناالت!ينعميماكانآخاثئةإلىوضل

ئسيهثخخجهبقؤ؟كانلأنه28،للمؤمنين

نأال!قدسةالكتبمنلهمويمئنعلايئةالتهود

الفسبغ.هؤنسوغ

أفس!بىفيبولس

وضل،كورنثوسىفيأبفوس!وتيتما91

البلاب،آواسيطقطغبعذما،أفم!منإلىبولس!

"قل:لهمفقاك2.التلاميذتعفنفيهافؤجذ

إلا،:قالوا؟!اآقنتمجمنذماالقاشالرلمخيلتم

الفذصي".الروعصبوجوبحتىستمع!ناولا

قالوا:؟،تعمدتمتعمودية"وأممب:فقال

"عمذ:بول!ىفقاك4يوحنال!،0تعمودئة9

.ح16:6رج:23

يوحنا:سوديةإلا.ح9:2رج:الربمذب:25

3-4.:91ق

ح.18:25رجة9103
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الإبمالبإلىالئاسنداعئا،الئوتهقع!ودثةيوحثا

1(.عيبتسوغأي،تعدة2تجيباتذي

بآسمتعمدوا،الكلاتمهذاسممعوافلفا5

فنرل،عقيهميدي!ووضعبولسى6.يسوغالرلت

يفغابيتكلمونوأخذواالقذشالروخعقيهبمص

عشمرآث!نينحؤوكانوا7وتتنباوذ.لغيهمغير

زجلا.

يئحلأثفأخذالمجمعصبولم!ودخل8

يجادل!،أشهرثلاثةمدةالت!!وبعنبحرأة

تعفحهمفعاتذ09إقناغهمويحاليلاالحاصرين

تجذقسبعلىبالم!وئكثموابليؤمنواأنورقضوا

بولس!فتركهمكئها.الجماعهعندالرلث*

مدزسةفي5يومكليحادثهمبالتلاميذوآنقرد

سص-

شئتين،مذةالحإلهذ؟وداقت01.تيرانوسن

ويونانيينتهودينآسيةسكالبجميعستمغحثى

الردث.كلاتم

سكاواأبناء

معجزاتبول!يدعليجريالله"وكاد

إلىيأخذونالئاس!صازحى12،عجيبة

قآرز!أومناديلينخستذةلاض!ىماترضاهم

الأرواحوتخر!،عنهمالأمراضىفتزول

ال!ريرة.

ائذينالفتخؤلينالتهودتعفىوحاؤك13

آستمتستخدمواأناف!رورةالأرواحتطردون

:السثزيرةصللأرواحيقولوننوافكا،يسوغالردت

7-8.،4:امر؟3:11مترج:4

بعضفي.ح9:2رج:الربمذ!ت9

إلىالظهرقبلعثرةالحاديةال!اعةمنةالمخطوطات

الظهر.بعدالرابعةالساعة

أعمالهم.:حرفياالحر.أعمال؟18

بول!"!يهيصتراتذيتسوغبآسمص))آمرك

وآسمهاليهود،ك!نةصرؤساءلأحد"اوكان

الجرقة،هذ؟يحترفونابناشستبغةسكاوا،

تسوع،أعردت"أنا:التئريرالزوحفأجابهم5

؟"تكونونفقنأتمأئابولس!.هؤتنوأعقم

المثئريرالروحفييماائذيالرجلعقيهمفهحم16

البيمبينفهربوا،وغلبهمكلهممنهموتمكن

مخرخين.عرأة

!رو?
يهو؟ين،كلهماف!ناهلفستيئ17

الخودتءفقلأهمالحا؟تيما،يهذه،ويونانيبن

ينكثير2فجا18.تسوعالآلثآسموتغطتم

ينيمايىسونيماويمرونيعترفونالمؤمنين

ينكئيروجت!غ91الستخر+.أعمالي

التاسأنظايىأماتموأحرقوهاخمتف!االضصتعوذين

فبلتيالكتسب،هذ؟ثمنوحستبواتهفهم.

كانوهكذأ003المضيما"مينيطعةأل!خمسين

لمص

".القوسيىفيرتقوىينتثيرالزبكلام

أفس!فيكنة

أن!-ابولسىعرتمالأحدابهذ؟وتعذ92

إلىطريعهفيوهؤوآخائ!ةبمكدونتةيمر

4!صص

لحيئتجث،فيهاإقامتي))تعذ:وقاك،اورشليم

مكدون!ةإلىفأرمتل32أيضا".رومةأرىأن

وأزشئصى.تيموثاؤصىوفمامعاوني!ينآثنين

آسية.فيمدةفتاخرهؤ،وأثا

صايختةيتنةالوتبذيلثفيوحذتت23

ح.6:37مررج:درهمأوالذهبهنقطعة.91

بقؤةتنمى)أوتتثرالكلحةكانتوهكذا:أو:02

.الدب

منبوحي!بولىجةنر.بولىعزم:21

ءالروح
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آسمهصائغالأن24تالرلثتذهبقدفها

تقثلففةينهياكلتصتعكانديمزيو!ى

ينالصئاعفيكمي!ب،"أرطاميحمنالإلقةقيكل

زملائهموتينتيتهمفجمغ025كثيرامالأذلك

أئها،"تعرفون:لفموقاكالضناغيماهذ؟في

الضناعه.هد؟علىيقومرخاءناأن،الأخوإن

المدعوهذ!أقتغكي!وسمعتمرأيتمفأنتم26

وفيأفسسىفيهناالئاسينكثيراوأكوىبولس!

تصتغهااثتيالآلفةإنبقول!آسيةأنحا-معطمص

إلىلودكطخطروهذا27.آلهههىماالألدى

الإله!هيككئعرضىبكلا،بصناعصناالأسمهانة

غطمتهاويهذدللازدراءأرطاميصىالعظيميما

فيالثاسيىجميحتعماهااتتيوهيئ،بالانهيار

"إكفهصالعالموفيآسية

غضبراالكلاتمهذاالحاضرونستيئفلفا28

لأرطاميممن،"الغظمة:تصيحونوأخذواكثيرا

كقهـا.المدينةالثغ!وعئم92"إأف!إلهه

وأرشترخس!،غايوس!علىواحدةدفعةفهجموا

رحقييما،فيبولس!يرايقايىم!!ونئال!وهط

نأبولمىوأراد003"المدينهتلع!بإلىوتجروهما

إتي!وأرستل31.الئلاميذفتنقة،الخموغئواحة

لاأنينةترجؤنأصدقايإمي!آسيةأعيالطتع!

الملعب.إلىالدهالبلخطريتعرض!

ينادونتعضهمفكانلحالقوضىوسادب32

وأكثرهمآخر،2بشيوتعضهمبشيء،

إسكذزالتهودودخ033أجتمعوايحاذاتجهلون

يخاطتأنيريابيد؟فأشماز،صالأمامإلى

الثرشافيالمعبودةالخصبإلهة:أرطاهيى:24

الصفرى.آسيةفيولاسيما

25213او

أخذوايهودبأنهعرفوافلما34.الحموغ

القظقةاا:ساعتيتينحؤواحديصوبتصيحون

"!أفسض!نإتهيما،لأرطاميسى

ينالمدينيماحايهمصكايبتمكقئئم35

أهل))يا:لهمقاكحينالحموعصتهدئ!

هيئأف!س!مدينةأنأحاتجقللا!أفم!ن

ائذيوالضنم-العظيم!أرطاميسنهيكلحايىستة

إذا،ذلتفييخلالتلا36السئماء.ينهتط

يقذينحثتم37.تتقؤرواولاتهدأواأنعقيكم

خرقةآنتقلثمنفماأحذولا،الرخلين

كانوإذا38.عليهاجذلتأوإلهيناأرطاميسن

أحلب،علشكوىجمناعييماوأهليديمزيوسن

وإذا93.اتيهمظتذهبواوحكامقضاةفهناك

فيي!صنفيهافالحكمتاخرىدعوىلكمكان

علىالعتيلهم!نتعرض!يثلأ04،قانونئةخلسة

فيلناعذرفلا.اليوتمجرىمافيالايتتيماإثاز؟

تاكتعذماالحموغوصر!ت041التخضعص"هذا

الكلاتم.هذا

واليونانمكدونيةفي

دعاأف!نفيالهياجسكنولما02

وسايرتشجيعبكيفيمافوذغفمالئلاميذ،بولسى

يشجغ2الأنحايللثفيوسار2.مكدونجيةإلم!

إلىجاءثثم.المؤمنينجماغةالكث!يربكلاي!

هؤوبيتما.أشهرئلاثةفيهافأتاتم3اليونالإ.

الحهودتآمر،سور!لةإلىالبحرفيللس!فريستجذ

مكدوبية.يتييص!إترجغأنفرأىيقتلإ،

10026يعأفسسملعبكان.المدينةملب:92

متفرخ.



أعمال214

بير"لة"أهلينبرشبنسوباترسى"فراققه

تسالونيكي،أهلمقوسكوناسىوأرسثترخس!

وتيخيكس!وتيموثاوس!،درتةأهلينوغايوس

وأنتنهروناترواشإلىفس!بقونا5.وتروفيضى

فيلميمنالبحرفيفسافرنانحنأما6.هناك

أئامخمسإتعذبهمولجفنا،الفطيرعيدتعذ

.أئامشبغةفيهافقضينا،ترواشإلما

"لترواسالأخجرةبولسزيارة

الخبز،يكسرآجتقغاالأحد"يوموفي7

إلىالكلامفأطال.الحاضرينيعأبولسىفأخذ

الغد.فيال!مصفريرياكانلأنه،الليلمنتص!

قصابيحفيهاآجتمغخااتتيالعلياالغرفيمافيوكان

جمنذجالس!اأفتيخوسىأسمهفتىوهناك9.كثيرة

قيتسترس!لوبول!ى،النعام!فأخذةالنايخذ؟+

منفوخ!،الئومعتي!غل!بحئى،الكلام

تئئا.وحيئأسفلإلىالطتقإ-الثايثيما

وحصنه،عليهوأرقمىبوممس!فنزل01

إلى"وضجذحىا(.فهؤتقققوا،"لا:وقاك

طويلاوخذئهم.وأكلالخبركستزالعلياالغرفه

فكان،حيابالقتىفجاوراأ02وضضىالقجرإلى

كبير.عزا:لفم

ميليتسإلىترواس!من

إلىفأتتغنا،السمفينيماإلىنتوجف!ا-نحنأما132

طلمتكماهناكينمعنابولس!يناخذاسوسى

لجقفلقا14.الترفيابيهاالس!فرأر)دلأنه،ينا

آجةإلى؟المعرطاتبعضوكريد.بريةمن:0204

(.الصغرىآسةف!آصيةمقاطعة)أى

الوردكدالنهاريبدأ-ال!بتماءأوالأحد.يوم7:

منيبدوماعلىالاجماعالتأمرلهذا.ال!شمسكروبمع

إلىوجئناالس!فينهإلىأصغدناة،أسئويعنإلىبنا

الثاني،الييومص-فيمنهاأبخرنائئمأ5.ميتيليتة

الثالبصاليوميوسيرنا.يخيوصىعلىفأشرفنا

الرابمصاليومفيوطناثم،ساموص!بمحاذأة

أفم!منتتجاؤزأنرأىبولسنلأن16ميليت!نإلى

السئرغةيرياوهؤآسيةفييئلأ-تتأخرالبحرفي

الخمسين.يومسفياورشليتمإلىتصلتعله

أفسسشيوخيو!عبولس

ثئيوختستدعييليتسىمقبولنوأرسمل17

لهم:قاك،إتييماجا"ووافلما18.أفس!منكنيسإ

التيالماهطوالمعكمع!حسفكيف"تعرفوذ

إلىفيهحئستيومأوليين،تينكمفيهاأتمتط

تواضعبكلالر!أخذمفكئت91.آسحة

أنرتئهاائتيالمخناقاسي،الددموعصينوبكثير

شي:فيقصردثوما02المهوب.مكايذيى

فيوأعلمكم،بهأجمظكمكنتبل،يفيايهم

التهودوناشتدت2آ.الجيوبوفيالعاميماالأمايهن

.تسوغبروربناويؤمنواالت!إلىيتوبواأنةواليونانئين

،،

ينيدامعاورشليتمإلىذاهباليوتموانا22

.هناكيصا؟فنيماأعرلتلا،القاسالررحص

كلفييحذرنيكانالقذسالروحأنغير

ولكني024"تنتطرفيوالمشفاتالقيودأنمدينة

ما،جنديتيفبماأئةلهاحياتيأنأحصتثلا

تسلمتهائذيالعمارواتضميمهفتيأقومدمست

14

الت!.يعقيماببشاز؟فانادي،تموغالزبين

الأحد.صباحإلىالبتيلة

.21:4،11ق:23

.4:7تم2ق:24
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تعدقتج!قغوالنأنكمأعردتوأنا25

،ش،ور-لم،ء،لم

انجتركلهمتينهمسيرتالذينانتم،اليوع!

أنيتذيممإليوتمالثقدلذيلث26التإ.يقلكوب

فيقصرتلمهالأني27،جميعاديكممينبزيء

علىفآصوا28كلها.الت!قشيئةإبلاجمكم

الروحأقاقكمائتيالرجميه!وعلىأنفسيكم

ائتياللهكنيسةلترغواأسايقةفيهاالقاس

الذثالتأنأعردتوأنا92بديإ"،أمحعس!بها

تشميئولارحع!بعدبينكمستتدخلالخاطفة

اناسأنتبم.بييكممقويقرم03الرجمييما،على

فتتبعوهم.الئلاميذليضحثلوابالأكاذيحبتنطقون

كلفصمحتاياموعيأئيوتذكروافتم!هوا31

سمنواب.ثلاثمدة،وفهازاليلأ،جمنكمواحد

فهؤ،يعقيإكيضةاللةأستو؟عكموالآن32

معالميرالتوتمنحكئمئقؤتكمأنعلىالقادز

أحديضةيوفاآشمتهتثما+.المذيسينجميغص

يهاتينيأنيتعرفونوأنئم"3،ثياتهأوذهتةأو

أناإتييماتحتاجماعلىوخضثمثآشتغفثاليذيني

تجبأكيف5دثيكلفيوأزيتكم035دهورفاقي

الضحعفاء،ئساجمذأنوالغتيبالكذعقينا

الغطا2إقبازك.تسوعالرلتكلاتممتذكرين

الأخذ".ينأكثز

قعهمسخذ،كلاتهبولسىختمولفا36

،ص"ء?
بولحنوعانقوامحميراوبكوا37.وضلىكليم

لهم:تولهأحرنهمماأكثروكان38.وقبلوة

بموت:أو.بدطاكنسبها5:20بطأق؟الرعية:28

ابنه.

.18:3ق34:

فهايقيمال!وديةشاطىعلىمدينةةقيصرية210:8

21215و2

إلىشيعوةثئماليرمص،.بعذؤجهيتروا"لن

الس!فينة.

أورشليمفي

متوتجهينأبحرنا،فازقناهموتعذما21

وجمنها،رودم!إلىالئانياليواصوفي،كوصىإلى

إلىمسا!ر!ستفينةهناكفؤتجذنا2.لاترةإلى

لناطهرتفلفا3وسيرنا،فرك!بناها،يينيقية

إلىواتحفنايسارنا،غنتزكناهافبرمى

السئفينةفيهاتفرغحتىصوز،دنزلنا.سورلة

فأقمنالحهناكالتلاميذووجدنا4.حمولتها

يبولسن،يقولونوكانوا.أئامستبعةجمنذهم

اورشسليتم.إلىيصغذلاأن،صالروحينيؤحي

خزجنا،تيتهمإتاتينامذةأنقضتولما5

ر!يرص

هم،واولابثيميساهغ،كلهمفشيعونا،للس!فر

ال!ثئاطزعلىفستخدناالمدينإ،خايى!صإلى

إلىفضجدناتعف!ا،تعفشاودعثم6وضلينا.

ئيويهم.إلىهموزتجعوا،ال!م!فينيما

إلىالرحق!يهاتيمافيوضفناصوزوين7

وألمحناهناكالإخنعلىفس!لمنا،تتوثحاي!

إلىالغدفيوسيرنا8واحذا.يوفاجمنذفم

أخاوهؤالمت!ث!رفيلئسنتيتفذخقنا.،قيصرية

بناتأرجلهوكان9،جمنذةوترلناال!بعإ"

+!!ص

إقاتينا،ينائامجما؟وتعذ01.تتخبانعذارى

فجا0112!أغابوسىآسمهتبياليهودتهمين2جا

البعة:أحدفيلبس.الرومافيالحاكم

.ه:5،8ة6رج

.11:28رخ:أغابوس:15
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وتذي!يىجتي!يهوقدبولسىحزاتموأخذإتينا

هذاصاجمب:القدس!الروخ"يقو3:وقاك

أورشليمفيهكذاال!هودسمقتدةالجزامص

((.الوثنمينأيدفيإلىويسيحونه

تحنأخذنا،ال!سلامهذاسسمعنافلما12

إلىيصعدلاأنلسىينترجووالحاصيرون

ه،!

فتكسيرونتبكونلكها"ما:انفقا13.اورشليتم

يلموبلابل،وخذهايلقيوبلامستياأنا؟قلبم

"افلفا".تسوغالرب2أجليناورشليتمفي

مشيئة"لتكنةوقلناسكئحا،إقناجمإعنتجزنما

.الربء"

وضجذنايل!ئاقرتأفثاابأئاذللثوتعذ15

ينتعغالئلاميذوراققنا16!اورشليتمإلى

القبرصي؟منايسونتيمبفيفأنرلونا،تيصرية

قديئم.يلميذوهو

يعقوبيؤوربولس

و54

الإخوةينارحباورشليمإلىوضلناواسما17

إلىالغدفيبولس!معناودخل18.فرحين

ررلم!!ص

حاصرين.كلهمالشيوخوكان،تعقولت

كلبالئفصبللهموكأوىبولسىعقيهمفسمفتم91

الشثعولب.سايرتينيلإ؟علىالهأجرىما

يبولسى:وقالوااللةقخدوا،س!يعوافلضا02

ير?ء4صء
التهوبالالتانكيمت،الاص!أيه!،ترىانت)1

وقزلاء021موسىيشريعيمامتغضبونوكلهمآتنوا

سائرتينالمقيمينالحهودثغقمأطثشوا

كل-لمصص5ء

وتوصيهم،موسىشريعيماعنيرتدواانالشعولب

.13ة17،15ة12رج.الربأخو:يعقوب:18

ح.18؟ر!18ترؤوسممجلقرا24:

ح.15:02رجة25

21

فما22.تقاليدناتتتعواولاأولادهمتخينوالاأن

!مجييلث.ستسمعونش!لثولالائهمالعقك؟

يىجالأربعةجمندنا:لثنقولهيمافآعقل23

وأن!ثمعهموآطهرخذهما24تذر.علييم

جميعفتعر!ت،رؤوسئهمالسحيقواعليهم

لخثوأ،ضحيحبرغيرغنلثستمعوةماأنالش!عب

ائذينافما025موسىشريع!خستيثتهمتسلك

وهؤ،برأيناإليهمفكتثنا،اليهوبغجرمنآضنوا

الذءهـعنالأصنابم-ذبائحغنتمتيعواأن

."*والرنىالقخنوقيوالحيوال!

الغد،فيالأرتعةالرجاكبولىفأخذ26

ائذيالموعذوأغتنالقي!صلوذخلتغف!اناطقر

القربانفي!آيقاحئىالطهويىأئامفييماتنقضي

.هينهمواحدكلغن

الهيكلفيبول!ساعتقال

كل9لمءصص

ال!بعة،الطهوراثامتنقضىكادتولضا27

القيكك.فيبودتالآصيويينا(ضهودتعف!رأى

عقييما،وقتضوا،ال!ثئدبجمهوزفحرضو!

هذا!إسرائيكبنييا،"النجدة:وصاحوا28

تعليماضكالإكلفيالثاسنيعئمائذيالرجلهؤ

حئى،القيكلوهذاوثتريمناشتعيناإلىيسيكل

ودتسى،القيكلإلىاليونانتينبتعضيجاءإنه

لأنهمهذاقالوا92"!المقايمنالمكآنهذا

فيبولىمغالأفح!يتروفيفى"شاقدوا

!*القيكلبهدخلبولسنأريفطثوا،المدينيما

ولصو
علىالناس!وتحصر!،كلهاالمدينةفهاجب03

02.:9قاكورة26

.4:7!احزق.!ا:02رخ:تروفيصى!28-92
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القيكل،خايىج-إلىوتجروةفأصتكوةبول!ى

هموتينما31.الحاليفيالأبوال!وأغققوا

نأوماي!يماالر4الحايتهقائاستيئ،قتقهيحاولون

الحاليفيفأخذ32،هتجالؤفيكلهااوزشليتم

شماهدوافلفا.إليهممسرغاوجا-وضحاطاجنودا

فذنا33-بولس!ضرلبغنكفواوجنودةالقائذ

ثيم.يسلميقتيزيقتديأدوأقروأمسكهالقاياإتيه

فكان34،فعلوماذاهومنييعرلتعنهسأل

آخر.بشيءوتعضهم،يثسيئبياديتعضفم

تعر!تأنالضخيماهذهجمثلفيعقييماتعذزفلقا

إلىبولس!تسوقوابأنجنودةأتر،جرىماتمائا

!ى؟

خضلة،سالسلمإلىيهوضلوافلما035"القلغه

لأئفم36.الثئدبجمهوزيهتفتلثيئلأالخنود

"إ"أقتلوة:ويصيحونيتبعونهكانوا

نفسهجمنيدا!بولس

يقائدقاك،القلعةتدحلبول!وتينما3

فقالشتيثا؟"لكأقوكأن"أتسمح:اطمتة

المصري!أن!تأقآ38؟اليونايمة"أتعرلت:ته

آلاهـتبأربعهوخرجمدةينالمتنةأثارائذي

"أنا.بولسىفقاك93الصمحراء؟"إلىقايل

فيقئسوسىينرومانى2وموأطنتهودث

ينلثفأرجو.جيذاقعروقةقدينةوهيئ،يهيلييهمة

ء604ص?5ء
له،فأدن004"الشعتاخاطتبانليتاذنان

الشمدب.إلىبيدهوأشارال!لمصعلبولسىفوقف

باليبرئه،بولسىخاطت!،الح!كصثسادفلفا

قاك:

فيالكبيرهيرودسبناهاالتيانطونيةقلعةةالقلعة34:

الروطن.لبنهودمقراكانت،الهيكلصاحةزاوية

علالطالبيحل!كان؟قدميعند220:3

32217و2

أقو4مماإشقعوا،ؤابافيإخؤتي"يا22

سمجعوةفلما2إ"تفسيغنالذفاعصفيالآن

:فقاك،هدلأءاأكئرعادوا،بالجبرت!يخاطمهم

ينقئسوسنفيولدتتهو؟فيرخل3"أنا

المدينيماهذ؟فيهناتشألتلكتي،يهيليكئة

آيايناشريعة3غمالائيلولقدميجمنذوتعلمت

الت!خذم!علغيواكنحتضحيخا،تعليما

وآضطقذت"4.هذ؟أثاينافيتجميغاأنتممثتكم

الرجادفآعتقفت-المولتحئىيسوغمذه!

وصءكلص

لييشقاوبهذا5.السجودإفيوالفيخهموالنسات

كل

دمنهم.كلهمالشدبوثسيه!خالكهطرئيسى

د!ىت،فياليهودإخوتجناإكزسائلأخذت

يهذامؤتئاف!يهاكانقنلأعيقاليإت!يهافذهبث

.لمعاقمييما"اوزشليتمإلىفأسوقه،الضذقب

فجأةسغصتبمعثقينأتترل!أناوئينما6

فؤقحمث7،السئماءمنباهرئوزالظهرجمنذخولي

شاؤذ،:ليتقوذضوتاوستحع!ت،الأرضيىإلى

أ!آقن:فأتجئست8؟تضطهدنريماذا،4شاو

ير!-ء
الذيالناجصريتسوعانا:قاكرب؟يا

ولاالئوزترونتعياتذينوكان9.تضطهاه

ماذا:ققلث01.ئخاطمنيتنضوتتسقعوز

وآدخلفئم:الرلثلمليئفقاكربو؟يا،أعقل

نأعللثتج!مالك3يقاوهناك،دمشقإلى

ذيلثشياهينتصريتقذتكنف".تعقل

دخفحتحتىييديرفاقيفقادني،الباهرالتويى

بسث!تئ.

اتمليم.منهوبتلقىالمعتمقدمىقربالأرض

.ح5:34ر!:غصالأئل.01:93لورج

.2-أ:8:3،9رج:4-5



2أعمال218

بالمثمريعيمائتقسثلثتفيرخلف!يهاوكان12

دسثق.فيالتهودجميغتهتشقذ،حنانياآمم!مة

أبصر.،شاؤذأخيبا:ليوقاكفجاءني3

آختاركآبايناابه:فقال14.الحالفيفابصرته

وتسقغهالبارفتاةوتشاهذت!ث!يئتهلتعردت

جميعجمنذتهشاهذاستتكونفأنمت15يكقملث-.

للثما،والآن16.وسممذترأيتبماالئاسيى

داع!اخطاياكينوتطهرتعمذقثم؟صتبطى

بأسمإ.

اناوتيتما.اورشليتمإلىزخغمتاتئم7

غيببىتبما،فيوقدث،القيكلفياصفي

صالخروجفيأسرخ:ليتقولاالرل!فرأيت

تقتلونلاهناال!شع!لأن،اورشليتمين

يااج!اتعرفونهم:فقلت91.ليشتهادتلث

وأعتملالقجايغأدخلكنثأني،رب

حاصمراكنثوأثي02،وأجئذفميلثالفؤمنين

شتهيدكإسيفانوع!دتمال!صدبئسقلثجمندما

ائذينثيالبعلىمحايخطابقتلإ،راصمئاكنت

إلىرسيللثسا3،هثا؟الرب4ليئفقاك021"تتلوة

لا

".(لشعولبينالتهوبغيرإلى،تعيدمكالؤ

هذ؟قاكحتىبولسنإلىئصغونوكانوا

أزيلوا)ا:أ!واييمبأعلىفصاحوا،الكلماب

تستجقلاهؤ!الأرضيىوج!كنالرجلهذا

وتطرحون،تصيحونوأخذوا023((الحياة

صد

تائافأقز24.الهواءفيالترالتوترمون،ثياتفم

القلعهإلىبول!نلدخلوابأنرجاتهالحامت!

تصيحيماذالتعردت،الضرلبتحصتويسألوة

ة\.7!2558،8:ربئ

.ح37:ر!25:16

23و2

قادوةفلما25.الضياحصهذاكلاليهودعقي!

بجايبه:الواقصيلضاي!قاك،لتجيدوةوزتطوة

مقئرغيررومايئامواطناتجيدواأنلكم"أيح!ق

"؟!تحايهموةأن

أسرغ،الكلاتمهذاالضايعلستيئفلما26

الرجلهذا؟تفغل"ماذا:تهوقاكالقائدإلى

ته:وقاذبولمنإلىالقائذفجاء27"!روماني4

".نغم9:قاك؟"روممانيئأنتقل:لمط"فل

حئىمحنيرامالأدتدث"أناكاالقائذ:فقاك28

أفا!:بولس!فقاك.المجنس!يمالىهذ؟علىخقمل!ت

قنا(ولليفيغنهفتراتجغ92فيها".فولودأنا

لماالقايذوخادت.تستجوبوةأنئريدونكانوا

بالقيود.كبقه3نهوأرومانيأئةعردت

اليهوبرمجلسفيبولس

ماخقيقةتعردتأنالغدفيالقايدروأراد03

زؤساةوأقر،فيودةفخل،بول!ىبهالتهودتئهئم

نأالتهوبتجيسيىأعضابوجميعالكهت!

تجيستهم.وأحضرةبولسىأنركثم،تجتمعوا

"أيها:وقاذالمجيسيىإلىبولح!فطر23

هذاإلىصايحبضميرلت!جمشت،الأخوة

تةأعوا،الكهت!زثيسى،!نياحناقرفأ02"صاليوم

برلس!:لهفقال3فميما.علىبولس!يضربوابأن

ص5!لا5وإ

نجيسنا!"الفتثفنالحاثطايها،اللهبلثلاضر

بقربيوتأئرالش!ريعيما،بخسبلتحايهقنى

يبولسى:الحاجمرونفقاك34"الثئريعةفتخال!

بولسى:فقاك5"!الق!كهتةشزئيصىتشئئم"أنت

95.منةإلى47شةمنالكهنةرئيى:حنانيا.2302

.27-23:28تق:المبيضالحائط:3
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+!!"كل2ءكلكل
رثيسانها،الإخوةايها،اعرفكنت"ما

تلغن"لا:تقو4المقدشتةفالكتيب.الكهتةض

نأتعرهـتبول!م!وكان6"".شتعبلثزئيى

فريسثون،الآخروالسعضىصدوقيونتعضهم

!كلء

ترييانا،الإخوة"ايها:الضجيسيفيفصاقي

قياتةأرجولأنيالآنأحاكموأنا."فريسيآبن

."الأمواب

تينالجلإلتوغهذا،قاكفلفا7

لأن8،المجلسىوآنق!تتموالضاوقتينالفريسيين

وبوجودالأصواتبقياقهيؤمتونلاالضاوقيين

فيؤيونالفريسيونوأما،صوالأرواحالملاثك!

تعفنوقاتم،الضياحفآرتقغ9.كفيماهبهذا

تحئجونوأخذواالفريستينينالث!ريغ!معقي

الرجل.هذاعلىجرماتجا"لا:قالوابشاة

"-ءصءءص?ت!بر

الجلادتواشتذ01".ملاكاوروحكلمهربما

قرفأ،تمزيفابوثس!ئمرقواأنالقايذخا!تحئى

تييهم،ينوتنتزعوةإتي!تنزلوابأنجنودة

القلغإ.إلىويأخذوة

وقاكيبولسىالرب!ظقرالثايتةالليليماوفي

اوزشليتم،فيليقمهدلتفمثقما!"ت!ثخغ:ته

((.روتةفيلمبتشقذأنتجبأهكذا

بولسلاكنيالموامرة

لافخقفوا،اليهودقرتآالضباحطتغولما12

وكان13بول!.ققئلواحئىقشزبونولايأكلون

إلى"فجاؤوا.أربعينينأك!ثرالمتآقرون

تذوقلاخقفنا":لواوقاوال!ثئيوخصالكقنة-رؤساء

.-2728؟22خر:،

9؟232

وأعضا2أنت!مفآطلبوا15بولس!.نقئلحئىشيئا

بول!يرسملأنالحايتيماقايدينالقجيميى

فيالنطرتدقيقتريدونأتكمبححهص،إليكم

فيوهولقتي!أسيعدادعلىنحنونكون،أمره

،".إتيكمطريق!

باسلكميني،بول!ناخبآبنوستيئ16

وأخبرةبولسىعلىودخلالقلغ!إلىفذقمت

فىكل

وقاكالضئاطيناو)حابولسىفذعا17.بالامر

ماجمنذةلأن"،القائدإلىالشئاب*هذا"خذته

وقاذ:القائدإلىالضايطفأخذر18."تهتقوممه

يهذااجيةأنوطلببولىالجين"دعاني

1(.للثتقوئةماجمنذةلأن"،إتيلثالعثئالث

"ما؟وسأتهبهوآنفزدييد؟القايافأصمتلث91

علىالتهود"إتقق:فقاك02".أخبرفيجمنذك؟

الضجيسيإلىغذابولسنكئشأنإتيلثتطلبواأن

أمر؟.فيالثطرتدقيقيريدونأنهمبحخيما

زجلأأربعينينأكئرلأن،تقذفهمفلا21

ولايأكلونلاوحقفوا،كمينالهأقامواينهم

أتئمعلىالآنوهم.تقتلوةحئىتشريون

لهم".تستجيحتأنتنتطرون،الآستعداب

اتلثلأحدتقل"لا:يلحثئالثالقائذفقاك22

جمنلإ؟،جمنوصرفهالأمر".بهـذاأخترتني

فيلكسالحاكمعنكبول!س

وقالضباطيماينآث!نيالقائذدعائم2

الم!ماعهفيللذهالبجندي"يئتي"أجمذا:تهما

سبعونومع!م،قيصريةالىالليلمقالئاسعة

27.إ+2لو12:18،مر22:23؟مثرخ8!
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لبولس!وأجماووا24ء.بالرماحم!حفحومئتافارشما

*".فييكسىالحايهمصإلىسالماتحملهخيلا

"ين26:فيهاتقوليرسالإالحايهم-إلىكتت25

فييكس!،الجرهصاحمبإلىليسيايع!كلوديوس

وكادواالرخلهذااليهودأممتلث27:سلام

إت!أسرغت،روممانيئأىنهعرفتفلفا.تقتلونه

يماأجمكرتأنوأردت28.فأنقذتهجنوديمع

ليفتبتن93،مجلسيهمإلممايهفجثث،يتهمونة

شيءلاوأن،شتريعيهمل!يصمايليئهمونةأ!م

السئجن.أوالموتيسئوجمببهيتهمونهمما

لآغييأيإ،خطةوضعواأنهمستمعتثم03

نأخصوتهوأبتغت،الحاليفيإتيلثفأرسلته

عقيإ".دعواهمإتيلثترتعوا

فأخذوا،القائلإأوايربتنفيذالخنودوقاتم31

زتجعواالغدوفي32أثتيبائريس!.إلىليلأبولعن

مغه.الح!قرئواجملونالفرسانوتركواالقلغيماإلى

أدخلوا،قيصرلةإلىالفرسال!وضلفلما33

الر!اتة.إتييماوستلمواالحايهمصعلىبولسى

تنتمياثتيالولاييماغنيبولحنوسأكفقرأها؟3

له:تاك35،يهيلييهئةينأئةعر!تفلما.إليها

وأقرخصوملث((.حضرمتىجمنلث"سأسقع

،"هيرودشقضرفيبوكسنتحرشوابأنجنودة

بولسعلىاليهوبدعوى

الكهنةزئيسىنزد،أئامخمسهوتعد42

مناليهوديةفيالحكمئولىةفيلكسانطويوس24:

95-06.شةإلى52سنة

عقروصارالكبهيرهرودسبناه:هيرودسقصر:35

الروماني.الحاكم

لزةالأصلق.يصريةإلىنزل:2401

224:

4"صص
ومحمامالشبوخ-تعفىومغه"قيصر+لةإلىحنان!ا

الحايهمصلمإلىبوثس!فشكواترتلمم!،آسمه

تئهفة،ترنئ!ىأخذالحايهغا،دعاةفلفا2

يعودفييكص!:العرهصاج!"يافيقو،:

تئموما،غميماستلاينيهتنغممافيالقضل

تدبيرذ.حسزإلى،إصلاحينبلادنايخير

كلفيالشثكربفائتيكلةهذاتتمئلوتحن

عليلذاطيلأناريد"لا4مكالؤ.كلحيؤ

بجفملثتأخذناأنأرجووليهئي،الكلاتم

مفيذاالرخلهذاوتجدنا5:قليلأإتيناوئصغيئ

ص!

وزعيما،كلهالعالمصفياليهودبينالفتنيثير

يدتس!أذحاؤكثئم6.النصارىشيع!على

نحابهمهأنأرذناأولما.فآعمملناة،الهمكل

يرأنجتنركةليبييا!بييالقائدجك7ش!ريقينايقوجب

ييريخعوابأيقنجيمم!روأمرءأيدينا،مينقسثيرا

جيمعنلتةط%ذاوأنت،إ*إليبنثيهبرإهي!

."،نئهمهماالقعرتيماكلغرفحت،الأ"مويىهذ؟

أنهازاعمينترتلص!دعوىالتهودفأئذ9

صحيحة.

نفسهعنبولسدفاع

إلىيدعوةبولسىإلىالحايهمأشازثهأ.

هذهتحكمأئلث"أعمدت:فقال،صالكلام

لمر

غنادامعولذللث،سنواتجمد؟ينالرود

ككتعرلتأنقابر"أنتآطمئنا.تف!ى

ينيلعبادهاورشليتمإلىضعذتأئيالقعرقه

علىوقيصريةتلةعلىهيأورشليم6-7(.؟25)رفي

البحرءشافى

فمايردلاالقوسينبين8و6الآيةبينوردماو6:8

القديمة.المخطوطاتمعظم
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ؤتجذفيفا012يوماعشتزآثنيعلىتزيالامذة

المدينيمافيولأالمجايعصفيولاالقيكلفيا(صهوذ

رء2ءصء!كل!

يمكنهمولا13،صماغةاهيجعاو،احدااجادل

ليهتئي"ا.الآنيهتتهموتيماجمخةللثيثبتو!أن

ائذيالقذهبعلىآبائناإتةأع!ذتأنياير

ثيجاءمايكلاؤينوبأئى،يدغةأتةتآعون

مااللهمقراج!ا15الأنبياء،كنمبال!ثئريعه

والأيثرايى*.الأبرايىمياقةأي،همترجون

سليتمأبذالأكونتجفديأبذلجمتلهمفأنا16

جمذ؟تعذوجئمت17.والتا!يىالت!جمنذالني!

فمعبي،إلىالتبرلمحابتعف!أحمل،ستنوالت

جماغةالقيكلفيفؤجذني18القرابينواقذم

قعيكانوما،آطقرتكنصتم!آسيةتهودين

نأعليهموكانا91".فتنةأثرتولاجماغة

مااهمكانإن،وتثهمونيتديلثتخضروا

لكقفيقولوا،فناالحاصرونأئا02،يهتشكوتني

المجيسي،فيوقفتحين،ليوتجدواجرمأممب

بينهم:وأنابهاناديتائتيالكلمههذ؟إلا21

يقياميمااؤينلأنياليوتمتحاكموننيأنتم

!".الأمواب

قيصربةسجنفيبولس

05ةكا22
علصالاطلاعواسيغلحييك!نلىو

وضل"متى:وقاكالجلستةفرخ،الردتقذقب

دعواكم"فيأنظرهنا،إلىليسيماسالقاثا

""400!*

على،بول!يحرس!بانالضباطاحدواقر23

.1202داق:15

.-2:1728!ر!:-1718

.23:6ر!:21

أغريباهيرودسابنة:دريحلة.خ24:رخ!2:23!أ

25221و2

ينأحطايمنعولا،الحر+يةتعف!لهيكونأن

تزوزة.أوتخاقه"أنأصحابه

زوجتهومعهفييك!ى2جاقليلةأئاموبعد2

ب!لسنفآستدعى،يهود"لةتتوكا3اذروسيفة

بالضسيحالإيمالبعلىكلاييماإلىوآستقغ

الصلاحعنلول!تحدلثولفا25غ".
يسو!ا!

تهةوفاكفييكحىأرتغت،الاينونهويومواليفإ

أستذعيلثالفرصةسخبومتىالأن"إذهب

بولس!يعطتهأنترجوفييكحم!وكاقآ26."ثاية

آسحدعائ!منيكثرفكان،الماليينشيئا

بوكموسخلفهس!نتينوبعد27.ومحادثة

يرصيئأنفييكسىوأرادشنصييما.في"تسترسى

السجن.فيبولسىفتركال!هود،

القيصرإلىدعواه-يرعبولس

إلىأثامثلاثيماتعذقسئنولىوضلولفا25

كل،4ير

اورشليتم.إلىقيصرئةينضجذ،اليىلايه

الي!ودوزعماءالكهنة2رؤسالهفعرض!2

يم!أن3منهوآلتمسوا،بولسىعاىذعواهم

صءرو،كلكل

لهواقاموا.اورشليتمإلىبولسىفتنقل،عليهم

نأق!ئئوسفأجالت4.لتقئلوةالطريتيفيكميئا

هووأما،قيصريةقيمعتقلاتبقىبولس!

معي"-ل!نزذ:وقاك5عاجلا.إتيهاف!مترجع

الرتجلهذاكانفإذاقيصرتةإلى2وكمزعما

.1(فئيئهموه،مذي!ا

ملكالأولزوجهامنفيلكسأخذهاا(.:13)رج

حمص.

95-65.شةايهوديةحاكم:فنوسبوركيوست27
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علىتزيذلاأتاقاجمندفمتسئتوسوأقاتم6

الغدوفي.قيصريةإلىنزلثم،أوالعشمرةالثمانيه

نلفا7،بولس!نجإحضارواتر2،يلقضاجقسى

و4صص?
اورشليغينمونالقابالتهودبهاحاطحضر

ول!

إثباتها،عنعجزواكثيؤبجرائمواتهموه

يتنيءأذتثصت"ما:قاكتفحي!غنبوممسىفداغ8

إلىولاالقيكلإلىولاالتهوبشريعيماإلىلا

القيصر((.

فقاكاصهوذ،ايرضيئأنقمثوصىوأراد9

لم4صءهء"كل

اورشليتم،إلىنصعدان"اتريذيبولس!:

صص-كل

الامويى؟"هذهعلىلديهناكفتحاكم

القيصر،محكيمالدى"أنا.بولس!فأجالت01

أنت.احاكتمأنتجبالقيصرتحكم!ولدى

التهو؟إلىأمممأتماأئيالمعرق!خقتعرت

ماأرقك!تأو،أذتئتأئيشحتفإذا".بشي:

الموب!ينأتقزل!لافأنا،الموتبهأستوج!

تجوزفلا،بافييهيتهمونيماكانإذاأمما

أرخ!القيصروإلى.ابيهمئنمتلضيأنلأحد

."ذعوابم!ثم!

أجال!:ثئمومعايرنوةقمئتوسىفتشاور

القيصرفإلى،دعواكالقيصرإلى"رفغت

تذ!ا((.

أشريباسدرالملكبولس

جاءآلضيلث!أئامبضغيماوتجذ13

علىليسفماتيضرلةإلى!وبزتيهة*أغريئاس

يحاكمنىأنأطب:أى.دعوايارء:11!25

رومة.فيالفبمر

فيالمذكورابنهوالثاقأضيبا()أوأكريباس:13

فل!طينش!المطنقعمنطقة)وهيعنجرملككان.12.ف

25

ينئذةإتاميهماعلىقضى"أفلفا.تسنوسن*

بوكرقصيةالقيلثعلىفستوسىعرضن،الزتن

ال!ئجنفيفييكسىتركهرجل"هنا:قاك

لم

رؤساثإليككاةاوزشليمفيكنثوعندما15

عتيإلا.الخكموطقبواالتهوبوشئيوخال!ضهن!

ئستثموالاأنالرومانيعاد؟ين:لفمففالث16

تهويسقغمئهمي!يواحةأنقبل،يلموتيأحدا

هنا،إلىجا"ووافلما17.دعواهمعلىبالرد

وأترلت،تأخيمدودبينيلقضاءالغلإفيخلسمت

دعواهنم،امئهموةأفعرض!8.الزجلبإحضايى

كنصتائذيالئوعصينواحدةتجريتةءدكروافا

فبحدالوبينهبينهمكانوإئما91،أتوفعه

اسحةماتوبرجل،يديانيهمتتعلقمسايل

فجرثي2ءحيئ2نهلمأتزعئموبولسى،تسوع

-إلىتصغذأنايريابول!نفسألت،الأمر

كلص،صلم

!خبولسوليهن21ف!يها.ليحاكتماورشليتم

فيها.الثطرلهتايىكا،،القيصرجلاتيماإلىدعواة

"ء55،صو

للفيصر((.ارسيلهانإلىقسجوناتبقىانفامرلت

أناأسضع"ليتني:يفسئئوشأغريباس!فقاك

((1.تستعه"غذا:ق!سوس!فأجمابه.!الرخلهذا

فيوبزنيكةأغريباسىجاء،افيول!23

يهمايحيطالص!ستمعينقاغةودخلاغظيمبماتهإ

يحضربأنفسنتوسفأمر.المدينةووجها"القادة

!4"صص

"ايها:فسئتوسفقاك24فخفر.،بولمى

تقنا،الحاجمرينتجميئويا،أيخريثاسىالميلث

دروسلةأختهيبرنيكة.إلمجاورةوالأراضي

ح-24:27رجة241:24(،فؤس

نيرونالوتتذلكؤوكانالقيصر.جلالة:21

.)54-68،
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التن!عبإليشعكاةتروتةائذيالزجلهذا

وكانواوهنا،اورشلي!آفيكلهالتهوديد

أنا،وأئا025حيايتركلاأنتجعب:تصرخون

،الموتيهتستوحبثيئافغلأتهوتجذتوفا

فغزمت،القيصرجلاليماإلىدعواةرغوليهئه

أكيااشيثاأميلثلاوأنا36،إتيهارسيلهأن

تذبكيم،فأحضرئةجلاتيإ.إلىيهأكئث

حتى،أغريتاسالميلثأئهاخصوصحاوتديلث

ضي:علىخقحئ!ثقضتيهغنسألتموةإذا

ارسيلأننطريفيالحماقةفمين27.أكنبه

،05عليهائتيالثهمأوصسغأنغيرين!مجيئا

نألك"نأذن:يبولسىأغريئام!فقاك62

فيوتا-كبتد؟بوثسىفأشاز((.نف!يكغنتدايغ

نأت!رني!*أغريئاس!التللثأأئها2:بفاجميما

ر"ءصلم

ماكلعلىوارذ،لديلثاليوتمنفسىغنادايخغ

كلمطيعإنلثخصوضا3المهود،يهيئهمني

فأرجو.وضجادلايهمالتهودتقاليدعلىصالاطلاع

لكلامي.صدركيتسمعأن

مييرتيعتيهكانتمااليهوبجميغتعردث4

شيئوجمشثتشأثكيص،صغريأثامصين

لم4

عهدينيعركلفيفهم5.اورشليتمفيشعبي

أكثراتحعتأئيلشهدواأرادواولوبعيد،

قربسثا!.فيش!ث،تشآداديانحناقيالمذاه!ب

بهاللهوغذماأرجولأفطأ!اكمالآنوأذا

الاثنتاإصائيلتنيع!ثائرترجووما7،آباةنا

يهذانهاز.ليلالمةعايدين،تحقيقهعثرة

.خ25:13رج:أكربباس:2602

.هة3إفل6ة23رج5:

26223و2

ء،

فيماذا8.التهوديتهفني،القيلثابها،الرجاث

الأموالت؟يقيماللةأنتصذئونلا

أتايتمأنتجبأئهأعتقافكضت،أناأما9

ماوهذا01.تجهديبكلالئاصرئتسوغأستم

مينبتفويفيفستخنصت،إورشليغفيتعلث

ولفا،القذيسينينكبيراعدداالكهنةص2رؤسا

كثيرا11.قئلهمعلىفواففاكنتقتلونكانوا

إنكايىعلىلاجبرهمقجقعكلفيغذئتهمما

أخذثحتىعقيهمتقمتيوآشتذت.إيمايهم

.الهودئإ*صخارجفياتنيالمذل!فيأطايىذهم

وتفويفىشلطةوييديبمشقإلىفساترت12

ير
الظهر،جنذالطريقوفي13.الكهتيمارؤساءين

صصء،ءفىو"

ينابهىال!ماءيننوزاالميلتايهارايت

المسايخرينوحوذحولييسطغالشمسيىشمعاعص

ومتمغ!ت،الأرضيإلىكلنافوقغنا14.قعى

يماذا!شاولا!شاول:بالعبرئإلييقو3ضوتا

تقاوتني.أنعقيلثضص!تضطه!اب؟

أنا:الربئقاك؟رلتياأنتتن:فقل!ث15

علىوي!تئم16.أن!تتضطهاةائذيمماتسوع

ليخادمامنلثلأجعلللثظهرتلأتيتدميلث

وعل،فيهارأيتنيائتيالرؤياهذهعلىوشاهذا

للث.فهاساظهراتتىالرؤىينكيرها

-صكلص7

سائروينإسرائيلشعبمقأسانمذك7

عيوتهمايتفتغ8إتييم-سارسيللثائتيالشعولب

س!لطال!وين،النورإلىالنهلامينفترجعوا

غفرانببإيمايهمقينالواالتإ،إلىالشئيطال!

القذيسين.مغوميرائاخطايافم

4-ه:22،ا-39:2،:8رخ:9-11

.6-22:16،أ-9:91رخ:12-17
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ء2
التيلثايهاالمئاعإ،يللثوجمن91

ال!ئمايرتة،الرؤياغضيمثما،أغريئاش

اورشليتمأهلثئم،أؤلامشقأهلفبثرت؟2

داعيا-،الاممسائرثئم،كفهاالمهودئ!ويلاد

بأعمالوالميام،،القإإلىصوالرجوعالئوتيماإلى

اليهودعليقتضنيهذاو021التوتيما*علىتال،

القولكن22،قتلىوحاولوا،الهيكلفيوأنا

الضفيرجمندلهلأشهذ،اليومهذاإلىأعانني

،والأنبياءموسىبهأنباماإلآأقو3ولا،والكير

ينتقومقنأؤكويكوقلميتاالقسيغأنمق23

3د
بنويىالشعولبوسائراليهوذوئبثرالاموابتيني

."-الخلاص!

.ة-5"لمكلصص؟2

بهذالمي!ع!يدايعبولسوبينما

ء.هصصاةالكلاء
"اشت:صوتإباعلىلس!وس!حا3

أفقذثلثستغة"جململث!نجولىيا،قجنون

أكون"كيص:بولسىفأجاته25غققذإ!ا

أنطقوأنا،فثتوصىالير؟صاجتيا،قجنونا

الآنأخاطحهاتذيفالميلث26؟والضوالبيالحق

لاأئةوأعتمذ،الا"موزهذ؟تعر!ثضراخإيكان

زاويبمافيحذنتمالأئها،جمنهاشيباعقييماتخفى

!?ءرو
الميل!ايهابالانبياء،اتؤمن27.خمثة

".بهم!لؤمنأنكأعلمأناأغريئاس!؟

م!نأيقليلى11:يبولنأغريباس!فقاك28

فأجابئلم92تسيحئا؟"مئئتجعلأنترياالوق!ب

اللهم!نفرحافما،بالكثيرأوبالقليلإن"ةبولس!

إلىيصيرواأناليوميعمعونياثذينولحميعصلل!

!8ة3تق؟92-02128ة9رش!:التوبة:25

8.ة3لو

.6،94:6؟24اش؟51:52كررقا:23

27و2

الثيوذ".ا-/-3هذغداما،عتيهاأناالتيالحالي3

وبنخصيالحاوالضيلثافنقضى

ؤهملتعفيتعض!مفقاك31،تعفموالجايسون

يستوجصشتيثاالرجلهذاعمل"ما:ئنصرفون

أغريبامقوقاك32الستجنا(0أوالمولتبه

برهذاستبيلإخلاةيميهن"كان:يفممثنوش

،لا-القيصر".إلىدعوارض!أنهلولاالرجل

وومةإلىالسفر

البحرفينسايرأنالرأممبآستقرولفا27

ا(صسجونينوتعف!بولسىسلموا؟إلى.إيطالية

أسمهالامبراطورئ!الكتيئ!جمنضايطإلى

متج!-أذراميتينممفينةفريهبنا2.يوليوس

أرسترخ!ع!يرافقناوأبحرنا،آسئةشواطئإلى

اليبرمجفيفؤضلنا3،تسالونيكيمنتكدونيئوهؤ

جملىغطقةيوليوشوأطقرصيدا.إلىالئاني

أصدقاثيما.يينالطإلىيذقمتأنتهفستمغ:بول!ى

قبرصىبمحاذا؟هناذينأبخرنائئم.قعولتفها

أبخترنأوتعذما5.لنامخايقةكانتالريغلأن

جميرةميناءإلىنرلناوبمفيلئةيهيليكئةعندالبحر

ميئستفينةيولوس!القايافوتجذ6.يييهيةفي

13إتيهاصجذنافا4،إيطاليةإلىصسايرةالإسكندرئه

حتىتأئامجمذة3يئطال!ممفينةيناوسازت

كنياسىةمدينةينكثيرجهدبعدآقتربنا

ستيرتافواضفنا،فيهاالتزوليمنالريحومنعئنا

ضلنأفه8.س!فمونةرأسيعندكريتجزير؟تر!

خ.27ة24رج:ف!توسة24

-وعلىترواسمنقريبةمدينة:ادرامبت:2702

الصزى.آسيةضاطى



أعمال

الموانى5يسمىمكالؤإلىنجصعوئهآجتزناةتجدما

يسائية-مدين!ينبالقرلبا(ا!ضايخة

مضىحتىيلطهق!تعق!نا!هكذا9 !و-مرو

خطرا.البحرفيالسئفروصازالكفارز*!ه!يم

،الرقاق"أيها:أقاك0ينذرهمبولسى!أخذ

لاكبيرةويخسارةخطراهناينالحئقرفيأرى

أرواحناعاىيكوحمولتهاال!فينيماعلىقتصر

القبطالبيكلامصآقتغالضابطليهن".لاأ!ما

بولسى.يثلامصآقتتغجمفاأكثرالممتمينيماوصاي!

تصليقضاءصايحغيرالميناةوكان12

على،غنةترح!لواأنأك!ثره!مفرأىال!تتاء،

جزيرهفيميناءوهؤ،فيمكسنإلىتعلواأنأتل

وال!ثئماكالغربيئالخنولتئواحهكريت

فيإ.2ال!ثثتاتصلفتقضون،الغركأ

العاصفة

ظئو!،خفيفةجنوبئةيىيحن!ئضتفلفا13

وسارواالمرساةفرقعوا،تطثبهمنالواأئهم

شرقئةريخاوليهن14.كريمتشاطئييفحاذا؟

تعذثازتأوركييونلها4يقاعاضقةثتمالئة

فلضا.السفينةوضرتب15ير؟الجزحقة-ينقليل

السئفينةآتذققب،ئقاوتهاأنالستفبنيماعلىتعذز

جمنذصالريحمنوآحتقينا16.صالريحضقثفي

كودةثآسم!اصغيرةجزيرةيمحاذاهمزوهـنا

فلما17الئجا؟.قارلتننمذأنتجهدتعذفتقكتا

وس!طهافث!ذوا،للأمرآحتاطواالسحفينةإلىزفعوة

الرماليإلىال!فجتةتندفعأنوخافوا.بالحبالي

الخرهـ.أوليقع.الصرم،حرقا:الكظرةصرمة9

خطاياعنذبيحةالكهنةرثيسيقدمالكفارةعيدنب

الملاحةوكانت92-34(.ة16لا)رجاصائلثب

2722،

القلوعفأنزلىاليييا،ساحكعندالمتحركة

وقيرتب18.الأمواجتسوقهاالئفينةوتركوا

الحموتةترمونفأخذوا،الئانيصاليومفيالعاضقة

أدوابأصممكواالثالثاليوموفي91.البحرفي

كثيرةأئاموترت03.البحرفيوزضوهاالس!فينه

الريحوتقيحب،الئجومولاالشممس!ف!يهارأيناما

الئجا؟.ينلناأتلكلقطعناحىتعصف

شنيطويلاممتيعينا(سئفينيما4يىجاوكان21

"أيها:لهموقاكتيتهمبولسىفوق!،الطعام

تبجروافلا،ليتسقعواأنتجبكانالرفاق!،

الأخطايىهذهمنفتغسلموا،كري!تمن

فقن،تتشحعواأناناشيلإكموالآن122والخساير

وحدهاالئفينةأنإلا،حياتهمنكمأحديفقد

ينملاكجاعفيالليليماهذ؟فني23.ستتحطم

يا،تخص"لا:ليوقال24أعماةائذيإل!

القيصر.تدىتحضرأنلأبذفلا!بولسى

((.لخثالمسايربنجحيعصحياةطثوقحتوالله

بالتإ،أثقلأتىالرفاقأيهافتخخعوا25

هء-د،

نإبافلا26.ليقيلكماالاموروستجري

الحزيى".إحدىإلىالموجيدقغنا

تايهينسثئرةايغةاشاالليتيمافيكناوتيتما27

القيلمنتصصجمنذالتحارةظن،كااديىيا!كرفي

عضققاس!وافلفا28التر.منتقتربونأنهم

قاسموةثم.،قذماوعشرينيةوجدوكل،البحر

قذمما.تسعيننحؤفؤتجدوه،قصيرةسماقةتعذ

صخرئبما،بأمايهنالسئفينةتصطدمأنفخافوا92

.ثباطإلىأيلولمنتتوقف

الجنرافبادصقليةعناليونانيفصلمجر:أدريا:27

القديمة.



7أعمال226

وترئبوامراسأرض!الفينيمائؤخرينفألقوا

البحازةوحاوك003الضبريفايىغصالقجرطلوغ

البحرإلىالقارلتفأنزلوا،الم!مفين!مقيهر"بواأن

مقديممنالمراسييلقواأنيريدوننهمأزاجممين

"إذا:وجنو؟؟يلضاب!بول!ىفقاك31.الس!فينإ

فلاالسمفينيما،فييبقونلاالبحا-رةهولاءكان

القايىلبجباكالخشدفقطغ32".لكمتجاة

2.الما1فيتسقطوتركوة

إت!يهمفطتت،النهايىطلوعوآتترلت33

قضى":لقا،مصالالعاتعف!تتناؤلواأنبولس!

لا.صايمينت!طرونوأنئميوفادث!رأربعةاللآن

ء،-ر+لص4ءص

لانطعائاتاكلواأدنفانا!يدكم"3.شيئاتذوقون

ينواحدكلشغرتسقطولن،تجايممفي!

وشكرخبزاأخذ،هذاقاذولفا35".رؤوسيكم

وتدأكسترةئئمجميغا،أنظايىهمأماتماللة

وكان37وأكلوا.كلهمفتشتخعوا36.يأكل

نفسصا!.وس!بعينوستةمئتينيالس!فينةفيعددنا

فيالقمغتطزحونأخذواشتبعوا،وتعذما38

السمفينة.عنليخففواالبحر

السفينةاماصطلى

ناالبخاز؟علىتغذرالقجرخملغولفا93

أبضرواوليهئهموضفوا.-أرضيىأيإلىتعرفوا

تدقعواأنعلىفقرموا،صغيرخليجشاطى

المراسيئفقطعواهـ4.أمكنإذاإتييماالستفينة

تفسييماالوقتفيوحلوا،البحرفيتسقطوتركوها

ال!ث!راعرفعواثم،ال!فينيمائةتربطائتيالحبال

وليهن؟4.الثئاطئيمخؤواتحهواللزيح-الصغير

لني275.:المخطوطاتبعضلقنفمآ.276+:

76.ترابة:صرما

28و2

الميا؟،الرملى-تينينيتف!آصطذتتال!تفينة

أمما.يتحركلاوعادمقذمها،ف!يهافغرر

ص.الأمواجشيا؟ين!خالتممؤخرها

يئلأالمساجينيضلواأنالحنودوعرم!42

ال!بط3(وليهنفتهربوا.الشئاطئيإلىيستحوا

وأمر،ذللثينفقتغهم،بوممسنينمذأنأراد

إلىغيرهمقبلتعئرواأنالسئباخ!علالقابرين

علىإئا،الآخرونتتتعفمأنعلى44،ال!ر

وللم

كلهمفؤضعلوا.الس!فينهحطامعلوإثماصالالواح

سالمين.الترإلى

طلطةفي

!لدعىالجريرةأنغرفنا،تخوناولما28

،نابزاعطفاالبرأبرةأهئهالناوأظقر02مايطة

ممطراكانالالقس!لأنناراوأوقدوابنافرخبوا

الخطبجمنجزتةتجقعبولسىوتيتما3.وباردا

خيةالحرار؟صبدايخعخرجت،الئارفيوترميها

عايقةالحجةالأهاليرأىفلما4بيد؟.وتعلقت

أنئد"لا:لسعضيبعضهمقالبول!،بيد

يتركهلاالغدللأنى،مجرماالرجلهذايكون

تقفىبول!نولكق5البحر،0يننجاولوتعيث!

وكانوا6.أذىيمسمهأنغيرمقالثايىفيالحية

فلما،الحاليفيميئايقعأوتنتمغأنيتمطررن

تعتريقمزراصيحتمماأنهورأواطويلآآنتظروا

لاإ*إله"هذا؟وقالوافي!رأئفم

مززعةالمكال!ذلكيهطبالقرلبوكان7

يناوزخمتفأكرشا،ا!لزيرهحايهم-لبوبل!وسى

.14:11ق:2806



أعمال

طريغبوبليوص!والاوكان08أئامثلاثيمامذة

إلىبولسىفدخل،والإساليبالحفىالمراشي

فلفا9فش!فا!.عليهيدييماووضمعوصلىغرفته

الجزير؟فيالمرضىسائرإتيإجاء،هذاحذت

ونىؤدونا،الإكرامكلفأكرمونا001فئفاهم

إتيإ.تحتاض!بمازحييناجمنذ

رومة%لىمالطةمن

ينسمفينةركبناأشهلأ،ثلاثة"وتعذ

،"!التوأتينيالإلهين))رشمعقيها،الإسكنديىثيما

أفتزلنا2.الجزيرهفي3الشتتاقصلتقضيوكاتت

ثه!ا03أئامثلاثةفيهاوأقفناستراكوسةمدينيماإلى

ريغئون.مدين!إلىالشئاطئيبئحاذا؟جمنهاسيرنا

جنوبية،ريحالئانياليومفيعقينافهئت

بوطيولي،مدينيماإلىالثالتبصاليومفيوؤضلنا

نأإتينافطلبوا،الإخغتعفنوتجذناحيث

إلىوصحلضاوهكذا.أئامسبعةجمنذهمنقيم

بوصولنا،رومةفيالإخوةوستيئ15.رومة

والحوانيمبأب!وس!مدينةسماح!إلىيلقاثنافخرجوا

وت!ثتخغ.اللةشكربولح!رآهمفلماالثلائيما.

رومةني

السلطاصطن!أثض،رومهدخلناولما69

ائنهيالحندك!يغتيييه!حذةأنيبولبيي

وجهاةبوثسىدعاأئامثلاتإوتعذ17تجيرب!ه

4ءص-

"ايها:لهمقاكاجيتمعوافلما،إلييماال!هو؟

وتقاليدشتعيناإلىبشي!أساتوماأنا،الأخوة

اورشليمفيالحهودأعتقلنيذللثمعآبائنا،

المحاميينويتبرانوبوليكسكستور:التوأمبنالإلهين:11

البونانبة.المثرلوجيا

1!1.

28227

فيافتطروا8.الرومانئينأيديإلىو!تلموني

عليجرتملالأنممبيليإخلاءوأرادوا،قضيتي

،عازضواالتهودوليهن91.المولتيهأستوجب

لا،القيصرإلىدعوايأرخأنفآضطررتلم

ءيرص،5،،?

لذلك2002بثيشعبىانهماناريدلاني

ءصقيمحى،?ه?"
هذااحملفأنا،واكطضكماراكمانطلئت

".إسرائيل2رجاأجلينالقيذ

ينلمأيل!فييهتاباظقينا)اما:لهافقاله21

،فناكالإحؤ؟ينأحذجاءناولا3ليما،التهود

يسوء.عليلثيمفمأوعنلثشيئافأخبرنا

لأئنازأتأ،ينكتسقغأنته!دولكننا

هذاتستنكيرمكال!كلفيالئاشأنتعردت

."!المذقمت

منزليإلىفيإجالمووايومعلىفتواعدوا23

يخذثهمبولسىفأخذ.!عدداأكثروهمبولسن

الت!،يقلكوبشاهذا،القساءإلىالضباحصين

إلىآسيناذاتسوغيرسات!ئقنغفمأنئحاولأ

تعضهمفآتتتغ24.الأنبياءكضبموسىشريعيما

نأوقبل25الآخر.التعض!وأنكريكلاييما

لهمقاك،متمقينغيروههاجمندهينتنصرفوا

فيالقدسالروحضذن9:الكيفةهذ؟بولس!

إشتعيا:النبيبلسانيلآبايكمقول!

ته:وفلالثئدبهذاإليإذقث26

تفقمون.لاستمعتمضهما

،تبصرونلات!زلموضهما

ال!ثئدبهذاقلبتخخر27

رومةيهودكانكذا:وشيةمفة:أو.المذهب:22

.ح24:5رج.الأولينالمشحيينبسئون



أعمال228

عيوتهموأغقضواآدانهمفستدوا

بعيوبهمويبصرواتآذايهمتسقعوايثلأ

"،فأشعمهم،ويتوبوابقلوبهموتفقموا

أرس!لاللةأنجمندممم3صضعلوئافقتكن28

وهمالشعولبمنالتهودغيرإلىهذاخلاصه

إتييما!".ستستمعون

المبعينيةالزجمهحسب9-.ا:6اش:26-27

القدبمة.ابونانبة

28

ينالتهوذخرخ،الكلاتمهذاقاكفلفا192

عس!ف".جدالىوهبرقيجمنده

القنزليقيكاملتينسمنتيزبول!ىوأقاتم03

ةتزورةكانمنيكليرخب،آستأجرةائذب

وخر،تيخرأؤبكلئعلئاالت!يقلكوبفيت!حر1

الضسيحص.تسوغالرلتفيتعليمه

.3:6لو؟3ت67قمز؟28

القدبهة.المخطوطاتصعظمفيتردلأالآيةهذه:92



الزسولبولسالقذلمسرسالة

وومةكنيسةإلى

مةالمقلى

دأيأملوكان.إسبانيةإلىطريقهفيوهورو!إكلذهابهتمهيذاالرسالةهذهبولسكنب

ذأرومةإلىوصولهعندينويكانكما،إسبانيةإلىصفرهمتابعةعلىعوتارومةكنيسةمنينال

لهمليشرحالطويلةالرسالةهذهفكئب.إيمانهمفيوبشاكهمويشجعهمفيهاالذينالمسيحيينيعلم

اتمها.علىالمسيحيةالحقيدةعنتعربفجاءت،المسيحفيللحياةرمعانيهالمسيحيالإيمانفيها

الفكرةويذكر،إيماخهمعلىرومةكضيسةإلىوالمديحالتحيةبتوجيهرسالئهبولسيفتئح

كانأيود؟لا،وحدهبالإيمانالإنسماناللهيبرركيفتظهريسوعبشارةأنوهيالرسالةفيالأساسية

وهذا.الخطئةسلطانتحتجميعالأنهم،التبريرإلىحاجةفيكلهمفالبشر.يهوديغيرأم

المسغ.بيسوعاللهعندمنإلايكونلاالتبرير

اللهبررهمنكلصهاينمالتيالحياةهذه،المسيحفيالجديدةالحياةبولسيصفثج

ويتحدث.والموتالخطيئةسلطانمنالقدسبالروحويتحرراللهمعسلامفيفيحيا،بالإيمان

كيفوهيالهامةللمسألةفيتصدى،المؤمنحياةفياللهروحوقوةاللهشريعةكايةعنبولس

منهوجزءللمسيحال!يهودرفضإنالقولإلىويخلصلليشراللهتدبيرمعالوردوغيرالبهودينسجم

لهمبذلاائذينالهودو!همالبث!ر،جميعمتناولفيبسوعالمسيحفياللهنعمةليجعلالقهتدبير

المسيحية،الحياةتكونأنصبكيفرسالتهآخرفيبولسويشرح.بيسوعالإيمانمنما!ئا

بعضبولسويتناول.ببعضبعضهمالناسجحيعتربطأنمجباتئيالمحبةجهةمنوبخاصة

ويختمالآخر،البعضنحوبعضهموواجمبالدولةتجاهالمسيحجينوواجباللهكخدمهالمسائل

دثه.الححدآياتور2الخاصةئحياتهبتوجيه

الردمدالةمضون

أ-17!:)1.الأساسيةوالفكرةالمقدمه10

02(:3إلى18:)1.الخلاصإلىالإنسان.حاجة؟

25!:4إلى21)3البشر.اللهبخلص3.كيف

93(8:إلىا:51.المسيحفيالجديدة4.ا-لياة

36(:11إلى191:.اللهتدبيرفي5ءالوود

13(:15إلىا:)12.المسيحيةالسيرة60

27(ة16إلى14:)!ا.خاصةوتحيات7.خاتمة



روتا023

ذعاة،توغ-المسيحكبدبول!ىين

اثتي2بشازتهلجعينوأختازة،زسولأليكونالئا

الكتبفي"أنبيائهأليتإعلىيهاوغذأنستق

!ء!

جاءالجستد"فيالذيإبيهشاتيفي3،المقذستيما

ئهأثمحتالقاميىالزوحصوفي"،داود-تسلين

الأمواب،تينيينبقياتييماالقدز؟فيالتإ"آبن

الئعمةيلتبهائذي5،الضسيحتمموغزبنا

جميغفأدعوآسميما،أجلمينزسولألأكون

أيضاوألتم6،والطاغهالإيمال!إلىاأتمص1

ص،المسيحليسوعلتكونواالله"دعاكم،منهم

المدعؤين،روقهفيالت!2أحثاءجميعإلى7

ينوال!لامالئعمةعقيكم:!يذيسينليكونوا

الشسيحص.تسوغزتناوينأبيناالله

رومةزيارةفيبولسرغبة

القسيحبتسوغإلهيأشكرشي،كلقبل8

فيخ!رةذاغإيمابمملأن،جميعالأجلكم

صو4رو5!ا!حسص

فابلغبروحياخافةالذيوالله9.كلإالعالمص

حيؤ.كلأذكريهمأتيلىتشقابآبيهالبشارة

لي،يتيحمترأنضلواتيفياللة.آوأسأذ

نأمشتاقفأنا".إتيكم-أجيءأن،بصثيئيإ

ر،ءة

تقويكم،روجتةهتةفيلاشارككماراكم

جمندكم،وأناتعضحا،تعضشاليشجغأتل2

اخنيولا13.وتينكمتينيالمشتزفيبالإيمال!

مرابغزئثأئي،الإخوةأئها،عقيكم

.ا:52:7،61اشرج:ألائه:102

5(.ة)9ناسوتهجهةكا:الجدفيالذى:3-4

الله؟ابن10:أترج:داودنلمن

.3:7مزرخ

هم.الرصالةعنوالمؤولينقهالمكرعإن:قديين:7

المسيحب!ون.

جمنذكمختيليثمر*إليكمأجيءانخديذة

يمنعنيمافكانء،الأممسائرعندأثمركحا

من،الئاصيىيجميعصدينفقليئ14.الآنحئى

وج!ال.2حكاومن،"يونانئينوغيريونانيين

ء!لمء?،!45ءدصء

الذينانتئم،ايضاابثركمانارغبولهذا15

رومه.في

البشارةقدوة

فهو،صالمسيحيإنجيلأستحيلأوأنا16

أولآيلتهودفي،قنآقنكليخلاصيىاتيقدزة

يرزكي!اللةأعقنفي!لأن17،يليوبانيئئم

فيجاءكمالحإيمانإلىإيمالؤمن:الإنسان

."ىيحيايالإيمابلاالبار:الآية

اللهغضب

كفرعلىالحثمارينمعقناللهفغض!18

يمفاشدهم،الحقيحخبون،وشترهمالسثمر

اللهتجعقهالتإعنيعرفوةأنالتشريقدرمالأن9؟

العالأ،الله"خققفمنذ02.لهمنجلياواضحا

الأزليةئدزتةأي،الخمصةالت!وجمفات

فيالعقو،تديىكهاتجيتةواصحخة،والوهيته

القة،غرفوا21إدإ.،لهمعذزفلاقخلوقايإ.

