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والحوالثىالمداخلفيوردتلغولةمصطلحات

لحترا(ع!حلملم"اىا-بم+/!،حلأح،لم!80101اء)خبريةأ

وأولأالاصادعرات

سة(،،؟،لململم،لمءى/علم،له/،ع3ح3!5151!ا؟لاح)أخبرئ

الكل!ة(مده)راحعالأحبرلةالى

جلدالأا--كل(ا-أ+ى31لمح.3لأ+5511"لاح)إزاقي

قب!اتا!ةولوفا(وصن!)شالأولىانلاثة

الأحدات

جلالأسابرص-حا!(11لم+3ءالم.؟500+لافى)حارجمة

افحنمةالعفرا!*!الامكادندرعلىيفاللأترارلكل

لمها!الأحدا:

لابردبةنجحةأ!("3!*كااع33)3+عا+خأنجنر&

تفركات.وتجلوربرجم!ل.المقذصالكآسبدكبرها

ابختالصخاطىعلىنراد.د

حالط.أوآلطمرلاصمة،ى(راالم!وللماالألا(،ة)خ،اآني

الحاصرارتالىالحاندةسالأ!ررنحنقأى

ثاحاأ!ي"آنجاحمل(ى(،و،-ا/،لم،لما؟لا(حثةا5ح)مأؤن

الحروحسحدتبؤولىالهردعدالمصحأكلضلأ

صد-كااحلمول!لم/!-لما+الم،،ء(لا،11!5123+)وس!

الكلة(مده)راحعأؤدلكل

ص-تممط1اع،ى!لم،/12(7)ع،!،ادنالةلابهلرعمة

اللاتل!مبرويمرالتديىوعطاليالمتدسالكماس

الزلدنجيالمححاكدماوالني

مرالم+لم+3!)/(لم،بلململم"ه!لأا+3ه+!11513)ولرمون

سحارعهسدو!وصسالعا-الراسإططر

افىدةاءلمرلم،ءهء"(،حا14،ءلاا!حممفى)ءلالنرئ

خنلرؤصا!دلأانل!لؤ،ا

!؟!انرفيعيفيطو!بخااىلملمء(ادلما)ء30+!عرلا&

الاطةالصدةسطرعرالحميمحاماوضرتالأدبارحب!

والاطلاث،لنبدعلبماالحصوتبم!النيالإلبةللأمر!

فيظمحموعة1+ا/"(الملم.لم+الم50+؟ااءا)ع،+5كوعه

الز-حرالىرطهرتالنى(الكل!ةهده)ساحعالصدر

م!الار

المرصةالىلةلمالملم!ا3،الم)ءلار(5311+!عوصي

امملمة(1امده)راحبم

كلطنحلصفرا.ةلم،،11اا!/ا،لم"و؟)حا+ا،امنحلمةنراءة

الصرسصاءالمفمدةأوالىنبةالمرا.ة

الحتف،1،لململماعى/"لماع3ام201051اح)مجابة

،نحيمهالمحصحصر

له((ا/لملما)،لملم،ا،/1،،/،،؟6اام15031؟ا9لاح)مجاد

الكلة(مده)راحعالمجانجةالى

اسهدااطالديالم!مرو(ا+(االمىلملما+ع53اح)ثح

وانامةالحطةعرديئص-الرنحربركلخبماالقد-

الأ!ص!علانطكوت

ابخ!ادلة(لا،،ى3؟لملمىلمالما!+ع55كاا+4لاح)ئبم

الكلة(مده-)را

نلناهـ!د(لملماو،1؟!لم،لما11لململم+!فى3في+31لأ+ح)نبة

الكل!ة(مده)راحعافيكلجي.

الدتالحر()،،لملم،(!.لما3!لم/!اأاههظلأم3،اع)تخول

المقذ-!البها!ناسلىرنفلهولادهالبههنحز!لا

المحرلةالأ،جلشلآ

أخرىممطلحات

اط-!ااصالهانميربةحاضةيكودساعاثاملالبربرالموعوعالضاد

المعددالانجةالمراحعسمحصرعةأرأطجةحانجةبهارعلىالصبمدابيهاكىالىءبز

الحىسلاشيحا!

تبهاح!1الآإتوالىابهالئا!المىادالمراحعس!رحع!الا-لطالحر!هدابجل



ليواج!ا

.9891المصرقدار،المقذد!الكتاب-

لى-اأءس!30*ااا!طط3،!كا.علمءلمإه3+هلم3علمءيه!عكهلم4!أ4أ3+هي+!ع،

!!أ!079.1.3

-ا،عس!س!++"ولي!ح!ا+ك!ع،"!!كاه3ءيمك!كل3غإ+مميم3عءع/لمول!3يمي!كا!

ةكاه،علمع4أ،أ+هثه4لماحع،،!3!عأ749.1.3
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!ال!تابهتاف!ت!صماتأ

مناللهلكلمةعميقشخصياتصالعلىتكرنأن،الكريمالقارئأيها،يمكنك

الومتكتفيأنالالضلبللا،بكاملهالمقذسالكتابقراءةالىحالأتض!أندون

الروحنة.لفائدتكالاهئميدوماعلىبالاطلاع

المقذسالكتابتؤئف!أليالاسفارسكلتتعزهـإلىألىالمفيدفمن،ذلكومع

ماوهدا.وتطؤرهنتمأتهمراحلبهاتمازاليالعريضةلالخطوطعلمعلىتكونوأن

الخاصالتصميمداحلديفأدرجاها،إطارهافيالكتاليماالنصوصوضععلىحملفا

مها.واحدبكل

وأخلا،،طويلةأوقصيرةوتمهداتمقذمات،التوضحمنلمزيد،أضفناوقد

الاصطلاحية.والتعابيرالالفاطبعدشرح،الصفحاتأسفلفىتجدهاصاشإلى

فقد،مئاكلإلىموخهةاليومتزاللارسالةعلىيحتويالمقذسالكتابأنوبما

وسماهاأيفار،محموعةسأوألاسفارسكلخاتمةفينستخلصهاأنحاولا

جينا":بنىاقراءة

فيتعؤدتهالذيالتقليديالترتبفيالقديمالعهدأسفارتجدألآتستغربقد

الترتيصلئعألى،الامرأمكنحيثفضلفا،بألنادلك.المقذساليهابطبات

منكبيرحانبعلىأمروهو،الالهيالوحيشقذمالنعورعلىيساعدنالائه،الزض

الاهمية.
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الهقثلللىال!تاب

18

تحديده

فلقد،ممينزمنمنأناسإلىئفغتأنهاوبما.خطيأالمدؤنةاللهكلمةهو

رمادفيمحصررغيراللهلكن.الزمنبذلكقاثرأشكلأ،مفهومةلتكون،اتخذت

أيضأ،أناتعنينياللهفكلحة.حاليأ-فياللاعنصررسالتهفييكونأنبذفلا،ومكان

بها.ضعنئأنايهف،القدسالروحبعون،أكشفأنواجبىفمن

مظهره

كتا!وضعها،مختلفةمجموعةسئيننحوبمظهرالمقذسالكتابلنايظهر

عنوانلهواحدكتابهيجميحهاالمؤلفاتهذهلكن.مختلفةأزمنةفىمحتلفون

.الوحدةهذهلهأينفمن.المقذسالكتاب:واحد

وحدته

كتبتاليالاسفارئسقى.المسيحضخصمنوحدتهالمقذسالكتابيستمذ

تكفمناهذهولكى.الجديد،)العهدبعدهخزرتالتىوالاسعار،القديم"العهدقبله

وتحليمه.لمجيئهتمفدتلكأنحينفي،عليه

من،وهو.خاتمهفيهجعلدقد،اللهمنأيضأوحدتهيتمذالمقذسوالكتاب

عنيكشفاللهاناد،الوحيهوهذا:نفسهيعزف،الرؤياسفرالىالتكو-شصفر

هوهذا:فصدهويحفقعملأئنجز،الكنيةنمنأةالىالحالمخثقمن،وهو.نفمه

الحلاص.تاريخ

الالهيالوحي

أعظمموسىكان.يتكفماللهانالامفار،هذهجمغخلالمن،نلاحظ
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والحكماءوالانبياءابراهيم:آخرينأثخاصأهاكلكن.المعيدهذاعلىاللهوسطاء

كلمةهوالذييوعع!النملىبغض،الجديدالعهدفيوالرسل،القديمالحهدفي

الله.

امكانفيماللإنسانيقول.وتدريجيأفيئأشيئأيتكفمولكنه،إذأيتكفمالله

ي!رعقالولقد.إرمياولامسيحيأموسىلش.الحينذلكفييسحعهأنالانسان

لكم،أقولهاكثيرةأضياءعديفىال"لا:وأكثرسنتينمدةعلمهمأنهمع،للرسل

حملها".الآنتطقونلاولكنكم

،حزقيالأوأشعياالىأوحيبمايسوعاستثهدفلقد.أبدآئنسىلاالله!ولهوما

وبأن،ثالوثاللهبأنمثلافصمح.كبيرةخطوةأيخطو"الوحيجحلأنهعنفضلأ

.الجديدةالنريعةوصاياأعظمهيالمحبةوبأن،يحثونهالذينلفوسفييسكنالله

صيرالقدسالروحفيهاواصلكيسة،الهوديةالجماعةورثتكنيةأخيرأوأشى

منظور.يخربوجهالوحي

مجزدالانسانيصبحلئلأ،إملاءئمليولاالاذنفييهمسلا؟اللهيتكفموكيف

بهيمتازماغبز،عليهيجتويماقدرعلى،العقلينيرنوربواسطةككئمبل،صأمين

ناحينفي،شخصيتهكليحفظفالانسان.مزاجومنفكريةصيغمنالانسان

بوجه،يصثالتفكيرهذاويجعلتفكيرهويرخه،عندهكانمااللىضيصالوحى

.جديدةدينيةمعرفةفي،فجائيأوبطيء

الحلاصثاريخ

تاريغ.فيئحفقالتدبيروهذا،الإلهيالتدبيرعنالمقذسالكتابلنايمضض

تنقل.الثانقيللكان،الختار""الئمحبيكنلبملو،صغيرشمبتاريخأولأوهو

فيضبأتكونئم،مصرأرضرإلىكمعانارضإلىالنهر-تبيرمابلادسأجداده

أنثأ،نفسهالرتتوفي.فلسطينعلىأي،المقذصةالارضعلىواستولىصيناء

مصر،الجساز-شجازيهبينشائة!ياسةومارس،(والكهنةوالملوك)القضاةالمؤ!ت

إلىعادأنلبثمالكنه.الزوالإلىسائرأله،الحمالكةالساعاتفي،فبدا.وبابل

السيطرةأيامفيأي،سنةمئةبنحوالاملائحةمناسهئطبأنوقبل.ابة

الظاهر،فىممدغيركانبا!لا،عملهتئىلم.الناصرييحوعؤلد،الىومانية

ماصعانالميحيةالكنيةلكن.خةعلىمحلقأ!افادار.خيصوعضتم

إليها.بهاعهدالتيالرسالةأ"لاماحتىومراصلةإليهمنتية،ظهرت
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المؤسفغير.التاريخيالحلممستوىعليإدراكهايمكنالاحداثتلكجميع

وهي،الاحداثتلكدىتتحلغلإلهيةئةهناكلكن.الميحييدركهاكمايدركها

دفي.تاريحهوالضاريحهذافإن...الايمانمستوىعلىإلأئكتتتصلانية

سوىموسىولش.واحدلإلهالإيمانالى،الاكبرالجذ،ابرأهمذعيوهكذا

لل،السياسيةالمطامحيحفقانالختارللتمحبئكتصولم.واسرائيلا!هبينوسيط

مزونالماضيالىاسرائيلمفكروينظروحين.الحقلالالهالايمالىويريحفظاد

لمالختارالحبلالىحدثذلككللألىيصزحون،الثع!أرهقتالتيالممائص

ودعوف.لتهأينأيكن

يطلبساللهان؟التاريخهدامئلغزيحققالذيالالهيالتدليرذلكهو!ما

شعاللهلكن.المجةهذهفيإلأتكونلاالريالكائنسحادةلان،يحتهانالانسان

منينتظرهومااللههومايفهمانقلقرونأسيبقى"الله"شصؤ.المراحلطريقة

بينإنانأيوعوسيكود،ابهسيرسل،كافيأمملغأالثئةهدهتبلغوحين.اسرائل

ماتالىبعد:الإيمانمسيحينتصب،التاريخيوعوراءما،لك!.آخرينأناس

لم.الإلهىالتدبيرهنايتيمالم،دلكومع.لرسلهوتراءىآقا،الصليبعلىيسوع

جميعمنمحبوبأيكونأنيريدوالله،البشريةمنجزءأإلااليهوديالثهع!يكن

هذهبتبليغالكميسةالىوعهد،كفهالمالمعلىرسالتهيسوعوشعولذلك.الاس

المسيح.عملتواصلالتيالكنيسةهدهتاريخبمطلعالمقذسالكتا!وينتهي.الرسالة

أراد.المقذسالكتابرسالةوبالالي،الالهيالتدبير!همان،اليوملحد،يمكننا

يمفدولكي.أيضأرئيسهمبللا،الرجمثاذالارصالىصالآتيابنهيكونأنالله

لشاعدكنيسةهناكتكونأنأراد،رسالهالمسيحأنجزولأ.مختاراضمأأقايم،لمجيئه

خلاصيتثموهكدا.ومحبتهوفاديهابخالقهاالايمانالىالوصولعلىكلهاالثرية

البشرية.

المقدساليهابفيالانانحغور

أناسفإلى،شيءكلوقل.حاضرأالانالىفىاللا،الاسفارهذهجميعمي

شقاءأشحياعرففقد.بيضبيهإنسادهو،الكلمةرحل،والنبي.اللهيتكقم

واختبر،القلبعدابهوشعواختر،الاعلىمثالهعنلعيدبأنهيثعرالديالانساد

شعراءأجد،المقدسكتابيصفحاتأقلصوحين.التففموعدمالعزلةأهوالإريا
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اختبرواقدحكماءوأجد،كلهالثعبصلاةاللهالىيرفعرنمزاميروأصحابغنائيين

معناها.يفهموالممحنةأمامتمزدوأأو،الكبرىالبشريةاثماكل

أنالمأكفماد

رسالة.:معاصريهمالى،آحريىأداسالىرسالةدتليغمكئفينالاسأولئككان

يقطعفهل.حياتهتوحيهربكيميةبإلههصيهموضوعهالان،الإلسانقلبالىتنفذ

يوفقوهل.موسىرعالةهيهذه؟عليهاللهعرضكما،اللهمععهدأالإنسان

يريداللهلأنعاموسصزح.الالياءرسالةهيهذه؟وايمانهنتماطهبينالانسان

عبادةهيالحقيقيةاكحادةواد،ضتمأليىالهيكلانارمياهـقال.الانسانقلص،5

محبةللإلسانمحبتهلان،شريكلهيكونأنيقبللااللهأنحميعأرأكدوا.باطنية

لا،لهيمزلمالى،المالمإدلناليقولأتىفقد،الآبكلمة،يسوعأتا.كاملة

يأ-احتار!الذينالىأيمأهووطلب.الحياةوينالالحقيرفأنيستطيع

"...الامجمعفعفمرا"ادهبوا:الاسحميعالىرصالتهيبفغراان-الرسل

كلهاابثريةالىنفسهيعزفأنال!الىاللهنكئم

والالسان.خطيأالوحىفدود:الناسداكرةمنكلمتهممحىألآأيصااللهواراد

الفهدأنالقولمىيمكننا"الإلهام"وأن،يساعدهاللهالىشكلا.أيفأهوعلا!تهيترك

والتأويلية.الاكتشافيةقدرتهيفقدلاالانسانلك!،حقأالمقذسالكتابصاح!هو

علىتكفمناالتيوالصفحاتمرسىعلىتكفمناالتيالصمحاتبينثلأفرقفهناك

الميدطريقصإلآعملهمانعر!لاودأك،الحاصحةبأصرارهإلينايفضيفهذا.إريا

رصائله!يلمسهلايقولهمابيربول!القديىشألىفيفرقأيضأوهاك.الهودي

الرسل.أعمالفيلوقاالقدي!لنارويهوما

كاملةيثخميهللان!انتركافة

القررأواحرميالمقذسكتاليليأقرأهاأدإمكانيفيالتى،الكلمةوهذه

تدرفيرصالتهفإن،ولدلك.اللهمثالعلى،وأسديةحتةفهي.تمتلم،الصثرين

معرفةالىأحتاج،أحثهلكياللهمعرفةالىأحتاج.الحوارالىوتدعوفيوتناديخيالرم

داضكولا.فياسهبملكيالحلاصيتدبيرهمحرفةوالى،بهاأعمل!يصئه

وماكللمشاكليواعياأكونأنأردثوالى.دلككلليسيقرلالمقذسا!تاب
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اعلمأناو،بيتخدقالتيالرمئكلةأجابهأنأردثوان،بييحيطالذيالحالم

المقذس.كابيفىالأليحلفلا،الثريالمجتمعيسيراينالى
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الاولىللمرةالمقذسالكابتمغكنتإن

مكتبة!إنه،كابمنأكثرهوالمقذسالكتاب

معاللهقطحهالذيالعهدصئخبرناالتيالكتبمجموعةهوالمقذسفالكتاب

)العهديسوعفيأتمهالذي(القديم)العهدمومىبواسطةالقديمامرائيلضمب

.الجديد(

ال!ب

اليهودبينمثرك،القديمالعهدأي،المقذسالكتابمنالاولالقسم

إلأيعترفونلا،البروتتانتوبحدهم،فاليهود.الفوارقلحضمعولكن،والمشحيين

فإنهم،المسيحي!تسائروأكا.أربعونوهي،بالحبريةالموضوعةالاسفار()أوبالب

الكتبهذهعلىالبروتشانتيطق.باليونانيةؤضعتأسفار()أوكتستةيفيفرن

ثانيأدخلتالهاأي،الثالية!القانونية9بيلقبرنهافإنهمالباقولىوأما،)الجحولة!صض

.الايمانقاعدةوهو،القانرنفي

72يضئم،المسيحيينجميععندواحدوهو،الجديدالعهدأي،الثانيوالقصم

.سفرأ()أوكابا

!بأ،73أو67لحىإذأتحتري-المقذسالكتابأو-المسيحيؤ"محتبةأ

فقدذلكومع،الختصراتكتابةتوحيدنحواتخاههناك.بالختصراتعادةعيهائدذ

الطبحات.بحسبالصغيرةالفوارقبحضتجد

ايرتبأنواع

فإن.طرقعذةلديككان،مكتبتكرفوفعلىكبكترثبأنأردتاذا



24المقدسالكتابالىمدخل

فيبول!القديىرسائلزئتفقدوهكدا.الحجهالحسبرئنها،الحمالقصدت

بحسبرتبتها،العمليةالوجهةقصدتوانطرلها.بحصالمقدسالكتا!

القديمىرسائا!أوالانبياءأقوالالمقدسالكتا!فيلمجمحصفقدوهكدا.المواضيع

طهورها.تاريحبحسصترتبهاألىإمكانكفيكالى،الفكرتطؤرقصدتواد.بولس

الكتا!.هدافياتباعهيسحاولاسذياالترتيبهووهذا

أثا.المميحيةالمقذسأعتاباطبعاتجميعفيواحدهرالجديدالعهدترتي!

ترتيبه:فيطريقتالىلهماك،القديمالعهد

ألانبياءثم-التورأةأوائىيعة:أقامثلا-لةاليهودعدالمقذسالكتابيتضقن

"التاريخية"(خطألضيهااليالكتب)وهيالاولونالانبياءمجموعاد:وهم

وأخيرأ-(الآخرونغروالاثاودالالوحزقياك!ارميا)أشعياايخانوروالانبياء

.الكتاباتأوالمؤلفات

اليولاني،المقدسالكتابعنمأخوذأترتيأائبحصالمقدسالكتا!طعاتمحطم

الحكمة-!التاريخكتى-الشريحةكضه:أقامأربعةإلىالكتصفقهصت

الانياء.كت

اللفات

عداما،بالآراميةمقاطعهامنوقليللالدريةؤضعالقديمالعهدكتبمحمل

،اليهودالعلحاءبعصقام.،م.!السالعالقرنسوابتداغ.باليرلاليةالكتببعض

وهذا،الحروفبتثكيلالصوصمعىبتثبيت،"الموريين"اسمعيهمأطلقوقد

النصأحيانأيسمى،ولذلك.تحتهاأوالحروففوقؤضعتنقاطعنعارةالشكي!

.المرري""الصالعبرممب

الاسكدرية.دي.م.قالثالثالقرلىمىاتداخاليونانيةالىالقديمالعهدئرجم

يتكتمودكانواالتي"الائعة"لاللعة،باليونايةكدهؤضعفقد،الجديدالعهدأئا

الفصحى.الونانيةعنتختلصوالتيالزماندلكفيبها

يأ،الاصيةالصوصسانطلاقأويرحمونيعملونالاختصاصرجال

والصوصالثاية(القانوليةالاسمارعنالنظر)لعضالقديمللعهدالبريةالصوص

الجديد.للعهداليولانية

والترجمةالقطيةوالترجمةالسرياليةالزحمةنذكر،القديمةالترحماتبينس
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القدي!عملسهي"الشائحة"،المسفاة،اللاتينيةالترجمةوهذه.اللاتية

..(م.بالحامىالقرنأوائ!!-الرابعالقرد)أواحرهرونيص

والآياتالفصول

نألانقوناسطفانربالفيخطر،المقدسالكتا!!قراتالىبهولةللاهتداء

حاحبوقام.1226السةفيدلكوكالى،مرقمةفصولالىكتابكليقشم

،1551السنةديولاري!لولىليرعربةفيرحمةأثناءفى،استيانروبيرالمطبعة

.الآياتالىالتقسيبمدشأ،اغصولاهدهستقريبأجملةكلبترقيم

نأعليادليس.النصمصىدائمأيطابتلاوآياتفصولالىالتقطيعهدااد

تئته.تدالتردورجميعلاد،عمليأمرولكنه.النصمعنىلنفهمنراعه

المزامرترقيم

اليونانيالمقدساممتا!اوفيالعبريالمقدسالكتا!فيواحدأالمرأميرترقيمليس

الدريالترقيمئحطىأنأيامنافىالعادةوجرت.اسشائعةااللالييةالترجمةاتبعتهالذي

قوسين.ديناليونانيالترقيميل!وأن

المراجععلىالدلالةكيفية

التالي،الرقمويدل،الفص!علىالاولالرقميدل.لالختصرأولأالكتابيذكر

الآية.على،مائلبخطالاولعنالمنفصل

يحمعالافقيوالحط.4الآية،التانيالفصل،التكوينكتاب:يدي2/4تكؤ

فيه)بماهإلى2المصول،التكريى:يعي2-5تكؤ.آياتعدةأوفصولعدةبين

حرف.8(فيه)مما8الى4الآيات،2الفصل،اليهوين:يعني-248/وتك.(ه

المضافالتاءوحر!،الآياتأوالمصولديمخلقينمرحغ!تبينيفصل"و"االطف

الآية4مراححةمىلذلاألهيعيت2/4تكق.التابحةوالآيات:يحنيالرقمالى

تتبعها.التيوالآيات

الكتا!.هدافياستعملحاهاالتيوهي،الطبريقةهدهتعميمنحوانجاههاك

استحمالا.أقلأخرىاصرقأهناكو!ن
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الهقثلللىال!تابتفت!أنقبلى
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لدينا.ومحترأغريبأيبدوكتاب،القديمالمهدسثمالا،المقدسالكتابان

عددأهناكأنأيضأونعلم.البشريةتراثمنجزءلانه،قطنفتحهلموان،عنهفكرة

ونسمع.المقدسكتابهمأنهعلىبهيتشهدون،اختلافهمعلى،المؤمنينمنكبيرأ

الحر،منشيءفيهافكرةعنهكؤئاماوكثيرأ.نصوصهدعضقراءةاليهسةلي

مننوعأونحذه،اللهكلمةعن،مؤمنينكئاإن،فيهن!حثمقذسأ"9كابألكوله

المسيحية.الاخلاقفيكتابأأوالمسيحيالتميمكاب

لاالماضىمنقصصأ،القديمايحهدفر!،نجدفإننا!الدهثىأخذنا،فتحناهواذا

،واعتداءاتوحروبأ،الزستخطاهاقدقديمةأخلاقيةمنورواياتلها،فائدة

أخلاقيةمنونصائح،)مزامير!سئياهاوالى،الصلاةعلىتحمبالاغريبةوقصائد

...للساءبغضة

؟كتابهوهلولكى...محيركتاب

سنة.ألفسأكثرعلىتدويهايتدزجكتابأ73:مكتبة،شيءكلتبل،إنه

اصتحوذشحبمغامرة،ومغامرةعالمانه.حامدةمكتمةعنأكثرهرالمقدسفالكتاب

بالته.الولععل!

وضو!أيزيدكمثلأإليك

هيلذا-سبيلهماماء

قضيت.أولادهماانصرافبحد،وحدهماكانا،دارهماالىوصوليعند

رائعة.وكانت،ممهماالامسية

بسيطانشخصان:المعرفةحقالقدتمينالصديقينهذ-شأعرتبأنىأعتقدكث

اليلةتلكفىاكئمفتهماولكي.والاحزانالافراحوعطفي،قرننصفسويةعاضا

ضء:كلميهاكانكرتونعلةمجزد:!كنزهما!ليفتحالانهما،جديدتينبيتن
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الصورالى،العرسيومالىعهدهايرقىالتيالحائليةالصورةمن،شكولاضزر

بحضها،وتقليديةمبتذلة،بريديةوبطاتات،عطلةلمثهدأوطفللاتامةالخاطفة

حزلىشهودالىتنقلبالصورهذهوكانت،عليهاويعفقانلييشرحانوكانا.مكم!ر

حيلأدهصا.أياممنيوملكلفرحأو

عنعبارةوهي،الحائلةف!ئجرة:عائليةأوراقمنتنبعأيضأحياتهماوكانت

والتأضلسلالةالىبالاتماءفخرأهناتصبحكانت،القديمةالاصماءمنرتيبةقائمة

عملحياةحلمأصبحلل،ودقيقةتقليديةوثقةيحدلمايجارعقدوهناك.أرضفي

كاتالخطبةمدةتبودلترسائلوهناك.عائلئبيتعلىبالحصولتحفققدوادخار

تجابالاكليلحفلةعظةوكانت.حياتهما!اعاتلأهمؤضعتصلواتتجاور

الاحفاد.أحدقذمهاخرقاءقصيدة

حقالقدتمينالصديقينهذينأعرفأنيأظنكنت.كالحلمالامشةوانقضت

الاوراقتلك.حياتهمامحنى،واحدوقتوفىمعهما،أكتضفبيواذا،المعرفة

تعذلمئقذر.لاأصبحتفقددلكومع.لهاتيمةلامبتذلةكانتالصوروتلك

الاشياءهذهمنكلوكان.ومفشرةستجمعةكاملةحياةصارتبلأثياء،

بمئاتاعيا،واحدةلحظةفى.محناهينسجتاريخفيمكانهيتخذالجواضعة

جممتهما.لانهاذاكرتهماليحفظاهاوالتيمعاعاشاهاالنيا!ظات

حياةخلامةا

الزوجانقذالىإتاهافىينيالتيالخطيةالوثائقمنأوالاشياءمنكلكان

وكانت.حياتهماساعاتمنلاعةخلاصة،تفيرهمابفضل،لييبدوالعجرزان

علىالشهودأولئكفي،اهتماميينيركانوما."نصأ"تصبح"الاعةأته

الجاةبل،مثلأالخطوبةرسائلكإثاء،ذاتهحذفيالشىءأولأيكنلم،!تهما

بها.ائصلأن،الشهوداولثكخلالمن،اشطعثالتى

حياةخلاصاتلاتجدوفإنهاكلها،المفدسالكتابمؤئفاتضأنمذا

إلائهافىالبحثمىسنتمكن.نصوصأأصبحتتاريحهساعاتمنوطعات

بدلك،خلالهامن،الاتصالهوشيءكلقبليهضنامالكن،وتريمبهاوضداتها

علبه.تشهدالذيالاختار

مف!ئرةجاة2.

يفهمهكماالحدثبالاحرىبل،الحدثهوالاحداثمنحدثروايةليت
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منفيهبماالحدثتخلقالروايةإن،ماحذالى،لقولأنيمكا.رويهتنويمشره

دخلتادا،لكمها،إليابالسبةلهامعنىلاكثيرةأحداثلحهناك.ممفاهأي،حوهر

معلوماتعلىليحصللتاةالىشابيكتبقد.معنىائخذتحياتنا،قصة!ي

رسالةتصبح،والحبوالتحاورالتلاقىالىأذىانلكمه،مبتذلأمرهدا.مدرصية

مغامرةفيخطوةوأؤلألاولى"حئهما"رصالة،عمهاتحذثواادا،هذهالاولى""العمل

لايبدولانه،أهتصاماكبيرسرهلاشئأصديقلنايقولقد.الرواجالىلهماانتهت

يقرلهأنأرادماهذا!"آه:أخرىأحداتأثرعلى،فيهلهفيوميأتيثم،مهغعر

.لي"

العائلة،تلكحياةضهودحميع.الامرانقضاءبعدإلأذلكنفهملالأناذلك

سير،حلالهمس،يكتحثفالىاشوخيرلان،كيروقعلهم،متواصعينكانواواد

مىهى،حتا-ساللا،متهورإنادسيرةكتابةانأحدعلىيخفىلا.حتهما

الاريخيةالعروضمنالكيريثير"عظيم"إنسانموتأنحيرفي،المحرحةالامور

بمصيرهينبئكانعشاالمدرسيةحياتهفيوئحتطفولتهصصورتترإذ،لاعماله

.الآنئيه!تفماوهو

لكتثف،والاحداثداللقاءات.لحنسلعئم،حياتاطوالأيضأ،نحن

الذيوالامر.لاأمهايةأكانتسواء،بهانقومأدعليااليوالرسالةوأذواقامزاجنا

!وتا.ساعةفىإلآنحنقنلعرفلاأنناهومأسويأطالعأحياتماعلىيصمي

سبيلعلى،أدرىنحن.الادراكذلكأحلهوليىلفهالموتإلىلقولبللا

مخلصحلالمن،الصحراءفيوحيدأماتالديفوكوديضارلكانتم!،ائمل

مصاهاعنتكفلاثلأالمرنيةوالثورة.كلهالحالمفيإليهيت!ونالذيرالتلايد

العالم.فيأثارتهاالتيالانان""حقوقعنالتصريحاتمحتلضحلالمنإلأ

لروايةيكرلىقد.تدريحيأإلأتنكشفلاكثيصةمعاليذاتهفييحملحدثفكل

،أحرىرواياتالىبالنسبةقراءتهاأعيدتالى،ولكن،تحريرهاعندمحنىالحدثهذا

أعمق.أحرىمعانيعرتكثصتد

القضاءبحديجذد،حين،الرائعةالمعامرةهذهالقديمإسرائيلشمبسيعرف

وهي،الحقيقةلهدهيوملحديومأاكتافأيزداد:الكثيرينتاريخهضهودقراءة،الامر

أحدنحوبالاحرىأو،محينمكابىالىمثحهأوكانمعمىلهكانضيءكلألى

مروهـ.

الى:ألمحتلفةالمعانيهذهألى،المقدسالكتا!قراءةعند،الاشباهمنلنابذقلا



المقدسالكتابالىمدخل92

اكتثفهاالتيالاعمقالمعانيوالى،تحريرهعدالسصتصدهالديوهو،الاولالمعنى

حياتناقصةلفضلأيضأنحنلكتشمهاقدوالتيقراءتهجذدحينإسرائيليشعب

الثخصية.

"حقيقة"لثهادةبل،"تاريخي"تحقيئلا3.

نأيريدانلا،المتركةالحياةمنترلىنصف"هـوياد"اللذين،الزوتجينهذينان

جحيعفيللواقعمطالقباشر")"تحقيقعاشاهاالتيالأحداثدقيقةروايةيقالا

به.شعراالديالمعنىعنلييعبهراأدبل(،تفاصيله

مطابقيرالماصيلأحديكولىقد.لرىإليئو-نرقالثهادةيبقفانيأن-ريدان

تلكحلالومر.ديهاكثفاهالذيالمحنىلانه،صحيحبألهأعلبملكني،تمامأللراقع

.المظورةغير"الحقيقة"أيضأأنااكف،!التاريخية"التفاصيل

لالطريقة)زبماالكئا!بعضمعلخضصهما،كلمان:و"حقيقي"تاريخي"9

على،نظرلالي،عادةتدل""تاريخيصفةاد.الامورلاستحلاء،التكقف(مننخلر

بجريماعلىهنايدلو"الحقبقي".العلمالىيمتماعلى،وتهرؤيتهمجنما

هلولكى،تتوافقانالكلمتانهاتان.الحماعيةأوالشحصةحياتهفيفيحؤلهلكائن

ءصهو"حققى".،أمرهوكائتينبينيحمعالديالحص:تلأإليك؟تتطابقالىهما

هناك،أحل؟للقاسوقابلومنظور"تاريحي"هوهل،ولكر.حياتهما!طكن

يتعانقانكرنهما،المثلسبيلعلى،منها،منظورةوآتار،الحبلهداتاريخيةعلامات

منبذفلا.داتهاحذفيميشةهياياريحيةالآثارهذهلكن...محأوثحان

لاتنمعالقةألىالانسانئضطزفقد،المنظورةيخر"الحققة"الىبالاستنادتفيمها

مصدرس،عالمأأكونمالقدرحمهما،علىلىدفيالقبةهدهستكود.يحئه

يأ،احري!ألاسقولمنأوقولهمامنعليهاطلعتلاني،المتبادلبحئهما،آخر

يماني""ااشتذ،يتعانقالىرأيتهماادا،ذلكوعد.المنظورةعيرلالحمقة"أوس"مابقلىر

لتؤمن.وآفقثم،لتفهمآي!:"التأويلية"الدائرةئسمىماعلىنوافقوهنا.ضهما

الىالواحدسسارادا،الالسادلان،دائرة:لقولأدمن،توتب:نقرلأنالاففل

الآثارمحنىإدراكوديالمنطورةجرالحمقةمعرفةفيتقذم،انقطاعبدونالآض

التاريخية.

فيالاقواللعمىادنلاحظ:مؤمنينغيرأصدقاءحاورحير،ذلكاختبرمئاكل

حينفي،متحئزعيرشحصقرأهاان،الحوصمنتبتق،واصحةلاتدويسوع
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ذلك.الإيمانعنيبحثونالذينحتى،المؤفينغيرأعينفيأبدأواضحةتبدولاأنها

-و"ئقنعة"لناواضحةفتصبح-.الإيمانداخلفيالنصوصتلكنقرأنحنبأتا

شيء.أفيتضيالنصوصتلكتحردفلا-الايمانخارجفىهميقرأونهاوبألهم

هذ-شأعرفلاكنتوإن،يمكنني.تحديذينوالاحداثللصوصبألىذلك

عادةتدلبصفتها،الحركةتلكفيعامببحثأقومأن،يتعانقاناللذينالشخضين

ألفةفيأدخللمما،معثتةحالةفي،الحقيقيمعناهاأعرفلنلبهي.الحنانعلي

الكائين.هذين

سواء،فيهأبحثأنيمكننى،لريمزلضفلانه.المقدسالكتابشأنهذا

لنلكني.الكثابقصدهالذيالمحنىأدركأنأسقطعبللا.لاأممؤمنأأكنث

الواحد.الأيمالىفيمعهمأيزلمما،البحثفيأضاركهملمما،الفهمحقأفهمه

؟"أحبلاماأفهم"كي!:الادباءأحدقال

حياةكافة4.

منقرننصف،الطاولةعلى،الحجوزانهذانلىبسط،واحدةأمسبةفي

تستمذكانتوثيقةكللكن،الكرتونعلبةفيمجمحاكانشىءكل.حياتهما

الحث،رطئلاليوتمكيتتلو.زمهاالىيعيدالهاكاناصديقئيألىسومعنىشأنأ

القديميحرهافأصبح،البعيدخطوبتهحازمنعلىتهدلكنها.مضحكةليلدت

.مزثزا

نأالمهمومن.الاريخمنشةألقىواحدمجقدفيالمقدكحالكتال!يجمع

خزراللذينوالمافةالزمانفيمنهايتألفالتيالعفاصرمنكلافنضعنعودأننتط!يع

فنضع،نعودأنأي،المقدسللكتا!أدبيتاريختألع!نحاولأنإذأفعينا.ليهما

عنديمفر،كلأقسامبللاالاصفار،)مختلصالكتابيالادب،الامكانبقدر

اصرائيل.تاريخفيالاقضاء(

)بهزهماإ:داخلفيكاتالىذكرياتهماصفاقدالعحوزادصديقيئكان

علىالتصنيفهذاحملناولقد...العائليةالاوراقوفئةالرسائلوكةالصوركةفهناك

حياتهماقصةنجوبتجحلاكانتالصورسللةاناذالوراء،الىمتواصلرجوع

كانهذاالقردنصفولان...الرسائلمعنحيدهاك!االتيالقمةتلك،كلها

تلكظروففأحذداعردأنعليتحشرلم،العريضةخطوطهفينيمعروفأ

.الذكريات
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بذفلا.قليلأإلانعرفهلاتاريخمنصنةألقيعلىذكرياتالمقدسالكتابيضثم

عنهوردوبماالاثريةالوثائقبفضلنتعيدهأنولمحامكاشا.العريضةخطرطهريممنلنما

.المقدسالكتابفي

قىأهالذيالمفىعلىيطلحنا،للاحداثروايتهفى،المقدسالكتابلكن

منالمشوىذلكنفسهالوقتفىنشخلصأناذأيسحاول.فيهالاسراثيلىالشحب

بهذانقرمأنلامكاننا."المقدستاريخه9نسيهأنيمكناالذي،لاصرائلالمعنى

الئعبقرأهالذيوالمعنىالوقائعهيهذه:القولبهذافنكتفي،المؤزخبصفةالعمل

أحاولالذيالمحنىهوالمعنىذلكبأنأؤمناليأي،أيضأمؤمنلكنى.الاصرائيلى

بغزض؟(ممكنةهي)وهلمحضمرضوجةالىأطمحأنأستطعفلا.أيضأأعئهأن

المعنىذلكلا،أووعيعى،يخهصأدخلانيالراجحفمن:المقدسالتاريخزلك

مختلفة.أوشابهةلهبقراءةتقرمواأنالىدعوةهذافي.فيهأقرأهالذكما

وضغ،الشرهذافي،نحذدأنأي،الادبيالاريخنرسمأنعندئذيميها

مقدسأ.تاريحأيعيشبأنهالثعبذلكشعورعلىكثهودالاسفارمنكل
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الفي!الميص

32

اللهنادا،لثعبتاريخ

عصرنا.الىالمسيحقل0018مناسرائلشعصتاريخالقديمالعهدلايرص

فيهنجدلكننا،-أخرىشحربليرصغيرلثحصمبتدلتاريخوهو-تاريجهفيهنجد

فيه.قرأهالذيالمعىوحاصةأيضأ

مذلتاريخ

علىونتصزفوليث!لفكرانا:"الحياتي"محيطمابأهميةالاحتماععلمذكرلا

نعيشالديوبالزسبحنرا!يتامكئفونلالنا،الاوقاتمعطمفى،داكأوالوجههذا

بلصحراء،فيسقطترصراضةصخورألا.لاالمحيطتينوالثقالةوبالمقليةفيه

.الحياةسهاتستقيالتيلاتىبةمكئفةنباتات

الرقمحيطوهو،الحياتيممحيطههكذامكثفأإسرائيلشبلاصيبدو

نجدهماالدينيتطؤرهيوافقماوكثيرأ،الحامةالتاريحلقوانينتاريخهيخضع.الاوسط

.الاديانتاريخفي

القوانين.تلكداخلطريفبتطزريمتارأنهلاحظما،الحظرأمعثافإد،دلكومع

هذاتصزفلالمادا،المعئةالحالاتبعصفي:الؤالهذاالمؤزخعلىيطرحولذلك

نأتفير،بأييأتىألىقبل،المؤزخعلى؟التمعوبتتصزهـسائركمامماماالشعب

"أنا:اسرائلدي!؟ذلكيفثركيف:نفسهاسرائيلعلىالسؤالهدايطرح

".وينادينييكقمنياطهلادفريد،شص
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مقذستاريخ

معنىبأيلفهمأنأردناالى.الكلمةهذهسوجودهاشحذأنهاسرائيليدعى

:الكلاممننوغيننميزادالمميدسكان،ذلكيمكن

عرفأنفشد.عليهاليسيطرالاشياءيفشر،العليملغةأويفئر،الذيالكلام

ألىاستطاعوا،وألاكسيجينالهيدروجينمنمركبالماءان،المثلسيلعلى،العلحاء

منالنالبىيمك!للعالمتفيرهىالعلميةو"القوانير".ويحفلوهالسائلهذاهـكبيرا

ما،أحيا،اعتاطيةبطريقة،تدؤد،السيركقالور،أحرىتوانينوهناك.بهالتحكم

المجتمع.ديللعيئىيمكنلاأوعملهيمكن

لكثها،اثمتركاليقمنأوالعالىفيالتأتيرستمكنافإنها،القوالينهذهتقمل

الحمق.فيتغثرنالا

"يخلق".ابلغةهو،الاشحاصبينالعلاقةكلامهويخلقالذيالكلام

مصىلا.جديدأكائنأوأحيانأالكائاتبينحديدةعلاقةالوحودي(الكلمة)بمفى

على،موتفائخادعلى"أنت"وئرغم،"و"أنت"أنا"بينإلأ"أبعضك"أولى"أخك"

نأوتلبيتهاالمناداةهذهوستتطيع.الوجودعلى،الآخريبيةالفسمنالخروج

"الكلام"هدايقومولا.أبأوزوجالىرجلأتحؤلاوأن،جديدةكائاتإتخلقالما

ءشكلحدثأ،أوكمتأأوابتسامةأوحركةيكرنفقد،كلماتعلىحتحأ

إليه.يتبهلم!ضيئأ""يعني،امخقملما

فيحتصأيغئرهالالبهه،حديدأمفلىالحياةيوليلاطنئا،يعنرلاالكلاموهدا

الحياةمصاعبومنوعملهمامحيطهماسينترعهمالاكائتينبينفالحب.انرج

الح!،هذاحزاءمن،ي!هحذشيءكللاد،يغئرهمافإنه،ذلكومع.وأفراحها

جديدأ.مفى

الالهية،"الريعة"وليست.دائمأالنوعهذاسهوالمقدسالكتابيروالكلام

لللا،يناديكلام،شءكلقب!،هيبل،اكاطتايرقانون،اسرائيلشظرفي

الكلامبدلك،المنادأةفقلك.الوحودالىتدعوهالتيالالهيةالمناداةتلكخلاصةممط

ضحو!منصغيركتع!وضعهمنينتشلهلاهذالكن.الفريدمصيرهاصائيليفر

.التكييفاتهذهبعضيراقث.الاوسطالرق

الجغرافيبوضعهمكصشب

علىالانسانتحملوالحبالوالراريفالالحار.الاوسطالثرقخريطةالىأنظز
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كانترئيشةأماكنثلاثةوهناك.والوديانالسهولوهي،معينةأرافيفيالاصتقرار

الاستقرار.لهذاتصلح

يحكمه،كبيرأشعبأممركانت،الميحقبل0003منابتداء:النيلوادي

)طية(.الجنوبفيوتارة،)ممفيس(الشمالفيتارةويقيمون،الفراعنةهمملوك

الىلفوذ!فوئمعرا،صنة0051طوالالخيونفيهاازدهر:الصعرىآيةأنجاد

فيوأكدسومر:الحكمتنازعتأوكبرىشعوبفيهاتجاورت:الهرينبينمابلاد

.الشالفيوأضوروبابل،الجنوب

"عند:المقدسالكتابيقرل!تتحار!؟كبرىشعوبتتجاورحينيجريماذا

عردة!عند:اليرمنقولكما،001.الحربالىالملوكيخرجحين،الربغعودة

وسيتحارب،والمصريونالحثيونسيتحارب!الصيد!الىالاسيذهبحين،الحريف

ذلك.كلفي،الاسفمع،غرابةلا.الائرريونأووالبابليونالمصريون

الذيالمموفييقيماسرائلوانبالتلاقيإلاالحربيتئملاأنهالوحيدةوالشة

كان،جيدةمعرفةالكبرىالشعوبتلكتاريخنعرفكئافإن!المتحاربينبينيفصل

إصرائيل.تاريخنتيدأد،بحثقبل،يمكنا

الاويمطالئ!رقبعقيةقاثرشعب

كاتيوم،كنعانديوأقام.النهريربينمابلادمن،الئحبأبو،ابراهمخرج

وستستمز،مصرفيالرقتبحضابراهيمحلفسيقيم.مزدهرةالاوغاريتيةالحضارة

وأالاشوريينسلطةتحتغالبأاسرائيلوسيكولى.تاريخهطوالالبدبهذاالصلة

التيالملامحبعضإليك.اليونالينثم،الفرسلنفوذسيخفع،النهايةوفي.البابليين

.العقلياتهذهبعضبهاتثسم

فيهاتطع،نئرةأرضفيالمصرييعيثى.بجغرإفيهالتآثرشديدالمصريالفكر

غيابها.يوئدهالذيالليليالقلقوطاردةالحياةشثعة،الرقالىصباحكلالئم!

والطميبالماءآتيأ،محذدةأرمنةفىولكن،النيليفيضشيء،كليجفوحين

.والحياةالخصب

ورأفة.خانكلهايتصورهاالتيوالآلهةطبمأ،المزاجممائلفادصريولذلك

وان،الموتبعدتنتظرهوساطعةجديدةحياةبأنويؤمن،عليهتسهرأنهايعلموهو

شخصثة.غيركانت
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0135(،حوالى)فينظمهاالذيهوأخنتنالفرعونأن-سخحصلاةهناك

الحقية.تلكأجواءفيتضحنا،آتونالشص!لأله)كرايأ

هذهساكنيحيق.أساسهافيمثائمةفتبدوالنهر-شبينمابلادعقليةأكا

الكلمة،محنىبكل"طوياناتأتشب،الفيضاناتتوئعفيهيمكنلاوابفيالبلاد

في،جائحةقبائلأحيانأتتدفقالحاليةا-سانأنجادمن.الحفرياتفيآئارهاعلىغثر

لذلك.حينكلفيالعربيةالصحراءمنتخرجالثرهينالبدومنعصاباتأنحين

دلكيبدوالانانوأن،دائمتصارععلى،تقفبرنالنهرينبينمابلادآلهةأننرى

أحزنوما.غضبهمسورا!فحلردودسالاحتراسالىيعىالذيالخائضالخلولى

.الفرحيعرفلاالمصجرفيهامجتححةالامراتظلالفإن!المرتبعدالتيالمملكة

المقدسالكتابمنهااصتوحىأساطيرأوخرافاتتنناولكثيرةنصوعىهناك

بحضها:عنملخصأاليك.أيضأ

و-سقىبابلفيعليهاغثرنسخةمنجدأ()الذكيأطراحيىملحمةنعرف

لنايظهر،سملأ1645منالمؤلفةالقصيدةهذهفي..مق0016السنةالىعهدها

ليقومالانسانيخلقراأنفيقزرون.بهايقومونالتيالسخراتكثرةمنمتبينالآلهة

وتحدثتتكاثرالبضرئةلكن.مذبوحإلهبدمالممزوجالطينمنفيصنحونه.العملجمذا

لكن.الطوفانالامرآخروفي،مختلفةبلاياإليهافيرسلون.الآلهةوئتمبضججأ

منوزوتجينعائيهيخهاوأركبسعيةالرجلهذافبنى،بالامررجلأأعلمآياالإد

.الحيواناتجمغ

ألهاشكلا.جدأقديمةأيضأهي.(..العلىفي)عندماأنوماليقوالقصيدة

ضيءكلأ!لفي.م.ق0011النةحوالىفيالحاليضكلهافىؤضت

خرجمنها.(المالحةالبحر)مياهوتيامات(الحلوة)المياهعشو:جنسذوانممدران

عليهاانتصرمردلمكلكن،-نرعجولهالانهمتقتلهمأنتياماتأرادت.الآلهةجمغ

..تمزدإلهدممعالانانخلقثم.السصاءثةمنهاوجحلكالمحارةوشطرها

فيلأت.القديمةالنهريىبينماللادغفأثهرجلجامقملحمةأنضكلا

فيوئسختغرفت.وبابلأشوربلادفي،سنةألفمنأكثرمدة،وظورتصمر

ثيدآ.كراثنيمن،الحاليشكلهافي،مؤلفةوهي.الحثيينعندفلسطين

كبريائه.بسببالآلهةأزعجسرمر،أبطالمنوهو،جلجامىأنفيهاورد

وجعلتامرأةوقامت.البهائممعييثروحىوهوانكيدويسئفافصألهفأقاموا

الىيومذاتواتفق.بالمآئريقرمانالاثنانوأخذ،لجلجاشصديقأفأصبح،انانأفه
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فأطلعه.الحلودصيبحثوشرعالموتفظاعةجلجامثىفاكتثف.ماتانكيدو

حيةولكن،عليهاألاستيلاءفيحلحاشوؤقق.الحياةشجرةسزعلىالطوفانبطل

.يموتأنإلألهيبقفلم،منهح!تها

على2191،السنةمنابتداغغثر،أنمذ،الكنعايةالعقيةمعرفةازدادت

هذهذروةتوافق.لموريةفيوالواقعةالحاليةشمرارأس،أوعاريتمدينةمكتبة

.الآلاءعصروهو.تقريبأ.م.ق0015السنةالحضارة

فيالفهأسماء)أحدثورشكليظهرونهماوكيرأ،ايلئستىالآلهةأكبر

المؤئهة:الطبيعةقواتتبدالديانةوهذه.ايل(حمع،إيلوهمهرالمقدسالكتاب

وغتت(هالمزمورفي)كالته"الغمام"راكباحيانأويسمى،والمطرالعاصفةإله،البل

والجصص.والحصالحربإلاهةوهيغتر،بحدفيماضقيتوقد،شقيقته

عباداتهاوالىالكنحانيةالديانةهذهالى،الامرةمملكةستماولا،اسرائيلسيميل

خصبسهاالمقصودشحاثرهاوالى،المثمارفعلى،العاريةللإلاهةالمؤذاةالحنمية

والمواثهط.الارض

تاريحفيهحرىالذيوالثقافيالتاريخيالإطارعلىخاطفةنظرةألقيالقد

في.ندخلأنالآنيخمكتااسرائل

اللةكلمة

نامنلدلأ،بألهمذلك،المقدساعتاباقراءةعندالاسبعصيتعخبقد

أنهمعلىيدلهذا."بثري"كلاممحظمهأدلهميبدو،"الله"كلمةفيهيجدوا

أدثهأننعرفحيندي،ال!مماءمنيهبطكتيء،سحريكثميءاللهكلمةيتصؤرون

نستكحنفأنفعليا:الاسحياةأحداثخلالمن،تاريحفىنفهعنيكثف

الا!أث.هذهلياللهكلصة

والكلمة.اللهابنليهيرىاله.يسوعأمامالتعخببذلكيثرأيضأوالمسيحي

"رأيا:يكتبلميوحنافالقديس.ثلهمإسمانأفيهرأوايسوعمعاصريأدوالحال

خلالمن،انااي،؟ا/اير1)"الكلمةمنوسمعناهرأياهالذي"ذاكبل،"الكلمة

مشيرين،الكلمةلمحنا،لاقرالنا(ايخابهةوالاقوألالشريةالحركات)منرأياهما

.والروحلالايمان

أحداثأييشوناليهودكاد.القديمالعهدفيمحتلفةطريقةعلىيرلماللهان

كما،اللهعدمنكلمةيخهايقرأونكانراالانبياءوأؤلهممهمالمؤمينلكن،عادية
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الب!صةو"هذه"بليغالحدث"هذا:فنقول،الحركاتبعضفيكلمةقراءةنحسنأتا

.التبير"شديدة

يغلطوا؟لمالمؤفينوسائرالأنياءانمنيقينعلىنحنهل...نغلطقدلكننا

الروح"الى:يسوعقال.المؤشئنيرالديالقدسبالروحالايمانأهحئةتقرمها

تهبطسالقهس"كلمةاتظاريكوندقد.16/13()يوكفه"الحقالىهـشدكم

"الكلمة"،هذهمثلففي:الإيمانفيولليىبالروحللإيمانرفضمجردالسماء!

الظواهروعبربتواضعنفسهعنلاييهسصهوحينفيمتناولا،فياللهيكون

الثرية.

؟...بالحوارقحافلةتمة

لايدوشيءكل...والأخلاقوالعقيةلاللغةع!ير،أمرالقديمالعهدقراءة

علىنتعلبأنبعد،فإننا.نظنهمافوقليستالصعوبةهلأتساخللكني.غريبا

قصةلىئروى؟دلككليفيدلي"بمادا:السؤالبهذانصطدم،بالغربةالشعورذلك

الكلاموعن.(..الاحمرالبحرعبور،)معجزاتالعملصالقهفيهاينقطعلاعجيبة

يفيني،بماداأرىلا،دلككلأقيأنيافترضناادا00(00لموسى،لإبراهيمالله)قال

ألقيمدةالكلامواليهيرالقديرالإلهذلكانإلينايخئل.مبتدلةعثةأعيقالذيأنا

ويمنعالمظلومينليحئصيتدخليعدلمفلمادا!وعائباأحرسفجاةأصبحتدي!ة

.."..؟يتكفميمدلملماذا؟والكرارتالحروب

.الفعر"تيل"بعكسالمقدسالكتابنقرأألاعلىيدللكنه،أساسيالاعتراض

تاريخأننكتش!أن،لىيبدوماعلى،هيعليهالإتجالفوائدأكبرمنفائدةفإن

فيهاألثهيمقطعلارائعةقمةهينحنحياتاوألى،وعادفيمتذلتاريحهوإيرائل

ذلك؟كيف.والكلامالعملعن

مستؤيينعلىنقف،"المتذلة"حياتناوقصة"الرائعة"اسرائيلتصةببننقارنحين

عرت،ومسخلتصويرآلةمعىوكادساعة42مدةصديقأرافقتان.ختلقين

كانت،ايومدلكتفاصيلليهوروىان،ولكن.اليومدلكفيعهشءكل

أثا.حارجبةلكنها،شكولا،للواقعمطالقةروايتي.الاختلافكلمختلفةرواية

المتذلاللقاءذلكيكولىوقد.عاشهلماالعميقا!ىصتحبز،داخليةفهىرواية

الراحالحدثالثارع(دلكفيالخصدلكالى،ثانية45مدة،تحذثبأف)اعلم

الاكبر.المكالىروايتهفياخلالذممما
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ودقتهتفا!يلهفىامرائلتاريخيستعيدواأنالآئاروعلماءالمؤزخونيحاول

اسرائلاكتثفهعما،الداخليتاريخهعنيحذئافإنه،المقدسالكتا!أثا.الحارجية

حياته.فياللهعن

المبتدلالومىتاريخناالىالظرعلىتحملناأنالمقدسالكتابقراءةشأنمن

العملعنفيهااللهينقطعلارائعةقصة،أيضأنحن،كدئذقيهثف.اسرائلبميتى

إلينا.الكلاموعن

الادبيةالفنون

،المئالسبيلعلى،الانسانرريىيفلا.نفسهاالأضياءلروايةمختلفةطرقهناك

ويرويه.الاجتساعيالفمانولموظفوللطبيبلعائلتهواحدةبطريقةلهحيبمرض

شفائه.بعدأووالموتالحياةبينالصديقذلككانحبنمختلفةبطريقةكذلك

وجهعلى،توافق،(الادبية"الفنود)أوالاشاءعنالعيرفيانحتلفةالطرقوهذه

بعضئنتجموجودةمجموعةكل.مختلفةحاجاتمنمجموعةلجاةما،أعصق

تأليصالىتميلالها.الصمارةبخيطالميادينمنصغيرةشركةثللنأخذ.النصوص

للتعريفتصيرةخسلأووشعاراتالركة()نطامالحقوتيالطرازمنكتابات

رواياتوأحيانأوروايات.لما(.الضيد.الىوادهبنفكعن)"زوخبالركة

.حوتكأنهثثوطعدفيهايوضف،الكلحةمعنىبكلملاحم"9ومزخرفة

ومأدبةالحاناتاحدىفيمفلاتحفلة:بحفلاتالركةهدهفىويقومود

...الجحعية

لهاأئةوكل.وجودهيث!تلكي،أدباثاءالىيحتاجمجتحعفكلوهكذا

...وأغانيهاوقصائدهاوملاحمهاللماضيورواياتهاواحتمالاتهاوخطهاقوانينها

بمختلفكاملأأدبأألأفقد،كعبموجودأكاناسرائلشصأنوبما

:الفنونهذهبمضإليك.فونه

الجميع.علىمركةعقليةلإضفاءبالماضيالتذكيرمنلذلا:الروايات

نغسها.العائلةالىيتيأنهوعى،أجدادهقصصالىامتمعاذا،فالانان

والاشادةالححيةإثارةبذلكالمرادولكن،الماضيئروىأيضأوهنا:الملحمة

الماصجل.رخرفةالىذلكأذىوان،بالابطال

ائمترك.العيئ!علىوتاعدالثمبشؤونتنطموالقوانين

،المشتركالعيقهذاعنتفبرثلأ()الذبائحوالزتبوالاحفالاتواليزجية
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الانسالىصلةتظهر،دييةأفعالألصفتها،وهى.العائلةأفرادتلحمالعيدمأدبةأنكما

وأيمانه.الئعبماعرعنعارةهيوالمزايروالراتلوالقمائد

الىالانتاهتلفت-اللهتلمنئلقظرسميةأقوالوهى-الانياءوأتوال

الصحيح.الايمان

رواياتشكلأيضأوتئمالارشاد،بثكليمقدوالكهنةالانبياءوتعج

.)أثال(وتمص

والموتالحياةهىما:الكبرىالانسانبةالمسائلفينفكيرهىالحكمةوالمؤئفات

...والألمالثزلماذا،والحب

الادبيةالمونبينايميز

صوركتابعلىنأخذلا.حقيقتهفنولكل،حقيقتهاالتعبيرفيطريقيمالكل

)تكالعالمحلقروايةلقرأأنيحسنفلا...تاريخكتا!مندقةأقلكونهسندباد

كتحقيقالاحمرالبحرعبورروايةأوطقشة(قصيدة)انهاعلصىتعيمكأنهاا(

(.ملحمة)انها41()خرمباضرصحفي

الديالنصينتميأدبيفنأيالىنتساءلأن،ممبهأالامركانكئما،لابذفلا

حقيقته.نوعهوماوبالتالطنؤأه

الاسطورة

؟بالأسطورةالمقصودهوعا

أبطالأأوإلاهاتأوآلهةأمامنائعرضتصصبمظهرالقديمةالأساطيرلناتظهر

لئعورنا،للقراءةنستسلمأننلثلاوليها،الاولىالقراءةعندنرتبكقد.فماء

أتىأينس:أنفسالىنحملهاالتىالكبرىالمسائلهيتتاولهااييالمواضغبان

صلةهيما؟الجناديخاذبلمادا؟والموتالالملماذا؟الانسانيوتجدلذا؟العالم

بالإله؟الانسان

فينفعلهكما،عويصةعليةيهبفيالمسائلهذهئظجأنبدل،ولكن

."مرسومة"بأشرطةالحدمةهدهتؤذيالأصاطيرطنت،أ!امنا

للملكيةيعدلمعصرففي.العالمحمالملكةانتخابهو،عصرئامثلآالك

فيالأجادأمحرفيحياتنانقضي.وصيفاتهابهاتحطملكةننتخب!يا،وبرد
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فييسهمذلككل...رائحةهداياوتالئتؤجالملكةوهذه:البومبةوالجاعبالتفاهة

يعترذلكلكن.حقيقىعيرعالم،الأحلامعالم،آحرعالمفيالانتخا!هذاوضع

يدرجلكلركبةوعن،توفقأنوفيوكنيةجميلةتكونأنفيامرأةكلرغةعن

أمامحرئتهالالساديفقدفقد:خطرأهاونكن.المرأةجمالالىبإعحال!يضظرأن

ملكةتسريحةيقفددفتيات،المثالسبيلعلى،نرى.هوهويعردولاالاسطورةهذه

ذلكانمع،قيالماتمىالعالمحماللملكةمالهنيكونأديحاول!أوالعالمحمال

الآلةعلىالضاربةحيا،المجلأتلعضالمصؤرةوالروايات.حمالهننرعيناس!لا

تحملفإنها،نفسهالدورتلعص،الادايىةمحلسومديررئيمىاب!منتتزؤجالكاتة

،الأحلامفيولكن،تعيثىألىتمكنهاولربماالأحلامعلىالكاتبةالآلةعلىالضارلة

العمل.رباب!استمالةفيهـقتهاصر!والىعملهاإهمالالىذلكلهايبلغوقد

الأسطورةسالغاية:لقولأننستطيع،حدألعدألىالأمورنبئطأنأردلاوالى

ضكلفي،صورتهالرسلوأنأنفسنافيلحملهااليمنكبرىمسألةنتاولأن

يك!لمحيث،الآلهةرمن،الرمنيحبقزمنفي،حقيقيغيرعالىالى،قصة

إلىوضعسنقلهابعدولك!،قصشاهيالآلهةعنالقصةهذه.وحودمنللإلسان

.يقلدهأنالإلانعلىيحصنموذجافتمح،حديدوضع

كيصأوالجنشير؟لينالتجادبيصيما،المثالسبيلعلىالإن!اد،يتساءل

والإلاهاتالآلهةكان،الزمنعنحارجأ،عالمأفيتصؤر.ايخص!علىيحصل

أرضناتكون،خصبينكالواوان.ويلدولىويتزاوجودبمضأبعضهميهيحتود

بذفلا،لوجودناخيالينقلسوىليسواالآلهةهؤلاءأنبما،أيضأخصمةومواشينا

والاقتراد.التزأوجعلىإكراههمألىتهدففالرت!.الإخصابعلىإكراههممن

كالىبل،القصوفمننرعأتكىلمالك!عاليةالمار!فيأوبابلفيالمقدسةبالبغايا

.الارضخصبعلىتعثدينيةرتة

الأولى.الريةتمكيرالها،الحذتةغايةفيهيالأسطرريةالقصمىهذهفكل

الحاص،تفكيرهعنللتبيرالمنهجهذاتبنئقدالمقدسالكتابيكودأنعحصفلا

وجعلمصؤرةروايةاثحدإنهلرعةنقولألىيمكننا.عمقأتحويلأحؤلهقدولكنه

نفسانية.روايةمنها

يبدو...وتاعبهماأفرأحهمامعزوتجينحياةلاتعرضلفسانيةروايةلأحد

لادهى.الواقعفيلقيضهاولكمها،ماحذالىالمصؤرةالروايةلثهأنهاوهلةلأول

لألها،اليوميةحياتاالىبالحكستعيدنابل،الأحلامعالمالىالهر!علىتحملا
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التفكيرعلىتحملناوهي.مختلفينأزواجمنالكات!استقاهاملاحظةألفمنمؤئفة

زمامها.تفموعلىحياتنافي

رواياتفىستماولا،الكبرىالأصاطرهدهبنباستلهامه،المقدسفالكتاب

نأو-سيدتاريخنافييتدخلواحدبإلهلايمالهوفقاديهاالتفكيريعيد،العالمخلق

حزا.الانسانيكون

فؤرفىلاهوتىفكر

أهقها:إليك.رموزهافكمنبذلاضؤرجهارالرؤىتستعمل

الالوان

.والطهارةالصر-الابيض

الثهداء.ودموالعنفالقتل=الاحمر

والكفر.الموت-الاسرد

الرموز

والكمالالكاملالرقم-بعة

.الكمالعدم=واحد(ناقص)سبعةشة

.والأضطهادالمحنةورمىوالحذابالكمالعدم-سعة()نصصونصفثلالة

زمناوذ-32تتغير.لاالرصريةقيمتهاولكن،محتلفةدأثل32تظهرفقد،إنتبه

تلائةصمصاهايحتلفلاونصضشينثلاثاو(أ+2+1)أيرمنونصفوزمنان

يومأ!0126اوشهرأ42اوونصفايام

ص!،الائيالاسباط)ببباعرائيل-ضمراثنا

الاربع()الجهاتالعالم-أربعة

تحصى.لاكمة=أف!

أخرىضؤر

القدرة-الؤن

فىمتقذطلش7دأفيؤ"اثيخ":الشيخوخةالاالابدية-الالضا!ر

.للالد(شاببل،الس!ن

الكهنوتيةالمرتةمممايدلماكتيرأ-السابغافوب

الملكسلطة-الذهبزتار
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شرارلاا-لتيوسا

لشعب.ا-فلحراا
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الشيةالترجمة

القديم.للعهدالاولىاليونانيةايرحمةعلى"الجينية"اسمئطلق

عهده-سقىيونانيمؤففهوأأيىستيإرسالةفيوردتأسطورة3الاهذامصدر

يومأ72مدةمفردينعملوايهوديأعالمأ72انئقال.:م.قالانيالقرنأواخرالى

كانتالرجمةتلكأنذلكمنالمراد!تفاصيلهاجمعفىواحدةترجمةفوضعوا

الله.منبالهاموثمتعجائبية

ترجصينيدعن،015والسنة025السنةبينتمتالرحمةهذهفإنالواقعأما

مختلفين.

النصأنوكما.العبريةتفهمتحدولماليونانيةتتكفمالاسكندريةجماعةكمانت

الىمصرفيالنصهذاترجمفكذلك،الآراميةالىفلسطينفيئترجمكانالعبري

ثماأكثرتكييفهيماوكثيرأليترجيأأصلأالترجصةلهذهانالارجحومن.اليونانية

أعلن:مشهررثلهاك.حاليةلجعلهاالمقدسةللكتبجديدةقراءةألها.ترجمةهي

"تحبل:السبعينيةلترحمت،1(7/4ش)1"يممانوئيلوتلدتجلالفتئةالمرأة"إلى:أشعيا

1/23(.)تىمريمعلىالمىهذاتطبيقعلىالمشجينحملماوهذا،العذراء"

الاهصية.منكبيرجانبعلىالترحمةهذه

للتحبيرلغةفكونتاليولاليللفكراليهوديالإيمانأقلمةعلىساعدتأؤلأإنها

منكبيربعددصبغتهاولكنها،المثتركةاليونانيةاللعةاستحدتبأنهاذلك.عه

اللغة.هذهاستعمالمنالجديدالعهدأكثروقد.العبريةعىالمأخوذةالتراكيب

تبئواماوكثيرأكتهالائحةتبثوافهم"،المقدسالمسيجين"كتا!أصجت

شاعالذيالتعبيرالىمفدتحاممةحلقةفكانت.المقدسةللكتبتفسيرهاطريقة

المشحية.في

الجحولةوالاسفاراثايةالقانونيةالاسفار

فيماالبروتستانتيالمقدسواليها!الكاثوليكيالمقدسالكتا!بينصئلالفرق

يسئيهاأيفار8أو7الكاثوليكيالمقدسالكتابفمي.القديمبالحهديتحفق

منحولة.البروتشانتويسئيها،ثالةقانونيةالكائوليك
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.إيمانكقاعدةبهاعئرفإنقانونيأيكونفالكتاب،اقاعدة،قانونكلمةتحني

.إيمانكقاعدةبهاالمعتزفالكتبمجموعةهوالمقدسةالكتبوقانرن

قانوتيهنيهناكولكن.الفديمبالمهديتحفقفيمااليهودائبعراقدالميحيينان

إلأفلسطينيعترهـرلالتولم.،م.ب.9السنةخوالىففى.ؤضحاقدمخنلقين

ؤضعتأخرىبكتبيمترفونالاسكندريةيهودكانبينحا،بالعبريةالمكتوبةبالكتب

باليونانية.صروفةكانتاو

يهردقانونتبثواباليونانيةالمقدسالكتابيطالحونكانواالذينوالميحيون

فياللاتييةالىالمقدسالكتابترجمالذي،هرويممىالقديسلكن،الاسكندرية

.العبريالقانونألىيميلكان،الخاصالقرنأوائل

ميلأأشذالبروتانتكان،عثمرالسادسالقرنفيتمالذيالاصلاحأثناءوفي

اليها!ذبلفىعليهاالمتنارعالكتبيطبعونفكانرا.هيرونيمسالقديسائباعالى

."محولة"وئصمونهاعشحالتايحالقرنفيمنهاختفت)وقدالمفدس

كائرظقمةالكتبهذهبأنالكانرليلخاعترت،التريدنينيالمجمعوفي

.ئانية(مرتبةفيالقانودفيأدحلتأنها)أي"ثانية"قانونيةسضوهاولكنهم،ا!تب

وباروكسيرأخوابنوالحكمةوالمكابيينوطوبيايهوديتأسفارهيالكتبهذه

.دانيالوسفراصتيرسفرفياليولانيةوالمقاطعارمياورصالة

الجديدالعهدلفهمضروريالقدبمالعهد

الىلظرةبإلقاءالكتبمنكتابقراءةالاناني!شهلأندائمأالمفيدمن

عنإجماليةدكرةمطالعتهمنفورأنتخلص،ئتقنأالفهرسهذاكانوان.الفهرس

الفصرلعناهـينمىعوانكلأنالواصعصتيبقى.الكتابيتناولهااقياداضيع

.المنابالفصلقراغةبحدايحاءالاشذ!كون

القديمالعهدفهرل!الجديدالعهد

منلانهامروحةعيركثيرةألفاظالجديدالعهدفي.المقدساليهابضأنهذا

ضئمأوارصليا!سأو!روزكلماتأمانائذكرحين.المعاعرينثقاتألفارو

وأإ(رصلنبأف)يوصفكرسئوبيرمؤئثغقماسمنجيرالياتوحيف!ثهاافي

وعناحنماعيإطارعننعفرولانهاثقافننامنجزءالكلماتهذهلان،الهواءش!ق

طويل.تاريخ

حزءأسىنتلاميذهأويسوعاصتعملهاالتيالكلماتمنفالكثيروكألك
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جوهرأنوالحال.بهيوحيأنهيبدومابغيريوحيوهوالزمانذلكفيالدييةالثقافة

فهماك(.القديم)العهدالمقدسالكتا!علىشيءكلقلقائمأكانالنقافةهذه

والعبدالانسانوالىاللهوابنداودوابرمشحأو)شيحيسوععلىئطلقألقاب

تبدو...والسمةوالماءوصهيونوالزواجكالكرمةكتيرةوعبارات.(..والنبيئالمتأتم

اسرائل.تاريحفيطويلااختمربمضمونمليئة"فصولعاوير9ألها

علىبالاحرىيدورالكلامانوالحال،مادقيطابعله"دهرس"علىالكلاملكن

الرموز.منعالم

الرموزعالم

الرمور.تشخدمالتيالعلاقةولغة،بمعلوماتتأتيالتيالعلملغة:لغتانهناك

التعبير.مىالطريقتينهاتيروضع،مبظمثلبواسطة،ونحذدينعذ

فلكلصة.والاعلامالعلملحةأستخدمت،شحاع"الرحل"هدا:لطفلقلثان

الكلمةهذه.الرجلهداالىأنسبهوأنا،المعجمفىمحدددقيقمعنى!شجاع"

،أصد"الرجل"هذا:قلثوان.لهصرفتيئفيلالكنها،عنهمعرو!هوماتلخص

الغة...أيخابألهوانحيوالىالرحلهذاالىالطفليتصؤرفلا.رمزيةلعةاستخدم

قديكولىأدقرط...الاصدصورةإيىبهتوحيماكلاليهينصلكنه،(الإعلام

وماالربزيةاللغةفملهومااليدلمىهناللمسانا!النيجيأسدهغيرأسدأرأى

بالنسبةإلالهامعنىلاولكن،عليهئطبهقالذيالامرمعرفةتغنىإنها.حدودهاهي

راأولأفعليئ،الاسدهومايعرفلاالطفلكانالى.واحداختارلهمأضخاصالى

هوعشاكافياختمارعندهصارومتى.السيناوالىالحيواناتحديقةالىلهأذهص

رمريأ.استحمالأالكلمةأستحملانأستطيععدئذ،الاسد

الرموزمنعالم،القديمالعهد

.المقدسالكتا!لقراءةعمليتيرنتيجتيرقلاهتمالستخلمن

نصهلشساءلانبذلاالجديد،العهداوالقديمالحهدمنكلمةنقرأعدما

.ذاكاديوحىكادعماتساءلانبذفلا،رمزامامكنافإن.رمزأمامأمإعلامأمالم

وقوقيدقيقمعفى"الله"ابىلعبارة:مثلأإليك.الخاطئةالتفاشرلاعظملعزصنالهالا

لظرهفيتوحىلماالانسان"ابنعبارةانحينلىالمماصر،المحيحىنظرفىجدأ

"الن،اسرائيلنظرفى،تعادلكانت"الله"اسعبارةاننعر!انناوالحال.بالضعف

فيتوحىفكانتالاناد!"ابنعارةأما.أرضبئولكنه،هامألقأادأفكانت.داود"
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سيوليهاوالتى،دانياليفرفىذكرهاالواردالسصاويةالخمةتلكالاحوالبعض

أقوىالاحيراللقبهدافكان.محفأإلهيأشيئأأي،الازمنةنهايةفىالدينونةالقه

"!الله"ا!نلقبمنبكثير

منأمكنماتدز،نقاومألىعليسايجب،القديمالعهدلقرأعندما:أخرىنتيجة

الفصلندرساتاقب:بمثلمعزرأشرحأإليك!فيهيسوعرؤيةالىميلنا،الوقت

،"يسوع"هذا:الانسالى""ابنكلمةنقرأونحن،قلنافإن.داليالمفرمنالسابع

غيرممىحاملةأليالمعنىسخاليةرقعةالمسيحعلىوضفابأناكتفياقدنكرن

.النيجي(أسدهإلايعر!لاالديالطفلالىبالسة"أسد")كرقعةالصحيحالمعى

.الانساد""ابنعبارةمعفىعندانيالسفرلمحيونبحثيسوعأولأننسىانلنابذفلا

مجدالىأدحلواالذينالمؤمينمح!وعةتمئلوأنهاحماعةصورةأمامبأنناثعرناوقى

تقنيوعدئد،يسرعالىنسبهاأداستطصا،الححياتهمعلىفضلوهلانهمالله

الجديد.العهدلفهمالقديمالعهدصعىفلا.وافرأاكاءللسيحمعرفتنا



أل!فا!!رولم

سلاسلأربعالىئقسممجموعة45علىالمقدسالكتابمنالقسمهدايحتوي

كبرى:

اضوراةاأوالثريعةأع!فار

التاريخأضار

الانبياءأضار

الحكصةأسفار

القانوليةالاصفاريقلرنلالانهم،قليلأيحتلفحابوالروتستانتاليهودعند

ملقمة(.بأنهالاحقوقتفيالكنيةاعردتالتي)الامفارالثانية



لشترلقةازشفآا

أو

لمحؤزاةا



اللثلويمةأسفا،إل!ظمص

والقرنعترالثامنالقرنبينالفاصلةالرميةالحقبةفيالثريعةكتبتبحث

موسى.ونتاطالآباءبسيرةتحتصوالروايات.م.قعثرالثاني

أسفار:خمةالىئقموهي

التكوك

الحروخ

الاحبار

العدد

الاشتراعتثنية

.اخمسة""الاسمارالخصىالمجموعاتهذهوتسثى

والخروح،التكوينيمفزيفىصئماولا-الاسفارهذهفيئروىالذيوالاريخ

تاريحأئعذولا(شعبهيحلص)اللهتحليماستخلاصيالىيهدف،ديخيثاريخهو

لالطالغأحيالأتئسم،شعبيةروأيةبمظهربالاحرىيظهرفهو.الثانيةبالمرتةإلاولائقا

ا!مى.

دمجهاوثائقأربع،الاسفارهذهأصلفي،بأنعادةيفم،الادبيةالناحيةمن

والتاسع(العاشر)القرناليهوي:وهى.،م.قالرابعالقرنحرالىفىالمحزريناحد

)القرنوالكهنوتيالابع()القردالنانر!والاضاسا!اسن)القرنوالايلوهي

.(الخاص

أسفاريسضرنهاولذلك،التثريعيالفىهوالتالةالمفحاتفيال!ائدالفنإن

جريةعنتكشفوالعاداتوالاحكامالوصاياعلىالمحتويةوالمجموعات.الريعة

الدائم.مولىتأثيروعن،الاجيالمزعلىاسرائيلثي



شضالثئح!كف

الآخرعنالواحدالاحتلا!كليحتلفادقسمادالتكوينفي

.الخلاصتاريخالىعاممدخل.ا

.الآباءسيرة2.
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1(.ا-ا)تكالخلاصتاريخالىعاممدخلا.
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ابراهم.دعرة،اليهودينظرفي،التفكيرهداتزر.البشريالوضعفيتفكيرهو

المسيح.فداءالىمدخلأ،المسيحينظرلى،يشكلوهر

مراحل:ئلاثعلىالتفكيرهذايتثم

.والانسانالعالمحالق،اللهفيتحليم

.الوجوديالاسالىوضعفيتأمل

ونتائجها.الحطيئة

والان!انالعالمخالق،اللةفيتعيمآ(

التعليم،يمارسوكان،(السادسالقرن)أواخرباللالىالهودالكهنةأحدلمجلى

ا!الم،اخلقتمكيص،ضكولا،يجهلكان.الخلأقاللهعملطريقتهعلىفروى

السابع.فيواستراحأيامستةعملفالفه:طقسيأيبوعصصنلجزأه

يئخذ.العالمثأةدىطقسيلاهوتيتعليمأماملل،عل!ىتاريخأمامإذأفلسا

الدييةالتقالبدبمصيشخدمأو،القدماءالسامئيرعدالكرنعلمإطارالتعليمهذا

إلهوأن،والانانالماذيالعالمصنعالذيهرالواحداللهانميين،القديمةالبابلية

أيضأ.الخالقالإلهداياليهوالخلصاسرائيل

بعصالكاتبييرزالجكمي)1(،بالطابعالمتمة،المزدوحةالروايةهذهوفي

الاصاصية:الافكار

لنهالإنسادحضوع-

العيم.ديالجكحئالفنئستحمل)1(
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الخالقةاللهقدرةفياشتراكه-

الخلق.ضعيدعلىوشريكتهالرجلنظيرة،المرأةطبيمة-

صتلاجظ:

فيورد.كلمتههويعملفالذي:لثه)3(كلمنمجزدالحالقاللهعصلأن

"كل:بولسالقدي!وكتص.ا/3()يوشيء"كلكان)بالكلمة("به:يوحناإنجيل

1/16(.)قولوله"بهخلقشيء

هدافيالعلملن!يقولهمايرالقلاالروايةهذهفيالمتعافالكائاتظهورأن

علية.لعذهاألأيجبالة""الايامأتاءدياهتكزرةالإلهيةفالتدخلات.الميدان

الحيوالية،مىحديثأخرجكائنابمفهرلا،الصفحةهذهفي،يظهرالانسادأن

يأ،الثهكليثهنهاكائنبمظهربل،الاولينالاسالمتحخراتعليميصوركما

الانانهوفالمقصود.الشيرألرفاصتغرقسالقوجودفىاكتالهتمانانبمظهر

4(.وا/ا-2)تكعامبرجه

العالمخلقا.

والأرضالشضواقياللةخققالتذء2افي

طلامالغمرؤجهوعلى،خاييةية.خاليالأرضىوكا!ب

حر"-.الجياه)3(وجهعلى!يرفاللهوروح

نور.فكان،نور""لتكن:اللهوقاذ3

خشن.النوزأناللهورأى

والطلامالئويىتيناللةوفضل

ت!لا.سما،والظلام،نهارأالنوراللهوسمى

الله.ع!الكلامميبشرثةطريقة)2(

الغذم.يتصزرواأنالاقدمبنعلىصحبأكاد:الاصليةالمادةتكزدوالارضالجاه)3(
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.أؤل)4(توم:ضباحوكانضساءوكان

الجياهؤشطفيتجقد"لتكن:اللهوقاذ6

.وجمياه"جميا؟بينفاجملأولتكن

كذلك.فكان

اتجقد)5(اللةوضغ

اتجقدقوقالتيوالجيا؟اتجقدتختالتيالجيا؟تينوقضل

شماء.اتجقذاللةوشفى

ئالب.تولم:ضباحوكانتساءوكان

واجدتكالبفيالئتماء-تختالتيالجياة"يتتخفع:اللهوقاذ

.التتس"ؤلتطقر

كذلك.فكان

بحارأ.شضاهالمما؟وتخثعأرضأالتتسنالله.اوشفى

خشن.ذلكأناللهورأى

بزرأيخيرفيعشبأ:تباتأالأرض!"يتئبت:اللهوقاذاا

."الأرضعلىفيهيززه،صنعهيخشبتقرأئخيربخشثمرأوشخرأ

كذلك.فكان

صحنمهيخشببزرأئخيربخغشبأ:تباتأالأرضنافأخزتج!2

صنمه.يخشبفيهيزرهتمرأيخيرجوشخرأ

كالمور.،أيحاليةحقيقة،الاقدمينلطرفى،الطلامكاد)4(

الارضرلأد،وتزدوثلحمطرخزاناتمرقهاكادثابتةقئةالحلدلأديحتقدودكانرا)5(

التحتالية.والمياهالعوقاليةالماهاسمهاومن.الماءعلىتقومزقاقكفطرة
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خشن.ذلذأناللةورأى

.ثايث)6(توئم:ضباحوكانتساغاوكان

والثيلالثهايىتينلتفضلالتئماءتجقدفيتيرات"لتكن:اللهوقاذ14

والشنينوالائايميلضوايييمغلاماتوتكون

."الأرضعلىيتضيءصالشماءتجقدفيتصراتاوتكون5

كذلك.فكان

الغطضين:التيهزينناللهققحتغ16

الفيللجكيمالأصغزوالتيهزالتهارلجكيمالأكتزالتيهز

والكوايهت

الأرضعلىيئضيءصالشماءصتجقدفيالنةاوتجغقها7

.والطلامالئوليتينوتفيئوالفيلالئهايىعلىاتختم8

خضن.ذلكأناللهورأى

رايع.توئم:ضباحوكانتساغاوكان9

خئةأنفيىذواتينغخاالجياة"يتجخ:اللهوقاذ2

.الشماء"تجقدؤجيماعلىالأرضيقونتطزطيورولتكن

الجظامالح!تاناللةفخقق21

خئةتف!يذيكلينئتخزفيوكل

أضنا!هيخحتبالجياةيهغخت

أضنايخه.بخشبتجناحذيطائروكل

اقريير.التظيمبعد)6(
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خشن.ذلكأناللةورأى

البحارفيالم!اةوآئلإيوآكئري"إئمي:قائلأاللةوبازكها22

."الأرضعلىالالوزؤثتكئر

خاجم!ر.توم:ضباحوكانضساءوكان2

أضنايخها:بخشبخئة.أنف!يذواتالأرضن"يئخيرح:اللهوقال"2

.أضنايها"يخشمبأرفيوؤحويقدائةوحيوانابتهائتم

كذلك.فكان

أضنايخهايخشبالأرضيىوحوشناللهفضتغ!2

أضنا!هايخشبوالتهائتم

أضنايخها.يخشبالأرضيعلىتدثالتىالحتواناتوتجميغ

خشن.ذلكأناللهورأى

كمثايناضوزتناعلىالإنسان"يتصتع:اللهوقاذ26

ال!ئماءوطيوليالتحرأشضافيعلىؤلئتشتط

الأرضوخويقوتجميعوالتهايميم

."الأرضعلىتدبالتيالحتواناتوجميع

ضوزيهعلىالإنساناللةقختق27

خلقهم.وأثثىذكرأ،خققهضوزة-الئيماعلى

تهم)7(.وقاذاللةوبازكهئم28

وأخضعوهاالأرضنوآثلأواوآكئروا"إثموا

الالي.والمصلالمقهدالبنفابىن.المحلوقالحالمليواحدعصلوالرحللل!رأة)7(
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الشما؟وطيويىالتحرأشمافيعلىؤتشفطوا

."الأرضعلىتلإبختوالبؤكل

غشبكلأعطئكمقد"ها:اللهوقاذ2

كلهاالأرضيىؤج!علىبزرأيخير!

طعامأ.كمتكونبزرأئخيربخثقزفيهشخروكل

الشماءطيوليوتجميعالأرفيوخوشولحميع03

تفخثةفيهئماالأرضيعلىيدتماوتجميع

ماكلأ".أخضزغشبكلأعطط

كذلك.فكان

جذا.خشنهوفإذاضتغهماتجميغاللهورأى3

.سابسيوثم:ضباحوكانتساخوكان

اللةوآنتهى02فؤاتها)8(وتجميغوا!رضنالشضواثأكمقتاوهكذا2

كلمنالئايعالتويمفيوآستراخ،غمقهالذيغمل!ينالثتايعالتويمفي

آستراخفيهلأئه،وقدشهالئايغالتوتماللةوبازك03!قه)!(الذيغضيه

خايقأ.غمقهالذيغضيهكلين

الوجوديالانانوضعفيلأئلب(

.قالاسعالقرنمنكاتوضعهحا.تنفصملاوحدةالتاليانالفصلانيكون

تأفلهزبدة،شاعرأبصفته،لنايرويوهو.)359(بقيلالانشقاقبعدعاش.،م

الكواكص.حب!قهيهاالمقصودةالقواتادضك!)8(

يسزيحألىالىمضلقداعدلكوفي،الالعالومىاسراحقداللهيكونأنالمؤوض)9(

.1(0/21ص)راحعالتيومأيضأائبىالاص
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علىتمزدفلانه،سعيدأيكنلموان،سعيدأليهونالال!انخلق.الثريالوضعلي

.القدمندالله

،والمرأةالرجلالكاتبيرينا،الانطلاقنقطةفي.مرحلتينعلىالتأضلهذايتغ

بألفةفيهايئعانسعادةواحةديموضوغين،اللهخلائقسخليقتنمجزدوهحا

لته.الطاعة:واحدشرطسوىعليهمائفرضلم.الله

فالعصيان:الكاذببالاستقلالالتوفموستئها،المأصاةتقع،الثانيةالمرحلةودي

يحصلاناليومبحديستيملنالانسادلكن.عمليةمعرفةالشزصرفةمحهيجلب

متناوله.فىتبدوكانتالتيالسعادةتلكعلىبحفسه

غيرمستقلديسييطر،المرأةنلفإلىرحاء:بصيصدفاك،ذلكومع

عليها.تعفبالذيالثرذلكع!محذد،

تستهويناالثراءمنشاعرتعليمبل،الاساتذةمنأستادتعليمالتحليمهذايعدلم

البزاقة:بصورهاالخصيبةمحئلته

ينحتتماثيلطنعإلىهوبل،الانسادتخلقاليهياللهكلمةهناتعدلم-

حورته.فيالديالتض!دلكمنشيئأفيهويحعلالارضترا!منصجرأتمثالأ

لكن.م!رةوأشجارنهرليهبمتان:محهوسمكادفيالانسانيوضع-

والشر.ايخرمعرفةوشحرة،الجاةضجرة:رمزيأاسماتحملانمنهاشجرتين

الرحل.أضلاعإحدىمنالمرأةتخزخ-

تتكفم.الحثةفيجعل،الامورخوارقروايتهفيالكافئدخل-

تحليم:الىالتأملهذايؤذي

.حبةكلأصلفياللهان-

الجاةأساشي)-ثزهووماخيرهوماعلىالاسانياطلاعاللهيحتفظ-

الله.صتاملاشقلالالانانيتمغفلنالاخلاية(

سبيلليالخلاصيتدبيرهعرقلةتحاولشريرةقدرة،اللهعنخارحا،هناك-

.الاسان

حيساشه.فياللهيرفصأنلامكانهولذلك،كاملةغيرحريةالان!ادحرتة-

مستورأوعدأالمسيحيالتقليدرأىالثرير،منالمرأةسسللانتقامالإنباءفي-

لالمشيح.
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التاسعانقرنفيسائدأكانالذيالاجتماعيالوضعتأثيرالىالاشباهمنبذلا-

خضوعهاعلىتدلالرجلأضلاعاحدىسالمرأةتكوينصررةبألىذلك.:م.ق

.(المساواةقدمعلىكلاهماحيثأ،تكبروايةهذا)قارنلهالايماسي

للسعادةالأعلىايخال20

الأرضيىفيتكنلم5،والضقواتالأرضقالإلة1(الزث)0ضتغ"توتم2

تكنلمالإلةالزلثلأن،تتتقدالحفرليغشحثتكنولم،الحقولثميغ

وكان6.الأرضيتحزتإنسانفيهاتكنوتثم،الأرضعلىأمطزقد

ئرابأالإنسانالإلةالزثوتجتل7.ؤجههاكلقتئ!قيشيلجمنهاتصغذ

.خثة)11(تفسأالإنسانفصاز،خياةتشضةصأنمهفيوتقغالأرضين

الذيالإنسانفناكوتجغلشزقأغذلبفيتجثةالإلةالزثوغزكت

وطيت!ختتة-المنطرشمخزةكلالأرضيىينالإلةالزبوأنتت9.تجتقه

وكان001والثزالخيرقعيرقةصوشخزةصالجئةؤشطفيءالحياةوشخزةصالأكل

أرتغةفتصيزتتشثثفناكوينالجئةفتشقيغذلبينخزبختهر

...فروع

ويحزشها.لتفتخهاغذنتجثةفيوتجغقهالإن!انالإلةالزثوأخذ5

هاوس،الروايةهذهأصل!ىالتىالوثيقةمي(الحريالاصلفي)تهيرهرتااللهيستى1()0

."الهويةالميد()أو"الوثفةاسم

40.1/03راحع::والحيوالاتالشرعلىويوزعها،كلهاالحياةسةيميكالله)11(
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كل،صالجنةأشجايىتجحيع)اين:قائلأالإنسانالإلةالزباوأتز6

ينهاتأكلتوتمفإئذ،ينهاتأكلفلاوالشزالخيرشخزة"ضعيرقة-اوأئا

توتأ".تموث

فلأصتغن،ؤحذهالإنسانيكونأنيحشن"لا:الإلهالزثاوتال

الحقولختواناتتجميغالأرفيينالإلةالزباوتجتل!.ئنايبه"غونأله

مافكل.ئشضيها)12(ماذايترىالإنسانبهاوأتى،الئتماءطيوليوتجميغ

علىأشماغالإنسانفآطقق03.آسفخية.فهؤتف!يمنالإنسانسفاه

فقمالإنسانوأئا.!لحفولؤحوسوتجمتيالشماء-وطيويىالبهاثيمتجميع

الإنسافيعلىغميقأشباتأالإلهالزبفأوقغ021ئناي!ئهغونأيتفيطيجذ

الإلهالزثوتنى022بقخم)13(ضكاتهاوشذأضلاجمهإخدىفأخذ.فنام

.الإنح!انيهافأتى،آمزأةالإنسالبينأخذهااثتيالضفغ

:الإنسانفقال23

لحمي.ينليلحثمجمظاميينغطئمهيصالمزة"هذ؟

أيخذت"آميربئينلأشنهاآمزأةئشمىهذه

آمزأتهوتلزلموأئهأباهالزجلتتركويذلك24

واجدأ)14(.تجشدأفتصيرالب

إطلاقعلىفالقدرة،طميحتهصميمعىالكائىا!ميحئر،الاميئالإلالىنطرفي)12(

اكطئات.لحسعاللهممرمةفىماركةهيالحيواناتجمععلىأصماء

أصلها.فيلهمرتبطةلكنها،الالثويةالرحللظيرةالمرأة)13(

.91/4-6()تىالزواجانحلالعدمجحل!ح!،الآيةلهدهالميحصدكر1()4
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تخخلان)15(لاوفما،وآمزأئهالإنسان،كرياتبهنييهلافماوكانا25

الحطيئة30

الزبصتغهاالتيالحفوليختواناتتجميعأحتلالحئة"اوكانط3

أشجايىتجميعينتأكلالا:اللهقال"أيقينأ:يفقرأةآتفقا.)16(الإله

ثقزوأئا3،ناكلالجئةأشجايىثقر"من:"يلخئةالمرأةفقاتط2؟"الجنة

كيلاتمشاهولاينهتأكلالا:اللهفقاذ،الجئةؤشطفيالتىالمخخزة-

تويمنيأكمماعايسثمنارتة5،تموتانلا"توتأ:الحئة"يلمرأة"نقالتب.تموتا!

وزأب06والتئمز"الخيزتعيرفالبكآيقةوتصيرالبأعئئكماتنقتغينهتاكلال!

للئغقل.ضئتةالثئخزة!وأنيلغيونوشتغة!يلأكلطيتةدالثثخزةصأن"المرأة

فأكل.ضغهاالذيزوتجهاأيضأوآغطتوأكقتثضيرهاجمنفأخذت

وضتعاالثينؤزقيينقخاطا.غريانانأئهمافغزفاأعئئهمافآنقتخت

جمنذالجئةصفيتتمشىوهوالإلهالزبخطىؤفغفشمعا08مآفيرينهتفقا

أشجايىتينفيماالإليماالزبؤج!ينوآمزأئهفآختبأصالإنسان،الثهارشمييم

"إني:.قالا؟"أنت"أين:لهوقاذالإنسانالإلةالزثفنادى09الجنة

قال:11.فآختتأث"غزيانلأنيفجفثالجئةفيخطاكؤقغضط

تأكلألأأضرئكالسخزة-التيينأكلتهل؟غزيانأنكأعتضكأقتن

ينأعطنيهيمعيتجغفتهاالتي"المرأة":الإنسانفقاذ12ينها؟"

.3/7()تكالحطيئةلسصييفقل!وهر،الداخليالاترانعلامة)15(

والميدالحكمةسمران.الالارفىتحعلاليالرلقرىحارحيالحكاسهيالحية)16(

الظاد.هوشحصيأكائأميهرأياالميحي
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فقاتط؟"قغلت"ماذا:يلمرأةالإلةالزثافقاذ03فأكلث"ال!ئخرة-

.فأكلث""الحتة"أغؤتني:المرأة

هذاضتدتي"لأئلث":يلخئةالإلةالزبافقال4

الحقل.ؤحوكبوتجميعالتهائمتجميعتيهنيينضفعونةلىفأنت

.خياتلث)17(أئايمطواذتأكل!وئرابأتسئكينتطلبعلى

وتشيهاتشيلثوتينالمرأةوتينتيتلثغداوةوأجغل5

غقته".ئصيبينوأنترأشلثتسخقففؤ

تكثيرأ.خضيلثمشقاتلأكئزن:يلمرأةوقاذ

.يسوذفي"وفؤأشوافلثتنقاذزلمجيلثييلىالتينتيدينفيالمشفة-

:لإدمذوقا71

آمزأيكيضوتشمعت"لاتذ

جمنهاتأكلألأأترئكالتيالشخرةصينفأكلت

يشتبكفقفعوتة!الأرضن

خياتكأتايمطولينهاتأكلتمشفة-

الحفول.غشتوتأكل،لك-"ش.خشكأ!ت18 !شووسوكا

خبزأتأكلتجبييكيغزقي1

الأرضإلىتعوذحئى

تعود")18(.الترالبوإلىئرالبلأئكأيخذتفمنها

.تثيرهوللحوهـالديالحيةلهيئةشعىتمشر)17(

الرية.الطبةلحلمحاصحةعير،دينيةعقولةكإلىالموتالىهائنطر)18(
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وضتغ021خيئ)91(كلأئملأثهاخؤاءصآمزأتهالإنسانوسمى02

الإله:الزثوقال022وألتشهماجلدينأقممةوآمزأيهلاذتمالألةالزب

الآنتمذنفلا.والشزهالخيزفتعيرفث،يئاكواجدصازقدالإنسانإفؤذا

فأخزتجه023للأتد)02(فتخياويأكلأيضأ-الحياة-شخرةينفيأخذتذه

قطزذ42.منهاأيخذالتيالأرضقيتحزتغذلبتجئة-ينالإلةالرب

لجراسةمتقلبشئفبوشعقةص21(الكروبين)تجئة-غذنشرقئوأقاتمالإنسان

.الحياةشخزةصطريتي

البشريةتاريخفيالخطةتائجبم

ألىكيفالآنفيبين،الشريةالمجموعةالىالفرديالاسسانمنالكاتبينتقل

البثرية.شقاءجلبتالخطئة

ثلاثةمنهايحتار،القدمفيعريقةشعبيةتقاليدباشعمالهالعحللهذايقوم

مأسوية:صورثلاتأيصأهىأحداث

قايير.يدع!هابيلمفتل

.دوحوسفيةالطوفان

بابل.برخ

وهابيلقاين4.

بينوالحرب،اشديئةغرأئزهعلىال!يطرةعنالعاحزوالانسان،الحالمفيالبغض

.الإنسانجاةفياللهردضلتائجأولهيتلك:الأفقفيالخعوب

يعىأصلمىمتقةأآدم"كلمةأدكما،"الحياة"يفيأصلمىصتتقةإحؤاء،كلة)91(

.أالارعى،

تهكم.عن2(0)

.شري:جهلهاثيرادهىالجاليةالكائاتتلك.المالليالفنصنعررة)21(
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فقاتت:.قاينوؤتذتفخققتآمزأتهخؤاءصالإنساناوغزف)22(4

فكان.هابيلآخاةفؤتذتعاذتئئم.الزث"جمندينزلمجلأآقتتيث"قد

قذتمأنأثايمتعذوكان03الأرضتحزثقاينوكان،غتمراجميئهابيل

أثكايىينشيئأأيضأهابيلوقذتم04يلزتتقدمةالأرفيتقرمنقاين

وتقدقيهقاينوإلى،وتقدمتههابيلإلىالزبقتطز05ذخيهاوينغتصه

غمبت"يتمبميقاينالزبفقال06زأشهوأطزققاينفغضت.ينالرلم

تخينتموإن؟الزأسترقغآقلاأحشنتإنفإثك7؟رأشكأطزقتويتم

نأقغقيلث،أشوافهاتنقاذإقيك؟البابجمنذرابضةالحطئةلمتكونأفلا

كانافقضا08"الحقلإلى"يتخزبخ:أخيهيهابيلقاينوقال.تسوذها")23(

فقتقه.أخيههابيلعلىقاين:تت،الحقلفي

أحايىش.أعتم"لا:قال؟"كأخههابيل"أين:يقاينالزبفقاذ9

إتثيصايىخأخيكبماءصضوتإن؟ضتعت)اماذا:فقال01؟"أنالأخي

لتقتلفاهافتختالتيالأرضيينأنتققفعون"والآن.الأرضين

ثمزها.ئعطكتعوذفلا،الأرضخزثتاوإذا02تدكين؟ماء!أخيك

."الأرضفيتكونشايىدأتائهأ

الطوفان50

أخرىنسيجةهر،أهوائهتأليهالىيملوالدي،الاسمانداخلفىالذيالف!ادان

وجدهاالي،قديمةلكارثةالذكرىوهذه.لالطوفارعاقبهاناللهسبق.للخطئة

عىلزعفلقد:جديدبمدىاسعملها،جلجامى()ملحمةالابليالتقليدفيالكاف

الزوحبة.العلاقاتيعنياككتاليدالمصى"عر!!معل)22(

الشر!رة.عرائرهيقاومأدعبي!الالانألىيحنيقد.وأضحكيرنمق)23(



ايكوينسفر67

الرواية،هذهفي.التوحيدياسرائيلتقيدفيوأدخلهاالثركيطابعهاالرواية

الاخارهما،الاوليللمرةعنهمايعئرالمقدسالكتابمواضيعسهائانموضوعان

أيفأ.الختصبصورةبل،!قطالمحاقببصررةلا،فيهمااللهيظهر:والحهد

"قد:وقالتلث!يتأوشمتهآبنأقؤتذتأخرىتزةآمزأتهآذئمؤغزت25

.قتقه"قاينإنإذ،هابيلتذذآخزتشلألياللةأقاتم

،بناتتهموؤيذ،الأرضؤج!علىتكثرونالتاينآبتذأصاوتأ6

تنتجميعمنيساغتهمفاتخذوا،الئاستنات)"2(اللهتنوإستحشن2

لاضتهيلأتد)25(،الإنسالبفيزوحيتثئث"لا:الزثفقال3آختاروا.

شتة".وجمشرينيئةأئائهفتكونتشر،

تتضؤزهماكلوأنالأرضعلىكئزقدالإنسالبشزأنالزلبورأى5

ضتغأثهعلىالزبفتدتم.تويهطواذشزهوإئماأفكار)26(ينقل!ه

ؤجيماعن7"أضحو:الزثفقال.قليهفيوتأشفتالأرضعلىالانسان

وطيويىوالزخافاتالتهاجميممعالإنسان،خققثالذيالإنسانالأرفي

غيتيفيخظؤةفناذئوحأئا08ضتعئهم"أنيعلىتدمثلآ"ني،افء

.الزث9

:ئوحييرة"وهلإه

الله.ءئوخوساز.جييهتنيفيكايلأبازازخلأئوخكان

أماتمالأرضنوقشذتا01وياقثوحامأسامأ:تنينصثلاثةئوخوؤلذ

إلىلينقزائهمنومةالمرالحرالةهدهنضهفىالكاتادحل.الحرافىالجابرةأعل)24(

الفساد.فيالريةوقتحذأي

الإسالى.ضوت)25(

الافكار.مركزالقلب)26(
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كللأن،فتذتقدهيفإذاالأرضناللةورأى12.غنفأوآمتلأتالله

عقيها.طريقهأفشذقدتضر

آمتلأتفقد،أماميتشركلأتجلحان"قد:يئوحاللةفقال13

شفيتةلكإضتغا04الأرضمعضهيكهمفهاغتذا.يشتبهمغنفأالأرضن

.خايىجوجمندايخلمنيالقايىوآطيهاقسايهنوآجغفهاقطرايئيخشبين

غرضهافيراعأوخضسونطوئهافيراع)27(يئة-تلاث:تصتغهاأكذا5

ينئكمفهفيراعخذوإلىللئتفينةشفقأوتخغل016غفؤهافيراعأوتلاثون

وثاييأشفيئا:طوايقوتصتغهاجاييهافيالشفينةصباقيوآجغل.قوق

وثالثأ\

فيهتجشدذيكللأهيكالأرضعلىجميا؟بطوفالبآبوهاغتذا

تهيك.الأرضيىفيماوكلالسثماء،تخطخياةءين2زوخ

قغل.هكذايه.الئهأتزهماكليخشبئوحفغيئ2

بازارآيتلثفإئي،أهيكوتجميعأنتالشفيتةص"أدخل:يئوخاللهوقاذ71

شثغة،الطاهزة-شئقةالتهائمتجميعينوتأخذ2.الجيلهذافيأمامي

أيفأوتأخذ03وأئثىذكراالطاهزة-آثتير،غيرالتهائيموين،وإنائأذكورأ

ؤجيماعلىخثاتشيهالجفط،وإنائأذكورأ،شئغةالشحاء-تمئغةطيوليمن

تومأأرتعينالأرضيىعلىئمطز،أئامشبغةصتعذ،فإثني04كلهاالأزفي

ئوخفغيئ05ضتعئه"كائننكلالأرضيىؤجيماعنومإح،تيقةوأرتعين

به.الزبأتزهماكليخشب

متر.نصصلحر=الدراع)27(
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.الأرضعلىالطوفالبجمياةكانتشبغة-آئاماوتعذ.

التويمفيالئانيالشثفرفي،ئوحغفريئة-ينالتتة-الشتفي11

وتفئحتالغظيمالغفرغيونتفخرتالتومذلكفي،منهغشزالشابغ

تيتة.وأرتعينتومأأرتعينالأرفيعلىالمطزاوكان02الشماء)28(كوى

":صءص..13

ويا!ثوحاموسامهوالشفيتةئوحذخلتفيمهالتويمدلك!ي

الؤحوكث!وتجميغفم14،ضغفمتنيهيشؤةصوثلاثئوحوآفزأةلم،تئوه

علىتدثالتيالحتواناتوتجميعبأضنامهاالتهائيموتجميعبأضنا!ها

.تجناحذيوكلطائركلمنبأضنامهاالطوليوتجميغيأضنا!هاالأرضيى

لم4!!رصصصا:ص5

.خياةزوعفيهتجشدذيكليناتنافياتنالبنوحإلىال!تفيتة!دخل

تم.عقيه)92الزبوأغقق

وخققتالجياةفكثزت،الأرضعلىتومأأرتعينالطوفانوكان

ينالأركبؤج!على!ئنكلوضيمص023الأرضعننا!مفيتة!فآرتقغت

الأرضينفالجتت،الشماءالذائة"وطيوزوالحتواناثالتهائئمحئىالناييى

ئذةالأرضيعلىالجياةوآرتقذت2".فقطالثتفيتةصفيمغهوتنئوعوتميئ

تومآ.وخمينجمئة

وأقز.الشفيتةفيمعهالتي!التهائيمالؤحوشوتجميغئوحأاللةوذقيص81

وكوىالغفرغيونوآنشذت02المماهقشكتتالأرضيىعلىيىيحأاللة

الماء.ينالمطرلموآحتتناف!ماء

المطر.لئرلاللهيمتحهاواليالحلدمياليالكرى)28(

.كالإلاراللهيحولأنالمضوص)92(
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%االشفينةصنامذةصئوخقتغأنتومأالأرتعينيهاتةصفيوكان6

فيالجياةتجفطأنإلىتتزدذوراخفخزقي،الغرابوأطتق7،ضتغها

ؤجهعنالجياةقفبهليترىجمندهينالحضامةصأطققثئم8.الأرض

لأنالحئفيتةإلىإتيهقزتجغت،ييرخيها!قوطئأالحماقةتخدفقم09الأرض

الىإليهوأدخقهاخذهافةتذهفمذ.كئه!الأرضيىؤجهعلىكاتتالجياة

الئمفيتة.ينصالحمامةفأطتقوعاذأخرأتايملتبغةصأيضأوآنتطز001الئتفيتة

قغيغ.خضراءؤزفة!زيترنيقمهاالم!اء-وفيالحمامة"ؤفتإتيه"فعاذت

أطققئئمأخرأئابمشبغةصأيضأوانتطز013الأرضعننقئتالجياةآنئوح

ثايتة.اتيهترجغفلمالحماتة

،ءص-.ء13

منالاؤليالتويمفي،لوحعمرينيئههوليمتشتة-إخدىديوكان

.الأرضعنالمماةتجفت!أن،الأؤلال!ثهر

تجص.قدالأرضيؤجةفإذاوتطزالئتفيتة-يخطاءصئوحفرقغ

وامزأئكأنت،ال!فيتةجمن16"أخزبخ:قاثلأئرحأاللةافخاطت5

يذكلمنمعكالتيالؤحوشيىاوتجميغ7،معكويشؤة"تنيكوتنوك

معكأخرخهاالأرضعلىيدبدابوكلوالتهائيمالطيوليمنجشد،

تنيهويسؤةكلوآمرأئهوتنوهئوخافخزبخ08وتكثر"وتئمؤالأرضنبهايتجخ

علىيدثماوكلوالاليويىالذائة-والحتواناتالؤحوشيىوتجميغ1،مغه

الئفيتة.ينخزتجتبأضنايخهاالأرضي

وين-الطاهرةالتهائيمتجميعينوأخذيلزثتذتحأئوحوتنى02

الزلتقتتتغ21.المذتحعلىضحزقابفأصغذالطاهزةالطويىتجميع
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بتتبالأرضيتعننإلىأعود"تن:قليهفيالزبوقاذ3()0الزضىرائخةص.

ولن،خداتميهئنذالثئزإلىتنزغالإنسالبقفحثتتصؤزهمالأنالإنسان

ضتدث.كماخيئكلضزدبإلىأعوذ-

والحزوالتزدوالجصادفالززع،الأرضاداتتما

.أبدأ")31(تبطللاوالفيلوالئهاروالشتاء"والضيف!

ومغمغكمغفديلقيثمأنا9"ها:قائلأمغهوتنيهئوحأاللةوخاطت98

والتهائيمالالويىين،ختة-مغكمتفسذيكلاومع.تحلإكمينتشيكم

وتجميعالئتفينةينخزبخماكلأي:تغكمالتيالأرفيوؤحوش

تنقيرضنلاتجشل!ذيفكل،مغكمغفدي"وأقيغ.الأرضختوانات

."الأرضليميصطوفانالتويمتعذتكونولا،الالوفانيميا؟التويمتعذ

وتينوتينكمتئنىجاجمئهأناالذيالغفل!غلامةكل"هذه:اللهاوقاذ2

فيتجغئئهاقؤسياتئك3:يلأتذالأخياليتدىمغكمخئةتفيىذيكل

إذاأئهاوتكون04الأزض!)32(وتينتثنيغفديغلامةصفتكونالغمام

الذيغفدقيذكرث15،الغمامفيالقوينؤطقزتالأرضيىعلىجمث

التويمتعذالجياةتكونفلاتجشلإ،كلفيخ!ةصتف!يىكلوتينوتحتكمتئني

تجشد".ذيكللتهيكطوفانأ

الابية.ايةللرتفيداليهابةالروابة)03(

.الكودلظامأعد)31(

الماء.خقدمنمأخوذةالمظررةوعلاته،لرحمعالحهدمومدا)32(
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بابلبرخ6.

هنا،فتظهرتحود،دتهالخضوعرفصعلىالانالىحملتالتيالكبرياء،ان

بأنهعلمأ،الطوالقديالبرجصورةالكاتبيشعمل.دقهالمساواةفىرغبةبشكل

يشطيعولى."الرية"انشقاقللخطيئةالالةالنتيجةفكات.لابلفيمثلهوحد

المسيح.إلاالمفقودةوحدتهااليهاييدأنأحد

تأأثهموكان2.واحدأوكلامأواجدةئغةكلهاالأرضنأوكاتخب11

وقال03ممناكفأقامواييمئعارأرفيفيشفلأؤتجدواالمتنيرقمنزخلوا

تذذالفينلهئمفكان.خزقأ"وثئحيرقهتينأتضتغ"تعاتوا:لتمضتعضهم

تدينةتناتثن"تعاتوا:وقالوا4.الالينتذلتهمكانوالحمر،الججارة

الأرضيىؤجيماعلىتتقزقلاكيآسمألناوئقئم،الشماءفيزأشهوئزجأ

.كئها"

:الزتوقال06آدمتنوتنافماالئذيننوالبربخالمذينةصيترىالزث!فتزذ

تفغلوته.أخذواماوهذا،ئغة!واجدةولحمييهمواجدشدبفم"فؤذا

فناك:ئتفبلفئتننرذ7.تصتعوهحثىبهقضواغفاتكفونلاوالآن

فناكينالزثققزقهئمئغة!تعض")33(.تعضهمتفقتملاحتي،ئغتهم

بابل،شثيتويذيذ09يناء-المدينةعنفكفوا،كئهاالأرضيىؤجيماعل!

ؤجيماعلىالزثقزقهمفناكوين.كلهاالأرضيىلغةصتلتلممناذالزثلأن

كفها.الأرفي

جيلنابنىقراغة

طفولتنا.علىالئحريطابحهاأضفتالاصليةوالحطيئةالعالمخلقرواياتإن

.واللحاتالثحوبفياحتلال!مىهناكطالكاتيقر)33(
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منكثافإن.منهانحتفظأديحبماذا،الحلوغسنفيونحن،بحقاليومشساءل

تشهرياأنأو،إجماليأرفضأالاولفعلارديكودفقد،العلميةالموادعلىالمدؤبين

نإ،الصفحاتهذهانوالحال.العلميةومعارفاالدييالتعليملينالفصلفكرة

تثيرأددونمنمعارقا،منحرءأتكونأدشأنهامن،وايمانبذكاءطالعناها

عقلفا.احتجاج

العالمخلق

حلق"كيفية"صإفادتاالىتهدفلاالمقدسالكتا!روايةانقلاالىلناسبق

يستطيعمالكلبسيطتحداداإلآالآخربحدالواحدالكائاتظهورفيس.العالم

ألته.عملهوذلككلدأنالاعترا!علىيحملهانشأنهومن،يراهانالأيرائيلى

)النورالفكريةمعاحريهعاداتأوالطراهرلغةالكاتاستخدم،الأحوالمنفيفي

تفسيرهايمكنلاصورأمحئلتهوأتدت.الحامدة(الحتدوقتةالشم!،عنالمحيز

طئة،ئمارأئحرجرمزيةأضحار:وحود،المرأةلتكوي!الرحلصير)امتخدامحريخأ

(.بستانبابعلىملائكةواقامة،حتةوتكلم

حقلهفيألحاثهيواصلألىالحلممعلى،دلككلفيالرسالةمضمولىيى

دالسكالى.آهلأوصارلشيئأضيئأالعالمظهركيفلنايقولوأنانص

الىا!ةبا،أنه،الصفحاتتلكخلالمن،سيكتشصأيانافيالمسيحيلكن

والحيوانالناتفوقانه،أجل.لحالقهحاضعألهأي،الكائناتبسائرشبيه،الله

المسيحييقرأفيم.نفهيصغلملكنه،الخالقةا)تهقدرة!يوبمشمارممظب!له

اللهأعمالسرفيعملألي!العالمخلقأنيفهم،الشكوين!سمرمنالاولافمل

لإلهها.الحيقةخضوعوضعهومابقدر

مرضوعطضاد،ال!!ىالدبيريعارصأدأتانافيالانانيخثىوقد

الارض"املأوا:يحزرهقولهاكمثلأ(.الذزة)تفكيكنفسهاالمادةممادر

واد،الحالقأمرأتم،إمكانياتهحميعيفخرالماديالحالتمالانسانتركفإذاوأخفعوها

ملحدأ.كان

برصالتهالالانيقومفلى،والتاريخالعالمداخلفيعمدأالانساناللهجعللقدء

ويخرها.والتاريخيةالطييةالقوانيركبزالا

لل،كلأ؟والارتقاءبالنثوءالقائلالعلميالاتراضيعارضالمقدسا!تابهل
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الزمنمعهذهفتفحر،الا،لىالبذرةاللهيلقىأنبأمىفلا:بالاحرىيعززهالآنقلما

العالم.ازدهارعلىبمحبةثرفإلهيةعنايةبفضل،إمكانياتهاجمبع

الاصيةالحطئة

ولا،يجباشمثزاز.نظرةالروايةهذهالىاليومينظرونالمحيحيينسكثير

ناأردناان،بل،التقيدية!اغتهابحسبالاصلة!"الخطئهنتصررنحردألا،شك

بالاضافة،الاختصاعىأهلمنبكثيرن!عينأنعياوجب،دقعأتحديدأنحذدها

الانسانبعلموالاختصاصيالمتحخراتبعلمكالاحتصاصي،الكتابيالمفشرالى

ويخرهم.والعيسوف

اليهابي:ايف!يرإلأتستهدفلاالتاليةوالملاحظات

دااذ،حرفيأتأويلأالفقرةهذهنأرلأنلائجيزلاالاولىالروايةهذهفنان-

الرسالة.يتقلوسيلةسرىليستالصور

احدىي!تهدتولا،عامبوجهللتجربةتحليلالروايةمنالاولالقممان-

.خاصبوجهالحطايا

الدينيالتاريخنظروجهةمنايهئنطر-والموتالحذاب-نفهالحقابان-

فيتقودنااليهيالريةطبيعتاالانالفيزيولوحيةبحياتناصلةأتةبدون،فقط

(.الموتالىالواقع

الرسالة؟مفمونإذأهوفما

لدعوتنامخالفةوخاصةأيضأولكنها،اللهعناستقلاية:الخطئةطيةا(

كبرياء.فعل،ايامالاشقلالالىبسعيها،وهيكبضر.

هوماعلىتدثه،لتهكفهاممزبةحزئةفيإلا"يكتمل!انالانانيسطيعلا2(

هذهعنخارحأيجد،أنالاناني!ظيعولا.ايهبالنةالزهووماالخير

الحقيقة.سعادته،الطريق

فىويحزرالجوهريةوحدتهيفقد،خاطئأيخهاالانانيصحاييالاعةنذ3(

نأالمفروضكانالتىالوحدةتلكأيفأويفقد،(وعقل)حايةقعاديةقوىنفه

.(والحرب)البغضالبثرجميعتود

.محجوببوجهبافيالرعد4(
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والمسيحيالهوديالوحيفيالاصيةوالحطيئةالعالمخلق

منالاولىعثرالاحدالفصولهذهتشونيلمإن،ناتصأيبقىالسابقالتفكير

الكتابى.الرحيئمجملالىلالنسبةالحقيقيةقيمتهاالتكو-سسفر

كات.القديمالعهدمستهلفيالمصولهدهكانت،عالماالىيسوعأتىلما

نعصةلهوهبرجلأاللهاختار،الوئنيةفىالمنغمةالبشرية)فيابراهيمدعوةتفئر

الحهدلمطفاتأسرائيلأمانةعدم)كانأسرائيلدعوةعلىلامعأضوءأوئلقي(الايمان

.الرور(عليهيحلبالذيهو

ألقيالجديد،العهداليهرديالمقدسالبهابالىالمسيحيونالكابأضافولما

الفداء:وسزالمسيحبفض!جديدضوءالفصولتلكعلى

فإد،الالسانعلىاللهعرضهالذيالاعلىالمثاللخعيئنموذخهوالمسيح-لا

الصيب.علىالمرتحتىأطاع!اللهعصىالذيللانسانخلافا،يسوع

اللهتدبيريتثميوتمجزولانوهما،فداءوسائلاليومبعدوالموتالحذابئصح-

الحلاصي.

الصليب.علىيسوعموتعدالثزقوىسالمرأةتتقم-

أهلالىبو!ىرسالةسالاولىالفصولتقرأأنالمفيدس،الآلىنذ:ملاحظة

(.العالملخطيئةالمسيحيبتميرهبولىيدلي)حيثرومة
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05(-12)تكالآباءشرة2.

التسليممنبذلا.المحتارالشعبأجدادموضوعهاجدأقديمةتقاليدهناككانت

الآثار،علميعرفهاالمدكورةوالثعو!دالمدن.ترويهاالتيالاحداثجوهربحممة

وصيغة.الآلاءليهعاشىالديالاليالالفتوافقوالقالونيةالاقصاديةوالاوضاع

أحدينرحأنوهاهاالراويأرادوقد.ملحمة:أحيانأ،شجيةصيغةالروايات

الظرلوحهةويبقى.المجاورةالعثائرلإحدىعداوةسببيفئرأنأوالاسماء،

للآباء.اللهوعدهااليالمواعدشأنهذا:الصدارةمكانالتعليمية

فيطوفونالصم-رئونكانوا.الخيمةتحتيعيشرلى،تدوشهرعاةالآباءكالى

.حبرودمنبالقرب،النفنواحيميالإقامةيفقلولىكانواولكهم،كنعالىأرص

فيالواحدالإلهفأصبح.الغربيةالسامئةالبلادآلهةأعظموهو،ايلإلههمكاد

الصثيرةأعضاءيمعيكنلمهدالك!.التوحيديالايماننحوسيرهعند،ابراهيمفكر

فيأولىخطوةهوابراهيمعندالوحيديالإيمانوهذا.أخرىآلهةهاكانالظنمن

والمسحالحيواناتذبحتتضضنالعبادةوكانتوالانبياء.موسىايماننحوالاتجاه

معرضة.تزاللاالصلاةوكانت،بالزيت

!عبميدينكانواولكنهم،للاخلاقنافيةعبادةكليتحنبونالآباءكان

اللفظ.هذاوحودقيمسيحييرمنهمنجعلألىيمكسافا،،الكمال

ابراهيمدعوة.أ

وتنيأ،كانلانه،النحمةهدهيستحقأددونمن،الايمادالىابراهماللهدعا

خاصة.ولركةوذرية:أرضأمواعدثلائةووعده

أبيك،وتيطوضزتكأرصكين"إنطيق:لأثرامالزبوقاذ211
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آسقكوأغطئموأبايىكككبيرةأفةأجغفكوأنا2.أربكالتيالأرضيالى

تجميغيكوتتبازكلاجمنيكوألغن،ئباليكيكوأبايىك03تزكةوتكون

.")34(الأرضغشائر

آبنأثراموكان.لوطمغهوضضى،الزتلهقاذكماأثرامفآنقق4

آمزأتهساراقيأئرائمفأخذ05حارانمنخزبخحين،شتةوشئعينخثبى

فيآمتتكاهاالتيوالئفوشآقتتياهاالتيأئوايهماوتجميغأخيهآبنوئوطأ

.كثعانأرضنوأتوا،كئعانأرضيإلىيتضضواوخزجوا،حاران

ئورة،تتوطة-إلى،شكيمتوضعإلىالأرفيفيأئرائمفآختاز6

"يتسيك:وقاللأئرأتجالزثفتراءى07الأرضفيحيتئذليالكئعاييون

آنتقلئثم08تهتخلىالذييلزبقذتحأفناكفتنى."الأرضهذهأغطي

إيلتئتوغزبئة،خيضتهوضمزلتإيلتيتلتمزقتيالجتلإلىفناكين

أئرائمزخل!ئئم.الزتبآشيموذعايلزتتذتحأفناكوتنى،عافيوشزقئة

الئقب.تحؤمضاليأزحيلأ

يمزقانولوطابراهم20

لمامتخبأولوطابراهيمعثائردافترقت.المراعيديالمقالقتثيرالرعاةحياةان

.كنعادبأرضوعلىهلإبراهيماللهجذد،ا!اورووه.!االحلا!ات

والذه!.صوالعضةبالمالثمتةصجذاغيئاأئرائموكان312

تحتيئفلم06ويخياموتقزغتمآئراتممعالشائريفوطأيضأو؟ن5

رئميهئفمافقم،كثيرأكانماتفمالأن،معأفيهائقيماأنالأرضيىصيق

حفمة.يححلهاألىاللهالىئطلصسحادةأئةالركأ)34(
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ئوطماليتة-وزعاةصأئراممالتمتةصزعاة-تننخصومة!فكاتت7،شعأالمفالم

:يفوطأئرائمفقال08(الأرضفيئقيمونحيتئذوالقرفييون)والكثعاي!ون

فتحن،وزعايكزعاتيتينولا،وتيتكتئنيخصوتةتكن"لا

التساليإلىإثا،غنيتتخ؟أماضكممهاالأرضى!أتيشتإخؤة)35(.

.التسار"إلىنةذقتالتميرالىوإثا،التمينإلىنأذقت

ييمفيئ)36(،كفهفإذا،الأرذنشفلكلورأىغئتبهئوطاقرقغ.

أرضيجمتل،الزثكخئةص،وغمورةشدوتمالزبذفزأنقبل،وكانت

الأرذن،شفلكليتفميهئوطافآختاز1.ضوغرتحؤآبوأنتجمضز

أرضيىفيأئرائمقاتمفة12:أخا،واجل!كلوفازن،المتنيرقإلىوزخل

شدوتماوأفل3.شدومحئىوخئمالشفلئذدبفيئوطوأقاتمكئعان

.جذاالزبإلىخاطئونأشرار

ينوآنطزغيتيك"إرقغ:ئوطفازقهتحذما،لأئرامالرثوقال

التيالأرضيىكلإن15:وغزبأوشزقأوتجنوبأشمالأفيهأنتالذيالمكالب

،الأرضكئرالبتسقكاوأجغل6يلأتد.ويتسيكأغطهالكتراها

ئخصى.أيضأفتسفك،الأرضئرالتئحصئأنأحدأأمكنإنحثى

فآنتقل018أغطيها"لكفإنج!،وغزضهاطويهاالأرضيفيفآشثيىاقئم

تذتمافناكوتنىيخئرونالتيتمراتئوطفيفأقاتموجاءصيجيايهأئرائم

يلزث.

أخأ.ابر9كلعىصاأح)35(

سدوممكانفياليوميقعيتبحرمىالقديمالرمىذلكفييكىلم،الكاتبنظردى)36(

.وعمورة
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ملوكأحدلقي،لوطأأخيهأبنفيهاأنقذحملةمنابراهيمعودةعند.3

ذبيحةالعلئيدتهمليهصادقفقزب.غنائمهمنالغثرفأعطاه،ملكيصادق،الناحية

المزمورإقرأ.الافحارسياسزفيللمسيحكمورةذكرهخفظولذلك.وخمرخبز

الىالرسالةمنالابعالفصلواقىأ،الميحبصورةملكيصادقيصؤرحيث011

المسيح.كهنوتعلىتطئقهالتي،العبرانيين

تؤوتتهموكلوغمورةضدوتماليأثرتجميغالطانرون"وأخذ14

ا.وتضو

فيضقيضاوكانوتقحوا،وأئواتهأئرامأخيآبنئوطاوأخذوا2

تمرابئوطجمنذئقيماوهو،الجئرانبئأثراتموأخبزأفقتقنافجاغ3.تدوم

نآأئرائمشيئفقماا04أئرامخقفاءلموفم،وعانرأشكوذأخي،الأموليقي

جمئةتلاثوعذذفم،تييهفيالمولودينالمذزبينيىجاتهتجثد،أجم!رقدأخاه

هوآيلأغقهم15:تقزن.دانخئىإثيرهمفيوتجذ،عشزوثمايتةص

بقشق.شماليفيالتيخوتة-حتىليتغفتهمققحزتهم،وليجائه

.والقوموالئساءصوأثواتهأخاهئوطأوآستزذالأثوالتجميغافآسترتجغ

مغه،الذينوالملوذكدزلاعوتزكشزأنتعذ،أئراتمرجوعاوجمنذ

اوأضبخ08المقك(وادي)وهولتؤىواديإلىلجلاقاتهشدوتمتيلثخزبخ

الغييئ.لنيماكاهنأكانلأئهوخمرأ،خبزأ،شليمقيأ،ذقتخيط

:وقالأئراتموبازك

والأرضالشقواتخالتيالغييئالئيماتزكة"أئراتم)على

.تذيك"إلىأعداءكأسقتمالذيالغييئاللهوتبازك02

شيء.كلينالحثثزأبراموأغطاه!
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ابراهممعالله.عهـد4

هذهبححنمتوقد.الإيمادالىالدعوةتلكليحفق،إلههعليالراهيمايمل

.ب"غفد"أولاالشخصيةالعلاقات

قائلأ:الزؤيافيأئراتمإلىكيقة"الزبكاتتالأخداثفذهتعذ:51

.جذا"غطثموأجزك،لكئزسنأنا.أئرامياتخفث"لا

زبيبففؤذا،تثلأترزفنيتمإثك،الزثالش!د"أئها:أئرامفقاذ2

تخزبخمنبل،هذاتيرثك"لن:قائلأإليهيكيقة-الزثفإذا.تيرئني"تيتي

الث!ماءإلى"اثظز:وقالخايىحإلىأخزتجهثتم05تيرئل!"هوأخشائكين

تكونهكذا:لهوقال6،تخضتها"أنآستطعمتإدبالكوايهتوأخصيى

يزإ)37(.ذلكتهفخحيمت،بالزثفآتن.تشفك"

هذهلأعطكالكفداييهينأويىينأخرتجكالذيالزت"أنا:لهوقاذ

.؟"أيىثهاأئيأعقئمبماذا،الزثالشئذ))أتها:فقال08لك"ييراثأالأرضن

وكثشمأالثايئةشتيهافيوغنزةالثايثةشتتهافيمججتةلي"خذ:تهفقاذ9

وشطزهاهذهتجميغتهفأخذ01وتجوزلأ".ؤيماتةالئايثةشتيهفي

تشالزهما.لموالالائرالب،الآخرقباتةصشطركلتجغلثثم،أثصافأ)38(

أثرام،علىغميقشباتؤقغ،المغيبإلىالئممسنصازتوتآ29

عتيه.ؤقغقدطلضةءشمديدةبزعبفإذا

هيبأمانةالدعوةهذهتلةلكى،اللهسلحمةهيالايمادالىالراهيمدعرةان)37(

."بازا"ويحعلهلهأدنهيحسهايمتحقاق

لالترامهصا.أحلفاإلىتجطعأئفطحاأديقسلارالمحاهدادكاد:رمريةحركة)38(
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نابى)93(ومشغلذخالبيتنويىإذا،الطلاموخئغال!ثممنغاتطفقفا17

غفدأأثراتممغالزثقطغالتومذلكافي8.الم!عتلكتينتسيرالب

قائلأ:

."الأرضهذهأغطي"لتسيك

اسماعلمولد.ه

ابراهيم،ائخذ،عاقرأصارهكاتولمأ.كثيربسلابراهموعدقداللهكان

ابألهفولدت.لهثانيةزوجة،هاحر،امرأتهإماءاحدى،الزمنذلكعاداتبحسب

تحفق.قدالإلهىالوعدأدلهولدا.اصصاعيلصماه

يصيرئة!خايرمةدتهاوكاتت.تهتيذفقم،أئرامآمزأةلمسارافيوأئاأ61

فيالزبختشنيقد"فؤذا:لأئرامسارافيفقاتت2هاتجر.آسفها

يقوليأئرائمفشيئ.مئها"ئئنىتيتيلغل،خابتتيعلىفآدخل،اليرلادة

.ساراي

سارافيأخذت،كثعانأرض!فيأثراتمإقامةصينيينينغضرفتعذ

زوتجة.تهيتكونزوجهالأثراتمفأعطهاخابتتهاالمضيرثةصهاتجزآمزاقي،

شيذئهاهاتت،خققتقدأثهازأتفلفا.فخضقتهاتجرعلىفذخل

خابتتيؤضحعأإئي!عقيك"طفمي:لأئرامسارافيفقاتت05!هافي

الزلثلتحكم.غيتيهافيفنأخضقتقدأئهازأتفقما،لمجثفي

فآصتعي،تلإفيفيخابضئلث"هلإه:يسارايأئرائمفقاذ06وتيتك"بمينى

ؤجههما.منفقزتت،سارايفأذلئها.غيتيلث"فيخشنمايها

العهد-يصوحدهاللهلاد،الصحايارسط!ىاساهميمزلا.اللهتملرمز193(
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فيالتيالماءصغير،الترئةفيماء.غير)04(جمنذالمبتلاكفوتجذها7

أين!إلىجئبأينين،سارايخا؟قةص،هاتجر"يا:فقال08شورطريتي

تها!فقاذ.شئذتي"ساراقيؤج!ينهايىتة"إني:قالت.؟"تذقبين

تهااوقاذ..تذيها"تختوتذلليشيديلثإلى)إإفيجعي:الزثملاك

اوقاذ01يكثزته"ئخصىلاحئىتكثيرأتسقلث"لأكثزن:الزثقلاذ

الزث:تلاكتها

إشماعيلوئشثيتهآبنأوستيدينحايلأنت"ها

شقائلث.ضوتشمغ)41(قدالزلثلأن

عتيهاتجميعويااتجميععلىتدهتشيرتاؤخمتتاجمارأاوتكون3

".يسكنإخؤتهتجميعؤجهوفي

هاتجزؤتذتهالذيآبتهأئرالمفتفى،آثنألأثراتمهاتجزوؤتذت15

هاتجزؤتذتحينشتةوثمانينييستآبنأئرائماوكان6.إشماعيل

.لأثرامإشماعيل

وايخانالعهد60

العهدهذاعلامة:هامأأمرأتصيصوالراهماللهبينللعهدالجديدةالروايةهده

سارةستلد.حديدأايمانفعلالرايمسيطلباللهادالكاتبيضيف.الحتانهي

شيخرحتها.منلالرغمابنا

له:وقالالزثتهتراءى،شتةوتسعينتشعآبنأئرائمكان!وتمآ71

."الر!!تحهيأدليةعارةأالرب"ملاك4()0

جعأ.الله1يحيأس!اعاى.شدىاضتقاق)41(
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وتيتكببنيغفديسأجغل2.كايلأوكنأمامي!ز،القديرا!ر4"أنا

ؤجهه.علىأثرائمفسقط03جذا"جذاوسأكنرذ

غذبأبافتصيز،مغذغفديأجغلأناا"ها:قائلأاللةوخاطته

آسفكتكونبل،التومتحذأثراتمآسمكتكونولا05الأتمينكبيير

جذاجذاوشةنميك6.الأتمجمنكبيرغذبأباتجغلئكلأئي،إبراهيم

.يخزجونينكوئلوك،أممأوأجغفك

تعدكينوتئمفكأنت،غفديفآحقط"وأنت:لإثراهيماللةوقاذ

وتينوتيتكمتينيتخقظوتهالذيغفديهو.اهذا.أخيايهمقدى

فلقتكم،قيفيفئختنون11.ينكمذكركلئختن:تعلإكمنتسيك

ذكبركلئختنأئايمثمايتةصوآبن021وتيتكمتينيغفل!غلاقةصذلكوكون

يالمفةئشتزىأمالتيتفيتولودأأكانتمواغ،جيلإلىجيلينلمجم

والمئمترىتييكفىالمولرذايختن3.تسيكجمنليع!نكريبكلين

أتدئا.غفدأأجسابكمفيغفديفتكون،!ث

شثهابل،سارايئشفهالاآمزأئك"سارافي:يإبراهيماللةوقاذ51

وضلوذ،أممأفتصيزوأئايىكهابنأآمنهاوأرزفذيىكهاباأناوأ061سارة

فيوقاذوضجكؤجههعلىإثراهيئمفسقط01تخزجون"ينهاضعو!ب

.؟"تيد،شتةتسعينآبتة!وهي،سارةأم،ؤتدئوتذيئةءشتة"أقيبن:قل!

فقاذ091!")42(ؤجهلثأماتمتخياإشماعيلآن"تو:لثهإبراهيئمفقاذ

مغه،غفديوأئيئم،إسحقوشثيماآبنألكشتيذآمزأئك4سارة)بل:الله

اسصاعل.يموتأنالراهيميخضى)42(
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فقدإشحاعيلوأئا02.تعدهينويتسيهإلهأتهلأكونأتدئا،غفدأ

آثتيوتيذ،جذاجذاوأكثزهوأنميهأبايىكهوهاغتذا.فيهقوتكشمعث

إشحقمغأقيالهغفديأنغيز021عظيمةأثةوأجغفه،(زئيسا)غشز

آنتهىفققا022المفيلة"الشتةصجمنالؤقتهذاجمثلفي4سارةلكتيذهالذي

عنه.إزتقغ،إئراهيمفخاطتة-يناللة

الفيافة:وابراهماللةبينالالفةلوعفأخرىطريقة7.

الحيضة،يبالبجالىوهو،تمرا)44(تلوطيمنذتهالزثأوتراءى81

بالفرلبواقفونيىجاليتلاثةلمفإذا،وت!زغيتيهفرقغ02الثهارآحيدابجمنذ

.الأرضإلىوشخذالخيضةبالبمنيقائهمإلىبادز،زآفمفقفا.ينه

فئماتم4غبدذ،عنتخزفلا،غيتيكفيخطؤةيلثإن،"شيدي:وقال

وأقائم5،ال!تخزةتختوتستريحونأرلمجقكمفتغ!يملونالماءمنقليللكم

يذلكفإبمم،ذلكتعذتمضونئثمفلوتكمبهافئسيدونيهسزة!خثز

.فلت"كما"إفغل:قالوا.بغبدكم"لمجزئم

ينيتلاتة-أضواع"قفثي:وقالصسارةإلىالخيضة-إلىإبراهيئمفأسزغ6

التقر،الىإثراهيئموباذز7.قطائر"وآصتعيهافآعجنيهاالثاجممالشميد

أخذثئم08إغدابهفيفةسزغالخا؟مإلىوشفقهطئبأزخصأجمجلأفآخذ

واقصوهوأئديهمتينذلكوتجغلأغذهالذيوالجبلوخليبأتتنأ

فأكلوا.،الشجرةتختمنهميالفردب

المدى.عامضةإصافة)43(

.حبرودحوار(4)4
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:اقال.."الخيمةفي"هي:قال؟""آمزأئكسارة"أين:تهقالوائمئم

وكاتت.آبن"آمزأتكيسازةوتكون،.الؤفتهذاجمتلفيإليك!سأعوذ

روسارةإئراهيئموكان011ؤراغهالذيالخيضة-بال!جمنذتتسفغوسارة

يلنساء.تخريماصسارةعنآنقطغوقد،ال!نفيطاجمتيرشيخير

وشئديص،الفذةأعيرثقزمي"أتغذ:قائلةتفيها"فيسارةافقحجكت2

قائقة:ضجكتقدصسارةباذ"ما:لإئراهييمالزتفقاذ13؟"شإخقد

الؤفتهدايثلفي؟الزتئحجزأئرينقل41؟لتمخثوقدأيذأخقأ

،"أضخك"لم:قائلة"سارةفأنكزت051آبن"يسارةصوتكونإليكأعود

ضجكت".بل"لا،:فقال.خاقتباتهاذلك

واللهابراهمبينللالفةأخيروصف8.

رائعة.تشفعصلاةخلالهامننكتث!ض،المساومةمننرع

تغهمإئراهيئموضضى،شدومتحؤوآثخهوافناذينالزجاذقاتمثئم6

صايغه،آناماإئراهيتمعن"آآكئئمالزث)5"(:7!فقال.!مئغهم

كفها؟الأرض!أئئمبهوتتبازذئقتدرةكبيرةأئةستصيزاوإثراهيئم

يمعملواالزثطريقتحقظوابأنتعدهينوتيتهتنيهيئوضيئآخترئهاوقد

:الزثفقاذ002يه"ؤغذهمالإثراهيتمالزبينجزحئى،والغذلبالبر

جذا.تفقتقدوخطيئتهمآشتذقدوغموزة!شدوتمعلىالضرايخ"إن

عقيها،ضراخينتقغنيمابخضبلاأمقغلواقلوأرىأننرذ2

فأعقم!.

التالثأقا23.ا!يةديزخليريستادالت!نةالحامفبرا!شخاصم!هؤ!ءشخصالى)45(

كله.المحئهدديإالر!"باصمعليهميدذ
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إثراهيموتقيئ،شدومتحؤوضضياممناكينالزجلالبوآنضزفت22

الئ!رير؟معالبازئهيلث"أخفا:وقالإئراهيئمقتقذتم023الزثأماتمواقفأ

ينغنهاتضقغولائهيكهاأخقا،المدينةفيبازاخضسونئوتجذلعفه24

ئميتأن:هذايثلتصتغأنلكحاشن25؟فيهاالذينبازاالحضسينأجل

كئهاالأرضيأذئان!لكحافن.كالضمر-سالبارفتكون،الشويرمعالباز

بازاخضسينشدوتمفيوتجدث"إن:الزثفقال026؟يالغذلتدينلا

أجيهم".ينكلهالمكالبعنأضقحفإني،المذينةفى

وأنا،شيهديمعالكلايمعلىأقذمث"قد:وقالإثراهيئمفأجالت37

المذينة!كثهاأقئهيك،خفشةبازاالحضسونتقصنتز!بما2قي.وزمادئراصب

خمشةفناكؤتجدثإنأهيكها،"لا:فقال!2؟"الحضشةبشتب

:فقال."أرتعونفناذؤجذ"تزئما:فقالوكفقهأبضأعادئئم.وأرتعين"

.الأزتعين"أخلمنأفغل"لا

فناكؤجذتز2بما:أتكفمأنشيديتغقث"لا:إئراهيمقاذ03

"قد:قال!3.تلاثين"هناكؤتجدتإن،أفغل"لا:فقال."ثلاثون

"لا:قال.جمضرون"فناكؤجذتز!بما:ضيديمعالكلايمعلىأقذمث

أيضأأتكثتمأن،شيهديتغضث)الا:فقال032الجترين"أخلينأهيلث

أخلينأهيذ"لا:قال.غشزة"فناكؤجذتزبما:الأخيرةصالمزةهذه

."الغشزة

إئراهيئموزتجغ،إثراهيممغالكلايمينآنتهىجمنذماالزتوضضى

ضكايه.إلى
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سدومتدمر9.

سدومسكانسلوكسوءيعاتولبهه،ابراهيمايمانيكافئ،بازالههوالربان

الحلاص.فنال،"لازأ"لوطكاد.وعمورة

فخذ"فثم:قاجمقينئوطعلىالملاكافيأتخالقخر،طتغفققا9115

اقتزدذ06المذينة"ييقالبتهيكيئلأ،فناالموجوذتيهنيوآبتتيكآمزأتك

عقيه،الزثيثققة،وآبتتيهآمزأتهوبتديتدهالزلمجلالبفأمشذ،لوط

المذينة.خايىبخوؤضعاهوأخزجاه

ؤراجمكإلىتلتمثلا.بتفيك"أغ:قالاخاليجإلىأخزجاهمافققا7

تفمافقال18.تهيك"يئلأالجتلإلىوآبخ،كلهالشهلفيتمفثولا

غيتيك،فيخطؤةناذقدغبذكإنأ09سئديياأزجوذ،،"لا:ئوط

أستطيغلاإني.خياتيعلىيإئقائكإتيئضتعتهاالتيزحقئكوغظضت

المذينةهذهإنها002فأموتالتمزييئتلخقأندونالجتل!إلىالنجاة

-؟ضغيرةأتيشت-إتيهاأئحوفذغني،ضغيرةوهي،إتئهاقريتة"يثقزلب

الأمرهذافيؤجقكأكزمطقد"هاغنذا:تهفقاذ021تفسي"فتخب

فإئيفناذ،بالثجاة-إلىأسيرغ022ذكرتهاالتيصالمذينةأقيتلابأنأبضأ

المذينة!شفتتيذلكإتيها".تصيزأنإلىشيئآأعقلآنأستطيغلا

ضوكر.

وأمطز"2.ضوغرئوطذخل،الأرضعلىالثحمنأشز!طوتمآ23

تلكوقتت25،الشمضواتمنونارأوغمورة!يهئريتأضدوتمعلىالوب

آمزأةكلفآلتقتت026الأرضوتباتدبالمهشكالبوتجميغالشفلوكلالمدن

جمفح.نضتفصازتؤراجمهاإلىرط
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إلىوتطفغ28،الزتأماتمفيهؤقفتالذيالمكاقيإلىإثراهيئمفتكرص27

صاجمذالأرفيذخانفإذاوتطز،كلهاالشفلوأرضيوغمورةصشدوتمجقة-

.الأتونكذخالب

لوطأينفآنتثلإئراهيماللةذكز،الفللذنالفهأهقكوتأ!2

فيها.ضقيمأئوطكانالتيالمذنققتحين،ثةالكاليؤشمل!

اسحقمولد:الايمانمكافأةأ..

الحذ.يعرفلنسارةحسدفإن،يبقىالريالصعصلك!.يتحفقالموعد

.قالكماصسارةإلىالزثوضتغ،قالكما!سارةالزتاوآفتقذ12

ؤغذالذيالؤقبفيشيخوختهفيآبألإثراهيتم!وؤتذتسارةفخضتت2

إسحق.،سارةتهؤتذتهالذي،لهالم!لوذآبتهإئراهيئمفسفى03بهالئه

اللةأتزهمايخشب،أثامثمايتةصآبنوهو،آبتهإسحقإثراهيئم"وخق

:سارةوقاتت06آبئهإسحقتهؤيذحينجمئة-شتة.آبنإئراهيئموكان05به

يثأني".تضخأيذلكشيئمنفكلئضجذ)46(،مالياللة"تجغل

وقالت:

التنين!شئرصغسارةإن:لإئراهيم4يقوكان"قن

.يتيخرخته"آبنأؤتدثفقد

إسحق.يطايمتويمفيغظيمةتأذبةإئراهيئموأقاتم،وفطمالؤتذوكبز

آبيهامعتلضثلإئراهيتمؤتذتهالذيالمضيرئة-هاتجزآبنوسارةوزأت

هذهآبنفإن،وآبتهامةصالخابهذه"أطزذ:لإئراهيمأفقاتت..إسحق

.اشم""اللهيصىأحقاسم.أيمأمائميأشقاق)46(
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غيتيفيجذاالكلائمهذاافساءص01"إسحقآئنيمعييرثلنالجايىتةص

اضيياأضزضتيكفيشؤ"لا:لإبراهيماللةافقاذ02آبيهيثتأنيإثراهيتم

تكونيإسحقلأته،يقويهافآسضيئ،سارةلذقاتتضفما.خابضيكوأفر

لأئه،عطمةأقةأجغفهأيضأفهو،الخايرتةآبنوأئا13يآسمذ.تثحللذ

فأعطافماماءوقرتةصخبزأوأخذالضباحفيإئراهيئمافتكرص04تسلذ"

وضزقها.،كيمهاعلىالؤتذوتجغلهاتجر

فطزخط،القرتةالماء"جمن!:تمذ.شثعترئة-يئزفيوتاقتفضضت

زمتةئعدعلىتخاقهقخقشتأوتضت6.الثثيحتعفيتختالؤتذ

وزقغت،تخاقهفخقتت.!"الؤتدتوترأيث"لا:قاتتلأئها،قوس

ؤتكت.ضوتها

الشماءينهاتجزالزبتلاذفنادى،الضبيئضوتاللةوشيئ

الضبئضوتشيئقدال!فإن،تخافيلاهاتجر؟ياللث"ما:لهاوقاذ

أق!جايمفهفإئي،تذفيعتيهوشذيالضيتيمخذيدومي.هوخث

القزتة!ماغوتلأتفمضتماء،يئزقرأتغيتيهاا!ثهوقتغ091عطمة"

الضييئ.وشق!ب

.بالقوسراييأوكانيالترثةفأقاتمبهيزحئىالضيىمغاللةوكان

.جمضر)47(أرضيىينآمزأةأئهتهوقئلخذت،فارانبتزثة-وأقاتما

ذبيحةاسخقتقريب:ابراهيمايمانذروةا.ا

دليحةأروعأنابرأهيمفطق.شائعةالريةالذبائحكانت،الزماندلكفي

الميد.لحسبالعربحذهواصصاعل)47(
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متلفي؟كثيربسلالوعديصحماذأ،ولكى.الوحيدابنههيلقهيقزبهاأنيمكه

هذهيقب!لاأدتهلكى.الظاهرةالانسانإمكانياتعلىالايماديتفزقالاحوالهده

به.وعدهأنسمقمالإبراهميحذدبل،الذبيحة

"يا؟ا،فقاذإثراهيتمآمتخناللةأنا!خداتهذهتعذاوكان22

تخئه،الذيوحيذكآبتك"خذ:قال2"هاءتذا".:قالإئراهيم".

الجباليأخدعلىمحزقةهناكوأصجذهالمويىتاأرضيإلى!آمفيى،إسحق

."أريكالذي

جمنآثتيرمغهوأخذجمايىهعلىوشذالضباحفيإئراهيئمفتكرص3

الذيالمكالتإلىوتضىوقاتم،يلالحزقةخطبأوشفقآبتهوإسخقخذيه

ينالمكانفرأىغيتيهإئراهيئمزقغ،الئايثالتويموفي04إئاهاللةأراه

والضبىوأنا،الجمارمغهفناأنتما"أمكثا:تيهيخابإثراهيمفقاذ05تعيد

إتيكما".وتعوذقتسخذفناكإلىتمضي

يتدهوآخذ،آبيهإسحقعلىوتجغقهالمحزقةخطمتإئراهيئموأخذ6

"يا:قالأباهإثراهيتمإسحقفكئتم7.معأيهلافماوذقباوال!كينالناز

الحضلفأين،والحطبالثاز"هذه:قال.ا(ئتيئيا،"هاغنذا":قال."أتب

ئتئي"يايلالحزقة-،الحقليتفميهتزى"اللة:إئراهيمفقاذ8؟"يلمحزقة

معأ.يهلاهماوتقيا

الذتحهناكإثراهيمتنى،إياهاللهأراهالذيالمكالبإلى:ضلا!فتقا

وتذ001الحطبقوقالمذتحعلىوتجغقهآبتهإسحقوزتطالحطبورئت

آبته.يتذتغالشكينفأخذتذهإثراهيئم

:قال!"إئراهيم"إثراهيم:قائلأالئما?ينالزبقلاكافناداها
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الآنفإئي،شيئأبهتفغلولاالفبيئإلىتذكتمذ"لا:اقال02إهاغنذا((

إئراهيئماقزقغ03ؤحيذذ"آبتكعئيئمحيمكفلم،دثهئئتيأئكغزفتط

إلىإثراهيئمفغضذ.ذغلفييقرتيهعالتيواجدبكب!ثنفإذاوتطر،غيتيه

آبيه.تذلئحزقةوأصغذهوأخذهالكئثي

"بتفسي:6!وقالالتتماءجمنثايتةإثراهيتمالزبقلاكونادى!1

آبتكعئيلمتميكوتتمالأمزهذاقغلتأئكتجا،الزتتقوذ،حقفث

الذيوكالزملالشماءكئجويمتسقكوأكثزنلأبايىكئك17،ؤحيذك

يتسيكوتتبازذ18،)48(أعدائهئذنتسلكليتيرث،البحرشإطبئعلى

."قوليشمعتلأئك،الأرضأتيمتجميغ

شئع،بئزإلىتعأوتضوافقاموا،خابضيهإلىإثراهيئمزتجغاثتم

شئع.بئزفيإئراهيموأقاتم

لعارةموت.أ2

أرضفيحقعلىفحصل،سارةفيهاليدد!مكميلةمغارةابراهماثترى

.داب

رسارةوماتت02شتةوجممثرينوتمثعأ!جمئةسارةغمريشووكاتتا32

سارةتنذلنإئراهيئمفأقتل.كثعانأرضيىفي،خئرونوهي،أرقيقزتةصفي

ومجيها.

وئقيمتزيل"أنا:قائلآ4جثتنى:كفتمتييهأمايممنإثراهيماوقاتم

.ؤخهي"أمايمينضيتيفأد!نجمندكمقئرجمفكأغطوني.جمنلىكم

تحيكانتا!عداءبا!لرراثة.المدينةتلكتمقكتعيامديةلا!اسثدجارةكات)48(

عليهم.ا!يطرة
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التي4والمغازةالحقل،تمراتخاةالتيصالمكفيلةفيالذيغفرونفخفل1

كقهاذلك8،يهصالمحيطةخدو؟هبخميعالمئخرمنفيهماوكل،فيه

قديتيه.بالتذخلتنوكلجثتنيتمئمقدلإثراهيتميفكأأصتغ

،تمراتخاةالمكفيلةخفلقعارةصفيآمزأتهصصارةإثراهيئمذقن،ذلكاوتعذ

.كئحادأزضيىفي،خئرونوهي

اسحقزواج.ا3

فيإئراهبتمبازكفدالزتوكان،الشنفيوطغنإئراهيئماوشاخ42

ته:ماتجميععلىالمولى،تييهخذايمإلأقذيمإثراهيئموقاذ2.شيءكل

وءإل!الثما?إليما،يالزثفأستحيقك3قجذي)!"(،تختتذك"ضغ

فىضقيمأناالذينالكئعاي!ينتناتينقيثنيزوتجةتأخذلاأن،الأرض

قيئنيزوتجةوتأخذتذقبعشيرتيوإلىأزضيإلىبل،ؤشطهم

هذهإلىتتتغنيأنئريذلاصالمرأة"لغل:مالخابتهفقاذ05إسخق"

تهفقاذ6جمنها؟"خرجتالتيالأرضيىإلىآبتك3أرفقل،الأرض

وإلةالتما?إلة،الزلثإن07فناكإلىآئنيتزذأن"إثاك:إئراهيم

كلضنيوالذي،رأسيتسقطومنأبيتيتينأخذنيالذي،الأرض

تلاكهئرليلهو،الأرضهذهأعطيلتسيكةقائلأليأقشتموالذي

فأنت،تتتغك/أنالمرأةتيربلملإان08فناكينلإثنىزوتجةفتأخذأماضلث

الخا؟ئم!فؤضغ."فناكإلىيهترجغفلاآثنيأكا.هذاقتميينبزيغ

ذلك.علىلهوحقفتشيدهقجذتختتذه

الفتم.أداءترا!قكاتقديمةحركة)94(
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جمنتدهوفي،ومضىشتدهجماليينجماليغثتزةصئمالخاباوأخذ.

ناحور.تدينةصإلى،الثهزينأرايمإلىومضىوقاتم،كفهاشيهدهخيرات

ؤقت،المتماءيمنذ،الماءبئرينبالقرلب،المذينةخاليبخالجمال11!آناخ

ييئتشز،إئراهيمشيهديإلة،الزث"أتها:وقال012الم!تمياتخروح

غيرمنيالقرسبواقفاهاغنذا3!إثراهمشيديإلىزحمةوآصنغالتوتم

القتاة!التيأنقفتكن014ماخلتستقينجاتالمذينة-خاليأفلوتناث،الماء

أشقيوأنا،إشزلمحث:فتقول،أشزبحئىتجزتلثأميليتها:4أقو

أثكأعقغاوبذلك،إسحقيغبدككتنتهاالتيهيتكون،أيضأجمالذ

."شيديإلىزحقةضتعت

ؤيذتالتيليفقة!خزتجتأنكلامهمنالإنيهاءصقبلفكان5

كتمها.علىوتجزئها،إثراهيمأخي،ناحورإثزأة-،جمفكةإئنن،يموئيل

إلىفتزتت.زلمجلتعيرفهالمغذراءص،جذاالمنطرتجميقةصلمالفتاةوكاتت

:وقاليقائهاإلىالخايرئمفأسزغ17.وضيذتتجزتهاوملأتالغين

وأسزغت،لضيدي"يا"إشزلث:فقالت018ماء-تجزيلثا(ينقليلأإشقيني

قالت:،شفيهمنآنتقتوتمآ91.وشقتهتدهاعلىتجزتهافأنزتت

وأفزغتوأسزغت02.ال!تتزب"ينتنتهيئحتىأيضألجمالذ)أشئقى

لحميعفآستقت،يتستقيئالبئرإلىأيضأوأسزغتالمشقاةفيتجمتها

مأطريقهاللةأكغقليتحتتم،صايتأإئاهائتأئلأالزخلوتقيئ021جمالى

لا.

ذقبجمنأ!بصخلقةالزلمجلأخذ،شزبهاينالجمالقزغتطضا22
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ذقب،تثاقيلغثتزةلمؤزنهمايتذيهايثقال)05(ويحوازيننيضفثؤزئها

تبيثضوجمحعأبيلث!طفيهلأخيريني؟أنتقن"يئث:وقال2

.يناحور"ؤتذتهالذييثكةصآبنيتتوئيلآبتة""أنا:تهفقاتت2؟"فيه

أيضأ".يلضبيبوتوصعوالغقف!التننينكثير"جمنذنا:تهوقالت25

الذيإثراهيتمضيديإلةالزث"تبازك:وقال27،يلزتوشخذفآنخنى36

أخيشطإلىطريقيفيوقدانيضيديعنوؤفاغهزحضتهتفطغلم

شثدي".

ييرفقةوكان!2.الأموربهدهأضهاتيتوأختزتالقتاةرفزكقسب2

وكان003خايىجأ،الغ!ننإلى،الزجلإلىلابانفزكفن،لابانآسفهأخ

أختهيىفقةصكلاتموتميئأختهتذيفيوالشوازينالحتقةصرأىإذ،أئه

جمنذالجماليمعوا!فهوفإذا،إتيهذقت،الزخلخاطتنيكذا:قائلة

قدفإني،خايىجأتقف!ياذا،الزثئبازكيا،"أدخل:فقال031الغين

عنوخلالتيتإلىالزخلوأدخل032يلجمال"وموصعأالتيتقثأت

وأرجليىخقيهلتضيملماغالزخلوأعطى،وغقفأيثنأتهاوطزخالجمال

مغه.الذينالقويم

ماأقولحئىآكل"لا:فقال،ييأكلأماتهالطعائمؤجمغئئم

والزت35،إئراهيمخايرئم"أنا:قال"3."فلا(:لابانتهفقال.جمثدي"

وخذمأوذقبأولمحفحةوتقرأغتمأرزقه:غيئافصازجذاتميديبازكقد

،يشمديآبنأضيديآمزأة""سارةوؤتذت036وخميرأوجمالأمابوخاب

القدية.الماوماتفيأبصأئع!لوكاد.عرام،114-اثمقال)05(



التكوينسفر59

لا:قائلأشيديآستحتقنيوقد037لهماتجميغفأغطاه،شاختأنتعذ

إلىبل38،بأرضهمنمغأناالذلنالكتعاننبنننابجمنامزأةقيببئلأخذ

يشيدي:ففلث93.قيئنيآمزآةوتأخذتذقثغشيزتيوإلىأبيتيت

ئرييملأماقهيرثالذيالزلثإن:ليفقال004تتتغنيلاصالمرأةلغل

تيتوينكسثيزتيينلإئنيآمزأةفتأخذطريقذ،وئنجغقغذقلاكه

إلىذهبتقدتكونلانك،غقيكذعائيينتبزألمحيتيهذ.ةبي

فضط42.عقيكذعائيجمنبزيئأكنتئغطوذ،لمفموإن.غضيزتي

ئنجغكنتإن،إثراهيمشئديإلةالزباع!لها:ففلثالغيرإليالتوتم

التيفالقتاة".الماءغيهنيعلىواقصفهاغتذا43،فيهسائرأنااتذيطريقيئ

فتقوذ44،تجزتلبالماء-جمنجمنقليلأإشقيني:تهافأقوذ،يتستفيئتخزبخ

الزثغثتهاافتيصالمرأةهيئتكون،أيضألجمالذآستقيوأنا،إشزفي:لي

جة!خاليييرفقةصإذا،قفبيفيالكلايمينأنتهيئأن5"وقبل0شيديقيبنن

إشقيني.:لهاففأ.وآستقتالغبهنيإلىفتزتتكيمها،علىوتجزئها

أيضأ.جمالذآشقيوأنا،إشزفي:وقاتتتجزتهاوأنزتتفأسزغت46

أنت؟قنبنث:وفلثفسأثئها47.أيضأالجماذوشقب،فثتيربث

فيالحققةصفخغلث.يفكةتهؤتذتهالذيناحوزثنيتتوئيليخط:فقالت

يلزثوشخدثالأرفيإلىوآرتميتط48تذيها.فيوالشوازيننأنمها

آبتةلإخذصالجآطريقأقدانيالذيإئراهيتمشيديإئةالرثليبازكت

،شيديإلىوؤفاءزحقةصايعينكنتمإنوالآن094لإبيهضيديأيخى

.تسارأ"أويمينأأتخةيكيفأعيموني!إلأ،بذيكفألجموني

فتيس،الزثجمندمنصابزالأمز"إن:وقالاوتتوئيللابانفأجاقي05
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وآضفيخذها،آماتكليفقةوهذه51.خيرأويشزفيهئكفقكأنتنا

إثراهيتمخابئمشيئفققا052الزلث"قاذكما،شيدكقيبننآمزأةفتكون

وجلىمضة.جلىبمالخابوأخزقي53،الأرضإلىيلزثشخذ،كلاتهم

وأضها.لأخيهاقذتهاوقدايا،يىفقةوأغطاهاوتيابأذقب

ضباحأ،تقضوائئم.وباتوامغهالذينوالقوئمهووشيربواوآكلوا5

جمنذناالقتاة!"تئقى؟وأمهاأخوهافقال055"شيديإلى"إضيرفوني:فقال

ئؤخروني،"لا:لهمفقاذ056"تمضيذلكوتعذ،غشزةوتوأئامأ

فقالوا:57.شئدي"إلىفأشضيئإضيرفوني.طريقيأنخغقدوالزت

."تقولماذاوتسأئهاالقتاةص"تذعو

قاتت:؟"الزلمجلهذامعتذقبين"قل:لهاوقالواليفقة!فذغوا5

ويىجاته.إثراهيتمتموخابوحاصمتتهاأختهمليفقةفضزفوا095"آذقب"

تها:لواوقا(15)يىفقةركواوبا.

.ئبيضيه"ئذنتسفلثوئتيرثيىثواتألوتقكونيأخئنا"أنط

وأخذ،الزلمجلمعوتضينالجمالفزيهبنوتجواريها4يىفقةوقاقت

ومضى.يىفقةصمالخاب

يأرضيىئقيمأوكان،الزاءفيالحتييئرينزتجغقدإسحقوكان

وتطر،غيتيهفئقغ.المتماءجمنذيلئتر؟الحقلإلىإسحتئوخزقي063الثقب

عتنفققزتإسحقفزأتغيتيهاليفقةووزقغت"6.ئقيقةجماذفإذا

ئس!.أديمكىدلا،هـماليتهاالىيؤديلمطها.سعادةأئةالركة)51(
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ييقائنا؟"الحقلفيالقا؟ئمالزخلهذا"تن:يلخابموقاتت65،اتجتل

به.واحتختتالججالتفآخذت.شثدي""هو:الخادمفقال

فأدخ!67ضنغها.التيالأمويىيخميعإسحقالخادئمأختزئثم66

وأخثها،زوتجةتهفصازت،يىفقةوأخذصسارةأيهخيضة-إلىليفقة!إسحق

أئه.ع!إسحقوتغزى

يعفوبإلىالمواعدانتقال140

سقبسيعقوبلكن.ويعقر!عيو:التينلهفولدت،رفقةمنإسحة!تزؤج

أبقى،يعقر!كذبةعلىاسحقاطلعولمأ.أئهتدخلبفصل،أبيهبركةالبكرأخيه

ئغذونكانواالذينأدومبيقيمةمنالحطهيالروايةهذ،منالغايةفإلى.بركة

عيو.خلع!

جميسؤذعاأثه،الئطرفيغيناهوكثتإسحقشاختأ،أوخذت72

قد"هاغنذا:فقال02"تثيلث":قال.ئتئ""يا:لهوقالالأكترصآبته

وقوشك،وتجعتتكغذتكخذوالآن3.توتيتوتمأعقئمولاخث

أجت،كضاطئتةأئوانأليوأعدذ4،ضيدأليوضذالحقلإلىوآخزفي

يىفقةووكاتت05"أموتأنقبلتفسيتبايىككيكي،فآكليهوآكيني

لتميذالحقلإلىجميسوفضضى.آبتهجميسؤإيسحقك!جنسايعة

به.وتأييئضيدأ

جميسؤئكفغأباكشمصثقد"إئي:قائتةآبتهاتعقوصتيىفقة"نخفضت6

أماتموأبايىككينهافآكلطيتةأئوانآليوأعدذيضيدإئتني7:قائلأأخاك

إففيى9:بهآئزكمافييقوليإسضغ،ئتيئياوالآن08توتيقبلالمب
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طيثةأثوانأفأجمذهما،تجيهذينالمجزينتجدتيهنيفناذجمنليوخذالغتمإلي

."تويهقبلئباليككيكي،ويأكلأباذيهافتأتيا.،ئجسثكماإلأبيك

أمقس.زخلوأناأشغرزلمجلأخي"عيسو:أف!ييرفقةصتعقولثفقال"

تفيعلىوأجئت،جمنهكالشاجرغيتبهفيفآكونتخشنيأبيافقغل2

يقوليآسضغإئما،بتئيالعتئذ"غقئ:أئهتهاقاتت3.تزكة"لاتعتة

أتهفأغذتهأتهيهوأتىذلكوأخذافقضى04ذلك"ليوخذوآمفيى

آبيهاجميسؤتيالتيىفقة!وأخذت15.أبوهئجثماعلى،طئثةآئوانأ

الأصغر،آبتهاتغقولتفألتشثهاالتيتفيجمنذهاالتيالفايخزةصالأكتر

ماآبتهاتعقوقياوأغ!ت7المجز،يجفدغئمهوتلاسةصتذيهأوكشت

والخثز.الطبة-الأئوافيينضتغته

ياأنتضن"لثيذ،:قالأبت"."يا:وقالأبيهعلىأفذخل8

كماضتدثقديكزذجميسو"أنا:لأبيهيغقولثفقالئتيئ؟".

فقاذ002تفشك"ئبايىكنييكي،ضيديينوكلفآلجيسنفثم.أترتني

قدإلقذالزلث"إن:قال.ئتيئ"يا،أضبتماأسزغ"ما:لآثيهإسحق

لأعتتم،ئتيئياأخئتذخئى"تقذئم:يتغقوبإسحقفقاذ.لي"تثز

لا".أمجميسوآئنيأنتهل

ضوث"الضوث:وقالفخشه،أبيهإسحقإلىتغقولبفتقذتم

كاتتاتذيهلأن،تعيرفهوتم23جميسو".يداالتذينوليهن،تغقوب

؟"جميسوآئنيأنت"هل:وقال024فبازكه،أخيهجميسؤكتذيضشيزتير

يكي،آثبيضيدينآكلحثىليقدثم:فقال25هو"."أنا:قال

لهقالثئم36.فشيربيخمروأتاه،فأكلتهفقذتم.تفسي"ئبايىكك
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تيابهرائخةصفاشتئم،وقثتهفتقذتم027ئتتي"ياقبهفني"تقذئم:أبوهإسحق

:وقالوبازكه

.الزثبازكهقدخفلكرائخةءرائخة"آئنيفيههيئ"ها

الأرضذشيموينال!ثماءتدىيناللةيعطيك28

والنبمذالجنطهصلكويكحر

الاتم.لذوتسباالثئعولثوتخدلذ

تسخدون.أمكتنوولكلإخؤتكتكونشسدأ

1(كبازكومبايىككضفعونلاجمنك

أمايمينوخزبخءتغقولثيتغقوبتزكيهينإسحقآنتهىفقضا03

أثوانأأيضأهوفأغذ031ضيدهينأفتلقدأخوهجميسوإذا،أبيهإسحق

يكي،آثنهضيدينويأكلأبي"لتفئم:لأبيهوقاذأباهيهاوأتىطيتة

آبئذ"أنا:قال؟"أنت"ضت:أبوهإسحقلهفقاذ32،تفئذ"ئبايىكني

إذأ"فقن:وقالجذاشديدأآرتعاشأإسحقفآرتض!033جميسو"بكزك

تخيءص،أنقبل،كفهمنأكلثفقد؟يهفآتانيضيدأصاذالذيذاذ

ضزخ،أبيهكلاتمعيسوتممغفقضا034"تكونئبازكأ!تغم،وبازكئه

أتت".ياأيضأأنا"بايىكني:لأبيهوقال،جذاوئزةغطمةضرخة

شثبئ"ألأته:فقال036تزكتك"وأخذتجكرأخوكجاءص"قد:فقال!3

ثئم.تزكتي"أخذالآنوهاهؤذا،بكيرئتيأخذ:قزتينتغفتنيقدتفقولت

قد"هاختذا:يعيسووقالإسحقفأجالت037؟"تزكةليأبقيتأما:قال

والئبيذوبالحيطة-خذمأ،إخؤتهتجميغتهؤؤقبطلكش!دأخلئه

واجذة!"أتزكة:لأبيهجميسوفقاذ38؟"بتئييالكأصتغفماذا،أمذدته
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جميسووزقغ،صايتأإسحقوتميئ."أتتياأيضأأناكنيبالي؟أتتيالذ

93ص
له:وقالابوهإسحقفاجابئ.وتكىصوته

تسيهنذتكونالأرضيذشيمعن"تمعنرلي

غل.ينالذيالشماءطلوعن

تخذموأخاكتعيشستسفك.

.غئمك"عنييزهتكحير،،قيريتإذاآثذ،ويكون

وقال،يهاأبوهبازكهالتيالتزكةيتبتغقولتعلىجميسووخقذ

أخي".تغقولتفأقئلأبيخزدبأئائمقزتت"قد:قليهفيجميسو

تغقولتوآستدغتفتغتت،الأكترآبيهاجميسؤبكلايمليفقةلم2؟فأخيزت

يالقئل.جمنكئنتممأخوذ!سو"فؤذا:لهوقاتتالأصشر،آبتها

،حارانفيأخيلابانإلىفآهزفيفئم:يقوليإشقغ،ئتتييا،والآن

تخؤذفإذا045أخيكغيطعنكتتخؤذحئى،قلائلأثامأجمنذهوألمحئم

،لهناكينفأخذتذتغثت،يهقغلتماوتمييئعنذأخيذغضب

.؟"واجدتوبمفيتكلىأصبغفيماذا

ايلبيتفييعقوبحلمأ.5

أصرته،منق!ميقيمحيث،حارانالىدذهب،أحيهحقديعقربحثي

بيتفي،سائروهو،وتوئص.الاحرىسدالواحدةوراحيلليئةسيتزؤجوحيث

التيالقديمةالمواعدأثنائهافيخذدت،الهيةرؤيةنرمهفيورأى.يخهاوبات،أيل

ابراهيم.بهاوعد
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منآمترآةتأخذ"لا:لهقائلأوأوصاهوبازكهتغقوقيإسحقفذعا821

أئك،آبيتتوئيلتيطالى،أرامفذانإلىفآئفيىفئم02كئعانتنات

ئبايىكذالقديزواللة03خايلثلابانتناتمن،فناكينبآمزأة.وتزؤ!

قك،إثراهيتمتزكةصوئغطيك04شعوبتجماعةصوتكونوئكثزذوئئميك

وأرشل05لإئراهيم"الفةؤقتهاالتيغرتيكأرضقيتيرت،مغكولتسيك

أخي،الأرافيتتوئيلئننلابانإلى،أرامقذانإلىفقضىتغقوبإسحق

وعشو.تغقولتليفقة-ألم

ؤتجذأته!اوقئلقق.حارانإلىومضىشثغيئزينتفقو!ثاوخزبخ.

المكانججارة-تعفنفأخذ.غاتتقدالثمسلأن،فيهباتقكانأ

شفئمفإذاخفمأ،اوختتم2.المكانذلكفيوناتمزأجمحهتختفؤضغه

صاجمدونالئيماتلائكةلم!اذا،التتماءئلاجمحنورأشهالأرضلحىلمخث

الزب"أنا:فقال،تغقوبينيالفرلبواقروالزتدإذا13،عقيهلوننافي

تك،عليهانائثمأنتالتيالأرضنإن.إسحقوإلةأبيكإئراهيتمإلى"

وضقأغزبأفتنتضر،الأرضكتراب!تسفكاوتكون4،ولتسيكأظيها

أناوها015الأرضغشائرتجميغوبتسيكبكوتتبازك،وتجنوبأوشمالآ

لافإئي،الأرضهذهإلىوسأر؟ك،آتخهتخيثماأحقظك،قعك

:وقالتويهينيغقولبافآصتيقط06يه"كفمتكبماأعضلحتىأتزكك

"ما:وقالفخافت017أعقثم"لموأنا،المكانهذافيالزدثإن،اخقا

تكرئتم18إ"الشمماءباصثهذا!اللهتيطإلأهذاما!المكانهذاآر!ت

ئضبآ!أقاقهرأيهتختؤضغهالذيالحخرصوأخذالضباحفيكقوفي
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زيتأ.الحخررأييعلىوصث

ئوز.أؤلأالمذينة-آسئموكان

209

إيل)52(،تيتالمكانذلكأوسفى9

هذافيوخمطنيميماللةكان"إن:قائلأتذرأتغقوصثوتذز02

وزتجصث21،ألتشهوثوبأآكفهخئزأوززقني،سايكهآناالذيالطريتي

تجغلئهالذيالحخزوهذا22،إلهأليالزثتكون،أبيتيتإلىسايأ

غشزه".قكي3أؤفإفيإئاهترزفنيماوكل،لثهتيتأتكونئضبأ

اللةممارعة.أ6

عرفولمأ.الرحالأحدصارعه،الليالىاحدىوفي.بهعانالىيعقوبعاد

اصلعلىالدلالةهيالنمىهذامنوالغاية.مبارمحهعلىأرعصه،اللهأنهيعقوب

لتحريمثرحأيضأوهاك."اللهعلى"قوفي:الثعبيتفسيرهاوكان،""اسرائيلكلمة

الئا.جمرقأكل

غشرالأخذوتنيهشتيهوخابآمزأتيهفأخذالفيقةيلكفيوقاتم3223

وتمي052تهكانماوغثزالواديوغثزهئمأخذهم042صيبوقضخاضةصفغتز

.ؤحذهتغقولث

فققسن،عقيهتقدزلاأئهورأى.القخرطلوعإلىزخلفصازغه26

وقال!27.تهفصازغتهفيتغقوقيؤيىفيخقفآنخقغ،ؤيىيههخق

وأأصيرفك"لا:تغقوبفقالالقخر".طقغقدلأته،"إصيرفني

لا":لقا09"تغقوب":ذقا؟"آسالكما":لهفقاذ082"ئباليكني

والثاسناللةصازعتلأئك،إشرائيلبل،تغدفيماتغقوقيآسمكتكون

الله.ليت=ايللت)52(
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شؤالك"يتم:فقال.آسقك""غزفني:قالتعقوفيوسآته003فغقبت"

.فناكوبازكه،؟"آشميعن

إلىؤخهأاللةرأيث"إئىقاجملأ:قنوئيلالمكانتغقوفيوسضىا

وهو،قنوئيلغبوليهجمنذالمنتهوأشزقت032تفسي"وتخت،ؤخه

خقفيالذيالئساجمزقإشرائيلتنوتأكللاويذلك.ؤيىيههينتعزبخ

الثسا.جمزقيعلىتغقولتؤيىفيخقتمتنلابمله،التومهذأإلىالويىفي

مصرفييعقوبعشرةواقامةيوسفسيرةا.7

الىلرلواكيص،ولكن.سياءالىويقودهممصرمناسرائيلبنيموسىل!حرج

احترلاها.لصوحأإليك.الجكميةيوسصسيرةلاترويهماهدا؟اليلأرض

الاحلامرجل

إخؤتهمعالغتغتزعىوكانشتةغشزةصشئغآبنيوسف!كانتأ372

أباهميوسفثآختز،أبيهإمزآتي،فيئقةوتنييئقةصتنيمع-شافيوهو-

خترأشنيعأ.ضهم

شيخوخته،آبنلأثهتنيهتجميععلىيوسصإشرائيل-ئجمبوكان

إخؤته،تجميععلىئجتهأباهأنإخؤئهورأى04فوشىقميصأله!!تغ

تجؤذة.ئكلموهأنتستطيمواولمفأتجضوه

لهم:قال06تهئغضأفآزدادوا،إخؤتهبهفأختزخفحأيوسفثورأى

فإذا،الحقلفيخزمأتحنرئمكأ+تنازأيث7:زأيئهالذيالحلتمهذااإضوا

.تها"وشخذتيخزضتيخزئكمفأحاطتآنتضتتئتمؤققتلجزقتي

أيضأوآزدادواعتينا؟"تتتفطأعقيناتمفلث"أئراذ:إخؤئهتهفقاذ8
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علىفقضه،آخرخفمأأيضأورأى9.وأقوايهأخلايهبشتبتهئغضأ

كوكأغشزوأخذالشمسنالقضزكأنأيضأخفمأ"رأيأ:وقالإخؤته

هذا"ما:تهوقاذأبوهؤتخه،وإحؤيهأبيهعلىقضهاوتمآ..لي"!!اجدة

إلىلكفتسخذ&إخؤئذوأملثأنانأتيأئرانا؟زأيتهالذيالحلئم

الأفر.هذاتحقطفكانأبوهوأثا،إخؤئهفخشذه11؟"الأرض

إشرائيلفقاذ13.شكيمجمنذأبيهمغتتميترغواإخؤئهاوقضى2

له:قال."إليهمأرييمئكقئتم؟شكيمجمنذإخؤئكتزعى"ألا:ييوشف

وآئيني،القنموشلامةصإخزيكشلامةصفآفتمذ"إئصني:لهفقاذ1".""قتيك

شكيم.يوسفثفأتى،خثرونواديمنوأرشقه.بالختر"

"عفا:قائلأالزخلفسأته،الحفلفيتاجمةوهوزخلفصاذقه15

فقاذ01ترغون"أينأخيزني،إخؤتيعن"أبخث:قال16؟"تبخث

إلىتمضي:تقولونشمعئهموقدههنا،ينزخلوا"قد:الزجل

دوتائين.فيفؤتجذهمإخؤيهإئرفييوسفثفضضى.دوتائين"

-5ء--أ.صتلغدأافتقا8
يمميتوه.عليهتاتر!ا،ينهمتمتيربلىلبل-.عنراوه

تعاتواوالآن002ئقيلالأخلايمصاجثفؤذا"ها:لتغضتعفحهماقال9

تكونماوترى،آفتزشهؤخشأإن4ونقوالآبارإخدىفيوقطزخهتقئئه

.أخلايه"ين

تفسأ".تقئل)الاقائلأ:أئديهممنقخفضه،زأوبينفشيئ21

فيالتياليئرهذهفيإطزحوه،ذمأتسمكوا)الا:رأوبينتهموقاذ

إلىويزذهأيديهمينئخلقحهأنوئراذه،عقيه"أيلإتكمئثقواولاالحق!

القميمن،قميضهعنهتزعوا،إخؤيهإلىيوسف!ؤضلفقضا23.أبيه
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لاغةفالياليئروكاتط،البئرفيوطزحوهوأخذوه024عقيهالذيالمؤلئى

.تأكلونتجقسوائثم025فيهاماءص

ينضفبتة!الإشماعيليينينبقا!قة.فإذاوتطروا،غيوتهموزقعوا

يتننرلواسائرونوهم،ولاذنأوتقصانأقتابضضغئخفقةدوجمائهم،جفعاد

أخاناتفئلأنينالفائذة""ما:لإخؤتهيهوذافقاذ26جمضر.إلىيها

لأثهعقيهأيديناتكنولا،يلإشماعييثين)53(تبيغهتعاتوا2؟ذقهوئخعيئ

إخؤته.تهفتيئ.ولحمنا"أخونا

وباعوهاليئرمنوأصغدوهيوسفتفآنتشلوائخاريدتيئونقوئمفمز

وزتجغ!2.جمضرإلىيئوسصفاتلوا،المفمةينبجثثرينيلإشماعيييين

إلىوزتجغ03.تياقيفضزقاليئرفيليسنيوسفثفإذااليئرإلىرأوب!ن

.؟"أضضيأينإلىوأنا،توجودأليسن"الؤتذ:وقالإخؤيه

فيالقميمنوغضسواالميزمنتيسأوذتحوايوشفقميصنفأخذوا1

"ؤتجذنا:وقالواأبيهمإلىوأوضلوهالم!شىبالقميميوتغثوا32.الذم

قحيمن"هو:وقالإتيهفتطز033؟"لاأمهوآبيكأقميصن:أنطز.هذا

ثيابئتغقوصثوقزلت034آفيراسأ"يوسفثإفئيرسن.أكقهضابىؤحى.أئني

تنيهتجميغوقاتم035كثيرةأثامأآبيهعلىوخنرنخفؤيهعلىيشحأوشذ

آبني،إلىخزينأأننرل"إني:وقالتتغزىأنفأبى،ئغروتهتناتهوتجميغ

.أبوهغقيهوتكى،الآمواتا(ضثوىإلى

تقاربديانتهموكالت.الصحراء!ىفراللقزادالرمالىذلكلىالاصماجليولىكاد)53(

اصائيل.لاءآيالةد
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ممرفييوسف

.الحزسوزئييريخزغونخصئ،يفوطيفاريضزفيالمدتيتونوباغه6

شثلإهيتيتوأقاتم،ناجحأزخلأفكان،يوسفمعالزثوكان932

الزثئنجثهتعملهماتجميغوأنمغهالزلثأنشيذهورأى3.المضيرفي

وكل،تيتهعلىفأقاته.وخذتهعيتيهفيخظؤةيوسفثفناذ.يلإهفي

المنطر.وتجميلالقيئةصخشنئوسفثوكان.تدهفيتجغتهتهكانما

إلىغيئهاطضختلشثدهآمزأةصأنالأخداتهذهتعذوكان7

لوسف.

صصصص?صفاصا1
تكنولم،بغقيهيتقوتمالتيتذخلأثهالائايمتعفيىفيتفق

."ضاجغني":قائقةيثوبهافأمشكت2.أفل!ينأخذالتيتفيفناذ

بتدهاتوبئتزكقدأتهرأت3!فتفا0خاليجإلىبأهاليوفزبتدهاثوقيقتزك

لقد!"انطروا:تهموقاتتتيتهايأفلاصاخت4،الخاليجإلىوقزلت

بضوبفضزخسث،يئضاجغنيأتاني.بناييتلاغتجمثرايييزلمجلجاغنا

وقز!جطيخبيثوتجهتزذ،وضزخثضوتيزقعثقدشمغنيأفقضا5.عالي

.خايىج"إلىبأهالي

يمثلافكققته07تيتهإلىشيذهقدمحئىبحاييهاتوقيوؤضغت

بي.يئتلاغتبهجئتناائذياليئرايىالخايرئم"أتاني!وقاتتالكلامهذا

وقزلتبجايبيتوبئتزذأئه،وضزخثضوتيزشأجمئذما،اوكان

"كذا:قاجمقةيهأختزتهالذيآمزأتهكلاتمضيهذهشيئافقضا09خايىج"إلى

وتجغقهشيذهئوسفتفأخذ02غقبأ،عتيهغمستخا؟فك"،بيضغ

ضئجونين.المقلثشخناء4كانخيط،الشخنفي
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إتيهوأماليوسفمعالزتوكان21.الشبنفيفناكفكان

الشخنزئيسنفخغل22.الم!خنرئيسغيتيفيخظؤةوأناته،زحتته

تصتعوتهكانواماوكل،الضخنفيالتئخناء-الذينتجميغيوسفتيدفي

تدتختئمايشيءتهتمالضخننزئيمنتكنوتم023ئذئزههوكانفناك

ئنجخه.الزثكانضتغوضفما،مغهكانالزثلأن،ئوسف

فرعونأحلام

هوإذ،خفمأرأىلمحرغونأنالزمالبمنشتتيرشضيتعذأوكان14

المنطرجسانوهيينهصاجمذة!تقراتيشئعفإذا2.الئيلجمنذواقص

صاجمدةدأخزتقرابوبشثع3،القضبقنضبفيفزغت،الآبدانوجم!مان

!يجايفؤققت،الأبدانوقزيقة"المتطرقباخوهيالنيلجمنئهاوراخ

القزيلة"المنطرالمباخالتقراثفأكتب.الئيلشاطئعلىالأخرالكرات

.نرغونوآستيقط.المانالمنطرالجسانالتقراتالشثغالأئدالب

وهي،واجذةساقيفيتتتتقدشنابليشثعوإذاثايتةفخقتمناتمئغ5

تتتتالسمرقتةالزيغتقختهاقدقزيلة-شنايلوبمتئع6،تجيدةيمان

ائممتيئة.الشمينة!الشنايلالثئغالهزيتةرالشنايلفآبتقغت07هاوراغ

خفم.هوفإذا،نرعونوآستيقفآ

شخزةتجحيغوذعافةرشل،تفشهإضطزتت،الضباحكانفقضا8

ئقممزهشتكنفتمخففعتيهميخرغونفقمق.خكمائهاوتجميغجمر

التوتمأعتيرث"إئي:وقال!رغونالتئقاةصزئيسنفكفتم9.لفركون

تيطفيفأوققني،غبذيهعلىشجطقدكان!رغونإن009بألمخائي
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تيقة*واجدةفيخثمأيهلاناافزأينا1.الخئازينوزئي!منأنا،الحزسزئيس

يزئيسيىخابلم،جمئرايئشاتفناكمغنااوكان02تفسيزهخئيمولكل

حئضه.يئاواجدلكلقشزلمحفقينا،تنافقثتزعتيهفقضضنا،الحزس

عفقه".وذاكؤظيقتيإلىالمقذفزذني:كانتناقشزوكضا

ذقتهقخقق.الشخنجمنيهفأسزعوا،يوسفوذعالمحرغونافأرشل4

زأيث"قد:يئوسفنرغونافقال05!رغونعلىوذخلتياقيوأبذل

خفمأشمصتإذاأثكغنكشمحتوقد،ئقشرهتنتكنولملمحئمأ،

يخرغونئجيثاللةتل،أنا"لا:وقاليخرغونيوسفثافأجاست06ئقثزه"

...الشليم"الج!المحت

فرعونأحلاميفشريوسف

صأاللةشتصتغهما:واجد!رغون"خفئم:يمرغونيوسفثفقاذ25

الشنابلوالشئغ،ينينشثغهياتجيهدة"التقراثالشئغ026مرغونبه

القزيلة"القباخالتقراثوالشئغ027واجدخفئمهو:يشينشئغهي4الجيذة

لقختهاالتيالقزيقة"الشنايلوالئتئغ،ينينشثغهيهاوراغالضاجمذة!

،يمرغونفلئهالذيالكلائمهو028قجاعةضنيشثغتكوناشثثرقثةالريغ

لتمتغفيهاآتتةينينشئغهيها!2:صايغههومايمرغونكشصاللةإن

فيثسى،ضجاعةينيشئغتعدهاينتأتي03جمصر،أرضيىكلفيغطم

ئعزفتعوذفلا31،الأرضهذهرالمجاعةوئتيصجمضرأرضيىفيالئتعكل

ستكونلأثهاالمجاعة-الآتتة-تعذهيشتبالأرضهذهفيالثتغهوما

ضقززالأمزفلأن،تزتيننرغونعلىالحليمتكرازوأئا032جذاشديدة

عاجلأ.وستصتعه،اللهتذلبمن
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أرضيىعلىيقيمهخكيبمقهيبمزجلعننرغونييبخت،والآن3

خفسنوتأخذالأرضهذهؤكلاء!علىوئؤكل!رغونوئتئغ3،جمضر

الخيرليشيطعايمكلؤثتخضعوا،الستعسييشثعفيجمضزغقة-أرضيى

وتحقظو،.المذلبفيطعامأ!رغونيدتختقمخهاوتخزنوا35الآتتة

فيستكونالتياتجاعةصينييشئعالأرضيهذهتؤوتةالطعائمفتكون36

.باتجاعة"الأرضىهذهلفنىفلاجمضر،أرفي

فقال38.كفهاحاش!تتهوغينينرغولىغيتيفيالكلائمفخشن

!رغونوقال93؟"الفهزوخفيهزلمجلأهذامثلتحذ"هل:لجاليمئتهنرغون

خكيمقهيمفناكفتي!ر،كقههذااللهأعقمذما"تعذما:يئوسف

أكونولا،شغبيكلتثقادكيضيذ!إلىتيتيعلىتكونأنت04متلك

أقمئلثقد:"أنطز:يئوسفمرغونوقال!4.يالغزلق"إلأجمنكأعطتم

يوسف،تدفيوجغتهتدهينخاتمهوتزغ.مضر"أرضيىكلعل

تركتتهوأركته43،غئعهفيالذقبطونوتجغلناجممكتالبثيالتوألتشه

جمضر.أرضيكلعلىأقاتهوهكذا."إحذز":أماتهوناذوا،الئايتة

ولاتذهأخدترقعلايدويخك،نرغون"أنا:يئوسفنرغونوقاذ"

.مضر"آرضيكلفييىجقه

اخوتهأماميوسف

وهومحر،أرضكلعلىفرعودأقامهتنوقصدوامصريحقرهـالىسونرل

.الطرقثئىامتحسهملكمه،قححأوباعهميرس!عرفهم.أخوهم

مضر.ضيلث،نرغونأماتمضثلحين،شتةتلاثينآبنيوسفثنو6

أخزتجتئئم47.كلهاجمضزأرضيىفيوتخولأمايهمنيوسفثوخزبخ
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الشئعيخلاليكلفخقغ048أكداصأأكداسأال!تبتيييشبعفيالأرضن

آالمهنفيطعامأوتجغقهايضرأرضيىفيالئثتغفيهاكانالتيالئشين

ينيوسفثفخزن94.الحفولينخوتهامايخلالتديتةكلفيجاجملأ

تكنلملأثه،إحصاغهأهضلخثى،كثرةالتخرزئلئعايرذماالقضحب

يخصى.

ؤتذئفماالفذالبوفما،شتة"اتجاعةتأتيئأنقبلآئنالبيئوسفت!وؤيذ.

قتشى،اليكرصيوسف!1!فضمى0أونكاهن،فوطيفازعيئت،أشنات

الئاني2!وشحى0كئه"أبيوتيتغنائيكلأئسانيقداللة"إن:قائلأ

."شقائيأرضيىفيآنمانيقداللة"إن:قائلآ،أفرائيم

وبدأت54،يضرأرضيىفيكانالذيالتئتعينيشئغوآنتقت

تجمييمفيتجاعة!فكاتت.يوسفقاذكماتأتيءالمجاعةينيشثغ

كلجاغت5!فقفاخثز.!يهافكانيضزأرضيكلوأئا،الأراضي

لحميغنرغونفقاذ.الخثزلأجليزغونإلىال!ئمعثضزخ،يضرأرضيى

وكاتط056فآصتعوه"كمتففهفما،يوسفإلى"إذقبوا:ايصيرئين

سباغ،أوبغماكليوسفثفقتغ.الأرضؤج!كلعلىاتجاعةلم

الأرضيأفلوقدتم57جمضر.أرضيفياتجاعة"وآشتذت.يلمصير"يين

فيشديدةكاتتاتجاغةصلأن،يوسفينخئايتشتزواجمضزإلىيأشيرها

كفها.الأرضيى

"ما:يتنيهقاذ،يضرفيتوجودالحثأنتغقولثغيتمفقفا421

الحقآنشمدتقد"إني:وقال2؟"تعضإلىتعفمكمتنطرونباكم

".تموتولافتخياخئاتناوآشتروافناكإلىفآترلواجمضر،فيتوجو؟
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تئيامين،وأفا4،جمضرينقفحأيتشتروايوسفتإخؤةصينغشزةىفتزل

تلخقهأن"ئخثمى:قاللأثه،إخؤتهمعتغقولثئريحفهفقم،يوسفأخو

سوء".

فيكاتتاتجاعةصلأن،خئايتئترواأتىتنفيإشرائيلتنو!وأتى

ختاوالبائغالأرضيلكعلىالمشفطهويوسفثوكان06كئعانأرضي

إلىيؤجوههمصتهوشخدواإخؤئهفجاءص.الأرضتلكشضبلكل

وكقضهملهمتنكرءوليهئه،غزقهمإخؤتهيوسفثرأىوتأ7.الأرض

يتتيرقي،كئعانأرفي"ين:قالوا؟"قدمئمأين"ين:لهموقاليقساوة

.طعامأ"

يوسفث!قتذكز.تحيرفوهفقمفموأتا،إخؤتهيوسفثوغزفت

يتزواجئئمإئما،تجواسيس"أنئم:لهمفقال،بهمختقهاالتيالأخلاتم

."الأرضهذهثغوز

لأتيفتختوا،هذا"إصتعوا:يوسفلهمقاذالثايثالتويماوفي

يمجيكم.فيئسخنجمنكمواجذفأخ،ضستقيمينكنئمإن!1.ا!ئهآ--

إتيئالفمغيربأخيكموأتوا02،الجائغةيميويكمختاوخذوافآذقبواأنتمأما

لتعض:تعفمهموقال021كذلكفضتعوا.تموتوا"ولاكلائكمفتخفق

فقمآسترخقناجمنذماسذةفيتفتهرأينا:أخيناإلىئذيبونخقاإإئنا

أفل"ألى:قائلأرأوبينفأجاتهم022الشذة"هذهناتئنايذلك.تهتسضغ

الآنئطاتثيذلكتسقعوا،لموأنئمالؤتد،إلىتخطأوالا:ممم

لهناككانإذ،ذلكيفقميوصفتأنتعقمونتكونواولم23.بذيه"

وتكى.عنفمفتخؤذ024وتيتهمتيتهئرخمان
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مصرالىيعقوبعشيرةنزول

112

أبيهغيرةمصرالىفاصتدعى.لهموغمرلإحوتهنفحهيوسصعزفوأخيرأ

.جاسانأرصفيوأتامهايعقوب

كيقةغئذذتقوذأنأزجو،شمدي"يا:وقاليهوذاإتيهفتقذتم

كان091!رغونيثلفإئذغبلإذ،على!سطولا،شثدييسضععلى

تنا:يشيديفففنا02؟أخأوألثكمهل:قائلأغبيذهشأذقدشئدي

لأكله،ؤحذههووتقيئأخوهماتقدضغيرشيخوخةآبنوته،شيخألب

فففنا022عقيهتطريلألقيئإتيئيهإنزلوا:يغبيدذففلت021ئجبهوأبوه

ففلت023أبوهتموثتزكهوإن،أباهتتركأنالقتىتقدرلا:يئدي

ؤخهي.تزونتعودونفلاضغكمالضغيزأخوكئمتننرللمإن:يغبيلإك

وقاذ025شيدييكلايمأختزناهأثنا،أبيغثدكإلىضيذلاتأفكان"2

.تننرلأنتقدزلا:فففنا026الطعاممنقليلأتنافآشترواإرجعوا:ألونا

الزخل،ؤجةترىأنتقدرلالأتنا،فتننرلتغناالضغيرأخوناكانإنأئا

نآتعقمونأنتم:أليغبذكلنافقاذ27.مغناالضغيرأخوناتكنلمما

قدإثه:ففلثجمثديينأخذفمافخزقي28،آبتينييئؤتذتآمزأتي

شوغ،فأصابئأماميينأيضأهذاأخذئمفإن092أزهلمالآنلإإلىآفئير!ن

.الأمواتتتوىالىيال!ئصقاءصشيتتيأنزلئم

جمنذه،القائمينتجميعأماتمتفشهيميكأنيوسفثتسضيئافلم45

حين،أخذجمنذهتثقفقم.جمئدي"ينالقويمتجميغ"أخيرجوا:فضزيخ

وشم!جمصزفشمغته،بالبكاءضوتهفةطقق2.إخوتهإلىتفشهغزف

.نرغونتيط
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تستطحفلم؟"خئاأبيتزالألا.يوسف"أنا:لإخؤيهيوسفثوقال3

"تقذموا:لإخؤتهيوسفثفقال04أماتهآرتغدوايخئهم،يجيبوهأنإخؤته

يلمصيريين.يعئموهالذيأخوكئميوسفث"أنا:فقالفتقذموا.إليئ"

أرشتنيقدا!هفإن،فنابعئمونيلأثكمتغقحبواولاتكتئبوافلاوالآن5

وتقضت،الأرضؤشطفيضجاعةشتتاضقتوقد06لأحيتكمأماشكم

كملتجغلفذاتكماللةفأرشقني07جصادولاخزتدونليشينخضول

أنتمئريملونيلمفالآن08عطمةيتجاة،ويمحيتكمالأرضهذهفيتميهة

تينهعلىوكش!ديمرغونكأبضئزنيقدوهوأرشقنياللةقي،ففناإلى

جمضر.أرضيىكلعلىوكالتشقطكله

قد:يوسصآبئكقال))كذأ:تهوقولواأبيإلىوآصغدوا!فأميرعوا

أبيافأخيروا3.ئبطئئولاإتيئفآننرذ،المضيرثينلحميعشيهدأاللةتجغقني

إلىيأليفآننرلواوأسيرعوا،رأيتالوهماوبكلجمضرفيقخديصبكل

ههنا"...

لإلهذبائغفذتغ،شئعبئزجاءصخئىتهمابكلإشرائيلافزخل4!

"تغقوب،:وقالتييئةزؤىفيإشرائيلاظةفكفتم2.إسحقأبيه

تننرلأنتخفثلا.أبيكإلة،اللة"أنا:قال03"لثيك":لظ.إ"جمقوب

جمضر،إلىمغكأننرذ"أنا.عطمةأثةفناكسأجغفكفإثي،بضرإلى

ينتغقوبطفقاتم05غيتيك"يغمفنالذيهوويوسفث،جمئهاأصدكوأنا

علىويساغهموأطفاتهمأباهمتغقولتإشرائيلتنووخضل،شئعبئز

يتحمقه.نرغونبهاتذتالتياتجخ!ب

وقدموا،كثعانآرضيىفيآقتتوهاالتيوئفتتيايهيمماشتتهموآخذوا
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تنيهوتناثوتنائهتنيهوتنوتنوه7:مغهذوئيهوكلتغقولثجمضر،إلى

جمضر.إلىمغهبهمجاءذزييهوسائز

.جاسانأرفيعلىيتذله،يوسفإلىفذاتهتهوذاتغقولثفآرشل8

يئلاقيئوضيذقركتتهعلىيوسفثفشذ!2.جاسانأرضنجاغوائئم

علىوتكىغئقهعلىيتف!يمهأثقىتهطقزفقضا.جاسانفيأباهإشرائيل

رأيثتعذما،الآنأموث"ذغني:يئوسفإشرائيلفقال003طويلأغئقه

خئا".تزاذلالأثك،ؤجقك

ويوسفيعقوبوفاةا.8

كمتكونبمالأنيئكم"إجتمعوا:)"ه(وتالتنيهتغقولثذعااثتم94

الأثام.لاجتيفي

أبيكم.إشرائيلإلىأضغواتغقوبتنيياوأضغواإجتمحوا

إخؤئك.تحقذإثاك،تهوذا

أبيك.تجوتكتسخذ،زقتةءأغدائكعلىتذك

ئتيئ.ياضجدتاقيفترايرينأشد،ييمئليهوذا

ئقياله؟ذافضن،والفئؤةكالأشدوزتفنتجتتم

قذميهتيهنيينالقياذة-غصاولاتهوذاينالضوتجانتزوذلا01

...الشعوبوئطغهصاجبهايأتيئأنإلى

فآذ!نوني.أجداديإلىضنقمتم"أنا:تهموقاذئغقولثوأوصافم!2

هيعاصرهلمصلكن،؟(داود)رشلبهيرللاحداثلاش!يعقر!")لركاتنمق)54(

البوية.الاقوالصيغةهيالمثحدةوالصيحة.الملكىللحكمصابقة
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خف!فيالمغارة-التي03،الجثتيغفرونخقلفي-التيالمغارةفيآبائيمع

الحقلمعإئراهيئمآشتراهاوالتي،كئعانأرفيفي،تمرايإزاءص،المكفيلة

وفناذ،"آمزأئهوسارةإثراهيئمذيخنفناك93قثر.جملك،الجثيئغفرونمن

تيئتة.ذقنثوفناك،آمزآتهوليفقةلمإشحقيخن4

يوسفت"لغل:قالوا،أبوهمماتقدأنإخؤةويوسفترأىافقفا55

قالش6!فأرشلوابه".قغفناهالذيالمئسرعلىويكايخئناعقيناتحما

يئوسض:تقولونأ"كذا7:وقالتويهقبلأوصاناأباك"إن:يبوسف

والآن.سوءأيكقغلوافقد،وخطئتهمذنتهملإخؤيكتغمزأنأزجو

تهقيلحينيوسفثفتكى."أبيكإلإغبيدذئبعنتصقغأنأسالك

ذلك.

لك".غبيذتحن"ها:وقالواأماتهفارتمواأيضأإخؤئهوجا?18

غقئتؤيئمأنئم02؟اللهضكانأناأتغلي.تخافوا"لا:يوسفتهمافقاذ9

يثعبصالحياةيتقتالتومتزوتهماتصتيئيكي،خيرأيهتوىواللة،شزا

وخاطحتوغزاهم021وجمياكم"أنئمأعوكمأنا:تخافوالاوالآن.كير

فلو!م.

وغضزيئةيوسصوعاثن.أبيهوتيثهويمضزيوسفثوأقاتم2

علىأيضأؤيذوقد،الئايثالجيلأفرائيتمتنيينيوسفثورأى033جممنين

،أموت"هاختذا:لإخؤتهيوسفثوقاذ024تئتىئنماكيزتنوزكتيه

عقيهاأقشتمالتيالأرضيىإلىالأرضيهذهجمنوئصيذكملمجفتقذكموالله

"إن:وقالإشرائيلتنييوسفثوآستحقفت025ويغقوبوإشحقلإبزاهتم

.هفنا"ينجمظاميفأصجدوا،ضفتقذكماللة
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فيوخجلفخئطوه.ليشينوغشريتة،آبنوهويوسفثومات

يمضر.تابوب

جيلنابنىقراءة

ويرسف.لإبراهيمخاصةمعرةالتقليدكن،هذهالآباءصيرةفي

ابراهيم:إيمانفيالتأتلالىاليوممدعؤونجيلادو

الله.معالاسهامالىدعوةلفه،الوقتديولكط،مخاليةعطيةالايمان

.الذروةالىتتجهحركةهربل،حامدأالايمانليى

الله.يقينفىعتاهاكقماتثضحمحامرةالايمان

ليحؤلها.يثخذهابل،المؤمننقائصيل2لاالايمان

.الريالصعيدعلى(شخصيةأو)مكانيةانقطاعاتالىالايمانيؤذيقد

زمنهبحضارةيتاثرفهو،زنهعنعريبأانسانأمهتجعللاابراهيمدعوةلكن

ونقائصها.

شأنهدا.حتيةلأيةترتبطولا،الاطلاقعلىحزةتبقىفالها،اللهدعوةأئا

البكرية.حق

الدي!يتركلااللهانوهى،كبيرةعبرةحيلابنويستحلص،يوسفشرةولي

يدالاحداتأدجعالخيرالىيقلبأن،القديروهو،يستطيعوانه،عليهيتكقمرن

وبفص!.الحلاصياللهتدليرأداةفأصح،إخوتهمىئبغضايومصكان.الظاهر

طريقه.يواصلالفداءوسز.مصرفييعقوبعشيرةأقامت



شضلخروكا

يروي،تاريخيوهو،الاول.رئيستيرقسضينالىالتوراةسالئاليالسفرينقسم

ثريعي،وهو،والثاني،24(-)1والعهدسيناءألىوالسيرمصرمنالحروج

04(.-)25الفالالبزثةبمقدسالمحتصةالطضيةالاحكامعلىيخوي

وأن.،م.قعترالثالثالقرلىفيوقحتالمرويةألاحداثألىالراجحمنا(

الحروحسوأن،التانيرعحيمىالفرعرلىعهدعلىدروتهاللغتالعبرانيينمضايقة

منفتاح.خليمتهعهدعلىكالىمصر

ومقابلاتهودعوتهوتربيتهأسرتهصمحلوماتهناك.الاهمبالدورموسىيقوم

لالفصح.وبالاحتفالالعشرممربضرباتمصرفيالعرالينإقامةوئختم.!رجمون

قبلسخلاصيةتدخلاتليذكرالكاتبينتهزهاماسبةفهو،البريةفىالمميرأكلا

بهيقومالذيالولميطدوروعلىاللهمجدتجليعلىيشذدسيماءعهدففى.الله

الثحصققدسالحهدتابوتوأصح،اسرائيلضعبخلق،اليومسابتداغ.موس

فيه.تجريالتيالديةالحياةعنالليترجيةوانبثقت،الجديد

الموعدخبمة:النفالبالمفدسالطقسبةالاحكامتتعئق،الثانيالفسمفي2(

تلكعنالكتيريحهلونكانواأنهمنسىلاولكن،كبرىأهميةلها.العهدوتابوت

هيكلالىتعردمتأخرةعاصرالقديمةالامورالىينمودفكانوا،التاريخيةالحقة

أورشليم.

بالطابعالروأيات-ماكثيرأ:الادبيبالفنالمحتصةاجةالتاالملاحظةمنبذلا

التىالا!اثسرد!ييجيدأنالكاتبأراد.متلأ(الاحمرالبحر)عبورا!مي

يستخدمأنعليهكالىأفما،جانبهألىالقديرا)ثهوشدخلاساشلشبنضأةرافقت

هنالسناأشاأيصألسىو!؟بيطمحضرإنثاءعىا!حت!فكليختلص)داء
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القديمةالوثائقفيالتقليدبهقامطويلتفكيرشيجةأمامبل،موسى"ذكريات"أمام

المع!سكان،ذلككلجانبوالى.وشحماتهمصرسالحروجبوقائعالمتعققة

الارستما)ولاالرمررالىدلجأ،اللامنظوراللهعصلعنبالكلاميحرانالكاتبعلى

يحاولفلم،مميقزمىبمقليةمتأترأالتقليدكالى."(الله)"مجدوالكلمات(والبروق

وردتولدلك.اللهالىنشهيحبوماايهيعردمابين،موسىعملفي،يميزأن

أرادالتفلبدادأضفنادادا.مزةأرلعينسأكثر"لموسىالله"قالعبارةالسفرهذافي

عناصروأن،لاويسطبهانفردالديالكهنوتيالثاط،الحيندلكمذ،يجدأر

سفرنقرأأنعلينايجبأنهأدركنا،الاصليةلالصرعىالحقتحديثةثريعية

وكعرفياليهوديالتقليدنظروجهةفيبل،عصريتاريحكابقراءةلا،الحروج

لشبه.اللهخلاصإبرازبهيرادديي

الخروجيعفرموضوع

ويظهر،كلهالقديمالعهديتحللروحيموضوعأضصالتاريخيالحدثالى

أخيرأويرز،العبرانئينإلىالرسالةكاتبوعند1(0قور1)بولىالقدي!عدأيضأ

المسيحية.الفمعبيرمرنرتجةفي

ثاالأحد10

مود!ىأيامفيممرفيالبرانننأوضاعا.

حفت،يعقر!بعثيرةالماضىفيزختالي،السامتةالهكشسلالةان

وتحاولالبناءأعمالفىتسخرهمفكانت.الرباءهؤلاءتحبلاأخرىصلالةمحتها

عليهم.تقضىأن

يشغبه:فقاذ9.ئوشفيعيرفثلميصزعلىتجديد)!(ضيكوقاتم18

كيلاغقيهمتحتالاتعاتوا..يتاوأعطغأكثرلمإشرائيلتنىشغتإن"ها

وئحايىبوتناأعدائناإلىينضثون،خزلبؤقغتإذا،أتهمفتكون،تكئروا

الثالي.رعميىيكونقد،ساقيعرفرعود)1(
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يكيتشخيروكلاءصعقيهمفأقاموا11".الأرضهذهينويصغدون

وزغضسيسميتوموفماخزدبتديتتييمرغونفتتوا.بأتقايهمئدلوهم

.ص!حهفو!3شص؟،نوتنتثرتكثرونأذلهكفمااكا.12
بي-و.ينلحوحتىو---سهملوو

اوأذاقوفئم4،يقسؤةإشرائيلتيالجصيرتونفآستخذتم13.إصرائيل

ماوكل،الحقلفيالأعماليوسائروالفبهنييالطييشاقيغتيالآقزينن

يقشؤة.كانيلإهمعنغيلوه

تمفزةإحدافماآسئمالقتيراليبرايثاتقايقتيجمضزتيلثوكئتم5

جئيمإلىفآنطرا،اليثرايئاتولدئما))إذا:وقال16فوعةوالأخرى

القايقت!ليهن017آئتة!ففتخيا"كاتطوإن،فأميتوهآئنكانفإن،المولود

أخياخ.التنينفآستبقتاجمصر،تيكتفماقاذكماتصتعاوتماللهخاقتا

ص"صافآ8
ذلكضتعئما)اياذالفما:وقالالقابلتيرجمصزضيكستدعى

كالثساءلشنالجبرايئات"إن:يمرغون!افقاتتاأخياغ"التنينوآشبقبئما

وأحشن002القايلة"غقيهنتدخلأنقبلتيذنقيرثاتقفن،ايصيريات

الله،القايقتالبوخاقت!21.جذاوغ!غالشصثوكئزالقابقتينإلىاللة

.آولادأفززقهما

ءص-ث"ء3رلآ22

فيفاطزحوهلهمئولذابن"كل:قائلاضعيهكل!رغونقز.

.فآستثقوها"آبتةوكل،النيل

ألهمنهانحتفظأنيجصما.غريبةأمورأموسىمولدعىرووا،لاحقوقتوفي2.

كادانه،لالمستقليتعققلهما،نضيصأنويمكنما.الكتةترليةورثيالموتكتنجا

القيميير.بينمنامرأةواتخذالزتةإلىهربوأنهذريتهلمجني!حكأ

"المرأةفخضقط2.لاوييابتة-فتزؤلاويآليينزخ!اوضضى2
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نأتستطغلموتأ03أشفرتلاثةصأخقته،تجميلأئهرأتوتأ.آبنأوؤتذت

وتجغقط،والزفتبالحقروطقتهاالتزبفيمنشفةتهأخذتتحذ،تخمته

تعيدينأخئه"وؤققت.حاقة-الئهرعلىالققحبتينووضغتهافيهاالؤتذ

ته)2(.تحذثمايتعقتم

علىتتقثئينوصائفهاوكانت،لتغتيلالتيلإلىآبتة!نرعونفتزتط5

فأخذتها.خابضتهافأرشقت،الققبتينالثتفةصفزأت.النيلشاطئي

وقاتت:عقيهفأشققت.تئكيضيتيهوفإذاالؤتد،وزأتوقتختها

أذقث"قل:مرغونقيبتة-أخئهفقاتت07الجبرايمين"أولابين"هذا

آبتة"تهافقاتتالؤتد؟"تلثئرضحغالجبرايئابينئرجمعأتلبوأذعو

آبتة!تهافقاتت9.الؤتدأئموذغتالقتاة"فذقتست."إذقبي":مرغون

فأخذت.أجزتلث"أغطيلثوأنا،ليفأرضعيهالؤتديهذا"إذقبي:نرغون

فأصتغ،!رغونآبتةصيهحاخت،الؤلدكيزوتأأ..وأرضغتهالؤتذ!المرأة

.الماء")3(ينآنتثتلئه"فيتي:وقالتموسىوشمته،آبنألها

ورأىإخؤتهإلىخزبخأثه،موسىكيزتأ،الأثامتلكفيوكان

افآلتقت02إخؤتهينجمئرايثازخلأتضيرفيجمصيرئازلمجلأوزأى،أتقاتهم

خزبخئتم13.الزئلفيوطقزهايصيرئفقتلأخدأتزفتموفناكفناإلى

"ياذا:يلفعتديفقاذ،تتخاصمانجمثرانتيريزلمجقيهنيفإذا،التانيالتويمفي

نأأئريذعقينا؟وقاصيأزئيسأأقاتك"تن:فقال؟"قريبكتضيرث

الىتتيلل،الحالصالاريخيالفنمىلت،الملكلرريالطالعدات،الفقرةهده)2(.

.الاررةالحصاتطفولةفيالمستعسلالادبيالعر

.اطفل""اتصىالكلصة،المصريةاللعةدي!شصىاثقاق)3(
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تقد"إذن:نفميمهفيوقالموسىفخافت؟"ايصيرقيقتلتكماتقئقني

فقزدت،موسىتقتلأنفطتط،الختريهذا!رغونوشمغ.الختر"عيرف

البئر.جمنذوتجتنمدتن)4(أرفيإلىوآنطققمرغونؤج!ينموسى

الم!اقيئوقلأنوآستقينفجئن،تناتشئغيدتنيكاهنوكان

وأتجذضتموسىفقاتم.وقئدوفنالزعاة"فجاء!17.أبيهنغتتملتشقين

نيأسزعق"ياذا:قالأبافنزعوئي!)5(جئنفقفا.غتضفنوسقى

الزعاة،أيديجمنخفضناجمصيرتازخلا"إن:!افقلن؟"التوماتجيءص

تزكتنيتم؟هو"وأين:يتنايهفقاذ02."الغتموشقىتناأيضأوآستقى

الزخل،جمنذئقيتمأنموسىفقيل021طعامأ"يتأكلأذعوته؟الزخل

"كنث:قاللأئهجزشومفسضاهآبنأفؤتذت.آبتتهصفوزةصفزؤتجه

.)6(غريبةأرضيفيتزيلأ

مصرمنالبرانيينإخراجالىمولىيدعوافة30

علىاللهفأطلعه."المشتعلة"الحفيقةلهائقالالتيالرؤيامرسىرأى،سيناءفي

تتيربصورالكاتصيصزرهاسلطاتوأولاهاعراصاتهفشنأشيئأوبذد،دعرته

صر!2..الاعجاب

لةلرساا

إلىالغتتمفسات.مذتنكاهني،خميهيثزؤغتتمتزعىموسىوكان31

73/82حعرا(4)

يترو.باسمشهرةأكثرموسىحمر)5(

."الريص!نميالكلمة:شعياضماق)6(
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الزب)7(تلاكتهفتراءى02خوريبالتيماتجتلإلىوآنتهى،التزئةوراءصما

لاوهيئيالئايىتشتجلالغفيقةرفإذافتطز.غفيقةؤشطيننايىتهيبفي

لاوياذاالغظيمالمنطزهذاوأنطز"أدوز:تف!يهفيموسىفقاذ03تختيرق

ؤشطيناللهفناداه.يترىدازقدأئهالزبليرأى4.اللفيقة"تختيرق

هفنا.إلىتذن"لا:قال."لئيك":قال."موسى"موسى:وقالالغفيقة-

أرضىفيهقائمأنتالذيالمكانفإن،يىجتيكينتعتيكإخقغ

لىإلةإسحق!إلةإئراهيمإلة،أبيكإلة"أنا:وقال6(0ئقذشة")

ء----.اللهإلىينظزأنخاكتلأثهؤجقهموسىفشتز.يغقوب"

وشمعثبمضر،الذيشغبيتذلةصزأيثقد"إني:الزثفقاذ7

أيديينلأنقذهفتزلث8،بآلايهوغيمث،ئشخريهيتبتبضراخه

تذزأرضيإلى،واجم!عةطيتةأرفيإلىالأرضيىاهذهينوأصيذهايصيرث

إلىأرييمفذ!إذقث،فالآنا..الكئعايتينضكالبإلى،وغتلأخليبأتتنأ

.يصر"منإشرائيلتنيشغبيأخيربخ.!رغون

بنيوأخيرقييخرغونإلىأذقتخثىأنا"شن:دثه!وسى1!فقاذ

علىلكعلامةوهذه،مغك)9(أكون"أنا:اقال2؟"يصرمنإسرائيل

دمه.الر!كلفى،الربملاك)7(

يد.الآخرموالله:فيهااللهلارهاضذ!ةوالارض.)ممصرل"تحي"مقذس"كل!ة)8(

المحاسةع!مفصلأاللهيخكور،الاحلاقيالمترىعلىالفداسةشقرم،لاحقوقت

6(.ش)1

تتعققكلهمةإلهيحهدشحصألىالكلاميوخهحير،اللهلالىلحىالحارةهذهتأقي)1(
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هذاعلىاللةتعئدون،مصرينالشعتأخزجتإذا:أرشلئكأناأني

.الجتل"

إلة:تهمفةقوذ،إشرائيلتنيإلىذاهحثأنا"ها:لئهموسىافقاذ3

؟1(لهمأقوذفماذا،آسفهما:ليقالوافإن،إليكمأرشقنيآبائكم

يتني!وذ"كذا:وقال.هو((،*هو!ضنالاالموياللهافقاذ4

تقول"كذا:ثاييةيوسىاللةأوقاذ!.إليكبم"أرشلنيهوأنا:إشرائيل

تغقوبدإلةإسحق!الةإئراهيمإلة،آبايمكمإلةالزت:إشرائيليتني

.جيل"إلىجيلينبكريوهذايلأتدآشميهذا.إتيكمأرشقني

بل،يقوليتسضعراوتمئقحاقونيلم"وإن:وقالموسىفأجاقي41

"؟تدكفيالذيهذا"ما:الرثتهفقال2؟"الزثلكتتراءصلم:قالوا

،الأرضعلىفأئقاها".الأرضعلى"ألمها:قال3ا(0"عصأ:فال

تذك"ئذ:يوسىالزث"فقال.ؤجههاجمنموسىفقزلت،خئةفمازت

تده.فيغصأفعاذت،بهاوأمشكتذهفضذ.يذتيها"وآميمك

غته،فيتذهفأدخل.غبهك"فييذكأديخل)ا:أيضآالزثتهوقاذ

فزذ.غبك((إلىتذذ"زذ:فقال07تزضاءركالئلجتذهفإذا،أخزتجهاثلم

"فإن:قال08تجشدهكساثرفعاذت،غمهينأخزتجهائتم،غحهإلىتذه

الآيةضوتئضذقونالأولىصالآيةيضوتتستمعواوتملمخماقوكلم

.1(1")الأخرى

.عص(بصليأدأحدبسنطعلا)أيهو"مامو"ألاأو1()0

قدرةألىئظهرأنيريددالكاف،ا!دليالفنلحبالعلاماتهدهتفشرسررلا)11(

ص!-فرعردشخرةقدرةمنأعظمموصى
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فيكلايمزخلتسثإني،زثيا"الغفؤ:يلزتموسى.افقال

وئقيلالقيمتقيللأني،غبذكخاطبتئذولا،أثسأؤليفيولاالأشي

الذيتننأوقمأيلإثسانيتجغلالذي"تن:الزثتهافقاذ01"اللسان

الزلث؟أناهوأليمن؟أغمىأوتصيرأأوأضغأوأخزشالإنسانتجغل

.يه"تتكفغماوأغفصكقمكمعأكونفإثي،فآذقثوالآن

غضبفايملقذ014ئريقه"أنئريذتنأرفي،زتيا"الغفؤ:اقال3

-جى.موسىعلى!الزث

فرعونلدىالاولوفثلهممرالىموسىذهاب4.

شؤورإدارةفيهاثةتغييراتفرصةوزمماالحكمديتجيرفرصةموسىاغتم

زادلللا،وصرفهبكلامهيباليلمولكه،درعونأماموئل.مصرالىفعاد،البلاد

.وقاوموهموسىعلىداحتخوا،الدراليرتبحيرعلى

أذقبأ"ذغني:لهوقالخميهيئزؤإلىوزتجغموسىفذقت

فقاذ."الحياةقيدعلىفمهليخرى،بمصرالذينإخؤتيإلىوأرجغ

.بحتلام""إذقث:يوسىيئرو

فذقت.التوئة"فيموسىييقا?"إذقث:يهارونالزثوقال2

الذيالزبيكلايمهارونموسىفأختز28.فقثقه،اللهتجتلفيوتمته

وتجقعاوهارونموسىفذقت92.يهاأتزهالتيالآياتوتجميعأرشقه

كقتيالذيالكلايميخميعهارودوخاطتهم03،إشرائيلتنيشيوحتجميغ

الشغثفآتن!3.ال!ئغبغيودبعلىالآياتوضغ،موسىيهالزب

ساجدين.تهوتجتوا،تذلتهمورأىإشرائيلتنيآفتقذقدالزثأنوقهتم

اسبهـلهالزبقاذ"كذا:يمرعونوقالاوهارونموسىذقتذلكاوتعذ5
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هؤ"قن:!رغونفقال02ئةا(التمفيئليئغيذيكيشغبسأطيق:إشرائيل

إشرائيلوأفا،الزث)12(أعيرفطلا؟إشرائيلوأطيقيقولهفأسضغالزث

أئايمتلاثة-تسيرةصتذقبطفذغنا،وافانااليبرانيهين"إلة:قالا03"أطيقهفقن

تهمافقاذ04"لتيفأوبطاعولبئصيتنايئلأ،إلهنايلزبوتذتغالتزئةفي

إذقبوا؟أعمايهعنالحثمصتئغوردبوهارونمرسىيا"ياذا:جمصرتيك

.شخرايكم"إلى

7"لاقائلأ:وكتتتهالثعبئشخريالتويمذلكفينرغونوأقز6

أؤليوفيالأفسيفيكماالفبنيتصتعواالتويمتعذتبنأ)13(الئثدتئغطوا

كانواالذيالفيروجمفدار08يثنألأنفميمهموتجقعواهميتذقبوابل،أض

شيئأ،منهئنقصواولاعقيهمآفيرضوهأشيىأؤليوفيالأئ!يىفيتصتعوته

لإلهنا.وتذتغيتذقث:وتقولونيصزخونفمويذلك،كسالىفإتهم

كلايمإلىتلتمتواولايهفبشتجلوا،الئاسأولئكعلىالغقلليتهقل9

-كأ-...الكلإب"

!

منئنقصوا"لا:تهمقائلينبشز،إتيهمإشرائيلتنيكتتة"9!فتطز

موسىوصاذفوا02توجمها".فيتويمكلقريضة"بلشيئأ،قكم

فقالوا021!رغونجمنل!منخروجهمجمنذييقائهمواقفالبوفما،وهارون

وحالثمتته!رغونإلىكزهئماينالقد!وتخكثمإتيكماالزث"ليشطر:لهما

"يا:وقالالزبإلىموسىقزتجغ022يتقئلونا"شبفأأيديهمفيوخفظ

الىصيفطرممصر،الفرلاتترلحيما،لبهه،اسرائللالههافرعوريقر!!)12(

.الايمادلحرالانسالىنوخهالإلهيةلالقدرة.ألمحئصوحصورهبوحودهالاعتراف

ص!لة.التيرتريدالطيرالىالتبرإضادة!ت)13(
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ذخلثئنذفإني23؟أرشلتنيياذا؟المتمغبهذاإلىأشأتيادا،رث

تنمذلموأنت،الشغبفذاإلىأساء-،باسمكلأتكقتم!رغونعلى

.شعتك"

تخبزهقيرثةتدأفإن.يمرغونأصتغماترى"الآن:يوصىالزبفقالا6

.((طربهمعلىتخيزهفيرئةوتدأإطلاقهمعلى

بممرأنزلتاييالضربات50

ثكلتانهاحتىجدآخاصةظروت!يجرتاصيحيةظراهرالاسملهدايصئرن

نطمولقد.فىعونقلبقساوةعلىعقالاثاليأوبدت.المطقةاللهلقدرةعلامات

الاءفيالظواهرهذهصؤرانهعنفضلأ،عمفرةرقمالىليصلهامصادرهالكاتب

.الحارقطابعهامعينسجمملحمي

دمآالمنقلبالماء

يطقأنوألىنرعون)14(قلبتفل"قد:يوسىالزبافقاذ74

فمفث.الماءإلىيخزفيفإته،الضباحفينرغونإلىافآذقث05الحئمغب

6!وفل.يتدكخذهاخئةآنققتتالتيوالغصا،النيلشاطئيعلىييقائه

فييتعئذنيشمغبيأطيق:قائلأإليكأرشتنياليبرايثينإلةالزب:ته

أناأنيتحقئميهذا:الزثقاذكذا17.تشضغلمالآنإلىإئكوها،الترئة

فتنقبث،الئيلفيالتيالجيا؟علىبتديالتيبالغصاضايىفيأناها:الزث

تستطيغولاالنيلفئنتن،يموتالئهرفيالذياوالثضلث8ذمأ.