غقوئغزاغتتل،كاليماشكروةولاقخدوةفا

أنهمركموا32.القبئةقلوتهمالطلاموقلأ

الت!بتجدوآستثذلوا33خمقىفصاروا،خكاة

4

والطيويىالفافيالإنسالبشايهل!علىصوزاالخايد

.91:21أعرج:إيكمأجيهأن:13

بدخلوالمالذينالبرابرةأي.يونانيينوكيربونانيين:14

كا.اليونانيةالحفارةفي

برأ:يبرر،4ة2حب:مجيابالإيمانالبار:17

25.ة3:24،4رج
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-،والزخافابوالاوالب

إلىقلوييميشتهواباللةأستقهملذيلث24

الباقيأتخذوا"2.أجسادهمبهيهينونالفجويى

القخلونوعتدواالإلهتئ"الحقينتدش

الأبل!إلىتبازك،الخالتيدودأينوخذموة

الشمقوابإلىاللةأستقفئمولهذا26.آمين

الطبيعيبالوصاليياوهمفآستئدتث،الذنيئيما

الرجالترذوكذللث27،الالبيعىغيرالههـصاك

شتهزةتعضهموالتقتيلتسابالطبيعيئالوصاؤ

ونالوابالرجاليالفخشاءالرجالوفقل.لمعفبى

يضلايهم.العابلالخزاءأ!هيمصفي

الله،يمعرفهيحتفظواأنرفضواولأنهم28

كلالىيمودهمعمولهمفساداوراللهداشلمهم

وال!ث!رالإقروآمتلأواءبأنوإج92.شائنيعحل

وقئلاانجفوشه!خمساففاضت،والفسادوالالمع

ترثارونهثم03!وتجبهرآ-قي!ويخصاضآ

فتكئرونش!نامونالقإ،أعداة،تفامون

يوايديهم.وبتنكرونالثئرتخلقون،بحغخرمون

زحتبما،ولاحنالؤولاؤفاثولافهمبلاهم

علىبالموصبحكماللهأنيعرفونأئفمومع32

تسيعونلاقفم،الأعماليهذ؟جمثلتعقلقن

تعضلوتها.اثذينغنترضونبل،كميهاغن

اللهدينونة

منيا،كنتأئاللثعذرلالذيلث2

16-18.ة!اتثقة23

الإلهعنيتحدث9.:اتىارج.الإلهيالحق:25

الكاذبة.الأوثانضدالحقيق

6.37:لو،ا7:متقةا20

حينلائلث،أعماتفموتعقلالآخرينتدبن

اقةأنتعغونحن42.تفستلثتدينتديفم

الأعمالى.هذ؟مثليعملمنبالعدلىيدين

وتفعلتعظوتهاائذينتدينتنيا،وأنت3

أم4؟القهدينوتةينتنجوأئكأتنهن،جمثلفم

غير،وآحمايإوصبر؟رأف!هصبعظيمتستهينإئلث

الئوتيما؟إلىتقودكأنيرافييمائريذاللةأنعايىفي

يتفسيثتجمعوجمنادكتلبلثبقساؤ؟ولكئلث5

الت!ذينوتةتننهشيفجن،!الغضحبييومغضما

إئا7،بأعماييما!واحدكلفيجازي6،العادلة

الضايحالعملعلىئواطبونلمقالأبلإ"ل!بالحيا؟

وإما8والتقاء،والكرات!القجدإلىوت!ثغؤن

اثذينالمتقردينعلىوالسخ!بالغضب

والؤيل9.يلباطلوتنقادونالحقترفضون

أؤلاالحهوبينالث!ريعقلإنسالنلكلوالغذال!

لكلواللأئموالكرامةوالقخذ01،اليونانتينئئم

اليونالئين،ثمأؤلاالتهوبينالخيرتعقلقن

خطثوافالذين012ا"أحايحابيلاالله"لأن

موسىفربعهقيغير،موسىشريع!بغيروفئم

موسى،شريعةولفمخطئواواثذين.تهيكون

تسقعونائذينوما13.يدانونموسىفبثريعه

ائذينتل،التإجمنذالأبرارهمال!ئمريع!كلاتم

تتتررون.ائذينفمال!ئتريع!صبأحكامتعتلون

شريعبما،بلاائذين،الأشبمصينالتهوبفغير14

كانوا،الشمريعةيهتامرمابالمطر؟غملواإذ!

الله.ديخونةيوم:أكطةالغضبيوم:5

2-3.ة14،2-18:اصفرخ

12.:24أم؟13ت62مزقة6

.17ة01تثق:11
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ضتريعبما.بلاأتهممغ،لأنفيهمشريعة

قيمكتوب!الشئريعةكليهتأمرماأنفيثبتون15

فهيئ،وأفكارهمضمايرهملهموتشقاقلوبهيم

وستظقر16.غنهمتدايعومزةتته!مهممرة

القةتدينيوتم،بهاب!ثتركمكماكئه"،هذا

الفلولب-خفاياقسوغيالضسيحص

والشريعةاليهود

يهود!لا،نفس!كتسقيمنيا،وأنت17

وتعرفط18بالقهوتفتخرالثريعإ،علىوتتكل

ينتغلمتهيماالأفضلهؤماوتميز،مث!يثته

لقنوئوريلعميابقائدوائلثوتعئمذ91،الش!ريعيما

ومعلميلأغبياءومؤذبى02النهلامفيهثم

المعرفيماكمالال!ثئريعةفيتلثلأنيلبسطاء،

تعلمأعا،غيرويجلممنيا،أنت21.والحقيقة

أنت؟وتسرق،تسرقلا:تنادي؟نفملث

الأصناتمتسننكير؟وتزفي،ترلبلا:تقو224

اللةوتهينبالثئريعهتفتجرهيايهتها؟23وتنق!ب

دايسبيكما:يقولفاليهتال!24؟شريغجيمايعصيالب

14(.صالأممبينالت!بآسمصالحاسىتستهين

يجتايلثكانبالمث!ريعةغملتإن25

فيضرتالثريعةخاتف!تإذاوليهن،فائدة

غيركانوإذا26.التختونينخيرجمداد

أفما،الئ!مريعةأحكامدراعونالمختونين

غيئوقن27؟القختونينجمدادفياللهتعتبرلهم

أقلاالج!تد،شختودبغيروهؤ،بالث!ريعيما!

أليونانيةالسبعينيةالزجمةحب5ة52اش:24

بمة.القد

موعى.ثربعةهيالثريعةة27

.35:6تثق:الئمريعةحروف:92

و3

يخالفائذيال!هودفيأنتعقيلثيحكم

!ؤالتهودفيفا28؟والجتانيهتابهاولهالثمريعة

فيظهرماهوالجتانولا،الظاهرفيالمهودفي

فيالتهودي،هؤالتهودي4وإنما93،الجستلإ

لادالروحصالقلبجتانمووالجتان،الباطني

تأ،ائذيالإنسانهؤهذا.التنئريع!!يحروفي

الب!ثتر.ينلاالتإجمنالقديغ

تفعهؤوما؟إذاالتهوديقضلهؤ!ا3

نأوأؤلهاالوجور.صجميعينكثير2؟الجتاني

خانإنفاذا03*أقوايهعلىالجهودآثتحناللة

كلأ!4التإ؟2وفاخيانتهماتنطك؟تعضهم

؟تقو4فاليهتالب.إنسالبكلوكذلتأدتهضذن

إذاوضنتصزأتكفصتإذاصابفا"تظقر

".خوجمصت!ه

فاذا،اقهصلاحيظهرضلالناكانوإذا5

غقحته؟بناأئركإذاظايمااللهأيكونلمتقو4؟

تدينفكي!وإ\!كلأ6.كإنسالؤأيمئموهنا

العاتتم؟ألتة

ينالت!صدقيظهوزتزيدكذلىكانوإذا7

كمااللهعقيتحكمفيماذاتجلإ؟،أجل

الشزتقمللاولماذا8؟الخاطئيعلىتحكم

تعضهم،عقيناتفتريكما،الخيرجمنهليجيء

عا؟لا.جمقابهمهوسء؟يهتقولأئنافتزعمون

القديم.العهدأصفارفيجمتالتي،أقوالهة302

ايونانيةالسب!بيةالزجمةح!4،6ةأ!مز:4

القديمة.
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بارأصدمنما

جمنذأفضلالتهودتحنثلإذا؟،لهاذا9

واليونانئين،ال!هودلأن،كلأ؟أليونانئينمقالت!

لمثطال!جميعاخاصعونالقولا،ستهبئكحا

بقو4:أيمتاثفا01.الخطيئيما

أخذلا،بارأحل!ين"ما

تفقئم،أحلإمميئمما11

الله.يطلثأحدينط

ص!ز،4

!عا،وفساواكلهمضلوا13

أحذ+.لا،الخيرتعملأحدينما

ءص.مريردرو131

لبوهـصمتوحه،حناجيرهم

لمكر.تسيلأل!ميتيهموعا!

6وو

شيفاههمعلىالافاعيسم

.*ومرارةلغنةأفواههمويل/14

الذماء4شقلثإلىتثرغاقدامفما

ساروا.أيتماوالبؤشوالخرال!

ول،يعرفونلأأسئلاماطريق17

(1.عيويهمنضباللهمخافةوولا18

إنماالشريعةتقولهماكلأن3تعتموتحن91

لت!ئك!ت،الث!ريع!!خكمصفيهثملقذينتقوئه

وو7روص-كل

الله.صيحكمكلهالعالمويخضعإنسالؤكل

عداأحائبررلاال!ث!ريعةصبأحكامفالعمل02

الزجمةحب2-4ت53ا-3،:14في:.ا-12

القديمة.اليونايخةالبعينية

.4و.01:14:هس13؟

الونانيةال!بعييةالزجمةحب7:.!مزة49

اغديمة.ا

.78-!95اش:-1517

.36:2مزرخ:18

علىيدلتعبير21(:14كورا)رج:انئريعة:91

الخطيئة.يقعرفةالمث!ريعةلأن،التإ،

يمانوالإالتبرير

ينالبمثتراللهيبرركي!ظهرالآن210 ولكى

الثئزيعةتهتشثقذكماالم!ريغإ،دولب

بتسوغبالإيمالبيبررهمفهؤ432؟.والأنبيا

كلهمففئم2م.الب!ثترتينقرنولا:القسيحص

تزرهماللةوليهن34.التيمامجذوخرمواخطئوا

آفتدإهمائذيتسوغبالضسيحصييعقي!ضجانا

تنلكلدمهفي*كفارةاللهوج!عقهواتذفي25

كانفإذا.بردليظهرذإطثفعلوالله.بهيؤمن

فيفهو26،الماضييماالخطاياغنيضئرهتغاضى

منوبترزبازالتكونلرةيظه!الحاصرالزتن

بتسوغ.ئؤمن

ويماذاله.مجاقلاالفخر؟فأين

فتحن028يمالأبالإنجل،لا؟أيالأعمالي؟نفتخرر

يالغقللا،يالإيمانييتتررالإنساذأنتعتما

اليهودإلهاللهافيكونرو92؟الثثريعةمصبأح!ط

كلء!لص

بلى،؟ايضاالاتمصسائرإله"هؤاما؟وحذهم

يترزواحاولاللةلأن03.ممصالا4ساثرإلهوهؤ

بالإيمالط.ال!هودغيرئبرزكما،بالإيمال!الحهود

يالإيمالب؟الشئريعةنبطلأئناهذاتعنيوهلا

ال!تريعة.تتيتتل،كلا

الفدبم.العهدكل

-143:3مزرج:اقهعدأحدببررلاة02

يبررت.الفديمالعهدكل:والأنبياءالثريعةت21

حا!17ر!ات

)أوالكفارةعلى.ي(16:2الاكفارةاللهجعله:!2

منالتكفيربومفيالدمينضحونكاناعهد(اتابوثكطاء

الشعب.كلخطايامففرةأجل

.6:4تثرج:واحدالله:35
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إبراهيمإيمان

الخستدفيأبيناإبراهيتمفيتقو4وماذا4

لهلحقلأعماييمابررةاللهأنفلو2؟لهجرىوما

فاليهتا!3.اللهجمنذلاوليهنتفتخز،أن

فترزة،اللهيكلامصإبراهيئمآقن)ا:تقو3

،".لإيمانه

لىءلم،و3

امما5.هتةلاحقفاجرته،بغقلقاتمتن4

يترزاثذيبالت!يؤينتل،يغقلتقوبملاتن

يترنموهكذا6.لإيمانييبررةفالته،الخاطى

بغيراللهيمررةائذيالإنسالقس!عادةمادخاداود

الأعصالي:

ذنوبفمغ!رثللذين7"هنيئا

خطايافم!وسئيرث

خطاياةلضنهنيئا8

إ"-الرب!!بهايحاسمبهلا

ورءء-صتفقل9
الجتانياهلعليال!عادة3هذلمتصر

اللةإن:نقوذتحن؟الب!ثترينغيرهمتثحضلأئم

ذيلت؟لهتئممىوليهن001!يمافيلإإبراهيتمترز

.بعدةلاالجتاتقبل؟تعذهأمالجتال!أتبل

تززةاللةأد؟علىوبرهاناعلامةالجتانناكثئم"

يجمعأباإبراهيمفصاز،يختاييماتبللإيماني

غيرمنلإيمايهمالتايبررهماثذين

لاائذينيلتختونين2؟وأباالتختونينء،

فيإبراهيتمبأبيناتقتدونتل،بالحتالبيكتفون

الجتان.تناكأنقبلإيماي!

.15:6تك3!40

ا-32.2:مزة7-8

.15:6تك9:

9-،ا.؟17تكرجة؟ا

4-6،:217-3،:12تكرجت13

واوعلىالإيمان

بأنوتسقهإبراهيتماللهوغذةائذيفالؤغا13

إيماي!إلىتل،ال!ثئريعيماإلىتعودلاالعاتتمترت

أهكعلىالميرالثأتتصرنلير14.!هترزةائذي

باطلا،والوعاعبثاالإيمانلكانال!ثمريعيما،

لاوخضث،اللهغضتتستئبالثئريعةلأن15

تعصية.تكونلاالثئريعةتكون

هتةيكونحثىيمانيالإكل!ايمةالميراث16

إبراهيتمتسلعلىجارياالؤعاوتبقىالت!ين

علىتل،وحذهمالمث!ريع!أهلعلىلا،كلإ

لناأل!وهؤأيضا.إبراهيتمإيمانالصؤمنين

أبا"جعلتلثةاليهتال!تقولاكما7حميعا،

،ص

ه!آقنالذيجمنذلناال!وهؤ.حمنير((لاممء

ويدعوالأمواتيحييائذياللهجمنه،إبراهيم

إبراهيموآقن18.!الوجوبإلىالموجودغير

4ءص

لاممءمحنزابافصاز،رجاءلاحيصثراجحا

"".تسللثيكون"هكذأ:اليهتال!قاكماعلي

فما،العمرينصالمئةنحيرفيإبراهيموكاد

زجتموأنمماتلدنهأنرأىحينإيمانهضسع!

ؤغدفيشتلثوما002أبقما"ماتسازةأي!آ!ر

القةبأنواثفا21اللةفقخذإيمائةقؤاةتل،التإ

برزةيمانالإفلهذا022يوغد؟يميأنعلتابر

أجل!ين"اللهبز"زة!:اليهتالبكل3وما023!الله

ائذينتحنأيضا،أجيناينتل24،وحذه

تينيينتسوغرئناأقاتمالذيباقيب!!داينانتترر

22:15-18.

17:ه.17:تك

.ه:17و5ة15تك:18

15-22.،1ة17تكرخ؟91

.6!5تك:22
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عنللتكفيرالموقيإلىأسلمهوكان25،الأمواب

تبريرنا*.أجلمنوأقامهزلاينا

والخلاصيرالتبر

"بسلامنعفنابالإيمافياللهبررنافلفا

يمالبهبالإدخلناوبه2،القسبحصتسوغيربنامعه

رجا2علىوتفتخيرفيهانقيمائتيالئعقيماهذهإلى

فييهاتفتجرتحنبل3،اللهمجدفيالمشاركإ

والضثر!4،الضثرتياالمثيذةأنليلمناالشتدافي

4وناوزجا5،الرجاءيياوالاميحان،لماآميحان

قلوبنافيتحئتهع!سكتتاللةلأن،تخيبلا

كناولفا6.لناوهتهاتذيالقدسيىصبالروح

فيالخاطئينأجلىينالمسيحمات،ضعفاة

ينأحاتموتلموقن!صا7.اللهكلخذدوائذيالؤقمب

،،صالحإنسايغأجلمينأ!ا،بارإنسالخأجل

غنبزقناللةولكن8.يموتأنأحدجروفربما

تعاؤنحنأجيناينماتالقححيغيأنلناخبييما

يذييماتتررناتعذماالآنبالأولىفكئم9.خاطئون

اللهكانوإذا01.التإغقسبينبهتخلصنأن

بالأولىفيهئم،أعدا،و3وتحنأبييمايموبصاتخنا

"تل.متصايحونوتحنيحيايهتخلصنأن

تسوغيرثناوالقضلبالتإ،نفتجرأيضاتحن

المصاتخة.هذ؟الآنيل!نابهائذيالقسيح!

والمسيحآفىم

بإنسالؤصالعاتمفيذخق!توالخطيئة12

4-6.:53اشرج.25

.بلاملتعئمأو:.بعلامنعشاةا50

.المخطوطاتبعضفيالكلمةهذهنجدلا:بالإيمانة2

المؤمن.نوعيةاختبارأوالبرهانيلدالصبرة4

8.93؟رج:لأجلنااللهمحبةة5

235وه

الموتكلوس!رىالموت4.دخلوبالخطيئ!واحد،

خطئوا*.كقفملأنفمالبشرجميعإلى

شريعيماقبلصالعالمفيكانتفالخطيئة13

جسالتلاثريعةلاحيثوليهن،موسى

أئايمينالبثترسادالموتأنغير14.يلخطيئإ

جمثلخطئواماائذينحئى،موسىأئامإلىآدتم

سيجي2لقنضورةآدموكانتآدمخطيثه

فإذا.آدتمخيطبئيماغيرالت!هتةوليهن15.تعذة

واحد،إنسال!يخطيثيماالبشترسادالموثكان

والغط!ةالت!يعمةعقيهمتفيضىأنفيالأولى

القسيح.تسوغهؤواحدإنسالؤبيعميماالموهوتة

وتينالت!هتيماتينالنتيجإفيقرق"وفناك16

قادلبواحدإنسال!فخطيئة.واحدإنسالؤخطيئ!

ينكثيمتعذالتإهتةوأما،القلافيإلىالب!ثتر

كانإقإذا7.البرإلىالبمثئرفقادب،الخطايا

بستبالبثرساذواحدإنسالؤيخطيئ!الموث

الحياةتسودأنفبالأولى،الواحدالإنسالقذ!ط

ينالوناتذينأوئلثالمسيغيسوغهؤبواحد

الير.وهتةالتعئيماقيف!

البثترقادبواحدإنسالطخطيئةأنفكاا8

واحدإنسالخبررفكذيلث،اللآفيإلىجميغا

أئةوكما91.الحياةفينالونجميغاالبثتزيترر

خاطثين،البمثترصارواحدإنسالؤبمعصيه

.أبرازاالبشريصيرواحدإنسالؤبطاغيماقكذيلث

الخطيئة،فكثربال!ثريعةوجاءت02

كلهمم()آبيه؟أو.خطواكلهملأنهم:12

تشيهيبدأ.91-17،3:6،17ة2تكرج.خطوا

بول!إليهوبعود.ضطوكاويبقىواحد!بإنانإنهك!ا5

.18واهآفي
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التإ،يعتةفاض!ثالخطيئةكثربخيحثوليهن

تسود،يلموبالخطيتثةصادبكماإىنهوحتى21

يلحيا؟القسيحصتسوغبررئناتبررنااثتيالنعضة

2ل!!الأبد

المسيحمعوالحياةادت

حتىالخطيئيمافياتبقى؟تقولفاذا6

متناائذينفتحنكلأ!2التإ*؟يعضةتفيفن

تعتمونألا3تعا؟ميهاتحياكي!الخطيثيماغني

تغفذناتسوغصبالمسيحيتئجذتغمذناحينأتنا

فيوشاركناةبالمعمو؟"ل!مغهفذيئا4،مغةلتموت

جمنالمجبذ؟بفدزرتيماالآبكلأقاقهركماحتى،موتيما

حياةفيأيضاتحنت!ثللى،الأموابتبني

،وتم!

يشيهموبفيبهاتخذناكنافإذا"5جديذ؟؟

تعقموتحن6.قياتيإفييهتتجافكذيلث،توتهكل

حىالقسيحسمغص!يتفيناالقديتمالإنسانأن

نبقىنلا،تجسمدنا!فيالخطيئيماصملطانوتزوك

ينتحرزماتاتذيلأن7يلخطيئيما،غبيذا

فتحن،صالقيحمغمثناكنافإذا08الخطيئه

تعذماالتسيغأنوتغقم09مغهستخياننابأنؤين

ولقثانيةتموتلنالأمرابتينييناللهلمأقاتهلم

ماتيمونجيما.!لاتهلم،عقيهسئلطانديلموبيكون

لتإ.تحياحيايإوفي،واحدةقرةالخطيثيماغني

لكمء5ء،.لئم4خسبو عزامواتء10الضاا.-افا11

زبنا.ش!وغاسقسيحصافيدت!أحياب!،الخطيئه

الفانيتجسدكمتسودالخطيثةتذعوافلا12

601.3:8:ق

8.آأيقحارج.أنبماأوةفإذا.ه

يعملالذىالبثريالكماثن:ا(؟)13جسدنا:6

أعضائكغينتجغلواولا13،لثتهوايهفتنقادوا

للهكؤىاتل،الخطيئإستبيلفييلشترسبلاخا

ينوآجغلا،الأموابتينينقاموااحيا:

فلا14التإ،ستبيلفيللخيرسيلاخاأعضاثكم

فاأ.الآنبعدعليكمسصلطانيلخطيئةيكون

التإ.يعقيمااصفيتل،الثئريعيماحكمسفي

ابرأجلمنالعمل

برط?ص
النعميماحكمسفيننالاانخطا؟إذا،فاذا15

تمقمونألآ16كلآ!ال!ث!ريعيما؟حكمفيلا

بلظاكه،عبيذالأخل!أنقنكمنجغنتمإذاأتكم

ائتييلخطيئهإئا:تطيعونلمقعبيداصرتم

إلىتقوذائتييلالاغيماوإئا،!الموبإلىتقود

كنئمأنكمفمعلتإ!س!كرا!اوليهنالبر.

يللثقلويكبميكلأطغئميلخطيثإ،غبيذا

ينفتخررتم18ئسقمتموها،اتتيالتعاليتم

هذا9!وتعبيرييلبر.غبيداوأصتحتمالخطيثيما

ينتجغلتمفكا.التشتريضعفكميراعيتثترفي

الشئر،فيت!فيوالثتريلاتيىغبيذاأعضائكم

فيللبرغبيذاأعضاثكمينالآنآجعلوافكذيلث

القداستيما.يخدم!

كنتميلخطيئيما،غبيذاكنتموحين.

ثترفأقي(2للير.هؤيماملتزمينغيرأحرارا

التيالأعماليينالؤقبذلثفيتجتئتم

أما23؟الموتوعايتتها،الآنجمنهاتخخلون

عيذاوصرئهاالخطيئةمقتحرزئمتعذما،الآن

الحياةوعايبته،القداستإثمرتجنونفأنتم،لتإ

.جدهبواسطة

تقودالتىالطاعة8:340يوق:الموتإلىتفود:16

نطيه.الذيالله:أياير.إلى
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الأبدثةء

الله،ه!ة

رتنا.

وأفما،المودثممنالخطيثيمااجرةلأن23

تسوغصالمسيحفيالأبدثةالحياذقهيئ

الشريعةمنالتحزر

وأنا،الإخوةأئهاتجقلونلاأنتم7

ممقةلاأن،3برالم!ريعةيدرفونجماعةأكلم

فالمرأة2.حيئوهوإلأالإنسانيعلىيل!ث!ريع!

حيا،داتممابالرخلالثئريعةترئطهاالمتزؤتجة

هذاهال!ثريع!يىباطمنتخرزثماتفإذا

خى،وزوجهاآخرزنجلإلىصازثوإن3

ينتحرزثروجها!اتإذاوليهن.زانيةقهيئ

زخلىإلىصازلثإنزاييةتكونلمفلا،الشتربعيما

كنيمثئم،الإخوةاتهاأنتموهكذا4.آخر

إلى،آخرإدلتصيروأالضحجح-يخسدالثتريع!

لتإ.فتثمروا،الأموالتتينينآتااثذي

الأفواةكانب،الجسمد!حياةنحياكئافحين5

أعضاينافيتعملالثتريعةأثازئهااتتيال!ثمريرة

ينتخرزناالآنولكئأ6للموبلتثمر

تع!دحى،يقئاناكانغفامثنالأئنا،المثمريعيما

نظايمفيلا،الجديدالزوحصصنظامفيالقة

.صيملقدا"فيلخرا

والخطيئةالشريعة

خطيتة؟الحثريعة2أتكونتقوذ؟فاذا7

بالثئريعإ.إلأالخطمئةغرفتماولكني!كلأ

مومى.ضريعة؟أقي.الشريعة:701

الخاضعالإنانعلىتدلكلمةة(اللحم)أوالجد:5

-25و18آرج.للخطيئة

.ح2:93ر!:الحرف:6

*2و7

عرفثلماإ"تثشإ"لا:ليتوممهافلولا

هذ3فيوجدثالخطيئةوليهن8الش!هؤة!.

الخطيئةلأن،شتهؤةكلفىلتثيرفرضةالوصت!

يلاقبلينأحياكنحت9.تيتةضريعبمايلا

الخطيئةعاشب،الوصئةجاعتفلفا،شريعة

ء،ر

يلحياة،هيئالتيبالوصييمافإذا01انا.ومت

اتخذثالخطيئةلأن"،+الموبإلىأناقادئني

وقتقئني-.بهافخذغئنيستبيلا،الوصييماين

مقذسة"،إذا،ذأتها،الشريعة12

ف!ل13.وصايحةوعادتةئقذستة،والؤصثة

هيئتلكلا!يموتي؟ستبئاالضايحصاز

حتىيقوتيفغمقثبالضايحصتذزغثالخطيئة

تبلغحئىبالوصييماوتذزعث،خطيئةأتهاتظقر

الخطيئإ.حدو؟أقصى

نفسهوبينبينهالإنسانصراع

وليهني،روجيةال!ت!ريعةأننعرتونحنا

أعمل،ماأفهملاا5:يلخطيئيماا!،غبابث!ر

أعقفة.أكرفةوما،أعضئةلااريذهمالأن

علىالشتريعةأواهق،ارياةلاماأعمل.س16
وحير

لامايعملالذيمماأناأكونفلا17.حقأنها

الأني8،فيئتسكنائتيالخطيئةتل،يرياة

فيأي،فيئيسكنلاالضلاحأنألحئم

عقلاوأفا،بإمكاني!يئالخيرفإرادة.جستدي

أعمله،لاارياةائذيفالخير91.فلاالخير

وء،،،ء،

كنصثوإذا02.اعقلهاريدهلاالذيوالث!ر

5؟02.21؟17؟تث7:خر

33؟ت4:1،5تث5؟:18لاق:01

11.ة02حز

.13!3تكق:11
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?كلء،روكل
تل،تعقلهالذيانافا،اريدهلامااعقل

فث.تسكنأقبالخطيئة

هذهح!سمفيأتىأجاوهكذا21

ءه،ة2ءلي3

وليهنالخيراعقلاناريدانيوهيئ،الشريعيما

أعمال!!فيوأنا22.بإمكانياثذيهؤال!ثئر

أشعرولكئني23التإ،يشريعهأبتهج4يهياني

ائتيالثئريعةتقايمأعضافيفيئايتة!شريغة

اتتيالخطيئ!يشريع!أسيراوتجغلنيغقليهايمر

فقن!الإنسانأناأتعسنيما024أعضافطفيهتي

برينالت!الحما35هذا؟الموبتجستدينينجمني

لشريعيماأخضمعبالغقلفأنا.القسيحصلسوغ

الخطيثإ.يشربعةوبالج!دالتإ،

الروححياة

في.هئمعلى-الذينخضيمالآلط8

يهحنااثذيالروحسشريعةلأن2تسوعصالمسيح

شريعيماين"خرزتلثيوعصالمسيحقيالحياة

هذ؟غنهغجرثومما3والموب.الخطيئيما

حيناللةخفقة،أضغقهاالج!تذلأن،السثريعة"

الخاطى،تجستذناي!ثمهتج!دفيآبتهأرستل

الجستل!فيالخطيئيماعلىفحيهتم،يلخطيئيماكقازة

تحنال!ثريعيما،،أحكاميئاتتطلبةما"لتيئم

فائذين05الجستدستبيللاصالروحستبيللكينالس!ا

الجسمد،بامورتهتمونالجمتدس!ب!لتئكون

با"مويىيهتمونصالروحس!بيليسلكونوالذين

تدلعبارة:المدركالإنانةأو.كيالىأعماق:32

23.آرج.الإنانفيالعقلىالق!معلى

حزرننا.:أو.حررتق:أو.حزرتك:802

الله.ثثةبوافقما:أىبر.ةحرفما.أحكمام:4

و8

الاهيما-متاوأ،تولتبالجدوالاهمائم06وحصالز

باصلررالاهيماتملأن7،وسلامفحيا"صبالروح

ولاالتإيشريعهتخقعلافهؤالتإ،علىتقزد

س!بيليسلكونواثذين8.يخضعلهاأنيقدر

الله.يرضواأنيميهنهملاالجستل!

لالجسمد،ستبيلتسلكونفلاأنتمأما

وص!.فيكميسكناللهروحلأن،الر،خصس!بيل

الضشحص!ينهؤفا،الضسيحصروحتهيكونلا

وأجسادوك!ا،فيكمالمسيحكانوإذا01

لأنلكمحياةفالروفي،الخطيئ!يستبشموت

أقاتمائذيالت!روحكانوإذا91.تركماللة

نائذفي،فيكمتسكنالأمواب.تينينتسوغ

الح!ا.ةتحذثالأمواتت!نمنصتحموءآ -.صص.-صالمسيح!اقا

-.فيكميسكناتذييروجهالفاييإكئمأجسافي

و(يمن،واجاخقعقيناإخؤتييافتحن12

خييتخفإذا13.الج!متدحياةتحياحئىيلجستدلا

بالروجأضئمإذاوأما،تموتونالجستلإحياة

يقودهم"اوائذين.فسمتحيونالجسدأعمال

الروخ"الأنالتإ،2أبناجميغاهثمالت!روح

الخوفي،إلىوتردمممتستعبدكملايلتموهائذي

"أيها:اقيإلىتصرخويهأبناءآدتهتجعلكمبل

أروأحيناك!تشقاالرو!وهذا016"أباناي!الآل!

فنجن،اللهابناءدمناوما17.التإ2أبناأئنا

،الميراثفيالقسيحصوشركالماللهوزئةةالوزثة

لا.!تجدهقيأيفساينشاركهآلايإفينشايىكه

5:18.رج

إ.هـأباأرايةكلمةهنا-الأبأيها:15

.4:6كل؟ح14:36مررج

4:13.ابط؟17،ةكور3قة17
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الآيىابدرو

توازيلاالانياهذ؟فيآلاتناأنوأرى18

تنتطرفالخليقة91فينا.سمطقراتذيالقجذ

كانوما02.الله2أبناظهوزالصبريفارخس

ائذيبإهـاد؟تلبإرأدي!ا،يلباطلخضوعها

21)تهاالرجاثتهاتميئذيلثومغ.-أخضحغها-

يتشاركالفسا؟عبوبئيماينستتخررذاتهاهي

تعقمفتحن22.وقجلإهمحرئيهمفياللهأبناء

أوجاجشنلمناليومحئىتئنكلهاالخليقةأن

تناائذيننحنتل،زحذهاهيئوما23.الولاد؟

منتظريننفوشناأعماقيفيتئينالزوحصباكوزة

الرجاءتني034أجسا؟نا"وآفيداءالتتئنيالت!ين

يكونلاالمنظورالرجاءوليهن.خلاصناكان

أمما25؟يمظرهماالإنسانترجوكيف،رجاع

ننتطره.فبالصثر،ننظرهلامانرجوكناإذا

ض!عمنا.يتجذ؟ايضاالروخوتجيث26

ولكن،يج!بكمانصليكيفنعرتلافنحن

توصف.لابأئاتاللهعندلنايشفرالروح

يرياةمماتعردتالقلولبفيمايرىائذيوالله27

يرايخقيمايلقذيسينتثمقعأ!نهلمكيص،الزوح

مغسو"لةتعملاللهأنتعقئموتحن28.ضشيثته

أوليلث3،شيكلفييخيرهميحبونهاثذين

ستققائذين92تصد؟.حسادعاهمائذين

جمثالىعلىليكونوافعثتهمسبق،فأختمارهم

لإخؤبكراالابنيكونحئىآبييماصوز؟

دعاهم،فعئنقمستقائذينوقؤلاء03.كثيرين

الله.:أي،أخضعهاالذى:02

الكلمةهذهنجدلا!التبني2-40:هكور2ق:23

.المخطوطاتبعضفي

رائدين،أيفحابرزهمدعافاوائذين،أيضا

أيضا.قخذهمترزهم

يسوعالمسيح!اللهمحبة

أدتهكانإذا؟تقولهفاذا،كليماهذاوتعذ31

تجلمماائذيالقه32عتينا؟يكون"فضن،شغنا

جميعاتأجيناينالموبإلىأسققه!ل،بآبييما

يئهمفقن33شي:؟كلمقهلناتقبلاكيفت

ائذي*برهـهم؟هووالله،"اللةآخارهماتذين

تسوغوالقسيحعقيهما؟تحكتمأنتقلإزوقن4

يمينعنائذيوهؤ،قاتمبل،ماتاتذيهؤ

قحبيماغنتفصلنافقن35لنا.تشقعالتإ

مأالضيقأمالتتذةأتفصلناالقسيحص؟

مأالخطرأمالعريأمالجوعأمالاضطهاد

تحنأجيلث"ين:تقوذفاتيهتالث36؟السئيص

كغتمونح!حتبالنهار،طواكالموتنعاني

تنتصرالشداثدهذهفيولكننا37".يلذبحص!

نأتقينيعلىوأنا038أحبناباثذيالأنيصايىكل

زؤساءولاالملائكةولا،الحياةولاالموتلا

ولا93،الم!تقتلولاالحاصرولاالملائكإ،

فيشيتولا2،ال!ئمايوىولاالأكأضييوى

فياللهقحبيماغنتفضقناأنتقدركلهاالخليقيما

رئنا.يسوغالتسيحص

ومخنار!رهالفه

أكذدث.رلاالقسيحصفيالحتئأ!ذ9

أئي2القايسالرلمحصفيليشاهافضميري

.القديسونأكط:الداخارم+ة

23.:44مزت36
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وأتي3،تنقطعلاألمقلبيوفيجذأخرين

غنيومنفضلأضحروئا!ذاتيأناتوكخثأتقتى

الجستلإ.فيقوميتنيإخؤتيستبيلفيالقسيحس

ولقم،أبناءةالقهتجعلهمالذينإسائيلبنوهئم

والوعود!،واليبادةوال!ريعةوالعهودالقجد

الجمتلإتفيالقسيحعوجاع2الآباكانوينهم5

الأتد.إلىمباركاإلفاشي:كلعلىالكائنوهؤ

آمين.

تنيكلفا.خالتالت!ؤعذإنأقولولا6

ينائذينكلولا7،هإيرائيلهثمإسائيل

اللهقاك.إبراهيتم2أبناهئمإبراهيتمتسل!

فا8نسل"".للثيكون))بإسحقلإبراهيه!:

همالوعد2ابناتك،التإ2ابناهمالجعحسد"2ابنا

فكلام9إبراهجمآ.تسلألثهتحسحبهئماتذين

،"الؤقمبحذامثلفي"سأعود:هذاهؤالؤعد

.((آبنيسازةويكول!

خحقثرفقةإنتل!ثي:،كلهذاومما.

نأوقبل"،إسحقأبينامن،واحدرجلم!ن

ماوشتيمآ،ثتراأوخيراوتعحلاالضبثال!يوتذ

علىلادعؤيهعلىصالقائمبتدبير؟أدتهآختارة

تستعباة"الأكبر:يرنقةاللهقاك2آ،الأعمالي

اليهتالب:فيوزذماعلى13الأصقر*"،

وملعوئا.الجماعةعنمطركا:أيمحروئا.90:3

22!.:16كور!رج

.ااةهوا6!7:تث4:22؟تر!خر4

وعلى92(:32)تكيعقوبعلىيدلإسراثيل:6

16(.ة6)غلالحقيقاظهضب

2:12.اتكة7

هاجرابنإسماعيلبراسطةإبرأصيمألناه:الجدأبناء:8

22-23(.؟4)غل

فيأو:.الوتهذامثلفي.14و"أ:18تك9:

جميسو"".وأبغض!تتعقولت"أحتبت

خمله!؟مملأ!اللهعدأيكوننقولا؟فاذأ14

!وء5وء

واش!مث،ارحممن"ارخم:يموسىاللهقال15

إرا!؟إلىيعودلافالأمر16"".اشمقتنعلى

اللهرحقةإلمتبلسحعييما،إكولاالإنس!الط

يفرعوذةاللهتاكأليهتآدبنق17وحذها.

هـصو،،

باسميالناسىويدعؤقدهـتيفيل!لاظهر"رفعتلث

تشا؟تنيرحمإذافهو18".كقها"الأرض!في

قثاة.تنقلحتويق!تي

ورحمتهاللهغضب

الله؟تلومنا"فيماذا:أحدكمليوتقرلا91

قن:فا"جيب02؟"تشيئتهيقاوتمأنتقدرتن

أيقو4؟التبعلىتعترضنحتىالإنسانأئهاأنت

هكذا"؟ضنعتنييماذا:يلضايعسالقصنوع

كماطيتهتستغيئأنةيلخرافيتجقأتا21

إنا!تفسيهاالطينيتجبق!ينفتصتع2،يش!ا

لآسحعماليآخروإنا!!تريؤ،لآسيعمالي

:".ذنب

122ءه
ويحلينغضتهيظهرانشماةتألتهوكذيلت

اتتيالئضق!آنيةطويلبضبرفآحتقل،قدرتهكل

آيئةفيتجلإ؟قيفىيعينأنشاةكما23يلهلافي

تحنأي24،يلمجدنأغذهاسحقاتتيالرحقيما

المحدد.الوتت

23.ت25تك:12

ة26؟4؟لوفيكماوتعني2-3.؟املا:13

عيسو-اخزتومايعقوباخترت

91.ة33خر:15

الونانيةالسبعينيةالزجمةحب9:16اش:17

يمة.القد

.9؟92:16،45اشق:02

.18:6ارق:21
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بل،وحدفمالصهودبينينلادعاهمالذين

ءص،!

يهنالبوفي25ايضا.الشعولبسائرتيمنيمن

ممعبيكانما"ائذي:قالاللةأنهوم!غ

محبوبتيكانثماواأقيةشمعبيستأدعوة

ما:لهمأ!يلوخيث26،تحبوتتي".سادعوها

الخى!".اتيأبناءئدغون،شعبيأنتم

صرء27
"وإن:إسراثيلعلىكلاييمافيإشغياويثت!

يخلم!فلا،البحررملعددبنههـإءائيلكان

ي!ييتقصىالر!لأن28،تقئةإلأجمنهم

وبهذا26.لأ!عاكاملإ-جمئيريعإقضاءالأرض!

لناخفطالحنودزلثأنلولا:فقالإصمغياأنما

."نم+عمورةوأشبهناستدوممثلتصرنا،تسلا

وا!لسيحإسرائيل

ماالذينمتمالا2إنتقو،نقولن؟لهاذا03

تنوأئا31،بالإيمالبوليهنتبرروااليرإلىستغؤا

فثيلوااليرغاتئهاشريعةإلىسعواالذينإسراثيل

سمعوالأن!مولماذا؟32-الشمريعةغايةءبلوغفي

لاالثئريعةتفرضهااثتيبالأعماليالبيرهذاإك

يقو4كما33،الغزخخرفمحدموا،بالإيمالإ

غئرةحخرضهيونفيأضعأنا"ها.اليهتال!

يهتنآفقن،م!قوطوضخرةالثمعحبطريتيفي

.((ءتخيبلا

25.ة2هوة25

.اة2و:9هوات26

البعييةاتمرجمةحب22-3؟ة01إشت27-28

القديمة.اليوناية

اليونايةالسبعي!نيةالزجمةحسب9:ااش:92

.-2328!91تكرخ:وعمورةسدوا.الفديمة

الونانيةال!بعينيةالزجمةحسب28:16اشى!3؟

الإخوةأتهاقلبيكلينأتمئىكم01

مناللهإكأبتهلأو،"؟إسائيلبيئخلاص!

لته،كيرةفيهماأنلهمأشقاوأنا2.أجيهم

جهلوالأئهم3ةضحيحةمعرفةغيرعابلكئها

علىاليرإلىوسمغؤاالبثتراللهيبرركيف

البر،فياللهيطريقهخضعوالها،طربفيهم

كأءشص،

بهالذقيالقسيححيئالشريعهكايهانوهي

يؤمك.قنككيت!رر

للجميعالخلاص

الإنسانيتترركيعتموسىكتت5

بأح!ط!تعقا!2قنلىكل.اتفقابال!ثئريعيما

فقيلبالإيمالبالئترروأئا6."يها*يحياالثمريعة

السئماء؟إلىتصغاقن:تليلثفيتقل"لا:فيه

يهئطمنأو07الينا(ينز،الضسيحعلحجعل)أفي

تينينتصقاالقسيغتجغل)أيالهاولإ؟إلى

قريتة"الكيمة:طذاهوقيلوما08"(الأمواب

كلمةأياةاقليلثوليئلعحيايلثفي،ينلث

ييسانلثشتهدتفإذا09بها؟"نح!ث!راثتيالإيمالب

مقأقامهكلاطةأنبقلبلثوآمنت،رل!يسوغأن

فالإيمان01.الخلاصىيلت،الأموابتيني

إلىتقودبالفسالبوال!ثئهادو،اليرإلىيقوديالقلب

لايهآتن"قن:تفولفاليهتالث".الخلاصي

وغيرالتهه!دئتينقرنولا12((0هتخيث

.8:41ايق.يمةالقد

خلاصهم.:حرئا-اسراش!!بنيخلاص:0101

31-32.ت9رج

.!ت18لارج5:

12-03.14:،4!9تثرخ6-8:

اليونانيةالبييةالترجمةحب28:16أش:11

القديمة.
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تفيض!جميغا،زبهماللةلأدت،الحهودممط

:يقو3فالكتال!13.يدعوةمنكلعلىبخيراته

((.تخلم!*الرلتبآسمصتدعوقن"كل

كيف؟يهآمنواومايدعونهلمكيفوليهن14

ومابهتسمعونكيمتبل؟يهس!معواومايؤمنرن

اللة؟أرستتةومائت!ثرهمكي!15؟أخدفملر

المتثرينخطوابأجقل"ما:تقو4واليهتال!

أما.اليشازةقبلواكل!ماوليهن16."يالخيره

صتمغهيماآقنقنزب4،ليا:إشتغياقاك

والمسماغ،ال!تتماعصينإذافالإيمان17؟،!يا

بالضسح-.الئت!بشيرينهؤ

ستمعوا،نحستمعوا؟أتا:أقوذأثيغير18

وضلكلهاالأرضيإلى9تقوذ:فاليهتالث

أقرائفم!".المسكوتهأتاصيوإلى،ضوئفم

قاكقهموا؟ممااسراثيلتنيإن:أ!ذولكئي91

يكونلاشتعئا"تحيدون:قئلينموسى

!".بشتدبهؤماب!ثتعبصريمموائير،ثتعبي

لاكانواتن"وتجذني:يحرآهف!قو3إشتغاأما02

".تطلبونيلاكانوالضنوظقرت،عتيتبخثون

تدممن"تذدت:اسراثيلبيفيتقولاولكئه92

غنيد"".مئتربيشع!بالئهايىطواك

3:ه.13:يز

.7ة52اش:15

ايونانيةالبييةالزجمةحبا؟53اش:16

الفدبمة.

اليونانيةالبعبيةالزجمةحسب5ة91مز:18

بمة.الفد

.32:21ثرج:91

البحييةالزجمةحب-2ا:65اش:022-ا

القدبمة.اليونابة

إسرائيلاللهنبذهل

شتع!ه؟اللةنتذقلأقوذ:ليهئنيا!

تسلين،اشرائيلتنيينتف!يفأناكلأ!

شعتهاللهنتذما2."تنيامينوغشيرةإبراهيتم

تاكمماتعرنونوأنتم.نآختارةستق)ئذيوهؤ

التإ،إلىا!سرائيلتنيثتكاحينإيلتافياليهتال!

كلوقدمواأنجاءذقتلوارب"،3"يا:8فقاك

نأيريدونوهم،وحديأناوتميتتذايجلث

أجاته:التإ؟صوتلمأجاته"قماذا".تقتلوني

ركتةحخوامازجلآلا!تستبعة"أثقيت

ينتمتةايضماالحاصرالرقنوفي5".هلتبعل

الا!ارن!01يالتغمةاللهآختارهاالتاسي

تمسبلضادرإلأ،8يبجميالافيهيرتاذاف!،لثعسمةيا

يعمة.النعمة

ولااسرائيلبنويطثبهكانمماتعا؟فاذا7

الباقونأقا.اللهآختازهمالذينناله،تنالوتهكل

اليهتاصب:فيجاعكما8،قلوبهمفقسضث

وآذاناتبصمرلأوعيوناخاملآعقلاالقه"أعطاهم

داوذ:وقاك9لا.4هذا"أليومصإلم!تسضغلا

غثغوحجروشتركالغفخاقوائذفم"لتكن

ولتكنئبصر،قلاغبوئفملئظيتم01وجمقائا.

لا.حيؤ"كلقحييةظهورهم

.ه3:فيق:؟.اا

14.:49مزق2:

الخصبإله:بعل.91:01،18ملا:3-4

له.اتقدإصرائيلبنوحاولالذىالكنعافي

نع!ةةالنعمةبقتلماوإلا.بالأعمالإذأهوفا:6

.المخطوطاتبعضفيمرجودةغيرالعبارةهذه

.6:01،92:01اش،92:3تثرج!8

البحيجةالزجمةحب23-96:24مز:9-.ا

القديمة.اليرنانجة
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أيهودغيرخلاص

التهوبقذمرتثهلفأقو3:أنا"وأما

صاربرليهمتلكلأ!الأبلإ؟إلىلتسقطوا

تنيفيالغيرةتثورحسىالمهودلغيرالخلاص

وفييلعاتميخئىزليهمفيكانفإذا12.إسرائيل

دص

يكونفكثم،الشعوبيسايرغنىنقصانهم

أكيماي!م؟فيالجى

دمتمما؟جمنكمالتهوديغيرأقولوالآن13

برسالتيقخورفأنا،التهوبغيرإلىزسولأ

بعضافاخئصىقوميتنيغيرةاثيرلعفي14

مصاتخ!إلىأذىزفضحهمكانفإذا015منهم

تعذحياةإلاقبولهميكونفقل،اللهمغصالعاتم

3،ئقذستة!لخميرةكاتبوإذا16موت؟

الأصلكانوإذا.مقذسكلهفالغجين

قطعثفإذا017!أيضامقذستةفالفروع،مقذس!ا

فطغفتبر!نةزيتوتةأنتكنت،صالفروعبعف!

ال!شجرةأصليالباييةالفروغيتشارك

ائتيصالفروععلتفتجرفلا18ويخصبها،

الأصل،تحيئلاوأنتتفتجركيف.فطق!ث

ولكنل!91؟يحميللثالذيهوالأصلبل

ه"!"4كلكل

"!اناا!غحتىالفر،غيللث)اقطضث:تقو4

باقيوأنآ،يهايماإيعذيمصقطغ!تهيئ!حسئا02

اللهكانقإن21.خ!تلتفتجرفلا،يمايخثلإ

عتيلث؟يبتيفقلالطبيييةصالفروععلىيبتيلم

ائذين-علىفالثحاةوش!ايهالت!بلينفأعتبر22

الئين،لهذاأهلاثحتإذاللثواللين،سفطوا

.21-15:91عدق:16

الزجمةحب،21،27:9-2":95اش:26-27

تؤقفوافإذا،همأما33!أيضاأنحتفتقطعوإلا

قادراللهلأن،اللهيطغقهثمإيمايهمعدمغن

قطعلثإدتهروكانفإذا"2ء"ثانيةيطيغهمأنعلى

وطغملث،بطبيعتلثإليهاتتيبرلةزيتوتةمق

الذينأحقفا،جمد؟زيتوتةفييطبيعحلثيخلافا

اللهويطغضهمبأنبالالبيغيمازيتوتيهمإلىتنتمون

فيها.

الجميعتث!ملاللهرحمة

صءه"6ءو44ء5

تجقلواان،الاخوةإيها،اريدلافانا2

أنوهؤ،2عقلاأنف!تكمتحسثبوايئلأالرهذا

يكملأنإلىقلتهق!ىاشرائيلتنيينيسما

4

وهكذا26ءصالاممسايرميئالمؤينينغدد

فيجاءكما،إسرائيلتنيتخلمجميع

ويزيلالمخلص!ةتجيجمهيون"ين:اليهتالب

غهديهذاويكون27.تعقولتتنيغناممفر

ينفالتهوذ28خطايافم"".أمحوحينتهم

ينوأئا.يخيركمالتإأعداثفماليشازةحيث

للآباء.إكرا!اأحئاوكلقهم،اللهآخييارحيث

فكما03ودغوتيما.الت!هبابفيتداتةولا92

لجصباييم،الآنوزجمكمقبليناللهغضيتم

كمالترحمفمالآناللهعصوافثمفكذللث31

سخناءكلفمالبثترجغلاللةلأن32،زجقكم

جميعا-يرخقهمحئىالجصياني

وما!وجمفقهوجكقتةالت!يخنىأعققما33

طرييماء؟وتهتمأحكاي!إدراكأ!غت

يخكرعرلتاثذي"تنيتقولا:فاليهتال!31

القديمة.اليونانيةالجنية

.-913:641718مز؟8:!هاشق:33
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ومن35سثيرا*؟لهكانائذجهمنأو،الردت

فكل36؟"،يالمث!بلهيحباببالغطاءبادزةائذي
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تحمللاالسلطةلأن،االث!رغمفتإذاخ!

يخدقهفيفلاتها،عاقتثفإذا.باقيالثي!

الثئر.تعقلونائذينعلىغضتةلئنزكالله

-4"!

خوفالا،يلسلطإصالخضوعمقبالالذيلث5

أيضا.يلضميرفراعاةتل،فقطالت!غضبين
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تراةيماعيئإذانفسييماعليحكملالقن
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كنائ!ىلأن26،المايسين*الإخؤ؟يخدتيما

يتمرعواأنآستحسمنواوآخايية"ميهدونية!

القذيسينالإخؤ؟صيئيلضحتاجينالقعونإبتعضيى

وهؤذللثآستحتواهم27.اورشليه!فيآئذين
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تجاهدواأن،الزوحصويقحئ!القسيحصقوغ
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قرتهآعلىس!ئموا6.صالمسيحإلىآسيةفيأهتدى

علىس!ئموا7.يخدميكمفيكثيراتج!ثائتي

فيوزفيتى؟"نسيبيئ،*ويويياشأنذزوييكوش

بل!،الرس!لبينالقثهورينينوهما،السصجن

ص.المسيحإلىقبليآهتديا

الربر،فيخبيبىأمبلياتوسنعلىستلموا8

-4

وعلى،القسيحصفيمعايريااوزبانوعنوعلى9

ائذيأبق!ىعلىسقموا01.إستاخيسىالحبيب

أهلعلىسملموا.القسيحصفيتباي!عنترهن

..نسيبيهيروديونعلىستفموا"أرستوبولتتيب

تيبأهلينالرلثفيائذينعلىستئموا

تركيسثوش.

تتغبافيالفتينيوتريفوسةتريقيتةعلىسمقموا13

القحبوئيمابزسيىعلىستلموا.الرلثيخدقيمافب

علىاستتموا3.الرلثيخدقيمافيكثراتجصحثائتي

.ح18:18أعر!:كنخرية:6101

ورومان)يهودمتعددةاصولمنمسيحيينأصماءترد3:

،كبيرة)ضخمياتنحتلفةاجماعيةأوضاعومن(ويونان

.2ة18أعرج:وأكيلابرس!كلةمعتقون(،عبيد

بالمعىقرابتيمنأي:نيي.يويا:أو.يوياس:7

الواسع.
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!بالتىاف!وعلى4الردتفيالمختار*روفسى

ص*2

وفليعونأسينيكرئس!علىاستلمو!4ءكافي

الإخو؟وجملوقرمماسنوتزوباسىوهرميسى

وجوليافيلولوغس!علىس!فموا15.معهمالذين

لم*

الإخؤ؟صوجميعاولمباشوعلى،واخييمايوشونير

مغفم.ائذينالمذيسبن

مقذستة.بقيقإتعضعلىتعضمكملي!حمثم16

ء2كلرو

عقيهم.ت!تلئمكلهاالضسيحءكنايسى

ختاميةتوعحيات

هوء60و*ء

علىتكونواأن،الاخوةابها،واناشيدكم17

والقصاجمتالجلادتيثيرونالذينينخذر

ابتعدوا.تلقئتموهاائتيصالتعاليمعلىيخروجهم

المسيغتخامونلاهوص-أمثاكلأن18،عن!م

والكلامبالتملقويخذعون،بطونهمبل،ربنا

إلآأخدميئوما91."القلولببستطاءال!معسولي

وليهى.بكمأفرخأناولقذا،طاغتكمغردت

صصء5ء،لم

فيابرياء،خيرهومافيحكاغتكونوااناريد

إبليس!سمتسحقالسلأمصوإله02.شترهؤما

-15:21مررض!:روفس:13

.91ة3فلق:18

العبارةهذهنجدلاا:يوعرئنانعمةولتكن:02

.المخطوطاتبضفي

رسالته.بولىعليهأ!لىمجيسكرتير!ترتيوس22:

،91:92أعرج؟(غايوس)أوخايى:23

تسوغز"بنايعقةولتكن.أقداجمكمتحتستريعا

،.تعكم

وأنسصبائيتيموثاوشمعايرفيعليكمي!فم21

وسموسيباترس.وياسمونلويهيوس

الرسالإ،هذهكاتت،"ترتيوسوأنا22

الردت.يعقيكيماستلم

ومضيفمضيني"خايحىعليك!اوي!لم23

أمين،"أراسشىعليكموي!حمتم.كلهاالكنيسإ

زتايعقة0241كوارتسىوأخونا،المدين!صندوقي

.اجمعينيجيه!تآمين،"ايميسيحيسو-ج

تمج!يلى

الإنجيلفييتبتكمأنالقاديىلتهالمجا25

يلسمروففاصالمسيحبيسوعمنادياأعلنهائذي

وظقر26الأزل!مدىمكتومابقيئائذيالمعقني

الشعولب،جمبعوعرفئه2الأنبياكنمهبماالآن

ويؤينوا".يطيعواحئى،الأرليئاللهأفركما

بتسوغ،وخذةالحكيماصدت!القجذ27

.*آمين.الأبلإإلىالقسيحص

.14:اكورا

.02:-4قي2ر!:أراش!

الفديمة.المخطوطات!عظمفيقيدلاالآجمةهذه:24

25-27الآياتثثكررالم!وطاتبعضفي!25-27

23.؟14وبعدها

ح.5:ارج:26
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الأخومن،د!وعالمسمحصرسولل!كون

،كورتتوس!"فياللهكنيسةإلى4،2س!وشتانيسى

ودعافمتسوغالقسيحصفياللةقاستفئماتذينإلى

17.:18أعرجتصوستانيىةأ10

كلفيتذعوناتذينصجميعمغقذيسينليكونوا

وزبنا.زبهم،الئسيحصيسوعرئنابآسمصمكالؤ

وينأبيناالت!ينواللائمالئعمةعقيكئم3

لأ.صالمسيحيسوعالربور

ائتيالتعميماعلىدوئمالأحيكمإلهيأشكر4
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يهقصرفم.5،تسوغالقسيحصفيلكبموهتها

وأنواعالكلامأساليبفي،ضي!كلفياغنياغ!

ضتهادةفيكتمرشخمثماقذرعلي6.ال!قعرقه

ينموهتةتعوركملا%نةحتى7-،المسيح

يسوعربناظهوزتنتطرونوأنتم،المواهمب

إلىثابتينتحقظكمائذيوهؤ8،القسيحإ

زبنايومصفيلوم!عتيكميكونلاحثىالنهائة

دعاكمالذي*القههوأمين9.الحسيحصيسوع

ربنا.القسيحصقسوغأبيهشتركيماإلى

المؤمنينبينضلاف

تع!وغربنابآسمص،الإخوةأيهاأناشياكم.

الرايفيمتمقينجميعاتكونواأن،القسيحص

علىكؤلوابل،خلاهـتبينكميكونلاوأن

واحذ.وفكرواحذزوخلكب!،تاموفاقي

نأالإخوةأيهاأخترونيخلؤةتيمبفأهل11

تفوذينكمواحل!كلأنأعني2!،يخلافاتينكم

مغو"أناأبلوس!""هعو"أنا((بولسىء"أنا

القحيحعفقل013"القسيحصخأنا"و"دابطرس

ينصيسبائذيهؤبولح!ىقلآنقمتم؟

تغمدئم؟بولىبآسم-أو؟أجيكم

أحااكمدثماأنيعلىاللةأشكر14

يقلإرفلا4.01وغايسن"يهريسمسنكيرجمنكم

نعم،16.تعفدئمبآحمىإئكميقوكأنأخا

،هوصءعداوما.آستفاناسىعاثلةأيضاعفدلث

.7:9ثق:اللههوأمين:9

الأ!ل:في.بطرس.18:24أعرج:أبلوس:12

.الصخرةأوبطرسيعنىآرامي3اوهوكيفا

42.:يوارج

كايى:8.:18أعرج:كريبىش،1

92.ة91أعرج

فالقسيغ17ا.أحاغفدثأتيأذكرفلا

لم"صء

متيهلغيرالب!ثمازةلاعلنبل،لاعمذلاارسلني

علىالضسيحصموثتففذيتلأالكلامحيهقيماعلى

فئتة.الصليب

وح!تهاللهقكرةالمسيح

ائذينجمندا("حماقةبالضلي!بفالبشارة18

ائذينتحنعندناوأئا.الهلاكطريقيسلكون

التإ.تدزةفهؤ،الخلاصيىطريقتسلكون

الحكمماء،جكقة"سأمحو:يقو3فالكتال!91

كل-؟
الحكيم؟فأين02كياء!".الاذ2ذكاوازيل

الزمالأ؟هذافيالم!جايرلوأين؟الغلامةوأين

"؟حماقةالعاتمجكقةاللهجعلأتا

العاتمتعرتهلاأنالتإجكقةكاتتفقفا21

بهالحؤمنينئخفمنأناللةضاةلمبالجكضيما

تطلبوناليهودكانوإذا22.الحشارة)ابحماقإ"

الجثضيما،غنيتبخثونواليونايئون،!القعجزاب

عقتةوهذا،قصلوباصبالمسيحنناديفتحن23

للذينوأما(2.الوث!سيننظرفىوحماقةلليهود

هؤفالتسيح،واليونانئينالتهوبيناللهدعاهم

ينحماقةأ"لةتبدوفا25.الئإوجكضةإلتهئدزة

أ"نهيبدووما،الئاسجكق!مقأحكمهؤالت!

الناسى.قوةينأقوىهواللهمنضعف

حينكنئمكي!الإخوةأيهاتذكروا36

الحكاءمقكثيرفيكمكانفا،اللهدعاكم

اليودانيةالسبعينيةالترجمةحب.92:14اش:91

الفدبمة.

25.ة44ا!رق25:

المسيح.هويسوعأنتبناقيالمعجزاتيطلبون:22

.8:11مررج
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إلا2.27الوجهاأوالأقوياءمقولاالبت!ربحكمة

ليخزئحماقةالعالميعتيرةماآختازاللةأن

ليخزيضعفاالعالميعتبرةوماالحكاء،

العاتئميحتمرةمااللهلموآختاز28الأترياء.

ووصمهكل
العالميظنةماي!زيل،شيءلاويظنهويزدريه

وأفما03التإ.أماتمبشترتفتجرلاحتى92،شيئا

هوالذييسوعالقسيحصفيجصرتمفبفضيه،أنئم

كما31،ويخداإوقداستةوبراجكقةاللهينتنا

ففمفتجر،يفتحرأنأراد"من:الكتالبفيجاء

دا.*بالرلث

ما،الإخؤةأيهاحثتكمجمنذما،وأنا2

يمميرب!متركم9الجكقيماأوالثلاميبليغجشت

وأنا،شيئاأعرتلاأنشيئتو%فما2،الت!!

المسيحيسوعبل،صالمسيحتسوعغير،بينكم

أشعرإتييهمقجيئيفيكنت3الضصلولت.

كلامي"وكان،والرعذ؟"والخوفيبالضمع!

الجكميماأساليبعلىتعتمدالبلاوتثشيري

الت!زوخئظهرةماعلىتل،صالإقناعفيالسثبرت!

لا،الت!قدز؟إلىيمانكمإتستيذحتى5،وئوته

البثتر.جكم!إلى

اللهحكة

تي!عتيهانتكلمجكقةهناذوليهن6

هذاجكض!غبزوهيئ،صالروحفيالئاجمجين

إلىوس!لطانهم،صالعاتمهذا2ر"وساولاسالعاتم

9:23.ر!ارة31

صهادة؟المخطوطاتبعضفيورد.اللهصر:201

الله.

.18:9أعق3:

ائتيالمخميةال!ريةالت!جكقةهيئبل7،روال

و!ا8،ضجلإناشبيلىفيالذهويىتبلاللهأغذها

غرفو!اولو،العالمصهذا2رؤساينأحاغرقها

يقو،كمالكق9المجد.رل!ضلبوالما

و4س!معثولاعينرأئهما))الذي:الكتال!

يفذبناقهأغذةت!ثترقل!بعلىخطزولأأذن

لأن،صبالروحلنااللهكحثتفه"ايحئونه""،

التإ.أعماقيحئىلتيءكلتفخصىالروخ

غيرالإنسالبفيمايعرمتائذيهؤ"فمن

أحدينماوكذلذالإنسالإ؟فيائتيصالروح

تحنيلناوما12.التإروحصكيرالت!فيماتعرمت

التةأرس!لةائذيالروحنلناتل،صالعاتمهذازوخ

عيهانئكلملاونحن13.لناإلتهوهحهمالنعر!ت

بكلامتل،التشريةالجكفةخلمهبكلام

البروحاييةئقالحقافتشرخ،الفذصىألروخئعلفه

تقتللاالتش!ريرفالإنسان14.روحاييةيعباراقي

ولا،حماقةيعتبرةلأنهالت!روحصم!نهوما

إلايكونلافييماالحكتملأنيفهمهأنتقلإر

فيفتحكئم،ني3وحاالرالإنسانفاوأ015صوحلربا

فاليهتالث16أحذ.فييماتحكئمولاشيءكل

الرئثيخكرتعردثائذيهؤ"تنتقوذ:

.-القسيحصيخكرفقنا،تحنماوأ"؟ليرشيدة

الله.مآخد

نأتمكثتما،الإخؤةأئهاوليهني3

.15؟3،52ة64اشرج:9

اليونانيةالبعينيةالزجمةحب.04:13اش:16

القديمة.
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يثتماتل،روحايئينأناسئااكفئميثقمااكققكم
4ء

لم:رمحر4
فيبعا3اطفاتج!سديينهـهثماناسمااكلم

لأالحلي!بباللتنيغذيتكم2ص.المسيح

أنتمولا"تطيقونهلاكنثملأتكم،بالالعامص

كانفإذا،تعاتجم!تديونفأنئم3.الآنئطيقوته

تجع!ديينتكونونألآ،ويخلالتحس!افيكم

يقو4"وعندمماالب!ثتر؟بمثيمايثلوتسلكون

مغ"أناوالآخر"،بول!منمغ"أنا:أحاكم

*؟الآخرينالبشتريثلتكونونألا،"أبلومن

و-وءلم

فمابولسى؟هؤوتنابلوبر؟هؤفتن5

ماقذيىعلىالإيمالبإلىآهتذيتميهماخادمالط

سقى،وأبفوشغرس!ثأنا6الرب،0أعطافما

لهالغار!مىنلا07ينمىكاناثذيهؤاللةولكن

!5وير!دء

فلا08ينميالذيدت!الشارتل،ولا-السئافيشان

ينهماكلأأنغير،والمئاقيالغايىميىتينقرد!

فيش!ركالمفتحن9.عقلإجمقدايىعلىأجرة2تنا

يبنييمااتذيوالينا:الت!خقلوأنتم،الت!معالعقلى

كبال!،النعقةيناللتهوقتنيماويقذيى01.الله

فلمنتية.عل!هدبنيؤاخرالأساسوضع!،ماهر

نأيقدرأحدمين"فا،تبنيكي!واحدكل

يأ،اتهوضمغهاثذيالأساسغيرأساس!اتضغ

هذاعلىتنىتننمل12.المسيحتسوغ

حجارةاويخضةأودقبينينا!كاالأساس

فستتظهر13،يبؤأوقش!أوخ!شبأوكريفة

ذيلثفيالئازلأن"يعينهالقسجحءويوم،كمله

للخطيثة.خاضعينظلوا:جدبنةا30

.ح7:5،خ!3:ارورج

12-13.:هبقةتطيقونهلا:2

12.تارخة4

واحد.كلعتيقيمةوتمتجنتكشيفهصاليوم

وتيى15،أجرةناكتناةائذيغملهبقيئفقن14

يخخلص!،هووأما.أجرةخح!رعملهآحترن

الئار.خلاليمينتنجوكقنولكين

روخوألىبم،التإقيكلأتكمتعرفونأقا16

هدمهاللهفيكلهدمفضن17؟فيكميسكنالتإ

أنف!ئكموأنئم،مقاسالق!قيكللأن،اللة

."القيكلهذا

نطقن.تفمتهمنكمأحد!ذغافلا8

هذ؟يمقاييسيحكيمرجلأنهيحتماجمنكم

الحقيقةفيلتصيرأحمقففيكنالايا،

هؤجكقةالعالمهذاتحتبرةمالأن91،حكيما

))يمسيل!:يقو3فالك!ال!.حماقةإلتإنظرفي

أيضا:وتقواط02بذهاثهم"،70الحكاأدقه

أثهاوتعقمالحكا؟،أفكارالرلثص3"تعر!ت

كللأن،بالتاساحايفتحرفلا021((ولباطلة

،صو+ءص،،كل

بطرشامابلوشامكانابولى22،لكمشيء

مأالحاجمرأمالموتأمالحياةأمالعالمأم

أنتتموأمما23،لكمشيغكل؟الضسضقبل

لته.والمسيح،فيلقسيحص

الم!يحوس

يلمسيحخذافاالثاسفلتعتيرنا4

الؤكلاءينئطقثماكل2.الت!أساروؤكلاة

يهمنيلاوأنا03أميئاينهمواحدكليكونأن

أنف!كموأنغ:أو.الهيكلهذاأنفسكموأنتم:17

مقديون.

.5:13أى:91

.49:11مز:02
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تل،تشرلةقحكتضبماأي"أوأتيمتدينونيأنكثيرا

إلأ،بشي:ئؤضنبنيلافضميري"،تف!يأدينلا

فلا0الرب2.دئافيوإنما،ئترزفيلاهذاأتأ

تجيةحثى،الأوالقتبلأحدعلىتحكموا

ويكمجفالطلامصقيخميئماينيرائذيالرب؟

مااللهمينواحدككفتناك،القلوكبيئاب

ثكل

س.المديحينيستجمه

ينتجقفث،الإخؤثأيها،لأجيكموأنا6

تحايخظواأن)ابنايتتغلموايثالأابلوشوينتف!عي

يكنفلامكت!د!.هؤكما،لاالأصوليعلى

فتن7.الآخردولبينبواحدتعتز!فيكم

ينيلتامالك2وأي،.شتي؟غيركعلىأفآميرذ

ماكأئلثتضجرفلماذا،يلثهكئتفإنالتإ؟

يلتة؟

ينشلوكاميرئم!وآغتتئئمشتبعئموالآن8

حئىملوكابالمعلكتتمليتكمويادوننا!

جغتنااللةأنأرىفأنا9!الفلثفينشاليككم

كالتحكومقنزتةالئاسأدنىالرش!لتحن

قشقذآضرنالأئنا،غلانتةبالتوبعقيهم

ينخمقىتحنا00والثاسيلتلائكيما،يلعاتمص

نحن.القسيحفيعقلالموأنتمصالمسيحأجل

وتحنمكرمونأنتمأقوياء.وأنتمضحغفاة

ئعافيالسئاغيماهذ؟إلىتزاذ"ولا.ئحتقرون

والتشترد،والضرصتوالعرقيوالغطشنالحوغ

ال!ثمتيمةتروبأيدينا.الغقلفيوتت!بئ12

والافيراء13،بالصثر"والاضطهادبالتركإ،

18؟3.أع4012:رج

.ا:16أعرج:تيموثاوس:17

هذامئل.الثانيةالزوجة:أي،أبيهزوجة:501

يقذاز؟-العاآيكونماأشبةضرنا.صبالنصح

.شي!كلونفاتة

دل،تخحلونلأجعلكمهذاأكتح!الا4

افقؤ5الأحئاء.لأبنافيتصيضىلأنضخكم

فامرشيد،،آلافيغشرةالقسيحسفيلكمكان

ولايهم-لأفيالذيأنالأفط،كثيرونآباب!لكم

إيحم.خملتهاائتىبالبشار؟يسوعالضسيحص

ص-

ارسفثولذلك17.بيتقتذواأنافاناشيايهم6

فيالأمينالحبيصتآبني،تيموثاوش"إتيكم

القسجفييسيرتييذكركموهؤ،الردث

روفى4

جميتيفيمكالؤكلقياعلمهاكما،تسوغ

الكناثسي.

إتيكمالآنأتجيءلنأنيتعضكمطن18

تريئا2سأجيوليهني2،91اليهبريامنفآنتقخوا

هوصءتقولةمالافأعرف،الربفىشماةإن

لااللهفملكوت02.تفعلوتهمابل،المتكثرون

؟تفضلونأيما21.بالمعلبل،بالكلاميكون

!وروحبالمحئيماأئمبالعصاإليكمأجيءأن

الؤداغيما؟

---ؤنىحادت

يحاثماخبرمكاتكلفيشاع5

عنذحئىتهتثيللافيتىوهؤ،فينىينجمندكم

أبيلإ،،زوتجةيعاشيرينكمرخل:الؤثنئيين

وكان!اليهبرياببينم!تمخونفأنتمذيذومغ2

قنبييكممنتزيلواحىتنوحواأنيكمالأؤلى

والقانونأ(:23ث؟18:8الاالثريعةتمنعهالزواج

الرومافي.
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غحكمفغائحب،أناأما3-المعلهذاأرتكت

فخكضت،صبالروححاصروليهنيلالحستل!

المعل.هذافعلائذيعلىحاضركأني

بآسيمء،بالروحقعكموأنا،تجتيعونفجنذمما4

إلىالرجلهذاسملموا5،وقدرتهتسوغزئنا

فتخلمن،تجسماةتهيلثحئىالشئيطالط!4

الردث.يومصفيزوح!

تعر!نأتما!تفتخيرواأنبكمتضنلا6

كله*؟الغجينيخمرالخصيرينقلبلاأن

عجينالتصيرواالقديمةالخميرةمقفتطهروا7

فحملفييما،خميرلاف!طيرلأنكماحديا

لا،إدأفلنغئذ08هالمسيحوهو،ذبحيضجنا

والفساد،المثربخميرةولاالقديقةبالخمير؟

".والحقالنقاوةبقطيرتل

تخايطوالاأنيىساتتيفيإتيكممحتئت9

علىصالعاتمهذازناةأعنىولا01.الرناة

عبادأوالسئراقينأوالفخازأوالإطلاقي

ينالخرو!سإلم!أضطررئموإلأالأوثالإ،

لاأنإليكمأكنثالآنلكز11ء!العاتم

عاياأوفاحرأوزألبوهوأخايدعىمنتخايطوا

هذافمثل.شرانأوسيكيرأوشتائمأوأوتاتي

.للطعاممغهتجيسوالاالرجل

الكنيستة؟ائذينصخارفيأدينأنلمطهل12

دايخيهـا؟فياثذينتدينواأنأنتمعقيكمأشا

موقئاأظعوه:أي.الث!يطانإلىالرجلهذاملموات5

المسبحية.الج!اعةمن

.9:هكلقة6

3،5.21،:12خرق7:

13:7.قخرة8

فاليهتابلم.اللهتدينهمخايىحهافيائذينلأنا3

"".تييكمينالفاسيذ)أزيلوا:تقوذ

الوثنيينالقضاةلدىالإخوةدعاوى

أحدع!دعوىلأحدكمكانإذا6

إلىيقاضيهأنيجر،وفكيف،الإخؤة

أقما3؟"المايسينالإخؤ؟إلىلا،النهالمين

ستتدينونائذينهمالمايسينالإخؤةأنتعرفون

ألآ،العالمستدينونأنتمكنتمرإذا؟العالم

التسيطيما؟القضايافيتحكموالأنأهلأتكونون

بالأولىقكم؟الضلالكةمثندينأنناتعرفونأما3

وجم!وإذا4الا!نيا.هذ؟قضايافيتحكتمأن

تعرضونهأ،القضاياهذ؟مثلعلىبينكمخلالت

فييما"؟يمكمصالكنيس!ةتحتمرهمتنعلى

واحذحكيثمفيكمأتايتخخلوا.هذأأتوذ5

الأخهـلماضيفلا6!إخؤت!تينتقضيئأنتقدر

المؤينين؟كيرإلىأخاة

وهذابعضابعفحكمتقاضوذأنتم7

أقا؟الظلتمتحتملواأنلكمخيرهؤأقا!عيب

بدكوذيلث8؟الممئثت-شقتلواأنلكمخيرهؤ

هيمائذينحئىوتسفبواأنتمتظيمراأن

يرثونلاالظالمينأنتعرفونأما9!إخوتكم

الزناةفلا،أنفممتكمتخذعوالا؟اللهتلكوت

المبتلونولاالفاسيقونولاالأوثالبعبادولا

البونانيةالسبعينيةالزجمةحسب7!17تث:13

الئديمة.

.ح7:ارو:القدب!ين:601

الكني!ةفيشاناالاسأتلعلفاعرضوهأو::4

فبه.للحكم
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ولاالفخارولاال!ئايىقونولا01الجنسئبالخئذودت

ترئونالسئايبونولاال!ثمتامونولاال!ئكيرون

الحالي،هذ؟علىتعضكم"كانالتإ.تلكولت

تبررتمبل،تقاسئتمبل،لأآغتسملتمولكئكم

إتهنا.صوبروحالمسيحتسوغالرب"بآسم

الأبلمجلىكمأجسالتكن

يجلشتي!))كلتقو3:قنهناك12

ثتي3إكل.تنقيئشتي!كلماوليهنلي"!ا،

أقيتستعبدنيبأنأرضىلاولكئي((،ليتجل

والله،يلطعامصوالتطن،للتطؤالطعام013شي!

قماالإنسانيجستاأما-مغاالاثنينيعلىستقضي

-يلجستلإ.والرلثللرلتهؤتل،للرنىهؤ

الأموابتينيينالرل!أقاتمائذيواللة14

بقدرتيأيضاتحنسئقيفنا

أعضاثهيئأجساكمأنتعرفونأتا15

م!نهاوأجعلصالمسيح2أعضاآخذفهل؟القسيحص

لاإنكمأئم16!أبدا،لا؟زايتةأمرأةأعضاء

و!!ناهاصارزانيةبامرأةآتحدمنأنتعرفون

الاثنال!"يصير:يقو4فال!يال!واحدا؟أجسما

بالرل!آتخذقزوليهن17واجذا،".جم!دا

واجذا.زوخاوإتاصاز

رو!كللم

هذ؟غيرخطيئبمافكل،الرنىيناهربوا18

وليهن.تج!حد؟غنخايىتجةهيالإنسانترتكمها

نأتعرفونألا91.تج!متلإهإلىيذيبالزاني

الذيالفذكم!صالروحهيكلهيأجسادكم

تل،لأنفسيكمأنتمفماالتإ؟ينهتةفيكم

علىالكورنثيونيؤولهاعبارة:لممايحلث!+كلة12

هوا!.

24.:2تك:16

ا-صوصكاش

براثمت.ا!سحتوذح!.يهيم.اشب!ئبرإهتر002ك!لئ!

أجساحكتفي-إدا

والبتوليةالزواج

فخير،إليبهكتبتمماجقةصينوأئما7

ينخوفا،ولكن02"أةأمريضم!لاأنللرتجل

آمرأهولكلآمرأئهزخللكلففيكن،الرنى

خفها،آ!راتهيوفيئأنالروجصوعلى3،روجها

صلالةلا4.حتقهروتجهاتوفيئأنالمرأ؟علىكصا

وكذللثيروحها.فهؤتجسيذها،علىللمرأ؟

لآمرأيإ.فهؤ،جستد؟علىتهسملطةلاإلروج

آتفاقعاىإلأالآخرعنأحاكمايمتحغلا

ثميلصلا؟.تتقرغاحتىحيؤ،وإلىتينكما

/ص.بصح-صححى--
يعوزكميئلاالعادئيماالروحي!الحيا؟إلىعودا

إبليص!.تجرتيمافيفتقعوا،الثفسضبط

تل،الأفيستبيكعلىلاهذالكمأترذ6

جميعلوكانأتحىفأنا7،السئماحصس!بيلعلى

اللهخصههتةإنسالظلكلوليهن،يثليالتاييى

تللث.وبعضهمهذ؟فمعضفم،بها

خيرإنهوالأرايلالمرؤجينيغيروأقو83

دادرينغيركانواإذاأئا9.مثلييئقواأنلهم

أفقحلفالرواج.فلتتزؤجوا،الئفسيضب!على

بال!ثمهوة.البحرقيمق

ينوقي،لهمفوصئتيالمتزؤجونوأمما.

روجها،المرأةتفارنلاأن،يئنيلاالرلث

قلتصايغأوروجءيغيرفلتبق،فازقثةوإن"

91.3:16:ق

بدبلة!ترجحة.امرأةيمسلاأنللرجلخير:701

...للىجاطخيرانهتقولون
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.3أمراتهرئطلقلاأنالروجصوعلى،روتجها

الرب4:لاأنالهمفأقى،،الآخرونوأئما12

نأزصحتثمؤيتيماغيرآمرأةمؤمؤلأخكانإذا

لآمرأةكانوإذا13ئطففها،فلا،معةتحيثى

تغها،تعيثسأنترضىئؤينيكيرروجنؤيخ!

يتقذشالفؤينيغيرفالروفي14.ئطففةقلا

تتقا!المؤجمتةغيروالمرأة،المؤمنةبآمرأيه

أخبماس!ا،أولادكمكانوإلأ،المؤمنيروجها

وأالمؤينغيرأرادوإن15.مقاسونأنهممغ

هذ؟يثكفنيةفايفارلقئفارقأنالفؤيتيماغبر

خاضغينالمؤمنةأوالمؤينيكونلأالحالت

تعيشو!أندعاكماللهلأن،صالرواجيربا؟

المؤيخةالمرأةأئتهاتعلمين"افكيف.ب!تلام

ءهـصروصصير!لمئت

ايهاتعلمكي!زوتجلث؟!تتخلصينانلث

روتجتلث؟ستتخقمىأظثالمؤمنالرجل

حالهعلىالمؤمنبقاء

ماح!تتخيايإفيواجدك!لففتسللث1

دعاةجمندماحالهعقيهكانتوكماالرب،لهت!صم

كفها.الكنائ!يىقيأفرضمهماوهذا،الله

نأيحاولقلا،ضختونوهؤاللهلمدعاةفمن18

كيروهوالرئثدعاةوتنيختانه*،تستر

ولاتعنىتهالجتانلا91.تختينقلا،تخت!ولؤ

العقلفيالخيركلالخيربل،الجتالطغذف!

جمثلماتئقىأنواجدكلقعلى02التإ.بؤصايا

كنحتفإن021القهدعاةجمنذمماحالهعليإكاتت

كانإنوليهن.تهتمفلاأدتهدعاكعندمااعحا

،ا-13ا:01مر،33،ءترج:9.ا-ا

16:18.لو

يزواأنيحاولونالبهردبمضكانةختانهيسز:18

تغتييمأنلجثفالأولى،حزاتصيرأنبإمكايك

كانعباوهوالرلثدعاةفمن22.الفرضة

خروهؤالمسيحذعاةمنوكذلأ،حراللدت

وذبخآشتراكموالله23غبذا.يلقسيحصكان

كلفلتبق34.يلئاساعبياتصيروافلا،الئقن

جمثقماالت!أماتم،الإخوةأيها،جمنكمواجد

ذعاةجمنذماحالهعقييماكاتت

والأراملالمتزوجينكير

لهموصمحهفلاالقزوج!ن"غ!روأما25

كرجلرايياعطيوليهئي،الرلتمقعندي

ينإنهلمفأقول26،ثف!موجمغالرب"رحمةجعلئه

ينالحاجصرالؤق!بفيماإلىنظرا،الخير

أذتهل27.حالإعلىالإنسانيبقىأن،ضيق

غنها.الانعصاكتطلبلا،إذا؟بآمرأةممترن

تطلحبلا،إدأبآمرأؤ؟مقترفيغيرأنتقل

لافأنتتزؤخمتوإذا28بأمرأ؟،الروا!

تشفةتجدونتتزؤجونائذينول!ير،تخطى

كنكم.ابيذهاأنارياوأنا،الحيا؟صهمومفي

الرمانإن،الإخوةأيها،لكمأتول93

يساءلاكأننساب!لهمالذينفنيكنيقضر-

،تبكونلاكأنهمتبكونوائذين03،لهم

وائذين،تفرحونلاكأنهمتفرحونوائذين

تتعاطؤنوائذين31،تميكونلاكأنهمتشترون

يءصص"يرص

لان،يتعاطؤنلاكانهمصالعالمهذاامور

.زوالفيالعالمهذاصوزة

،ص!لمصلم

فغير.همدولزمقتكونواأناريد32

أجسادهم.فيالختانةعلامة

نساء.أمرجالأأكانوا،المتزوجينصر:25



8و7الأولكورنثوس258

الرلث،ئرضيكي!الرلثبأمورتهتمالمتزؤج.

يرضىكيفالعالمصبأمورتهتمولمتزؤج
صص331

والمراة2العذراوكذللتمنقسبمفهو؟3،آمرأته

تنالانيكيصالرلثبامورتهتضانيلهازو!لاالني

فتهتمالمتزؤجةوأثا،وروخاحستذاالقداستة

ءو

هذااقو0353زوجهاترضىكيف!العالمصبامولي

،ؤ
مايتعقلواتل،قيلأاعقيكملالقيئلا،لخيركم

آرتباك.دودزينالر!وتخاموالالقهؤ

مضىإذافتايهإلىةيحيثةأأحذرأىإن

أرادإذافليتزؤجاصالرواجمقربالاوكانالوقت

كلقلبإفيآقتسغتنيوليهن037"ئخطىفهولا

،آختيار؟فيحرا،ئضطركيروكان،الاقيناعص

تفقل.فخستئاقتاته*تصونأنقلي!فيوغرتم

وقنيخستنا،فعلتتاتهتزؤقي،قنإدأ،

الأح!ن.فغلذيلثغنآمتغ

روجهاداتمماصالزواجي!بثمرةالمرأترتيط

،2تشاتنتترو!حرةعاذثماتفإن،حيا

+ء،

زاييفيانهاإلا04الرد!.فيلفواجاوليهن

واظن،حايهاعلى-تمتثإذاشعاذةأكثرتكون

أيفحا.أنايخيالت!روخألى،

الأوثان2ذبا

فتجن،8الأوئالإدبائحصجقيماينأما8

تزهوالقعرقةأنإلأجميعاتديناالمعرقةأننعتم

فاخهاإذافتاتهإلىي!يءانهيظنأحدكانإنأو:36

لانهو،أرادإذافلنزوج،ئزوجأنعل!اوكانالوت

بخطى.

تانه.زؤجمنأرت38:

ذباثحمنالباقةاللحومأيةالأرثانذباثحة801

3-طنفقن2.تبنيائتيهيئوالقح!ة،بصاجبها

جيكيفبعايعرتلافهو،شسيثايعرلتأ!نه"

تعردق،اللةصبماإئذيليهن3.تعردتأنعقييما

اللهكل.

فتحبن،الأوثالإدباثحصينالأكلوأما4

اللهلمإلاإلهلأوأن،لهك!يانلأالؤثنأنتعرف

مماالأرفيفيأو2ال!مماقيكانوإذا05الأحد

هذهمنكمثيرهناكبل،آلهةأئهمالئالم!يزعم

وهؤواجاإتهتحنفتنا6،*والأربالبالآيقة

وزبلم،ترجعوإتي!3شيكلينهالذيالآل!

وبه3شيكليهائذيالمسيحعتسوعوهوواحا

تحيا.

الخقيقة،هذ؟يعرلتواجدكلماوليهن7

ص،اليومهذاإلىالأوثالبعلىتغيزدوافتعضهم

ذبائحبالمعلىنهاكأالذباثغيأكلونإنهمحئى

أنهبمالضعيقهضمايمرهمسفيفتشعرون،للأوئالب

فإن،اللهإلىيقربنالاالالعاتمأنإلأ8،تدئسوا

بمسيبلاأكلناوإن،شيثاتخسترلاأكفناما

.ثتيئا!

تكونلثلأتتتحهواأن*ص905 عليكم؟لىليه!

زآكفإذا.21.يلضعفاغثز؟حخرهذ؟حريتكم

فيتأكل،الضعرقهصاحتياأذتأحا،

ضعي!كانإذايتشخعألآ،الأوثالنقيكل

!رس

فتكون"3الاوثالطصذبائحينفي!لالضمير

92.،15:02أعق.الوقفيتباعوكانت،الأوئان

اليونايخة.الدبانةآلهةإلىبرلسيشير:5

ئياط!.بحسبهاحيث02-01:92رج

17.:14روق8:
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وهؤ،الضعيفهذايقلاكسب!اأشتتعرصلث

وهكذا12.المسيحعأجل!ينماتللثأخ

إخؤيكمإدئخطئونحهـينالهسيحصإلىئخطئون

كانفإذا13.الضعيقةضمائرهموتجزحون

آكلفلن،أخيلحمقو؟سحماالالعامصتجف!

أخي.ي!قوطستئاأكونيئلاأتداالفحتم

عليهوماللرسولما

أنازسو3؟أتارأيتأناخر؟أتاأتا9

الرلث؟فيغقليثقرةأنئمأقازبنا"؟تسوغ

رسولفأنا،غيركمجمندزسولاكن!تماوإن2

الرلث؟فييىسالتيخثئمأنئملائكمجمندكم

يخاجمموفي:ائذينعليزذيهؤوهذا3

خقلناأقا5؟ون!ثئرلبنللأنخقلناأتا4

نأوبطر!نالرلبوإخؤ؟الزمملسايريثل

وترنابا"أناأئم6؟مؤمتةزوجهتشتصجمت

رفىقنا؟لتحصيلىتعملأنإلألناخيئلاوحذنا

هؤقنعقيإ؟والئققةيحايىل!ائذيهوتن7

هؤتنثتر؟3ينيأكلولاكرئاتغرسالذي

تتييما؟ينيأكلولاترعىءتطيغاائذي

تقوئةألا؟بش!ر،لماكلائماهذاكلاميأيكون8

"لا:موسىشريعيمافيفجاء9أيضا؟الشمريعة

فهل.الحصادا(تدوسىوهؤالبيدرعلىالثوزيمم

يهقبالمعلذيلثتاكأتا.ا؟اللهصتهتمبالثيرالز

علي:ومعناةذيلثكي!تأجيناجمن،نمأجينا؟

17-18ت22امق:رئايسوعرأيتأما:901

26:16.

03.،22-25؟9:27،11أعرج:برناباة6

.18:هكماق،25:4تث:9

ذأالحبوهمتتدرمىوأئذيالأرضنيفلحائذي

ينفماكليناكأن2رجاعلىهذايغميهمايقوما

م!صكل

الخيرابفيكيمزرغناكنافإذا11.ينهنصيته

يننحصذأنعلبناكئيرايكونفقل،الروجية

نأحقيغيرناكانوإذا12؟المادءلإمم!خيرايكم

ا!ولكئنا؟يهأولىتحنأتماجم!نهاتصيتهيأخذ

يئلأ3شيكلآحتقفناتل،الحقهذاأستغقفنا

ألآ13.بالقسيحصالبشارةطريتيفيعقبهنضغ

ينئقتاثالقيكلتخامتنأنتعرفون

تأخذالقذتغتخامقنوأن،القيكلتقدماب

الربدأتروهكذا14؟الذبايحص!ينتصيمه

ينيىزقهمينالرأأناليشازةيعينونيفذين

.البشاذ؟*

هذ؟مقحقأكنآستغمثمتفا،أناأما15

،-ءكل60

لاطايحتالادهذااكتباناولا،الحقوقي

تحرقنيأنعلىأموتأناتضلفأنا.ينهابثصيفى

تخرفلا،تث!رتفإذا16القخر.هذاينأحا

والويل،عقىفرض!ثضروزةالثبشيرلأن+،لي

،42وقيص2،،كل5

ابشركنتواذا17أبشر.لاكنتإنلط

إذاوأئااةجر؟.افيخقليكان،بإرادقي

غالذثبؤضئيماأقوئمفأنا،بإرادتيات!شرلاكنث

ء55ص4

ابئرانممناجرني؟اجرقيممط18!ا،إلب

البشازة.يخدتيماينخفىغنوأتنازكشخانا

تجغثتوليهنتي،الئاسيىجمنذحرزجلأنا91

أرتغحئىالئاسيجميعصاعباتفسيين

27.؟15روقة11

ا-3-:18تث؟6:9،91لارخ:13

.7ت01لو؟15:01ترخ:14
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لأرتغتهود"لالل!هودفصرث02أكئرفم.

المئمريع!أهلمنيعيماال!ث!رلأهلوعرتلم،التهود

أهللأربحى-أخضعللشمريعإلاكنتوإن-

كائذيمماشريعإبلالفذينوضرث21،المثئريعة

نأمغ،شريعيمابلافثماتذبنلأرتغشريعيمابلا

المسيح،يشريعهبخضوعىالت!ينشتريعةلي

6-صهـص

الضغفاة،لارتيئضعيفايلضعفاءوجمرث22

تعضهملالمخقعن؟ثيكلكلهمللئاسوصرت

اليشازةمتبيلفيكلههذاأعمل23.وسيلبمابكل

أن+تعرفونأما،2خيرايها.فيآشارك

ورصص

فيكلهمسثشركونالحريفيالمتسابقين

فآجروا.منهمواحاإلأيهتفوزولا،السثباقي

ئمارس!مسابتيكل35.تفوزواحئىجمثقهأنئم

إكليل"أجلجمن2شيكلفيالنفنميىضبط

تفنى.لاإكليلأخلفميئ،نحنوأما،تفنى

ولا،الهدلتتعرلتلاكمناجريلافأنا26

لمص،
علىاتسوتل27،الهواةتضرل!كقنالايهم

تثرثتعذمما،أكونيئلأوأستعيذةتج!ضدي

الخاسيرين.ين،كيري

الأوثانعبادة

نأ،الإخوةأيها،تجقلواأناريرفلا01

كلهمال!ححاتة"،تحتكلهمكانواآباءنا
مرص

.احت4فلرخ:اكليل:25

يتحدثالذىالدخانعحود:أو،السحاب:0101

البحرعبروا21-22(.ت)13الخروجصفرعنه

.92-41:22خررج.)الأحمر(

-61:35خررج؟3

محلميتعليمإلىبول!ثمير:تراضهمروجةصخرة:4

كهنحدثالذيالصخرأنيعتبرونالذينالوودالشربعة

فىيموسىتعفدواكلهم2ا(جحر،كتروا

صءررو

روءاطعامااكلواكلهم3،البحروفيال!محابة

زو-!اص!رابايشربونكانواكلهمإ!ا"واحا

و!لي؟تراهقهم"،روحيةضخر؟ميناواحا

زصنيئفا،ذيلثومع5.القسيحهيئالص!خرة

فيأموا!اذشقطوا،أكثرهمغنالله

2ء.الضحرا

قلا3تثلأ،اكالناييكونكلههذاحذث6

!دبراولا7،!همآشتهؤيثقماالشئرتشت!ص

تقو4.:فاليهتالمح!،بعضهمعبذهامثقماالأوثان

تاموائتم،وتشرلثتاكلالشئععث"تجقسن

يثلما-%شتعنتئالرنىإلىتستسيمولا08"لةتلهون

فيألفاوجمثرونثلاثةمنهمفمات،تعضهم

تجربهلميثقماال!قسغنحرل!ولا9،واحد!ريوم،

تتذمبرلياولا001"الخثاتفأهلكئهم،تعضهم

اكاقلالثفأفتههم،بعضهمتذمريثقماأنتم

الموب".

م!لمص
وهؤ،تذيراييكونكلههذالهموخذت"

إليهبمأنته!ثائذينتحنلناعبرةيتكونمكتول!

الأزيتإ.أوايخر

ماا311قائمأنهطنقنالستقوطففتخذيى13

اللةلأن،الإنسالبطات!فونتجرتةلىأصاتتكم

ماخيرالتجاردبينئكلفكمفلاصابق

البربة.فيتفلانهم-فمااسائبلبنى!افقاا8-؟02عد

.14:16عدق5:

.11:4عدرج:6

.32:6خر:7

.-18ا:25عدرص!8:

.5-21:6عدرج:المسغ:9

،ا،6-:17عد:51



-261اوا01الأولىكورنثوس

ؤسيقةالضجرتيمامغيغبكمتل،عقيهتقلإرون

آحيمايها.علىوالقدرةي!هاالتجاة

الأوثانفيمشاركةلأ

جمباد؟ين،أجثافيياآهربوا،فلذللث،1

2ء
عقلاء،اكفمكمااكلمكم15الأوثالإ.

ائتيالبزكيمااكأش6:أقولمايأنتمفآحكموا

القسيحص؟دمفيمشازكةهيئأقا،نبارك!ها

تجسدفيمشاركةهؤأتا،نمسيرةائذيوالخبز

واجاتجمتماكريناعلىفصحن17؟ص!القيح

فينشترككلناوتحن،اواحاخبزاهناكلأن

الواحلإ.الخبزهذا

?ة18،
الذي!اما:اشرائيلبنيإلىانظروا

فاذأأ9؟!القذتحصشزكاثفثمالذباثغياكلون

وأكيانايلؤثنأنأتعنيهذا؟كلاميتعني

دباثغأنتعتيبل،لا02؟ييقةالؤئزيذبيحيما

لاوأنا.لتهلايلمثمياطينذباثحهيالؤثنئي!"

سصص،وءكل،

تقدرونلا92.الش!ياطين2شركاتكونوااناريد

نأولا،الثياطيزوكأص!الردثكأسنبواشثرأن

أم22.الشئياطينيوممايد؟الرب"مائدةفيتشتركوا

أتوىتحنوقل؟،الرلثغيرةنثيرأننرياقل

الله!دلم!ءكل%غطوا

كلماولكن3*"،خلا2كما23"كل

كلماولكن،ا(خلالشىء"كل.ينقغشي:

إلىأحاي!عىلاأنيجا.024يبني3شي

؟2224-:41مر،26-26028رجمت:16

.91-22:02لو

.-7:6،1516لارج:18

الزجمةحسب17ة32تث:الوئنيينذبائح:02

غير؟.مصقخيماإليبل،تصدييما

ولاال!وقيفييباعماكلالثحمصينكلوا

فالكتال!26.الضميرصيدافعضيءغنتسألوا

إن27للزب"،".عقيهاماكل"الأرض!:تقو4

ئقلأئةمافكلوا،دعؤتةوقبلئموثنيدعاكم

الضمير.يدايعص3شيغنتسألواولالكم

ينالالعام"هذا:أحالكمتاكإنوليهن28

لأجملىمن،من!!ححدعتا،لاالأوتالطثحصذبا

ضميركماعنيولا092الضصيرولأجلأنجريهبم

ضميريقئافيماذا.غيركمضميرتل،أنتم

وشكرتطعاماأكتمتوإذا"3؟حرئتيغيري

اللةأشكرمافي.أحدتلومنيديماذا،عقييمااللة

عتييما؟3

غملئم،شهماأو،أوشتربتمأكلئمفإذا

حخرتكونوالا32.اللهيتجدشى:تهلفآعقلوا

تل33،الئ!إكنيسيماولااقهوبأوغيريلتهو؟غثرة

!5ء4لآء

الناس!جميغارضيئاناحايرلفانا،يثليكونوا

إلىبل،خيريإلىأسعىولا،أعملماكلفط

الخلاص!.ل!نالواالتاسيىمقالكثر؟خير

بالضسيحس.أناأقتديجمثقمابإقتدوا11

الرأدرنفطبة

وتحايظونذوماتذكرونيلأنكمأمذحكم2

نأاريذلكتى03اليكمستفثئهاكماالئقاليلإعلى

رأم!والرخل،الرخلراس!القسيغانقعرفو!

القديمة.اليونانيةالسبعينية

21.ة32تثق:الربغيرة:22

12.:6ق.تحلالشيءكل:23

.ا:24مز26:
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يضفيزجلفكل4.المسيعصراسوالله،المرأ؟

يأ،راستهيهينالرالسمقطىوهؤتتنباأو

وهيئئتنباأوتصفيآمرأةكل5،القسيغ

كما،الرخلأي،رأضهائهينا!ميالرقكشوقة

لاالمرأةكافحبوإذا6.ال!ثمعرتحلوقةكاتتتو

شتمرها،تقم!أنيهافأولىراستها،تغطي

تقمىأذالمرأ؟علىالعارمينكانإذاول!ش

ولا07رأستهائغطيئأنفعقيها،تحيقةأوثتعرها

الت!!صوزةلأئهراس!هبغطيئأنيلرجليجوز

ضجذفتعيهس!المرأةوأفا،قحذةوتعيهم!ن

ينالمرأةئلالمرأ؟،مينالرنجلقما8.الرجل

المرأ؟،أجلىينالرجلاللهحقق-وما9،الرجل

!الذللث!.الرجلأجلينالمرأةخققدل

علات!راستهائغطيئأنالمرأ؟علىتج!ث

الرث2فق".القلائكيما،اجلمق،صالخضوع

ينالرجلولا،الرجلىدودبجمن6المرأتكونلا

الرجل،مقالمرأةكاتمبإذالأئها2.المرأ؟دون

التإ.ينئ5شيكل،المرأةطذةفالرخل

بالمرأ؟يليققل:لأنفيكمأنتمفآحكموا13

أتا14؟الراسيتكشوتةوهىدتهتضفيئأن

الرخلالعايى-علىينأنةتفسئهاالطبيغةئقلفكئم

نأاللمرأ؟القخرينوليهن15،شتعرةئطيلأن

لها.ستراالمثئعرتجعلاللهلأنشعرها؟تطيل

عادينايىهذافا،يعارضىأنأخدأرادفإن16

القه.كنائ!ميعاد؟ينولا

26-27.!أنكرج:اللهصورة110:7

23.:18ة2نكرنج!8-9:

إرادةنظامعليحاظونالذينالملائكةاجلمن:15

.المرأةمنهانحنميملائكبةنرىأماممخنأو.الله

عث!اءارب

،22-14:25مرتس،26-92ة26)متى

-143-02(:22لوط

لاالوصايايخطتتتغمافيليهئي17

ي!اأكثرتفرآجمماعاتكملأن،أمدحكم

حينأئكمتتغنيشيء،كلفأؤذ18.تنقغ

اصانوأناشيحغا.تنقسيمونكنيح!ئكمتجتمغ

البذجينلاىلاالاته9،التصديتيتعفنهذا

الإيمالز.فيالثابئونفيكملتظهزتينكمفيما

تحتمعون،ح!نالر!غغشاءتأكلونلاأ.كل02
.-.ول!م

الخاصى،غشاتةينكمواجدكليأكلبل21

لكيمأتا22.آخرونوشسكرتعضكمفيجوع

تسضجفونإنكبمأم؟وتشربونفيهاتأكلونبيوت

نجلكمأقوذتماذا؟الفقراتوئهينونالت!يكنيممتيما

هذافيأمذحكملاأنالا،؟أصذخكمقل

الأمر.

إمميكم-ا،س!فمتهماتسحلمتالرب"م!فأنا23

ءص.،"ءصصء،

اخذف!هااسيتمالتيالليل!فيتسوعالرب"أنوهؤ

هؤ"هذا:وقاككسترةوشكر24خبرا

-ص!صصهح!ى-سح!مهصحمى

هذاإعملوا.الإ-س،خستدي

اكالتشاءتعذالكأسنأخذوكذيلث25."لذكري

الحديا:بدمي.العهده!الكأس!هذه":وقال

فأنتم026""يذكريهذافأعقلوا،ش!ربتمكلما

الكأسىهذ؟ولثتربتمالخبرهذاأكلئمكلما

فقن27يجية!.أنإلىالرب"بتوبتخبرون

أهلآكانوماكأصتةثتردتأوالرب"خبزأكل

هو.هذاكلواخذوا:المخطوطاتبعصفيورد24:

2لأجلكع.المكررجدي

31-34.:3اأو؟6-24:8خرقة25
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ودمه.الرلثجس!ل!إلىخطىلهما

ينيأكلئم،تف!تهواجدكلفلتمتجن

لأن92،الكاسيهذهينوتضربالخبزهذا

الزلت،جستذلراعيلاوهؤوشترلتأكلقن

كثرولذلث03.تفسيإعلىالحكتموشترقيأكل

فقو031تعضكمومات2والضعفاالمرضىفيكم

عقينا.الحكتملتخنبناأنفستنا،تمتجنكنا

يديننالئلاويؤذبناعاتناتحكمالرب3وليهن32

صهالعاتمسايرمغ

العشاء،لتناولإخؤتيياآجتمعتمفمتى33

أحاكمكانوإذا34.تعضاتعضكمففتنتطر

آجيماعكميكوقلئلا،ب!يهفيففياكلحاثعا

ينتميئماأثما.عقيكمللخكمصشبئا

فيها.أثطرمجبثيفعند،المسائل

الروحيةالمواهب

،الإخوةأيها،الروجيةالمواهبوأما21

أنكم،تعرفون02حقيفتهاتجهلواأناريذفلا

الأوثانيإلىتنذيعونكنئم،ؤلنئينكنتمجمنذما

ماأنفآعلمواالآنأما03هذىغيرعلىصالبكم

تلعونتسوغإنتقولنالتإزوخألققةإذاأحدين

زب"تسوغإنتقوكأنأحاتقدرولا،اللهين

الفذسيى.ءالروحينبإلهاما3إ

ولكق،أنواععلىالروج!ةفالقواه!4

علوالجدتة5واحا.تمتحهااثذيالروخ

على4والأعما6واحد+الرلبوليهن،أنواع

في5شيكليعتلائذياللةولكن،انواع

6-8.:12روق:اأ210-4

يتحقىفؤهتة3يناوأحدكل7واحا.صالجميع

الروجين4تنافهذا08العامصيلخيرالروحفيها

تفحي!صالروحين3يناوذاك،الجكقيماكلاتم

ت!بتفس!هالواحاوالروح9القعرقيما.كلاتم

الشمفاء،موهئةوالأخر،الإيمانأخذهم

والآخر،المغجزابءصفععلىالقدزةوسيواة.

والآص،صالأرواحتينالتمييروسيواه،ةالنبوع

ترتجتتيها.والآخرئتنؤغبما،بفغابالئكثتم

موزعاتف!هالواحاالروحيعملهكلهاوهذا91

2!ه.تشاكماواحدكلعلىمواهتة

كثيرةوأعضاءواحدجسد

كثيرةأعضاءولهالحس!دواحاأنوكحا12

فكذللثواحد،خ!اكثرتهاعلىهي

صهم!،مهروء

غيرامكنااتهودا،كلنا3؟فنحن8.المسيح

واحدبروحتعمدناأحرارا،أماعبيا،يهود

واحد.روحينوأرتؤئنا،اوأحااتجستاينكون

اعضابابلا،واحاعضواالح!متاوما14

أناتما،تداأناما)):الرخلقالحبتقو015كثيرة

عيئا،أنا"ما:الأذنقاتمبوتو16الخ!لإ؟ين

فيغضؤاتكونأنأتصالل،الخستدأينأنافا

فأينعيئا،كلةالخ!تذكانفقو17الشستد؟

،.ءكلءويصلمكلسص

الشئم؟فاين،اذناكلهالح!مدولوكان؟الس!مع

كماالح!م!دفيعضوكلجقلاللةوليهن18

!وسىسص"

فاينواحذاعضؤاكلهاكانتفلو91شماء.

والحستدالأعضاءكئيرةوليهن02الخستا؟

واحذ.

لا9يلتد:تقو4أنالعينتقدرفلا21

.-ه12:4روق:12
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أحمتافي"لأ:للرجليناسنالزولا.داإليلثأحتاج

الخسد2أعضاأضع!تحسبةفا22"!إتيكما

أقلهاتحسبةوما23،ضروزةأشتدهاكانماهؤ

وما،الثكريمصمنبمزيدنخ!صهالذي!كرامة

الؤقايى.منيقزيل!تخصهائذيهؤبهتستحي

إلىيهافلا.حاخة،الكريقةالأعضاءأما24

فيتزيذيطريقهالخ!متذصنغاللةوليهن.ذيلث

فيتقغيئلأ25،كراميمابلاائتيالأعضاءكرامة

!م"صص

تعضهاكلهـاالاعضاولتهتمتلشيقاق!،الخستد

جميغمغهتأتمقتكضوتألتمفإذا26.يتعفو

صء،

سائرمعهفرحمثعضواكرتموإذا،الاعضاء

.الأعضاء

ينكمواحدكل،صالمسيحجسافأنتم27

أؤلأالرسئلالكنيسيماأتاتم.فيواللة28.جمنةغضؤ

آخرينمنغثم،ئالثا*والصغلصينثان!اوالأنبياة

الشمفا4وتواهتالمعجيزابصنيصعلىالقدزة

بفغاثوالتكلمالإداز؟وخم!ثنوالإسعاب

!ءص-ءم!مأ،بلم

كلهمانبيا:كلهمرم!لكلهمفهل92.متنوغة

كلأم03المعجزاب!تعونكلهممعلمون

كلص-ص!ه،ءص

بلغاتيتكلمونكلهمالشفاءقوهتةنصت

المواهبفيفارغبوا31؟يترجمونكلهم

الالرقي.أفضلعلىأدلكموأنا،الخسى

المحبة

والملايكيما!الئاسيىيلغابجملمتتو13

.الإيمانمبادئالمؤمنينيلقنونالمعئمون:28

.11ة4افرج

الجإل:لأنقلة1302

23.:11مر؟21ة17:25،21تق

وأيطقنحاس!إلأأنافا،عنديضحبةولا

5ءب!

ترلى.ضنج

عيركلعايىقاوكشتانخبؤةاللهوقتنيوتو2

أنقل؟الكاملالاجمانولي،علمكل

3.ي!يأنافا،جمنديتحبةولا،الجما

تج!تكيوستففحتامواليجميغقرقتولو

تنقغنيفا،جمنديضحبةولا،أفتخيرهحثى

شيبا.

تعردتلاالمححة،وترفقتصبرالضح!ة4

الكبرياة.ولاالتفاخرولأالحد

تطلولا،التضرممت2تسيلاالقحبة5

الس!وء.تطنولاتحتاولاتنفغتها،

4صء

تفزحتل4يالظلمصتفرخلاالقح!ة6

بالحق.

وئضانثي!،كلغنتصقغالمحمة7

كلعلى،اوتصيرشيءؤنرجوكل،3شيكل

3.خما

فتبطكالخبؤاتأتا-اأباتزوللاالقحبة8

تبئئ،أيضاوالضعرقة.ينت!بفغابوالتكفم

فقتى01.ناقصةؤلبؤايناناقصةقعرفتنالأن9

الناقصر.زاكالكايئجاء

أتكلمكنتكطفلىطفلأ،كنت"لما

افكر،كنتكطفل،اديىككنتكطفل

وما12.للالفلهوماترك!ت،رجلاصرتولقا

قيوأما،ييرآةفيباهتة!مورةهؤاليوتمتراة

.للحرقةالم!رطاتبعضفيجاء:افتخر3:

تكنلمولهذاالمصقولالمعدنمنالمرآةكانت:12

وأضحة.منهاالصورة
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نطقإن،أنتموكذللث9؟للمتالييتأخثفمنأعردثواليوم+لوجإوجفافس!نرىصاليومذلك

يعردت!ت،!هومغيريكلامايساجفستتكوذصاليومذل!فيوأمافإ،3المعرتعضن

الهواء؟فيئتذ!ت!كلام!ألا؟تقولونماأحا.ليالت!كقعرق!كاجمقةتعرقتي

يغيرمنهاواحدلىولاكئيرةلغاتا(حالمءفي01،والقح!ةوالرجاوالإيمالتتجقىوالآن13

أكودظ،الألفاقيشعنىتجهلمت"فإذا،تعئى.القح!ةهيئالثلاتيماهذ؟وأعطم

ء،6

يكلصنيتنويكون!اكلمهقنجندكالاصمص

ترغبونأبضاوأنئمأئا12.جمندي!كالأعخمصبلغاتواقيابخوة

اللهتزيدكمأنفآطلبواالروجييما،المواهبفي،القنشودةغاتتكمالمحبةلتكني14

الكنيسة.لبنيابجمنهاموهتةوخصوصما،الزوجئيماالمواهبفيوآرغبوا

هءص

نايلغابصالمتكلمعلىتجبلذيلث13الئاسىيكل!الايلغابتتكئمفائذي02النبوء؟!

إذالأتي14تفسيرما،موهتةاللهينيلتضىفهو،كلامه!قمأخدمنمالأن،اللهبل

عقلىتستفياولايضفىفروحيبفغاتضفيت،يتنباالذيوأئا3.ختة2أشياصبالروحيقول

ل!صلم!،ء4وءلموص

وا!لىبروحىاصلى؟اعملفاذا15شيئا*.ويعريويشجعيبنيبكلامالئاصنيكلمفهو

-2ء-صء.لم،ءو،صء!صس6ص

ايضا.يعقابوازفميروحيوارنم.ايضابعقليتخنعاالذيواما،نفسمهتبنيبلغالتلتكثم4!لذي

فكيف،بالروحإلأاللةتحمدلاكضتفاذ)16ةالكنيسةفيبني

55صصء"مي!تص5ءولم

آمين")ايجيتانالمبتدفيصللمستمعئم!كقوليهن،يلغابكلكمئتكلموااناريد5

أفمت17؟تقوكماسرلتلاوهو،حمدكعلىمنأعطمايتنباائذيلأن،تتنحأواأ!بالأولى

شيئاكم!تماغيركلرليهنالخمذ،أحستنتلقولمايترجمإذاكانإلأ،بلغابتتكيئمائذي

للئنياني..ئنيانهابقؤيمابهفتنال،آلكنيسةتفقمةحتى

أكتربلغابأتكثمأثيعلىاللةأحقا18،الإخوةأيها،صإتيكمجشتفإذا6

الكنيسيماصفيوليهني91،كلكمتتكلمونيفاكماناذاانفعكمفكيف،يلغاتكلمتكم

يهاإغئمقفهوقةكلماتخسمسىأقواطأنافضلأوةبرلبؤأومعرفةأووحمايحمللاكلامي

كيقةآلافيعشترةأقو3أنعلىالآخرينتعليما.

بلغاب.الخمابلةالعرفيآلاتكانتفتو7

فيأطفالآالإخوةائهاتكونوالا02متميرةأنغافاتخرجلاوالقيثار؟كالمزمايى

وراشيدينالمثمرفيأ!الأكونوابل،تفكيركماللحننعردتفكيف،بعضيمقتعضها

الرلث:)اتاك:المثئريع!فيجاء21.التقكيرفي،مشؤشئاضوتاالبوقاخرقيوتو8يها؟الضعزو!ت

.خ2:02افرجةا140

.اح4:ارج.اليونايةاللغةبفهملاالذي:كالأعجم:11
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وبثفا؟غريتبمابألسيضبماالشمصتهذاكلئمسالم

-".إلييصغونلاذلثوخ،كريببما

يغيربل،يلفؤجمنينآئةاللغاتتما22

لا،يلئؤمنينفهيئ؟النبوعموهتةأئا.الفؤينين

المؤمنين.يغير

كلويملمكللهاالكنيسةأجتمعبفلو23

وأمبتلإثونمستمعونفذخل،يلغابفيهاواحد

مجانين؟إنكمتقولونألا،مؤمنينغير

سمت!محعليهمفدخل،كلهمتنبأواتوولكن24

ودانوةالحاصرونتوبخه،مؤيؤغيرأوبتدى

وتعئذنت!صخذ،تلبإخفايافتنكشيص25،كلهم

..بسنكملا-لقيقةاللةأنمعترفاالله

الكنيسة،فيالنظام

جمنذما؟الإخؤةأيها،تعاقماذا26

وأتعليمأوترنيضةمنكمواحدولكلثجتمعون

كل!ففيكن،ترتجقةأوبلغاترسالةأوؤحئي

ففتت!كلثم،يلغالؤتكلمتم27صوإذا0يلبنجالبشيع

تعذواحاءالأكثرعلىثلاثةأوآثنانيجمنكيم

كانوإذا28.يترجمقنفيكموليكن،الآخر

فيبلغابالمتكلمففيصضب،مزجميوتجالا

،الأنبياةأما92.واللةتف!تةوئخدثالكنيسيما

ولتحكيمثلائة،أوآثنالقينهمففيتكلئم

الحاصرينينغيرهمتلقىوإن03.الآخرون

يتكلم،كانتننفسصضثالتإ،منوجا

واحذا،تتئأواأنكلكمإيكايكمفيلأن31

الحاضرينجميعليتعلمالآخر،بعذ

ا-12.ات28اش21:

-خ15:25رورج:34

الذ.نجاهلهأو:.تجاهلوهة38

يلأنبياء،خاكغةالأنبياءفأرواح032ويتششعوا

الس!لامص.إتهتل،لوضىإلةالفهفا33

ممأئ!يىصجميعقيالنساةتصضتوكما

في4وكميساففتصفث34،المذبسينالإخؤه

نأوعليهن.التكلملهنيجوزفلا،الكنائسيى

نأأزذنفإن035*ال!ث!ريعةتقولاكماتخضغن

لحالتيتيفيأزواتجهنففت!سألن،شيئايتغلمن

الكنيسيما.فيتتكفتمأنالمرأةعلىعيمبلأنه

مأ،اللهكيفهعنكمصدرتهل36

تفستةأحاخسيتإن37؟وحدكمإليكمانتقث

نأفئتعقئم،أخرىروج!ةقوهتةصاجتأوتبيا

تجاقلفإن38.الرب3ؤجمحيةهوإليكمأكتبهما

.*فتجاقلوة،9ذللث

النبوء؟قوهتةفي،إخوتييا،إذافآرغبرا93

كلوليكن004بلغاتيتكفتمأدناأحاتمتعو)ولا

.وبظاميقياقبما2شي

المسيحقيامة

بالبشازه،الإخؤةأيها،اذكركم15

ثابتينتزالونولأوقيلتموهاإتيكمخقلتهاإئتي

كماحمظتموهاإذاتخلصونوبها2علبها،

باطلا.آقنئمفأنتموإلأ،يهاتعثمريمم

تقفيئة،ماشيءكلفبلإليكمسفضث3

جاءكماخطاياناأجلمنماتالضسيغأنوهو

الثالثاليومفيوقاتمدين"وأئة،*الئهتمبفي

ئميئطرسظقروأنة5،"الكتبفيجاءكحا

.5-53:12اضرجة1503

.2ة6هو؟16:01مزرج:4
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ينلأكثرظقرئئم6ستتر-،الاثتنيللرسئل

وبعضهمجامعظمهم4تزالامغااخخمسمئة

الرش!ل،صيخميعئم،ي!عقول!ظهرئم7،ماتوا

سيفما".كأنيأيضاأناآخيراليظهرحتى

أحسمببولا،الرشملىأصغرإإلآأنافا

لأتيزسولاأخاتدعؤفيلأنأهلاتفسي

أناماأناالقهوبيعقيما01،!اللهكنيسةآضطهدت

بل،باطلةكانتماعليونعمته،الآنعليه

"ص
وما،كليمالرشئلساثريناكثرجاهدثإني

صى.ممطالتياقييعتةتل،جاقدتاتذيأنا

وهذايهنسثزماهذا،فمكانواأمأناأكنث"

آتنئم.يهمما

الآمواتأكليامة

تينينقاتمالقسيغبأنئت!ثئردمناوما

لاالأموالتإنبعضكمتقولافكيف،الأمواب

،تقومونلاالأمواتكانإن13؟تقومون

ماالتسيحعكانوإن14.أيفماقاتممافالحسيحع

تلا5،باطلوإيمابممباطلفتبشيرنا،قاتم

الت!علىضتهذنالأننا،الت!علىالزورشهودنكون

الأمواثكانإن،أقاتهماو!ؤالشسيغأقاتمئةأ

مافالمسيح،يقومونلاكانوافإذا16.يقومونلا

قاتم،ماالقسيحكانوإذا17أيضا.قام

خطاياكم.فيتعاوأنتمباطلفإيمابمم

قلكوا.القسيحعصفيماتواائذينوكذلث18

هذ؟تتغذىلاالقسيحصفيزجاوناكانآوإذا14

؟-28:1617مت،34:،2لورج:5

.91ة02يو؟24:36لو؟16:14مر

3-6-:9%عر!ت8

.8:3اعرج:9

12-21.:هرو؟17-3:91تكرخ:21-22

جميغا.الئاسيأشقىفتحن،الحياة

تيزجمنقامالمسيحعأنهيالحقيقةكن02

القوب.رقا؟ينقاتمتنيكرهؤالأ!راب

إنساتيدوعلى،إنسالخيدعلى!ن21!الموت

جميعتمولتوكما22،الأمواصبقياشةتكون

القسيحفيهمفكذيلث،آدتم3فيالئاسي

رتتيه.حستحتواحل!كلوليهن23،*ستيحيؤن

هئمائذينثم،البكرلأ!لةأولأفالقسيح

حينالمنتهىويكون.تجييهمجندللقسيح- 241-05

ئبيذانتعذالالباللهإلم!الفللثالقميغئستلم

نألهبلهفلا25وقؤ؟.س!لطبماكلرئاستةكل

.قذش!!تحتأعداثيماجميغتضحتىتحيلث

ناتقو4فالكتال!07لي!هغاو".آ-"2611

هء.ص-.ءجروهو!ا

وجمنذما.ا(تذضهتحت2شتىكل"أخضغاللة

أ"ئهالواجمعحءفمن،3"شيكل"أخضغ:يقول

شى!كأ4أ!ضأئذيالآقيالمةتستثني

للآبني،3شيكلخقغومنى028يلضسيحص*

فيء،؟للىأخفغائذيقيقصئههويخضغ

3.ئيكلفييثي!كلاللةفيكون

تنقعفاذا،تقومونلأالأمواثكانو!!ا92

؟الأمواتأحلينالتعموديةقسلونائذين

نتعرض!ولماذا03؟"أجييمينيخعقدونيماذا

؟ل!التوتأذوقفأنا31؟حينكليلخطرتحن

قخرينلمطبما،الإخوةأبها،!ذاأقولا.يوم

كن!ثفإذا32ربنا.تسوغا!سيحصفيبكم

.ا:011سرج:25

.87:مز27:

هذهطيعةنجهل؟أجلهممنيتعمدون"ذا؟92

وهدفها.الممارسة
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فا،ت!ثتري"لجرضيأفسس!فيالوحوش!صازعصت

،تقومونلاالأمواتكانوإذا؟ليالفايذة

وثرل!،ءنأكل"تعاتوا:القاثلينمغفلتقل

".نموثفغذا

رو"برسروكل"كايص
تفيدالسيثة))المعاشرةتصلوا:لا33

وعيكمإلىعودوا34".الح!تتةبهالأخلان

اللهيجهلبعف!كملأن،تخطأواولاالحمليمص

يتخحلوا.هذاأقول.الخهلكل

الجسلىقبامة

بقوئم)اكي!:أحايهمويسأذ35

للثبا36؟"تعودونحسثمأئوفي،الأمواث

.ماتإذاإلأتحيالاتزرعهما!جاهلمق

ثلأ،الجنط!ينخبةجردهؤتززغةوما37

كماالنبتيماحسملا،الخبودبينغيرهاأو

2،يشاكماحسمالهأيجعلوالله38،شيكون

الخيةا"لأجسائموما93.صخاجسمخببمالكل

""
حسموللحيوال!حسئمفللإنساني،ستواثكلها

آخر.حسموللمملثحسموللاليرآخر،

أرصية.وأجسامسمماولةأجساموهناك04

الأرصحيةوللأجسام،2بهاالماوئيمافيلأجسامص

تها:تهوالققرتها:تهاالثتمسى41.آخرتهاء

يخئيفنجمكل4وها،تهاوللنجويمصآخر،

قياقةفيالحالةهيئوهذ؟42.الآخرغنيبتهائه

ا.خاياوتقومماثئاالجسئميدتن:الأمواب

بفع!يدقن.بتجدويقومكرافةبلالدفن43

.13ة22اشي:نأكلتعالوا:32

مناندر.اليوناقالاعرمنياالأبةهذهتورد+:

.2:7صك:5!ا

.2:7تكرص!:7،

ج!اوتقوم3لاتجثترجسفايدقن4".بقو؟وتقوم

فهنالثبثريلإ،جسمهناككانوإذا.روحاييا

إكانه:تقو4فالكتال!45.روحاييئحسمأيفما

آ!موكان((،خئةتفس!ا4الأؤالإنسانآدم

الروحافثكانفا46!.يحييروحاالأخير

تعذة.الروحافبوكان،التمثترفيتلأؤلأ،

أرصيئ،فهؤالثرالبجمنالأؤذالإنسان

جمثاليفغلى48ال!ماء"،ينالآخروالإنسان

يثاليوعلى،الارضيىأهليكونالأرصبئ

لبسناويثقما94ال!ماء.أهليكونالستماوممتئ

صورةتلتسىفكذللث،الأرصىضورة

ال!ئماوئ.

اللحبتمإن،الإخؤةأيها،لكمأقو،05

ولا،اقيظكولتترثاأنشحيهئفمالاوالذتم

الخلود.يرثأنيلموتيمكيئ

مهكلص،

تل،كلنان!موتلا:السرهذاواسقعوا51

جمنذغيؤ،وطرق!تحطةفي53كلنا،تتجر

البوقيصوتلأنالأيخر،البوقيصوب

ونحنالخلودلابسينالأمواتفيقوم،سيرتمع

لامماتلت!نأنالمائبيهذائذفلا053،تتغير

يفنى.لامايلب!ىأنالفافيولهذا،يموت

ولبسى،تموتلاماالماثثهذالبسنومتى(5

اليهتالب:قو4تتم،ئقنىلاماالفافيهذا

يأنصركفأين55النصر"".آبتقغه"الموت

الموبوضوكة56؟"شوكئلثموثياوأينموتء؟

.-1517؟4شاق:51-52

.25:8اش:54

اليرنانيةالبعييةالزجمةحب13:14هو:55

القدبمة.
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الئ!ريعة.هيئالخطيئيماو!ة،الخطيئةهيئ

ي!موغييربناالئصرقتخناالذيلتهفالحما57

.صلقسيحا

ثايتين،الأجئاتإخؤتييافكونوا،58

حيؤ،كلالرلتعصلفيمجتهدين،رايخين

تضيغ.لاالرلتفيتجهدكمأن"عالمين

أو!دثمليمكنيسةمساعلىة

للإخوةالت!رعاتجفغأقا16

أوصمي!تيحاأيضماأنتمفآعلموا،المذيسين

كلتحتعطأنوهؤ02،غلاطيةفيالكناثس!

ءص

بما،الاسبولحصعني!مءاؤليفي،منكمواحد

ءتجفعيكونفلا،الماليمقتوفيرةيميهنه

جئحث،ومتى3.إليكمفدومييومالتترلمحات

إلىهبايكملخملتختاروتهمائذينأرستلت

صه!كلص،،

لزتموإن4.ينيبرسائلوزودتهماورشليتم

تعي.نسمسانروذأنااسايرأن،الأهر

يمكدونية،أمرأنتعذإتيكبمسأجيو5

أقصتوربما06عايرا!مروزابهاسأمرلأنى

مواضلةليلتهسمفلواعندكمكله2ال!ثئتاوقضيمت

رؤيةالمرةهذ؟أراكمأناريالافأنا07الس!قر

بإذد!طويلةمذةتينكماقيمأنأرجوتل،عايرة

الردب.

يويمعيل!إلىأف!نفيهناوسأبقى8

بابافيهالحدمتيفتغاللهلأن9،الخمسين

25-26.:15رورخ:1601

.91:21أعرج:5

.801-910أعرح:8-9

.17:!ارج:تعولاوس:01

.كئيرون"الخصوتمأنمغ،تغالأواميعا

فآجغلوة،كلمتيموثاوسجاكموإذا.

ولا"للرل!.تعضلجمثليلائه،الباليمطمثيئ

إليالغود؟طريقتهسمهلواتل،أخديهيستجف

تنتطرة.والإخوةأنالأئي،يدتلام

ينةطقبمتمافكثيرا،-أبفوسأخوناأماأ2

زف!نولكنه،الإخؤةمغابيكمتذقبأن

الحاجممر،الؤقبفيتجيئكمأنبإصرار

الفرضة.لهتستحجمنذماوستذهمب

الخاتمة

جهادجاهدواالإيمالإ،فيآميثبتواتيقظوا13

دئي:كلآعتلوا14أقوياء،كونوا،الرخالي

يقح!ؤ.

هثم،أسيفاناشعائقةأنتعرفونأنتم15

وأنهم،آخائيةفيبالقسيحصآقنتنأؤل

المذيسين.الإخؤ؟يجدم!أنفستهمكرشوا

4؟ءكلء!و20

لهمتسضعوااد16،الإخؤةايها،فاناشيدحمم

معفم.ويتعثيعملمنولكل

وقرئونانوشأستفاناشقجيلممترني

كيابكم،فيمقامكمقاموالأنهم،وأخائيكومن

فآعرفوا.قلوتكمأنغ!شوايثق!اقلبيوأنغشوا18

أمثالفمءئكرمونكي!

وئ!تفئم،آسيةكنائسىعقيكماتسقم9

وبريسيهلة"أكيلاالردثفيمحثيراعليكم

وئستلم02تييهما.فيتجتمعائتيوالكنيسة

.،2؟18أعرج:ابلوس:12

.16:ارج؟استفاناس:15

.18:2أعرخ:برسكلةأكيلا:91
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علىتعضكمسملموا.كللغمالإخوةعليكئم

مقذستإ.بقبقةتعفي

بولس!.أناتد!مابخظالمئلامهذا21

التإألعنةتححتهويحب"الرب"لامن22

"2":22رؤرج.آرا!بةعبارة:أثاماران:22

تعاك.!بنايا:أثا"!"ماران

!صم.تسوغالرل!يعقةولتكن23

رص!-ص21
".-تسوعالقسيحسفيجميعالكممحبي



الثانيةالزسولبولسالقذيسرسالة

كورنثوسكنيسةإلى

مةالمقلى

بعضلأن،جهاعلاقتهتوترتفزةفيكورنثوسكنيسةإلىالثانيةالرسالةبولسكنب

إلىالعميقميلهيظهرالرسالةهذهفيبولسولكن.عليهشديدبهجومقامواالكنيسةأعضاء

تحفقت.إذاالعظيمفرحهعنريعربالمصالحة

ردلماذاويشرح،كورنثوسبكنيسةعلاقتهعنالرسالةمنالاولالقسمفيبولحىيتحدث

هذهقساوتهلأنارتياحهعنيعربئم،الكنيسةمنلقيهماالقئينوالمعارضةالإهانةعلبقساوة

اليهودية،فيللمؤمنيننجتيءتتبرعأنالكنيسةمناشدةإلىبولسويتتقل.والمصالحةالتوبةإلىأدت

،حقيقيونرسلأنهمكورنثوسفيادعواائذينبعضوجهفيرسوليتهعنبالدفاعرسالتهيختمثبم

.كاذبرسولبولسوان

اودع!الةمضمون

1(ا-أ:)1.مقدمة.ا

16(7:إلى12:)1.كورنثوسكضيسةبولس2!

15(:9إلىأ:)8.اليهوديةفيللمؤمنينبالمساعدةالتبرع30

01(:13إلىا:)15.كرسولسطتهعنبولس4.دفاع

ا(ا-!اا:)13.خاتمة.ه

وحملىسلام

يسوعصالمسيحرسرلىبولس!منا

كنيسيماإلى،قيموئاوس!-الأخوين،التإبقشبثة

الإخؤةصجميعوإلى،كويىنثومنءفيالت!

النعقةعقيكم2كلها.آخائتة!فيالمذيسين

مرةبولىأقام.احة18أعرح:كورلئوس:101

آخائية:.-18ا:18اعرج.كورنثرسفيأل!

ص.الفسيحيسوعالرلتومنأبينااللهمنوال!لام!

الآ!،الم!سحصصصئناأاللهتساصك3
.يسوعر"بور.

فيتغزينااتذينهز4،غزا:*كلوإتهالرحيم

يلناةائذيبالعزاءتيحنلتقلإزشداثلإنا-جميع

نأفكما5.ثيدةكلفيسيوأنانغزقيأنالت!ين

الحالة.اليرناننصفتقابلرومايةمقاطحة

.49:91مز؟04:1اشق:عزاءكل3:
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لنافكذللث،صالمسيحآلامجمنوايراتصيئالنا

ف!كأفإذاآ.الغزا-ينوايرتصيببالضسيحص

تعزيناوإذا،وخلاصكمغزائكمفلأجلثيذة

علىالقدزةيمنحناائذيغزائكمفلأجل

تحن.تحتمفهاائئيصالآلاميللثأحيمالي

أنكمنعرلتلأتناثايتفيكموزجا!ونا7

.الآلامفيتشاركوتناجمثتماالغزاءفيتشايىك!ننا

-هـءهصء!

تجقلواان،الإخوةايهانريا،لا-28

فكاتت،ظآسيةفييناتزتثاثتيالشدائدب

تئسناحئىالاحماليعلىقدزتخاوفونجداتقيقة

عقيناقحكومأتةشتغرناتل9الحيا؟،ين

الت!علىتلأنف!حينا،علىنتيهليلأ،بالموب

منأنقذناائذيفهو01.الأموالتيقييمالذي

أىنهزجادفييمالنا،نعم.جمنهوس!نمذناالموبهذا

آأ"وستعيضنناأيضا.منهسصمضقذنا

إضقواباسيجاتةالله"بازكنافإذا،يصقوايكم

اللةيحمدونالناسىم!نفكحير!أالثا!منكثير

صأجينا.مين

سفرهظةيغيربولس

فهؤ.ضميرناش!هادةهؤيهنفتخيرومما12

وخصوضا،العالمصهذافيسيرتنابأنلناتشها

بحكقهلا،وتقوى"بساطةسييرةهيئ،تينكم

إليكمنكئثلاونحن13التإ.بمعمةبل،الب!ث!ر

كلتفقمواأنوزجافي،وتفقموتهلماونهتقرماإلأ

وهؤ،صالفهمبعف!الآنتفهمونهوما4!صالفهم

مقاطعة:آجةالداثد.هذهنجهلنحنالدائدت8؟

32.:15كوراق.أفسىعاصم!هارومانية

قداسة.:المخطوطاتبعضفي:بساطة:12

صروزكم.:المخطوطاتبضفيتلكمالفائدة:15

2اونية

توغ.رتنايومصفيلناقخر%أنتملكمفجرأئنا

كلعزثحينخملهبهذاثمإعلىكضث"

الفائدوشضاصتحئىأؤلاإليكمالسحفر

،*قكدولبةإلىطريؤبفيبكمفأمر16،ش3لكم

أمرلمبفتسالوا،إليكممكدونيةمنأرجعثم

مذ؟علىغرمتفهل17التهو؟ييما.أإالس!فر

تياموادئروقل؟عقىطقرثيجفبماالخط!

الوقحبفيلاولانعمنحمفأقولوتش!رئالحتدبيرا

نعمكالنمالكمكلاتناأناللهويشقا18؟ذايه

تش!رنااتذياللهآبنالقسيحىيسوغلأن91،ولأ

كمانما،وتيموثاوسوسلوانسىأنا،بينكميه

يرمهكل

ممل(("النعمفهؤ03.كله+نعمبلولا،نعم

تسوغبالضسي!حص""آميننقولأ!ذيلث.اطهوعود

سئص!ناائذيههاللةولكن92.التإإسقجدإكرافا

ضسحنااتذتيوهؤ،القسيحسربوإئاكها

عربونايروخهومخنايخاتميماوحتمنا

قلوينا2

عنآمتنغستأنيعليئاللهويشها

فتحن"2تعقيكمثتققةكورثوشإلىالضجيء

تعضلتحنتلى،إيمايحمعليالستيطرةنريالا

الإيمالزفيفأنتم،فرجكمأجلمقمعكم

ثايتون.

2

استبت

يئلأ،إتيكمأعولاأنعرمتلذللث

ذإلأني2.ثاييةمرةالحزنل!سم

تسالونيكي()عاصمةرومانيةمقاطعة:محدونية:16

الحالية.المج!نانمنالثالمطالنص!تقابل

21.ة91أعرج
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أحزلتهم؟أذيناغيريفرحنيفمقأحرنتكم

اردالأئىإلأصالرشالةظثإتحمكنبتوما3

إليكم،قجيثيجمندحزفيتصدزيكونلاأن

.س!روريتصذ!يكونواأنتجباتذينأولمجت

موسمروريأنواثق،جميعابكموايقوأنا

يفيفىوقلبيإليكمكئبث4.جميعاس!روركم

لا،اررموعاجمن!ثاتحيلوغينيوالضيتيت!طبا

)حمكئم.أناكثملتعرفوابليتحزنوا

الذنبعنالصفح

أناأحرننيما"يلحزبسم!اكانفائذي5

الحزدب،تعضنكلكمأحرنكمتل،ؤحدي

ير2

حاالجقالبينالرجلهذاويكني6.ابايغيلا

نألكمخيروالآن7.أكثركمبهأنزله

الغثمتبتيغةإئلأ،وتشخعوةعنةتصقحوا

ء9ء-وص-ءهلم4ء

وإنما.محبهتزيدوهانفاوضيثم8.الشديد

لبتطيعوتنيهلوأرىلأختيركيمإتيكمكتبت

غنهضقحت.غنهضفحتمفضث301.شيكل

تستحقشي:غ!ضفحتإذالأني،أيضاأنا

القسيحص،خضر؟فيأجي!صمفمينالضفغ

نجهللاونحن،الشئيطانعلينايتغقب"يئلأ

مقاضذة.

بالمسبحالإنتصار

بالمسيح،لا"بشتزترواص!إلىوضف!ت12

ولكتي13.الرلثفيالغقليبالطليفآثمتغ

أخي،تيالس!ؤتجدتمالأتيجذاقيقت

بولىكنهار!الةإلىإشارة:الرصالةتلك:203

فيصنهاعناصروجدناإذاإلا،إيابالةوضات

..ا-13ف

والمذكوربولسأحزنالذى:للحزنسبباكانفالذى:5

.7:12رج.2آفي

3273و2نية

.!مثدلرنئةإلىوسافرتكلالإخؤةفوذعت

تصر؟قهيهحبفييقودناأتذيلتهاخماا14

مكالؤككفيبناوتن!ثئر،القسيحصقيالذائمص

الذ!القسيحءرايخةلتهفخس015قعرقيهغبير

فهي16.يهي!!هـنألذديئأويخلصونائذينتين

وللذين،تميتموبرائخةيثهيكوذيلذين

زالقابهوفض.تحييحياةراثحةيخئصون

منكثيرجمثلنأحرلاتحنا7؟الققلهذاعلى

كلاءآالقسيحصئيتتكلمنجاث،الت!يكلامصالثالهـيى

القإ.أماتمالت!رممابكلاتم؟الضا؟قين

الجديدالعهدضدم!

أئناأي!شأيناصتعظيمإلىعدناهل3

توص!ةرسائكإلى،الئاسىتعفىمثل،تخاج

يىسالتنا،أنف!مكهـاأنتم2؟إليكمأوجمنكم

جميعوتقرامايعرفهاقلريا،في"ئة

القسيحيىسالةأئ!سم!ت،نعم3،الئال!ي

يروجبل،يجبركتبناهاوما،يلإناعلىث2جا

فيبانححر،ينألوا!صفيلا،الحىالئ!

.+قلويكمفيأي،ودمتحمب!نألواح

لأىننالا5،اللهجمنذبالفسي!لناثقةهذ؟"

جمنفقذزئنا!لأنف!يناشيئاتذجميئأنقادرون

الغهدخدقيماعلىقابكأينتجغلناائذيفهؤ06ألته

لأن،الخرفيغهدصلأصالروح!دصءالجديد

76.يحييوالروحيميحتالخرلت

.ا:02أعرخة12-13

3:33؟اار؟12ة24ضرص!ة303

36.26:،11:91حز

.خ2:92رورش!.3ا:31ارق:6
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حروفهاالمنقوشمةالموبخدقةكاتتفإذا7

ء!ء4

نإحتىبالقخد،احيطتحخرينالواحفي

موسى!وجهإلم!ينظرواأنقدروامااسرائيلجمني

فكيص8،زائلمجاأنهخطلغييما،لقجد

يخدتةكاتتوإذا9!-الروحخدتيماتجايكون2

بمم،تجذاالتشترعلىالخكمسإلىأدىما

فا001تبريرهمإلىيؤديمايخدتهتجداتفوتها

الحدبقضلزاك،القجدفايقالماضيفيكان

ضجا،ايملىيلراكانوإذا".الآنتفوقهائذي

الخايلإ؟تجايكونفكئم

نتضردتفتحنالرجاء،هذالناولأن12

تضعكانائذيكموسىتحنفا13.يحراة

مايهائةاشراثيلتنويرىيئلأؤجهه-علىيناغا

4يزافلا،بصائرهمغييتأوليهن014تزو4

7؟يراجمنذمكشؤفيغيرصاليومإلىالمناعذلك

نم،15.المسيغإلأينزكةولا،صالقديمالخهد

يراء؟جمنذقلوبهمعلىالمناع4يزالاصاليومإلى

\إالمناغهذاتغزجولا16!،موسىشريع!

الروخد،هؤفالرب!17الرلث*.إلىالاهتدإء

الحرورلة.تكونلمالرب"،روحيكوندوخيث

يوجورالزلثتجدصوزةنعيهس!جميعاونحن18

ذايها،الضوز؟يللثإلىفتتحوذمكثوقيما،

الرلب2بقضلمجد،علىمجلأاتزدادوهيئ

الرلىخ.هؤائذي

.34:92خررخ:موسىوجهإد:7

33.:34خررجةذولما!13

أسفارمؤلفموصىاعتبر.موصى()شريعةةتراه:15

.24:27لو،91:7ترج.الخمسةالشريعة

بترعالربإلىموصييرجعوحين:بدبلةترجمة:16

4و3نية

!لا،الحدمةهذ؟أعطانابرحمسهوالله4

خميتصرلتكلتنمذتل2فيها،نتوانى

كلاتمنزورولاالمكرطريقنسلأولا،س!ائن

كلتدىفأئنافتعطئمالحقئط!رتلالتإ،

بشازئناكا!هكافإذاالتإ.أماتمإنسانيضمير

غن4،الهالكينغنتحجوبهفهيئ،تحجوبة

العاتم"هذاإلهأعىائذينالم!ؤمنينغير

لى-

يضيلمالذيالنوزيشاهدوالاحتىتصايزهم

هؤائذيالقسيح!يمجداليشار؟نوز،لهم

بيسوغبل،بأنفم!ينان!م!مركالافتحن5.التإصوزة

أجلينلكمخذمونحنزئا،صالمسيح

ين"ليشرن:قازائذيوالله6.القسيعص

قلوينافينورةأضاءاثذيهؤالئوزلاالظلف!