."النيلماءصتشزبواأنايصيريون

أدته.صدثئأشئأيخحلقالاسانتجحل،دتهعاديرفضحالةالقحاوة)14(
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علىتذذوفذغصاكخذ:يهارون"فل:يوسىالزثقاذائتم

يياههم،خزاناتوسائروأحواصمهموقتوايهموأنهاليهمالمضيرجمينييا؟

الأشجايىفيخثىجمضر،أرضيىكلفيذثمويكونذمأفتصيز

الغصارقغ:الزتأضزكماوهارونموسىكذلكففغل002والججارة"

كلفآننققت،حايتتهوكلنرغونغيتيأماتمالئيلفيالذيالماءصوضزقي

التيلوأنتن،ماتالئيلفيالذيوالشقذ21،ذمأالنيلفيالماء-الذي

أرض!كلفيالذئموكان،ماء-النيلينتضزبواأنالمصيرجمونتستطعفقم

ولمنرغونقلبفتقتمى-!،2.جمضر
يأتةولمتيتهوذخل!رغونانقزفثئم023الزثقاذكما،تهماتسضغ

لمإذ،ماغيتشزبواالئيلخيراتيهـخقؤخميعثالمصيرلميين24.أيضأيذلك

".ماء-النيلجمنتشزبواأنيستطيعونيمونوا

لجرادا

قلتهثقلطقدفإئي،لمحرغونعلى"أدخل:يوسىالزباوقاذ51

يسقععلىتقصقويكيئ2،تيتهمهذهآياتيأصتغيكى،حايئتهوقلوقي

تيتهم،ضتعثآيابوأئبالمضيرئينشجرثكيفتآبيلثوآبننآييك

!رغونإلىوهارونموسىفذقت03الزث")5!(أناأئيتعقمواولكي

تتواضغأنتألىمتىإلى:الجبرايمينإله،الزثقاذ"كذا:تهوقالا

آتيأنافها،شغبيئطيقأنأبيت4!إن0ييعئذنيشغبيأطيق؟أمامي

نأأخذتقلإزلاحتى،الأرضؤجةفئغالي5،أرضكعلىغدأبالجراير

.الابمادعلىأبصأألسرائلليتحملأدالحلاماتهدهشأنسإ)15(
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السخركلويأكل،التزدينشيمتالتىالباقتةصالتمثةصويأكل،تراها

وبيوتحايتتكتجميعوئيوتئيوتكؤيملأ6،الحقلفيتكمالنايت

علىهمؤجوبتويمينآبائكآباءلمولاآباؤذجمثتهتزلمما،المصيرلميينتجميهع

فقال07!رغونجمندينوخزبخؤجقهأدازئئم."التومهذاإلىالأرضيى

الزلثيتعحدواالئاشأطيتي؟تناقخاهذا7-تيهونمتى"إلى:حاتحتته-يمروغيرإبز

؟".!طقدجممصزأدقالآنحئىتغقئمألم.إلقهم

الزثفآعئدوا"إذقبوا:تهمافقال،نرغودإلىوهارونموسىفرذ

وشيويخنايمثياينا"تذقث:موسىقاذ9؟"تذقبوقنقنوليهن.إلقكم

"يتكن:تهماافقاذ..للزث"عيدأتنالأن،وتقيرناوغتمناوتناتناوتنينا

نأكيفتأنظروا.أيضأجميايكموئطيقضطيقكمأناكما،مغكمالزث

الزجالأنئئمآذقبوابل،كذلكتكونالن09ؤجوهكمعلىبابالشز

.نرغونأمايمينوطيردوا.تطفبوته"مافهذا،الزلثفآعبدوا

فتصغذالجراذيتأتيئيصرأرضيىعلىيذذ"ئذ:يوسىالزثافقال2

3!فقذ0التزد"تزكهماكل،الأرضغتبكلويأكلجمصرأرضيإلى

الأرضيىعلىشرقثةريحأالزثفساقجمضر،أرضيىعلىغصاهموسى

الشرقثةرالزيحعخضقتالضبحوجمنذ،الفيلوطواذالتويمذلكطواذ

.الجراد

يصضأراضيعلىوآستقزكلهايصزأرضيىإلىالجراذامضجذ4

اقغطى5.كذلكتعذهتكو!ولاجمثفهتجرادقبقهتكنلمحئى،كلها

ماوكلغشبهاكلوأكل،الأرضأظقضبحتى،الأرضؤجيماكل



الحروخسفر912

ولاالشخرالحضزة-فيشيء+ينتئقلمحثى،الشخرتقرينالتزذتزكه

كفها.جمضزأرض!فيالحقلغمثسبفي

إلىخطئث"قد:وقالوهارونموسىوآستذعى!رعونفةسزغ

وآبتهلاأيضأصالمزةفذهذئبيعنفآضقحاوالآن!07وإتيكماإلهكماالزب

جمندمنموسىأفخزبخ08فقط"الم!تهذاغتييترقغإلهكماالزبإلى

شديذةهغربثة-ريحإلىالريغالزثفخؤل091الزثإلىوآبتقليزعون

واجذةتجراذةتبقولم،القضبتحرفيوطزختهالجراذفخققت،جذا

تنييطيقفقم،!رغونقفتالزث)16(وقشى002مضرأراضيتجميعفى

"--صس!.------7،-ء--.إشرائيل

الطقسيةالفمحرتة6.

إلقاءالىالمزةهدهفيمرعودفيضطر،الصرباتألتذالحاشرةالضربةمتكون

طعامأويتاولونالحبرالودسيحتع،الاأطي"الصور"ذلكألتظارولحي.الحلاح

بعدفيصاوسترتبط،الطقيةالفصحرتةهيتلك.الطريقفيسائرونوكأنهم

الحبزورتبةالحقلذلحرتةبينسيحمحون،يوشياعهدوعلى.محمرمنبالحروج

الالحارستيا.رتةا!سيحسئدحلاطقسيةااشتبةهدهوعلىافطير.

وقثتى،نرغودأماتمكفهاتالحواليهذهوهارونموسى!ضتغ.أا

ور-.أرضهمنإشرائيلتنيئطيقفلم،قلتهالوب

المتهز2"هدا:قائلأيصزأرضيىفيوهارونموسىالزثاوكفتم21

قدرنهل!اللهالىالضاوةئسسى)16(
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كفما3الئشة)17(0شهويىأؤلكموهوالشهور،زأكتكمتكون

المتصهر،هذاينالعاشمرفي،تهمتتجذواأنوكرافمكفهاإشرائيلتجماعةص

أفلكانفإن4.خقلأتيبلكل،الآباءئيوتيخشحبخقلأواجدكل

منالقريثوجارفمفمففتأخذوهخقلأ،يأكلاأنمنأقلالتيت

كليأكلمايخشبالحقلقيكون،الئفوسغذبيخش!قننريهم

تأخذوته.المجزأوالضألبمن،تكميكونخويىذكرأتاخقل05واجد

فتدخه،الئسهرهذامنغشزالزابغالتويمإلىجمنذكمضخفوظأوتثقى6

وتجغلوتهذيهينويأخذون07الغروتينتينتجماعة-إشرائيلخفهويىكل

ويأكلون8،فيهايأكلوتهألتيالبيولبعلىضيهوعاليالباببقائمتيعلى

مزة-أغشالبمغيأريخفة-قطجرالئار،علىتشيرتاالفيلة-يقكفيلحضه

نابىعلىتشوتابليالماء،ضئملوقأولاييئأجمنهشيئأتأكلوا!لا.يأكلوته

تقيئفإن،الضباحإلىجمنهشيئأئبقوااولا..وخومهوأكايىجمهرأليمهمع

تكون:تأكلوته"وهكذابالتار.فأحيرقوه،الضباحإلىجمنهشيء

وتأكلوته،أيديكمفيوجمصتكمأرلمجيكمفيويمائكمضشدودةأحقاؤكم

يلزث.يصحفإتهغخلعلى

ممرمنوالخروج،العالثرةالضربة70

ولذلك.مصربأبكارلزلتالمحةلالىإلأالذهابفيللحرانييرفرعرلىيأدلىلم

مصر.عبوديةمنشبهحفصاللهبأنللألدالمححعيدشذكر

يئيماليمثيتحوشكوتإلىزغالسي!نينإشرائيلتنوزخلثئم37

هداسعرالرابعومي.أليبأوليادلهر،الربيعفيتتدئالطقشةالةدورة)17(

المصح.يبتدئ،)الدر(الشهر
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كثيرخليطمغهمأيضأوضجذ038الجيالعداما،الزجالينماستيألفب

منيهخزجواالذيالغجينفختزوا093جذا"وا!رةوقوانثنوتقروغتم

ولم،جمضزينطردوايخثهم،آختضرقدتكنلمإذ،قطيرأريخقةصيصز

"وكاتت..زادأ)18(لأئف!يهمئيذوالمإثهمحئى،تتأخرواأنيستطعوا

جمنذ،وكان041شتة)91(وثلاثينيئةأرتغيمصزإشرائيلتنيإقامة"

تجميغخزتجتأن،غييهالتويمذلكفي،يئة-والتلاثينالأرتعآنمضاء

ينلإخراجهم،يلزثتيقة!شهر2"كاتت.جمضرأرفيينالزثلمجيوسثن

تدىتجميغهمإشرائيلتنويلزبتحقطهاهذهالشقرفقيقةكلجمضر.

أخيايهم.

ألامرفليس.مصرسالخروحيمثلهالذيالحدثتأوي!هوبالفصحالاحتفالان

أبدأ.دائمأحاصرتاريخهوبل،سنويةذكرىجرد

زجيمفاتجكلبكر،كللي2"قذممث:قائ!موسىالزتوكفتم311

.لي"إئه،والتهائمالئايبىبن،إلئ!رائيلتنيين

ينفيهخزجئمالذيالتوتمذلك"أذكره:يلئتغبموسىفقاذ3

فلا،فناكينقيرثةيتل!أخزتجكمالزثلأن،الغبودتةدايىينجمفر،

وئخيز08أبيبشهرفيهوفيهخايىجونأنئمالذيالتوتم04خميرسكلكل

خزجثحينإتيئالزبضنغمايشتبهذا:قائلأالتويمذلكفيآبتك

جمضر.ين

العصح.عيدفيالفطيرالحبزيشعصلونكانوالمادايفنرأنالنصبهذاالمراد)18(

مطلقأ.يحدألايجص3ر)91(
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الابكاريخداءرتة8.

لأناصرائيللياعتقدوا،العبرالييزأبكارفيهاأنقذالتى،الحاشرةللضربةتذكارأ

عيهموجب،الحاديةالحياةفيأبكارهميبقىأنالوالدودأرادفإن.دتهيلكالابكار

بأنيذكر)فبراير(!ثباط)2الهيكلالىيسوعتقدمةعيدفإنوهكذا.يفدوهمأن

.العادةلتلكرضخوايسوعوالذي

ولآباظث،تلثأ!تمكما،الكئعاييينأرضقالزثأدخقكاوإذا1

التهائيمينيتاحأؤليوكلزجبمفاتجكلللزباتعنرل2،إتاهاوأعطاك

لمدهلم!انبكز-إلجمالىأؤ%ثا03يلزلثالذكوز:لذالتي

غداآبنكسألكاهـإذا4.تفديهتنيكجمنيكروكل.لمحنمهقفافتكضرر

داليينيصز،ينالزثأخزتجناقيرتةيتد:تهتقول،؟هذاما:قائلأ

أرضفيثحركلالزتقتل،إطلاقناعنلمحرغونتضفتاوتآ!.اللبوبئة

فاتجكليلزبأذتغأناويذلك،التهيمةيكرإلىالإنسالبيكرين،جمضر

أثديه.لمجيئمنيكروكل،الذكورمنزجيم

سياءالىالسير

البزئةفيثعبه-!دياللة90

سالكيرسيناءالىتوخهواألهميرخح.البرالينليرخطأكيدةمعرفةنعرفلا

اليهئرمزبينهماللهحضرران.المزةالشحيراتعبورالىفاصطروا،وآمهاالطرقأطول

والارالغمامبحمودها

أرضيطريتيفيا!ثةئشيزهئملم،الثتغبلمحرغونأطققاوتمآ

رأىإذا،تنذمالشعت"لغل:قاذاللةلأن،قريبأثهمع،القيسطينيهين

تحرتمئة-طريتيإلىالثصتالمحةافخؤل08جمضر"إلىفترجغ،خزبأ

موسىاوأخذ09ئشفح!تيصزأرضيينإشرائيلبسووضجذ،الققحب
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"إن:قائلأإشرائيلتنيآستحقفتقدكانئوشصيخن،مغهيوش!عظاتم

حس

مغكم".هفناينجمظاميفئصجدون،ستفتمذكمادثه

التزثة.طزفيفيإيتامفيوخئمواشكوتينزخلوائثم02

يتهدتهئمغمايمينغموبفيتهارأأماتهمتسيزالزتوكان21

وتيلأ.تهارأيسيروايكي،تهميئضيءصلابىينغموبفيوتيلأ،الالريق

-.الحئمغبأمايمينتيلأالتايىوغموذتهارأالغمايمغموذتبزخولم22

الاحمرابحرعور.أ.

الرئيسبدورموسىوقام،قدرتهاللهأظهر،المزةالبحيراتالىوصرلهمعند

الريحان.الالهيةالحنايةع!صادرةظرو!محموعةأمامهنانرانا.الاولىللموة

فيوراكبهالفرسألقىالذيهوالقهلكن،الضتقالحليجهذأعبورمنتمكنالشرية

للمححودية.رمزأالحدثهذافىالمسيحيالتقليدرأى،لاحقوقتوفي.المياه

وفلوفيقلبةتغئز،قزبقدالشعتأنيصزقيأأخبزفقفا415

فشذ6؟"يخدقيناينإشرائيلفأطقفنا،ضتغنا"ماذا:وقالواعقيهحاثمئته

ترايهبوتجميغئمتازةتركتةيئة-يثوأخذ07معهقوقهوأخذقركئته

يضر،تيلث،مرغونقلتالزثوقشى08ضحئاطجمنهاكلوعلى،يفر

وتجذ..عايتةيتدجونخاليإشرائيلوتنو،إضرائيلتنيإثرفيبخا

وتجيشه،وفرسائهوقرايهئهكقه!رغونخيلمأدزكهمإثيرهمفيا!يريون

اوتأ..ضفونتغلأماتم،الجيروتتيمجمنذالتحرعلىخيمونوهم

ؤراغهم،ساعونالمضيريونفإذا،غيوتهمإشرائيلتنوزقغ،نرغونتزقي

غذيم"أين:يوسىوقالوا"،الزثإلىإثرائيلتنووضزخ،جذا!افوا

ينفأخزجتنابناضتعتماذا؟التوثةفيلتموتبناأتيتبصزالعبور

المضيرلميين،تخدمذغنا:قائليزكقمنا!مضزماالشن!قتمسهذا
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موسىافقال3؟"التزئةفيتموتأنينالمصيرئينتخذتمأنتناخيزفإئه

التوتمالزثئخريهالذيائعاينواأصفدوا،تخافوا"لا:يلشغب

الزلثا04يلأتدتزوتهمتعودوالن،التوتمالجصيريينتزونكمافإبمم،كم

.هايرلولى"!!ثآنتم

نأإشرائيلتنينز؟إتئيتصزخبالك)اما:يوسىالزثفقال

فتدخل،فشفهالتحير)02(علىيذكوفذغصاكآرقغاوأنت06يرخلوا

المضيرتين،فلولتضقممقأناوها17.التتسعلىؤشطهفيإشرائيلتنو

وترايهبهتجيتيهوكللمحرغونجسالبعلىوأضخذ،ؤراقيهمفتدخلون

جسالبعلىضبدثإذا،الزثأناأئنيايصيريونافتعقئم8.وفرسافي

.وفرسافي"وقرايهبهنرغون

ؤراغهم،فساز،إشرائيلغسكرأماتمالتتائزالزلبتلاكافآنتقل!

غسكرتينوذخل02،ؤراغهمفوقفتأمايهمينالغمايم!وذوآنتقل

فنالثينوكانهناينضظيمأالغمالمفكان،إشرائيلوغسكريينالميم

وقذ21.الفيلطوالالآخراينالقريقيرأخذتقتيرلثفتم،الفيلئنير

طوالهشديدةشرقئةءيريحالتحزالزبقذقغالتحر،علىتذهموسى

إشرائيلتنووذخل022الجياهآنشفتوقد،جافاالتحزتجغلحئى،الفيل

.تسايىههاوعنتمييهمعنسوزتهموالجياة،التتسعلىالتحرؤشطفي

قامعجائيةحركةالىالحرعورتصالاولى:وثاثتثلاثبيرترفيقالمقهذافي2()0

الرور.)ملاكالمباثراللهعملالىتبماوالثايخة،16(الآيةفي:)العصاموصبها!*

دئظل.2(االآيةديةشرقه)ريحطميحيةثاليةعئةالىتسهوالئالثة،02(الآيةفي،.

لقدرةعلامةهوموسىلقادةالاحمرالحرإصرائيللىعررفإن:علامةذلكفيإد/"

أدبي.أسلو!صوىهرفلشالياهالماقأئا.الله
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وقرايهبهنرغونخيلتجميعؤراغهمودخل،إثرهمفىالمصيرجمونوتجذ23

إلىتطثغالزلثأنقجغة-الضئحفيوكان2".التحرؤشطإلىوفرسائه

فقاذ.تمثتفةفساقوهاالمرايهبذواليتوغطل25.ايصيريينكسكر

.المضيريين"عنفئمئقايلالزثلأن،إشرائيلؤجيماين"يتهزدث:ايصيريون

المضيريين،علىالمياةفترتذالتحر،علىتذك"ئذ:يوسىالزتفقاذ26

التحزفآرتذالتحر،علىيذهموسىفضذ027وفزسايهم"قرايهيهمعلى

فذخز.تحؤههايىبونوالمصيرئون،عقيهكانماإلىالضثحآنيثاقيجمنذ

تجيمثيىقرايهتفغطتالجياةوزتجغط28.التحرؤشطفيالجصير"يينالزب

أخد.جمنهمتبقوتمالتحر،فيؤراخهمالذايخلينوفرساتهكلهيخرغرن

عنسورتهموالجياةالتحر،ؤشطفيالتتسيعلىإشرائيلتنووسار92

أيديجمنإشرائيلالزتخفمنالتويمذلكوفي003تسايىهموعن!هم

وضاقذ31.التحرشاطئيعلىأئواتأالمصيرتإشرائيلورأى،المميريين

تالثئعث.يايصيرئينالزبضتغهاالتيالغطمةصالمغجزةصإئرائيل

غبده.وبموسىبهوآقنواالوفي

وخزتجب،تدهافيالذث،هارونأخث،الئيئةترتمأخذتءة5102

ترضم:فجاؤتتفن021والزفصيالافوبؤراءهاانىء"كلفن

تعظيمأ.تغطتمفإثهيلزلثإأنشمدوا

.أئقاهما"التحرفيورايهئهالقزلنإلا

شبهوئروييغذياثةق4؟.

بوجهلة.ومشربأمأكلأشصهاللهفأعطى،وهارولىموسىعلىالعبرانيونرومر.إ
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011قررا)راحعبالافخارستيائنبئالىوهصا،الصحرةمىالحارحوالماءالمنإلىخا!عى

التزثة.فيوهارونموسىعلىكلهاإشرائيلتجماعة"تنيفتذئزت2

كئاخيطجمصز،أرفيفيالزبيتدئثنا"تيتنا:إشرائيلتنوتهماوقال

أخزجئماناأثكماحيرفي،يحبغناالطعامينونأكلالفحيمقذيىجمذتجين

.يالجوع"كفةالحمهوزهذايتميتاثةصالتمهذهإلى

فتخزخالحئماء.ينخبزأكمئمطرأنا"ها:يوسىالزث"فقاذ

على،-!ماليئكونامتجتهم،يويهفيتوبمكلطعاتموتلتقطهالتئحعث

تكون،بهيأتولىماوأغذواالشايرسالتوئمكانفإذا5.لاأمشيريغتي

توم".كلفيتلتقطوتهماضعص

نأتعقمونالم!اءص"في:كلهمإشرائيليتنيوهارونموسىفقال6

شجذتزونالفباحوفي7،يضرأرضيينأخزتجكمالذيهوالزلث

عقينا؟"تتذئرواخئىقمنتحنوأئا.عقيهتذمركمشمغلأئه،الزث

أماتمتقذموا:كفهاإسرائيلتيلجماعة-"فل:يهارونموسىوقاذ

تنيتجماغةصئكلئمهارونكانافتينما..تذمركم"شيئقدلأئه،الزت

.الغمامفيطهزقدا-تج!الزلبفا،التوئةتحؤإلتقتوا،كلهاإشرائيل

إشرائيل،تنيتذكزشمعثقدا"إني2قائلأ:موسىالزب!اقكفتم

خبزأ،تشتعونالضباحوفيلحمأتأكلونالغروتيرتين:قائلأفكلضهم

الشفوىضيذبالمت!اء،كانافقضا03إلفكم"الزتأناأنيوتعقمون

اوتما".المحئمخواتيالئدىينطتقةكانتالفباحوفي،المحئمفغطط

ذقيق،ئخئبذقيقشيغالتزثةصؤج!علىإذا،الثدىطتقة"تضغذت

لتعض:تعضهمقاذ،إضرائيلتنورآهافقضا5.الأرضعلىكالضقيع
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الذيالخثز"هؤ:موسىتهمفقال.هومايحقموالملأثهمهوإ،"قن

تأكلأ.الزثإئاهأعطاكم

أبتفن،الكزتزة-كيزيىوهو،المنآسغإشرائيلتيثعقيهوأطقق31

بالغشل)21(.كقطائفتوطعمه

أرضيإلىؤضلواأنإلى،شتةأرتعينالمنإشرائيلتنووأكل5

وكان036كثعانأرفيخدوبإلىشضلواحينإلىالمنأكلوا،عايرة

الإيقة.غزالفير،

ترخقةترخقةسينتزثةصينكفهاإسرائيلتنيتجماعة"زخقتاثئم71

تشزئهماء!فناكتكنوتم.زفيديمفيؤخئموا،الزثأمرخشبعلى

تهمفقاذ.تثزئه"ماغ"أغطونا:وقالموسىالثصثفخاضتم02المثغب

ال!ثمعثفناكوغطشن3؟"الزتتخزبونوياذأئخاصموتني)اياذا:موسى

أناأيتقئقنيجمصز؟منأصغدتنا"ياذا:وقالموسىعلىوتذفزالماءإلى

اصتع)ماذا:قائلأالزبإلىموسىفضزخ4يالغضث!؟"وقواضئوتنى

اماتم"ئز:يوسىالزتفقاذ05وترلمجمني"قليلأ؟التغبهذاإلى

الثهر،بهاضزبتالتيوعضاكإشرائيلشيونجينتعكوخذافمغب

)فيالفخزةصعلىفناكأماتكقائئمأناها06وآذقطيدكخذها

.الئتغب"فيشزلثماغجمنهاتخزبخفإثه،الضخزةفتضيرصثصريب(،

المكانذلكوض!ى7.إشرائيلشيونجضشقدعلىكذلكموسىققل

طعامأ.يصلحالهواءلييخثدفإنه،الملىفاءإفرارالثو!2(
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"قل:قائلينيلزبوتخيرتيهمإشرائيلتنيئخاضمة-يشت!وتريبة""ضمثة

لا؟".أمؤشطافيالزب

الشفعموسىا.2

يحميأنإلتهسأل،هوجماذا،لكنه.هويحاربولاحربيأقاثدأموصىليس

ايرائل.

.يتشوعموسىفقال09زفيديمفيإشرائيلفحازبواالغمايقة"وجاءص8

رأسيىلئلعلىأقفثأناوغدأ،الغمايقةلمحازبة-وآخزبخليجالأتنا"إختز

ئحازبةأمرفيموسىتهقاذكماتشوغافقغل.تدي"فيالئيماوغصا

إذا،"فكان.الئلزأكىإلىفقحيدواومحوروهارونموسىأتا.الغمايقة

اوتأ02الغمايقةتغيب،خطهال!اذا،إشرائيلتنوتغيث،تذهموسىزقغ

هارون!أستذعتيهفخقس.تختهوتجعلاهخخرأأخذا،موسىتداثفقت

.فناكينوالآخرلهناجمنأخاهما،تذيهوخور

غماليقتئموغأفقزتم3.الشضسضغيبإلىثايتتيرتداهفكاتت

الئيف.بخدوقوقه

المنالمموسى.13

يقودهابالتىالجموعينطمفأخذ،بهلصحهمايتروخميهمنمرصىسمع

ضء.كلقبلوكاهنقاضيوهو.الزثة

إلىاللةضتغمابكل،موسىوخمويذتنكاهن،يترواوشيئ81

جمضر.ينإشرائيلأخزبخالزتأنكيفت،شعيهإئمرائيلوإلىموسى

ضزقها،تعذمما،موسىآمرأة،جمفورةص،موسىخمو،يئروفأخذ2

كانخيثط،الترئةفيإتيهوأتى،جزشومأخدهماآسئمالفذيننوآبتيها3
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إليك،قابلميثرؤخماك"أنا:موسىوأبقغ06اللهتجتلجمنذمخيمأ

كلوسأل،خميهييقاءصفخزبخ07مغها((وآئناهاوآمزآلك

علىموسىوقمق8.الخيضةوذخلا،شلامةءصاجيهعنينهماواجد

ماوكل،إشرائيليشتب"يينوالميميمرغونالزتضتغماكلخميه

يكليثرو!فشز.الزثأنقذهئموكيفت،الطريقفيالمشفة-يننالهم

الجصيريين.أيديينأنقذهمجمنذما،إضرائي!إلىالزثضتغهالذيالحير

تدومنالمضير"يينأيديينأنقذكمالذيالزب"تبازك:يثرو.اوقاذ

الأمرفي،الآيقةتجميعقوقغظيمالزثأنغيمثالآنا.نرغون

عقيهم".المضيرئونبهطغىالذيتفضه

هارونوجاءص.لثهوذبايمغئحزقة،موسىخمويئرو،أخذائتم

الله.أماتمموسىخميمعييأكلواإشرائيلشيونجوتجميغ

فرقيالثعثفوقفت،يلثتغبيتفمحيئموسىتجقمن،الغدكاناوتمآ

يصتغماكلموسىخمورأى"افقفاالم!اء.وختىالالحباحيهق

ؤحذكجايسأبالكوما،يل!ئمغبتصتغهالذيهذا"ما:قال،المثغب

موسىافقال5الم!اء؟"حثىالضباحجمنأماضكواقصا!صبوكل

قضئة،تهكاتتفإذا16.اللهييسشيزإتئييأتيالشعتإإن:لمجيه

وضرائغه.الث!قرائفنوأغزفهم،وصاجبهالزلمجلتينفأقضييأيني

-7!---ص17

شك،ولا،فإئك18.يختمنتصتغهما"ليسن:خموهيوسىفقال

الأمزهذايخن،أيضأتغلثالذيالئئصتوهذاأنتكثيرأ!شكتخهلث

ماينيآسقغوالآن!1.ؤحذكتتؤلأهأنتستطجغولا،طاقتكيرن

تأوترقعىاللهأماتميلسمع!أنتكن.مغذاللهيخون،ول!!حك
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الذيالطريقوئغمفهئم،والئسرائعالقرائفيىإلىوئتثفهم002إتيهالقضايا

أناسأالثئصبكلينفآختزوأنت021تعضلوتهالذيوالغضلتسفكوته

ألفبزؤساءصعتيهموئقيضهم.الكشبتكزهونيلثقة-أهلأدئيماأئقياغضقزة

إتيكوترقعونؤفبكلفييلسمصبفتفضون.وغشزةوخضسينومئة

عنوخففثفيها.يفضونفمضغيرةقمئةوكل،هاتةقصثةكل

بأمر،اللةوآقزذهكذاقغلتأنتفإن23.مغكتحملونوهم،تف!يك

.بشلام"ضقايهإلىتنضيرفثكفهالمتمعثوهذا،الثباتأمكتلث

موسىفآختاز025تهقالماكلوقغلخميهيقوليموسى!شيئ

أئفبزؤساءص:الثمغبعلىزؤساءصفأقاقهم،إشرائيلكلينتقزةأناسأ

وكل،ؤقتكلفييلئتعبتفضونفكانوا06وغشزةوخفسينويئة

فيها.فمتفضونصغيرةقصئةوكل،موسىإلىترقعوتهاغويصةقمحئة

أرجمه.إلىفذقت،خصاهموسىضزفتثئم

الغفد

لياءعهـدأ.4

وض!اسرائيلثعبألأ.اسرائيلتاريحديالرئيالحدثهوسيناءعهد

!صةوهو،فهوالتحفقتأريحهيمكنتاريحيحدثالالهيالتدخلهذا.وحدته

علىالهروهي،الجديدالثعبهذادعوةئظهر.قتلهسمجالةلادرةلاله،أيضأ

هرموسىانكما،الحديدبالعهدخاصةيثروهو.الزمانذلكعالمفيالترحيد

ئلىإرادةفحلبككومنطثباتهالعهدقبولوان.3/2()عصللمسيحسالفةصورة

هموالانياء.ايرائيلتاريخمزعلىمرةمنأكثرتجديدالىاحتاجولو،المستقبل

الد:ر.بهذاسيقومرنالدين

ذلكفي،جمضرأرضيينإضرائيلتنيلجروحالثايطالثهراوفي91
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سيناءتمثة-إلىوؤضلوازفيديمصتوزخلوا02سيناءتزثةصإلىؤضلوا،التوم

الجتل.تخاةإشرائيلخئتمفناذ.الترئةفيفخيموا

تقوذ"كذا:قائلأالجتلجمنالزتفناداه،اللهإلىموسىوضجذ3

وكيفتبالميمضتعثمارأيئمقد4:إشرائيلتنيوئخيزتغقوبلإلي

شمعئمإن،والآن5.إتيئبكموأتيثالجفبانأجيخةصعلىختلئكم

تجميعتيرينخاضحةليتكونونفإتكيم،غفديوخمطميقموتيشماعأ

الكقتةينتملكةليتكونونوأنئم6.ليكفهاالأرضنلأن،المثعوب

فجاغ7.إشرائيل"يتنيتقوئهالذيالكلامهوقا.ئقذسة)22(وأئمة

أضزهكضا،كثهالكلاتمهذاأماتهموتجغلالمثمعبشيوخوذعامرسى

تعضئه".يهالزتتكفتمما"كل:وقالال!ثمدبكلفأجالت8.الرث

الزت.إلىالشعبكلاتمموسىفتقلء

تسضغيكيكثافة-الغمامفيإليكآبأنا"ها:يوسىالزث!وقاذ

الثئعب.بكلايمالزثموسىفأختز.يلآتد"بكوئؤينلذئخاطئتي

وغدأ،التوتموتدشهالثتعبإلى"إذقث:يوسىالزثوقاذ

الثايثالتويمفيفإثه،الثالثيلتويمشستجذيناوتكونوا1،تياتهمولمح!يلوا

ينيلمتمعبخذااوضغ2.سيناءتجتلعلىكفهالئتصبأماتمالزبتننرذ

قنكلفإن،طزقهتم!واأوالجتلتصغدواأنإحذروا:لهموفلخواتييما

وعودش!ثةأيمرأئلاللهيمد،والريمة(العنرالوصايا)حفطالحهديقتفبهمامقابل)22(

لالهكهوتيأوضدأ،وعادتهلاتالهمقذسأوضحأ،الممضلاللهفاسرائيلجكولى

النرية.وصائرالحقالإلهبيىكوجطيعمل
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،بالس!هامئزمىأوزخمأئرتجئمدإلأتد،تمئهلا13.قثلأئقتلالجتلقق

.الجتل"يصغدونالبوقفيئنقغوحين.تخياولا،إثسانأأوكانتهبضة

تياتهم.وغشلوا،وقذشهالثعبإلىالجتلمنموسىفتزل"

.آمزأةآ(تقزبواولا،التايث)23(يلتويمضستجدين"كونوا:يلثتعبوقاذا

وئرودثزعودكاتتأنالضباحجمنذالئايطالتويمفي6!وخذت

كتةالشصثفآرتغذ،جذاتمديذبوقيوضوثاتجتلعلىكثيصوغماثم

فؤقفوا،اللهيلاقاة-المحثيممنالشدتموسىفأخزبخ017المحئمفيالذي

الئار،فيغقيهتزذالزلثيخن،كلهمذخنسيناءصاوتجتل8،الجتلأسقل

ضوثاوكان9.جذاكفهالجتلوآهتزالاع!لونكذخالبذخائهفآرتقغ

الزغد.فيئجيبهوالقةتتكفموموسى،جذاالإشتدابفيآيخذأالبوقي

إلىموسىالزبونادى.الجتلرأييىإلىسيناءصتجتلعلىالزلتوتزذ.

فضجذ.،!لجتلرأس

العتنرالوعايا510

وروحي.واحداللهادتؤكد.كلهاصائيلتثريعلهاتالروصاياغرمجموعة

الغدل.فضيلةالىسئماولا،الطبيعيةالاخلاتيةالى،بقىماشأنفيوتستند،

سيتفزقومقطفباتهالمسيحيالوحيولكن.المسيحمجيءعندالمفعوللاريةوستبقى

كبيرأ.تفؤقأعليها

الذيإلهكالزب2"أنا:قائلأكلهالكلايميهذااللهلأوتكئغ02

الغبويرئة.داليينيصز،أرفيمنأخزتجك

ثيابه،يطقرسياءفيدال!!رائيلي.لطقرألى،لالتهالاتصالأرأدإن،للإنالىلذلا)23(

حص.الوبةسزيقلواصيحى-ص
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تخاهي.أخرىآيقةلذتكنلا3

قوقمنالشماءصفيئماشيءصصورةولاتثحوتألكتصنغلا

.الأرضتخ!ينالميا؟فيئماولا،أسقلمنالأرفيفيئماولا

غيور)24(.إلهإلفكالزثأنالأني،تعئذهاولاتهاتسبذلا

بافيإلهذالزبآستمتلفطلا

بافي)25(.آسضهيلفطالذيئترئلاالزلثلأن

أعماتلثوتصتغتعملأئابمليمئةسفي09يئقاشهالسئمئتتوتمأدكره8

أنتغضلأفيهتصتغفلا،إلهكيلزبشئتالشايغاواليوئم..كلها

دايخلفيالذيوتزيفكوتهيقئكتئكوخابئكوخابوآبتئكوآبئك

وكلوالتحزوالأرضقالشموابخققأثابمضئةصفيالزثلأن!1،أبوابك

الشبتتوتمالزتبازكويذلك،آستراخالثتايعالتوموفيفيها،ما

ضض.وتاشه
أثائكتطوذيكي،وأثكأباكأكيرئما2

إتاها.إلفكالزثئعطيكالتيالأرضيىفي

تقئلالا3

تزنيلا،1

تسيرقلا

-زورشهادةقريبكعلىتشقذالا6

خى

خابتتهولاخابقهولاقريبكآمزأةصتشتهلا:قريبكتيتتشتيمالاا7

ح!-

.ء-ضريكلهيكودألىيقللااللهاد)24(

--صحم!.الكدبلقولأي،.باطلأ!)25(
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.1(يقرييكئماتيئأولاجمازهولاتوزهولا

!الجتلالبوقيوضوتوالبروقالزعوذترىكئهالثتعباوكان

ئغد.علىوؤقفتآرتاغذلكالئمعثرأىفقضا.ئذخن

العهدقطعأ.6

الرائع،الصهدافي.العهدسيثثتالمزةوهده.أحرىمزالحبلسموسىنزل

أتماركة.وطعام،الذلائحبدمشأا:الحهدقطعمىزتتان

قذتحأوتنىالضباحفيوتكرص،الزتكلايمتجميغموسىفكتت424

وأرشل05غشرالإثتيإشرائيللأسباطئضبأغشزوآثتي،الجتلأسقلفي

الغجوليينشلايتةذبائغوذتحواضحزقاتفأصغدواإشرائيلتنيلئتان

الئصصوزضقطسوتفيوتجغقهالذبميضفتموسىفأخذ6.يلزث

:فقالالشذبتسايععلىفتلاالغفديهتاقيوأخذ07المذتحعلىالآخز

علىوزشحهالذتمموسىفأخذ.وتسمغه"تفغفهبهالزثتكفتمما"كل

هذهتجميععلىمغكمالزتقطغهالذيالغهل!ذئم"فؤذا:وقالالشعب

.")26(الأقوال

إشرائيل،شيونجينوشثعونوأبيهوونادابوهارونموسىضجذ!ئثم

يالشما؟أشتةسفييرتلإطصنعليئهيىجقيهوتختإشرائيلإلةأقرأوا.

اطةفرأؤايذه،تمذلمهؤلاءإشرائيلتنيأعيافي!وعلى1تقأغ)27(0تفحيمها

وشيربوا.وأكلوا

.ثلأ(28126)تىالحديدالعهدفيالتقديسلصيمةالصقهدادقالي26(آ

.4/2-3(يرحاالقدي!رؤياولي)1/26(حرتيالصفرفىالرؤياهدهعاصرمحد)27(
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عيرألفةفيموصىويبدو.موسىأيامفيلدائايزاللاتثمريعيرافقهوالعهد

الله.مع2عادية

أعطكخئىممناوأقئمالجتلإلىإتي"إصغذ:يوسىالزثوقال1

!وضيذ05يتغليمهم"كتبئهاالتيوالؤضتةصوالتئريغةصالججارة-توخي

الجمل.موسى

وغطاهسيناء،تجتلعلىالزبضجذوخ!16.اتجتلالغمائمفغطى

.الغمامؤشطينموسىالزثدعاالئايعالتويموفي،أثاميحثةصالغمام

تنيغيودبأماتماتجتلزأميىفيآيهلةكلكناليالزبضجدتنطراوكان7

الجتل.وضجذالغمايمؤشطفيموسىفذخل18.إشرائيل

فهى34،الفصلم!أسطربعصهائدرح،التاليةالرواياتوحدةلحطمللأ

السابق.لبصتابع

يأكللا،تيتةوأرتعينتومأأرتعينالزبجمنذفناكموسىوأقاتم2

الكيماتالغفد،كلاتمالئوخيرعلىفكتت،ماغتشزصثولاخبزأ

الغمثر.

ئزويهجمنذتد؟فيالتئ!هادةصوتوحا،سيناءتجتلينموسىتزذوتمآ2

ئخاطتيماينضميغةصازتقدؤجههتشزةصأنتعتئمتكنلم،الجتلين

تشزة"ؤجههفإذا،موسىإضرائيلتنيوتجميغهارونفرأى03،تهالرب

هارونإتيهفزتجغ،موسىفذعاهم31.جمنهتقتيربواأنفحافوا،!تة

تنيسائزإقتزلت،ذلكوتعذ32.فكفضهم،اتجماعةزعماءوتجميغ

آنتهىوتمآ33.سيناءتجتلفييهالزلثكفقهمابكلفأتزهم،إشرائيل

جمنذ،موسىوكان34.ججابآؤجههعلىتجغل،شخاطتتهمينموسى

وئكلغتخزفيئئم،يخزجأنإلىالججالتترقغ،يئكئفالزبأماتمرخولى
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موسىتشزة!ؤج!أنترونإشراثيلبنوفكان!3.بهأئزبماإشرائيلتني

.الزثلمحاطبةصذخويهؤقتإلىؤجههعلىالججالتفترذ،ئتيصغة

الذهبعجل:العهدمخالفةأ.7

المادية.الامورمترىإدراكهميفرقلاسيناءشفحفيالديىاسرائيا!لوكاد

ليالصحيحةعرائرهموتظهر.روحيإلهفكرةالىيرتفحواأددائمأعيهموصبصعص

الويط.دور،المؤثردورهفيموسىيظهر،المناصبةهذهوفي.الذهبعحلحادثة

فاجتقغ،الجتلينالئزوليفيتأخزقدموسىأنالحئمعثاورأى32

فإن،أماتناتسيرآيقةتنافآصتغ"قثم:لهوقالواهارونعلىال!تمعب

.أصاقي"ماذاتعقئملا،جمضرأرفيينأصغذناالذيالزلمجلذلك،موسى

وتنيكميسائكمآذالبفيالتيالذقبخققات"إننرعوا:هارونتهمفقاذ2

فيالتيالذقبخققاتالشدبكلفتزغ3بها".وأتوني،وتناتكم

جمخلأوضتغها،قاتبفيوضثهافأخذها04هارونيهاوأتوا،آذايهم

أرضيىينأصغذتكالتى،إشرائيليا،آلقتك"هده:فقالوا.ضشبوكأ

قائلأ:ونادىاليخلأماتمتذتحأتنى،ذلكهارونرأىفققا5يضرا(

.يلزث"عيد"غدأ

وتجقق،شلايئةذبائغوقزبوالحزقابوأصغدواالغدفيفتكروا6

تلغب.قاتمئتم،وتخ!زبتأكلالتئمعث

ينأصغدتهالذيشعئكقشذفقدآننرذ،"قئئم:يوسىالزثفقاذ7

وضتعوا،بهأترئهمالذيالطريتيعننحادوامافشزعان8،يضرآرفي

يا،آلقتكهذه:وقالواتهوذتحواتهفشخدوا،تشبوكأجمخلألأنفيمهم

"قد:يوسىالزث!وقاذ.يضر((أرضيىينأصغذتكالتي،إشرائيل
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ذغي،والآن01.الرقابقاسيشغبهوفإذا،الشغبهذارأيتط

.غظيمة((أفة!أجغئكأنتوأئا،فأفنيهمعقيهمغضبيليضطيرئم

غضئكتضطيرئميتم،رت"يا:وقالإلقهالزلثموسى"فآستزضى

اويم2؟قديرةوتدغظيمةيفؤةيصزينأخزجتهالذيشعيكعلى

الجبالفييتقئقهمتجكرههنامنأخزتجهمإثه:قائلينالمضيرتونتتكئئم

فيوآعدذغضيكآضطرايمغنيإرجغ؟الأرضؤخ!عنوئفيتهم

الذيقغبيذك!إشرائيلوإشحقإئراهيتماوآذكز03ضعيكالىالإساغة-

الشماء،كئجويمتسقكمأكثزإني:تهموفلتبتفحيكتهمأتشمت

يلأتد".فتيرثوتهايتسيكمسأغطهاعقيهاتكفمثالتيالأرضيوكل

بشحبه.ئننرئهاإئهقاذالتيالإساغة-فيالزبفغذذ"1

،تده)28(فيصالشهادةوتوحااتجتلمنوتزلؤجقهموسىأدازاثثم5

قكتوتين.كانافناكومنفناينؤجقيهما،علىقكتوبالقلوحالب

فيتئقوضةالتيمايهتالةرهيواليهتابةر،اللهضمغفمااوالئوحالب

2(.اللوخين)9

"ضرث:يوسىفقاذ،فتا!همفيالستصبضوتوشمغصيثوغ1

موسى:فقال18.الخئم"فيخزب

القزيمةفتابضوتولاالثضرفتافيصوتهذا"لي!ن

سايع"أناأئشوذةضوتبل

شصه.وصطليوعملهألتهحصورعلىي!نهدانلوحاد:اشهادةلوحا)28(

الرصاياكلاميققكافلصررةاللهيصزرون،اللهستأتيالثريعةأدعلىللدلالة)92(

محدنية.لرلةححرسلوحفىالعنر
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غضبفآضطزتم،والزفمنالجخلرأى،المحئمينآقتزدت!افقفا

أخذثئم02.اتجتلأسقلفيوخطقهحاتذيهينبالقوخيرقرمىموسى

وذزاه،كالغبارصازحئىولتخقهبالئايىفأحزقه،ضنعوهالذياليخل

ضتغ"ماذا:يهارونموسىوقال021إشرائيلتنيوأشقىالماءؤجهعلى

"لا:هارونقال22؟"عظيمةخطيئةعتيهمتجقبتحثىالثتذبهذايك

لي:فقال23تممير،الئدتأنعارتأنت،شيديغضثتضطيرئم

جمنأصغذناالذيالزخلذلك،موسىفإن،أماشناتسيرآيقةتناإصتغ

فثتننرغه.ذقثتهقن:تهمففلث"2.أصاقيماذاتعتئملاجمضر،أرفي

الجخل".هذافخزبخالئارفيفآلقيئهيهتوني لمحا

تهأزخىقدكانهارونلأنتهجمنانلاال!ئ!دتأنموسىرأىوتأ!2

المحثيمبالبعلىموسىؤقفت26،أغدائهتينيلسمخيرثةصفغزضهالجنان

فقال27.لاويتنيتجميغإتيهفآجتضغ.يلزث"هوتن"إتئ:وقال

وآذقبوا،شيقهواجدكليئتقفذ:إشرائيلإلةالزثقال"كذا:تهم

صاجتهوالآخرأخاهالواجذولتقتل،المحتمفيبالبإلىبالبينوآرجعوا

فيال!ئمعبينفشقط،موسىأتزكمالاويتنوفقغل2(0")0وقريته

زخل.آلافيتلاثة-تحؤالتويمذلك.

غظيمة،خطيئةخطئئم"قد:يلئمغبموسىقاذ،الغدكانوتأ

إلىموسىوزتجغ031خطيئيكم"عنأكفزتغلي،الزبإلىأصغدوالآن

وضتغ،غظيحةخطيئةالشعثهذاخطئئقد،زثيا!"آ؟:وقالالزب

الفل.لهداأمرفدبكولىأديمكىدلا،صةالله)03(
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فآمخني-يموإلأ...خطيئتهغقرتإنوالآن032ذقبجمنآيقةلميه

إئا،إتئخطئ"الذي:يوصىالزبفقاذ33")31(0كتبتهالذييهتايك

فؤدا.لكفلأخيطإلىالبثئدبئوفدآذقثوالآن034يهتابىينأئحو

.يخطئيه"أعاقئهجمقابيتويموفي،أماقكتسيزقلاكي

اللهيخاطبمويمىا.8

"وحهأكلامأالكاتبي!ضيهمافيالفهمعموسىألفةالىلظرلايلتفتأيضأها

."الله"حظوةتذكرالثانيةوالصلاة.وجه،الى

المحتم،عننتعيدأ،المحثمخايىقيتهفتضتهاالخيمةموسىوأخذ337

الموجمد-خيمةإلىتخزبخيلزبطايبكلفكان.الموجمدصخيمةوشماها

تقوئم،الخيمةإلىخزبخإذا،موسىوكان8.المحثمخايىحفيافي

حثىموسىإلىوتنالزخيضتهبالبعلىواجدكلوتقفثكفهاخممدبئ

القصايمغموذتنرذ،الخيمةذخلإذا،موسى!وكان.الخيمةتدخل

رأىإذا،اوكان..موسىالزتئكقئموكان،الخيمةبالبعلىو!ث

وتسبذبأجضجهتقوئم،الخيقةبالبعلىواقفأالغمايمغموذالشعبكل

،.ؤخهالىموسىئخحسىؤجهاالزث11،خيصيهبالبعلىواجل!كل

بنتشوعمساجمدهكان،الخئمإلىزتجغوإذا.ضديقه2ضكلسسالمر

الخيقة.دايخ!ينتبزخلاالقتىنودب

ولم،ال!ثمغبهذاأصجذ:ليفلتقد"أن!ز،:يلزثموسى2!وقاذ

يفيدا!ئحاءا!ء.الاسحميعأسصاءكتا!دييكتباللهيتصؤرالاقيكان)31(

-الموت
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ونلتبآسمذغزفئكإني:قلتقدوأنت،معيئرفيقنئغرفني

فغمفني،غيتيكفيخظؤةيلثقدكنثإن،فالآن.غيتنفي!ة."

الأكة!هيهذهإنأئطز،.غيتيكفيخظؤةفأناذأعيرقذيكيطريقذ

:قال!1.وأري!"أماضكتسير("ؤخهي)2:الزثفقاذ."ة،"

يلثأنيئعزفثبماذاافإئه6،هفناينئصيذنافلاوجفذ،تميمزلم"إن

عروشعبذأنافتضتاز،مغنابشييركأليسن؟:شعئذأناغيتيكفيخظزة

الذيهذا"حتى:يوسىالزثافقال7؟"الأرضؤجيماعلىشعبكل

بآسمك".وغزفئذغيتئفيخظؤةيلتقدلأئك،أفغفهفلته

معرفةيزدادأنموسىاراد.القديمالعهدصفحاتأروعمىصفحةإليك.أ9

عنيكثصأدقبللكط،هوكمامعرتهعنالإنسانعحزأدثهنجيندعاهالديلدلك

الكشفهذالكن،الكشصهذافيماأهموعدلهرحمقه.ماالىحدلمولمىنفسه

118حزيال،الادسالقرنفي،)راجعلاحقوقتفييكتملأدبذولا،جزئي

)2-4.

أماتكحشنييكل"ألر:اقال09"قجذك"أيىني:موسىقالا338

أرخم")33(.تنوأرخئمأصقحغمنوأصقغ،فذاتكالزببآسيموأنادي

وقاذ021وتخيا"الإثسانترانيلالأئهتراهأنتستطغفلاؤخهي"أثا

تزإذا،فتكون22،الضخزةعلىقفث،يجايبيتكان"الؤذا:الزث

ئثم23،أئرخثىيتديوأطلفلثخفزة-الضخزةفيأجغفكأئي،ضخدي

-يما.ئرى"فلاؤخهيوأما،طفريفترىيديمماأرقغ

ألا=وح!)32(

الحطاء.ليالمطلقةاللهحرية)33(
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.فناكمغهوؤقصالغمامفيالزثفتزذ345
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!الزث"الزث:فنادىفذاتهالزثوتز06الزثبآسيمموسىونادى

الزحمةتحقط7،والؤفاءالزحضة-كئيز-الأناةطويل،:زؤوفزحيئمإلة

جمقابدونتتزذلاولكثه،والحطيئةوالمغصتةصالإثتموتحتيئ،لألوف

الثاالى!تتالجيلالتنينتنيوفيالتنينفىالآباءإتتمفتفتماشيئأ،

يفث"إن:وقال9،ساحدأالأرضيإلىوآنخنىموسىفأسزغ08ايع"والم

شصثلأثه،ؤشطافيإذأالزثقفتحيمر،زثيا،غيتيكفيخظؤةخقا

.تك"مراثأوقئلجذناوخطيئتناإثمنافآغعز.الوقابتاسي

التتنريعيالقسم20

العهدكابا.

محورتأنهاشكولا.التالةالتدابيرمجم!صاحصهوموسىانالارححمن

المتعفقةوالاحكامالمذبعأحكاميليفيما.مرآبسهول!ياصرائيلتحضيرأيامفي

الاجتماعية.العلاقاتفىأخرىوأحكاموالرقاتوالجروحوالضردات،لمل

ينأنيرأيئمقد:إشرائي!يتني4تقو"كذا:يوسىالزثفقال0222

حى
ينوايقة،جانبىإلىففةمنآلقةتصتعونلا23.خاطبئكماالماء

--ء--ص-يى

لكم.تصتعونلازقب

وذباجمخكفحزقاتكعقيهوتذتغليتصتغئرالبينقدتحأ

آتينآسميفيهأذكر"قوجمعكلفي.وتقيركغتصلثينالمحلاجمئةص
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بالحخرتئنيهفلا،ججارةينتذتحأليضتعتوإن25.وأبايىكك

ذئستها)"3(.عتيهاخديذذزقعتإنفإثك،انخحوت

بل،تتزضذهلمافإن3.قئلأفلئقتل،فماتإثسانأضزستاتن122

زجلجازا!إذا4.إتيهيهزفيضكانأقكفسأخذذ،يدهفياللةأوقغه

لئقتل.تأخذهتذتحيجمندفمبنضكرأ،فقتقهبريبهعلى

قتلأ.ففيقتل،أئهأوأباهضزصتوقن!

فقم،كضةأويخخرالآخزأخدهماقضزلتزلمجلالبتخاضتماوءإذا

كان،غكافيهعلىخايىجأوثيقاتمفإن!1،المراشتنرتمبلتمط

جملاجه.علىوئنمقتغطل!تغويفنئحطيهأثهغيز.بزاغالضاليلث

تتأثولماتجنينفشقطحاجملأآمزأةقضذمواأناس!تخاضغوإذا2

تدعنويؤ؟يها،المرأةزوجعقيهتغيرضىكماغرامةالضابئمففتدقع،ضزر

يينويئايغينوغينأ24،بتفستفسأتدقغ،ضزرتاصتىوإن023الفضاة

بزضق.وزضابخزحوخزحأبخزقوخزقأ35،ييرخلويىخلأبتدوتدآ

شزقه.ما3يزفثتبغضيء،تهتكنلموإن.شزقهماتزذالشايىن22

تذذففئغوضن،شاةأوجمايىأوتوبىينخئةتدهالشيرقة!فيؤحذتدإن

آثتين.الواجل!

جمضر.أرفيفيئزلاءصكنئمفإئكم،تضايقهولاتظيففلاوالثزيل02

إتيئوضزخإساخةإتيهماأشأتفإن22،تتيمولاأرضقةإلىئ!يئئولا21

مى.الاسادأداةيهاتموللمان،اللهكمحلوتاتوضعهاالىأتر!الاشاءتكرد)34(

البادة.فيتحللأدأحدر



الحروخلعفر153

اصثميف،ياوأقئفكمغضبيفتحتذ23،ضراجهإلىأصغيفإني،ضراخأ

تتامى.وتنوكمأرايليساءكمفتصير

تهتكنفلا،جمنذكيققير،شغبيمنلأخدمضةأقزضتإذا"2

يىئى.عقيهتفيرضواولا،كالمرابى

لأئه26،إتيهزدهالشميمضغيبفجنذ،قرييكيىداء!آصقنتإذا25

لهآستخبثإتيئضزخهوفإن؟ينامففيتم،جلدهويهساء"الؤحيديشزه

.زؤوفلاضني

طقسيةأحكام20

الطقهيةالامررمنوكثيرأالموعدخيمةالحهدتالوتتصؤرواالملهميرالكثابإلى

ولدلك،.قرودشلاتةمصرسالحروحلحدئنيالذيسليمالىهيكلصورةعلى

الت.راحةضريعةذكرعلىونقتصرالطقسيةالاحكامصائرهنانهمل

هي"هذه:تهموقالكفهاإشرائيلتجماعة!تنيموسىتجضغائثم؟3

والتوئم،اخقلائعمليئة-أئابمفي2:تضتعوهاأنالزلبأتزالتيالأموز

غضلأفيهغيئتنكل.يلزثراحةشئت،ضقذسأكمتكونافمابغ

."الشبتتوتممسايهيكمتجميعفينارأئحثجلوالا3.ئقتل

شعبهولمطفيحاضراللة30

يحتحيأناليومبعدحقهمندصار،معهعهدأقطع.الفهشعبإسرائيلأصبح

اسرائيل.وصطفيحاصرأا!تهوسيقى.بالثه

جمنا!قليالتويمفيالئايتةءالشنة-ينالأؤليالحثفرفيأثهاوكان047

أثواخه!هماوتجغلقواجمذهفؤضغموسىاتضته08المسيهرنضتا!ر

وؤضحغالم!يهنقونصالحيمةقذأثثم!.أعمذتهوأقاتمغواليضحهوؤضغ
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الئهادة!فؤضغهاأخذثتم002الزثأقزهكما،قونينعتيهصالحيمةيخطاءص

ينالئابوتعلىصالكفارةوؤضحغ،القضيتينعقيهوتجغلالئابوتفي

تابوتفشتزالشايرالججالتوؤضغالمت!يهنإلىبالئابوبأتىئتم2!.قوق

الزث.أقزهكما،الثثهادة

تجميعفيإشرائيلتنوترخل،الم!يهنعنالغمائمآرتقغإذا،وكان6

غماتملأن38،آرتفاجمهتريمإلىترخلوالم،ترتمعلموإذا37،قراجيهم

قثمقدعلى،تيلأالغمايمفيالثازوكاتت،تهارأالم!يهننعلىكانالزب

قراجيهم.تجميعفيإشرائيلتيتتجميع

جبابنىقراءة

أرضالىوالدحولمصرمنفالخروج.المسيحيتفكيريعذيمماعئيالسفرهذا

ليوقصيومكليجاهدأنالميحيفعلى.نهملهاأنيمبهنالاسابقةصررةهماالميعاد

الميحادأرضالىالدخولهوالاعلىومثاله.ئرهقهوأحيالأتترضدهالتيالخطيئةعودية

لاونهائية،الدنياهدهفيالزوالوسريعةمؤقتةحالةوممط،اللهمعالالفةأيالحمقية

.الحياةهذهبحدالوراءالىتعود

-سىكذلك،الميعادأرضالىالنهائىالدخولالىيمهدالبريةفىالسيرأنوكما

والالم،الفرحيتاو!جث،الطويلالشربدلكتمئلالحارةحياتهأنالمسيحي

.والتزدوالامانة

طريقنا،فيالمغالال!حفورمنباليقينالخروجسفريأتيه،نفسهالوتتوفي

.القدسالروحبتأييد،يوملعديومأالمييحفداءفيهيتتم،حلاصيحضورس

بعمىفيلنتافل،مولىشخصيةعدنتوفصأن،ثكولاأيضأ،يمكتا

البريةوميزتهالحلاصكتاريخفيوضأنهالروحيةوحياتهورسالتهدعوته:وحوهها

الجديد.الحهدفيومكانته



فصجماصسخضأ

علبهيدلكماثيء،كلقبلطقسييمرهوالتوراةمنالثالثاليفرهذا

وأضالواجذاقديمةعناصرتجميعالكفةبعضقام،الجلاءمنالمودةعند.اسه

خلالمن،الفرهدايمفد.إصرائيلشحبقداسةنحوووتجهوها،أصافوامااليها

الم!يحية.الليترحيةالى،القديمالعهد

أساسية:عناصرأرلعةفهاكذلكومع،الدتيقبالمحنىتصحيمفيهلى

7-ا:الذباثأنواع-

ا8-.:وتكريهمالكهنةأصل-

ا-16ا:الرعيةالطهارةأحكام-

ا-726:القداسةشربعة-

72:ئلحق-

الذبائحأنواع10

كفهاالضحيةتخرق،المحرقةفي.السلاميةوالذبيحةالمحرقة:أثتتيننهانذكر

الضحيةأجراءلتهتقزب،السلاميةالذبيحةوفي.دتهالتاضةالهمبةعلىللدلالة

لذليحةأؤليريمذلكوفي.وأصدقاؤهوعائلتهالمقو!يأكلهوالباقي،ا!مية

المميحية.الؤبان

مناثحادهاي!الذبيحةمادةأنيديفهذاجوانأ،الضحيةكانتوالى

.الرعويالمجضفيالحيراتأثصكانبألههنايدكروالحيوان.الجماعةخيرات

تني2"كئئمقائلأ:-الموجمل!خيمةينوخاطتهموسىالزباودعاا
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فمن،التهائمينللزبفزبانأقزلتجمنكمإنسالبأي:لهموفلإشرائيل

فزباتكم.ئقوبونوالغتيمالتقر

خيميمابالبجمنذئقزئهتاتافذكرأالتقر،ينئحزقةفربائهكانإن

المحزقة،رأليعلىتذه"وتضغ.الزثأماتمعنهيلرضىئقوئه،الموجمد

هارونتنوفئقولث،الزبأماتمالجخلوتذتغ05عنهتكفيرأعنهافئزضى

خويه.ينالموجمدخيضةصبالبجمنذاثذيالمذتحىعلىوقئشونهالكقتة"الذتم

الكاهننهارونتنووتجغل07قطجهايخشبوئقطغهاالمحزقةصوتسقغ6

الكقتة!القطغهارونتنووئزتب8.خطبأعقيهاوئزتبونالمذتحعلىنارأ

!وأفا.المذتحعلىالتيالئايىعلىالذيالحططعلىوالس!ختموالزأسن

محزقةالمذتحعلىالكلالكاهنويحيرقبالماءفتغيملهاوأكايىلمحهأشعاؤه

.يلزثيىضىرائخةصبالئار

ئقرئهفتاتا،أثثىأوذكرأالتقر،ينضلامئةذبيحةفزبائهكاناوإن3

الموجمد،خيقةصبالبجمنذوتذتخهفزبافيرأييىعلىيذهوتضغ02الزثأماتم

ينوئقملث)1(.خويهينالمذتحعلىالذتمالكقتة"هارونتنووتزكأ

وسائزيلأفعاءالمغطيصالشخغ:يلزثبالئايىتقدتةالشلايئة-الذبيخة-

جمئذعقيهماالذيوالئمختم"والكفئت!ننالأثعاء،علىالذيالشمخيم

هارونتنوذلكوئحيرن05الكئئتينمعالكبدفييادةصوتننرغ،الخاصزتين

تقدتةالئار،علىالذيالح!!قوقالتيالمحزقة-على،المذتحعلى

.للزتيىضىصرائحة،يالتار

الحركة.هدهعلىحرهرهافىالدبيحةتقوم)1(
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وتكريهال!هنأصل2.

رئيىكان،مرسىلهقل.موصىالىالتأل!يسيالكهنرتفىقيالاحبارسفران

الىالحدمةهذهفانتقلت.الكهنوتيةبالوظائفيقومالذيهوالقبليةأوالعائيةالجحاعة

تكريىموسىالىئرقيالتاليةوالفقرة.لاوييح!بطأعضاءوهم،اختصاصيينأناس

الجلاء.سالعودةعندكالىكما،الكفةعظيم

وزيتاضيالتوامغهوتنيههارون2)اخذ:قائلأموسىالزلثوكثتم81

كلوآجضغ3.القطيرصوشقةوالكبش!الحطيئةذبيحة-وجمخلالمشخة-

.الموجمد"خيقة-بالبإلىاتجماعةص

خيضةبالبإلىاتجماعة"فآجتمضت.الزثأتزكماموسى-

.بغقلإ"الزبأقزما"هذا:موسىتهمفقال05الموجمد

القميصعقيهتجغلئتم7.بالماءوغشقهموتنيههارونموسىوقذتم6

وشذهالأفودييرشاحوزئزهالأفودعقيهوتجغلالحثةصوألتتهيالزثاروشذه

اليمامةوؤضغ09والئوميمالأوريمفيهاوتجغلالطدزةعتيهوؤضغ08به

أقزكما،الفذستابخ،الذقبزهزةصضقذيهامنعقيهاوؤضغرأيهعلى

أموسى.الرث

وقذشه.فيهماوكلالمتميهنوضشغ،المشخةزيتموسىوأخذ.

والميشلآيتيهوتجميغالمذتغوتشغ،قزاتشئغالمذتحعلىمنهاوزيقا

وضشخههارونرأسيىالمشخةءعلىزيتينوضث012يتفدييهاوقاجمذته

قفديميمه.

وغقتبزنانير:ضمذهمأقمقحةوألتشهمهارونتنيموصىقذتمأثتم3

.موصالزبأتزكما،قلايسلهم
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الشرعيةالطهارةأحكام3.

158

وتأديةاللهمنالتقزبمنيمكنماهى،القديمالم!نترعفهمهاكما،الطهارةاد

تحريماتالاعتباربعينالكاتبأخذ.المقزبحيثوسالقربالىحيثس،لهالصادة

يخهايعملالتيالمجالاتأغمضفدكر،اسرأئيلوحىوديعةفىوأدخلها،جدأقديمة

الطاهرة)الحيواناتالطحام:الحياةمصادرالىتتطزقوالتي،الحصبستد،الله

والى.الجسيواليلان،والولادة،(والورم)البرصالجلدونجاساتوالنجسة(،

تكقرجثالتكفيروعد،الاطهاراتبعضالمرمنالقسمهذايصثم،ذلكجانب

كلها.النجاساتتلك

وابجسةالطاهرةالحيوانات

إشرائيلتني2"خاطبا:تهماوقاذوهارونموسىالزتوكقتم111

علىالتيالبهائيمتجميعينتأكلوتهاالتيالحتواناثهيهذه:تهموقولا

فإئاه،التهائمينيجتروهوطفزيننإلىضتقوقيحامرذيكل3:الأرض

الحوايردواتينأوالمحتزاتينأثهافمع،هذهوأئا4.تأكلون

الحانر،تثئقوقيغيزوليهئهيجتزفإئه،اتجقل:تأكلوتهافلا،المسمقوقة

شثقوقة-الحا!ر،غيزوليهثها،تختز)2(فإتها،والأرتب6،لكمتحسفهو

فهو،تجتزلاوليهئهالحانرتشقرنفإئهوالخثزير،7،لكميحتةفهي

تحشةفإئهاجتقها،تمشواولا،لحمهاينشبئأتأكلوالا8.لكمتحن

تكم)3(.

لحبيحكمودكالوأفإلهم،علصيغيرتصيصالمجزأتفىالارلصتصيص)2(

الظواهر.

.01رسلراحع)3(
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جفدفيكانإئسالب2"أئ:قائلأوهارونموسىالزثاوكئتم13

يهففئؤت،تزصإصابةإلىتذنيجفدفيتؤوذئغةلىأوفوباء"أوؤزلمتذني

الكقتة.تنيهينواجدإلىأوالكاهنهارونإلى

وتتقتئمقفدولأوشعزهئمزقةتيائهتكونإصابةبهالذي5"والأبزصن

يكون،الإصابةفيهداتتما46.تجس،يحس:وئناديشقتيهعلى

ضقائه)4(.تكونالمحثيمخايىحوفي،منقيردأفثيقثم.تجسإئهتحسأ،

تويمفيالأبزصيىاصشريعةتكون2"هذه:قائلآموسىالزثاوكقتم41

فإذا.المخثمخايىحإلىالكاهنفيخزبخ3،الكاهنإليبهئؤتى:اطهايىه

ئؤخذأنيأفز4،التزصإصابة-ينتيرلمحأقدالأبزصنأنالكاهنرأى

الكاهن!ويأفز.وزوفىو!ريزأزفيؤعرذطاهرانخثالبغضفورالبللفطهر

الغضفوزويأخذ06خئيماءعلىخزفيإناء-فيالغضفوزئننأخذفئذتغ

ديمفيالحتيالغفحفويىمعهذهوتغمحن،والروفىوالقريزالأزفيولمحوذالحتي

شثغالتزصيينالمطهرعلىوتزيق07الجاريالماءعلىالمذبوحافضفويى

ثياقيالمطهزتضي!لئتم08التزثة)5(فيالحتيالغضفوزوئطيقوئطالزهتزاب

وئقيغالمحثتمتدخلذلكوتعذ.فتطفربالماءصوتغتيلشغيرهتجميغوخيق

شغيره:تجميغتحيقاشابعالتويموفي9.شبغة!أئامخيقيهخاليحفى

.14أ-17/1لوبالآيةهذهتارد)4(

عليهاوأضفى،صسىقلماالىتحردوثنيةزتبأتئىقدالإسرائيليالدينادالواضحمن)5(

متالي.ضحصىلالهإيمالهبمملحديدأسئ
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تيابئوتضي!ل،تحيفهشغيرهوتجميغ،غيتيهوخواجتولجئتهرأشه

فتطهر.بالماءوتستجئم

وثلاتةتاثةخويئةويىخقةتافينخققيريأخذالئاجمنالتويم.!وفي

امماهنااوئقيئما.زيتوئخ،بزيتقفتوتةتقدمة،الشميذينأغشالي

الموجمد.خيضة-باصبجمنذالزثأماتميهأتىوماالمطهزالزلمجلالمطفز

الزيت،ئبئمعإثيمصذبيحةييقزقيالحضقيرأخذالكاهنويأخذ

ئذتخالذيالموصعفيالحملوتذتغ013الزثآماتمتخريكأوئخركهما

هيالإئيمصذبيحةلأن،الفذستوصعفيوالمحزقة"-الحطيئةلمذبيحةفيه

ذبيخةذيمينيأخذئثم!04أفداسفذينإئها:الخطئةصكذبيحةيلكاهن

!إثهايمالئفنىتدهإئهايموعلىالئضنىالمطهرأذدبشحضةصعلىوتجغئهالإتم

.الئئيرىراحتهفيوتض!هالزيتئخينالكاهنويأخذ015الئفنىيىخيه

ينهوتزشالئشرىراحيهفيالذيالزيتفيالئفنىإصتغهتغم!نئتم16

راحتهفيالزيبينتميئثمايأخذأئئم07الزلثأماتمتزابشبغبإصتيه

إثهايموعلىاليفنىتدهإثهايموعلىاليضنىالمطهرشحقةءأذدبعلىويقحله

راحةفيالزيطجمناوالباقي08الإثمذبيحة-ذمعنقضلأ،الئمنىيىجيه

الزسث.أماتمعنهوئكفررالمالهررأسعلىتضتهالكاهن

التكفيرعيد

فيالفذسنتدخللايأنأخاذهارون"فز:لموسالزلثاوقال61

يئلأ،الئابوتعلى-التيالكفارةأمايمإلى،الججابدايخلإلىؤقبكل

.الكقارةقوقالغمايمفيئتراءفإئي،تموت
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الحطيئةيذبيحة-التقرمنييخل:القذسهارونتدخليهذا3

تذنيعلىوتكون،ئقذسأكئالقيرقميصأوتلتسن4.يلمحزقةوبكثحثن

ينيجمامةءوتتغضئم،كئانمنبزئاليوتتضنطق،كثانمنشراويلات

وتلتشها.بماءتذتهتضيل،ئقذسةييالبإئها:كتان

الحطيئةيذبيحةصالمغزينتيشيرإشرائيلتنيتجماعة-جمندينويأخذ5

وئكفزعقيهالتيصالحطيئةذبيحةصجمخلهارونفئقملث06يلفحزقةوكئشأ

بالبجمنذالزثأماتموئقيفهماالثيشيريأخذئتم.تييهوعنتف!يمهعن

والأخرىللزتإخداهما،فرغتينعقبهماهارونوئفقى08خيضة-الموجمد

يلزث،الفرغةرعقيهؤقغتالذيالئيممنهارونوئقمدث.لغزازيل)6(

ئقيفهغزاريلفرعةرعقيهؤقغتالذيوالثيمن001خطيئةصذبيحةوتصتغه

التزئة.فيعزازيلإلى:ئرليقهغقيهيئكفرص،الزثأماتمخما

المذتح،وعنن-الموجمدخيمةوغنالقذسيعنالثكفيرينآنتهىفإذا.

بخميععقيهوتعتيرفطرأليهعلىتذيههارونوجضع21،الحيئالئي!نئقدأ

ئئم،الئي!رأعيعلىويضغها،وخطاياهموتعاصيهمإشرائيلتنيآثايم

إلىآثايهمتجميغالثي!نفتحيئ022تهئغازلمجليتدالترثةصإلىئريفه

التزثة.فيالئيسنفئطيق،قاجلةأرفي

جمذتيشهاالتيالكئانالتيالتوتنزغالموجمدصخيمةهارونتدخلئئم

لئمدوهدبيحةلهيقزبودكالراألهمالراححمى.الرارييكنكادشطالى:عزازيل)6(

هرالر!،اليومفد:البيةالحادةتلكحزلالهوياللاهوتلك!.الحماعةعى

المحرقة،تبسفىشلمإيىة-شللملراريلالاعتقادأرعير،اصرائلحطايايمحرالدي

.اتحطاباحمعرمريلوحهحاملأ
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ئقذس،توجمعيالماء-فيتذتهتغ!يلثئم024فناكوتذغهاالفذسذخويه

تفضهعنوئكقررال!ئمصبوضحزتةصئحزتتهفيقولثويخزفيتياقيوتلتسن

المذتح.علىفيحيرفهالحطيئةذبيخةصشخئموأثا025التئمغبوعني

القداسةلثريعة4.

ألأالاسرائيليعلى،الامركثصمهما.الطهارةشريعةئكملالقداسةشريعة

الىالرئييةوالطريق.قداستهفييثاركأنعل!بل،مقدسفهر،الرباصميدش

روحةعلىالالبياءوسيعمل.أيضاالمسليهةالقواعدبحضبللا،الليترجيةهيذلك

لل،الباطيةللاستحدأداتلا،الاولويةلإعطاءتعزضكانتالتيالقديمةالنظرةهده

الخارحى.الطقسالى

الايمانقاعدة

وفلإشرائيلتنيتجماعة-كل2"ئز:قائلأموسىالزباوكفتم91

إلىتلتمتوالا4.فذوسإلقكمالزلثأنالأني،قديسينكونوا:تهم

إلفكم.الزلثأنا:كمتصتعوالاقئمبوكةوآيقة،الآيقة-المغدومة

الاخويةالمحبة

أطرافيإلىالجصابفيتذقطفلا،أرصحكمخصيذخضدئم!وإذا

كريك،ققلاتإلىتغذولا01.تففطلاخصيدفيوئقاطخقيذ،

الزثأنا،والئزيلللمشكيرذلكآلركبل،تففطلاكريكولقاط

إلفكم.

يآشميتخيفواولا21قريته.أخذيخذغولاتكدبواولاتسيرقوالا11
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ولا،تسيثهولاقريتلثتطيغصلا31.الزتأنا:إلهكآستمفئذئسن،كدبأ

لاالأغمىوأماتم،الأضغتلغننالا4.الغدإلىيخذكالأجيرأخزةصئبأ

.الزثأنا:إلقكوقئلتي،شعتزةتضغ

ؤجةئكيرئمولاالفقيرؤجةتخالبولا،الحكمفيتخورواالاه

ولا،شعبكتينيالثميقة-تسيئولا16.يقرييذتخكئمبالغذليقي،الغطم

عايببل،قليكفيأخاكئثيفنلاا7.الزثأنا:قرييك)7(بذيمئطايث

أثناءعلىتخقذولاتثتمئملا18.بشتبهخطيئةتخيئفلاجمتابأ،ئريتك

الزث.أنا:قفضك)8(خئكقريتكوأخبط،ضك

الكهنوتلدالة

ئأ:تهوفلهارونا"كلثم7:قائلأموسىالزتاوخاطت216

طعاتميئقملتتتقذئمفلا،غثثبهكانأخيالهممدىتسيكينزلمجل

والمشؤةوالأعزبخالأغمى:تتقذئملاغيببهزلمجلكلافإن8،إلهه

والأحذث02،تدكشزأويىخلكشركليهاوالذي9،الينتةوشقيم

وقرضوضنالقوباء"بهوقنوالأجزفي،تياضعيتيهفيوالذيوالفاجمز

ييقولتيتقذثملاالكاهنهارونتشلينغيببهزلمجلكل021الخفتة

.الموتتوح!قدكادلةكمة)7(

يربطهمالدي!فيمحصورةكاتالقربهريةلكن.ا!حويةالمحةالقديمالعهدعر!)8(

اضاسايشولالحديدالعهدلالى،المحةلهدهحدأيصعلافإله،المجيأثا.موصىعهد

أحمعين.
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)!(إلههطعاتمييقزصتتتقذئمفلا،كثبيهإئه:يلزتيالئايىالذبائغ

.مقذشهم"الزبأنالأني،ضقايرسييذنن

164

ال!نويةالأعياد

المقذسةالمحايل،الزثتوايممهذه4:قائلأموسىالزثاوكفتم32

أوقاتها:فيإتيهاتذعوتهمائتي

يخصح،الغروتينتين،ينهغشزالزايغالتويمفيالأؤليالسهرفي5

:1(يلزت)0القطرعيذ،الشفرهذاينغشزالخاينالتويموفي06يلزث

ئقذس،تحملكمتكون،الأؤلالتويمفي07قطيرأتأكلونأثايمشبغةص

،يلزتيالئايىذبيحةفيهائقمبونأئابموشبغةص08يخذتةغضلفيهتعضلوافلا

.يخذتة"غقلفيهتعضلوافلا،ئقذسضحملالئابعالتويموفي

ذخلئخاإذا:تهموفلإشرائيلتنيا"فز.:قائلأموسىالزثوكئتم

-باكورةبخزتةصفأتوا،خصيذهاوخضدئمإثاهائغطيكمأناالتيالأرضن

غدفي،عنكميلرضىالزلثأماتمأفيخزكهاا.الكاهنإلىخصيدكم

الكاهن.ئخركهاال!ثبت

بطزمة-الثخريك،إئيايكميويمين،الئتغل!ينكماوآحشبوا5

ئئم،تومأخضسينتخشبون،الشابعالثتبتغدإلىا06تائةأسابيغشبغةص

!وعلىالإنمادحلقالذيوهر،اللهلظريحرحالطسبعيةالصلامةيحالصماكل)9(

الهيهل.يدت!اثمزهلالكاهى.محين

وتقربالحملتقربصببنيمصلوديرشا(عهد)حنىكالواألهمالييرهدامىلرى1(0)

.الحصادلواكير
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"أثا.(للزث)تجديدةتقدمةفربون

ئقذتحملأكميكونالئكفير،توئمفهو

.للزثبالئايىذبيحة

الثهرهذامينغشزالخامسنالتويمفي

ضحملالأؤليالتويمفي35يلمدث)12(0

بالتايىذبيحةئقربونأئايمشبغةص06يخدتة

ذبيحةفيهئقربون،ئقذستحملكم

يخدتة.غضلفيهتعضلوافلا

الأحبارسفر

،هذاالثتايعالسثهرمنالعاشر

وتقمبونأنفشكمفيهئذئلونسأ

ئامآشبغةصالأكوافيعيد،بعالئا

غضلفيهتعقلوافلا،ئقذس

تكون،الئاينالتويموفي،يلزث

العيد،تحملإته:يلزثبالثايى

وئقوبون،ضقذسةشحاملإلىيهاتدعونالتيالزبتواييمئمهده

قريضة،وشكيب.وذبيحةوتقلإتةهضحزقة!ين،يلزثيالئاليذبائغفيها

وتجميغغطاياكمخلاوماالزثشبوتخلاما38،تومهفيتوبمكل

.للزتئقدموتهاالتيوهباتكمانذويىكم

الستيةالسنة

إشرائيلتني2"كلثم:قائلاسيناءصتجتلفيموسىالزتأوخاطت52

الأرضنففتستيرح،إثاهاضعطيكمأناالتيالأرضنذخلئئمإذا:لهموفل

كأقك،تقضبينينويمت،خققكتززعجمشينليت3.يلزثش!آ

شئتراحيما،شئثيلأرفيتكون،التتابعةالئةص"وفي،يخلاتهماوتخمغ

.""العصرةأيمأويسئى.الحمادأوالاسابيععيد111(

.الاكواخعد(1)2
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لاخصيلإفي!ويخلقةص،كرتن)13(تفضبطولاخققكتززغفلا،يلزت

شتة"راحبمالأئها،تقصصألاالمقضولبغيركريكوجتتتخصذ،

وأجييركقيلثوخابويخايريكلكطعامأالأرضيىشبثولتكن06يلأرض

يتهايمكطحامأغلأتهاتجميئوتكون7،مغكالمفيمينوضيمك

آرصك.فياشيويلؤحوش

جمشين،شبغتزاتشبغأي،الضنينجمنأسابيغشبغةصلكوآحضط8

ئوقفيوآنفبئ09شتةوأرتعينتسعأالئبعةصالضنينأصابيعأئائملكتخون

فيتنفخونالثكفيرتويمفي،الئتابعالحئ!هرينالعالئرالتويمفيالفتافب

فيلإغتاقيونادواالحفسينشنةصاوقدسوا..كفهاأرصمكمفيالبوق!

مليههإلىواجل!كلفترجعوا،يوبيلأكمفتكون،أفيهاتجميعالأرضي

فلا،ئوبيلآكمتكون"شتة"الحفسين.غث!يزتهإلىواجل!كلوتعودوا

غيركريكمتقزتقطفوا:لازرجمكميخلقةصتخصحدواولافيهاتززعوا

الحقولييخلاليوين،ئقذسةكمفتكون،يوبيلإئهاا2.المقضوب

.تأكلون

بغئمإذا014جمليههإلىواجدكلترجعونهذهشنة-اليوبيلوفي

يخشب015أخاهيخكمالواجذيظل!فلا،ينهمآشتزيئمأيرلأتربائكم

الغفةضنيوبخشب،قريبكجمنتشتريشنة-اليوبيلتعدينال!نينغذ؟

ئقففه،قفتهاوبخشبالثضنلهئكثزكثزة-ال!نينبخشب16.تييغك

الفريحة-قذستهاررأعةضرورة.!ستيةسنة)13(
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قئلتيبل،قريتهأخذكمتطيئمافلا07اليلالينغذدأتبيعكإنمالاتبمله

إلهكم.الزثأناإني:إلقك

الىيؤديلهالامانةعدمأوفالامانة:الآسامميةالمهدبفكرةالقداسةشريمةتنتهي

.العقابأوالمكافأة

أنزلث4،يهاوغملئمؤصاياقيوخعظئمقرائضيعلىديمرئمإن263

،تقز،الحقلشخروأخزتجيخلاتهاالأرضىوأخزتجطأوايهافيأمطازكم

يمتعأطعاتكموأكلتم،بالززعالمطافثوقئلضلبالمطافيالدراكىوأيملضل

آينين.أرجمكمفىوأقمتم

اوتتذئم5،اشصايااهذهيخميعتعضلواولمليتسضعوالماليماان4

ؤصاياقيبخميعتعضلوافقيم،أخكاميينئفوشكموشئضتقرائضى

زغبأعقيكمأتملما:أيضأأنايكمأصتغماأفهذا6،غفديوتقضتم

فيأكفهباطلأزرغكموتززعون،الثقسوئرهقالغيتيرئفنيوخضىوضتى

وتتشفط،أغدائكمؤجو؟ينفتنقنرمونعتيكماوأنقيط07اؤكمأغلى

كم.ضطايىبينوليمنوتعزون،ئبيضوكملمجم

جيلنابنيتراءة

،هاك:المسيحيةعالمالىالقديمالعهدعالممنال!مرهذانقلأنالهلمن

المح،فيكمالهالكهوتيبلغ.الكهنوتالىالمشحيدعوةضىء،كلنجل

الكاهنوظيفة!ييشاركون-القديمةالريعةفياللاويونويقالج!-وا!هنة

الكهنوتية.المسيحوظيفةفيأيضأهويشارك،والمرونبالحماد،والميحي.الاوحد

البيةالقداسةألىلا،القداسةالىمدعزفالميحي،دلكجالبوالى

الىبل،فقطحطيئةكلعىالاتاعالىلا،الضميرطهارةالىب!،واطقه

بلاقذيينعدهلنكود،العالمإشظءتجل،"ا!اردا:لمسها!ثهينفيالمظركأ

1/4(.جمبإ)اف



شؤا!فى

وهو.فيهمحنرتالتيالعدديةالمعلرماتالىالتوراةمنالرابعالفراسميعود

مهولفيوالإقامةسيناءفيالإقامةبينماجرتالتيالاحداتروايةعلىيحتري

ويظهر.الطقسيةوالعاداتالثرائعمنعددوردالتاريخىالإطارهذاوفي.مرآب

اللاويون.عليهايهرجماعةبمظهرايخارالحبفيه

الطقشةالاحكامبعضا.

ونظامهماللاوييندور.أ

،الرثيلكشرعأهمالذينالابكارمحلاللاويوديحل،الكهمنوتيالتقليدفي

نحاصة.ككمنيطهرواأنفعيهم،لهمكزسودانهم.مصرمنالحروجسذ

ولاتغذهمفلا،لاويضبما!4"وأئا:قائلأموسىالزبوكقتم148

الثتهاذةصتجسيهناللأوثينفؤكلوأنت05.إشرائيلتنيمعتخصهم

وفم،أمتغتهوتجميغالم!يهنتحملونوفم،تهماوكلأمتغيهوتجميع

ئقككوته،فاللأوئون،المتميهنزخلفإذا051خواتيهوئخ!مونتخدموته

بنووئخثغ052ئقتلينهتقذتمغيزهمأخدوأممب،تنمبوتهففمخثتموإذا

خيوتمهم.بخشبراتيهوجمنذئختمهفيينهمواجدكلإشرائيل
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علىالغقسثيجليكيلا،الت!هادةتسيهنخواتىئخ!مونواللألييهون5

.التثمهادة"تسيهننيجدتة-اللألييونويقوئم،إشرائيلتنيتجماغة-

.غملواهكذا،موسىبهالزبأتزمابكلإشرائيلبنوفغيئ54

تنييناللألي"يينأخذثقدا"إئي2:قائلأموسىالزتاوكئتما3

لي.اللألييونفتكون،إشرائيلتنيينزجبمفاتجيكركلتذلإئبرائيل

جمضر،أرضيفييكركلضحزبثتوتملأئه،ليهوبكركللأن

أنا:ليإئهم،والتهائمالتشرين،إشرائيلفييكركلليقاسث

."لمثا

وأح!مهانذرر20

قمقعدم:التكريىلهذاعلاماتثلاثالتاليالمقيدكر.مكرسإنسادالذ!

يكونماوأحيالأ.جثةكلعنوالابتعاد،افكرالشرابعنوالاماكالثعر،

بالمسيح.الثميرالمعمدانولوحنا،الفلسطينمحاربةلثمحثون:معينعسل2للنذ

يأ:تهموفلإشرائيلتني2"كلئم:قائلآموسىالزثاوخاطت6

والم!يهرالحفرفيفلتمتيغ03يلزثالئذيرتذزتنذزأنأراذآمزأةأوزخل

الجتب،ينغصيرأممقتشزدثولائسيهر،وخلخفرخلشزفيولا

ماكلينتذيىهأتايمطواليأكلولا4،يابسأولازطبأجمتبأيهلولا

تمزلاهتذليأئايموطواذ05القشرإلىالحتبين،الحمرتجقنة-ينضمتغ

الئذيرتذزفيهاتذزالتيالأئائمتتتمأنإلىضقذسأوتكون،برأيهصمى

علىتذخللايلزبهتذليأئايموطواذ06رأليمهشمغرخقلو-قىثي،للرت

تويهم،جمنذأخيهأوأخيهأوبأئهولابأبيهلاتتتخنولا7:شتلجثةص

.للزثئقذعنتذيىهأثايمكلإثه08رأليمهعلىإلههتذزأن
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النذير،وهوراشهتغتة.وتنجنعلىفجاةضيتجمندهماتءنفاصص?صةء9

الثاينالتويماوفي..تحيفهالشابعالتويمفي،طهبرهتويمفيرأشهففتخيق

خبمة-الموجمد،باببإلى،الكاهنإلىخمابمقرخيأوتمابمبزوتجييأتي

ماعنهويكفر"،لهحزقةوالآخزخطيئةصذبيحةأخذهماالكاهنفتصتع

يلزثأفتنذز02التويمذلكفيرأشهوئقدكث،المئتينيالفزلبيهخطئ

فقد،الشابقةالأئائموتسفط،إتيمصذبيحةخويييختيويأتي،تذيىهأئاتم

.تذزهتتخ!ن

خيميمابالبإلى،تذيىهأئائمتتثمتوتم،يهئؤتى:الئذيررشريعةوهذه

وتعخة،يلمحزقةتاثاخويتاخقلأ:يلزثقزباتهأفيقربط4الموجمد.

اوشثة5،الشلامئةيلذبيحة-تاتاوكئشأ،الحطئةيذبيحة-تاتةخويئة

تذهونة-تطيروزقاقات،يزيتضثتوتةقطرأقراصنشميذ،جمنقطير

.الزثأماتمالكاهنافئقذضها06وشكتهاوتقدتتها،بزيت

شأدبفىيلزثفزبائهذلك.تذيرأتكونأنتذز"تنشريعةيلذ

علىتعقلتذزهالذيهتذليوبخشب،تدهفىتكونغقاقضلأ،تذيىه

.(")تذيىهضريغة-خشب

تهم:وفلوتنيههارون23"وكفئم:قائلأموسىالزثوخاطت

وتحقالك،الزثئباليكك"2:تهمفتقولونإشرائيلتنيئبايىكونكذا

تحؤكؤحقهالرثوترقغ26،و-سخمكغقيذيؤجههالزبوئضيء"5

.أبايىكفم"وأنا،إشرائيلتنيعلىآسميفتجغلون27!ال!ئلامؤيمتخذ

القديىمحلوما،المعصدادريوحاوصمرئلضصودسيرةفيوردمايضترونهكذا)1(

21.رسلفىبرل!
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ثالآحدا20

العددسفر

قادلقالىسيناءمنآ(

تمزدحالة:أمورئلاثةعلىضوءأتلقيالمسافةهذهفيجرتاليالاحداثان

جمتمنشعبه"يحثص"الدي،الدائماظهوحضور،مصرمنخرجالذيالجيل

كوصيط.دل،فقطكرئي!لا،يعملالذيموسىوموقص،يواجههاالتىالمصاعب

سيناءمنادرةا.

الزبغهدوتابوث،أثامتلاثة-قسيرةصالزبتجتلينفزخلوا5133

آستراحة،تكالبغنتهميتبخت،أثامثلاتةصضسيرةصأماتهممائز

يمنذ،موسىوكان035المخئمينزحييهمجمنذنارأقوقهمالزبوغمائم

:تقول،الثابوبزحيل

أعداؤذفئتتذذ،زبيا"فئم

.ؤجهك"أمايمينمبجضوكوتهرلت

:تقولالثابوتخطوجمنذ6

.إضرائيل"ألوفييىئواتإلىزثيا"غذ

الاولىالثعبثمزدات2.

البرية،فيالحياةتقثفاتيقبلأدمصرعبوديةاعتادالديالجيا!علىصغب

كامل.غيرالعهدلالهإيمانهوكان

إشرائيلتنووعاد،شهؤةتيتهمفيماالذيالحقيط"وآشتهى11

الذيالشضكتذكز!فإتنا؟لحمأئطجالنا"تن:وقالواالبكا?إلى"-آ!هم
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.والثوموالتضلوالكزاتواليالغوالمئاءقخانأمصزفىنأكلهكئا

."المنغيزغيويناأماتملثيءصولا،جافةفأخلافناوالآن

الئتدثوكان08)2(المقلتنطرروضنطزه،الكزئزةكبزيىالمنوكان7

المذيىفيوتطخهالهاؤنفيتذقهأوبالزحىوتطخئهفتلتمطهتتقزن

ئزوليجمنذوكان09بزيتقطاجمفتكطغيمطغفوكان،قطائروتصتغه

عقيه.المنتننرلتيلأالمحئيمعلىالثدى

الربوجوابمولعىتثفع3.

الربفأجاب.تحررأنعزيمتهوكادت،كرئيىبدورهالقيامموسىعلىثفل

.شفرىأسرابوأرسل،مهمتهفيموسىلمؤاررةالشيوخسسبعينأقامؤجقين:على

تمزدهم.عقابمنهمكثيرفلقىالحز،أفسدهاطيورأشهمالثعبأكل

بالبوعلىغشيزيهفيواجدكليثكونال!ئصتموسىشيئافقفا.

موصفقاذ11.موسىذلكساءصجذا،الزثغصستوقد،خيقيه

ألقتحثى،غيتيكفيخظؤةأتلتموييم،غبدكإلىأسأت"يتم:يلزث

مأ،كئهالالمعستهذاخضلثأناأتغفي؟كفهالحئعبهذاجمثءصغقتي

الحاصنتخملكما،جضيكفيإحمفه:ليتقوذحئيؤتدئهتغلي

أغطيهلحمليأينين13؟عقيهالآبائهأقشصتافتيالأرضيإلىالزضيغ،

الا4.فتأكقهلحمأآعطنا:وتقولتذفيتثكيفإئه،كفهالشضبيهذا

فإناوالآن05غقيئثقي!ثلأئه،ؤخديكفهالشصتهذاأحيئأنأطيق

محطر.)2(ضع
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فيخظؤةيلثإنآقئفني،أسألك،فآقئفني،هكذابيفاجملأكنت

.تيئتي"أرىولا،كيتيك

إشرائياتشيونججمنزخلأشثعينلي"إجضغ:يوسىالزثنقال16

الموجمد،خيمة-إلىوخذهم،وكتتئهمالسمغ!شيوخ-أئهمتعقئمالذين

الذيالروحينوآخذفناكمغكوأتكفغأنافألنرل17.تغكفنإكفتقفوا

أنتتخمفهولاالئ!عبجمثءصمغكفتحملون،عقيهموأجفهعقيك

علىتكيتلأثكلحمأفتمتأكل،يفغدتقذسن:يل!ئغباوفل8.ؤحذك

فالزب.يضرفييخيركثافقدلحمأيطجفناتن:وفلتالزبقساجمع

ولاأئابمخصتةصولاتوتيرولاتأكلتومآالا9،فتأكللحمأئفطك

أنمكينيخزقيأنإلى،كايلأشهرأبل02،تومأجمشرينولاغثتزة!أثايم

ؤجههفيوتكيتؤشطكفيالذيالزلثتتذتلأثك،ينهوتتقزز

جمضر؟"جمنخزخنايتم:وفلت

جمئة-أئفبيمتهوؤشل!فيأناالذيالتتمعت"إن:موسىفقالا

تهأفيذتغ22.كايلأشهرأيأكفهلحمأأغطيهإئي:فلتوآنت،راجل

الزتفقاذ23؟"فتكعتهكفهالتحرشضأتهئجضغأو؟فتكمتهوقرغتم

كلاميلكتيئمقلترىالآن؟ذلكعنالآنتقضزالزب"أتذ:لموسى

.لا"أم

ينزخلأشثعينوتجضغ،الزتبكلايمال!ئمصتوأختزموسىخزقي2

وخاطتالغمامفيالزثفتزل025الخيمةخواتيوأقاضهماثخمصبثيرنج

أممب،الثمبعينالزجاليعلىوأخفهعقيهالذيالزوحينوأخذ،صسى
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.تستمزوا)3(لمأئهمإلا،تتئأوا،عقيهمالزوخآستقزقلضا.ال!ئسيوخ

تيداد.الثانيوآشئمأئدادأخلإهماإسئم،المخثمفيزلمجلالبوتميئ6

لموليهئهما،اللأئخةفيالمئتخلينينكانالأئهماعتيهماالروخفآستقز

:وتالموسىوأختزفثىفأسزغ027المحئمفيفتتثآ،الخيمةإلىتخزجا

وهو،نونبنتشوغفأجالت28.المخثم"فىتت!ثآلبوتيداذأئداذ"إن

إضتغهما".،موسىيا،شئدي"يا:وقال،خداثيهئنذموسىفساجمذ

أنيياء!الزبشدبكلتيت؟ليأنتتغاز"ألغثك:مرسىتهفقاذ92

وشيوخهو،المحثمإلىموسىعاذثئم003عقيهم")4(روخهالزبيإخلالي

إشرائيل.

وأثقتهالتحرينشفوى)5(فساقت،الزثتذلبينريحوقئتا

على،المحثمخواتيفناكينوتوبمفناينقسيرة-توبمعلىالمحثيمعلى

وغذهوتيقتهكفةتوتهال!ئدبئفأقاتم.)6(الأرضؤج!عنفيراغيرتحو

المحئم.خواتىتهفخسطخها،أخمارغشزةصأقفهفخضغ.الشفوىتجقع

علىالزثغصتإذ،يمقسغهأنقبلأشنانيتينتزاذلاالفخئموتيتما

حذا.شديدةضرتةالزثفضزبئ،الثمغب

فاشؤونإدارةوظائصمىبوطيمةالمرتسطةالإلهيةالعمةهوهاالروحأديدو)3(

مؤفتة.لبرتةلعطيةال!قفيترتطالموهبةوهده.المحتار

يومتحممهاويدأ3(،)يوءيرفيأقرالأحدميلاحقوقتفيالاميةهدهصرد)4(

الاولى.الم!جةالدصرة

قواها.حارتأداألارصعلىتحطوهي،الرلبعفيال!لوىتمز)5(

واضحة.بالحة.ستترا09=)6(
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وهارونمريمتذنر4.

أخذواأيضأموسىمنالمقزبينفإن،فقطالحموعمنالجميلنكرانيأتلم

فيقيل!االىلتة.امرأتهوأصرةأسرتهليرمافسةأمامأشاشكلا.جدونه

لته.معرفتهوالىموسى

التيالحت!ثمثة-صالمرأةيشتبموسىفيوهارونقرصئماوتكفضت21

ؤحذهأبموسى"ئرى:وقالا02ختتتةآمزآةقئلخذقيكانلأئه،تزوتجها

زجلأموسىوكان03الزثفشيئ؟"أيضأبناتتكفئمأتم؟الزتتكلتم

.الأرضؤ!عليالذينالئاصيىتجميعينأكتزجذائتواضعأ

خيضةإلىتلاتئكم"أخرجوا:وتريموهارونيوسىتجأةالزثنقاذ4

بابعلىوؤقفتغمامغمودفيالزبفتزل05ئلآثتهمفخزجوا.الموجمد"

كلامي"إسضعا:فقال06يهلافمافخزجا.وتريمهارونونادىالخيتة

تييئفيكميكنإن

أخاطئه.خفيموفيالزثأنا،إتيهأتغزفثفبالزؤيا

فؤتمن.تيتيكلعلىهربلهكذا،فقينموسىغئديوأئا

ئحاينالزبصوصورةبأئغاز،لاومجيانأأحاطئهقيمإلىفمأ8

الزثوغصحت9؟"موسىغثديفىتتكفماأنتهابالمفيماذا

تزصاء"كالئفج.تمريخوإذا.الخيمةغننالغمائمأوآبتغذ.،ومضىعقط

تزصاء.ممطفإذا،قرتجإلىهارونوآلنص

يحقدلاموسىه.

شفاءها.وناللاختهموسىضفع

خيئاالتيصالحطيئةتخففنالا،لتيدي))يا:يوسىهارون"فقاذ
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تأكلوقد،أكلهزجيمينخروجهجمنذكالميت!هذهتثقاولا2،يآرتكايها

.((جشمهيضف!

الزتأفقاذ04آشمها""ألففتمقايملأ:الزبإلىموسىافضزقي

فثئحخز؟أئامشبغةصتثحتخييأما،ؤجههافيتضقأباهاأن"لو:يوسى

المحئيمخايىبخترضمافخجزت05ترتجع"ذلكوتعذ،المخئمخايىبخأتابمشبغةص

قرتم.أرجغتحثىالثدبئيرخلولم،شبغة!أئام

قادلق(ب

أرط!،الامرأولفي.قادشواحةفيشةثلاثيننحرأقامواإسرائلبنيألىيبدو

لكل.الجنوبمىكحادأرضإلىللدحول،سبعبئرجهةفييتطلعموسى

ا!ودةاوأرادبالقلموسىوهذدتمزد،المستطلعينمعظمأخبرهماسمعلمأ،الئمعب

دأعليهوان،المنشودالقحتحقيقعلىقادرعيرالجيلهذاانموسى!فهم.مصرالى

ويدو.البريةفيبالإقامةالمتحثقةالتقاليدسعددقادشفىخممتلقد.روالهيشظر

اصمه.يحملالذيالتتريعيضعالزمنذلكفيأحذموسىأن

جرونجهةفياشطلاع60

أرضنتستطيعونيىجالأ2"أرفي:قائلأموسىالزثافكفتم31

أرضنيتستطيعواموسىفأرشقهم17إشرائيل"يتنيئغطيهاأناالتيكئعان

افتزؤا8،الجتلينتصغدون،الئقبين"إصغدوا:لهموقاذكئعان

أمهوأقليل،ضحعيفأمهوأقيرئبهاالمفيغوالمثمعت،هيكيفتالأرضن

المدنوما،زديئةأمأتجمذةدهيسايهئهاهوالتيالأرضنوكيفت91،كثير

أئخصف"،الأرضنوكيفت02،خصونأمهيأضخثماثسايهئهاهوائتي

ذإوكاتت.تميرها"ينوخذواوتثتذدوا؟لاأمشخرأفيها؟غقيضةأم

اليتب.تواكيرأثائمذاك
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أتمكول،واديإلىؤضلوائئم23الأرضقوآستطتعوافضيدوا21

يقضيبزخلالبوخضله،الجتبينواجديغثقوبغضنأفناذوقدوا

والثين.الزئالطمينشي?مع

حثىوساروا26.تومأأرتعينتعذالأرضيآستطلاعجمننوعادوا25

في،فارانترثة-في،كفهاإسرائيلتيوتجماعةصوهارونموسىجاغوا

.الأرضتقزوأروهم،تقريرأاتجماعة-ولكلتهماوقذموا،قابيق

هيفإذا،إتيهاأرشقتناصالتيالأرضيإلىذخلنا"قد:وقالواعقيهوقضوا27

الشايهنالشعتأنغيز028تمزهاوهذا،وغشلأحليبأتتنأتذزبالحقيقةص

غماليق!2.غناقتنىهناك:رأينا،لخضتةدغطمةدجذاوالمذنقيريفيها

بالجت!!،فقيمونوالآمويىممقوالتبوي!والجثي،الئقبيأرفيئقبم

.ضمفة-الأرذن"وعلىالتخرمجنذئقيثموالكئعايى

الأرضرأونمتيذ"تضغذ:قائلأموسىأماتمال!ئمعتكايأوأسكت.

تقدز"لا:فقالوامغهضيدواالذينالزجالوأئا031عقيها"قايررونفإننا

إشرائيلتنيأماتموضمثعوا032يثا"أفوىلأثه،ال!تغبهذاعلىتخزبخآن

يتستطيغهايه!تزرناالتي"الأرض!:ليقالواآستطقعوهاالتيالأرضيىعلى

طواذأناسفيهارأيناهالذيال!ثحبوك!!أهقها،تأكلأرضهي

فيفكئا،غناقتنيتجبايزةصالجتايزهينفناكرأيناوقد033القامات

.1(لمحيويهمفيكتاوكذلك،كطلجرادلمحيوينا

الكبيراقئد70

يلكفيالثتعثوتكى،وضزختضوتهااتجماغة!كلهااقز!!41
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تهماوقاتت،إشرائيلتنيتجميغوهارونموسىعلىوتذتز2.الفيقة

الترثة!هذهفيفثناتيتنايا!جمضرأرفيفيضثناتيتنا"يا:كفها4الجماعة

وتصيزالئيفبتختتسفطخئىالأرضيىهذهإلىيناالزلتأتىياذا3

تعضهموقال4؟"يضرإلىتعوذأنتناخيرأألين؟غنيمةوأطفالنايساؤنا

يضر".إلىوتعذزئيسأ"ينقئم:لتعصت

تنيتجماعة-لمجفهويىأماتمؤجقيهماعلىوهارونموسىفشقط5

آستطقعوائمنتفئابنوكايطنولببنتشوغوأئا6.كفهإشرائيل

"إن:قائلبنكفهاإشرائيلتنيتجماعةصوكفما7،تياتهمافقزقا،الأرض

الزثكانفإن08جذاتجمذةدجذاأرض!يتستطيغهابهاتزرناالتيالأرضن

خليبأتتنأتذرأرضأتناوتقئهاالأرضهذ،إلىئديخئنافإته،عئاراصيأ

،الأرضهذهشصتتخافواولا،تتقزدوالاالزثعلى!يمن.وغت!لأ

.تخافوه"فلاصغناوالزث،جماتيهطلعنهزالوقدتناطعالمفإئه

لموسىجديدتثقع8.

إلأيموتلن.المغفرةعلىوحصلثانيةمرةموصىتدخل،اللهغض!لعد

أرصتحيحاولألأقزرموسىلكن.موسىعلىالثحبأتارواالدينالحواسيس

البرية.فيالاربعونالنولىهافمن:البلوغسنجديدجيليدركأدقل،الميعاد

الباطيالصراعدلكنتمؤرأن،الملقمالكاتبتحثلهالذيالحوارهذأفي،يمكنا

النفسكرمأحرىجهةومن،العدولفيالرغبةجهةس:موسىلفسفيقامالذي

الالم.يقليالدي

فيالزبتجذقطقز.يالججارة""يئرتجما:كفهااتجماعةلما!الت.

تتى"إلى:يوسىالزثوقال11.إشرائيلتيلحميعالموجمدخيضة-

الآياتتجميعينيالزغيمبيئؤينلاتتىوإلى،السئغبهذابيتستهين
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وأجغفك،عقيهوأقضييالؤباءأضيرئهاهاغتذا2؟ؤشل!فيضتعئهاالتي

.جمنه"وأكئزأعطتمأئةأنت

هذاأصغدتأئكالجصيرئونشمغ"لقد:يلزثموسىافقاذ3

وشمعو!،الأرضهذهأفليذلكخترواافة4،يفؤيكتييهمجمنالثئعمت

،رثيا،تهتراغيتالذيالثئصبهذاؤشطفي،رثيا،أثذأيضأ

غمابميغموبأماقهمسائزوأثكقوقهمئقييئغماقكوأن،يؤخهؤجهأ

تخذت،واجدكزلمجلالتثعتهذاأتثفإذا15.تيلأنابىوبغموبتهارأ

ئديخلأنتستطبئلمالزلثلأن16:فائلةهذهيأخباليكشمغتالتيالأتم

والآن017التزثةفيذبخه،عقيهاتهأقشتمالتيالأرضيىإلىالثثدبئهذا

كثيز-الأناةطويلالزلثإنا8:قائلأتكفصتكما،فؤة"الزثيتعالثم

ثئما!ب!،شيءعنتتغاضىلاييهئه،والمغضيةالإثتميحتيئالمحمة

ال!ثعبهذاإثتمفآغمز091والزابعالئايطالجيلإلىالتنينفيالآباءصإثتم

.هفنا"إلىجمصزمنالمث!عتهذاآحتضلتكما،زحضتكغطيمبخشب

أنا!ص-ولمجن21،قولكيخشبغقرث"فد:الزثفقال02

تخديزأواالذينالزجاليتجميغإن22-كفهاالأرضنتملأالمبوضجذ

ولم،قزاتغشزوتجزبونيئ،ئةالتموفيجمصزفيضتعئهاالتيوآياتي

تننوكل،لآبائهمعقيهاأقتممثالتيالأرضنتزوالن23،يقوليتسضعوا

آخز،روختهكانأثهفيما،كايبغبديوأئا024تراهالنبيآستهان

والآن025تيرئهاوت!ئئهأتاهاالتيالأرضنأديخلفإئاه،ليالإنقياذوأتحمن

إلىوآرخلواالغدفيفآرتذوا،الغورفيضقيمالبوالكثعاييفالغماييقي

."الققمبتحرتحؤالترئةص
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اتجماعة!هذهمتى27"إلىقائلأ:وهارونموسىالزثوكفتم26

تذئروهالذيإشرائيلتنيتذقزءشمعثفققد؟...عقيئالمئذثزةلمالمئزيزةلم

تكفمئمكمايكملأصتغن-الزثتقول-أناخئ:تهمففل028غقيئ

ينكمالمحضينكل،ختئكمالترئة-تسفماهذهفي92.قسامعيعلى

تذثرواالذينأنئز،فصاجمدأشتةجمضرينآبنين،غذبكمبخشب

فيها،أسيهتكمأنمقميممأيديزقعطالتيالأرضنتدخلوالن003عقيئ

تصيرونإئهمفلئمالذينوأطفاكئم01نونبنوتضوغتفثابنكايتإلأ

وأئا32.شتعيرفوتهاوفم،زذلئموهاالتيالأرضنأديخلإثاهم،غنيمة

التزثةفيزعاةتكونونوتنوكم033الترئةهذهفيفشتسفطأنئمختئكم

الأثايمبغذب034فيهاختئكمتفنىأنإلىفيناكمويحملونشنةأرتعين

تخملون،يشتةتومكل،تومأأرتعونوهي،فيهاالأرضقآستطقعئئمالتي

ماذلك،تكفمتقدالزتأنا35.غدائىفتعيرفونشنةأرتعينآثاقكم

التزئة-هذهفيإثهم:عقئالمئحايقةسالثمزيزةصاتجماعة-هذهيكلأصتغ

."تموتونوهفناتفتون

وزتجحواالأرضقيتستطعواموسىأرضقهمالذينالزجالأفا36

فمات37،الأرضعلىبتشييجهمعقيهتتذقركثهااتجماعةصوتجغلوا

بنيشوغوأثا038الزلتأماتميقحرتةالأرفيعلىالمشئحو!المجالأولئك

،الأرضفآستطقعواقضواالذينالرحاليينوهمايفثابنوكايطنوت

.الحياةقيدعلىفتفيا
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اباطلةالثعبندامة9

ولكى،.الآرضإلىالدخرلمحاولةأرادوا،السكينةالىإسرائيلبنوعادتمآ

فاشلة.محاولقهمفكالت.حذرهمأخذواالآرضتلكسكان،لانالاوانفات

الئمعبخنرن،إئمرائيلتنيتجميغالكلايمبهذاموسىكفتموتأ93

"ها:وقالواالجتلرأكبإلىوضجدواالغداةفيتكروائثم04.شديدأخزنأ

فقال!4.خطنا"فقد،الزتذكزهالذيالمكانيإلىصاجمدونتحن

نإن،تصغدوالا42.دلكنينخاخنلا؟الزتأمزتتغذون"ياذا:موسى

الغماليقيئفإن43.أعدائكمأماتمتحقنرموافلا،مغكمليسالزث

عننآرتذدضمقل!وأنئم،يالئيففتسق!ون،أماتكمممناكوالكثعاييئ

رأيرإلىالضعودعلىتخاشروايمئهم044مغكم"الزلتتكونفلا،الزب

فتزذ45.المخئمؤشطينيبزحالموموسىالزبغهل!وتابوث،اتجبل

إلىوخطماهمفقحزباهمالجتليذلكالمفيمالبوالكئعايئالغماليمي

خرتة.

موآبسهولالىقادل!قمنج(

الىالدحولأوادلحاد.اصتحدادأكملعلىحديدجلكالى،سنةثلائينلعد

.الرقمنموسىسيحاول،الحوبمنمستحيلاالامركالىولمآ.الميعادأرض

.عبرالارددلفتحفرصةفتكود.طويلةدورةدورمنبذلا،ولك!

أخرىمزةيتذقرالثعب010

إلمرائيل.شيوئرويماءعينليهتئصمعارفهفيستخدماللهيستلهمموصى

الثتهرفيصينترئة-إلى،كفهااتجماعةر،إسرائلتنواوؤضل02

2!لم0فناك:ذيختتترضئمفناكوماتت،يقابيقالثثصثفأقاتم،الأول
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المتمعمثوخاضتم03وهارونموسىعلىفآجتضعوا،ماءيلجماعة-تكن

أماتمإخؤيناأرواخفاضتجمنذمافاضتأرواخناليت"يا:وقالواموسى

ومائمتئنا؟ههناانترئة-يتموتهذهإلىيخماغة-الزبجئتما"ياذا!الزث

لاضكالب،المتحؤومالمكالبهذاإلىينافجئئماجمصزينأصغدئماناوياذا5

يلمئسزب"ماءصولازثانولاكرتةولاتينولافيهززغ

الم!جمد،-خيمةباببإلىاتجماعة-أمايمينوهارونموسىفأقتل6

موسىالزثوكفتم7.الزثشجذتهمافتخفىؤجقيهما،علىفشقطا

الفخزةوئرا،أخوكوهارونأنتاتجماعةصوآجقعالغصا8)اخذ:قائلأ

الفحخزة،ينالجياةتفغئخيربخأدوتعذ.جمياقهائعطيئأنغيويهمعلى

.وماييمتتهم"اتجماغةتشقي

موسىاوتجضغ.،أتزهكما،الزبأمايمجمنالغصاموسىفأخذ9

،المئقزدونأتها"إسضعوا:تهموقالالفحخزةصأماتماتجماعةصوهارون

الضخزةوضزلتتذهموسى!وزقغ1؟"ماغالضخزةصهذهجمنكمأنخيرج

ومايحتئهم.اتجماعة!ينهفشيرلت،كثيرماغفخزبخ،قزتينيغصاه

ولمبيئؤيناليمأئكما"يما:وهارونيوسىالزتأنقاذ2

اتجماعةهذهأنئحائديخلالنيذلك،إشرائيلتنيغيودطعلىئقدساني)7(

تنوخاضتمالذيصماء"قريبةهواهذا03إتاها"أعطئهاالتيالأرضيىإلى

قداشته.فيهفأظقز،عقيهالزثإشرائيل

وهو،المقاد.كاملأايمالأبهامىولالالي،حدةعلىمرتةفيحعلهيعياللهفذس)7(

الصحرةضربلالهالميمادأرضالىيدحللممرصانالتأكيدصيمكرلا،منقحلم!

مزتين.
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لإلعرائيلالمروريرفضأدوما.ا

أضرارأالعميرةإسرائيلشيجمرعئنزلأنأدوميخثى،موسىوعدمنبالرغم

حر!!والدورانالاحمرالبحرحتىالزولالىموسىفاضطر.مرورهاعندجسيمة

01الجبل

قال"هكذا:قائلأأدوتمقيلثإلىقابكتينزشلأموسىأرشل"

تزلواآباغناوأن15،المتتفةمنناتنامايخميعغيمتقد:إشرائيلأخوك

آبائا.وإلىإتيناالمضيرئونفآساءص،كثيرةأتامأيمصزفأقمنا،يضرإلى

جمضر،ينوأخزتجناملاكأوأرشلضوتنافشيئ،الزثإلىافضزخنا

فيتمزذغنا079خدوبكطزفيفيتدينة&وهيئ،قابلقفيتحنوها

تسيزايمئنا.بئرماءصتشزقيولن،كزيمولايخفلتمزلتوتحنأرصذ،

.خدوذك"تعئزأنإلى،تسزةولاتمتةتميلولنالمتك)8(،طريتيفي

تهأفقاذ!.يالثف"عقيكخزجث!إلأ،بيتمز"لن:أدومتهافقاذ8

وماتمتتي،أنامائكجمنشيرثناوإن،يقالف!إؤشطفيتصغذ:إشرائيلتنو

"لن:فقال002أفدامي"علىأئزأنإلأالأمزوليسن:تقتهإليكذ!أ

تذغأنأدوئموأقي021قوثةوتدكثيريثتعبعقيهمأدوئموخزبخ.تمز"

عنه.إشرائيلفتخؤل،خدوبهفىتمزإشرائيل

هارونموتأ.2

لنالعارارالىيتمونالكهةأنكيم!المقرةهذهفيالكهنوتيالتقيديبين

.هارون

تجتلإلىتجماغيه!ايكلوؤضلواقابشينإشرايهلتنووزخل22

أدوتمأرضيىخدودجمنذهويىتجتلفيوهارونموسىالزثفكقتم23.هور

ائماجر.الطريق)8(
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الثتعثوخاضتم03وهارونموسىعلىفآجتمعوا،ماءيلجماعة-تكن

أماتمإخؤتناأرواحفاض!جمنذمافاضتأرواخناليت"يا:وقالواموسى

وماليمتئنا؟هفناانترثة-يتموتهذهإلىبخماغة-الزثجئتما"ياذا!الزدث

لاضكالب،المتثؤومالمكالبهذاإلىبنافجئئماجمصزمنأصغدئماناوياذا5

يلمئزب"ماءصولازقانولاكرقةولاتينولافيهززغ

الموجمد،-خيمةبالبإلىاتجماعةصأمايمينوهارونموسىفأقتل6

موسىالزثوكفتم7.الزثضجذتهمافتخفىؤجقيهما،علىفشقطا

القخزةوكرا،أخوكوهارونأنتاتجماعةصوآجتيالغصا8"خذ:قائلأ

الضخزة،ينالجياةتفئمئخيربخأنوتعذ.جمياقهائعطيئأنلمحيويهمعلى

وماضمتتهم".اتجماغةتشقي

موسىأوتجقغ.،أتزهكما،الزلثأمايمينالغصاموسىفأخذ9

،المتمزدونأقيتها"إسضعوا:تهموقاذالفخزةصأماتماتجماعةصوهارون

الضخزةوضزقيتذهموسىوزقغ11؟"ماخصالضخزةهذهينكمأئخيربخ

ومايتئهم.اتجماعةلمينهفضيرلت،كثيرماءفخزبخ،قزتينبغصماه

ولمبيئؤيناليمأثكما"يما:وهارونيوسىالزثفقال

اتجماعةهذهأنئمائديخلالنيذلك،إشرائيلتنيغيودبعلىئقاساني)7(

تنوخاضتمالذيتريبةصماءرهوهذا013إئاها"أعطئهاالتيالأرضيإلى

قداشته.فيهفأظقز،عقيهالزثإشرائيل

وهو،النمقاد.كاملأايمالأبهآسولالتالي،حدةعلىمرتةليجحلهيحنياللهتذس)7(

الصحرةضر!لالهالميعادأرضألىيدحللممرسىأنالأيهدسيمكىلا،منقحلمق

مزن!ت.
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لإسرائلالمروريرفضأدوم.اا

أضرارأاخميرةاإسرائيلىبيحموعئزأ!أدأدوميحتى،موسىوعدمنبالرغم

حوأ!والدورانالاحمرالبحرحتىاصولالىموسىفاضطر.مرورهاعدجمميمة

الجبل.

صء-أا4 قال"هكذا:قائلأاد:تمضيلثإلىقابشينزشلاموسىرضل

تزلواآباغناوأن1!،المشفةينناتنامابخميعغيمتقد:إشرائيلأخوك

آبائنا.وإلىإتيناالجصيرئونفأساء!،كثيرةأئامأيمصزفأقضناجمضر،إلى

يضر،ينوأخزتجناملاكأوأرشلضوتنافشيئ،الزثإلىافقمزخنا

فيتمرأذغنا07خدوبكطزفيفيتدينةوهيئ،قايرلقفيتحنوها

تسيرليهئنايئر.ماءصتشزقيولن،كزيمولايخفلتمزلنوتحن،أرصك

خدوذك".تعئزأنإلى،تسزةولاتمتةنميلولنالمقك)8(،طريتيفي

تهفقاذ091يالشيف"عقيذخزجث!الأ،بيتمز"لن:أدومتهافقاذ8

وماشمتتي،أنامائكينشيرئنا!إن،الطريقؤشطفيتصغذ:إشرائيلتنو

"لن:فقال002أفدامي"علىأئزأنإلأالأمزوليسن:تضتهإليكذفعث

تذغأنأدوئموأقي021قيرثةوتدكثيريشعبعقيهمأدوئموخزبخ.تمز"

عنه.إشرائيلفتخؤل،خدوبهفيتمزإشرائيل

هارونموتا.2

بنالعارارألىيتمونالكهةأنكيفالفقرةهذهفيالكهنوتيالتقليديبين

.هارون

تجتلإلىتجماكيهمبكلوؤضلواقابشينإشرائيلتنووزخل2

أدوتمأرضيىخدوبجمنذهويىتجتلفيوهارونموسىالزبفكفتم02هور

ائماضر.الطريق)8(
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أعطيئهاالتيالأرضنيدخللنلأثه،قويهإلىهارو!24)اشتنضئم:قائلأ

هارونخذ025قريبةماءصجمنذأئريعلىتمزدئماأئكمايما،إشرائيليتني

وأئيشهاثيابئهارونعنوآنزغ26،هورتجتلوأضيذهماآبتهوأيعازاز

."فناكؤيموثقويهإلىشتنضئمهارونفإن،آبتهأيعازاز

قرأىعلىهويىتجتلفضجدوا،الزثأتزهكماموسىفقيغ2

ومات.آبتهآيعازازوألتشهاهارونثياقيموسىوتزغ028اتجماعة-كتها

فقضا92.الجتلينوأيعازازموسىوتزذ،اتجتكرأسفيفناكهارون

تيبتجميغعتيهتكى،روخهفاضتقدهارونأنكقهااتجماعةلمرأت

تومأ.ثلاثينإشرائيل

النحالمةالجة390

الحياتتكونكدلك،الإلهيةالعايةسعقالأكانتالفاسدةالسلوىأدكما

اللاذعة.

جاغقدإضرائيلأن،يالئقبالمفيئمغراذتيك،الكنعايخنأوشيئ12

يلزلبتذرأإشرائيلفتذز2.أشرىجمنهوأشزفقاتقه،أتاريمطريتيعلى

فضمغ."مدتهملأخوقن،تذقيإلىالقوتمهؤلاء-أسقمت"إن:وقال

وفذتهم،فمفخزتهم،الكنعايئينإتيهوأسقتم،إشرائيلضوتالزث

خرتة.المكانذلكفشميئ

جمنيتدوروا،القضبتحرطريتيعلى،هورتجتلمنزخلواثغ

علىالئتعثوتكفتم05الطريقفيالشحبضبزفتقذ،أدومأرضيخولي

فإئه؟التزثةفييتموتجمصزينأصغدتنا"ياذا:وقالواموسىوعلىالثيما

.الرهيد"الطعاتمهذائفوسنالئضتوقدماء"،ولاخبزتناليسن
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وماتالئثعتفقذغب،اللأبعةالحتاتالضمع!علىالزثفأرقل6

"قد:وقالواموسىعلىال!ئمعثفأقتل7.إشرائيلينكثيرونقوم

غئافئزيلالزلبإلىفضل،وعقيكاشثاعلىتكففناإذخطنا،

تك"إصتغ:يوسىالزبفقال08ال!ئمغبلأجلموسىفقمفى.الحثات"

موسى!فضتغ.تخيا"إتيهاتنطزتدينيفكل،سايىتةعلى:آجغفهاخشة

وتطزخثةتذغتهإئسالطأممبفكان.سايىتةعلىوتجغقهائحاسمنخئة

تخيا.الئحاليمئة-الحثة-إلى

موآبأرضكحا.4

أرضعلىاستولواأدوبعدالاحمر.البحرشرقالىإصرائيلبنووصل

ولكر.العزافبلعاموالمتحدالملكفخا!.موآ!سهولفىخمموا،الاموريير

.الاحتلالهذاصالصررئبعدادبالزلىفحاول،نفعأيجدلمالاستمجادهذا

وباشانالاموريينأرضكعح

قائلأ:،الأموريينتيلث،ييحونإلىزشلأإشرائيلوآرشل2

ماغتشزفيولا،كزيمولاخقلإلىتميللاوتحن،يأرضكأفر22"ذغني

تذغفقم023خدوذك"تعئزأنإلى،المقكطريتيفيتسيزوإتما،بئر

ييقاءوخزبخقويهتجميغييحونوتجمغ،يخدوبهتمزإشرائيلييحون

فضزبئ24.إشرائيلوحازصت،ياقصإلىوؤضل،الترئةفيإشرائيل

تنيإلى،صيوقإلىأزنونجمنأرضهوؤيىت،الشيفيخذإشرائيل

غزيزة.كاتتغفونتنيمحد:ذلأن،غضون

،باشانضيلث،عوجفخزبخ،باشانطريتيفيوضجدواتخؤلوائئم

"لا:يوسىالزثفقال"3.أذزعيفييلخرلبتويهوتجميغهو،ييقائهم
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بهتصتغ،وأرضهقويهوتجميغهوتدكإليأسقمتهقدلحإثي،جمنهتخفث

هوفقحزبوه035"بخضبونالمقييم،الأمويىلمييناقيلث،ب!يميحونضتعتكما

أرضه.وؤيىثوا،ناحاءتثقلمحئى،قوجمهوتجميئوتنيه

موآبسهولفى

22

ريحا.أ

أرذنمجثزالتيموآلتغزتةصفيفختموا،إشرائيلتنوزخلئتم1

فحافت03بالأموليويينإشرائيلضنغماكلضفوزبنبالاقورأى2

تنييشتمبوآرتغت،كثيرأكان2نهلأ،جذاالمئ!عحبهذايشتبموآب!

ماكلاتجماعة"هذهتزعى"الآن:يدتنيشيوفيموآلثفقاذ4.إئرائيل

الحفول".خصتالثوزتزعىكما،خواتينا

رشلأفةرشل05الؤفتذلكفييوآقيقيكأصقوزبنبالالثوكان

غضؤ،تنيأرفيفيالئهير)9(علىالتيفاتوزإلىتعور،بنيفعانمإلى

ؤجةفغطى،مضرينخزبخقدشصث"فؤذا:لهوقاذ.يتستذعوه

لأته،المتغبهذاليفآلغنتعالفالآن6.قباتتيئقيموهو،الأرض

نأأعتئملأئيئ.الأرضينوأطزذهأضيرقيأنأستطغلغفي،جمثيأفوى

.مفعونأ"تكونتلغئهومنضبازكأتكونئباليكهتن

تيتهيلءصبالانأغطاني"تو:تهموقالبالالتئئرشلييفعائم8!فأجالت

وأضغيرأشيئأفأعضلإلهيالزبأمزأتخاؤزأنأستطغلم،وذقبأيضة

.تلفراا(9)
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الزثتعوذمافأعقتم،فناالفيقةصهذهأيضأأنئمآمكثواوالآنا!.قيأ

هؤلاء-ا!اكثكان"إن:تهوقالتيلأيثعاتماللةفأتى02.به"كلئني

تصتغإثاهلكأقوئهالذيالأمزليهن.مغهموآمفيىففثم،يتدعوك!اغوا

معوقضىآتافيعلىالترذغةصوؤضغالضباحفىيفعالمفقاتم021ققط"

.موآبرؤساء-

،1(1يئقاليته)الطريتيفيالمثملاذوؤقص1(0يضيه)اللةفغضت22

في:اقفأالزبملاكالأتانفزأت023خايرماهومغهأتانيعلىرايهبرهو

الحفول.فيوسازتالطريتيعننفماتت،يتدهمخزدوشفه،اطريق

الطريق.إلىيتزذهابفعائمققزتها

فناينحائطوكان،الكرومتينضضيقفيالزبملاكفؤقفت2

يالحائطإلتضقت،الزثضلاكالأتانزأتفقضا025فناكجمنوحائط

ضزبها.إلىفعاذ،بالحائطبفعاتمليخلعلىفضغطت

فيهشبيللاضيهتيتوصعفيوؤقصفجازالزدثتلاكعاذئثم26

تختزتضت،الزلثقلاذالأتانزأتفتما027تسزةأوتمتةيلئخولي

الأتالبقتمالزثفقتيئ28.يالغصاالأتانوضزستيئعامفغضت،بفعام

فقاذ!2تزات((تلاثضزئتنيحئىبذضتعث"ماذا:يبفعامفقاتت

دعاهاك.سقمامعالنعارضهافمى،آحرممدرسروابةندئ22،الآبةلي1()0

اليهوية،الروايةوهذه.يطلقلمالعزا!لادغضصوها،الذهابألىبلحامالله

03تكفيكما،تتكتمالحيواناتتجعل،الطالعالثحبة

،"الرث"ملاكأنا."الحصم"الاصلديتحيضيطالىكلمة.تيطماله!"ليكون:حرديأ1()1

للتعيرصجاليألمطألل،ضحصيأكائاهرفيى،كلهاالروايةديذكرهالوارد

الإلهي.الاط
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كنثشيفثتديفيكا!وتو،يتيشجرت"لأثلث:يلأتانيفعائم

التيأتاتكأنا"أتسث:يبئعامتانالأفقاتط03القور".علىقتلئلث

."لا"قاذ؟"كذابكأصتغأنغؤدئكقل؟التومإلىكنتفنذزيهبتها

الطريق،فيواقفأالزلبقلاكفزآى،يئعامتضرعنالزلتفكثفت31

:الزبقلاكتهفقال032ؤجههعلىساجدأفآنخنى،بتدهمخزدوشيفه

لأن،ئقاليمأوؤقفثخزجثنهاغتذا؟شزاتتلاتأتاتكضزبت"ياذا

لموتو،قزاتتلالتأماميمنآتفماالأتانفزأتني033تشدودالطريق

"فد:الزتيلافييفعائمفقال034وأبقيئها"القويىعلىلقنلئكغئيتمل

فيساءصفإنوالآن.الطريقفيتخاهيواقصأثكأعقئململأئيخطط

الئاس،مع"إثفيى:ييفعامالزبقلاذفقاذ35".أرجعفإئيغيتيذ

.بالاقزؤساءصمعيفعائم!ضحى.فقط"تقوذإئاهلكأقوئهالذيوالقوذ

فلم،إضرائيكئبايىكأنالزبغيتيفيتحشنأتهيفعائماورأى42

وزقغ02التزتةإلىتؤخةبل،التكقناتطتبفيالأؤلي!ننكالمزتيرتمضب

ادثه.زوخعقيهفتزل.أشباطهيخشمبئخثمأإشرائيلورأىغيتيهيثجإئم

:وقالقصيذتهفانثتذ

الثطرالثاقبالزلمجلكلائمتعوربننيفماتم"كلائم

القديرئريهمارأىقن،اللهأقواذشيئقنكلائم

غيناه.فتنقيغتقغتن

إشرائيل.ياوضسايهتكتغقوبيايخياقكأجضلما

تفرعلىوكختابئنتيطة&كآوبتة

جميا،.علىوكأرفيالزثغزشهاتدكعود
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"إتما:ييفعامبالاقوقاليكقيهوضفقايفعاعلىبالاقفغضآ01

قزات)12(.ثلاتبازكتهمقدبكفإذا،أغدائيلتلغنذغوئك

بالزلبفإذا،أكرئكإنىفلثقدكنث.قوضيكإلىالآنلقحرفب
سافآ.ا

الذينيزشيكأقل"أئم:يبالالتىيفعائمافقاذ02الإممرام"-عنكتتغقد

نأأستطغلموذقبأيضحةتيتهيلءصبالانأغطانيالو3:إتيئأرشلتهم

تقوئهما!ائما،تفسيتلقاءصمنشيتةأوخشتةفأعقل،الزثأمزأتخاوز

:وقالقصيذتهأنثتذثئم15؟أقولإئاهالزب

الغييئضعيرقةصغزتومناللهأقواذضغضنلمص6

.غيناهقتنقتغتقغوتنالقديرئريهمايرىومن

قريب.جمنوليمىأبضزه،الحاضرفيوليمنأراها7

إشرائيلمنضوتجان)13(وتقوئمتغقوبينكوكثتخزبخ

فيأيضأبالانومضى،تننريهإلىراجعأفآنضزفتبفعائمقاتمثئم25

موسىخيفةيثوعأ.5

وضاولالقضاةسيحينكما،يتوععينالذيهووا!ثه.خلاقهفيمرسىص!

ألالقالى.النبريالىالقولادأهمل)12(

الحكمهرهافالمفصود.الملكيةرمزوالصولحاد،الملوكأحدممرلدئحبرالكوكب)13(

لالمح.بيدأإلباءأالمضقهذافيتىالقديررأى.الداوديالملكى
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خلافأ،"توهولين"الرؤساءهؤلاءيسئى،اللهيتلسالتهييرهدأوبسب،وداود

لتعييمهم،مخدمأ،ماشرةيخرلطريقةيعملاللهلكى.كالملرك،الجخبينللرؤساء

لمسها.الظروفوأثا،آحرينأناصأإئا

كلأزواخإلا،الزب16"يئوكل:قائلأالزدثموسىافكلتم275

ويخيرجهمأماضهموتدخلأماقهماتخزج7،اتجماعةعلىزلمجلأ،تشر

الزثاتافقا08تها"راجميئلاكغتيمتجماعة"الزبتئقىيئلأ،وئديخفهم

عتيه،تذكوضمغ،زوحفيهيىلمجلفإثه،نونبنتشوغتذ"خذ:يوسى

يخضزتهم،وأ:جمهكثها،واتجماعة-الكاهنيأيعازازأماتموأوقفه!1

كفها.إشرائيلتنيتجمإعة"تهتسمغيكي،تهاتتكينعقيهوآجغل02

فيأميره،الزثأماتمالأوريمقضاءصتهفتطفبط،الكاهنأيعازازأماتمتقفث21

.اتجماعة"وكلمغهإشرائيلتنيوتجميغهو،تدخلونوبأميرهتخزجون

أيعازازأماتموأوققهتضوغفأخذ،الزثأتزهكماموسىوقغل22

علىالزثقاذكما،وأوصاهيذيهعقيهوؤضغ023اتجماعةوكلالكاهنن

موسى.يسالب

جينالبنيقراءة

موسى،ضخصيةنحوييفتأنبالمميحييحسن،العددصمرقراءةحتامفي

دورهليإثا،يتأئلأدويمكه.الحروحسفرفيموسىفيوردمادلكإلىمفيفا

.دعاهالذيالإلهمععلاقاتهطيحةفيأوكرئي!

حارقبحملالمامفي،وتجزدهعرله!ييراه.فريدةبمهمةالقيامفيالرئش

)الوصاياوحيهيموسىأقوالفإلى:ممتازنبويبطابعوأعمالهأقوالهفيهائسمت

ملأ(.)العهدإلهيعملهيالكثيرة!امجاراتهمثلأ(،الع!مر

للتمالي،السجود:جوانبهاأهئمإلك.جمترأأتلالثخمةمولمىحياةليست

كماأدتهمعرلةفيوالركة،اللهعمل،شيءكلقبل،هولعملالمتواضعوالقول
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الذينجميا!نكرأنوعلىإيىالمقزليرحسدعلىوالصبر،أدتهمعالحاصةوالالفة،هر

ممهمةغيرهيقومأنوهي،الكرىالصجةقحرلوأخيرأ،مصرعبوديةمىأ!ذهم

موآ!.سهولألىقادهالذيالتمحبذلك،الميعادأرضإلىالشعبإ!خال

الىكثيرةتلصيحاتالإنجيلففي.الحديدالحهدالىينتقلأدالميحيويتطيع

اطقارلةعلىطويلأيتوقصانبهويحسى.(الجبلعلىالتجليمشهد)راجعموص

.)3/أ-6(الدرألثينإلىاءالرصاديالواردة،والمشحموصىبين

سابقةوصورة،اكقديمالعهدليلكه،متواضعوسيطسوىموسىلس

إسسيح.



الاسشيرإءسيمضل!ين

تكرارأفيهلان"،الاشتراعإتثنيةاسمالتورأةمنالحاسالسمرعلىأطلق

عليها.الكلامسقالتيللفريعة

حدأقريبةصرائعمجموعات،الاصلفي.نغبةوحدةممظهرالفرهذايظهر

فيلاحقوقصفيوذمجت،كبرىلعنايةعيهااللاويونحافظ،موسىتشربغس

الفتح.وبأوائلمصرسالحروجأحداثبأهمتدكرنا،موسىالىنسبتخطب

الديني.المروتةالاحداثومصىاللاهوتيالثرائعمغزىعنتفيدناالخطبوهذه

الىالعائدةالافكارلعصوحوديصئرماوهذأ،أورضليمخراببعدجميعهاوتشهي

ترييمأعمالأثاءفي621فيعليهالمخر92إلى5الفصولأنورد.المليهةالحقبة

تاريحاالكئابأحدسيحزرالجلاء،رمنوفي.أورصليمهيكلفيبهاقاموا

تثيةسمرضوءفي،الملكيالحكمبهايةويتهييوعمنينطلق،لإسرائيل

.الاشتراع

الاولىموسىخطبةا.

مولعىمنالمطلوبةايضحية10

بببالنعمةهذهلهنزفضت،الميعادأرضإلىيدحلهأناللهالىموسىطلص

إصرائل.ليأمانةعدم

قد،الإلهالزثأيها"2:قائلأالؤقطذلكفىالزثإلىوتقمزعت

الشماءفيالإلةهوفمن،القيرثةوتذكغطضتكغبذكئيرقيأنآبتذأت
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فأرىأعبزذغني25وتجترويذ؟أغمالكمثاتتصتغالذكبوالأرفي

.وئئنانالطئتالحتلهذاوأرى،الأرذنجمبرفيالتيالمتةصالأرضن

الزث:ليئقاللل،ليتسضغوتملشتيكمغقئالزثص.ش26 ص.-س..:.عضبوليهن

قضةإلىآصغذليهنن27الأئر،هذافيمعيالكلايمفيتنرذلا!كفاك

لأئك،يغئتيكوآنطز،وشزقأوتجنوبأوشمالأغزبأغيتيكوآرقغالفخة

هذاأماتمتعئزهوفإثه،وقؤهوشدذهتضوغوئز028الأردنهذاتعئزلن

تراها.التيالأرضنويويىئهالثئصب

وقطفباتهااللهروحية2.

نمثلهألأيحب،ولذلك.روحيكائ!لانه،نفسهاللهفىلمسيناء،جبلفي

منحوتة.صورةبثكل

غيناكزأثهاالتيالأموزتئسىكيلا،جذاتفشكوآحقطتتثةإئما49

اتوتم..تنيكوتنيتنيكغلضهابلخياتذ،أئايمكلقليكعنتبتجذولا

ييئإخضغ:الزثييئقالحين،حوريبفيإلهذالئربأماتمؤقفت

التيالأئايمطوذتخافونيأنتتغقموايكي،كلاميأسمغهحئىالثثذبئ

أسقلوؤقفئمإقتزبئمأ1،ذلكتنيهموئغلمواالأرضيىعلىتعيشوتها

وغمائموغيثمطلاثموعقيهالثماءكيدإلىيالثايىضشتجلوالجتل،الجتل

الكلامضوتتسقعونفكنتم،التارؤشطينالزبافكفضكما02لظيم

الذييغهدهوأوحى13.فقطضوتفناككانبل،صوزةتزواولم

ينتوخيرعلىكتتهاالتىالغشرالكيماتأكب،بهتعضلواأنأقزكم

وأخكامأقرائفقأغثضكمبأنالؤقتذلكفيالزثاوأتزني2خخر.

يتيرثوها.إتيهاعابرونأنئمالتيالأرضيىفييهاتعملون
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الزتكفضكمتوتمماصوزةتزوالمفإئكم،جذالأنفميكماقتتئهوا5

تئحوتأتمثالأكموتصتعواتفشدواآيئلأ6الئار،ؤشطيىحوريبفي

التيالتهائيمينشيءضكلأو17،أئثىأوذكرينماهصورةشك!على

شك!أوا8،الشماءفيتطيزئماتجناحذيطائرشكلأو،الأرضعلى

تختالماءفيثماالشقلبينشيءشكلأو،الأرضعلىتدثثماشيء

والقضزالحثممحنفترىالئتماءإلىغيتيذترقغوكيلا91،الأرض

لحميعتصيبأإلفكالزثتجغقهثماال!ثماء،فؤاتتجميغ،والكوايهب

قدوأنئم02.وتعبذهاتهاوتسخذفئجتذقيالئماءتختالتيالئمعولب

شعتتهيتكونواجمضر،منالحديل!أئولبينوأخزتجكمالزبأخذكئم

.التومهذافيكماميراث

الإلهيالاختارعظمة3.

.الميعادأرضوورثبحمايتهوتمغ،القهاختارهالذيالوحيدهوإسرائيل

إياهاأغلمكمالتيوالأخكاتمالقرائفنإستي،إشرائيليااوالآن

إلةالزثئعطكغالتيالأرضنوتيرثواوتدخلواتختوايكي،بهايتحقلوا

يخه،تنقصواولابهآئركمماعلىكيمةتزيدوالا2إئاها.آبائكم

قدإتي!أنطز:يها.أوصيكمأناالتيإلهكئمالزبؤصاياحامظين

ؤشطفييهايتعقلوا،إلهيالزبأقزنيكماوأخكامأفرائضنعلمئكم

فإثها،يهاوآعقموافآحقظوها06يتيرثوهاإتيهادايخلونأنئمالتيالأرضي

القراجمض،يهذهشمعتإذا،التيالشعوبغيودبأماتموقهفكمجكضئكم

أتة!لأته07قهيمخكيثمشعثالغظيمة!هيصالأقةهذهأنشكلا:تقول

وأئة"أتة8تذعوهماكلفيإلهناكالزبقريبةدجمنهاآيقةتهاكظيمةأثة
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التوتمأضغهاالتيالثتريعة-هذهككلبازةدوأخكامقرائفقتها!!مة

أماكم؟

خققتوتمممنذ،قثيكيرتكانتالتيالأولىالآئايمعنفتلوالآن2

كانهل:أفصاهاإلىالشماءصأقصىمن،الأرضعلىالإثسانالرث

إليضوتشعبشيئوهل33؟يمتيهشيئهلأوالغظييمالأمرهذايثل

أو34،الحياةقيدعلىوتميئ،أنتشمعتكماالئار،ؤشطينكفغ

وآياببتجاليلمحتأئةؤشطمنأثةتهويثجذتأييئأنإلهحاؤذهل

كلمثل،غظيمةوضخاوفتتئسوطة!وبراعقيرئةهوتدوخروبوخوايىق

غيتيك؟أماتميمصزإلفكمالزثئضقغما

يمواه.آخزليحنوأنالإلههوالزلثأنيتعتتمذلكأريتفقد5

الغظيمة،نازهآراكالأرضيىوعلىيئؤذتذ،ضوتهأسضغكالماءصين36

تسقهموآختازآباغكأخثأئهوذلك037كلاتهشمعتالتايىؤشطوين

أتمألتطئرذ38يصز،ينالغظيمةوبفؤيهيخضزيهوأخزتجكتعدهمين

إئاهاوئعطتذأرضحهموئديخقك،ؤجهكأمايمجمنينكوأفوىأعطتم

.التومهيكماميراثأ

قودتينالشماءفيالإلههوالزدتأنقليكفيوزذذالتوتمفآعقيم93

التيوؤضاياهقرائضهوآحقط004ليواهلينوأنتخثينالأرضيىوفي

ئطلويكيتحدكينوتنوكأنطخيرأئصيتيكي،التوتميهاآئزكآنا

.الأئام"تجميغإئاهاإلفكالزتئغطكالتيالأرضيفيألمياقك
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الثايةموسىخطبة2.

691

يختضماإليك(.أطول)صيعةالعشربالوصاياالحديدةالمجموعةهدهتتدئ

بالست.

أئايماييمثة!03إلفكالزبأقزذكما،يئقذشهالضتتوتمإحقطأ52

فلا،إلهكللزثشبتالشايغوالتوئم014أعمالكتجميغوتصتغتعقل

وثوزذتئكوخابوخايرئلثوآبتئكوآبئكأنتغقلأ،فيهتصتغ

يستريغلكي،ئذيخكدايخلفيالذيوتزيئكتهائمكوتجميغوجمازك

جمصر،أرفيفيغبدأكنتأئكاوآذكز05جمثقكتئكوخابخابئك

أقزكوايذلك،تثسوطةوقيراءقيرئة.يتدفناكينإلفكالزثفأخزتجك

الشئت.توتمتخقطبأنإلفكالزلث

اللهمجة2.

لل،إلههنحوالإسرائيليبهيثعرالذيالوحيدالحوهـالشعوريكونألأيج!

قلبه.صميممنيحئهأنعليه

نأإلفكمالزثأتزنيالتيوالأحكائموالقرائفنالؤجمئة!هيوهذه61

يتيرثوها،إتيهاعابرونأنئمالتيالأرضيفييهايتعضلواإئاهاأعلضكم

آئزكأناالتيوؤصاياهقرايهضهتجميغحامظأ،إلقكالزثتئقيئيكي2

.أئائك)1(تطوذويكي،خيايكأئايمطوذآبيكوآبنوآبئكأنت،بها

العدد.سمرفىهوعضاالسصيختلص)1(
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يهتكئرونوماخيرأبهئصيثماتعقلأنوآحيرصنإشرائي!يا!آستغ

وغشلأ.خليبأتتنأتذزأرضيىفي،آبائكإلةالزبلكقاذكما،جطا

الزثفأحيب05واجدزتهوإلقناالزلثإن:إشرائيل)2(يا"إسضغ

التيالكيماثهذهولتكن6.فؤيكوكلتف!يكوكلقليكبكلإلقك

إذايها،وكلضهمتنيكعلىذها3وز7.قليكفيالتوتميهاآئزكأنا

وآعقذها8.وفضتئمتوإذاالطريقفيضشيتوإذاتييكفيتجطست

ذعائيمعلىوآكئثها9.كيتيكتينغصائتولتكنتلإذ،علىغلامة

تيتك.البأثرا

إئراهيتملإبائكأقشتمالتيالأرفيإلىإلفذالزلتأدختكوإذا.

"وئيوتأ،تبيهالمخسنةغظيمةئذنأإتاهائعدكأنويغقولت!اسحق

لموزيتونأوكرومأ،تخمزهالمضخفوزةوآبارأ،تملأهالمخئركلتملوءة

أخزتجكالذيالزثتئسىأنافآحذز2،وشبعتأكلتوإذا:تغيرشها

تعئذوإئاهتتفيإلقكالزهمثبل13،الغبوبتةداليين،يضرأرضيىين

تخيف.لصبآسمه

المحةوهذه،إسرائيلأحتاللهفإد،بالمثلمعاملةإلألإلههإصرائلمدةليست3.

الله.شعباختيارالىالرحيدالدافعهي

وآختازكم،بخئكمالزثتغفقالتعولبتجميعينأكثرلملأئكملا77

علىومحاقطهكم)3(لمحتة-الزتبل8،التئعوبتجميعينأقلفآنتم

اليوية.الهودصلاةمىحزءالفقرةهده)2(

الله.محبةهوالاحتيارشص)3(
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داليينوقداذقيرثةيتل!الزبأخزتجكملإبائكميهأفسغالذيالقشيم

اللةهوإلهكالزصثأ!فآعقئم9.جمضرميلث،لمحرعونتدين،اللبوبثة

جيل،أئفبإلىؤصاياهوحايطيلمجئيهصوالزحمةالغهذالحامطالأمينالإلة

ئبيمحهشجازاةعنتتآخزولايئهيكهمئفوي!همفيضئيضيهآوالمكالمحئ.

تفضه.في

البزئةامتحان40

وليمما.طحامهعلىللحصولإلههإلىيحتاجأنهلهمبئنأ،البزثةفيشبهاللهأذذ

ولي؟إلههينسىأمأينأإسرائيليكودفهل:يمتخهكان،حاحاتهجميعيسذكالى

عصيانه.أولتمزدهينحذاهكانأنهأي،بتذئرهاللهيمتصإصرائيلكان،نفهالوقت

فقط،الحبزناحيةمنإليهئنظرلادثهإسرائيلخصوعالىعلىالمقرةهذهمطلعيدل

بالثريعة.أي،أيضاالروحيبالطحاميختمقفيمالل

تختواايكي،التوتمبهاآئزكالتيالؤضتة-يكلتعقلواأنإحيرصواا8

وآذكز02لإبائكمعقيهاالزبأقشتمالتيالأرضنوتيرثواوتدخلواوتكثروا

الأرتعين،الشنينهذهثةصالتمفىإلفذالزبفيهاشتزكالتيالطريتيكل

فذلقلث03لاأمؤصاياهتخقطهلقليلثفيمافتعيرفتؤتمختكيئذلتك

ئغيقكيكي،آباؤكغزقهولاأنتتعيرفهلمالذيالمنوأطغقكوأجاغك

تخياالزبقيمينتخزبخمايكلبل،الإئسانتخياؤحذهبالحئزلاأثه

الشنينهذهفيتتؤزثملمويىجفك،عقيكتئللمتوئك2.الإثسان)"(

الأرتعين.

الروحى.الحقلمياعرائلاختاريلخصدهو:الريةفييرعتحربةأدكره)4(
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إلفكالزبئؤذئكآبتهالزلمجلئؤدبكماأتهقلبكفيفآعقئم5

وتتمته.شئيهفييتسيزإلهكالزبؤصايافآحقط6

وغيودبماءسيوليذاتأرضأ،طئتةأهـضأئديخفكإلقكالزلثفإن7

وتيروكزبموشعيرجنطةهأرضن8،واتجتلالواديفيتتقتزويخايى

ولايتقتير،خبزذفيهاتأكللاأرضأ9،وغتلزيبأرضن،وزممان

.الئحاستققغجبايهاوييئخديدججازئهاأرضأ،شيغفيها!ميزك

أغطاكالتيالطيهتة-الأرضيىلأخلإلقكالزلتوئبايىكوتشتع.افتاكل

31لاها.

وقرائصهوأخكايهيؤصاياهحامطغيز،إلقكاشثتئسىيئلأاتتئة

ئيوتأوتتيتوشيعقأكلتإذا،أثكضخافةص12،التومبهاآئزكأناائتي

لك،ماوكلوذقمكومقحئكوغتمكتقركاوكثز3وشكنتهاتجميلة

ينجمضر،أرفيينأخزتجكالذيإلقكالزصتفتئسىقلبكاتضضخ

الحئالتخيث،الزهيتةالغظيمة-ثة-التمفيتمثزكوالذيا5،ئةالغبوبدالي

ضخزهينالماءصتلثقخزماءصلاوخيث،والغط!قوالغقايىلثاللأبغةر

ييذلقك،آباؤكتعيرفهلمالذيالمنالترثة-فيوأطغقك16،الطؤان

فؤتيإن:قليكفيتقولاويثلأ7،آيخزتكفيإليكلئحيمن،ؤيمتجتك

هوفإته،إلقكالزلثتذكزبل018الثرؤةهذهليضتعتاتديوفدزةص

يهأقضتمالذيغهذهئتحتيكي،الثرؤةيهايتصتغفؤةئغطكالذي

آيقة*ؤراءصويرتإلقكالزثتسيتوإن1!.التومهذافيكمالإبائك

تهيكونباتكمالتوتمعليكئمشاهذفأنا،تهاوشخدتوغتدتهاأخرى

قلاكأ.
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الطاعةعلىالحت50

الفهيلكيكونولذلك.بالطاعة؟فهالمطلولةالمحبةتلكالإسرائليئظهركيص

كياله.بكل

تئقيصأنإلأإلفكالزتيمكتطلئةالذيما،إشرائيلياوالآن012

يكلإلقكالزثوعايدأ،إتاه:ضجئاطزقهتجميعفيسائرأإلقكالزلث

التوتم،بهاآئزكأناالتيوقرائضهؤصاياهوحامظأ13،تف!يكوكلقليك

خيرأ.تصيتيكى

ماوكلوالأرضنالشتضواتوشقواتالشضوابإلهكيلزثإنأ4

يأ،تعدهمينتسقهموآختازإئاهمضجئايآبائكتغفقليهئه15.فيها

فقفتفآختنوا16.التومهذايثلإلىكلهاالتعول!تيرين،أنئم

إدةهوإلقكمالزلتالأن7،)5(التومتعذيىقاتكمئقشواولا،قلوبكم

الؤجوةئحابيلاالذيالزهيثالجئازالغطئمالإلة،الأزبابالآيقة-وزث

طعامأئغطيه،الثزيلوئجثوالأرضقةالتتيماشنصفث8،يىشؤةتقتلولا

الزدث002جمضر(أرضيىئزلاء!فيكنئمفإبمم،الثزيلفأج!وا)91.وكسؤة

تسبختك،هو21.تخيفوبآسمه،تتغفقوبه،تعمدوإئاه،تئقيإلقك

غيناك.رأتهاالتيصالزهيتةوالأموزالغظائتميلكلكضتغالذيإلفكوهو

الزتضئزكفقدالآنوآثا،يضر)6(إلىآباؤكتزلتفسأشئعينفي22

كنزة.ال!ئماءصئحويممثلإلفك

عصى.يعىالرقةوقضى،اللهلعمةلنحهيصيالقلبختن)ء(

.احرلحس!،مصرالىوالآت!!يعقربسالمتحذرينعدد)6(
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وآعقدوها،ئفوجم!كموفيفلوبكمفيهذهكيماتيافآجغلوا118

غيويكم.تينغصايمتولتكن،أيديكمعلىغلاملأ

شمعئمإنالتزكةص27:وتعتةبزكةاليوتمأماتكئمجاجملإني:أنظثر26

تسضعوالمإنوالفعتة!28،التوميهاآمركمأناالتىإلهكمالزبلؤصايا

التوتم،يهائوصيكمأناالتيالطريتيفيوآبتغدئمإلهكمالزلبلؤطيا

!ميرفو!ا.لىأخرىايقةآؤراءصقسيروا

دينيتشريع3.

البادةنم!وحدةيثريعة.أ

مبدأأئز،ا!غيرةاالإقليمةالممالدئمسدكانتالتياممعايةاالجاداتلمحاربة

الديوهو،أورشليمافى،وأحدمعبدإلآيكولىدلن:واحدمكادفىالعبادةحصر

الملكإصلاحتناولهاالتيالقاطأهممىوهذا.العهدتابوتليهوالديداودأراده

بوشنا.

فيهلتجغلكلهاأضباطكممنإلفكمالزبيختازهالذيألمكان215

إتيهفتأتون6.تقيلهناكوإلىتلتمسونإئاه،فيهوتسكنآسضه

وتقابمكئموئذويىكمأيديكموتقابموأعشاليكموذبائجكمئمحزتايكم

إلهكمالزبأماتمفناكوتأكلون7.وغتمكمتقيركموأئكاليالطوجمئة

فيهبارككتما،ئيوتكموأهلأنئمأيديكمآكتشتتهمابكلوتفزحون

إلهك.الرب

المقكشريعة2.

فيمالفسهسيديكونأنيوصى.المحتارال!تعبداخلمنالمتكاحتيارمنبذلا

الثريعة.وحفظ،والتواضع،والده!والفضة،والشاء،القؤةباستعصاليختمق
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وؤيىثتهاإثاهاإلفكالزبئغطيكالتيالأرضنذخلتإذا1714

خولي،ينالتيالأقيمكسائرضيكأعقيئأئيئم:ففلتفيها،وشكنت

عقيكئقيئمإخؤتكتيهتينإلفذ.الزثتختازهقن،قيكأعتيكفةقئم1!

يأخيك.لينغريبأزلمجلأعقيكئقيتمأنلكتجلولاقيكأ،

جمنيئكترضمصزإلىالتتعتتزذولا،الحيلينيتفحييمائكترةلااليهن6

الطريق.هذهفيالزجوعإلىتعودوالا:الزثلكئمقالفقد،الحيل

الإكثاليفيئبايغولا،قل!ه)7(تحيذيئلأ،الئساءينيتفيمهئكثرهاولا7

نشخةتهففتنشغ،مليههغزثنعلىتجتحنوقتى018والذقبصالمضةين

جمنذه،ولتكن!1.الكقتة-واللألي"يينجمندينليمفرفيال!تريعة-هذهين

كلاتمحايخظأإلقهاشثاتئقيكيفتيتغلتميكي،خياتهأئايمكلتقرأ"فيها

إخؤتهعلىقلئهتشقغيئلأ002بهالتعقلالقرائفنوهذهكفهالشريعةص

هو،تمقكيهعلىأتاتهئطيلويكي،تسزةأويمتةالؤجمحئة-فيتحيذويئلأ

إسرائيل.ؤشطفي،وتنوه

الانياءفيأحكام3.

البيويمعرف.موسىعهدالى،الملكيةكالمؤيسة،النبويةالمؤيس!ةرسئرذ

.البواتوتحقيقالتقليديللتعليمالمطابقة:علاقتيرمنالحقيقى

فته،إخؤتكجمن،ؤشطكينلخيتيتاإلهكالزثلكائقيئم815

تويمفي،حوريبفيإلقكالز!ثتألتهمالكلؤفقأ16،تشضعون

الآنتعذأرىولنإلهيالزبضوتشماغأواصللن:قائلأ،الإختماع

ملبمان.عهدالىنلمبح)7(
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فيماأحشنواقد:الزثييئافقاذ7.أموتاسلأ،الغطمةالناز!ذه

فيكلاميوأجغل،يثقكإخؤتهمؤشطينتبتاتهمسأقيئم18.قالوا

الذيكلاميتسمغلمزلمجل!اوأكب.يهآئزهمايكلفئخاطئهم،يخ!

فقالبتفيمهآعتذتبيأممقولكن002عتيهأحاجممبهفإني،يآشمييهمخقئم

ذلكففيقتل،أخرىآيقة.يآسيمتكئتمأو،تقوتهأنآئزهلمقولآبآشمي

.الئييا

فإن22الزثتففهلمالذيالقوذتعيرفثكيص:قليكفيفلتفإن2

لمالكلائمفذلك،تحذثولمكلافهتتتمولمالزببآسيمالئبيتكفتم

تقئه)8(.فلا،الئيئيهتكفتميتفيطيلإعيدادبل،الزثيهتتكفئم

الىوجأخييثريعة.4

قصةينذكره.تملكهماروالأوالاسرةانقرأصدونالحيلولةالريعةهذهمنالغاية

22/23(.)متىيسوععلىالصذوتيرنطرحهالديوالؤال،راعوت

تضرفلا،آبنتهولينأخذهماماتئئم،معأأخوالبأقاتمإذا525

عتيهاتدخلزلمجيهاأخوبل،غريبيزخلص،خايىحالىالميتآمزأة"

وتكون6.الزخلكأخيبواجيهنحؤهاتقوئموهو،تهآمزأةويهتجذها

آسمهئمخىفلا.الميتأخيهآستمتحيئالذيهومنهتيذهالذيالبكز

آمزأةلمفثتصغد،أخيهآمرأةصتئجذأنالزلمجلترضنلمفإن07إشرائيلين

ئقيتمأنزوجىأخوأبىقد:وتفل،الحثيوخإلىالمذيتة-بالبإلىأخيه

تديتتهشيوخفتستدعيه.زوتجةتزضنيوتم،إشرائيلفيآسمألأخيه

28.ارراحع)8(



،02الالثزاعثةسفر

!تتقذئم،أثجذهاأنأزضىلاإئي:وقالأضزفإن.ذلكفيوئكلحوته

ؤجههفيوتبضق،يىجل!ينتعتهوتختغبخضزة-الثئيوخأخيهآمزأةرإليه

فيفيذعى001أخيهتيتتئنيلاالذييالزلمجليصتعهكذا:قائلةوتجي!ه

التغل.الخلوعتيتإشرائيل

قديماسرائيليايمانقانون.ه

مرلفا،الارضمحاصيللواكيرعلىكلامهفي،ألاشتراعتثيةسفريدكر

المحفص.بالإا،إيمالىفعلإنه.الكتابيةالمموصأقدم

فؤليثتهاميراثأإئاهاإلفكالزثئغطيكالتيالأرضنذخلتاوإذا62

منئخيرلمجهالذيالأرفيتمركلتواكيرينفخذ2فيها،وشكنت

إلىوآمفيى،شفةفيوضحغهإثاها،إلفكالزثئغطيكالتيأرصحك

الكاهننإلىوأت3،آسضهفيهلئجلإلفكالزبتختازهالذيالمكالب

قدأنيإلهكيلزبالتوتمأعين:لهوفلالأئايمتلكفيتكونالذي

الكاهن"فيأخذ.إثاهائعدناأنلابائناالزتأقشتمالتيالأرضنذخلث

إلهك.الزبتذتحأماتمفتقسغهاتدكجمنصالشفة

فتزذ،تائهأآراجمئاكانآبيإن:إلهكالزبأماتمفتقوذتتكفئمئثم5

قوئةغظيقةأثةالناكفصاز،قلائلرجاليمعهناكوأقاتميصزالى

شافا.غقلأغقيناوقزضواوأذتوناايصيرئونإتينافأساءص6.كثيرة

وغناغناذلناورأىضوتناالزتفشيئ،آبائناإليالزبإلىفضزخنا

غطموخوفيتثسوطةهراعوفيقيرئة.بتديصزينالزثفأخزتجنا،وطفمنا

أرضا،الأرضنهذهوأغطاناالمكالبهذاإلىوأوضقنا09وخواليقوآياب
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التيالأرفيتضريتواكيزآبهاغتذاوالآن01.وغتلأخليئاتتنأتذز

.رثياإثاهاآغطيتني

القرائفييهذهتعملأنإلفكالزتيأئزكالتويمهذاافي

فد7!إثك.تف!يمكوكلقليكيكلبهاوآعض!فآحقطها،والأخكام

وتخقطشئل!فيتسيزوأنإلهأتكتكونأنالتوتمالزبإلىطقبت

نأالتومالزثينكوطتت018يضوتهوتصضغوأخكاقهوؤصاياهقرائضه

!اوأن،ؤصاياهتجميغتخقطيكي،لكقالكما،خاضاضغبألهتمون

شعبأوتكونوتهاء،وآسمأقجدأختقهاالتيالأتيمتجميعقودتتجغقك

.تالكما،إلهكيلزثئقذسأ

الثالثةموسىخطبة4.

اللهوكلمةالثريعة:الحاتمة

بعيدتمهيدهومخدوبوحهالإنانمتاولفي)اثىيعة(اللهكلمةكرنان

احتيارعلىنفهيعرضمطبهولل،الاقدسالئالوتمنالثاليبالاقنومللرحي

.الانان

شمعتإذاا.،يآبائكلهشزكمايلخيريذفيشزترجغالزسثإن03

هذهيفرفيصالمكتوبةوقرائضهؤصاياهحايخظآإلقكالزبيضوت

تفيمك.كلوينقلبككلينإلهذالزبإلىترجغجمنذما،الشريعة

ولاطاقتكقوقتيشتالتوتمبهاآئزكأناالتيصالؤجمحثةهذ،"إن

الشماءإلىتناتصغذتن:فتقولالتثماءفيهيئالا2.جمنكتعيدة

تن:فتقولالتحرغبزهيصاولا3؟يهافتعضلإئاهاوئسمغناتنافئتناؤئها



602الاشتراعتتنيةسفر

الكيقة!قريتةدبل14؟يهافتعقلإثاهاوئسمغناتنافتتناؤلهاالتحزتناتعئز

يها.لتعملقليكوفيقمكفيتا،ينك

والمثز.والموت،والخير!الحياةأماضكالتوتمتجتأقدإتي!أنالزأ5

الز!تفجثا،التومبهاآئزذأناالتىإلهكالزبؤصاياإلىشمعتإذاا6

وتكنرلمتخيا،وأخكاتهوقرائقحهؤصاياهوحامطاشئيهفيوسائرأإلقك

7!!ان0يتيرتهاإتيهاداحلأنتالتيالأرفيفيإلفكالزثوئباركك

افقد8،وغتدتهالايقة-أخرىوشخدتوآبتغدتتسقغولمقلئكتخؤل

التيالأرفيفيأئاتكمئطيلونولاقلاكأتهيكونأكماليوتملكئمأعلن

الشماغالتوتمغقيكمأشقدتوقد1!.وتيرتهايتدختهاالأرذنعايرأنت

فآختر.اطعتة:االتزكةص،والموتصالحياةأماضكمتجغلطقدبأنيوالأرضن

وئتغئقأيضوتهوسايعأإلقكالزلثلجئا02،وتسفكأنتتخيايكيصالحياة

الزثأقشتمالتيالأرفيفيفئقيئم،أئاجمكوطوذخياتكيهإلأن،به

.إئاها"ئغطتهمأنوتعقولمحتوإسحقإئراهيتملإباجمك

يوراةاءنتهاا

الرئيىوفاة

والوسيصأالحهدرجلموصىيخبقى.الرئي!عظمةعلىلدد،التوراةنهايةفي

3/1ع!)راجعللمسيح،الآخرللرسطصررة،ذلككلفي،وهر،والرئيس

2"أنا:تهوقال،الكلايميهذاكقهإشرائيلوكفتمموسىاومضى13

قاذوقد،والذخولالخروبخأستطغأغذفلم،شتةوجمشرينيئةآبنالتوتم

وهو،أماتكيعسرإلهكفالزت03الأردنهذاتعمزلنإئذ:الزثييئ
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!المحما،أماتكتعئزهووتضوغ،فتيرئهاأماجمكينالأتمتلكئيث

الأمويىيين،تيكي،وعوجيسيحونضتغكمايهاالز!بوتصتع04الرث

يخشبيهافتصتعونأيلإيكمإلىالزثفئسيمها05وأباذهماوبأرجمهما

ولاتخافواولاوتثتخعواقتثذدوا06يهاأوضيئكمالتيالؤصحئةصكأل

ولائهمفكولامغكالسائزهوإلقكالزثفإنأماتها،تر!د:ا

تتزكك".

"تتذذ:كفهإشرائيلغيوفيأماتمتهوقالتشوغموسىدعاثتم7

لإبائهمالزبأفتمتمالتيالأرضنالئمعتهذائديخلأنتفإئك،وقشخغ

وهو،أماتكالسائزهووالزث08إئاهائويىئهموأنت،إثاهاائعضهمأن

تفزغ".ولاتخفثفلا،يتركك:لايهملكولامغكتكون

قفةإلىتبو،تجتاإلى،موآبترئة-ينموسىضجذثتم349

،دانإلىجثعاذمن:كئهاالأرضنالزثفأراه.أريحاتجاة،العشخة

التحرإلى،كفهاتهوذاوأرضن،وتتئئأفرائيتموأرضنكقهاتفتاييئ2

وقال.صوغرإلى،الئخلتديتةص،أريحاواديوناجتةوالثقت3،الغزييئ

وتغقولتوإسحقلإثراهيتمأقشمثالتيالأرضنهيئ"هذه:الزثته

لالهناكإلىويمئكيغيتيذ،إتاهاأزيتذقد.أغطيهالتشيك:تايلأ

.تعبر"

.الزثيأمر،موآبأرفيفي،الزبغبد،موسىهناكفمات5

أخدتعيرفثولم.قغورتيبتجاة،موآبأرفيفيالواديفى(وذقته)6

.الر!هوالفاعل)9(
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،ماتحين،شنةيئةءوجمشرينآبنموسىوكان07هذا!وجمناإلىقبزه

في،موسىعلىإشرائيلتنوفتكى08تضزئهتذقثولمتقحزهتيهلولم

موسى.علىالحردبأيائمآنقضتأدبإلى،تومأتلاثين،موآبتزثة

ؤخهأالزبغزقهالذيكموسىتيىإضرائيلفيتعذينتفمأوا3.

أرصبفييتصتغهاالزثأرلشتهالتيوالخ!ارقيالآيابتجميعأفي1،يؤخه

وكلقيرثةتدكلوفي12،أرضهوكليىحايهوخميعيمرعونجمصز

كله.إشرائيلغيودبعلىموسىضتغهاغظيمةمخافة

جبابنىتراءة

عنالاختلا!كليحتلصسفربمطهرحيلنالنيالاشتراعتثنيةسفريظهر

المرةهذهفيترافقها،أحكاممجموعات،وهلةلاول،هاكيزاللا.السابقةالاسمار

تأمل،مرضوعكانتالاريخوأحداث،مافةقطعالوحيلكن.طويلةخطب

الانبياء.تعليمضوءفي،بررتمولمجهةوأفكارأ

ر)1"عرفتك،البطنفيأضؤركأنإقبل:لإرميااللهقال.الاختيارمخايخةأولأ

ساستحقاقأيدودفمن،"المحتار"الثصكانفإدأ،اصرائيلشأدهذا.أ/ه(

أقلفأنتم،واحتاركمبحئكمالرتتعئقالتعول!حميعمنأكثرلآنكم""لا:قبله

."...لكمالربلمحتةدل،الثمربجميعمن

لهمإيمانلاالدي!أكرماعرفادا،حتى،نصطالىيرجعأنبالميحييحسن

والكاهنالراهةشأنوهذا.لهؤهتالتياتجالةالنعمةهدهأعظمماقذر،حوله

-سذدأنلهويحسنلك!الربئ"مح!ه:الكيسةفىخاصةدعوةلهمالذينوجمع

الحالم،إنشاءقل"احتارنا:أفس!أهلإلىرسالتهمطلعفيبولىالقديسقول

1/4(.)افالمجة"ديعببلاقذيينعندهلنكون

لهوشعسبق.قبك"كلمنإلهكالرت"أحبب:امحبةهيالسفرهذأميزةلكن

وايهيخرتمنبيهانه.روجينبينطيعيحصمملامحإسرائلمعاللهعلاقاتصؤرأد

المحبة.تلكبهاتئسمالتيوالامانةالكاملةوالهبةالعلقذلكئظهرأنهغير
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:حدأشاقةألهامع،بهايطالهالله-نرالل!التي،الامانةتلكنحوموخهإسرائيل

.الوصايا"تلكحميعونمارسنحفظأن،برنا"هذا

بأنبولساغديراوسيصزح،محسةالقهإنلاحقوقتلييوحاالقديىسيقرل

لكن.فطحتقدطويلةمافة.القدسالروحمىلهةقلرلناديأفيضتاللهحبة

اليهردي.الىموخهةكانتكما،جيلنابنيالىموخهةهذهالاشترأعتئنيةوصية

أسماءتغئرتلقد.."..أخرىآلهةتئسعوا"لا.أماشهعنصعوبةأمانتهمتقلولأ

بالاوهام.ئشبعةتنراللاعلينايعرضونهاالتيالسهولةلكن،الآلهةد!ك

الإسرائيلي،يفعلكانكما،أولاالميحيينتظرلادفهالمحبةتلكمن،أجل

صحيحأي!قىالاشراعتثنيةتاكيدلكن.وماشيةوزياوحنطةأولادأ:ماديةبركات

،الاحكامهذهحميعدحفظأنعياالرب"فرص:روحنتهوجبتولو،جوهرهفى

الم!يحيسعادةتكس.الآد"حتىأعطاناكماولحياأبدأدائمأسعداءلنكون...

/ا)فل"المسيحهيعدي"الحياة:بولسالقدي!قالولقد،دثهالامانةتلكفي

.)21
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التاوي!اسفاوال!مصخلى

علىالاريخكتبتحتوي

الىيثوعزسسا!رائيلتاريحلناترويوهى،الاؤلينالانبياءأسفارا(

)586(أورشليمهيكلخراب

خاطفةلمحةالالقةالحقبةملخصالىتضيفوهي،الحلاءمنالحودةأسفار2(

وعزرانحميابهاقامالتيالديخيةللإصلاحاتوعرضأالمجلؤيرعودةالى

ابيفاليوسانطيوح!اضطهادأسفار3(

أدبىمضىذاتروايات-

.الاصطهادروايات-

التالى:الوحهعلىالقسمهذافىالداخلةالتاريخيةالوقائعمحملسيقتم

(والقضاة)يثموعالقرحاتتاريخا(

راعوت(:وملحق،والملوك)صموئيلالمقكيالحكمتاريخ2(

)الاخبار(التاريخهذأفىاللاهوتىالتفكير3(

وعزرا()نحمياالجلاءمنالعودةجماعةتاريح4(

وطوبيا)المكابيونابيفاليوسأنطيوخمىباضطهادالمتعفقالادبيالمجمل5(

ودايال(وأستيرويهوديت



شوتجؤ؟

وصولهمبحد،دالإسرائيلثون:التوراةأمفارالسفرهدايتبع،التاريخيةالناحيةمن

ووزعوها،الميعادأرضفتحوبالمروايشوعبقادةالاردنعبروا،موآل!سهرلالى

.الاسباطعلى

عدمالىيدعولاالملحميطابعهالكن،حققيحوهرعلىالرواياتهذهتحتوي

تفاصيلها.بحميعالتمشك

كماالكنعانيينمنضعبهيخفصاللهفإن:أكيدالخلاصبأنالسفرهذايفيد

المصريين.سمضىفيماخئمه

ايعادأرضكحا.

.الميعادأرضيحطيهأنأراد،شناءفيوأنئ!أهالآباءمعلهشعبأاللهأعذألىبعد

موسىيخلفيوعأ.

موسى.معكانكصا،محهيكولىلأنيثسوعاللهيعد

،نونبنيشوغكفتمالزلثأن،الزثغبد،موسىؤفاةتعذاوكانأ

وآعئرالآنففيم،ماتقدغئديموسى2"إن:قائلأ،موسىضساجمذ

يتنيئغطهاأناالتيالأرفيإلى،الشغبهذاوكلأنت،هذاالأرذن

فلثكما،أعطيئهكمأفدامكمأخاجممنتطأهتكانيكل3.إشرائيل
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موسىمعكنثكما.خيايكأثايمطوذأماتكأخدتقفثفلا5،يوسى

أتزكك.ولاأهمئكلاتغك)1(،أكون

أقشمثالتيالأرضنالشعحتهذاتويىثأنتفإئذ،وتشخغتثذذ

إئاها.أعطتهمأنلإبائه

بهعانالىوالدخولالاردنعور2.

الأرذنإلىوأقتل،ياليمينوزخل،الضباحفييشوغفتكرص31

تلآتةتعذوكان02تعبرواأنقبلفناكوباتوا،إشرائيلتنيوتجميغهو

رأيئم"إذا:قائلينالشدبئوأتروا3،المخئمؤشطفىالكتتة"غتزأنأدئايم

تكايكمينفآرخلوا،تحملوتهاللألييينوالكقتةصإلهكمالزبغهل!تابوت

ولا،الم!افة)2(ينفيراعألقيتحؤوتيتهتيتكملتكن،وليهن04واتبعوه

لملأبممفيها،تسيرونالتيالطريقيتعيرفواوذلكينه)3(.تذنوا

لأن،"تقذسوا)4(:يلشغبتشوغوقال05قبل"فمابالأئ!يتسئكوها

قائلآ:الكقتةصتشوغوكفتم06ا(غجائبؤشيمفىتصتغغل!فيالزت

الله9ويحىواحد،شيءيوع3وايخرع31.مو!ىلعمللوععولينصل)1(

.ليوعإصورة"هوودوع.يحثمى!

ضر.009لحو=دراعأئفا)2(

يخاء.كأرضمقذسالعهدفتالوت..!..تققرث!لا:مرصىدعوةنتذكر)3(

الإلهي.الحضررتجفيلقولاللارمالداحليالاستعدادفيكولوا)4(
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الغفدتابوتفخقلواالمثمغب".أماتموآعئرواالغفدتابوت"إحملوا

التث!غب.أماتموساروا

إئرائيلغيودبفيأبدأ"يتغطمكالتويمهذا"في:يتشوعالزلثفقاذ7

فمروأنت8.مغلثأكو!موسىمعكنثكماأنيتعتتمحئى،كفه

الأرذن،ييا؟ضفة-إلىؤضلئمإذا:قائلأالغفدتابوتالكقتة!حاجملي

كلاتموآسضعوا"إقتيربوا:إشرائيليتنيتشوغوقال09الأرذن"فيفقفوا

فيهوالحئاللةآنتعقمون"بهذا:تضوعاوقاذ.."إلهكمالزب

والقيرزفيوافئفيوالجئيئالكنعايئؤجهكغينتطزذوأئهاشصكمؤ

كفهاالأزضيىزثغهدتابوثاهؤذا01والتبولضيئوالأمويىفيوالجرجاجميئ

ينزخلأغزآثتيكئمفخذوااوالآن2.الأرذنفيفذاتكمعابر

أخايميىؤضعجمنذوتكون13زلمجلأ.يمبطكلين،إشرائيلأشباط

ييا؟في،كلهاالأرضيشئد،الزبغهدتابوتحاجملي،الكقتةأفدايم

كتقةتمفثالئهرعايتةءينافخدزةصوالجياة،تنقيقالأرذنيياةأن،الأرذن

."واجدة

حاجملينالكقتةركان،الأردنيتغمزيخيايهينالئئصبزخلفقفا14

الأرذنإلىالتابوتحاجملوؤضلفققا15.الثغبقذاتمالغفدتابوت

ينطايخحوالأرذن-الجياهضفةص،التابوتحاجمليالكقتةء،أفدائموؤطئت

عايتة-الثفر،ينالمئخدزالماءرأؤقفت6-الجصادأثايمكلشطوطهتجميع

،ضزتانينيالفرلبأداتمقديتةصجمنذكبيزةمسافةعلى،واجذةكتتةوقاتم

فبالةالمتصثوغتز،تمامأإنقطغ،المئحتحر،غزتةتحرإلىالمئخدزوالماءكل

فياليتيمعلى،الزتغهدتابربحاجملوالكقتة"،افؤقفت7.أريحا
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آنتقتحثىالتت!،علىعايرإشرائيلوكل،راليمخينالأرذنؤقي

الأرذن)5(غبوليينالأف!"كئها

تشوغكفتمالزلثأنالأرذناغبوليصالأثة"كلهاآنضقطتأوكان41

زلمجلأ،يبطكلين،زلمجلأغثتزآثتيال!ثمدبينكمخذوا"2:قاشلأ

أرلمجلتو!فبصت،الأر،نؤشطين،ههناينإرقعوا:قائلينومروهم

تبيتونالذيالمبيتفيوضعوهايهاوآعبروا،خخرأغشزإثتي،اكقتة

تنيكلتغئتهمالذينزخلأغتزالاثتييشوغفذعا4الفيقة".فيه

تابولبفذاتم"أعبروا:تحثوعتهموقال5،زخلأليمبطكلين،إشرائيل

واجدأخخرأينكمزلمجلكلوآرقعوا،الأردنؤشطإلىإلهكمالزب

فيغلاقةذلكيتكون6،إشرائيلتنيأشباطيغذد،كيمهعلى

؟،لكمالججارة"هذهما:وقالواتنوكمغدأسأتكمفإذا.ؤشطكم

جمنذ.الزثغهدتابوتأماتمآنقتقتقدالأرذنيياةإن:تهمتقولون7

يتنيفيكرأالججازة"هذهفتكون.الأرذنجمياةإنقققت،الأرذنغبوليه

.تشوعأتزهمماخشبعلىإشرائيلتنوكذلكفضتغ.يلأتد"إشرائيل

،الأؤلالشفرينالعاثمرالتويمفيالأرذنينالسحبضعوذوكان91

أريحا.السمرمئة-جمنالحدوبفي،الجفجالفيفخئموا

.الاوللالفصحويحتفلالحتانرتبةتبتدئ،كنعانالىالدخولمع

ينشكايهينلك"إصتغ:يتشموعالزثقال،الزمانذلكفي52

أرضي،ألرلاقأمامكثاولو،تامأيبقىالحدثهذألهيتسمالديإالحلاصي،الطابعان)5(

1267.لىجرىكصا
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شكاكينتشوعفقتع03"أخرىقزةإشرائيلتنيختنإلىوغذ،ضؤان

الفقف.تلعلىإشرائيلتنيوخق،ضؤانمن

نأإلىالمحثيمفيضكاتهمأقاموا،الاختتانينالأثة"كلهاآنضقطوتأ

فذجمتي."عنكمالمضيرئينعاززقعث"التوتم:يتشوعالزثفقاذ09تيرئوا

.التومهذاإلىالجثجاذالمكانذا!

غضزالرابغالتويمفيالمجضغاوأقاموا،بالجفجالإشرائيلتنواوخثغ

تعذالقدفيغفة-الأرفييناوأكلوا01أريحاشفلفيمساغالتتمفرين

الغد،ينالمنافآ!طغ02غييهاليومذلكفي،وقريكأطيرأ:المضع

ذلك،تعذتنإشرائيليتنيتكنفذا،الأزض)6(غفةصينأكلوائنذ

الثتتة.تلكفيكئعانغفة-أرفيينوأكلوا

أريحاجسررأل!علىالاستيلاء30

الروايةتثسم.!ريحافاختار،الاردنوراءماثابتموقعلهيكونأنيثموعأرأد

رافقالدييالثعورهذابأنالاعتقاديجرز.العهد(تابوت)تطوافبالقهتامةبتقة

الخ(.حنادق)خفريثوعبذلهابثريةجهودأ

أخذيكنولم،إلضرائيلتنييشتبئققلةئغققةأريحااوكاتت6

قدإنيأئطز!)ا:يتشوعالزثفقاذ2تدخئها.أخدولاينهايخزبخ

خولتطوفون03توايلضحايىبونوهم،تدكإلىوتيكهاأريحاأسقمث

أئام.ليمئة-تفغلونهكذا.واجذةقزة،المتاليىجاليتجميغ،المذينة

وفي،الئابوتاليهباشثنماتمفرودبينأبواقيشبغة!كقتةكلشبعةوتحيئ

التهى.تدمصرس!الحروج،تاريجةحفةلهابةعلىيدلالمنتوقص)6(
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فيالكقتةروتنفخ،تزاتشبغالمذينةصخوذتطوفونالشايعالتيريم

ضوتشمعئمإذا،الكئشقردبضوثآمتذإذاوتكون5.الأبواق

فيالمذيتةصسوزفتسفما،تمديدأفتافأتهيفثال!ئ!دبكلأن،البوق

ؤجهه.علىواجدكل،الشدبئفتصغذ،شكاني

أبواقيلتحبغةصحايليرشبغة"كقتةساز:يلشغبيشوغقالكمانكان8

غهدوتابوث،الأئواقفيوتقخواوكتروا،الزتأماتماليهبايقفرودبمن

فيالئامخينالكقتةءفذاتمسائرونوالمشثحون9،ؤراخهمسائزالزث

.الأئواقفيوتنفغتمشي،الئابوتؤراء!سائزة!والمؤخزةر،الأئواق

ولا،أضواتكمئسمعواولاتهتفوا"لا:قائلأالتئمدبئتشوغاوأتز.

.فتهتفون((،إهتفوا:تكمأقوذتويمإلىكيمة!أفواهكمينتخزبخ

المخئم،إلىعادوائئم،واجدةالمذينة-تزةخوذالزبتابوثفطافت11

تابوتالكقتة!وخقل،الفباحفيتشوغتكرءثئم12.المخئمفيوباتوا

فذاتماليهباشيفرودبينأثواقي-شبعةحايلوالكقتة"،اوالشبغة"3،الزث

سائرونوالمشفحون،الأئواقفيوتنفخونيسيرون،الزثتابوت

.الأبواقفيوتنفغتمشي،الزثتابوتؤراءصدسائرةلموالمؤخرة،أماقهم

إلىعادوائئم،واجذةقزةالمذيتة-خوذطافوا،الئانيالتويمافي4

جمنذتكروا،الشايعالتوئمكانوتمآا05أتاميثةصكذلكو!وا.المحتم

ذلكفي.قزاتشبغالميواليهذاالمذينة-علىخولوطافوا،القبرطلوع

"الايعة،المزةكاتتفقضا016تزاتالمذينة-شبغخوذطافوافقطالتويم

الزثأسقتمفقد،"إهيفوا:يلتئمغبتوغفقاذ.الأئواقفيالكقتةلمتقغ

تيكم.إيتةصلمذا
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الزايتةراحاقيوليهن،للزثمخزمة)7(فيهاماالمذيتة"بكلولتكنن17

تغئنافما.الفذينالزسوليرأخقمطلأثها،تييهافيمغهاتنوتجميغتخيا

،المحزمينشيئأال!ئمهؤةرفتأخذواتستهوتكئميئلأالمحزتمفآحذرواأنئمأئاا8

وذقب!ضة!وكل091الثخ!ته:تخفبواشخزمأإشرائيلئخثيئفتجقلوا

.الزث"يخزاتة!تدخل،يلزتفدسفهو،خديدأوئحاسبىوآيتة-

الثعبشماعجمنذفكان،الأئواقفيوتقغالشصثفقتفت02

تكافي.فيالشوزفشقط،شديدأفتافأقتفتالشصتأنالبوقضوت

المذيتة.علىوآستوتوا،ؤجههعلىواجدكل،المذيتةإلىال!ثمعبنجضجذ

وختىالثثاثوين،آلمرأةوخئىالزخلالمذينة-ينفيماكلوخزموا

التئيف.بخذفقتلوهم،والحميروالقنمالتقزحثى،الشيخ

جبونوبنياسرائيلبينالمقطوعالعهد40

واستطاعواجبعونصكانفخا!.العىدوركانأريحا،علىالاستيلاءبعد

التحريم.منينجواأنبالاحتيال

جبونمعركةه.

أصبحالديبيثوعفاسقجدوا،كنعانيتحالفتبلمنجبحونبنوهوجم

حليفهم.

"لا:قائلين،بالجفجاليالمحتمإلى،تضوعإلىجثعونأهلفأرشل016

قدفإف،وآنضزنالشلفناعاجلأإتيناآصغذتل،غبيدكعنتذكترقغ

ينتشرعفضجذالحتل".شكان،الأمويى"يينكلوفيتجميععقيناتخضغ

ئقتل:يخ!ةأيمنالاشفادةلحدمئلزم،المقدسةالحر!أعصالسعملالتحريم)7(

الاله.لمعدالثمينالمعدنوئقدم،الجةالكائات
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فقاذ08القتاليىجاليوكلمغهالتوايل!المحايىبينوتجميغهو،ا!لمجال

تقصفلا،تدكإلىأسقمئهمقدفإني،ينهمتخفث"لا:يتشوعالزب

قضىقدوكان،تغتةتشوغإتيهمفزخفت9.ؤخهك"فييثهمأخذ

الجفجالينصاجمدأكتهالليل

،جئعونفيشديدةضربةوضزتهم،إشرائيلآماتمالزلثفهزتهئم01

وخئىغزيقةصخئىوضزتهم،حورونتيتكقتة-طريتيفيوطازذهم

تيتئنخذيىفيوهم،إشرائيلأمايمينئنقنرمونهموفيما011كيدة

،فماتواغزيقةصخئىالشماءينضحخقةءيججارةالزلثرتاهم،حورون

إشرائيلتنوقتقهمالذينينأكتزالتزببججازة-ماتواالذينوكان

تينالأمويىئينالزثأسقتمتوتم،الزلثتشوعكئتماحيتئذ2.بالشيف

إشرائيل:غيولبأماتمفقال،إشرائيلبنيأيدي

جئعونعلىقفي،شصن"يا

أئالون"واديمماعلىقمزويا

ينالأثة"آنتقضتأنيإلىالققر،وتتتالئتضن!فؤققط

الحثمضفؤققت؟)9(الم!تقيميمفرفيضكتوبأذلكأؤليحن،آغدائها)8(

يثلتكناولم04كايلتوبمتحؤالغرولبعنوأبطأت،الشماءكبدفي

قاتلالزلثيخن،إثسانيضوتالزثفيهشيئتعذهولاقبتهالتويمذلك

.الجفجالمخئيمإلىمغهإلئ!رائيلوكلتشوعزتجغاثئم05إشرائيلعن

".المسإبوقفلىيثوع.بحرديةنعهمهألأيحص.ملحميمقطع)8(

ضعرية.محموعة)9(
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الميعادأرضتوزيع2.

عهدففي.يشوعسفرمنئ!تختصتمابكثيرأبطأالميعادأرص!فتحكانلقد

هرالميفرمنالثانيالق!همفىذكرهالواردفالتوزيعولدلك.تمقديك!لم،شاول

،والحد:دالرئيسيةالمددلهالكافيذكر.حقيقةهرمماأكثرثالىتوحيهلالاحرى

عبرلاسباطالآرضضشحفيوردمالاحتيارهنانكتفى.غربهوفيالاردنشرقفي

اللاويين.ومدنالملجأمدنوالاءالاردن

الاردنيمرفىالارضق!نحا.

فناكوتضبوا،شيلوفيكفهاءإشرائيلتنيتجماعةروآجتضغت811

إشرائيلتنيينوتقيص02فذاتهمالأرضنوأخصضت،1(الموجمد)0خيقةص

أنئمتتى"إلى:إضرائيليتنييشوغفقاذ03ميراثهاتنللمشبغة"أشبا!ا

إلةالزثإئاهاأغطاكمالتيالأرضيىقيميلافيالاخوليعننضتهاجملون

فتنقضونفأريمقهم،ليجالثلأنة"يمبطكلينكمخذوا2؟آبائكم

إتيئ.قىجعونثتم،ميراثهميخشبؤئمسحوتهاالأرضيىفيوتسيرون

فييوشفتوتيث،تجنوبأأرضيمافيتهوذافئقيئم،أقسامتمبغةصئقشموتها5

بهذاإتئوتعودون،أنممتةشبغةصالأرضنتمشحونوأنئم06شمالأأرصهم

اللأويينفإن07إلهناالزبالفرغة!أماتمكئمألميئخئى،هفناإلىالمشح

جادوأئا.ميرائهمهوالز!بكقنوتيخن،تيتكمتصيثلهملين

ميراتهئمالأرذنجمبرشرقئيفيأخذوافقد،قتشىيمبطويصفثوزأوبين

.الزث"غبذ،موسىإئاهأغطاهمالذي

قايملأ:الأرضيىيشحالذاهبينتشوغوأوصىوتضواالقوئمنقاتم8

شيلو.لل،الحلجالإذأهوليىالديي)سرائلمركز1()0
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الفرغةألميئحثىإتيئوعودوا،وآضشحوهاالأرضيفيفسيروااأضوا

الأرضيىفيوجالواالقوئم!فضضى.شيلو"فيالزبأماتمهفناوركم

تشوغ،إلىوعادوايهتالبفيأقسايمشبغةص،المدنبختمب،وششحوها

الزث،أماتمشيلوالفرغة"فيتشوغتهمفأئقى01.شيلوفيالمحثيمإلى

أنممسئيهم.يختمبإشرائيلتنيعلىالأرضنفناكوؤزغ

الملجأمدن2.

قصد.بغيرللقاتلملحأهناكيكرنأنالمدنلهذهالمقصرد

تهم::فلإشرائيلتني2"كفئم:قائلأتضوغالزثاوخاطت52

حثى3،موسىيسالبعلىيهاكئحئكمالتيالمقخ!ئذنلكماجغلوا

ينتلخأكمفتكون،قضديغيرتفوأتفسأقتلقاتلكلإتيهاتهزت

تجدخلويقفث،المذنهذهينواجذةءإلىالقايليهزلث04يلذمالمئتميم

فيإليهمفتضثوته،شأنيفيشيويخهامسايععلىوتتكفغ،المدينةبالب

فلا،يلذمالمئتقئمطازذهفإذا5.مغهمفئقيئمتكانأوئغطوته،المذينة

ينتهئبجضأيكنولمقضديغيرقريتهقتللأثه،تدهإلىالقاتلئسيمون

اتجماعيماأماتموفومهحيرإلىالمذينة-يلكفيوئقيئم7.قبلفماأممميى

.الأ+يام)11(يلكفييكونالكقتة-الذيغظيئمتموتأن)إلىيلفحاكمة

.ينها(1(قزلتالتيالمذينةصإلى،وأهيهتديتتهإلىالقايلتعوذفحيتئذ

.العامالحفومنلرعمناسةالكهنةعظيممرتكاد)11(
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اللاويينمدن3.

فيالإقامةفىحقألللاويينلكى.لهيراثفلا،دتهمكزسلاويبطأدبما

المرأعي.بعصوفيالمدنبعض

نوفيبنتشوغوإلىالكاهنيأيعازازإلىآباء-اللألي"يينزؤساءروتقذتمأ12

أرفيفي،شيلوفيوكفموهم2،إشرائيلتنيأشباطفيالآباء-وزؤساء

ئذنأئغطىبأنموسىيسالبعلىأتزقدالزث"إن:قائلين،كئعان

مناللألييينإشرائيلتنوفأعطى3يتهائمنا".تراعيهامعيلشكنى

وقراجمتها.المذنهذه،الزثأمرخشسبعلى،ميراتهم

لثكيمفيالعهدتجديد3.

بعف!إليهمانضتمأنالراجحمن.شكيمالىالاسباطدعا،لثوعيموتألىقبل

منالمحتارالعبمنليستوبالالىمصرسالحروجديلاركلمالتىالمجموعات

دعا،وخفصهاسرائيا!اختارالربأنكيم!يثرعذكرأدولعد.الدييةالناحية

فخذدالرتالجماعةاختارت.الرئيةوالآلهةموسىإلهبينالاختيارالىالحاضرين

الناسأولئكجميعبينوثيغةوحدةعلىاليومبمدالديىالرباطسيحافظالحهد.

ايخالستبقى،الانشقاقلعدحتى،الوحدةوهذه،جدأمضطربتاريحالىالمدعؤين

الحميع.عدالاعلى

)29(،شكيمفيإشرائيلأشباطتجميغتشوغاوتجضغ24

أماتمفقثلوا،وكتتتهموفضاتهموزؤساءهمإشرائيلشيوخوآستذعى

في:إشرائيلإلة،الزلمحتقاذ"هكذا:الشغبلكلتئوغفقاذ02الزث

العائدةالدييةالدكرياتإلىولطرأالمركزيموقحهابمب!شكيماحتاروأألهمشكلا)12(

الالمصالصالمكادهدألحييعقوبوطلص،مدلحآفيهاإبراهيملصبدلقد.إليها

البيية.الاصام
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وكتدوا،ناحوروأبوإئراهيتمأبوتازخ،قديمينآباؤكمشكنالثفرمجبر

فيوشئرته،\(الثفير)"جمبرينأباكمإئراهيتمفأخذت.)13(أخرىآلقة

إسحقوززقث4.إسحقوززقئهتستهوكئرث،كثعانأرضيكل

تزلواوتنوهوتغقولث،يتيرتهيمعيزتجتلعيشؤوأعطيثوعيسو،شقولت

فيقغلثيماجمصزوضزبث،وهارونموسىفأرشلث5.يضرإلى

وذخلتئم،جمضرينآباغكمفأخزجت06أخزجتكمهذاوتعذ،ؤشطها

القضب.تحرإلىوالفزسالبيالمركباتآباخكمالمضيريونفطازذ،التخز

التحززذئئم،طلضةالمضيرريينوتينتيتهمفخغل،الزثإلىفضزخوا7

بالتزثةوأقمئمجمضز،فيقعلثماغيوئكمزأتوقد.فغطاهمعقيهم

،الأرذنجمبرفيالشايهنينالأمويى"يينأرضنيكيمذخلثئئم08كثيرةأئامأ

ينواستأضلتهمأرضهموؤيىثتمأيديكمإلىفأسقمتهمفحازبوكم

إشرائيل،وحازقي،موآبضيذصحفور،بنبالانفقاتم9.أمايكم

يبفعام،أسمغآنفأتيت09.يتلغتكمتعوربنيفعاتمفذعاوأرشل

تلإه.ينوأنقذئكمفبازككم

أريحا،أهلفحازتكمأريحا،إلىوؤضلئمالأرذنغترئئم"ئئم

والحئيثونوالجرجاشئونوالجئمونوالكئماييونوالقيرزئونالأموليئون

الزنابير،فذامكئماوأرشلث2.أيديكمإلىفأستمئهم،والتبويئون

يقوجم!ك.ولايشيمكلا،أماجمكمينالأمويىيينضيكيفطزدث

وكرومأ،بهافأقمئم،تبيهالموممذنأفيهاتتضثلمأرضأاوأعقئكم3

.الايمانإلىيدعىأدقي،وثاإبرا!كالى)13(

وراء.ساأي،"عرإسمفةجمري)14(
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.تأكلوتها)15(وأنئم،تغيرسوهالموزيتونأ

التيالآاطةصوأبيدواوؤفاء،يكضاليوآعئدوهالزلثقئلقوااوالآن4

فيساءصاوإن05الزثوآعمدوايضز،وفيالئهرجمبرفيآباؤكمغتذها

الآيقةإثا:تعبدونقناليوتمكئمفآختاروا)16(،الزثتعندواأنأعئيكم

ئقيمونأنئمالذينالأمولييينآلقة!أوالئهر،جمبرفيآباؤكمغتذهاالتي

.الزث"فتعبذوتيتيأناأئا.بأرصهم

آيقةوتعئذالزثتتزكأنتنا"حايق:وقالال!ثذفيفآجالت

أرفيين،وآباغناتحن،أصغذناالذيهوإلقناالزلثالأن7،أخرى

الغطضة،الآياتتلكغيويناأماتمضتغوالذي،الغبوبتةدايىمن،جمضر

فيغتزناالتيالمئمعولبتجميعوتينشقكناهالذيالطريتيكلفيوخمطا

والأموليءيينالشعولمحبتجميغأمايناينالزثطزذاوقد8ؤش!ها.

.إلفنا"لأثهالزلثتعبذأيضأفتحن.الأزضفيالشايهنين

إلةلأئه،الزلثتعئدواأنتستطيعون)الا:يلئمغبتشوغفقاذ!1

إذا،لأبمم02،وخطاياكمتعاصيكمعلىتميزلا،غيورإلة،فذوس

وئفنيكم،وئسيء"إليكمعقيكمتنقيب،غريبةآيقةوغتدئمالزلثتزكئئم

إتيكم".أحشنقدكانماتحذ

يشوغفقال22تعئد".الزلثبل"كلأ،:يتشوعال!ئمعبفقاذ21

الزلثلأنف!يمكئمآخترئمقل!أئكمأنفحيمكمعلىشهرد"أنئم:يلثمغب

شياولا،المقرونيرى،يوعالىإبرأهيمساسرأئيللاريحالرانعالملخصهدأفي1()5

الاشراع.لثةطابع،الحاتمهفي

الاحتار.تفزضعيقةديبةحياةكل)16(
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الغريتةالآيقةصأبجدوا"والآن:فقال02شهود""تحن:فقالوا."!ثئدوه

فقال024إثرائيل"إلإ،الزبإلىفلوتكموأميلوا،ؤش!م)17(فياقط

تشقع".ويضويهتعئدإلقنا"الز!ث:يتشوعالمخث

قريضةتهموتجغل،التومذلكفيغهدأيلئمصبتشوغفقطغ25

الله،صتوراةلمجرفيالكلاتمهذايشوغوكتت026شكيمفيوخكمأ

الزلث.تقدسيىجمنذالتيالتفوطة-تختفناذوتضتهكبيرأخخرأوأخذ

قدلأئهعقشا،شاهدأتكونالحخز"هذا:الثئغ!لكلتشوغلو ص.قا27

يئلأ،شاهدأعقيكمفيكون،بهاكفضناالتيالزبأقواليتجميغت!يئ

ميرايمه.إلىواجل!كل،الشعتتشوغضيزدتئتم028إلقكم"ئنيهروا

?صصكا92 الزث،غبذ،نونبنتثوعماتانالاحداثفذهتعدنو

ينين.يئةءوغئئرآبنوهو

فيذقنوهامصزينإشرائيلتنوأصغذهاالتييوشصوجمظائم

أبي،خمورتنيينتغقولثآشتراهالذيالحقلقطغةصفي،)18(شكيم

يتنيه.ميراثأيوشصجمظائموصازت،قسيطةيمئةص،شكيم

الوثة.معالتراطؤإلىتميلمجوعاتإذأفهاك)17(

.4/5()يوالرالعالإبجلفيالامريةمهدراحع)18(



س!ؤأ!آلآ

1(.350-1)018يوعحقبةتلىالاحداثمنعددأاليسفرهدالا-ووي

سلاحأالكنعانيينعندلكن.مهاواحدلكلغتالتيالاراضيفتحالاسباطتحاول

الحبلية.الاراضىسوىيحتفرأأدالاسرائيليونيستطعفلم.السهولأسياديحملهم

وقتوفي.التاريخيةالحقبةهذهمطعبهيمازالذيال!ياسيالقح!يمهافمن

عهدوالىالملكيالحكمنحوالاشاطوتير،اسحدةالإعادةمحاولاتتقوم،لاحق

.شا:ل

نأفبمد.والدينيالاجتماعيالحقلديالختارللثمبكرىأهيةالحقبةولهده

عرذلكويأخدون.الزرأعةإلىويصرفونيستقزونأخذوا،بدوأإسرائيلبنوكالى

والى.عهانتجتالتيالمحتلطةوالقراناتمعهمالدائمةالحلاقاتهناومن.الكمعانيين

دي!من،الفطريةإسرائيلبنينزعاتتوافقكالتالكنحانيةالديانةفإن،ذلكحاف

اضوحيدايظهرلاولذلك.للإلهجشيوتمثيلجدأ،متساهلةوأحلاقة،ايخصب

فيلأ.إلآالحقمةهذهفيالمشذد

فيتروىقصصعلىخاصةيحتويفهر."التركيب"تليلفإنه،نفسهاليفرأقا

أليترويعرصالاشراعتئةمحزريمنمحزروسيقوم.ملحميةأوشبيةصيغة

الامور.هذهكلمنئستخلصالتياللاهوتة

الحقةهذهالىعامةنظرةا.

علىبالمكباتحاللةكانتالحقبةهدهانالىنظرلايلقتالحيمفر،مطلعمند

المحزرويفشر.الكنحانيةالآلهةوعدالتوحيدأسرائيلتركفلقد؟الدينيالصعيد

دته.الامالةعدمعلىكحقاب-والبدوالكنعانيينهجمات-السياسيةالنكبات
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آمتذتالذينال!ئيونجأثايموكلتشويخأتايمكلالزلثالشعثغتذ27

ضتغهاالتيالغظيمة-الزبأغماليكلورأوا،تشوعتعذماإلىغ!دافهم

وعثرجمئة*آبنوهو،الزتغبد،نونبنتشوغوئؤفيئ8.إشرائيلإلى

إلى،أفرائيمتجتلفي،حاردنتمتةصفيميراجمهأرضيفيوذيخن9.!يمنين

تعدهوتشأصمن،آبائهإلىكفهالجيلذلكاوآنضئم..جاغث!تجتلشطلي

إشرائيل.إلىضتغماولاالزلتتعيرفلاآخرجيل

اوبركوا02التغل)!(وغتدواالزبغيتيفيالتمزإشرائيلتنو"فقغل

أخرىآيقةوتبعوا)2(يصز،أرفيينأخزتجهمالذي،آبائهيمإلة،الزث

اوتزكوا03الزبنأسخطواتهاوشجدواخوتهمالتيالشعولبآيقةصين

إشرائيلعلىالزب"اوغضت.والغشتاروت)3(التعلوغبدواالملث

الذينأغدائهيمأيديإلىوباغهم،فشقبوهمالئتالبينأيديإلىفةسققهم

خيئماافكانوا05،أغدائهمأماتمتثبمواأنذلكتعذتقدرواولم،خوتهم

أقشتموكما،الزتتهئمقالكمايلح!ز،عقيهمالزثتذتكونخزجوا

.جذاالأمريهيمفضالتئ،الهمالرب

الئالبين.أيديينفخقصوهمفضاة)4(،عقيهمالزثقاتمفة6

)1(

)2(

)3(

)4(

وهر،"اقي!اسصهيعي.الكمحايةالآلهةأساسهو،الفتاروتحا!الى،العلان

اسصهيحي،الحمعصيةوفي.حدأشصيةعادتهكات.الجص!والهالحاصفةإله

.،لآلهةا5

.ء!ورارواسا":حر!يأ

الحب.إلاهة،عثتاراضررفييقابلها،الحشتاروت

والديي.القومىاصايلتراثعلىللمحا!طةالرماددلكفيانأقامهرئي!!أالقاضى
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أخرىآيقةباتباجمهمزتوا)5(بلتسضعوا،لمأيضأيقضاتهمأوليهن7

طائعيذآباؤهمشقكهاالتيالطريتيفيحادواماوشزعان،تهاوشخدوا

كان،قضاةعقيهمالزبأقاتمافقفا08يثقهمتصتعواولم،الزتؤصايا

القاضي،أئايمكلأغدائهمأيديينئخفضهمفكات.القاضيمعالمث

مات!اوإذاومضايقيهم)6(.ظاييهمجمنبأنييهمزئفتالزثلأن

أخرىآيقةبا"تباجمهمآبائهممنآكثزالقسابإلىترجعونكانوا،القاضي

طريقهم.وقساؤةصئمازسايهمعنتكفواولم،تهاوتسبدوايتعئدوها

غفدقيتغذتالأتةصهذهأن"بما:وقالإشرائيلعلىالزلثفغضت02

أطزذأيضأأناأعوذفلا21،يضوتيتسضغولمآباخهابهأوضيمثالذي

يهالأمتجن22،وفاتهجمنذتشوغتركهاالتيالأقيممن،أماجمهاينأخدأ

آباؤهم،خمطهاكماوتسفكوتهاالزلثطريهتتحقظونهلفأعقتمإشرائيل

تدإلىيسيضهاولم،شريعأتطرذهاولمالأتمتلكالزثفتزك023لا"أم

.تشوع

القضاةعنقصص2.

وحردلا،!خقصوا،رؤساءألثهأقامهم."مخفصون"جوهرهمفيهمالقضاة

المحلص.للمسيحصوراكالواوبذلك.الاعلىمتالهبل،فقطالمجارالئسعب

.الإيمادأمرميدثهألامالةقلي!!كادأي،الديىلالممى"زتوا")5(

.فحلاصولدامة،فعقا!اهصال:الوردثائيإطارفيللاحداثديخىغرص)6(
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ةبورد.ا

،لاراقوهو،لفتالييسطمرأحدأفأقنت.الربلاسمالحكمتجريلةكانت

.سيسراورئي!ه!أالكنعاني!-!حاربة

أهود)7(.موتبعذالزلتعحنىفىالثتزفضنعواإشرائ!لبنواوعاد4

بحاصور.قيكأكا!الذممب،كثعانميلث،ياب!تتدإلىالزتنجاغهغ2

تنوفضزخ3.الأقمايخروشتفقموهوسيشرا،تجيميهقائذوكان

وقد،خديد)8(ينتركتة*يئة-تسعلهكاتتيخثه،الزتإلىإثرائيل

شتة.ي!تحذة-جمسمرينإشرائيلتنيعلى!!ق

تنيقضاء!متؤأضة،آغيدوتوزوتجةلمتيثة!وهي"،دبورةتتو

اقئامةتين،تخقة-ذبوزةتختتخيسنوكاتت05الزمانذانفيإشرائيل

يتقصحيئإتيهاتصغدونإشرائيلتنووكان،أفرائيمتجتلفى،إيلوتيت

وقات!،تفتاليقاذشنجمن،أبينوغمبنبارانوذغ!فأرشقت6.تهم

تابورتجتلفيوتجثذاثفي:أفيأقزقدإضرائيلإلةالزلتأن"أليعن:له

وأنا7؟زبولونتنيومنتفتاليتنيمنزلمجلآلافيغشزةصمغذوخذ

تهرإلىولمجنذهوقركباتهيابينتجيمثنقائذسيشرا،إليكأستدليج

محيآنطققتأشب"إن:آثباراتهافقاذ08تدك"إلىوأشيفه،(قيشون)

أئهغيزتعذ،"أنطيق:تهفقاتت09آنطيق"فلاتنطيقيلموإن،آنطتقث

آمزأةتدإلىالزثفإق،سايكهأنتالذيالطريتيفيقخرلكيكونلا

!ق.فيصادكرهورد،آحرقافي)7(

اليطرةسالكمعالتيرتمك!كات،الرمادذلكمصفحاتتمابةوهي،المربهاتتلك)8(

الهرل.على

زعل.2سهلفيشل)9(
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اوذعا..قاذشإلىباراقمعفآنققتذبورةلموقاتت.سيشرا"ئسيئم

زخل،آلافيغزةروؤراغهوضيذقاذيقإلىوتفتاييئزبولونباران

مغه.رذبورةوضجذت

تابور.تجتلإلىضجذأبينوغتمبنباراقأنسيشرافأخيز12

خديد،ينقركبة!جمئة-تسعوهي،قركباتهتجميغسيشراافآستذعى3

افقاتت04قيثونتهرإلىالأقيمخروشطمنجمنذهالذيالشعبوكل

الزبوفؤذا،تذيكإلىسيشراالتوتميسيمالزثفإن،"فثم:ريباراقذبورة

زخل.آلافبغشزةلموؤراغه،تابورتجتلينبارالثفتزذ.أماتك"يخمج!

تجييمهتجميغوقتل،تركبايهوتجميعسيشراعلىرعبأالزباوأثقى5

راجلأ.وقزلتقركتتهعنسيشرافتزخل.باراقأماتمالخميفببخد

كانقنكلوشقط،الأتمخروشطإلىوتجيشهتركبايهباراقافطازذ6

)01(.باقيجمنهمتئقولم،الئتيفبخدتجينمهفي

لأئه،القيييئآمزأة-حاتز،ياعيلخبضة-تحؤراجلأسيشراأوقزلت

8!فخزتجت0القيييئحاتزوآلي،حاصورتيلث،يابينتينضساتةكاتت

.تخفث"ولاإتيئيل،شيدييايئ:لهوقاتتسيشراقيسيفباليياعيل

قليلأ"إشقيني:تهاافقال9يجطاء.فغطتهخيضتها،وذخلإتيهافمال

فقاذ002غطهثتم،وشقتهالفتنفيقفقتخت.غطحثان"فإني،الماءين

فقولي:أخدأهفضا:وسأتلثأخدأتالثفإن،الخيضةبالبع!"يفي:تها

وأخذلت،الخيضةأوتادينؤتدأأخذت،حابزآمرأةص،ياعيليمن012لا"

حريها.علىتؤخدلابالعة)01(
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فيآلغززحئىضديخهفيالؤتذوضحزتطبفدوءآجهإوسازتبتدهاا!طزقةص

سيرا،ئطايىذيبارالتوءإذا22،فماتضنقكأنائمأوكان،الأزض

أنتالذيالزلمجلأيىك،"تعاذ:تهوقاتتقيستفبايهياعيلخزتجت

ضذيخه.فيوالؤتذتيتأساقطيسيسرافإذافذخل.طايئه"

جدعون.2

المحهدعا.العزيمةصادقالتقوىقليلاسرائيليأأبوهوكاد،مرارعابنجدعونكان

"آية".طلبقئابأ،كانولمأ.يدينبيليحاربجدعون

كما،يديعنإشرائ!تنيئخلصقكنت"إن:دئهجذغونوقاذ636

علىالتدىشقطفإذا.التيذرفيصوفيلمجزازواصغفهاغتذا37،فلت

إشرائيلئخلمنأئكغايط،تجفاتالأرفيسائروعلى،ؤحذهالحرافي

الجراز،فغضز،الغدفيوتكرء.كذلكفكان038فلت"كما،تديعن

تغضث"لا:دئهجذكونفقاذ!3.ماءجملء!كوببالندىينينهفخزبخ

علىلتكنيالجزاز:ققطأخرىقزةوأتجرقيأيضأثايتةفأتكئتم،عقي

كذلكالزثفقتغ004تدى"الأرفيسائروعلىتجفافؤحذهالجزافي

الأرضيىسائروعلىتجفاف!ؤحذهالجزافيعلىفكان،الفيتةيلكفي

تدى.

يماجئونمغاويرمى،وشجاعةعزمذويألاسمنجدعونحيشيتأئف

أعداءهم.

فيوغسكروا،مغهالذينالقويموتجميغ،جذغونوهو،تزتعلافتكرص7

في-المورةتلتحؤ،الثمالإلىجمدينمغسكرلموكانخرود،غين
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زآينأكتزهمتغكالذينالقوتم"إن:لجذغونالزبفقال2.الثتفل

خئضتنيتدي:ويقولإشرائيلعقيئفتفتجز،أيديهمإلىيدتنأسيتم

ففترجخ،ئرتيشأخائفأكانتن:وفلالشدبمسايمعلىنابفالآن3

ألفأ،وجمشرونآثنالبالشعبينفزتجغ.جلعاد"تجتلينوتنضيرفث

.آلافغشزةرمغهوتفيئ

الماءإلىفأننرئهم،كثيرأتزاللاالحئحدبئ"إن:لجذغونالزبفقال4

مغك،تنطيقهذا:لكأقوذفالذي.أجيكينلهناكأتطضهموأنا

لافهو،شغكتنطيقلاهذا:لكفلثشنوكل،ضغكتنطيقفذلك

ؤتغقن"كل:لجذغونالزبفقاذ.الماءإلىالمثمدبئفأنزل05"تنطيق

علىتجثاتنكلوكذا،جانبأفأ!مه،ال!فيتقغكماالماء-بيسانيفي

ثلاتقمهإلىراخيهالماء-ينفىؤتغتنغذذفكان06يتشزب"زكتتيه

الزثفقال07يتشزبوازكيهمعلىتجتواآجمغالثئدبوسائز،يئة-زلمجل

وأسيئمأخلضكم،ؤتغواالذين،زلمجلمئة-الئلات"يهؤلاء-:لجذلمحون

فأخذ08ضكاني"إلىواجدكلففترجغ،القومسائروأفا.تدكإلىيدتن

فضزقهم،إشرائيلتني!ائزوأئا.أثواقهموأخذواأيديهمفيزادأالقوئم

يدتنمغسكروكان.يئة-زلمجلالئلاتوأخذ،خيقتهإلىواجدكل

الشفل.فيدوتهم

أيديهمفيأئواقأوتجغل،لمحزقتلابإلىزخلجمئةصالثلاتاوقشتم6

تزوتني"كما:تهماوقال7،ضشاجملدايخيهافيفايىغةوجرارأكلهم

فتكونالمغسكر،طزفيإلىواصلوهاءنذا.أيضأأنتيمفآصتعوا،أصتع

ضعي،تنوكلأناالبوقيفيتقخثاومتى8.أصتعكماتصتعونأبمم
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بلزثوقولوا:كفهالمغسكرخولأبضأأنئمالأبوافيفيفآ!خوا

.ولجذعون"

فىالمغسكرطزفبلىمعهلذينلملمئةولرجال"عو05ووصل ص111نجدصص91

فيفتقخوا،الحزاستذلواقدذاكإذوكانوأ،الأوشطا!يعأولي

فيالتلاثالمزدثوتقخط02.أيديهمفيئالتيالجرازوخالمواالأثواقي

والأبواناليهسرىيأيديهيمالمتثاجملوأخذواالجرازوضزبوا،الأدواق

ولجذعون)11(.للزث"الشيفثوقتفوا:فيهايتنفخوااليمنىبأيديهيم

كفهمدتنغسكررووزكضن.المغسكرخولتكانيفيزخلكلوؤق!21

كلالزتفخغل،الأئواقفييئةالثلاثوتقغ22.وقزبواوضزخوا

إلىالغسكرءفقزلت.كفه)12(المغسكرفيصاجبهإلىشيقهئؤلمجهواجد

جمنذالتيصشحوتةآتلجايخبإلىآنتقواخثىضريرةإلى،ثصطة!يت

طبات.

لمالوقتولكر،ملكايكولىأنعل!عرصوا،رائعانصراحدعونأحررأنبعد

قاطحأ.رلضأفرفض،يجن

وآبنابئثوآأنت،عقينا"تشفط:لجذعودإشرائيليىجالوقال822

أنا"لا:جذعونتهمفقال02مدتن"أيديينخفصتنالأئك،آبيك

تتشثطهوالزبللعقي!3،تتشفطآثنيولاعقيكمآعلشلما

عقيكم")13(.

أيضأ.لفوصهمولتحريصألاعداء،لترويع)11(

لعصأ.لعصهميقتلولى!كالرا،يدتنبميتهرإصرائيلدىماعلكانت)12(

صحيحة.حياصةلفرةالإيماليةالظرةلهدهيختلطقد)13(
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3.أبيملك

سواتثلاتةبحدستزولولكنها،شكيممنطقةفيالملكثةقات،المزةهذه

4.يفتاخ

نذرأنبعدفهزمهم.الامورييرلمحاربةفاختاروه،لصرصرعيمإلأيفتاحيكىلم

شهيرا.رحلانهجحلالذيالذر

وقزوقتتثىجفعاذفغتزتفتاح)14(،علىالزبروعوكان!112

تفتاخوتذز003غفونتنيإلىغتزجفعاذجمصفاة-وين،جفعاديمصفاةس

خايىحفكل!3،تديإلىغقونتنيأستمت"إن:وقاليلزبتذرأ

،غضونتنيجمندينبشلايمغوذتيحين،يقائيإلىتيتيبالبينتخزبخ

غثونتنيإلىتفتاخوغتز32ضحزقة")!1(0فأصجذهيلزبتكون

تدخلإلىغروعيزمنفضزتهم033تدهإلىالزتفأسققهم،ييحايىتهم

تنوفذل،جذاغطمةضرتة،كراميمآتلوإلىتدينة()جمشرينجمنيت

إشرائيل.تنيأماتمغثون

د-345

بالذفوفيييقائهخايىتجةابتتهفإذا،تيتهإلىالمففاة-إلىتفتاعوعاذ

زآها،فقفا035يمواهاآبتةأوآبنتهتكنولم،تهؤحيذةووهي،والزفميى

خمقة-قنجمنوجمحربضرعأضزعتنيقد،آبتتييا،"آه:وتالثياقيقزق

أتراتجع")16(.أنأستطيغولا،الزثأماتمقميقتحثلاضني،ألثقاني

يخشببيفآصتغ،الزتأماتمققكقتحتقد،أتت"يا:تهفقاتت36

اسرائيل.حابالىيحارلودأناسشكلمخدأالرتررحئحذ)14(

طويلة،مدةفزبوهاإسرائلليلكر،الئريةالذبانحتحزمالمرسوبةالريعةكانت)15(

الكمعانئي.لالديرمنآثرير

الرحوع.يقللاالدركاد)16(
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ئئم."غفونتنيأغدائكينالزثلكآنتقتمتعذما،قمكينخزقيما

فيوأتيةنطيقفةشهزيننأمهفني:الطقبهذالي))يئصتغ:لأبيها!الت

وضزقها،"إذقبي":فقال038وضديقاتي"أنا،تتويئتيوأئكيالجبالي

.الجبالعلىتتويئتهاوتكتوضديقائهاهيفآنطتقت.شهزين

الئذزيهافاتتم،أبيهاإلىزتجغتأثها،يهاتة-التهزينجمنذ،وكان93

.)17(تذرهائذي

ه.لثمضون

قلبهفتعلق،القلبضعيفكالىلكنه.الفلسطينثيرليحاربلتهشمشرنكرسن

شديدكانولكط.هلاكهسببكالىماوهذا،الواليعلىفلسطيياتنساءبعذة

لدعوته.إخلاصانتفاضةليوماتفندمالايمان

الزتفآسقمهئم.الزثغيتيفيالمئمزفقتعواإشرائيلتنوأوعاذ31

من،ضزغةينزخلوكان2.شتةأرتعينالقيسطيثين)18(تل!إلى

قلاكفتراغى3.تيدلاعاقرأآمزأئهوكاتمق،ضنوحآسضهدالبغشيرةء

وتيدينستحصلينوليهئلث،تيديلمعاقر"إئلث:تهاوقاذيلمرأةصالزب

تجسأ،شيئأتأكليولا،ئسيهرأولاخمرأتشزبيولاالآنفآنتيهي4.آبنأ

تكونالضيئلأن،موشىرأشهتغلولاآبنأ:تيدينستحملينلاتلث5

دليحة.الهيفتاحقز!فقد)17(

الثانيالقرنليوأقامواإيجهلحرمى-سامئغيرشصوهم-الفلطيئودحاء)18(

تغلغلواولقد)ملطير(.الارصعلىاصصهموأطلقواكعادأرصجابليعثر

بيعلىب!هولةتعثواالحديدفيصلاحهمولمصل.ألارضداخلالىدثئأشيئأ

.الرسسحقبةلحيللحطروحودهمعزضرالللا،إسرأئيل
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تل!جمنإشرائيليخلاصيتبدأ"وهوالتطن،يندثيماتذيرأ)91(

"جاغني:تهوقاتتزوتجهاوكفقت!المرأةفجاخت06القيسطيييهين"

ينأسأئهلموأنا،قيتةدغظيمةته،اللهتلافيكضنطروتنطزه،اللهزلمجل

وتيدينستحملينإثلث:ليوقاذ7.يآسمهئخيرنيلموهو،هوأين

لأنتحسأ،شيئأتأكليولائسيهرأولاخمرأالآنتشزبيفلاآبنأ.

.ؤفاته"تويمإلىالتطنينلئيماتذيرأتكونالفمبيئ

.الزثوبازكهالضيىوكيز.ث!ضشونوشضتهآبنأ"المرأةليؤتذت

.وأشتاؤولضركةصتين،دانئغسكرفيئخركهالزبزوخوتذأ25

ودليلةشمشون

آسفهاسوريقواديفيآمزأةأخثشممضونأنذلكتعذوكان614

وآنظري"أغريه.تهاوقالواالقيسطيي!ينأفطافيإتيهافضيذ05)02(ذليلة

عتيه،وئشيطزفنويقهجمنهشضكنوكيفتالغطمة)21(،فؤئهتخمنأين

".المضةجمنويئةألفأيئاكلإليلبتدقعوتحن

وبماذاالغظيمةفؤئكتكمنأين"أخيزني:يضضضون"ذليلةفقاتت6

جبالييشبغة-أوتقوني"إذا:شضشونتهافقال7عقيك"ييشيطزتوثق

فجاخها08الئاس"ينكواجدوأصيرأضغففإني،تعدتخصلمطريئة

الحارحبةالعلاماتأئا.الفلمطبسيبنمحارلةهيهاوالعاية.دنهعزسإلادالد-ر)91(

العرلىاعماءالمئكراتصالامساكفهيالبهري!لهذا

أيضا.هيفلمطيسية)02(

اسرافي،لىمنكثيرعرارعلى،الطبةتموقلقوةبتتغضشودبألىيعتقدولىكالوا2(1)

بالحر.ممبهأكالىعيهاالعذولألى
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يها،فأوتقته،تعذتخصلمطريئةجبالييشبغةصالقيسطييث!تأ!طالث

غليك،"القي!مطييئون:تهقاتتثتم.الخذعفيجمنذهارايفىواتحمين9

ولم.بالتارأحيرنالمثصاقة-إذاخيطئقطغكماالحيالفقطغ.شسضون"دا

فؤئه.تكالنأين!قثم

يماداالآنفأخيزني،عتيئوكذبتخذعتني"قد:ذليقةتهافقاتت.

فإني،قطئستعقللمتجديدةبجبالأوتقوني"إن:تهافقال011"توثق

وشذتهتجديدةجبالآرذليقةفآخذتا02الئاس"ينكراجدوأصيزأضغفث

فيرايف!والكمين،شفشون"يا،عقيك"القيسطيتون:تهوقالتبها

الخيط.ئقطغكما،فيراغيهعناتالجيافقطغ.المحذع

غقئ،وكذبتخذعتنيالآن"إلى:يميفشون"ذليلةفقاتت13

معزأسيخضلشبغضحقرب"إذاتها:فقالتوتق".بماذافأخيزني

ينكواجدوأصيزأضغفثفإئي،الحائطفيبالؤتدوغزستها،الشدى

وضمقزتهاالشبغزأيهخضلذليقة"أخذت،راقدهواوتيتما04"الناس

يا،عقيك"القيسطيتون:وقاتتالتوليبؤتدوغزشتهاال!ئدىمع

.والشدىالثوليؤتذوقتغتويهينفاشيقط.ثضشون"

وهذه،معيليسنوقلئك،أجئلثإني:تقوذ"كيفت:تهفقاتت15

الغظيمة".فؤئكتكفنأينئخيزنيولمتخذغنيوأنتتزابثلاث

خئىتفةضاقت،وئزجمبهتويمكلبكلامهائضايفهكاتتاوتأ6

زأسييعل"لمتها:وقالقليهفيماكلعلىفأطقغها17.الموت

فؤتيفازض،رأسيخيقفإن.أئميتطنينلئيماتذيزلأئي،موشى

علىآطقغهاقدذليقة"أئهآوزأت08الئاس"ينكواجل!وجمرثوضغفث
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"إصغدوا:وقاتتالقيسطيييينأفطالتوذغتفأرشقت،قليهفيماكل

أفطافيإتيهافضجذ."قليهفيماكلعلىأطتغنيقدفإئه،المزةهذه

زلمجلأ،وذغتزكتتيهاعلىفتؤقته!1.ييدهموالمضةلم،القيسطيييين

فؤئه.فازقتهوتد،عقيهئشي!زوأخذت.رأيهخضلشبغفخذت

وقالتويهينفآستيقط.شضشون"ياغتيذ"القيسطييمون:تهوقاتت.