علىائذيالمجدذلك،اللهتجدتعرفةلئشرق

.القسيحصتسوتجؤج!

هذاتحملخزلخينآيتةإلانحنومما7

ينهيئالفايقةالفدزةيللثأنليظهر،الكنر

جايبكلينالضيقعقينايشتا8.منالاالقإ

،تياسولاأمرنافيتحار،ن!نسجقولا

فينسقطالتاو،عئايتخلىولاالئاستضطهانا9

كلأجسادنافيتححل.ا،تهيلثولاالضراعص

فيأيضحاحيائةلتظضبوغموبآلاتمحيؤ

فتحن،الحيا؟قيل!علىدمناوما".أجسابنا

أجسادنافيلتظقرتسوغأجلينيلموبن!تفئم

34.:،3خررج.تقناعه

31.ة12يوق:العالممذاإله:404

الشطانيس!يالذىالوجدالنصهوهذا6.:2اكور

العالم.مذاإله

-3:أتكرج6:
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فينايعقلفالموت12.أيضاتسوغحياةالفافتة

فيكم.تعمكوالحياة

لأني"تكلمت:اليهتالبفي؟وجاة

ائذييمالبالإهذاصبروحأيضماوتحن.لاآتضث

ائذياللهأنعارفين"ا،!شينلأننانتكلملنا

نحنس!قيئناالأمو)بتينينتسوعالرب"أقاتم

يديإ،بينوإياكموتخعلناتسوغمعأيفا

النعقة،كثزقيفكلما.أجيكمينكلهوهذا15

الله.يمجدالشئايهرينعذدكثر

بالإبمانالحباة

أد!فضغغزاثمنا.تضعفلاولذيلث16

نأإلأالقنا؟،إلىتسيرفيناالطاهرالإنمماذ

وهذا017يومتعديومايتخادالباطنالإنسان

لنايهيىنقاسي!ائذيالعايرالخفبفالفحيق

إلىتنالرلاالأننا8،تهخذلاأتدفىلاقجذا

تراها.لاالتيالأشياءإلىتل،تراهاالثيالأش!ياء

فهؤنراةلاائذيوأما،حبؤإلىهؤتراةفائذي

الأبلإ.إلى

خيقئناتهاتثإذاأىتةتعرهـثونحن

تيمتالسمما؟فيفقنافيها،تحنائتيالأرص!ية

ه.بالأيديضصنوعغيرالت!بناشينأتدممط

تيتناقوقهانلتسىأنإلىحنيئاتتأوةءكم2

.!عراةنكونلملأتبسناةمتىلأننا3،ال!ممايري

اليونانيةالسبعينيةالزجممةحسب169:15مزة13

الفدبمة.

حتىيمتداعتراضتامقطغاهناالرسوليبدأ:ا5ء

7-آ

23.:8روقتتأوه:2

تينفتحنالأرجميهالخيمةهذ؟فيدمنا"وما

منتتعزىأننريالأ!ننالأأثقالنا،تححت

قوقهلمتل!س!أننريالأ!شاتل،الأرض!يتجسدنا

زائلهؤ!االحياةتبتيئحتىالس!مايرئجسحدنا

ومنحناالمصيرلهذاأعاناائذيهووالله5.فينا

الزو!ص.صبون

عايىفين،الثقةكلواثفبننزاذلاولذلث6

فتحنالخستد،هذافيمقيميندمناماأننا

يمالابإيماننانهتديلأ"ننا7،الرب"غنيمغتربون

تغترقيأنونق!حل،وائقونإذافتحن8.تراة

كسنا2وسوا9*الرلتمغلنقيمالحس!دهذاغن

الزب"،يىضىفغايتنا،مغتربينأوعقيمين

محكق!لدىجميعانظهرأنيد"لاالأننا0

فيوهؤعمقهماجزاءواحدكليتناكالتسيحس

!ثترا!ه.أئمكانأخمرا،الخستل!

التهمعالمصالحة

خا.قةتعردتلأننا*الثاشنقيع"ؤنحن

أنوأرجو،المعرفهتمامف!عيرفنااللهأمما.الرلث

المعرقة.تمامضمائركمفيأيضاأنئمتعرفونا

تل،شأيناصتعظيمإلىتعودأننريالاوتحن12

لكمفيكونكل،-ينايلافتخارستبانعطيكمأننريا

الإنسالببظاهرتفجروناتذينعلىبهتر؟ونما

وانفيلإ،ضجانينكنافإن13طبيما.فيبمالأ

ءصصص!!

تحبيمااسرىونح!14.فلأجيكمعملاعكنا

،جدئا()أي:لبسناه:53-15:55كورارج:3

كنى(.)أيمنهعراةفكونلا

.ا":14روق:01

بدأهموضوعإلىالرصوليعود.أ.الناسنقنعونحن:11

.أ3:في
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مقمالتواحا!أنأدزكناتعذما،*القسيحص

فيشاركوةالئاسيفحميع،الاسىصجميعأجل

لاحتىجميعاأجلهممنماتوهو15.مويه

ماتيفذيتل،لأنفسيهمتعذين2الأحيايحيا

أجيهم.ينوتاتم

حم!تصاليومتعذاأحاتعردفلافتحن16

حمتتيوئاالضسيغغرفناكتا!إذاالخستد.

الضعرفة.هذه!الآنتعرفهلافنحنالحستد،

خليقةفهؤ،القسيحصفيأخاكانوإذا

وهذا18الجديا.هووهاالقديمزال:جديد"

ءس1!،

إليناوعهذبالقسيحصصالخناالذياقيينكله

العالأصاتغاللهإنأي491المصاتخيمايخدئة

زلأيهم،علىحاشبهموماالقسيحصفيتفي!مغ

فنحن02.المصالخةهذهنعلنأنإليناوعهد

بأل!ينينا.يعأنفسسهاللهوكأن،القسيح!شفراث

الله،ختحواتتصاأنالقسيحصصباسمفنناشيدممم

خطيئةاللةجغلةالخطيثةعرلتمااتذيلأن31

التإ.جمندأبرازابهلتصيرأجيناين

لاأنتطائثالتإمغغقلنافني،وإدا6

:يقو،فهؤ02فائذةيغيرالتإيعفةقبولكميكون

يويموفي،للثآستخبتالرضىوق!ز"في

يىضىؤقثالآنهؤوها.((أغنئلثالخلاصيى

الخلاصيى!.يومالآنهؤوهاالئإ،

يثلأ2شيفيلأحدعائقانكونأنلمنريالا3

شيءكلفيأنفتنانظهرتل4،توميخدشتناتناك

والحاجابالمثئداثدفيب!خبرنااللهخذامأننا

الأجلنا(.الميحمحبةت14

.94:8اش60:2

والا!طرافيوالصمجز"والضردب5والمشقات

-والمحعزقهبالنزإهيما6،صوالصوموالسمهروالتدب

واور4القداسئ!صوروحوالرفتيالبالوطولي

آتر4وقدزؤالضادقيبالكلامص7الخايضيما،

.،الذفاعوفيصالهجومفيالحئيوسيلاحص

،ص

وحسيهاس.السمح!يسوءوالمهانإ،بالكزاتيما8

،صادقونوتحنكاببينالماس!يحممبنا

تجنوهامائثين،قعروفونوتحنقجهولين9

ونجحقشحزونبن01،ئقتلولائعاتببن،أحياغ

ا،ةءلاالتاسيينكثيراونغنيفقراة،فرحوندائما

كا!2.شيكلتميأؤنحنجمنذناشية

نئوسقأكوليأهليا،يضراخيماكلمناكم"

ببهبما.،نضيقلانحن12تلوتنا،لكموفتخنا

ا.لو3كمااكلمبهنم13ءقلوبكمفيالضيقوإنما

وآفتخوا3،فعاملكممايمئلعايلونا.أبناثيبهنئم

لنا.ملوبممأيف!اأنتم

ةو9اكااالحياللههيكل!مخن

واحإ.ييمفيالمؤمنينبغيرتقترنوأالا4

يلنويىعلاقيماوأي!والثئر؟الخيرتينحمتبماأي4

القسيئي؟تينتحالؤوأيو15؟بالطلامص

صاوكيرالمؤينبينشتركهوأي9؟وإبليسى

والأوثاقي؟الت!قيكلتينوفاقوأي،16؟المؤيني

ء8+.:اللهقاكهكذا.الحيالتإصقيكلفتحن

!":ا؟.،مغهموأسيرتيتفم)اساسكن

يثتعبي+ويكونونإتقفموأكونو

.،وآتروصهمتييمينآخرجوايذطثا7

لأإ-!لا،الزب،.تقوذ

.16:23أعرج:والسجنوالضرب:5

.37:27حز؟12ة26لا:16
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تجم!،هؤماتضم!والا

أتقملكم*وأنا

أبالكموأكون18

وتنات،بنينليوئكونون

!".القديرالرلثتقوذ

اء4

بايهالنا،اللهوهتهاالوعودهذه7

ئدنص!ماكلمينأنفستنافلئطهر،الإخوة

فيالكاملةالقداش!إلىساعين،والروخالمجسمد

الت!تخاق!

أسانافاةقلويكمفيمكاناهلناإفستحوا2

لا3.أخدعلىأحتلناولاأخذاديناآولاأخدإلى

تبلمنلكمفلمتلأني،لأدينكمهذاأترذ

فأنا4مغا.تموتأومغالتعيش!فلوينافيإئكم

كلوغالافيخار.و!ميريكمالثق!عليئم

قرخا.فائفى2دالقزاممتيىفقلبي،ضاجمبنا

إلىوصولناجمنذالراخةتجستاناعردت5!ا

منتواجهناالمصاجمحبكماتتبل،مكدونية

فيوتخاودثالخايىجصفيصراع:حهيماكل

المئضعميئيعرياتذياللةوليهن86-الذايخل

تل،ققطبقجيئ!لا7،تيطسن2يتجيغرانا

بصاسمروريوآزداد.جمنكمناتهائذيبالغزاء

عليص.وغيرتكموخزيكم!ث!ويكمكنأخترنا

مفابأنافا،يرسالتينتكمأحزكن!تفإذا8

اثهارأيتحين،تلىمتوإذا.تهئبتهاأئيعلى

.2:34"حز؟52:11ايقرش!:الا

.43:6اش؟41و8ة7!م2رخ:18

إلىالرسوليعودفا:م!ئالناأفحوا:702

.6:13فيتطعهالذىالموضوع
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لأف!لا،الآنأفرخفأنا9ظ+لحطةأحزتتكم

..تتوبونجعلكمحزبمملأنبل،أحزنتك!م

خماز؟.أيةمناناتكمفاالتإ،ينحزنوهؤ

فيهائوبةإلىايؤديالتإينإئذيالحزنلأنا0

ينائذبالحزنوأئاعقيها،ندتمولاخلاص!

أدمم!كي!فآنظروا".الموبإلىفيؤذينياالا

تل،يناآهيمايكمإلىإدتإجمنائذيالحزنهذا

وشتويكموخويكموآسينكاركمآعيذاركم

على!ثي؟كلفيوبزقنئم!وجمقايكبموغيريكم

كتبحتمماقأنا12.حد!ماكلينأبريالمأنكم

أجلينولاالطايمصأجلين،إذا4إتيكم

شياةالت!أماتملكمالظقرتل،صالمظلوم

لنا.غزاء4وكمغزافكان13،ينا"آهيماجمكم

كثيراس!رورناأزديادهذاغزائنا-إلىويضالت

.أراحماجميغاينكملميلأنه،تيط!ى-يفرح

بكم،آفيخاريتهأظهرتكن!توإذا14ءباله

قلناة-مماكلفيضدفنافكما.بهأخخللافأنا

ممدىبكمأفيخارنافيضذفنافكذلث،لكم

تذكركلما،لكمقحمةتل!هوتزداد15.تيالع!ن

ويىعذ؟.بخوفيقبلئموةكي!جميعاطاغتكم

ثيء.كلييكمأثقألثتسئرنركئم16

التبرجماتجمع

بمانخيبركمأن،الإخوةأيها،ونريا8

ح،فهم02مكدوثةكأئس!قيالئ!نعفةفعلته

13؟رجا:16!.ة52:ق

ح.82:3:رج

.2:هقة12

.15:26رورخ:-4ا80



الثانية8كورنثوس278

فرحوا،بهااللهآمتحنهمالتيالمصاجمبمحر؟

يخىإلىالمثئديذفقرهمؤلحولعظيقانرحا

قذيىعلىأعطواأن!موأشثقا3.بستخائهم

يلقادوين،طاقيهمقوقتل،طاتيهم

عقيهمتمنأنعقينا(وأتحوا،أنفسيهم

!بل."المذيسينالإخؤ؟إعاتيمافيبالاشزافي

إلىأنفسحهمفأسلموا،نرجوةكضامماأكثرعملوا

ينفطلبنا6-التإ.بمشئإإلينائمأؤلأ،الرئث

كماالمباركالعملهذاعنايهتمئتئمأنتيطس!

:مثي:كلفيتميتازونأنكموكما7.بهآبتدأ

والخماست!والقعرقيماوالقصاختياقييمالبفي

هذافيأيضاتمتازونفقيتكملنا،والقحبه

المبازفي.الققل

تل،الأمرسبيلىعلىهذاأقولأولا8

خبيكم."صدنالآخرينبحماستيمالأمتجن

كيف:القسيحصتسوغزئنايعمةنعرفونوأنتم9

.،قفرهأنتملتغتنوا،كاالغييوهؤ،لأجيكمآفتقر

ءس

لكم،خيروهؤ،الامرفيزاييفهذا01

قنأوكالماضيصالعامئنذكانوااتذبنوأنئم

فييما.زيخامنأؤك-بل،الغقلىيهذاآبتدأ

قذيىعلىالتتميئمييكونالقملهذاالآنتئموا"

فيالخمامتةطقربمتىالأنه2الرغتيما.

يكونيماالإنسال!علىاللهزضي2،الغطا

عندة.يكونلابمالا،عندة

ويكونضيتيفيتكونواأنآعنيالا3

بينكمتكونأناعنيبل،راخةفيغيركم

9.8:02:قت

.16:18ضة15

اليونانجةالسبعبنيةالزجمةحسب،:3أمق:21

ا!وتم،ئعيررفئممازخا"وكمفتسا14،ضساواة

قيئمغذا،ئعوركممارخاؤهمي!ئآحئى

ج!قي"أئذي:تقولافاليهتالص15.المساواة

ماظيلأجقغواثذي،شيءغنهقضلماكئيرا

في:ء((.نقصة

ورفيقيهبتي!ستوصية

تيال!قلبفيتجغلائذيدتهالحمد16

يتبئ!آحممفى7!فما،يكمالاهحمامهذامثل

الضجيئءإلىالشئديدأهيمامهدقعهتل،طلبنا

الأخمقةوأرستفنا18تفسيإ.يلقاءيناتيكم

"يخدتيمافييعمل!كللهاالكناثسىتمدحهائذي

فالكنايس!شيء،كلهذاوما91.البشازه

هذا.-ا!كقلاأجلينالسمقرفيتنازفيفاآختازئه

وتلبتةالرل!يتجديهتقوماتذيالمبازفي

يلوقنالاأنعلىخريصونونحن02قيغتينا.

الهئة!ذ؟أمربهانتؤثىائثيالطريقيماعلىأحذ

هؤما!نعقلأنغايتنالأن21،الماليينالكبير؟

تالرافيتل،وحدةالرب"تطرفيلا،صايح

أخانا"-ائذفيمعهماوأر!صئنا022أيف!ا،الئاس

ينكتيرفيمجتهداقوتجدناةأخت!رنا-ةطالما

الكبير؟ييقييماحماستةأكثرالآنوهؤ،الأمور

وئعاوفي-زفيتيفهؤتيطسىأما23بكم.

قهما،يرايقانهاللذالأالأخوالبوأما،جمندممم

القسيئ.يتحجثذويهماالكنائسيرسولا

خبيكبم،"وغنغنالكنايسيىأماملهمفترهنوا"2

بكم.آفيخايىناضوالب

.21:71رو،يمةالقد

يبدووالذى18آفيالذكورالأخغيرهو:.أخانا:22

لوقا.أنه
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التبرجماتجمعفيتوصيات

فيإتيكمأكن!بأنالقضوليجمنوأرى9

زكتتكمأعردثنيلأ2،المذيسينالإخؤ؟ت!إعا

نإلهموأتولاالمكدونحين+عنديهاوأفتخرو

الماضي.العامصضنذمستجذون*آخائتةقيإخؤتنا

ولكني3،الئاليىمقكثيراخرضحتفغيرتكم

آفتخارنايكونيثلأالإخؤة2هوصإتيكمأرسملحت

مستجاينولتكونوا،الأمرهذافيباطلأيكم

تعف!قيتجيةأنأخادتفأنا4.قلثكما

فتخجل،مستيذينغيروتجدوكمالضكدونحين

هذ؟ثقينافي،أنئمأقوللاحتى،نحن

نأالضروز؟ينرأي!ثولذللث05يكمبالافيخايى

ماليتظمواإليكمتسبقونيأنالإخؤ؟ينأطلحت

ستخا-غنمهياليكون،احسالؤينيهؤعذتم

تقتير.غنلا

قليلا،حصذقليلازرعمنأن"وتذكروا6

وأحدكلفغلى07كثيرأخضذكثيرارزغوقن

،مجبزاولأآسيفالا،قلييمافينوىمايعطيئأن

نأقادرواللة8.ب!ئروبىئعطيتنيج!باللةلأر7

فيحيؤكللكمفسك!نيعمإ،كليزيايهم

كلفيوتزدادونحاجتكميكنيطشيءكل

"قرن:اليهتالبفيوزدكما9،صايحغق!

إلىدايمفجودةالفقراء،وأعطى2بسخا

زرعا*صللزارعيوفرالذيوالله01.الأبد""

وتزياويكزةررغكملكمس!يوتريلقوبوخبزا

فيلبيكنائىأعضاءأي:المكدونيين!902

ا:أخائية.أح6ةأرج...وديريةونسالونيكى

.احةار!

.9ت112ر!مز9؟

ليكإن،3شيكلفيفيغنيكم".جودكمثماز

آياتالتيإلىأجليماينتتعالىغميفاستخاوكم

لاالمقاستةالحدقةيالذص؟فميامكم12الخملإ.

بل،القذيسينالإخنحاجاتشدعليقتم!ر

وهذ؟13لته.جزيلحفاأيضحاجمنهتفيف!

علىاللةفيضحدون،إيمايكمعلىبرهانالخ!دتة"

وعلىالقسيحصببشازهال!ثهاد؟فيطاغيكم

جميغا.الآخرينوإعانيماإعانتهمفيس!خاثكم

ندقيماأجلينإليكممتش!قينلكمفمدعون14

اتتيعطيي!علىلتهفالحما015فيكمالفايقهالله

ئوض!.لأ

نفسهعنبولسدفاع

يؤداغ!إتيكمأطئثبولرأنا01

خضريكمفيالمتواصعأنا،وجلييماالقسيحص

لاانراج!ا2بعد،غنعقيكم2والخري

نأأرىائتيالحرا؟لمجثإلم!جمناصكموأناتدتعوني

سصبيلتسللثأئناتظنونائذبنبهااعايل

لاوليهئنا،الخسمدفيتحياإئنا،نعثم3الخستد.

جهابناسلاحفا4الحسد.جهادنجاها

:الحصودب،قذمعلقادرإلهيبلجمتدي!،

يتححتترتمعغفبهوكلالباقيالخدكتهدم5

يطاكيماونخصعهمكمكلوتا!سيرالتإ،تعرقة

كلىنعاقبأنم!تعدونونحن6.صالمسيح

كايلة.طاغئكمأصتختمنىقعصي!

.55:15اشقتزر4للىارع:15

وممط13-15؟2اشمنةمأخوصورة:0104

الله،علىوالمنفلقنفهعلىالمستندالانانتكبرتصور
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!ء-صءى

انةاعمذتنالامور.حقائقواحهوا7

هؤمابمقدا!أ"نهفئتتذكر،يلمسيحص

ولا8.يلقسيحصأيفماتحنكذلمجث،يلقسيحص

الافحخايىفيالمباتغهتعفنباتغتإنأخخل

لالبحيايكملناالرب4وه!هالذيي!مملطاينا

ليذاحاتيكأأظهرأناريد"لانافأ09لشهـايكم

أحاكيم:فيقول01.برمائليعليكماقهويل

خضرمتىوليهط،غنيقةقاسيتةبوثسن"زسائل

سمخيفا".وكلامهض!عيفاشخصاكان،بنف!ميه

فينكتبهماأن3القائلهذاجمثلاففتعتئمآ

حماصرون.وتحنتفعلهغايبونوتحنزساثينا

وأأنفضنانساويأنعلىتجر!ولااتحن2

ا!قد!هما،يغطموناتذينيمعفيتتشتئة

أنميهم،علأنفستهمتقيسون!أغباميم

فلاةنحنأئا.!13بأنفس!همأنفستهماويقابلون

فيتقتصربل،عملناحدوديتعذىبماتفتجر

يهاتقغماحدو؟مينآضااللهق!متمآماعلىذيلث

لوكما،لنامماأكثرندعيلافنحن14.إليكم

!مىصص
وتغناحقاإليكمتتغنالأننا،إليكمتلغناكنا.ما

الحدوديللثنتعذىولا15.القسيحصيشارة

تزداذأنترجووليهن،غيرنابأعماليفتفتحير

احدوبافيتينكمالعقلمجاكقتئ!يغإيمابمم

بقأبغذإلىاليشازةنحيئأحئى6،تنا!ائتي

حدودفيغيرناأنجزةيمانفتجرفلا،بلادكم

غضيه.

يفتحرر،أنأراد"من:يقولفاليهتال!17

.ح2:5رج.القاثلهذا:11

.21-15:17روق؟-1315

31.ةأكورا؟23؟9اررج:17

الربثيمدحهمنلأن18!"8"بالرلتففتفتحر

تفس!ه.تمدحقنلا!جمنذةالمقبولاحؤ

الكذابونوالوسلبولس

قلي!أظ!شتوتو،تحتملونيتيتكم11

أغازفأنا2!آحتيلوني،نقغ.الخماقهين

وا!ريرجلخمابت!صم!ئىاللهغيرةعلإسم

طاهرةغذراءإتي!لإقذمكم،وهههـالضسيح

الضدقيعنبصاثركمتزوغأنأخالتلكتني3

التيحوابممثل،للقسيحصالخالصيى2والؤلا

أحطجايهمفقو4يحيتيها*.الحئةأغؤثها

-أو،يهبشرناكمائذيغيرآخريسوعيبث!ركم

وبشازة،يلتموةأئذيغيرزوخاغقيكمتعرض!

أخسنآحخملئموةلكنتمتلفيتموها.ائنيغير

إولئلثمينشائاأقلأتيأخمنولا5.احي!الي

القصاخة،أعؤزتنيفإن6"!الجظامص"الرسصك

لكمأظهرناةماوهذأالقعرقة!.تعيرزفيفلا

ثيئ:.كلفيجميعا

شخاناإتيكماخمئتحيناخطأ!تفقا!7

خرمت8؟أنتملترتمعواتفسىوأذلئحتاللهيشارة

ير-صء5،

."يجدتيكمالنفقةي!هاواخذتاخرىكنايسن

بي!طتتحينينكبمأحل!علثقلصثوما9

منجالموواائذينفالإخؤةتينك!ا،وأناحاتجة

أن-"لاخرصمثو!ذا.حاتجتيستاوامكدون!ة

أيضا-.وسأحرم!شيءفيعليكماتفل

هذ؟أحاتسفبيلن:فنالقسيحصويحق11

3:ا-1103.6،13:ر!تك

مكدونبة.كناثصىيعني،4ا-:8ق8:

.15-4:18فلقت9
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لاألأني"وإصمماذا؟.آخاثيةبلادفيالمفخرة

"و04صصواكلو!4

لم.احبكماناكثميعلمالله؟اجبكم

ابيئحتىسأعملهالآنأعملهوما12

يهئفاخيرونفيماتذعواأنئحاولونائذبندعوى

كذإبونرسملهئم13.تعقلجمثلماتعضلونأنهم

رس!ليقظقرتظهرونمخابعونوعالجون

نفسمهفال!ئميطان،غختولا014ولالضسيحص

نأينأقلفلا15،التويىقلافييضظقرتظهر

قؤلاء.الضالحينالخذمصيقظقرخدمهلمتظقر

أعمالهم.تذيىعلىعايتتفم

البشارةخدمةفيبول!سآلأم

جاهل،أتيئأحاتنهنلا:القوكاكرر

افاحيرشي:ليليكونوتوكجاهلفأقتلوفي،إلأ

أقولهتل،للزبطوفقاأقولهلا!ناأقولهما017يه

دات!ماوليهن18.يفاخروأنالحرأةلهكجاهل

أنافلي،تشرئةمفاخرةيفاخيرونجمنكمكثير

تحتملو!العقلاثوأنتم91افايخر.أنأيضا

قنكلتحتملون،نعغ02؟بس!رورالحقلاء

عقيكيموتخكبروتسثبكموتنفبكمتستعبدممتم

كناأئايظهر!للخخلفيا21.ويلط!مكم

ال!ئبيل.هذافيضعفاء

جاهل-كلاموكلامى-بهيباهونفالذي
ءص-5-ء!لم

فاناعبرانيينكانواإن22ايضا.بهاباهي

ينأو،اشرائيليئفأنااصهـائيلئيينأوغجمبر)ني

وإن11023إبراهيتمذرءل!ينفأناإبرا!مذزئ!

.15ت7تق:39

.،ت3فلق:22

جلدةإلأأربحبنةحرفما.جلدةوثلاثينتسغا:24

الذيأربعينالعددالضاربنجاوزماوهكذا.واحدة

3(.:25أنثالثريعةنفرضه

فأنا-كأحمهنهذاأقو3-القسيحصخذتمنواكا

في،جمنهمأكترجاقذتالجها؟في:أفوقهم

ءص،

الضردبفي،ينهماكرقاستيتالجودبدخولي

يلقوبوتعرضستيكثيرينهمأكترتحضلته

يسعاترابخصنالتهودتجقذني34يرارا،

يالجصىالرومان!ونوضربني025*جلدةوثلاثين

،واحدةمرةالئاس!!اورجم!ني،مزاتتلاث

وقضيصت،ترابثلاثالئفيتةبيئوآنكحترت

أسفاريوفي26التحر.غرفيفيوليقةتهارا

واللصوص!،الأفهايىلخطرتعرضتالمتعذدة

أخطازاوواجف!ت،المهود!وغيرالمهو؟ولخطر

فبوأخطازا،التراهـيفيوأخطازا،المذلبفي

الكذابين.الإخؤ؟ينوأخطازاالتحر،

والحوع،الذائموالسسهروالئعبالكدعانيت27

وهذا28،والعرقيوالتردالكثيروالضوتموالغطش!

صو!!لم

اهمامينيو،كلاعانيإماجانبإلىكله

لاوأناتضعففقن92.الكنائسيصبجميع

لااوأناالخطيئيمافييقعوقن،مقهأضعف

عقيإ.الحزل!مينأحترق

أفتجرفأنا،الافخخاليمنبذلاكانإن03

إلى-تباركيسوعربناأبووالله31.بضحعني

والمطوأن33،أكذل!لاأنييعرلتالأبلإ-

المدينيمايحراست!!أقربمشقعلىالحايىثالضيلث

قف!فيوضمعونيالإخوةوليهن33.عقىللقبضيى

.*تذثهينفتخوت،الثويىفيكو؟مينوأنرلوني

.22!14:91،16أع:ج:رجمني:35

.ه؟23،14؟9أعرج:الكلدوغيرالطود:26

كان()الرابمالحارث250-23ة9ائ!رج؟32-+

بلاداما.مب93سنةإلىقم9صةمنالأنباصرملك

فلطين.وشرفينجوبفاتدتالأنباط
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بولسرؤى

مغ-الافيخارينليبذلاكانوإن21

رؤىعلىالكلامإلىفأنتقل-ينةتفعلأأنه

مؤينارجلا*أعردت2.ليك!ث!فهوماالرد!

الس!ماءإلى!سنةع!ثئرةأرقيقبلخطفلقسيحصبا

لا؟تجس!لإ؟بغيرأثم.أعتملأ؟أبخستلإه01الثالثيما

الرجلهذ)أنغأعقموإنما03تعتمالمه.أعتم

يغيرأئمأبخستد؟:3لمالمردوس-إلىخطص

خطصأنهأعقم4ايعقمالله.أعلملاتجستلإ؟؟

نأتشرتقدرلاكلائاستمغوفناكالمردوصيإلى

هذاأف!ا5.تذكرة%نتهتجورولايهتنطيئ

إلأأفتجرقلاأناوأئا،يهفأفتخيرالرجل

جاهلأ،كضتلماأفتجرأنأزدتلموتو06يصمني

تظنلئلإأفتخرولنولكئي.الحقأقو3لأني

ينى.يسقعةأوعقييماقياتيماقوقأنيأحذ

ماغظقهينباليهبريا؟أنتمخعولثلأ7

وهيئ!تجسمديفيبثموكةاضئت،ليآنكشتف

أتكبر.لثلايضربنيال!ثميطانمقكرسول

يأخذهاأنمراتثلاثالت!إلىوضليت8

الضمعضفي.يعقتي"تكفيلث:ليفقاك9،غتي

راصحئاأقخر،إذا،نافأ.لم!قدرتي3كمايظهر

القسيح.قؤةتظللنيحتىبض!عنيمبتهحا

صءصء"

الضعضيناحتمليماارضىفاناولذيلث01

ص!بيلفيوالمشتقيماوالاضطهادوالضيتيوالإهاتيما

عشرةأربم.نفسهعنالرسولينكلم.رجلأ:1202

كيليكيةفيالرسولأقامحين42-43سنةأكطءسة

أنطاكية،أو21(:اكل؟03،11:25ة9أع)رج

الأول.الرسوليهرحملهق!ل

.نبويانخطافعلىتدلتقليدبةعبارة:!ف3:

كماالثالثةالسماءفييقع:الفردوس3:120حزرج

قيريا.،.أكونضمعيفاأكونجمنذممالأتي،القصيحص

-االكورنثيينعلىبولس!لق

أجتزلمونيوأنثم،أحضقصرتأذا!1!ا

!برح!قييننفكان.كذللذأكونأنعلى

-اولكينشأناأقلأناوما،ممرمونيأن

شيا.اساويلاكضثوإن،اليظامص""الرسئل

ضبلأيكلأظهرتهازسولاأتيعلىفالغلامالت12
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يقدر؟خيئالآنفهؤ،بضعميماضيتأنهاومع

معاملحنافيولكننا،فيه2ضعفاأيف!اونحن.اقي

18:ر!8:18.

.اخ13:4رخ!:ثالثةمرة.1301

؟91:هكمأ؟18:16ت؟59ة91ثرج

13283و12
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طقرناولرخيرهوماأنئميتعملوابل،ناجحون
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ليالربلىوهبهاائتيالسملطيماح!ب،حاضر

يلقديم.لايلبنيال!

إلمطوآسعواافرحوا،6الإخؤأيقاوالآن11

ص!
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أو!بليمفيوالرسلبولس
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اعيتهاائتيالبشارة،غيرهمدونالمؤينينيهبايى

الماضي2قيسمعيييكونيتا،الاقمصتين

تيالدى،زفيتيأجترواتما3باطلا.والحاضر

إخؤةأنمغ4الاخيتالز،على،يونانيوهؤ

ليتخس!سواتيتناأنف!تفمدس!وا!كذابيندخلات

فتستعيدوئا.،-تسوغالقسيحصلمالناائتيالحرية

احئى،لحطةوتوخاصعينلهمآستممثتمناوما5

غرفئموها.كماالبشاز؟جمحيماعلنحايخط

الئزمنينكبارينيعتترونكانوااتذينأما6
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غزئت!بالسريغيماالأئي9يل!ريغيما،ئخايفا
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لاالسئريعةوليهن12تحيا!إ،بالإيمالبالباز9

بهذ؟عيلتنإكللأن،الإيمالبعلىتقوئم

تعت!ينخززناوالقسيغ013"*بهاتحياالؤ!ايا

فاليهتال!أجينا،ينلعنةصازلأنالمث!ريغيما

علىمعلفاماتمنكل"ملعونيقو4:

س!ه4
في!يتصيرالقسيحفغلهمااوهذا،.خشببما

بالإيمالطفننال،التهوبغيرإلىإبراهيمبزكة

يإ.القوعودالزوخ

والوعدالشربعة

لا:بشمر"لامثلآ،الإخؤةأيها،خذوا9

إذاعقييماتزبلأأوإنساتغهذئبطلأنأحذتقدز

لإبراهيتمالت!بؤعدأفكيص6ثايئا،كان

بصيغهلأنسايإ!9:تقوللاهؤولتسلإ؟

يأ،الئفرديصيغةلأ!يضملهبل،الخمعص

."صلتسيحا

-ص!،.ص.هءكل

التيالشريغةانهؤاقولهاناريدوما17

تقدزلاسنةوئلاثينأربعمئبمائروربعدجاءث

الؤعذفئجغل،القةأثتتةغهذاننففىأن

إلىتستياالق!ميراثكانفإذا418.ئطلأ

17.:رواق4.+:2ب:ا؟

.ه:15رو؟18:5لارج:12

خ.2:23اثرخ13:

:12.7تكرج:16

04.:12قخر17:



4و3غلاطية288

أنقتماللةوليهن،اؤعايكونلافهؤ،ال!ثئريغيما

يؤعد.إبراهيتمعلىيابياث

الشريعةغاية

يناضيقثإئهاإذا؟،الثمريغةافيماذا9

جعلائذيالن!ليجىتأنإلىالمعاصيأجل

وسيط،تدعلهالملايكةأغلنثها.الؤعذتهألتة

واقة.واحمينأكترتفترضنوالؤسيط.

واحذ".

كا!الئإ؟وعودالمث!ريغةتخالففقل21

لكان،تحييأنقابزةشتريغةاللهأعطىفقو

اليهتاقيوليهن23بالمثمريقيما.تيمحفاالتبرير

حثى،الخطيئإسملطالقتحت5شيكلحتس!

المسغص.بتسوغيمايهملإالؤعذالمؤجمنونتناك

محبوشنكنا،الإيمالط2يجيأنفقبل23

الإإيمانينك!ئ!فأنإلىالمثمريعيمايحراس!ة

نأإلىلنامؤد!لاكاتتفال!ث!ريغة24المنتطر.

جاءفلما25.يمالإبالإتتترزحئىالتسيغتجية

المؤدلب.حراس!هينتحرزنا،الإيمان

ء،ولكلن26
بالمسيحبالإيمالبالقهابنالمكلكمنتم

القسيحفيجميعاتعفدتيملأنكم27،ت!وغ

تهوببتينالآنفرنولا28،القح!يغفقيستم

زجلتين،وحرعبل!بين،يهوديوغير

مئلتديمصهرديقليدإلىالرصوليعود!الملاثبهة:91

،يبطا!ارالذىالرجلأما.(ح7:53)اعاسطفانس

.فهوموس

.6:4تثق؟واحدواذ:02

.4:13روق:92

العمريحذدالوالديحعلاليونافيالشرعكان:402

عبيدهموالوكلاءالأوصياه.بالغاابنهفيهيعتبرالذي

وأدبه.الولدتربيةعنصؤولون

.تسوغالقسبحصفيواحاكللكمفأنئم،وآمرأ؟

إبراهينمتسل،إذا،نتمفأيلمتسيحصكضتمفإذا92

الؤعلإ".حصسبئالميراثولكم

القهأبناءنحن

فرنلاالوارلثإنفأ!و3كلامياتاخ!!ا

صاجبأةلهمغ،قاصراداتمماالعبدوبينبيته

!ور

الأوضياءحكمصفيتبقىلكته2.كلهالمالي

ممه.ابوةخاذكلاانذيالؤقمبإلمطوالوكلاء

ماصرين،كنافحين:حائناكان!وهكذا3

تتمفلفا4الأوثييما".الكول!يموىأغبياكنا

وعالفن،لآمرأ؟قولوداأبتهاللةأرشتل،الرمان

فيفمائذينليفتلإقي5،الث!ريغهحكمصفي

التإ.ابناتتحنتصيرحتى،الممئربغةحكمص

أبي!روحأرسملأنههؤأبنا،وةأنكمعلىوالذليل6

أنتقما7!".أبييا،"ألب:هايفاقلوبناإلى

فأنتآبناكنتوإذا،آبنتل،كباالآنتعد

."اللهبفضلوارث

الغلاطيينعلىب!لسقلق

غبيذاكنتم،اللةتجهلونكتموحين

،الآنأئا9!.آلقةبالحقيقةهي!الآيقبما،

فكي!،ألقهعربممبل،اللهغرفتمبعدما

تجلالإناننتعبدخفيةقوى:الأوليةالكونلقوى3:

؟4:9رج.المشحيوعالإيمانبحررهأن

25.،2:8كو

.-8:1517روق5-7:

ابا.:ارايةكلمةالأصلىالص!.أب؟6

.8:15رو؟ح14:36مررخ

.-8:46كوراق؟8
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الضعيفةالأوليهالكونيوىجمبادةإلىتعودون

كنخمكمالهاعبيلأاتعودواأنوتريدونالحقيرة

كل8ءصكل

والفصوكوالشهوزالاتاتمتراعونا0؟!هقبلين

ينعبثاتحبحتأكونأنأخالت"!8والسصنين

أجعيكم.

جمثلي،تصيرواأنالإخوةأيهافاناشإكم12

بل13،إليأسأئمما.جمثلكمصرلثلأئي

أولبشمريممجمندمامريفماكنحفأنيتعرفون

فا،لكميحنةالجمتدلةحاتتيوكاتت14،مرة

كأنيتبلتمونيبل،كرهت!ونيولاأحتقرتموني

ذللثفأين15.يسوعالتسيحعبلى،اللهملاك

لكنتم،الأمرأمكنئو،أنهأشقاأنا؟القرخ

جصرتفقل16إياها.وتعطونيعيوبممقتيعون

وإذا17؟الخقلكمئلحثلأئيلكيمغذؤاالآن

لافغيرتهم،عليكميغارونالآخرونكان

عنيتفص!لوكمأنيريدونفهمفيها.صدن

كاتتإذاالغيرةأحستنما18.عقييميتغاروا

جمنذلادايضا،هذاوتصاقييبما.حسزغن

أتؤجحائذينأبناف!فيا091،!طبينكمحضوري

،يرء

حىاليرلاذ؟وتجع-يثلفياخرىمرةبيم

توأتمىكم02،القسيحس!وزةفيهمتتكؤن

تحئرلتلأنى،لهحتيلأغترالآنجمندحم!مكنت

أمركم.في

ح.3آ":رخ

الكواكب.بعبادةنرنبططقوسأوييوديةاعياد:15

.-2:1623كو؟5؟14روق

.15،21:2؟16تكرخ:22

؟16؟17تكرج؟اللهوعدبفقحل؟23

7-9.:9رو

وسار6هاجزقثل

يكونواأنيريدونائذينأننم،لىقولوأ21

ال!ث!ريغة؟تسضعونأما:المث!ريغةخكمصفي

آبنالب،لإبراهيتمكانالكعال!:قو223

أما023"الحرهينوالآخرالجارييمامقأحاهما

وأماالج!تد،حسبآفولذ-الجاربيماينائذي

.التإ،ؤعل!بفضل!يذالحر؟ميناتذي

المرأتينيهاتينيلأنزمز،-ذيلثوفي24

جتلينهاجرفإحداهما.القهذينتقئلالق

يلابفيسيناءوتجل25،يلغبوبييماتيذسبناة

مم!التيالحاصرةاوزشلبت!تعنيوهاحر،الغرلب

السحماوبةاوزشلبئمأئا026يإ*الفبوبفيوبنوها

؟2كلء!

تقو4:فاليهتالب27،امناوهيفحرة

تها.ؤتذلاالتيالعايرأيتها"إفرحي

%لامعرفتمماائتيأبئهاوتهئلىإهتني

!اليرلأذ؟

التي2أبناينعدداأكثرالمهجوزه2فأبنا

(1.رو!،8لها

يثلالوعل!أبناة،إخوتييا،فأنتم

الج!تل!يخكمصالتولودكانوكما93.إسحق

هيئفكذلث،سالروحبخكمصالتولودتضطهذ

اليهتالص؟يقو3ماذاوليهن:3.!اليوم3الحا

الجارتيماآبنلأن،وآبتهاالجارتة"آطرب:تقولا

يا،إذاتحنفا31!-الحر؟هآبنمغترثلن

؟37ة23متق.الهوديالعالمأورضلبمتمثل!25

34.؟13لو

.ا:،5اضىرخ:27

.21:9بن:92

؟ا.2:اتكرخ03:
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الحر؟.2أبنابل،الجارتة2أبنا،إخوتي

الم!يحيةالحزية

أحرازا.ينكونخرزنافالضسيح5

الغبودبة.نيرإلىتعودواولا،إدافآثئتوا،

فلا،آختتثتمإذا:لكمأقولبولسىفأنا2

لكلاخرىتزةوأشقذ03شيئاالتصيغئفيايهئم

الش!ريغ!بأحكاميعتلأنملرمياثهيختينم!ن

تتبررواأنستطلبونينكم(وائذينكلها.

بالتسيحلهمجمتبماكلتقالعونبال!ث!ريغإ،

علىفتننتطر،نحنأما5النعتيما.غنوتسقطون

قني06ال!"برحصبفدز؟يمالببالإاللةزنائترأنزجاء

شيتا،تنفغغذفةولاالجتانلاتسوغالضسيحص

بالمحبيما:العايلالإيمانتل

فمق،لرامماعلىصتئركمفيكنتم7

هذاكانما8؟الحقطاغهغنوزدكمضايهم

الخميرينقليل9.دعماكمالذيينالإغرأ:

كل،
المبهـفييكمثقةولي001!كلهالعجينيخمر

البلمقةيويعمنكل.آخررأياتقحلواتنأنكم

.كانأ،لا،عقاتةس!ناذتينكم

إلىأدعوكنثتوالإخؤةأيها،"وأنا

.،

اقا،اليومإلىالاضطهاداعافيفيماذا،الجتالإ

أتيت2أالضلببفيائذيالعائقتزوذكان

،لهمتقطعونبينكمالبلبلةيويعونائذين

أعضاءهم،*!

لقكونوااللةدعاكئم،إخؤتيدا،ةأنتم13

.6:هاكورق:".ه

المنالينزعليغكمهناالرصولأن:أعضاءع:12

وثؤهواعنالاتهمفييتادونيتهمفيقولالختانهممارسة

خخةالمحريةهذ؟تجقلوالاوليهنأحرازا،

روضمآخامواتل،الجعتلإثتقوابلإرضاء

فيتكتيلكللهافال!ث!ريغة14يالتح!يما.تعق!ا

تحبمجمثلماقريتأ"اجث:واحدةؤ!ببما

وتأكلونشقصونك!نتمإذاأما15!".تف!تلث

واجاكميفنيلاأنفأئتبهوابعضما،بعضكم

الآخر.

والجسلىالروح

.ولاالروخصفياسلكوا:لكموأتو،16

الخ!تذشهييما17!االخ!د.شتهؤةئشبعوا

ئنايف!الروختشتهي!وما،الروخئنايضى

مماتعقلوايئلأالآخريقايئمينهماكل.الخستذ

،-قماتقوكمالروخكانافإذا8.ئريدون!

ال!ث!ريغة.حكمصفيأنتم

الزنى:ظاهرةف!الح!ل!أعمالطوأماا

والمضحزالأوثانيوجمبادة03والفجوروالاعازة

والاسوالغقسثوالغيرةوالمث!قانوالقداؤة

والغربد"والسسكروالحمما21والتحزل!والجصام

4ء
ينن!فتكم،-بهماالآنوانبهكم.اشتهوما

ترثونلاالأعمالهذ؟تععلوناثذينأن،قبل

لأالئإ.تلكوت

والقزئجالقحبةفهؤصالرلم3ئقرأما22

والأهانةوالصلاحواللطفوالصبروالم!لام

كنتغىشتريغةينومما.والغفالتوالؤداغة23

تموعللمسيحفموائذين(2الأشياء.هذه

وشهؤات.أهواثينفيإمابكلجمتدهمصلبوا

أتم.

4.91:18؟:لا

.-7:4123قرو:17
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نسللثأنفعقيناء،بالروحتحياكنافإذا25

ولايتحاىولانتكبرفلا26،الرو!صطربق

تعضا.تعضناتحسسا

أيخرةوصايا

خطأ،فيأحاكمو!إن،إخؤتييا6

وآنتبةالؤداكيماهسبروحالروحينأنتمفأتيموة

يلتجرئة.أيضماأنتتتقرضنيتلأيتفيلث

أثقايكم،حملفيبعضابحضمكمساجمدوا2

وتن3الضسيحء.بشربغةالعقلتتممونوبهذا

خدغعىء،لاالحقيقةفيوهؤشي:،9نهأطق

عتلإ،علىنفستهواحدكلنثجاسحسث4.تف!ه

،غيرةغيقهبمالاهؤغمقةيصاأيخازةفيكون

وتن6.جمقةتحيلأنواحل!كلعللأنه

جميعنيمعل!هفيشارك،اقيكلاميتعلم

خيرايإ.

ئستهرالأاللةهؤ.أنفستكمتخذعوالا7

فتن8:تحم!ذهفإتاةالإنسانتززغهوما،به

وقن،القسادالخ!تل!ينحضذالخستدفيرزغ

الأبد"ية.ةالحياصالروحعنخصلأالر،جصفيررع

تتراخىلاكنافإن،الخيركقلفيتيا"يولا9

لناداتثوما01أوايإ.فيالخصادجاء

.7!8هو؟22:8أم؟4:8أىق:607

العالمبنظمرومةاعزفث:الاضطهاد!نالتهرب:12

فاالمختونينغيرالميحيرنأما.المختونفحتالوردي

صكل".ركل
،الناسصجميعإلىفلنحس!ن،الفرص!ة

الإيمالز.فيإحمصتناوخصوصا

الخاتمة

-ء.ء،

لكماخالهاالتيالحرودتاكبرماأنظروا"

يظاهرالتفاخزيريدونائذينقو!ء12.بتدى

وما،الجتانعقيكئمتفرضونائذينهمالخستل!

شبيلفيالاضطها؟"ينالتهربإلاغاتتهم

يمايىسونائذينالأن3،التسيحصضليب

بأحكايميعملونلاأنف!ئغهثمالجتان

ليفاخررواتختينواأنئريدود!ولكنغ،المثريغيما

زبنايضليبإلأافاخرفقنأناأئا014بجستلإكم

بالئستيماقصلوبمالعاتمصازبه.صالمسيحتسوغ

ص.العالمإلىيالئسئةتصلوئاأناوصرث،إلي

به!،الإنسانينقععدمهولاالحتانفلا15

والئلائم16.تجديذةخليقةيكونأنتنقغةائذي

وعلى،ال!ئبيلهذاتسلكونائذبنعلىوالرحمة

الفإ.إسرائبلى

أحيئلأقط،الآنتعذأحذئرجمجنيفلا17

مغولتكن18.يسوعس!مات"جس!ديفي

توغزئنايعنة،الإخوة%لها،زوجكم

آمين..صلقسيحا

الحماية.بهذهنععوا

احتملهاالقوالاضطهادالعذابآثارأوسات:17

الميح.أجلمنالرسول



الزسولبولمب!القذيسرسالة

افشسكنيسةإلى

مةالمقلى

وأطالطءوكلهاالخليقةلتوحيداللهتدبيرأفسسكنيسةإلىرسالتبمافيبولسيوضح

ومشيئته.اللهتدبيرمجسبيتمإنماشيءفكل.المسيحبرثاسة،الوقتيحينعندما،الأرض

بهااللهاختارالتيالطريقةعلىفيتكم،الوحدةهذهعنبولسيتحدثالأولالقسمفني

الروحيدعلىالعظيموعدهاللهحفظكيف،المسيحيسوعبابنهخطاياهملهمكفركيف،شعبه

اتحادأبالمسيحمتحدينفيهايكونونمقدسةسيرةإلىالمؤمنينبولسيدعوالثافيالق!مموفي.الفدس

حقيقئا.

والمسيخجسدهيفالكنيسة:المسيحفيالمؤمنينوحدةليبئيناستعاراثعدةبولس-يستعمل

الرسالهكاسهويبلغ.زوجهاوالمس!حامرأةهيأو،الأساسىججرهاوالمسححبناءهىأو،رأسها

يرىوهو.وشعرأغناءكلامهفيتدفق،بالمسيحاللهبنعمةالئفكيريثيرهحينالتعب!ير،فيالبيانذروة

وقداسته.ونعمتهوكفرانهوتضحيتهالمسيحمحبةخلالمنشيءكل

الرسمالةمف!مون

ا-2(:)1.مقدمة.أ

21(!3إلى3:)1.والكنيسةالمسيح20

؟2(!6إلىا؟)4.الم!سيحقالجدبدةالحياة30

21--24(:)6.هـخاتمة4

نحبة

تسوغالتسيحصزسولي،بولس!ينا

نياتذينالمايسينالإخو؟إلىالتإ،بتشيئ!

.تسوغالتسيحصفيالمؤينينأفح!سنء،

بمضفيالكلمةعذه!بدلأ.أفصفي:101

أفسىنيطويلأبولىأقام.الم!وطات

الرل!وينأبيناالتإينوالئلامالنعقةعقيكم2

ص.التسيحتسوغ

المسيحفيووحيةبركات

بازكأ،القسيحصتسوغزبناأبواللةتبازك3

18:91-21،91:ا-45.اعرج
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الس!ماواقي،فيروجيةبزكةكلالقسيحصفي

جمنذةينكونءالعاتمإنثحاءقبلفييمافآختازنا4

بسابتيوقضى5،القحثةفيتوميلاياي!ين

آرتضىماعلىصالمسيحييسوغتتبثاناأنتدبيره

بهاأنقتماتتيالضجيذ؟يعتي!يخمد6وشاء،

العداةفييمالنافكان7.الخبيبآبيهفيعقينا

يخنىجمقدايىعلىالخطابا،غفرانأييذيإ،

ينفيهامابكلعليناأفاضهااثتي8يعقي!!

الئيقشيثجهس!رتنافكشت!9وتهيمء،جكفة

التدبيرأممب01يخقق!ا،أننفسي!فيأرتضى

فيفيجمع،الأزينةتكثملجمندمايتممهاتذي

الأرضيى.وفيالص!ماوابفيشيءكلالتسيحص

ائذيوهؤ،تدبير؟بسايتياللةقضىوفي!11

نأ،ت!ثي!حةترضىماعلىشي!كلتفغل

جغلوااتذينتحنبمجد؟،ينستبحع!زلا-

وفيه13.التسيحصفيالزمالبصقديمينرجماءهم

يأ،الحقكلاآستمعتمحينأيفما،أنتم

بالروجخ!متم،وآمنتم،خلاصكميشارة

نأإلى،ميرايناغربونوهؤ؟أ،التوعو؟الفاس

.بقجلإهيلتسبيحسخاصتهاللةتفتدقي

بولسصلاه

بالرب"بإيمايكمصتمعتإنما،لذيلث15

المايسين،الإخؤ؟يخميعصوبقحبيكمتسوتج

لأجيكمآئمطاعبلااللةأشكرأخذثحتىا6

ربناإت!منوأط!ب17ضلواقيفيواذكركم

.14ضاكوق:7

.اح7:ارو:القديين:18

ح.13برج:بمينهإلى:25

.خ16:أكورش!:21

لكمتقستأن،القجيل!-الآلب،صالمسيحتسوغ

خقلتعرفىةغنةلكميكث!ي!جكتةزوخ

إلىيدركوافلويكمتصاثرئنيروأن18،المعرتة

لكمتجغقهاقجل!كنوليوأفيدعاكم3زجماأ!ما

9فايقبماعظيم!!؟وأي91"المذيسينبينميرائا

اللهقدزةوهيئالمؤمنينتحنلأجيناتعقل

أتامةحينالحسيحصفيأظقر!ااتي02الخثارة

فيتميي!!إلىوأجلس!ةالأمواببيزين،

وتوةرسئلطالؤيىثاست!كلفون21،السمماواب

هذافيلا،يتمىآسمكلوتونوسي!اد؟،

أيضاء،الآئالاهرفيبل،فقطالاهر

هـنوزتغةقذئئإءتحتآ2!ثىكلوجغل22

ءكل--!

تجستدههيئالتي23يلكنيسيمازاسئا2شىكل

كلفي2شيكلتملأاتذيوهؤ،ويلوة

ثىدء.

يرلأيكمأموائاكشممضىوفيما2

هذاشيرةفيهاتسيرونكنتمائتي2وخطاياكم

فيالمئ!رير؟القؤابيرئيسيخاصعيىء،العاتم

الآنتتحكئمائذي.الرلمحسأيالقضاء،

هوسهـينكلنانحنوكنا033التإعلىبالشمردين

ركباي!تابعينج!لإناشمهوابفينعيشى

الغضبهأبناءبطبيغيناكناولذيلث،واهواءة

ونايتيزحتي!بواميعصاللةولكين04الب!ثتركسائر

أمواتاكنابعدماالقسيحءمغأحيانا5لناقحتيما

.8:7مزرج:ثدميهتحت:22

كئإ.الذسلأهالذيأو:شيء.كليملأالذى:23

.اح9؟أكوق

.18:ارورج:()الإلهيالغضب!203
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لق6الخلاص!،يلتمالت!فبيعف!يرلأينا.

فيوأجق!تناهغةأقاقناتسوغالقسيح-

يخنىالآتتيماالأجياليفيليظهر7،الب!مماواب

التسيحفيلناأبداهاائتيأقهالرفيالفائقةيعضييما

فا.بالإيمالزالخلاص!يلتم-اللهفبنعمه8.تمصوغ

فييمافضلولا9،اللهينهئةهوبلينكمص،هذا

نحن01.ئفاخيرأنلأحل!تحقحثىيلأعمالي

يلأعمالىتسوغالقسيحصفيخيقنا،التإخليقة

فيها.يتسفلثتبلمنلنااللةأغذهاائتيا!ايخ!

المسيحفيالوحلىة

في-تهودغيزكانواائذينأتم"فآذكروا

أهلأنفضهمتعتبروناثذيقاليهودأن،أصييم

قعتبزوبمملاالخستل!فيالأيدكمابمعلالجتالإ

فيماكنتمأنكموآذكروأ12الجتالإ.أهلين

زجميةغنتعيدين!القسيحء"دود!ينضضى

رجاءلا،ووعلإ؟ألت!عهو؟غنباءض،اشراثيل

قني،الآنأما13.صالعاتمهذافيإلةولالكم

تعذماصالمسيحيذمصيبينقرصحرئمتسوغصالتسيح

جغلسلائنا،هؤ"افالتسيح.تعيدينكنئم

الحاجز،وهدمواحداش!عحااليهودوكيراليهود

وألغى،الغداؤةأي!ا،بيتهحاتفمحلاثذي

وؤصاياهابأحكايهاموسىثتر-يغةبختلإ؟

تعذما،الخماعتيزهاتينيينشتخص!فييتخفق

كنتموماجهوداكنتمماأى.المسيحادونمنء12

المسغءتتظرون

.ااآرج.والوشيرنال!ودايبي!ما:6؟

.57:91ا!ر،ق:17

هوالذىالأساسعل:والأنبياهالرملأماسعلى:02

!:الأولىالك!نبسةقالأنياءإلىبالنسبةوالأنجياء.الرصل

،09؟11:27،13:1،15:32،21أعرج

نورد؟ااواحداإنساناتينهما،اللامأحل

فقضى،بضيبهاقيوتينتيتفما!ويضيغ16

17!ا؟.واحداج!تاوجغتهماالعداوعل

بعيدين،كنئمائذينأنئئمبالسثلامصوتشركم

لأنا8،هقريبيننواكااثذينلمم!لامصبابحشركما

الروجفيالآبإلىالوصوليستبيل"جميعابهلنا

.الواحدآ

تل،ضيوفاأوغرباةاليو،صتعذأنئم!ا

تيبأهلوينواحدةزجم!ةالمأيسينمغأنتم

والأنبيا-4،الرسئلأساسعلئنيئم02التإ،

21،لأد"،نف!هتسوعالقسيحهؤالزاوت!وححر

4ء

،!لاليكونوينموكلهء2الينايتماستلثيه

مقافئتيونأيفحاأنئمربه22الرب"،فيمقاسئا

ص.الروحفيلتهتسكنالتصيروا

الهودلفيربولسرسمالة

تسوغصالمسيحسحجينبولسأنالذيلث3

ولا4.-22تهوبغيرفمائذينأيها،ستبييكمي

ينلياللهوقتهااتتيبالنعئهس!معتمأنكمبا

يؤخيى"تدبيرهصيرليك!ئ!كيص3،أجيكم

لاوبإمكأيكم4.تبلينبإيجازلكمكتب!تكما

هص.ء!لم

سيرافقمكيصتعرفواانذيلثترأتمإذا

لأخداللةكحثقهماالذيالس!رهذا5،أالقسيحص

3:ه.أف

بناء.كل:أو.كلهالبناه:21

حرلئا:يهود!غر...قغيولاالجملةنبدأ:301

ويقابلهموثنىأهلمنالميحيينعنيتحدث.الوثيون

جهودى.أصلمنبالمديجين

هذهتعقحيث1-15:ارج:ندبيرهسر3:

الأظي.اللهكطط:العبارة
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فيالآنك!ثتقهالماصمئةالغصويىفيالبثرين

كيرأنوهؤ6،المذيسينوأنبيايهيرس!ل!صالروح

فيالتهو؟2ش!ركاتسرغالقسيحصفيفماليهوب

تصضبولهموا-بىتجملإفيوأعضاءالت!ميراث

اتتي7البشاز؟بقضلاللهوغذةائذيالؤعدفي

يمعلليوقتهاائتيبالنعمةلهاخمادمااللهتجعلني

اللةأعطافيجميغاالئؤمنينأصغرأنا-8،فدرتإ

ينصالمسيحفيبماالتهوبغيرلأب!ئمرالنعفةهذ؟

تدبيرالتاسيحميعصو"ب!ن9،لهخدلايخى

فيالنصويىطواكهكتوئاتميائذيالس!رذيلث

الآنيلكنيستيماليكون01شىء.كلخايقالت!

العاتمفيوالسصلطيماولالرئاسئيماأهل-إطلاعقضل

خققةاتذيالأزليالئدبيرتجآهذاوكان11

تكونبهفبإيماينا12.تسوغالضيحر"بنافياقه

مطتثئين.الت!إلىالتقرممبعلىالجراةتنا

ص.
يناعايخيمامماقتياسوالاأنإتيكمفاطلصب13

لكم.تجذقهي،لأجيكمال!مدائلإ

بولسصلاة

قينة5!،للآدبساجذاركبىأحنىلهذا"

إتي!وأتؤس!ل16،والأرضيى9المئمافيابو؟كل

الإنسانتجدهكنىجمقدايىعلىبروجهيقزقيأن

قلوبك!مفيالمسميح!تسكنوأن17،فيكمالباطن

فيورستختمتأصلتمإذاحئى،بالإيماني

تدركواأنثيءكلفيأمكنكم18،*المح!ة

والالوذالقرض!هؤماالمذيسينصجميعمغ

،.اح6:اكورخةواللطةالرثاعة:01

اللهتدبيرسرفيزلاما.امح!لتماجملة:17

91(ءآ)رجالسحمحبةأبضاهرالذكيا(أ3-)آ

اتتيالقسيحصتحثةوتعر!ا91،والفمقوالعفو

ينألتإفيمابكلفتمتيثوا،قعرتةكلتفوق

ء.يل

أكثريفعلأنفيناالعايقيمابقوييماالقاديىدت!02

فيالمجاته21،تتصورةأوتطثبهجمفااجا

جميعمدى-علىتسوغصالمسيحوفيالكنيتي

آمين..والايرهورالأجيالي

الوصةإلىالدصة

فيالسجينأئا،إتيكمفأطفسث4

ائتييالدعؤهتليقجميشتةتعيشواأنالرل!،

فتوأصعيننكونو!وأن22إتيها،اللةدعاكئم

تعضاتعضكمفأحتملوا.وضبوربنولالفا-ء

ؤحذ؟علىالمحاقط!فيوأجتهدوا3بتحيإ،

واحدتجستافأنتم04اللاميرباطسالروح

زجا8إلىاللهجمثقماءذعاكئمواحا،لروخ

واجاوإيمانراحازب!ولكم5واحلإ.

يلجميعأل!واحدوإته6واحدةوتعموبية

جميغا.فييموهؤجميغافييمتعقل،وقوقغ

مماجمقدارعلىالنعئةيننصيبهيئاواحدلكل7

تقو4:فاليهتالب8،المسيحلهوقت

الغلا2إلىضيذ!جمتذما

كثيرينأسرىأخذ

عطايا!إ.البش!روأعطى

تركأنهسوى"ضيذإابقول!التقصودوما9

ائذىوهذا001!الأرضيىأعماقيأعقتيإلىأؤلأ

.68:91مزرح:408

أح!قإلى:بديلةنرحمة.الأرضاعماقأدمق؟9

.الأرضأىالأداق
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ال!ئماوابفئنماإلىضجذاتذيتفسئةهؤنرك

أعطىاتذي"وهؤشي!،كلليملاكلها

أنجياةوتعضفمزسلايكونواأنتعضفم

ومقلمن.رعاةوتعقمفممبمثترينوتعضهم

فييلخدئ!المذتسينالإنجوةئقيىوبذلك12

مهصهء

كلنانصملالطإلى13،صالمسيحجستدبنا-ستبيل

الإنسالزإلى،التإآبؤوقعرقيماالإيمالبوحد؟إلى

تبقىفلاا4،القسيحصقاقيماءيلإلى،الكايل

بهموتميلالضذاهبأموابختتقادفهمأطفالأ

بالحيلةوتقودوتهمالئاسفتخدعهمريحكل

فتنموالضحسيمافيالخقئعينتلا5،الضلاليإلى

أص!:الزهؤائذيالتسيحستحوشي!كلفي

بقضلوتلتجمكلهاتجستايتمامتأفييما16

اذاحئى،يحاتجييماتقوئمائتيالقفاجملصجميع

ئهلمكلص

كلهالخستدنما،يهالخا!نيعقل!جزكلقاتم

.يالمحبيما!بنيانهوتكاقل

المسيحث!الجلىيلىةالحباة

تسيروالاأنالرب*فيوأشقالكمفأقو173

باقي،ئفكرونائذينالؤثنيينسييرةالآنتعذ

وقساؤ؟وتجهيهمبصائرهمطلامصلافيوهثم18

كلفقدوافلفا91التإ.خيا؟عن2غربافلوب!م

كل!"فيفآنغتسوا،الفجورإلىأستسقمواجسى

تقلمئمهكذأقماأئمأما02.تشتعونولايستي

وتلقيتمبهستيعتمكنئمإذا21،التحميحهؤمما

28.ة12أكورق:16

26-27.ةأتكق:24

16-؟8زكرج:25

ال!بعبنيةالترجمةحب4:5شإلىتلميح:26

القدجمة.البونانية

وه

فآتزصا23.ي!وغفياتتييلحقيقةمطابفاتعليفا

ائذىصالقديمالإنسالببترفيآ!ةد!سييرتكئم

زو!اوتجادوا23،الخادغةالعث!هوالثأفستذثة

!!4ائذيالخدقيالإنسانوآلتسوا24،وغقلأ

..الخق"وقداستيماالبرفيصورزتيعلىاللة

كلولتتكم،الكذدبغنآمتيعوالذلك"2

كلألأنناقريبهمغالصدقيكلاتمينكمواحد

لاغمحبتموإذا26".لتعضيتعضناأعضاء،

*.غضبكمعلىال!ثممس!تغرلبولاتخطئوا

يرنكانتن28مكائا.إبليسىئعطوالا27

وتعقلشطأذعقيإتل،الترتإغنففتمتيعه

ئبأغذهعلىقادزاييكونبتدييماالخير

ينشركيضةتخرفيلا92.المحتاجين

جمنذيلئنيانيصايخ!كيضيماكلتل،أفىاهكم

التإءزوقيئحزنوالا03.ال!تتامعينوئفيذالحاتجة

المداد.صلتومخيمئمبهائذيالفاوصى

وصياحوغضسبرونقتةجفدكليننخلصوأ93

4ء

ولتكن32الشرور،ينذيلثإلىوماوشتيتبما

بهفا!ققزغايرازحيماملاطفال!عضيبعضكم

.القسيحص،فيلكمالله

النووفيالحياة

،أحتاء،كأبنابالتإفآقتدوا

أخبنا8اتذيصالمسيحييرةالقحبةفي

وسييروا2

وضحى

15.ت63اشقة35

12-14.؟6متق32:

48-:همت؟91:2لاق:501

:المخطوطاتبعضني.أحبنا.92:18خرق:2

أخبهم.
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الراثخة.طيبةلت!ودبيخةقربائاأجيناينبتفحيه

تليئفلاأنواجمهاعلىوالفجوروالم!ئقالرنىأماتم

ولاستفاهةلا4.أسمائهادكرحئىبالمايسين

تل،بكمتليقلافهذا،قزكولاستخافة

الرانيأنتعقمونفأنتم5.اقييخمل!التسبيح

يرالثلا،اوثالإعابذوهؤ،والفاحروالفاسيق

والته.القسيحصقلكوبفيته

لأن،الباطلبالكلامأحديخذغيهملا6

التعصتيما.أتناءعلىاقيغضصتيستبذيلث

كنئمبالأمصيى8شئركاءةلهمتكيونوافلا7

سييرةقسيروا.الرل!في8نولىالبوتموأنتم،طلاقا

!سس--.فىكلص"

كلفييكونالنويىهفثتر9النور!،ابناء

يرضىماافتعلموا0.وخقوتقوى.صلاح

الطلايمأعماليفيئشاكوا؟اولاالر!،

تعتلوتهقما012يمشيفوهاأنالأولىتل،الباطت!

كلوليهن13.!كر؟ينحئىتخخلالجفتةفي

فهؤظهرما"اوكل،الئويىفيطقرآنكث!ما

تيل:ولذيلثئوز.

الناثئمهئهاأإضهض!لا

الأموابتينيينوئثم

لاالقسيغلكئضية

العقلادصييرةتسيرونكيصجئدافآنتبهوا15

الفرضةوآغتيموا16الحلآ-،سييرةلا

رو،،ءص

افلا7كلها.شرالائاتمهذ؟لأن،ال!ايخة

الرب".تشيئةهيئماآفقمواتل،حمقىتكونوا

يعونالذين:النورأبناء-06:9.3اشق:نور:8

به.ويرتبطونالورإلى

الروا!لمخطوطاتا:9

22.:هكلق

الخلاعة،قفيها،يالخفر؟تسكرواالا8

القزاميريكلاموتحذثوا99بالزوح!آمتيئواتل

ومتبحوازئلوآ.الروجئيماوالأناضيدوالئصابيحص

الةوآحمدوا02قلويكم!أعماقيينيلرل!

زثنابآسمص،!ئيءكلعلىدائفاخمذاالآلت

.صالمسيحتسوغ

وأزواجهنالشاء

بمخافيمالتعضيبعضعكملتخضغ21

لأزواجكنآخضعن،2التساأيتها022القسيحص

المرأ؟راس!الرجللأن2كا،يلرئتتخفغنكما

?!:

مخلص!وهؤ،الكنيحتيمارام!القسيغانكحا

الكنيستةتخضغوكما21.تجحتاةوهيئالكنيمتيما

كلفيلأزواجهن2النسانلتخغعصيلمسيح-،

شيث.

ء،كلصء.؟"كل
اختيثلمايساءكماجبوا،الرجالايها25

أجيها،ينيتفسييماوضمحىالكنيتةالقيح

الاغيسالي،9يماوئطهرهالئقذضها26

كنيحتةتفي!إلىتزقهاحئى27،ويالكيمة

ص،

اشتةماولاتخعذولاف!يهاغيمتلاضجيدة

وكذيلث28فيها.غضتلامقاستهتل،ذيلث

002،

يثلمايساةهميجبواانالرجالعلىيج!

صء5ء.هص،لم

اخبامراتااخبتن.اجسادهميحبون

يغذييماتل،تجحتدةببيفىأحدينفا92.تف!ته

وتحن03.بالكني!ئؤآعيناءآلتسبحصيهويعتني

الرجلتئركداولذللث031صالمسيحج!متدأعضالم

تدبم.م!بحيئشد:الناثمأيهااضى:،1

ا-3.:33مزق:91

.ه:3قي26:ق
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،ء،-+رولم6
تجدتذاالاثنانيفتصيربامراي!ويتجاوامهاباه

يربهوأعني،غظيمالرهذا1832.وأحذا

ينكبمواحل!كلفلئجب033والكنيسئهالقسيحص

المرأةوبتحترمص،تفستهيجمبمئقماأمرأته

روتجها.

بناءوالأءالآبا

فيوالديكماطيعراالأبناة،أيها6

أباك2"أكرثم.الضوالبعينفهذا،الرب"8

كلص45ء

وهؤ:ؤعديهاترتبطؤصيؤاولاتللث،((وائك

الأرضيىءأ.فيأئامذوتطوكخيرا3"يتناك

غقستتئيروالا،الآباةأيهاوأنتم

الرل!وصاياحستمترولوهمتل،أبنائكم

وتأديبيما.

والعبيدالأسباد

!+.

هذ؟فيأسياحمماطيعواالعبيذ،ايها05

تطيعونكماتميوقلسبمورهئبمابخوفيالانيا

يرضىكقنالغينيبجدئيمالا6،القسيغ

يلتسيحكعبيل!فلوبكمبكلتل،الئاش

لفميخدميهمولتكن7.اللهبتشيثةتععلون

الئاش،لاالرلثخلإمونكأنكمصادقة

أكبذا،إنسالؤكلئكايخىالردبأنعايمين8

الضايخيما.أعماييماعلى،خراأمكان

عبيايهمعايلوا،الادةأبهاوأنئم9

نأعايمينالتهديذ،وتجنب!واتفتهاالمعاققة

2.24:-ك31:

بعضدالعبارةهذهتردلا.الربفي:601

.المخطوطات

.5:16تث:02:12خر:2-3

117ة01تثق9:

يحال!لأوأئةالماءفيس!دكمهؤس!ذهم

.أحذا!