نأتعتئملاوهو،وأتختص"قزةكلأصتغكنثكما"أئحو:تف!يمهفي

إلىيهوتزلواغيتيهوققأواالقيسطييئونعقيهفقتفن21.فازقهقدالزث

الشبن.فيالزحىئديزوكان.ئحاسينبحيحل!يحتتيروأوتقوه،غزة

شمشونموت

أقطالثوأفا23خيق)22(0أنتعذتنئثزأيهشغزوأخذ22

إلههمايداجون)23(غظيمةذبيحةيتذتحوافآجتمعوا،القيسطيييين

ال!ئعحث،زآهوتمأ024أيدينا"إلىغذؤناإلفناأستتم"قد:وقالوا،قزحأ

وئخزقيغذؤناأيديناإلىإلفناأسقتم"قد:قالوافيئهمإلقهمشثحوا

.تثلانا"كئزالذي،أرصنا

فذغوافئشلتنا".،بتيمضشون"قئئم:قالوائفوشهمطاتتفقضا25

يضشونفقاذ026الأعمذةتينوأقاموه،!لأهم،الشبننينييممشون

ي!تكسقوتهبأنمحاصريهمنكثيراعتقد.الئسعبيالمنسهييئمثودصرة)22(

علىالامركانلر.إليهعادت،فتعادوان،2(0)الآيةلقدها،قمقلإلى.شعره

سحرية.النقيحةلكات،ذلك

هبكله.فىمصعرله،العهدنالرتعلىئولىبرنم.الامورئبرإله)23(
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أثيهئخثىالتيثعقيهاالقائتمالأعمذةصألمسن"ذغني:بتدهالآيخذ!!بي

تجميغفناكوكانوالنساء،بالزجاليغاضاالتيثوكان27ىقيها".

الرجاليينآلافبتلاثة-تحوالتتطح)24(وعلى،القيسعئينأ!الب

الزدثشضشونفذعا28.ئشليهموهويمفشونعلىيتقزجونوالشاء-

ألئه،يا،أيضأ)25(صالمزةهذهوشذذنيأذكزني،الزثالشيذ"اقيدها:و!ال

ضفشونتتفسئتم092ا()26(:اجدأآنتقامأالقيسطيييننجمنيغيتئلأنتقغ

آيخذأ،وآكأصعتيهما.التيتعقيهماوالقائيم،الؤشطفيالفذيننالغموذين

معتفسي"يتفت:وقال03،ب!تحمايهوالآخزيتمييهأخذهما

كلوعلىالأقطالبعلىالتيثفشقط،ي!ث!ذةوذقغ.إطسطييين"ا

ينآكثزتويهفيقتقهمالذينالموتىفكان.التيتفيالذيالثعب

وضجدوافخقلوه،أبيهتيتوكلإخؤئهفتزذ031خياتهفيقتقهمائذين

تؤلىقدوكان.أبيهتنوخقبرفي،وأشتاؤولضرغةصتينوذقنوهيه

.شتة)37(جمترينإشرائيلفيالقضاءص

جنابنينراءة

والفضاة()ينرعالسفري!هذينيقرأوالمالميحيينمجملأنعامدوجهنلاحظ

السفرفيالتاريحبأنذلك:القارئيستهويلاالانئائىأسلربهمافإنقليلأ،الأ

،العصريالقارئيحئر،المستقبيةالتحقيقاتومنالحاليةالوقائعسخليطالاول

)،2(سقصمطح.

عطيةكاتبل،ب!نعرهضروريأارتاطأمرت!طةتكىلمضصنولىتوةاندلكسيظهر)25(

الله.من

.الزمادذلكدىعاديأأمرأالاشقامفيالرغبةهذهكات)26(

إصرانل.رمرالممذسالكتا!ديشمرنرالما)27(



2،2القفاةليفر

عيا!ولحل.فيهائعمللم"بطاقات"وكأنهاتبدوالثانىالفرفيالرواياتوبأن

.هدهألاكتراثتفةمثليفشر،وداودكموسى،باررةوجوه

واجه!التيالصعوبةفتلك.الفائدةسيخلوانلاأنهمايبدو،ذلكومع

فيسابقأقطعهالديللعهدأميأليبقى،جذالةوثنيةحضارةمقاوتهفىالاصرائيلي

أمالقىالمشحىبهايئمرالتىالصعوبةتتبهأليت،الحماسةسشيء

؟الإنسانفيإلأيفكيرانيريدولااقيجهلماكثيرأعالمفي،للإيممان

لم.الحريةعلىايدزبمثقةعنيفيداننااليفزينفإن،ذلكجانصوالى

دما،كصوسىعظماءكانراولو،آخرينأداسإلىمصيرهيحفملكيالالسانئخلق

اللارمة.لالخياراتيقرموأنمستقبلهزمامبيدهيم!كألىالامرآخرديعيه

لمواعدهأميآيزاللاالمحةأنكيصنفسهالوقتفييلاحظالمميحيلكن

)إهمالاللاهوتيةالمحزرنظرةخلالمن.ثقتهديهيضعالذيالإسانويخثص

تحدثهالذيالبلبغالجرحفييفكرأنبالميحييحسن،(فخلاصوندامة،فمقاب

خطينته.علىيندمالذيللإنسالىمنحهافياللهيترذدلااليالمعمرةوفىالحطئة

كما،الومتقىلهي،الاحداثعلىالمطلقةاللةسيطرةخاصبوجهوهناك

رجانا.عناصرأحد،مضىفيماكانت

كميرسجانبعلىحتمأليتاللهأدواتأنأخرىمرةللاحظ،وأخيرأ

رعيمهوويفتاح،الكنعانيةالعباداتمعتتواطأأسرةالىيتيجدعونفإن.القداسة

خلاصه.ليحفقالكاملينغيرالاسأولئكيخدماللهلكن.عصابة



س!ضآإلمخت

.موآبأرضإلىلحمبيتعائلاتاحدىهجرةيرويكتثبراعوتصفر

لحم،بيتفسكمنتجاءت،راعوت،احداهما،موآلتينسيخهاالابنانتزؤج

داود.جذأئمفأصبحتبوعزمنوتزؤجت

في،ؤضعواذا.045السةحوالىفيتمالسفرهذاتأليفأنالراححمن

فبسبب،صموئيلويفزيالقضاةليمفربين،الشائعةواللالينيةالشعييةالترجمة

علىحافظناولقد.."..القصاةخكمأئامفي"كان:وهر،يبدوماعلى،مطحه

هذالادبل،فحسبالقضاةزمنفيجرتأحداثا-سويالنصلانلا،المكانهذا

صموئل.سفزيفيدكرهسيردالديداودلخصينبئالسفر

نأيمكننا.الادليالتوشعلبعضبيلأفتحوقد،تاريخيالروايةجوهرأنيبدو

هدفلكن.بهثقتهيجعلتندائمأيحميالفهلان،الثقةعلىحثافيهنكتشف

،غريباتنساءمنالزواجتحريمعلىفعلرذانه:ذلكغيريبدوالمباثرالكاتب

.25/5()تثأوسعتفسيرأالزوجأخيشريعةلتفسيرومحاولة

نبفيرأعوتفأدخلشمرليمنزىمناليمفرهذافيماتىالقديستثى

المسيح.

ئعمىمعلحميتإلىراعوتقدوما.

جمنزلمجلفمضى.الأرضالفضاة-تجاعة!فيخكيمأثايمفيكان11

وكان2.وآئناهوزوتجئههو،موآبخقوليفييتننرل،يهوذاقيشت
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قخلونآبتيهماوآشمائغمي)1(،زوتجتهوآشئم،أليقيكالزلمجلآسئم

وأقامواموآبخقوذفأتوا.تهوذاقيتيتينأفراتمونوهم،ويهفيون

.فناك

تهمافاتخذا4.وآثناهاهيوتقتت،ئغميزوفي،أليقيكفئؤفيئ

وأقاما،راعوت)2(الأخرىوآسئمغرقةالواجذةصإسئم،موآلئتينآمزأت!نن

وتقتت،ويهفيونضخلون،أيضأفماماتاثتم5.يشينغشرتحؤفناك

خقوليينوزتجغ!وكئتاهاهيفقاتت06وزوجهاآبتيهاتوت"تعذالمرأة

شعتهآفتقذقدالزلثأن،موآبخقوليفيوهي،شمغتلأثها،موآب

وشقكنفيهكاتتالذيالمكانيينبكنتيهاوخزتجت7.طعامأيترزقهم

.تهوذاأرضيىإلىراجعابالطريق

تيتإلىواجذةكلوآرجعاأنئما"إنضيرفا:يكتتيهائغميوقاتت

وءإتيئ.ماتواالذينإلىضتعئماكما،زحضةإتيكماالزبوثتصتع،أكها

ئتم.زوحها"تيتفيواحذةكلراحةتخداأنالزثلكماثئتتحه9
:ء.ء-ص.!و--

إلىضغلثترجعبل"لا،:تهاوقاتتا01.وتكتاضوتيهمافزقغتاقئتتهما

؟".ضعيتأييالبياذا،آبتتئييا،"إرجعا:ئغميتهمافقاتت011شعيلث"

إلىوعاذتغرقة"خماتهاوقثقتأيضأ،وتكتاضوتيهمافزقغتا14

تفايىفها.فقم،راعوتوأئا.شعيها

وآيقتها،شعيهاإلىزتجغتقدضلقئلث"هذه:ئغميفقاتت5

)1(ئغمي-طريفتي

بقة.لصدا=تراعو(2)
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نأعقيئئيثي)الا:راعوتافقاتت06يلقيلث"أترعلىأشطةآرجعي

فإني،غنل!وأرجغأتركلث

أبثيتوخيئماأذقأذقبستخيئما

)3(إلهيوإلفلثشغبيشعئلط

أدقن.وفناكأئثتموتياوخيئحا

هكذا:ئتنرذهكذابيالزبيتصتع

".الموتغيروتيتلثتينيقزنإن

بالأثر.ئحاذثيهاعنكفت،قغهاالذهالبعلىشصزةرأتهافقضا18

الىؤصولهماعنذوكان.لحمتتالىصضلتاثكفتاهما-ذص91 ءص-.-ءوحى-وهبما

"أهذهالئساء:وقاتت!ي!تتيهما،تخزكتكفهاالمذيتةصأنلحتمتيت

؟"ئغمي

ص-"ههكد22 خقوليينعائذةمغهاالموايئة"كئئهاوراعوثلعميزتجغتا0و

التئحير.جصادأؤليفيلحتمتيتإلىوؤضقتاموآب

بوعزحقولفيتلقطراعوت2.

إسفه،أليضيكغشيزةينجذاثيرممتئ،يزوجهاقريثيئغميئأوكان2

لألتقطالحقلإلىأذقأ"ذعيني:الموآبتة"ي!غميراعوثفقاتت.بوكز

.آبتتي"يا"إذقبي:تهاففاتت.خظؤة")4(غيتيهفي4أنامنؤراءشنايل

قطغةكانأثهوقئلقق.الحضادينؤراءصفآلتقطتخقلأوذختتفذقتت

المح.أحداددىمكادلهوسيكرن،اللهشعبديراعوتتدخل)3(

يرذلي.لامنوراء!أي)4(
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تيتينأقتلقديبوغزوإذا4.غشيزةءأليضيكمنوهويبوغز،خقا

.الزث""بازكك:تهفقالوا.مقكم""الزب:يلخضادينفقال.لحم

فأجا!ت6؟"القتاةهذه"لجن:الحضادينعلىالقائيميخابيهبوغزفقال5

ئغميمعزتجغتقدموآبثةقتاة!"هى:فقالالحضادينعلىالقائئمالخايرئم

ؤراغالحريمتيرينوأجضغألتقطذعوني:وقاتت7،موآبخقوليين

إلأتستيرخوتم،الآنإلىالضباحلنذهناوهيوجاغت،الحضادين

.قليلأ"

خقلينتلتقط!نتذقبيلا،آبتتييا"إسضعي:يراعوتبوغزفقال8

غيتيلث!وآجغلي،هفناخايرماتيميلافيبل،هفناينتبتيديولا،آخر

لاأنخذميأقرثوقد،ؤراغفنوآثضيئحضد،الذيالحقلعلى

آستقاهئماوآشزبيالجرايىإلىفآذقبيص،غطشتلهإذا.بآدىتمشوفي

يلث"كيفت:تهوقاتتالأرفيإلىوشخذتوأطزقت01الحذم".

تها:وقالبوغز11"فآجالت؟"كريتةوأنابيتهتئمخئىغيتيكفيخظؤة

أبافيتزكطوكيص،زوجلثؤفاةصتعذخقاتلثمعبضنييلثأخيرث"قد

تثل.نماأميمينتعيرنيهلمشعبإلىوخط،قويدفيوأرضنوأثلث

إلي،الزبتدلبجمنكايلأأجرفيولتكن،صنيلثعلىالزلثجازافي2

يلث"تيتني:افقاتت03تجناخيه"تختيتحتميجئتالذي،إشرائيل

وأنا،أتيكقلتوخاطبتغزيتنيلأئذ،شيدييا،غيتيكفىحظؤة

.تجواريك"كإخدىتسث

ينوكليهفناإلى"قفثي:بوغزتهاقاذ،الأكلوقثكانوتمآ

وتجغل،الحضادينيجايخبفخقتت."الحلفيئققتلثوآغمسيالحئز
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ائئم05عنهاقضلماوآستبقت،وشيغتفأكتت،القريكينكوتةتها

تيرمنخثىتلنمما"ذعوها:لهموقالخذقهبوغزفأقز،يتلتعطقاقت

ولاتلتقطوذعوهاالحريمينتهااوآسخبوا6تزخروها.ولا،الحرم

فكان،تقطتماودزشت،الم!اءإلىالحفلفيفآلتقطت017ئتنفوها"

.شعير)5(إيقةصتحؤ

:أخزتجت،آلتقطتماخماتهاوأزت،المذيتةإلىوعاذتافخققته

آلتقطت"أين:خمائهاتها!أفقاتت.شتيهاتعذكنهاققملماوأعطتها

غمقتبالذيخماتهافأختزت.بلث"آهتثمتنبويىك؟غملتوأينالتوتم

فقاتت002بوغز"التوتمجمنذهغملطالذيالزخل"إسئم:وقاتتجمنذه

الأخياءعننزحقئهتنقميرفثلمالذيالزب"بازكهيكئتها:ئغمي

ينوهو،تناقراتةذ:هوالزخل"إن:ئغميتهاقاتتثئم.والأئوات"

خذميميلافي:أيضأليقاذ"إثه:الموآيثةراعوثفقاتت021أتربائنا")6(

"ختن:كئيهايراعوتئغميفقاتت022كئه"جصاديينتفزغواحئى

.آخر"خقلفيإليلثئسيئوايئلأ،آبتتييا،خابمايهمع!حزجيأن

وجصادالثثعيرجصادآنتهىحئىالآلتقاص!فيبوغزخابماتفلازضت23

خمايها.معوأقاقت،الجنطة

راعوتلزواجتمفدنعمي3.

راح!مكانتلثطايتةلىإئي،آبتتي"يا:خمائهائغيتهااوقاتت3

لنرأ.45مكبال)5(

لثري!9أنعليهوكاد،الاقار!أحدار،حرئيل"كان."المادي"أو"حوثيل!.حرفيأ)6(

لها.ولدلاالتىالارملةهذهيرؤحأوراعوتحقل
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هوخابماتهمعكنتالذيبوغزأليسن،والآن2.خيرفيهتلثيتكون

فآغت!ي!لي3؟الفيقةهذهالتيذيىفيال!ثمعيزيذويفؤذاوهاتنا،قريب

حئىتفشلثالزخلئغمفيولا،التيذرإلىوآننرليليداغفيوآلتسىوتطئبي

الذيالموضغفعايني،آضطخغفإذا4.والثئربالأكلينتنتهيئ

بمائخبزفيوهو،وآضطجعييىجقيهجقةصفآكتمفيقآذقبي،فيهتضطجغ

أصتغه".ليفلتما"كل:تهافقاتت5.تصتعي"أنتنتغي

وشيرقيبوغزفأكل07خمائهاأتزتهاكماوقغقتالتيذيىإلىوتزتت

إتيهوأتت،الحئوبكذسطزفيجمنذييضطجغوجاءصتفشهوطاتت

نأالفيلآنتصافيجمنذوكان08وآضطخغتجقة!يىجقيهوكثتقتيخلشة

"قن:فقال09يىجقيهضضطجغةدجمنذيآمزأةفإذا،وآلتقتآرتضقالزخل

أضين،علىيىدائكذي!فآبشط،أضتكراعوت"أنا:فقاتت؟"أنب

أماتتلثلأن،آبتتيياالزث"بازكلب:فقال01وييئ")7(0لأئذ

وأكانوافقراء!،ؤراء!التئثانتسغيلمإذ،الأولىينخيزالأخيزة)8(

غيتمفقد،للثأفغفهفأنافلمتوتفما،آبتتيياتخافىلااوالآن01آغيياء

قريب،إني،اتغيم02فاصقةآمزأةدأئلثالمذيتةصباصبفيالسذبكل

فقضىأصتحبوإذا،هذهتيقتلثفبيتي013يئيأقزصتقريبأللثوليهن

القرابة،خقللثتقمحيئأنتشأهلموإن،فئتفغلفيجما،القرابةخقتلب

جمندفزتذت.ئصيحي"خثىفنامي!الزثخى.للبأفضيهفأنا

رسمى.رواجطلص)7(

ولدلهايكولىأدتريد،سهايترؤحأنلرعرالىلطبا،راعوتفإن.لويحث)8(

أليلك.ال!،اصريحةانظرفي،يكور
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بوغزف!ان.صاجتهالإنساناتعيردتأنقبلوقاتت،الضباحإلىيىجتيه

ئثم!05التيذرإلىجاختصالمرأةتلكأنأخدتعتثملا:تفعيمهفيتقوذكان

يتةفيهتهافكاذ،فأمشكتهوأمميمكيه"عقيلثالذيالزداءص"هاتي:!ال

المذينة.إلىعاذتئئم،عقيهاوتجغتهاشمعيرأكيالي

"؟آبتتييازراغفي"ما:تهافقاتتخماتهاعلىراعوثوأقتقت6

الأكياذهذه"أعطاني:وقاتت17،الزخلإتيهاضتغمايكلفأختزتها

فايىغة".خمايلثعلىتدخليلن:ليقاذلأئهال!تمعير،ينالشتةص

الأثر،تيئمكيفتتعقميحتى،آبتتييا"أمكثيخمائها:تهاافقاتت8

."التومهذافيالأمزيتصتمحئىتهذألملاالزلمجللأن

راعوتمنيرؤجبوعز4.

تكقغالذييالقري!فإذا،هناكالمذيتة-وتجقمنبالبإلىبوغزاوضجذ4

وتجق!.فمال.هفنا"وآجي!نفلانيا"يل:تهفقال.عايربوغزعنه

.هفنا""إجيسوا:تهموقالالمذيتةءشيونجينيىجالبغشزة-أتىئتم2

تبيغموآلتخقوليينزتجغتالتيئغميص"إن:يلقريبفقال03فخقسوا

يذلكأكاضفكإني:تفسيفي"ففلث.أخيناأليميكخقلجضةس

كنتفإلى.شغبيشيوفيوأماتمالجالسينهؤلاءصأماتمإشتر:لكوأقول

وأناغيزكتفكتنلي!منيخئه،لأعقمفأخبزنيوإلأفآفغل،،تفكأنئريذ

ينالحقلتضتريتوتم"إثك:بوغزفقال05أفك""أنا:فقال.تعذذ"

علىالميطآسغلئقيتم،)9(الميتآمزأةص،الموآبئةراعوتأيضأتثشريئفمي

خبها.أرملةنرعبأهىرأعو!)9(
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ميراثي،أذمزيئلأيتفسيأفكأنأستطيع"لا:القريبفقال06ميرايه"

.أفك"أنأستطعلالأني،يكاكيأنتففل!

كللإئبات؟والمئاذتةالمكافيأمرفيإشرائيلفيقديمأ4العادةوكاتط

الئمهادهلمصورةكاتتكذا.يصاجيهويحطتهاتغقهالزجا!تختغأن،أمر

وخقغ،لتفيك"أنت"إشتريبوغز:القريبطفقال8إشرائيل)01(0في

تعقه.

آئيعلىالتوتمشهودأنئم)ا:الثحغبولكليل!ئميوفيبوغزفقال9

وأفا001ئغصيتدينوضخلونييهفيونماوكللأليقيكماكلاشتريط

آمزأةأيضأآشتزيئهاأتيعلىشهودفأنئم،ضخلون4آمزأةالموآبئة!،راعوث

إخؤيهتيهنيينالميتآسئمتنقيرضنفلاميراتهعلىالميطآستملأقيتم،لي

بالبفيالذيالمئمصبكل!فقاذا."التومشهودأنئم.قديتيهبالبوين

كراحيلتيتلثالذايخقةصصالمرأةالزثلتجغل.شهودتحن":واليوخالمذيتة-

إشرائيل.تيتيهئتاهماتتتاوتيثة!الفتيهني

لحم.تيتفيآسمألكوأقئمأفراتةفيفدزةصاجتفكن

يتهوذا،تامازؤتذتهالذيفازص)11(شطيثلتيئكاولتكن2

.إ"القتاةهذهجمنالزثترزفذالذيالئسليقضل

فززقهاعقيها،وذخل،تهزوتجةوصازتراعوتبوغزافاتخذ

لمالذيالزب"تبازك:النساء!يئغميفقاقط014آبنأوؤتذتختلأالزث

يقليلثمثيشأتلبوتكون15،إشرائيلفيآسالهيذكزقريبأالتوتميعدملث

الملكية.حقرمرإدأهرفالفعل)01(

لرعر.حد:لحارصر1(1)
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منتلثخيزوهي،ؤتذتهقدأخئتلبالتيكثتلثيخن،ل!تيتتلثوئعيلأ

وخقحتته)12(.ججيرهافيوتجغقتهالضيئئغميفأخذت."شبعة-تنين

وذغوتهآبن"،يئغميؤيذ"قد:فائلاتبآسبمالجاراثوشضته

.داودأبي،ي!ئىأبووهو(،عوبيد)

عرسد.أمشرعبأهىنغمى)12(

غند.-عربيد)13(



حلهوثيلىليلفؤبال!مصخلى

اجونالوداالمترجمونفأحرى.واحدأسفرأألاصلفييؤثفادعموئيليمفرأكان

تسهيية.لاسابالتقسيمهذاالمقدسللكتا!

لا،معاضرةدكرياتعنعبارةالمؤلفهذاأساسفيهيالتيالوثائقمنكثير

ونف،الرواياتهدهبصارةغالألعرلرالولا.عيانشهودرواياتعىلل

متناقضة،تحاطفاتلحمعالكاتباكتمىوقد،الآخروالبعضالاولالبعصتحاطص

تثيةكتابوضعهتاريخمنحزءذلكوكل.جوهرهافيبيهالالتوفيقالاهتمامدون

.ذكرهوسبقالاشراع

والحركةالملكيالحكموهما،التأيسيالحقلأمورسجديدادأمرانهنايطهر

ألتهمقامقائمسوىالمقكفلي!،إلهيخكمهواسرائيلفيالملكيوالحكم.البوية

يأ،نفسهالوتتفي"المسيح"ولبهه.العهدتحقيقعلىياعدأنوعليه،شعبهلدى

ظهرتفإنها،افييةالحركةأئا.الواسعبالمعنى"الله"ابرويسضرنه،الربمكزس

ناتانفأطلع،اظهكلمةيبفغونأخذواأنالانبياءفيوم!،النبويالحكممطلعفي

هدهفىماعرضعلىيقتصرأنلاصموئلمفزيأنإلأ.بالمتميحالموعدعلىداود

نجدبل،الذهصعصربأنبياء:يئوبهاتارلصموئيليفلرليعوحه!تالمؤلسة

"أباءأعضاؤهاسفيواحبرانياتوجمعئات،الدونالمرتبةمنالانسياءمننوعأفيهما

النبوية.للدعوةمرشحينسوىالحينذلكالىيكونوالمأنهميع،الانبياء"

ليرالاثصالرجل،صموئل:الاولىالمرتةمنشخصياتال!فزينهذينفي

البي.الملك،خاصةوداود،العصبيبالضعفالمصابالملك،وشاول،عاتمين



شيؤ!ويملأولأفىل!

علىالشعبهذاكان.الاسرائليالشعبتاريخصكثيرأالحفرهذايميدلا

الحين:ذلكدىوخهتهالتيالثمحصيةتلكالىمباضرةنتعز!انناوها،تحزلنقطة

الحكممؤشسوليهمه،(السابقالسفرتاريختختم)سيرتهالقضاةآجرإثه.صموئيل

أورشليمدخرابإلأملكأشاولداقامةيفتتحهالذيالعالميهيولن.أيضأالملكى

ضىءعلىنظرلادييزاللاتمحصيةوهو،شاوليوهناك.)586(لاللالىوالجلاء

عليهيغطياناللذينوداودصموئيلالىبالشبةإلادورهالكاتبئبرفيلم.العموضمن

وصايةمنيفلتألىعبثأفحاول،صموئلبشحصيةاحتيارهتأثر.الآخربعدالواحد

بقلتيومصابأالطبعمحتلكان.إبحادهوحاولالناشئةللالتهفافسأداودفيورأى

الملكهذامنجعلتودمويةاعتباطيةتداليرفاتخذ،قذيانيعمبيوبفعفشديد

.خاصبوجهحدأوتميحأ،الفرصةسنوحعندوخلأدأالظنسئئرجلأالمتدزب

بعدبدكرهأشادودأود،خاصأعطفألهحفط(المالأسباطتقيدصئما)ولاالتقليد

.جلبوعهزيمة

ودعوتهصموئلطفولةا.

صموئيلمولد.أ

الحصب.لعمةالقديراللهلهتوهصاللراتيالعواقرالساءتلكسحثةكانت

لكنها،عاقرأتكنلمفإنها،العدراءمربمأئا.الآباءأيامفىآخرمثلأسارةوكات

.القدسالروحمنخاصشدخلالمثحأئمأصبحت
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أثقاتةتهئقا،،أفرائيمتجتلينصومى،الزاتتائيمينزخلاكانا

تهوكاتت2.الأفرائيميئصبرفيبنتوخؤبننأليفؤبننتروحاتمآبن

تنين،قيئة"فزفيقت.قيئةالأخرىشآسئم،خثةإخدافماإسئم،آمزأتان)1(

شتبماينتديتتهينتصغذالزخلذلكوكان03تنونتهاتكنوخثة!لم

آئنافناكوكان.4(شيلوفيالفؤالت)3(يزثوتذتغيتسبذشتيما)2(إلى

.يلزثكاهت!نن،ويثحاسمحفني،عالي

وتناتهاتنيهاوتجميغزوتجتهقيئةصأعطى،أئقاتةوذتغالتوئمحانفلضا4

وليهن،خئةئجمثكانلأئه،آثتينجضةصفأغطاهاخثة!وأئا05جضصأ

ثاجمزها،يئئيزئغمحبهاضحزئهاوكاتت06زجضها)5(خت!نقدكانالزلث

جمنذشتةتعذشتةتحذثكانوهكذا7.تمامأزجضهاخت!نالزثلأن

تهافقال8.تأكلولافتثكي،ئغمئهافكاتت.الزتتيتإلىضعويرها

يكتئبوياذا،تأكلينلاللثومابايهتةتلثما،خثة"يا:أئقاتة"زولمجها

."غتزة-تنينينخيرأأناأتسث؟قلئلث

الكاهنعاليوكان،وشيربواشيلوفيأكلواتعدماينخثة"،وقاقت

فيالزبإلى!فضفت..الزتبعاتة-قيكلإلىالكرضيئعلىجايسأ

نإ،الفؤاتزلث"يا:وقاتتتذرأاوتذزت1ئكاغوتكتترارة-تف!ي!ها

وكالت.القديمالعهدفىشائحأأمرأ،لامرأتيرالرواجصثماولا،الروحاتنعذدكان)1(

به.تسحالريحة

الاكوا!ء.عيددي)2(

.)الكوا!(أيضأالسماويةالقزاتلل،إسرائيلجيرشيراسالديالإئهإنه)3(

.الارددعبورئحيداليهائقا!تدالمهدتابوتكالى.لاللوسخو!فياليومشيرتقع)4(

الحصص.البهئنصكما،اللهالىالحفرئص)5(
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أضتكوأعطيتأتتكتنسنولموذكرتنيأتتكئؤليىإليتطرتأنت

.موسئ")6(زأشهتغلوولا،خيايهأئايملكليلزثأعل!،ذكرأتولودأ

قضها،ئراقأعاليوكان،الزثأماتمضلايهاجمنأكتزتفقضا2

ئسضغلاوليهن،تتحزكانققطوشقتاهاقليها)7(،فيتتكقئم4اوخئة

؟شكرىأنتمتى"إلى:عاليتهافقال014شكرىعاليطثها،ضوئها

وليهني،شيدييا"كلأ:وقاتتخثةلمفأجاتت015خميرفي"ينأفيقي

أسكثوليهئي،ئسيهرأولاخمرأأضزلثولم،التفسضكروتة"آمزأةد

إئمالأتي،فيها)8(خيزلاآبتةشننرتةصأضتكئننرذأفلا06الزتأماتمتفسي

عاليافأجاتها07"والغيظالققتيينبيلثمذة-ماينالآنإلىتكفمث

ينآلتضسيهاالتيئغتتلثئعطيلثإشرائيلوإلة،يشلام"إضضي:قائلأ

في"المرأةوتقش!.غيتك"فيخظؤةأضئلث"لتتل:فقاتت018تذئه"

.كانكماؤجفهاتلذوتم،وأكتتشبييها

إلىذاهب!نوزتجعوا،الزثأماتموشخدوا،الضباحفي!اوتكروا

فىفكان002الزثوذكزها،زوتجتهخئةص4أثقاتةوغزت.يالزاقةتننرلهم

قاتت:لأئها،ضموئيلفذغته،آبنأؤؤتذتخضقتخثةصأنالأئايمآنقضاء-

.آلتقسئه")!(الزب"ين

ين!ايقة،شتواتتلاتآبنتوروضغها،بهضيذت،قطقتهفقضا24

التأكيديمكى*،افمكراتشر!يثولولا،الطويلالشعرعلىيقصرالكلامأنبما)6(

."لدررأ"كانصحرئيلأنعلى

عالي.بصوتعادةيصقودكانوا)7(

.ليعال"الة9:حريأ)8(

(.الله)اسمايل"!اسمالممىيكرنأنلحالاحرى،يخاصياشقاق)9(
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تزالىلاالفحيئوكان،شيلوفيالزبإلىبهوجاءت،خضروفيق،ذقيق

،شمدي"يا:وقاتت026عاليإلىالفبئوقذمواالثوزفذتحوا!2.طفلأ

إئي027الزتإلىئضليهفناتذيكؤققتالتيوالمرأةأنا!تفشكخثةلى

تذنه.جمنشألئهاالتيئغتتيالزتفأعطاقي،ضفيثالضيثيهذالأجل

وشخدوا.خياته"أثايمكلعايىئةفتكون،يلزتؤقبئهذلكولاجل2

.يلزثهناك

فقاتت:خثةلموضفتا

يالزثزأسي)11(وآرتمغيالزث)01(قفبيإبتقبئ

يخلاضلث.قيرحتقدلأنيأغدائيعلىقميواتتغ

الزثيئلفاوشلا

كإلهنا.ضخزة)12(ولي!نجمواذأخذلي!نلأئه

أفواهكمؤقاخة&ينتخزفيولاالثثمافخكلايمينئكثروالا3

.الأغمالوافينغليمإلهالزدثلأن

.يالفؤةالمئغئرون:تشرتلالمفتدرينقيىكيزت4

الغضلعننكفواوالجياغيالحئزأنفشهمآتجروا!الئ!باعى

ذيقت.التنينصوالكثيرةشبغة)13(ؤتذتالعاقزإنحثى

ينه.وئصجذالأمواتتثوىإلىئحدز،وئخييئميطالزب6

.العدراءأمريم"لثدتعاليرسكتيرأالقمبدةهذه!يلرى1()0

.القزةرمز،""قزني.حرليأ1(1)

لالصحرة.اللهبوصصماكبرأ)12(

حة.لانعلىالدهداخعل،اضليعاهدالص)13(
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وترقع.تضغ،وئغنيئفمزالزلث7

المزتلةمنالققيزيقيما،الترابفيالمث!كينينهض

(1اتجد)"غركتويويىتهالغطماءمغيئجيشه

الذثيا.عتيهاؤضغوقد)15(الأرضأعمذةصيلزبلأن

تزولونالطلايمفيوالأشرازأضميائهأفداتميحقأ9

يقؤيه.إئسانتغيحثلالأته

الشماء.ينئرجمذينهمكلوعلىتنكيرونالزبئخاضمو01

الأزض.أقاصيئتدينالزث

."تسيجهزأكتوترتغيقيهه)16(جمزةتقب

تخدئمنكانالضيىوأئا.تننريهإلى،الزامةإلىأئقانة"تضىئتم11

الكاهن.عاييئأماتمالزث

لثيلوفيصموئل2.

يلو.فيالعهدتابوتسبالقربصاهلقضى،أدتهلحدمةصموئيلكرس

لتضنطقأوكان.ضييئوهو،الزبأماتمتخدمضموئيلاوكان8

?ص?،91ص)17ة.
ينبهاوتاتيهصغيرةلمجئةلهتصتغأتهوكاتت.كئانين(بالوب

فئباليذ002الئتتوتةالذبيخةصيتذتغزوجهامعضعوبهاجمنذشتةشتة.إلى

.العدرأء"صيمليد!9،"الربفقراء9لىإكرامأثدهذا1()4

.هرقول(أعصدة)راجعبأعمدةوئةالماءعلىعائةالارضيمؤرولىكالرا)15(

مثيحبة.تصيدةعلىهوفالكلام)16(

ممهصتيألاسأهالهائقصدالقصاةممرليمفاهاصيحتلصمصىهاالكلصةلهذه)17(

.كتانسئزرهو
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ماتذذ-المرأةهذهينتشلأالزت"ترزفك:قائلأوزوتجتهألقاتةصعالي

.يلزث((ؤقتت

اللهجمنذوالحظؤة-القاقة-فيتتسامىفكان،الضبيضموئيلأفا26

.والتاس

عمويلدعوة3.

أسرتهعلىبالحكمعاليالكهةعظيميانباءصموئيلكفف.نبويةلدعوةانها

أبائه.سلوكصوءببص

وكاتت.عاليتذيتينالزلثتخدمفكانالضبىضموئيلاوأئا3

فيوكان02ئتواترةالرؤىتكنولم،الأئامتلكفينابزةالزثكيقةر

آبتذأتاقدغيناهوكاتت،غرقتهفيراقدأكانعاييصانالأثايمتلك

تعد،تن!ئلمالئيماجمضباعوكان3.ئبضرأنتستطحيمنفى،تيهلأن

الزتفذعا4.اللهتابوثخيثالزبقيكلفيراقذوضموئيل

إئك،تذا"هاغ:وقالعاييئإلىوركفن05"هاغتذا":فقال،ضموئيل

الزثفعاذ06ونامفزتجغ.فتئم"إرجغ،أدغك"لم:تهفقاذ.ذغوتني"

،"هاغتذا:وقاذعاييئإلىوذقتضموئيلفقاتم.أيضآضموئيلوذعا

تكنولم07فتم"إرجغ،ئتيئيا،أدغك"لم:تهفقاذ.ذغوتني"إئذ

فعاذ08الزثكلائمتهأعينقدتعذتكنولمتعذ،الزلثتعيرفطضموئيل

إتلث،"هاغتذا:!وقالعاييئإلىوذقتفقاتم.ثايتةضموئيلوذعاالزب

عاليفقاذ.الفحييئتذعوالذيهوالزثأنعاليفأدزك.ذغوتني"

فإن،زتيا،تكفثم:ففل،آيضأذعاكوإن،فتئم"إذقث:يضموئيل

تكاني.فيوناتمضموئيلفذقت.تسغ"غبذك
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.ضموئيل"،"ضموئيل:الأولىكالمزاتوذعاوؤق!الزثفجاءص01

يضموئيل:الزثفقاذ011تسغ((غبذكفإن،"تكفئم:ضموئيلفقاذ

اليويمذلكفيأ02أذناهتطنيهشيئقنكلأمرأإشرائيلفيصايغإئيإ

النهاتة.البداتة-وحئىين)18(تييهعلىيهتكثمثماكلعاقيعلىأتم

تنيهأنتعقئمالذيالإثيمبشتب،يلأتدتييهعلىأحكئميآنيأنتاعيتهفقد13

لاأئهعايصيئتيطعلىأقشمثاويذلك4.ترذغهمفلم،اللهيهتغنوا

.يلأتد"تقدتةأوبذبيحةعاييئتيطإثئمئكفرر

،1(الزت)!تيطأثواقيقتغئئم.الضباحإلىراقدأضموئيلأوتقيئ!

ضموئيلعاليأفدعا6.عاليعلىالرؤياتفمقأنضموئيلوخافت

"ما:فقال017"هاغتذا":ضموئيلفقال.آئني"ضموئيل"يا:وقال

نإ،يزيدوكذايكاطهتصتعكذا.تكتمنيلا؟بهكفمكالذيالكلام

،الكلاميكلضموئيلافأختزه08يه"كثضكماكلينكيقةكتمتني

غيتيهفيخشنفما،الزت"هو:عاليفقالشيئأ.يكئفهولم

ففتفغ!")02(.

كلايهكلينشيئأيذغولم،مغهالزثوكان،ضصوئيلاوكبز9

نأ،شثعبئزإلىدانين،إشرائيلكلوغيتم002الأرضعلىيسقط

تبئا)21(.الزبآكمنهقدضموئيل

لأعصالهمالقيامفيمئماولا،عاليبمي!لوكيوءعلىالمرهداتكقمأنلمق)18(

الكهموتبة

قندلمت.بوظيمةضيلرفييقومصموئلكالى)91(

رائع.فهر،عاكطإيمالىإلىنته)02(

مها(.حزءاطلكيالحكم)إثحاءلريةرسالةالىلداءصموئلدعرة)21(
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الفلسطينيينعدالعهدتابوت2.

026

صموئلكانحيث،شيلوفيأقامثبم،ابىيةفيإسرائيا!بيالعهدتابوترأفق

يدهاملدورفقامالاصرائيلي،للعبجرزأالتابوتهذاكالى.خدتهفيالصبي

الفلسطييين.مقاومة

العهدتابوتعلىالالتنء10

الىوهاالهزيمةستلقائيأيحميهمالعهدتابوتأديظنونامرائيلبنركان

عليه.استولواالفلسطينيير

إشرائيل.كلإلىضموئيلكلامأوكان4

أبانجمنذفقسكروا.يلخزبالقيسطيئينعلىإشرائيل:خزقي

القيسطييتونوآصطفث02)22(أفيقفيالقيسطيييونوغسكرصهاعيزر،

فقتلوا،القيسطييينأماتمإشرائيلفآنكشرص،المتالوآتشغ،إشرائيللإزاءص

إلىالثئدبئفزتجغ3.زلمجلآلافيأرتغةصتحؤالترثة-وفيالضفين

القيسطنيين؟أماتمالزثقزتنا"ياذا:إشرائيلشيوخفقاتت.المغسكر

منيئخئضناؤشطنافيفتكون،الزثغهدتابوتشيلوينتناففتأخذ

غهل!تابوتهناكينوخضلواشيلوإلىال!ئمعبفأرشل04أغدائا"تد

خفني،عاليآئنافناكوكان.الكروبين)23(علىالجاليىالفؤاتزب

إلىالزبغهدتابوثؤضلفقضا05اللهغهدتابوتمع،و!ثحاس

)24(.الأرضآرتخبحئىشديدأفتافأإشرائيلكلقتفتالمغسكر،

.الرقالىشكيمحو!فىتفمادالمديادهانادكات)22(

ستقدولىوكالوا.المهدتالوتفوقالآحرقبالةالواحدكالاالحناخيرمسطاكرولان)23(

عليهما.يستريحاللهلأد

.للىتإكرامأحربىلداء2(4)
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هذا،الضوتهذا"ما:فقالوا،الفتافضوتالقيسطيييهونوشيئ6

إلىؤضلالزلتتابوتأنفغيموا؟"الجئرايئينئغسكرفيالغظيئمالهتافث

إلىؤضلقداللة"إن:وقالواالقيسطييئونفخافت7المغحمكر)25(0

فماأمصيجمنالأمرهذايثلتكنلمإئه!تنا))الؤيل:وقالوا،"المغس!

هئمإتهم؟القايررينالآيقة-أولكتدينئنمذناتن!تناالؤيل8.قبل

قيشطين،أهليا!تئحذدوا.التزثةفيضرتةكلجمصزضمزبواالآيقة"الذين

فكونوا،كمهمآسئعيدواكما،يلجئرايئينتستعتدوأكيلايىجالأوكونوا

كلوقزلتإشرائيلفآنكشرص،القيسطييتونوقاتل001وقاتلوا"يىجالأ

إشرائيلمنفت!قطجذا،شديدةضرتةوكاتت.خيقيهإلىواجد

خفني،عاليآئناوفتل،اللهتابوثاوأيخذ09الزخاتةينألفأثلاثون

.ويخثحاس

للفلطييينكارثةالعهدتابوت2.

فمى،الفلسطيينآلهةعلىالر!تفزقعنالكافيرص،ظريفةروايةفي

مقاومتها.يتطيعرالمهائلةقوةخرجتالعهدتابرت

إلىهاعيززأبانيني!وققواالتيماتابوتفأخذوا،القيسطييحونافأئا5

،داجونتيتوأدخلوه،اللهتابوتالقيسطيئونأخذئئم02أشدود)26(

يداجونفإذا،الغدينئونالأشدوبوتكرص03)27(داجونبقرلبوأقاموه

وزذوهداجونفأخذوا.الزثتابوتأماتمالأرضيعلىؤجههعلىئئص

الإلهى.الحصورعلامةالعهدتابوت)25(

الفمر.الملطةالمدداحدى)26(

الفلسطير.عدحدأمكزمأركار،الحصصإئه)27(
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ؤجههعلىضففىبداجونفإذا،الغدضباحفيتكروائتم4.تكانيإلى

غتتةجمنذشفطوغة!وكفاهداجونوزأسن،الزثتابوتأماتمالأرفيعلى

داجونكقتةريدوشلايذلك05قكافيفيؤحذهجذغهوتميئ.الباب

.التومهذاإلىأشدوذفيداجونبالبغتتةصداجونتيتالذايخلينوتجميغ

أهلزأىفقفا7.فذتزهم،الأشدوبويينعلىالزبتذوتفقت6

قاي!تةتذهلأن،جمنذناإشرائيلإليماتابوثتلتث"لا:قالوا،ذلكأشدوذ

أفطابكلإتيهموتجضعوافآرشلوا8إلهنا".داجونوعلىعقيا

إليتابوث"لئثقلإشرائيل"إل!يتابوتتصتغ"ماذا:وقالواالقيسطيييين

ماتعدينوكان9.إشرائيلإل!تابوتفتقلوا.تجث")28(إلىإشرائيل

أهلوضزلت،جذاشديدالمذيتة-يآضطرالبعلىكاتتالزبتذأنتقلوه

الكبير.إلىالفغيرينالمذينة-

الفهتابوبؤصوليجمنذفكان.غفرونإلىالثيماتابوتأرشلوااثئم.

إشرائيلإلييتابوتأتوني"قد::قالواغفرونأهلضزخأنغقرونإلى

القيسطيئينأفطالبكلوتجقعواوأرشلوا11وشغبي".أنايتقئتني

أناتقئتنييئلأ،ضكافيإلىوه3وز،إشرائيلإلهتابوت"أريملوا:وقالوا

الئيمايذوكاتت.كلها"المذيتة-فيخلالموتآضطرالتلأن،وشغبي

جذا.ثقيقةفناك

كدلك.وعقرور.العرالمدنمىأحرىمدية)28(
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إسرائلإلىيعودالعهدتابوت3.

بالقرب،الرقابةتحتوضموهلكنهم،العهدتابوتإعادةعلىالفلسطينيونفعزم

.الحدودمن

فذعا2آشهر.شبغةصقيشطينبلابفيالزبتابوتأوكا!6

أخيرونا؟الزتيتابوتتصتغ"ماذا:وقالواالكقتة!والعزافينالقيسطيتون

فلا،إشرائيلإل!تابوتأرشلئم"إن:وقالوا3ضكاني"إلىئرليفهكيص

تذهتكصلمياذاوتحقمونفتبزأون،ذبيخة-إثبمتهأذوابل،فايىغأئري!لوه

غذب"على:قالوا؟"تهئؤذيهاالتي*الإئيمذبيحة"ما:فقالوا04"عنكم

ذقب،جمنيخثرالبوخصنذقبينتواسيز4خمشة،القيسطيييينأفطالب

قركتةفآصتعواوالآن07وأفطاتكمأنئم،تجميعأناتثكمواجذةضرتةلأن

إلىالتقزتيروشذوا،نيرتغفهمالمئرضغيرتقزتيروخذوا،تجديدة

الزبتابوتوخذوا08التيتإلىؤرائهمامنجمجقيهماوزذوا،المركتة

إثبم،دبيخةصتهئؤذوتهاالتيالذقبوأذواث.المركتةعلىوآجغلوه

ضجذفإن،وآنطروا09فتذقبوأطيقوه،يجايبهضئدوقيفيإجغلوها

الكايىتةهذهبناأنزلالذيهوتكون،شض!تيتجقةصأرضهطريتيفي

ذلذكانو%تماضزتتنا،التيهيتذهتيشتأنغيضنا!إلأ،الشديدة

.1(آلفاقأ

إلىوشذوهما،ئرجمغينتقزتيروأخذوا،كذلكالقوئم.افقغل

علىالزبتابوتاوؤضحعوا1،التيتفيجمجقيهماوختسوا،المركتة

اقتؤخقت2.تواسييرهموأمثقة-الذقيئة-والمئرالبالضندوقيمعالمركتة

تفيمه،الطريتيعلىتسيرالبوكاتتا،شضتيتطريتيعلىرأسأالمحزتالب
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وأفطافي،تسزةولاتمتةتخيداولمضسييرهما،فيتخورالبوهما

شضس.تيتخدوبإلىؤراخهماتسيرونالقيسطيييين

الشفل،فيالجنطة-جصاذتحضدونشضنتيتأهلوكان1

خقل4المركتةاوأتت".يزؤتيهفقيرحوا،الثابوتوأبضرواغيوتهمفزقعوا

كبيرخخرفناذوكان.فاكوؤققت،شمستيتينالذييشوغ

اوكان5.يلزثئحزقةالتقزتيهنيوأصغدوا،المركتةخشتقشققوا

الأذواثفيهوالذيمغهالذيوالقحندوقالزبتابوتأنزلواقداللأليثون

فحزقابشصنتيتأهلفأصغذ.الكبيرالحخرعلىوؤضعوه،الذقمئة

القيسطيييهينأفطالثوأثا16.يلزتذبائغالتويمذلكفيوذتحوا

أهلالزث!!وضزلت.غفرونإلىتويهمينوزتجعوافزأوا،الحمشة

الثئصبمنوقتل،الزتتابوتفيماإلىتطروالأئهم،شضستيت

الزثلأن،التث!صبفخنرن.زجلألصخفسينوكانوا،زخلأشئحين

.ال!ئديدةالقرتةصهذهال!ئمصتضزقي

الإليماالزلثأماتميقصأنتقدزالذي"قن:شض!تيتأهل2.وقاذ

شكآفيإلىزشلأوأرضلوا؟"عثاتعيدأيصغذتنوإلى)92(هذاالفذوييى

فآننرلوا،المثتابوتالقيسطييئونزد"قد:وقالوايعاريم)03(قرتةص

.إتيكم"وأصيدوه

.الرتقداسةئطهرالرواباتهدهحميع)92(

وسيامبن.يهودالطيحدودعلىتقع،حبعرنمدنمىمدية)03(
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أبينادالتتيتوأدخلوهالزثتابوتوأصغدوا،تعاريمصقريةأهلأفأتى7

.الزتتابوتجراشةلأجلآبتهأيعازازوقذسوا،الأكضةفي

3.لتغيصموئيل

الفلطييين.محاربة:القاضي10

الحكموأحرى،الفلسطييينضدسحيهمارس.القضاةكائرصموئلسعى

يتقل.وهر

الأثائمطاتتأن،تعاريمقرتةصفيالزبتابوثأتاتميوتمفذ،وكان2

فكفتم3.الزتإلىإشرائيلتيتكلوتاق،شتةجمشرونوتقمت

ينالزثإلىراجعبنكنئم"إن:تهموقاذكفهإشرائيلتيتضموئيل

وتبتوا،تييكمينوالضتتاروتالغريتةصالآيقةصفأبجدوا،فلوبكمكل

فأبغذ04القيسطيي!نا(تل!ينفئنقذكمؤحذهوآعئدوه،الزثفيفلوتكم

.ؤحذهالزثوغتدوا،والغثئتاروتالتعلعنهئمإشرائيلتنو

فأضفتي،المضفاةإلىإشرائيلكل"أحشدوا:ضموئيلفقال5

أماتموضئوهماغوآستقوا،المفحفاةفيفآجتقعوا06الزثا(إلىلأجيكم

.الزث"إلىخطئنا"قد:فناكوقالواالتويمذلكفيوصاموا،الزث)31(

.المضفاةفيإشرائيليتنيضموئيلوقضى

فقمجذ.ايضفاةفيآجتقعواقدإشرائيلتنيأنالقيسطيئونوشيئ

ينخافوا،إشرائيلتنوشيئفقضا.إشرائيلعلىالقيسطي!ينأفطالب

.الاوئادعبادةنحاصةمنالارضلتطهير)31(
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الضراغعنيتكص"لا:يضموئيلإشرائيلتنووقال8.القيسطييثين

ضموئلفأخذ09القيسطيييين"تدينييخفقناإلهناالزبإلىلأجينا

الزبإلىضموئيلوضزخ،يلزثكاجمقةدحزقةوأصغذهزضيعأخملأ

ئصيذضموئيلتيتما،أئهوكان001الزثتهفآستجاقي،إشرائيللأجل

غطبميقحوبالزثفأرغذ،إشرائيللمجازتة-القيسطيئونتقذتم،المحزقة

إشرائيل.أماتمفآنكشرواوقزقهمالقيسطيييينعلىالتومذلكفي

إلىوضحزبوهمالقيسطييي!نوطازدوا،المضفاةينإشرائيليىجالافخزبخ11

كار.تيتتختما

فيتذقثوكانا06خياتهأئايمكلإشرائيلقضاءصضموئيلوتؤلىا5

فيلإشرائيلوتفضي،والمففاةوالجفجاليإيلتيتفيوتطوثشتةكل

وكان،فناككانتيتهلأن،الزامةإلىترجغثئم17،الأمايهنتلكتجميع

للزث.تذتحأفناكوتنى.لإشرائيلفيهاتفضي

الملكيالحكمتأسيس:ابي20

المقذصة.الارصإلىبالدخرللدأالذي،السياسياسرائيلتطؤرذروةهانبلغ

هداوكاد،يومبحديومأتزدادوكانتالاسباطقواتاحئدت،القضاةعهدعلى

صموئيل،ترارى،لذلك.المستمزالفل!سطينيينخطرأمامدائحأيصسحأنالاحتشاد

الختار.الشبنحوواجباتههناومن،وكرسهاللهاختارهرئشأزالماشاولولكن

آبيهآسئموكان02لإضرائيلقاصتينآبتيهأقاتم،ضموئيلشاخوتأ81

تيرولم3.شئعيئزفيقاصتيروكانا،أيثاالثانيوآسئم،يوئيلاليكر

الحق،وخزفاالزشؤةصوقيلاالكئسبإلىمالاوليهتهما،شئل!فيآئناه
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فآص"صر،ءصص4
له:وقالوا5،الزامهفيضموئيلواتواكلهمإشرائيلشيوخجتضغ

ضيكأعقيناالآنفأقيم.شئيكفيتسيرالبلالمآبناك،شمختقد"إثك

ذإ،ضموئيلغيتيفيالكلائمهذافساءص06")32(الأتمكسائرتيتناتفضي

فقال07الزثإلىضموئيلفقمفى.تيتنا"تفضيضيكأعتينا"أقئم:قالوا

لمفإئهم،تكتقولونماكلفيالثمضبيكلايم"إسضغ:يضموئبلالزب

تجميعيخشمبإئهم8.عتيهمئفكيينأناتتذونيبل،أنتتنئذوك

وتريههم،التومهذاإلىيصزينأصغدئهمتوتمئنذغملوهاالتيأعمايهيم

فآسقع9.أيضأأنتمعكتصتعونهكذا،أخرىلإيقةوجمباذتهملي

يميأالذيالميلثبأخكايموأخيزهمعقيهمأشهذوليهن،يقويهمالآن

عقيهم".

ينهطقتالذيالشعبإلىالزبكيماتتجميغضموئيلفتقل01

تنيكمتأخذ:عقيكميميكالذيالمتلثأخكائم)اهذه:اوقالا،تيكأ

اوتخضهم02تركئتهأماتمفيركضون،وخييهيركتتهبتف!يهوتخضهم

خربهأذواتوضنعوجصابهلجرثهخضسينوزؤساء-كزؤساء-أئفببتف!يمه

وختازات،وطئاخابعطارابتنايكماوتئجذ3.قركئتهوأذوات

يغبيده.وئغطيهاوزيتويكموكرويكمخقولكمأفضلاويأخذ4

وغبيلإه.لجضيانيوئغطهاوكرويكمزرجمكمينغضورأاويأخذ5

خميركم،ويأخذ،وشثايكموخايرماتكمخذاجمكمأفقلاوتأخذ6

غبيدأ.تهتكونونوأنئمغتضكماوئغشر7.أغمايهفيوتستخلإئهم

العو!"."ك!مائرشعأإسرائللي!،صمونيللهيسنملاماهدا)32(
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فلا،لأنف!يحكمآخترتموهالذيشييهكميشتبالتويمذلكفيفتصزخون18

".التومذلكفىالزثيجيمكم

تميأبل"كلأ،:وقالضحموئيليكلايمتسقغأنال!ئ!دبفأى

وتخزبخضيكنا،تنافتفضي،الأتمكسائرتحنوتكون02،شيكعقينا

وزذذه،كفهال!ئ!دبكلاتمضموئيلفشيئ021لمحروتنا"ويحاليلثأماقنا

4وؤيكلايهم"إسقغ:يضموئيلالزبنقال22.الزفيمسايععلى

إلىواجدكل"إذقبوا:إشرائيلليرجاليضموئيلفقاذ.تيكأ"عقيهم

.تديتته"

تكوزتبننصروزبنأبيئيلبنقي!آسمهتثيامينمنزلمجلوكان91

،شاؤلاسالهآبنتهوكان2.جذاتيرممبتئيامينينزخلبنأفيغآبن

تزيذوكان.ينهأجملزلمجلإشرائيلتنيفيتكنلم،تجميلشات

.قوقفماكتمهمنالثئعبكلعلىطولأ

مغك"خذ:آبيهيشاؤذقيم!فقاذ،شاؤلأبي،قيسأئنفضفت3

وغتز،أفرائيمتجتل"فجاز.الأئن"طقبفيفحيمزوفئم،الحذمينواجدأ

،فناكتكنفقم،شغلييمأرضيفيفغترا.تجداهافلم،شليشةأرضيإلى

قال،صوفأرضنأتيافقفا05تجداهافلم،تئيامينأرضيىإلىفجاز

فيوقيقالأئنأهضلقدأبيلغل،ترجع"تعال:مغهالذييخابيهشاؤل

وهو،المذينةهذهفيالئيمازخلالآن"فؤذا:خايرئهتهفقال06أميرنا"

طريمناعلىتذلناتغفهإتيهالآنففتذقب.تيثمتقوئهماوكل،ئكزمزلمجل

."تسلكهالذي
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إذا،المذيتةؤشطفيدايخلالبهماوفيما،المذيتةإلىفضجدا14

.المتزف)33(إلىيتصغذخايىجوهو،صاذقهماقدضموئيل

الذيالزلمجل"فؤذا:الزثتهقالشاؤلضموئيلرأىافقفا7

فيوهوضموئيلينشاؤلفذنا18."شغبيتحكئمهذا.عنهكفمئك

ضموئيلفأجالت91؟")34(الزائيتيثأين،"أخبزني:وقالالبادبؤشط

التوتموكلا،المشزتإلىأماميفآصغذ،الزائيهو"أنا:يشاؤلوقال

التيالأئنفةئا03.عليكفيمايكلوأئيئكأصيرفكالغدوفيمعي

ؤجذت".قدلأئهاعقيها،تالكتخغلفلا،أقامئلاثةئنذتكضفت

علىشاؤلمعضموئيلؤتكقتمالمذينة،إلىالمشزفيينتزلواثتم25

الشطح.

علىكانالذيشاؤذضموئيلفذعاالقخر،طلوعجمنذوتكروا6

معآوضموئيلهووخزبخشاؤلفقاتم.فأصيرقك""فئم:لهوقالال!طح

ضموئيلقال،المذيتةطزفيجمنذلالبنافيهمافتينما27.الخايىجإلى

كلاتمفأشصغكالآنأنت"وقفث،فقعل،تتقذم"أنتمالخاب"ئر:يشاؤل

."الله

"أما:وقالوقئتهرأييمهعلىوضثقاروزة!الزيتضموئيلافأخذ51

ئصابث،التوتمفازقتنيفإذا2؟)!3(ميرايهعلىقائدأقتمخكقدالرثآن

قد:لكفتقولالب،ضفضحفي،تثيامينخدوبفيراحيلقبرمجنذزلمجقير

العل.عادةحلالرتيدةفيحتت،كسماليمعدهوالمثرف)33(

.!لىأاليمراد!،أ"الرافط3()4

مقذس.لطالعالملكتمالمحة)35(
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خيث،اللهتجئعإلىتيئئتم.طقيهافيخزجتالتيالأئنؤجذت

أئك،فناكينالمذينةصذخولكجمنذ،فتكون،للقيسطيئينأمامىقركز

وذفو!تعيدانوفذاقهم،المشزفينليننافيالأنيياء-ينضجموعة!آتمفى

وتتتتأ،الزثروععقيكفتنقفق06تتتئأون)36(وهم،ويهئاراتليشزامير

،الآياتهذهعقيكؤزذتفإذا7.آخرزخلأوتصيزمغهم(نت)

مغك.اللةلأن،يذكتخذهمافآصتغ

فآنقفق،آستقتلوهقدالأنيياءينالمج!وغة"فإذا،-تجئغإلىاوؤضلوا.

ؤشطهم.فيفتتتأالثيماروخعتيه

.المشزفإلىجاءصالتهنبؤ،ينآنتهىاوتأ

أماتمشاوذفناكوتقكوا،الجفجالإلىكفهالشذبافمضى115

شاؤذوقيرخ.الوثأماتمشلايئةذبائغفناكوذتحوا،الجفجالفيالزب

غطمأ.قزحآكقهمإشرائيلوليجاذ

فيئيكلاجمكمشمعثقد"ها:إشرائيللكلضموئيلقالائتم21

أماتكم.يسيزضيككمالآنفهذا2.قيكأعقيكموأفمأليفلئمماكل

أماضكميمرثقدوأنا،ضغكموهؤلاء-تييئ،وشمبثشخثفقدأنافأثا

)38(.التومإلىصباقيئنذ

والرقصالطربآلاتيستحدمودكالوا،الانياءمنحاصةفئةعلىهناالكلاميدور)36(

فإلهم،الدهر!الحصرفيعاشراالدينالانبياءكارأئا.مصطعحذ!علىللحصول

محتلفة.دينيةنوعيةمن

ئعد.ابتزسالوعهدا)37(

مهمةيقزل،ذلكوبمد.للع!صصوئللهايقرمحا!تأديةيثكليليما)38(

القاصي.
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الجلجالذبيحة:الاولوخطأهلثاولأ.

الطبير!منوكان،صموئيللامرخضعقدفإنه،شاولأخطأكيصهالرىلا

ذبيحة.الملكيقربأن

قيسطينأفلوشيئ،تجثعفيالقيسطييينغميذيوناتانفضزقي313

"يتسقع:وقالكلهاالأرضيفيالبوقبفيشاؤذوتقغ.ذلك

غميذضزلتقدشاؤذإنتهوقيل،إشرائيلكلفشيئ04الجبئرايمون"

الئضثفآسئدجميئ.إشرائيلتمفتونأخذواالقيسطييئينوإنالقيسطييثين

وكان،إشرائيللمجازتةصالقيسطيثونوآجتقغ05الجفجالفيشاؤلؤراءص

الذيالزملجمثلوشصثالفزسالبينتركتة.ويئة"آلافيألفتثلاثونفناك

ييتشرقيئ،جمكماشفيوغسكرواوضيدوا،كئزةالتحرساجلعلى

.لينآ

.ؤراغهيرتجذكفهوالسمضث،الجئجالفيضقيمأتزاذلاشاؤذوكان

إلىضموئيلتأتفلم،ضموئيلميعاببخشبأثايمشبغةصفضكت8

المحزقةييئ"قاموا:شاؤل!فقال.ضاؤلعنالثدبئوتقزق،الجفجال

إذا،المحزقةإضحا؟ينآنتهىافقضا..المحزقةوأصغذ،اللأيثة"والذبائغ

ضموئيل:افقال01عقيهوالئشلييمييقائهشاؤذفخزقي.أقتلقدضموئيل

تأتلموأنت،عنيتتقمنالحئدت"زأيث:شاؤلفقاذ؟"قغلت!ماذا

فياففلث2،جمكمايقفيضجتمعونوالقيسطئونالميعاد،أئايمفي

ؤجةأسترضيولم،الجفجالإلىعقتيالقيسطييتون4تننرالآن:تفسي

:يشاؤلضموئيلافقال03المحزقة"وأصغدلثتفسيفأكزهث،الزث
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بها،أوصاكالتيإلهكالزثؤضئةصتخقطلملأئك،قغلتيخماتة"إئك

،الآناوأتا04يلأتدإشرائيلعلىضلككأقزقدالزثكانذلكوتولا

)!3(،قلبهخشبعلىزخلأتهآختازقدالزثيخن،ظككتثئثفلا

أوقاتم05به((الزبأوصاكماتخقطلملأثك،شعيهعلىقائدأوأقاته

المئصبتقثةروضيذ.شبييهفييتمصيصالجثجالينوضجذضموئيل

تجئغإلىالجثجاليينوذقت،المحايىبالثثصبيلاقاة-شاؤذؤراءص

تثيامين.

العمالقةمنموقفه:اننىوخطأهدثاول2.

الغب.يارضائهالثعيةوراءسعىلل،للفيةكاملشديرشاوليقملم

التياللهممجيدطريقةرفضلانهبك،الصيحةمىاشفادلانهلا،دتهعصيانإدأفهضاك

هافمنالدينيةوالسلطةألياسيةالسلطةبينتناقضبالتاليفهناك.صموئلاختارها

.داوداختياروتفسيرصموئيلتثمذد

تيكألأمشخكالزبأرشقنيالذي"أنا:إصثاؤلضموئيلأوقال51

ثز4تقوهكذا03الزتقولالآنفآستي.إشرائيكعلى،شعبهعلى

الطريق،فيتهؤقفتحين،يإشرائيلضتغياغماليقسأفتمذ:المؤات

ماكلوخرتم،غماليقوآضيردثالآنفقلثم3جمضر.جمنععوبهجمنذ

الزضغوحثىوالئساء!والأولاذالزجاذأيت!بل،عقيهئبتيولا،"(تهم).

.والحمير"والإبلوالغتتموالتقز

.داودهوالمقصود3()!

ئقتل:ع!ةسنيةألاسقمادةبمدمئلزم،المقذسةالحر!أعمالسعملالنحريم)04(

الإله.لمحدالثيمالمحددويقذم،الحيةالكائنات
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ألفبمئتيفكانوأزوئيهأ،فيوآصتعزضهمالثتغتشاؤلفنادى4

غماليق،تديتة-علىشاؤذفزخص05تهوذاينزلمجلآلافيوغشزةصراجل

.الواديفيوكضن

يضر،شرقيئالتيشوزإلىخويقةصين،غماليقشاؤلوضزدت

الشيف.يخدأجضغشعتهوخزتم،ختا،غماليقضيك،أخابخوأخذ

شميروكلوالتقرالغتيميخيايىوعلىأجابخعلىوالحئعبشاؤذوأئقى

كانماكلوليهن،ئخمموهاأنوأتوا،تجثدأكانماشكلوالحفلاني

.خزموهاقزيلأخقيرأ

علىتدمققدإتيأ)اأ:قائلأضموئيلإلىالزبكلائمفكان.

فغمصت.بأفري((تعضلولمآلباعيعنآرتذلأئهضيكأ،شاؤلإقاضتي

تييه.كلالزبإلىوضزخضموئيل

وقيلضموئيلفأخيز.شاؤلييقاءصالقحباحفيضموئيلتكرصائتم2

ئضبأ،يتفميحهتضمنقدوفؤذا،الكرتل)41(إلىذقتقدشاؤل"إلث:ته

قاذ،شاؤلإلىضموئيلؤضلأفقضا03الجفجال"إلىلأنافيوغتزوآنتنى

قاذ14الزث".يآبرغملثقدإني.تزكة"الزت"عقيك:شاؤلته

التقروضوث،أذتئفيالذيالغتمضوتالفوتهذا"فما:ضموئيل

الحتصتلأن،الغمايقةينبهاأتوا"قد:شاؤلافال5؟"سايغهأناالذي

والباقي،إلهكيلزبيتذتحواوالتقر،الغتيميخياليعلىآبقواقد

...خزمناه"

.حرودحو!لي)41(
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وكلاضك،الزبأمزضتغديأخطث"قد:يضموئيلشاؤذفقاذ24

خطيئتيالآنفآغمر025يكلايه)2"(وشمعث،الثعبمنيخفثلأني

مغك،أرجغ"لا:يشاؤلضموئيلفقال026يلزث"فأسبذمعيوآرجغ

إشرائيل")43(.علىكضيلثالزثتتذكوقد،الزتكلاتمتتذتلأثك

تجثغاإ،تيتهإلىشاؤلوضيذ،الزامةإلىضموئيلآنقزفقئثم"

ؤفاته.تويمإلىشاؤذترىضموئيليغذولم35.شاؤل

الساحةإلىداودنزول.ه

شابعازفداودأ.

الملك.ف!ريحالكثارةعلىيعز!،موهوبأشابأعارفأداودلايصصتقليدهناك

تتذئهقدوأنا،شاؤلعلىتخزنتتى"إلى:يضموئيلالزثاوقاذ61

تيتينتشىإلىأري!لكوتعاذزيتأقرتكفآملأ؟إشرائيلعلىكميلث

"كيص:ضموئيلفقاذ2قيكأ".تنيهينليآخترثقدلاضني،لحم

ينجمجتةمغك"خذ:الزثفقال.يقئفني"،شاؤلشيئفإن؟أذقب

الذبيخة،إلىتشىوآدغ3.يلزثذبيحةلأذتغجئثإني:وئلالتقر

.لك"أشثيهالذيييئوآمشغ،تصتعماذاأعيفكوأنا

شيوخفآرتذثن.لحمتيتوأتى،الزثأقزهكماضموئيل"فقغ!

قدمط،"يشلايم:فقال5؟"فدوئك"أيشلايم:وقالوايقائهجمنذالمذيتة-

ضاول.لعصادالوحيهالسصهذا)42(

ارت!،لاحة!وقتوفي.المغمرةويطلصلح!اهيقرهـشاول.صارمةالحقرلةتبدو)43(

هدا!ي.بهوداميالسلالةئقطعلمذلكومع،حريمتهمىأكرحراثمآحرودملرك

.والرذلالاخبارصزالامر
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تئىوقذسن.الذبيخة"إلىمعيوتعاتواأنفبتمكمفقذسوا.يلزثلأذتغ

الذبيحة.إلىوذعاهموتنيه

الزبأماتمأنشك"لا:تفيطفيفقاذ،أليآبرأى،أتوهفقضا6

قدفإني،قاضتهوطولتنطزهئراع"لا:يقموئيلالزثفقال.تسيخه"

إلىتنطزإنماالإئسانفإن،الإثسانينطزكماينطزلاالزصتيخن،تتذئه

أبيناداب،تشىدعائتم8.القفب"إلىتنطزفإئهالزثوأئاالطراهر،

أجازئتم09الزث"تختزهلمأيضأ"وهذا:فقال.ضموئيلأماتموأجازه

شبغةيئتىفأجاز001الزث"تختزهلمأيضأ"وهذا:فقال،شفةتشى

.هؤلاء"ينالزثتختر"لم:يتئىضموئيلفقال،ضموئيلأماتمتنيه

تمتي"قد:تهفقال؟"المئيان"أهؤلاء-تجميغ:يتثىضموئيلقالائثما

يه،فجئنا"أريل:يتشىضموئيلفقاذ."الغتمتزعىوهوالضغير،

وكان،يهوأتىأفأرشل02هفنا"إلىبأتيئحئىالطعايمإلىتجي!نلالأثنا

هذالأن،فآمشخه"قئم:الزدثفقاذ.المتطرؤسيتمالغيت!ننتجميلأصقت

فآنقمق،إخؤيهؤشطفيوتشخه،الزيطقرنضموئيلأفأخذ.هو"

وآنضزفتضموئيلوقاتم،فصاجمدأالتويمذلكجمنداوذعلىالزلثروخ

الزامة.إلى

.الزت)"(تذنيينشميرروحوزؤغه،شاؤلثاقيروخوفازق1"

ففتأمز16.يزوغكالثيماتدلبينلتويرروح"هؤذا:حاشنئتهيشاولفقال

!المقصود.الحديدالعهدفىلهصيوصىالذيالقدسلالروحهول!الربروح)44(

لصالح،الحارقةلالاعمالالفياممىالإلالىيمكىحاصقلافىاصتحدادهولالاحرى

ئترخمباطيةحالةبالاحرىلهوهاذكرهالوأردالربرالروحأقا.عادةاللهثمص
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علىالغزفتئحضنزلمجلعنتبخثواأنأماتهالذينحاشتتهشتذنا

يتدهتحنرفث،اللهتذلبجمنالخسريزالزوخآعتراذإذاحتى،اليهئارة)45(

ئحضقزخلألي"أنطروا:لجاتتتهشاؤذافقاذ7.حاقئك"شخشمن

ييشىآبنأ"زأيث:وقالالحاييمتة-منواجدفأجالت01به"وأتونيالغزفت

قصيغ،بايلوئحايىل!بأسذووهو،الغزفيحيحنلحتمتيتمن

تشىإلىرسلأ4شاوافأرلتحل09مغه(()46(والزث،المنطرختمنالكلايم

جمارأتشمىفأخذ002"الغتممعالذيآبتكداؤذإتيئ"أرفي:تهوقاذ

آبيهداؤذيتدذلكوأر!تل،المحزجمنوتجديأخمروفينخبزأعقيهوخضل

شديدآ،ختافأخته،أماتهوقتل،شاؤلإلىداؤذفأتى21.شاؤلإلى

داود"لتئق:وقالتشىإلىشاؤذوأرشل22.يملاححاقيتهوكان

الزوخشاؤلآعترىإذا،وكان023غيتيئ"فيحظؤةنالقدلأثه،تذفي

وتتخشنشاولفتستريح،ييدهوتعنرف!اليهثارةص3داويأخذ،اللهتدلطمن

الحث!زير.الزوخوئفاليقه،حاتته

جوياتتحذي2.

الإصرائيلير.وأحدالملسطينيينأحدليربارزةطريقعنالموقصسئحشم

التيسوكؤفيوآجتقعوا،يلخزبفؤايهمالقيسطيئونوتجضغ711

شاؤذوآجتضغ02ذضيماأفينفيوغزيقةصسوكوتينوغسكروا،يتهوذا

لار،اللهمىيأتياسوحاهداادوئقال.عيهااصيطرةاعرشاوا!عحزثاتلرعات

شيء.دولهايحوللااللهقدرة

."أعارة"اأو4()5

!تنء.كل!ييوقق-معه"الر!9)46(
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لمجازبةوآصطفواالئطضةواديجمنذ:غسكروا،إشرائيلويىجال

إشرائيلوؤقص،ههنامنختلعلىالقيسطيتونوؤقص03القيسطينثين

.الواديوتيتهئم،هناكمنتجتلعلى

تجت.جمنخفياثآسمهالقيسطييئينضفوفيمنشبايىززلمجلفخزبخ

.ئحاسينىخوذةزأيضهوعلى5،وشصبرأ)47(أذرعليمثطولهوكان

جمتقاليآلافيخمشة!الذرعوؤزن،خرشمئة؟رعألابسأوكان

ا-د5كتقمهتوص،نحاساقانحقمه)48(،ا منيزرصا-برسمن.يىوعلى

يتةديثزمجهديشالبوؤزن،-الئئاجكمطوىزمجهوقناةر7،ئحاس

ترشه.تحملزخلتتقذمهوكان.خديد)!"(يثقالي

تخرجون"ياذا:تهموقالإشرائيلضفوفتولادىفؤقص

؟شاؤلغبيذوأنئئمالقيسطيييئأناأتسث؟الحزبفييلآضطفافي

صزنا،وقتتنيئحايىتنيأنآستطاغفإلط09ئنافيئنيزخلأكمفآختاروا

.وتحذموتنا"غبيدأتناتصيرون،وقتلئهبهألاطمرثهـإن.غبيدأكم

زلمجلأليهاتوا!إئرائيلضفوتالتوتمأغئز"إني:القيسطينيئوأضافت.

هذا،القيسطينئيكلاتمإضرائيلوكلشاؤذاقشيئأضعأ".يتنقاتل

شديدأ.خوفأوخافوافقنرعوا

صز.07،2لحو)47(

كلغ.05نحو)48(

علىالارقامهذهأحديحى!لا.اللحميالصمىهياشوايةهدهكلع6نحو)94(

حرليها.
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لثابراعداود3.

حيترفيالمنخرطينإخوتهألىبطحامأتىراعأدأودمنيجحلثافيتقيدهناك

لاحق.وقتفىئائفأنقيل،جولياتقصةتقطعالفقرةوهذه.ئاول

الذيتهوذاقيتيتينالأفراتيالزلمجلذلكابنداؤذو!ن

قدشاؤذغهدعلىالزخلوكان،تنينتمايتة"تهوكان،تتىآسمه

تقحوااليهبايىتنيهينتلاثةاوإن3.الئاستينالشنفيوتقذتمشاخ

إيقةلإخؤتك"خذ:آبيهيداوذيشىفقاذ017الحزبإلىشاؤذوتيعوا

المغسكر.فيإخؤيكإلىليطئم،اقشزةالأريخقةصوهذهالقريكهذاجمن

همهلإخؤتكوآفتقذ،الألفيقائدهذهالغشزالحبهننقطغاوخذ8

فيإشرائيليىجاليوتجميغوشاؤذاوهم9،غزبونأجمنفموخذ،بخير

.القيسطيييين"ئقاتلونالصطضة-وادي

وخفل،عقيهاتسقرقنإلىالغتتموؤكل،الضباحفيداودفتكرص.

يخزبخالجيشنوكانالمغسكر،إلىوؤضل،تتمىأقزهكما،ومضى

يلخزب.وتهيفثيلآص!افي

وخياتداودمارزة4.

ضعيف.صبيتصرعلىالقادر،إسرائيلإلهقدرةيخهاقيزملحيةرواية

إلىوغدا،الأميغةحايخطتدفيمغهاتتيالأميغةصداؤذفتزك23

شلاتة-إخؤيه.عنوسأذوأتى،الضص

القيسطينيئخفياتالم!مىالمئاليزالزلمجلإذا،يكلئهمهووتيتما2

تف!يمه.الكلايميذلكوتكتتم،القيسطييهينضصمنضيذقدتجثين

ينقزبوا،الزلمجلذلكإشرائيلليجاليتجميغزأىفقضا024داودفشمغه

الزلمجلهذا"أرأيئم:إشرائيليىجالوقاذ2!.شديدأخوفآوخافواؤجهه
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غطمأيخئىالمقكئغنيهقتتهتن.إشرائيليئغثزصاجمدهوإثماالصاجمد؟

.إشرائيل"فيجزتةكلينأبيهتيتوئغفيآبتتهو-فئولمجه

تمضيغبذكفإن،يشتيهغزيمة"أخدتخز"لا:يشاؤلداؤذفقاذ32

ئلاقا؟علىتقدز"لا:يداؤدشاؤذفقاذ033القيسطييئي"هذافئحايىلث

."صباهئنذخربزلمجلوهوؤتذأنتلأئك،وئقاتقتهالقيسطينئيهذا

أضديأتيفكان،أبيهغتتمتزعىكبذك"كان:يشاؤلداؤذفقال34

وأضيرئهؤراغهأخزبخفكنث!3.القطيعينشاةوتخطفثذتوتازة

فقد036فقتلئهوضزبئهيذقيهأخذث،عقيئؤئتواذا.قمهينوأنمذها

واجديثلالأقتف!القيسطينئهذاوشتكونودئا،أضدأكبدكتتل

الزلث"إن:داودوأضافط037الحئ")05(الئيماصفوفطكئزلأئه،ينهما

.القيسطييئي"هذاتدينئنمذنيهووالذبالأشدتدينأنقذنيالذي

داؤذ4شاؤوألتسن038مغك"الزثولتكنن"إمفي:يداؤدشاؤلفقال

داؤذوتقثذ93.؟رعآوألتشهئحاصبى!ينخوذةزأيهعلىوتجغل،ثيابئ

داؤذفقال.تجزبقدتكنلملأئه،تميئأنوحاؤلييابهقوقشيقه

وتزغها.تجزبئها"قدأكنلملأني،بهدهأصتيئأنأستطغ"لا:يشاؤل

عنه.داود

الواديينمثسيىججازةءخحشةصوآنتقىبتدهغصاهأخذثئم.

ينوتقذتم،يتدهوجمفلاغه،تهالذيالزاعيكي!يىتجيبفيوؤضغها

الحاجملالزلمجلتتقذئه،داؤدينوآقتزلتالقيسطييئفجاغ041القيسطينيئ

إسرأئل.إلهلا-لاررهلانه،جياتقتلداودالىعلىتدلالروايةهدهكل)05(
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ؤآ!دأكانلأثه،فآحتقزه،داوذورأىالقيسطييىوتطفغ2.ترشه

حت!أنا"أكلب:يداؤدالقيسطيىفقاذ043المنطر(تجميل)أصقب)51(

القيسطينعقالئئم44.اجقتهيآداؤذالقيسطيييولغن؟"بالجضيئتأتتني

دأؤ،5"فقال0"الحقولوتهائيمالشماءياليوليلحقكفأجغل"قلئم:يداود

بزيآسماآتيكوأنا،والمزراقوالزمحببالشيفبتأتيني"أنت:للقيسطينيئ

ئحتلفكالتويمهذافي046غئرتهألتالذيإشرائيلضفوفبإلي،الفؤات

تجيثنلمجتثاليؤيخوأجغل،عنكزأشلثوأفصلفأقئفكيديإلىالزت

نأكلهاالأرض!تعتتمختئ،الأزضووحوشالئتماءصيطيويىالقيسطييثين

والزمجعيالثيفبليسنأنكلهااتجماعة"هذهوتعقتم47،إلهألإشرائي!

.أيدينا")52(إلىئحيمكموهو،العتاليلزلثلأن،الزلثئخفصن

دأؤذأن،داؤديلاقاةصوتقذتموذقتالقيسطئتقفنتآ،وكان4

إلىتذهداؤدوتذ!4.يلاقاة-القيسطنيئالقتاليض!تحؤوزكفنأسزغ

فيالقيسطنئفضزدت،يالمقلاعوقذفتخخرأينهوأخذ،الكيس

الأزصت)53(.علىؤجههعلىفعتقط،تجبقتهفيالحخزوآنغزز،تجبقيه

القيسطينيئوضحزلتوالحخر،يالمفلاعالقيسطينيئعلىداؤذوآنتضز.

علىوؤقفتداؤدفئكفن51.شيفداوذتدفيتكنولها،وقتقه

زأشه.بهوقطغ،وقتقهيخمدهجمنوآستثهشيقهوأخذ،القيسطينيئ

يىجالوقاتم52.قزبوأ،فتلقدتطقهمأنالقيسطييئونرأىفقفا

الايين.عدلادرأمروهذا،أشقرداودكاد5(1)

الدية.الصرجمرةهيهده)52(

تتله.ص،أولأجياتدؤخداود)53(
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اسادياإلىآنتقواحئى،القيسطييمينوطازدواوقتفواوتهوذاإشرائيل

إلىشغرئيتمطريتيفيالقيسطييه!تقثلىوشقط،غفرونأبوابوإلى

.غفرونلةإلىتجث

ويوناتانداودبينالصداقة50

طابعالحرليةالروأيةهذهعلىتصفيوهي،متهورةلداودشاولابرصدأقةان

صافي.حناد

،شاؤلعلىوأدخقهأئنيزأخذه،القيسصى!قتل!ينداؤذزتجغ!تمآ

.يتدهالقيسطنيوزأس

بتفصيىيوناتانتفولتغفقت،ثاؤلمعكلايهمنداؤذآنتهىولمأ811

ولم،التومذلكفيشاؤذوأمحتكه2.يتف!يهختهيوناتانوأحئه،داؤد

خثهأخثهلأثه،غهدأداؤذمعيوناتانوقطغ03أبيهتيتإلىترجغتذغه

تيايه،سائرمعيذاؤذوؤقتهعقيهالذيالرداءصيوناتانوخقغ2.قف!يط

شاؤلأرشقهخيئماتخزبخداؤذوكان5.وجماتتهوقوشهشيقهحتى

غيونيفيوخطيئ،الحزبليجاليعلىشاؤذفأقاقه.بجكقةوتتضزفث

أيضأ.شاؤلضئاطوغيولبكقهاف!ذب

داوديحسدشاول6.

الانطلاقنفطةا.

لدلك.يحزضهكانطبهأنتكلا.الملكمرضبدءعلىاطلعناالىاضاسبق

حصمكلسأليوملعدفسيحدر.المرصدلكلتيرعخلصموئيلقبا!سزذلهلكش

عميفأ.دعلهردويكرن)محن
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نأ،القيسطينيئقتلينداؤذزتجغحينوصويهمجمنذ،وكان6

يذفوفيوترفصنئغنينوفن،إشرائيلئذدبتجميعينالنساءلمخزتجت

النساغفأنئتذت7.المقكشاؤذآسيفباليفيوضثفثابآبيهاحوفتافاب

غضبأشاؤذفغضت08ليثواته"وداؤذألوقهشاؤذ"قتل:وفلنالزايصاث

ليوأئا،يىئواتيداؤذ"لمجيل:وقالغيتيهفيالكلالمذلكوساءصشديدأ

بغيرداؤذإلىتنظز4شاووأخذ09اتممقكة"إلأتهتئقفلم،ألوففحيل

.الأئامكللداؤدغذؤاشاؤذوصاز.فصاجمدأالتويمذيكجمنالشز

كلمحاولات2.

هذاعلىقاتلختقبمظهروظهرديئأشئأاردادالحصبيشاولضعم!لكى

شيء.كلفييوفقالذيالا!

يوناتانداودوداع3.

فليى،ذلكومع.صديقهلصالحسيكونالممللأنشعريوناتانأنيلىو

رائعة.شهامةلل،حسدأيهناك

يهلافماوخزجا،"الحقلإلىتخزفي"قفئم:يداؤديوناتانأفقاذ021

سأستكيث!،إشرائيلإلي"والزب:يداؤديوناتاناوقاذ2،الحقلإلى

حيتئدأريئولمخيزيداؤذكانفإن،الشاعةهذهيثلفيغدتعذأبي

لأبيخنوإن.تزيدوكذابيوناتانكذاالزتافلتصتع3،وأكايفك

الزثولتكنن،يلامفتنضيرفث،وأطيفكأكايفكفإني،إليكئسيءصأن

الزثصزحمةإتيئتصتغأفلا،خئاتقيثوإنا".أبيمعكانكماشغك

الزثأباذإذاحئى،أتدأتيتيعنزحقتكتقطغفلا15!أموتلايكي
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عاقذاوهكذا6الأزضى")54(0ؤجيماعنداوذأغداء-ينواجدكل

يوناتانوطقت017داؤد"أغداءصالزب"ئطايط:وقالداؤذتيتيوناتان

ينفيمه.خئهأحئهلأثه،تهخئهيم!بثايتةتهيحيفأنداؤذبن

كلوقتل،قزاتثلاتوشخذالأرضيىإلىؤجههعلىداؤذوآرتمى

أشذ.بكاء"داوذوكان،صاجهإلىينهماكلوتكى،صاجتهجمنهما

الزثيآسيميهلاناختفناقدإئنا!بتلام"إذقث:يدا!ديوناتا!وقال2

.يلأتد"وذرتيكذرثتيوتين،وتيتكتينيالزثلتكنن:وففنا

المذيتة.إلىفعاذيوناتانوأئا،وذقبداؤذفقاتم121

عصابةرئيسداود4.

أمرتهأعضاءلا،حولهجمعتثهرته.يهوذابريةالىالهر!إلىداوداضطئز

ليجيشهنواةشبزئفون،راضينغيرأوأيضأالمصا!يعانونأناصأبل،فقط

منالتهز!وعلىالسكالىحسا!علىالعيثىعلىفتقوم،خطهأئا.المققل

إلىاللجوءإلىوشمطز.حياتهطولمقذسأشخصه!غذبأنهعلمأ،الملك

إسرائيل.سيمحاربةعدممنسيتمكنلكنه،الفلسطييين

فقضا02تجذي)55(غينتلاجئفيوأقاتمهناكين3داؤوضيذ421

ترتةفيداؤذ"فؤذا:تهوقيلأخيز،ئطازذة-القيسطيحينينشاؤلزتجغ

تجميعينضنتخبينزلمجلآلافبتلآتةصشاؤلفأخذتجذقي".غ!ن

سيكودممامأحق،يطلعرالماداودنجمواديردادرالماأبحونأنيوناتادرأى)54(

عادلة،محاملةأصرتهيعاملألىداودالىيطل!لأناكتفىلل،قلهبتصزدلم.المعل

حدأ.رائعثهدهذا.المتادلةصداقتهسا3لا

الميت.البحرثاطىع!يقعمكاد)55(
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إلى"وؤضل.الؤعولضخويىجمنذويىجايهداؤذطفبفيوساز،إئرائيل

المغازةشاولفذخل،تغازةهناذوكاتت.الطريقفيالتىالغتيمخظائر

فقال05المغازةباطنفيجايحينويىجالهداوذوكان.له)56(لحاتجة

أشيمهاغتذا:فيهالزثتكقالالذيالتوئمهو"هذا:يىجائهيداؤد

قئتوقطغداؤذفقاتم.غيتيل!"فيخضمايهفتصتغ،تدكإلىغذؤك

رداءطزفطيقطجهداؤذقلثخقق،ذلكوتعذ06خفتةشاؤذيىداء-

بشثديالأمزهذاأصتغأنيالزثلي"حاشن:ييرجايهوقاذ07شاؤل

يىجاتهوزذغ.الزت)57(قسيغلأئه،يديعقيهوأرقغ،الزتضسيح

جمنوخزبخشاؤلقاتمثتم.شاؤلعلىتهبمونتذغهمولم،الكلاميهذا

ونادىالمغازةصينوخزبخدلكتعذداؤذ!فقاتم.شبيل!فيوسازالمغازةء

داؤذفآرتمى.خلمهإلىشاؤذفآلتقت.المقك"شئدي"يا:وقالشاؤذ

كلاتمتسضغ"ياذا:يشاؤلداؤذوتالا..ساجدأالأرضيإلىؤحههعلى

قدالزثأنالتوتمغيناكزأتأقدأ؟أذاكتطلثداؤذإنالقائلينالئاسيى

غينيليهن.أقئقكبآلىعقتيأشيزوقد،المغازةفيتديإلىالتوتمأستضك

الزت.تسيغلأئهشيهديعلىتديأرقغلا:وفلث،غليكأشققت

طزتقد،كونيفمن.تديفييىدائكطزفتأنطر،أبيياأفآنطز2

وتمضعضتة"ولاشزيديفيلينأنوآنطزإعقثم،أفئئكولمليدائك

تييالزث3!فئتحكيميتأخذها.تفسيتتضئذوأنت،إليكأخطأه

طيية.لحاحة)56(

دأئ!عدالا،دلكومع.مقذسطالعسللملكمامقذسأاحرأمأداوديحرم)57(

بالدي!.ابسةتحتلط
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قناؤراءص5.عقيكتكو!فلاتديوأفا.جمنكليتنتقئموالزث،وتيتك

وبزغوثتيبكلبؤراءص؟مطايىدأنتقنوؤراءصإشرائيلضيكخزبخ

عنوئدايغوثتنظز،وتيتكتينيوئتح!3ذئانأالزثففتكننواجد؟

تدك".ينوئنضفنيقضثتي

"أهذا:شاولقال،يثاولهذاكلايهين3داوآنتهىافقما7

:يداؤدقالأئئم08وتكى)58(ضوتهشاؤلوزقغ؟"داؤدآبنيياضوئك

أظهرتولقد91.شزاتجزيتكوأناخيرأتجزيتنيلأثك،ينيأترإأنت

تقئفني.ولمتدكإلىأسقضنيقدالزثفين،خيرأإتيئضتعتأثكالتوتم

خيرأالزثفخزاك؟بخيرشبيقهيطيقفقل،غذوهالمرء"ينتمكنوإذا02

فيوتثئثتيكأشتصيزأثكالآنغيمثولقد021معيالتوتمضتعتيا

منذرئتيتقيرضنلاأتكبالزلثالآنييصفآحيفث022إشرائيلمللثيلإك

ثاؤل)95(،داؤذفختفت23.أبي"تيطينآشميئبيذولاتغدي

الملاجئ.إلىويىجالهداؤذوضيذ،تييهإلىشاولوآنضزفت

ينزلمجلآلافيت!تةرومغهزيفترثة-إلىوتزذ4شاوفقاتم262

وأبيشافيداؤذفأتى.زيفتزئةصفيداؤذيتطفت،إشرائيلفيالختارين

نائموهوالمغسكرؤشطفيضضطجيئيشاؤذفإذاتيلأ،السدبإلى

خوته.راقدونوال!تمدبئوأئنيز،رأيهيمنذالأرفيفيضغروزوزمخه

فذغني،يدكإلىغدؤكالتوتماللةأستتم"قد:يداؤدأبيشاقيفقال8

وعي.تزة)58(

الالنفامالمدمداود!!.لولالادالهلهطا!ماهو!ا:للطلهما)95(
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داؤذ!ففاذ.عقيه"أ!كالنيولاواجذةطعتةالأرضىإلىالرئحبهذاأطغئه

"؟بزيئأويكونالزبقسيحإلىتذهتمااتذيفقنن،تقئثه"لا:لأبيشاي

تكنولم،وآنضزفاشاؤذرأيجمندينالماءوتجزةصالرمغداؤذوأخذا2

نإإذ،نائمينجميغهمكانوالأتهم،ئستيقظولاعايىفبولاناطرين

غتيهم.ؤقغالغميقالزدثشبات

والمتماقة،بعديناتجتليفةصعلىوؤقفتالجثرإلىداو،وآختاز

.وتأخذهالحذايمأخذففتغئز،الميكزمغ"هذا:فقال022تعيدةتيحهم

التوتمالزبأسققكفقد،وأماتتهبرهبخشبواجدكبنالزبسيكافى

.1(الزتشسيحإلىتديآئذأنأشأولم،تديإلى

ضيغفلا،شاؤلبتدتومأشأهيك"إني:قلبهفيداوذاوقاذ72

يطئئنييعو؟ولاعنيفتكف،قيئحطينأرفيإلى!رارأأيخزأنينليخير

هووغتز3داوفقاتم.يدها()06(ينيتفسيوأثحوكلهاإشرائيلأرفيفي

تجث.تيلث،مماعوكبننآكيثنإلىمغهالذينزلمجليئةصوالشث

شاولوفاة7.

معركةجبوع

ولمجرح،الثلالةضاولأبناءففل.الفلسطينيالهجرموحهفيإسرائيلبنويقفلم

.وماتيفهعلىلقطهو

.-إصرانيا!محاربةعلىإرغامهيتطعكادالحديدصيدهلكن،ضاولمنداودتخئص6()0

الحطر.هذامنالفجاةعلىساعداهوالحظالمهارة
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منإشرائيل4يىجافآنقزتم.إشرائيليقاتلونالقيسطييتونوكانا13

القيسطييئونفقثق02الجثبوعتجتلفيقثلىوشقطواالقيسطي!ينؤج!

بني،وشفكيشوعوأبينادالتيوناتانالقيسطييئونوقتل،وتنيهضاولعلى

وأثخنوهبالم!ييالزماةرفةدزكه،شاؤلعلىالقتالوآشتذ03شاؤل

تأييئيئلأيهوآطغنيشيقك"إستل:ليلاجهلجايلشاؤذفقاذ04بالجراح

خافتيخثه،لي!لاجهحايئفأبى.!ئا(وئثتئعواوتطغنونيالفلمثهؤلاءص

يلاجهحايئرأىوتمآ05عقيهوشقطشيقهشاؤلفأخذ.شديدأخوفأ

شاؤلفمات06مغهوماتشيمهعلىأيضأهويتقط،شاؤلماتقدأن

.التومذلكفيمعأيىجايهوتجميغيلاجهوحايلتنيه"وثلاثة

وثلاتةشاؤلفؤتجدوا،القثلىيتسفبواالقيسطييئونأتىالغدوفي

وأرشلواليملاخهوتزعوازأشهفقطعوا9.الجثبوعتجتلفيضزعىتنيه

وفيأضنايهمبيوتفيجقة+،كلفيالقيسطيييينأرضيىفيئتثمرون

سويىعلىلمجئتهوغفقوا،غشتاروتتيتفييلاخهوؤضعوا001ال!ئحغب

.شانتمت

افتقفق02بشاولالقيسطيثونضتغيماجفعاذيابيثنأهلوشمغا1

سوليعنتنيهوختتشاؤذخئةصوأخذوا،كفهالليلوسارواتأيميىذيكل

جمظاتهماوأخذوا3.فناكوأحزقوها،يابيشإلىيهاوأتوا،ضانتيت

.أتام)61(شبغةصوصاموا،يابيقفيالتيالطزفاء-تختوذقنوها

أجلهم.سضاوللعلهبماإقرارأ)96(



288الاولصموئيلليفر

جبابىقراءة

دعالدماذا.الدعوةعنيتساءل،الاولصموئلسمرقراءتهعد،المسيحياد

لداوداللهيبدألبمولماذا؟دلكلعدعنهسيبعدهبأنهعلمأ،المل!يالحكمإلىضاواطالله

كلمجايةتأكيدومع،سرسإلااطيالاحتيارليماعلىالمحافظةمع؟مباشرة

يك!لى.لف!هالوقتفيالاعتباربعينالطبييةالقوانينأحذسلذلا،دعوة

لك!.دثهحملعرلمحاذعدميمذهكالىلانه،الملكيالحكمامؤتديمنصموئيل

الؤصة،هذهمتلإنثاءعلىحملهإسرأئلضحبعاضهاورياالتاريخيالطؤر

منيلالةإلاءفيدورالتاريخيةالقوأنينولهده.ونمفقرونأربحةمدة!استحدمها

داودطهرفقد.الترذديمضات!حمتقدا!دايةات!صلىأدعجصولا،السلالات

والىمعظمهاهلكشاولأسرةادحينفي،لثيئأضيئأعليهالاحماعربحشابأرئيسأ

صموئيلىانلنلا.داودحجمسيكونوالمالحياةقيدعلىرالواماأونيناأبناءها

.الانبياءتأييدس،ناتانبفضل،استفادالهحير!ي،شاولعنالامرآخرفيتخفى

الحكمإلىوخلفهداوددعوةاللهأئدالتربةالتققباتتلكحيمحلاللمى

ديتأ".لكويبنيالرت"يحطمك:الملكي



شؤ!طالاتآيخأ

الىبالاحرىيحردأساولدأودرثاءأدوهوش،عاديعيرلأمرالفرهذائقتح

.دكرهسبقالتيالقديمالتقميمنتيجةإلادلكوليى.الاولصموئيلسفر

صادرةروأيات،الاولصموئيلسفرالىالمدحللىقلاكما،أيفأهناينجد

.كيرةتاريحيةقيمةالفرمحملتولي،عيانشهودعن

علىالكلام!يلا،ذكرهوشأتي،داودهيالحفرهدأفىالرئيسيةالشخصية

أحصنتيكأ"،اللهقلب"بحسبتيكأالتقليدفيهرأى.ذاتهحدلىبل،غيره

أيصأفيهيرفبألىرضيالتقليدهذااعن.الزميةالباتفيالقهسيادةعلىالمحافظة

داودكان.بيتهعلىذئرتالتيالدساضتحطيمعلىقاددميخرضعيفأ،رجلأ

عهاتعصلمأصيلةبتقرىوتتحفى،المايساتاشهارمحسن،الظلخفيفةضخصية

تارةوكان،الموداتأروعاكتسابعلىوتادرأصداقاتهفيمخلصأوكاد،السياسة

بتناقفاته،ابثريالكائ!هذاوفي.الحساصيةرقيقفئانأوتارة،يملبلامحاربأ

سيرتدالذيفييقالالعدراءمريم!يهتمعيومفيأتي،الكبيرالوعداللهيربع

.داود"أبيهعرلقالإلىالرث"يرليه:منها

الفورعلىشاولموتبعدأ.

لاولإكرامأالتحيةيؤذيداودأ.

نضكت،الغمايقةضرلبينزتجغدإوذأنشاولقوتتعذاوكانأ

ينأقبنقديزلمجلإذا،الثايثالتومكانوتأ2.ضفلاجفي-ويهب
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إلىؤضلفتضا.ئرابزأييحهوعلىئمزقةدوتيائه،شاؤلجمندينالمغسكر

"؟أقتلتأين"ين:داؤدتهفقاذ3تهوشخذالأرفيعلىإزتمى،داؤد

الحتر؟"ما:داؤدتهفقال04إشرائيل"ئغسكرينيتفسي"تخوث:قال

كثيرونالشعبجمنوشقط،المتالجمنالمئمصب"إنقزتم:قال.أعيفني"

.أيضأ"ماتاقدآبئهويوناتانوشاؤل،وماتوا

بأناوأتز8.هذهيقصيذة-الرثا?آبتهويوناتانشاؤلداؤذ!وزثى

.المئحتقيهايفرفيالمكتوتة"القوسيلمقصيدةهي.تهوذايتنيئغفتم

الأثطال؟شقطتكيفت.زوابيكعلىتتيلتبهاءهـإشرائيل

ئتئنروالاأشقلونأشواقيوفيئخبروالاتجثفي.

الفئف.تناثوتبتهبئالقيسطييمينتناثتفزخيئلأ

خصيبةخقولولاتطزولاتذىعقئكمتكنلاالجفبوعجباليا21

الأئطال.تركىتقطغممناكلأن

الأئطال.وشحيمالقتلىبذيمبل22يذفنئمشغلمشاؤلئرلن

خائبأ.ترتذلمشاوذوشيفثالؤراءإلىترجغلميوناتانقوي

غزيزانتخبوبانويوناتانشاؤذ

تمبيرقا.لمتمايهماوفيخياتهمافي

الأسود.ينوأشذالجفبالبينأسزغ

شاؤلعلىإئكين،إشرائيلتناتيا24

تهاخ.ثياتكنتزيذالذقب!وبخييزيتةالمرجمزتكسوكنكان

المتال؟ؤشطفيالأبطاذشقطتكيفت25

زوابيك.علىقتيليوناتان
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يوناتانأيخماياعقيكضذريضاققد26

جذاعتيئغزيزآكنتلقد

الثساء.محبينأعختجمنديخئكوكان

؟الحزبآلاثوباذتالأئطالتقطتكيفت27

اثانيصموئلبفر

.تجرونفييهوذاعلىتل!ئمشحداود2.

ملكأسفرفض،لداودفخورأفكانيهوذاسبطأثا.بنيامينسبطمنشاوأ!كان

ينى.النومسحشاولبيت

ئذفيإخدىإلى"آآصغذ:فقالالزتسألداؤذأندلكتعذاوكان2

:قال؟"أصغدأين"إلى:داؤدفقاذ."إضغذ":الزثتهفقال؟"تهوذا

اليززعيلئةأحينوغتمآمزأتيهيهفتامعفناكإلىداؤذفضجذ02خئرون"،إلى

كل،مغهالذينالزجالداؤذوأصغذ03الكرضيثينابالآمزأةص،وأبيجائيل

فنايكوقشحواتهوذايىجاذوأتى04خثرونفذلبفيقاموافة،يتييهواجد

تهوذا.بيطعلىتيكأداؤذ

كفهاللةشعبقيكداود2.

جرونفىواسرائليهوذاعلىملكأئم!تحداودا.

ملكأؤيمغئختارداود،الئمالأصباطشيرخمعخاصةمفاوضاتأعقابفر!

وإسرائل.يهوذاعلىملكأفيصبح،افانيةللصرة

قائلين:وتكئموا،خئرونفيداؤذإلىإشرائيلأسباطتجميغأوأقتل5

قبلفماأميتيكأعقينا4ثاؤكانح!ن2.ولحفلثغظالكتحنفزذا9

تزعىأنت:الزثلكقالوقد،إشرائيلوئديخلئخيرفيأنتكأ
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شيونجتجميغوأقتل3.لإشرائيل"قائدأتكونوأنت،إشرائيلشفبي

خثرونديغهدأمغهمداؤذالمقلثفقطغ.خثرونفيالمتلثإلىإثرائيل

.إضرائيل)1(علىميكأداؤذومشحوا،الزثأماتم

تقك05شتةأرتعينوققك،ضقكتوتمشتةتلاثينآبنداؤذنو

تلاثأأوزشليغفيوضقك،أشفرويمئةصلينينشبغتهوداعلىخثرونفي

.وتهوذاإشرائيلكلعلىتمتةوتلاثين

أورشيمعلىالاشيلاء20

إلىويحتاح،البعيدالجوبفيلالها،لهعاحمةحرودتقىأنبداوديليقلا

يهوداحدودعلى،ايبرص!تمدية،أورشليمعلىاحتيارهفوقع.لهاماضيلامدينة

وبنيامير.

تلكشكافيالتبوجمميينعلى،أوزشليمعلىوليجائهالمقكوزخفت6

الغميانفخصى،هفناإلىتدخللا"إثك:وقالواداؤذ!وا.الأرض

أخذداودليهن07هفنا(إلىداودتدخللا:)أي،تضذوتك"والغرفئ

"كل:التومذلكفيداؤذوقال08داؤد)2(قديتةروهو،جمفيونجصن

الذينوالغضيالبالغرحأولئكإلى)3(القناةجمنقلتبئغ،التبويميئتضيرلثقن

ولاأغمىالتيتتدخل"لا:تقولونفيذلكداؤد".تفمنئبجضون

وحدنهما.بصسوشحصه،والحو!الشمالعلىدأودملك)1(

الحولي.قمهدىالترقياضلاهوداودفيهأقامالديوالتل.تلأنأورشليممي)2(

مرالىالانحدارصالمحاضريمكىكادالديالحمقهيالمدكورةالقاةألىالظ!تأعلص)3(

هدهحفقالديهوويوآ!.المديةإلىبمدور،محرأهصعدواإذا،وكالرأ.حيحود

.الأثرة
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ينخوتهداؤذوتنى،داؤدقديتةصوشقاهالجصنفيداؤذوأقاتم09أغزج"

مغه.ا(غؤاتإلةوالزت،تتعاطمتزاذلاداؤذأوكان..فدايخلأجمئؤ

أورلثيمإلىالعهدتابوتنقل3.

ا!هد،اتابوتإليهانقلأدبعد،أورشيممنحعلحير،عبقرفيلعملداودقايم

علىساعدهوحدةمدأالحملهذافيلوجد.واحدآن!يوسياسةدييةعاصمة

القريب.الماضيفييتحاربونكانوأالذي!الاسأولئكجميعخلط

أئفا.تلاثينوكانوا،إشرائيلفيالمئتخبينكلوتجقغداؤذاوعاذ6

تهوذا)4(،تعقةصجمنمغهالذياحثمعبايكلؤمضىداؤذوتقفن2

الفؤات،زبآسغ،أقيسمئذعىالذيالثيماتابوتفناكيرييصجدوا

وخملوه،تجديدةغخقةهعلىالئيماتابوتفخغلوا03الكروبينعلىالجاليم

أبيناداب،آثناوأخيو،لمحزاوكان،الأكمةفيالديأبينادالتتيتين

وكان05الثابوتأماتمتسيزأخيووكان،اللهتابوتمع4الغخلةصتقودالب

الئزليينآلةيكلالزلثأماتمتلغبون)5(إشرائيلتيبوكلداوذ

تيذيىإلىؤضلوافقفا06والضنوجوالجئوفيوالذفوفيوالعيدالبباليهئارات

قدكانتالتيرانلأن،فأمشكهالفيماتابوتإلىتذهغزاتذ،تكون

قفؤيه،يشتبفناكاللةوضزبئ،غزاعلىالزصثغضطفآشتذ.تغثزت

،لمحزاعلىالزثهجويممنداؤذفغمصت.)6(اللهتابوتجمنذفناكفمات

القديم.يعاريمقريةاصم)،(

ديي.رقص)5(

جمق،لاالعهدتالوتاد.الدىهدانيلهايمةلالالة،للصقذسحدأماذيمعى)6(

ميه.انيالإلهيةالقوةستلفائيأ!ح!!رذئطلتىتدبسآرتكىتهفت!
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.التومهذاإلىغزافرآصنالمكانذلكذجميئويذلك

تابوثيننرذ"كيص:وقالالتويمذلكفيالزبجمنداؤذوخافت

قديتةإلىالزببتابوتإتيهئمالأنداؤذتشأهوتم01؟"جمئديالزب

فيالزبتابوثفتميئ011الجتيئأدوتمعوبيذتيطإلىداؤذفأخذه.داؤد

تيته.وكلأدوتمعوبيذالزبفبازكأشفر،ئلائةصالجتيأدوتمعوبيذتيت

تهماوكلأدوتمعوبيذبازكقدالزلثإنتهوقيلداو،المقلثافأخيز

تيتينبقزحالئيماتابوتوأصغذداؤذ)7(فمضى.اللهتابوتيت!تب

يي!ثالزبتابوتحايلوخطاأوتأ3.داودتديتة-إلىأدوتمعوبيذ

علىوتدوزترفمقداؤذاوكان4.ئشمنآوجمخلأثورأذتغ،خطوات

كئان)8(.جمنيأفودضتمنطقآداؤذوكان،الزثأماتمفؤتهبكلتفيط

.البوقوضوتيالفتافيالزبتابوتإشرائيلتيتوكلداؤذوأصغذ

ينشاؤلآبتة"ميكالأطفت،داؤدتديتةصاكلثتابوثذخلوتمأ

قلبها.فيفآزذزته،الزفيأماتموترفمنتطمزداؤذالمتكورأت،الئا!ذة

تضتهاالحيقة-التيؤشطفي،قكانيفيوأقامو،الزبتابوتاوأدخلوا

آنتهىاوتأ08شلايئةوذبايغالزثأماتمئحزقابداؤذوأصغذ،داؤدته

ثزبآسيمالشدبئبازك،اللايئةوالذبائحالمحزقاتإضعابينداؤذ

ليجالأ،إشرائيللمجفهوليكلعلى،الشدبكلعلىاوؤزغ09الفؤات

عوليدسنالهاالتيالبركةدادالآدأئا.داودقلصلحيمحامةؤلدقدغزامرتكاد)7(

القديم.مروعهتحميئعلىتحثهالر!

.وياركفيدلح،ككاهنقىيبأوجضزل!.كهوتاتولأداودارتدى)8(
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وآنضزت،زبيبوفزصنتقحصوكعكةخئززغيفتواجدلكل،ويساغ

تييه.إلىواجدكل7الشصث

ليقاءشاؤذآبتة!ميكاذزوتجئهفخزتجت،تيتهيئبايىكداؤذوزتجغ02

غيوفيفيالتوتمتغزىخيأ،التوتمإشرائيلتيكأمخذ"ما:وقاتت،داؤد

:ييكالداؤذفقاذ21!"فيهمخيزلاالذينأخذتتعزىكما،غبيدهإماء

)9(،تييهكلوعلىأبيلثعلىآختازنيالذيالزثأماتمذلككان"إئما

.الزثأماتمتجبثبذلك.إشرائيلعلىالزلثشع!علىزئيسآيئقيقني

آتمخذوليهثني.تفسيغيتيفيذنيئأوأكونذلكدونأتصاغزولقد22

ؤتدأآبتة"شاؤذميكالةتيذولم023ذكريها"ائتيالإماءتلكغيول!في

)01(.ماتتيوتمإلى

الكبرىناتاننبوءة،.

مى،فوعده،يأتلماسقتاأررأىناتانلكن.للربهيكلأيبنيأنداودممئى

للابد.تبقىبسلالة،اللهتجل

تجميعينالجهاتكلمنالزثوأراحهتييهفيالمقذشكناوتمآ7

أرفي،ينتيبفيسايهنإئي!"أنطئر:الئيئييناتانالمق!قال2،أغدائه

"إثفيى:للميكناتانفقاذ3.الخيضة"دايخلفيسايهنالزبوتابوت

تلكفيالزثكلائمفكان04تغلث"الزلتلأن،قلبكفيماكلفآصتغ

عيمأ.الداءكالىكصا،لادعأالجوابأتى)9(

الروتجير.الفصالليفىيدالمئهدهدا1()0
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الزث،تقوذهكذا:داؤديغئديفقل5"إذقث:قائلأناتانإلىالفيقة-

تنيأصغدثتوتمئذتيتأأسكنلمإتي6؟يئمكنايتيتأليتئنيآآنت

ضسيهن.وفيخيضةفيأسيزئخأبل،التومهذاإلىجمصزينإشرائيل

فحشا؟أخدبكيقة.معإشرائيلتنيتجميعمعقسيريفي!أفقل7

جمنتثتأفيتئنوالمياذا:قائلأشغبيإشرائيلتزعىأنآقرئهثمنإشرائيل

إتي:الفؤاتزب4تقوهكذا:داؤديغئديالآنفف!ب8الأزز؟)11(

إضرائبل.ضغبيعلىزئيسأيتكون،الغتمؤراء-جمنالمزعىينأخذئك

وسأقيغ،أماجمكجمنأعدائكتجمغوقزضق،يرتخيئمامعكوكنط

مكانأوأجغل01،الأزضفيالذينالغطماء-كةشماء-غطمأآسمألك

ولا،تعذينتضطيرفيولاتكانيفيفتستقزوأغيرشه،إشرائيليضغبي

علىفضاةأقمثتوتمين11،قبلينكانكمائدلوتهالإثيمتنوتعو،

أثهالبزبأختزكوقد.أغدائكتجميعينوسأريخك.إشرائيلشغبي

قنأقيئم،آبائكمعوآضطخعتآثائكتمتواذا012تيتأ)12(تكسئقيئم

فهو13ئلكه)13(0)وأتبث،ضليكينتخزبخالذيتسيكينتخففك

وهوأبأتهأكونأناا".يلأتدمليههغريقأتئأوأنا،لإشمي(تيتأتثني

التشر.تنيويضزباتالئايربقضيبأؤدئهأثتم!اذاآبنأ.قيتكون

ينأبغدئهالذيشاؤلعنتزعئهاكما،عنهئنزغفلازحضتيأوأفا5

ؤجهكأماتميلأتل!ثايتيروضلككتيئكتكونبل16.ؤجهكأمايم

البرية.فيالترحالحياةيفقا!لاتانلأدشعر)11(

لداود.،صلالةأيالياأا،اللهسيقيمالمزدوجليت"1معىفيجناس)12(

لاحق.وقتليأضيفت،سليصادتستهد!اتر،الآيةهدهأنيبو)13(
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كفهالكلايميهذاداؤذناتاذفكئتم017يلأتد")14(رايمخأتكونوغرشك

كفها.الزؤياوهذه

الشمذأ!لها،أنا"تن:وقالالزبأماتموتجقسنداؤدالمقلثفذخل1

أئهاغيتيذ،فيهذااوقل9؟ههناإلىبيتقغتخثىتيتيوما،الزث

التعيد.الم!تقتلأمرفيغبدذتيتإلىأيضأفتكقمت،الزثالثتيذ

وأنت،يكقفكداودتعودفماذا002الزثالشياأئها،شثة!الإئسانيلك

وبخشبكيضتذأجلفمن21؟الز!ثالحيهذأئها،غبذككزفتقد

غطمت،قديذلك22.غبذكيتعيتمكفهالغظيغالغقلهذاغملتقليك

شمغناهماكلفي،جمحواكإلةولالكتثيللالأثه،الزثالثذ41يها

الئهسازأخرىأئةلىالأرفيأفى؟إشرائيلشعبكجمثلأئةوآئةلم023بآذاينا

الغظيتمالغ!لذلكتكموتعقلآسمأتهاوتجغلشعبألتفمي!هيتفتلإتها

منيتفعيمكآفتذيتهالذيشعبذبشت!الزهيتةصالأعماقهذهولأرصك

لكضمعبأإشرائيلضعتكيتفيكوتثث24آيقتها؟وينالأتيمينيضز

أقئم،الإلهالزثأيهاوالآن25.إلهأتهصرت،زتيا،وأنت،يلأتد

قلت،كماوآفغل،تييهوعنغبدذصبهتكفمتالذيالكلاتميلأتد

فتكون،إشرائيلعلىإله"الفؤابزت:وئقاليلأتدآسمكيتعطتم26

إلة،الفؤاتزلثيا،أنتفيثك27،أماتكثايتأداؤدغبدك!ط

قلثتشخغيذلك.تيتألكأئني:قائلأغبلإذإلىأوضيت،إشرائيل

هوأنت،الزثالش!دأتها،والآن028الضلاةهذهإتيذلئققيغبدك

اللالة.خلودهولالوعدالمراد1()4
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تغطصفالآن92.الحيربهذاغبذكؤغدتوقد،خقوكلاضك،الله

،الزثالشياأ!لها،لاتك،يلأتد)15(أماتكييكونغبدكتبتوبايىك

.يلأتد"كبلإكتيثئبازذتزكيكوين،تكئمت

داودخطة.ه

.غرائزهإرضاءمنيمكهماالمليهةسلطتهلييجدوكالى،إنالأداودزالما

خطئتهعلىداوديوئخناتانفجاء.قلهوالىجئهفؤادأحدامرأةتملكالىفانساق

.الغمرانونالداودندم.المزدوجة

،الحزبإلىالمفوفيخرو!ؤقطفيالشتة)16(تدازكانوتمآ111

غفرلىتنيفأهقكرا،إشرائيلوكلمغهوضئاطهيوآلمحتداودأرشل

أوزشليم.فيفتقيئداؤذوأئا.زئةوحاضروا

تيتشطحعلىوتم!ئمىشرييرهعنقاتمداؤذأنالمتحاءجمنذوكان2

جذا.تجميلةلمالمرأةوكاتت،تستجئمآمزأةالئتطحعنفزأى،المقك

آمزأة،أليعاتمينثتثشاتغ"!!ها:تهففيل،اتمرأةعننوشآلداؤذفأرشل3

فضاتجغها.إتيهفاقيت،وأخذهازشلأداؤذفأرشل04الجتيئ"أويىئا

المرأةوخققط05تييهاإلىوزتجغت،تجاشتهاينتطهزتقدوكانت

.حاجمل""إتني:وقاتتداوذوأختزتفأرشقت

فأرضل.الحئيئ"أويىئاإتيئ"أرييمل:قائلأيوآلتإلىداؤذفأرشل6

يوآتشلاقة-عنداؤذفأضتختزه،أويىئافحاغه07داؤدإلىأويىتايوآبق

وآيخلت!تكإلى"إننرذ:ثالأوليداؤذقاذئئم08الحزبوعنيوالئئعب

اللالة.خلردعلىداودلذد،اليحسالقممهذافي)15(

الرليس.الاعدالعد)16(
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جمندينقدثة!ؤراغهوخمقت،المقكتيتجمنثاأوليفخزبخ.يىجقيك"

،شيهدهخذمتجميعمعالمتلثتيتبالبعلىآضطخغأويىئا!ليهن.المقك

)17(.تييهإلىتننرفيولم

"أما:لأويىثاداؤذفقال.تيتهإلىتننرللمأويىتاأنداؤذوأخيز.

يداؤد:أ:يىئا"فقاذ؟"تييكإلىتننرذلمبالكفماالشقر؟ينجئت

شيديويوآقي،الأكواخفيضقيمونوتهوذاوإشرائيلالتابوتأإن

وآكلتيتيأدخلوأنا،المحقولؤجهعلىضغسيهرونشيديوضئاط

أكللاإتي،تف!يمكوخياة-وخياتك،لا؟آمزأبيوأصاجغوأشزلب

ئاوليأفتقيئ."ئكصيرأأوغد،تملتوامكطأ":ثاويىلأؤذادذفقاا02إ(اهذ

وشيرقي،تذيهتينفأكل،داؤدذعاهالغدأوفي03التومذلكأوزشليتمفي

لمتييههـإلى،شيدهخذيممعشرييرهفيفآضطخغضساخوخزبخ.وأسكزه

تننرذ.

أويىئا.يتدوأرشقهيهتابأيوآلتإلىداوذكتت،الضباحكانافقضا4

شديدأ،المتاذتكونخيثئاأولي"ضعوا:تائلأاليهتاب!فياوكتت5

يوآلتجصايىفيافكان106(ؤيموت)فئضزلت،ؤرائهينوآنضيرفوا

التأس.ليجاذفيهأنغيئالديالمكالبفيأويىتاتجغلأئهيلضديتة-

،داؤدليجاليالشحعطينفشقط،يوآبوحازبواالذيتة-يىجالفخزبخ

أيضأ.الجئئأويىئاومات

.جرىماعلىأطلعقدأورتاولعل.الحر!ديواجأالحيعيالامساككاد)17(

المطقي.الحلالحريمةكات)18(
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!اوأتز.الحزبأمرينكانمايكلداؤذوأختزيوآلثافأرشل

ماكلعنالمقلثمعكلامذمنآنتقيت"إذا:تهوقاذالزسوذيوآلث

ينذتوئملتم:لكوقاذالمتكغضبثازفإذا02،الحزبأمرينكان

قتلتن21الشور؟قوقيمنتزمونأئهمتعقمونأمايتحايىبوا؟المذيتة-

فماتالشويىقوقييننبقطغةءزخىزضتهآمزأةآنأليسن؟تزئغلبنأبيضيك

قدأيضأالجثيئئاأوليغبذكإن:ففل؟الشورمنذتوئمفيماذا؟تاباصفي

مات2(2.

.يوآبفيهأرشقهمابكلداؤذوأختزوؤض!الزسولفقضى

،الحفولإلىإتيناوخزجواالقوأعقيناقوقي"قد:يداؤدالزسولوقال3

الئتور،قوقيينالزماة"يىجالكفزمى024البابتدخلإلىفذخرناهم

داؤذفقاذ052"الجئتيأويىثاغبذذأيضأومات،المقكيىجاليبعفنفمات

يأكلالثتيفتلأن،غيتيكفيذلكتشؤلا:ييوآبتقوذ"كذا:يلزسول

.شبغه"وأنت،وذكلزهاالمذيتةصعلىقتالكشذذ.وذاكهذا

علىفناخت،ماتقدزوتجهائاأوليأنأوليتاآمزأةلموشمغب

فكاتت.تيتهإلىوضحضهاداؤذأرشل،قناخيهاأثائمتمتوتأ027زوجها

الزث.غيتيفيداؤذضتغهماوساغ.آبنأتهوؤتذتتهزوتجة

:له)91(وقاذفأتاه،داؤدإلىناتانالزبافأرشل21

ققيروالآخزغيىأخذهماالمذنإخدىفيزلمجلالب"كان

حذا.كثيرةوتقرغتئميلغيثيوكان2

تل.هدا)91(
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ورئاهاآشتراهاقدضغيرةؤحيذةتعخةغيزتهتكنلموالققيز

تنيه.ومعمغهوكبزت

جمنذهوكاتت.جضيهفيوترفذكأييمهمنوتحنمزفيئققيهينتأكل

كآبتته.

لئق!ئوتقيرهغتمهينيأخذأنفقن،ضيفثالغييبالزلمجلفتزل

يه.الثافيليللمسا!ر

.يه"الثافيليللزلمجلوقئأهاالققيرالزخلتعخةصفأخذ

الزخلإن!الزث"خى:يناتانوقاذالزخلعلىداؤذغقسثفآشتذ

قغلأثهتجزاخأرتعأالتعخةصجمؤصنتزذ06الموتتستوجأهذاضتغالذي

قاذهكذا.الزخلهو"أنت:يداؤدناتانفقاذ07ئشعق"ولمالأمزهذا

تدينوأنقذئذ،إشرائيلعلىضيكأضشحئذإلي:إشرائيلإلهالرث

جضيك،إلىأستمئفنشتدكويساغ،شمدذتيتوأعطئك8،شاؤل

كذاأزيذكفإني،قليلأدلككانوءإن.وتهوذاإشرأئيلتيتوأعطتك

ئاأوليضزبتقد؟غيتيهفيالحتزفآرتكبتالزتآزذزيت!قيماذا.وكذا

.غفونتمييشيفبقتلت!إتاه،لكآمزأةآمزأتهوأخذتبالشيفبالجثئ

آمزأةوأخذتآزذزيتنيلأئك،يلأتدتيتكالئتيفثئفاليقفلااوالآن

لك.آمزأةيتكونالجئئيئاأولي

يساغكوسآخذ،تيتكجمنالثئزغليكدثيرإتي:الزثقالأهكذا01

أنت012الثثضسهذهأماتميساخكفئضاجغ،قرييكإلىوأسيمفنأماقك

.1(ال!ثضسوأماتمإشرائيلكلأماتمالأمزهذاأفغلوأنا،يزاذا!تغت

"إن:يداودناتانفقاذ.الزث"إلىخطئتط"قد:يناتاندارذافقاذ3
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يهذاإثكإذ،!وليهن04تموتفلا،عنلثخطيئتكتقلقدأيضأالزث

.توتأ"تموثلكيوتذالذيفاقيبن،)02(شديدةإهاتةالزلثأقنتالأمرا

تييه.إلىناتانوآنقزمت!

.قيضحئىيداؤذأويىئاآمزأةرؤتذتهالذيالؤتذالزتوضزلت

وباتتيتهوذخلداؤ؟وصاتم،الؤتدأجلجمنالئيماإلىداؤذأفتضزخ6

فألىالأرفيعننيئقيموهتييهشيوخإتيهافقاتم07الأرضعلىئضطجعأ

فخات.الفحييئمات،الشايعالتوئمكانفقثا018طعامأمغهمتأكلولم

كان"ح!ن:أنفيمهمفيقالوالأئهم،تمويهئخيروهأنداؤذحاشتةلم

مات:تهتقوذفكيفتيكلاينا،تسمغفلائكلفكئاختا،الضيى

نأداؤذفقطن،يتهاتسونحاييئتهداؤذورأىا!.شزا"فتصنغ،الضييئ

"قد:فقالوا.القييئ"مات"هل:لجاييمتتهداؤذفقاذ.ماتقدالضيئ

.مات"

تيتوذخل،تيابئوغثزوتطختوآغتشلالأرضيعننداؤذفتقفن02

فقاذ021فأكلطعامأتهفؤضعوا،وطقبتييهإليوزتجغ.فشخدالزب

خئا،اضبياكا!تآ،فإئكضتعتالذيالأمزهذا"ما:حاليمتئهله

كان"تأ:فقال022طعامأ"وأكلتفصت،ماتفتضا.وتكيتضمط

قد؟يعقمقن:تفسيفيفلثلأني،وتكيثضمثختا،القحيى

؟أصومفيماذا،ماتوقدالآنوأقا023الفبيئوتخياالزبقىخمني

.إتيئ")21(ترجعلاوهوإتيهأصيرأنا؟تعدأرذهأنأفأستطيع

له.اللهيخغفرلذلبه،يعنر!لكهأكبر.سؤوليهملك،هوداودلأد)02(

الحفوتجة.ألاعتاراتسخالةوتقواهرشد،كتهالرحلهدا)21(
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سيمانمولد.أ

منكمبعدولكى،يحلفهالذيهومليمالىداود،أنجاءجميعلينس

!الدساش

آبنأفؤتذت،وضاتجغهاعتيهاوذخلآمزأتهتئشاتغداؤذوغزى"2

وشضاهالثييناتانيسالبعلىفأرشل25،الزثوأخئه.شقيمانفذغته

الزب)22(لأجلتديديا

عفونمقل2.

أحتهتاماراغتص!لكه.البكرابنه،أنونلصيبمنعادةداودخلافةكانت

.مأساةأولفكانت،أقهمنالتي

أبشالومدسيسة3.

وحصل،ألالومابهالملكيستدعيألىعلى،داودحيققائد،يوآبحصل

يموتأنإلىيصبرا3ولكه،العهدوليئأبشالومفأصح.لهيغمرأنعلىسنتينبعد

عل!.تمزد،أبوه

داودهرب،.

الىالحيقمنكبيرقمبقي.أورشليمفغادربارعةخطةاصتعملدأودلكن

فقد،أبئالومأئا.توبيخأوأوسعوهبهامراليالمحنةاستغقواالناسبمصلكن،جانبه

وتمكى،الاردننهرعبورمىداودفتمكن،بالانتظارصائبةكيرمررةعليهأشير

يوآ!ليدهروئتلألالومأنصارفزمانالنتيجةوكانت.جثهتظيمصروآب

داود.بهأمرلماخلافأ،نفسه

اديالآحرعكىعلى،يعبقرتركهاللهأحئهإ.اللهمن،محبر!الاصم:هدا)22(يم

أماته.
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داودعودة.ه

أترااهلكشمواوالدي!.أورضليهإلىعادأدلثوما،ألمهصداودتمالك

هدوءها.المملكةوأستعادت.موفتألهمفغمرمشغفري!،

عونلطاوالإحصاءا:ملحق.4

هوهاالمدكورالحدث:هاثانحدثالى،صموئيلضمزيآحرفي،أضيف

الإحصاءهذاأدإلأ.الإداريةالاحوالفيالدقةسلمزيدداودلهأمرالديالإحصاء

مالطاعولى.ضطققتصزهـتيكعلىويدللالتهئقةقفةعنتثمكادلاله:حطئةغذ

إيمانأعمقماأخرىمرةهنانلاحظ.عقوبةوعذبهرلطالإحصاءبحدحاءالدي

داؤذعقيهمفخزضن،إشرائيلعلىفآحتذتمالزثغضثاوعاذ42

قائد،ييوآقيالمقكفقاذ2،ويهوذا")23(إشرائيلفأحصيى"إذقط:قائلأ

يئزإلىدانين،إشرائيلأشباطتجميعفي"طفث:مغهالذي،الجيثن

يوآدثفقاذ03")24(الشغبغذذأعقغيكي،الثئغتوأخصوا،شئع

المقلثتمئديوغينا،صغفمئةصأضثاتهالئمعتإلهكالزث"يتنرب:للقيك

كلاتم"ليهنالأفر؟")25(يهذائريذفماذاالمقذشيهديوأثا.ناظزتان

يرالجيشيىوفؤا؟يوآلثفخزبخ.الجئشفؤاذوعلىيوآلتعلىتغفتالمقلث

إشرائيل.شغبيمحصواالمقلثجمند

ألهمالىتعودهدهالتحيرطريقةلكى.اللهلامرسقدأبل،مؤولأهاداوديدولا)23(

الله.الىضيءكليسرركالرا

دقعأ.وعكرلأإدارلأإطارأيصعألىداودلرلد)24(

لهه.الاساطبحريةمقلالها،المكرةهذهالسكريودوالرؤساءيوآ!عارص)25(

إسرائيل.أ!ساطقلسصتساولا،تمزدتياميحثور
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أشفبرتسغةصتعذأزشليتمإلىزخعوا،كثهاالأرضيىتلكفيطافواوتآ

فكان،المقكإلىالسثغبإخصاءأزقاتميوآبطفزقغ9.تومأوجمشرين

وضخموغ،شيفئستلضحاليبزخلألفبجمئةصتماييئإشرائيلتجموغ

.زخل)26(ألفبجمئة-خصنتهوذايىجالي

"قد:يلزثداؤذوقاذ،التث!غبإخصاءصتعدينداؤذقلثفخقق.

غبدك،إثتمآغمززبياوالآن،ضتعتفيما)27(كبيرةخطئةخطث

كان،الضباحفيداؤذتقفنفتضا011تضزفث"غطمةيخماقةلاقيلي

هكذا:يداؤدففل"إمضيىأ2قائلأداوذ،رائي،الئييئجابإلىالزبكلائم

فأننرتها،جمنهاواجدةلتفميكفآختز،ثلاثأغليذضقعاليإئي:الزث4تقو

لينيشبغعقيك"أتأتي:تهوقاذوأختزهداؤذإلىجادفأتى13بلث"

مأ،إثيرذفيوههاأشفرتلاتةصأغدائكأماتمتهزصثأم،أرصكفيتجاعة

يهأجيثفيماوآنالزالآنفقكر؟أرصلثفيطاعودبتلاتة!أثايمتكون

كثيرأ،الأمزييئضاق))قد:لجادداؤذافقال4".الكلاميننريلي

.الثاس")28(تدفيأقغولا،كثيرةتراجقهلأن،الزبتدفيفلتقغ

فمات،الميعادإلىالفباحينإثرائيلفيالطاعونالزثفتغت5

الملاذ)!2(!وتتط06زلمجلألصشثعونشثغبئزإلىدانينال!ئعبين

المهيلثيلقلافيوقاذالحئزعلىالزتفتدتم.يئذئزهاأوزشليتمعلىتذة

ليها.صاتغأرقام)26(

ألاحتاري،لالخيدشعهيحتصرالماألهمع،لهثقةقتةل!!اللهالىخطئ)27(

شحسه.أعصاء،ثاءكما،يقتاأويكرأدقادرلاله،لحلالهومق

؟شاولأمامديهايص!كالىاليالايامإلىإثارةدلكفيهل)28(

ا!اضرة(.امصرضربة)راحعالد""الملاكهوالإا!يالعقا!مقد)92(
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أزوناتيذيىجمنذالزبتلاكوكان.تذك"الآنفكص!"كفى:الثئغص

:يلزثفقالالثتذبئتضيربطكانالذيالملاكداؤذاورأى07التبوييئ

فصاذا،الخرافأولئكوأئاالمئوء،قغلثالذيوأناخطئثاتدي"أنا

أبي")03(.تيطوعلىتذكعقيئفلتكنقغلوا؟

تذتحأفأقثم"إصغذ:تهوقاذداؤذإلىالتويمذلكفيجادافأتى

آمربخشبجادقالكماداو؟افقجذ09التبوييئ"أزوناتيذيىفييلزب

وشخذأزونافخزبخ،إليهآتينوليجاتهالمتكفزأىأزوناوتطز002الزث

إلىالمتأشئدقيجاغ"ياذا:أزوناوقاذ!2.الأرضإلىيزجههيلقيلث

،يلزثقذتحأفيهأبييئيكي،التيذريمك"لأشتيرقي:داؤدفقاذ؟"كبده

المقكشئدقي"ييأخذ:يداؤدأزونافقال022"الشغبعنيالضرتةكلفتكص

التقروأذواتوالثوايىج،يلالحزقةالتقرهؤذا:غيتيهفيتحشنماويضجذ

وأضافت.للقيك"أزونائقدئه،الميكأ+تها،كئهوهذا23.خطبأتكون

.عنك"تزضىإلهك"الزث:يلقيكفقاذأزونا

أصجذفقسث.بثمنينكأشتريبل،"كلأ:لأزوناالخطفقاذ34

يخفسينوالتقزالتيذزداو،فآضترى.ضخايتة"دحزقابإلهيللز!

ضحزقابوأصغذ،للزثتذتحآداؤذفناكوتى025المفسةينيثقالأ

الضرتة"صوكفب،الأرضتلكعلىالزثفغطص.شلايئةوذبائغ

إشرائيل.

)العائيةالحماعةالمكامأةإلىتل!يحألي"إلتمي.لضههريماقبلألىداودرصي03()

.ها(



اننيصموئيلليفر357

جبابنيقراءة

داودسلالةأنعنمفلأ.المملكةدكرةلحوأنظارلايوخهانصموئ!ضمزيان

شاسيةبمؤسسةقىودأربعةمدةالوعدهداسيرتبط،المثيحيالوعدعلىئؤتمن

تحقيقوهي،ئرىإعلانالإنجيلوسيكون.ملكي:خكممملكةهي،عرضية

مفهومهوالعصريالإنساننظرفيالياسيالمملكةمفهرمأدوالحال.اللةملكوت

.يزولأناوهك

يتخ؟القهملكوتأليومإلىنسضيهنزالوماداودمملكةفيمقوا،صلةنقيمكيص

التيالارضأنفكما.نبويطابعمنالقدمالعهدتارجبفيماعلىبالتشديدذلك

ريتما،وزصيا()حزقيالالمقذسةالارضاصبحتيوعوفتحهاالآباءبهاؤعد

لاحقوقتديصارتدأودعاصمةأنوكما،ال!حماويالمسيحيينميراتنصبح

المديةهيأورشليمانالمسيحيةالليترجيةفيوردالديالبومإلى،المقذلمة""المدينه

المملكةفكرةسئمكدلك،الألهيالإزيللحتهاحئةححارةمنالمؤتفةالحاوية

الطبيعةتضئمحيث،كلهالعالمإلىسيمتذالقهئلكبألىفيعتقدون،روحيبطابع

ءبوقى69-8!(.)المزاصيراللهالىالتصجيدليرفعاالإلسادصوتإلىصوتها

نفسعلىالكلامأدارصواء،الساميةالحفيقةتلكتشفعنأمثالهفيسيعثر،المسيح

السماء.أوالارضكنيسةجماعةعلىأم،المؤمن



اليلوكليلفؤبال!مصخلى

وهذه.واجدأسفرأ،صموئيليفزيضأن،الاصلفييؤئفانالملوكضفراكاد

أخزيا.شفكروايةتقطعئعرةم!ألاولالملوكسمرنهايةليماتفرالممئزةالمفة

)فالترحمةصمرئيللميسفزيالمنطقيالتالعالملوكسفراكالى،ذلكالىودالإضافة

يمترماوهدا،رالرالع(والثالثوالانيالاولالملركأسفار:تسفيهاالائعةالايةا

.الاولالملوكسمرمطلعالىداودئفكلهايةتفل

كما،خاصأوجهأالسفزينمنكلعلىئضفيرثيسيةشخصياتهناكليس

ال!مزيرئلحقواأنفحئملواولدلك،وداود()صموئلصموئيليمفزيفيهوالامر

لالآخر.الواحد

داودبموتتدئالسمزينهدي!فيعليهاالكلاميدوراقيالزمنيةالحقمةأن

75!-581(.)حوالىباللألىالاخيربالحلاءوتنتهى

يدكرونوهم،الرسصيةوالحولاتالمحفوظاتم!مقتطفاتالكئا!يستخدم

علىالعويلخوهـمنفلا.الشجيالطالعداتالرواياتمىئكترونلا.مصادرهم

أقرالهم.

منكلالىينظر!المحرر.دينىتعليمنحوموخهالتاريحهذاادتث!نلاولكن

رفضهافإد.ألاوتانعبادةسموقفهالىبالن!بةبل،سياستهالىبالنسبةلا،الملوك

عليهالهاللىإلأ،صالحأملكأكالى،وحدهأورشليمهيكلفيالر!عادةوشخع

حرابأي،العقابلهنزلأيأ،يكىلمالاسرائيليالثسمصولان.بالترليح

وبابل.أشورإلىوالجلاءالمملكتين

بعضنشاطعن-دوراتأو-حزئيةرواياتال!فزينهذي!فيسجدوأحيرأ

دارميا.وأشمياوميخاوأليتاعايلتا:الالاء



لأؤلماسيؤاله!لثا

سيمانخلافةأ

ناتاندسائسا.

مىتميلية،تئتابعا!سابقةاالمحطةمعفالتكر،،صليماذيؤتداليلاتادكاد

العحوز.الملكفيتؤترأنشأنها

آبنأدويئاأنشمعت"أما:قائلأشقيمانأتمتتشاتغناتان"فكفغأ

ألث!زتعاتيافالآن2داؤد؟ضثذنابذلكتعقئموتم،ضقكقدخبيت

وادخليإذقبي13:آبيلثشقيمانوتفنتفشلثيهائتب!تضشوزةعليلب

خقفتقد،المقكشيدقييا،أنتأثذأليمن:تهوقوليداوذالمقلثعلى

علىتجيمنوهوتغديجمنيمي!هوآبتلبشقيمانإنقائلأ:لأقتك

معالكلايمفيفناذأنطتكونينوتيتما1ث؟أدويثاضقذفيماذا،غزشي

.كلاتلث"وأؤئذإثيرفيفيألاآتي،المقك

،جذاشاخقدالمتلث)وكانالمحذعفيالميلثعلىتئشاتغفذخقت!

ساجذةتئشاتغأفآنختت6المقك(0تخدئمال!ئم!يمئة!أبيشابخوكاتت

إثك،شيدي"يا:تهفقالت17؟"شآنلب"ما:المقكتهافقاذلمجك
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يميكهوآبتلثسقيمانإن:قائلألأتتكإلهكبالزبخقفتقدكنت

ضقك،قدآدويتافؤذاوالآن18.غزشيعلىتجيحنوهوتغديين

والغجوليالتقرينكثيرأذتغاوقد!.تعقملم،المقكشيدقييا،وأنت

قايذويوآصتالكاهنوأبياتازالمتلثتنيتجميغوذعا.والغتمالمئتحتةص

فإن،المقكشيدقييا،والآن002تذغهفقمغبذكشقيمانوأئا.الجي

لشبهدقيغرثنعلىتجينتنئعيمهمحئى،تحؤككئهإشرائيلغيون

أناأني،آبائهمعالمقذشيدقيآضخغإذا،فتكون021تغد،)1(منالمقلث

.ئذيبين((تكونشقيمانوآئني

المقكفأختروا023الثيبئناتانؤضلإذ،المتكمعتتكفئمهيوفيما2

للقيلثوشخذخضزة-المتلثإلىفذخل.الئييئ"ناتانلافزذا:تهوقالوا

نإ:قلتآانت،المتكشيدقي"يا:ناتانوقاذ24.الأزضإلىبؤجهه

التوتمتزلقدفإثه!2؟غزشيعلىتجينوهوتغديينيميلثأدويثا

تنيتجميغوذعا،كثيرأشيئأوالغتيمالم!تمتة-واللجوليالتقرينوذتغ

أماتهويشزبونيأكلونهموها،الكاهنوأيياتازاتجيثنوفؤاذالمقلث

وتناياالكاهنوصادونغبذكأناوأثا26!أدويئاالمقذيتخيئ:ويقولون

المقلثشيديفتلمنفقل27.تدغنافقمغبذكويقيمانيوياداغآبن

ينالمقلثشيدقيغر!ثنعلىتجيسنتنغبيذكئعيئموتمالأثز،هذاكان

.؟"تغلإه

لى!فذخقت.تئاقي"لي"اذعوا:وقالداود"المتل!فأجاصت28

خيفته.داوديع!!أدالعامالرأييتطر)1(
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الزث"خئ:وقالالمتكفخقفت92.المقكآماتموؤققتخضزة-المتلب

إليمايالزبقلث!صطكماإيي03!ضيقكلينتفسيآفتدىالذي

ضكانيتجي!نوهوتغديمنيميلثهوآبتلثشتيصانإن:وفلثإشرائيل

إلىبؤجههاتئاتغفآنختت031"التومهذاأفغلكذلك،غزشيعلى

.!"يلأتدداؤذالمتكشثدي"يتخيئ:وقاتتللضيلثالأرفي

سيمانتتويج2.

برذفقام،المفكيعتصبألىيريدأدونياأدرأىداودبألىدلك،الحيلةنجحت

التويج.لمحاعدادوآمرأسليمانهرخليمتهأنئعلسأ،فعل

بنوتناياالثييئوناتانالكاهنصادوقلي"أذعوا:داؤدالمتذوقاذ2

مغكم"خذوا:تهمالمتأفقاذ033خضزة-المقكإلىفذخلوا.يوياداع"

،جيحونإلىيهوآننرلواتغتتيعلىآئنيئحقيمانقأريهبواشثلإكمخذتم

534
إشرائيل،علىقيكأالثبئوناتانالكاهنصادونضناكولتفشخه

فتأييئ،ؤراغهوآصغدوا!3.شقيمانالمقأيتخيئ:وقولوايالبوقيوآنفخوا

نأأوضيثالذيهوفإئه،ضكانيتميذوهو،غزشيعلىوتجيمن

المتكيوياداغبنتنايافأجالت036وتهوذا")2(إشرائيلعلىقائدأبكون

الزتكانوكما37،المقكشئلإقيإلةالزثهكذافث!كفثم!"آمين:وقال

غرشيجمنأعطتمغرشهوتجغلأيضأشقيمانمعفئتكن،المقكشيدقيمع

.داؤد"المفكشئلإفي

والكرييئونيويادايخبنوتناياالئبىولاتانالكاهنصادونفتزل

إلىبهوذقبواداود،المتلثتغتةءعلىسقيمانوأركبوا،والقليييون

الملك.تعيينعلىتأكيدهوالتتريح)2(
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وتشخالحيقة)4(منالزيحطقرنالكاهنصادودثوأخذحيحون)3(.

"!شقيمانالمتك"يتخيئ:الشعبكلونادىيالبوقيفتقخوا،شتيمان

وتبتهجوق،يالئايتعنرفونال!ثمعبوكان،ؤراغهالثعبكلوضجذ.

أضواتهم.جمنالأرضنتضذغتحثى،غظيمأآبيهاجأ

وموتهداودومة3.

على،ويعاقبيكافئفهو،والاحتيالالعدلمنمريحأالاحيرةداودرعاتأتت

يكرلماممنه،اللهأحثداود،أحل.ابهعرشيوطدنمطاسقتاوفى،اللهتال

صيحيا.

فيذاهث2"أنا:وقالآبتهشقيمانأوصى،ؤفاة-داؤدتوئمذنا!وتأ2

الزبأوايزوآحقط3زلمجلأ.وكنفتذذ،كلهمالأرفيأهلطريتي

على،وشهاذتهوأخكاتهوؤصاياهقرائضهوتخقططريقهفييتسيزإلهلث

وخيئماتعقلماكلفييتنخغ،شريغة-موسىفيضكتولثهوما

خمطإن:قائلأعنيبهتكفتمالذيكلاقهالزتئخققيكي،تؤخهت

لا،ئفويمهموكلفلويهمكلينبالحقأماميوسارواطريقهمتنوذ

إشرائيل.غرثنعنزخللكتنقطبئ

لمجيوثنبقائذيضتغوماضروتةابنيوآلثبيضتغماتعقئمإثكثتم5

الحزلببماغوشقكقتقهماإثهإذ،ياتربننوغماسانيربننأثنيز،إشرائيل

تعقيهوعلىخقؤيهعلىالديزئاليهعلىالحرلببماغوتجغل،الشفمفى

بلايمتننرلشيتتهتذغولا،جكضتكيخشمبيهفآصتغ06بيرجقيهالقتير

قدرود.واديميتقععير)3(

العهد.تالوتعلىتخويكاتاقيالحيمة)4(
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زحضة،إتيهمفآصتغالجفعابممثيبزليلأقيتنووأتا07الأثواتشثوىإلى

جمنذجايبيإلىقامواهكذالأئهم،مائذيكعلىالآيهل!تجمنوثتكونوا

تثيامينتنيجمنجيرابنضمعيوجمنذك08أخيكأئشالوتمؤجيمامنقزبي

ئخا،تخنائيمإلىذقبثتوتمشنيعةتعتةتغتنيالذيوهم،تحوريمين

بالشيص.أقئفذلاإني:قائلأيالزبتهفختفط،الأرذنجمنذييقائيتزذ

شيتتهوأننرذ،يهتصتعمافآعقثم،خكيمزلمجلفإثك،ئترئمهفلاوالآن9

.الأثوات"ضثوىإلىيالذيم

غذذأوكان1.داؤدتديتة-فيوذينآبائهمعداؤدرآضحخغئئم.

خئرونفيتقك.شتةأرتعينإشرائيلعلىدافيذفيهاضقذالتيالأئايم

شتة.وتلاثينتلاثأأوزشليتمفيوققك،ينينشبغ

.جذاشلكهوتؤطذ،أبيهداؤذغرثنعلىشقيمانوخقن

سيمانغهد2.

جبعونفيسيمانخلمأ.

لدورهتففمهبححنالرجلهدااتار!لقد،لالحكمةسليمادعهدمطلعاثسم

حبعون.الىحخحير،اللهسالتسهاالحكمةتلك.كتيك

ا!عطم،المشرفثهى!تها،فناكيتذتغجئعونإلىالمقلثوذقت34

الزثتراغىجئجونوفي05المذتحذلمجطعلىضحزقةصألفتشقيمانوأصغذ

فقاذ06أعمك"أنئريذما"أطئث:اللهوقاذتيلأ)5(الحليمفييشقيطن

بخشبغظيمةزحضةأبيداؤذغبدكإلىضتعت"أنت:طيمان

الإلساد.الىا!يرحياللهيشعملهاوسيلةاممتالياالاد!ديالحئم)5(
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يلكتهوخمظت،ضغكوآسيقامة-المخبواليريالحقأماتك)6(شلويهه

والآق07التومهوكماغرليطعلىتجيحنآبنأوأعطيته،الغظيمةالزحضةص

ضغيزضيىوأنا،أبيداؤذضكانغبذكضفكتأنت،إلهيالزلثأترتها

الذيشعيكؤشطفيوغبذذ8،وأدخلأخزبخأدأعيرفثلا،الئمن

قهيمأقلبأغبذكفقث09ي!صتهئغذولائخصىلاغظييمشعب،آخترته

شعتكلحكمأنتقلإزتنلأئهوالثثز،الخيربينؤجميزشمعتكيتحكتم

هذاشألتدشقيمانيكونأنالزبغيتيفيفخشن01الكثير؟"هذا

أثامألكتسأذولمالأمز،هذاشةلتأئك"يما:اللهتهافقاذا.الأفر

لكشألتبلأغدائذ،ئفوكتتطفنولم،الينىلكلتألتولا،كئيرة

قدهاغتذا.كلايكبخشبقغلتقد!فهاغتذا2،الحكملإخراءالتفييز

تعذكتقوئمولايثفكقبقكتكنلمإثهحثى،قهيمأخكيمأقلبأأعطئك

تكوننلا،والمجدالجنىينإثاهأعطيئكتدتسأثهتمماوحئى13.جمثفك

حامظأقىيقيفييمرتأنتدإن14.أئاجمككلالمئوفيفييتفكزلمجل

افآستيقط05أئاقك"أطيل،%بوكداؤذسازكما،وؤصاياقيقرائضي

غهدتابوبأماتموؤقفتأوزشليتمإلىفجاغ.محفمهوفإذا،ئمقيمان

لحميعمأذتةوأقاتم،شلاجمتةذبائغوقزلتئحزقابوأصغذ،الزث

حايئته.

سيمانخكم2.

عسيرةقضيةكات.الممهيحملالذيالمثهوربالحكمالحكمةتلكظهرت

الحعقة.سليمانفيهاأظهر،الحل

.لحوهنصز!أحد!أمامشنك9)6(
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اوقاتت07تذيهتينوؤققتا،تجثانآمزأتابالمقلثإلىجاغتاحيتئذ6

واجد.تيبفي!ضقيمتالبالمرأةوهذهإني.شيدييا"أزجوك:إخداهما

هذهؤتذت،ليلاذتيمنتويمثايتاوفي08مغهاالتيتفيوأنافؤتدث

فييهلتثناتحنغيرناالتيطفيغريبمغناولين،معأوتهئا،أيضأ4المرأة

عقيه.آضخغتلأئها،الفيلفي-المرأةهذهآبن9!فمات.التيت

صء-صغءصفقاص02
اضئكوكاتت،جايبييناثنيفاخذب،الليليصفبجمندمت

جفشي.فيأضخغتهالميثوآبئها،جضيهافيآبنيوآضخغت،راقذة

..لم.ص:-2ء"فققا21

ميديهلمحتمزست.قيتهوإذا،ائنيلارصغالضباحفيدمت!

:الأخرىرالمرأةفقاتت022ؤتدئه"الذيبآئنيئليسنهوفإذا،الفمباح

آبئلثبل،"لا:يلكفقاتت.آبئلث"هووالميثآئنيهوالحئبل،!كلأ

فقاذ23المقكأماتمهكذاتتجاذلالبوكاتتا.الحثي"هووآبنيالميثهو

بل،لا:تقولويلك،الميتوآبنلثالحيآبييئهذا:تقوذ"هذه:المقك

يشي!فاقيلوا.يحتيف""عقتي:المتكفأضافت024الحيئ"وآثنيالميثآبئلث

وأغطوا،شمطزينالحتيالؤتذ"أشطروا:المتكفقاذ02المقكأمايمإلى

الحتي،آبئهاالتيرالمرأةالميكفكفقت062شطرأ"والأخرىشطرأاليراجذةص

أغطوها.شيدييا"أرجوك:وقاتت،آبيهاعلىتخزكتأخشاخهافين

للث.ولاليتكونلا"بل:الأخرىفقاتتتفئلوه".ولاخئاالؤتذ

تفئلوه،ولاالحئيالؤتذهذه"آغطوا:وقالالمقذفأجاقي027أشطروه"

المتك،أصذزهالذييالحكيمكئهإضرائيلفشيئ28أته".هيلاقينها

الحكم.إجراء-فيالئيماجكضةصفيهزأوالأئهم،المقكؤجةفهابوا
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سيمانإدارة3.

محافظاتإلىمملكتهفقتتم،السابة!العهدلاشرهالذيالتطويرسليمانواصلى

وبيته.المقكتمؤن

4.بناءالهكل

جمعمقدداودكالى.أورضيمهيكلباءدتهتقواهعىعبز،ذلكعنوففلأ

ذلك.كلسليصانفأبحز،اليترحيةوأبتكرالمواد

مضر،أرفيينإشرائيلتنيلحروحيئةءوالتمانينالتئتة-الأرتعاوفي6

وهوفييوتمهروفي،إشرائيلعلىشقيمانضلليىينالزايغة-الئتة-وفي

يلزت)7(.التيطشقيما!تنى،التانيالسهز

أنتالذيالشيثا"هذا2قاجملأ:شتيمانإلىالزبكلائم!اوكان

تجميغوخمظتيأخكاميوغملتقرائضيعلىيرتألتإن،بانيه

داؤذبهكفصثالذيكلاييئتغلثأخفقفإني،عقيهاسائرأ،ؤصاياقي

إضرائيل".شغبيأتزكولا،إثمرائيلتنيؤشطفيفيهوأقيئم13،أباك

وأكققه)8(.التيتشقيمانفتنى1

زؤساءوتجميغإشرائيل!ئيوخإتيهشقيمانالمقلثخقغحيتئذ81

غهدتابوتليصيدوا،أوزلثمليمفيإشرائيلتنيآباءصوغطماءالأئمباط

079.حوالىفييكرلىأد!الاولى.اصطماعيتاربح)7(

هداوكالى.دهليريتقذمهماعرق!!علىيحتويوكادماءو!!يليسارهيهلكاد)8(

وكاد)"دلير"(الاقداس"!قدسألىومه"هيهل"()أواالقدس"الىينثدالدهليز

وكاد.شممدالاتوعثرةا!قدسالحرومائدةالحورمدلععلىيحنوي"القدس"

سلالفر!حارحهوفي.الريعةلوخيمعالحهدتالوتعلىيحتويالاقداس""قدس

.المحرقات!دلحكان،الدهيز
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المقلثشقيما!إلىفآجتضغ2.صفيونهيالقيداؤذقديتة-منالزب

التئابع.الثهرروهواإيتانيماشهرفي،)9(العيدفيإضرائي!!يىجاليتجميغ

تابوتوأصغدوا4،الثابوتالكقتة"وخضل،إشرائيلشيوفيتجميغوجاخ

الكقتة"الحيضة-أصغذهافيالتيأميغة-الفدشوكل،الم!جمدوخيضةصالرث

آجتضغتالتيإشرائيلتجماغةصوكلشقيمانالمقكوكان05واللأليئون

يكثزته.ئغذولائخصىلاماوالتقرالغتيممنتذتحونالئابوتأماتمإتيه

في،التيتمخراصبفيضكانيإلىالزلثغهدتابوتالكقتة"وأدخل6

بايطيركاناالكروتيهنيلأن7،الكروتينأجيخة-تخت،الأفداسفذي

وففحباتهالثابوتئ!للالقالكروبانيوكانالئابوتضكالبعلىأجيختهما

فيهؤضغهماالفذالبالحخرتوحاإلأالئابوتفيتكنولم.قوقهين

منخروجهمجمنذإشرائيلبنيالزتعاقذحيث،حوريبفيموسى

!جمضر.أرفي

تيتقلأالغماتم)01(أن،الفذسمنالكقتةلمخزبختأ،وكان.

ضجذلأن،الغماميتحتطيلجدتة-تقفواأنالكقتةرتستطعافقم01الزت

شتيمان:قاذاحيئذ2الزلب)11(0تيتتلأقدالزب

المظيمالغييمفيتسكنإثهالزث"قال

تهاءتيتلكتتي!قد!إئي

.الاكواحعيد(19

الله.حصورالىيرمروهو،الإلهيةالتحثباتوصصالعماميرأدق)01(

حفرره.لهاءهواللهحد)11(
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.يلأتد"ي!نك!اكمكانأ
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تجماغةوكاتتكثها،إشرائيلتجماغةصوبازكالمتلثاوالتقت

يقمهتكفمالذيإشرائيلإلةالزث"تبازك:وقالا5،لياققةكفهاإشرائيل

ينإشرائيلشغبيأخزجثتوتماضنذ6بهؤغذمابتلإهواشتمأبيداؤذمع

تكوقتيتفيهاييئنىإشرائيلأشباطتجميعفيتدينةأختزلمجمصز،

أوقد7.إشرائيلشغبيزأيعلىيتكونداؤدآخترثبل،فيهآشمي

فقال18.إشرائيلإليالزبلإسيمتيتأتبييضأنأبيداؤذقلمبفيكان

فأحتنت،قيشميتيتأتبييئأنقليكفيكانلأئه:ألييداؤذالزث

الذيآبنكبل،التيتأنتتئنىلااوليهن!.قلبكفيذلككانخيظ

الذيالقولالزثآتموقد02.قيشميتيتأتثنيهوضليكينتهخزفي

قالكما،إشرائيلغريقعلىوتجقسمتأبىداوذضكانأنافقمت،قاته

قكانأفناكوتجغلث21.إشرائيلإل!الزبقيسيمالتيتوتتيط،الزت

أرضيينأخزتجهمحين،لإبائناقطغهالذيالزبغهذفيهالذييلتابوت

.يضر"

كلها،إضرائيلتجماغةصأماتم،الزثتذتحأماتملئحقيمانقاتمئتم22

إلةلين،إشرائيلإلةالزث"أئها:23:قالالئماء،تحؤيذيهوتتط

الغهدحايط،أسقلينالأرفيفيولافونينالشماء-فييثقك

خمطالذي24،فلوبهمبكلأماتكتسفكونالذينيغبيدكوالزحقةص

هوكمابهؤغذمابتلإهوأتميقمهفتكفتم،بهكفضهماأبيداؤذيغبلإه

كقمتهماأبيداؤذيغبدكإحقط،إشرائيلإلةالزبأيها،والآن025التوم

نإ،إشرائيلغرشعلىتجينأماميمنزخللكينقطغلا:قاجملأيه
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)12(.أماميأنتييرتكماأماميسائرينطريقهمتنوكخعط

داؤذغمذكلهكثمطالذىقولكلئتخفق،ائما51الةلا،الآن26
.:---ط?سر-

وشضوالتالتمواتإن؟الأزضعلىخفاا!ثةتسكنهلفإئه027أبي

تتيئه؟)13(الذيالتيثهذاتتغكفكيفت،تتغكلاالشضواب

الفتاتوآسمع،إلهيالزثأدلها،وتضزجمهغبدكضلاةصإلىإلتمأ28

غيناذلتكن92.التومأماتكغبذكيهمائضليالثذيننوالضلاةص

تكو!:فلتالذيالمكالبعلىوالئهار،الفيلالتيبهذاعلىقفتوختيهني

.المكانهذاتحؤغبذكئضليهاالتيصالضلاةيتسمغ،ا(فيه)"آشمي

هذاتحؤضئواإذا،إشرائيلوشعيكغبدذتضمغوآستجث.

فآغمز.شمعتوإذا،الشماءفيشكناذضكالبينأنتوآسضغ،المكان

وزتجغ،إتيكخطئتهبضت!أغدائهأماتمإشرائيلضمعئكآنقزتموإذا3

فآسضغ34،التيتهذافيإليكوتقحزخوضفىبآسمكوآعتزفطإليك

التيالأرفيإلىوأرجغه،إشرائيلشعبكخطئةصوآغمز،السمماءينأنت

إئاها.آباغهأعطيآ

أرضبىينوالآتي،إشرائيلشعبكينلي!نالذيالغريثوكذلكا

الفديرةوتدكالغطميآسمك2"تشماجمه،آسمذأجلمنتعيدةكل

ينأنتفآسقغ43،التيتهذاتحؤوئقليفتأتي،المثسوطةوفيراجمك

للالد.السلالةبقاءليالثديدةلالرعةهانثعر)12(

وشمولة.اللهحصورشكلةديرمحالهة)13(

!عالهيكلفىيهكىالذيهو،!ثحصهعنالمحئر،اللهأسم!إد؟المكلخللقد1()4

حاص.وحه
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افريبفيهتذعوذماكلبخشمبوآصتغيضكناذ،شكالبينالشماءص

إلشرائي!!،شعبذيثلويثقوكآسضكالأرضيشعولبتجميعيتعيرفت

تتيته.الذيالتيتهذاعلىأطيققدآسمكأنوتعتموا

وأستمتهعتيهوغضبت،تخطألاإئسانليحنلأتهإليكخطئصوإذا

إلىزتجغئئم47،قريبةأوأغداء"تحيدةأرضيىإلىجالوهوتج!ه،آعدائهإلى

تجلائهأرضفيآجذإوتضزغفتالت،إتيهاخييصالتيالأرفيفيتفيمه

قليهيككإليكوزتجغ48،أشأثقد،أيفثقد،خطخأقد:وقال

التيأرضهجقة!إقيذوضفى،تجقوهالذينأعدائهأرضيفيوتفيه

قيسمك،تنيئهالذيوالتيبآخترتهاالتيوالمذيتة-إتاهاآباغهأعطت

وأئضفه.وتضزغهضلاته،شكناكضكافي،الشماء-ينفاسضغ

وآته،يهاغصاكالتيقعضياتهتجميغإتيكخطئالذيلشعيكوآغمز05

الذيوييراثذشعبنلأثه51،فترخموهتجتوهالذينقتلجمنزحقة

الحديد.آئولبؤشطينجمصزينأخزجته

إشرائيل،ضنعيكوتضزعغبدذتضزعتحؤضفتوختيرغياذلتكن52

تيرينميراثألكأفزدتهأنتلأئك53،فيهتذعوكماكلفيإتيهيتسضغ

حينغبدذ،موسىيسافيعلىتكفمتكما،الأرضشعولبتجميع

."الإلهالزثأتها،جمصزينآباغناأخزحت

قاتم،والثقحزعالضلاة-هذهيكلالزدثإلىالضلاةصئمقيمانأتمفقضا54

تثسوطتافيوتداه،ركتتيهعلىجاييأكا!خيث،الزتتذتحأمايمجمن

:وقالعالييضوبكئهاإشرائيلتجماعةصوبازكوؤقفت055الماءتحؤ

تكفتمماكليخشبإشرائيليشعبهالزاخةصؤقتالذيالزث5"تبازك
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علىقاتهاالتيالضالجة-الأفواليتجميعواجذةدمنكيقةىتسفطولم،ول

ولا،آبائنامعكانكما،مغناإلهناالزتلتكنن057غبدهموسىيسالب

وتحقططرقهتجميعفييتسيز،إتيهيفلويناؤلتيئ058يهخزناولايمركنا

افيهذ؟أفواليولتكن!ه.آباغنايهاأتزالتيوأخكاقهوقرائضهؤصاياه

غبذهلئنصصوتيلأ،تهارأإلهناالز!ثجمنقريتةالزثإلىيهاتضزعط

نأالأرضيىشعولبتجميغيتعقتم06،توجمهفيتوبمكلأمز،إشرائيلوشعته

يتسيرواإلهنايلزببكاييهافلوئكمففتكن061غيزهولينالإلههوالزث

".التومأنئئمكماؤصاياهوتخقظواقرايمصهفي

الزث.أماتمذبائغتذتحونمغهإشرائيلوتجميعالمقككان62

ويئةالتقرمنألفأوجمشرينإتتير،يلزثشلامثةدبائغشتيمانوذتغ6

.الزثتيتإشرائيلتنيوتجميغالمقكوذشن،الغتمينآئفأوجمشرين

لأئه،الزثتجطأماتمالتيالذايىؤشطالمقذقذسن،التومذلكوفي

الئحايتذتغإلأن،فناكالشلاجمثة-الذبائحوشحوتموالثقدقةصالمحزقةصقزلت

وشحوتموالتقابتمالمحزقاتتشغأنجمنأصغزكانالزثأماتمكانالذي

إشرائيلومغه،الؤقتذلكفيالعيذشتيمانوأقاتم065الثلايثةالذبائح

إلهنا،الزبأماتم،جمضرواديإلىخماةصتدخلير،غطمةتجماغةكفه

الئاجمن،اليويموفي066تومأغتزآرتغةصأي،أثامشثغة!ئتمأئايمشبغةص

طيتقيرحأيخيامهإلىوذقت،الميكالثثدبفبازك،المتعتضزفت

ولإشرائيلغبدهيداوذالخيرينالزثضتغهماكلبشتب،القفب
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سيمانشهرة.ه

يدالملوكإعحابأثار،وئتيرفحكيمشيكذكرىسليمانسالتقليدحفظ

.عصره

فقدتت،الزثآسيمبقضلشقيمانيخترتيكة"شتأصاوشمغت01

جماليجمن،جذاغظيبمضويهبفيأوزشليتمفذخقت2يأثغاز.يتختيزه

وكفضتهشقيمانوأتت،كريمةوججارةجذاكثيرأوذقبأأطيابأئخققة

تخصولم،أسيهقتهاتجمييئشقيصانتهافقشز03خاطيرهافيكانمايكل

شقيمانجكقةصكلضيكة"شتأوزأت4.تهائقشزهلم2شيالمتلثعلى

ويباشهمخذايهوقياتمئؤطفيهوضسيهنمائذتهوطعاتم5،تناهالذيوالتيت

.روحفيهاتبقفتم،الزثتيتفيئصجذهاكانالتيوضحزقايهوشقاته

وعنأفوالكعنأزضيفيشمعئهالذيالكلائم"ضذق:للقيكوقاتت6

بيفإذا،بغيتتيوزأيثقدمطخثىليقيلماأضحانولم7،جكقتك

شمعئه.الذيالخترعلىوضلاحآجكضةفيدتفقد،بالنصفأختزلم

تسقعونأماقكدائمأالقائمينهؤلاء-يخذايكوطوبى!ييرجالكطوبى8

غرثنعلىوأتجشكعنكزصيئالذيإلفكالزثتبازك9!جكضتك

الحنيئجيرقيقيكأأقاتكيلأتدلإشرائيلالزبخثيشتبفإئه،إشرائيل

.واليز"

وججارةكثيزةوأطيابأذقبقثطازوجمضرينجمئةالمتك.!وأعطت

ضيكة"ؤقتتهالذيالطي!ذلكمثلالكثزةصفيتعذينتيرذولم،كريمة

ذقبأتخملكاتتالتيحيراتمشفنفإن"وكذلك.سقيمانللقيلثشتأص

كريمة.وبججازةجذاكثيرضنذليبخشبأوفيزينجاغتأوفيزين
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المقك،وتيتاكبيتيتذراتزينأالضنذليخشتالمتذأفغيئ2

زقيولاالضنذليالخشبذلكجمئلتيرذولم،للفغئينوعيدانأويهئاراب

عنغئزتماضتأصكلضيكةصشقيمانالمقلثأوأغطى03التومهذاإلىيثفه

.شقيمانالمتلثكزيمخشبعلىالغطاياينأغطاهاماقوق،فيهزغتتها

وحاييئها.هيأرصهاإلىوعاذتوآنضزقت

العبادةبطهارةيساس6.

يظهرأنسليمانأراد.الاولالنصصعنمختلفاالعهدمنالثانىالنصفكان

المعابد،لهاوبنى.الرثنيةبباداتهنفاتين،الغريباتالناءمنالعديدفتزؤح،قدرته

الدينية.شحائرهافيماحدإلىأضتركانهيبدوبللا

بن،آبتة-نرغونمعكئيرةكريتةيساغشتيمانالمقذاوأخث11

الأيمين2،والجئثاتوالفحيدويثاتوالأدوجمئاتوالغثويثابالموآيئات

تذقبواولاإتيهمتذقبوآ"لا:لتأيهافيإشرائيليتنيالزبقاذالتي

متيمانيهنفتغفق.آيقيهم"آلباعإلىفلوتكمتستميلونفإثهم،إتيكم

يساؤهفآزاغت،شزئةيئةسوثلاثزوتجةجمئة-شبغتهوكان03لفنخثا

آلباعإلىقلتهآستقلنأزواتجهآن-شقيمانشيخوخةزقنيفيوكان04قلته

داوذقلبكانكما،إلههيلزبلخيصأقل!هيكنفقم،أخرى%يقة

قبيحة،وجمفكوم،الضيدوي!ينإلاقةص،غشتاروتشتيمانوتبغ05أبيه

الزلتتتيعولم،الزت)15(غيتيفيالثزشقيمانوضتغ06غضونتني

قبيحيما،يكاموشقزفألمحتيمانتنىحيتئذ7.أبيهداؤذجمثلتاتااتباعأ

لعد.مبماالحارةهدهعالأشتكزر)15(
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تنيقبيخة)16(،ولجوقك،أوزشليمت!رقيئالذيالحتلفي،موآب

التخوزئحيرقنكنالثواتيالغريبابيسائهلحميعضتغوكذلك08غضون

لإلقتهن.وتذتحن

إشرائيل،إلإ،الزبعننمالقلتهلأن،شقيصانعلىاشثافغضت

فقم،أخرىآيقةيئبغلاأنذلكفيوأضزه01.تزتينلىتراغىالذي

هذا،أمزكأن"بما:يشقيمانالزثفقاذ11.بهالزتأتزهماتحقط

عنكالمئكفسآنتنرغ،بهاأترئكالتيليقرائضيغفديتخقطلموأنت

أبيك،يداؤذب!رأأثايكفيذلكأفغللاأنيإلآا2.غبدكإلىوأشلف

يبطأآبتذأغطيوليهن،كئهالمئكأنتنرغولاا03أنتنرغهآبيكتدجمنبل

.آخترئها"التيلأوزشليتموتطرأغئدييداؤذتطرأواجدأ

الانجياءمعارضة7.

أحئافاستغلالالبياء.قتلمنعيفةمعارضةأثارتالرث!يةالتسزلاتهده

ذلكفكاد.المقاومةعلىياربعاموشخعالانفصالالىالثصالمملكةيلالثيلولي

.بالانقاقإندارأول

لانشقاقا30

الشالعيالان!ثقاقممدرأ.

التع!.علىالثقيلأبيهنيرمنيخفصأن،وخليقهسلي!ادابن،رحبعامرفض

الجلاء.رمنإلىتماذيتاماكتيرأمملكتيرالىالاسرائيليالتمصانقسامفكاد

إشرائيلآجتقغقل!كانلأئه،شمكيمإلىزخثعاأاوضضى12

لإله.ا:لقسحها(61)
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فيتزاللاوهو،تباطبنيازئعائموشيئ)2.يئضقكهشكيتمفيكفه)17(

فتغثوا3.جمصرفيوأقاتمالمتلثشقيمانؤجيماجمنقزلتقدكانلأثهيصز،

زخثعاتموخاطبوا،كفها(وتجماعة!إشرائيلهو،يازثعامفأقتل.وذغوهإتيه

أبيكغبويرثةصينالآنفخقفبوأنت،نيزناتفلقدأباذ4"إن:قائلين

تهم:فقاذ05فتخذتك")89(عقيناؤضغهالذيالتقيلولييرهالشافة-

الشغب.فآنضزفت.إتثي"عودواثثم،أئامئلاتة-إلىاأفضوا

فيأبيهشتيمانأماتمتقفونكانواالذينالتئ!يوقيزخئعائمالمقلثفشاؤز6

قائلين:فأجابوه7"الئتغبهذاأجيتأنتشيرون"يماذا:تهموقالخياته

وكفمتهوأتجبتهوخذمته،اليومهذافيالشصبيهذاغحدأأنتكنت"إن

الشيونجتشوزةصفأهضل08الأئام"كلغبدألكتكونفإئه،خشنأكلامأ

أماقه،تقفونوكانوامغهتتأواالذينالمثيانوشاؤز.عتيهأشارواالذين

الذيالثمعتهذاأجيتأنعقئأنئميهئشيرونالذي"ما:لهموقال

المثيانافكفضه.؟عقينا"أبوكؤضحغهالذيالثيرينخففث:قائلأكفقني

تفلأبوك:قائلأخاطتكالذيال!ث!عبيهذا"فل:وقالوامغهتشأواالذين

قعننجمنأغقأيخنمريإن:تهتقولهكذا،غثافخففثوأنتنيزنا،

أبي.نييركمعلىأزيذوأنا،تقيلأنيرأخضقكمآبىفإناوالآنأ.أبي

.((يالغقاليبأؤدئكموأنا،يالئياطأدتكم

كما،الثايثالتويمفيزخئعاتمإلىالشحبوكليازئعائموأقتل2

مىيحقصأدرحعامساطدا!جماخ!اعسالعايةكات.المالأساطأي)17(

ملكأبهلودي،تلفإد.صليصانير

محثم.عبرلكه،ممكىالمزد)18(
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المقكافأجات03الئايث"التويمفيإتئي"عودوا:قالخيثالمتذتكفتم

عقيه،أشارواالذينالستيونجتئوزةصوأهقلجافييكلايمال!ئمعت

أزيذوأنا،نيزكمثفلأبي"إن:وقالالمثيال!ضشوزةصيخشبوأجاتهم41

وته015يالغقايىب"ئكمأؤ3وأنا،يال!ياطأذتكمأبي.نييركمعلى

كلاتهيئيئم،الزثمت!ينكانالأموليشيزلأن،يل!ئمغبالميلثتسقع

رأىافقضا6.الشيلويئيأجثايسالبعلىتباطبنيازثعاتميهكفتمالذي

"أكق:قائلينالمتكالشعبأجالت،تهمتسمغلمالمقذأنكلهإشرائيل

يايخياجمكإلى.يشىآبنمعميراثتناوليحنداؤد؟معتناتصيب

يخيايه.إلىإشرائيلوزتجغ.إ"داوديا،تيتكأمزفذبزوالآن!إشرائيل

زخثعام.عقيهمفضتكيهوذا،ئذلبفيالمفيمونإشرائيلتنوفأئا17

إشرائيلكلفزتجمه،الشخزةعلىالم!كلأدوراتمزخثعائمالمقكوأرشل1

يتهزقيتركتيهعلىالضعوبإلىزخثعائمالمقكفآضطز.فماتبالججازةص

.التومهذاإلىداؤذتيتعلىإشرائيل!اؤتمزذ.أوزشليمإلى

إلىفذغوهأرشلوا،يارثعامبرجوعإشرائيلكلشمغوجمندما02

داؤذيتيتتابعأجمنهميبقوتم،إشرائيالىكلعلىضيكأوأقاموهاتجماعة

.ؤحذهتهوذايبماإلأ

الدينيالان!ثقاق20

أورشليم،هيهلالىلتذه!عادتهاعلىالئمالأشاطتبقىأنياربعامحشي

فيهماوضعللعبادةمكاتينفأتام،الاياممنيومفييهودامملكةمعالرحدةتحتعيدوأن

.الرثإلىرمرأ،دهبمن2جمجقير

فإذا027داؤدتيتإلىالمف!ترجغ"الآن:تفيهفييازثحائموقاذ
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فلوبطترجغ،أوزشليمفيالزثتيستفيذبائغيتذتغال!ئعثهذاضجذ

زخثعاتمإلىوترجعفتقتلني،تهوذاضيلث،زخئعامض!دهاإلىالتعبهذا

تهم:وقاذالذقبينمججقيروغيئالمقكفآستاز028تهوذا"قيلث

التي،إشرائيليا،آلقئكهذه.أوزشليمإلىتصغدواأنعقيكم)كئيز

والآخر،إيلتيتفيأخذهماوتجغل92جمضر")9!(0منأصغذتك

ذقتالثثدتلأن،خطئة)02(شتتالأمرهذافكان003دانفيؤضغه

منكقتةوأقاتمالمشاليفتيتوتنى031دانإلىحثىأخدهماأمايمإلى

الشهرفيعيدأيازئعائموأقاتم032لاويتنيينيكونوألمعاكة-ال!ئمعب

تهوذا)21(،فيالذيكالعيد،ال!ثمهرينغشزالخايمنالتويمفي،الثاين

القذيننلليجقيروذتغإيلتيتفيغيئوكذلك،المذتحعلىوأصغذ

غمقها.التيالمشاليفيكقتةصإيلتيتفيوأفاتم،غيقهما

فأقاتموعاذ،الفايدقىيمهعنيازثحائمترتذلم،الأئرهذاوتعذ3133

جمنفتصيريكمشهكانشاخفمن،قثايىفكقتةص،الثثعبعائةينكقتة

لإباذتهوشتبأيارثعاتميبيتهخطيئةشتتذلكوكان034المشايىتكقتةص

الأزض.ؤجيماعنوآسجثصايه

ؤت!.أووثيتمثللل،وئاإلهأالمقصردلي!)91(

محوس.وحهعلىالر!تميلالعثرالرصاياتحزم)02(

.الاكواخعيد)21(
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الشمالمملكةعاصمةال!امرة30

شقيم!طرفيغمريمأشأها،عاصمةتقصها)22(المالمملكةكالت

.السامرة

لمخريضقلث،تهوذاشيلث،!ساوالت!ثينالحابتة-الشتة-في6123

وآضتر!42،شتواتليمثترضةصفيضقك:شتةغشزةصآثتتيإشرائيلعلى

وذعا،الجتلعلىوتنى،العفةينيمثطازينشاقزالشامزة-جمنتجتل

وضتغ25الشامرة)23(0تجتلصاجب،شاتربآسيمتناهاالتيالمذينة!

تقذته.تنكلينشزاأعطتموكان،الزتغيتيفيالثتزغفري

إشرائيلتجغلالتيوخطاياهتباطبنييازثعاتمطزقيتجميعفيوساز26

بأباطيل!.إشرائيلإل!الزبلإشخاط،تخطأها

وايلياأخآب

أحآبعهدعلىعامةنظرةا.

ملكالةوترؤبخ،فييقهمعمتواصلةعلاقات،غفريابن،لاحآبكالى

.إسرائي!!فيالوثيةتعزيزالى،كلهالعهدمدة،ل!هعت،المتهورةإيزاقي،صيدود

إيليا.وهو،كبيرأخصمأأطريقاديصادفتلكنها

الثايزة-آثتتيرفيإشرائيلعلىلمحمريبننأحآلتلذة"لهللبوكاتت

ينأكثزالزتغيتيفيال!ئ!زغفيرقيبنأحآ!بوضتغ..شتةوجمشرين

فتزؤيخ،تباطبنيازثعاتمخطايافيسازأنتكمهولم031تقذتهتنكل

ته.وتسخذالتعلتعبذوراخ،الضيدويئينقيلث،أتتغلبنت،إيزاقي

.الكتابمفلعدي،الحربطةراحع)22(

088.حوالىمي)23(
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وأقاتم33.الشامزةفيتناهالذيالتغلتيتفيللتغلتذتحأوأقاتم2

إشرائيل،اس!إ،الزثإشخاطفيأحآلثوزاد.ضقذسأ)24(ؤتدأأحآلث

إشرائيل.ضلوفيينتقذقهقنكلعلى

قزفتومعجزةالجفاف2

معاقبةكيمحفافدحدث،انحلصيناليهريينضذعيفاضطهادثب

معحرةلأجرى،الميدونيينأرضالىنفسهايلياوصعد.ايلياصلاةالىواشجالة

الارأمل.احدممالصالح

إلة،الزث"خئ:لإحآبجفعاذيثتةصينالئشيىإييئاافقاذ71

ولاتذىالشنينهذهفيتكونلاإثه!أماقهواقفثأناالذي،إشرائيل

.يأفري")25(إلأقطز

وتوازشرقأوتؤخةهفناين3"إمفي:قائلأإتيهالزثكلائموكان2

أترثوقدالثهر،ينقتشزصث04الأرذنشرقيئالذيكريتتهرجمند

وذقت،الزثقوليبخشبوضتغفقضى05"فناكئطيقكأنالجزبان

بخبزتأتيهالجربانفكاتتب06الأرذنشرقيئالذيكريتتهرجمنذفةتاتم

الئفر.ينتشزلثوكانالمتماء،فيوقيوخبز،الضباحفيوقي

تطر.الأرفيعلىيننرللملأثهالتهر،تجصأنأئايمتعذوكان

يضيدون،التيضرقتإلىوآمفيى9"فئم:قائلأالزصثكلائمإتيهفكان8

إلىوضى!فقاتم.."ئظجقكأنأرضلةآمزأةفاكأضرثفقد،فناكوأيثم

خطأ.تخقغأرتتةآمزأةوفناذفإذا،المذينةبالبإلىوؤضل،ضرقت

الكعالة.الهياكلداحللحيالارضديالمقذسالرتدهدائعزسكاد)24(

إيبا.صالوثقةمطلعئحتا!لى)25(
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يتأخذ،أفتؤخقت01لأشزب"إناءفيماءقليللي))هاتي:وقالفذعاها

الزث"خى:فقاتت012تدفي"فييهسزة-خبزلي"هاتي:وقالفناداها

منوتبحيرأ-الجزةفيراخةءذقيقأيلغإلأزغيصجمئديلي!نإئه!إلفك

ليوأجمذهيخدخلالحطبينعوذينيأجضغأناوها،القاروزةفيالزيط

فأجمديأدخلي!تخافي"لا:إييئاتهاافقال."تموتثئموتأكقهوقيبني

ثئم،بهوأتينيضغيرأفرصأأؤلأذلكينليأجمذيوليهنلحإ،كما

تجزةإن:إشراشلإلةالزهمتقاذهكذاافإئه4تعذجمذ.وقيبيلثللثأجمدي

علىتطرأالزتفىيلتويمإلى،تنفصلاالزسطصوقارورةتفرخلاالذقيتي

."الأرضؤجيما

أثامأ.تييهاوأهلوهوهيوأكتتإييتاقاذكماوأغذتافضضت5

كلايمخشبعلى،تنفصلمالزيتوقاروزةلمتفزغلماوتجزة"الذقيتي6

إييثا.يسالبعلىيهتكفغالذيالزب

وكاق،قيضن-صاجتة-التيتالمرأةآبنأنالأخداتهذهتعذوكان

لي"ما:"لإييئاالمرأةافقاتحت.روحفيهتثقلمحتىجذاشديدأقزضة

تها:فقال091آثني"ؤتميتيذئبييئذكزإتتيأتيت؟اللهزخلياوتك

بهانافيلهوالتياليفتة-إلىوأصغذهجضيهاجمنوأخذه.آبتلث""أغطني

أإلى،إلهيالزث"أئها:وقالالزثإلىوضز!002شريرهعلىوأضخغه

الؤتدعلىوآنتشط21؟"آبتهاؤتميثأيضأغئسيبهانافيذأناالتيالأرضتةء

الؤتدروخيتغذ،إلهيالزب"أئها:وقالالزبإلىوضزختزابتملات

تجو!هإلىالؤتل!روخوعاذتإييثايضوتالزبفشميئ022تجوفي"إلى

وشثقه،التيتاليفئة-إلىجمنوأنزتهالؤتذإييثافأخذ023الحياةإلىوعاذ
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"الآن:لإييئاالمرأذلمفقاتت024خيئ"إبئلث،"أئطري:إييئاوفالأئهإلى

.خق"!كفيالزبكلاتموأنالئيمازلمجلأئكغيمث

الجفافوانتهاءالكرملذبيحة3.

والبعل.الرببيرإيمالهمأوعبادتهمإسرائيلبويورعألأهوايليايريدهما

المطروصيحرد.موفقاهتداءالىصتؤذيئبيةمعجرةإجراءدييترذدلبم،ولذلك

ايليا.طلبالىاستجالةاخرىمزةوينزل

تجتلإلىالأنبياغوتجقغإشرائيلتيتجميعإلىآحآلبفأركل8102

تعرجونأنتمقتى"إلى:وقاذالمئمصبكلإلىإييثافتقذتم21،الكرتل

إئاهالتعلكانوإن،فاتيعوهالإلةهوالزثكانإن؟الجايتيهنيتين

الآن"أنا:يلثئغبإييتافقال022يكيضةال!ئعثئجئهفقم.فاتيعوه")26(

زخلأ.جمئةءوخفسونأرتغالتعلأنيياغوهؤلاء،يلزثتبتاتقيثؤخدي

علىويجغلوهئقطعوهئثم،تورأتهمفتختاروا،يثوزينتناففئؤت23

الحد؟علىوأجغئهالآخزالثوزأعذأيضأوأنا،نارأيضعواولاالحطب

الزث،بآسيمأذعووأناآيهيكمبآسمأنتمتذعونثتم24.نارأأضعولا

قائلأ:السمعبكلفأجاهمتآ.")37اللهفالوبنايىئجضثالذيوالإلة

وآفغلواتورأكم"إختاروا:لأنيياء-التغلإييثافقال025خشن"االكلايم

.نارأ"تضعوالاويمن،آيقيكميآسيموآذعوا،كثيرونلابهمأولأ

الضبحينالتعليآسيموذغوا،وأغاوهإثاهأعطوهمالذيالثوزفأخذوا2

إيى.بخالوناصرأئلديلك!.الركيقللا!هر.عيرر!أ،إأنا9سياءفيالر!قال)26(

أصالةإلىالعودةهولاهقمود.يالهلي!والآخر،إلهاساحد!ا.ظتمهمألةالمسألة)27(

التوحيد.
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ولاضوتينتكنفقم.أجئنا"،التغل"أترتها:تقولونوهمالطهر،إلى

كانفقضا027طيعقدكانالذيالمذتحبخولترقصونوكانوا.لجيب

فقغفه:إلهفإئه،أغلىيضوب"اصرخوا:وقالإييثاجمنهماشجزالطهز،

فضزخوا028فتستيمظ"نائمتغفهأو،شقرفيأوخلؤةفيأوشغلفي

والزماح،يالئميوفيعاذتهمخشبعلىأنفشهموخذشواأغلىيقحوب

حانأنإلى،تتتتأونوهمالطفزوآنقضى!2.عقيهمبماؤفمساتتحئى

مضغ.ولاضجطولاضوتولي!نالثقدقة)28(،إصعاذ

جمنه.الشعبكلفآقتزقي.يتي""إقتيربوا:المئمغبلكلإييثافقال03

خخرأ،غشزآثتيإييثاوأخذ31.تقذمقدكانالذيالزبتذتغفزئتم

"إشرائيل:فاثلأإتيهالز!ثكلائمكانالذيتغقوستتنيأشباطغذ؟على

وتجغل،الزثآسيمعلىتذتحأالججازةصيلكوتنى032آسفك"تكون

الوزوقطغالحطتزثتئثم033الحتينجمكيال!ننتشغقناةالمذبحخوذ

المحزقةعلىوصئواماغجرابىأرتغ"إثلأوا:وقال34،الحطبعلىوتجغقه

فتفثوا."تلثوا"،:قالثئمفتثوا."تئوا"،:قالئئم".الحطبوعلى

إضعاذحانفقفا036ماغ"أيضأالقناةوآمتلأتالمذتحاخوذالماغفخرى5

وإسحقإثراهيتمإله،الزث"أئها:وقالالثبئإييئاتقذتم،الثقدتة

قدوبآيركغبدكأناوأنيإشرائيلفيإله!أتكالتوتميئعقيم،وإشرائيل

الثئعثهذايتعقتم،أجئنيزبياأجئني37.الأمورهذهكلقغلث

.الؤراء"إلىفلوتهمزددتأنتوأثك،الإلهأنت،الزثأ!لها،أثك

الظهر.لعدالرالعةالاعة)28(
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حئى،والئرابوالججازةصوالحطتالمحزقةصوأكقطالزثنارفقتطت38

علىشقطواالثئحبكلذلكرأىفقفا93.القناةفيالذيالماءلحشط

تهبفقاذ004")92(الإلههوالزت،الإلههو"الزث:وقالواؤلمجوههم

عقيهم،فقتضوا.أخد"ينهمئفيثولاأنبيا?التعلعلى"إقبضوا:اييئا

ممناك)03(.وذتحهمقيشونتهرإلىإييتافأنزتهم

ذئنفيضوثففؤذا،وآشزصثوكل"إصغذ:إحآبإييتاوقال!4

تلال!صزأسيإلىإييثاوضجذ.ويضزبيتأكلأحآفي2"فضجذ0تطر"

"إصغذ:يخابيهوقال043زكتتيهتينؤجقهوتجغلالأرضيىإلىوآنحتى

ته:فقالشيء".ين"ما:وقالوتطفغفقحجذالتخر".تحؤوتطفغ

ضغيز،غيئم"ها:قالالشمايغةصفيكانفتضا044قزات"شبععلىإإرجغ

"شذ:لأحآبوقل"إصغذ:تهفقاذ.التخر"ينطايع،راحة-زلمجلقدز

بالغيومالشماغآسؤذتذلكأثناءوفي45اتمطر".يمتغكبئلأوآننرذ

يززعي!.إلىوسازأحآبثفزيهت.غظيمقطزوجاغالرياحوقئب

حثىأحآلتآماتموتجرىخقؤيهفشذإييئا،معالزثيذوكاتت46

يززعيل.إلىالوصولي

دياءفيالةيلكيايليا40

فذهص،العهدياليعفيقواهتحديدالىبحاحتهوضعرايزأقيجقدمنايلياخاف

حديدذ.بمهماتمكتفأوعاد،موسىمعلكما،هاكاللهوالتقىشناء،الى

نبثههوايياواد،الاوحداطههوالرتأدعلىأشياء:أرلعةع!المعحرةستدذ)92(

.القلو!يحؤلالديهوالر!واد،برسالةالمكثص

الرمن.داثعاداتيرا!ة!،وخيعكل)03(



334الأولالملوفيليفر

الأنيياءتجميغقتلوكيفتإييئاضتغهمايكلإيزاتلأحآلثأوأختز91

الآإطة"بيتفغل"كذا:وقاتتإييثاإلىزسولأإيزاتلفأرشقت02بال!ئيف

واجدكتفيمغدمنالشاعة-يثلفيتفشكأجغللمإن،تزيدوكذا

التيشئغيئزإلىوؤضل،تف!يط)31(لإنقافيوقضىوقاتمفخات.ينهم"

جاغحتى،تومتسيزة!التزتةصفيتقذتمثثم04فناكخابتهوتزكيتهودا

زب،ياالآن"خشبي:وقاليتفميمهالموتوآلتضممن،زتمةتختوتجقحن

الزتمة.تختوناتمآضخغثئم05"آبائيينخيرأتسثفإئي،تفسيفخذ

زغيفثزأيطجمنذفإذافتطز06فكل""فئم:تهوقالتتهقدتملافيفإذا

فعاؤذه7.وآضحخغعاذثئم،وشيردتفأكل.ماءوتجزةلمالجضرعلىضخبوز

.أماتك"تعيدةلىالطريقفإن،فكل"فئم:وقالوتتتهثايتةالزبقلاذ

إلىليقةوأرتعينيومأالأكتة-أرتعينتلكبفؤةوسازوشيرلتوأكلفقاتم8

)32(.حوريبالئيماتجتل

"ما:تقولإتيهالزبيكلايمفإذا.فيهاوباتفناكالمغازةصوذخل

لأن،القؤاتإل!،يلزثغيزةيخرث"إئي:افقال.؟"إييثاياهفنابالك

يالشبف،أنيياغكوقتلواقذابخذوخطمواغهذكتزكواقدإشرائيلتني

"أخزبخ:الزث"فقاذ.يتأخذوها"تفسيطقبواوقد،ؤخديأناوتقيث

!وشديدةغظيمةدوربحعايزالزثفإذا.الزث"أماتمالجتلعلىوقفث

الريح.فيالزثيكنوتم.الزثأمماتمالالحخوزوتخالئمالجباذئضذغ

صيفأ.إلالأيقىالبيداد،يحادصايليا)31(

،اذشمصإصائلسحعلالذياعهدامكادالىايلياأتى.مترأدداروسيناءحرريى)32(

ها.صيعيأمرموصىبيرةالمقارلةالانعكاهـ.سلوعوقام
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ولها،نارالرثزالياوتعذ02الزثزالفيالزثتكننولم،فيثزالالريحوتعذ

شيئفقضا013تطيف)33(تسييمضوثالثاليوتعذ.الئارفيالزثتكني

إتيهيضوبفإذا.المغارةتجدخلوؤقصوخزبخييردائهؤجقهشتز،إييئا

إلي،يلزثغيزةيخرث"إئي:فقال"1إييثا؟"ياهفنابالك"ما:يقول

وقتلواتذابخكوقؤضوا،غهذكتزكواقدإشرائيلتنيلأن،الفؤات

.ييأخذوها"تفسيطقبواوقد،ؤخديأناوتقيث،بالشيفأنبياغك

فإذا.بضشقترئة-تحؤطريقكفيفآرجيئ"إمفيى:الزتتهافقاذ5

ضيكأيم!تيئبنيافؤاوآمشغ06أرامعلىشيكأخزائيلفآمشغ،ؤضلآ

.مكاتك)34(تيئاضحوتةصآتلمنشافاطبنأليشاغوآمشغ،إضرائيلعلى

أليثاعدعوة.ه

تلميدأ.فاحتار،لعدهصيبقىعصلهأناييارأى

اثناوأماتهتحزثوهو،شافاطبنأليشاغفققيئفناكينافقضى!

إتيهوزمىتحؤهإييئافمزغثتر.الثانيمعوهوتقر،قذانغثتز

أبيأئمل"ذغني:تهوقالإييئاؤراغوزكفنالتقزفتزك)35(.بردائه

"؟يكضتصثفماذا،راجعأ"إذقط:تهفقاذ."ؤراخكأسيزثئم،وأئي

أداةعلىلحضهماوطتغوذتخهاالتقرينزوتج!ننوأخذخلمهينفزتجغ21

تخذئه.وكان،إييتامعوضضىقاتمئتم.فأكليلتتمدبوقذتمالبكر

الله.داشرأ!نئاللطبصوا!والرلرالالحظيصةالريح)33(

.حديدةلمهماتالرجلوثذإيياكألك:صاشرةتيحةاللهييقاء)34(

.تلسيذهألاعويمبح،كصعتمحقهالىاييالثرلدلك.الخصالىيرمرالرداء)35(



لصآلمظأسيضالمول

اسرائيلمملكةتاريخأحداثبعض.أ

الانبياءوجماعاتألي!ثاع.\

معإييثاذقت،الثتماءتحؤالعاضقة-فيإييثاالزبترقغأنوقبل21

قدالزثفإن،ههنا"ألمخط:لأليشاعإييثافقاذ02الجفحالجمنألياغ

لاإلي!تفحئكوخئةىالزث"خئ:أليشاعفقاذ.إيل"تيطإلىأرشقني

إلىإيلتيتفيالذينالأنيياءستنوفخزبخ03إيلتيتإلىوتزلا."فكأ!ايى

ينشيذكتأخذالتويمهذافيالزثأنغيمت"قل:تهوقالواأليشاغ

تهقالثئم.فآسكتوا"،أيضأأناغيمثقد،"تغم:فقال؟"زأجممكقوقي

أريحا".إلىأرشت!ىقدالزصثفإنهفنا،أئحثأ،أليشاع"يا:إييثا

أريحا.إلىوؤضلا.أفايىفك"لاإني!تفشكوخئةالزث"خى:فقال

نأغيمت"هل:تهوقالواأليشاغإلىأريحافيالذينالأنيياء-تنوفتقذتم5

قد،"تغم:فقال؟"رأيي!لثقؤقيينذثذذيأخذالتويمهذافيالزلث

الزلثفإن،هفسا"أمكط:إييتاتهقالئثم06فآسكتوا"،أيضأأناغيمث
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لاإئي!!تنوخسة!الزث"خى:فقالالأرذن".اإلىآرشقنيقد

معأ.همايهلاقباوذ."يىفذأفا

ئغد،عنتخاقهماالأنبياء-وؤشفوااتنيمنزخلأخضسونفذقت

،المياهيهوضزقيوتفهليداغهإييئافأخذ08الأرذنيجايبفماوؤققا

قاذ،غنرا!فقفا.التتسعليبهلافماوغترا،وفناكفناإلىفآنققفت

:اجشاعأفقالص"عنكأوخذأنقبل،لكأصتغماذا"شفني:لأليشاعإييثا

أمرأسألت"قد:.اقالعقئ".روجكينآتتيرتصيبلي"لتكن

!إلأ،ذلكتكتكون،جمندكمنأوخذجمنذمازأيتنيأنتإن:غسيرأ

وخيلنايىثةلىقركتةلىإذا،يتحاذثانوفما،سائزينكاناوفيصا011فلا"

الشماء،تحؤالعاضقة-فيإييئاوضيذتيتهما.قضقتقديةنالي

إشرأئيلقركتةصيا،أبييا،أبي"يا:تصزخوهوناظراوألياغ2

يىداخوزقغ013شطزينوشفهاييابئفأمشك.تراهتلذلمئتم."إوفزساته

.الأردنشاطىعلىفؤقصوزتجغ،عنهشقطقدكانالذيإييتا

:وقالايياةبهوضحزلتغنهشقطقدكانالذيإييثايىداغاوأخذ

لهناإلىفآنقققتايياةقضزستوعاذ؟"أيضأهو،إييئاإلة،الزثأين9

:فقالوا،تخاقهأريحافيالذينالأنيياءصتنو!وزآه05أليشاعوغتز،وهناك

.الأزضإلىتهوشخدواييقائهوأتوا.أليشاع"علىإييئاروخخفت"قد

والشويخةأيشاع2.

آمزأةفناكوكاتت.يشونمقزأليشاغأنالأئايمتعفيىفيوكان48

لتأكل.فناكإلىيميلتز،كفما،وأخذ.يتأكلفأصكته،غيتة
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الليمازخلهودايمأبناتمزالذيهذاأنغيمث"قد:يزوجهافقاتت9

وكرجمتاومائذةشريرأفيهاتهوتخغلضغيرةجملئةته.اففتئن.وقديس

إلىالأئايمتعفيفيافجاغ01"فناكإلىيأوي،جاغناإذا،حتى،وتنازة

"أدغ:جيخزييخايريهاوقال02فيهاوآضطخغالجفتة-إلىوأوىفناك

يثلفي،"إئلث:افقال06بالبابفؤققت،فذعاها.الشويمئة"هذهلي

يا،شيدييا"لا:فقاتت.آبنأ"ستحضنين،الشتة-المفبقةينالؤقطهذا

فيآبنأ"وؤتذتالمرأةخيقتائئم07أقيك"علىتكدفيلا،اللهزلمجل

.أليشاعقاذكما،الئايتةالتئتةصينالؤق!هذايثل

!افقال.الحضادينجمنذأبيهإلىتومذاتفخزقي،الضييئاوكئز

فخضته002أئمه"إلى"إحمفه:يلخابمأبرهفقاذ!زأسى""زأسي:لأبيه

فأصغذته21.وماتالنههرإلىزكتتهاعلىفتقيئ.أئمهإلىبهوذقت

وخزتجت.عتيهوأكققت،اللهزلمجلشر-سعلىوأضخغته

علىئضطجعقئتيالضييإذا،التيتإلىأليثاغؤضلفقفا32

ضيذثئم34.الزتإلىوضقىعقيهماالبالتوأغقتئفذخل.شرييره

علىوكفيهغيتيهعلىوغيتيهقمهعلىقفوتجغلالقبيعلىوآنتشط

التيتفيتتضئمىعاذئتم35.الضييئتجشذفشخنعتيهؤتمذذ،كفيه

شبغالفبيفغقن،عقيهؤتمذذوضجذ.فناكإلىوتارةفناإلىتارة

هذه"أدغ:وتالجيخزيفذعا36.غيتيهالضبىقتغئئم،تزات

ترتميفأقتقت037آبتين""خذي:تهافقال.فأتتفذعاها.الثويمتة"

وتضت.آبتهاوأخذت.الأرضاإلىوتسخذيىجقيهعلى



الثانيالمفوفييفر933

الارغفةتكير.3

تواكير،خبزالئيمايزلجلوأحضز،شليشةتغلينؤضلزلمجلأوإن42

القوتم"أعط:فقال.جرايهفيصطريئأوشنئلأالشعيرينزغيفأجمتمرين

؟"زلمجليئة-أماتمهذاآضعا؟هذا"ما:خابمهتهفقاذ043يتأكلوا"

وتفضليأكلونإئهم:الزثقاذهكذالأئه،فيأكلواالقوتم"أعط:فقال

.الزثقاذكما،عنهموقضلفأكلوا،أماشهمفؤضحغ044"عنهم

نعمانوإبراءأليشاع4.

شيهدهجمنذغطمأزخلأ،أرامتيلطزئيتجيثن،تغماناوكان5

الزلمجلوكان.فيرام)1(تضرأالزبأغطىتد؟عنلأئه،تذيهمكزمأ

ينفت!توا،غازينخزجواأراييينوإن02أبزص)2(وكان،بايملأئحايىبأ

فقاتت03تغضانزؤتجة-يخذتةصفيوأصتخت،ضغيرةقتاةإشراثيلأرفي

كانفإئه،ال!ايرةفيالذيالئييأمايمخضزشبديتيت"يا:يشيذتها

قاتتوكذا"كذا:وقالتميذهوأختزتغمان"فذقت.تزجمه"ينتمثفيه

وأنا،ذاهبأ"إثطيق:أرامضيكفقال05إشرائيل((أرفيينالتى4القتاة

يخضبماقناطيرغشزةصمغهوأخذفآنطقق.إشرائيل((ضيلثإلىليساتةأرليمل

تيلثإلىوشتتم06الثيابينخقلوغشزذقبجمئقاليآلافيوضئةص

أؤ!،إليكهذهليساتتيؤصولي"جمنذ:فيهاتقوذالتيالوصاتةصإشرائل

الزساتة،إشرائيلقزأ-تيلثفقضا.تزضه"يناضشمتهتغمانغثديإليك

كلها.الارصإلههرالرت)1(

الجلدية.الامراضحصيعيلالرصلفظكان)2(
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هذاإتيئأرشلحئى،وئخيي"!طالدياللةأناأتغقي)ا:وقالتيابئشق

.بي"تتخزلقإئماهذاأنوآنطرواإعقموا؟تزصمهينزلمجلأأشميئأن

ثيابئ،قزققدإشرائيلضيكيأن،القهزلمجل،أليشاغشيئفتضا

فيآنوئتعتمأإتيئيتأب؟تياتكقزقت"ياذا:قائلأالمقلثإلىآرشل

تيتبالبعلىوؤقص،وتركباتهيخيل!تغما!فأقتل9.تيئا"إشرائيل

فيوآغتيل"إمفىب:تهيقولزسولأأليثاغإتيه.افأرشل.أليثاع

تغمانافغضتاوتطفر".لحالكإقيكفتموذ،شزاتتجغالأرذن

ويذعووتمفثتخزبخأئهأحشط"كنثتتفميمهفييقوذوهووتضى

أباتةأليسنأ2.التزصوتشميالمكالبقونتذهوئخزكإلههالزثبآسيم

فيهماأغتيملأفلا؟إشرائيلجميا؟تجميعينخيرأ،بضشقتفرا،وقرقر

وخاطبوهخذالهإتيهافتقذتم03ضغض!وهوراجعأ:آنضز!وأطفر؟"

ف!ج!؟تفغفهكنتأما،غطميأمرالتيىأقزذتو،أبي"يا:وقالوا

شبغالأرذنافيوغطسنفتزل1كا.وآطفز"إغتحيمل:لكقالوقديالأخرى

وطفر.ضغيرضييكقحيملحمهفعاذ،اللهزلمجلقاذكما،قزات

أماقهوؤقفتوأتى،قويهبهوتجميغهو،اللهزخلإلىفزتجغ5

إشرائيل.فيإلأإله!كفهاالأرضيىافيليحنأنغايطقد"هاختذا:وقال

أناالذيالزث"خئ:أليشاعأفقاذ06غبدذ"جمنقدثةفآقتلوالآن

افقاذ7.فأبى،تأخذأنعقيهفأتخ.شيئأ"أقتللاإتي،أماقهواقص

لافإئه)3(،الترابينتغق!تجملغبذذيغطىإتما،"خشن:تغمان

إدأمقذسةلحأرضهحاصوحهعلىيبدهاسراثلوشص،الحقالإلهاسمهوالر!)3(

وثه.أرصليللر!مدلحلصىسأيتكرتراعاسقيلأيأحدولعمار
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ولاضحزقةتصتعغبذذتعوذ

الزتفلتصقحالأمرهذاعن

وهو،كفنايتسبذ(4)يىئون

يىقون)تيتفيشخدتفإذا

أليثاع:تهفقال091الأئير"

.الأزضين
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واصيهن018يلزثبل،أخرىلإيقةذبيخة

تيتشئديذحوليجمنذ،أثيوهو،يغبدك

.يىفونتيتفيأسخذ،يديعلىيستيذ

هذاخيثينغبدكعنالزثفلتصقح،(

ضساقةتغمانعنهلذقت.يتلام""إمفي

شئدي"إن:تفميهفي،زخل"الله،أليشاعخابئم،جيخزيوقاذ.

خى.أحضزهماهذاالأراييئتعمانتدينتأخذأنفإئيتساقلقد

ؤراغجيخزيوضضى021شيئأ"جمنهوآخذؤراغهلأخريإتي!الزث

:وقاللإستفبايهالمركتةءينفققز،ؤراغهيأجاليتغماذفزآه.تغمان

هدهفيإئه:قائلأشمديإتيكأرشقني."شلام:فقال22؟"!أشلام

فأعطهماالأنيياء،تنيينأفرائيتمتجتلينقتيانيإتيئقدتمقدالشاغةص

عقثي"تقضل:تغمانفقال23."الثيابين-وخفتينالمضةينقئطارأ

معكيشهيئفي-المضةمنالقئطازيننوضز،عقيهوأتخ.قئطازيننا(وخذ

أماته.فخملاه.خذامهينآثتعننإلىدلكوشئتم،الثيابمنلمحفتير

التيتفيوؤضغهأيديهماينذلكأخذ،الزبؤةإلىؤضلافقضا24

فآنضزفا.الزختيروضزفت

"؟جيخزيياأين"م!:أليثاعتهفقاذ.شثدهأماتموقاتمذخلئتم

دشى.مييعدولهارريا،قذدا،،لهآحراسم)4(

سمصأغياماعليهستفرصالمجاملاتقواعدلكر،لالر!الإيمادعلىلعسادسيحامف)ء(

الحارحية.اسثيةاالحركات
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تكن"أتم:تهفقال26فنا".إلىولافناإلىغبذكتضى"ما:فقا!

المض!لأخذؤقثأهذا؟ييقائكتركتتهينزخلتزذحينفناذ،قفبيي

تغمانتزصنإن27؟وءإماءوغبيدوتقروغتيموكروموزيتوفيثيالبولأخذ

كالئفج.أبزصقوهوأمايهينفخزقي.يلأتد"وبتسيكيكيعقق

الامرةعلىالايتنء50

وهكدا.سنواتئلاثحاصرهاأنبعد،السامرةعلىسرجوناستولى1،72في

مصر،إلىبالجلاءبدأقدالتثتوكان.قرتينعاشتأنبعد،الشمالمملكةزالت

أضور.إلىدالحلاءفاستمز

إيقةبنهوشغضقك،تهوذاضيلث،لإحازغشزةصالئايتةصالشتةصوفي711

،الرثغيتيفيالحئمموضتغ2شتواتتسغإشرائيلعلىالشايزة-في

قثقه.كانواالذينإشرائيلكملوفيلاولكن

وكان،تهغبدأهوشغفكان.أشورتيك،شفقنآشر)6(عتيهوضجذ3

أرشلوقد،عقيماشتآيرهوشغأنآشموزتيذوغيتم04جزتةإتيهيئؤ3

كانكما،أشورضيلثإلىالجزتةصئؤدوتم،يضرضيلط،سوءإليزشلأ

الشخن.فيئمثدأوتجغقهأشورضيكعقيهفقتفن.شتةكلتفغل

الئايزةإلىوضجذظها،الأرضييلكعلىأشوزقيكوضيذ5

تيذآستولى،يهوشيعالثاليمغةصالشتة-وفي6.شتواتتلاثوحاضزها

خلاخفيوأسكت!،أشور)8(إلىإشرائيلوتجلا،الشايزة)7(علىأشوز

.72(2-672)الحامىشئتئآسر6()

.7(50-172)الانيصبرنالملكهوالمقصود0172في)7(

الىوالحلاءالجلاءهدابيرالتييرسفيلا.اذأالحلاءعرفواالشالمملكةسكاند!لى)8(

لابل.
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ميديا.ئذدبوفي،جوزانتص،الخابوروعلى
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الاحداثفيدييةجمزة6.

الاصاسية،الحطنةاللهعاقبفقد.اللهمنعقابأالكتابفىالاحداثهذهئعد

البادة.اصهارةمنالم!قأيضأعاتبلكنه،الرحدةفخأي

الذيإلههيمالزبإلىخطواقدإضرائيلتنيلأنذلكوكان7

آيقةوغتدوا،يضرتيلب،!رغرنتدتخطينيضز،أرفيينأصغذهم

تنيؤجبماينالزتطزذهاالتيالأتيمئمازساببخشحبوساروا08أخرى

الحقاءفيإشرائيلتنووغيئ9.إشرائيلئلوذضتغهماوعلى،إشرائيل

تجميعفيتئ!اليفتتهموتتوا،إلههمالزثخقفيئستقيمة.غيزأمورأ

أثصابأتهم.اوأقاموا.المحقتةالمذيتة-إلىالحزاسبرحجمن،مذيهم

خضراء.شخزةكلوتختعايتةأكقةكلعلىئقذشةوآوتادأ

الزبتجلاهاالتيالأقيميثلالمشايىفيتجميععلىلهناكالتخوزوأحزقوا11

الأضناتماوغتدوا02الزثلإشخاطشيتةأغمالأوغملوا،ؤجههمين

.الأئر"هذاتفغلوا"لا:فيهاالزبتهئمقاذالتىالقدزة

تجميعأل!يتة-على،ويهوذاإشرائيلعلىأشقذقدالزثوكان3

ؤصاياقيوآحقظوا،الش!تةطز!كئمعن"توبوا:قائلأراء،وكلالأنبياء

والتيآباغكمبهاأوضيثالتيالثثريغة-كلخشبعلى،وقرائضي

جمئلليقاتهموضقبوايسقحوافتم1".الأنيياء"غبيدقيتدعنإئاهاتجغئكم

وغهذهقرايقحهاوتتذوا05إلههميالزبئؤينوالمالذينآبائهمليتاصب

الباطلوراخوساروا،عقيهمأشقذهاالتيصوالثتهادةآبائهممعقطعهالذي

جمئقها،تفغلوالاأنالزبأقزثما،خولهمالتيالأقيمؤراغبافيوصاروا
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منجمجتيرتهموضتعوا،إلههمالزبؤصاياتجميغ6!وتزكوا

اصئ!ماء)9(،افؤاتلحميعوشخدواضقذسأ،ؤتدأوأقاموا،المشبوكات

والمراسة،الجراقةصوتعاطوا،يالئار!تنايهمتنيهموأقزوا071التغلوغتدوا

الزبفغضت18.لإشخاطهالزثغيتيفيال!ثمزلغضلأنفشهموباعوا

ؤجهه.ينوأبغذهإشرائيلعلىشديدأغضبأ

الصامريينأصل7.

اصهري!اليرمادلادفيحارانالىوضاحيتهاأسامرةاس!!الىالاشوريوننقل

إلى،الر!إلىا!بادةايؤد:نالعرباءهؤلاءدأحدعرلاء.مكالهيم:أصكوأالعربية

وأ-الخليطةالديانةهذهفأصبحت.لآلهتهمال!جودعني!!واأددودس،اللاد

دقيهت.دييمعى"سامري!ت"فلكلمة.الممطقةتلكديانة-التو!يقية

وشقزوائيم،وخماةصوغؤاوكوتبايلينيقومأشوزقيلثوأتى"2

الثاجمزةفآحتفواإشرائيل)01(،تنيتكانالشايزةئذدبفيوأسكتهم

لهذتها.وشكنوا

الزتفةرشل،الزفيتثقوالمفناكإقاقيهماتدء-فيأئهموكان25

"إن:قائلينأشموزضيلثفكفموا26.جمنهمتقئلفكاتت،أسودأعقيهم

الأزض،بإل!حكمتعيرثالشايزة-لامذدبفيوأسكنتهاتجقوتهاالتيالأتم

.1()11(الأزضإليماخكغتعيرفثلالأئهاتقئفهافهي،أسودأعقيهافأرشل

كص.لكواا(1)

الوطية.اسوحاعلىاغضاءاالكانترحيلمنالعاية1(0)

رأالإنادأرادواد.التغل()ممهومسكالهامرتطأب!صلىأدقلبالارصمرتطالإله1(1)

أمراليالطقرسلحسصعبادةلهيؤذيألىعل!وحص،الإلههذاتأييدعلىيحصلى

بها.
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منتجتوئهمالذيناخ!تة-اأخذإتيها"أرليملوا:وقالأضموزضيك27!آتز

أخذفةتى028الأزض"إليخكتمويغفقهافناكوتسكنفتذقت،هناذ

ئغتالهاوأخذ،إيلتيتفيولشكن،الثماجمزةمنجلاهمالذينالكقتيما

الزصت.تئقيكيفت

التيالمتنايىفيئيوتفيوتقغهاآيهتهاتعضلأئةكلفأخذت9

شكشها.التيفذيهافيأئةكل،الشايرئونغمقها

يقزبونضشايىفتكقتةصتفيعهممنتهمويقيمونالزلتتئقونفكانوا32

كعاذةآيقتهمويعمدونالز!ثتئقونوكانوا033المشايىفئيوتفيتهم

تييهم.جمنتجتوهاالتيالأقيم

النبثيوأشعياجزقثا:يهوذافى2.

جزقياعهدعلىعامةنظرةأ.

حاربوالالهم،المحزرمديحعلىحصلوااتيرا-كترأوآجوا-الملوكأحدهو

.المشارفعادةوأرالوأالوثية

بنجزقئاضتك،إشرائيلقيلث،إيقةبننالئتتة-الئايتة-يهوشغأوفي81

وضقلث،شتكحينشتةخمسيىمجثئرينابنوكان02تهوذاضيلثآحاز،

وضتغ03زكيرتابنث،أبيأفهوآسئم.أوزشليمفيشتةوجمثثرينتسعأ

أزاذالديوهو04)12(أبوهداؤذضتغماككل،اشثاغيتيفيالقويتم

خئة-الئحاييىوشخقالمقذسةصالأوتاذوقطغالأئصالتوخطتم(1)3المشاليفت

حقأ.اطتكشالهودأود،ال!!اتصنطرفي)12(

الوحبد.الحاددمكالىأورشيههيكليصح)13(
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الأثايمتلكإلىكانواإشرائيلتنيلأنضتغها،قدموصىكانالتي

تخشتان)14(.وشضوهاالتخوزئحيرقون

شلوفيتجميعفييثفهتعذ،تكنولم،إشرائيلإليالزلبعلىوآكل5

الثتيرعنيجذولميالزتوآعتضتم06قبل!ينكانواالذينفيولايهوذا

مغه،الزبوكان07موسىالزثيهاأتزالتيؤصاياهوخمط،ؤراخه

.يجكضة)15(تتضزفثكان،تؤخةوخيئما

سنحاريباجتياح20

الىفترضلت،الجنوبالىالحدرت،الامرةعلىأشررحيرشإستولتأنبعد

المقذسة.المدينةاستسلاموطلبتجزق!اعلىجزيةفرض

الشقاة-ينوزئيمنايخضياقيوزئيسنالفؤادقاثذآئوزضيكوأرشل1

فقحيدوا.أوزشليمإلى،غطمتجيعثيىفيجزقثاالمتلثإلىلاكيشن

الغفيااليركة-صقناةجمنذؤقفوا،وؤضلواضيدواوئآ.أوزشليمإلىوؤضلوا

بنأثياقيئمإتيهمفخزقي،المقكاوناذؤا8.القضارخقلطريتيفيالتي

فقاذ1!.المذونآسافطبنويوآخ،الكاتبوشبتة"،التيتقيهئم،جلقئا

تيذ،الكبيرالمقكتقوذهكذالجزيئا:"قولوا:الشقاةزئي!نتهم

ضخزذإن:تفيكفيفلتقد02؟آكلتهالذيالاتكاذهذاما:أشور

تننفغلىوالآن.الحزبضشوزةءوتساتة-لحوضيتجثاتة-هوشقتيركلايم

القضتةهذهغكافيعلىآستتدتإئماإتك21؟عليئتمزدتصآلكلت

كماعبادةلهايؤدودكالوالالهمحزتياأرالهاولقد،صورة،شكولا،لهاثساد1()4

.للاصام

-القولهذافيالت!يزسلذلاأنهسرى)15(
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وتقئها.كفهفيت!يمتتقئلكأصعقيهاقنالتييصزعلىأي،المز!وضة

عقيه.يتيهلونالذينلحميعجمصز،ضيك،نرغونهكذا

الذيهوأققي!ن،إلهناالزثعلىإلأنتيهللمإئنا:ليفلئموإن2

المذتحهذافذاتم:ولأوزشليميتهوذاوقاذوقذايخهقشاليقهجزقئاأزال

وأنا،أشورتيلث،شيديمعراهنوالآن023أوزشليمفيتسخدون

نألكوكيفت24.فزسانأتهاتخذأنآست!تإلب،قزسبىأئقيأغطيك

جمصزعلىوتتيهل،شيديضحئاطصحغاليينواحدقائدؤجةتزذ

الزبممواققة-بدودبأئرانيوالآن25؟لمفزسانتركبابعلىيلخصولي

علىإصغذ:لىقالالذيهوفالزلث؟لأذمزهالمكالبهذاعلىضيدت

.وذئزها"الأرضيىهلإه

غبيذك"كلئم:الشقاةيزئي!يىوشبتة"ويوآخجلقئابنأئياقيئمفقاذ26

تسايععلىيالتهويرتة)16(تكلمناولاتفقمها،فإتنا،الآرايئة-باللغة

إلى"أتغئه:الشقاةزئي!نتهمفقاذ27.الشور"علىالقائمينالشعب

الزجاليإلىأليس؟الكلامهذالأقوذشيديأرشتني!اليكقيدك

تويهموشردبيرافيهمأكلإلىالمضطزينالشويىعلىالقائمين

؟")17(.مغكم

وتكفتم،يالتهوبئةغظيبميضوبفنادىالشقاة-زئيسنؤقفتثئم28

لا:المقكقاذهكذا!2.أشورقيك،الكبيرالمقلثكلاتم"إسضعوا:وقال

شائعةتكنولى.البابيونتكئصهاالياللعةوكات،البريةسقريةا!رايةكانت)16(

اثمقعين.عدبل،الثفي

المدية.حوصرتإلى)17(
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يجغفكمولا03.تذفيمنئنمذكمأنتقلإزلاالأتهجزقثا،يخذغكم

تدإلى4المذيتةهذهئمقئمولائنعذناالزت:قائلأالزلثعلىتثيهلونجزقتا

إعمدوا:أئحورضيأقالهكذالأئه،لجيز!ئاتسضعوالا31.أشورضيلث

وآشزبوا،تيتيهومنكريهمنواجدكلوكلواإتيئوآخرجواصفحأمعي

أركير،أرضكمجمثلأرفيإلىوآخذكمآييئحثى32،بئيرهماخواجل!كل

ولايتعيث!وا،وغشلزيبأرفي،وكرويمخبزأرفي،وخمرجنطةء

ألغل033ئنقذناالزث:قائلأئغريكمإلأثه،لجزقتاتسضعوافلا.تموتوا)18(

تجميعمىوقن35؟أشورضيلثتدينأرضهواجدكلأنقذواالأتيمآيقةص

.؟"تديينأوزشلييئالزبئنمذحئى،يديينأرضهأنقذآيقة-اليلاب

"لاقائلأ:أقزالمقكلأن،يكيقةيجئهوتمال!تمعثفشكت36

ويوآخ،وشبتة"الكاتب،اتجيتاقتئمجلقئا،بنأئياقيئموعاذ5".ت

رئييىبكلايموأختروه،ئمزقةوتيابهمجزقتاإلى،المذؤنآسادتلن

.التئقاة

ألثعياتدخل3.

النبيقولفجاء.اللهالىأمرهوأسلمأشعياواشتار،العملماحزقياتساءا!

دورسيسحاري!والصرف،البوءةفتحفقت.اللهبقدرةالايمانسالمحتلئ،ارائع

المدية.يدحلأن

تيتوذخلمسحأونجحنتيابئقزنجزلمحئا،المقذشميئافقفا91

الكقتة،وشيوخ،الكاتبوشبتةص،التيتقئتم،أئياقييموأرشل2،الزث

قال"هكذا:تهفقالوا3.آموصآبننالتيىأضغياإلى،الم!وحلايس!ت

امهرمير.تقلكتيمكىوالحلاء،لاسلام)18(
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فرقيالأجتة"تقغتوقد،القوانتوئم،المجقابواال!تذة-تولماليوتم:جزقئا

زئييمكلايمك!!يسضعإلقذالزلتفقغل104(يلولادة)!قؤةصولا،الزجم

إلقكالزلثولغل،الحيئالإلةيتيتمشثذهألتموزتيلثأرشقهالشقاة-الذي

التيالتقئة)02(أجلينضلاةفآزقغ!شمغهالذيالكلاتمئعاقب

تمتت".