-الروبهماالجهاد

فد-رتيماوفيالرلتفيتقوواأقوذويختافا.

يتقدرواالكايلاللهصبسلاحتستفحوا".الغظيميما

نحارفيلافنحنا02إبليسىمكايدتقاومواأن

الرئاسئيماأصحاص!بل،ودملحمينأعدا!

?ء

عاليم،صالعالمهذاعلىوالسياد؟والسلطالب

السثماوده.الأجواءفيير؟الع!زصوالأرواحالطلامء

نألتقدروأالكايلالت!سيلاخآحيلوالذللث13

كلتممتمتعذماتثئنواوأنال!ث!ريومصفيتقاوموا

لابسيق،بالخقمتمنطفينإدأفأثبتوا14شي!.

فيبالحصاست!منتيلين4.01الاستقاقيمابزع

ئرطيمانالإواحيلوا6!0السئلامء!داز؟اعلال!

جمبتيتطمئواأنتقدرونبهلأن،وذتيكلفما

خوذةوآلتسوا17.المشتيقةالمثمريرءسيهامس

ص-

كلائمفؤالذممطصالروحستيصوتقلدواالخلاصيى

مبتهلينءالروحفيؤذتيكلأضلوا8.الد!

يخميعالا!عاهعلىوواطبوالذيتوتنبهوا

إذاحئى،أيضاأنا9؟ولطالمايسينالإخؤ؟

بهاعلنماأدتهمتخنييلكلامصقيفتدت

الفقيآستفيرهاأناائتى02اليشاز؟سيربخرأ؟

يهاالفنادا؟علىالحرأةليوآسألوا.بالشلاسيل

عقي.تجثكما

.17؟11:5،95اشق:14

.7:!2اشق:15

؟6:13مت.حيئ!خمىوكأنهالثرهرالثرير:16

.17:15ير

.94:2رج؟9:17!اشق:17
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ختاميةتحيات

غنفسئخبركم،وأعمالىأحواليأئا

ومعاوفيالخبيثأخىييخيكسى!كلههذا

إتيكمأرستلتة22الرل!.يخدئيمافيالأمين

تلوتكم.ويعزقيأحوايناعلىليطيعكمخصوصا

02:(ءأع21:نبخبكس:رخ

ينيلإخو؟الإيمال!مغوالقحبةوالسلائم23

ولتكن"2.الضسيحصقسوغالرل!ومنالآلبأدت!

تسوغربنائحبونائذينجيمصمغالئعقة

تزو4.لاحباالقسيغ



الزسولبولسالقذيص!رسالة

فيلبيكنيسةإلى

مةلمقكا

مدينةفيكشيسةأولبول!فيهاأئشأ،الرومانيةمكد:نيةولايةفيمدينةفيلبيكانت

عمالمعارضةفيهأظقتهوقتفي،السجنفيوهوحمعبهافيلبيكنيسةالىهذهورسالته.أوروبية

والثقةبالفر!تمتازالرسالةفهذه،ذلكومع.كاذبةتعاليممناكنيسةفيشاعماوأحزنهلهالسوء

المسيح.بيسوعالعميقبولسبإيمانإلاتفسيرهمايمكنلاالقذين

الحاجةأشذفيكانماليةمعونةالكنيسةمنتلقىبولسأنالرسالةلكتابةالأول2الداكان

والاطمئنانالثقةإلىويدعوهمليشجعهمالفرص!ةهذهواغتغمعونتهمعلىبشكرهمأنفأراد،لها

لأنتواضعهفيبالمسغيقتدواأنوليناشدهم،نفسههوويواجههايواجهوضهاائتىالمتاعبرخم

حصلوااللهمننعمةهيالمسيحفيحياتهموأن،والوفاقالوحدةعلللحفاظوسيلةخيرالتواضع

الكلدية.الشريعةلتقاليدبالخضوعلا،بالإيمانعليها

وهي.المسيحيةالحياةوفيبالمع!يحالإيمانفيوالئباتوالثقةالفرحعنوانهيالريالةهذه

فيلبي.لكنيسةالعميقةبولسمحبةعنأيضاتعرب

الرسالةمف!مون

1(ا-أ:)1.مقدمه.ا

12-26(:)1.الخاصةبولسأحرال2.

18(:2إلى27:)1.المسيحفيالحياة30

91-03!:21.وابفروديتىتيموثاوسبخصوصبولسفييهما.4

(4:9إلىأة)3.الداخلفيوالأخطارالخارجفيالأعداءمنفيلبيكنيسةتحذير.!

.أ-02(:)4.لهمعونتهاعلىفيلبيكنيسةيشكر6.بولس

21-23(:)7.4.خاتمة

وإلى،يوغالتسيحءفيائذبن"،فيلبيتحية

والسئلامالئعئةعقيكم2.وشمامستييمأساهيهمغبذي،وتيموثاوشبولنينا

التسيحس.تسوغربناوينأبينااقيينفيالمايسينالإخؤهصجميعإلى،التسيحءشسوغ

12(.:16)أع.الثانجةالرموبةرحلتهخلالمئصرةالرصولبرلىزمنفيكانت:فيلبي:101

بولىفياترقف15(.:)4مكدونيةفيهامةروماية
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وحملىصلاة

لكمودغوت4ذكرتكمكثماإلهيأحقا3

ليلمسصاكيكم5ضلوا!اصجميعفييقرخجميعا

فأنا06،الآنإلىيومأوليينالإنجيليخدقهفي

فيستسيرصايحاعقلأنيكمبذاائذيبأنواثق

نأالخقوين07،يسوغالمس!حصبومإلىإتمايه

دايمافأنتم،جميغانحؤكمالشعوزقذاأشعر

ستوا:ءفي،اتييعق!فيشئركائيكثكم،قلبيفي

وتأببدها.البشاز؟غنيالافاعصفيأو"السجني

خنانجميغاإتيكتمأجنكئمتشقذوالله8

:هذ؟هيئلأجيكئيموضلاني9.تسوغالقسبحص

والقهمص،القعرف!فيعمقاتح!تكمتزدادأن

ثوتملاأتمياءوتصيرواالأفضلفتختاروا"1

ثمرين"ئمتلثين،القسيحصيومصفيعقيكم

.وخمدهالت!يتجد،التسيحصبتسوغالبز

المسبحهيالحيا

ماأنتعرفواأن،الأخؤةأيها،واريا

نإحثى13اليشار؟انيشماليعلىساعذلىتجرى

خبرةذاغصالمسيحأجلينالسشنفيوجودي

وإن11،*كلهـاالأمايهنييروسايهمصالحادارفي

شودي،الرئثفيشحغتفمالمخؤ؟أكثز

دودبينأدتإءبكيقيماالتبشيرعلىجرأةفآزدادوا

أ.خوفي

بالقيحئتي!زتعقحهمأنفيشتنولا+

ييةغنيهيبثتروتعضهم،ومناق!تةحستدغن

ناعايىفين،القحبةتدتغهمهوصد16.صايخ!

..ا13-ه:016أعرج:5

.8ةاكورا؟01آق:6

.13آرج.سجنأيفينجهلمخن.الجنفي7:

وأولئك17اليشاز؟.غنيلذفاع-أتاتنىاللة

عنيالقسيحءيبث!رونفلاالتحزل!يدفعهم

وأناقتاجمبيتزيدونيذلثنفمأحاسيبين،ضدق

السسجن"في

بالمسيحالتبشيردام!ما،هضنيماولكن18

وااخلاص!عنكانشوا:،حاليكلفيتيم

وخصوصا،تس!رنرهذاتل+إخلاصيغيرغن

بقضلخلاصىعلىتعقلأنهأعر!تلأفي

فكل031صالمسيحيسوعروحصومعونيماصلواتكم

أكونتل،أبذاأخزىلاأنوأرجوةأتمناةما

يهيانيبك!لالتهلفيجريئاحيؤكلوفيالآن

فالحياة012ئتفىأوجمشثستوا:،القسيحصيقجل!

إذاأما22.يىبحوالتولث،التسيغهيئجمندي

ماأعرلتفلا،بعقلءمثمرأ!مبحياتيكنت

نأفيأركث:أئرئنبينخيرهفيوأنا23أختاز

هؤوهذا،القسيح-مغلأكونالحباةهذهأترك

ضمرورةأش!ابينكمبقاثيوليهن24،الأفضمل

جمبعابينكمسابقىبأنيثقةولي25.لكم

الإيمالإ،فيوقرجكمتقاجمكملأجل

تخراثانتةقرةتينكمحضورييهمفتز26

تسوغهصلتسيحبا

فيسيرتكمتكونأنهؤالآنيهمفا27

إذألأرى،القسيحصييثاز؟لاثقةالجا؟

ئابتونأنكم،غاثئاكنحثإذاأسمغأو،جثئكم

متبيلفيواحديقلبوتجاهدونواحدءبروح

فيخصومكمتخافوالا28بالبشار؟.الإيمال!

.\:3:1،4اف؟28:03أعق:13

بالكلمة.تالمخطوطاتبمضفي.اللهبكلمة:14
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وعلىقلايههمعلىبرهانفذيكشىب.

أنغتملأنه92التإ،قضلينوهذاخلاضكم

نألأ،التسيحصأجلينلحاثمواأنعليكم

تف!تهالجهادمجاهدين03،بهبالإيمال!تكخفوا

لاأنيالآنوت!تعون،اجاهاةرأيتحوفيالذي

.ءاجاهاةأزال

وعظمنهالمدببحئواضع

وين،ءالمسيحفيعزا!ينكانفإن2

ص،الروحفيمشازكةوين،الضححةفي9قنا

تكونوابأنترحيخممموا2،ورأفةحنالؤوين

ويخكرواحدوتل!بواحد؟وتحبةواحدرأيعلى

والتباهي،التحزممبغنمترهين3واحلإ،

أنفيكيم،علىالآخرينتفضيلفيمتواصعين

تنفغةإلىتل،"ضنقغيكمإلىلأناطرين4

:تسوغالضسيحصيخكرعلىفكونوا5.غيركبم

الئإ،صوز؟فيهؤ

،،تهغنيئةلت!ئساواتةآعتترمما

ذاتهأخقىتل7

ص،"صم!
الغبل!صوزةواتخذ

بالتشترشتبيفاصار

الإنساني!صوورفي.وطهر

الموب،حئىأطاغ،تواضغ8

الصليب.كلالموب

اللةفزضة

16:91-45.أع03:رج

قدبم.م!يحيثيد:ا6-ا20

.ه:3بنق:لهيخمةدتهماوأتهاعتبرتما6:

28.:02مت52:13:53:112اشقة7

الم!.عالم:الأرضنحت:01

و2

آسمء-كل!قآآسفاأعطاة

تسوغلآسمصلتنخييئ.

الع!ماءفيركتةكل

الأرضيى"وتحتالأرضيلك

يساقيكلوتشقذ19

الرب،!ؤالقسيغتسوغأن

.*الآلبلت!تمجيذا

العالمفيأضيئوا

الأجئاة،أيها،حينيكلأطعئمفكا12

فيأطعسحوني-يقاأكثريخيالىفيالآنأطيعوفي

،وقيعذ؟بخوفييخلاصكموآعقلوا،خضوري

رايخبينليخغلكمفيكمتعقلاللهالأن3

إرضايه.علىوقايرربن

ر"صصكل

ولاتذمرغيرينشيءكلوأعتلوا14

عتيكمتوتملأأنمياءتكونواأحئى5،يخصام

فاسيدء،ضال"جيلفيغيبمبلاالت!وأبناء

الكودق،فيكالكوايهمبفييماتضيثون

بويمفيفأفتجرالحيا؟،بكيتهئتمع!كين16

أفقو7.عتثاتعب!تولاستغيتمابأنيالقسيحص

إيمايكيمدبيخ!علىئربائادميشفكت

،جميعا"قعكموأبتقخ!تتقرحت،وخدقته

معي.وآبتهجواأيضساأنئمفأفرحوا

وأبفروديتستيمولاوس

554

إليكمارميلانتسوغالزب2فيوا!جر91

أعردتحئىالعاحلالقريبهفيتيموثاوش

الترجمةحسب45:23اشإلىظمغ:ا.؟-أ

القديمة-اليوتانيةالينية

حسب32:5تثإلىتلميح:فاسدضال:15

القديمة.اليرنايةالبعينيةالزجمة
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يهتميثفةأحذليفا02.تلبيفيطمينأحوأكم

يتفعهتعقلفكلهم!2،بأمركمصابقاأهيماما

يخبرته!رفرنوأنتم22.القسيحصييسوغلا

أبيه.مغالابنفيفةقعيالبعثازةخذتمكي!

.تصيريتتبينجمنذماإتيكمارسيقهانفأرجو23

تعذأيضاأناإتيكيماجيءأنبالرلصيقةللى24

تليل.

،55شء
إتيكمارسيلانالضروريمقورايث25

فيوزفئوئعاوفيأخيابفروديتسى"،

يتقوتمإليأرمتلتموةاثذيهذاالجهاد،

وئتضايقجميغاإتيكمئش!تاقهفهؤ26،بحاتجني

جااتريضاكان27يقزص!يما.شيعتملأنكم

بهترا!تاللهوليهن،الموتعلىأشزدت-ث

خزدؤ.علىخزئاأزداديئلأأيضما،أناولما

حئىإئيكمإرسايهنطاكخلتجغقنيماهذا28

خزفيوقلإليكمالفرخعادرأيئموةإذا

أمثالة،وأبهرموانرخءبكلالزلبفيفأقتلوة9

التسيحيخدئيمافيالتوبءلىأصر!تلأنة.

لي.يخدقيكمينتفمنماييكيلبتف!ييماوخاقئ

اللهيررناكيف

الرل!.قيفآفرحوا،إخؤقيبا،وتعذ3

فقتفسيهـا،بالأشياءإتيكماليهتابةتزجمحنيلا

ينإحثرسوا2.لكمسلاقةتكراليها
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اريذك،الأمبنالزفبقأيها،وأنصت3.الرب"في
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لا؟الثخصهذاهومنولكن.عغئغلخسس!يخي

.ه؟3رؤق:الحياةكتاب.ئدري

25-34.ة6متقتقلقواتلا6:



،35فيلبي4

فيأعيشأنأعرلثكماتالضيقةفيأعيشىأن
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علىقايرروأنا13،والضيقوالقرقي،والجوغ
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!نذ،أجيكممنحينكلنضفيلذيلث9

تملأكمأنالقةوتسألا،غنكمذيلثستمغنا
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يهائذيالتائمصالفهمغنيالئايجصالينىكل

أئذيفهو3،الضسيئأي،!اللهسيريدركون
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الطانر.تويه!فيأسىوتاذهم

،-الم!يحأداللهسر:أخرىوفي،المتأتيالآبالله

والمغ.الآباللهصرةأخرىلق

.64؟روق:12

.اح6:ارج:واللطةالرئاصةة15
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المكرليفيأخدعليكمتحكثم!لا16

وال!بوب،والأهل!الأعيا؟فيأووالضشرودب

أفا،المستقتقيماالامويىطلإلأكلهاهذ؟فا17

أحاتسفثكمولا8؟.التسيحسفيقهيئالخقيقة

وجمباد؟الئواضعصينإتي!تدصيماتجزاكم

اليهبرياءينفنتمخا،زوىينترىوماالملائك!

متضم!لؤ9؟كير،الباطلىالتشريبتفيهر؟

كلهالخحتايتقوىجمنةائذيوهؤ،بالرأصيى

يرياكمالينمووالقفاصلبالأو!اليوتتماشلث

اللة.

ينوتخلصتمالتسيحسمغمتمكنتمفإن02

كأنكمتعيشونفكي!،ولالأوليهالكود!وى

ليثلتخضعونيماذا؟صالعاتمهذاإلىتمتمون

هذا،تذقلا،تلقسى21"لاةالقرائفيىهذ؟

"8!هص

تزوذاشياةكلهاوهي22ذاك"،تصميلثلأ

بشترية،وتعاليئمأحكامهيئ،لغئم؟بالاسيعمالي

خاض!جمبادةينفيهايماالجكقيماخمواهرطا23

فيلهاييقةلاوليهنيلخس!د،وت!موتواضع

الحس!د.أهواءضبط

المسيحيالسلوك

فأسغواالقسيحء،هغقمتمكنتموإن3

جمالس!القسيحخيث2الس!مافيائتياطامورإلى

فياثتيمور1بااهتفوا2التإ".يمينيغن

والاهلةالأعإد،6-ا:41روق؟مجكملأ:6؟

العوردى.الدينوحيمندييةفراثضهيتوالبوت

ح.4:3غلرج:الأوليةالكونقىى:25

.ا:011ر!مز:اللهيمينعنةا30

بعضفيالجارةهذهتردلا:المعصبةأبناءعلى:6

لأنكم3،الأرضفيالتىبايامورلاالسمماء،

ءهصصو"
التإ.فيالقسيحءمغمستيرةوخياتكممتم

خيايمم!هوائذيالقسيحخمقرفمتى4

مجد؟.فيمعهأيفماأنتمتظهرون

كالرنىفيكمأرضيهوما،إذا،أميتوا5

فهؤ،والفجورالرديثةوالشمهؤ؟والقوىوالمستي

يرصصء،ءو

الئ!ضبةتجيباموروتللث6،الاوثالبجمبادة

كات01كذلت7القعصي!ابناءعلى

نيها.تعيشونكنئمحينقضىفيما

غضحبفي!ماكلينفتخلصواالآنأما8

يالكلايمتتلفظوالاوشمتيقة.وخبثونققة

تعفبى،علىتعضكميكذلثولا9التذيء،

أعماييما،كلالقديتمالإنسانحتعتملأنكم

فييتحاداتذممطالخديذالإنسانول!بستم01

هناكتبقى!لا".خايمإتصحوزةعلىالتعرقيما

غيرأوتختونولاتهودي"،غيرأويهودي!

وأغباولا،،بزترفيأوأعخميولا،قختول!

ر"و؟

كلوفيضي!كلهؤالذيالت!ميغتلى،حر

:.شي

فقاشهمالذآختازفئمائذينوأنئم12

والراقةالشنال!غواط!ألتس!وا،وأحبهم

بعفحكمآحتيلوا013والصعبروالوداغيماصوالتواضع

كاتتإذ)تعضابعضمكموثيسايغبعضا،

صاتخكمفكاالآخر.ينشكوىلأخل!

.المخطوطات

.9:62نكق:01

البحرشماليأقامشبمنوهوسكوقي:أو.بربري:11

نخلفا.الناسأكزواعبرالأسود
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فون4!وألت!واأيض!ا".أئتمسايحوااؤب!،

الكمالي.رباطف!،الضحبةكليماهذا

فإتي!،الق!صيحصسلائمفلوبكمفيوليميلث59

كونواواحذا.تجستذايتصيروااقهدعاكئم

شايهرين.

بكلصالمسيحكيئةقلوبكمفيلتحل16

بكلتعضابع!موتابهوايتعلموايخناها

والأناشبذوالئسابيغالتز)مبززئلواجكضبما.

.!ئلويكمأعماقييناللهشايهرينالروجئة

!لى،أوقوليينلكميكنوتهما17

اللةبهحايدبن،تسوغالزل!صبأسمففيكن

الآلت.

اجظعبةوصايا

كمالأزواجكنآخضغنالئساةايئها18

بهميسااجموا،الرجالاايها91.الردثفيتليق

أطيعوا،التنونأيها02.عتيهنفساةتكونوأولا

الرلب.ئرضيهذالأنشىءكلفيوايديكم

تيأسوا.يئلأأبناكمئغيظوالاالآباثأيها21

شتيفىكلفيأطبعواالغبيذ،أئها

كتنالعينيبخدتةلا،ياالاهذ؟فيسادتكم

الرئب.وقخاق!القلببتقاؤهتل،الئامنئرضي

كأثةفلويكمكلينآعتلوةتعتلواوتهما23

الردثأنعايمين"2!يلتاسلاللرب"

الريبتخلإمونفأنتميميراث!!،س!يكايئكم

13.6:12،14:!نىت

.25-5:91أفق:16

منثيئاروثونلاالحيدوانلاسئعاعيالوعد!24

.الأرضخيرات

.01:17نثف:25

4و3

جزاءذشئيمازالش!رتعتلائذيأما25-التصميغ

.،محاباةولا،غضلإ

بالغدل!غب!يايهمعايلواالسئادةأيها4

فيستحااأيضاأنتملكمأنعالمينوالمساوا؟

السئماء.

ترصيات

كلح!،
ا!تكونوااذمتنبهينالصلا؟علىواطبوا2

اللةنلتفغأيضاتناوآدعوا3.ال!ثئايهرينين

فين.التسيحصبسربريبشرحئىصالكلامبالت

عقيتجبكماأياعينه،ال!مجنينيأناأجلإ

أتكلتم.أنه

خايىفيفيائذينئعاتيةفيخكاةكونوا5

ليكن6.الايخةالفر!ةمغتحمين،الكني!ت

كي!فتعرفىاقليحا،تطيقادائماكلامكم

إنالؤ.كلئجيبراأنتجب

وتحياتأخبار

،تيخيكع!!كلهاأحوالمطغنسئخبركم7

يخدتةفيوزفئالأمينومعايرفيالحبيبأخي

علىليطلعكمخصوصاإليكمأرس!لته8الرب".

معةوأرمتلث9،ئلوتكموئعرىأحواينا

واحاوهؤ،الحبيتالأمينأخانا،ءأونسيئ!ن

جمندنا.تبريمابكلئخبرايكمففما.ينكم

ال!جن،فيزفتي*أيىصثتزخسىعقيكمئتلئم.أ

02:4؟أع407:تيخيكى:رخ

.21-6:22أف

.15-01فمرج:أونسيمس:9

:مرض2.:91:92،27اعرج:ارسزخى:01

37-93.:12:12،25،13:13،15أعرج
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ينكمطقبثاثذكماوهؤ6بزناباعمآبنوترنس!

التذغووتشوغ11،إتيكمجاةإذايهئرخبواأن

عملوا(لذيناالهوبينوحدفمففم،ئممثطسى

لي.عونافكانواالتإ،ملكوتسمبيلفيمعي

واحذأيفماوهؤ،!أبفراشعليكمئسفئما2

دايمايجاها،تسوغللقسيحصوعبدينكم

كلوسففواالكمالفييتئئتواضلواتإبغنكم

كثيراتتذبئبأئةتهأشقذوأنا13.اللةئريذةما

لاودكيةفيائذينولأجللأجيكم.العتيفي

الطبيثلوقاعقيكموئستلئم14.وهيرائوليسن!ه

.7:ارج.أبفراس:12

كرلو!منتريشانمديتان:وهيرابويىلاوديهة:13

لبكوس.وادىأبضا-قووا!ان

:ديماس.24فم؟4011تم2رج:لوتا:14

.24فم،01ة4تم2رج

الثخصهذاببقى.امرأةأورجل:ففاسأونمفا:15

.4وديماسىالخبيث

لاؤ!!4فيائذينالإخؤ؟علىشثموأ15

بييها.فيضمغاتتيوالكنيستإنمفا!وعلى

أرسيلوها،جمنايهمالرساتههذ؟يراة؟وتعذ16

يىساتتيوأطلبوا،أهايتقر"لاؤدكثةكنيستيماإلى

17!لواأيضما.أنئملتقرأوهالاؤبكئةإلى

الجدئةئمممأنعلى"إحرص:"لأرخبعى

((.الردثفيقبلتهاالتي

بولسن.أنايديبخطالس!لامهذا18

قعكم.الت!يعقةويمق.قيودياذكروا

يته.أوقببتها!جمهرلأ.

نأإلا،ضاعترسالةهي.لاوديهةإلىرصالني؟16

ضراحل!ضذلكيفزضكماأفسإلىالرسالةتكولى

اح(.:أأف)رجالمغدسالكماب

.2فمرجارخيس-::17



الاولىالزسولبولسالقذيسوسالة

تسالونيكيكنيسةإلى

مةالمقلى

ترفيبعدمماالكنيسةهذهبولسفيهاأنشأ،الرومانيةمكدونيةولايةعاصمةتسالونيكيكانت

آمنمنكلوعلىبولسعلسكاشهاحرضواأليهودمنجماعةالمدينةفيوكاد!فيلبيمدينة

رسالتهكتبكورنثوسوفي.كورنثوسإلىومنهابيربةإلىوالذهابتركهاإلىفاضطر،بالمسيح

أخبارها.إليهونقلمنهاتيموثاوسعادحين،تسالونيكيكنيسةإلىالأولى

ويذكرم3إيمافيالثباتعلىويشجعهمتسالونيكيكنيسةبولسيهىالرسالةهذهفي

إئذينمصيرعلىقلقمنالمؤمنينبعضأبداهماعليرذئم،بينهمكانعندماسيرتهكانتكيف

يخثددسيجيء؟ومتى؟الثانيمجيئهبفضلالأبديةالحباةينالونهل:المسجحعودةقبليموتوق

المسيح.عودةرجاءعلىالمثمر،الهادئالعملإلىويدعوهمإيمانهمبولس

الرسالةمضمون

!ا:)1.مقدمة.ا

(اس:3إلى011:2الجميلوعرفانالمدي!20

ا-12،:41.المحسيحيةالحياةامتداح30

11(:5إلى13:)4.المسيحعودةعلالكلام40

12-22(:)5.المسيحيةالحياةامتداحإلىعودة.ه

23-28(:)6.5.خاتمة

تحية

وسيي"ؤليمين"وسيفوان!ببىبولس!مق

وفيالآل!الق!-فيأتتى"تعسالونيكىكنيستيماإلى

.والس!لامالنعمةعليكمء.المسيحيسوعب"ا

22.:15أعرج:صلاس:أو.سلوانسة101

ضمالفيمدب!ة:تالونيكي.\:16أعرج:نبموئاوس
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تسالؤليكيكنيسةإيمان

جميعاأجلكممنحيؤكلاللةنمشكر2

إتهناأماتمنذكر3،ضلواينافيدائماونذكركم

نشاطمن،المسيحيسوعبربناعقيهأنتممماوأبينا

أول-مرةبولىفبهاأقاماح(.6؟اصر2)رجاليونان

ا-2.:2اض؟ا-9؟17أعرج
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الرخاء.نمماوثباتالمحبةفيوج!ادالإيمالإ"في

ا،!اء+كلبهـءكل

اللةان،التإاحماء،الإخوةايها،نعرف4

لا،إليكمححلناهاالبشارةلأن5،آختاذكم

القاييىوالزوحص،الت!بقو؟بل،وحدةبالكلام

بينكمكناكيفتعرفونفأنتم.صالتاموالتقن

وبالزلثبناأقتإلتمكيف6،خيركملأجل

يفرحاللهكلامقبلتمأنكمإلأ،كثيرافعانيتم

لحميعيثالافصرتم7،"القاسيصالروحين

كلاملأن8،"وآخمائتة"ميهدونيةفيالمؤمنين

وبلادتيهدونبةإلىلا،عنلإكمينآنت!ثترالرب"

فيبالتهإيمايكمخترؤاغبل،وحدهماآخاثئة

الكلامإلىبناحاتجةينبقيومامكالطكل

جئنآحينقبلئموناكي!يخبرونفهم9عقييما.

الأوئانوترمحممالت!إلىأهتديتمكيف،إليكم

أبييمامجيءمنتظرين09،الحقالحياللةيتع!دوا

بينمقاللهأقامهالذيوهو،الس!ماواتين

الت!غضبمنجيناائذممطي!وع،الأموات

الا-يى.

دسالؤليك!فيبولس

مجيثناأن،الإخوةأيها،وترفون2

فيتميناةماكلفغ2باطلآ،كانمماإتيكم

،تعرفونكماوالإهانةالغذاب!ينفيلئي!

ببشاز؟مملقكمأنإتهناينالخرأةتناكاتت

نعألافنحن3شديد؟.معارضبماوجهفيالله

.13:13كوراق؟محبة،رجاء،ايمان:3

.5-17:9أعرج:6

أخاشة:.اخ6تاكور2رج:مكدونية:.7

اح.كور؟ة2رج

نتكلمبل4،جداعولادتسولاضلاليعن

على-البشار؟،فأثتضتفماللةأمتحتفئممنيكلام

يخئبرالذياللهلنرضيبل،الناص!لنرضيلا

تعر!د،كمابكلقيما،لكمتملفنافا5.قلوبنا

المجدطلبناولا6،اللةبضهذ،طمفاأضترناولا

أنهمغ7،غيركمينولاينكملا،الاعيىين

ولكئنا.القسيحصرسئللأنناعقيكمحقتناكالن

إنناحئى8،أولا؟هاعلىا"3حنوعقيكمحتونا

بشاز؟،اللهفيلا،حيأيناقينشارككملوتمنينا

فأنتم9إتينا.أحباءصرتملأنكموحدها،

فكنا،وتغتناجهدنا،الإخوةأيها،تذكرون

والنهاليالليلفينعقلونحنالت!بشازةنبث!ركم

واللةشهود"أرأنئم.ينكمأحدعلىنثقليثلأ

الفؤمنين،أ!تئم،عاتفناكمكي!أيضاشاهذ

لكم"كنافيها.لوتملاعادتةنزيفةمعامقة

نرظناكم12،تعرفونكمالأولا؟هكالألب

عيثتةتعبشواأنجميغاوناثتدناكمو!خعناكم

،مجلإ؟.ملكوييماإلىيدعوكمالذيلتهتحق

رصابرص

لأنكم،انفطاعبغيراللةنحقاإنناأئم3

منا،سيعتموةماالت!صكلامينتلقيتملما

أنهعلىبلبشتر،كلامأنهعلىلاقبلتموة

المؤمنين.أنتمفيكميعملالت!كلامبالخقيقة

الت!كناذميىمئاليعلى،الإخوةأيهافعرئم-،14

ائئيالكناث!يىتللث،يسوغالقسيحءفي

ماأئيكمأبناءينأصاتكملأئةبالتهودئإ،

-اح10ةلرج:فيلبي:202

.ا-617:9ا-16:924أعرج

5-6.:17أعرخ:14
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ائذبن15البهود"أبديعلىآلامينأصماتفمء

وائذين،وأضطهدوناوالأنبياءيسوغالرب3قتلوا

التاس"،.ء-صوبعادوناللةيرضمؤنلا

فيهبماا3قمصسائرتبش!يرينفتمنعونا16

الخايجاوزونمرةك!لفيفهم.خلاصض

غضصبالنهاي!فيعتييمفينزذ،بخطايافم

ائة!.

غنكبمفأيتعادنا،-الإخوةئهاا،نحنأما17

شتوقازادنا،بالقلبلابالوجه،الزمنايناهاة

لذللث18.وجقكمئشاهذأنفيوزغتةإليكم

بولس!،أناوخصوصسا،إليكمنجيءأذأرذنا

سيكونفتن91.الشح!يطانفعاقنا-ومرتينيمرة

يشوعربناأمامآفتخارناوإكليلاوفرحنارجاءنا

أنتم،تعثم2؟أنتمهوأما؟مجيثيمايومالقسغص

وفرحنا.مجانا

نأالأفضلمقرأئنا،صبرنافرغولما3

تيموثازمنفأرستلنا2أثيط،،فيوحدنانبقى

المتسيح-بشارهفيءالت!مغوالعاملأخانا

أحذيتزعزعيئلأ3،إيمأبممويقؤ!مالئشتخغكم

هذاأنتعرفونفأنتم،المثمدائلإهذ؟فيمنكم

إ"ننالكمقلنا،عنايهمكناولما4نصيبنا.

.تعرفونكماحذث"ماوذلك،ال!ثصدائذسنعافي

يستخبرم!نصبريفربخحينأرس!لث"ولهذا

جربكمالمجر!ثيكونأنينخوفاإيمايكمعن

،9:23،92أعرج:15

13:45،05،14:2،5،91،

.12؟17:5،13،18

الغضب.:حر!يا.افهغضب؟16

لاطلأ.تعئنافيصبر

عنلإكمينتيموثاؤص!إتينارتجعوالآن

!اوقاكومحبؤإيمالؤينعقي!أنتمبماوبشزنا

رؤييناإلىوتشتاقوندائمابالخيرتذكروتناإنكم

هذاإيمابممفشاد7،ءرؤييكمإلىنشتاقكما

م!،الإخوةأيها،ئعانيهماكلفيعزائقنا

دهتممانحياالآننحنبل8والمسئا؟،الضيتي

إلىئؤددرله"أننقلإرشكلأفأير9الرب2.فيثابتين

نشعرائذيصالفرخهذابهلعلىأجيكممنالله

ليلآاللةنح!أذكم01؟بفضيكمإتهناأماتمبيما

يننقصنماوبمفلوجقكمنرىأنونهازا.

يمايكمهإ

طربقيسوغور!بناأبونااللةئمفدأننرجو11

جمممكممحبةالزب!يزيذوأن12،إليكمالتجيء

لكم،محبيماتديىعلىالناس7-ولخمييملحعفي

لوتملابقداس!فتكونواقلوتكميقوقيوأن13

معبسوغربنامجيءيوتم،وأبيناإلهناأماتم،يخها

آمين..،يسيه2ياصجميع

اللهنرف!كاحيماة

الإخوة"،.أيها،ننناضا!كم،وتعا4

تقامبهبميزدادأنيسوغالزل!فيإتيكمونطلث

مناتعلمتموهاكمااليوتمتسيرونقااتتيالمئزفي

ائتيالوصاياتعروننأنئم2التإ.2لإرضا

الن!مشيثةوهل3.يوغالردثينبهاأوصيناكم

.-17:1516أعرج:301

منالرمالةهذهبولسكت.ه:18أعرج6:

.كورنثوس

وكتاريه.ملائكعهأو.تديه:13
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الزنى،غنفتمتيعوا،يا"يسينتكونواأنإلأ

جسذة"يصونكي!ينكمواحل!كلويعرلت4

ال!ثمهوةعلييماقستوليفلا5،والكراقةالقداستيمافي

يتعذىولا6،اللهيعرفونلاائذينكالوئنيين

هؤفالرب4.الأمرهذافيإتييمائسيةأوأيخيماعلى

ئلناكما،كلهاالأشيا!هذهفيينتعئمالذي

إلىلادعانااللةلأن7،بإوشهذناقبلينلكم

هذارقفىفضن8القداسئيما.إلىبلالئجاسإ،

يمنحكمائذياللهبل،إنسانايرفضىلاالتعليتم

القذوسن.روخة

غزإليكمنكئتأنإلىبكمحاجةولا9

يحبأنالتإينتعلمئملأثكم،الأضيهالمححه

جميغئعايلونهكذافأنئم01بعضا.بعفحكم

نناثيايهم،ولكننا،كلها"تيهدونئةفيالإخن

الأمر،هذافيجهدممميزيذأن،الإخوةأيها

وتنشتيلواهادثةعيشةالغيشيعلىتحرصواوأن11

كماجبييكمبزقرزيمموتكستبواتعنيكمبما

اتذينعنذحسسنةميرمممفتكون12.أوضيناكم

إلىحماجةبكمتكونولاالكنيستةسخارجفي

أحلإ.

الربجمبمء

مصيزتجقلواأن،الإخؤةأيها،نريذولا13

رجاءلااتذينكسائرتحرنوايئلاءالراقدين

قاتم،ئئمماتيسوغبأنلؤمنكنافإن،01لغ

زوجته.:هجسد:دا.!ا

.ح61:اكور2رج:ونيةمكد:01

ال!ردعندالموتعنصورةالرقاد:الراقدين:13

.والبونان

الملائكة.علىبلطةبتمتع:الملائكةرئبس:16

.51-52؟15اكورق:15-17

،يسوغفيرقدواائذينبأننؤيننكذيلث

.يسوغمغإتيإاللهسينقلهم

نحنأنناوهؤ،ازل!تالهمالكمونقول!15

ائذبننتقذتملنالرل!مجيه2إلىالباقينالأحياء

الئماءمن4سيؤنف!تهالرب"لأن16،رقدوا

بوقوصوتالملائكإ"رئيس!ونداءالهتا!تجمنذ

ثم17،الحسيحصفيماتواائذينأولافيقوم،الت!

الأحياءنحن،العم!حالبقيمغفمنخط!

كلفنكون،2الفضافيالرل!لملاتاه،الباقين

بعفمابعضكمففيشحعه18الزب"ء.مغحيني

"مصلكلااابهذ

بكم،حاجةفلاوالأوقاتالأذمنةأما

لأنكم2،فيهاإليكميكتحتأن،الإخوةأيها

كاللمفييجيةالزلثيوتمأناجياتعردون

وأممان،سلام:الئاصنيقوذفحين3ء-الفيل

ألمالحبلىيفاجىكمابغتةالهلاكيفاجئهم

أنتيم،أما،.النجا؟!هعلىيقلإرونفلا،الولادة

حتىسالظلامفيتعيشونفلا،آلإخوةأبها

لأئكمه،الئمنئفاجأةاليوئمذيلثئفاجئكم

مقنحنفاالثهار.وأبنا/النور*2أبناجم!عا

،الثاسكسائرنتبمفلا06الطلامصينولاالفيل

ينامالليلفيفإنما7ونصحؤ.ن!هرأنعتينابل

نحنأقا8.السئكارىبسكرالفيلوفي،الئانمون

12:931لو؟24:43قت:502

15.ش3بط2

.6:14،8:11ارق:3

.والارتباطالانماءعلىئدلافية.أبناء!5

)ابن2:3ذس02(الملكوت)أبناء8:21مترج

المصير.علىتدل(الهلاك
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درغلابسين،صاحينفلنكنالنهايىأبناة

لأن8،9الخلاصيىرجاءوخوذةوالمحئ!يمانيالإ

يسوغبربنايلخلاصيىبل،يغضبإلاجغقنااللة

كلنالتحياأجلناينمات.أءائذي.القسيحص

صمص-

رقد؟فياوالحيا؟يفظ!في2كناسواء،مغه

بعضابعضكموشحعوافساجمدوا01-1.التوب

.الآنتفقلونجمئتما

وسلامدعاء

يمرمواأن،الإخوةأيها،إتيكمونطل!12

الرل!فيوتركؤنكمبينكمتتعبوناتذين

يئنتهىتعايلوهموأن13،ويرشيدوبمم

بستلامعيشوا.عميهمأجلينوالمحبيماالاحترام

نأ،الإخوةأيها،ونناشياكم014بينكمفيما

وتساعدواالخائفينوتشحعوا!الكسالىترشدوا

إنتبهوأ15.الئاسيىصجميععلىوتصبرواالفعفات

الخيرآعقلوأبل،ب!شرشراأحديجازيلاأن

8.95:17:اش

-خ-4افآ!ةولخيعصلتعفيبعضكم،دائفا

الضلإ؟،علىواطبوا17،داثماإفرحوا

اللهمشيئةفهذ؟،حالىكلعلىألتةاحقدوا18

-،(.ديسوغالقسيحصفيئحم

تسثهبنوالا02،صالروحعه4تعيقوالاا9-

وتم!ع!أثيفىجكلآمتجنوابل21،بالئبؤات

ء.-،شتر.كلوتجنبوا22،بالح!تني

ئنئ!كلفيئقذشكمنفسئةالمئلاماله23 وء

-رر-اسالين،الفوأصغنيمنزهينومحفظكم

االقسيحص-يسوغربناجميءعنذ،وج!ذاونف!ئا

3!بوعلإ؟.2ينيأميندعاكمفائذي"2

يببففؤأ216*ا،الاخوةلهاا،لأجلناصلوا25

أناشمإيهم27.مقذستإبقبقةالإخن-جميع3عل

جمميععلىالرسالةهذ؟تقرأواأنبالرب2

الإحؤ.

معكم.القسيحصبسوعرئنانعقةلتكن28

ين.افد:وأ.لىلكساا:41



الثانيةالزسولبولسالقذيحررسالة

تسالونيكيكنيشةإلى

مةالمقلى

جهةمنحيرةفيهمالمؤهنين"أنعلمحينقسالونيكىكنيسةإلىالئافيةرسالتهبولسكتب

نإلهمبالقولالرأيهذابولسفيصحح.رجعأنهبعضهمواعتقديسوعالرلثرجوعيومتحديد

عدوهوائذي"الهلاك!ابنبظهورمنتهاهماوالفسادالشريبلغأنبعدإلايجيءلاالرلتيوم

المسيح.

منفيتمكؤا،والعذابالأضطرابرغمإيمانهمفيالثباتإلىالمؤمنينحاجةبولسويؤكد

الصالح.الع!ملعلىالمئابرةومن،ومعاونوههويعملكما،الرزقكسب

الرسالةمضمون

ا-2!0)1.مقدمه.ا

3--12(:)1وإرشاد.وعظ2.

ا-17(:)2وعلامماصما.المسيحعودة3.

ا-16!:)3.الصالحةبالسيرةالتذكير40

17-18(:)3ء،خاتمةه

تحية

إلىوتيموثاوصنوسلوائس!بولس!ين

يسوعوالزلثأبينااللهفيالتي!تسالونيكيكنيتة

.صلتسيحا

وينأيناالتبينوالم!ملامالشقةعليكم2

ص.التسيحش!وغالرد!

.اح:اأشرج:نسالويكي:101

الم!سيحمجيءعنلىينونةاللى

لأجيكم،حينكلاللةنحمذأنيج!ب3

د4،
تنموكثيزاإيمابمملأنخقوهذا.الإخؤةايها

جميعا،تينكمكردادلتعفيتعصمكمومحبة

أنتميتاالتإكناييفيبكمتفتجرإننا(حتى

ينتحتيلؤلهماكلفيوالإيمانالضبرينعلي!

317-ب
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علدليلذيلثوفي5والشمدائد.الاضطهاد

اللهيضلكوتأهلأنكونواأنالعادليالت!خكمص

الت!جمنذالغدليفمن6.تتالمونستبيلإفياتذي

وأن7،ئضايقوبممائذينبالضيقئجارممبأن

ينالآنتحتملونماعلىبالراخيماتغنائجازبكم

ال!مادينتسوخالرب"هطهويىجمنذ،الضيتي

ينلينتمتمملتهتةنارفي8تجبروتيما.قلايكإمع

يطيعونلااتذينوينهاللةتعرونلاائذين

القلاكعقابهيمفيكون9.تسوغز"شابشازة

وفدزت!الرقيؤجهعنتعيذا،الأبلإفي

اليويمذيكفيتجىةجمنذما01،الضجيذ؟

الحؤينينجميعينهوتعخ!تيذتسيهفيليتتحذ

شهادتنا.ضاقتملأنكم،أيفحاوأنتم،به

ساثلين،لأجلكمحيؤكلئضليلذلك11

يقدزييمائتمتموأنيذعؤتيماأهلآتجقلكمأنإتقنا

يمال!،الإفيوتشاطكمالصايخةزغبايك!مجمبغ

أئتموثحمحدونتسوغزدبناآسمفيكئميتشتحذأ2

.المعميحءهيسوغوالربرإتهنانعمإيقضلفيإ

المطميحمجيءيوم

وآجنماعناالقستي-تسوغزبناةقجيأفا2

لاأن82الإخؤةأيهاإتيكمفتطئث،إتيه

ئبوء؟ينترتيبواولاأفكاركمفيستريغاصرعرعوا

الزلثيوتم،إنتقوذيتاكأ.ئهارساتؤأوتزليأو

.الزماننهايةفيالمسغيوع!كيه:أى.الربظهرر:7

.66:15اشق:اكيرفينلا:8

.1،12-2:01،9اشقا؟9

.يسوعلدبناإلهناأو!يرعوالربإلهنا:12

.-4:1517ضأق:201

.الإيمانعنالتخلىأو:الكفر.!3

الأشكالى،منبشكلأحذيخذغكملا03جاء

الكفر،تسودأنتعذإلاتجيةلأ.الرب"فيوم

والقذ؟4،القلافيآبن،القعصمتةزخلوتظقر

وأإلهاالئاس!يدعوةماكلنرقتفس!هبز2ائذي

نأوتحايرزاقيقيكلفيفتجيدىضعبودا،

إلهه7نهأيثبت

كنتجمندكمتعاوأناأئيتذكرونأقا5

تعرشنالآنوأنتم6يرارا؟ذللثلبهمأقى3

-ا.حييهفيإلأالظهورغنيمتعهائذيالعاثق

نأويكني،عملهالآنتعتلالتعصتيماقس!ز7

القعع!بهزخلينبهمثيصحئى8!العايقتنزاح

ويبيلإةفي!ينبتقسيىتسوعالرب،عقييمافتقصيئ

ا!صميةزجلىلمقجيويكون09تجيثيما"يضياء

والآيابالحعجزأبصجميععلىاليطانييفدز؟

ئغريماءجميعوعلى01،هالكادفةوالقجاثب

لأنهتم،اللآفيإلىقصيرهمائذينأوتيكبالئ!ر

الخلاصنء.تصنخفئم-ائذيالخقتحبةزتضؤا

-خىالضلاليظةالييماللةئرسيلأ؟لذيلث

زقضوااتذينجميغفتدين12،الكذلتئضا!ا

الباطل.فيوزيخبوابالحقئؤينواأن

للخلاصالمختارون

جؤكلاللةقحضذأنضقيناتحنأما13

انتةلألىى،أجتاءآلرب،يا،الإنجؤةأيهالأجيكم

اتتي-يالقدأستةلئخلضكمالتدد!ئنذآختازكم

280.72حز؟36:ااداقة4

ضدجميهيؤخرالذىالعائقهذاهوماأوهومن:7

لك!.نلىلأ؟السغ

.11:4اشق:8

24:42تق:9

دلضين.أوللكونوااخاكمأو:.المد"فذاختاكم:13
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هذاإلى"1.بالخقوبالإيمال!الروختمتحها

لتنالواإتيكمخحفناهاائنيبالبشازةاللةدعاكئم

لهاأ،آثبتوالذلك15.صالمسيحيسوعر2لنامجد

أخذتموهاائتيصالتعاليمعلىوحايخظوا،الإخؤة

إتيكم.باليهتاتةأوشث!اقهةكانستواة،عئا

الآل!واللهتفسهالقسيحتسوعوزلنا16

وزجافىأتلإكط3بغزاعقيناوأنعتمأحبناائذي

خيركلنيوئئبتهافلوتكمأيقوي7،حتتني

تقولوتةأوتعملونة

""روهـ.

لاجيناضلوا،الإخؤةايها،وتعذ3

يثتماويتقحذبس!ركةالرب"كلامينتشيرحئى

القهيتحتناحئىأيضاوضلوا2.جمنايهميتتخذ

ينالثاصيىجميغفا،الأشرارالضالينين

الصؤينين.

سميقويكموهؤ،أمينالردصليهن3

الرلبفيالثقةكلولنا04الحئريرينوتحفظكم

عققه.وتتايعرنيهأوصثناكمماتعملونأنكم

وماتحبإينالت!في!اإلىئلوتكمالرب!قدى5

ثباب.منالتسيحسفي

العملإلىدعوة

الرلببآسمص،الإخؤةأيها،ونوصيكم6

تطالي"أخكلتتخنبواأنالتسيحستسوغ

فأنئم7عئا.أخذئصوهاائتيالئعاليتمئخالص

لينتطاكنافا.بناتقتدواأنتجثكي!تعرفون

.11آرج.ض!د:أو.بطال؟306

.2:9انىق8!

أخدينالخبرأكفناولا8،تينكمأقمناحين

لاحئىوكابتقبوتهازاتيلأكمفناتل،تخائا

فيلناخقلالأئهلملا9،!ينكيمأحلإعلىئثقل

بها.تقتدونفدؤةلكمينكونتل،ذيلث

الؤص!ية:هذ؟أعطيناكمعندمممكناولئا01

نأتهتحيقلا،تعتلأنئريذلا)تن

يا.هكليأ

تطالينتينكيمأنمتمعنالأنناهذاتقوذ11

فييما.نفغلايماالتشاغلىسيوىلهمثمغلولا

55كلط12
ناتسوغالرب"فماونناشيلأهمنوصيهمفهولأء

خئزهم.ينوبأكلوابهدو3تشتجلوا

ينتقلوافلا،الإخؤةأيها،أنئمأتا13

يطيعلأقنتينكمكانوإذا14.الخيرغتل

ؤتحنبوةفلاجظوة،الرساتةهذ؟فيكلاقنا

آنضحوةتلى،كغدوئعايلوكلولا15.ييخخل

كأض!ء.

فيال!ملاميمتحكمتفسمهالسملامصورب"16

معكمالرب!ليكن.حالكلوفيوذتكل

جميعاء

هذ؟.بوفسنأناتدييخطالملاماهذا17

هيوهذ؟،زسائليسجميعفيعلامتى!ط

يهماقي.

تعكمالتسيحصتوغزتنايعتةيتكنا8

أجمعين.

11.ةتر،4قا:01



الاولىالزسولبولممىالقذيسرسالة

تيموثاولرإلى

مةالمقلى

ولما.بونانيوأ!ييوديةأممن،الصفرىآسيةفيليقونةبلادمنلسزةفيتيموثاوسولد

لهيشهدونهناكالمسيحيينأنرأىحين،لهومعاونارفيقاتيموثاوساتخذلسزةإلىبولسعاد

المس!مرة-بحسن

فيالباطلةالتعاليماش!ارمنتحذيرشيءكلقبلهيتيموثاوشىإلىالأولىبولسورسالة

الاعتقادأساسعلوقائمةال!يهوديةوغيراليهوديةالآراءمنخليالاكانتائتيالتعاليمتلك،الكنيسة

بعفوبممارسةالمعرفةمنخاصسريبنوعإلا!ملاالخلاصوأنكلهشزالخارجيالعالمأن

بولسمنمتفرقةوصاياالرسالةوتتضمن.الطعامأنواعبعضوعنالزواجعنكالامتناعالشعاثر

الأسافقةبهايتحلأنبجهاتئيوالصفاتأذس!كنيسةفي،الإدارةتنظيمحسنفيتيموثاوسإلى

واجباتههيوما،المسيحليسوعصالخاخادئايكونكيفلتيموثاوصقبولسويصف.والشمامسة

المؤمنين.جماعاتمختلفنحو

الرس!الةمضمون

أ-2(:)1.مقدمة.أ

16(:3إلى3:)1.الكنيسةادارةفيوصايا2.

21(:6إلى11:)4.عمله.فيلتيموثاومىوصايا3.

تحية

لأئرش!رغالقسيحسرسوليبول!نين

إلى2زجائنا،تسوعوالتسيح،مخئصاالت!

الإيماني.فيالخقتيآبني،تيموثاؤش

-ا:16أعرج:تيموثاوسة102

أفسى؟.إح6:اكور2رج؟مكدونية:3

الآدبالت!ينوالحلاموالرحقةالئعتةعقيلث

رئنا.تسوغالضسيغصومن

الباطلةالتعاليمخطر

،*ميهدوييةإلىذاهثوأنا،ينلثطلبت3

هنابولسإلبهيلمحالذيالسفر.ح8:اكور2رج

عدبدة.سنواتأت02أعفيالواردبعدجاه

ص!--02
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لاأنالئاصيىتعفنيتوصيئأف!"فيتبقىأن

إلىيصغواولا4،تعاليقناتخالفتعاليميغقموا

لها،يهايةلاائتي!الأن!البوبكرالخرافاب

الت!تدبيرتخدمولاالمجادلابيثيرفهذا

إلأالؤصمييماهذ؟غايةوما5.الإيمانيعلىالتبني

صايحوضحميرطاهمقل!بغنالصابرةالقحبة

تعضحهمزاغقضائلوهذ؟6،صابقوإيمالب

ماعين7،الباطلالكلامإلىوآنحرفواع!نها

ماتقهمونلاالمث!ريقيماصوهممعثمييغأنهم

.يؤكدونومايمولون

إذاصايخةالمث!ريغة!أنتعقئموتحن8

لأننا9،شربغةأنهاعلىيهاالقهلآقتقر

للعصاةبل،للأبرارهيماالمثمريغهأنتعرهـت

للمدنسين،والخاطئينللفخايى،والمتمردين

-،+

وامهانهم،ابايهملقاتلي،والحستبيحين

بالعئتذودوالمبتلينللزناة01الذماء،يس!فاكي

وائذينوالكذابينالرتيتييتخايى،الجنسى

الثعليتميخالفمنولكلباطلا،يحلفون

آئئمنثاتتياليشازةئوايق"اثذيالصحيغ

المجا.له،المبازفياللهبشازة،عق!يها

ع!رحمتهأتقهحمد

تؤانيالذيربنابسوغالقسيغأحتذ12

ائذيأنا13،يخدمييماإلىفذعاني،أيئاوآعت!ريخا

تضى،فيماوشتتهوآضطقذةعلييماتجات

لامؤيؤغيركن!تلأني*رحمنياقهولكن

العهدوجبابرةالآباءأنسابعننظربات:الأنساب:4

.ا9-ا4-45نكعلىمزسسة،الفديم

عوسى.ثريعة:أي.الريعة:8

فما.رحمنياللا4-8:3:950،ر!أعت13

ومازتنايعضةعقيففاضمث14،أفغلماأعر!ت

هذا15.يسوعالقسيحصيوقحئ!يمانيإينف!ها

نأوهؤ،الئاتمالقبوكوتستحقصابنالقوذ

ليخلم!صالعاتمإلىجاءيسوغالتسيغ

يل!ثماوليهني16أوئفمءوأنا،الخاطثين

فىضبر؟طوكتسوغالقسيغلئظهرإلأالرحضة

يينالوايهولؤينونيلذينمئلاينيوتجغلأولأ

الواجدألاله،هويى4الايميلثا7.الأبدئةا-لياة

الدإلىومحدإكرامكل،المنظويىغيرالخالد

آ!ن..الآبدين

لتيمؤباولسوصية

هذه،آبنيتيموثاويىيا،أستو؟علث18

صء"+ءص7

قبل،ينفيكييلثالتييلنبؤابؤنقاالؤجمية

لالإيمال!91جهاديخريتجاهذفتستفهمها

تعضهم،رققمهاثذيالسصليمصوالفممير

هوص!تينين02.إيمايهمستفي!نةفآنكسترث

إلىأسقمئهمااللذال!"والإسكئذزدئسىهييشا

يجدفا.لاأنلتتعلما"ال!ثميطالط

الكنيسةفيالعبادة

الاعاتتقيحواأن:شيكلقبلنأطلب2

جمعأجلينوالخمذانوالابيهاوالضلاة

السلطة،وأصحالبالئلوفيأجلوين2،الأس

تقرىيكلهابثةطمئئةحياةنحياحى

مخفصنااقيجمنذوتقبولاحشفهذا3.وكراقة

.أح:7ترج.(المجهولأفيرحمت:الأصل

:الإسكندر170ة2تم2رج:يمينايى:02

اليطان:إلىأسلمتما.14تاتم2رج

.ح5:5كوراق



3و2الأولىنيموثاوس322

إلىويبفغواالناسجميحيخفم!أنئرياالذي4

بينوالؤسيط،واحااللةلأن!،"الخققعرق!

الإنسانتسوغالتسيغهؤواحذوالتاسالت!

الئاصيى.-لجميعيخذىبتفسييماضحىائذي6

ولها7وقيها!،فيتضثذيكعلىوال!ث!هادة

ولاالخق-أقو3وزسولامبئمرااللهتجعقني

الإيمال!فياليهوديغيرومغلماأكذل!-

ءص،5كل،س

كلفيالرجاذيضليانفاريد8رالحق*.

كضبغيرينطاهرةأيد!ا،رايعين،مكالط

.يخصامولا

وأنجخمقةف!يهاثيائاالقراةتلتس!أنواريا9

ضجدولبش!عرلاووقاز،حيا:فيهاربنةشزين

بأعماليتل.ا،فايخر؟هوثبالبولآلىوذقمبم

"وعلى،اللهبتقوىتعشئنبيساءتليقصايخإ

ولا12،تاموخضوعيضصختتققتمأنالترأ؟

الرجل،علىتتستلطأنولاتعقتمأنيلمرأةاجيز

اللةحتقةدتمآلأنا3،الفدوةتلرتمأنعقيهاتل

تل،آدتمالثتزيرأغوىوما14.خؤاءئئمأؤلآ

ولكنها015المعصئيماهفيفؤق!ثالمرأةأكوى

والقحبيماا!يمال!علىثبضثإذأبالأموقإتخلمى

والر!اتيما.والقداس!!

23.ة18حزق:204

28.:02تق6:

11.ةاتم2ق7:

اصائيل.شبفييصلونكانواهكذا:ايدبارافعين:8

22.:8ملا؟9:92خررج

3:3.ابطق9؟

ا-21.6-2:7:22،3،نكرج13-،1:

ة!الأسا

إلىطقغتنبأنالقو4ضذؤآ3

نأسقني19فغلى02عتلأكريقاتمتىالأسقمييما

،ءواحدةأ؟آمرروقي،اللومغنهامشيكون

،يلئعليمصصايخا،يضياقامحتشمازصيئايمظا

الخصاتميكرةتطيفاتل،غنبضولاسكيركير3

ويجغلتييهتدبيرئحس!ن4،الماكبحبولا

فمن30.شيكلفيويحترمونةيطيعؤلةأولاده

الئإ؟يكنيسئ!تعتنيفكي!،تييإتدبيريحسينلا

فيالغ!لإخدي!ثا"سقفيكونلاأنوتجمب6

الجقابئفيلقىالكبرياثعليهتسيطرلثلاالإيمالز

همائذينتهتشهذأنوعقييما07إبليسىتميهائذي

قخوفيالعايىفيتقغلاحتىالكنيعئإخايىخصفي

!ه.إبليسن

ال!ثمامسة

ينكذلأ"الثمماص!تةيكونأنويجب8

خمر،مدينيولا،خادعينلا،الوقايىأهل

نأوعقيهم9.الخسييمبالقكستحبطايعينولا

طاهر.ضميرفيالإجمالبصيرعلىئحايخظوا

بلاكانوافإذا،أولاأخبارهمتيمأنوتجبا"

4ء

شمايمتة.اقيمواوم

أهلىينيكنأنكذلك3"الئساوعلى11

كلفيأيناتتقظات،نثاماتغير،الؤقار

.واحدةمرةشزوخاأوواحدةامرأةزوج:302

6-9.:اقيرخ2-7:

فيوالمرضىالفقراءصساعدةعنالمعؤولون:انممة:8

.والمعاونونالخدامأبضام.الأولىالكنبسة

أكلناللرافيأو،الثماصةهؤلاهنساه:الناء:11

الثمامسة.بوظيةشبةبوظيفة
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واحدكليكونأنالظيستيماوعلى212.ثى

يىعايةيح!ميؤاوأن،"واحدةآمرأةزوقيمنهم

الجدتةيحسينونفاتذين13وبيوتجهماأولادهم

الإيمالزفيعظيحةفىدقةرفبغةمكاتةينالون

.تسوغلضسيحصبا

العظيمالسر

أجيءأنراحئاالرشالةهذهإتيلثأكئث4؟

نأفعتيلث،أبطاثفإذا15.قليلتعذإتيلث

كنيست!أي،التإقيت!فيتتضرلثكب!شرمت

خلافولا16.ودعامييماالحقعمود،الحيالله

كظيئم:الئقوىسيرأن

،ء8الروحفيؤلمرزالحسمدفيظهر"الذي

الملائكة،شاهذثة

كل،

للاتمص،يشازةكان

العاتميهآمن

المجل!!.فياللهورفغه

الكذابونالمعلمون

تعفنإنقسليمافيضريحعوالروخ4

الأخير؟،الأزمتهفيالإيمالطغتيترتا!ونالثاسى

يقوم2*شتيطاييةؤتعاليتممضللةأرواخاوتتتعون

فاتت،ض!مائرفمأمحتؤتكذابينئراثين

الأطجت!ينأنواعءوغنصالرواجكنتنقؤن

آمنوااتذينعليهاويحقذةليتناوتهااللهخلقها

فا،!حستناللهخلقممافكل4.الحقوغرفىا

.واحدةمرةتزوخا:واحدةامرأةزوج:12

.4:اروق:الروحفيتبرر:16

اسبلبسرسلومشربرةأرواح:شبطانبة:401

وخدامه.

ئكؤؤنالفارونوالعبيدا!رمونكان:اكثوت:2

كلقبوذتجبتل،زفضةتحيحث8سيين

يقاسايه.والصلاةالت!كلاملأنه،بحمدشي!

علىالؤصاياهذ؟غرضتإذاوأنتآ6

،تسوغيلتسيحصصايخاخا؟ناكنمتالإخؤ؟

ائذيصالصحيحسوبالتعليميمافيالإبكلامئتغذبا

وجكايابالباطقةالخرأفابتجئتب7.تتتعه

نطكانفإذا8،بالتقوممطنفتلثوزؤض!الغجائز

كلالتقوىفق،الخيربعف!السديييماالياض!ة

الحاجم!ر؟بالحياهالؤعدتهالأن+الخير

القبوكقستجقصادققولاوهذا9.والمستقتله

فلأننا،وتتذبنجاها،كنافإذا01.الئام

مخلم!هوائذيالخيالتإفيرجاءناوضغنا

ئؤينون.الذينالأخم!وعلى،جميغاالئاسيى

تذغالا2.وئغفتمبهذائوصيئأنفعقيلثا

يلمؤجمنينئدؤةكنتل،بشبايلثتستجفأخذا

والإيمالبوالضحب!والتصرقيصالكلامفي

والؤع!المراءةعلواطث13والقفافي.

ائتيالهئةتهمللا(ا.أجيءأنإلىص"والتعليم

جماغةوضغ-حينبالنبوةيلتهاهئةقهي،يخك

مور1اهذ؟فيافكر5.عتيلثايدتفمالشيوخ هص!

يح!ميعنجاحلثتظقرحئىلهانفستلثوكرمى

علىوداوثمولتعلييكيتف!يكآنتبة16.الثاس

وخلصتتف!تلثخلضتقغل!تفإذا،ذلمجث

سالخآ.

ا!ئى.بالحديد

31.:أ!كق:حنافهخلقماكل4:

نمان.أو.نجاهد:01

ا!معفيتمارصالتىمحلكعاليبصوتالتراهة130

16-21(.:4لر)رج
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المؤمبينمعاهلة

بلطفأريذةتلشتيخا،تؤبغلا5

إخؤةكأنهمال!ثسبانوعايل،للثأدصكأنه

وأما،امهاتكأنفنوالغجاجمر2لك"،

أخوأت.كأنهنغفافيبكلقعاجملهنالشابات

الأرامل

بالخقيقةفنالفوالطالأرايئأكرمص3

،خفذةأرتنونلأرققةكانوإذا04هأرايل

وأنبتقوىتيييمأهليعايلواأنأولافلتتغلموا

أما5.المحةئرضيفهذأ،لوايديهمعتييمماتفوا

فرجاؤها،لهامعيللاائتيوهيئ،خقاالأرتتة

وأئا6.وضهازاليلأإتيهوك!ضئرغضفي،للتإعلى

وإنتيتةفهيئيلقلذابآسشمثقتتائتيالأرتلة

تنالهنلاحىبذيلثفأو!عين7.خيةتكن

أهلوخصوصخا،بأقربائهتعتنيلاوتن8.لوئم

،8

المؤيني.غيريناسواوهؤالإيمانأنكر،ييييما

!!!ا!رايلسيجلفيآمرأ"كتحبلا9

زجلزوتجةوكاتتس!نةميئينتلغتائتي

ال!حايح،،بالغتللهاومشهووا01وأحد"،

،النزباهوأضاقب،خةتريهأولاذهاورتث

وساعذب،القدينالإخؤ؟أقداتموكم!قمث

صايحء.غتلبكلوقاذث،القنكوبين

لطتكتئهنفلاالشئالاتالأرايلأما11

فيالرغئةأثازتهنإذالأنهن،الأرايلسيجل

.91:32قلا:501

لهن.عائلثاسندلأاللواقيالأرامل3:

يحنجناللواقيالأرافىايمفيهبدون:الأراملسجلة9

مرةمزوجة:واحدرجلزوجةكانت.ماعدةإلى

لزوجها.الأمانةعلىحافظت:بدبلةثرجمة.واحدة

.أجرأ،أو.إكرائا:17

وبذللى1211.التسغصغزآسئغتبنالزوإجص

فتسضحبق،تهالأوكغهذهنينقضن

البظاتةتخلفنذ!طمعوهن13.العصاصى

يرص،!
الثرتزةتحلقنكما،تي!تىالم!تي!ؤينوالتنقل

لابما-وانحلتم!نيهينلابماوالتشاغلأيضا

الثئإباثالأرايلتتزؤقيأنأريذلذيلث014تليق

يمون-فلابئيؤبهنوتعتنينالأولادوتيدن

!مهنأنوخصوصا15،عقينامأخذيلخصمس

يمؤمتةكانوإذا16.ال!ث!يطانفاتتعنضقفن

حىاكني!ئيماعلىتثقلولافلتساجمذهن،أرامل

يالح!ةهناللواتيالأرايلتساجمذأنيمكتها

أرابل.

الكنيسةشيوخ

المياتميحسينونائذينالكنشتيماوشصيوخ17

كلءصلىص

وخصوصا،مضاعفا!إكرامايستجقونبعقييم

افاليهتالص8.صوالتعليمالتبشيرفيتتغبونآثذين

يدوصىوهوالبيذيىعلىاثثورتكملا9:يقو4

يستحقإالعامل:أيضاويقو4د".الحط

إلأشيخعلىالشكوىتقبلىالا9!".أجرته

الفذنبونأئا02ثلاثإ"ءأوشاهذينبثهادة

يخا!تحتىالحاضرينصجميعأماتمفوبخهم

غيرفم.

هصكل،

-يسوغوال!سيحصالق!امامواناشدك21

هنب؟علىتحاف!أنالئختارين"والملاثكة

.ا-؟:01ت،9:9اكور؟25:4ئثرجة18

.01:7لو

.91:15تثق:91

الساقظينالثياطنبقابلونالمختارينالملاثكة:21

6(.يكل؟؟:2بط2)رج
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تعتل.مإكلفيئحابا؟ولاتح!ؤدونالوصايا

ولاأحدعلىيالكرضع-فيتستجللا22

نفتلثوآحفأ،غيركخطايافيشريكاكن

طاهرإ3.

تل،الماءف!رلبعلىصاليومتعذتقتصمرلا

ومامجدلجثأجلينالخمرينقليلآأشرلث

أمرافي.مقشتابك2

قبلواصمحةذنوبهمتبدوقنالئاصيىين

واضخةذنوبهمتبدولامنوينهم،ألمجسالمحب

الصحايخة4الأعماوكذللث!2.الجسالبتعذإلأ

يميهنلاواضخةغيرهىواتتي،واجممخةتبدو

تخفى.أن

البيلى

الع!و،-يههييرتحتائذينصجميععلى6

يثلأ،أحيرامغلكلأهلأسادتفميح!تبواأن

ص.التعاليموعلالت!آسمسع!أحابجد!ت

يحتجفو!فلا،الئؤمنينينسادئفمكانوإذا2

يخدقةتزيدوهمأنعقيهمتل،إخؤةلأثفميهم

ئؤينونهثميخدتييمينتستفيدوناثذينلأن

2.وأجئا

الصحيحوالفنىالباطلالتليم

غيرأخاغلتمفإن3،بهوجمطهذاغلثم

زثناأقىاك،الضحبخةالأقىاكوخاقةذلث

فهو4،يلئقوىالفوايقوالئعلبتم،القسيحصتسوغ

هؤسبه،شيئايققمولاالكبرياثأغسهزخل

غنهاتصذزائتيوالفماحكاببالئناقشاب

.صورةأ!امنحن:نر:601

ح.9203-:11ترج

7عيكل،رءر"كل
السيئةوالظنونوالثشائموالشقاقالختا

وأضاعواجمقو-ىتينحكىفتدثوالمنارعات!5

نعم،6الر:!إلىسنح!ل!ابيموىوج!ييواالحي

لمحا7،يالقناغيماآقترتثإذاعظيئمربحفيإلتقوى

ينهنخرقيأننقلإرولا،شي:وتعناالعالتمجئنا

أما9.واليهسؤةالفوثيكفينا8شيء.وقعنا

وفيوالفغالتجرتهفين!قعونالينىيطلبرناتذين

تغرقائتيالمصر؟الغمياءال!ثصهوابينكثيلأ

أضلالماليفخحب01.والقلافيالامايىفيالئايس

ققملواإلييماآستستمواالئاسىوتعفى،شركل

.كثيرةبا"وجاعأنفسمهموأصابواالإيمافيعن

ا!نالجهاد

كله.هذافتشئث،اللهزخلياأنتأفا"

والضبروالقحئةوالإيمانوالئقوىالبروأطفب

وفرح!متناجهاداالإيمالإفيوجاهذ012والؤدإغة

تهاوشتهدتإليهاالله"دعاكائتيالأبد"تيبالحياة

كثيرين.شهودبحضورخستتةشهادة
وءس+بر40

شيدكلئحييالذيالت!اماتمواوصيلث13

ئتهاد؟أحمتنشهذاتذيش!وغ-المسيحوأم!اتم

الؤصئةتحقط"أن،"الئنطيبيلاط!نتدى

ز3بناخمهويىيومءإلىصواللومالغيبغنيمتزفا

حييه.فيفستظهر!1-.المسيحيوغ

وحذة،المبازكالع!ئا"ذللث

،هالأربايبوزب4الملوكصايث

الخلوذ،وحد،تها6

ينه،يقترل!لانورمسيهنه

يراة،ولنإنانرآةما

.36،91:11-18:37يررج:ابنطيبيلاطى:3،

.136:3مز،01:17ئثق:15
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".آمين.!هالأبد!يةوالجزةالإكرامته

بأنالا؟نياهذ؟أغنياءتوصىأنوعقيك17

تل،!الزاثلالجنىعلىتتيهلواولاتتكبروالا

به،ننقئممابكلعتينائفبف!الذىاللهعلى

يالأعماليأغ!ياءويكونواالخيريعملواوأن18

غيزفموئشاليكوا2يسخائح!نواوأن،الفايخيما

كنرا"لأنفسيهمتخزنونوهكذا091خيراييمفي

.33:02خر401:21قمز:61

.12:52لوق:اكائلالغى:17

ا!اة.قتنالون،للمستقتلجمذاأساسثايكون"

الخقيقئة.