"هكذا:أشغياتهمقال6،أشغياإلىجزقثاالمقلثخذائمؤضلفتضا5

الذيالكلايميشتبتخفثلا:الزتتقوذهكذا:يشئدكمتقولون

روحأ،فيهأجغلفإثي7أشنور،قيلثغبيذعقيئيهتجذفتثما،شمعته

."أرضهفييالشيفبوأسمطه،أرصحهإلىفترجغخترأفتسضغ

قدأئهتممغلأثه،يبتةئقاتلأشوزتيذفؤتجذ،الشقاةزئيمنوزتجغ

كولق)21(،شيلث،تزهاقةشأدقفيشيئأئهذلك9.لاكيشجمن-زخل

.يئقاتقك"خز!"قد:الحترهذا

تكئموق09"هكذا:تقولجزقتاإلىزشلأوأرشلشئحاريبطفحاذ

عقيهضثيهلأنتالذيإلفذتخذغذلا:قائلين،تهوذالجط،جزقثا

ماشمعتقدافإئكا.أتمورضيلثيدإلىئسقمألاأوزشليتمإن:قائلأ

تئجو؟أفأنت.خزموهاوكيفتالئفدالببخميعأتموزضلوكضتغ

،ء-صص.صافأص4
الزلثتيبإلىضيذتثم.فقزاهاالزشليدجمنالزسالةجزقئاخد

إلةالزث"أتها:وقالالزبأماتموصفى59،الزثفذاتمالزساتةصوتشط

حطير.موحصميدالصعصسعرر)91(

وأشجا.عامو!!وعطمرصرع:للردىالمحلصةالمحموعة-السقية)02(

خنة.حلااءسولكر،!رعورإده.انجةكوش)21(
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.الأزضتمايلثتجميعإلةؤحذكأنت،الكروبينعلىالجال!ن،إشرائيل

باإفتغ.وأضنيزبياأذتيكأيل16.والأزضالشمواتضتعتأنت

الحيئ.اللةتشتئمأرشلالذيشئحاريتقولوآستمغوآنالزغيتيكزب

وألقوا18وأراصمتها،الأتمذمرواقدأشوزئلوكأن،زتيا،7!خفا

الثاس،أيديضنعمنهيبل،بآيقةتيشتلأئهاالئار،فيآيقتها

ينخففنا،إلفناالزثأ!لها،والآن019فأبادوها،وججازةىخ!ئث

.ؤحذك"الإنهالزتأنتأتككقهاالأرضيىتمالألتعقتم،تذيه

إلةالزبيقول"هكذا:وقالجزمئاإلىآموصقبنأشغيافأرشل02

شمحئه.قدأشور،قيلث،شئحاريبيشألبإتيئضفيتهما؟إشرائيل

عقيه:الزبيهتكفتمالذيالكلامهوهذا31

آبتة"صفيونالغذراخينكوشجزتإحتقزتك

أوزشليم.بنثؤراغكزأشهاوقزت

ضوتكزقعتتنوعلىتجذفتتنوعلىشتمتتن22

إشرائيل!فذوسعلىالغلاء؟إلىغيتيكوزقحت

وفلت:الثيذشتممتزشيكيسالبعلى23

ئثنانققيمأفصىوإلىالجيالزؤوييىإلىضجدثتركباتييزكولب

شرليهويخيازهأرفيأرقغفقطعث

تجئته.وشجزتننريهأقصىوذخلث

غريتةجمياهأوشيربثخقرث

يصزأنياليتجميغقذتئبأخايميىوتجففث
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ذلكضتعثالقديمينأئي)22(شمدتأما25

خفقئهوالآنقزضئهصالقديمةالأئايمضنذ

.زذميلاليإلىالمخقشة-المددبيتحويل

وئخزونتذعورون،الأيديقصارشكائها26

وخشيشثنلشطوحالمروحوكخضرتكونونالحقلكغشب

الئلوغ.قبلبالويحوكاتمففوح

ص?.127 ذخلتاوخزجتإن،تجلستاو!مطءد

عقئيتغتاطجمنذماوكذلكيهعايىدتفةنا

أذتيئإلىآرتقغتقدؤقاختذولأنعقيئآغتظتفلإئك

شقتيك)23(فيولجاميأنمكفييخزاتتيجاجملفأنا

ينها.جئتالتيالطريتيفيك3ؤرا

عقيهاتتقذئمولاشهمأإتيهاتزميولاالمذينةهذهتدخللاإئه

ترجعجمنهاجاغالتيالطريتيفيليهن033قزدومأعقيهاتنمثولابئزي

المذيتة،هذهفأخمي34.الزفيتقول،تدخللاالمذينة-هذهوإلى

غئدي".داؤذوبشتبيشتبيوأخلصها

غسكرينوفتلالزث)24(تلاكخزبخأنالفبقةصتلكفيوكان5

تجميعأهمإذا،ضباحأتكروافلقا.ألفأوئمانينوخمشةأفييئةصآثوز

.أئواتلجثث

.أخرىمرةمايتكقمالذيهواللهان)22(

مرؤضأ.جوانأكانلوكحا)23(

الحزذان.لهأتتطاعودهوالمقصودادهيرودوط!عدورد.الميدالملاك)24(
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نيتوى.فيوأقاتمرأجعأوقضى،أشحورتيك،شثحاريبفزخ!36

آئنادوشزآضزأذزثيلثقتقه،إلههيضروكتيتاليساجذهووفيما37

تكاته.آبئهآشرخذونومقك.أراراطأرحنيىإلى:قزبا،اصئيصبا

يوشاإصلاح3.

العهدعلىعاقةنظرةا.

".اللهعدتركيئهو"حثماآحرملثأبحديوشياشحص!كي

وت!تينإخدىوققك،قتكح!تشنؤابتماليآبنيوشثاابركا!22

وضنرت2.ئضقةين،غداياينحط،تلإيدةأمهوآسشا.آأوزفيشتة

غمهايجذوكم،أبيهداؤذطزتيتجميععلىوساز،الزتغيتي!يالقويتم

يسزد.ولاتجتة

الاشراعتيةعلىالفور20

اممسه،الحوهرموسويكتا!هواحقصود.ارريياا!هداحدتالعثورهدأكاد

لعد.لي!االآنياءاتعليمصاستماد

أضفيابرشافانالمقلثأرشل،يويئاللضيلثغشزةصاضامتةصاالتتةءوفي

اغفيمأجيقثاإلى4"إصغذ:قائلأالزثتيتإلىيتال!طملأتمآبنن

خزاعنخقغهتما،الزثتيطإلىبهاأييئالتيصاعضةافتحشث،اكقتةا

تيتفيالموكل!تالغق!ئتؤليأيديإلىوتتتم5،اصتغباجمنالأغتالبا

ينتقذتممايتز،الزثتيطفياتحضلاالئؤلينإلىفيدقعوتها،أشت

وججازهخشبويتيراء-،الحذرانورامعياتجتائهيئوااسخاريناإلى6،اض!تا



الثانرالمئوفيليفر353

إلىاطسفضة-المضة-اعلىئحايمبوهماأنغيرين7،اضيتامي!اتثحوتة-%

الأماتة.يايح!حتعونكانواالأثهم،أيديهم

جمفزؤتجدث"إتي:الكاتباصحتمافانالكقتة-غظيمجلمئافقال8

،شافانإلىالئفزالكاهينجلمثاوشئتمالزت")!2(.تيمتفيالشريقة-

:وقالالمقلثعلىالأمزاوغزضنالمقلثإلىالثايطشافان!فذقت.!قزأه

أيديإلىوشقموهاالتيتفيؤجذتالتيصالمضةيىجائكأخذقد9

المقكالكاشطضافا!وأختز001الزث"تيتعلىالموكل!تاخضلاالمئؤلين

المقك.أماتمشافانوقزأه،ضفرأ"امماهناجلقتاشفضني"قد:وقال

جلقتااوأقز2تيابئقزق،ال!ئريعةيمفركلاتمالمتلثشيئفققا11

وغسايا،الكايتوشافانميخابنوغكبوزشافانبنوأحيقاتمالكاهن

يهوذاولكلويلئعبليالزدتفآستشيروا13"إذقبوا:وقال،المقلثؤزيز

آونياالزلتغضبشديدإلأنهؤجذ،آ!دياالشفرهذاكلايمأمرفى

مايكلفتعضلواالئمفرهدايكلابمتسقعوالمااباخلاإنإذ،عقيناآضطزتم

.أميرنا"فيكيت

الدينىالاصلاح30

!بم.ياصا،حيوياقام،علبهكراورياايما!اديالراردذللتوحيهاتؤدقأ

وامتذ.أورشيمهيكلوطقركهتهاوقئلاستةااخعاراتا:دثراظار!فلىك

ثاحء،الاحلاتهدأالملكموتعؤق،أح!.القديمةالتمالمملكةإلىالاصلاح

الحلاء.سأ!ودةألعداليهرديةالتقوىوحه

لىا،ضراع1سةسمرهوأصمرامدا.مىعهدعلىأحثىتداجمراأد!خر)25(

ا،ساسى.1فمه
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وضيذ02وأوزشليمتهوذاشيونجتجميغإتيهفآجتمغالمتذافأرش!ت32

مغهأوزشليتمشكالبوتجميغتهوذايىجاليوتجميغ،الزثتيتإلىالمتذ

علىقتلاالكبير،إلىالضغيرينال!ت!صبوكلوالأنيياءوالكقتة!

المتأوقاتم03الزثتيتفيوجذالذيالغهديمفركلايمكلضسايجهم

وتحقظونالزلثيئيعونأثهمعلىالزبأماتمغهدأوقطغالميترعلى

هذاكلاتمي!تجموا،ئفويهموكلفلوبهميكلوقرائضهوشهاذتهؤصاياه

الغفد.يهذاكلهالدبئفآلتزتم.الشفرهذافيالمكتولتالغهل!

الأغتابوخزاسنالثايتةصالرتتةءوكقتةصالكقتةغظيتمجلقتاالمتكوأتز4

يلتعلضيغتتدكاتتالتيالأذواتتجميغالزبقيكلينئخيرجواأن

فيأوزشليتمخايىحفيفأحزقهاالشماء.فؤاب:لحميعوالغشتاروت

الذينالأضنايمكقتةص!وأزاذ.إيلتيتإلىزماذهاوخقل،قذرونخقولي

وخوالىتهوذائذلبفيالمشايىبعلىالتخوزيئحيرقواتهوذاضلرذأقاتهم

والأثراحوالققروالثئمميللتعلالتخوزئحيرقونكانواوالذين،أوزشليم

خاليحإلىالزبتيتينالمقذكتالؤتذوأخزبخ06الثتماءقؤاتولحميع

زمادأوشخقه،تذرودواديفيفأحزقه.قذرونواديإلى،أوزشليم

فيالتيالمابونينئيوتوقذتم07عاثة-التت!غب)26(فبويىع!زمماذهوذزى

يفغثشاروت.تيابأينشجنالنساغكاتبخيث،الزثتيت

حرقةوتزغيهرذا)27(ئدلقيناكقتةصاتجميغوآستذعى

العاصة.المقرةلي)26(

الوحيد.العادةمحالىأورشليمتكونأرالملكفرض)27(
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شسغ.يئزإلىتجبغين،التخورئحيرقونالكقتة!كانخيثالمشاليفي)28(

التي،المذينةزئييم،تشوعبالبتدخلجمنذالتيالأثوالبقشايىتوقذتم

تكونوالمالمشاليفيكقتةصأنعلى9.المذينةإلىالذايخليسايىإلى

معالقطيزيأكلونكانوابل،أوزشليمفيالزبقذتحإلى!غدون

لايكي،هئوم)03(بنيواديفيالتيتوقتخرتةصاوتزغ0إخؤيهم)92(

يهوذاظوذأقاقهاالتيالحيلوأزاذ011يولكيالئايىآبتتهأوآبتهأخذئمر

الذيالحضيئننئقيكئخذعتدىافئثتيطتدخلمجندينللثمبم

التيالمذابخالمتكاوذثز02يالثارالثتميمقركباتوأحزق،الأريرقةفي

ضتغهاالتيوالمذايغ،تهوذائلوذغيقهاوالتيجمئئة-آحاز،شطحعلى

واديفيغبازهاوذقيىفناذينوأسزغ،الزثتيتدازيفيقتشى

تجنوبإلىأوزشليتمتخاةالتيالمشايىفيخرتة!المقلثاوتزغ.تذرون

قبيخة،يغشتاروت،إشرائيلقيذ،شقئصانتناهاوالتيالخرالب)31(تجتل

.غضونتنيقبيخة-،ويفكوم،الموآبمينقبيخةص،ويكموش،الطيدليييين

جمظايمينأمايهتهاوقلأ،اتقذشة)32(الأوتاذوقطغ،الأئصالتاوخطتم

.الئاس)33(

وثية.عاصرتداحلهاعادةيهايمارصدكالرأ،للربثالريةمعالدهي)28(

مرتة.دودمرتةلىيصحهمأورشيماكيرسكان)92(

جهتم.)03(

.الرتودحلأنهخح2)31(

وثة.عاداتادأماككان)32(

الديخ!.أحلس)33(
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أقاتهأسديوا،المشزففيإيإت)34(تيتفيأشذياالمذتغوقؤضن!1

والمشزفتالمذوذقزتخطأ،إشرائيلىتجغلىالذيتباطبنيازثعاأ

المقذس.الؤتذوأحزقزمادأوخطضهالمشزفطوأحزق،تجميعأ

والتيالعتايزة-ئذدتفيالتيالمشاليفيئيوبتجميغيوشئاوأرال!1

إيل.تيتفيضتغجمثقمايهاوضتغ،الزتلإئمخاطإشرائيلئلوذتناها

تمجمفاإوأحزق،المذابحعلىفناكالتيالمشاليفيكقتةتجميغوذتغ02

أوزشليم.إلىوزتجغ،عتيهاالثاس!

بالفمحالاحتفال40

!ل.الاصراعتتيةفيوردمالحسصا!سةاهدهديالكيراغصحاعيدأقيم

.العقابقرارصألتهيحدلوليم:وموتتكام!!يخركاداللهإلىاسصعا

على،إلهكميلزب!ضحأ"أقيموأ:وقالالثئغبكلالمتلثوأقز

هذايختليخصيئأقيتمقدتكنوتم022هذا"الغهل!يمفرفيقكتولثهوما

ملوفيأتايمخميعفيولا،إشرائيلليقضواالذينالفضاة-أتايمضنذ

إلأأوزشليمآفييلزببالمضحهذايتلئقئمولم023يهوذأوضلوفيإشرائيل

يوضئا.اصلميلثغثزةصالثايةصالثتة-في

غضتهالديالمئمديدغضيهآضطرايمعننالزثتتنن1،ذلكومع26

"أبجذ:الزتأتوقا27.ضتشىيهأسخطهماكلبشتبتهوذا،على

أوزشليمآالمذيتةصهذهوأنئذ،إشرائيلأبغدثكما،ؤحهيينأيضأتهوذا

فيه".آ!يتكون:فيهفلتطالذيوالتيتآحترئهاالتي

اجها.إصلطتهيرضامذاب،اذأاحسالغةاا!ا!ماامملكةدي)34(
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بابلالىالاولالجلاء10

لممرمؤيدحزلىلة،أورشليموفي.محفهالابا!وحفت،لرعةأشورنحمأ!ما

د،79فيتمزدإ،.افييوباسمالملكححمرعم!ولالرعم.الثرىالدولةلمحارلة

أؤالأ.جلاخولفماطديةعلىشاستولى،بارملكنبوكدلضرفرصا

تلاتةوضبلث،ضتكحينغشزة!شتةبمانيآبنيوياكينوكان428

أوزشليم.ين،أثناتانينثتخشتا،أفهوآسئم.أوزشليمفيأشهر

.أبوهضتغماكلخشبعلى،اشتغيتيفيالمئ!زوضتغ

إلى،باي!تمبلثتبوكذتضر؟ضمثاطضيذاشماناذا!ك.اودي

ضيكتبوكذتضر،وؤضا!11.الجصارتختالمذيتة"وذختت،أوزشليم

تيذيوياك!ت،افخزخ02لحاضروتهاضثاطهكانالمذيتة-فيماإلى،بابل

ضيكفأخذه.ويخضيائهوأشرافهوضثاطهوأئههو،بابلضيلثإلى،تهوذا

ئليهه.ينالشتةءالثاجمتةءفىبابل

المقك،تيتوكنوفيالزثتيطكنوفيخميغفماكينوأخزخ

!!يكل،إشرائيلقيلث،شقيمانغمقهاالتيالذقبآيية-تجميغوخطغ

ويىجاليالضثاطوتجميغأوزشليتمكل14!جلا0الزتقالكما،الزب

والقفالين،الحذادينتجحيغأيضأوتجلا،ضجفؤآلافيغشزةصأي،الحرب

إلىالمقكيوياك!تأوجلا5الأزف!.تلكضعبفقراغإلأتبقوتم

أخذهم،الأزضغطماء-يللثهـكلهـيخضياتهوأزواتجهالمتلثوأتم)35(بابل

الاولالحلاءأدلدلك،شهرأ18دامحصارأ586ليوتحضلتأورشيمتمزدتادا)35(

الحد.يخاورل!795لى
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،آلافشبغة"وفمالحرلبيىجاليتجميغوتجلا16،بايلإلىأوزشليتمين

وأخذ!م،خزبيىجالأثطالتجميلهم،ألفىوهموالققالينوالحذادين

بايل.إلىتجفمينبايلضيأ

إلىآسقهوغئز،ضكاتهقيكأ،يوياكينغئم،مثثتهبابلتيكوأقاتم1

جمدقثا.

أورلثيمخراب2.

منالخئصعلىالمحزممع،العودةعلىالابليالملكحملئابىتمزدجرى

الاصوار.وخرقتوالبيوتالهيكلوأحرقشهرأعشرئماليةسدفئهبت.المدينة

إخدىوققذ،تقكحينشتةليجمشرينإخدىآبنضدقئاوكان

يبتة.ين،إزجمياينث،خموطالأمهوآسئم،أوزشليمفيشتةغشزةص

02ء/ء-1!

وكان.يوياقيمضتغماكلبختسب،الزفيغيتيفيالشزوصتغ

ينتتذههاحئى،تهوذاوعلىأوزشليغعلىالزبغضببتتبذلك

بايل.تيلثعلىصدلمحئاؤتمزذ.ؤجهه

العاشمر،الئئهرينالعاش!رالتويمفى،مليههالئتة-التاجممغة-ينوفي521

أوزشليم،علىلمجيوشمهوتجميغهو،بايلضيكتبوكدتضر،زخص

الجصايىتختالمذيتة"فصازت2.تخصيناتخوتهاوتنىجمنذهاوغشكرص

الئثهرينالئايمعالتويموفي03ضدقئاللقيلثغشزةصالحابتةصالشتةصإلى

الأزض.تلكثتدبخبزتيقولم،المذيتةفيالجوغإشتذ،الزابع

تينالذيالبالبطريتيفيتيلأالحرلطليجاليتجميغوكان،المذيتةفثقروا

ئحيطونالكئدايئونكانتينما،المقكئستالبينبالفرلب،ال!وزيني
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فخزى05الغزتة)36(طريتيفيالمقذذقت،ذلكأتناء-وفي.بالمذينة

كلعنهتقزقوقد،أريحاتزئةصفيفأدزكوه،إثيرهفيالكفداييينجيشن

عقيهوتقوا،يىبتةفيبايلتيلثإلىوأصغدوهعقيهفقتضرا.تجيثط

صحدقئاغتيبابلقيكفقأئئم.غيتيهأماتمضدقئاتنيوذتحوا07الحكم

بابل.إلىيهوجاؤوا،ئحاسينب!يمليمتت!وأوثقه

نيثاالجلاءا30

ولم،المجاورةوالاحيةأورضليمأهلمنوالحزئيرنالسكاننخبةبابلإلىذهص

والفلآحين.الكزامينأي،لهمنفودلاالدينصوىه!اكيبق

الشتة-الثايغةفي،الثفرجمنالشايعاليويمفي،الخايسال!ئمهروفي

الحزس،زئيسن،نبوزرادانقدتم،بايلتيلث،تبوكدتضرللقيلثغشزةص

المتلثوتيتالزبتيتفأحزق9.أوزلضليمإلى،بابلقيلثضابط

كل!وقذتم..يلغطماءتيبكليالئاليوأحزق،أوزضليمئيوتوتجميغ

.خوتها)37(ئماأوزشليتمأشوازالحزييىزئييممعالذينالكفداييينتجيئيى

المذيتة،فيتميئالذيالتتمدبسائز،الحزسزئيسن،تبوزرادانوتجلا11

زئيقوتزك29الحفهور.وسائزبايلشيلثإلىقزبواالذينوالهاليبين

والقلأحين.الكزامين،الأرضيىفقراءين،الحزديى

الزبتيطفيالتيالئحاير)38(أعمذةصالكئداييونوخقئ1

إلىئحاشهاوخضلوا،الزتتيبفيالذيالنحاير)!3(وتحزوالقواجمذ

.الاردنوادي)36(

واصعة.ثغرأيهاالحيثرتح)37(

الهيهل.دهيرأمامدتمةكانتالتيالاعصدة)38(

واللاوييى.الكهةلاطهارالمغذ،الكبرالمائيالحوضأعمدة)93(
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أذواتوتجميغاغصاواوامقاريفقواتجايىفتالفدوزوأخذوا1".بايل

اتجايزالحزسزئيناوأخذ5يها.تحدمو!كانواالتيالئحاس

ألمجضة.شايخثتةجمنهاكانوما،اسذقبفاذقبأمنهاكا!ما،والضحاف

فقم،اشثايتيتشقيمانضتغهاائخياغواجمذواوالتحزالغموذالباوأئا6

ئقذر.ؤزلطي!الأ:انياهذهيئحايتكن

ال!!اهقوضقثنا،،الأؤلاالثاهن،شرابهالحزيزئيسنوأخذ

وهو،واجدأالمذيتة-خضئامنأوأخذ09الثلاتةالأغتالبوخزاممت،الثاني

ؤجةئشاهدونئمروخمة-ليجالي،الحزبيىجاليعلىئؤلىكانالذي

ئخسذكاذالذيالجيشيىقائدوكايت،المذيتةفيوجدواوالذين،المقك

ؤجد:اأشذينا،الأرصنييلكشضبجمنزجلأويت!ت،الأزضيلكشعت

بابلقيلثإلىوساقهم،الحزسزئي!ن،تبوزرادانأخذهم002المذيتةفي

خماة.أرضيىفي،يىبتة!يوقتقهمابايلضيلثفضزتهم21.يىلقةفي

أرصمه.ينتهوداوخييئ

تجذياالحاكمممل4.

كتيرمصرالىفهاحر،اهقاوب-لعحشفضله،يهوداأرض!يحاكمأاجابليوراأقام

لقوأأدوط!صا.أحيربحلاءاهأسريةالقصةهدهصتشهي.القفعسحودأألاقي!م!

أحتفى.قدعالماان

تبوكذتضر،أثقاهمتمن،يهوذاأرضيىفيال!ئ!صبينتقيئماوأتا22

تجميغشميئفقفا023شافادبننأحيقاتمبنتجذئياعقيهمفولى،بابلضيلث

إلىأتوا،تجذئياؤلىقدبابلضيكأن،ويىجائهمهم،الحيوشيىزؤساءص

لنوشراياقاريحبنويوحانانتتثيهبنإشماعيلوهم،المضفاةفيتجذئيا
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تجذأجاممخقفت؟2.أعها:ليجاهم،افغ!كأبنهـيازئياصىاصصوااتئحوشت

فيأسكموا.الكفدايئ!تغبويرثةمنتخافوا"لا:آ!موقالويرجايهمتهم

.خير"آعهشت!ص!،باي!ضيكوآحذمواالأرصنياهذه

مق،أليشاماعبننتتئتهبنإشماعيلجاغ،الئتابعالثتهروفي25

التهوذوضزبوا،فماتتجذثياوضزبوامغهليحالوغشزة"،المل!كأالتسل

إلىالضغيرجمنالنعبكلفقاتم026الجضفاةفيمغهالذينوالكفدايث!ت

ؤجيماينخافوالأثهبمجمضزإلىوذقبوا،الجيوشوفؤاذ،الكبير

الكثدايئين.

جينابخيقراءة

!ل.لمكمرلاتمكزألىيحصفعله،المعنىدينيتاريخهوهااطمحودأدمما

خلالم!يتبمإلهيعم!هاكلل،دييعيبروالاخردييالواحد،تاريحانهناك

نا.ألض!!ظهررايظهرحلالهمناطهفإد،حاصاوحهأالكتاليللتاريخلكن.تاريخ

احلاصرا!!،الإاعياضدليراسجرءهروكنعادومصرا!ريراب!مابلادتاريخ

اسرائل.تاريخ!ىبكثيرأوضحهرللإلاديمحهالذي

عمله.ئحزلماللهلاد،سيرهيواصلاليومالىيراللاالالسإدخلاصتاريخان

واصحة.رميةحقاتعلىإلآاللهعمللدركلالكننا

ولكر،ميهيعملاللهاد.التحصيتاريحماالمقصودكاناد،بالاحرىفكم

)ماعلادليويتاريحالىتق!ملاحياتامسظور.يمريكونماكثيرأوحهعلى

خلالومى.كححصماواحدةهيلل،اهحيحي()لاطادييوتارير(الدية

أ!.وحهعلىأدتهملكرتإليايأتيالماديةمثغلا

سيرتمتارهو،اصاحيةاهدهمنإيىلظرلاار،الحالياا!ااتمتاردإد،وأخيرأ

ألته.شب



،إقأيئالأختآيىاولأؤلأشكضا

إلىلأتهمن،الإصائيليالعصلاريخخاصأعرضأالسفرادهداديكل

حقةضهمتين،محلهسيحلآلىاللدينوعزرانحيايفزيفيوسئتكقل.الجلاء

الجلاء.

التاريخأسفاراشخدم.الالثالقرنفيوضعهمالاوفيالسفزينهذ!كات

لليهوديبينأنومراده،كتابيةغيرمصادرأيضأواستخدم،قبلهكتبتالتيوالانبياء

كادجماعةعهدهعلىحققالذيداودشحصيةعلىئذد.اللهكثعصدعوتهم

الكهنوتهىالجماعةهذهتوجيهعلىالقادرةالكبرىوالمؤئسة.الحقيقيرئيسهاالله

.اللاوي



وخكؤ،اققفياليلفو!!ال!!صخلى

أولايرويانوهماالاحار،لسفزيالطبيعىالتابعهماوعزرانحياسفزيان

ثم.وركرياحخايالبتينسفزيمنسقخلصهاالتىالجلاء،منالعودةأحداث

)893(.وعررا425(و)445لحميابهماقاماللتينالمهتينعلىيطلعانماانهما

قراعةذكر-ردنحميايفرففي:الثهخضينهذيننمناطبينأحيانأخلطالكاتبلكن

عها.نتحتالتىالتكفيريةوالرتبةعزرالسانعلىالثرجة

وفكره.الثاكالقردفياذأعالقفقد.الاخبارعفزيكاتبفهوكاتهماأما

يحكمهاجماعةتكوي!الىمدعوالمحتارالثعبانوهو،كذلكواحدهراللاهوتي

بأسرهها.الكهوتيةالهيئةئاطهاعلىوتشرفتديسينأعضاؤهاويكؤدإلهيحكم

بعدجرتأحداثأمحملهفييرويعزراسفربأنالمضنرينبعضيمتقد:ملاحظة

الترتي!عكسعلىحملاالذيالسببهووهذا.نحمياسفردىوردتاقي

.التقليديالكنابي



سنئتخضا

)445(الاولىنحمامهفةأ.

اورلثيمعنأنجارنحماتملأ.

:فد.اطلكساقيلوظيفةيقرءسرس!يوكاد.المحمىفيؤلديهوديلحصيا

رص!!رحلألحمياكالىفلسطير.الىالاولىأغوأ!لاعودةعلىقردلحرمضى

أحاهـأتلفيمااثرعلى،أشرضبأ!دهاهـإلىاعلىعرم.ا!حلىادياضع!يرالعيدأضقرىا

الدية.الحياة!يانحطاطعلىوتداتأحوهإيىلقلهامقلقة

اصئتة-الجثئرين)2(،افي،يهشلو)1(شهرفيخكئيا:بننتخمياكلام11

منويىجمالهو،إخؤقيأخذ،خشانيقدتم2،شوشنقلغة-فيكنثإد

وع!،الجلاءينتقيئثم!،تخواأسدينااجهوباعننفآستخترئهم،تهوذا

اليلادفيفناكارزءينتقتتالتيصالتقئة"إن:فيفقالوا03آأوز

أحيرقتقدوأئواتهائتتهذغأ!زشليتمسوزو!!،وعارشديدشقاءفيهي

)ديمر(.الاولا)لودمر(اكالولىأصالياتريرالالبةاسةاساضاسعااضهرا)1(

.644لى:أدأ،(64324د)الآرحاا-شرااحها(2)
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أدا!أ،وأئوحأئ!يتجقست،اكلاماهذاشمعطفقضابالثار")3(.

.الئقراتإل!أماتموضتيمطوضمط

اقئهب،ا!ظيمأاالجثازالإلة،أسضواتاإلة،اقئت"أتها:وفلث

ئحسجتت!-أذناكيت!ش6،وصايادوحايخضيلمحئيهواضحضةصاكهذاالحايخط

وآسيلأتهارأأماضلثالتوتمأضحئيهاالتيغبدكضلاةصإضسقغلاظزت!بوغيناك

إتيذيهاخطئناائتيإشرائيلتحييخطايائعتيرفأغبيدذ،إشرائيلتنيعن

تحقطولم،آجكإإساغةأشأنااغد7.خطئناقدأبي:تيثأنافإني

أدكر08غبذكموسىيهاأترتالتيوأخكاتكوقرائقحكؤصاياك

تينأشتتكمفإثيخاتفئمإلى:قائلأ)4(غبذكموسىيهأقرتالذيالكلاتم

كانوتو،بهاوغملئمؤصاياقيوخمطمإتتيزتجعئموإن9،الشعوب

إلىوأزذهمصفناكينأجقغهمفإتياسثمماء،اأفصيفيقنميوكم)5(

اتذين:شعئلثتجيذكافهؤلا?..فيهآشميإلأقيتمآخترئهالديالمكالب

أذناكفلتكن،زثأيا1.الغزيزةوتدكأخظيمةصايفدزيكآفتذيتهم

آسمك،ضخاقةصيهؤو!الذينغبيدك:ضقواتغبدكضلاةإلىلصيئت!ني

ذاكإدونخط.اقئخل"هداقيتفيزحضةتهوقطأضوتماغبذكوؤفق

المقك.ساقيئ

586.شيءمديشحترلم)3(

.ا،شراث1تتهييعرسمرحاةالصلاة)4(

.03/23-نث)5(
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أورشيمفيرسمةصمةعلىالملكمننحمياحصل2.

366

ويق!.عليهمحصل،مروعهليحقق،الملكمنترحيصالىيحتاحكان

ساقيه.يرىأندونصنسةعثرةاثتيالملك

كان،الميك)7(لأرتخششتاالشتة-الجثثرينفي،)6(نيسانشمهراوفي2

الحظؤة-تذيه.قليلأكنولم،المقكوناؤلثالحمزفأخذث،خمرأماته

هذاما؟تمريضتستوأنتضكتئبأ،ؤجهكباذ"ما:المقكييئفقاذ2

المتل!"تخيا:للقيكوفلث3شديدآخوفأفجفثكآتة"قفب".إلأ

قد،آبائيضقايرضكانوالمذيتة!،،ئكتئبأؤخهيتكونلاكيفت.يلأتد

؟".بغئتك"فما:المقكقاذ2يالئار؟".أحيرقتقدوأبوابهاخيرتت

لمكانالمتلثتدىخضن"إذا:يلضيكفلثئتم5،الشماءإل!إلىفضفيث

لأعيذ،آبائيتقايرتديتةصإلى،تهوذاإلىئريفني،خطؤة"أماقكيغئدك

يكونتتى"إلى:جايخيهإلىجايشةوالمقكة"،المقكييئاطفقا06يناخها"

تهفضزبث،يريمتنيأنالمتلثتدىوخضن(.؟")تعودوتتىشقرك

إلىزسائ!ليففتغط،المتكتدىخضن"إن:للصيكوقلط7.ضوجمدأ

إلىويىساتةد8،يهوذاإلىأصلحئىأجتازيتذعوني،التفرجمبرفيالؤلاة-

التيبقلغةصأبوالبيغوايىضيىخشبأييعطتني،المتكغالمحبحايىكب،آساف

إل!تذلأن،المتكفأغطاني.فيه"سأقيئمالذيوالتيتالمذيتة-وأشوايى

عقيئ.الضالحة-كاتت

.)الريل()مارس(الادآدارالاولالبابليالشهر)6(

.ادأ454ممط)7(

لرعة.ساقيهعودةعلىحربصالملك)8(
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المقك.زسائلإتبهموشتمطالئهر،جمبرفيالؤلاة-إلىفذقبث

شمغفتثا01وفزسانأ.اتجيثيينضتاطأمعيأرشلقدالمتكوكان

ينضمديدأآستياغإستاءا،القفويئي)!(المؤطف!وطوبثاالحورويخىشنتلط

خيرأ.إشرائيليتنيتبتغيجاخزخلآأن

أورشجأسواريتفقدنحميا3.

العديدةالثضوكانت.أمرهلئخفيفيالمدينةتففد،أورضليمإلىلحمياوصللما

كلفيالدييةحياتهمتزدهرفلكى.أعدائهمرحمةتحتمواطيهتضعالاسوارفي

الاسوار.بناءإعادةمنلذفلا،أمان

تيلأفمثاثتم02-أئامثلاثةفناكوقكثث،أوزضمليمإلىافؤضلث1

فيأفغقهأنقفبيفيإلهيأئقىيماأخدأأكاثمفثوتم،قليلتقروقعي

وخزجث013رايهتهاكنثالتيالذائة"داتةدإلأمعيتكنولم.أوزشليم

أتقفذوتجغلث،الزثل)01(وبالبالتنيرغيرتحؤ،الواديباصبيننتيلأ

الغيربالبإلىغترثئئما04المحتيرتة-يالئارالمئقذمة-وأبواتهاأوزشليتمأصراز

اثثم05عقيهتخوزتكانتختيالتيصيلذاتةتكنفقم،يركة-المقك)11(لإلى

وذخلثوغدتالشور،أتقفذوأناتيلأ)12(الواديطريتيينضيدت

ماولاذقبثأينإلىالحكائمتعتماولم6.وزتجعث)3!(الواديبالبين

سائزوالحكاتموالأشراتوالكقتةصالتهودأعقمثتدكنثولا،فاجملأنا

متحديه.أحدكادطوبياألىالراححرمى،الامرةحاكمصبقطكاد)9(

الرلي.خرلهاوىامدينةعربفي)01(

الثرقي.المديةحوبفي)11(

.يدرودواديما1()2

العرلي.المدبةشمالفي)13(
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كيوأصتقاء،اينفيهتحنماتزو!"إت!-اآطما:ففلث17.المضؤوأس!ت

وأ،أوزشليمسوزيتبييئفقفثوا،يالثارأئوائهاوآحتزقتأوزشليئمخيرتت

شتقلثآعقيئأصالجةصاإلهييذأذاوأعقمئهم08"التومتعذعارأخصن

وضذدوا"،وتبن"أ!تئقفن:فقالوا.بهكقميالذيالمتلثكلاتمأيضأ

يلخير.أيدتهم

الاسواربخاءإعادةعلىالإقدام40

الاشعااوصادتالصما!فوتر.صلطاتهاتساعد:كتصالاعانلحماحمع

ل!رعة.

الغتم،باقيوتتوا،الكقتةإخؤتهمعالكقة-غظيماأثياثيثافقاتم3

ختئئ!.ئرح،الجئةئرحإلىوقذسوه،جمضراغيهوأقامواقذسوهوهما

شففاهوفما،تسوذيابنوضئلأئمفاسيغبنيوياداغزثمهالغتيقوالبالث6

إلىكقهالتوزوقئلض!الضوز،فتتينا038وضغاليقهوأقفاتهجمضراغيهوزكبا

أخمل.افيغزتمةديلئعبوكان،غفوهيصفب

بأنوالأشدوبئونوالغقويتونوالغزفيوطوبثاشنتفطشيئاوتمآ4

غضبأغضبوا،اضقماشذفيأيخذقدوأنتزميمهاتقذتمقدأوزشليتمأشواز

بهاوئننرلواأوزتليتمويحاليبواتأتواأنعلىمعأكتهموتآتروا2،شديدأ

.شزا

جمنهم.خذرأوتيلأتهارأخزاسأإزاءهموأقضناإلهناإلىفضفينا3

وتيق،كثيزةوا!لأنقاضن،ضغقتقدقؤة!الحضال!ت"إن:تهوذاتنووقاذ4

إلأئبضرواولاتعقموا"لا:أغداؤنادوقال.الور"تبييئأنطاقتنافي
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اليهوذفجاغ6اتحقل".اونغضلفتقئفهما،ؤشطهمفيأصتخناوقد

فيهاهماالتيالأمايهيىاتجميعمنقزابغشزوأئذرونابجوا/همالمقيمون

:رأخفياط!طأسطفيأصعتافأشصث7.آجهماإأوزشليمآيرتتعوذيأن

يشيو!هم،كشائيرهخشبعلىأقمئه،المكشوقةالأمايهناوعلىالشولي

ويسائروالح!صايمأي!شرافيوقلتوتقضث8:تطرث0وقيثهماويىماجهما

عنوقايلوا،الزهيبالغظيتمالزثآذكروابل،تخافوهم"لا:الثثغب

يأثناأعداؤناشيئوتمآ09وئيوتكم"أويخساوتناتكيموتنيكمإخوايكم

واجدص،أ-راإلىكلازتجضاموزك!ا،أطا!اللهوآنأعيمنالد

غميه.إيى

،الغظ!تعضلو!رجاليينالئصفثكا!،التومذاك.اوين

وكان،والذروعوالقيميوالترو!يىبالرمابئتتئحأالآخروالنصفث

حايلووكان.اصوراتئنيكانالذيأايهوذاتيتكاؤراغالمؤسا،

اصتدياالحراقيأم!صاوقد،اخواجذةاضدياعاجملينتحملونالأتقالي

علىشيقهلتقفدوهو،تثنيالتثائينينواجدكلوكان12.الأخرى

وا!سائروالحكايمي!ضرافيفقلث013معياصبوقيافياصتايخغاوكا!،خقؤيه

تعيدون،التورعلىئتقزقونوتحن،مثيعغظيمالغضل"إن:الشغب

فناك،البوقضوتينهتسقعونالذممبفالمكان14.تغضعنتعفنا

النصصوكان،الغق!تعضلفكتا15.غثا"ئقاتلإلفنا.إتيناتخمعون

الؤقت،ذلكوفي016التجومطهوليإلىالقجرطلوعينالزماخجيئ

أوزشليم،ؤشطفيخابيهمعواجدكل"يتبث:أيضأيلستدبفلى

ولاأناأكنولم17.غ!الأ"الثهايىوفيخزسأالفيلفيتناقكونوا



037ليفرنخميا

واجدأتياتناتننرغؤرائيتسيرونالذينالحزمنولايىجاليولاإخواني

.يلآغتسالإلأفواجدأ

العقباتمنبالرغمالالوارإنجاز.ه

أغدثقديأنيأغدائناوسائزالتزلئزوجاشئموطوبتاشمتقطشيئوتأ61

المضاريغزكبطقدؤقتئذأكنلمأنيمع،ثلضةفيهتئقولم،الشوريناخ

فيتعأتتلاقى"قئتم:تقولانوجاضئمشنتئطإتئيأرشل2،الأثوابفي

زشلأإتيهمافؤخهت03الئتوءييئأضقراوقد،أونو"شهلفي،كفيرين

أنتخاقةص،الئزولأستطيئفلا،كبيربغقلقائثم"إئي:تهصاوفلث

أرتغذلكيمثلإتيئفأرشلا04إتيكما"وتزلحثتزكئهإذاالغقلتتغطل

معخايشةقزةذلكبمتلشنتفطإتيئقةرشل05هذايمئلوأتجبتهم،تزات

الأتم،فيشيئ"قد:فيهامكتوب6تد،،فيتفتوخةييرساتةخايريه

تئنيأنتويذلك،الئمزدئضمرونوالتهوذأنتإئك،يضولوجاضئم

أنبياغأقمتقدبل7.زليقيمايخشب،عقيهاتيكأيتكونالشور،

الكلائموهذاشيكأ".تهوذافي"إن:قائلينأوزشليتمفيتكيئنادوا

قائلأ:إتيهفأرشلث08قعأ"ينتثاؤزالآنفقفثم،المقكجمنذالآنسئسقغ

وكانوا09قليك"منأنتتختيفهكلامهووإتما،تقولكماالأمر"لين

".ييتمفقن،الغملعنضغقتقدأيلإتهم"إن:قائلينيخرفوتناتجميعأ

تذكت.الآنفشدد

تشغولأ،وكانقهيطبميا!،بننذلايابننشتغياتيتذخلثثئم.

القيكل،آئواقي!لمخق،القيئدايخلفي،اللهتيتفي"يتجتيئ:فقال
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.يتقئلوك"تأتونالفيلفيإئهم،يتقئلوكآتونلاتهم

لافتخيا؟القيكلتدخلويثليتهزبطجمثلي"أزخار:اففلث1

يالنبؤةتطقهوإثمابل،ئرلي!تهاللةلي!نإئهفإذاتخفقثئئم012"أدخل

أخاتيكيآسئؤجزوإنما13.آستأتجراهقدوشنتفططوبئالأن،عقيئ

ييغيهراني.قبيخةشمغةلذيهماذلكفتكون،وأخطأ)"ا(هكذاوأفغل

)والمغئونالتؤالونأميتم،المقحاريعوزكبطالور،ئييئوتمآ71

أوزشليم،على،القلغةزئي!ن،وختثياأخيخناييئأ!ط02وإللأليئون(

"لا:تهماوفلت3.كثيرينينلئيماخشتةأكثزوكا!أمينزجللاسته

وئققل،الأبوالثاولئغقتي،الثتضستخمىأنإلىأوزشلييئأبوالثئفتغ

فيواجدكل،أوزشليمشكالنيجمنحزاسأوأقمط.واقفود"والتاكى

تييه.صقبالةواجل!وكل،محزيمه

ال!ثريعةيقرأعزرا:استطراد20

اليهودخئلوهو،محينهد!لهكالى893،ليأورضليمإلىعرراقدمحير

المورعلىئترجمكاتألهاالراححوس،قراءتهافتضت.مرسىشريحةحفظعلى

الحلاء.منالعائدينخلصمعظميعرفهااليالوحيدةاللعةوهي،الآراميةالى

ئذيهم،فيإشرائيل:تنو،الابع)15(السحهزكانوتمآ

بابأماتمالتيالثتاخة-فيواجدكزخلكئهالئمعثإجتقغا8

)14(حرفأ.

-)اكتولر(الاولتثري!،لري!ضهر(1)5

0893)ايهوممألاولا

نرسمهصصلىها.)دوسحالثالىلرد!
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التيموسىشريغةيفرإخضاليفيامماتباغزرامع:تكفموا،)16(المياه

يناتجماغةصأماتمالثثريغةصالثاهنغزرافأحضز02إشرائيلالزثيهاأتز

الثمهرمنالأؤلياالتويمفييتسغص،قفم)17(ديوك!!والئساءالرجالي

يصصإلىالضبحين،الجياهبالبأماتمالتيالشاخة-فيوقزأصفيه3الئ!ابع

ئصيتةالتعبكلوآذان،قهمذيوكلوالئساء-الزجاليأماتمالثهار،

الريعة.يمفرإلى

بجايبهوقاتم،يذأكضضنوعخثتينجمنترعلىالكاتثغزراوقاتمث

وميثائيلوقدايا،تمييهعنوقغئحيا!وجلمئاوأ:ليئاوغناياوشاقغقئئيا

غزراوقتغ05هتساليعنوضشلأئموزكيرئاوخشتذاتة"وخشوئموتف!صثا

قتخهوتأ،كفهالشعبقونكانلأئه،المئمغبكلغيولتعلىالشفز

كلفأجالت،الغظيمالإلةالزلثغزراوبازك6.كفهالئعبؤقفت

يلزثيؤجوههموشخدواوآرتموا،أيدتهمرايعين،آم!ت"،"آم!ت:الحئ!غب

الأرض.اإلى

)واللأيرئ!تأحايتاالكاهنوغزرااقئضاتا(هوأتياتخضياإن)ئئم

يلزدثئقذسيوم"هذا:الئغبيكلقاذاسئف(ائغفمو!كانواأ!ذينا

شمامجهجمنذتئكيكفهاسئدباوكان،تئكوا"ولاتنوحوافلاإلهكما،

الحلؤ،وآشزبوا،المئتفناتكلوا"أفضوا:تهماوقاذ..الريغةكيمات

فلا.يزئمائقذسنتوملأئه،تهمئقثأهلمالدينعلىجضصأوؤزعوا

كليشكتوناللآليتو!وكان011جصنكم"اشتقزخفي!،تحزنوا

أ!ب.احر!:لىالررسرقلى)16(

افقفم".عمرليكارس"ك!اطعىادشكا،)17(
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فآنضزت012خزنوا"ولا،ئقذستوئملأته،"أسكتوا:قائل!!الث!عب

إلأثه،غظيمأقزحأوتفزخجضعأويؤزغوتشزلتيتأكلالثتدبكل

إئاها.غفموهالتيالكيماتقهتم

والكقتةالسمعطكلآباء-زؤساغإجتقغ،التانيالتويماوفي

أفؤتجدواث،التثريغةكيماتيتتقفموا،ال!ايبغزراإلىواللأليتون

تنواضسكنأنموسىيسالطعلىبهاالزتأقزالتيصالسريغةفيقكتوبأ

تجميرفي:ئناد:اوثئسمعوا1د،اخابعااحهراعيدفيالأكواخاإشرائيل

اكيتودطينيأغحافيؤأتواالجتلإلى"اخزجوا:قائل!تأوزضليتموفيلديهم

هوكما،الأكواحيقنثيهكثيفةأضجاليوأغصالبوالثخيلوالآكبواللتيم

كل،أكواخأتهوضتغيالآغصالقوأتىال!ثمعثفخزبخ016قكتوب"

وساخيماالجيا؟باببوساخةسالئيماتيتدوليليفيدارهوفيشطجهعلىواجد

أكواخأاتجلاءصينعاذتالتياتجماغةصك!!وضتغت017أفرائيمبالب

تنيأنالتويمذلكإلىنولطبننتضوغأئايمصجمنوكان.فيهاوأتاقت

جذا.كظيمقز!ف!طن،ذاكيثلىتعقلوالماإشرائيل

إلىالأؤليا"ضيميهت،تومضالثيماشريغةصيحفرفيتقزأو!وكانوا1

علىضحم!!كانالثايننالتويموفي،أتامشبغةصالعيذوأقاموا،الأخيراليويم

زيم.ماخشب

)425(الثايةنحمامهفة3.

أورلثيمإلىنحماعودةا.

إلىالا:أ!رحو!مدكر،لحماالىالمحزربعرد،الأسندراكاصالانهاءبعد

اخالة.امهمقهعدتحذت3،عوس
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إلهنا،تيت!غزفيعلىئؤلىالكاهنأئياشيثذلكقبلوكا!314

قبلينكاتتخيث،كبيرةغرقةته!فقتغيطولئا.قراتةذاوكان

كانما،والزيتوالئبيذ-الحيطةوغشوزوالآيتة"والتخوزالثقدتة!توضغ

هذهوفي.يلكقتة)18(ئقذئمكانوما،والتؤابينوالمغئينيلأليئينتفروضأ

:الثلاثحقالثايتة-الشتةصفيلأني،أوزشليمفيأناأكنلم،كلهاالمذة-

المقك.إلىذق!ث،بابلضيلثلأرتخثشتا)91(،

والكهوتالهيكلقداسةالىالمرتكبةالاخطاءتصجح2.

شعبتداسةهيالتيالقداسةفكرةإحياءإلىتهدفتصحيحاتلحدةشقرم

الكهنوتيمصردأنويحص،ديويةلاهدافالهيهلئتعملألأفيجب.الله

الطقة.مهاثهإلىتامأانصرافأ

بالشزوغيمث،أوزشليمإلىوغدث7،المقكجمنآستأذنحثأئابموتحذ

الله.تيتدويىفيغزقةتهأغذخيث،طوبئايصايحأثياشيحثقغقهالذي

خايىجأ،-الغرقةينطوبئاتيطآيتة-تجميغوطزحث،جذاذلكفحاخني8

الئقدتيمامعالئيماتيبآيتةصفاكإلى:أغدث،الغزففطفرثوأترث

.والتخور

القائمينوالمغنيناللألييينوأنئؤذلماللألييينجضمنأناوغيمط.

"ايم:وفلثالحكاتمفؤئخث11،خفيهإلىواجدكلآنضزفوأيايخدتة-قد

كلاوأتى2.مواصمجهمفيوأقمتهمتجضعئهمثتم؟".اللهتيتأترك

الخرائن.إلىوالزيتوالئبيذالجنطةصيغشرتهوذا

الهيكل.ترالعديالمكتصأوالمودثسلوثلطولاكار)18(

سة.12ادأنحصبامه!ةدات)91(
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إلهيتحطإلىضتحئهاالتيتتزاييئتمغولا،يهذاألقفثمأذكزني14

يخدقته.وفي

الجتراحةالىالاخطاءتمحيح3.

.تاموحهعلىالصبتراحةمراعاةيحب

فيالمغاصرفييد:سونقومأتهوذافيزأيط،الأتامتلكوفي15

وتبروجمتبأيضأوبخمرالحميرعلىتحملوتهايحزيم9هـتأتون،الشثت

فةشقدث،الشثتتويمفيأوزشليتمإلىبهيأتونكانواثماجئلوكل

يأتونأوزشليغفيالمفيمونالضويىيرنوكان016الطحامتيجهيمتوتمعتيهم

فيتهوذايتنيالشببتويمفيوتبيعون،المبيعاتينتوعوكلبالشقلث

الذيالثحمهذا"ما:تهموفلثتهوذاشزفاغافؤئخث7.أوزشليم

إلفنافخقت،هكذاآباؤكمتفقلأتما8؟الثثتتوتمفئذنصونتفغلوته

علىالغضتتزيدونوأنئم؟المذيتةهذهوعلىعقيناالشمرهذاكل

قبلأوزشليتمأئوابطأظتضت!اوتأ؟".الشبتبتذني!يكمإشرائيل

تعذإلأئفتغلابأنوأرضيث،المقحاريعيإغلاقيأضرثالثثت)02(،

تويمفييجئيئدخليئلأالأبرالبعلىليجاليتحفنوأقمط،الشثت

وأتزةأوزشليتمخاليبخالتضائعتجميعوباغة"الئخازفبات02.السئت

نإالتور؟أماتمتبيتون"ياذا:لهموفلتعقيهمفأشقدت92.تزتين

تأتونتعودوالم،الؤفتذلكفمن."الأيديعقيكمأثقيفإني،عدشم

،الأئوابوتحيرسواؤيأتوايتطهروايةناللأليثينوأترث022الئئتفى

الت.ماء!ى!يتهىالحعةماءديالتبدئ)02(
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ا!ئت.اتوتمإصقذسوا

زحضيذ.

376

كثزهيخشب"هـارخفنيأيضأيهداألتفشأذكزني

الزواجقدالعةالىالاخطاءتمجح4.

للحماطالعرياتالاءمناشواجعنالإطلاقعلىيمتمعواألىاليهودعلىيحص

افوتة.اقئلات،اضحتباطءاطهاردعلى

أشدوبثاتيساغتزؤجواقدتهودأزأيت،أيضأالأئايمتلكوفي2

،أشدودبفغة-تتكفمو!يرهمأولايصفثوكان2ث،وفوآبئاتوغفويئاب

الئغص.ذاكأوهذابيسالببل،يالتهويرئةالئ!طتمئحميحنونتكولواولم

وآستحقفتهم،شغزهمولمثليجالأيخهموضزبثوتغنئهمفؤثخئهم25

.آولاايتي!-اتنايهماتأخذواولاايتيهمتنايكمتغطوا"لا:قائلأيالفيما

ينكثيرفيتكنلمأثهمع،إشرائيلىضيك،شقئمانخطىصبهداأتيمن26

كلعلىتيكأاللهأقاقهوقد،اللهجمنذشخبوبأوكانجمثفهضيكالأتيم

فيأؤتسمغ27؟الخطيئةفيا!ريباثاالثسالمأيضأهوفأوقغته،إشرائيل

الئساءبتزؤئجإلقناامحفونوئخاكفهالغ!يغالحئزهذاتفغلونأئكمشأيكم

.؟"الغريبات

ال!تهتة-ضهرأغظيماأسياضيتأبننيوياداغتيينواجدوكان2

لأثهمألففتمأدكزهم92جمئدفي)21(0ينفطزدته،الحورويخئيلشنتفط

واللأيرئير.الكقحوتوغقذالكقنوتتخسوا

حرزيم.ح!عل!به!طلاءالىامع!ليداثجزدي)21(



س!ؤعز!

المقذسةالارضإلىالعودةأحداثأ.

.)538(قورلقمرلموم.ا

ي!اطفي!-الجهوديأذدفرارأأصدر،أتهرببفعةباللعلىتررشاستولىأدلعد

.فلس!تإلىالعردة

بهتكقتمماييشيكي،فايىسضيلبيقوزت!)1(،الأولىالشتة-ااوفيأ

فأطقق،فاليستيلث،قوزث!روخالزلبأثاز،إرييا)2(يسالطعلىالزب

ضيلث،قوزش!قاذ2"هكذا:قائلأ،أيحنأويهتاباتكفهاتمقكتهفييداغ

،الشضوات)3(إلة،الزثأغطانيهاقدالأرص7اتمايلثتجمييئ:فاليس

ينينكمكانفمن03بتهودأالتيأوزشليهفيتثتأتهأبييئبأنوأوصاني

هرمأر:لحد.ده.!ياغرساملكأصى.الارحييرقيهمىداربأدررشكار)1(

521.حىظك953.حرلصلىعلها:اصولىلالا-الىارلذ،اصدلاملك،كرلزس

538.ساسداغأ!هدهلسهأؤا!ئخى

.للصر-الىاعو!ذلاتم،اهـعىديمدؤرة()لأرقامصةلسعيرتنأفدإرمباكالى)2(

الاعلى.الغرسباله،احسصاءاإلهلصمه،اس!اثمل،اسسهاالرئائقدي)3(
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وت!تتهوذافيالتيأوزشليغإلىفلتصغذ،مغهيكونفإلفه،أجغشعيه

تقتيتنوكل04أوزشليمفيالذيالإلةوهو،إشرائيلإليما،الزبتيت

يالمضيماشكافيأهلففتمذه،هناذتزيلهوخيثالأميهتة-أخدفي

فيالذيالئيمايتيطيهتتتزعونغفاقضلأ،والتهائموالماليوالذقب

.أوزشليم"

أتازتننكلمع،والكقتة"واللأليئونوتثيامينتهوذاآباء-2رؤسافقاتم5

تنوكل6.أوزشليمفيالذيالزبتيطيبناء-يتصغدوا،روخهاللة

وأشياغوالتهايميموالماليوبالذقبالمفة-ينبآيتة.أتذوهمخوتهمكانوا

يه.تتزعواماكلعنقضلأ،تميتة

قدتبوكدتضزكانالتيالزثتيتآيتةصقوزث!المتلثوأخزبخ

ضيل،قوزنقأخزتجها8.إلههشطفيوؤضغهاأوزشليتمينأخزتجها

وهذا09تهوذازئييم،يتتتفروغذها،نالخافييتزداتيدعلى،فايىس

وتسقة،المضةينطسطوألفث،الذقبينطستأثلاثونغذذها:

المضة،ينكأسوألفث،الذقبينكأسأاوثلاثون.،يحكينأوجمشرون

.أخرىآيتةينوألص،الئايتةالزتتة-ينوغس!زة*يئةأربغجمنها

أصغذها،يئةوأرتغآلافيخمشة"والمضة-الذقبآيتةءفضخموغ

أوز!ليم.إلى!ا!لينالجلاءصأهلإضعادجمنذضشتفر

المحرقاتمذبحبخاءإعادة2.

.المحرقاتمذبحبناءفأعادواالاعحلهرمماالعائدوناضتم

فيالذيالزبتيتإلىؤضلواتمآالآباء،زؤساء-تعفنوإن268
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علىفأعطوا،!6.تكافيفييناءهييعيدواالثيمايبتيتتتزعوا،أوزشليم

الذقب،جمنبرقيمأفطوضئينواجدأ،الغقليخزيتة-،ؤشيهمخشب

يلكقتة.قميمبىويئةص،المفةينينأآلافيوخمشةص

والتؤابونوالمغنونال!ثصبينوتعف!واللأيرئرنالكقةلمفشكن07

ئذيهم.فيإشرائيلتنيوسائز،ئذيهمفيوالشتييئون)4(

إجتضغ،ئذيهمفيإشرائيلوتنوالئتابع)5(،ال!تهزكاناوتمآ3

!اخؤئهيوصادانبنتشوغ)6(فقاتم02أوزشليمإلىواجدكزخلالثمعث

يئصيدواإشرائيلإل!قذتغوتتوا،وإخؤئهشألتئيلبنوززئاتل)7(الكقتة"

وأقاموا03اللهزلمجل،موسىشريغة-فيكتتكمائخزقات)8(،عتيه

،الأرضشعولبينالذغرينعقيهمكانمامع،تواجمدهعلىالمذتغ

عيذ"وأقامواوالم!اء.الضباحئحزقات،يلزتضحزقاتعقيهوأصغدوا

أمز،ريممماخشبعلى،يالغذ؟التوجمئة!والمحزقةص،كتبكما،الأكواخ

رؤويروضحزقاتالذائمةصالمحزقةصأقامواذلكوتحذ5،تويهفيتومكل

.يلزثتتزغتنوكلالمقذشة-الزبأغيابوتجميعالصمهويى)9(

)5(

)6(

)8(

)9(

للهيكل.مكزيرنخذم

لري!.ضهر

الحلاء.مىالعردةعنداليهودبةالحصاعةليالكهةعظصاءأؤل

ليحملأنهويدو،يرباك!-للسلكحميدأكاد.الحلاءسالعودةعدأورشبمحاع

المئجية.الحائديرآمالخصه

المور.علىالعبادةتأديةسيمكنلاله،الهيهلسألزمالمذلح

رشة.دلائحلحيهيقزلردوكانوا،لطالةيومكاد.الق!ريالنصرأس
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الهيهلبناءإعادةلمثروعالمعارفة30

اعائديرأعلىيقرحوداحامريوداحاء،أطيكاأباءإعادةعلىأحط!ءادأرح!-

.رففوااممهم.معهميعا:نواأد

ضحزقابئصيدونإثتذأوا،الشابعالمئهرينالأؤلياضويماين

أسس!.قدتكنلماشتاوقيكل،يلزث

أجلحئحيدويت!سوزيتأوشرابأوطعامأاسخارينوايلئخاتين!ضةوأعطوا

إددتيموجب،يافاتحرإلىئثنانينالأهـيىابخضباحتأتوا،اضوليئينوا

اليهتيتإلىؤصويهمالتة-الئايتةءمنوفي08آط!ا،فاليسضيلث،قوزلق

بزوتشوغشألتيئيلبنززئاتلشز،اسانياالمئمهرفيأوزشيتمفي

إلىاتجلاء-جمنقدتمتنوكلواللأير"يينالكقتة-إخؤتهها9!تقئة!بوصاداق

فماشتةجمثرينينين،اللأليتينوأقامواالغتيفيشزعوا،أوزشنليم

وإخؤئهوتنوهيشوغ!فقاتم.الزتتيمطغقلعلىيلإشرافي،قوق

فيالغتيعاجمليعلىيلإشرافيواجدكزخ!بهوبثاتنووتوهوقذميئيل

أشصسقوتآ1001(0اللأليتون)وإخؤئهئموتموهمحيناداذوتنو،اللهتيت

ئونواللألي،الأثواقيومغ،تلاييمهيمفيالكقتةرقاتم،الزتقيكلالتتاؤون

إشرائيل.ضيلث،شتة-داؤديحشبالزثيئشئحوا،يالضنوجآسافتتنو

زحضته")1؟(إلاتل!فإن،صايح"لمحإثهيلزثوالحئيبالئحبيحوزنموا11

الزتئشخونوه!غظيمأ،فتافأالتتعبكلوقتص،إشرائيلعلى

وزؤسا؟الكقتة-واللألي!ي!تينكثيرينوإن012الزلثتيتتأسي!يىيشتب

اممهوت.اتأريرحأرشأ!هسماكاع!الكاتىيذد)01(

.136اخرصرتمأ-د1(1)
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هذاأساسنؤصغتآ،الأ:لاأتجيتازأؤاقدكانواالديناحتيونجواالآباء

رامع!!،اغزبياكثيرونوقتفت،غظيمبضوبت!صا،غيويهماأماتمالتيط

ضولتينالقزبفتافيضوتكيرأنأخذتستطغأفل!ا3.أضواتهما

اضوثاكانحئى،غظيمأهتافأتهتفثكانأسضعتالأق،أسئغصابكاء

تعيد.ينئسقغ

اءإ،يلزصتقيكلأالجلاء-يئنونتيبآنوتثيامينتهوذاأعداغاوشيئ4

تئني"تحن:آ!ما!اوقاالآباءصوزؤساءزشثاتلعلىفأقتلو!2،إشرائيل

أئايمينآطتذتغوتحن،جمثقكما!-!إتلتضمنلأثنامغكم،

ززتابخآ!مافقاذ03فنا"إلىأصغذنااتا.ي،أشورتيلث،أشرخذون)12(

تيتآقعأتبييئأنوآضاكم"ليسن:إشرائي!زؤساء-آباء-وسائزوتشوغ

قيلث،قورشالمقذأقزناكما،إشرائيلأ،إ،!!زثتئنيتحنبل،لإلهنا

تهوذاتخبهفةصنئحمدالأرفي)13(تلكشعث؟:كان.فايىس"

لإثطاليضذه!اا(ضثحيريق)؟وآستأتجروا5،البناءصنييل!صصوئرجمبوته!ا

قيلث،يوسداليققكأنإلى،فاليستيلث،قوزشأثايمتجميغقشروجمهم

.يىسفا

الفارسيةال!لطاتتدخل4.

.ا-الأشعااإيتافإلى:توكلواصوسإلىاصامرلوراالموطمودليهى

أورضيم.ديمىاهتكعهدمي)12(

.الامرتود(1)3

.3!ذمرطمود(1)4
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وسائزوطبيهلوجمثزباثيثلائمكتتأرتخششتا)15(،أتايموفي

يالآرايثة،الرساتة-خطوكان.فاليسضيلث،أرتخششاإلىزتلائهم

الآرايثة.وئغئها

جمن،المتكأرتخشئتا"إلى:بهاتجغثراالتيانوساتة-ئسخة"!اهذه

المقلثتدىضغلومأالبكن2.تغدأتا.التفرجمئرفيالذينالقويمغبيدك

المذيتةوتثنون،أوزشليمإلىوأتواإتيناجمندكمنضجدواالذينالتهوذأن

يسور.أساشهاأحاطراأنتعذأشوارأ،وئزممون،الثمريزةالمئقزذة

لا،أشوارهاالمذيتةرورخمتفذهبيتتإن،أتهالمقلثتدىتغلومأالتكن3

.المئوكبذخلضززفتلخق،الضريتةولاالجزتةصولاالخرابخئؤذون

إلىئؤخةإهاتةترىأنبنايليق،القضر)16(جملغتأكلإثنااوخيث

آبائكفيكزياتيهتالبفيييبخت15،المقكوأعقضنافأرشفنا،المقك

إلىئسيئة!ضتترذةتديتةالمذيتةصهذهأنوتعقتمالذكزياتيهتالبفيفتجذ

خيرتتويذيك،الزمانقديمفييختنأفيهاأثارواقدوأتهم،والأقاليمالمفوفي

وزتمتالمذيتة-هذهبناغأعيذإن،أثهالمقكوئعيئم16.المذيتةهذه

هذا".النفرجمبرفيتصيبلكتكونلاأشوارها،

الكايبوييممشاقيالحايهيمزحوتمإلى)ا:تقولالجوالبالمقلثفأرشل17

.شلام،التفرجمبرفيالذينالايزة-وسائرفيالثايهنينزئلائهماوسائر

ترتجقيها.فيأماقنافيرتمتقدإتينابهاتغثئمالتيصالرساتةفإن18،تغدأفا

علىقاتتالزمابتديمجمنالمذيتةصهذهأنوؤجذفئجثأقرثوقد!1

.(24-ه)465الاولأرثخا(1)5

روات.لايدلعالملك=)16(
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أقيرياغملوذأوزشليتمعلىكانوقد02.و!ئتةتمزدفيهاوكان،المفرك

والضريتة.والجزتةلمالخرافيتهئموأذقي،الئفر)17(جمبركلعلىتت!تطوا

حئى،المذيتةهذهئثنىفلا،هؤلاء-الرجاليكفأمرأأصدروافالآ!21

التزتتفاقتميئلأ،هذاتثفيذفيتتهاؤنواأنوآحذروا032ينيأمرتصدز

."الملوكلأذى

وتمضشاقيرحوتمأماتمأرتخحشثتاالمقلثليساتة-ئسخة!ئيتتفقضا23

وكفوهم،التهودإلىأزشليتمإلىالذهاب!فيباذروا،وزتلايمهماالكاتب

والقؤة.يالعثفب

التةإلىئتؤففأوتمئ،أ:زشليمفيالذيالئيماتيتغقلفتغطل"2

.)8!(سفاليقللث،دايىيوسئللثينالثايتة-

الاشفالاس!ناف50

فيالامعارفبعد52.فيالايثغالفاصؤلمت،وركرياحخايالنتانألخ

.الاشفالوأنجزت،مضىيماقوركلسحهالذيالترحيصؤحد،التحقيق

خخاممبفتتتثأ51

بآسيم،وأوزشليم

وتشوغثمآلتيئيل

،ومغهماأوزشليم

وشتزبزنافيافؤ،

تهوذافيالذينيليهودالثييجمذؤبنوزكيرثاالئيي

بنززئاتلحيتئذفقاتم2.عقيهمالذيإشرائيلإل!

فيالذيالئيماتيتيناء-فيوشزعا،يوصاداقبن

جمبروالي،تئنافيجاغهمحيتئذ03ئعالينوتهماالثيماأنبياغ

هذايناء-فيكمأفين"قن:وشألوهصاوزقلاؤهما

)17(ماك.

.)522-485(الاولداريوس181(
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القائحيزالرجاليأشماءصعنلوهمفسة04؟"الحشبثةهذهوتزمييمالتيت

زيثما،تكفوهمفقم،إلههمغ!تالتهوبضميونجعلىوكاتت05البناءبهذا

ذلك.علىويأتيئدايىيوسإلىالأمزاترقعون

خيثالحزائنتيتفيفبهجت،أمرأالمقلثدايىيولنأصذشاحيتئد6

الذيالقضرفي،أخضتافيفؤجذ02بايلفيقوضوغةالمحفوظاثكاتت

الأولىإلشتة-في3:فذكرة:هكذافيهقكتولثليمفز،ميديابلابفي

نأ،أوزشليمفيالثيماتيبخقفيأمرأالمتلثقورش!أصذز،المقكيقورثن

غفؤهتكون.أش!يمهعلىولئبق،ذبائحفيهئذتغضكانأالتيتبيناخئعاذ

ججازهينضفوفيتلاتةرتهوتكون4،فيراعأممتونوغرضحهفيراعأيمتين

وثئزذ5.المقكتيتعلىوالثققة"،خشصيرواجدوضص،ضخضة

القيكلينتبوكدتضزأخزتجهاالتيوالمضةلمالذقطالثيماتيتآيختةلمأيضأ

فيالذيالقئكلإلىوئرتجغئزذ،لابلإلىيهاوذقتأوزشليتمفيالذي

الله.تيبفيوتوضغ،قكايهاإلىأوزشليتم

الئقراغ،وزقلاغهماوش!تزئزناي،الثفرجمبيروالي،تئناييا،فالآن6

التهوبوشيوخالتهوبواييئذعوا7فاذ.ينإبتجدوا،الئفرجمبرفيالذين

شتعملونيماجمنيأمرضذزوقد08تكانيفيهذاالثيماتيثولئق،تعضلون

ين،المقكماليمنإته.هذاالثيماتيبيماء-فيهؤلاءصالتهودشيوفيمع

وما09تتغطلوايئلأالرجالييهؤلاء-كاجمقةالتققةرئغطى،الئهرجمبرخراح

وينالثقواتإليلمجزقاتوالحفلالبواليهبايقالثجوليمنإتيهتختاجون

أوزشليم،فيالذينالكقتة-قوليبخشب،والزيتوالحمروالميحالجنطة-

لإليماليضمىرائخةصذبايغأييقزبوا.،تفصيريلافتومأتومأتفمافلئغط
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2صلأنأمرأأصذرتوقد011وتنيهخياة-المتلثلأجلويضفوا،الشقوات

عتيهاويغفقوتنقسبتيتهينعايىضةلىتققعالأمزهذايخايف!قن

فناكآسضهأخلالذيأواللة02جموجلأذلكبشتبتيئهوتكون،قضلوبأ

الفيماتيتوقذيمالأمرهذاعلىيلئغذيتذهتمذوشصبضيلثكلئذفز

.تمامأ"ففئتفذ،أقرثقددايىيوينانا.أوزشليمفيالذيهذا

بخشبتمامأوزتلاؤهماوشتزبزناممب،الثفرجمبروالي،تئنايافقغل3

ئئؤهيقضل،وتخحواالتهوبشيو!وتنى014المتكدايىيوسنأرشلما

إضرائيلإليأمرخشبعلىاليناغوأكقلوا،جمذوبنوزكيرئاالئييختاقي

فيالتيثهذاافأئحز05فايىسضلوفي،وأرتخثشتاودايىيومنقوزشنوأمر

ئللثمنضة-الشابالشتةصين،آذارشهرجمنوالجضرينالثايطاليويم

.(1)9المقكيويندالي

515وفصحالهيهلتدلثين6.

ليالمصحعدأقيم،لقليلذلكوبعدالجديد،الهيكلتدضيرتم515،في

نادزي!.والهاجاخفال

الفهتيتالجلاءص،تنيوسائزواللأليتونالكقتةر،إشرائيلتنووذضن

كبثبىويئتيتورجمئةص،هذاالئيماتيتتذجمبجمنذ،او!زبوا07بقزحهذا

تيسأ،غشزإئتثي،إشرائيلكلعنخطيئةذبيخة-وئيوشيئة-ختيوأرتغ

فيواللألي"يين!زقهمفيالكقتة-اوأقاموا8.إئرائيلأشباطكذبعلى

.موسيفرفيكيتكما،أوزشليمفيالتييخدتة-التيماعلىآفساجمهم

.515)ألريل(لارأوليوالق)91(
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التمهيرينغثتزالزابغفيالمصغالجلاء)02(تنواوأقاتما

اللأليئوقتطفز،تجميعأتتظفروالمالجلاء-تنيولأن002الأؤل)21(

الكقتةولإخؤتهيمالجلاءصتنيتجميعالمصغوذتحواواجدكزخل

آنضتمقننوكلاتجلاء-ينزتجعواالذينإشرائيلتنوفأكقه021ولأنفيحهم

إشرائيل.إل!الزب)22(لإليماكب،الأرفيأتيمتجاشة-عنوأعزضقإتيهيم

قلتوأماذقزخهمالزتلأن،يقزحشبغة!أثايمالقطيرعيذوأقاموا22

إشرائيل.إل!،الثيماتيطغتيفيأيدتهمييهدذ،إتيهمأشوزلجط

عزرامهقة2.

الكاتبعزرا.أ

الانجيا!.فيذكرهموردالدينالشريعةعلماءأجدادوهمالكتبةأحدعرراكاد

الهردية.القفايامصلحةرئيسوطيفة،المارصيالديرانفي،يعلكانأنهيرخح

،)23(سفاليقيلب،أزتخششتاغهدعلى،الأخداثهذهتعذأوكان7

أحيطوصتبنصادوقبننشفوتمبنن2جلقئابنغززيابننشرايابنكزراأن

أبيشوغبني5ئفيبننغزيبننززخيا"بننقرايوتبنغززيابننأقزيابنن

ينهذاغزراضجذ2،6(الكقتة)"غظييمهارونبننأيعازازبنلمحئحاكتابنن

المجلؤبن.يحنىسامئبحبر)02(

الهرديالتدشينونم.للسةألاحيرالسثصآدار،شهرفيالهيهلأضغالأبحزت)21(

.)مارس()لبرايع/آدارضا!الحديدةللةالاولالهر،ايالي

)عامرس(.خيزا!الرتالترا9:لويماتحير)22(

.4-358(0)4الثانيارتحتاأدهالراحح)23(

كهوتي.أصلمنادأنحذرعررا)24(
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إلةالزتأغطاهاالتى)25(موسىتريغة-ماهزءفيكايثوهو،بابل

عقيه.طتتإلههالزبتذلأن،طقتهماكلالمقكفتئى،إشرائيل

والتؤابينوالمغنينواللأليئينالكقتة-وينإشرائيلتنيمنقوموضيذ

فؤضل08المتكلأزتخششتاالابغة-اصئتةءافي،أوزشليمإلىوالئتيييين

لأثه9،للقيكالشابغةصالتتتةءفي،الخاجممىالشهرفيأوزشليتمإلىكزرا

يويمأؤليوفي،بابلينالضعوبتدخكان،الأؤلالثئهرينتويمأؤليفي

الضالحة!كاتتالتيماتذلأن،أوزشليم)26(إلىؤضل،الخاجم!السهرين

فيوليغفتم،بهاوالقتيشريغة-الزبيذرسيىقلتهؤخهغزراالأن.،عقيه

.والأخكامالقرائفنإشرائيل

ارغثشاقرار2.

فحصل،إيمالهمعلىمبنئدضورالجلاءسالعائدينلخلفيكونأنعرراأراد

.اليهوديالشحبدستورموسىضريحةمنيجعلقرارعلىالفارسىالملكمن

الكاهنيغزراأرتخثشتاالمقكأغطاهاائتيالزساتة-ئسخة"وهذه11

لإضرائيل:وقرائضهالزبؤصاياكيماتكايب،الكاتب

ضريغة-إل!كايب،الكاهنغزراإلى،المفوكتيلث،أرتخششتاا"ين2

فيشاختنكلأنأمرأأصذرثإنيا03تعدأثا،كايلضلام،العماء

أوزشليتمإلىترجغأن،واللألي"يينوكقتتهإشرائيلشعطين،تختى

الشبغة،وئشيريهالمتلثجمندجمنأريلتتدالأثك4،فلترجغ،متك

فكاد،الريحةلعديلارعأالكافكار.موصشريحةكتالةدى"صريع"كانب)25(

01يوعأبامفيالكتةشأديكرنماوهدأ.وتمسيرهافراءتهاويحىمنهامتففحأ

893.)يريىتمورشصص)26(
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وتأخذ15يتدذافتيإلهك-شريعةختبعلىوأزشليمتهوذايتتقفذ

الذيإشرائيللإليماوئضيروهالمتكيهماتتزيخا!ذينناوالذقت!العضة

بابليلادفي-والذقبالعضةينتخذهماوكل16،أوزشليمفيتسيهئه

فيالذيإلههيميتيتالمتترعينوالكقتة-الحث!عبتتزعاتمعكلها،

صروخفلانأ،ويهباشأثيرانأاعضة-ابهدهعاجلأيتتيرقي17،أوز

أوزشليم.فيالذيإلهكئمتيتتذتحعلىوتقرتهاوضكيها،تقايرجمها

المضةينيففليماتعضلوهأنإخوايذوجمنذجمنذذخضنماوكل

.إلهكماتيئة-يخشبفآعضلوه،والذقب

فخاةأقئم،مغكالتيإلهذج!ضةبخشبغزرا،ياوأنت5

يعيرثقنكلينالثفر،جمبرفيالذيالئعبكلتينيقخمونوخكامأ

يشريغةتعقللاتنوكل026إئاهافغتموهتعيرفهالاوقن،إلهذشريغةص

وأيالئفيأوبالموتإتاتديدألمحكمأعقيهفئححكثم،وشريغة-المقكإلهك

.بالحئس)27(أومالييغراتة

يتكريمالمقلثقلبفيهذاجمثلأئقىالذي،آبائناإله،الزثفتبازك27

وثميريهالمتلثأماتمالزحضةصعكأتوأما28،أوزشليمافيالذيالزفيتيت

المفتدرين.المتلثزؤساء-وتجميع

عزرارحلة3.

ليمشوطيركالواا!ديراالمؤميرالهودسقا!لةومعه،للحط!!إلىعرراذهص

.لارسبلاد

أجهود.ادصورهيموصشريعةلأدرصياعترا!)27(
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ينيتخموناوفزسالأخنودأالمقلثينأطفتأنآ!متحتيثفإئي822

إطخيرطاييهتجميععلىإلهنالذإنيلضيلثففناالأثنا،أطريهتافيالغذؤ

ذلكلأجلإلهنامنوطقبنادصحضا023تاركيهتجميععلىوغضتهوتجأشه

فآستجاتا.

شزئياإلىيالإضاقةء،الكقتةزؤساء-ينغتمزآثتيأفزدثئغا2

والآيتة،والذقتصالعفةلفئموؤزث25،إخؤيهماينوغثزةوخشثيا

ينؤجذقنوتجميغوزؤساؤهوضشيروهالميلثقذمهاإلهنايتيطتقدقة

وخضس!تيئةيثأيديهماإلىوشف!توؤزنث)28(26،إشرائيلتني

الذقبين!ثطايىصومئةالمجضةاأ:انيينقثطاليويئة!يخضةيثطاز

ئحابرجمن!اناغينيبرقمألفتتساويالذقب!جمنقصغةوجمشرين

يلزث،ئقذسون"أنتم:تهمونلت28.كالذقبتمبرتجيهل!قضقولي

فآسهروا092آبائكما،إللز!تتتزعوالذقبطاعضةلموا،مقذشةوالآييةلم

آباءوزؤسا?واللأيرئ!تاكقتة-ازؤساء-فذاتمتنرنوهاأنإلىيهاوآحتمظوا

.الزث"تيطغزفيفي،أوزشمليمفي،إشرائيل

لإل!محزقاباتجلاءينالقايرموناتجلاءتنوقذتم35،الوقتذلكفي

وآثتير،كثأوتشعينويئة،إذرائيلكلصتورأغ!تزإثتي:إشرائيل

يلزث.شحزقةالكل،خطيئةذبيخة-تيمنغثتزوآثتيخملأ،وشثعين

المثمعتفأعانوا،الثهرجمبروخكايمتة-المقلثترافيإلىالمقلثأواجمزوشتموا

الله.وتيت

.يوزدالمقدكار)28(
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الفريباتمعالزواجاتفخ4.
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.عرياتناءمعالمعقودةالزواحاتبف!خخاصةغي

شعت"إن:تقولونإتيئالزؤساغأقتل،الأمورهذهتمتأناوتحذ9

شأدتفيالأرفيشعولبعنتنقملوالمواللألي"يينؤالكقتةصإشرائيل

والغثونيينوالتبوييينوالقيرز"توالجث!نالكئعاييينفيأي،قبائجهم

ويتنيهم،تهم،تناتهمينقئلخذوالأتهئم،والآمولي"يينوالمضير"يينوالموآييين

كاتتءالزؤساء-والعضماإتدبل،اليلاديث!عولبالمقذس!الثسلفآختقط

ثوبيقزقث،الكلامهذات!ممثفتما3المحاتقة".هذهفيالأولى

إتيئفآجتضغ4.ئنخئرأوتجقسث،ولجئتيزأسيشعزوتتفث،ويىدائي

اتجلاء،أهلضخاتقة-يتتب،إشرائيلإليماكلايمجمنآرتغذتننكل

ينخز!،المتاءتقدتة-وجمنذ05الم!اءتقلإتة-إلىئتخيرأوتجقسث

إلىتذممقوتشطث،ائممزقينوليدائييئوبيزكئتئعلىوتجئوثإغيائي

إتيكأرقغأنينخخلأت!تحىإني،"ألثفتم:وفلث6،إلهيالزب

إلىإثفاوتفاقتم،زؤوضناعلىتكاثزتقدذنوتنالأن،إلهييا،ؤخهي

وبتب،التومهذاإلىغظيبمإئه!فيتحنآبائناأئايمين07استقراتا

يلثيفبالأرضيئلوفيأيديإلى،وكقتئناوشلوكناتحن،أسيمناذنوينا

لحطيمافمنذ،والآن8،التومهذافيكماالؤجو؟ويخنزي،والتفبوالأشر

أمينأضلخأوئععناناجينتنايئبميئ،إلهناالزبتذبجمنزأقةتناكاتت

ئينا،غبوبفياخةصاقيينقليلأوأغطاناغيوتناإلفنافأناز،فديهتكالبفيء

زحقةعقيناأمالبل،إلهناتتزكنالمئتناعبوبوفي،غبيدتحنإئمالأئنا9

خراقي،وئزممتمإلهناتيتيناغئعيذحثىراحةتنايتقت،فايىسئلوفي
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وأوزشليم.تهوذافيلي!ياجأويشعطتنا

.؟"هذا

عزراييفر

تعذتقولماذا،إلقنايا،اوالآن.

الفه،تيتقذاتملنطيرحوهو،بايهيأوتعتيرف!يضليغزراأوتيتما51

لأن،والأولادوالنساء-الوجاليينجذاكثيرتجمعإشرائيلينإتيهإجتقغ

وقالغيلاتمتنيينتحيئيلبنشكئيافتكتتم2.شديدأئكاغتكىالئعت

غيز،اللإدشعولبينغريبابيخساغوأخذناإلقناخاتفنالقد"إئنا:يغزرا

علىإلهنامعغهدأالآنلتفدن3زجاء.الآنلإلئرائيلذلكمعآنه

والذينشيديضشوزة-علىتجزيأ،وأولايرهنالنساء-تجميعتئريح

إتيكالأمزفإنفئم4.الشريعةيخشبذلكولتكن،إلهناأمزتخشون

اللألي"ييناتكقتةصزؤساخوخئصغزرافقاتم05وآغقل"فتخفذ،مغكوتحن

غزراوقاتم06فختفوا،الكلامهذابختبتفغلواأنعلىإشرائيلوكل

وهو،فناكوبات،أئياشيببننيوحانانغرقةصوذخل،اللهتيتأمايمين

تنيئلخاتقة-يشتبتنوحكانلأئه،ماختئئزفيولمخبزأتأكللم

اتجلاء.

نأاتجلاء،تنيتجميعإلى،وأوزشليمتهوذافييداغفأطتقوا7

خشبعلى،أئامصثلاثةفيتأتيلاتنكلوأن8،أوزشليمفيختيعوا

أهلتجماغة-عنهووئفضلأئوايهكلتخزئم،والشيوخالزؤساء-تشوزة-

،أئامثلاتة-فيأوزشليتمفيكافةوتئيامينتهوذا4ليجافآجتقغ09اتجلاء

فيالشعبكلوتجقحن،التتفريناليشرينفي،الئاييح)92(السمهرفي

)ديبح.الاولكالودمطلع-يهلرضهر)92(
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امماهقاغزراافقاتم..الأشطاراوينالأمرهداينئرتجدينالثيماتيتساخة-

إثمافييتزيدوا،غريباتيساغوقئلخذتمخاتفئمقد"إئكم:تهماوقال

وآنقضلوآ،ئزضيهيماوآعقلواآبائك!اإ(سةاقئلثالآ!أفآحقدوا01إشرائيل

بأسيرهااتجماغة!فأجاشب12."الغريباتوالنساءالأرضيىشعولبعن

اصتعتاأنإلأ13.تفقلفلتكما،"خشنعظيهـ:يضوبوقاتت

ولي!ن،الخارجفيتقصأنتناصطاقةفلا،أمطارؤقتوالؤقت،كتير

.كثيرونالأمرهذافيغصواالذينلأن،آثتينأليتوبمغقلالغقل

الذيقوتجميغكقها:اتجماغة-ايآوئتعضلوازؤساؤناالآ!فلتفم14

شيوخوتغهممسقاة،أوقابقفتأتوا-فيئذيخنافيغريباتآتخذواصيساغ

الأمز".اهذابتبإلهناغضثعثائصزتحئىوفضائها،مدينيماكل

بخشبالآباءصازؤساغالكاهنغزراوأدزذ،كذلكالجلاءصتنوأفقغل6

يرالأؤليالتويمفيفخقسوا،بأشمائهمضعتضونوكلهم،آبائهمئيوت

آتيناالزجاليخميعينوآنتقوا17.الأثراهذالقحميىا!ايمير)03(االمئصهر

.الأؤلالتتهرينالأؤلياليويمفيغريبابيساغاتخذوا

جيلنابنيقراءة

لذسا،أكمدةلائدةلهمانجد،فطمطهرسالارلحةالالمفارهدهتماالا
-.!يسعم

امتخلاصها.

هي،الاسمارهذهمحما!مينحدهااقي،تحقيقهيحبإلهيملكوتل!صةأد

هو.هرالهدفاممر،تحتلصالراذ،أط!.ألاسهاديوعصريةمسيحيةحقيقة

العقاتع!تخلصأ،امممها،آحرضصمنهيلحمياطريقتعترضالتيا!قاتلا

ئطذلا،أحل.العصريةالدينةدأحا!فيلتهيعصاأديريدإلادكلىيحدهااقي

)دبمر(.الاولكالردمخص=لتشهر)03(



عزراليفر393

الاخوةم!اعدةا!يرا2،امقصودأحس،لفسهعلىشيمغلقأصرارأيميأ-امشحيمى

حدته.ليديقذماللةإلىالاقداءعلى

أغداسة.اإلىقزاءهبوخهح!ت،اغديمااطلقمتال!طمرحةطوأ-منلقتر!وقد

يهوديشأد،للقدالمةنف!هيذرأحصيةاأإ:امصشبام!صتاملتحة!أمسيحيفا

الحطئةعرالمصال،كانتكما،هياغداصةاوهده.مهأكتربل،،التالثالقرلى

ألىكما،كاملين"كرنوا:اللهكيالىليماركةالومأصحتودكضهاوالنجاسة

.كامما!"احسصا!قياأباك!



اخلطيا-آ-ب

وأسيرويهوديتوطوبيادانيالأسفار

الكتا!يصمت)893(،أورثليمفيعزرامهمةوتيااللذي!القرتيرخلال

اليهردي.التاريخشأنفيالمقذس

الكلصة.ممىلكلأد!ظهروعدئل!

.دايال:نوءةأد!.أ

وأسير.ويهوديتطوبيا:تحيعأدب2.

2و)1إصرائيللهداء:الثانىالاولالمر:اسديناعندماعأدب3.

.(مكالنون



قايآلس!ض

اليهاب
فلأئه،الاضطهادأدبرأسليوضعاهوإدا.الحصريبمفاهاقضةأماملسنا

الاريحيةالحقبةتلكمحملفيئدليولانه،الزمنذلكدىظهرتالتيالمؤلفاتأؤل

بعيد.حدإلىالاموريوضحبحكم

ولكنهس،أسلولهلشبحاذلةأققهاومنتعقيدأالكتبأضذمنيكونقد

تعليحأ.أغناها

كتالافقى.المقدسهالاسمارمحملفىيحتلهالذيالمكانفيأولأتمقدهيظهر

الكتابفيأتا.حزقيالسفربعدويأتي،الانبياء""كباربينيدرج،التقليديالمقذس

.نبرءةليمفرمجزدئعذيكنفلم:وعزراأصتيرمفزيبصحبةفحده،العبريالمقذس

وترجمتهالعبريالمقذسالكتابفىنفسهالمقبيرقارئاان،حالكلعلى

لاالبريالقانونلاد،الطولفيكبيرأفرقأهاكانلاحظنا،السبعييةالرنانية

مقاطعه.دحضعلىحتوي

الاصليالنص!ييقابلهبالعرلةلقرأهالذيالمقإنأخيرأالقولمنبذولا

والونانية.والآرايةالحرية:اللغاتمنخليط

الادبيالفن

الو!لحىباختصارالادليةفنرلهلققمأنيمبها.غريبأخليطأأيضأهنانجد

-ا1)ونبرءة،ا(.)7-رؤيريوأسلوب،-6(1)الموىعلىتحصلقضة:الالي

.(41)يقارومد،(21
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تحاصرالادإن،حمميةقضهأمامهال!صرأتالإطلا:على!ش:لا

.الوحوهسلوحهالحقيقةتوافة!الزمياضسللوا

يفترها.ملاكوحردوفيالرؤىوصروديحاصةالرؤيويالاسلو!أيفهرو

أجهودياالأد!اديوسيردهر،الادبيةأغنوناسدئاهافأصم!!،أ!حرقيااءمقد

القدي!وضحهاالتىالىؤياوهو،الجديدالعهدأصمارمنالاخيرالي!عرإلىلخهى

)9/العينالا!ابعدىؤردكما،لبوءةعحصراسؤياايداحل!اوأحهانأ.يرحا

4)2.

عيربمطهريظهرالكتا!مناسوياأفااأدإلىالإشارةمنأحيرأبذولا

علىفيهنقعبا!.اليفانيرسألطيوخ!المصطهدموتعلىفيهيققضرفلا:مألوف

الإلهيالديرمنحرءهياكسالقةاستةاانالممالأنداث.الماضيتتارفيحكم

مملكته.إحلالإلىسيزذيمطارريا

مستقبلية.رؤيةمحزدفيهالرىتحعلابطريقةئذكرالماصيةالاحداثتلكلك!

ايأيف

الطلاقأتأيمهصثمالكتا!ألىوهي،حتميةتد:حاتمةستخلصالحليطهذاس

الىشكلا.الرؤىالكافإليهاأضاث!-الروائيالمقل!-وضعهاسبقمقاطعمن

و!يالمجموعةمقاطعتوحيدليبحح!لقد:طريفا،دكياكادألمجهوليالكاتهذا

اسحي.اسيرديهامةمكالةيحتلىبمؤلصإتحالا

إلى؟الفماللقطة11/04ففي؟التاريحإلىالاضداءيصعصلا؟حزرهمتى

دقةأقاتفحاةلأمسى،الاضطهادوصمىفيومفضلأدقيقأالاحداثبكركالىها

انصر-!امموتاض!ؤافيما،قدب!1الانياءأسلو!إلىأحافاعودةب

دأضككلا167،ليضنالاصطهادواد164ليكارموتهأدوبما.اليفالو!ر

التاريخير.هذيرليرؤضعقدالكتا!

المحيط

الححنارة:تتحابهارحفارتان.واحتارمؤولياتاتخاذصاعةالساعةكالت

حهةساكيرنايةوالحمارةالآلاء،لتقيدأمالةتدووكالت،حهةمناليهردية

الحاكم.علىا!احأتدووكالت،أحرى

العاداتبعوائدايهوداإلىسوريةألطاكيةفيالسلوقيردألمع،سنة04نحومند
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أمر،681لعيص.الماقةامضاسصافحا.حدأضئيلةكالتاصجةاوامم!.اليونالة

تقربترقص،167ودي.الهكلقدسسالحورمدبحبقلاليفانيرسأنطيوخس

تحتأسثني!-االآلهةالعبادةأمروصدر،الهيكا!وسط!يليف!أ!تمثاوئصى،ثالذبا

.اطرتطائلة

أسمىهياجهوديةاالحكمةأرعلىالدا،ا،بهئرادلرأدبثأ،الح!تداثوس

(25)0الحامعةسفرواضعاالسالة!القرنديفح!!كما،الهقشتبةالحفارةمفاتىمى

نأعلىله!اوالدلإا،المفطقدي!قلوبفىالرجاءتغظلا!،2(00)يراحالرويفر

.وحدهاللهإلأبهيعلما،متق!!ليلحلاصهمضمادالماصيلياللهصسعهما

لرئةأدغالالىالهلمياليهوديخروحلسىألآعليما،المحتاراتتلكلقرأفحير

قئيا.أصرةعل!شأضرفتنقمتهاونياالمقوحا!صياناذلكأ:ائا!ولا،يهوذا

اهر.ا!إالالرعهـمن،عما!سمرا!دالاصفراد

الحيم

"؟الله"ضوجملرالمزقصهداديسيهتمفصفصاذا

حلاا!س،سيرهيواص!يرالالأاللهمل!صتأدوهي،حوهرية!كردهاك

الاعة.آلامجميعحلالوسالتاريحاضطرابات

مهاللهرسمللقد،اطاضيإلى"الضر:اةالمحزريقوتاجقير؟اهذاحاءأينس

تس"خا!أ!دالااللهحقصدأنومعقديرأ،لوكدلصركان.ندبيره"

لمالحلاءمداللهشحباطاحصعالتياستيةأالممالكجميعفإن،وكذلك.الاسود

ماوهدا.الآخربعدالواحدماتوااوريناهمالحقدروداطلوكبل،حئاالبقاءمنتمعه

تئكآحلأأوعاحلأاناطماتلك!!خز:أ!.اليفافيصرانطيو-!شأ!يكردسوف

أقييؤحذولى.سبيلهلييأمراألىتجلراالدي!منالمؤلفة،وحدهااللهلمملكةالمكان

سيقومودالالرارلإلى،الجاةلقدالىلاوحتىالاموالحسارةلا:الاعتبارعيرفىصمىء

اكى:الحا!!سلطالهاللهيوأيهعامفرشحصيهايحك!التياطملكةتلكإلىالت!وا

.الانسان

".العالمعثفإلي"تقوا،:يسوعصيقولهااليالكلمةتلكالآنندنع

مثلتراحهأدعليهاسيتوث.المملكةتلكالارضعلىستحدالكسيسةبأدذلك

الرحاء.إلىأيضأهيفتحتا،العقاتتلك

أهمهرلالم!صتاليرمإر.الإبحيااإلىحدأقريأدالياليمريدوولدلك
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دأ!ماكثرأالديالمجياللفهوالإنان""ابناصموإن،المسيحتيرمواضيع

للابد"؟تروللا"مملكةصاحبهوأفليسوأحيرأ،،نفسهعلىيسوعبه

التقوىعلىتحملرواياتأ.

إلىخليدالالي!فىيهوديأأميرأألىيفترضفالكاف.حقيقيةتصةأماملسا

إخلاصهححلاعة.بوكدنقربلاطليمثففرجلتربيةوتلقى586.!يبابل

الرلع.المنص!هدافوقلايماله

ابلاطفيدايخالأ.

العذائية.الاحكامشألىفيأولأورفاتهأ!دانياأمانةتطهر

تبوكدنضر،أتىتهوذا،ضيلث،يوباقيمضللثينالثتتة-الثايتة-افيأ

يوياقيم،تدهإلىالزبفأسقتم2.وحاضزهاأوزشليتمإلى،بابلقلك

،وأدخليئعار)1(أرضيإلىيهافأتى،اللهتيتآيتة-وتعفن،تهوذاضيك

آيقته.يخزاتة-تيتإلىالآيتةص

ين،إشرائيلتنيينئحصزأن،يخضيافيزئيصنأشقتز،المقلثوأتز

تعقلونالمنطر،جسانفيهمغيتلا"يخثيانأ،الأتراءوينالمليهيالتشل

يلؤقوبأهلأتكونونثمن،المغيرقةوتفقهونالجفتموئديىكونجكمةكل

المقكلهموخذذ5.ويسايهمالكفدايخيينأذلبويتغليمالمتلثقصرفى

ئزترايكي،شرايهخمروينالمقلثطحايمينتويهفيتويمكلجضةص

يرت،بيتهموكان06المقكأماتمتقفونآنمضائهاوتعذ،ضتواتثلاث

ايخضيافيرئيصنتهمفخغل07وغززياوميائيلوختئيادايياذ،تهوذاتني

لالل.؟رضممط)1(
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وكززيا،ميشكوميشاثيل،ضدزكوختئيا،تقتفحرداييالشمى:أشماخ

غبذتجو.

فشأل.شرايهوخمرالمقلثيطعايمتتتخسنلاأنقلبهفيداييالوغزتم

يعقةدايياذاللة!فأناذالئتثس)2(.علىئكيرقهلاأنالجضيالبزئيسن

"إثي:يداييالايخضيالطزئي!نفقال01.ايخضيانزئييىتدىوزحضة

ترىياذالاسنه،وتشزتكمتأكقكمخذذالذيالمقئطشيديينأخافث

تجرتمةزأصيعلىفتجغلوا،أترايكمالمثيالبؤجو؟ينأنخلؤجوقكم

علىايخضيالطزئينؤلاهالذييلحايى!ب4دايياوقال11؟"المقكأماتم

ولئعط،أئامغشزةصغبيذكا"تجرفي2:وغززياومئائيلوختئياداييال

المثيافيقناطروإلىقناطيرناإلىتنطزأئثم3.فتثزقيوماخفتأكتهائقولأ

.ترى"مابخشبغبيدكمعآصتغثثم،المقكطعايمينتأكلونالذين

الأتايمآنمضاءاوتعذ05غشزة!أئاموتجزتهمالأمرهذافيتهمافشيئ

الذينالمثيالبتجميعضناطرينوأسقنأحشنضناطزهمتذتالقس!زة،

شرابهموخمزطعاقهمترقغكثالحاليافكان06المتكطحايمينتهلون

ئقولآ.ولمجطهيم

أذبكلفيوقهمأضعيرقةالآرتغةصالمثيانأولئكاللهاوأغطى7

تمتوتا018والأخلامالمؤىتجميعفيمطتة.ذاداييالوكان.وجكشة

أماتمالجضيالبزئيسنأحضزهم،المتكأمرخشحبعلىلإخضايىهم4يائمالأ

دايياذيثلتجميجهمفييوتجذفقم،تغهمالمقكفتكفتم91تبوكدتضر.

للدير.ححودأيكلالريعةتحزمهااليالاطحمةسالاكلكان)2(
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يرأمركلوفي03،المتكأماتميمفونف!طنوا،:غززيا!ميشائيلوختثيا

يغشزةيفوقونؤتجذهم،انميكعنهصأتهماصئما،والمطتةالجكضة-أمويى

داييالوتميئ021كقهاتمقكتهفياتذينوالغزافينالشخزةتجميغأضحعافي

المقك.ايفوزشرالأولىاختة-اإلىفناك

نبوكدنضرحلم2.

أرريالالحلهاهلكإحمارعلىتادرهـحدهلهو،الحكمةمموهةا!دالياأمانةكويئت

.وتفسيرهرآه

أحلامآ،تبوكدتضزخقمآتبوكدتضر،ضللثيرال!ق!تة-الثايية-وفي21

الشخزةئذعىأنالمقلثفأتز2.توئهغنهوذقتتفشهفآضطزتت

فأجات01.أخلاتهيلقيلثيئتئنواوالكفدايتونوالزقاةلموالغزافون

نأتستطغإثسانالأرض!على"ليصن:وقالواالمتلثأماتمالكفدايئون

وأغزافأأوساجرأسأذشفطالبذيغظيم!ضيلثينوما،المتكأمزي!لمث

ولا،غويصعنهالمتلثشألالذيالأمزاواا.هذاجمث!بأمرعنكثدايثا

.التثتر"معتهمشكنىلاالذينالآيقةصخلاما،المتكأماتمئتثئهأخذ

بايل.خكماء-تجميعلإلاذة-وأتزجذاوخيقالمقلذغضتذلكافينذ2

إلةداييالفبازك،ليلزؤيافييداييالالئزكثيمت!احيتئذ

قائلأ:،الشماء

أضثح&إئاذآبائيإلةياأحضذإثاك23

والفدزةالجكضةصييئؤقبتلأثلث

المتك".أمزأعقمتناإذ،سأئناكماوأعتمتني

محكماءإباذة-علىالميكأقاتهالذيأزيوكعلىدايياذذت!ئغا"2
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فأتين،الميكأمايمإلىأديخفنيبل،بابلخكماغئبذ"لا:تهوقاذبابل

المتلثأمايمإلىبداييالالذخوليإلىأزيوذباذزحينئذ025الثفسير"يلقيلث

.بالئفسير"المقكئعيئماتجفوينتهوذاتنيمنزلجلأؤتجدث"قد:تهوقاذ

نأأنت"أتستطيع:تلشضرآسمهالذييدايياذوقاذالميكفأجالت26

:وقالالمقلثأماتمداييالفأجالت2؟"وتفسييرهزأيئهالذييالحفيمئعيقني

ولاالغزافونولاالحكماغتسطيئلاالمقكعنهتسأذالذيالطحز!إن

تكتيمصإلهأالتمماء-فيليهن028للميكئتينوهأنالمئبمونولاالخزةلم

نإ.الأتامآجرفيشتكونتجاتبوكدلضرالمقكأختزوقد،الأشرار

هذا:هوضضخجكعلىزأيكوزؤياخلقك

فيماأفكار،تضخجكعلىوأنت،آعتزتكقل!،المتكاقيلها،!2"إتك

وهذا003شتكونيماأعتمكالأسرازتكثي!فثوالذي،تعذينشتكون

ولكن،الأخياء.سائرفيتماأنهزلمحيئلجكقةلا،ليكثيصتدالشم

قليك.أفكازوتعتتمبتفسييرهالمتلثئعقتميكي

هذاوكان،غظيميتمثاليفإذاتنطر،كنت،المقكأ!لها،إتك31

وكان32.هائلأتنطرهوكان،أماقكواقفأالتهاءصوالكثيررالكبيزالتمئال

وتطخه،يخضةينوفيراعاهوضدزه،خالصذقبينالئمثاليزأصن

خديل!ينتعفهماوقذماهخديد،ين3"وساقاه،نحاسينوقجذاه

لاخخر،آنققلإفي،ناظرأنتوتيتما034خزفينالآخزوتجضهما

وخزفيخديدينالفت!ننقذتيهعلىالئمثالفضزلت،التذينبفؤة-

تعأ،والمضة!والذقثوالئحاكثوالخزفثالحديذفآنتخق05وخقهما

لهاجقولى،الريحبهافذقتت،الضيففيكغصاقة-التيذيىوصازت
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الأرضنوقلأكبيرأتجتلأفصاز،التمثالضزهمتالذيالحخرأتماأتر.

كثها.

أ!لها،أنت37.المتكأماتميهفنخبرتفسيرهأئا،الحلمهوهذا

والشلطانوالفدزةصالمفذآتاذالشضاء-إلةلأن،المفوكشي!،المقك

فيالشماء-تجغقهوطيوزالتزوؤحو!قالتثترتنوتسكئهماوكل38،والمجد

وتعذك!3.ذقبينالذيالزأس!فأنت،تجميجهعلىوشفطذتدك

فتتشتط،ئحاسىأخرىتمقكة!ثايتة!ئتمينذ،أصغزتمقكةدأخرىتقوئم

يسخقكالحديدضلتةتكونرايغة"تمقكةلى."ئثم،كفهاالأزفيعلى

وتخالئمتسخقهيفكذلك،ئخطمالحديذانفكما.شيءكلوتطخن

خزبينتعفهماالقذت!ننآنينزأيتوما41.خميعأاتممايكيلك

ضنقيمة،تكوناتممتكةأنفهوخديد،ينالآخزوتمضهماالقخالي

ينبخزفيئختيطأالحذيذزأيتكماالحديد،فؤة-ينفيهاوتكون

،خزفينوتعضهماخديدينتعضهماالقذتيرأنفكما42.الطين

جمنزأيتوما043ق!ئماالآخزوتعضهااتممتكة-ضفبأتعفىلمجونفكذلك

تشيرفي،يززعتخيطونأئهمففو،الطينبخزفيمختيطالحديذأن

وفي"4.يالخز!تختيطلاالحديذأنكما،بذاكهذاتلتجئملاوليهن

ئتزكلاوئلكه،ايلأتدئنقصنلااصتماء-تمقكةاإلةئقيئم،المئوكهؤلاءصأئايم

يلأتد،تثئثوهي،المقالكتلذتجميغوئفني!سخق،آخريشمصب

فشخق،التذينيفؤةصلا،اتجتلعنآنقضلخخرأأنزأيتأثذكما45

المقكأعقتمالغطتمالإلةإن.والذقبوالمضةصوالحزفطوالئحاممتالحديذ

جمحذق".وتفسيزهخقالحفئم.ذلكتعذستكونيما
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أنوآتز،يداييالوشخذؤجههعلىتبوكدتضزالمقكشقطحيتئذ46

إلقكم"إن:وقاذدايياذالمتذ"وأجالت.يىضىتقلإتة!وتخوزتهئقزلت

كش!آستطعتقدإذ،الأشراروكايمفثالمفوفيوزثالآيقة-خقاإلةهو

.الشز"هذا

الذهبتمال3.

داهاندكر.الاوثانعبادةرفضفىخاصوجهعلىالمتيارثباتيظهر

أورشليما.هيك!وسطفييىف!تمالبنصبأمرتدكادأليمالوسأنطيوخس

تبوكدتضزوكئموا9،بالتهودوؤشواكفدايئونليجالتقذتمحيتئذ38

قد،المقكأتها،إثك01يلأتد)3(0المتذأئها"ختيت:وقالواالمقك

والؤعوالقيئايىوالأئبوب!القرفيضوتتسضغإثسالبكلبأنأثرأأصذرت

يتضثاليساجدأتسفط،المغافيفأئواعوسائروالمنزماليوالشث!جير)4(

دإن012ئتقذةنايىأتولبؤشطفيئلقساجدأيشفطلا"وتن،الدقب

:ميثتكشدزكوهم،بابلإفليمشؤودطعلىؤليتهمليجالأالتهوبين

آلقك،تعئدواولى،الميكآيها،يكتعتأوالمفهؤلاء-الزجاذ،تجووغبذ

تض!ته")5(.الذيالذقبييمثاليتسخدواولم

ومسكبثتدزكئؤتىأنوختتييغقصبتبوكدتضزأقز!حيتئذ

لهم:وقاذتبوكد!تضرفتكفتم014المتكأمايمإلىبهمفأييئ،تجووغبذ

ولاآيقتيتعئدونلاأثكموغبذتجو،ومي!ثنذشدزذيا،)أضحيغ

للتجة-مألبرمةصبعة)3(

.لحاسسأوتارهاكالفالررطر!آلة:والئطير.أوتارأرلعةلهئتث:الؤبخ)4(

لتحثاله.ئحجدأداليفاليوسألطيوحىأراد)5(
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ئستجذون،أنئمهل،افالآن5؟تضبئهالذيالذقبيتمثاليتسخدون

والمزماليوالس!ثطيروالؤتجوالقيثايىوالأثبولبالقرلبصوتتسقحونحيتما

فإن؟ضتقهالذييلتضثاليساجدينتسفطوالأن،المغازفأنواعوسائر

الإلةوقني،المئقذةالئايىآلودبؤشطفيساغتكمينئلقون،تسخدوالم

.؟"تديي!ئنقذكمأشديا

"لا:تبوكدتفحرللضيلقوقالواوغبذتجووميثتكضدزذفأجاقي16

قابرأتعمدهالذيإلهناكانا!إن7.الأثرهذاعىئحيتكأنحاتجة!تنا

الميك.أئهايدذومنالمثمذة-الثايىقئلودقينينقذناففوإنقافينا،على

ولاآلقتكتعئذلنأثنا،المقكأئهالذ،شغلومأفئتكن،ئنقذنالم!إن

.تضبته"الذيالذقب!يتفتاليتسبذ

شدزدعلىؤجههتنطزشتغئزغضبأتبوكدتضزآمتلأحيتئذ

غفاأضعافيشبغةصالاقيلونئخمىأنوأقزفأجاقيوغبذتجو،وميشك

نأتجيثهينتواقيمحايىبينيىجالأوأتز002بإحقائهالعاذة"تجزت

حيتئد021المثقذةالثاليآلودطفيوئفقوهم،وغبذتجووميشكشدزذيوتقوا

وأثقوا،وألبشيهموأريرييهموأقمضتهمشراويلاتهمفيهؤلاء-الرجالأوئق

المئقذة.الئايىأئولبؤشطفي

النارأتونمنالإنقاذ40

اللهيب.منيخفصهماللهمان،ئكالأأدالإيمادفعليلثلا

يالتفطالئازئذكونالأتودبفيألقوهمالذينالمقلثخذائمتزذولم6

وأرتعينتئعأالألوفيقوقالفهيبفآرتقغ047والززجونوالمث!اقة-والزفط
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الكذايثين.ينالأتودقخوذصاذقهمالذينوأحزن8"وآنتشز0فيراعأ)6(

التايىتهيتوقئذوأصحايهغززيامعالامح!لولبإلىتزلالزلثتلاكليهن94

فلم،المئيشالتدىتسيتمئشيةماالأئودبؤشطوتجغل05الأتونعن

.ضزرأويأذىئضثهمولمالتئةصالئازتمشهئم

فيوئباليصتهؤتمبدوتهاللةئشبحونواجد!يمالئلاتةلمأخذحيتئذ1

قائلين:اقيدولب

الذهورإلىوترقغكتحضذك،آبائناإلةالزبأقيتهاأنت52"فبازك

الذهور.إلىوترقعكنش!حذ،القذوستجلإكآسمومبازك

يغظماجمه:فقاذوتكفتميضرغةوقاتمالمقلثتبوكدتفحرذهنصا

وقالوافأجابوا؟"موتقونوهمالتاليؤشطفيليجاليصثلاثةأثقيناتكن"أتم

ليجاليأرتغةصأرى"إني:وقال2!فأجالت0المتك"أئها"تلى:للتيك

ئثبةالزابعوتنطزضزر،يهموليسنالئار،ؤشطفييتمثئونئطققين

وتكفتمالمثقذةالثاليفئلودببالبإلىتبوكدتضرآقتزلت3!حيتئذ0الآيقةآبن

.وقفضوا"أخزجوا،الغييئالثيماغبيذ،وغبذتجووميتتملذشدزذ"يا:فقال

الأفطالث"!فآجتضغ.التارؤشطينوغبذتجووميثتلثشدزذفخزبخ

هؤلاءأخسايمعلىتفؤلمالئازأنفزأوا،الميكوغطماغوالؤلاة"والحكائم

تلزئهمولمشراويلائهمتتغئزولم،زؤوجممهمشغزتحتيرنولم،الرجال

وميثكذزكشإلة"تبازك:وقالتبوكدتضحزفتكفتم059رائخة"الثار

أ.22!نرنحو)6(
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أمزوخاتفواعقيهتؤكلواالذينغبيذهوأنقذتلاكهأرشلالذيوغبذتجو

."إلههمغيرلإل!وتحمبدوايعسدوايئلأ،أخساضهموتذلواالمقل!

:فقالهكذاوصفىالئايىؤشطفيفاةوقتغغززياوؤقفت5

الذهورأتذوئمخذآسفكوخميذآبائناإلةالزثأقيتهاأنت26"ئبازك

غهذكتففنولاآسملثلأجليلأتدتخذئنافلا4

غئازحضتكئخؤذولا5

قدييكوإشرائيلغبدكلإاسحقخلييكإثراهيتملأجل

الضاءكئجويمتسقمتكتثرفيإتكتهمقلتالذين36

التخر.ش!اطئعلىالذيوكالزفي

كلهاالأقيمأصغزأصتخنافتقد37

خطايانايشتبالأرفيكلفيأفيالأخالتوتموتحن

فائدولاتيئولازئيقالزمالبهذافيلناولي!ن

تكادولاتخورولاتة!تقل!ولابيخة&ذلاوضحزقةدولا

زخقتك.ولتيل!3أماتكالتواكيريتفريب

أزواجنا.وتواضمعئفويناقينيحاقيآقتفناوليهن

.الشمانالحفلالبويىئواتوالثيرافياليهبا!ق"كفحزقات.

ئرضتلثختىأماقكالتوتمذبيخئناهكذاففتكن

عتيك.يلمتؤكلينيخزقيلافإتهالئهايةختىؤراخكوئتحيز

ؤجقكوتبتغيوتثقيكفلوبنايكلتئغكفإتنا!"والآن

وؤفزة-زحضتكرأقتكبخضبعاجمفنابلئخنرنا،2،فلا

قيسمكالزبقئيهااتجذوقببغجائبكيخشب3،وأنقذنا
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بلشقرمأدبة.ه

سألوهسوكدتقرأخرحهاالتىوالفضةالذهبآليةمأدلةديبلشقراستحم!