وحجبالؤديغةاحق!،تيموئاؤشيا02

خباتذيالباقيوالحدلالفايىغالكلاتم

ازاغواتجضهماتخذةوجن21،تعرتةالئاعى

الإيمالب.قي

تعكم.النعقةلتكني

.6:02متق:كرأبخزنون:99



الثانيةالزسولبولسالقذيسرسالة

تيموثاولرإلى

مةالمقلى

الأساسيةفكرنهاالأكز،علىخصوصيةوصاياتيموثاوسإلىالثانيةبولسرسالةتتضمن

معاونهبولسويشجع.القديموالعهدالإنجيلبتعاليمالمسيمليسوعالثحهادةعلىالمثابرةوجوب

العلماءخطرمنويحذره،والصعوباتالآلامرغمومبثركمعمبواجبهالقيامعلىتيموثاوس

إليها.يصغونائذينخرابإلىإلاتؤديلاائتيالححقاءالجاهلةوحججهمالكذابين

والمحبةوالصبرالإيمانفيقدوةسيرتهكانتبمفتيم!ثاوسبولسيذكر،هذاكلوفي

الاضطهاد.آلاموتحملوالمثابرة

الردعدالةمف!مون

ا-2!:)1.عقدمه.أ

13(:2إلى3:)1.عليهاللهنعموساثرتيموثاوسإيمانعلىالث!كر20

(4:5إلى21:14وتحذير،أرشاد30

6-18(:)4.الخاصةبولس4.حالة

91-22(:)4..خائمةه

تحية

ي!وغالقسيحصرسوليبولسىينا

فيهيئاثتييالحيا؟الؤعلإح!ت،الثإيقشيئيما

الخجيمبآبنيإلى2،تسوغالتسيحص

والثلاموالرحفةالتعتةعليك:!تيموثاوش

رئنا.يسوعالقسيحصوينالآدباللهين

.اة16أعرج:تيموثاوس:102

دبغ؟يمارسونيوذاالرسولبولىأحدادكان3:

4-ء.:3فلرج

حملىونشجبع

كماطاهريضميرأع!اةالذيالفةأحقا3

فيوتهاراليلاأذكركوأنا،أجدادىعبذة

إلىخىفيفشمتا"دموغلثأتذكر04هضلوالط

إيماتكوأتذكر5قرحاءلأمتيىرؤلجث

لوثيع!ىتجايلثقلبت!مكنكانائذيالضادن

نركهلماتيموثاوسحزنإلىالرصلل!ر:دموعك،

3(.:اكما)رجأفسسفيبولى
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ص،!ء
قلتلثتسكنأ"نهواثقوأنا،افنيكةاملثوقلمت

تجققهاائنيالهتةئضرتمأنانبفذلذيلث06أيض!ا

روخاللهأعطاناق!ما7.يديصيوضعلكالله

والمطته.والضحسيماالقو؟روحبل،الخوفي

أناوبييرتنابال!ثسهاد؟تخخلفلا8

اليشاز؟أتجلينالآلامفيوآشترك،8سشتة

دعؤةودعاناخلضناائذي9الت!قدز؟علىمتيهلا

يتدبير؟يىففاتل،أعماينابقضللا،مقذستة

ئنذتسوغصالمسيحفيلناوقتهاائتيونعتي!

مخلمشاينههويىالآنلناكشتقها01،الأرلي

وأنارالموبعلىقضىالذييسوع-المسيح

ئتش!راايضت!لهااباليشاز؟والخلودالخياة

ولاالتشفابفأحتيئ12وئغلفا"،وزسولأ

ء"-سب!
بانهوأثقاتكلتتنعلىاعردتلاني،اخخل

ذيلثإلىعلبيما!آكحعكتنيمايحق!لأنعلىقادر

ائتيالصحيخةبالأقواليفأعمل13ء.التوم

فيائتيوالمحبةالإيمالطفيوآثبث،يتيستمعتها

يغودطالصالحهالوديعهإخظ014يسوع-المسيح

فينا.تسكناتذكطالقاسيالروح

آسئةفيائذينجميغان"تعرثأنست5

وقرموجينيسى.فيجل!ىوينهم،غنيتخلوا

ص5ءو،اء

كثيراشحقنيلانهاولي!يفورس!تيتاللهزجتم16

جمنذغنيتبخثأخذتلا7،لقيود!يماخجلوما

الرب،أنقتم18.ؤتجذنيحئىروتةإلىؤصول!

تجيئإ!يومالزب"ينالرحتةتناكبأنعقي!

.ألأآرج.رومةفيدجينهوبول!:8

.2:7تمقا:11

عإ.ائتمنهأو::محيهاثتمننى:12

بهمتأثرللإنجبلضهدواالذين؟العثهودة202

أف!نفيوأناخدمنيكماج!اتعرمتوأذت

للمسبحالصالحيالجنك

فيالتيبالئعتةقيرياممث،آبيياوأن!ت2

!وضمويىيئيستمعتةماوشفئم2،تسوغالقسيح-

7كبرنرناظةأنالسإلىودبغةالش!هودهينكثير

ء"!ا-11/.كيرفمئغلموالأنأهلأ

كحنبكلماالآلامآحتمالفىشاك3
يى-

لا.ينثنغلفالحندفي4.يسوعءللمسيحصالح

-ءه6؟4صو

قاثأةيرصيانارأدإذاالدنيابامويىنفسه

!!االا"النصرباكليليفوزلاوالمصارس!5

قتقباتذيوالرارع06!صولي19ح!تصازغ

الغثة.صقحصمته3ينامنأوليكونأنجس!

علىتادارااجتجغلكوالربد،للثأقولهماإفقئم7

ائذيالقسبغتسوغوآذكر8.شيءكلتهمص

رقي،داوذتسلينوكانالأموابتينيينتاتم

،،ءكل

الآلاتمس!يهافيواقاسي9اعينهاالتيالبشارة

الت!كلاموليهن.سكالمجرمالقيودخقلتخئى

سبيلىفيثي:كلأحتيلولذلمجث01.ئقيلإغير

علىأيف!اهمتحصلواحئى،المختارين

المجدمغتسوغالقسيحصفيائذيالخلاصيى

إئنا:القوذصدد!ا011الأبلإممب

معهعشئنامعهمتنا"إذا

معهملكناصمرناوإذا12

أيفماهؤأنكرناأنكرناةوإذا

.نبموثاوس

.ا!:4فل؟24-9:27اكورلىت5

(12:9لؤ،01:33ت(6:8روق:-13أا

.23:91عد
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أيناهؤتميئخاينينكناوإذا13

تف!مته"،.ينكيرأنيمكنلألأ!نه

اقهمنالمقبولالعاهل

لاأنالت!أماموناشمذهمبديكذكرهم"

تصلحلالأنها،العقيقةالمجاحلأتفيتدخلوا

نأوآجتهذ15.يسمعونهاائذينيخرالبإلأ

فييخحللاوعايلااللهعندمقبولازجلات!صن

الخق.كيمةصتعليمفيومستقيضاغقل!

تزلجهفهؤ،الفايىغالسمخي!الخذكؤتخئب16

كالآيهقإ.ترعىوكلامهم17،كفراأصحاته

الفذال!18وفيليت!،هيمينايس!!قؤلاءوين

تمث،الميائةأنرغماحينالخقغززاغا

الأساسولكن91.الناسبعض!إيمانفهذما

وتختوماثايئايبقىاللهوضعهاتذيال!متين

وامنخماضةء"يعرتالرب3"إنكابالقولي

ال!ئ!ر،.يتحئبأنيجاالردثأستميذكر

دقمبي!الآيتةتكونالكبيرالتيمبوفي02

وخزفي،خ!شبينأيفحاتكونكما،ويضة

لآسيعماليوتعفمهالضيفبلأديعماليتعضها

هذ؟كلينتفستهأحاطهرفإذا21دفي؟.

صصءص4

يربيما،ئقذسئا،نايقاشريفا7إناصاز،الشرويى

صايح!.غتيلكل2أهلأ

اليروآطئبالثئبالباهواءتجثث2

يذعوناتذينمغوالسئلاتموالقح!ةوالإيمان

عتيوآبتعذ23.طاهرةبقلولبالزبي

تثيرلأنها2،الحمقاالفبيطالم!ماحكالت

الربرخا؟مصفغلى24.تعرف!كماالمشاتجراسب

02.:أتمارج:هييايى:17

.ه:16عدق:خاصةيرفالرب:91

3و2ية
932

يحميعرفيفاتلئشاحرا،يكونلاأن

فيوديعا35،ضبوراصللتعليمأهلا،التاسي

الموت!إلىتهدييماللةلقل،المخالفينتأدي!ب

ماإذاؤعيهمإلىفتعودو)26،الحقومعرفيما

وتجعقهمعلييمأطبقائذيإبلي!تخبمنأفقتوا

مشيئته.يطيعون

الأخيرةايةيام

فيةستشيضعتةأزجمتةأنوآعتئم3

أنانيينفيهاالئاص!يكرن3،الأخيرةالأئامص

يطيعونلا،شتامينمتكبزبنمتعجرفينتجمثيعين

!صص

رالةلا3،فاسيقينالخميلناكيري،والدييم

اعداءشترشنمنهورينتفامين،غهذولالهم

3،ال!صبرياأعقثهم،ويحينخايين4،الخير

بقشويىشقسكين5،التإعلىالقلذابيقق!لون

هو3ءعنفآبتجذجوهرها.رافضينالتقوى

ويعوونالبيوبإلىيتسللونمنومنهم9.الئاس

منقادات،بالخطايامثقلابضعيفابيسا!

ولاداثفايتغلمن7،اصهواباصأنواعلكل

تئيسىأنوكما8أبذا.الخقتعرتةئميهئفن

أيفاهولاءكألجث،موسىقاؤما"ويمبريصن

كلد2وى-

لافاسيذةكقولهماناسهم.الحقبقاومون

إلىتتوصلوالنولكنهم9للإيمالإ،تصقحون

الئاسيجميعءستنكثيفحماقتهملأنثيص

ويمتريص!.يئيدحماقةآنكدئمفحثكما

عامةوصايا

وسيرقيتعليميفيفتبعتنيأنحتأقا.

مصردحرةأسماءمنايطن:يمبريرويني!:308

22.،7:11خررج.الورديالتقلبدبقولك!ا



الثاتيموثاوس033

وثاتيومحتتيوضبريوإيمانيوقفاصسدي

-.آ11

اصاتتييوماوالغذاقيالاضطهادوحيفايى

آضطهادمنيكئم."ولسشرةوأيقوييةأفطايهئة

منفكل12.كلهاالربدهـجمنهاوأنقذنيعاتيت

التقوىحياةتسوعالقسيحسفيتحياأنأراذ

والذخالونالأضرازأما13الاضطهاذ.أصاتة

تخدوعون.خادعونوهمصرافتزدادون

عايىفاالتقينيجملتمتغلفتهماعلىأنتفآث!ث"ا

عرفتطفولحلثمنذفأنت15.أخذتهعمن

ئزؤدكأنعلىالقادزةالفقذسةالكئت

الإيمال!فيالخلاصيإلىتهدياتتييالجكقه

ؤحييينكله"فاليهالث16.توغيالحسغء

والتقويموالتفنيل!الئعليمصييفيا،الله

كايلااللهرجلليكون17،اليرفيوا(صأديب

صايحء.كقكلكلئستجذا

الذيتسوغوالتسيح،اللهأماتمأناشيذك4

وقجيءخمهور؟يخدوالأمواتالأحإةستدين

إعلايهفيوتيغالت!يكلامصتت!ث!رأن2ظكؤييما

وتيطوتنذزتؤتغوأنوتييما،بغيرأويؤقيه

وقت2فسيجي3.صالتعليمفيالفحبركلصابرا

تل،الضحيغالتعليتمالتاص!فييماتحتمللا

يمايكلمونهممعلمينوتئجذونهم2أهوايت!عون

ولسزة:وأيقونية)بسيدية(أنطاكية:11

.34:02مزق:الربأنقذفي.14-13أعرج

.5،2:2:أرج:14

كماضهذاالرصلسبموت:دمهايراقذيحة:406

موقيأيةرحيلي.ح2:17فيرج.الذبيحةدميرإق

.23:أفير!.القرب

تيطى:.42فل؟4:41كورج؟يماسد:01

.،ة9تي؟2:3ض8:234كور2رج

4و3ية

الخقشماعغنئنضرنين4،آذاتفميطرلث

في!رظاأنتفكن5.الخرافاب!تماع-إلى

كضلوآضلصالآلامفيوآشترك،الأحوالي!لا

.فيامخيريجدتيلثوفأالفتثتر

وساعةدئها!ئراقفذبيخةأناأما6

المحس!نالج!اذجاهذت7.آقتربث*رجيلي

والآن8،الإيممالأعلوحاقطثضوطيوأتتصث

الرب،بهسمكافئنيائذيالبرإكطيلينتطرني

بل،ؤحديلا،،اليومذلثفي4العابالا!لان

ظهولي؟.إلىيمثتاقونائذينجميع

ختاميةوصايا

ترنن،ديماصىلأن01،سريغاإليئتعاك9

وسافر،تسالونيكيإلىوسماقرالانيابهذ؟حئا

دئماطئة،إلى!ونيط!ىكلاطئةإلىيهرييكيسى

ؤجى*قرقنخذ.قعيوحذة!ترلوقاوتميئ"

أمما12الزل!.يخدق!فيكثيرايفيانيلأثهبه

يخدأخممز13.أفس!نإلمطفأرس!لتهتيخيكنر!

جمندتزواس،فيتركثهااتتيغباءتيمجيثلث

وخصوصما،أيضاالكتتوأحص!ر،كازبسى

الجئد.شصاجص

،كثيراإليأسا-النخايمىإسكندر!14

ينهفآحترش015أعمالهعلى!صيجازييماوالرب2

شديذة.معازضحةأقىاتناعارضنلاتهأيضاأذت

؟مرضء24فل؟4:14كورج:لوقا!11

.24فل؟4:01كو؟!12:12،2أعرج

-6:21122اف؟02:4أعرج:تيخيكى:12

7-8.:4كو

.02:6أعرجةترراس:13

صيجازيهتوالرب..2:اتمارح!اسكندر:14

.6ةارو؟12ة24ام؟63:13مزق



ا+الانية4تببموثاوس

غندا!تجمندماتعيأحدوقصما16

صقغ.هكلهمتركونيتل،تز؟لأؤلي!ي

وقؤافيضعيوت!الرلتليهن17!غنهمالله

جميعلتسمغالاعوةإعلالطينقمكئ!ت

وسمنجيني18،الأستلإتهاصجمنتخوت،ضمص11

يملكويهويحفطني!ثركلينالرب!لأ

آمين..هويىالد9أبدإلىالمجدقله.السسماويص

المحكة.لدىوترفهإلىبرل!شيرة16

أويعرر!ا:.18:2أعرج:وأيهلابرصكلة:،1

16-17.اشرج

ودعاءتحيات

أهلوعلىوأيهيلا!برصثكقةعلىاستقثم1

فيتميئأراشتس!"02!أونيسيفورس

فيتريضافتركنة"ترويخفس!أئا،كويىنثوش

ال!ثحتاء.قبل2الضجيفيأسرغ21.ميليئس!

ولينسىوبوديسىأو!لسىعتيلثيسفم

"ط،لم

مغالربدل!كن22.كلفموالإخؤةكلو؟تة

معكم.الئعقةولتكنروجلث

.16:23رو؟22!91أعرج:أرأش!02

.02:4،21:92أعرض!:تروفيحى



الزسولبولسالقذيسرسالة

تيطصإلى

مةالمض

ورسالة.لهومعاونارفيقاواختارهبالمسيحالإيمانإلىجمولسهدأه،صهودفييخرتيطسكان

.هناكالكنيسةتظيموهي،لأجلهاكريتفيتركهاتتيللمهمةإيضاحنيطسإلىبولس

رعاةبهايتحلىأديجباتتيبالصفاتتيطستذكرالأولأمور:ثلاتةالرسالةتتماول

طريعةإلىتيطسإرث!ادوالئاني.السمعةسؤمنكريتأهلعرهـعنلماوخصوما،الكناثس

بماتيطستذكيروالثاك.والعبدالشبابثم،والعجائزالشيوخ:الكنيسةفيالفئاتمختلفتعليم

والئ!قاق.والجدلالبغضعنوابتعادومودةسلاممنالمسيحيةالسيرةعليهت!نأنمحب

الرسالةمض!بئ

!4-ا:)1.مقدمة.أ

5-16!:)1.الكنيسةرعاةصفات2.

ا-15(:)2.الكنيسةفئاتلمختلفوإرشادنصاثح3.

1(ا-ا)3:وتحذير.4.تشجيع

(اه-ا2:)3.خاتمة.ه

تحية

تسوغوزسوليالت!غبدبوثىينأ

يمانيالإإلىاللةآختازهمائذينيتهلإقيالتيحص

زجا2على2للتقوىالموايخقيماالحقتحرتيماوإلى

ئنذيهاالضابناللهلمؤغذاتتيالأتدئيماالحيا؟

اتتيياليشاز؟حييهافيكيتتهفأظهر3،الأرلي

تيطسن*إلى4،مخلصنااقيلأمرعقيهاآئتمنت

31ة2كل،23ة8كور2رج:تيطس:104

4:01.تم2

التعضةعقيث.المشترفيإيماينافيالخققىآبني

مخلصنا.قسوغوالقسيحصالآلبالت!ينوالسئلام

كربتفينبطسى

تدبيرئكملحئىكريتفينركنلث5

كمامدينهككفيشصيوخاوئقيتمالا"مور

-،اللومغنمتزهاكانقنتقيئم6،اوصق!يتلث

لاموينونوأولادة،،واحدهآمرأةوروصآ

2-3.7:اتمق6-9:

-3!-



2333تيط!أو

لأن7والعقوقي.يالخلاعةأخاتتهمهم

يكونأنيج!،التإؤكيكوهؤ،الاشقف"

ولاغضودبولامتكئرغير،صالفومغنيمترها

المكسبفيطايعولاعنيفولأسكير

يضيافايكو!أنعلييماتج!تل8،الخسيعي

نفمتئهيض!ط،-تمئاعادلامتعقلآ،يلخيرمجئا

لتعاليي!نا،الموأيتيالضادقي-يالكلامويتقتلث9

الصحيحءالتعليمفيالؤع!علقادراييكون

.+المعايىضينعلىوالرذ

الذينالمتمردينينكثيرفهناك01

وخصوصا،الباطكيالكلامصالتاستخدعون

ت!حسذأنفعقيلث11التهو؟4صتهمالذينتين

حينبكاجملها-بيوتايخربونلأنهمأفواههم

شك!بأجلينتعليمهيجوزلأمايعلمون

تيتهم:وهؤجمنفمواحافيهموتال12.خسي!بى

خبيثةوؤحوشىأبداكذابونكريت"أهل

صادتة،!ثهادةوهذه13كسالي*((-وبطون

إيمانهميكونحتىبثيذةتؤتخهمأنفعقيلث

تهوبيةيخرافابشقحمكونتلا14،ضحيخا

طاهرني!كل5!،الحقترفضونقومءؤوصايا

وغيريلأنجاسيىطاهرشيدينوما،يلأطهايى

تجتة.وضحمائرفمعقولهمإنحى،المؤينين

فيينيهرونهولكنهم،اللةتعرفونأنهبميذعون16

كلغنعاحزونكصاةأرجاسىتهم.أعماييم

صايحء.كقل

.أحة3تمارخ:الأستف7:

فيالكنوصيأب!يشيديىالاكريتىالاعركلام:12

!قمالادسالقرن

للمؤمنينوصايا

التعليعتميوافقيمافتكتثمأنتأما2

ياليقط!يتحقؤاأنأليهبازغفبمص2.الصحيغ

والقحئ!الإيمالبويمتلامهوالرصاتإ،والؤقالي

يتصرفنأنكذلمجثالغجاثرصوعلم3.والصبر

غيرالقداستإ،طريقتسلكنب!نسا:يليقكما

يلخير،ها؟ياب،يلخمرمدمنابولاتقاممات

وأولادهن،أزواجهنضحئةالثئائابايغئمن

بئيوتهنثالينايةبخجنعفيفابمتعقلالت5

يكلامأحدي!تهينأسلآ،لأزواجهنمطيعات

الله.

ئغقلين.ليكونواال!تئبا!جمطوكذلمجث6

الغتيفيلهمقدؤةتفسحلثأنتكن7

ول!كن08تعليملثفيهاومتروززيئا،الضالحص

خصملثفحخزى،لومينالهلاضحيحاكلاملت

يخينا.س!و!اتجدولا

وينالواأسيادهميطيعواأنالغبيذوخلمص

ولا01ئخايفوهملاوأن،شي:كلفييىضاهم

أماتبما،كللفميظهرواتل،شيئاجمنهمت!رقوا

ضخئصشا.الدتعاليتمشي!كلفيفيعطموا

يحميعالخلاصيىتنبوعصالتإ،"قيصمة

الكفرغنيتمتيغأنيتغتقناأ2ظقرث،التتر

وضلاحبتغقللتعيشىالذئياهذ؟وصقواب

اليوتمئنتظبرين13!الحاصرالعاليمصفيوتقوى

إلهناصجل!ظهوريوم،نرجوةالذيالمبارك

ائذي14القسيحص"تسوغومخقصناالغظيمص

الله:أو.المبحبرعونحلصناالعظيمإلهنا:2013

المغ.يوعومحلصناالتي



تيط!س2!ا+

شركلينتفتدي!ناحئىلأجينايتفعييماضحى

علىالغيوزالخاض!شتعتهوتخعقناويطهرنا

.!الضايحصالغتي

ينللثبماوؤئغؤجطتكئئمهكذا15

أحد.بلثيستحفولا.تامس!لطالؤ

المسبحيةالسيرة

يلحكامء!تخضعواأنالموجمنينذكر3

ئستجذينويكونوارئطيعوفمال!تلطيماوأصحالب

ولاأخذاتشتموافلا3صايحء،كتللكل

جميعيعاجملونلطفاءبل،مماجكينيكونوا

!مو?ص
تضىفيماكناايضافنحن03وداغةيكلالئا!ي

يلثئقوابعبيدا،ضالينمتتردينأغيياء

الخبحثفيتعيتنى،التتذالبصأنواعرلجميعص

فلما04بعفحاتعضشاييغفىمكروهين،والختد

يلتشتر،وقحبتهمخفصناالت!خخانظقر

تل،غيلناةصايحعقللأفيلا،ختضشا5

الثاتيالميلابيغسليخفقناأنبرحتيماشماة3نهرلأ

أفاضهاتذي6"القاسيىوحصبال!تجديد؟يحياة

اص

حى7،ئخلصشاصالمسيحب!رعاوايخرعلينااللة

ائتيالأبديةالحياةوترثالقسيحصييعت!تتبرز

ترجوها.

!91:5خر!37:23حز؟8؟013مزق:،1

.اةت2اف؟9؟2بطا؟14:2تث

.2:13بطا؟ا:13روق:للحكآم:301

.ح5:26افق:5

.ح4:اتمأرج:الأنساب:9

و3

لتيطسوصايا

ء،،!

قماحافيتكونانواريد،صا؟ققولهذا8

إلىيالئهالمؤينونينضرمتحئىالأمرهذافي

يلناس.ومفياحسمنفهذاالضايح-،العمل

لب،نسالأاكرولتالم!ئخيقةتةدلمجااقاأ9

لالأنهافتخنئهاالمث!ريغيمافيوالمناقشتةوالجلاث

فأعرض!اليذعصصاجبوأما001تخقعولاتفيا

فأفت11،"ترتينأوقرةتنذزةأنتعذغنه

علىوحكتموأخطاضليثلةكانقنأنتعرمث

تف!ييما.

6صكل،

واازتيماصنإلمجثارميلوحينما12

نيكوبوليسى،إلىوآتتغنيأسرعييخيكسى"

.هاكالشئتاءأقص!يأنأنوىلأني

الث!ريغةعايتمقشاس!إمكايلثقذزاسامجذ3

كلءش.4

تقضهمالاحتىيلس!فرالاسيعدا؟في"وابلوس!

هءلمص14د8
نأالمؤجمنينجماغيناعلويجبصيء.

ي!اواالضالحصبالعملصالقيامحئنيتعئموا

عقبمة.تفمحياقكونفلا،الضرويى!يةالحاجات

علىستقئم.تعيائذينجميغعقيلثئسفئم5

جميعا.معكمالتعضةومجن.الإيمالطل!أج!ائنا

.-1517ة18تق:01

نيكوبوليىة.اح4:2تم2رج:تيخيكى:12

إلىيثيربولسولكن.الاصمهذاعديدةمدنحملت

لل!ونان.الغردالافىكلالواتعةتلك

12.ة16اكور؟24:ر!اص!18ةأبلوس:13



الزسولبول!سالقذيسرسالة

فيلمونإلى

مةالمقلى

سيدهمنهرب،اونسبمساحمهعبدوله،كولوصيكنيسةلىبارراعضؤافيلمونكان

فيلمونإلىاسسالةاهذهكتببالمسيحالإيمانإلىبولسهداهولما.السجنفيببولسفالتقى

فيكأحبل،عنهصفحكعبدلا،عندهويقبلهإليهالعائدعبدهعنيصفحأنف!يهاء!اشده

المسيح.

الرس!الةمف!مون

)1-3(..مفدمها

)4-7(.فيلموناعتداح20

)8-22(.فيلمون3.مناضدة

)23-25!.خاتمة،4

وينتوعالقسيحصءسمجينيبول!ىين

فيوزفيمناغزيزنا،يييمونإلىتيموثاوعىأخينا

تييلث،فيتجتصحائتيالكنيس!تيماوإلى2تالغقل

"ص

الجهادفيرفسمناوإلىابم!هاخناوإلى

أبيناأدت!منوال!حتلامالنعمهعليكم03أزخب!ع!"

القسبح-.تسوغالربءومن

وإيمانهفيلمونمحبة

إلهيشتكرثصقواتيفيدكرتلثإكقما

للرقيضحبيلثومنإيمايخثينبقغنيماعلى5

23.،13،22آرجشالميحسجيئبول!من:ا

نأداجم!ا86المذيمعىالإحؤ؟ولخميعصتسوتج

إظهايىإلىستبيلآالإيمالبفيمشازكتلثتكون

القميحص.لأجلخيرينعلييماتقلإرماكل

بضحبيلثكظيقينوغزأئيس!روريكانكئم7

كلء0،5""

الإخز؟قلودتانغشتلانلث،الاحإيها

المايسين.

لأونسيمسالتشفع

فيالج!را؟كلليأنفضز،لذلمجت8

فإني9،عقيلثتجببماآمركأنالضيحء

بول!نأنا،المحتإتآسمصاناثيدكأنآترت

2.4:17:ارخب!:رض!كو
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فيلمون356

القسيحأجلينالآذوال!جينالكبيرال!شيخغ

ولدئةائذب6يرأفىسيمصىآبيأمرفياتتسوغ

تضىفيماوكان"-التجنفيوأناالإيمالتفي

ولي.للتنايخعااجوبمافصاز6اطثنافعغير

كنت13،تفتهتلبيأر؟،إتيلثأرأه12

وأناينلثتد؟ليخدقنيمعيهناابقتةأناجحث

ألطاريلثلاولكئي14،اسشاز؟اأجكينصجين

الإحمال!هذالتكو!ليضاكدودبينشيئاأعمل

ق!را.لاطوغايخث

الؤقبتعضىغنلثآبتقذأونجسبم!ولغل15

تعذاغبالتكونلا16للأتد،إليلثلتعود

فيحبي!اأخماأتي،عبدينأفقملبل،الوم

بالأحر!فكم،إلىخبيبأخوهؤ.صالمسيح

كئيأركأخالخستديخاصؤا:كغبد،أنتإليلث

الردت.

فيتلثثتريكاتحمضمنيكنففإن17

أصاةكانوإن18.تقتلنيكمافآقتئة،الإيمال!

.فيلمونصيدهعدمنمربعبدبأرنيم!:01

.9ة4ر!كوا(.ا)آنان!احمهمعنى

.21:دا،7:أكورج:ابقراس:23

أرصخى:.ح4:11تم2رج:مرقى:24

فآحسمبةطدينعلييماأط!وكانصي:فيإلمجت

يخطأكبةوهذا،اوفيوض!وأنا91.ىليئ

يتفسيلثليتدينأنتللثأ!أولا،تدكب

الردصفيإلىأحسيين،أخىيا،نعم02ءكلها

القسيحص.فيقلبيوأنيشى

ستقثيبأثلث،إتيلثأكتبوأنا،ثقةولي21

يفاأكثرش!ألهثيقيتيعلىأنابل،طقبي

مكانالمبفآححرذيلثعداوما22.جمنلثأطلب

اضلوايكماللةيستجيمتأنأرجولأني،لإقاتتي

إليكم.فيرد!ا

ختاميةتحيات

معيالئجينأبفرا-!"!عتيلثئ!قئم23

وقرقحى!24،يسوعصالمسيحصبيلفي

فييىفاقي،ءولوقا81يماشوبعاوأيىسئ!رخى

الققل.

مغالضسي!صتسوعالردتيعقةيت!شن!2

زوجكم.

:ديماص.أ+ت4كو؟91:92627:2ح!رخ!

؟4!:4كورج:لوقا؟4:01خم2(14ة4كورج

11.ة4تم2



العبرانئينإلىالرسالة

مةالمقك

جعلهمماالاضطهادشدةمنلاقواالمسيحي!تمنجماعةإلىموجهةالعبرافيينإلىالرسالة

فيالثباتعا!بشجعهمأنالرسالةهذهكاتبومحاوك.المسيحيإيمانهمعنالارتدادخطرفي

تحملها.اتتيبالآلا!أبيهطاعةتعم،جوهرهوصورةاللهابنهوالمسبحيسوعأنبإقناعهمةيمانالإ

أعلنهنفهاللهإنبلةنفسهوموسىوالملاثكةالقديماالعهدانبياءعلىمتفوقاللهت71بصفتهوهو

الخمبئهآمنالإنساتبخلص!نجالمعيحفالإيماذ.القديمالعهدكهنةس-أعظمالأبدإلىكاها

الديانةفيالحيواناتذبائحكلتجاوزتاثتيالحقيقيةالذبيحةهوالمسيحلأنةوالموتوالخوف

اليمسدية.

أنجطاكثبتكماالإيمانفييئبتواأنهذهبرصالتهيخاطبهماتذينأولئكتبال!طيناشدثم

اللهيمينعنوهوالمسيحجاءوالآذ.المسيحينتظرونوهبمالمحنعلىصبروااتذينالقديمالعهد

تتهددهم.اتتيوالتجاربالمحنعاىونخلبوابهبالإيمانتمسكواإذاإليهينضمواأنوينتظرش!يهميشفع

الرسالةمضمون

ا-3(:)1.وجوهرهاللهصورةالمسيحة.مقدمةا

18(ت2اك4:)1.الملائكةمنأعظمالميح20

4013(إلى311:.ويثوعموسىمنأعظمالمسيح30

28(7:إلم!41:14آخراكهوتكلمنأعظمالمسيح4.كهنوت

28(:9إلمىأ81:لليهود+كاناتذيالعهدمنأحمىالمسيح.عهده

ا-93(:)01.اذباثحاكلتفوقالمسيحذبيحة6.

25(:12إلى1:)11.شيءكلقبلالإيمان70

أ-25(:)13.ختايةونصاثحتحذير8.

بابنهاللهكلمة

الزمالبآصقدينآباةنا"اللةكقتم

الوساثل،ويمختلنيكثيرةاتقرالأنبياءييسالب

امرائيل.ضعبأجدادةآباءناة101

ائذيبآبيهالأخير؟كفقناالأتام-مذهفيواممئه2

حؤ03!العالتمخققويهضي:إكلوايىئاتجققة

الكونيحقأجوهر؟،وصوزةالت!تجدتهاكل

.3:بواقالعال!تخلقة2
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عنجل!خطاياناينطهرناولما.كيمحإبقوة

ينأعظتمفكان4،الغلىفي8القجلإإتهتمين

ينأعطتمآسفاؤيىثمابمقدايىالقلاثكيما

يوئاةألتهقاكالقلايكيماينقيقن5.أ!ماثهم

أيفما:وقاذ؟"وتدئلثالتوآوأناآبي"أنت

ويخذما6آبنا"".ليويكونأباله"صأكونكل

أيضا:فالآص!العاتمإلىاليكرآبتهأرستل

الضلائكيماوقي7التإ".ملاثكةكلله"لتسجذ

خذيهوينرياخاقلاثكيهين"جغل:إلتةقاك

يا"غرظث؟فقاكالابنفيأ!ا8.لا!نايىتهيت

الغدليوضوتجان،الذهوليأتدإلىثايتالله

وتيغف!الحقتجث9مليهلث".ضخوتجان

التهخيمابريبإلفلثالتاصهـتخلثلذلمجث،الباقي

رلثيا"أنت:أبضاوتاك01.!"رفاتجبنفىون

صتعمتوبتذلجثالتدء،فيالأرصنأسئت

ص5-

كلها،نبقىوانتتزوذهيئ"ا،الئماواب

فتتغ!ر،ازدا؟طيتطويها12.تبلىكالثولب

جمنولضث13"".أثاملثتش!لاأنتوأنت

خىيمينيغن"إجي!ى.يوئااللهقاكالملاث!تي

همأما(1!؟"لقذتثكموطاك2أعداأجغل

هيايديئجهة!اة115مزرج:ا!لىإلهبمبن3:

تدلعظمةوكلمة،العظمةيمينةحرئا.الإكرامجهة

نسب.أند،ناللهعلى

7.14:صح2؟2:7مز5:

.هت2فيكماالا!العالمأيضاويعنى.العالم:6

الزجحةحسب401:4عز؟3243:تث6-7:

المديمة.ايونانيةالبعيية

ملكه.:المخطوطاتبعضفيةملكك8:

7-8.:45مز8-9:

البعينيةالزج!ةحب26-201:28مز:"ا-12

01"،كل!ه
اجكينيرميلهمالق!خدق!فيارواحكلهم

الخلاحمآ.ترثوناتذين

العظيمالمحخلاص

خذانتقلثأ!تج!لذلمجث2

فالكلام3.تضليثلأستمعناهاائتي،بالتعاليم

صلىفة،شتست!ي!القلائكيمايسالبع!نا5جاائذي

.العادلة2جزاعصاةأدرخالقهمنكلفناك

هذاجمثلأهقفناإذاتحنتنجوفكي!3

أؤلا،تفس!هالرلتأعلتهالقظيمء؟الخلاصيى

شتهادايهماللةوأتذ4،ستمعوةاتذينلناوأثتتة

وبهباتي،مختيقةومعجزاتوغجايتتآيات

.!تشاةكمائؤرغهاالفذ!ميصالروح

الم!ي!نائلىقا

الفقبلالعاتتميلقلاثك!أخقغماواللة5

مكالبفيتعضهمفشتهذ6عقييما،تتكئماثذي

اللهياالإنسانلمهو"ما:المقاستةالكضبين

تممذه؟حئىآذتمآ+بئهؤوما؟تذكرهحئى

بالمجدكللته،القلائكةكلنيحئا7يفصته

تحمتشي!كلوأخضدت8*،والك!اتة

تدقإ*".

القدبمة.اليونايخة

.أ:11؟مز:13

سريعةانالربايةالتقاليدتقول:الملاثكة:202

؟3:91كل.الملائكةبؤ!ةصباءفيأعلنتسمى

ح.53ت7أع

02.،17-18ة16مرقة4

805-7.مز6-8:

رالكرامه.قيلأ.أو:جئا.نقمتت7

7(.ة8)رجبديكأعحالعلىوأنةتالمخطط
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يمون"فلا2شيكلتهأخضغاللهكانفإذأ

أنالآننرىلاولكننا.لهخاضعغ!رشي!الرك

جغقهائذيذاكولكن9+لهاخضر3كليكل

تراة،شوغأعنيالضلايكإ،دونحبناالله

أتتمأحتقللأنهوالكراتهيالتجل!مكفلأ

اللهبنعمهالضوتيذوقأنعقييماوكان،المؤت

إنسالؤ.بهللخير

!يائذياللةأنالخيرينكان،نعم

نأأراذحين3،ئئيكلوبهشي،كل2أجل!

جغلالأبناء،ينكثيراالقجدإلىيهدي

فينأ1،بالآلامكايلاالخلاصيإلىقائدهم

واحا،أضللهمتقذسواوائذينيقذشائذي

فيفول:12،إخؤةتدعؤهمأني!تحىفلا

ر2،ء-شلم،

فيواستبحل!إخوتيياسمكاسابشر

الله"علىأيض!ا:ويقو134الحماعإ"".

أئذين3الأبناءأنا"ها:وأيضا،"آتكالي

".لياللةوقتفئم

الئحرفيش!ركاء2الأبناكانولما14

هذ؟طيعييمفيكذيلثتسوعكهمشما،صوالام

القوب،سئلطانيد؟يائذيعلىيقوتيمايتقفيئ

طواككانوااتذينوئخرز15،إبليس!أي

لا7جا16.المودتينخوفاالعبوبييمافيخيايهم

.*إبراهيمتعملليساجمذبل،القلائكئةليساجمذ

2،شيكلفيإخوتةئثمايةأنعقيهفكان17

.22023مز:12

اليرنان!ةالببيةالزجمةحب8:17اش:13

.8:18اش.القدبمة

8-9.:4اايشقت16

6،01،11!3516،،26،"4:2لاق:17

رئيىبهاقومالتىالنطهيرطقوسعنلمحةنجدحيث

فيقةفيأميئازحيما،كينبمارثيسىيكونحئى

هؤلأتهلم18،ال!ئعدب"خطاياعنفيكفر،التإ

بعينأنفأمكنهبالتجرتإ،نألمنفس!ة

المحربين.

موسىمنأعظميسوع

فيالمشتركينالمذيسينإخوتيفيا3

وزثيس!إيماينازسوكتسوغتأملوا،اتيدعؤ؟

كانكما،أخئازةللذيأمينفهو2،كهتييما

تسوغولكن3.هأجقغالت!يتيبأيئاموسى

مابيقدايىموسىتجذتفوقيضجدأهلأكان

التيب.كراتةتفوقكرأتهينال!يبيباني

هؤشيءكلوباني،تبنيهعنلهتيبفكل4

يكؤبيماأجمغألت!يتيبأميئاموسىوكان05الله

التسيح،أئا06اللهس!عينهماعلىتشقاخابما

تيئه،وتحن،الذآبنيكويإاللهيتي!بأمينفهؤ

زجا؟!.ينلنايماوالقخريالئق!تق!سكناإن

اللهراحةفيخولاللى

القدسى:الروحتقو،كما،لذيلث7

تق!وافلا8،اللهصوتس!معتمإذا،"اليوتم

فيالتجرتإيرتم،اليصيالإيومتقلتمكماقلوتكم

وأمتحنونيآباوكمجر!بنيخضث9الصحراء،

لذلت01.سنةأربعينمدةأعماليوراوا

تميثقلوبهم:وقلتالجيلذيلثعلىغصضت

القديم.الحهدكهنة

ح.12:7عدرخ:302

إلمنتىإلىبثات:المخطوطاتبعضتضيفرجا.:6؟

14(.آ)رج

السببنيةالزجعةحب7-59:11مزت7-11

الفديمة.اليوناية
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في"فأتستصت،طرقيغرفواوماالضلال!في

رإخئي!".فيتدخلوالأأنغضبي

يكونلاأن،الإخؤةأيهافآنتيهوا،12

الت!عنفترتذصؤينغيرثريرقلبتهقنتينكم

،يومكلتعضاتعضكميح!ثتخغتلا3،الخى

اليهتالب،فياثتي"ص"اليومكيقةلكمدإتتما

فتحن".قلئهفتقمؤأخدكمالخطيئةتغركنيئلأ

الئنت!إلىتق!كناإذ)التسيحص2شئركاكقنا

فاليهتالص15التدء.فيلناكاتتائتييالثقيما

ئقسثوافلاالتإصولتشمعئمإذاة"اليوتم:تقوذ

الجصيالب!".يومقغلتمكماقلوبكم

ستيعوأقعدماعقييماتتردوااتذينهمفقن16

موسىبهمخرخ!ائذينجميعفمأتا؟ضوتة

أربعينئذةاللةغقجمتتنوعلى17؟يضرجمن

تجثئهمذمتقطثخطئو!ائذينعلىكانأتما؟ستة

تدخلوالاأن)1اللهأقس!مولجن18الضحراء؟في

علي!!؟للفتمرديرتكانأما؟ي!راحتيفي

يمفيماالاخوليعلتدرواماأئهموترى91

إيماييم.

راخةفيالذخرليؤعدلناداخ!قما4

نفس!هأخاتححص!أنيننخالتأذفعقينا،الله

هم،ستمعوهاكماالي!ثازةستمعنا2ئتأخرا.

لأئهستمعوةاثذييالكلامصآنتقعو!ماولكنهيم

نحنأتا3بالإيمالز.عندهمممتزجغيركان

اليونانيةالبعينيةالزجمةحب7-59:8ص:15

يمة.القد

.59:19ش:18

.11؟59مز:403

.2:2ثك:4

قاآاتذتيفهؤ.اللهراخيمافيفتدخلالموينين

:"راحتيفييدضرالاأنغضبيفيأقسمت)ا

فيوقاك04هالعالمصإنثاءئنذتتمعقتةأذمغ

فيالله""وأستراح:ال!اتصصاليومعلالكلام

وقاز5."أعماييماه،جميعينآلمئاجصاليوم

كانوإذا6"."راختيفيتدخلوا"لن:أيضاص

الت!راخةفيدخلواماأؤلأالبشازةستمعواالذين

فيها.تدخلواأنلآخرينتميئف!!ته،يعصيايهم

فيا("اليومهؤيومتوتي!بإلىاللهعاذلذلت7

شقما،طويابز!ثتعذداوذ،ييساقيقول!

فلاالت!ضوتس!يعتمإذا،"اليوم:وثؤدكرة

فيأدحتهياتشوغكانآفتو8."هبكمفلرئقئوا

آخرىيوئاتعافيمااللهذكرلقاالتإتراخيما

اللهراخةضلراخةاللهي!ثتعب؟إدا،فتمتت9

الت!راخيمافيدخلضنلأن01،-الم!اجصاليومفي

أعمايإ.يناقةآستراخكماأعحاييماينين!متريح

يللتفيالذخولسبيلفيجهدنا"فلنبذذ

.التقربذلمجثيثلفيأخايقغيئلأالراحيما

كلينأمضى،فاجمقة4صالت!كيتةا

تينماإلىالأعماقيفيتنفذ،خذالبلهستيؤ

!الجظامصومخاخصوالمفاصلوالرو!صالنفميى

جمنفقا13.وأفكايى؟القل!بخوأطرعليوآ

عالي5ثيكلتل،اللهعلىتخفىخليق!

الجسالت.فودثوتهإتحيتييمامكشوت

59.11:مز5:

البونانيةال!بعينيةالزجمةحب7-8ة15مز7:

الفديمة.

.22:4بثى31،7:ر!تث8؟
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الأعلال!هنبوع

آبنيقوغفيلنالأن،بإيماي!اففئتض!تلث14

ال!ححاواب.أجتمارغظيفاكهخيمازئيح!روالله

علىيشمقأنغنعاجيزغيركهتيناورئيى5

ماتجرتيمالكللجناخضكلتائذتيوهؤ،ضععنا

واهبغرشيإلىييقبماأفثمتقذ16.الخطيئةعدا

جمنذتعيننايعضةوتجذزحضةاتلتناالثعق!

الحاتجه.

الإيمانعنالارتداد

بينينيؤخذكهتةشثيسيىفكل5

اللهثيخدتيمافياساميىاأجلينويقاثمالتاسيى

الخطايا.كنيتكفيراوالذبائحىالقرابينل!قذتم

53ء-3ص55ص2
هؤلانهوالضايئبالحفالييترفقانفادروحو

يقدتمأنعتييماف!طن3؟بالضمعصمتلتح!نفس!ه

يخطاياكفازةيقذمكمايخطاياةكقازة

مقاآيتف!ي!يتوكىأحدمقأوما.الم!سدبء

دعاكمااللهذعاةإذاإلأكهتبما،زثييم

.هارون

هذاإلىتفستهرغماالتسيحوكذللث5

وأناآبنيأنت"ةلهتالائذيمااللهبل،المقامص

"أنت:آخرمكالؤفيتهوتال06وتدتل!"اليوتم

وهو07"!3تلكيصإذقرئ!يماعلىالأبدإككاهن

الصقوابرص!التثترئهحياييماأئامءفيائذي

اللهإلىوذموع-متديل!بضراخوالئضرعالت

تهفآستجالت،المؤبينيخققمهأنليالقاب

9:7.ةر!لا5-3

011:4.مزة62:7-5:مز

32-42؟ت14مر36-46؟26:ترج7:

6341ووه

يما،الابنوهو،الطاغةوتعقمآ08!3يتقوأة

مصدزصازالكالبقةولضا9.الألهاصمنعاناة

لأن.؟:يطيعؤلهالذينيحميعصأبلإبخلاص!

ملكيصاذق.رتجتيعلىكهنةرئيس!دعاةاللة

كثير،كلامالحوضوعصهذافي"ولنا

الفه!اص،بطيئولأتكمالتفسيرضبأولكثه

معلمين،لتصيرواالكافيالؤقعتلكموكان12

يغفمكماصثإلىيحاتجةتزالونلاأتكمإلآ

إلىيحاتجبمافأنتمالتإ.لأتواليالأؤقةالضبابى

كانتنكل13قوقي!.طعامإلىلالتؤت

كلايمفيلهيخبرةلاطفلآيكونالفتنطعامه

يلكايلينفهؤ:القيرياطعاثماأتا314.الير

الئمييزعلبالممارسمةخواشمتذزتحثاتذين

والشئر.الخيربين

فيالكاملصالتعليمإلىفلنرتميئ6

فيالقبابعلىالكلابمإلىنعوذفلا،القسيحص

المثتيماةالأعماليينالئوت!علالقائق!الأؤيئ!

وؤضعالضعمود"ليما"وثتعائر2!الت!الإيمالبوعلى

الأتدثإ.والذينوتيماالأموابوقياتهالأيدقي

التإ.بإذل!تفغلماوهذا

-كل-،ء
السصماودةالهتةوذاقوامرةانيروافالذين4

القذس،اشوحصفيششا!كينوصاروا

العاحمومعجزابالصايخةاللهكيمةوأستتطابوا"

تجدياهيمتستحيا!ستقطو!!تئم6،المقيل

ثاييةاللهأب!يصلبونلأنهمالتوت!إكوإعاذتهم

.93-22:46لو

.3:2كورأق:12-13

المع!وديات.؟حرفئا.المعموديةشعاثر:6+2
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يلعالي+.ويترضوتهيحسازتهم

الضطرينعقبهانركماشترتثأرض!فكل7

ينفيخسثيفذينصايخاتبائاوأطلغثيرازا

إذاولكئها8التإ.ينبزكةناتت،أجييم

ترفوضةقهيئ6ضازاوغشئاشتوكاأخرخث

!.الحريقعايتتهاويكونكلاللعتةتقذذها

أيها،الكلاتمهذأفت!لحئمأفناومغ9

أفضلهومالكمأندم!ؤعلىفنحن،2الأحئا

اللهفا01.الخلاصيىإلىيقودوماسيواةين

ينأظقرتموماغياتموةماتنسىيظايمءحئى

الإخؤةخذمت!محينآسمهأجلينالضحبه

نرغبولكننا".تخلإمونهمفيلتمومماالمذيسين

الاجيهابهذايثلمنكمواجل!كليظهرأنفي

نريدضلا4.12وكمزجاتتحققحتى،النهايةإلى

7يئياتذتقتدواآنتلتمتكماسيلينتكونواأن

اقهو.ؤعدمالترثون،وتصبيرونيوينرد

الصادقافهوعد

لأنى،يضييماأقسحمإبراهيماللهوعدفلما13

قاك:؟1تيهليقيتمتف!يهينأعطتمأخلإينما

".تسقلثهأحغلكيراابايىكلث"تركة

والتاسى16.الؤعذقناكإبراهيمصتروهكذا15

تثبيتوالقستم،جمنهمأعطمهؤيقنيقميمون

.26:ا"ق:6

3:17-8.18:قتك

.16-22:17تك:14

.23:91قعد:18

بينالهيكلفيمصل:الحجاب16:20لاق:91

هايعنيوهو.إلتهحفورمركرالأقداسوتدسالقدص

الماوقط.المحبد

(ح14:18تك)رجاللامتعنيصاليم:ا-7-2

اللة،7؟وكذيلث.يخلافيكلتيلأتوايهم

ثبابعلالوعل!يو!ثيمايبرهنأنأراذلما

بالؤعدلنافكان018يقستمقىلهعرر،إراذيه

بكذقيأنقسسحيلثايتالبأمرالبوهما،والقتمء

تحن،الئث!ججصككئشتحغ!ناما،فيهماأدتة

بالرخا2الئمسكعلىالتإ،إلىآلتحأواائذين

يرساةينفوسيناالرجاءوهذأ091أسنا!جغقهائذكب

حيثإلى02الججالت،0تخترقمتيتةأ!يتة

رثيموصار،لناسابقا:أجي!ناينتسوغدخل

تلكيصاذن.رتسيماعلىالأتدإلىكهته

ملكيصادقالكاهن

ساليتمتيلثهذاتليهيصادقوكان7

جمنذإبراهيتميملاقا؟خرقي،العليئاللهوكاهن

وأعطاة2،وباركهالعلوكهرتمتعذمارجوجم!

أولأأسميماوقسير2+شيكلينالع!ثئرإبراهيم

قيلثأيصاليه!"،تيلثثم،الغدليلجث

ى،ص!

نحض!،اصسكىولاولالهالطلاوهو3.هالمصلام

جملي،ولكة.يهايةلحيايهولابداةةلأيآيهولا

.الأبا:!إلىكاهثايبقي،آبيئ-الله!ثال

وهؤ،تف!هإبراهيم!أعطقهمافآنظروا

الشنائمص.حيرمقالعشثرأعطاة،الآباءرثي!

-اللاممدينة،أورشليمعلى!تدل

الصدقملكأوملكيعادق.2.-14:17تكرج

والبر.

عنولاملكيصادقادأجلىعن14تكيتكلملا:3

تعتبرهال!ودبةالتقاليدبعضولكن.موتهعنولامولده

مثالعلى:الضتالهنامنساوئا.ونحلضاإفاكائئا

الله.ابن

صص!
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الث!ريغةتامرهملاويتنييناتذينوالكهتة5

تنيينأي،الشتدبينالغثريأخذوابأن

ينأيضاهمخرجواأتهممغ،غثميزييم

ينتفكيصادقكانوما6.إبراهيتم!هص!لب

إبراهيتمينالعثئرأخذوليهنه،لاوينسل

ولا3.اللهمنالوعدنالالذيوهؤوباركه

الأصغر.يبمايىكالذيهؤالأكترأننبيخلالت

وأقا،مايمونبثتريأخذةيلكهتةشالع!ثثرإنئئم8

اليهتاصثيشقذاتديفأخذةلقليهيصادقالعشئر

تفحه،لاويإنالقولاويميهن9.حيئباتهله

يدعلىالع!ئرأدىالع!ثئز،يأخذاتذيوهؤ

إبراهيتمأبيإ"ضلبفيكانالأنة0،إبراهيتم

لملاتاييما.تفكيصادقخرخيوتم

بالك!قنوبتخفق4الكماكان"ولو

تسلقهااثتيالت!ريعهأساسوهو،اللأيرى

كاهنتظهرأنإلىتعذةحاتجةفأئة،الشعب

علاليهتالثقاكوما؟تئيهيصادقرتت!علىآخر

قلا،الكقزتتتاكإذالاتة12.هارونزتبيما

هذ)4يقاواتذكا13.الشمريعةتتبذكأنمنبا

4ء

يخهااخاتاتمما،اخرىعشيرةإلىتشمىفيه

طقغزثناأنالضعروفيفميئ014القذتحصبجدتيما

فيالقشيرةهذ؟موسىذكروماتهوذا،ين

.،الكهتةعلىكلاي!

يثاليعلىأئةؤضوخاالأمريزبذويما15

علىلا16،الآخرالكاهنظقرمفكيصادق

18:21.عد5:رج

منإناننلكليتضمنالصب.أبيهصبش15

91(.:8ملا؟35:11)-كالناس

منربناطلع33.:3لو،ا-2؟اترج!14

تزوذ.لاحيا؟يقو؟تلبشتري،،ن!برأساصيى

إلىكاهن"أذت:هيئتهاليهتالبث!هادة17

بطقبوهكذا018لا!؟ضئيهيصادكقرتت!جملىالأتد

لأن91،فايذيهاويقهيضعمهاالتايقةالؤض!ة

فخل،شي!فيالكماكخققسبماموسىشريعة

التإ.إلىيهنتقرب"مهاأفضل2زجامحلها

فأوفلث.اللهينتميؤيلاهذاشئمومما.

تسوعوأثا21،تمينبلاكهفاقيموااللأولمنون

ءصءساصء

"ا!:لهقاكالذيالت!ينليميؤكاهنافاقيتم

الأتد!".إلىكاجمنأئلث،تنذتمولن،الخث

ينأفقحليعهدضحمائاتسوغصازوهكذا22

الأؤلي.الغهل!

63صيرصصأ23

المولتلأد،كثيرعددفمالكهنهووليلث

إلىتبقىاثذيتسوعوأقا024همتقاةتمتعكان

قادر،أنوهو35.يزولالاكقنودتفقهالأبلإت

تاضا،خلاضاالت!إلىيهتتقربوناثذينيخقم!

لهم.يثقغباقيحمبلأءنة

ائذيالكهت!رئيس!هو،إذا،فيوغ26

جمقةولافي!غيتلابزيةفذوشهؤ،ئناسيئنا

الماواب.ينأعلىإلىآرتفغ،يالخاطثينته

إلىيهحاتجةلا!الكهتةش2وساءزبجلافيوهؤ27

يخطاياةكفازةيومكلالذبايغيقذآأن

ترةهذافغللأتة،الش!عبيخطاياثئم،أؤلآ

موسىوشريغة28.!تفسضةقذتمحين،واحدة

كلامأئا،كهتبمارؤساءالضعفاصالتمثترينتقيم

يهوذا.نلسالذيداودبواعطةيهوذا

.011:4مز:17

.111:4مز:21

.9:7لارج؟3:هق27:
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جياتاذقيالآبنفيقيماالثئريعيمابعذالقتمص

الأتلإ.إلىكايلأ

الجديدالعهدكاهبنيسوع

كهتةرئيسرلناأذكييالقوليوخلاضة8

الخلاليعريئيىتمينغنتجق!،غظضتةهذ؟

يقدسيىلأقداسيىخا؟شا2،"الئماوابفي

.الإنسانلاالرلتنض!هااتتيالحقيقح!والخيقة

القرابينييقذآكهتةزئيىكلويقام3

شي!كهتحنايرئيسيىيكونأنبدىفلا،والذبائح

اقيتمتماالأرضيفيتسوغكانفقو4.يقذئة

وفقاالقرابينئقذمم!نهناكلأنكاهنا،

فييماوطلأ"صورةيخامون!لاء".للشئريعة

الخيمةتنصحتأنموس!أراذفحين.ال!تتماواب

شي:كانوآعقل"انظر:قاذاللهإتييماأوحى

!".الجتلعاىإئاةأريتلثاتذيالمثاليعلى

التيينأنضكخإمهنالاصمسيخاوليهنآ

الغهدصتأفضللقهدوسيطهؤمايمقدارقئقها

ممثأفضلؤعودأساسعلىتاتملأتهو"الأؤل

فيإثعيتلاالأؤذ*الغهذكانفقو7.يللث

تلرموالله8.آخرعهدإلىالحاتجةذغبلما

بقولإ:شعبه

تجيةأتائمجيئها.الربفى"تقوات

إسراييللحنئفهاألطكل

،جديد!عهدايهوذآولتني

011:أ.ح،مز801:رص!:3

الذتيالأرضيالمعبدإن:وظلاصورة..25:4خر:5

الجبل،فيعليهاللهدلهالذقيالمثالحبموصبناه

الله.مكنع!ناضةصورةكان

9و8و

تجعلتهاتذقيكالعهدصلا9

لا؟خرخفميتدهمأخذث

يرةلآباثهم

أرضيىين

صرث

.عهديعلىثتتوافا

الردت.أناأهقلثفمالذيلث

تنيعقييمااعاجمذاتذفيالقهذهؤوهذ11

ءسراثيل

الرلص:تقوذ،الآتتيماالأتاع!في

فيوأحمنبهاعقولهمفيشرائعيسأجغل

فلويهبم،

شمعئا.ليويكونونإلفالهمفأكون

شعي!آبنئغت!اأحذ!افلا

ولالرلبإعرفي:تهفتيقوقأخاةولا

كلهماسخعرفونيلأته!ا

كبيرهم!إلىصغيرهممق

ذنويهمغنفأصقحغ

((.+تحلتينخطاياهمأذكروكى

جغا!جديدا()اكهدعلىيكلاييماواللة13

وشاخغتقشي؟كلقديضا،الأؤاتالغهذ

.الزوالينيقتربط

الجلىيلىالعهلىوسبطالمسغ

اليبادةشتعائرتهكاتتالأؤل!فالغهد9

مسيهنفناكفكان2.الأرضيئا!دصبوا

لهيقالاتذيالأؤلالقسيهنهومنصولص

سيناء.فيقطعالذقيأقي،الأواطالعهد!7

3-8.:24ر!خر

السبعييةالزجمةحب31-334:اارت8-12

يمة.ةلفدنجةاجوياا
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.القربالإ"وخبزوالمائ!ذةالمنازةوفييما،القدس!

تهيقالاتعسيهنالافيالججالبوراءوكان3

الذقجتةالمبخرةوفي!4"،الأقداسقذسى

بر!صير،

يىعالموفييما،يالذقبمغشىوكلةالغهدصوتابوث

أتتيهارونعصاؤفييماالقنتحتويدقيي

قونوكان5.الغهلإ*وصاياوتؤحماأوزقث

مجاكولأ.الجطاءيظفلالزالمجدكروباالتابوصت

يالتفصياسإء.كليماهذ)علىيلكلايمالآن

فتدحل،الترتي!بهذاعل3شيكلكان6

ؤق!خكلفيالأؤليالقسيهنيإلىالكهتة

زثيسنوليهن7الجبادة".يثتعاثروتقومون

فيمرةالثانيالمسيهنإلىتدخلؤحدةالكهتيما

يقذمهالذيالدمومغهإلأتدخلهاولا،العئتيما

الثتدبآرتكحهاأتتيوللخطايايخطاياةكقازة

القدص!الروحيشيروبهذا08تينهمجهلىكن

قفتوحغيرالأقداليقذسيىإلىالطريقأنإر

الترتيبوهذا9قايما.الأؤ،الض!يندامما

تقديمفييمايحتموكانةالحاضرالزمنإلىرمز

كايئالكاهنتجعلأنتقدرلاودبائحقرأبين

وتقمرالخ!مذتخصرأحكامفهي01.الضمير

أسالبوئختل!والضشردبالقأكلعلى

ائذيأكأقب"اإلىتفروضةوكانت،الغسل

3.شيكلفيهاللهيصيح

للخيراتكهتةرنيسى2جاالمسيغوليهن11

،3104-:03،25-أ:26خر!902

25:23-03.

..-26:3133خر:3

!33؟61،61-1،:6052-ةا03خر:4

.3-ه:01ث؟25:16خر؟-1626؟17عد

17-22.:25خرة5

يللثجمنوأكقلأعطتمخيقةوآخارالممتقتقيما!م!

يأ،الم!ث!ربأيديمصنوغبماغير،الأولىالخيميما

قذم!فدخل12،الخليقةهذ؟إلىتتميلاأتها

الئتيوسبذمصلاثواحذةمرةالأقد)!ي

الخلاصنتنافكم!تيذييما،تل،والغجولي

!الثيرالطالئيوسدمزشنكانفإذا13.الأبدكن

ويطقرالقشسينيقاس!الججتيماوزماد

تدتماتذيالقسيحصدمأولىفا14،"تج!تذهم

غيبلاقرباناالأرليئصبالروحالت!إلىنف!ه

القي!الأعماليينضحايرنايطهرأنفيما،

الحى.اللةيتعئذ

فيهينالتجديدلعهدالؤشطهؤلذللث15

ماتلاته،القوعودالأبدممتالميراتالمدعؤون

أئايمفيالث!عثأرتكبتهااتتييلمعاصيكفازة

الأؤلي.الغهدص

إثباثتجب"اقيصثةاتكونفخيحث16

يموبقرطوتةالوصسيةالأن7،الموصيقوت

حيا،الهوصيداتممحمالهايعلنلا،الحوصي

.يالدمأيضاالأؤذالغهاتكر-سةولذلمجث18

ال!ثئدتي!مايعسعلىتلاتعذما،قحوسى91

دتمأخذالشتريغيما،فيهيئكماالوصاياجميع

يريزفيوضومتما:وقعه،والتيوييبالعجولي

وفيتف!حي!ال!ثريغيمايهتالبعلىوزشة،وزوفى

ائذيالغهدادهؤهذاا1:وتاك+2كتيماالشمعب

18:2-6.عدرجة6

2-34-؟16لا!جة7

الجديد-العهدوقت:أتجاالوتت:15

الحافرة.تالمخ!طوطاتبحضني.المسنقبلة؟11

.17-9،91؟91عد!-16:1416لارج:13

ايونانية.فيواحدةكلمة:والوصةالعهد:6؟
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كلالخيفةزض!وكذيلث021"*يهاللةأمركم

شى:تطهرلاويكاذ022"يالذمالجباذةأدواب

يغيرتغمر؟ينوما،يالذمصإلأالثريغ!ح!ت

هـ.ذمإراته

3

الذبائح،صاعظمالمسيح

تلرئهلمال!حماليءليماالامورجمثاذكانفإذا23

تفسهاال!تئمايىيةمورفالا4،ال!ث!عايريهذس؟التطهير

لأن"24،يللثينأفضليذبائغتطهيرتلرمها

ضوزةالتشترأيديضتغتةقدصحادخلماالقسيغ

ذاتهاال!ماءدخلتل،الخممىيلقدسيى

لأتهلملا25،أجل!نامنالت!خضرهفيالآنييظهر

زثيس!تدخلكماقرابجمذةتفستةمت!قذئم

ديه،غيريذمسنبماكلقذسشلأقداسيالكفنيما

صنذكثيرةترابيضألتمأنعقيهلكانوإلأ26

جمنذواحذةمرةالآنطقروليهنة.العالمإنشاء

تف!يهيتقديمصالخطيثةبزيلالأريتةأكيمالي

يموتوأأنال!ث!رمصيرأنوكما27دتإ.ديحة

فكذللث28،الذينوتةذللثوتعذ،واحذةمرة

خطالال!زيكواحدةفرةنفس!همذمالقسيح

لأجكلا،ثانتةوستظقرالئا!إ.ينالكثير

."ينتطرونهالذينيخلاصيىتل،الخطيئة

لا،الآي!هالخيرالتظلالمثريغةولأن01

ييللثتقدرلافهيئذايها،ا!فايتيتجوقر

ست!تعذستةتقديفهاتستميراتتيتفسيهاصالذبائح

24:8خربينالكاتتارب3-8.ت24خر:"2

24(.:14مر؟26:68)تالربافيالمثاءونص

.8:15ر!لا!21

11.:17لارج:22

01و

كايليق،الئإإلىيهاتتمربونةاتذينتجغلأن

تفثإذا،بدونفالعا.تقرييهاغنلتؤففواوإلأ2

ضميرهيمينزال،واحدةمرةالطهازةلهم

الذبائغيللذأنحينفي3،يالخطيئيماالشعور

افيراندتملأن4،سنةبعدستةللخطاياثتكرى

-ء+

الخطايا.ئزيلانتقدزلاوالتيوس

.العالىآدخوليماجمنذط!التسيحقاكيذيلث5

فربائا،ولاذبيخةأزدتما9

ا،خمتاليهثأتلكئلث

سئررلتيالئحرتالبلا6

يلخطايا.كفازةبالذباثحصولا

التهيااجيةأناها:فقل!ت

يقشيئتين،لأعتل

غنيمكتول!هؤكما

،كا.اليهتالبلمحألني

وترابينذبائغأزدت"م!ا:أؤلأتاكفهؤ

سئررلتولايلخطاياكقازةودبائغوئحرقاب

ئئم9ءالريغةح!تشتقدبتهاأنمغ،،بها

فأبطل،لايمشيئيكلأعتل2أجيأناها":قاك

يقضلوتحن01.الثانيلميتمالأؤكالترئيصت

ائذيالمتسيحصتسوعبجستل!تقذشناالمراد؟يللث

.واحدة!رةقرباناقدمه،

فيقوميومكلالتهوبي،الكاهنوتمف11

كنيرة،مراقينفستهاالذباثغوئقذئميالخدقيما

وأما12الخطايا*.تمحؤأنتقدرلاوهيئ

.53:12اشق:28

الصبينتالزجمةحب7-04:9مز010:5-7

القدبمة.ابونانجة

38.:92ر!ض:11



51العبرانيين
347

!ازةواحذةدبيخةالأتل!إلىفقاتم،التسيحع

الآنوهؤ13،الت!تمينيعنجت!ثم،يلخطايا

يقدقبيما"،موطناة2اعدااللةيجعلانينتطر

كاجملينتذستهمائذينتجغلواحديقرباتلأنه11

القاصىالروحيهلناتخمقاماوهذا15.الأتدإلى

:قالألطفتعد.أيضا

إئاةاعاهاهمائذيالغهذهؤ"هذا16

الرلث:تقوذ،الآيتيماالأثامصفي

قلويهمفيشترائعيصأجغل

عقولهمفيوأامحعبها

ينوائاضهمخطاباهمأذكرولن

بعا!لا.

لا،كلإ!ذاغنالضفغيكرنلمفخيث18

الخطيئيما.أجلينتربافيإلىحاتجةتبقى

الثقةإلىدعوة

لنابأن،الإخؤةأثها،واثقون9!وتحن

بفاطر03،نسوغبذمصالأفداسفذصيإلىطربفا

فيأي،الججالبفيلنافتخهحئاجديذا

التإ،تيبعلىكظيضاكاهئالناوأن21،تجتده

وقلوبنا،كايليمال!وإصادقيقلحبفلنقترلث

بما3تغسولةوأجسادناالسي!س!وءينمطهرة

يالر!بءأسصامتدونيينولنتق!لث23،طاهر!ه

أمين،وكدائذياللةلأن"،تهتشقذائذي

المحبةفيمتعاونين،يبعفيتعضناولهتتم24

الاجيماجغنيتنقطعواولا35الضايح-.والعمل

011:\.ر!مزة12-13

31،33-34.ة2اارة16-17

36.25:قص22:

اليرنانجةالبحيةالزجمةحب11ة26اش27:

القديمة.

ضتخعواتل،معلأنتعضكمآعتادكما

الرصثيومأنترؤنماقذرعلى،بعضمابعضكم

.يقترب

علىخمت!فناتعذما،اغضاخطثنافإذا26

كفارةذبيحةهاذتبقىفلا،ا!ققعرتيما

الجسالبصيتوممخيفأنيظارتلى27!يلخطابا

ستريغةخالصقن028!العصاةيلتهمناروتهيب

وأصاهذينيحث!هاد؟زحمبمادوفيينيموتموسى

مناليقالتتستجقتظنونفكىأ92"،ثلاثه

يهتقاشأئذيالغهذوذننالن!آبندامن

اتذيتعر!ثفتحن03النعقيما؟صيروحوآستهان

وقاز".ئجازكباتذفيوأناالانيفاكل"ليئ؟فاك

لضنفالؤيل031"*شتعمهستدين"الر!ث:أيضا

الخى.اللهتل!لبقع

جاهذتمكمالماصحتةالأئاتمتذكروا

آستنزلم،بعدماالآلاممنوتحملتم

هت!ء+335.صءير.كل

ومين،والشدافييلتعييرحههينلت!عرصتم

يمثلغوجملواائذينشئركاةصرئماخرىجهيما

آلايهم!فيالئخناةفث!اريهعب!31.الغمكهذا

نأعارفين،أموالكمنهبعلىفرحينوضبرتم

---ء------.ء--حح!--

إذاتفقدوالا35تزو4.لاأفضا!مالألكبم

إلىيحاخهوأنتم036غظيمتجزابفقها،ثقتكم

علوتحصلوااللهيقشيئيماتعقلواحتىالضبر

.،ؤعلإه

الوقتينقيلأ"قليلأل!

.91:15تثق:28

35-36-:32نث:03

؟25-18:26أ!2؟26-27؟22ملار!:36

.38:6،،02:2،37:1ار
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ء.يطئولأالآنيفتأتي

تحيابالإيمال!جمنديماالباز38

11.بيماأرضىلأ،آرتذوإل!

لمء:لها93
تل،ينهلل!ألارتداداهليينلحن

لتخلمى.الإيمال!أالرين

يطنال!

رتصديقترجوةيماالوثوق2هؤالإيمالن11

يلفذماء.اللةشهذويه2،تراةلاما

يكلمةالكونخك!القهأنندركلالإيمال!3

نراة.لاممانراةمافصدر،منه

ينأفضلدبيخةلت!هابيلقذتمبالإيماتي4

منأئهتهاللهشهذوبالإيمالز،قاييندبيحيما

زاكماوبالإيمالب،بقرابيييمازضيئجمنذماالأبرايى

ءديإ.تعذيتكلم

نأيخري!إتييماأخوخاللهرغبالإيمالب5

إلييما.زفغهاللهلأنأحاوخذةفا،الفؤتترى

،!اللهأرضىبأتهرفعيماقبللهستهدواليهتال!

ائذممطلأن،ألته2إرضاتستحيلالايمالطوبغير6

وأفلمموجود3نهلأيؤينأنيج!الت!إلىيتقرل!

يطلبوده.ائذينيكافى

مهءءصت

يخلاصيىفلكاف!نىنوص!اتعظبالإيمالب7

امورمنستحاثيمااللهأنذزةجندماب!يييماأهل

اليروورثالعالمصعكحكتموهكذا.تراهالا

للإيمالط.ثقرة

كإفخرقيالق!دعوةإبراهيملتىبالإيمالب8

إلىتعرلتلأوهؤخريخ،ميرائايهألتهوغذةبقذ

.24:21أخرض!2:+

.4-2:3حب:38-+

الميعادأرض!فينركوبالإيمالب9.تذقثأين

ميئالجيامصفيوأقاتمغريتبما،أرفيفيكأئه

لأنهلم01،ذأييماالؤعدفيشتريكي!وتعقولتإسحق

واللة"اشيعلىالئايتةالمدينةينتطركان

وبانيها.ئقنلإمئها

نأعلىالفدزةتف!سهاسازةناتثيمالببالإ11

لأئهاةال!ثنجاؤربعايرأئهامغتحتا

ينفوتذث12،أمينوغذاتذيأنآعتترت

نجوميثلك!ثيراتسلأالقوتقازلتواحدزخل

شاطنيعلىائتيكالرماليتهخصرولاال!ئما-

البحر.

نأدونكلهمهوصءمالتالإيمالبوفي13

عنوححوةرأوةولكنهم،بهاللهوعدماينالوا

الأرفي،في2لمنزلاعرنجا/يأنفمواعترفوابعد.

تطفونأنهميزهونالقوكهذالونص-.صئذ14 ء-".يمويىوا-

خرجوأائذيالؤلمحقذكرواكانو!وتو015وطنا

ولكئهم16إتيإ.يلغوذ؟فرضةلفنملكانةينة

إلىأكا،جمنهأفضلوطؤإلىتشتاتونكانوا

يكرنأناللةتستحيلالذللث.الئمايركنالوطني

مدينة.لهمأغذائذيفهؤ،إتقهم

إسحقالوحيدآلنهإبراهيمتذتمبالإيمال!7

اتذيوهوقآمهثاللهآمتخنهجمندعادبجة

يكون"بإسحق:تهوقاك18الؤعداللهأعطاكل

نأقابراللةأنإبراهيموآعتقد091"،تسلتلث

فيإسحقآبثهإليهعادلذللثالأموا!.يقيم

زمز.هذا

وعيوتعقولتإسحقبازكبالإيمال!02

5:،1105.2:بن

12.ة18:!21
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تعفولت،بازكيمالبوبالإ021الئسمفتللخيراب

وسحذيوشفهأنجتيينكلأ،الموتوخضرةلما

يمالزوبالإ022داغصاةطرفيإلىمستياوهؤلت!

منإي!راثيلتنيخروجموتيماعنذيوسفذكر

جمظاته.يدفنونأينوأوصىجمضر

تلاثةآبتهماميهـسىوايداأنهةبالإيمالب23

وماجميلاالطفلرأيالأنفما،تولدهتعدأشهر

موسى،رقفريمال!بالإ"2.المللبأمرأخاقهما

يرغون،يببآب!ائدعىأن،كبرتعذمما

عا!الذذفيالئهشعبيشايىكأنوتقل25

ألتسيحعازواكتر26طلخطيئيمايااثلالرصالئمتع

ستنالةماأإتطلكلتلأئه:يضركنوفيينأغنى

ثوالب.يين

تخامتأندونيضرموصىتركيالإيمالز27

ترىكائهغزيهعلىوثتت،القيلثغضبين

وزشىالمصغأقاتميالإيماب28.غينتزاةلاما

يحنييكرأيالموبتلاكيضىيئلآ،الدتم

إشرائيل.

الأحمرالبحراسراثيا!تنوع!ربالإيمال!92

.غرقواعبوزةالمضرئون3حاؤولما،بركاته

طالتبعدماأرمجاأس!ارستقطتيالإيمالب.

يالإيمال!!3.أئاممتبغةإسائيلتنويها

،العصاةمغالقلاذينالسجيراحابتخت

يالجاصشين.زحمتلائها

إزابيتضيقالؤتثتعا؟أقولو!اذا32

وتفتاحوثحمثونوباراقحدغو!عنأخترت

يالإيمالطفهم33والأنبياء!وضموثياتوداوذ

31.ة47-كة؟2

بهوغذماونالواالغدكوأقامراالضمايلثأخضعوا

صء3"ير

النيرافيلهيت"كاواخمدواالاسوبافواةوستدواالله

الضعفعلىوتغتبواالسي!خذمنوتحوا

خيويث!وهرمواالخرلبفيأبطالأوصاروا

بالميائيما.امواتهن2يساوآستعاذ235،الغربا

فيالثجاةوزقضواافعذيتتعفمفموآحتقل

آخرونوقاسى36،أفقلخيا؟إلىالقاق!صتبيل

ورحموا37.والستجنالضودبل،والحفذالفزة

جلوذلابسينوتشزدواإلست!يخذوفيلواوئثيروا

قظلومين،ممهورينمحرومينوالماجمزصالغتم

ائتراريفيصاهوا،العاتئمتستجقفئملا38

الأرض!.وكهودتوالمغاوروالجبال

افهرمعالوعدعلى2هوصحصملوما93

تصيرالناأغآاللةلأن04تيالإيمانيلهمقشيود

كاجملينتصيروالاأنوشاةضصير!مينأفضل

معنا.إلأ

الربتأديب

ينكثيفةبشابةمححاطرذونحنأثا12

وكليقلىكلغئانلثيأنفعقيناالتنتهود"،

ميدالبفييغزمفتجريينا،عايقإخطيئ!

زأصيإلمهناطرين2أماقنا،الممتذالجهاد

الضايتتحفلائذقيتسوغومكملإ،إيماينا

،تنتطرةاتذيصالفرحأجلييئ،يالعايىمستجفا

التإ.غرشيتمينعنفحلسمت

الخاطئينينآحتقلائذيهذاف!فكروا3

نفوسحكم.وتضعفتتيأسوايتلأالغداؤ؟هذ؟يثل

3!إيماعنشادةأعطواالذين:الهود:1201
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فيالذمبذلىحتىبعاأنتمتاومغ،ف!ا

آئذيالكلامن!ييئمولعلكم5-الخطيئيمامصارعيما

كمنينتيخاط!كم

الرلثتأديت،آبنييا،تختمر"لا

و!ئخلث،إذاتياكأولا

يروعويرر4كل-،ه

يودبهالرل!يجبهمنلان6

8".ترتضيإآبنكلوتجيا

ئعاجمفكمإتماوالقه"،الئأدلمجتفتخملوا7

فإذا8؟أبوةيؤدلصلهكللاآبؤوأي4،البنينمعاققة

ينوهؤ،التأديحبهذاينلكمنصيبلاكان

لاالرنىثقرةفأنتم،التننجم!تصيب
-.خماصص

وكتايؤدبوتناالخستل!فيآبارناكان9.تنون

الروخسفيلأبينابالأحرىتخضعأفلا،فهابهم

قصيريؤقؤيؤذبوتناكانواهم01؟الحياةينناك

لخيرنافئؤذسنجااللهوأئايستحح!نون،وكما

تبدويمديبكلوليهن".قداستيهفيفنثصايىكه

إلأ.صالقرحعللا،الحزد!علىلاجمئاساغتيمافي

البريثضرعانوةائذينعلتعدفيمايعودأئة

وال!ئلاما

أقهبنعمةآل!رعاقبة

وركتكئمالفستريختةأيدتك!اف!ث!ذوا12

لأقدايكممستقيقةطرفاوآجغلوا13،الضعيقة

.هيشفىتلالأعرجتنخرلتفلا

حياةوعيشواالئاسجميغ"سايموا

اليونانيةالبعينيةالزجمةحبا-2!أ30أم:5-6

يمة.القد

الزجمةحب4:26أم؟35:3اش:39أت2

القديمة.البونانيةالسبيية

القديمة.اليونانيةحب17ة92تث:15

ر!!25:92-34،27:03-.،.ش16-17

الرلى.أحدلرىلنبغ!رهاائىالعدام!ه

يق!ينتف!تهأحاتحرتملاأنأوأحرصوا

سث"مرارةجمرقفيكمين!تلاوأنالتإ،

لاوأن16،*التاسجمنالكئيروئفسيذآنزعاخا

اثذيعي!وجمثلستفيهاأوزايئافيكمأخديكرن

!اأ؟نهوتعلمون17.واحدةباكلةبكورتتهباع

وتجذوماخا!التركةيرثأنذللثتعذأراد

بايه!ا".طقبهاأنهمغ،يلتوتيمامجالا

ين،تلموميىجتلينأفتمآقتربتموما

وهتافي91،وزوبغةوضثمبالبوظلامملتهتةنار

يزا!و!لاأنسامعوةطاتتكلامىوصوصتلوق

:الإنذازهذاآحتظرأمالأنفم02،"كيمةجمنه

ترجتت*".الخثللضستبتوالتهيضة"حئى

أأ!أ:تاكموسىإنحتىزهئاالضنطركان21

".مرتجاولترعو

ين،صهبونتجتلينآقتربتم!أنتمتل

والافيال!ماؤتةاوزشليتمين،الخيئاللهمدينيما

الأبكايىضحملين23،عبدخفتةفيالتلائكيما

د!ئافيالت!ين،المتماوابفي4وهمأسماالمكتبىتة

بقغواائذينالأبرايىصأرواحين،جميغاالتشمر

الخدبد،الغهدؤسب!تسوغين24،الكماك

".هابيلدمينأفضغترشوئبىدمين

يتكقم.اتذيترفضواصلاأنفآحرصوا35

الؤحيييكلامصالفتكلتمزقضواائذبنكانفإذا

.16-22؟91خردج:18-91

المرعبةالظوأمرإلىإشارة.-91:1213خررج:25

صبناء.جبلعلىاقهوحىرامتالتى

.9:91نثق:92

15.؟4تكرج24:
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تنجوفكيف،اليقالبينفخواماالأرضيفي

وهو26؟9"السممامنالمتكثمزفضناإذاخن

الحين،ذللثفيالأرضىضوتهزعرغاتذي

لمص4
لا،ال!حاء"سارلزل:فقاكوغذناالآنوليهنه

))مزةفقوله027"،اخرىمرة،وحذهاالأرضن

تترعرعالهخلوقةالأشياةأنعلىدليل"اخرى

تتزعرع.لااثتي2الأشيالتبقىوتتخؤلا

قلكوبعلىخضلنالاتناشايهرينفاتكن28

خ!ثوعجمبادةاللةتعماوبالشكر،يترعرعلا

".آيهقةنارالهنالأنأ92،عنهايرضىوتقوى

ئوصيات

ولا2الأخوئإ،التحثةعلىحايخظوا13

تعضهمأضالتيهالأن،الضياتةتنعتوا

اذكروا3!.تدرونلاوهمالقلاثكة

وآذكروا،معهمضسجونونكأنكمالمسجونين

فيتتغذبونأنف!ئكمأنئماكائكمالمقذبين

الحسحلإ.

التاصي،جميعيخذمكرئاالزواجلتكن4

س!يدينالقةلأن،طاهراالزوحيةفرالئ!وليكن

.والزناةالفاجيرين

المالىمحمةغنمنرهةس!يرتكملتكن5

.02:22قخر.25

اليونانةالبعييةالزجمةحب2:6حج:26

القديمة.

24!:4نثرج:92

كان.-3ا:لأ9،-18:18تكرج:1302

ولولأ،عديدينالروطنبةالمملكةفيالمانرونالمبحيون

جدا.صعبةتتقلاكملكمانتالضيافه

.ه!ابش6-8،:31تثرجأتركأ.لاة5

ولاأهمللث"لا:أدتهقاذ.جمناصكميماوآقتعوا

"الرل!:وأثقيننقولأنف!مكتا06""أتركلث

نأللإنسالبيميهنوماذا،أخا!تقلاغوفي

بي*؟لاتصتغ

يكلايمخاطبوكمالذينمرسيديكمآذكروا7

وأقتذوا!وقوتهميحيايهموآعتيرواالتإ،

واليويميالأسي،هؤفهؤتس!غأما08بإيمايهم

يتعاليمآالضلاليإلىتخقادوالا9الأبد.وإلى

قلوبكمتتقؤىأنالخيرفمن،غريبة!ختيقة

لقذينمنهاففعلاالنيبالأطعقهلايالنعتإ،

يتعاطونها".

خيقةتخامونيفذبنتجقلا*مذتحلنا01

أتتيالحتواناب"لأن،ينهيأكلواأنالغهد

الأقداصيىقذسيإلىيذجمهاالكهتةضزثيسىتدخل

خايىبمفيأجساتهاالئازتأكليلخطيئ!كقارة

خارجفيتسوعماتولذللث12،القحليما"

فلتخرفي13.بذييماالثدبليقدسالمدينيما*بالب

عازة.حاجملينالقخفةخايىجصفي،إدا،إتييما

وليهتنا،باقتهمدينةالأرضيفيهنالنافا14

لت!قلنقائم15نم!.المستقتابمدينهإلىتسعى

ثمرة،حينكلفيالخمل!دبيخةيالمسيحيز

الخيرخملتتستوا6؟لايآص!إ.تسبغجفا؟

.-01:3233ق.ثهداهماشا+وموتهم:7

،8:8كورا؟23-41:2روق:9

.4:3تم32:1-2:61كو

الطوى.المعبدمذبح!أي.مذبح:15

.14-9:11ق

.16:27لأر!:11

02.،91:17يورج:المدينةبابخارخ:12

01-16.:ااق:14
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بآخيصار.كتبتهالأني،هذ؟يرسالتئضدركم

روء4،بء6ءلم423

ستبيله.اخليئ73تيموئاوعناخانااناخيركم
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العالمصلىاقة
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علىخر!ينكتتمإذاإليكمئسيةفقن13

.29:اتمق3:

.أح18:2تكق:6

.91ة3كو؟5:25افق:7

44.:هتق9:

البعيبةاترج!ةحب13-17؟34مز:"ا-12

التدبمة.ابرنانجة
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فقنيتا،الحتئشبيلفيتآئمتموتو14الخير؟

تضطربوا،ولايأحدتخافوالا!!لكم

زتا،وكرموةقلويكمفيالتسيغسواقد2بل15

منكلعلىللىدمحتجذينحيؤكلفيوكونوا

".فيكمائذي4الرجاعلىدليلأينكمتطلسب

علىمحافظين،وآحتراميؤداكهذلثوليكن16

يسسوث،كويلئمإذاحثى،ضممبركمسلائيما

التصيحص.فيسيريكمحسنعابواائذين!خزى

تعضلونوأنتمصشالمواأنالأفضلقين79

تشالمواأنين،الت!قشيئةذلثكانإن،الخير

مرةماتتف!سئةفالضسيحا08الثرتعملونوأنتم

ينالباروهؤ!مات.الخطاياأجلينواحذة

ماتياقيءإلىليقربكمالأشرايىأجل

فآنطقق91،صالروحفيأحباةاللهوليهن،الخستد

أئتي03التجينةالأرواخيت!ث!رالر!وحصبهذأ

أئاماللهصبرتمهلحين،تضىفيصاتمردت

يأ،طيلعذديالما؟!هفيإفتجاالففلثنوحتجى

للتعموديهزمراهذاوكان21،أشخاصبىئمايتة

تل،الحسسلإدرس!خءبإزال!لا،الآنشحيكمالتي

المسيىتسوغيقياميماالت!مغالني!صادقيتحهد

اتيتمينيكنوهؤال!مماثإلىضجذاتذي22

وأصحالبوالقؤاتالتلاثكةلهتخفع

الحملطالإ.

.01:هتق:لكمهنيثا:14

.12-8:13اضقت14-15

وغطوطات.لأجلكم!المخطوطاتيدولر.مات:18

ق.ليقربكم:أو.بقربنا.أجلكممنتألم:أخرى

.1:4روقةاروخ

اللهنعمعلىصالحونوكلاه

الخسلإ،فيتألمالقسحكانوإذا4

فىدألممنأنوهى،العبرةبهذص،أنئمفثس!ئحوا

غمر؟تمئةلتعبش2الخطيئ!غنيأمتقغأتجسد

التشريإ.الش!قوابيلا،التإيقشيئ!الغقلقي

مجاراهفيالؤقحبينقضيتممافكفاكم3

وال!ث!هؤ؟ألاعاز؟ستبيلسالكين،الا"ممص

الأوثاش!وجمباد؟والغرتذ؟والخلاغ!وال!ئسكر

لاكي!ينكمتستغربونالآنوهم4.المخرقيما

ذايهاالخلاغةتجرىفيتعفمتنساقون

ائذيلذجساباس!ؤ؟ونلكئهم5ةفبهينونكم

ولذيلث6.والأمواتالأجاءتدينأنئم!حنجذهؤ

4،?
لدانواحنى،ايضاالاموابعلىالثازةإذيغب

فيالت!جمنذفتحتونالجستدفيعاشواكتشر

الروش!ص.

ال!يةاقتراب

فشقلوا،شيءكليهايئآقرتثوالآن7

تينك!مشدجمدةالححئةولتكني8.للضلا؟وتتفظوا

ينكثيراتسترالقحئةلأن3يثيء،كلقبل

ينلبعضيىتعضكمالضياقةأحمينوا09هالخطايا

فيتةفيينكمواحدكلول!فغ01،تذفرغير

صالحينكوكلاة،مويتةمقنالهماالآخرين

ئكلتموإذا11.المتنوغةالت!تواهبعلى

خذتم"وإذاالتإ،كلاتمفقتكلثمأخذكم

.7:24-ا:6تكرج.الماءعبر:أو.بلهاء:02

.02ت!ج،01:12أمر!:408

الجماعة.!فراءخدمأى،نجدموإذا:11

.12:7رو!4-6:2أعق
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اللهيتمخذحى،قددؤيناللهيه!هيمافلتخائم

والجرةالمجدله،صالمسيحبتسوع5شيكلفي

آمين..الذهويىأتل!إلى

الآلاماخمال

هء،

يصيبيهملمجفاتئعحبوالا،2الاجئا12)يها

كأنه،لآميحايكمبأيىهاتصقركمجمحتةين

أفرحواتل13،لكمتحذلثغريماشية

إذاحى،آلاييمافيالضييغئشايىكونمابميقدايى

إذالكمهنيثا14.مهللينفرحتممجدةتحلى

روخلأن،القسحصآسمصأجلينغئروكم

لئميتألا015يستقر-ساللهليح!،-المجل!

وأثيريرأوسارقيأوقايلألتمينكمأخا

فلا،تسيحيئلأتهتأكتمإذاولكئه16،متطفل

-.الاسميهذااللهوليمجديخحل

بأهلالذينوتةتدى2به(تذيالؤقتحانا7

ائذينيهائةهيئفا،بناآبتذأثفإذا.التإتيب

"إذا:يقو،8آفالكتال!؟اللهإنجيلترفضون

مصيرهوفا،جهدبعذيخلصونالأبراركان

كمايتاتموناثذينوأتا91؟!"الخاطئيالكايخر

ئفوستفموئسفمواالخيرفلتعقلوا،اللةلفئمشماة

الأميني.الخالتيإلى

اللهرجمة

فا"ناشياهم،تيتكمائذينالسثثيوخأئا

القسيحلآلأمءوال!ثتاهذجمثقفمالثئيغأنا

وأنتع؟جمليهعلإيخيرنيمالمجلإطإثيعفيتض!فة،1

نمجدونه.

القديمة.اليونافيةالبحبنيةالزجمةحب11:31أمةلأ8

15-2117بوق:افهرعة:502

القديمة.اليونانبةالببنيةالزج!ةحب3:34أم:5

ترغواأن2،قريتاستظقرائذيالتجدوثتريلث

لاطوعاوتحرسوهاجمناتيهمنباتتيالتإ"زجمسة

ضك!بفيرغتةلا،اللهيرياكماتجبرا،

ائذينعلىتتستلطواولا03بخماستةتل،خسيسبى

للزجميإ.قدوةكونوابل،عناييكمفيهم

ينإكليلأتنالونالرفىعا؟راجمماطقراومنى

يذبل.لاالمجد

يلشيوخص*إخضمعوا،المثئبانأنتم"كذللث

تعصكممعاتقيمافيالتواض!عصثولتكللكموآل!سوا

علىوينجمالمتكترينتصذاللةلأن،يتعفي

ز؟القابالت!يل!تحتتصعوافا06المتواص!عين

كلوألقوا7".الوقتتحينجمنذمالترفقكم

يكم".يعتنيوهؤعقييماقمكم

إبلي!نغدوكملأنوآسقروا،يقظوا8

ته.فريتهعنباجئاالرائركالأشدتجوذ

نأعالمين،وقارموةإيمايكمفيفآثمتوا9

الآلأتميعانونكليماصالعاتميالموينينإخؤيمم

دعاكمالذيالإلأ،يعقةكلوإله01.ذاتها

اتذيهؤ،توغالتسيحسفيالأتدىضجدهإلى

قليلآ،تا"ئحت!تعدما،كايلينتجغلكم

"ته.راشخينوتجقفكموئقؤيكماوئثبت!م

آمين.الأبلإ.إلىالجرة

ختاميةنحيات

بتل!الؤجيرةالرشاتةهذ؟إليكمأكضب12

-ءلملى+ر+

لاشجعكم،اميناخعنديوهو،!سيلؤان!ى

الك!ةفيالمؤولين:ورتما.النكبارتعنيالثيرخ

.أآفيكما

.18:14(4:11؟لو؟33012تق:6

.23ة55مزق؟7

22014-:15أعرج:صلاسأوسلوانس:12
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ماهيئالخقيمئةالت!يمقةأنوأشقذيها

فيها.فآث!بتوا،ذكرت

ينمختازةيثلكموهيئ،!بايلاكنيستة3

ترق!ن*عقيكموئسفئمعقيكها.ئتفئمالثإ،

فيكماالإمبراطوريةعاصحةرومةإلرمز:بابل:13

،12:12،25أعرخ:مرقس.ه:17رؤ

يقبتيما،تعفىعلىتعضكم،أشقموا04آبني"

التحئة.

فياتذينأنتيمجميغا،عقيكمالتلام

الضسبح-.

.24فم"!أ!4كر؟13:39،15:37-93

،2:أثماقالروحيالمعىفيةابني



الثانيةالزسولبطرلم!القذيصرسالة

مةلمقلىا

المعلبممحاربةوغايتها،المسيحيينمنواسعةأوساطإلىموجهةالثانيةبطرسرسالة

فيهوتعا!هموعلىعليهمالصحيحالمسيحيوالرد.تعا!همإليهتؤدياتذيوالفجورالكذابين

المميمرأواائذينينقلهااتتيالمعرفةهذه،صحيحةمعرفةالمسيحيسوعوالزلثألتهبمعرفةاقسك

مرةيعودلنالمسيحأنمنبعضهمزعمهماهوهذهرسالتهفيبطرسبهيهتمماوأكز.وحمعوه

ألىبل،أحديهلكأنيريدلاالذأنعنناتجالثانيالمجىءفيالظاهرالتأخرإنف!يقول،ثانية

خطاياهم.عنالناسجميعيتوب

الرسالةمف!مون

أ-2(ة)1.ا.مقدمة

3-21(:)1.المسيحيةالدعوة.2

-22(أ:)2.اكذابونالمعلمون30

ا-18(:)3.نهاثئاالمسيحمجيء.4

يسوغغبل!،بطرعنسيمعانينأ

إتهناقضليننالواائذينإلى،وزسول!الت!حص

كإيماينا:ثصيئاإيمائاالضيح-!تسوغومختصشا

اللةبقعرقيكموال!لامسالثعضةوايرعقيكم2

يسوث!.وربنا

واخقيارهاللهدصة

يلخيا؟هوماكلالإتهئةقدزتهلناوقتث3

يمجد؟دعانااتذيتعرتهيفضلوالعكوى

ونحلصنااطهأو.المسغيوعونحتصناإفا:؟.أ

وأعظقها،الوعوبأثضنيهمافتتخأ4،وجمريه

الثهؤةقساديننياالاهذ؟فيعئاشتجدواحى

آبذلوا"ولهذا.الإتهيةالطبيغ!س!ركاتوتصيروا

إيمايكم،إلىالقضيقةلئضيفواتجهذكم

إلىوالعفالت6،فضيلتكمإلىوالقعرفة

إلىوالئقوى،عفايخكمإلىوالصبر،قعرقيكم

إلمطوالضحبة،تقواكمإدوالإخاء7،صبركم

القضاثلهذ؟فيكمكانتفإذا8.إخاثكم

المغ.يوع
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فيئثيريننايخعينتجغقتكم،وأيرةوكاتت

هذ؟تقضثةوقن9.الق!يحصتسوغزتناتعرق!

أنهتسيئ،النظرقصيرأعمىكانالفضاثل

الماضتة.خطاياةينتطهر

تثبببفي،إخؤتييا،تجهدكمفضاجمفوا"

لاذيلثفعلتمفإذا.لكموآختيمايى؟الت!ذعو؟

لال!لكمينفيح"هكذاأبدا.تسقطون

ظكولت،الأتدئالملكوبإلىوأسيعاالاخولى

صص

القسيحص.تسوغومخلضنازبنا

كلا"موربهذصهساذكركملذللث12
،ء

الخفيقةفيوش!تونتعرفيتهاكنتموإن،حين

ددتما،الخقينأنهوأرى13.جمنايهمالتي

004ء
خصاشتكماثيران،الحستلإيالمسيهنيهذافي

كل،ء،?،
هذاسافارقانياعرفوانا14،التذكيريهذا

تسوغ4تازليأظقركما،قريبعئاالتسكن

هذ؟لتتذكرواتجهديافمأبذذ5.التسيح

زحيلي.تعذحيؤكلموز1ا

الأنبياءوكلامالرسلشهادة

حينمقفقةخرافاتتحناتتعنافا16

وعلىالقسيحتسوغزبناقو؟علىأطقعناكم

نالفانه17.عظمتهرأينابعيوينالاننا،مجيئه

قجدينجاءةحينومجداإكراماالآ!باللهين

الخبيبآبنيهو"هذا:تقو3صحوتتعالىالتإ

الضوتهذاتحنستيعنا18،،زضيثبهائذي

الجتلعلىمغهوكناالس!ماء،ينآييا

.هالمقاسيى

9:2-7؟17:ا-ه،مر18-17:رجت

.35-28ة9لو

.4-13يررج:؟-2.22

وأنتمالأنبياء،يكلاميقيننافأزدإذ91

منيرصيراجكأ"نهإلييمانظرتمإذاحتناتفعلور

النهاردطلع.أنإلى،مظلممكالطفييضى/

وآعلموا002قلويكمفيصالصبحكوكبويشرن

ينئقسرأنتقدزأخذلأأن2شيكلقبل

مالأن21،المقذستيماالكتحبفيةنبؤأبةجمند؟

إنسالؤ،باراذةجاةتالمطلاقيعلىنبوع؟ين

نأإلىألئا!قتعفنذغالفاشالروخولكن

ألته.جمنلإينيكلاميتكلموا

الكذابونالمعلمون

أنبياةقديضاال!ثعبفيظقروكما2

مقلمرنفيكمسيظقرفكذلمجث،كذابون

وينكيرونالمهيكةالقذاهتتبتدعونكذابون

أنفسييمعلىفتج!ون،افتدافمائذيالرلث

الئاسيىينكثيروستتتع2.السئرقيالقلاك

علىالئاسيىيشديصستئاويكونونقجوزهم

الكلاتميريفونطقييمفيوهم3.الخقتذقحب

قديمينعلييمالحكتموليهن.بكمويتاحرون

غين.لهتفمف!لاوقلاكهمتبالللاالزمالإ

خطئوا،اتذينالملاثكيماعلىاللةأشقق(فا

فيئقئدونفمحي!ثالخحيمصفيقئخفمتل

علىأشققوما5،الجسالبيومءإلى!الطلام

عاتمعلىالطوفانتجتتبل،سالقديمصصالعاتم

نوحتييهمينأشخاص!ثمايتةعداماالأشرايى

علىالتةوتضى06الضلاخصهإلىذعاائذي

لعقابعفؤظظمجبفيأو:.الظلامفيمقدون:4

اليونانية.الميتولوجاتقولكصاالمتردةالآلهة

.24ة-7ا60طثرج:5
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كإوخؤلهمابالضهـالبوعمو!ةصتدوممديتتيئ

،الأسرايى!منتعذهمايجي/لمنجمبرةكأماد

ائتيالذعاشةإت"طرهاتتةاتذبالباتئوطوأنقذ7

الرجلمذاوكان8،الفخار+أوتئلثتسلكها

شفاسيدهمعنيسمعبينفمسايهناآالبا

تفسةفتتألئم!بومتعذيوئماوئشاهاها

الأنقياعيشمذكيصشرلتفالرب"9.الضايخة

بوتميلجقالبالأشرازرئبتييحتيهمم!

يتتعونالذينالأخص"اوعلى!اجسالبا

التإ.يسبادةويتهنو!اسذيستةاالخ!تدش!هواب

يتؤزعونلأ!يهبريائهموأشتذأوقخهمما

"يغ،القجيذةادمئماودهاالكاينادتإهانيماين

وتقدزةثقؤةينفمأعظئموهم،الضلائكةأن

أمأ12.الرلتجمنذمهيت!يكيقةتدينونهملا

الفولود؟العاهفيماغيركالتهائمصففمأولئبث

.تجهلونمايهينون،والقلافييلضيل!بطبيغيها

ء،س"

اجراالظلمويقاسون13هلاكهافس!هلكون

فييلفجويىتستسيمواأنالفذةيحستبون.للطليمص

فيمعكمجفسواإذاعارلطخةهم.النهايىجمر

عيون"لهم14.يجداجمكم"ئتقذذينالؤلائمء

الخطيئيماطمقتثغلابالمسق،تملوءة

تذزبتوقلوبهم،الفعيقةالتفوسىتخدعون

ألالريقتركوا15.الفعتيما2أبناهم.صالطقععلى

تعوزبزتلعامطريتيفيوساروافضفواالمستقيم

التوبيغفقمي16،ال!ث!راجرةأخاائذكا

يصولتأعحمحمارتطقجنيتعصسييما،

24.:91تكرج:6

91:1-16.نك7:رج

.12يهورج-الأخويةولائمكمفيأو:.بخداعكمش13

حماييما".غنالنجيئفردغتثتري"

كلء!ره..،صح17

تسودهاوغ!و!9مابلاينابيعالناس!هولا-

.الظلمابأعمقاللهأعذولهم،العاضقةالريح

فجخذعونشخيفبما،طناتهبأقوالذينصو!18

يخخقصو!كادواضناتعاز؟واالخستديثقواب

اتجدوته!9.الضلاليفيتعيثوناتذيرنين

مالأنإطقفأسيد.غبياأنفسحفموخميالحرتة

تخوافاتذين002الإنسانتستعيدالإنسانتغي!

ومخقصأربناغرفواتعدماالعاتم+،مفاسيدمن

خباثيهافيصالوقوعإكعادوأثثم،اصقسيرتاتسوغ

قيجمنفمالتفات!فيحالأأسثؤأصاروا،وآنغتبوا

طريقتعرفوالاأنلفمحيراوكان2،21؟اليدا

الوصحئيماغنترتذواثتميعرفوةأنينالضلاحص

المتلصفيهمفتصاق022تملموهاأئتيالمقذص!يما

و"الجنزيرة!ا(قييهالكلإلى)اعاد:القايل

لا.ءالوحلفيالتمرنمصإلىعاذتآغتس!لتالتي

الرببمجيءالوعد

إآجكم،بهاأكئ!ثايتةرسالةهذ؟3

لمص"بلمص.ء،

الامويىبهذس؟يخهمالأذكركم2،ألاحثاايها

قذكروا2.كقولكمفيالنعئةالأفكازفاثير

المذيمينالأنبياءألسين!علىجاءتالتيالأقواك

ومخلممنا.زتناؤطياينرمملكمأبتغكمومما

فيستجي"أتةتعتمواأنتجثشيءكلفقبل3

2وهمأهراتقودهم،مستهزئونتومالأثامآخير

آباونا"هو؟فأينيالمجيء،:ص"وغدفيقولون4

4-35.ة24ر!عد!15-69

11.:26أم:22

الأولرن.المعبحبرن؟أو.آباؤنا:304



936اشانية3ابمرس

علىالخليقهتدءفذثي:كاوتميئماتوا

اللةأنقصدغنيتجاهلون!فهمإ"حايه

مينتكؤتتوأرضاال!ئماوابخققينهيكيقإ

الماءفياغديئماالعاتئمغرنويهاآةء!ويالمابالماء

أتامنافيض!والأال!حماواتلمأتا7"".فهقلث

يويمإكذايهاالت!يكيضيمايلثارفتقتتهذ؟،

الأشرار.وقلافيالجسالب

"صو44
إيهاتجقلو،لا)ذتج!)مروهناك8

كألفالرلتعنذواحدايوئماأنوهؤ،2الأح!ا

لاوالرلت9،واحد".كتومسنةألثتوأ!،ستة

ولكنه،نجعضفملئهضهكما،وعددإلمحام"بؤخر

تل،أحديهللثأنيريدولالائةعقيكمتصير

الجمي!.تتولتأن

تجيكلجمتقماستجيثالرب"يوتموليهن01

أليويمذيلثفيالمماواتفتزوذ،دال!ايىن

وتحاكمحما(سافالقناجممروتنخلصاجمتييذيرقي

كاتتفإذا11ف!يها!.التىاثوالأعماالأرض!

ص-مه

تجتف!ج!،ستنخلكلهاالاشياغحيذ؟

طريقتسلكواأنتجبأتانجتكونواأنعتيك!ا

وتستعجلونتنتطرون12،والثقوىالقداستيما

6-9.:1نكرجة5

.711:تكرج:6

09:4.قمزة8

؟44-43ة24تق:العارق:01

ودنحلا(ص!ماواتدل!هدثح!ن؟اللهيومصةجيء

كما،تنتطرولكننا13.يالتايىالعناصروتذوبلم

تجديدةوأرضاجديدةستماوالتتاللهوغذ

العدذ.ف!يهاتسكن

وأنتم2،الأحئاائهاخهذكمفآبذئوأ14

لا:بعتلاماللهكليجدكئم!أن؟اليوتمهذاتنتطروذ

ضبروآحستبو!15.عق!يكمتوبخولافيكمغضت

بذلتإتيكمكتئتكما.لخلاصحكمافرضةزتنا

يناللةمنحهقدهـماعاثاطثول!الخبيح!أخونا

زسائل!جص!تصفب4الحاهيئأكماآالجكقإت

فيهافوزدت.القسائلهذ؟عليفيهاتكلتمائتي

الئفوسيى،وضعفالمالجها،يصشقهاغاجمضمةامور

يقلافيالمقذستيمات31صتبيرشفيتفغلونكما

نفوسيهم.

8ءءيءو4

فاخبزناكم،الاجتالمايها،(نتماتا17

المرتذلنأخطاثئققلكميملأفتتئهوايهذات

معرفهوفيالنعميمافيوآنفوا18ا-تبافتفقدوا

الآنالقجدله!ألق!رصتسوغامختصحناوكأبنا

آمين..الأتلإوإلى

بعضفيجاء.2:هشا؟93-12:04(س

عليما!ماكلالأر!!وتحزق!المخطوطات

22.:66ة65:17اشرخةجديدةأرقا:13



الاولىالزسوليوحناالقذيصرسالة

مةالمقلى

المسيح،يسوعابنهومعاللهمعثركةفيالحياةعلالتشجيع:غايتانلهاالأولىيوحنارسالة

عنيمتجالشرأنتزعمتعالجلأضها،التنركةهذههدمضسأخهامناتتيالباطلةالتعاليممنوالتحذير

هو،إذا،فالخلاص.بشراصارقدالمسيحيكونأنيمكنلاولذلك،الطبيعيبالعالمألاحتكاك

.للإنسانالإنسمانمحبةأوالأخلاقبمسائللهشأنولا،الدنياهذهفيالحياةموممنبالتحرر

اتذينوأن،إنسائاصاربالفعليموعأنيوحنايؤكد،الباطلةالتعاليمهذهعلالردوفي

بعضا.بعضهميحبأنيجباللهوعبرنبيسوعيؤمنون

الرس!الةمضمون

أ-4!:)1.مقدمة.أ

92(:2إلى11:5.والظلامالنور.2

24(-ا:)3.إبلشىوأبناءالذأبناء.3

ا-6!:)4.والباطلالحق.4

7-21(:)4.المحبةواجب.ه

أ-21(:)5.الإيمانإنتصار6.

الجاةكلمة

التدد،ينكاناتذي

بعيوينا،وزأيناةص!يعناةأئذي

كيق!ينأيديناوتتستثةتا"ملناةائذي

الحيا؟ه،

قر%ئناهاتخفثوالحياة2

الأبدئةبالحياةونث!ركملهانشهلأوالآن

.ا.يوارجأ:51

.ا!:أيرق:2

،تنا!وتخفثالآلبجمنذكاتتاتني

يهنسثمركموضيعناةزأيناةائذي

شركاءنا،أيفماأنتملتكونوا

تسوغوآبييماالآلبثئركاةتحنكما

.صلشسيحا

كايلأ.!قرخنالتكونيهذاإليكمنكئث4

فرحكم-:المخطوطاتبحضفىحنا.في:4

-037-



2371واالأل!يوحنا

نورالله

وتحملهاينةستمعنا!ااثتيالئشرىوهذ؟5

قلنافإذا6.فيهطلاتملانوراللةأنهيئإليكم

بينكابكناالطلامصلننتسئلثوتحنئشاركةإننا

4.

كما،النورفبسيرناإذااما7.الخقنعقلولا

ص?ص
ابيهودم،بعضابعضناشارك،النورنب!

خطيئبما.كلينئطقرنات!وغ

وماأنفس!ناخدغناخطيئةبلاإنناقلناوإذا8

فهؤيخطاياناآعترفناإذاأئا9.فيناالخقكان

ككمقويطهرناناخطايالناتغمر،رعابلأمين

كاث!تاتجغلناة،خطثناماإنناقلناوإذا09ثر"

فينا.كلضتهكانتوما

شفيعناالمسيح

الأمويىيهذص؟إتيكمأكتمب،أبناثييا2

يسوعفق!نا،يئاأحاخطىوإنتخطأوا.يثلأ

كفازةفهؤ2.الآدبجمذضتفجالارالقسيح

يخطاياتل،وحذهايخطايانالا،يخطايانا!

كله.صتمالعا

أنناتقينيعلىكناييؤصاباةغملناإذا3

عيئوما((أعرلمفه"إتني:تاكوتن4.تعرفه

تنوأتما5.فيهخقلأكافيئاكان،يؤصاياة

بهذا.حقاالت!تحبةفي!آكتضقثيكلايهغيئ

ثابمتإهـن!دقاذومن6.اللهن!أئناتقينعلىنكونلم

القسيحص.سييؤيثلشسيرأنفعتي!،التإفب

الجديدةالوصية

بؤضية،أحبائييا،إتيكمأكتبلا7

.ه-ا:32قمز:9

.ح25-26؟3روق:لخطاياناكارة:202

ينلكمكاتتتديشةيؤضيبماتلجديد؟،

اتذيالكلامهيالقديقةالؤجميةوهذ؟التدء.

يؤضي!إليكمأكضثذيلثومغ8."صتيعتموة

ؤفيكم،القسيحصفيضدفهايتخفىجديدة

ئضي/.الخقوالنورتضىفالطلام

أخاة،يكرةوهؤالئويىنمبإئهقاككق9

.الظلامفبالأنحتىكان

النويى،فبث!متأخاةأختوتن

النويى.نبتعثرفلا

مص،الونفيفهؤأخاةيكرةت!وليهن"

طريقه،تعرتولايسلل!الظلاموفب

غيت!يه.أعقىالطلاتملأن

اللةلأن،الصغارأبنافيياإتيكمأكضث12

أكت!013صالمسيحآسمصيقضلىكمخطاياغفر

ينكانةائذيتعر!ونلأنكم،الآباةأيهاإتيكم

لأنكم،الث!بانأيهاإليكمأكتبال!دء!.

الضغاز،أبنائيياإتيكمأكئث.ال!ثمريرغقئئم

أيهاإتيسماكتبت4.الآقيتعرفونلأنكم

المد؟.ينكانائذيتعرنونلأنكمالآبا؟،

ولأن2،أ!يالأنكمال!ث!ئانأيهاإليكمكتبت

الئرير.غقبئئمولأنكم،فيكمثابنةالت!كاية

ص،العاتمفيرماالعاتتمتج!والا5

فييما.الآلبتح!ةتكونلاالعالأأحاقن

شتو؟ين،سالعاتمنبمماكللأن

الحيا؟وتجدالغينوشهو؟الحتد

ص.العالمينتل،الآلبينيكون7لا

شبفواته،ومعهيزو،العالم

34.؟13يورج:7

.اةيواقالبدء؟منة13



3و2الأولىبوح!ا2!م

كإفتثئ!ثالتإتيضشيئيماتعقلقنأتا

تل!.الأ

!نخاللىامم!لمسحاا

السثاعةجاةبالضغار،أبنائييا18

2،ستجيذتجالأقسيحماأنمتمعتم.الأخيرة

وين.الذتجالينالضمتحاءينكثيرالآنوها

.جاءتهالأخيرةال!تاغةاننعردتهذا

مئافقوكانوا،منااماكا.سننا105.-16
لو-و.-مىحرجو

كانواماأنهملتتصمحخرجراولكنهمءتعنالسقوا

م!س

يتا.3كلفم

الفذوس،ينمسحةفيلئم،أنتمأتا.

إتييهمأكغبوأنا!2.جصييكملدى!والتعرتة

تعرفونه"لأنكمتل،الخقتجقلونلائكملا

الخق.عنيقصاريهذتةينمماأنوتعردون

نأينكيراتذيإلأالكذابكلهؤفقن22

الدجأ،الضسيحهوهذا.المسيحهؤيسوغ

الآبىأنكرمن023معاوالآبنالآلتئنيهرائذي

لهيكونبالابزآعتردتومن،الآل!لهبكوذلا

!ه.الآبة

اتذيالكلامفيكمفثيثحتأتمأما24

ست!يعتموةمافيكمثتتفإن.التدءينستمعتموة

ماوهذا25.والآلبالأبنيفيثبئمال!دد،ين

الأيديإءالخيا؟أي،بهوجمدنا

ائذينأولثلثوضلىيبهذاإليك!مأكت!26

ائتيفالتسخة،أنئمأئا027تضليلكمئحارلون

قنإلىجم-اتجةفلا،فيكسمثايتةينهييتموها

21-22.:13مر؟5،23-24ت24تقة18

الحق.صرفةأي-الصرفة:02

23.؟23،15تهير؟11:27تق:23

ضي!،كلئعلمكمتسحتةلأن،ئعفشكم

!صص
كماالقسيح،،يخأفاثمتوا.باطللاحقوهي

كئمئكم.

،،،ء

ظهرإذاحتىفييمااثبتوا،ابنايىيانعم28

جمنذغنهبعلإنافينخزىولنوايقينكناالمسيح

بار،الم!صيغأنتعرفونكنتموإذا92-ضجيئه

ينتولوداكانالخقتعملتنكلأننآعرفوا

الفة.

ألمهأبناء

الآل!أحبناكمأنظروا3

،ءاللهأبناءندعىح!ى

2وة.أبنابالحقيقيماونحمصالم

تعرفنا،لاالعالمكانإذ)

اللة.يعرهتلافلائه

التإ.2أبناالآنتحن،أحئائييا2

.ستكونماذاتعالناآنكشت!وما

نكونظقرمتىالمسيحعأنتعردتنحن

جمثقة

هؤ.كماستزاةلأئنا

الضسيحفيالرجا!هذاتهكانوقن

طاهر.القسيغأنكحاتمستهطهر

:صصء..صصه4
شرا،عيماحطى!ن

شر.الخطيثةلأن

الخ!طايا"ليزيلظهرالقسيغأنتعرفون5

ته.خطيئةلااتذيوهؤ

.12تأيوق:اللهأبناء:3،1

خطايانا.؟المخطوطاتبعضونب:الخطايا:5
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يخطا،لافيإثبتتن6

!

كرئه.ولأراةيكونلاثيخطاومن

أحا:يضللكملاأبنائييا

بأراكانالبزغيئقن

بار.القسيغأنكما

إبلي!،ينكانالخطيثةعيلوتن

التدء.ينإبليعخاطىلأن

إبليسى.أعماذقهدتماقيأبنظقزوإنما

الخطيئةتعمللاالتإينتولوبكل9

فيهتلابتالت!ررعلأن

اقي.ينوهوالخطيئةتعضلأنتقلإرلا

إبليسى.2وأبنااقي2أبنايتئثيئ"ايهذا

اقي،ينبكرنلاالبزتعضللاوقن

أخاة-يحثلاتناللهصنيكونولا

بعضابعضكبمأحبوا

التد2ينشصعنموهااثتي"فالؤصية

ث!ضا!بعضأيحبأنهيئ

تايينيئلنكونأنلأ12

أخاة.فقتلالشترير،ينممانالذقي

قتله؟ولماذا

أخييماوأعماكشيريرةكاتتأعماتةيلأن

بازةهصايخةكاتت

4ء،صء

الاخوةايها،ئتعجبوافلا13

.،العاتمأبغضحكمإذأ

إلىالموبينآنقلناأ"نناتعردثاتحن

!.13:34يورخ:11

الثريرحزبمنكانأيالثر-ر.صنكان:12

..-8ا:4تكرج.)،رخاضغا

.91،17:14-15018يو!6:22لوق:13

،ةالحيا

إخؤتنا.نجتلأننا

الموبءفيتميئجثلامن

قايلفهؤأخاةأبغضىاتن

القايلأنتعرفونوأنئم

يخه.الأبدثةالجاةتثمتلا

القسيحضحىحينالقح!ةغرفناوتحن16

بنفوسينانضحيئأنتحنفغتينالأجينا،يتف!ي!

العالمخيرات"تهكانعثمن017إحم!تنالأجل

فكي!،غنه"قلتهفأغققمحتاجاأخا"ورأى

فيإ.الت!مح!ةتثحت

وأيالكلامصتحبتنائكنلا،أبنائيياا8

والحق.يالعملبلياللسال!

اللهأمامالثقة

الخقينأئناتعرمتايهذا6

اقيأماتمقلوبنافتطقثن

فلوئنا،وئخثناإذا02

قلوينامنأعطماللهلأن

كليء.كلتعقيموهؤ

،الأجتاةأيهانؤئخنالاتلوبناكانتإذا21

الت!جمندثقةفلنا

تطل!ماكلينهنناكأن32

لرضيإ.يماونعتلوصاياةتحقألأننا

تسوعآبييما-باسمنؤينأنهيئوؤضثته

،صلقسيحا

24.:هيوقةالحياةإلىالموتش!14

7-8.ة15ئثق:ق!اكلق:17

.3415:12،17،:13يورج:23
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.أوصاناهكماتعضاتعضحنابجحبوأن

101.صص21-5

وثتتاللهفيث!تالتإبؤصاياعيمومن

فييما.اللة

فيناثايصثاللةأنقعرلثوإئما

لنا.وهتهائذيالىوحصين

الضلادل!وحالحقروح

زوحء،كلئضذئوالا،الأجئاةأبها!ا

،أدتإ"ينهيهللترؤاالأرواخأمتجنواتل

إلىجاوواالكذابينالأنبياءينكثيرالأق

كلتبهذااللهزوختعرفونوأنتم2.صالعاتم

اتجمتدفيجاةأئةالتسيحسبتسوغتعتردثزوح،

لاب!سوعيعترفلاروحبهل3،اللهينيكون

الدجالىالمسيهحصروحيكونبل،اللهمقيكون

فيالآنوهؤ2،ستجيأتهسحمعتماتذي

اخبهت

الأنبياءوغقبتماللهينأنتمأبنائييا

إبليس!ي!أقوىفيكماتذيالقهلأن،الكذابين

بكلاميتكلمونهم5ء.العالمنباتذي

صةالعاتمينلأنهمالعالملهمفتححقع،صالعاتم

وتن،لنايسمعاللةتعردتفتن،اللهينتحن6

روخنعرمتيذيلث.لناش!ضعلااقيينيكونلا

القحلالي.روح-ينالخق

محبةالله

الأجتاءايهاتعضا،بعضنافليجب7

اللهينالتحئةلأن"

2-6.ة13تثق:اللهمن:01!ا

.3:16يوق:9

.خ2:2رج:01

اقةويعرتالت!ينتولودئجبكل،

الئة4تعرلتلايج!تلاتن8

تحبة.الت!لأن

ير-:9،1
لنامحبتهاظهروالله

قحياصالعالمإلىالأوحدآبته"أرمتلبأن

القحسة.هيئايللثة

اللة،أحتبناماتحن

أحبنااتذيهؤتل

.لخطايانا،كفارةأبتهكلوأرس!ل

،2الأجتاأيها،إلتهوكانفإذأ11

الدب،هذاأحئنا

تعض!ا.تعضمنايجبأنتحنفعلينا

".اللةأأخد!ما12
ءرىمق

بعضماتعضناأخبإذا

فينا.محبتهكملثفينااللهلمث!ت

الت!فيتث!تأ"نناتعردتاوتحن

فينايثحتاللهوأن

روجإ.ينلناوقتبأ،لهد

+،+سأشا،ة14
وسهدرولحن

."يلعاتممخفصاآبتهوأرستلالآلتألط

الت!آبنهؤتوغبأنآعرهـتقني5

التإ.فبهووبرلبآفيإاللهثت!ت

يها.ونؤينلنااللهتحبهتعركتنحن16

القحبيمافيثتتتن.قحتةالتا

فبيما.الب!وئتمتالتإفيثتحت

.18:ايرق:الذرأى:12

.3:17،4:42بوق.14



375هو4الأولىيرحنا

فيناالمححيما3وآكحما17

الجسالب،يوتمواثقيننكونأن

فيالقسيحيثلما-العالمهذالأفتحن

.صتمالعا

التح!ه،فيخومتلا89

خوني،كلتننيالكاجملةالقحبةتل

الجقالب،ينهؤالخولتلأن

التحئيما.فيكايلاكانتنتخالتولا

يخاأنفعقينا91

أؤلأ.أحبنااللةلأن+

أللهأاحب"أنا:أحا!الهإذا02

كادئاكانأخاةيكرةوهؤ

،تراوهؤأخاةيجبلأالذيلأن

تراة.لاوهؤاللةئجثأنتقدزلا

هيئ:لناالضسيح-ؤصية

.أيضماهأخاةأختاللةأخصبتن

العاأعلىالانتمار

القسيغ،هؤتسوغيان"ئؤينتن

اقي،ينتولودنهؤ

ينة.القولوذأخيطالوايذأحبوتن

كأإذاالت!7أينانجبأننانعر!تونحن2

اس+هصاءدكل

الت!محةلان3،يؤصاياةونعضلاللهنحب

!.بؤصاياهتعتلأنفيممط

ثقيلة.وصاياةوما

؟2831-:13مر؟3654-:22فمت:21

.28-01:25لو

س.15!14يوق:بوصاياهنمحل:503

34.؟91بوفيالواردالحدثإلىنلمبح:ودمبماء:6

حم!-ا-فييثيبرنوالذين.!اة91تثق:7

العالمءتغيبالتإجمنيوتافاتذتي4

ء.العالمعلأنتصارناوإيماننا

العالتميغيبأثذيمرر5

أقي؟آبنهؤتسوغيأدآتناتذيإلأ

المسبحليسوعالشهادة

التسيغ،تسوغهؤحاءاتذيهذا6

وذمءله،3بماجاء

.صوالامءبالماتل،وحلاةءيالمالاجاء

يشقا،ائذجماهؤو!والر

الخق.هؤالرلىخ7لأن

والماةوخالر08تش!دح!ئ!ثهثوائذين

الواحلإ.يخأهمالثلاتة2وهوص9،والام

التا!ي،شتهادةتقتلكأإذا

أعطئم.الت!فشتهادة

لأبيه:ممهذها)ثتياقيشهادةهيئوهذ؟

المثمهادة.يللثقله،أدتإبآبنييؤيناتن0

كاببا،جغقهاللةيضذقلاومن

لآبيإ.ئتهدهاائيبال!ثتهاذ؟يؤينلألأنه

الحياةأعطانااللةأنهيئالشهادةوهذ؟"

الأبلإية،

أبنهيخةهيالحياةهذهوأن

.الحياةفلهالأبنلهيكونامن2

تكوندفلاالتإ،آبنتهيكونلأقن

.!الحياة

الثلاثةمهؤلاء،القدبروإلروحوالكلمةالآب:ثلاثة

هذه؟ثلانةبم-الأرضدفبيثهدونوالذين؟-واحد

القذاللاتن!ةطاث011دت

36.:3بوق:12
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الأبديةالحياة

الححاةأنلععرفوابهذاإل!كمأكئت13

آبنيبآسمصتؤجمنوذالذينأنتغ،3سمالأبدئة

طقبناإذااتناهيئاللهجمنذلنااتتيوالتقة14.اقي

كناوإذأ"أ.لناأمتجاتيقثميثييماموايختئاشيئا

جمنه،نطلبةماكلفيلنايستجيبأتةتعردت

ئنه.تطلبةماكلنناذأتناتعردتفتض

لاخطيخةيرتكبأخاةأخدرأئوإذا16

فتمت!الت!إلىتدكؤأنفغتي!،الموبإلىئودي

وآ!ذفيلا7يئائذعلىتصاقأهذا.الحياةأخاة

توديخطايافناكوليهن.الموبإلىخطاياهم

كل017لأجيهاالضلاةأطل!فلا،الموبإلى

لاماالخطاياينهناكوايمن،خطي!ةتعصتبما

نفه.يمون:المخطوطاتبعضفيورد:يصونه:18

يوعإلىشيرالنصفيالقراءةحب؟القمنالمولود

الموب.إلىثودي

تخطاهلااللهينوإدكأكالأنتعرث18

الثريريضئةفلا+تصونةاللهصالمواودلأن

الخاتمة

القهطمقأفنافعرلث91

الثثرير.سئلطال!ثحصتكتهلعاتتموأن

جاءالت!آبنأنونعردت

الحق!يهندهـكقه!ماأعطاناوأ"نه!

ء:اخقافيوتحن

القسير!مص.ت!هخآبييمافي

الأبلإتةو.والحيماةالخقهههـالإلههذا

!الأوثانتجئنبوا،أبنائيفيا21

8(.:)3الذابن

ابنه.وعلىقهاللهعلىالكلحةهذهتطبق:الحة!:02



الثانيةالزسوليو!ناالقذيسرسالة

مةمض

هناكالكنيسةالأرجحعلهماثذينوأبنائها""السيدةإلى""الشيخحمعبهاالئانيةيوحنارسالة

وتعا!هم.الكذبةالمعلميرمنوتحذيرالمحبةإلىدعوةهيالموجزةالرصالةوهذهوأعضاؤها.

ارس!الةمفحمون

)1-3(.!قدمة.أ

)4-6(شيء.كلقبلالمحبة2.

1()7-ا.الباطلةالتعاليممنالتحذير30

)12-13(..خاتمة4

تحية

الفختازة"الحئد؟إك،هال!شيخأنا،جمئني

لا،الخقيأاجئهماتذينهاأولابوإلىاقيين

الحق،يعرفوذاتذينجميعباث،وحديأنا

الأبد.إلىتحناوتبقىفيناشتالخؤلأن2

وينالآدبالت!ينوالئلائموالرحتةأسعضةافلنا3

والضحثيما.الخقفيالألبآبنصالشحتسوغ

والمحبةالحق

تسئثونأشائكتعف!أرىأنسترلى!
-ءص..-43

إليلصأطل!ب5الآد!.أوصاناكماالحقفي

تعضا،تعفنايجماأن،الثتدةأيتها،الأن

بل،إتيلثيهاأكتثجديدةوضيةهذ؟وط

إلآالمحئةوما6.التدء!ينلناكانتؤضئة

كماالؤجمميةوتللث،وصاياهطريتيعلىالحير

التحتإ.فبتسلكوأأنهيئ2التدينستمعنموها

وفيهم،المفللينينكخيرالعالمصفني7

فب-المسيحتسوعيمجي-نعترفونلاتن

3.الذجاوالقسيحالمضئلهؤهذاالجدلإ.

ثقرةتختروايئلأتخذشعلىفكونوا8

كايلا.ثوابايتنالوابل،أعحالنا"

،القيي!صصتعليمعلىتتتومماتطاؤكقن

تعليمعلىثتتوتنته.اللهيكون"فلا

مخمجاإذا001معاوالآبنالآدصفله،صالمسيح

ولاجمنايهمتاتتلوةفلاالئعليماصهذابغيرأحا

إليدة.الأوكالججةالجماعةممثا!؟اليخ:أ

ه-4آرجأولادهاوأعفاؤها،محليةكنبسة:الختارة

.13:34،15:12،17يورخ:5

لكم.عصاأ:أو.لناعماأ:8
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الثانيةيوحناثم8

عقي!شلم"تن.عقيلثالعلام:تهتقولوا

الممئه.اعمالهفأشاركه

خاتق

إتيكم،يهأكتسبيماكثيرجمندي12

لأني،ورقهعلىيجبرجمونأناريالاوليهني

الىسمالة.كاتإليهايشيكيسةأعضاء:أختكأنجا،:13

يؤج!ؤجفايهفا"كلضكمإتيكمأجىءأنأرجو

كاملا.قرحناليكون

،ء-لمءر

ينالفختاز؟"اخيلثابناةعليلثيستلم13

الت!.



الثالثةالزسوليوحناالقذيسوسالة

مقذمة

يخ!-،كايسواممهالكناثسإحدىراعيإلى"الشبخ"كتبهاالثالثةيوحنارسالة

ديوتريفس.احمهرجلمنومحذرهالمسيحيينساثرلمساعدته

الرسالةمضمون

)1-4(.مقدمة.أ

)5-8(.غايساقزاخ20

(1.)9-.ديرتريفسإدانة3.

ا-12()1.ديمتريوسعلىالثناء.4

-15!)13.خاتمة.ه

تحية

الخبيبغايس!"إلى،!الشخعأنا،ينى

2!،ء

الخق.فباجبهالذي

،صء.فى

احسنعلىتكونأنارجو،الحبيبايها3

أن!تكماالحم!دضخةف!2،ضيكلفبحمالى

ء.الروحضح!فط

الإخؤ؟تعف!تبمءأنمترنيفكئم3

فبوتعسملثيالخقمتمس!لثأئلثلثويشغدوا

نأيناكثرئسيذفييفي-ينوما4.الخق

الخق-فيتحلكونأبنافيأنأسمغ

؟92ة91أعرج:كايس.ايو2رج:اليئةأ

.ا،:أكورا؟16:23رو

الرصالة.كانبيفبمحثالمحيةالجصاعة:الكية:6

ئناءع!غايس

و-،"؟،5
تعملهماكلفيامينالآ،الخبيثايها5

وفم6،غرباةكانواوإنالإخؤ؟،لأجل

الخيروين.يالمحئهالكني!سيما!جندلثشهدوا

لته.تجقكماصتقرهمئتاتغ!صعلتعيتهمأن

آسيمأجلينالسقرإلىخرجوالائفم

المرمنين.غيرينشتيثاقبلواومماالقسيحص

كونحتىهوصءبأمثالينرخ!تأنتحنفغتينا8

للخق.الققلنطشمركاعهم

يلفىرحثغاي!ف!ايقيمالتيالجحاعة-:الكيسةة9

ديوتريفس.ابلبلة

-937-



يوخا(لثالثة038

وديمتريوسديونريفس

وليهنالكنيمت!!،إلىيكيقهكتبت9

فييم،زئيسحابكونأ!يج!بأذقياديوثريفس!

تضرفه"لكمذكرتحئ!تفإذا01يقملنا.لا

يكتنيلاوهؤعقينا.السؤءكلاميثزدبروكي!

اتذينوتمتعالإخؤةئقبلأنترفف!تل،يهذا

الكني!يما.ينويطردهمتقسلوهمألىيريدون

الخيراتل.الث!رصقتبعلا،الحبيحبائها"

الثرتعملومنالتإ،ينفهؤالخيرتدقلمن

واحدفكل،ديمتريوس!أما12.اللةرأىفما

أيفاوتحناتفس!هالخقتهوتشقا،تهيشغا

صا؟تة.شمهاذتناأنتعرلتوأنت،لهتشقا

الخاتمة

ولكني!إتيلثبهأحمعمبجم!ئاكخيرجمندي13

أراكأنوأرجواآ،وجبربقتميكونأناريالا

لؤج!.ؤجفاصفتنتكفتمقليلتعذ

اجحاوك.عقيل!يلم.عليلتالسئلام15

بآسميما.الأجئاوميمتلياحدكاعلىأن!تسملما



ي!هوذاالقذيسوسالة

مةالمقلى

بمحئواهانث!بهوهي.الإيمانيذعونائذينالكذبةالمعلمينمنللتحذيرصهوذاا!ةرسا!عبت

واحدةمرةاللهوهبهاتذيالإيمانسبيلفيالجهادمتابعةعلىالمؤمنينفتشجع،الثانيةبطرسرسالة

لشعبه.

الرسالةمضمون

)1-2(..مفدمةا

)3-16(وهلاكهما.و!فاتهمالكذبةالمعلمون2.

171-23(.بالإيماناقسكإلمةالدعوة30

)24-25(.البركة.4

تحية

وأفيالضسيحصقسوغغبل!تهوذاولين

وأحبهمالآل!اللهذعاهماتذينإلىتعقولت

التسيحص.لتيسوعوحمظهم

والضحبة.والتلامءالرحميماوايرعقيكم2

الكذبةالمعلمون

كل555ءء"!!ص

اكتتان،الاجئا/ايها،شدبدشوقلي3

شتغرثتعذما،المشتركخلاصشايأمرإليكم

يمالطالإسيلفيالجهادعلىتشجييكميضروزة

تعفنلأن4كايلأ،المذيسؤدتتفضةاتذجمأ

.3ة6مر؟13:55ترخ:يعقوب،حرذا:ا

وربنا(الله)أي!يدناأوالواحدوربناشدناينكرون:4

المسح.يوث

نعتةيخؤلونأشراروهيم،إليناتس!للواالناصي

الواجدءورتناستمذناوين!يرونفجوليإلىإتهنا

قديمينمكتوهم!وجمقابهم،المسيحيحوع

الرئاني.

فإني،الضعرقيماكلهذاتعرفونأنكمومغ5

تعدماالرئ!*،ألى"كي!تذكرواأناريا

ء55وصء

غيراطثيضر،ارفيينشعتهخلمن

تخقىجمنذما،أنهوكي!6،ينهمالمؤمنين

ققامهم؟وتركوامكانتيهمعنالملائكةتعضى

فيأتذتبمايفبودالغطيمصالجسا!بيتواصأبقافم

مكانه،القديمالمهدفيكمااللها!ممهو:الرب:5

يثوع(.أيقابلبسوع:المخطوطاتبعضفيورد

92-03.ة14عد،51ة12خررج



يرذا382

والمانوغمورةمتدوموكذللث7الطلام-.أعماقي

الأبلإ"لةالئارغذالتتاس!ثتفماالمجايرزة

وال!ئ!هوابالذعاز؟إلىآستست!تجمنذما

جمبرةفكاتت،الالبيعةتخالفاثئيالجمتدئيما

يغيرها،.

قذياييميأائذينهولاءذيلتجمناليوعلى8

ويهينونالت!صييادةوتحتمرونالخستدينحسون

ميخاثيلأنمغ9،التجيدةالماويةالكاثنات

وجادتةإبليسنخاضبملئا،الملائكيماهزئي!ن

إبليس!تدينأناتخرما،"موسىنجثيماتيماقسأفي

"إ"اللة"تجزاك:تهقاكبل،مهيتبمايكيقبما

حينقي،يجهلونصايهينولىفهمأولثلثأما01

العايقيماغيرالتهاثمصقعرقةيز؟بالغرتعرفوتةماأن

س!لكوا!لهم1"الؤيل.يهيونيهائذيهو

بلعا!،ي!لالضحلاليإلىوآست!لموا"قايينطريق

هقلثكمايتقردهموقلكواصالربحفيطضعا

ولاثمكمفيعابىلطخةهم12قورح".

ويشيعونخياء،يلامغايتلذذونالأخيئتإ،

فم.الرياختوفهافهاماءلاغيرمفم.تقضفبم

ترتينيماتتعقيها،ثقرلاخريمةأشجار

البحرأموافيفم13اصولها.ينوآقنيذث

تايقةنجومهم.عارهمزتاها،الهائخة

ول
.الظلمابأعماقالأيىي4هاشصير

وعمورة.صدومأهلعرفهااليالرذائلإلىنلمغ7:

الملائكةحاءحث1-91:25تكإلىالآلةهذهشبر

ذأيمكنمئزايدومأهلفحسجملوطاليخلصوا

ععهم.يخطأوا

؟ا:01:13،21،12دارخ:ميخاثيل:9

خة.اح4:6ئسارجةالملائكةرئي!7.:12رؤ

وردلاخبرإلىثيرالكاتبولكن6.:34تثقعوسى

آدتمين2الآبامابئأخموخغنفموأنبا"14

كل،

الوفيمعالرب!جاءانظروا!1:قاكحين

الأشرازوتدينالتشرجميغلئحاشت15يايسييما

قاتهاس!و-كيشهكلتغلرةشركلعلىجميقا

هم16الفحار!".الخاطئونقو+ءعقييما

وتتفؤهونأهواءهموتتتعونوتثمتكونشذمرون

طثباالتاسىويتملقون4الخوفايالكيماقي

يلتنقغيما.

وتوجيهتنبيه

ء،.ءفى،-

رس!ليهانتاما،الاجئالمايها،فاذكرواا7

"سيجي2:قالواحين18،الضسيحصتسوغزئنا

هم2أهواتتمعونمستهزئونالرممالبآخرفب
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يالئارمصفىدقباينيتثتترقيأنعتيلثشير1

غرتلثيتسئرتلتئهاتيضاةوثيائا،لتغتيئ

يتجصز.غيتيلثبهكحلكحلا،المعيت

كلص4،ء!لم2لم،

حمارافكن،اجحبتنواؤذ!اوبخانا91

فإن،أدئهالبالبعلىوايفأناها002"وتث

إليهدخل!تالبال!وفتغصوتيأحاس!مع
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الرشوعلىالستماء،فيغرضنواذا،الروخ

الأحمر،والغقيقالتثئثكاتةتبدو3واحذ

.!الرفربلول!يثلفيفرحقوسنالغرشيؤحوك
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الغرشي،علىالجاليأماتمشتيخاوالجثمرون
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ئفسيذقما".فلا

ستيصتةالرابئالختتمالخقكتف!ولضا7

فتطرث8دا!تعاك5:تقوذالراقيالحيئالكائن

ورايه!ه،اللودبباضتأخضربجصانوإذا
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أبيفى!ثوباينهبمواجدكلفناؤ"يد!اثنا؟"
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نأإلىوالأشجايىوالبحربالترالضررتنزلوا
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ينألفاوأرتعونوأرتعةمئةالقختوينعذذ

مينألفاعشترآثنا5:اوراثيلىتنيعشائرصجميع

كشرهينألفاع!ئتروآثناتهوذا،غشير؟

وآثنا6تجادعشيرة!نألفاعث!روآثنا،رأوبين

م!نألفادثتروأثنا4أشبزغشير؟ينألفاعشر
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الكبيرالجمهور

لاكبيراجمهوزافرأيحتتظرتثم

ولالز،وشتصبموقبيتيمااتةكلين،يحصى

الختي،وأماتمالغرش!صأماموايفينوكانوأ

أكصانبأيديهموتحملونبيضاييائاتلتسوذ

كظيم؟يضوتتصيحونوهم01،النخل

،!وللختلالغرضيىعلىالجالسيىلإلهنا"الحصر

يالعرشيمحيطينالملاثكةجميعوكان11

فآرتموا،الأهـبغةالحييماوال!كائناتويالثيوخص

لتهساجدينالغرشيجمنذوجوههمعلى

والقجآالخمآلإتهنا!اآمين:وقالوا12

إلىوالفدزةوالفؤةوالإكراموالث!كروالجكقة

(1!آمين.الدهورأبد

همإتن:ال!ثتيوخصينواجاليققاز

ص--ط
اينوينالبيضىالثيالبلج!ونالذينهولاء

ا!ستسدييا،تعقمأنت":فأجبته14؟"جا"ووا

المحتةيننخوأاتذينهئم!هوصد:ليفقاك

بذيمتيضاءوتجغلوهائياتهمغستلوا،الغظيضه

تع!دونهالت!غرشيىأماخ!هئملذلث015*الخقل

الغرشيعلىوالجالىوتهازا،ليلاقيكل!في

تعطشواولنتجوعوافقن16يخيضييما،يطقلهم

الخقللأن17خرأيفىولاالشم!تضربفئمولن

إلىوتهديهمترحاهمالغرشؤستطفياتذي

ينذمغةكلتم!تحواللة،الحياةمادتنابيعص
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الس!ابئ،"الختتمالخضلقص!ولتا8

ورأيت03ساعةيصنينحؤسكوتالسماءساد

،ا،

كلواعطيئ،الت!اماتمالوايفينالسصبعةالملائكة

بوفا.جمنهمواجل!

!ذبيئمنخرةتحملآخرتلاكوجاء3
،ء

كئيراتخورافاعطيئ،الضذتعءجمنذوؤق!

الذقبقذتحصعلىالمذلسينضقوابمغلجقدقه

دخال!القلافيتدينفتصاغذ04"الغرشيأما!

!ثمالتإ.أماتمالمذيسينضقوالبمغالتخويى

القذ!حنايىينوتلأهاالمبخرةالتلاكأصحتلث
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تحملوناتذينالسثبعةالملايكةوآستغد6

الملاكفنفخ07فيهاينفخوالأنالسئبعةهالأبواق

ونارتردالأرضيعلىنز!،بوييمافيالأؤل

وثلثالأرضيثل!ثوآحتردت،بالدم!،ممتزجالب

أخضر".غبكلالشر

فيفؤغ،بويهفيالثانيالملاذونقغ8

ئلثقصار،صثتعلكيرجتلكأنهضيءالبحر

فيتعيثىالتيالخلائتيثلثومات9،دماالبحر

السفن.فلحثوتخطتم،البحر

ينفقؤث،برييمافيالئايثالملاكونقغ.
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"وتدعى.المنابيعص"وعلىالأضهايىثلثعلى

ص؟كالعلقمالمياةقصازب.غلقفا"الئجضة

يقرارتها.يخهاشئربوااتذينينكثيرومالت

لمرو،--

فاصيت،بوقهفيالراجالملاكونفخ12

حئى،الخجومصوثلثالقمروئلثالشصيىثلث

.!ضيائهمائلثوالتيلالئهازوققدالئالثأظتتم

ومت!فيطايراتسر!ف!تمدتوتطرت13

الؤيل،،الؤيلدا:صوتهبأعلىتقولالستماء

أصوابدوكا"جمنذالأرضيىيس!كال!،الؤيل

."الثلاثةالملاثكةفيهاصتتنغاتتيالباقئيماالأبواقي

بوقه،فيالخام!الملاكونفخع9

الأرضإلىالس!ماءينسقطتجفافرأيث

+ص2

بثرالنجموفتغ2.الهاوئةيثرتفتاحفاعطي

أت!لؤدخانكأنهدخانينهافثصاغذ،الهاوتة

دخالطينوالخوالشثمسىنأظتتب،غظيم

وجهخالىجراد!م!الذخالزمنوخر!03،البئر

غقايىدب!كع!لطانيسلطائاقاك،الأرضي

الأرفيعشتيؤذقيلاأ!تهوقيل4،الأرضي

علىتقتصرتلشخرا،ولاأخقزشيتاولا

،*حباههمعلىالت!خميوجالاائذينالتايي

صص،صقيوضص،!حىص05ء

خمس!مدةيعذبهمتل،يقتلهملاانلهوقيل5

.18:12اضرج:01

وطممرنبات:الحلقم9:140اررخ:11

12(.:6)عا

21-23.ت15خررج:12

28.:91تكق2:.!9

كلفيأكلعديدةأسرابفييطيرحيوان:الجرادة3

:عقارب.12-15ة01خرق.يتوقفحيثخضر

.أح9؟01لورج

الغقرلب.ت!غهغذالتيشيةيقذالبأشهر

فلاالأئاميللثفيالموتفتطلالتاس6

تقرثوالمولثتموتواأنويتقنون،تجدوتة

ئهئألىخيلكاته"الخراذوتدا7جمنفم".

دقب،مقأكاليليثحيهمارؤوسي!على،يلمتالى

كشمعرض!عروته8المشتر،كوجورووجوههلم

ءترو،ء،.ء

وصدوره9،الاسوبكانبالبواسنانةالنساءت

أحيخييماكضحجيجوصوت،حديلإينكدروع

المتالي!،إلىتجريكثيرهخلقركباب

سسلطانوله،العقايىلبكأذنالبإبرولأذنايه01

وعتييما11،أشهرخصمت!ماةالناش"يوثتقيأن

أبذون"يالجبرت!وآسمهالهاؤبيماملاكهؤلجث

ث!.أبوكيونيييماليوناوبا

الويلال!وتا!ت!الأؤؤالؤيلتضى12
الط.لآخراا

البوقي،فيال!تاد!مىالملاكونقختي3

يتذتحالأرتغيماالفرود!ينخرقيضوتانستمدث

الصوت4؟وتاذالئ!!.أماماثذيالذقب

"أطلتي:الئونتحملائذيالسئادسيلملافي

4الفرابتهرعلىالمقئدينالأربغةالملائكة

الأرتغيماالملائك!قيودفآنفكث15"إالكبير

حئىوالعتن!والثئهرءواليوميل!اغ!المتاقبين

.اخةر!ه،ة

.8:3)ر؟21ة3اىق:6

.ه:2:4،1:6،2يؤرج:7-9

وسثرالدماربعنىأبوليونوالدمار.الإبادةأوأيدونةالأ

ايونان!.الإلهأبرلونإلى

8:3!.رجة13

سثكلوالعراقصوريافييمر%كبر:الفراتة14

الروممانية.للامبراطوريةالرقيةالحدود
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تجيثيعذدأنوستيع!ث16التهثتر.ئلثيقئلوا

الخيللنوتراةلث17.ألضألضجمثتاالخئاله

4ياقوبوينلار،ينذروع!رسمايهاوعلى

الخيلرؤوسوكانت.!كثريبوينأصفر

ء،و4

النارافواههاينيخرجالاسو؟،رؤوسجمثل

بهذص؟التشترئلثمقللث18.واليهبري!ثوالذخمان

واليهبريببوالذخالطيالئارأي،الثلابالتلايا

قزةاكانت9.الخيلأفواهينتخرفياتذي

أذنابهالأن،اذنايهافىكماافواههافىالخما!

يها.تؤذيرؤوسىو!االحيابتشبه

أقيلاياةهذ؟ينتخوأائذبنالتثتروأتا02

س،طءص-

تسجدؤنوظلواايديهمفغلثيئاتابرافا

ونحاسويخضهذقبجمنولأصنامهيلثياطين

وتسقغتبصرأنتقدرلاوخشتبوخخر

والرنىإصحرواالقتلعنيتابواولا21،ؤ!ممثى!

والسترقه.

الصغيروالكابالملاك

ينتنزذجبازاآخرملاكاوزأيت15

،سص!

توسرأش!وعل،سحابةلايئاال!ئماء

كعحوذينوساقاةكالدث!ميووجهه،ءقزح

لؤضغ.قفتوحصغيريهعال!يتلإ؟2،نارين

البر.علىواليسرىالبحرعلىاليمنىيىجقة

الاسود،رئيركأنهعظيميضوتوضرخ

تطقثفلثا4.بأصوايهاالسئبعةالزعودفتطقب

كبريتة.ح02-21:91رج:ياقىت؟17

ض!.2إ:17لورخ!

.اح:4تمارج:افيطينة02

؟-4،135:1517-115:7مزق

،4،23:!دا

اواو.ا

تقولالس!ماءيرضوئافحصتيلكتابةتأهبت

لم-ص-رو،

فلاالسمبعةالرعوديهنطقثما"احمغ:لي

"إة-

البحرعلوايفازأيتةائذيالملاذوأتا5

وأقستتم6ال!ئماءتحؤال!منىتذةفرغوالتر

ف!يهاوماالسئماءخالتي،هوليالااتدإلىيالخى

بعذ.إبطالىلكونلأان،فسهماوماوالبحروال!ر

فىالستابمالملاكوتنفغالؤ!طيحبنإنفا7
صما-

غبيذةيهتثئركماالتإ،يزتيمحتىبوييما

.الأنبياءب

مقخايىجاشيعتهالذبالمحوتوأما

خذث"إذهث:قاذثايتةقخاطتنيال!ماء،

البحرعكالوأيصالملافييدالمفتوحالكتالص

"أعطني:تهوقلتالملافيإلىفذقثت09((والتر

وآبتلغة!خذة:ليفقاكا،االضغيرالكيتال!

فيكالعس!لوحلواجوفل!،فيمرافتجدة

وآبنلعئه،الضغيراليهتالتفأخذت11((0فملث

آبتقعتهوتعذما،فيفيكالغسلخلؤافكان

/".برفيفيمراصار

كثرعاىثايتةتتنتأأن"تج!.ليفقيل"

.(1والحلوكوالأل!يتيماوالاقمصم"الثئعولبي!ن

انهدالشا

كالقضيبتصتةأخاهموأعطاني11

وعذوالقذتغاللهقيكليسى،"قئم:ليوقاؤ

ح.3ة!ارخ:تزخ!سةا010

؟13:7دا،45ة32تث؟11:هـ2خرق5-7:

.3:7عا

01.2:8،3:3-8:قحز

.9:هر!:ال!حوب:11
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الخايىحئةال!يكلساحةأئا03"فيهال!ثاجبين

ياتمص؟تزوكةلائهاتمسثهاولافآتركها

وأرتعينأثتينمذةالئقذستةالمدينةوستدوسون

عقيهماجمندقيينشاطذينوسا"رسيل03شتهرا!ا

وسيتينومئئينيالنىمدةيتتحآدب،++المسوح

يوئا".

والمنارتالطالريتونتانيهماالثاهدايىقذال!ا

أخاحاؤؤفإذأ05"الأرضيىزدثتمأمائقتانيالقا

تأكلنارأفواههمامنخرجث،يؤديهماأن

تنك!فىتهيلثأنتجاهكذاأعداةهما.

يغيقاأ!علىس!لطان!ولهما06يؤذتفماأنحاؤذ

نبوءيهما،أتامصيخأالمطر4تنزفلا،ال!تماع

وأ!دماالمياةتجغلاأنعلىس!لطانولهما

.أرادا*كقماالتلاياءبأنواعالأرضرتضربا

الؤحث!تجيءحتىضهاذتفمالمييقاإنوما

وتغيتفماوئصايىغفماالهاوئهيناضاجمذا

فيقطروختينجئتافماوتبقى8.وتقئقفماح

ستبيلغلى،تدعىائتيالغظيميماالمدبن!ساحة

ء؟

زبهماماتخضثجمضركااوستدوم،الرمز

وقبيل!ثتع!كلينالتاسوتنظر9تصلوئا.

ونص!أئامئلاتيمامذةخئتيهماإلىواثيماولسالإ

لبم.فىدضعفماأنلأحل!لأذشنلا،لوم

وتبتهجونالأرضيى!ئكاذلمبهحاوتشضث01

أنزلاالنبئينيهذينلأنالقدأيا،وتخباذلون

ء-6.ة2زك3؟:04حزق:1101

يوئا،"269أوصواوأربعوناثان21:240اسق!2

البعة.نصفهذاكل،ونصفصنراتثلاثأو

على..تدل8.:3يون،6:26اررج:المسوصاة3

والتوبة.الحداد

4:3،11-14.زكقة4

.شديذاغذائاالأرفييححكاب

ونصفالئلاثةالأتائمترب"وتعذما

فؤقفاالت!ينحياةروفيهمادخلث،اليوم

الئاطرينعلىشتديدخودتوؤح!.أقداجمهحاعلى

بهماتصيحغظيفاضوئاومتمعوا13ةإتيهما!

إلىفضجداإ"هناإلى"إصغدا-ال!مابين

أعدائهما-منيمثقل!سحاتإ"فيالمماء

صص.صص13

فافماز،غنيف4زلزاال!ئاغ!يللثيليحدث

جمنآلافيستبعةبالرلزاليوقتلثالمدينيماغشر

إلةيتخدونفأخذوا،الباقونوآرتغت،الئاسيى

الئما؟!

الئاي!ثالؤيكهؤوها،الثانيالؤيلمضى14

!

ستريعا.ياتي

السابمأالبوق

فآرتفدث،بويهفيالمما!الملاكونفخ5

مفلث"صارةتقو3الماءفيعظيمةأصوات

أبدإلىفتمللثتولضسيحهلرتناصالعالم

واليشرونالأهـبعةالشيوخفركغ16الذهويى.؟".

علىوآرتقواعرشهمعلىالت!أمات!الجايع!ون

"تشكرك:وقالوأ17دئإ،ساحدينؤجوهيم

،وكانكائنهؤائذيالقديرالإتهالرلثأئها

غض!حب18.وضئكدتتجبرونلطأظهرتلأطط

الأموابودينورة"غضيلثساغةفجاعت،الا"قم

والممينوالمذيسينالأنبياتغبيذكتكايخىحتى

.8؟4صما؟-9!7:17خر.ا:17ملاق:6

.7:3،7،21داق:7

.-891؟تكرج.صدوم.ا.9-:أاشق:8

.5،01ة37حزق:11

.11؟3مل2ق:صابةفي:29

.44،70،1،27ت2را؟15:18خرق:15
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كانواائذينوتهيلثوكبازا،ضغارا:آسضلث

ء".الأرضنئهيكون

فطقرالئتماء،فيالت!قبكل9؟وآنق!!

ئرونوخذثت،اهيككافيالغهاصتابوث

كثير.بردوسقط،ورلافيذوزعودوأصوات

والتنينالمرأة

أمرأة:ال!ماءفيغجيحةآيةوطهرث12

على،قدميهاتححتوالقمر،ال!ثتمسىتلتسى

صصص
حبلى2كوك!ا.عشراتنيينإكليلزاسيها

اليرلاذة.صوتجعينتصر!

تمينه:اخرىآية"المماءقيوظهرث3

وعثترةرؤوسصتبعةتهكالنارأحمرعفيم

ثل!ثيذتب!فخر4،تاض!رأسكلعلى،*قروتي

التنينووت!.رفيالأإلىوألقاهاال!ئماثصنجوم

حينطفقهالتبتيغتتؤخغوهيئالترأ؟أماتم

الذيوهوذكراولدافؤلدث0،5ظا

وليهن،حديلإ"ينبغصاكتهاا؟قتماستحكم

وقرت!ب6،كرشييماوإلىالت!إلىآختطصوآذها

يعولهاتلحألهااللهقثاخيثالصحرابإلىالمرأة

توئا.وسحتينويئتينيومأليمذة

هيخاجمل"بينال!ماءفيخرص!ووقغت7

رء-لم
التنينفقاتلهم،التنينوتينوقلاثكييما

فيمكاتهموخحيرواآنقرمواليهئهم8،بملاثكييما

12-011:5.1150.13ة1،5ت2!زقة18

بث!كلأسطوريجوإن:التين70ت7داق:2103

؟قرون.الشبطانئمكوهوالجةواصىجذإ.كبيرحرفون

خ.6:!رص!

.8:01داق:4

.2:9مز؟7؟66اشق:حديدعنبعضا:5

12او

الأرضيى،إلىالعظيمالتنجنوسقط9المئماء.

أيرإبيمىوالمسمىالقديمةالختةيللتوهؤ

مغةوضقطكئها،الذئياخابغ!الشيطان

قلاثبهته!.

الس!ماءفيغظيفاضوئاش!طئئم

لإتهناوالفللثواليرةالثصرتئم"البوتم.تقوذ

إخؤتنايئهماتذيلأنيقسيجيما،وال!لطان"

ونهاراليلآيتهمهمالذي،الأرضيىإلىالميئ

ولثهاديهمالخقليذمغتبرة11.إتهناهجمنذ

الموب.ؤجهفيختىحياتهمأحبواوما،له

المايهنونأيهاوياالسئماواتأثتهافآفرحي12

إتبكماتزكإبليسىلأن.والبحرللترالؤيل.فيها

1(.قصيرةأئاتهأنييفيإغضبوكنه

الأرضي،إلىسقطأنهالتينرأىولضا13

الذكر،الابنولذبائتيالقراةتضطهاأخذ

يتطيرالغظيمصالثسرتجناخيالقرأةعطتبفا142

ماةتلحاحيث،الصحراءفيمكايهاإلىيهما

الحية.ينمأمؤفيرقؤويصفوزمنيتيزمؤ

جرىكالنهرما:قمهاينالحيةافقذقب

ولكن16يها.ويمضيئل!حملهاالمرأةخلف

ققهاالأرضنفقتخب،المرأةأسغقبالأصض!

فييما.مقاقيتقذفه"اتذتيالتهروآبتقدتي

صس!دص

باقييقاتلوذق!المرا؟عكالتينفغضب17

ضهادةوجمنذهمااللهيؤصاياتعقلوناتذينتسيها

9!.يصرج:يخاثل:7

.01:18لو؟ا:3تكق:9

محى--2أ:3زك؟اا9-:اأيق:01

المتيم.!ال!طان

ونصفصواتثلاث:زمن،نصفوزنينزمن:،1

.7:25،31:7داق.الة
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البحر*هزملعلىووت!18،تسوغ

اوحشان

ته،البحرينخايىتجاؤح!ساوزأيت13

غثترةقرونج!على،قرولغوعثترةرؤوصيستبعة

وهذا2.التجديني2أممارؤوشهوعلى،تيحاني

توائموته،النمريشيهكانزأيئةائذيالؤحشى

فأعطاةالأمحد.كفمصوقمالاب"كقواثمص

وظهر3واصيفا.وس!لطاتاوغرشتهقدزته"،الننين

التوبحئى!برو!كأنهالؤحشيزؤوميىأخذ

الأرض!تغخضب،المميتخرجيماينقش!مى

ص-ول

الناسوسخذ4.الؤحتنيوراتوسازتكلها

وستحدوا،س!لطانهالؤحشىاعطىلأئهللتنيني

تقدزوتن؟الؤحثييثلهـتن:وقالوايلوخشي

؟"يحارقيأن

بكلايمتنطيئتماالؤحث!وأكطيئ5

يعملأنسلطائاواعطيئ،والنجدي!اليهبريا؟

علىمجذثفأخذ6شهرا.وأربعينآثتينيئاة

الس!ايهحينوعلىوتقاي!آسميماعلىفجدمت،الئإ

هءص،

ئحايىلتانعلىالقدزةراعطيئ27.السئمافي

علىس!لطاتااعطيئكما،ؤتغيتهمالمذيسين

لهفتسحد8،!واصةولسانوضتعبقبيقبماكل

سءصءءم!

أسمارفمالذيناوليلث،كلهمالأرضيس!كان

،الحياةكتاب!فيصالعالمبدءمنذمكتوتةغير

ص.الذبيحالخقلجمالب

رعلعلىووقفت:المخطوطاتبضفيلرر:18

ابحر.

ائنين؟3-7:60داقةا-1302

ح.12:3رخ

لمصةكاصه9
كيت"اتن!فلتستغاذنانيله!من

،ئساقالأسرفإلى،الأسرإلىئساقأنعلييما

فيال!ئيتي،بالثصيقتلأنعق!ي!كيتوقن

."وإيمانهمالمايسينضبرهنا.يقتل

ينحايىخاآخرؤحثئارأيث؟ائم

وليهئه،الخروفيكقرتيقرنال!وته،الأرضي

الؤحشيىسئقيماكلفاز!س12.التنبنجمثلتنطيئ

وسحكاتهاالأرض!فح!قل،ينهبمحفمرالأولى

ميئشميئاتذيالأولييلؤحثيال!تجودعلى

غظيمةمعجزابوصتع13،المميمبجرج!

الستماءينناراالأرفيعلىأنرذإئهحئى

الأرضيىس!كانوخذغ14،الئاسينبضشقد

تصتغهاأنعلىالقدزةناكائتيالمعجزاببقذ؟

سئ!سانوأتر.الأؤليالؤحشيىينبمشقد

تجرخةائذييلؤحشصوزةيصتعوابأنالأرضيى

نأعلىالقدزةونال15عاث!وعذلثال!ثيف

وأن،تتكلمحتىروخاالوحثيضوزةفيتنفخع

يمحوز؟تعجدونلاأئذينجميغتقتل

ص!غارا،التاسيجميغتحيئوأن16،الؤحشي

نأعل،واحرازاكبيذا،وفقراءاكنيا-،ويهبازا

تجئقيهم،أوايمنىتلإجميمصعلىسيتةتضعوا

كانإذاإلايبيعأويشترقيأنأحدتقلإرفلا

.آسيإهبغذدأوالؤحشيبآسم-سيقةعقييما

ذيهتاكانمنالجكتيماتينبدلاوهنا18

آسيمعذدهؤ.الزحثيىآسم-عذدفلتحسث

.21؟36،7ة11،ء7:8،2داق:5-7

.15:2،43:11ارف:01

نجمعحين3الايقابلالذتالحددعلىنحمل:17

(2=ب؟ا-)أالأيحديةبالحروفالمرتطةالأرقام
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.وسيتونوصيتةسيتمئةوعذذةإنسالب

تجتلعلىخقلأفرأيتوتطرت14

آسمهطقرألفاوأربعونوأرتعةيةومغهصهيون

وستمعمت3.2حباههمعلىضكتوئاأبييماوآسئم

وأالغزببر؟الميا؟قديرثلال!تماءجمنضوتا

يعزفهاأنغابمهؤوكائما،الهائلالرعل!دوئ

جديدةترنيقةيرنمونوهم3،يالقيثارةلاجمبوق

وأماتمالأرتغةالح!يماالكائنابوأماتمالغرشيأماتم

الترنيضةيتغقتمأنتقدزأخد2ثوما،الشيرخص

ينالئفتدونألفاوالأربعوذوالأربعةالمئةإلأ

بالتماء،تدئسواماالذينهمهوصء4.الأرضيى

أيماالحقلتتتعوناثذينهمهوصء.أبكارففم

التثترتينينأفيدالموفمتتموائذينساز،

يحسإنهيمتطقما5.والحقلدتهباكوزة

فيهيم.ولأعيمب،لب

الملائكةآيلاثة

وشطفيتطيرآخرقلاكارأيثثم6

سكانبهايب!ئرأبدثةيسثمازةمغهاسئماء،ا

وثتعصبم.ولسالبوقبيل!اميماكلينالأرضيى

اللةخافوا9ء:عظيمبصودتيصي!وكان7

فآسحدواالدينوتإ،ساعةجاءث!ومخدوة

"!!والتنابغوالبحروالأرضىال!ئحاءختقلقن

.3؟7رؤ؟4ت9حزق:جباههمأ:4101

حبث25ةارو؟01:14ار؟3:13صفق:5

.الأوثانبعبادةالكذبيرقي

ح.01:6قي7:

عاصة:بابل.7-51:8ا:،،21:9اشق:8

ترمزهي.مقالثال!الؤنفيالتاريخمنزالت.البابليين

.13!هبطأرج.عل!اوتدلرومهإلى

"شقطثث:تصيحآخرثالإم!كوتيغه8

يينكلهاالا"!تمسئقبالتيالعظيمةبايلسمقطث

"!هانافيخمر؟فور

بصيغآخرملاذالملاكيزهذينوتبغ

وضورت!يلؤحث!يىسخذ)إقن:(كفيميصوب

نأئذملا01،تد؟أوتجبقيهضعلموشوئاوكان

غيرينالقسكوب!الت!كض!بخمرينتشرل!

التايىغذألتويقاسيغق!يإ،كأسيفيقرخ

وأماتمالأطهايىالملاثكةأمامواليهبريب

أتذتصعاغذاييمودخان11الخقل*،

يل!احدينوالتهايىالليلفيراخةلا.الذهويى!

الؤخيى.بآسمصئوستئمولقنوضوزتيمايلؤحثي

بؤصايايتقئكونائذينالمايسينضبرهنا12

.1(يحسوعيمال!والإالله

بقرلا:الئماءينصوئاستيعتثئم13

،وص!?لم،
ممذتموتولىالذ+يئيلامواقيقيئا:"اكتث

،نغم،:الرو!فيجيبالربءإافيءالآن

أعمالهملأن،متاجمييميىفتسترمجون

تتتعهم".

الأرضحصاد

عق!يهاحلىتجيصاتسحابةفرأيتوقظرت"

!ص
ذقبينإكليلراسييماوعلإف!اني"ابنييثل

القيكلمقخرجثم15.تسنولىكلمخلوبتلإ؟

22.:38حز!91:24تك؟17:اهاشقة15

مجرقأصفرمعدن.ح92؟17لورج:الكبربت

خافا.دخائاحربقهفيحدث

.34:01اشق:الدهورأبد؟11

.الربفي)رتدوا(مماقيا:أو؟الآننذيموتون؟13

.7:13داق:إنانابن:14
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علييالجال!يعايئاصإخابصيغآخرملاذ

ساغةجاءت!وأحضذينخقلث"خذ:المئحاته

لقىفا167"!"الأرضيىحصادوتصبئالخصاد

نحضذالأرضيعلىينختةال!تحاتيماعلىالجاي!مث

الأرضى.

فياتذيالقيكل!ينآخرقلاكوخرقي17

خرقياثم8.مسنونجمنخلأيضاومعهالسماء

على!ملطانلهآخرملاكالقيكلتذتحصصق

تحملائذييالملافيعالياضياحافصاخ،الئايى

المسنونينحتلى"خذةالقسنونالمنخل

جمتتهالأنالأرضيىصكرومغناقيذوآقط!

الأرضيىعلىجمنخقةالملاذفألقى91تضبئأ.

غضبجمعضر؟فيوأفرغهاالأرضيكروتموقطص

خارجفياليعضرةودبب02الغظيميما.الله

الخيللحمءآريفاعصعلدمجمنهافحرى!المدينه

.هييليئتيتدىإلى

الأخيرةوالنكباتالملالكة

غجيبة:ر)ثغةآئةالئماءفيزأيثثم15

وهيئ،تجبالتستبغيحملونملائكةس!بعة

غضالله.تيتميهالأنالأخيرة

الفختيطاليقويىينتحرايشيهماوزأيث3

وضورتهلمالوحتن!غقبوااثذينوزأيت.يالئايى

معهم،اليقوليمجرعا!وايفينآسمهوعدد

موسىالت!غبدتث!يذويرئلون3الذقيثارات

.4:13بؤقة15

15!:امرا،1-6ة63اشقة91-25

بحضلطورد.الأممملك.إة15خررخ150:3

القديسبن.مدك:أخرىوؤالدمرر،ملك:المخطوطات

16993وأهو

:فتقولونالحملوتشيذ

أعماللث،كجيتةعظيقة

صصكلى.،

!القدير"الإلةالرلتايها

طرفلث،ضحيخةقوي!قة

!ا"ممص*ضيلثيا

زل!؟يا،يخاظتلاتن4

آشلث؟يقخذلاتن

وحذك:أنتئذوسى

ستجي/الأتمصجميع

يذيلتتينوتسحد

العادتةأحكاملتلأن

غيؤ!أ.لكلظقرت

الشهاذ؟خيقيماقيكلفرأيحتنطرثثم5

القيكلينفتخرج6،ال!ماءهفيتنقيح

التبغ،الئكبات"ضغهماتذينالئبغةالتلائكة

أحزقةضدويىيموحولتراقانمياكتاناتلتسون

الحتيماالكاثنابأخذفأعطى7.ذقبمين

ينكؤوسيستئغالئبعةالملايكةهوصءالأرتعة

أتدإلىالحىالت!غضبينتملرء؟دصب

الت!تجديندخائاالقيكلوأمتلأ8.الذهولي

حئىالقيك!تتدخلأنأحاقبز!ا،!وقدزته

الئبعة.الملائكةتحملهاائتيالئغالنهباثتيم

اقه!ف!بكووس

الهيكلينعظيماصوئاوسمع!ت16

.86:9مز؟01:7اررج:،

.38:21خرق:5

34-35.:04خرق:وتدرتهت8
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علىوآسكبو)"اذقبوا:ال!تحعإيالملائكيمايصيح

".السئبغالت!غضبكؤوسىالأرقي

علىكأستهوسكت3الأوالملاكفذقت2

موجغة،فاسيدةقروحفطقرلث،الأرضي

ائذينالؤحشيشقةعتيهمائذينالثايأصاتب

ء!-كل

كاستهالثانيالملاكوسكتت3.يصودرتيماتسحدون

فماتةالميبدمصيثان2المافصاز،البحرعلى

البحر.فيخيضخلوقيكل

الأنهارعلىكأستهالئايثالملاكوسكت4

ملاذوستيدت05دما*فصازث،والتنابيعص

:تقوذالماء

الفذوشأثها،أحكاجملثيأشآ"عابذ

.كانواتذيالكائن

والأنبياءالمذيسيندمسكبوا6

تشربزتة،الذتمفأعطيتفئم

"!تستجفونما7فناوا

"تعم،:تقو4الضذتحصينصوئاوصيعت

عذلاأحكاملص!القديرالإلهالرتب2أيها

.11وخق

السصيعلىكاس!ةالرابئالملاذوسكت8

التاص!فآحترن9،التاشتحرنأنفاعطتث

ث!تموابل،اللهييضخدواتابواوماشمدبديحر

الئكباب.هذ؟علىص!لطانلهائذكباللهآستم

كل

كرشيعلىكاستةالخاجم!ىالملاكوسك!ت01

01.ة9ة!وجعة:قخر1602

7:17-4.21:قخر

21-22.:01خرق:ظلتمن!01

.اخ4؟9رج:الفراث150ت11اشقأ-:2

ح.12:3رج:التين:13

اش!.:4تجأرج:ضيطافية:14

التاص!وأخذضتلكته!ظلضتفا8،الؤحثيى

مماولكنهم"،الألمصينألسيتتهمعلىيعضون

العسط2إتهثمتمواتل،أعماليمينتابوا

وتروجهم.لأوجاجميم

و!ء

نهرعلىكاسسهالمئا؟سالملاكوسكت12

تمراييكونماوةتخ!،الكبيرتالفراب

نجسئةأرواحئلاثةورايت13.المشرقييملوفي

قيموين"التنينقمصينخارتجةالضفادغئحثية

وهي14،الكذأدبالنجىقيمصوينالؤحتني

إلىوتذه!المعجزابتصنعل!ض!يطايئةأرواح

ل!ص

اليومفييلحردبيتجمحهمكلهاالارض!ملوفي

آلتأناها15-.القديرالت!يوم،الغظيمص

ثياتةوتحرسىتسقزلضنهنيئا!كالسئايىقي!

.-عوزتهالثاسفيرىعريانايمشيلئلآ

يالجبر"تييدعىالذيالمكالبفيفحمغتهم16

."قرمحذون

و!لم

الجؤ،فيكاشهالستا!الملاكوسكت17

القيكلفيالغرثيىينكظيمصوتفخرقي

بروقوحذتت18"!الأمر"قضى:تقو،

الأرضىضتهذبماغنيفلزالاليوؤغ!ورسد

علىالإنسانوحذئنذالعن!يهذايثله

ثلاثةالعظيمةالمدينةوأنقتقب91.الأرضيى

اءص،،رء.

بايلاللهوتذكر.الاتمصمدنوانهازثاقسام

غضيه".بخمرتغليكأشايتسمتهاالعظيفة

.ح3:3رخ:لارقكا:51

مدينةممطمجدومجدو.جاب:أي.هرمجدون:16

،91:هقضرج.دامبةلمحاركمرحاوكانثكنعاية

92.ج23مل2

.51:17اشق:91
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مرءصص!2--.،ءكل
الجباذ،واختفبكلهاالجزروهربب

كبر"بردالثاسجملال!تماءينونرل

هذ؟التربينكبيمااللةالتاص!ف!ئغ،ؤزت!يفقالأ

جدا.زهيتهكاتتلالها

والوحثىالعظيمةالبزانبة

أئذينالستنع!الملاثكيمااأحذؤجاءني17

ط-س"

فاريهث"تعال:ليوقا.دال!بعالكؤوستعهم

الميا؟جانبعلىالقائقيماالغظيم!الزانت!جمقال!

س!كانوسيهر،الأرضيىملوكزنىيها2الكثيؤ.

."فيناها،كاسىخ!رينالأرضيى

فرايتالفمحراء4إلىيالروحصفختقني

يأمماح!-مغطىيريزتي"ؤحشبىتجيعلىامزأة

قرولإ.وغشرةرؤوسيسمبغةتهالتجدي!،

وتتخلىوالمرمرالارخوانتلتىالمراةوكانب4

مري!بهاوالفولو،الكريميماوالحجارةيالذقب

وتجاستيه،رناهابرجيمحيلئةذقبمينكثى

:،
ما،التظيميمابابلإلىرومراممتجبييهاوعملى5

ين+ستكرىالمرأةورأي!ث06الأرضيودت!يىنىاك

رأيتهافلفا.تسوغشمهد)2ذمءومنالقديسينذمص

يماذا9؟الملاكييئفقاذ7كثيرا.تعخبت

والوحثييلرإةصرللثسأكشيف!-؟ىإس

ومآكانائذيءرأيته/ير)بؤحثق8تجحينهاإ!
الرووص!للبببصاحص،

الهاوتإ"ي!قليلبعدسمصعدكائنا.

الآرضنم!كانوستش!.الهلافيإلى

قاويللرزفة.2324-ت9خرقةكبربرء:2

ديخار.6""

؟23:17اض!39شاهارق:أ-9102

فيالعالمصبدءمنذمكتوبةغيرأسماوهمائذين

كانلأنه،الؤحث!ترؤنجمنذماالحيا؟يهالب

ثايتة.وستظهركائئاعاذومما

ء:والفهمالحكقةمقب!دوهنا.لا9

تجلسىاتتيالئعة4التلاهيالئبعةفالرؤو!ى

ينهم01،ملوفيستبعة--أيضاوهيئالمرأد.عق!يها

والآخر،تميل!تزا،لاوواجد،س!قطواخمسة

أئا".قليلأإلأتبقئلا5جاومتى.تعدجاءما

مللثفهؤ،كاثناعادوماكاذاتذيالوحمثى

إلىوتمضيالتبعيما،ينأتهمغ،ثامن

الهلافي".

ييئتراهااتيئالغثترةالقرونوهذه13

شيميكونلكئهم،تعدتلكواماملوفي!غمثترة

علآتققو!هولاء39.الؤحشيمغواجد!ساعة

"!وهمأ.وسئلطات!ممؤتفمالؤحش!ئعطواأن

زبولأىنةتغلمهموالخقا!،الخقلصتححايىبون

فئممقةوائذينالملوفي،وتيلثالأربالب

صص"ص،،

".والمؤينونوالمختارونالقدعوون

الئئ-المياةايللث:الملاكشيئقاذثتم5

س!عود!هىعليهاقايمةالزايتةورأي!ترأيتها

رو--2و!?4رء
القشرةالقرونوتللث16.وال!مينةواقمواجناس

وتعزلوتهاالرانئةس!حبيضونوالرخ!زأيتهاائتي

-وتحرتوتهاتحضهاويأكلونييايهاينويحروته!

يتفذواأنقلويهمفيتجغلاللةلأ.ن17،يالتايى

س!لطانالؤحثي9إعطاعلىيتمقراوأنرأته

الله.أتواذتيئمأنإلىئفيهيئ

.7ة51أر

لاخ.:11رج:للاوبةة8

24.:7داق:ملركحثرة:2؟
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هيرأيتهاالتيالمرأة8؟لرتللث

".الأرفيئلوفيعلىتنسفط.اثتيالغظيقة

ينةلمدا

بابلسقوط

ينلآنافيآخرتلاكاذلثتعذوزأيت81

الأرض!فآستنارت،عظيمسلطانله،ال!ماء

"ستقطث،:ضوتإبأعلىوصاخ2تهائإ.ين

تسيهئاصازث!العظيمةبايلشقطصت

التجستيماصالأرواحيجميع-وىوما2!يلث!ياطين

اياقتملأن3!البغيضهالئج!تةالطيريىصوجميع

وملوكرناها،خمرتوز؟ينشرتتكقها

كزينآغتنواالعالمصوئخار،بهازتواالأرضيى

"!*تعيحها

تقوذ:المصماءينآخرصوئاومتمدث

كل4

شعبي!يا،جمنهاإاخريخ

خطاياهافينث!ايىكيثلأ

نكماتهاء.فتضيتك

ال!ماءإلىتكاستثخطاياها5

.شئروزها!تذكروالثة

عاتلتكمماييثلعايلوها6

أعمايهاتجزاءلهاوضاجمفوا

ترتجئهاائتيالكأصيىفيالقزقيوضاجمفوا

حزتهاوآجغلواغذبوها

ؤتتفتحث.تتخذثمماقذيىعلى

نليها:نفوذفي

.ح1ة،تمارج:افيطينة1802

خ.14:8ر!!-3:

51.6،45::8،هـهار02؟ة48اشة4

.9:أهار؟252-ا:18كة5

92.؟.هار8؟:137ص6:

كتيكة!فناأجي!ى

.الضناعرلتوتنأرتقةأناما

واجد:يومءفيالنكباتبها3تنزلذيلث8

،وجوعوحزنوباب!

تديتهااتذيلأنيالتايىوتحترق

".!هالقديرلمالإتةالرلثفؤ

يهازتوااثذينالأرضيىملوكعلهاشتبكي9

ذخانئثاهدونحبنوتنوحون،ضغهاوتتعموا

غذايهاجمنخوفاي!نهابعدعلىوتمفون01،لهيبها

المدينةأئئها!ا!في!"الؤيل:يمولونوفثم

ساعةفي،الخثازةالمديةلمبايليا،العظيمة

"!هدينولمخثجاءثواجد؟

وتنابوتها،الأرضيئخارعقهاوس!يبكي"

بضاعه12يشتريها.منتجدلنبضاعئهملأن

وكأتولؤلؤءكريموخخرويخضةدقحبميلأ

ء،

الطيودبنواعصوامزويريروحروارجوالؤ

ونحاص!،الثمينوالخ!ثتب-العاجوقصنوعاب

ولبالؤومر"وعطروتخوبىوقرفة3!ورخاموخدبل!

وخيلوغتموبهائتموجنطةودقيتيوريتوخمر

اتقو44تث!ر.ونفوسغبيدوأجسابوصبات

ذقتنفلثآشتهتهاتذى"الثمرالتحار:

!!تجدييماولنتجميعاوالتها/التردتوزاكغنلث

"-ء*!،ط25

يللثينبيجارتهماغتنواالذبنالتجار4هولا

كذايها،ينخوفا،ينهائعدعلىستمفونالمدينإ

!الؤيل،:وقولون16،وينوحونيخبكون

7-9.ة47اش7-8:

.-26:1617قحز:9-01

36،(27:31حزق:ا-ءاأ
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91304و18يوحنارؤيا

تلت!ىكاتت!العظيمةالمدينةأئتها!الؤيل

يالذقبموتتحقى،والمريررجوانوالا4الكتان

واجذ؟ساغةفي17واللؤئؤ!ءالكريموالخخر

أ.اليىهذاكلتتذد

وجميعوتخازتهاوزكابهاالسفنيوزبايتة

تعبدينؤتفواالبحرفيترتزقىنائذين

تهيبها:ذخانيإلىتنطرونوهثم،وصاحوا

وألقوا91!االعظيمةالمدبنةتشبهمدينبما"أي،

وينابونتبكونوأخذوار"وويهمعلىالترالت

المدينةأيتها!الؤيل!"الؤيل:وتصيحون

أصحابجميعآغتىتفائسيهاين!العظيمة

كلتتادواجد؟ساغهفي!البحرفيالس!فن

".فيها!هشي،

أفرحوا!يخرايهاءال!ثماةأصها"إفرحي02

عاقتهااللهلأن،2والأنبياوالرش!لالمايسونايها

".يكمضقثماعلى

طاحولمكخجرخخراخثارملاكوتناؤك21

ترمىهكذا9ةوقاكالبحرفيوزماةكظيمة

أبذا.تعامنتوتجذولن،يعنضالغطيةبايل

وأنغائمالئغنبنأصواثفيلثصغلن

فيلثلوتجذوتنوالبوقي،والمزمايىالقثاز؟

فيلثيسمعولن،صناعئهكاتتأئا،صايع

صوتيخثيسضغوتن23الطاحولإ،صوت

عظماءكانراتخازفيلأن،وغروسعرييى

92-34.:27حزقةلاا-91

.8،ة51ارق:لخراجما:02

63-،6؟:اهارلىة21-23

؟8؟24اش؟26:21،26:13حز

01.:3425،ة7ار

وفها024!اياتمصتجميغأضلوسيحرفيالأرضي

ائذينوجميعوالمذيسينالأنبياءدمسوهد

!".الأرضيىفيقتلىس!قطوا

عظيفاكأتةضوئاذلثبعذوسيعث91

"هللويا!:تقو4الس!ماءفيكبيرجمهوليصوت

خقأحكامه2.والقوةوالقجاالخلاص!لإتهنا

أفستذبالتيالغظيمةالزاييةدانوغذلا.

جمباد؟".يذم-ينهاوآنتقميذعاقىتها،الأرضى

أتدتتصاغادخانها!"هفلويا:ثاييةوتالوا3

،هفى

والعشرونالارتعةالشيوخفركع4".الارهوليه

الجايعيىلت!وستجدواالأربعةالحيةوالكائناث

"إقفلويا!"آعين:وقالواالغرشيىعل

الحملصس

"متبحوا:يقوذصوثالعرشيىينوخرقي5

ضغارجمنتخافوتهوائذينجمباب؟جميغيا،إتقنا

جمهورصوتي!ثبهمماشيدتئم6وكبار".

شتديدزعدقزيتمأوغزير؟ييا؟قديرأوكبير

!"القديرإتهنايلرلثالمفلث!"قللويا:تقو4

الختابغرعىلأنولنتخذةوتبتهبئء!يتفرخ7

تلت!ىأنواعطت8غروس!ةوتزينت،ؤقتةة

أعما4هؤوالكئان".التاصغالأبتفنالكثان

الضايخة.المايسين

40،،يرير9

قنيثا:اكنبلا:الملاكليئقاكلم

.94:ا!ارق:24

.اح1:1،ق:9103

؟24ةأحز135:11مزق:5-6

.ا:79:1،99مز



يوحنا9رؤبا454

وتاكإ"*،لخقلكرسؤ!يماإلىيلمدغؤين

.!الضابقةاللهأ!اذهيئهذ؟":أيضا

فقال،لهلأسحذتدميهعلىفآرتميت01

إخؤلخطرمئليثللثغباأنا!تفغل*"لا:لي

لأن!لتإفآسحذتسو!.شتهادةجمنذهماتذ+يئ

النبرءة،.روحهييوعش!هادة

الأبيف!الفرشراكب

فرمىوإذاقفئوخة-،السمماةأفرأيا

والضادن،الأمينيدعىرايهبوعقيهأبمفى

كلهيبعيناة012"يالعدليويحايىل!تح!سم!

مكتول!آسموعقيهكثيرةييجانراميإوعلىلايى

قغموس!اتوئايلت!ىوهؤ13.سيواةأخدتعرفه"لا

علىتت!عهوكانت"ا.اللهكلمةوآسمه،يالامص

أبيضنكائالايينالصما!جنودييفيىخيل

ييضرل!مسنونصتيففمإينويخرج15،تميا

وتدوس،حديلإينيغمماف!رعاهيم،تتم19يه

القدير.!.الت!غضحبنقميماخمريعصحر؟في

))ملل!.وفخذ؟ليداثهعلىمكتوبااسموكان16

إ.الأربالبوزلتالئلوفي

تصيحال!ثحمسفيوايفاملاكا7!ورأيت

صء4

ؤست!فيتطيرالتيالطيويىيجميعصعايئاصمياخا

،الكبرىاقي0ؤليميمافيآجتحعي"تعاتي:السئماء

ءوروص!

ولحوتمولحوتم-القاد؟الفلوفيلحوتميتاكلي18

جبيعوئحوموفرسايهاالخيلولحوتمالأبطالي

"!!ويهبازاجمغارا،وأحرارااغبياالبثر

15-24.ة14لو!14ات:22تق:الحمل9:

8-22.9:ق:تنعللا.-أت

ة11:4اش؟69:13مز؟ا:احزق:11

.ح02-91ة14رؤ؟2:9مزق!15

.02-17؟93حزق:-1718

02أو

وجيويثتمالأرصوملوكالؤحئى.-ورأيت91

فؤغ02،وتجيشته.الفارلىييقايلواتتخ!عون

عيئاتذيالكذإلباالتييئمغالأسرفيالؤحثن

نالواالذينوأض!لالؤحثيحضويىفيالغجائب!

وألقوا.يضورزتهشجدواوائذينالؤحثيسيمة

فيالحيا؟قيدعلىوفماالكذالتوالنييالؤحشن

وهقل!؟2.،الملتهمبالكبريتنارمنبحيغ

اليسيى،الفاقمصينالخايىجصياصلعئيضالباقون

لحوجمهم.منالطيويىجميعفش!يعت

سنةفااةا

الما!يننارلأملاكارأبتثم25

كظيمة.وسيلسيتةالهاوتيماجمفتاخيد؟يحمل

يأ.،القديمةالحئةلجث"،التنينفأمسلث2

فيوزماة3ست!لأل!وقتذة،الشطانأوإبليسن

تتم11يضللفلا،وختمهاعقي!-وأقققهاالهاوتة

إطلايهينبدولا،التن!الألفاتيمحتى،بعاس

تليل.يؤقبذللثتعذ

اعطوااتذينعقيهاجقس!غروضئا!ورأيث4

قتلىس!قطواالذين.نفوص!ورايتالقضاء.س!لطة

وائذينالت!كلميماوس!بيلييسوغالش!هاد؟شبيكفي

علىنالواومايصورت!ولأيلؤحثيمتخدواما

فعاشوا،الوحتنيىسيقةأيديهمأوجباهيم

تمةأما5.ستةألصالقسيح،مغوقلكوا

التي.الألفتيمأنقبلتعيشونفلاالأمواب

الكبريث:؟-18ا:13رج:02

.لأخ.:14رؤح-؟17:92لورج

.3ء:12رج:)تنبن.ح12:9ق:02-2

.7:9،22داق:عروشا:4



يوحنارؤيا

قنومقذسىئبازك6.الأولىالقياقةهيئهذ؟

سئلطانفلا،الأولىالقياق!فيتصيثتهكان

الت!كهتةيكونونتل،عتييمالثانييلتولب

ستإ.ألصمغةوتميكونوالتسبحص

إبلبسشوط

ال!ث!يطانيطلق،الس!نيماالألفتمبومتى7

روايافيائتيالأتتمليضقلفتخرج8،سجييماين

وماجوقي!،جوقيأي،صالأربعالأرضيى

البحر.رملعددوعددهم،للق!القصجمعهم

بمعسكروأحاطواالأرضىوجهعلىفضعدوا

يننارفترتث،القحبوتةوبالمدينيماالمذيسين

صىرسءكل،كلصتء!!

ضللهماكيإبليس.!والميئ.فاكلتهمالسماء

الؤح!ثىكانخثتواليهبريبالئارئحير؟في

إلىوتيلأنهازاكلفمليتعذبوا،الكذالثوالنيي

الاهولي.أتل!

ينونةاللىيوم

ورإيحثغظيفا،أبيفنغرشئمارايتأئم1

ؤجه!أمامينقرتثاثذيوهؤ،عقي!الجالسن

ورأبث12+أثرلفماتمبئوماوالثما!الأرضن

القر!ثي.أصاتموايفينؤصغازايهبازاالأموات

هؤآخريهمالثآنقتغئم،الئهتثوآنقتحب

فييثتماالأمواتوعويت،الحياةيهتال!

الجروقذدت013بأعمايإهواجدكك،الكتب

وقؤىالموتوتذدت،فيهائذينالأموات

كلفعويت.الأموابينفيهما!االأموالت

آخرفياللهلعبالمعادكةالأم:وصاجوجصجت8

.3893-حزر!.الأزنة

.901-!7دإق:2-11؟

،6:01ااثققةا-21104

ا

21504و"2

ء4ء

الاموابوتثوىالمولثوالميئ14.باعماييماواجد

الموتهيئالبخيرةوهذ؟التار،بخير؟في

فيموجودغيرآسئةكانتنكلا5.الئافي

"4

النار.بخير؟فيالقيالحيا؟يهنالب

الجديدةوالأرضالجديدةال!طء

وأرضحاتجدبدةشماةرأيحثئئم21

الأب!والأرصالأل!السئحاةلأن،تجديدة

رايحتيوحثاوأنا2،وجوديلبحرتميئوما،زاتتا

يننازتة،الحديدةاوزشليم،الفقذستةالمدينة

وآستغذلمحثتز!ئت!ثكغروصيى،الت!جمندين9ال!ما

ينغطفاضوئاوشمدت3غريسيها.2يلقا

والئاس:اللهتسيهنهؤ"هاتقوذ:الغرشي

تغهمتف!هالله.ئصعوباتهويكولونمعهمتسكن

ينتسبلذ!ةكل"تصتغ،إتفالفمويكرن

ولاضراخولأحزنولاموتتبقىلأ.عيوييم

.""زاتتالقديمةالأشياةلأن،وتجع

أجغلأناهااا؟الغرشيعلىالجالح!وقال5

كلأص،كل

هذ):اكنث9:ليقاكثتم،!اخديا2ئيكل

كلتتم9:ليوتاك6.كاوحثىصدقاالكلائم

أنا.والنهاتةالتداءة،واليا"الأيصأنا!شى!

صء،

.محانا!الحياة2مايبوعصينالعطشاناعطي

إلهاتهوأكونهذا،كلترثغقتتن7

الموينينوغبر2الحتناائا08آبنا"ليئويكون

الأوثانيوغتذةوال!ثحرةوالفخاروالقتلةوالأوغاد

؟21-26:11لا؟37:27حز،22ة65:17،66

.01،65:91ة35؟25:8اش

ح.8:ارجةوالاءالألف10ة5ءاشق:6

98:27-28ءمزبم7:14صم72:ق



12برحارؤبا604

الملتهتةالبخيرةفيفتصيبهم،جحعاوالكذئة

".الثانيالموثهؤهذا.واليهبربببالئالي

الجكيلىةأورشليم

مغهماثذينالسصبعةالملائكةأحدوجاءني9

السئبعشبالنكبابالممتيثةال!ئجحالكؤومى

آمراةالعروسىفارتلث"تعاك:ليوقاذالأجمر؟

غظيم"جتلىإلىصوحيالرفحتقني001"الحمل

يننافيتةالمقاستةالمدينةاورشليتموأرانيشاص

القه.مجدهاتة"وعق!يها،التإجمندينالسئسما؟

التشئت!يثميهنابرءكريمكخخرتتلألأوكاتت

آئناتهشايخغظيئمسئورولها12،كالبلويىالتميئ

وأسماءقلاكاعثترآئناالأبوالبوعلىباباعش!ر

الائتياشراثيلتنيعشايرأسطةهيئمكتوبة

المث!ماليومن،أبوالمحبثلاثةالثثرقيين13:ع!ثمر

وين،ابوالبئلاثةالحنولبوين،أبوامبثلاثة

تائئاالمدينةس!وروكان8.14أبوالبثلاثةالغرلب

آسممنهاواحدكلأعلى،أساصاعمثترآثتيعلى

عثتر.ألاثتئالخضلزملأمطءين

ققتةيصيلثيخا!نياتذيالملاكوكان15

وأبواتهاا!لدينةبهال!قيسنالذضبين

يساويطولها،مرتلغةوالمدينة16وس!وزها".

ألفهىفإذا،بالقضتةققاشهاغرضمها.

-!وء

والترضنالطولفيهايتساوى،مبلىوخصئمئة

وأرفييئةهؤلإذاسئوزهاناسنئثما7والغفؤ.

.2ة04حزق:عظيمجل:01

والأحر.الأخضرمنمزبجفبهحجر:الث:11

03-35.ة48حزق:2؟-13

.3:أ.حزق:15

ماقاريالقالمافةهيمبلوخسثةألف:16-17

والأعداد.كلوةالفعثرإثا:حرفماانصفيجاء

كماالإنساببرا!صيطوليقيراعاوأربعون

بالضثب،تبيياالسوزوكان018الملاأ"آستعتقة

النمي.الزجاجنا"كأالخالصيبالذخبوالمدينة

يجمجئزصغةالمدينهصؤيىأساساثوكاتت91

والثاني،تشبالأؤ،فالأساسى.ابراهرصأنواع

والرابئ،أبتفنغقيقوالثايث،أززنياقولت

وال!ئا؟ش،فايئمكقيقوالخاجم!ن03رئر!د،

،جرعوالثاين،ربرتجاوالئافي،أحترغقيق

أخضز،عقيقوالعاشير،أصقرياتوثوالئاسيغ

.،ختمثئتعثزوالئاني،ضيروزعشتروا!كدي

غثئزةآثننيعمثرالاثناالأبوالثوكاتت

ينالمدينهوصاحة.لؤلؤةينهابابكل،لؤلؤة

."كالرخاجصشتفافيخالمبذقب

الرئثلأن،المدينةفيقيكلأرايثوما22

لاوالمدينة023هيكلهافماوالختلالقديرالإتة

اللهمجذلأن،والقمرالمثصصيئورإلىتحتاج

الأقمستمشي024!باحهاهؤوالختليحيرها

إتها.تجذهمالأرضيىملوكويحيل،نورهاقي

فيها.ليللالأنهلم،صاليومطواكأبوائهائغققلا

ولا27،وكراقيهااالأممبتجل!إل!يهاويجيئون

القبائغتعتلونائذيقولا،نجحىثي:تدخلها

مكتوتةأمما"وفماتذينتل،الكذبآوبفترون

.هالحمليهنالب،الحياةكنالبفي

المدينةكطلإلىتثروهي12بالرقمترئبطهناالمذكورة

المتدسة.

أ-12.ا:54ايشقة182-ا
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صايخياالحيا؟تهرالملاكأرانيثتم22

ويجري2!والختلالتإغرثيينتتعكالبلور

الحيا؟شخرةضفتثيماوعلىالمدينيماساحيماؤسطفي

وتشني،ترة!ئ!هركل،مرةغ!ثثرةهة-1تثير

اللهغرضى.اليومتعذممغنلا03"اس!تتميؤزيها

جمباذة"تهيخ!حآالمدينيما،فيتقوموالخقل

علىآسمةوبكون،وجقة"وئشاهدون

إلىتحتاجونفلا،هناكليللا5.جباههم

يكونالإتةالرل!لأن،اوشصيىجمصباحضوء

.الاهورهأبدإلىشملكونوهم،شرهم

المسيحمجيء

صدقالكلام"هذا:الملاكقيوتاذ6

أرصتلالأنبيا!إلىبزحيالذيالإتةوالرلثوخق

حلىوث!ينبالاماييباب؟ليك!ثي!ملاكه

تعقليقنقنبئامريفا.آبأناها7عاجلا.

".اليهتالبهذافيالن!يريةيالأقىالي

الأشاء*هذ؟وراشماسيدت،يوحناوأنا8

الملافيقذفيعلىوقدث،ورأيئهاصتجعئهاولقا

إلا:ليفقاك9،تهلأسحذأراهاتجغلنياتذممط

الأنيياءإخؤتلثومثليثللثعباأنا!تفقل

اليهتالب.هذايكلامصتعملون)تذينصوجميع

كلاتميمعثمألا:ليوقاك0،01هقيفأسجذ
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7056أعجانئاوضعناإذا.الإندانابن

فيدوئاتردالانانابنفحبارة34،:2؟ويو
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منالتحررفببالسعادةفينادون.أ.(،ق265

والألم.ال!هوة

الىلزنامةت

بنيروزنامةمنآثازاالقديمالعهديخأنجدالأيف!هر:

الخريففيتبدأال!ةتجعلاد!الفدماءاسرائيل

الصنوبحد.(23:24لا؟23:16إخر

البابليةالروزنامةالعبرانيوناستعحل-م.قالسادمى

الربغ.فيتجدأالنةنجعلالتي

يقابلالأولفالهراصتا.أورقماالهريعطى

مننيسانمنالأولوالقعممآذارمنالثافيالقسم

شوأو(كشاني)اصمأبيبشهرواحمهروزنامتنا

الثانيالقميقابلاثافيالشمر.(بايليأأسمنيسان

أيار.منالأولوالق!ع،نيانمن

رئبة.أعادثلائةالقديمالعهدعر!:الأعاد

وفيكرالربيعفييجد:الفطيرعيدأوالفصحعد

مصر.منبخروجهالب

فهايةفببهمجتفلتالعنعرةأوعدالحصادعيد

:23لا؟23:16أخرالقمححصاد

15-.)21

والزيتونالعنبقطافبعدييد:القطافعبد

العبرانيينلأنالمظالعدأيضايمىالأثمار.وصاثر

مدةالثجرأغصانمنخيامختفأقامواكدوه

.أيامثمانية

علتديماالكنعانيونعبدهإلهة43(:7)أع:ريفان

زحلاالمجرةربأنه

اليونانيين.آلهةأكبر:زفس

11(.:17الوفل!طينمنالوسطالضعتالسامرة

عهدفيب!طةاحمهاصارالنيالامرةعاصمنها

الكبير.جمرودس

اسئولواالذينوالأشوريينالودمنخليط:ال!امريون

منأخذوا.ابدقبلالثامنالقرنفيالحامرةعلى

لهمنجوا.فقطالأولىالخصةالمقدسةمحبهمال!ود

فيوكانرا9(.:4أيوالسامرةجبلعلىهيكلآ

كفازااعتبرومالذينالهودمعشديدةعدأوة

8.148:)يوحنا

الراحةالشربعةيخهتفرض.الأسبرعأياممابم:السب!

عملكلعنوالانمطاعالكاملسة

في،للعبادة!كرسيوموهو.2(-ا:29)مت

المفدسالكتابلقراءةالمحامعفيالورديجتمع

21(.:اأمرالدينيوالعليموالصلاة

عوزقطعهاالتىالمسافةة12(ةا)أعسبتسرة

بنحوال!ئريعةمعلموحهاالبتيومفي

كيلوضرين.

الكونمنالأرضيعلوماةالطواتال!عماء،

16(.ة3)مت

51(.:اير،901-؟6)متومقامهاللهملك

مثلال!ود،عندكخيرةتعا!رفياللهعنكمابة

2(،:3)تالماواتملكوتأوالماءلجكوت

منوملاك،18(:15ألوالماءإلىواخطأت

18.؟ا)ضالسماء

العليقةفطالبربسسىرأىعليهالذيالجبلتمينله

وجهاللهارسلعليهوالذي،(ا:3)خرالمشتحلة

حوريب.جبلىأيضاي!ى.شحبهإلى

القديمالعهدلثعباللهوصايامجموعةةالشريعة

سينا.جبلعلىموسىأحلنهاالتىالرصاياوبالأخص
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)!5؟18-17(،

الكتبوبخاصة،الوصياياهذهتضمالتىالكتب

شريعةواحمهاالقدبمالعهدحمب!تالآولىالخمسة

22-24(.ة2الوالثريعةأوموصى

18(.:5)متكلهاالمقدصةالقديمالعهدكخب

الإنساتفيالثرأوالخبرعملمبدأ

8:2(.7:22-23،)رو

الرصلاختارهمرجال\(:ات)في:ال!مامسة

اتحاجين.الإخوةماعدةوفيالبئ!ارةفيليعاونرهم

رؤساء،اسائلشبفي،هماليرخ:شيوخ،شيخ

يخثكلونالمدينةشيوخأماوالعشائر.العاثلات

المدينةتسياسةيوجهونيها:المسؤولالمجل!

الأعرافعلبحافظون،القضاةعمليعملون

والتقاليد.

فبأعضاء:اليهوديةالعاثلاترؤساء:الئيرخ

ماوكخيرأالثريعةومعلميالكهنةرؤصاءمعالمجلس

31(.:16)تمغاذكرميأقي

المحليةالمسيجةالجماعاتكننالكبارالمؤمنون

35(.:اا)أخ

علىا!بدلشب!!كلمةفيشحمابالجدبدالعهدأما

محتلفة:مجموعاتثلاثأعضاء

الذ"بالدي!نيونالحوردرؤساءمالشيوخ.الأناجيلفي

النهدرين.أوالأعلىالدينيالمجلىععظمهميؤلف

الجماعاتإلىالموجهةالرصاللويخأ21ا-اأعت!

مؤولياتتحملونمسبحبونمالث!يوخ.المسيجة

المحلية.الكنائىتيادةفي

الربعرشحولوالعشرونالأربعةال!شيرخ

اللهشبوبمثلون4،:4)رؤ

العدوأوالخمممعناهاعبرانيأصلمنكلمة:الث!يطاذ

6(.:901إمزالمحكةفيويغميحتكيالذتي

عدوهوفالشيطانالشراقوىعلىيدلكاصمورد

الأرواحامنوخدمأعوانوله.نف!هاذوعدوالناس

وبخاصة،الأمراضأكزأصلفيهي،الثريرة

والعقلية15-18(:9)مرالعمبيةالأصراض

2-5(.:!)مر

إبلبسىف!حوه،كثبرةمرادفةأ!ماءلل!ص!يطانان

والمجرب،15(ة17)يووالرير،(ا:4)مت

،03(:4.!)يوالعالمهذاوصيد،3(:أت.4

53(.:22الوالظلاموسلطان

الإنانمنالئطانخروجيعني:الشيطانطرد

24(.:4)تالمموس

أعضاثهاأكز7(:3)متيهودبةشيعة:الصدوقيون

زمندالكفخةرؤباءكانومنها،الكهةمن

الأمرأتوقامةبالملانكةالإممانتنكر.المبح

يوالونكمانرا8(.:23أع22023،)مت

ولكنهم.الفربسيينمعد)ثمخلافوعلىالرومان

وقتله.الم!بحمقاومةعلىمعهمانفقوا

مدةالأكلعنبالامتاعالصوميفومتمام-الصوم

عدبدة.دينيةلأصباباسرائيا!بنومارصه.معينة

أمامالنفسإذلالعنعئرأوالصلاةالصومرافق

37(ت2ل؟9:3)داالله

فيالضرورقيمنكان:تطهرطهر،الطهاوةالطاهر،

الطهارةحالةفيالإنسانيكونأن،اس!وديةاالديانة

.ليصابأوالعبادةضعائرفيليارك،بالتهليتصل

الأطعمةبعضيأكلعندمانجئاالإنانويصبح

.الأمراضببعضيصابأوالأشياءبعضبلصأو

الأدببةالوجهةمنأما.الطق!يةالوجهةمنهذا

الرصايايتجاوزعندمانج!انانالأمفيصبح

اللهومتطل!بات

والأوافيليالأمكنةالأشخاصيطهرونالكهنةكان

.لهذا-الغرضالمحددةانطهيرطقوسفيصاردون

-32.ا:14؟6-12:8لاارخ

الجبللبحرآخرإسم:طريةبحيرة؟طبرية

الشافىعلىمدينةةطبريةمدينةا(.6:)بو

23(.ة6)سالجليكبرمنالزيبما

.أالقيصرأانظر:قيصرطياريوس

اليهوديةالديانةمعتقداتلعضقبلو)أناس:الهجماد

17(.ة17)أعبالخانإل!يهايتموالمولكنهم

16(.؟13)أعاللهيعبدونالذبنأيضاواحمهم

كذلكحموا.اسراشللبنيآخراصم:العبرايخون

.صامنسلمنالذيجدهمبعابرلارتباطهم

الذينالميحيرنهمالعبرايون،الجديدالعهدفي

الذبنالهلييهيئعنويتميزونالعبربةيتكلمون

ايونانية.يتكلمون

جذا!)دتهاانتمثرت.والخصبالحبإلهة:عثتاروث

الأدنى.الشرقفي

ألكبرى.اليهودأعيادمن:الفمرة

بعديأتيلأنها(ة2)أعالخمسبنيوماحمه

موصمفيأي،افصحاعيدمنيوماخمسين
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أورشليمهيكلإلىالثبفيهفيحجالحصاد.

إعلانهذصىويبالحصادعلىالذليثكر

الأسابغعيدأيغ!اواحمه.سيناءجبلعلىالثريعة

الفصح.عدمنأصمابغسبعةبعديأف!لأنه

القدسائروححلولبذكرىالمحيحيونفيهيحتفل

السماءإلىالميحصعودبعدالتلاميذعلى

2:ا-4(.)أع

:رباطعلىتدلكلمة؟المهد

نوحشخصقكلهاوالب!ثريةاللهبين-

9:9-17(.أتك

ابراميمهوواحد،وإنانالذيين-

.4-5(:98)مزداوأو!15:18)تك

5-6(.:91)خراسرائيلوشعباللهبين-

المسيحببوعيؤمنونالذينوكلالقبين-

25(.:11أكور02؟:22الو

-..مب)51ايرنانعلى.حاكمإ،رومةةكاليو

مجل!همفأوعضوالع!ردعلماءمنلائيل:لمحط

أورشليمفيبديهعلبولىشفم134.:هإأع

:3(.22)اع

يشير.القديمةمصرملوكحملهتليديلقب؟فىصن

بنيومفعاصرالذىفرعوذإلىالجديدالعهد

إلى:93.ر!تك!701،13:أأعيعقرب

موسىأياميةكانالذيوذلك4101(.

.(214-خررج؟17؟9رو؟7:21)أع

نطش!ددة7!:3)متدينيةييودكةشيعة:الفرشيون

و)نقاليدالريعةوأحكامالدينبفروضاقك

معلعييينكثيرينأتباعهاكان.-23!ا:7)مر

اهتدأئهتبلمغواحذابولىوكاق،الثريعة

الأمواتويقيامةبالملائكةآمنت6(.ت23)أع

تاومت-الصدوقيينبخلاف:7-8(23أاع

قتله.علىوعملتلثدةالمسيح

حاكم24:127)أعفترسبوكيرسف!توس؟

.(..مب62-..مب)06الروديةعلىرومة

القبصرإلىدعواهورفعنفسهعنأعامهبولسداخ

132.:-26ا:25)أع

العبور.معناهاعبرانيةك!لحة:الفصخ

بفيكرون،ال!ردأعيادأكبرعن:الفصحعبد

يأفيؤأ-6(.ة16)تثمصرمنالضوج

الجديدالعهدفصحذبيحةوفيه،الربيع

يحتفللذلك91:36(.يو:7؟)امموره

وتيامته.المسيحتآلامالفصحعيدنيالمسيحيرن

يهوديعيدالفطبر:عدالفطير،أبامالفالبر:

سبعةويسشرالفصحبوميبدأ17(ة26)ت

.وحدهالفطيربلالخميرأكلفيهامحرزولا،أيام

مصر.عبوروية!نالحبرايبنخلاصاثعببهيذكر

زالمتجددةالم!بحهالحياة؟والحقالنقاوةفطير

.7(:5كورا)القدام!

الساحلغزاامجةبحرمنئب:فليطبا،ظعيون

القرنفبوغزةيافابينوأقامالمتوصطللبحرالثرقأ

..مقعثرالثافي

هو!تور.7(:9)عاكفشرمنالفلعطيزنجاء

4(.:47)ارالقديمالعهديخ!كرلصجزيرةاسم

23(.:2)تثوجوارهاغزةفيالاحلوسكنوا

التوانكطفطوالكريتيبنالفلطينالاحميئوار-اط

نسبهيؤكد25:وصف16ة25حزفيالوارد

الجنرافيالمو2وذكر.كريثجزيرةإلىالفلطين

موغيؤبد14(:03مما91الكريتيين"نجوب

سكهم.

وجتوأضدودوأضفلونغزة!نفيالفلطيونأقام

الفلطبينأرضالمنطقةهذهودعيت،وعقرون

،15:14)خروفلسطا17(:13)خر

ساحلاممبحدمافياليونايونوأطلق3(.اة23

تعرففأصبحتبكاملهاالبلادعلفلسطيا

بفلحطين.

بدلأوفلطيا!)فلطبون31الزجمةهذهشتدمل

العلميبالمصطلحتمكا!وفلسطين"فلسطييونمن

التاريخية.وللدقة

الطوفانمنبهاو!بانوحبناهاكبيرةسفينة:الفلك

سهكانتالنىوالحبراناتوعاظنههرالعظيم

9-8-91(6:)تك

بهذاأشخاصأربعةالجديدالعهديذكر:يخبى

الاصم:

3(.:01)متالرصلفيلبس

منا(:الو؟إالكبرهيرودسبنفيلبسس

وقىاخونتيمىإيطوريةحكم.الاورشليميةكليوبزا

..(.مب34-..مق)4نلطينثرفيضمابط

فيلبى.قيصريةمدينةأنثصا

هيرودس3(:ة14)متهيروديةزوجفسلبس
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لروج.الثانيةمارياممنالكبيرهيرودسبنفيلبى

!هاوأنجبأر!وبولروأخيهانجةهيروديةمن

هيرودسأنجهمنوتروجتتركتهولكما،سالومة

أبيه.مملكةمنشيئايرثلم.أنتيباس

كنيةاختارضهمالذينالسبمةالرجالأحد:فيلثى

5(.:6)أعالرسللم!اعدةأورشلبم

-..مب)52الوديئعلىررمةحاكم:فيلكس

نفسه.عنأمامهبول!دافع.(..مب06

فيوعكميقفيأنال!لطةلهمنةالضاة،القاضي

انتدبثمالبريةفيئسعبهقاضىموسىكان.الناس

يعاونه.صن

بنيمنوعثاثرتباثلحكراالذبنهموالقضاة

القضاءمارصا-للملوكالابقةالفنزةفياسرائيل

ضيقه.فيللشبمخلصينبالأخصكانوالكنهم

متيزهوماكل:مقلص،تديىةتدوس،القلمى

بالئه.وخاصالعامةالأضياءعن

الكرنعنمتميزلأنه،اللهأصاهمن:تدوس

15(،ة1بط)االمخلوق

ارتباطامرتبطلأنه،المسيحألقابمن:الذئدوس

.24(:أ)مربالتهخاصا

18(.:ا)متاللهروحةالقدسالروح

كالأنبياء،اللهلخدمةمفروزون:ضدسونأناس

والملائكة5!:3أأفوالرصل07(:االو

22(-:15أأع

المسبحفيقدسهماللهلأنالقديسوذ؟الاخوة

2(.:اكور)أالقداصةالىودعام

الذلخدمةالمخصصة:المقدصةالأشياء

والكثب13(؟6)اعكالهيكل6(ت7:)!ت

2(.:اأرومةالمفدسة

إلايدخلهلاأورضليمهيكلفيقم:القدس

2(.9:)عبالكهنة

أورشلبم،هيكلفيقمأقد-!:الأتداسقدس

النةقيواحدةمرةالكهترثيسإلأيدخلهلا

3-7(.ت9)عب

منخلفاؤهحملهارومافيامبراطورأوللقبالقبصر:

امبراطورلكلمةمرادقاصارحتى،بعده

العهديذكرا(.ا:25أع،22:21)مت

،:رومةقياصرةمناثنيناسمالجديد

-..مق)27رومةأمبراطورقيصر.أوغطى

1(.:2الوالمعحولدعهدهفي.(..مب14

-..مب)14رومةأمبراطور:قيصرطباريرس

المعمدانيوحناظهرعهدهيخأ.م.(.ب37

11.؟3الووالم!يح

باسمالعبادةبمراصميقوميهوديدينرجل:ال!هن

الدبنيةالأموريخأوبقضى(ه:أالوكلهاالجماعة

.(8:4)متالعادية

يذكر.القديمالعهدقيتردملاثكيةكائنات:الكروبيم

كانت.4-7(:01)حز.بالتهتحيطاغاحزئال

للربفتثكلالعهدتابوتفوقالكروبيمصويىة

4(.:4)اصيمعليهيجلىعرشا

-..مب)41رومةأمبراطور:كلوديوس

رومةعنالهودابعد0(0%.م"ه

مجاعةحدل!عهدهفي2(.ة28،18ة11)أع

.شديدة

24(.ة3لو،2:14)مرعماسم:لاوى

الكهنةلماعدةالمكرسينلاوكطعئيرةأبناءمنرجل

32(.:01الوالهيهلفب

انهاكنعانأرضعنالقديمالعهديتحدث:وعسللبن

هذهتدل(.ه:13إخروعلألبتاتدرأرض

إلىبهالنسبةئمارهاووفرةالأرضخصبعلىالعبارة

بدخلواأنقبلإمراثيلنجوفهاعاشالتيالبربة

الموعد.أرض

أورشليمفيالعلياوعكهمالأعلىايهودمجلى:ا!لس

م!وهوعضؤا71منيتألف22(:ه)مت

البوشيوخالئريةومعليالكهنةرؤساء

كهنةءرئيسيرئسهمأ(:15)مر

الحىأوالمدينةيخأالرودجماعةأليهود:مجمع

9:2(.أع9:22،)ير

والصلاةللعبادةالسبتيوماليهودفيتحمعمعبد

فيمعابدالهودأقام.23(:4أمتالدينىوالتعليم

لكلوكان.يخهمكنوأحيكلدنبمديخةكل

خادميساعده8:41(الورئيىمجح

+2(.4:الو

التيصهيرنقلعةئسمىكاتهكذاداود:مديخة

اليبوصيينمن7-9(:هصم)2داورأخذها

أحباءاقدمشكلتالفدماء(.أورشليم)!ان
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كانت.الذبائحعليهتقدمطاولةبثكلموضع:المذبح

أورضليمفيوكان.فيهمكانافسشتبرالعليازواياه
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وأ23(:15)مر.الألملتخفيفدواءأورفيعة
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