دأنكل؟الاللهممل!!ةالفرسإلىاللهأسلم،الدلسهذاوبشص.أورشيمهيكل

.دانيالحكمةأخرىمزةتظهريما،مأسويةلطريقةلافىوى

خمرأوشيرلت،غطمائهجمنلألنيغظيمةتأذتةالمقلثتلشضزأوأقاتم5

الذقبيآيتةئؤتىأنأتز،الحفزتذوقتلشضروتيتصا02الأثفآماتم

يأوزشليم،الذيالقيكلينأبو!تبوكدتفزأخزخهاالتيوالمضة-

التيالذقبيآيختةصفأتيص03وشراليئهويخساؤهوغطماؤهالمتكبهايتشزقي

وغطماؤهالمتكيهاوشيرلمحت،بأوزشليمالذيالتيماتيبقيكلينأخيرتجت

والئحاسيىوالمضة-الذ!!آيقةصوتتحواخمرأشيربوا"،وشراليتهويساؤه

والحخر.والخشبوالحديل!

المضباحتخاةوكتتت،إئسانتدأصابغطقزت،الثاعةيلذوفي5

تكئب.التيالتدطزفتترىوالمقذ،المقكقصرحائطيهف!يىعلى

ؤشطهغقذوآنخفتقواجشةوزؤغتهالمتكلمشحتةتغثزتحيتئذ

العزافينيديخلواأنشديديضوتالمقكوضزخ7.زكتتاهوآصطكت

تقزأتن"كل:بابللجكماء-وقالالمتلثوتكثتم،والمتحمينوالكفدايخئين

فيذق!طوقويتقثذ،تلتسنلأرخوانتفسيزها:يتيناليهتاتةصهذه

خكماءتجميئفذخل8اتممقكة".شفطالطفيإحتالثاوتكون،غئمه

يتفسييرها.المتكئعيمواأنولا،اليهتابةيقزأواأنتستطيعوافتم،المقك

غطماؤه.وآضطزلبشحتئهوتغئزتتلتفرالميلثزوغآشتذحبئد

المادتة،تيتذخقت،وغطمائهالمتلثكلايميشتبالميكةص،أدإن.

ئزوغكلايلأتد!خييت،المقك"%لها:وقاتتالمتكة!و!ب
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الآيقيماروخفيهزخلأتمقكيكفيإنأ1.شحتئكتتغئزولاقواجئمك

الآيقة.كجكقة-وجكقةلىوقهمنورفيهؤجذأبيكأتايموفي،القذوصين

والكفدايئينوالغزافينالشخزة-زئينأبوكتبوكدتضزالمقذأقاتهوقد

وقكالأخلايمتفسيرفيوقهئموجملمبايىغروخفيهؤجذإذ29،والمئبمين

الآقففئذغ.تلثضرالمتلثشضاهالذيدانيالوهو،العقدوخلالأئغافي

الئفسير.وئتبنداييال

"آآنت:يداييالوقاذاطتلثافتكفتم.المتكأمايمإلىبداييالافديخل

افإئي"؟تهوذاينأبييهمأتىالذيناتجفوينتهوذاتنيينداييالهو

وجكضةوقهمنورفيذؤجذوأئهالآيقةروخفيكأنغنكشمدت

هذهتقزأوايكي،والغزافينيالحكماء-أماميإلىالآنذيخلوقد015بايىغة

.الكلامتف!حيزئتيهنواأنتستطيعوافلمبتفسييرها،وئعيمونياليهتاتةص

فإن.الغقدوخلبالئفسيماتالإئيالبعلىقابزأثكغنكشمعطوقد

طوقوتتققذ،الأزخوانتلت!ن،يتفسييرهاوئعيضنياليهتاتةصتقزأصأنقدرت

أتممقكة".شفطالقفيالئايتوتكون،لمحئقكفىالذض!

وقث،تلثغطاياك"لتكبن:المقكآأماوقالدايخيالأفأجالت7

أنتأ08يتفسييرهاوأعيمه،للميكفأقزأهااليهتاتةلمأئا.يغيريقداياك

واتجذوالغطقةصا!طأباكتبوكدتضسزآكماالغيئاللةإن،المكأئهما

ترتيذويسافيوأثةشصبكلكانأوتيها،التيويلغطقة-91والتهاء.

تجثاغتنوترقع،تشاءقنويستثقيتشالمتنتقئلوكان،أماتهوتفزبخ

كلتأئنرل،الئغجزفحتىروخهوقساقلئهتزفغفقضا002تشاءتنوئدذ

ضجذه.عنهوئنرغضليههغرش
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تقخا-أ،ذانئحلجملمكمع،فإتك،آبئهتلشضزياوأنت

تيته،يآيختة-أماجمكإلىوأييئالشحماء،زثعلىتزفعتبل23،طتك

آيقةوشتحت،وترايىئكويساؤكولمحطماؤذأشطخمرأيهاوشيربت

ولائبضزلاالتيوالحخروالحشبشالحديدوالتحايوالذق!صالمضة

تجميغوجمنذهتشضئلثيدهفيالذياللةئغطئمولاتشغزولاتسقغ

هذهوزيمتالتد،تلككصتذئهينأرليقتفيذلك024شبيك

"تقل"،تنا"،"ضنا:زيقتالتياليهتاتة"هيوهذه25.اليهتابة

ئليهذأئاتماللةأخصى:أي"تنا":الكلامتفسيزوهذا.و"قزسين"

28"قيرس".نامصآفؤحدتالميزالبفيؤفينت:أي27"تعلا(0ليأثهاها

.،!فاليس"ميدياإلىوأسيمتتمقكئكفضت:أي

الذقبطوقوفئذ،الأرلمجوانداييالفأليحن،تلشقرأتزحيتئذ

الفيقة،يلكوفي003أتممقكةشفطالطفيالثايثباض!نهتهونوبقيغئقهفي

الكفداي!ين.ضيلثتلشضر،فتل

الالعودجبفيدانيال6.

الورراءلأددأن.اءأماءكانواتر"يحفص"دهو،القهلقدرةآخرمطهر

سكا!لأدحكمياصدارداريوسالملكفأقححرادأييال،علىعقةالتصسواوالأقطاب

الثتابةالملكدرصمد.الاصحب!يئلقىالملكالىإلأاساداوإلهالىطلناطلب

والأمر.

توايخذهوكاتت،تييهإلىذخل،اليهتاتةيزصيم4دايياغيتمافتضا61

فيتزاتثلاثزكتتيهعلىيخثوفكان.جقة-أوزشليمغفتيهفيقفتوخة

أولئكفباذز12.قئلجمنتفغلكانكما،وتحقذهدقيماوئضلي،اليرم
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إلىآقتزبواحيتئذ013إلههأماتموتتضزيختطئبدايياذفؤتجدواالرجاذ

ضيئآتطلثقنكليأنترشئم"أتم:قائلينالمقلثأمرفيوتكئمواالمتلث

لمج!فيئفقى،المتكأيها،إليكإلأتومأتلاثينإلىإئسالبأوإل!إلي

وفاليكتشريغة"ميدياهيكما،خق"هذا:وقالالمتكفأجاقي؟"الأسود

تنيمنالذيدانياذ"إن:المتكأماتموقالوافأجابوا014ئنشخ"لاالتي

بل،زشمتهالذييالأمرولا،المتكأئها،يكتعتأهلماتجفؤينتهوذا

،الكلامهذاالمقذشمغافتضا05طقته"تطفثالتويمفيتزاتثلات

إلىتخليمهفيوآحتقذ،دايخيالئنقذأنآهتماتهوتجغلجذاإغتتم

يلضيك:وقالواالمقلثإلىالرجاذأولئلثباذز6!حيتئذ.السفسغروبب

ئصلإزهوخكيمأمركلأنهيوفايىكتميلإياصشريعةأن،المتكأئها،"إعقثم

ئغثر".لاالمتك

فتكفغا.الأسودختفيوألقيئ،يدانيالفأتيصالمتكأضزحيتئذ1

.!"ئنمذكهوجمباذتهعلىتواطثالذيإلقك"إن:يداييالوقاذالمقلث

وخايخبخاتمهالمتكوختف،الجثقيمعلىفوضغيخخروأتيئ1

قصيرهإلىالمقكتضىئثم091داييالأمرفيشيغتتغئزيئلأ،غطحائه

الغداةوفي002عنهالتوئموتقز،شراليئهعقيهتدخلولم،صائمأوبات

آقتزلتوتمآ021الأسودلمجبإلىالذهالبفيوأسزغالقجرجمنذالمتكقاتم

،داييال"يا:قائلأوخاطتهخزينيضوتدايياذنادى،الحثجمنالمتلث

بنئنمذكأنجمباذتهعلىئواططالذيإلفكآستطاغهل،الحئيالثيماغبذ

إن033يلأتدخييت،المقك"أتها:المقكدانياذفأجالت22؟"الأصد

بزيئأؤجدثلأني،ئؤفينيفلم،الأسودأفواةفشذتلاكهأرشلإلهي
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د4الحطفقيرخ024سوغا"أصنغلم،الميلثأئها،أيضأوأماضك،أماقه

يخندايخيالفأخيربخ.الحتيندايياذئخزقيأنوأتزغظيمأ،قزحأ

فأيتي،المتكأقزئغ025إلههعلىتؤكللأئهآذىفيهيوتجذفقم،الحث

وتنوهمهم،الأسودخبفيوأثقوا،بداييالؤشواالذينالمجاليبأولئلث

الأسوذاعقيهبماتشفطتخئىالحثأرفيإلىتبفغوافتم،ويماؤهم

جمظاجمهم.تجميغوخطضت

والألميستةوالأتيمالسمعولبتجميعإلىالمقكدايىئويقكتتئتم26

أمرأأصذرتلقد27!اللأموا!ر"قي:كقهاالأرضيىفىالئتايهنين

:داييالإليؤج!فيوترتيدوايخافواأنتمقكتيسفطانيكلفييلناس

يلأتد.القئوئمالحتيالإلةهؤلأئه

المئتهى.إلىوشفطائهتنقيرضلاوضلكه

البهرىالرؤى20

بحضلسانعلىتفحئرإنهاثم.الرؤيويالفنعناصرسعضرأالرؤىتشكل

.لوءةمصمولهايتكلوقد.الملائكة

الاربعةالحيواناترؤياا.

المقدولة.واليرلاليةودارسويديابابل:الاربعالك!رىالمماككزوالثمل

ورؤىخثمأداييالزأى،بابلضيلبيتلثتضر!ا!ولىالشتةصافي7

:وقالدايياذتكفتم02الكلامتدخ.الحلمفكتت.ضضخجهعلىزأيه

التحزقئجتقدالسضاء-يىياحيأرتنيفإذا،تيلأزؤياقيإلىأنطر"نحط

عنتعضهاتختيعثغظيضةأرتغة"خيوانابالتحرينفطقغ3اتحبير.
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إفي،أنطركنثوتيتما.غقابتجناحاوتهالأشديثلالأؤذ)7(4.تغض

وأوتتي،كإئسانليجتيهعلىوقاتمالأرفيعننآرتقغئئم،تجناحاهآقئيئ

تجثبعلىفقاتم.يالذتشبي!آخز)8(بختوالبل!اذا5.إثسانقلت

لحمأفكل"ئثم:تهفقيل.أشنانيتينأضئعئلاثقمهوفيواجد،

أرتغةوته،الثمريثليآخز)9(فإذا،آنطركنط،ذلكوتعذ06كثيرأ"

شفطانأ.وأوييئ،أرتغة"زؤوسيلختوالبوكان.طهيرهعلىطائرأحيخة-

هائل)01(رابعبختوانيفإذا،تيلأرؤياقيإلىأنطزكسطذلكوتعذ

وتسخقيأكلفكانخديد.ينكبيزة!أشنانوتهجذا،قيريئريع

وته،قبقهالتيالحتواناتسائرعنتختيفثوهو،بيرجتيهالباقيئوتدوسن

.برونغثمزةء

وقيغت،تيتهاطقغقدضغيرآخزيقردبفإذا،الفرونأتأئلوكنت

كغيوفيالقزدبهذافييغيودقوإذا،أماجمهينالابقة-الفرودبمنتلاتة

يغظائم.تنطقوقيمإئسالب

الانانابنرؤيا2.

أبديأ.ئلكأويولىالأئام""قديمالىويبلغالممامعلىيأتيالهريةعامصشخص

الأتام)11(قديمفخق!نلمحر:شئضتتإذ،أنظركنتوتيتما

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

لالل.

.ريويدا

.الفزس

ألطرحسثماالصعيروالقرر.صلريينملوكعرةتملالفرةالقرورألاسكدر

.أبيفايوس

الله.نجقيعادةترالقرالار.أدتهأرليةيمثلالابيضاللود.الله



دايخالليفر413

التقتيكالضوفيزأيهوشغزكالتفجأبتفنيباشهوكان

ئضطيرتة.نارأوغخلائهنارتهيتوغرشه

نارينتهروتخر!تخريأمايهومن01

.ليئواتيىئواثتذيهتينوتقفألوفألوفطوتخدمه

.أشفار)12(وفتختالقضاءأهلفخقن

.القزنيهاتتكفمالتيصالغطقةالأقواليضوتيشتبأنظروكنث11

يلثار.ؤقردأومحيلجسالبماوأبيذالحتوانفتلإذألالر،كنثوتيتما

إلىخياةطوذأويتتليهئها.ئملطائهافأزيل،الحتواناتباقياوأئا2

.1()3ليؤفتزمالب

تيلأزؤياقيفيأنطزوكنث

(1الثتماء)غمايمعلىآب)14(إنسانآبنيمثلفإذا

أمايه.إلىوقزقيالأئامقديمإلىفتلغ

وئلكاوضجدأشفطانأوأوييء41

لاأتدكتشئطانوشفطائهتحئدوتهوالأليمتة-والأتيمالتئعولبفخميغ

تنقيرض)16(.لاوللكهتزول

.الحباةوضمرإلادكلأعمالضمرالسماوبةالاسمارتصنم)12(

محذدة.عيرصذة)13(

هدهعالأي!رعوجممل.افيثحصالالان"اس9فيالهوديالدينصيرى)14(

لمهعلىأطدلالةالعارة

الله.تجتيعاصرسأدبيعضرهو،كالار،العمامان)15(

الله.ملكوت)16(



414دانيالليفر

لرؤيااتفسير.3

حماعةعلىلهلكهيقيملكىا!هيريلهاالتيالوثيةالقؤاتالحيوألاتتمثل

.القذيسين"9

زأسي.زؤىوزؤغنيذلكبشتبدانياذآناروحيفآضطزتت15

فأختزني،كفهذلكخقيقة-عنوسألئهالواقفينآخدإلىافآقتزبث6

هيالغظيقةصالأرتغة!الحتواناتهذهأن"وهوا7:الأموربتفسيروأعققني

الملكيأخذونالغييقديسياوأن8،الأزضينتقومونأرتغة"ئلوفي

خقيقيماعلىالآطلاعفيافزيخبث9.الأتدين"ولأتديلأتدوتحوزوته

والذي،جذاهائلأوكانسائيرهاعنتختيف!كانالذيالزابعالحتوالب

وداسنوشخقأكلوقد،ئحاسجمنوأظافيزهخديدينأضنائهكاتت

وعلى،رأيهفيالتيالغثتزة-القرودبخقيقةءوعلى02،بيرجتيهالباييئ

تهالذيالقرلبذلك،تلاتةأمايهينفشقطتطقغالذيالآخرخقيقة-

أنطر،وكنث!2.أصحابهينأعطئموقنطزهيغظائتمتتكفئموقثمغيون

قدصمجاغخثى22،عقيهمفتتغفب،القايسبنئحايىلثالقردببهذافإذا

الملك.العذيسونفنالالزمانوتقغ،الغيئيقذيسوفأنصفتالأثام

:قالوهكذا

الأزضعلىالزايغةصاتممتكةصتكونالزايغالحتوان"إن

وتدوشهاكقهاالأرضنفتأكلالمضالكسائرعنوتحتيفث

وتسخفها.

)17(تقومونغشزة!ضلوفيهيالمققكةهذهينالتي4الغشزةوالفرون24

فإنهم،الآيةلهايةليدكرهاالواردالثلالةالملوكأثا.ابيماليوسألطيوح!أسلال!)17(

أطوح!.خصومثملون
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.ئلوكتلاتةصوئدذالأؤلينفيتختيفثوهذاآخرتعذهموتقوئم

الغيئييذيسيوتبتييالغيئصمذيأقواليوتتكفئم25

والشريغةالأزيتةئغيزأنوتئوي

.)18(زمانويصفبوزماتيرزمالبإلىيدهإلىوسئسقمون

المئتهى.حئىوئباذوئذئزشفطائهفئنزنمالقضاءأهلتجي!ئئم26

الشماء-يأسيرهاتختوغطقة!المفلثوالشئطانالمئكوئغطى27

الغييئقذيسييشدب

.وئطيعوته((الشلاطيهنيتجميغوتعئذهأتدئائلكأئلكهوستكون

السبعينالالمابعنجوءة4.

وإدا.وكنيستهالمسيحفىتاقاتحفقأستحفقوهى،جوهبرهاليأخيريةنبوءةإتها

الاعرافيجص،المانيوسأنطيوخ!اضطهادوقائعأولايستهدد!مجملهاأنصخ

معناها.فهمعلينايصرتفاصيلعابأن

الضلاةفيؤجههقيليماسيى،ا!لهالشيدإلىؤلجهيفخغلث93

وآعتزفثإلهيالزثإلىوضقيث04والزمادوالمشحيالضويموالثضرعاب

وئلث:

يفذينوالزحضةصالغهدحامأ،الزهيبالغطئمالإلةالشيهذ"آتها

ؤتمزذناالتئئزوآرتكئناوأثفناخطئناإثنا5،ؤصاياكوتحقظونئجحوتك

كفمواالأنبياء-الذينيغبيدكتسمغولم6.وأخكايكؤصاياكعنوجذنا

أيهااليزلك07الأزضشذبوتجميغوآباغناوزؤساغنائلوكنابآسمك

هافص.سةيوافقالرس.مثلأالحتان:الريعةوتعيير.مثلأال!بت:الارمةتعيير)18(

ا-،16(.)67الاضطهادمذةتكلوهي،ولصصصراتثلاثأمام
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وشكافيتهوذاييرجاليالتويمهذافيكما،الوجوهيخزفيوتناالتتيد،

التيالأراضيتجميعفي،وقاصيهميدانيهم،إشرائيلولحميعأوزشليتم

جزفيالشيدأئهافتنا08يهاخالفوكالتيالمحاتقةصيتتب،إتيهاذقعتهم

إلهنا!ويلش!د،إليكخطئنالأثنا،وآبائناوزؤسائناويفويهناالوجوه

فتسفكإلهناالزثيقحوتتسمغولم009تمزذنالأثما،والمغمزةالزحقة"

تجميغفتغذى11.الأنبياءألتة-غبيدهعلىأماتناتجغقهاالتيشرائيهفي

القعتة"والقشئمعقينافآنقسثت.يضويكسايعغيزوحاذشريغتكإشرائيل

آسيه.إخطئناايخثما،اللهغبدموسىصتوراةفيالمكتوبال!

تنا،قضواالذينفضاتناوعلىعتينايهتكفتمالذيكلاتهفاتئم12

مايثلالشماء-يأسيرهاتختتحذثلمحثىغظيمأ،شزاعقيناجايبأ

كلعقيناتزذ،موسىضريغةصفيكضتاوكما03أوزشليمفيخذت

آثايناعنراجعينإلها،الزبؤجةتستعطفثلموتحنالشز،هذا

إلقاالزتلأن،عقياوتجقتهالحتمرعلىالزبفشهز14.خفكوفاهمين

أ2لها،والآن1!،يضوتهتسمغلموتحن،غمقهاالتيأغمايهتجميعفيباز

آسمأتهوأقاتم،قديرةيتدجمصزأرضيىينشعتهأخزبخالذيإلفناالثتئذ

علىالتيد،اقيلهاا6الشز.وآرتكئناخطئناإتنا،التومهذافيكما

أوزشليم،تديتيكعلىوشخطكغضبذيتنضيرفط،كلهبركخشب

وشعئكأوزشليئمصازتآبائناوآثاء!خطايانايشتبفإئه،فديكتجتل

غبدكضلاةص،إلقنايا،آسضغفالآن017خوتناالذينتجميعجمنذعارأ

الئد.أ2يها،يتمتيكالمقمرتقدضكعلىيؤحهكوأضئ،وتضزعاته

ذجميئالتيصوالمذينةذمازناوآظزغيتيكإيختغ.وآسقغإاليياأذتكأيلأ8
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دل،أمماقكتضزعاتنانئقييرناأغمالييخجلتئشافإئنا،عتيهاآسالك

أصني،الثيهدأتهاإغمز،الشيدأتهاصإسقغأ09اسا!زةاتراجمذإجل

ذجميئآسضكلأن،إلهىيالأجيكوذلك،ئبطئئولا،الشئدأئهاوآعقل

شعيك".وعلىتديتتكعلى

شعىوخطيئة-يخطيئتيوأعتيرفطوأضقيأتكفئمكنطوتيتما02

تيتما21،إلهيفذييىتجتللأجلإلهيالزثأماتمتضزعيوأئقيإشرائيل

فيالزؤيافيزأيئهالذي،جثرائيليالزخلإذا،بالضلاةأتكفغكنأ

وتكقتموأتى022تقلإتة-المتاءؤقطفيووافانيا(شريمأ)!طازقد،التذء

تدءجمبذ23.فتفقملأعيقكالآنخزجثإئي،داييال"يا:وقالقعي

غزيززلمج!!لأتك،يهالأخيزكأناوأتيت،كيقةخزتجت،تضمعاتذ

الزؤيا)02(:وآفقيمالكيضةفتتين.اللهعلى

تديتة-فدليكوعلىلتمعبكعلىمحدذت)21(أشبوعأشئعين2ءن

الحطيئة!ازاتة-المغضتة-لإفناء-

الأتلإقييالبروالإئيالبالإتيمفيوالئكفير

القذوسينفاويوقثيوالتبوغةالزؤياوخئيم

.حاحارلهاطلاك.الابفرلرعرا!يالنصنلهاس)91(

الرؤيوياعراا!بصأساسهراش:يالتمسبرالحرشلالملاكالى)02(

حسالة.دقةداثليتزلا)21(
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الرجاءنبوءات3.

يحتمقالاول.الارمةآجروصحيدالحاححرالحالصعيد:صميذينتهدف

يمفدالنبوءاتوهذه.ألاخيرةالقيامةمسألةيثيروالثاني،ابيفانيوسانطرحسبموت

الابق.فىكما،ملائكةبرؤيةلها

.الأتامينأسابيغتلاتةصحزينأكنثداييالأأنا،الأئامتلكفي012

بذهبىأذهنولم،خضر:لالحئمقمييذخا!ولم،شهئاطعامأآكلفلم3

الئ!هيرينواليشرينالزايعالتويموفي4.الأئامأسابيعتلاتة-تمايمإلي

طزديزقعت05بختةهوالذيالكبيرالئهرجايبعلىكنثإذ،الأؤل

أوفار،ينخالميىبذق!ؤشطهتشذ،كئانألايسيزخلفإذا،وتطرث

نار،كمشغقيوغيناه،التزقكضمطروؤجفه،كالزبزتجد)22(وجسفه6

كضوتأفوايهوضوت،الضقيلالنحاسكضنطروليخلاهوفيراعاه

خضهور.

تزؤالممعيكانواالذينوالزجال،ؤخديداييالأناالزؤيافزأيتط

خديأنافتقيث08يتختيئرافهزبوا،شديدةيىعذةدؤقغت!،الزؤيا

إلى!ئيتضازتيفؤة!وتخؤتتيخيئتبقفلم،الغطمةالزؤياهذهوزأيط

فؤة.أميكول!ا،ذبول

ك!ث،أقوايهضوتشماعيوجمنذ،الزخلأفواليضوت!وشمصق

تشثنيبتدافإذا..يالئرابكلتصقوؤخهيؤخهيعلىوأناشباتفي

،داييال"يا:ليوقال1!.يذفيكقيوعلىزكتتيئعلىئرتيشأوأقامتني

وآنتضث،بهاأكتمكألاالتيالأفواذإفقيم،اللهعلىاقزيزالزخلأئها

الاصمر.ااكافرتسلوث)22(
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بهذاكفضنيفجنذماإقيك".أريملأالآنفإني،واقفأنتخيط

ينفإثلث،داييالياتخفث"لا:ليافقال2.ئرتجدأإنتضبث،اكلام

إستجيت،إلهكأماتمتفيحكولإذلالييلقفيمقلتكفيهؤخهتتويمأؤلي

تحذثمالكلأتينأتيثاثئم4.كلايكبتبأناوأتيثكلائك

.الأئام"يتلكممماالزؤيايخن،الأخيرةالأثايمفيلثتعيك

أبمايوسأنطيوخىموتأ.

فى165،نحرحتىالمضطهدشصرفاتيحتصاصعراضالفقرةهذهمطلعاد

الملك.ممرتتختمقنرءةأمام04،الآيةمنالداغ،أنفمانرىأنناحين

تكوذلاوليهن،اتجنوبإلىتعوذ،الؤفتتحينوجمنذما1192

غزيمتهفتخوز،عقيهتأتييهئيتمئمفنلأن03كالأوائل)23(،الأوايخز

إلىوتلتمثترجغثئم،فتعقل،المقذسالغهدعلىوتستشيطوترجغ

.المقذسالغهدكيتالي

وئقيئمصالذائقةالمحزقةصوئزيل،القلغةالمقدكتوئذئسنقؤىجمنهوتقوئم1

أتا.النفاقعلىالغهدئخايفيتحيئولالتضفقات032الخرابشناغةصفيه

ينوالغقلاغ033)"2(ويعتلونفئثددون،إلقهميعيرفونالذينالثئدث

والمئئيوالتهيبالشيفبتختتعئرونليهثهم،كثيرينئغلمونالشصب

كثيرونوتنقحئم،تسيرةئصزةئنقرون،تغثيرهموجمنذ034أثامأوالنهب

محأة.أوفمرهاالرومالب!لكر،مصرالىأحرىحملة)23(

.المكابتون2()4
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وتثييضأوتنقتةيتعضهمتمحيصأالغقلاء-تعفنفتعئز35.بالحدائعإتيهم

الميعاد)35(.إلىزمانتئقىلأكانه،الئهايةؤقتإلى

إله)26(،كلعلىوتتعاطئموتتزفغتثاء،كماالمتذوتصتغ6

مالأن،ألغقحب-أنإلى،الآيقة-وتنخحإلهعلىبالقرائح!ويتكفم

يإلهولااضساء)27(ابخبيبتحتأولا،تعتأ"بآيقة-آبائهولا7.ييئمفصيئ

اتجميع.علىتتعاطئملأثه،الآلقةين

علىتذهوئفقي42،الجنوبضيكينطخه،النهاتةؤقت."وفي

والمضيماالذقبكنوفيعلىوتستولي043تثجرلاجمصزوأرضن،الأراضي

.خطاهفيوالكويئونالليبتونوتسيزجمضر،تفائصيىتجميعوعلى

وئفييئيئذئزشديدبختتيفتخزبخ،والثثمالالتترقيمنأخبار"وئفنرغه"

وتيفغ،تهاء-الفذسوتجتلاليحايىتينقصيرهيخياتموتنضث!4.كثيرين

تصير.ينتهوليمن،خذه

للىجاءداعالفيامة20

أعظممننصأمامهادحن.حزاخهميالرلىلتهأماءكالوامن،الارمنةآيخرفي

الحد.قامةلىالقديمالمهدنصرص

تنيتدىالقائئم،الغظيمالزئينميكائيليقوئم،الزمانذلكاوفي21

.الزمانذلكإلىأئة!كاتتشنذيكنلمصجتيؤقت"وتكرن،شعيك

صاصدة.المقاومةتراللا)25(

الاولمي.يرف!:الاعلىالألهلفجخد)26(

تمور.)27(
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اليهتاب)28(.فيضكتوبأيوتجذتنكل:شعبكتئجوالزمافيذلكوفي

يلخياةتعضهم،تشتيمظونالترالبأرضيىفيالزاقدينينوكثير

كضياء2العقلاويضيغ.الأتدقي)!2(والزذلييلعايىوتعضهم،الأتدتة

الذهور.أتذكالكوايهبأئرارأالئاصيينكثيرأتجغلواوالذين،اتجتد

إلىاليهتاببعلىوآخيثم،الأفوالعلىأغيق،دايياليا،وأنت

."الإثموتزداذيتيهونكثيرينإن.الئهايةؤقت

الثتز،ترتيهبونوالأشراز،ؤيمخصونوتتتثضونتتتفونكثيريننا!!.

إلىآذقثاوأنت03فتفقمونالغقلاخأئا.تفقمالأشراليينأخذولا

.الأثام"يخهاتة-فيتصييكلتيلوتقوئموستستريغ،النهاتة

الاوثانعادةهجاء4.

ميهاتظهرصسةقصةالواحدة:ملخقفيقضتينداليالسمركاتبأضاف

!ممقتطفأإليك.الوثنيينالآلهةعدمعلىدليلوالاخرى،صباهفذدالالحكمة

.الاخيرةالقصةهده

والتينبال

الوثيين.الكفةتكرعلىبالدلالةالاوثادعبادةرفضيبزر

.ئف!4الفاليييميقوزنقوأخذ،آبائهإلىأشطوابخالمقلثاوآنضتم41

لأفلوكان03أصدقائهتجميعقونوضكزمأيلضيلثتديمأداييالوكان2

غئزآثتيتوبمكلتهئنمقونوكانوابال)03(،آسفهضتمبايل

.12(الحاشة)راحعالجاةبص)28(

2!ه/.يوراحع)92(

لالل.الههأكر،لمردوكآحر31)03(
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المقلثوكان04الحمرمنتكاييلويتةصشاةوأرتحينالثميذمن31(إرذئا)

لإلهه.تسخذفكان،داييالأئا.تهفيسبذتوبمكلويذقطتعئذه

أضنامأأعئذلا"لأئي:فقال؟"يبالتسخذلا"ياذا:المقكتهفقاذ5

تهوالذي،والأزحقالشقواتخالق،الحتيالإلةبل،الأيديضثغ

يال!لينبالأأن"أتخشث:المقكتهفقاذ6تثتر".كلعلىسئطان

ضاجكأ:داييالفقال7؟"تومكلوتشزصثيأكلكمترىأؤلا؟خيئ

ولميأكلفلم،ئحاسوظاهزهطينباطئههذافإن،المقكأئهاتضل"لا

ليتقولرالم"إن:تهموقاذكقتتهوذعاالمقلثفغضت08قط"تشزبط

يموث،يأكفهابالأآنتثنئماوإن.تموتون،المؤوتةهذهيأكلالذيتن

كما"لتكن:للقيكداييالفقال9.بال"علىتجذفتإثه،داييال

المتكفآتى001والأولادالنساغعداماشثعينباليكقتة"كان."تقول

،الخايىجإلىتنضيرفثإئنا"ها:بالكقتةرافقاذ01بالتيطإلىوداييال

الباستأغيتيئتم،وضغهاالحمزوآمزحالأطيضةصضع،المقلثأ!دها،وأنت

كلأكلقدبالأتخذلمفإن.الغدفيوآرجغيخاتمذ،عقيهوآختغ

وكانوا012عقينا"آفترىالذيداييالفتموثوإلأ،تموتفإئنا،شيء

خمتاقدخلأالمائذةتختضتعواقدكانوالأثهم،يالأفيتستجقون

يالمؤونة.ويذقبوندائمأجمنهصيدخلون

خداتهداييالفأقز1".يبالالأطيمةصالملكؤضغ،خزصافلضا

خزجوائتم.ؤحذهالمتلثبخضزة-كثهالقيكلفيوذزوهيزمابتوا. لمحا

الفيل،كان1!فقضا0وآنضزفواالمتلببخاتمعقيهوختموأالبالتوأغققوا

لرأ.04دحر.سعةمكيال)31(
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شيءكل:أكلوا،ذههاوأولاآويساؤأ،عاذيه!اعلىالكقتةرذخل

.وشيربوا

الخ!اتيغ"ألسالجة!:اظتكوقاذ017معهودايياذاقيافيالمقلثاوتكرص6

المقكتق!!،الأئوابفيختوتمآأ08المقك"أتها"سايةى:قال؟"دايياليا

جمنذك".تكزولابالياأنت"غفيما:ضوتهيأعلىفقتفت،المائدةإلى

"أنطز:وقال،اثايخلىاإلىتدخليئلأالمقذوأمتكداييالفضجك

ليجاليآثازأرى"إئي:الميكفقال002الآثار"هذهلجنوآعيرفثالتلاطإلى

ويسائهمااكقتة-اعلىفقتضنالمقكوغضت21وأولاد".ويساء

علىماويأكلونبنهايدخلونالتيالحمتةصالأئواصتفأزوه،وأولابهم

وقيكقه.هوفخطضه،داييالتدإلىبالأوأستتمالمقكفقتقهئم022الماجمدة



تشدي!آتب

وأستيرويهوديتطوبياأسفار

الادبيةللفنونوفقأفيهائتوشعتاريخيةعناصرفيهائصتخذمأسفارهي

يدراشأ.القصصمنالنوعهدائسمى.دينيةجمترمنهاوئمتحلص

نرىأنيجببل،للحقيقةصورةعنالتفاصيلمنكلفينبحثأديحنفلا

الكاتب.يقصدهما،الادليالتوكعلعضحلالس،دائمأ

أنطيوصاضطهادسيعانونالذي!اليهودايقانوهو،واضحألقصدوهدا

فيماكانتكمادتهستكونالفصلالكلسةوبأنشزولمخهمبأناسضافيس

مضى.

تاريخهانحذدأنسشطيعلكا،الثلاثةالمؤلفاتهذهأصحابهمقننعرفلا

لقليل.الانىالقردمضصقبلالىترقىانهافنقوا!



س!ضء!شآ

عدأودعهتدكانالمالمنمبغأيشردلعيدإلىابهلأرسلبصرهطربياأبولقد

منسفرهأثاءفيطوبيافتزؤج.رفائيلالملاكهودللالسفرليرافقه.أصدقائهأحد

لابيه.البصررذبدواء،المالإلىلمالإضافة،وأتى،قرابئمن!اة

جمبرةمنفيهعثاالظربغض،المسيحيومحناهالزواجإلىتوجيهالكتابهذافي

المحنة.معنىفيحديدوتوتجهالصدقةفي

المجة10

طوبياوالدمخةا.

زالمارجلأفكان.السامرةعلىالاستيلاءأئامفيأشررإلىطوبياوالدخلي

.بصرهففقدالمحنةأصابته،دلكومع.ومجةتقرىبأعمال!وم

تئل!ين،تجتغئيلبنختثئيلبنيطوبيئيلبنطوبيتأخبايىايفزا

جمنخيئي)1(،أشورضيلث،شئقئآشرأثايمفي02تفتالييئطومنغسائيل

شمعيؤراغحاصورقوقالأغلىالجتيلفيتفتاليقاذلقتجنوب!فيتشتةص

ضقت.شماليوإلىالغروبب

إلأ721.فيسرحرريدصالامرةعلىالاشلاءلحدجرىالذيالحلاءهرالمقمرد)1(

سرحون.لاثئتئآسر،هوهاالمدكورأن
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خياتيآثايمتجميغاليروأغمالالحقشئلشتكثطوبيتأنا3

نيتوىإلىمعيخلواالذينأثتيتنيوعلىإخؤتيعلىكثيرأوتضذ!ط

شائا،وكنطإشرائيلأرضيىفييلاديفيكنثتأ4أئمور.يلادفي

المذينيما،أوزشليموعنداؤذتيطعنتجذيتفتالييثطكلإنققل

وخيث،ذبائجهمقكانيتكونإشرائيلأشباطتجميعت!ننين-المحتارة

إخؤتيتجميغ5:كان.الأخيالتجميعوئييئاللهشكنىقيكلفدسن

إشرائيل،قيذ،يازئعامضتغهالذيلئججلتذتحونتجذيتفتاليوتيث

الجقيل.جباليتجميععلىدانفي

الأغياد،فيأوزتمليتمإلىؤخديأذقثكنثمافكثيرأأناأئا6

إلىأسيرعكنت.أتدئةيقريضةءإشرائيلكلفيكتتمايخشب

فأقذئها7،الحرافجزفيوأولىالمالث!تةصوغشوليوالأئكاليبالتواكيرأوزشليتم

فيالخايرمينقيلالييتنيأئدئموكنث.المدتحأخلينهارونتنييلكقتة-

وأئا.القوايههوسائروالرثالطوالزيتودطوالقضحالحضرلمح!ثوزأوزشليم

كلفأنمفهاوأثضيشتوابيمتئذةصيخضةأؤديهافكنحثالثايتةالغشوز

والتزلايموالأرامليفئتامىالئايئةصاللشوزأ!اموكنت08أوزشليمفيشتةه

شتوات،تلاثكلتفموأقذضهابهاأذقط،إشرائيلتنيمعالمفيم!ن

أوضتماوبخشبالشريغة-الموشيرئةفييشأيهازليمتممايخشبفتأكفها

ضرث!وتمآ.توتهتعذتتيمأتزكنيئأبيلأن،أبيناختثئيلذبورة!أئميه

آئنأجمنهاوؤتدت،خثةآسالهاقراتيناتشلينآمزأةييئإئخذت،زجلأ

طويتا.وشضيئه

نيتوى.إلىذقبث،أيضأأنالمجليثوتمآأشورإلىالجلاء-.اوتحذ
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فكنثأناأئاأ01الأتيم)2(طعايمينيأكلونأقتيوبنوإخؤتيتجميغوكان

قفبي،يكلاللةأذكرركنثوتمآ12.الأتمطعايمأكلينتفسيأصون

تحتابخماكلتهأتشؤنفكنثتمفقئآشر،لدىخطؤةالغيىآتانيا3

تجتغئيل،فأوذعث،ؤفاتهخئىفيهاتهوأتشؤنميدياإلىأفأذقث4،إتيه

قناطير.غثزةصتبفغ-المضةينأكياسأ،ميدياراجيسفيتجئريأخا

لىثقفأغيقتشكاته)3(آبئهشثحاريثوققكشئضثآشرماتوتمآ5

تضذقثشفقثآشر،أئايمأفي06إتيهاالذهاقيأستطيغأغذلم،ميديا

،لفلراةيلجياعءوتيابأخثزيأقذمفكنت.قوميتنيإخؤتيعلىكثيرأ

نيتوى،أشوايىؤراءصينوألميصماتقدأمتيتنيجمنأخدأزأيط!إذا

ين.بأهاليغوذتهجمنذأحدأشئحاريثقتلاوإذا08أدمئه)4(كنط

الثجاديفبيشتبالشماءتيذب!أنزتهالذياليقالبأئايمفى،التهويرئة

إشرائيل.تنيجمنكثيرأغضبهفيقتلتفد.أد!ئهكنث،بهافاةالتي

تجذها.فلاغنهاتبخثشئحاريبوكان.وأد!ئهالمجتتهمأسيرنفكنث

ء-!?صص?صت91
فاختتاث.،اد!همايائيشانيفيالميكفاختزنيتوىشكالبأخذو!دتم

خفتة.قزبط،يقثليتشعىوأئهبأئريعايئمالمقكأنتقغنيوتمآ

ه"ءفآ02
،الماليتيتضوبزإلاشيغليئتزكولمليهوماكلعلىستولى

آبني.وطوبثاخثة!آفزأتيغدا

جباليإلىوقزباآبناهالمقكقتلخثىتومأأرتعونتنقفيولم

غدائية.تحريماتصتنمقالثريحةكانت)2(

سرحرر.اسمهائهكل)3(

الصالحة.الاعمالعلىمنيةتقرى)4(
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غنائيلأخيآبنأخيكازوولى.ضكآتهابئهآشرخذونفضقك.أرارات

الئؤولبتجميععلىشئطانتهوكان،تمقكيهجساباتتجميععلى

كانأخيكازبآنذلك.نيتوىإلىفغدثأخيكارليفتؤشط022الإدايىئة

غفدعلىوالجساباتالإدايىتةسالمئمؤودبوزئينالزوأمينالشقاة-زئين

أخيآبنوكان.تناضيهفيآشرخذونئئتهوقد،آشورضيلثضئحاريت

قراتتي.وين

خثةليوزذتتننرليإلىغدث،المقكآشرخذونغهدوعلى21

اهقذس(،االأسابيععيذ)وهوالغثضزةعيدناوفي.آبنيوطريتاآمزأتي

ليوجيغالمائذةإتيئوفوتت2يلطعاموتجقسث،فايخرةمأذتةليألمحيضت

تذكزفقيرأتخذهوتن،ئتيئيا،"قفغ:آبنييطربئاففلط.كثيرةبأئوالب

فييئشاليكنيبهفأت،نيتوىإلىاتجفوينإخؤيناتينقلبهبكلاللة

طوبثافذقت.تعود"أنإلى،ئتيئيا،آنتظايىذفيإثيوها.الطعام

"نعم،:لهفلث."أتت":فقالعاذوليهئه.إخؤتناينفقيرعنتيخث

الئتاخةفيوأئقيئأضتناينواجذذبغ،"أتط:فقالفأجاصت.ئتيئ"يا

شيئآ،ينهأذونأنقبلالغشاخكأتاليفؤتبث4.فناكتزالولا،تخنوقأ"

تغيتأنإلى،الغزفإخدىفيوؤضعئهاالشاحةين!الجثةوزشأ

فذكرث6.خزينأالخبزوتناولثوآغتتلث!وزتجعث.فأديختهاالئمن

:قالخيثإيلتيتعلىالتيىعاموشبهتكفتمالذيالكلاتم

.ليثاخ"أناشيدكموتجميغتوحأأغياذكم"سئخؤل

الجثة.وذقنثخفزةفخقرثذقبط،التئمنغزتجتوتأ.فتكيث7

شغواأنشتقفقد،يخافتغذ"لم:سايخرينيقولونحيرانيوكان
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ذفننإلىيعودهوذاوها،خفتةفقزبالأمر،هذايثليستمتبقتل!إلى

."الموتى

علىبتفسيوزضيطداريصساحةفذخلثآغتستملثالئيقة-يلكوفي

الحائطفييأنعاييمأوغيز.ي!ثذة-الحرالزجهمكشوتالذايىحائططولي

ئقعأفأحذتشخنوهوغيتتيفيذزفهافؤقغ،قوقيذويىتةغصافيز

ؤضيمينأكترواكقماوكنث.يغاتجيهاالأطئاء-إلىفذهبث،تيضاخ

وتقيث.تمامأغميثختى،البيضاءالئفعيشتبغمىأزداذ،المراهم

أخيكازوأعاتنيلأئريإخؤتيتجميغفآغتثم،بغيتيئأئضزلاشتوابأرتغ

أيايس.إلىتذقتأنقبل،ممدة!شتتين

،قأجورةيسائثةيأعماليتقوئمخثة"آمزأتيكاتتالزمانذلذوفي11

الثايروفي.أجزتهاتهاتدقعونوهمأصحايهاإلىالأغمالافئريئ2

أجزتهاتهافذقعواأضحابهاإلىالقطغةصوأرشقتالئداةصقطخبشباطين

يثغو،الجذفيأخذ،إتثيذخقتوتأ013يفمائدةتجذيأتهاوقذمواكايتة

إلىفرذيه،ضشروقأيكرنفقد؟اتجذيهذاأين"ين:و!ثفذغرتها

لي"فدتم:لي4!قاتت0ضشروقأ"شيئأنأكلأنتنايجلفلا.أضحابه

أصحايه.إلىتزذهيأنأترئهابلأضذفها،لم.أجزتي"قوقتقلإقة

"أين:ليفقاتتأجاتتحيتئذأماتها.ذلكمنخجلأوكنث

واضح"جمئهاأتاكما؟يركأغماذأين؟ضذقائك

يأنين:أضليوتذأتوتكيتفنحتتفسيوآغتضت31

عابتةكلهاوأغمالكرثيا،أنت2"عايرل
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العالآ.تدينأنت.زحضةدوخقكتهاوطرقك

خطايايعلىئعاقئنيولاإتيئوآنطز،رتيا،الآنفآذكزني3

إليكخطئنالأثنا.آبائيوتجهالاتتجهالاتيعلىولا

والموتوالجلاء-الئفبإلىفأسقمتنا.ؤصاياكئطغوتم4

وال!ثمتيمةوالأضحوكةءالأخدوتة-إلى

تيتها.شتتناالتيالأقيمتجميعفي

صابقة.أخكايكفخميعوالآن5

آبائيوخطاياخطاياقييخشبعاضلتنيإذأ

أماتك.يخقتسئلثوتمبؤصاياكتعضللملأثنا

ينيروحيئستزذأنوئزعامفنيئزضيكمافيخشبوالآن6

ترابأ.فأصبغالأرضؤخيماينأزوذيكي

الحياةينخيرليفالموت

شديد.غئموبيتةكافيشتائتمشمعثلأني

ال!ثسذة.هذهينأئحؤأنئز،زثيا

الأتدفيالمفايمإلىأضضيذغنى

عئييؤخهك،رصثيا،تعيرضنولا

خياتي)5(فيشديل!ئاقدة-ضيتيينخيزليفالموث

الثتائم.شماعيوين

طرليا.والدعريمةحارت)5(
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لعارةمحنة2.

أيفأهىلبهها.فيهااللهبمئمئةالعملإلأالرواجفيتترخىلاالفتاةكانت

ماتواالآحرلمدالواحدتزؤجوهاالذيىالسعةالارواحدإن:الثديدةالمحمةسعانت

.الغرسليلة

أخضتا،فيالشايهنآبتة!زعوئيل،صارةأنغييهالتويمذلكفيواتقق

لأته8،أبيهاتجواريإخدىينئتائتمأيضأهيشمغت،الميد"يينقدينة-

الثثيطان،أزموداؤس)6(وكان،يىجالشبغةصعلىتهالمحقذقدكان

فقاتت.الزوجئةواجباتهيميخشبعقيهاتدخلواأنقبلتقئفهم،الحبيث

،ليجالشئغة-علىتلثلمحمذإثهها!أزواتجلثتقئلين"أشب:الجايىيةتها

أزواجلثشأدبفيئغذبيتنا!لماذا!واجدةتزةولاأخدهميآسمئدغيولم

ذلكفي001!"يلأتدآبتةولاآئنأتلثزأينالا!بهمإطقي؟ماتوالانهم

تشئقأنوأراذتأبيهاغلثة-إلىوضيذتوتكتتفشهاأغتضتالتريم

ززقت:تهفقالواأبيشتموا"لزئما:فقالتالثفكيرإلىعادتئتم.تفشها

أننرذأنأريذلاقصائيها.يشتبتفشهافثتتقتواجذةتخبوبةآبتة

بل،تفسيأشئقألأليفخيز.الأئوأتقنوىإلىالغئمفيأبيصشيخوخة

حيتئد011خياتي"فيالتويمتعذال!ئشائتمأسضغولاأموتأنالزثأسأل

فقاتت:وضفتالئايخذةتحؤيذيهاقذت

الزخمةإلةيا،أنت"ئبازذ

يلأتد.أغمائكوئتبايىككالذهورأتذآسفكولبازك

وغيتيئ.ؤلجهيالآنأرقغإليك

.الفرسعد،الغضىضطان)6(
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.التومتعذالمتمتائتمأسقغولاالأرضجمنأئخؤأنأئز

زخل.معذتسكلعنضتزهةفيفطمايانيعابثم،زبيا،إئكا،

تجلائي.أرضيىفيأبيآشغولاآضميأذنيرلم5

تيرثهآخزؤتدأئرزقولملأبهماؤحيدةدإني

له.زوجةإلأكرنتفسيأحقطقريثولاأختهولين

؟)7(التومتعذأخيافيماذاأزواجشبغةصققدثإئيها

الحنتائتم"جمنإتيئئوخةمافآسقغ،زثيا،تقئقنيأنتثتأهلموإن

افأرجمل7،اللهضجدأماتمالإئتيهنيضتواثآسئجيتتالحيرذلكفي6

فترىطوبيتغيتيعنالتيضاغالئقغيئزيل،الإثتينيهلابتثميءرافائل

طوبيتبننيطوبئازوجةزعوئيلآبتةصصسارةولئعطيص،اللهنوزيغيتيه

تهتكونأنطوبتاخقفمن.الخبيثالشيطانأزموداؤشغنهاوتطزذ

منطولثعاذ،الحينذلكفي.يتجذوهاأنئريدونالذينتجميعقبل

الغفثة.جمنفتزتتآبتة"زعوئيل"سارةوأئا،تيتهإلىهداليءساحة

الحلاص20

الماللاسزدادواللىهئرسلهطويا.أ

المتعاقبة.اللهتدخلاتتررالرحلةهذهفي

راجيسيفيتجتعئيلأوذغهالذيالمالطوبيثتذكز،التومذلكافي4

طوبئاأستذعيلافيتم،الموتطقبثقدإئي"ها:قفيهفيوقاذ2ميديا

سطحئ.لرحهولكى،الرتتتصتىأيصأهي)7(
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آنجف،طوبثافآستذعى3؟"أموتأنقبلالماليذلكعلىوأطيغهآثني

له:فقال،إتيهفذقت

تتزكهاولاوايذتكوأكيرثم،خشنأذفنأتج!تديفآد!ن،ئث))إذا

كالى.أمربآفيتفشهاتخنرنولاتهاتطيثماوآع!ل،خيايهاأئايمتجميغ

غص?شصلمأ4
اخثائها.فيوانتاجيكمنلهاتغزضتالتيالخاطز،ئتيئيا،ذكره

تف!يه.القئرفيجايبيإلىفآديئها،ماتتوإذا

وتتغذىتخطأصبأنتزضنولا،أئايذتجميغ،ئتيئيا،الزلثوآذكر5

الإثم،شبلتسللثولا،خياتكأثايمتجميغاليزأغمالإعقل.ؤصاياه

باليز.تعملونالذينشأن7،أغمالكفيتجحت،بالحقغملتفإن6

يحؤللاالثيمافؤخهققير،عنؤجقذتخوذولامالذينتضذن

فآبذذكثيرتككانإن.لكيتؤقزماوبخشبمجنذكيماتضذنهـ"..

تتضذق.أنتخفثلاوليهنقليلأ،فآبذلقليللذكان!إن،كثيرأ

ينئنمذالضذقة)8(لأن01.الغؤزيويمإلىخشنأكئزألذتذيخزفإنك9

لحميعخشتةتقدمةلىالقمذقة"ا01الطلقةإلىتصيرالتفسنتذعولاالموت

الغييئ.أماتمصايعيها

قئلجدضىءكلوقبل،فاجثةكلمن،ئتثييا،لتفيمكإخذز12

لأتنا،أبيكضثطينتكونلاغريبةآمزأةتثجذلاآبائذ.تشلينآعزآة

ضنذآباغنا،وتغقوبوإسخق!إئراهيتمئوحأ،ئتيئيا،أدكره.الآثبياءأثناغ

فيالتزكةصفنالوا،إخؤتهمجمندمنيساغقئلخذواتجميعأفإئهم،المذم

الصدقة.مماعل)8(
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ولاإحؤتلثأجت،ئتيئيا،الآ!اوا03الأرضاييرثوتسئفم،أولابهم

ينآمزأةوقئلجذ،وتناتهاأقتكتنيعلى،إخؤتكعلىيقتليكتستكيره

وغؤزقفرالبطاتة-وفيكثيهر،وأضطرابخرالبأليهثيرياءقفي،تييهم

اتجاعة.أئماليطالةصإلأذ؟شديد

آ!هآدقغهابل،اخداإلىيمنذكتخطلاتعق!!إثسالتكلاجزةر

أغما!!كتجميعفي،ئتئييا،متتقظأكن.ئكاقألفيماغملتوإد،يساعيه

جمنبأخل!تفغفهلاتكزفهماوكل!1.تقزفاتكتجميعفيضقذبأوكن

طرطط.السمكزصفيئرا!قكولاالضكرحتىخمرأتشزلثلاالئاس!

لنتؤقزماكأ!ين.ا!راةاييايكوينالجائعأغطخبنركجمن

الأبرار!بويىعلىحبزكآمف!ا7.عينكلندمفلالضدقصد!اذا،تضدلى

.الحاطئ!تئغص!ولا

تشورة-ضميدة.كلتختقزولاخكيمازخلكلضشورة!إلتممن18

وشئفكقويمةطئرفلثتكونأنوآسةئهحينكلفيإلقلثالزثألايىفي9

هوالزث،لأنأئةالمطتة!يكافقيشت.الثجاقىيتيفيوققاضذك

أغماتيإلى2تثاشيخطأوترقغوهو.الحتتنةصالإرادةئغطيهيماتيا

قليك.عنتجثولاالؤصايافذهأدكز،ئتثييا،:الآن.الأئواتاضئوى

غشزةتجئرممببنختغئيلأوذعطبأئيأعيفك،ئتئييا،والآن.

آفتقزنا.إدت،ئتيئيا،تخفثفلا021ميدياراجيسيالمفة-فيمنقناطيز

خطيئةكلينو!زلثاللةتخاثكمتإن،كضيرةخيراثجمنذذ

."إلهكالزبأماتمصايحهوماوتصتغ
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مرافقآطوبياوجد.2

محطورتجسيدالصهداوفي.ا!قدسأممتابانظردي،بمهماتيكفمرلىالملائكة

اليوملسضيماماوهدا.ال!ضا!اجهإيتميأسدياالادبيالفرسهو،الإاهياللعود

الإأعية.االفاية

يا،ألغفهبهأوضيتنيما"كل:طوبيتلأبيهوقالطوبتالأجاقي51

وأناتعيرفنيلاوهو،المالذلكجمنهأستيردأدأستطييئكيصوتيهن2.أتت

؟المالوئعطتنيوئضذقنيفتعيرقنيإثاهاأغطيهالغلامة!التيفما؟أعيرفهلا

وقاذطوبيطفأجالت03إتيها((يلذهالبأعيرفهالاميدياإلىاطرقاإنثثم

إضكونشطزيننوشطرئهعقيهآ!هوؤفعثضلثعلىفي"ؤفغ:طوبتاقيبيه

واملآن.المالمعالآخزالضطزوؤضعطضطرأوأخذث.شمطريتالكل

ئتيئ،يا،لكفآبخث.المالهذاأوذعتطأنمنذشنةيمثثرو!تضىفقد

ينالمالذلكوآستيرذ،تعودأنإلىأجزةفئغطيهئرايخفكأميرزلمجابعن

.تجتغئيل"

الطريق.وتعيرف!ميدياإلىئرا!اقهزلمجلعنيبخمثطوبثافخزبخ

ينتلاكيأئهتعقثموتم،أماتهواقفأرافائيلالملاكؤتجذخروجهوجمنذ

تني"ين:تهقال.؟"قتىيا،أنتأين"من:تهفقاذ05اللهقلائكة-

الطريق"أتعيرفث:لهقال."يلغضلىفناإلىجئث،إحؤتلثإشرائيل

يخزةولي،فيهاكنثماوكثيرأ،"تغما:تهقاذ06؟"ميدياإلىيلذهالب

تجتغئيلىبأحيناوترلطيرارأميلإياإلىذقبتط.الطزقبخميعوقعيرقة

فإن.عابتةيوض!تشسيرة!راجي!نعنأخمتاوتبغذ.ميلإيابراجييماثقييم

أدخلحتى،قئىيا،"إنتظئرني:طوبئاتهقال07الجت!"فيتقغراجيمن
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ته:قاذ08أجزتك"فأعطتكمعيتأتيصأنإلىأختابخفإتي.أبيفأخبز

.تثطئئ"لاوكن،أنتطزك"إئي

تنيينزلمجلأ"ؤتجدث:تهفقالطوبيتأباهوأختزطولتافذخل

أفيوينتشلأيينلأعيرفتالزخل"اذع:تهقال.إخؤينا"إشرائيل

وذعاهطوبئافخزفئ09بتيئ"يا،ئرايخقكيكيأمينهووهل،هويئط

،الشلامطوبيثفباذزه،إتيهافذخل..تذعوك"أبي،قئى"يا:تهفقال

"كبفت:تهوقاذطوبيطفأجالت.خثر"كللكآتمثى:الزخا!تهفقاذ

أقيئمبل،الشماءنوزأرىلاالغيتيرمخروئمزخلوأنابخيرأكونأنلي

تينخئأناالئور.ئشاهدونتعودوالمالذينكالأئراتالطلايمفي

فغن،تفسأ"طث:تهقاذ.أراهما"الئاسيىلاأضواتأسمغ،الأئوات

آثني"إن:طوبيتتهقاذ.تفسأ"طث،اللهتدنيينالثفاختنالقريب

أغطيكإني؟وتقوذهئرايقهأنلكفقل،ميلإياإلىالشقزئريذطوبثا

تجميغأعيرفثفإئي،أرايقهأنإشكاني"في:تهقال.أخي"يا،أجزتك

وجبايها،شهويهابخميعوتزرثميدياإلىذضطماوكثيرأ،الالرق

وينأنتأئة-غيرةجمن،أخي"يا:تهاقال01فئقها"تجميغأعيرفثوأنا

.؟"ييمئطيينالفائذة!لك"ما:تهاقال02"أخييا،أخيزني؟ليثطأي

.آسالك"وما،أخييا،أنتتنبالحقيقة-آبنأعيرفتأن"أريذ:تهقاذ

"أهلأ:تهاقال04إخؤيك"أخذ،الغظيمختثيابنغززيا"أنا:تهقال

ضحيرقةآزدثلأثي،أخييا،عقئتغضثلا.أخييا،ئمافىسايآيك

كربمتشبيروأئكليأخأتكقئ!قفقد:تحسيرتكعنالحقيقة-

ئرايقانيكانافقد.الغطمضمايياآبتيوناتانختئياأعيرفثإني.صايح
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يىجالإخؤئك.الطريقتضلأولم،معىوتسبدالطأوزشليمإلى

.شعيدأ"يكفأفلأ،كريمأضلجمنإئك.صالجون

كقعيتةوتعيشئكالتويمفيبزقمأتك"أذقغ:أيضأتهوقاذ15

فلا،"سأرانجفه:تهقال.الأجزة"لكأريذوأنا،آئنيافرالمحتي06آبني

اقال07آمط"الطريقلأن،سالمينإليكوتحوذسالمينتذقثفإثنا،تخفث

ئتيئ،"يا:تهفقاذآبتهطوبيثذعائئم.أخي"يا،التزكة"عقيذ:ته

الشما?تحقطكمافيالذيواللة،أخيكمعوآذقثيلطريقتلزئمماأجمذ

.ئتيئ"يا،بجماتيهئرامفكماوتلاكه،سالمينإتيئوتزذكمافناك

طوبيت:تهفقاذ،وأتهأباه:قثلطريقهفييلذهال!طويئاوخزبخ

أما؟وتديئرجممل"ياذا:يطوبيتوتاتتأفهاوبكط08سايأ"إذقط9

ألأ!اتجبطأماتنا؟وتخربختدخلالذيوهو،شيخوختناغكازهو

الزهمثززقناماكفانا003ؤتدنايخذيةصتكونأنبل،المالإلىالالئضات

سايأستذقطؤتذنافإن،القئمغنلث"ذعيتها:قاذ21.غيق"ين

سايأ.إليلثفيهتعوذالذياليوتمسئشاهدالبوغينافي.سايأإتيناوتعوذ

صايحتلاذسئرا!فه22.أختيياعقيهما،تخافيولاالقتمعنلثفذعي

سايأ".وتعوذناجحأشقرهوتكون

الئكاء.عنفكقت61

عجيبةقيدسمكة3.

.المفعرلعحيصدواءعنهاالكافيتحدث

وسارا،وراققهماالكثثمعهوذقت،محهوالملاذالؤتذوذقت2
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الؤآ!ذوتزذ03يرجقةتفريجايبماباتا،القيقة!الأولىكانتتمآ.يمطرفما

ليخقه.تيتيغأنوأراذالماءمنكبهيزخوثفؤتت،اخهرافييىجقيهيتغ!يل

.عقيه"وآقبفنيالحوت"أمميملث:يلضييالملاكدقال4،الضبئفضزخ

"شن:الملاكآ،فقاذ5.الأرضإلىوتجزهالحوتعلىالضبىفقتمن

فقرازته،بالآخثاءوألتيجايبأوضغهاوكبذهوقئتهترازته!أحيربخالحوت

والقفتالمرازةصوتجضغالحوتالقحيىقشق06"ناجعذواغوكبذهوقفئه

سارأئتم.يلئضليحالتمتةصوتزكوأكلالحوتينشيئأوشموى،والكيد

ميديا.ينآقتزباحتىمعأكلاهما

الذواغهوما،أخيغززيا"يا:تهفقالالملاكالضيئيشألحيتئذ

الحوصتقئط"أفا:تهقاذ8وترارته"؟وكيدهالحوتقلبفىالذي

زو!أوشميطانئغذئهاآمزأةهأليزخلأماتمذخاتهمافئصجذ،وكيده

؟المرارةوأثا09أبدأئلافيضهماتعودولاخضوركلفتهزلط،!يزير

فتبزأالبقعفيوتمفغتيضاءيئقعأضبتالذيالإثسالتغيتيبهافتمستتى

--.غيناه")9(

طوبيازواخ.4

الم!يحت!بالزوتج!!اتماالرممديبئ،اطرواحاصيمةادائؤممهومالصقهدافي

.أالاع!

"يا:يلضيتيرافائيلقاذ11أخضتا،ينوآقتزباميدياذخلاوتأ.

فيالفيقةصهذهتبيتأنعقينا:تهقال."هاغنذا":تهقال.أخي"طوبثا

آسهولين12،صارةآسفهاآبتة!وآطقراتيكجمنزلمج!وهو،زعوئيا!قننرلي

.الطارلصردا!ارقياالدواءكاتالتدحيماتهده)9(
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خقكفمن،آجهاإأساساأقزصبوأنت.سارةيوىآبتة:لاذكرآبنين

أبيها.أئواليتجميرتتيرتأنأيضأخقكوين،يواكقبللكئغطىأن

ين13.شديدآخئايجتهاوأبوها،جذاباضلةدتجميقة!زصينةفتاةوهي

ضنذآبتتهفيالأتاسأكثمفإئي،أخييا،ليإشقغ.تتزؤتجهاأنخقك

ئقيمراجيسيرغذناومتى،خصهآأسكتئجذهايكيأستيقةاهذه

تحطتهاألىولاإئاهايمتغذأنتستطيغلازعوئيلبأنعايئموأنا.غرشها

يجفمه،موسىيهتاببخكيميخشبالموتآستخق!إلأ،آخرزخلالي

أخي،يا،ليفآسقغ.آبتتهتتزؤنخأنآخرزخلأئقبلخفكينبانه

راجيسينغذناومتى.آطثودطفئهااقتاةاشأل!فيالقيقة-نت!صقئمهذهففي

بممك".إلىمغنابهاونذقبنأخذها

غمذقدأئهشمعط،أخيغززيا"يا:يرافائيلىوقالطولثاافأجاقي4

ذخويهمصآجلةيموتونوكانوا،الغزس-غرفةفيفماتوايىجاليشبغةصعلىلها

الآنفأنا25،تقئئهمكانشيطانأإقتقوذتنأيضأوشمعتعقيها.

تقتيرلتأنالثاسينأخذأراذإذاوليهن،إتيهائسيغلاإثه.خائف

أبيخياةصالقبرإلىفأننرذأموتأنفأخشى،إلأبيؤحيذإني.قتقه،يئها

تذكز"ألا:تهاقال06يتديتفما"آخزآب!تفماولين.عقيئغضاوأمي

الآنفآسقع.أبيكتيتي!آمزأةتثجذيأنأوصاكفقد؟أبيكؤصايا

بأئهاعايغوأنا.وخذهاجسابأالئثيطافييهذاتخعيأولا،أخييا،لي

تأخذ،الغزس-غرفةإلىتدخلاومتى7.القيلةهذهآمزآةإليكشزف

الزائخةفتنتيث،الميخزةخمرعلىوتضغهوقثبهالحوتكبدجمن!

وإذا.القتاةخوذالطهويىإلىأبدآتعوذولن،فتهزبالثتيطانا!شثها
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تخلأنالئماءزلمحثوآسآلافضليايهلاكماإئقضا،يهاتخفؤأنأوشكت

الذيوأنتالقذمضنذتصيئكفهي،تحثلا.وخلاضهزحقئهعقيكما

تكونوقأولادينهالكسيكونأئهوأعتقد،معكوستذقب،سئخلضها

وغينرافائيلكلاتمطويتاشيئوتمآ091القثم"عنكفذغ.كالإخؤةلك

قلئه.يهاوغيقشديدأختاأحتها،أبيهتشلينتهأختهيسازةصيأن

إشىتؤابيإذقط،أخيغززيا"يا:طوبثاتهقال،أخمتاذخلااوتآ7

بالبجمنذجايسأفؤتجداه،زعوئيلتيطإلىيهفذقت.أخينا"زعوئيل

أخؤممث،يا،عقيكماشلايم"ألفت:تهمافقاذ،التتلامفباذراهالذار،

أشت!"ما:آمرأتهيغذناخوقاذ2،تييهإلىوأدخقهما.سالمتن"يكماوأهلأ

أين"ين:تفماوقاتتغذناغفسأتتفما3.!"أحييطوبيتالفتىهذا

.نيتوى"إلىالمجلوينتفتاليبنيين"تحن:تهافقالا؟أخؤقي"يا،ألتحا

"أهو:فاتت."تعرفه":فالاأخانا؟"طوبيت"أتعيرفالب:تهماقالت4

"هو:طوبثاوأضافت."الحياةقيدعلىوهويخير"هو:قالا05؟يخير"

ياالتزكة!،"غقيك:تهوقال7وتكىوقتقهزعوئيلإتييمافؤتط06أبي"

زخلالتضزتفمذأنالمضائبأشذين.فاجملصالحأبآبنفأنت،ئتئي

وتكى.أخيهطوبثاغئتيعلىيتفميطأثقىثغالضذقات".ئغطيباز

ينكئشأذتغئئم9.أيضأآبتئهما"وسارة،آمرأئهغذناخعقيهوتكت

.حازاآستقبالأوآستقتقفماالقطيع

"يا:يرافائيلطويتاقال،يلدامليتجقسواوآستخضواآغتحتلواألبوتحذ

زعوئيلاوضيئ.."أختيصسارةإتيئتزتأنزعوئيلشل،أخيغززيا

خقينفقي!ن.الفيتةبهدهوتمتغوآشزصث"كل:يلفتى!قاذالكلاتمهذا
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ليليحنأثهكما،أخيياجممواكزوتجةآبتتيصسارةتئجذأنكانزخ!أي

إتئ.التاليىأقزفيفآنط،يمواكزخلإلىأزفهاأنعلىكانسمئطالبأئ

ليجاليشبغةصإلىزقفئهاإتي011كلها-الحقيقةعلى،ئتئيا،وسأطيغك

كل،ئتيئيا،والآن.عتيهاذخويهمصتيلةكئهمفماتوا،إخؤيناين

أضزلبولاآكل"لا:طوبئاقال.وشلاته"يعضتهيمتخكوالزث،وآشزلث

إثها."سأفغل:زعوئيلتهقاذ."أثريفيقرارأتتجذلمماهفنا،

ئزثبأنخكمتفالئماغ،موسىيهتالبخكميخشبإتيكقزفوفة

قزفوقةوهي،أخئلثوهي،الآنئنذأخوهافأنت،أحتكإقتل.إتيك

ئتثي،يا،القيلةهذهفيالئتماءصزثوققكماويلأبد.الآنئنذإليك

فأتت،آئتتهصسارةزعوئيلذعاائتم02وضلايه"يزحضتهعقيكماوأنغتم

آمزأةإتيكئزثفهي،"إفتثها:وقالإتيهوشقضهابتدهافأخذها،إتيه

وغذخذها.موسىيهتالبفيالوايىبالحكيموبخضسبالثثريعةبخشب

وطتتأضهاذعاائتم03!"بشلامالشماء-إلةأوضقكم.سايأأبيكإلى

تهآمرأةإثاهازافا،الزواجغقذفيهاوكتتيضحيفةتأييئأنإتيها

-موسى.شريعةحكيمبخشسب

وقاذغذناخزعوئيلاودعا5.وتشزبونيأكلونأخذوا"اوتعذئذ

6!فذقتت0"سارةإتيهاوقوديالأخرىالغزقة!أجمدي،أختي"يا:تها

ضختئثم،عقيهاوتكت،إتيهاوقاذثها،لهاقاذكماالغزفةص،تفزش!

تذذقزطالشما?ئؤططفزث،ئتئةيا،"تثتخعي:آ!اوقاتتذموغها

خزتجت.ئئم.بتئة"يا،تشخعي،الحزن

بالقتىوذقبوا.تزئدواأنأرادوا،والشزبا!ككينآنتقواوثآ81
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كيذكييسهينفأخزبخرافائيلىكلاتمطوبثاوذكز02ائحزفةاإلىوأدخلوه

الحوترائخة"فزذت3.المئخرةتجفرعلىوؤضغهماوقفتهالحوت

وشكقهإثيرهفيرافائيلفضضى.يضرتواحيإلىالجوفيفقزلتناسثي!إا

)01(.ساعتهيىوأوتقهفناك

:يسارةوقالالمراثنينطوبثافتقفن.الغزفةبالتفأغققواوخزجوا

بالزحضةعلينائنجتميكيزبنا،إلىولتثتهل،ئضفي،أختييا،"قومي

عقيهماينغتميكيفتبتهلالتئضليالتوأخذادفقاتت".والخلاص

:يقولوضزغ،بالحلاص

الآتتة!الأخياليتجميعإلىآسالذوضباركآبائناإلةيا،أنت"فبارك

الذهور!أتذخلائقكوتجميعاحثمواثأيئبايىكك

آمرأتهخؤاغوشتدأغونأتهضتعتأنت،آدمضتعتآنت

ال!نميرى.الجيم!خرت!يهما

ؤحذهالإنسانتكونأنتحشنلا:فلتوأنت

ئنايئه.غونأآسهقفتصتغ

زوتجةهذهأختيأتجذاشنىاأخلينفلا،والآن

الحق.شبي!بفيبل

معأ".يهلاناتثي!وبآنبالزحمةوعقيهاغقيئئنيتمبأنإفف!

القيلة.تلكزقدائتم6،"آمين،"آمين:واجدبقوبوقالا

إلأف01،قئرأيحمرونفذقبواالحذماصيهإوذعاقاتمزعوئيلأ!وكاذ

.الحارقالطالعسالر:الةهدهفيماهالرى1()0
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اصئحتيمة".إطسمخيرتة-واغرضةشت!ص!يموتأن"أخشى:تفيهفيقال

:وقال12آمزأتهفذعاالتيتإلىزعوئي!ثعاذ،القئرخفرينآنتقواافقماا

،ماتدإلى.خيئالقتىهليزىوئتدخل،تجواريلثينواجذة"أرييملي

وأضاءا،يةالجاليفأشضلا013الثاس"ينأخديالأمرتعقتمأندودبينذقئاه

شعأونائقيرضضجغهبفؤتجذتفما،الجالييةفذخقت،البابوقتحاالقثديل

ينفناكلينويا"شنهخىياع!لهالجاليية"وأختزتفمافخزتجت014غميقأتومأ

:وقالالتتماء-إلةزعوئيلفبازك5.سوء

!الذهورأتذؤثئبايىكوذطاهرةتزكةيكلى،ألتفئم،أنت"شبازذ

تؤقعئهتماشيلميكنفلمقزحتنيلأتذأنت6!ئبازذ

.اسانرةازحضتكبخشبعاتفتناإئك.!

الؤحيذين.زجمتلأتكأنتئبازك17

والحلاصيالزحمة-،رتيا،عقيهمافأني!

والتحمة".القزحفيخياتفماوأضتم

القخر.طلوبقبلالقئريزذيمخذتهأتزاثغإ

القطيعإلىوذقت.الحئزجمنكبيرأقدرأئجذأنامزأيهإلىوطتت

.تفزمماإغدادفيوأخذوا،ياصلاجهاوأقزيهباكأوأرتجعة-بتقزت!تفأتى

لل،فماينتتخزكلاتومأأرتغة!غثتز"طوال:تهفقالطوبثادعائثم.

يرخذئئم21.آبتتيتفيىصالغتموئفيربخجمئديوتحنمزلتيأكلتئقى

لكفتصيزالتانىالتعمفثوأتا.أبيكإلىسالمأوكذجمئديمايضفتهنا

أفك،وغذناغأبوكفأنا،ئتيئيا،تشخع.آمرأتيوتوتتوتيتعذ

بتيئ".يا،فتثتخع.ويلأتدالآنينأختكمعأئناكمامغكوخن
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المايةالوديعةيشرذطوبيا.ه

الالهية.الحمايةمماعيلسآحرممحوأ!
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أرتغةتغذخذ،أخيغززيا"يا:تهفقال2رافائيلطوبتاوذعا91

الضكفأغل!تجتغئيلإلىوآذقط3راجيىإلىوسايخزوتجضقينخذايم

تحضثأبيآنتعقئمأنت4.الغزسإلىبختغئيلوأت،المالوآستيرذ

الذييلق!تيمشاهذوأنت05كثيرأأحزنئهواجدأتومأأبطأثفإن،الأتام

راجيسيإلىرافائيلفساقز."يميتهأتجاقلأنأستطيغولا،زعوئيلأقشضه

إتيهشقتمثتم.تجتغئيلجمنذوباتوا،الأرتعة"واتجقلانالخذاأومحهميديا

الغزس.إلىيذعوهوباغ!نهتزؤبخقدطوبيتبنطوبئابانوأختزهالضك

فيوتكرا6.اتجضلينعلىوخملوهاضختوق!الأكياينتةوغذفقاتم

جايسأطوبثافؤتجدازعوئيلعلىوذخلا.اللزسإلىمعأفذقباالضمباح

"يا:لهوقاذوبازكهتجتغئيلفتكى،تجتغئيلعلىوشقيئفؤتط.يلطعام

لكؤقت.الضذقاتصايخعبازفاضلصايحلألبفاجملأصالجأآبنأ

الله،ئبازذ!وأئمهاآمزأيكولأبيولإمرأتكلك،التماءتزكةصالزت

غمي".آبننيطوبيتخثةصورةرأيثلأني

أبيهويثفاءطوبياعودة6.

يد،صارهشأن،صوا!علىكادلكه،طويلةمدةأعمىطولاوالدبقي

الله.علىلالاتكالالتك

فيهاتيئمالتيالأئايمغذذتوبمتعذتومأتحشثطوبيتط!وكان01

آبئه،تحضرولمالأتامهذهآنقضتوتآ.الإيابفيها-والتيالذهاب

فناكولينتجتغئيلماتتزتماأو،فناكممايغعاقه"تزتما:تفبهفيقاذ2
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"ققك:تقولآمزأئهختةلموكانت".قتقفيفؤقغ03"المالإتيهئشفئمقن

:فتقولآثيهاعلىوتنوختثكيوأخذت.!"الأخياءتينيئقولمآئني

وكان06غيتتي"نوزأنتئسا!ر،تركئكلأئي،ؤتدييا،لي5"الؤيل

لا.سالمفهو،أختييا،القتمعنلثودعي"أشكتي:ته!تقوذطوبيث

هوالشمقرفيراققهالذيفالزخل،فناكطاليىعقيهماطزأقدأنشك

تكونأنتلتتفقن،أختييا،عقيهتقتقيفلا.إخؤتناينوهوأمين

كلوكاتت.ؤتدي"ققكفققد،تخذغنيولا"ذغني:لهقاتت07لهنا"

أخدأئضذنولا،آبئهافيهاذقتالتيالطريقفئرامثشسيرعةتخزبخيويم

التئلطوالوتئكيفتوختدخلكاتت،الئ!ضسيخيالبوتعذ.الئاسين

.الئعاسيأخذهاولا

ئقيضهايأنزعوئيلخقفتالتيغشزالأرتغةصالغزسيىأثائمآنققستوتأ

وأئيأبيبةنأعتئمفأنا،أرخل"ذغني:تهفقالطوبتاعتيهذخل،قيبتته

تذغنيأن،أتطيا،فأرجووالآن.التومتعذستراتنيأئهماتطئالبلا

زعوئيلقال08تزكئه"حالييأيأخترئكأنضفت.أبيإلىوأعوذأرخل

أبيكطوبيتإلىزشلأأرييلوأنا،معيإئق،ئتيئيا،"إثق:لطوبتا

إلىفناينأرخلتذغنيأنأزجو،أتدأ"لا:له!قال.غنك"فأخيزه

منكفهاأئوايهويضصآمرأتهصسارةإتيهوسقتمزعوئيلافقاتم..أبي"

وأميغة.ومفةءوييالبوجماليوخميرويخرافيوتقروتجوايىايمخا

يا،سايأ"كن:تهنقالطوبئاعلىوشفتم،سايينترخلالب"نتزكهما

عسى،آمزأتكصوسارةأنتالشماء-زبووفقكما!الشلامةراققتك،ئتي

إلى"إذقبي:آلتتهيارةصاوقال02إ"أموتأنقبلأولادكماأرىأن
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يا،يشلامإذقبي.ؤآورافياطذينكاوايدافيالآنئنذففما،خفؤثلث

وتركهصأعقيهماشفغئةأ.ختا"ذمطماخثرأغنلثأسضعويختني،آبتتي

.يرخلان

ولتني،اقئتأعاذك،الحبيبوأخيؤتدي"يا:يطوبتاغذناغوقاتت

أشفمالتيماأماتم،أموتأنقبلآبتتيصوسارةأنتأولاذكماأرىحتىأعيثن

يا،اصسلامةاراققتك.خيايلتىأئايمتجميغئخنرئهافلا،ؤديعةآبتتيإقيذ

أثايمي!توبمكلتجميحأتتتغماتيتنا.أخئلثلموسارةأئكأناالآنفنذ.ئتيئ

ساي!ت.تزحلافيوتزكتفماقثقتفمائئم.!"خياتنا

تزئسث!توهوتخرورأسايأزعوئيلجمندصتطوبئاوآنقمزت

زعوئيلوبارك.أمحشقزةالأتهضيء،ك!!وضيلثوالملأرضالئماء-

.!"خياتيأتايمتجميغبإكرايكمااللة"أسغذفي:قائلأوغذناغ

"أنت:رافائيلقال2،نيتوىتخاةالتي،قضيرينمنقرئواواطأ111

يضلزيتما،التيتيئجذامرأتكففتسبتي3.أباكتزكناكيفتتعتم

يأخذيأنطوبتاأوصىقدرافائيل)وكانمعأيهلافمافسارا."الآخرون

تتتغهما.اكفثوا،(المرارة

قادئمبأئهفثتغزت06آئيهاغودةءطريقئرايثايسةجاخثة"وكاتت5

رافائيلوقاذ07راققه"أسذياالزخلومعهقابمآبئلث"فؤذا:لأبيهفقالت

ستمقيحالى.غتيهيةقأعقغ"إتي:أبيهينيالفزببتصيزأنقبليطوبثا

عنوئخحتسزهااجيضاغااسقغايثئقوالذواغ،الحوتتجرارة-غيتيهفآط!ب8

.اسنور"أوترىأبوكفئبضر،غيتيه

يا،"رأيئك:تهوقاتتابيهاغئةبعلىيتفيهاوألقتختةلموأسزغت
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متغترأوقضىطوبيطوقاتم001وت!صت،"أموتآنالآذتعذفلي.ؤتدي

.الحوتترارة!وبتده11يقاتهإلىطوبئاوسازارزار،اباببينوخزخ

غيتيهطلىئتم.أتت"يا،"تشتغ:آ!هحقاذبهوأمشكغيتيهفيوتقغ

غيتيه.أطرابمنقضزةئخيربختذيهبيهفتياوتجغ!2.وآنتطربالذواء

ونوزؤتدكبياأراك"إتي:صالئتماوتكى4غئمهعلىيتف!يهأبوهافألقى3

:وأضاف."غيتيئ

الغقيبم!آسفوئبازكالله"ئبازك

!اغذيس!تاقلائكتهتجميعدمباركة

ارزهور!اأتذالغظيئمآسمهئبارذ

.آئني"طوبئاأرى:لأتيقرجمنيضزتيالأته15

أباهوأبخز،ضوتهبأعلىاللةئضمحضشرورأالتيتإلىطولاوذخ!ت

،آمرأةزعوئي!آبتةصصسارةوقئلخذالمالآصتزذقدويةتهتجغقدشقزهيآن

نيتوى.بابيناغزلبياصارتوقدواصلةوأتها

.نيتوىباببجمنذكتتهإغاءسإلىضشرورأاللةششحطوبيثفخزبخ1

أخذتقوذهأندوفيوينعايتتهبكايابويجولتمثينيتوىأفلرآهوتأ

عقيهأنغمقدا!تةيأنأماضه!طوبيتافآعتزفت7.تغخموا،الئاسجمن

وقاذوبازكهاطويئاآبيهآمزأة-صسارةيرطوبيتطوذنا.عيتيهفقتحبرحميه

يا،آجناإيلثأتىالذيإلفلثوضبازك،آبتتييا،سايةطط"أفلأ:تها

أدخلي.آثتتييا،ولباركةدأنت،آئنيطوبثاوئبازك،أبوفيوئبارك،آبتتى

غتماليويمذ!ثوفي.آئتتي"يا،أدخلي،والقزحياتركةسايةتييلثإلى
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.نيتوىفيالدينالتهودتجميغالقزخ

.القزحفيطوبيتئشايىكالب

8،4

غقهآثناونادالبأخيكازوقدتم1

هوتهعنيكشفرفائيلالملاك70

والصومالصلاة.التسبيحالىويدعوكئافتهعلىالمؤقصتعليميلخصالفص!هذا

ضمرإليهألمحكما،العدا!إلىئظر.الهردياطينافيالتقرىأماسهيا!دقةوا

الملائكةدياللاهرتيالتمكيريبدو،وأحيرأ.للإيمانكمحنةبل،كمقابلا،أيوب

.اردهارهتمام!ي

ئتيئ،يا،"إهتثم:تهوقاذآبتهطوبئاطوبيثذعا،الغزسشثموتمآ211

أبط،"يا:تهقاذ02-عقيها"لصبالإضافةراققكالذيالأجزة-يلزخليذفع

التيالأموالييضفتتهذقعتلوحتيخاي!رأأكونلن؟تهأدقغأجزةهأتم!

.وشفاكمحييالماليوعاذآمرأتيوأئرأسايأبيزتجغإئه03معيبهاعاذ

ئتيئ،يا،الغذلي"بن:طوبيتتهقاذ04؟"أيضأيهذالهأدقغأجزةفأكثي

مايضفت"خذ:تهوقالطوبئافذعاه05به"عاذماكلبضفتيأخذأن

سايأ".وآمفيتكأجزةيهعذت

تجمجأماتموشبهحاهاللة"بايىكا:له!فقاذرافائ!يهطآنقزذحينئذ6

تجميغأخيرا.آسقهوكظمابايىكا.إتيكمايهأحشنمالكلالأحياء-

خيز07تشبيجهفيتتواتياولا،الإكرامجمنتجثبماالتيمابأغماليالثاصيى

اللأئتيوالآعترافيكضمهاجمنئذفلااللهأغماذأثا،المقكضزئكتتمأن

.شوءئضئكمالا،الخيرإضتعا.يها

الإثم.معالجنىينخيرالبزمعوالضذقة"الضويممعالضسلاةلم8

ئطفزوهيالموتينئتبيالضذقةر09الذقبآدخايىيننخيزالثضذن
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الذينأثما01.الحياةينيشتعونيتضذقو!الذين.خطيئةكلين

.أئفيههـاأغداخففموالإثمصالخطيئةيرتيهبو!

شتةت.كارشيءأكئيعقيكماأخميئولنكفهايالحقيقةءاساخبركما

بذفلااللهأغماذأئا،الميكيزئكتتمأن"خير:تكمافقلثأعقنتأن

أنتئضليكنت2!فح!تالئضجيد.ينتجثبمابهااقيعيرافيين

وكذلك،الزتتخدخضزة-إلىصلاتكمافيكزأرقغأناكنت،وسارة

المائد؟وتزفيالقيايمفيتتوانلم3!وحيتما.الم!تىتدينكمتحين

وفي14لأمتجتك)11(0إتيكحيمئذأريفت،المثتيذفننوالذهالب

رافائيل،أنادا.كئتكصسارةوأبرئلأشمتذاللةأرشتنيتفيهالؤفت

.الزت"ضخدخضزةصفيوالذايخلينالواقفينالمنبعيما)12(الملائكة-أخذ

"لا:تفماافقال07ئرتيذين!جقيهضاعلىوشقطاالإثنالبافآرتاغ6

أكنلم،معكماكنثتأ018يلأتدالفةكابالي.ال!تلامعقيكما،تخافا

كنئما091وشئحاهالأثايمطوالصهوفبايىكاه.اللهتجشيئة-بل،أنابقضلي

علىالزلثفباليكاوالآ!002تزيايهازؤيةإلأذلكتكنولم،آكلتزوتني

ماتجميغفذؤنا.أرشقنيالذيإلىصاجمذإئيها.اللهوآحضداالأرضيى

.تزياهأنيإمكايه!اتغذولمفتقضافضاوأئا21ضجذ،ئثم.ممما"تجرى

اتحظيمةاالأمويىتلكتجميععلىوتحضدانيوئشئحافياللةئيايىكالبفكانا

الله.تلائكة-منتلاذتفماتراغىفقد،غمتهاالتي

البمر.هداجمنرأكرسجمرة)11(

ورلائيل.ومجائيلحرائيا!تلاثةمهمحمطالم!يحياللاهوتعلم:السحةأحد)12(



شؤ!شط

وألهمل!طير،احتاحلوكدلضر،جي!ققؤادأحداليفانا،أدالكاتبيتحئل
داتهاحذفيبحطةامرأةلكل.أطاهرافيأكيدأالتصارهلدا.فلوىليتحاصز

الضارليوساهمتا!دواالقائدقتت،يهوديت،اللهع!لاتكالهاوقوية

المحاضرين.

يحورفلا،الرسدلكسل!جةهييهوديتنتطعيهاقامالتيالادبيةاطلكية

المسيحية.الاحلاقيةمقاييم!لح!صتقييمها

أتا،اللهأعداءأد!هي،يستحلصرلهااطضطقدورالجهودكالىابالدرةأتا

الهاية.فيحاصرون،قدرتهمكات

الماديةاللهأعداءقدرةا.

نبوكدنضرسثاريع.ا

اصعيداوعلى،ا!انهاستدي!صلىألىلوكدلقرأراد،اصامىاالحيدعلى

مطلقأ.أطأإبهيعتزفألىأراد،اررييا

متكالذيتبوكدتضرضفلثينغشزةصالشتة-التايتةصفيكانماكاناا

أشذياأزقكثاذ)2(أثايموفي،1(الغظيمة)المذينة-نيتوىفيالأشوليئيناعلى

اخارتم.يعرلهنم)1(

.درىعلىلبوكدلقريملكلم)2(
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قنحوتهججارةينأشوارأخوتهافتنى2أخضتافيالميديينعلىتقك

فيراعأشئحينالشويىآريفاغوتجغل،يتة:طوأطاأذزعتلاثة!غرضها

أشسأوأزسى،فيراعيمائة-أثراجأأثوابهاعلىوشثذ،خمسينوغرضه

فيراعأشثعينآريفاغهاتبفغأثوابأأثواتها؟وتجغ!ت،براعأيت!تغزفيفي

ضثمايه.وآستغرافيقؤاته!ضعقم!يخروح،أزتع!!وغزضها

فيالمتلبأزقكثماذعلىخزبأالمقكتبوكذتضزشقالأثايميلذفي5

تجميعإتيهفآنضثم06زعاوىأرضنفيالذيالشفلوهوالكبيرالشفل

وفيوياذسونجلةصوبالفراتعلىالئايهنينوتجميغاسئاجتة-اتجتيتةاشكالب

.كفعودتنيدلمحازبة-كثيرةأئمفآجتقغت.غليمضيلبأزيوكشهولي

فاليسيلابشكانيتجميعإلى،أشورضيذتبوكذنضر،فأوقذ7

وئئنانوئئنانوبضحثققيييقيةوسكالقالغربثةالثاجتة-شكالطوتجميع

والجقيلوجفعادالكرقلأقيمينوالذين8الحثاجلضكالبوخميعالرقي

وجمئيرالشايزة-وئذيهاينالذينوتجمبع9،الواضعيززعيلوشف!بالأغلى

وتخقثحيسجمضزوتفرشوقابويهتودغنوتوتيتأوزشليمإلىالأرذن

وئوهـوتجميعصوغينؤراخماإلىا.،كلهاجاسانوأرضيىوزئسيس

كثهاالأرضيىشكالطخميعوآستهان011الحتشةخدوبإلىيضزشكالق

تكونوالملأثهم،يلقتالإتيهتن!ممواولمأشورضيلثتبوكذتضزبأواير

الأيديافايىغيالزشلوزذوا،واجدزخلضقاؤقةصقاؤموهبا!،تخافوته

الأرضيىتلكعلىشديدأغضبأتبوكدتضرفغضت12.الؤحوهخزايا

والشايمقيليقيةيلابتجميغمنلتثتمقنوضليههيغزتهوخقصكلها
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غمونوتنيموآبأرفيفياسئايهنينتجميغيشيمهأيضأوئهيكنوسورية

التخزين.خدو؟إلىيضزفيالذينوتجميغالتهوبثةوكل

دارالأؤلالثثهرمنوالجئئرينالئانيوالتومغشزةصالئاينةصالشنة-وفي21

،كلها)3(الأرضييناقينيقايمعلىألمتوزضيلثتبوكذتفزتيطفيالكلائم

قغفموغقذغطمائهوخميغضثاطهتجميغفآستذعى02قالقدكانكما

بإهلافيفخكموا3،الأرضفيالثالمالشزعلىييسانيوغزتميرثةضشورة

قمه.أوامزيطعوالمالذينتجميع

أليفانا،إستذعى،تشوزتهآثمتأ،أشورقيكتبوكذتضز،أنوكان

الغظيم،المتلثتقوئهما5"هذا:تهوقاذ،تعذهزلجلوثاييئتجيثيحهقائذ

جمنوايقينيىجالأضغذوخذجمئديينإذقث:كلهاالأرضيىشيهذ

مغالأفراسينكبيرأوغذدأاهشاة-ينأئفأوجمشرينيائيماتحؤ،فؤتهم

لملأئهم،غزبأكلهاالأرفيعلىوآخزفي6،الفزسانمنأثفأغشزآثتي

سأخزبخفإني،والماءالأرضنئيذوابأنوأخبزهيم7،فميأوايزئطعوا

إتيهوأسيمهمتجثشييآفدايمالأرضؤخ!كتنوسأغطيغقحبيفيعقيهم

فتفيفقيمتلغوتفرشيلوكؤ،تةالأوبتملأوتجرحاهم8.يلئفب

فآمفبىأنتأثا001كفهاالأرضيأقاصيإلىأشرارهموأسوقأ.يختيهم

تويمإلىليقتحقطهمإتيكأنفشهمفئسيمون،أرصهمكللىوآحتل

القئلإلىأسيضفمبل،عقيهمئئمقفلا،الغصاةأثا11.اتهايهم

وسأفغلتكفمثلقد،ئفكيوبيزةصبخياتيا2.أرضككلفيوالثفط

سياسي.هدف)3(
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تفذهابلشيهدذ،أوايرجمنأفيأ!قئخايفثقلااوأنت3.يتديذلك

.بها"القياتمئرجيئولا،يهأوضيئككماتئفيذأ

الكبيرالاجناخ20

الحالم.للدانعلىالاستلاءوباشرعطمأجيثأالماناقائدهجمع

والضثاطوالفؤا؟الرؤساءصتجميغوذعاشثدهأمايممنأليفاناوخزقيا

تحؤ،شيذهأتزهكما،يلقتالئختة!الزجالياوأخصى5ألصمورتجي!ثنفي

كمااوضفهم6،تئالفايىسألفتغثتزوآئتيزلمجلأثفتيائة.وجمشرين

والحمييرالجماليينجذاكبيرأغذدآوأخذ17.يلمتالالجئوذئضف

والمغنروالتقرالخرافيينيخصىلاوغذدأأمتغتهملحئيوالبغالي

منجذاوا!رآوقذرأكثيرةقؤونةزلمجلكلاوأغطيئ8.لإعاشيهم

المقك.تيتينوالعضة-الذقب

المقكتبوكذتضزيتسيقواخمقةفيتجيتيمهوكلهوخزقيائئم

ئشاتهم.ونختةصوفزسايهمتجركبايهمالغزلبإلىالأرضيؤجيماكلويغالوا

ئخصىلا،الأرضوكزفلكالجرادكثيزالثاسينخليطوراققهم.

يكئزتهم.غذذهم

تكتيلة.شفلإلىضئجهينأئايمتلاثةصوساروانيتوىينوخزجوا21

قيليقتةشماليإلىالذيالجتلينبالفزلبوغسكرواتكتيلةوغاذروا

ينوتضى،وقركباتوفزسالبئشاةين،تجيثيهكلوأخذ22.اللفيا

زشي!قتنيتجميغوتقتوئودفوذوكشز023-اتجتيئةالتاجيةإلىفاك

سازئثم24.يهقونخنولبوجقةصئةالتمجيالالذينإسماعيلوتني
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علىالمحضنة-التيالمذدطتجميغوذثزالتهزيننتينماوآجتازالفراتيجايب

تجميغوشخققيليميةبلاذوآحتل2دالتحر.إلىوؤضلغثرونةشيل

بياليجياذاتجنولبإلىالتيياقتخدوبإلىوجاغئقاليموتهالذين

،خظائزهماوتقتئختمايهموأحزنيذينتنيتجميغوطؤق26،الغزب

تجميغفأحرلىالجنطهجحمابأيايمفىدموشهولإلىذلكلعذونزل27

وأتقصئدتهموتقت،الإباذةإلىاتجقرواالخرافيفطعانوأستتمخقويهم

والزعذةالحوفثفؤمبئ028الشيفيخدشتايهمتجميغوضزقيسهوتهم

وغكيناصوزوش!طدب،وصورضيدافيالذينالئاطيئشكالتعلى

خوفأوأشقلونأشدوذفيالشايهنونوخاقه،ئمناعشكالبوتجميع

شديدأ.

غبيذإئا"ها:وتقولون2شلايمكلاتميحملونزشلأإتيهاوأرشلوا3

وها3،تذيكيحشنكماينافآعمل.تذيكتينالغظييمالمقلثتبركذتضز

وتقيرنايخرا!ناوفطعانقمجناخقوليوتجميغأرصحناوكلخظائزناإن

ئذتناإنوها4.لكتطيثكمايهافآعمل،تذيكت!تمختمايناوقرابفن

.غيتيك"فييرونكماوآدخئهافتعاذ،لكغبيذفيهاوالمتايهنينأيضأ

.الكلامهذابخشبوتفغوةأليفاناإلىالرجالوؤضل5

وتجثذالمخضنةالمذقيفيخزسأوأقاتمالشاطئإلىوتجيشههوتزذئثم6

تفمالمحايرزة-التاجتةصوكلهؤلاء-فآستقته07ئساجمدوتهالزجاليينئحتة

وقطغتعايدهماتجميغفذئز8.والذفوفالزفميىوألمجواقياصيليالأكا

تعئذإكيإطة-الملأرضآتج!يغيبيذبأنإتي!لمحهذفقد،المقذسةغاباتهيم
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وأخناجممهم.أليتتهمتجمييئ(إلهأ)ثوتدغؤهؤحذهتبوكذتضزتجميعأالأتم

جبالييحليمقة-قلاتتيدوتائنتي!يالفزلبيززعيلأماتموؤضل

طوالفاكوأقاتم،شانوتيتتجئغت!تمااوغسكروا.الكبيرةئة-اضهوبا

كلها.تجي!تهصأمتعةييجضغشهر

يخافونايهود30

ألهملفظتواصعيمأ،اليهودحيقوكار.التصاراتهصمعةاليمالاتقذمت

المقاومة.يستطيعوا

زئيق،أليفاناضتغهمايكلئة-التهوبف!المقيمونإشرائيلتنووشيئا4

تجميغيهاتقبطالتياطريقةصوبابالأتيمأشصور،ضيلثتبوكذتضرفواب

ؤجههيرجذاشديدأخؤفأفخافوا2الإفناء،إلىوأسققهاتعابدكحا

ينضيدوايأثهمذا!ك03ا!همأإالزثوقيكلأوزضسليهالأمروآضطزبوا

وطفزتكفهالتهوبئة-شثقليلمنذوآجتضغ،قريبكفدئنذتجلائهم

تذنيجمها.تحذؤالتيتوالمذتحالأذوات

خوروروتيتوكوناالثتايرةأراضيتجميعإلىزشلأفأرشلوا4

زؤويرتجميغوآحتفوا05شليموواديوغزوراوكوباوأريحاوتفمائين

لأن،يلمتالآستغدادأوترؤدوافيهاافياغرىاوشؤروااجةالعاالجبالي

الكقتة-فيغظيتمئواكيئموكان6.قريبغفل!ئنذخضذتخقرتهم

ضضتثيغوتيتقثوىتيتشكاقيإلىفكتت،الأتاميلكفيأوزشليتم

ألىإتيهمطايبأ7،دوتائينينالقرلمجط-الشه!وقبالةيززعيلجياذا!ب

ثحصه.عمادةاليهردعلىفرصأليماليوسألطيرحم!لأدلتدكز.دييمد!)4(
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ينولأثهالتهوبتةإلىالؤصوذتيغيهالأن،الجبلضالكتضيطوا

فقط.آثتيهنيآثتيرالتقذتمتفيرضناتممرضيقإنإذ،المئقذمينضذالشف!

شيونجوتجين،اكقتةاغطئم،ئواكيئمتهمزشتمكماإشرائيلبنوفقغل

أوزشليم.فيتجقت!اتهتعفذكانالذيكفهإشرائيلشغب

وذللوا،جذاحازاصراخأالزبإلىإشرائيليىجاليتجميغوضزخ

وتجميعوقطعانهموأولاذهمويساؤهم.امممشديدأ،تذليلأأنفشهم

والأولاذوالنساغإشرائيلليجاليوتجميغ011وكبيدأتجراخينء-التزلا

يالزمادزؤوشهموغقرواالقيكلأماتمشخدواأوزشليمفيالمفيمون

وضزخوائمحالزبتذتغاوكطوا2،الزثأماتملسوخهبموتشطوا

الئفبإلىأطفاتهميسيتمألأ،واجدبصربإضرائيلإليإلىحازاطراخأ

إلىالمقذكتوالمكانالذمارإلىميراتهموئذنالشئيإلىويساخهم

إلىوتطزأضواتهمالزبافشيئ3.المهينالأقيمشمات!الىالتذنيس

ييمذتهما.

أماتموأوزشليمالتهوبئة-كلفيكثيرةأئامأتصوئمالتثمعثوكان

الكقنة،عظيئم،ئواكيموكان14.القديرالزبتكالب،المقذسالمكالب

المحزقةئقزبون،بالم!وحششدودةدوأوشاطهم،الزثأماتمالقائمينوتجميغ

وكانوا،غمائمهمعلىالزماذاوكان05وتترعاتهال!ئ!مبوئذوزالذائمة

يأجقيه.إضرائيلتيتتفتقذأنفؤتهميكلالزبإلىيصزخون

اليهودعنيخبرايفانا40

لإلههم،أماءيكرنوالىمرةكا!فى؟اليهوديالئعصصبمعلوماتعري!أتاه

يهرمهم.ألىأحديتطعلمأناء،كالوامرةكا!وفي،أعدائهمأمامفزموا
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يستياونإشرائيلبييآن،أشورتجيشيىفؤابزئين،أليفاناأوأخبز5

وؤضعواعاليتجتلزأسكلوضؤروااتجبنتسالكشذواكأبانهميلخزب

زؤساءخميغوآستذعىشديدأغضبأفغضت2.التئهولفيالحواجز

يا،"أخيرونيةلهموقاذ3،الاجلرؤماء-وتجميغغثونوفؤابموآب

المهنهيوما،الئاجتة-الجتيتةفيالمفيئمالئصثذلكهوتن،كئعانتني

فدزئهمتقوئمشيءأيوعلى،تجيثيهمغذذهووماتسكئها،التي

آشتهانواويآذا4،يفؤاتهموالقائذعقيهمالفائئمالمقكهووقن،وفؤئهم

؟)5(المن!ةصالغرلثةشكانضتغماجلافيعلىيلاقاتيياتجيءص

منكلامأشيهدي"يتسقغ:تجميعأغضونتنيزئيسن،أخيورفأجابئ5

الئاجتةتلكفيالشاجمننالئعبذلكعنيالحقيقة-فأخيزكغبدكقم

هذاإن6.غبدكقيمينكدلبيحزبخولا،ينكيالفرلبوالمفييمالمجتيتة

لأثهم،الئفزينتينفيماأؤلأأقاموا7.الكئدايخيهينيشلينهوالشصت

طريتيعنوخزجوا8.الكفداييينيأرفيالمقيمينآبائهيمآيقة-آلباغأتوا

آيهتهمؤجيمايننطيردوا.غزنوهالدييلإليما،الشقاءلإلهوشخدواآبائهم

نأإلفهيموأتزفم09كثيرةأئامأفناكوأقامواالثهزينتينماإلىوقزبوا

وآمتلأوافناكفشكنوا،كئعانأرضيإلىوتذقبواضقاجمهمينتخزجوا

اتجاعةلأن،يضرإلى.اوتزلوا،جذافدائهيموكثزتويخضحةذقبأ

وصارواالحياةقيدعلىفطئوافناكوأقاموا،كثعانأرضيىؤجةكمت

جمضرتيكفقاؤضهم11.ئخصىلاتسفهموكانكبيرأكهورأ

الهود.يدلحيالتىالحقيرةوالوسائلالهائلةألمالاقدرةليركبيرتماوت)5(
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إلىفضزخوا012وآصتعتدوه!ا:أذلوهما!تايغضابتشخييرهموخذغههـا

وطزذهئمتها.جملايخلاضزبابجمضزأرضيىكلفضزلت،إلههم

اوشاذ4أماتهمالأحضزالتحزاللةافجقعت،ؤجههمينالمصيرئو!

فيأوأقاموا5التزئةشكالبتجميغفطزدوا.تزييعشوقابسيناغطريهتيفي

غبزواأدوتعذ.يفؤتهمالحثئبويتينتجميغوأبادواالآمويىتينأرفي

ؤجههيممنأوطزدوا6الجتيثةالئاجتةصكلعلىإستوتوا،الأرذن

هناكوأقامواالجزحاشثينوتجميغوش!صيتموالتبوجمحينوالقيرزي!تالكئعايئين

ضغهم،الحيراثكاقط،إلههمإلىتخطأونلادامواأوما07كثيرةأئامأ

زشضهالديالطريتيفيحادواوتأ018الإتمئبيفنإلةمغهمكانلأته

غيرأرضبىإلىتجلاؤهموتم،غديدةخروبفيتحيدخدإلىأبيدوا،تهم

فيئذئهماوشقطت،الأساساإلأإلههمقيكلينيبقولم.أرضهم

اصئشالباينوضجدواإلههمإلىتابوافقد9!والآن.خصوجمهمأيدي

الثاجتيمافيوأقامواضقدشهمخيطأوزيثليموآصتعادوافيهتشئتواأ!ذيا

التئعبهذافيكاتتفإن،والآن002مأهولةغيزكاتتفقد،الجتيثة

تصغذ،هذاالضغفبشتتجمنذهمأنوزأيناإلههمإلىوأخطأواخهالة

ئدا!غيئلأ،شتديففتعدل،أضتهمفي!يكنلموإن21.وئحايىبهم

كلها")6(.الأرضميتغييرغرضةفتكون،ل!الفهيمزئهمغنفم

خوذالمتخلهتيالثتدبكينتذثز،الكلامهذاينأخيوزآنتهىفقضا2

وموآب،الشاجلشكافيأليفاناوتجميغغطماغبتمريمهوقتم،الخيمة

ئحذ.لااليهوديالع!تححلدتهالامالةلكودئضتعتاربحيعرص)6(
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فدزةولاقؤة!تهلاشعصفهذا،إشرائيلتنيمنتحافثلاالأثنا)ا

الشئدأ!لها،آلتهامأفؤائكو!متلتهمهم،إذأستصغذ024غنيف!تاليعلى

.ألحفانا"

رئيسق،اجفاناأقال،اتجيسخولالمئحلق!تالرجاليضج!ءقذأصوتأ61

2"تن:موآبتنيوتجميعالئزباءلمجضهوليأماتملأخيوز،ألئمورتجيمث!فؤاب

التومقعلتكماتناتنثأتخثى،أفرائرتنرقةصويا،أخيوريا،أنت

إلههوتن؟غنفميدايخغإلقهملأن،إشرائيلتثللهحازبة-ع!وزذدتنا

ولا،الأرضؤجيمامنويبيدههشؤتهئرفيالذيفهوتبوكذتضر؟إلأ

ولاواحديزخلضرتناتضيرئهمعبيذهتحنلل3،إلفهميتبييم

ينأطمجبافتسكر"،بتعضتعضهمائحيرفهمافإثا04أفراليشافؤةصئقايرمو!

أقداجمهم،أخاجممنأماتناتتئمثلا.أثواتهممنشهوئهموتمتيىبمائهم

فإئه.كلهاالأرضيىزث،المتكتبوكذتضزتقول،قلاكأتهيكو!بل

ئرتنرقيا،أخيوريا،أنتأثا05باطلةتكونلنأفوايهوكيماث،قال

،النومنعذؤخهيترىد،ذئبهتوبمفياكلايمايهذافاةتنيا،غضون

شزثخخيثيشيفثوحيتئذ6.يضرينالآتينتنلينأنتقتمخئى

وستذقث07أعودقتىتجزحافماتينفتسفط،خنتيكتختيرقالقخذامي

المئخذرات،ئذدطإخدىفيوتجغلوتلثالجتيتةالتاجتةإلىيىجالييك

!قألأقليكفيتزحوأثك!وبما.مغهمئستأضلأنقبلتهيذولن

كيماتي".ينكيضةتسفطولنتكثمط.ؤجفلثتسفط!لا،عتيهم

وتذضواأخيور"يميحكوايأنخيضيهفيالقائمينخذاتهألماناوأقز01

خذائه!افأستحكه.إشرئيلتيأيديإلىوئسيموهقفوىتيتإلىيه



046يفوديتليفر

التاجتةتحؤالشهلؤشطينوذقبوا،التفلإلىالمغسكرحايىبخوقادوه

وتآ012قفوىتيتأسقلإلىكاتتالتىالتنابيعإلىوؤضلوا،الجتيثة

ينوخزجواأسيختهمأخذوا،الجتلرأيرعلىالواقغةصالمذيتة-يىجالرآممم

تزموتهمكانواضقاليغقغهمالذينالرجاليوتجميغ،الجتلرأسإلىالمذينة-

أخيوروزتطوااتجلأسقلفيفتشفلوا13.الضعودينينجهمبالججارة

شئدهم.إلىوزتجعوا،الجتلتمفحعندطريحأوتركوه

قفوىتيتإلىوقادوهوخفوهوآتوهقديتيهمينإشرائيلتنوافتزل

ينييخابنعزئاالأثاميلكفي5!وكانوا،رؤساء-تديتتهمإلىوقذموه

تجميغفذغوا16.ضفكئيلبنوكزميغثنيئيلبنوكثرىضضعونليمبط

أخيوزوأقاموا.اتجيسإلىوالنساء-ال!ئئالبتجميغوأسزغ،المذينةضيونج

يماوأختزهمافأجالت7.تجرىغضاعزثافشأته،كلهشعيهيمؤشطفي

أليفانايهفاةوتجاأتمورتنيزؤساء-فيقاتهماريكلأليفاناقجييرفيقيل

وضزبخدتهوشخذالتدثافآرتمى08إشرائيلتيطعلىتتخحكلايمين

تذتلوآرخثم،يهبيريائهمإلىانظزالئتضاء،إله،الزث91"أجمها:قائلأ

غزيمةوشذدوا002لك"المقذسينؤجهإلىالتويمهذافيوآنظز،تشينا

وأقاتمتييهإلىاتجييىينلمحزثايهوذقت2!.غظيماتناخعقيهوأثتواأخيور

كته.القلذلكإشرائيليال!وآستغاثوا.يلئيوخمأذبة

الاشلامولثكعلىفلوىبيت.ه

فورأ.الاسشلامففضلوا،اضعذيصواالمجاعةمىالمحاضرودحاف

يئاضزتهإليهآنضئمالذيشعيهوكلفؤاتهتجميغأليفاناأتزالغداوفي7
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الجتيثةالئاجتةصضنخذراتوبآحتلاليقفوىتيتعلىوالزخفبيالزحيل

ينفمزخل،تفيهالتويمذلكوفي2.إشرائيلتنيعلىالمغزكة-وبشن

المشاةجمنألمأوجمشرينيائةالحزدبيىجاليتجي!وكان.خزبزلمجلكل

المئضثينالمئزخلينوالرجاذالأمتعةصاغداما،الفزسالىينألفأغثتزوآثتي

يتيتالمحائنرةءالؤهذة-فيفغسكروا03جذاغفيرأتجضعأفكانوا،إتيهم

الطوليوفي،تفماإلىدوتانينالغفتيفيوآنت!تروا،الماءغ!ننجمنذقفوى

زأوافتضا،إشرائيلبنوأئا04فبالة!يززعيلالتيقيمونإلىقئوىتيتين

ستجتر"،الآن:يقريبهواجدكلوقالشديدأآرتعادأإرتغدواكثزتهم

تقصالزوابيولاا!هاذاولاالعاييةالجباذفلا،كقهاالأرضيىفؤلا?ؤجة

علىالئيرانوأشغلواالحربئةغذتهواجدكلأخذثتم5.فؤيهم"أماتم

الئيلة.تلكطوالتحيرسونوطفواأثراجهم

إشرأئيلتنيؤجيمافيفرسافيتجميغأليفاناأخزبخالثانيالتويموفي6

تديتيهمإلىصالمؤذيةالمئخذراتوقخمن07قفوىتيتفيكانواالذين

إلىهووزخغ،ضقايلينتواقغفيهاوخغلوآحتقهاماءغيركلوتققذ

)7(موآبشصبفؤابوتجميغعيسوتنيزؤساءستجميغإتيهفذنا.تجيثيه

فيخسايزتقغاجئلأ،كيمةشئذنا9"يتسضغ:اساوقاالثتاجلوفواذ

علىبل،يىماجهعلىتئيهللاهذاإشرائيلتنيضعتفإن01.تجيئك

.بإ،زؤوشإلىالضعوذالشفلينولين.فيهائقيئمالتيالجباليلمحفو

تسقطفلا،متطمةضعزكةفييقاتلكماتقاتثهمفلا،سيديا،والآن11

اليهردي.للمصتقلديودأعداء)7(
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خميععلىئحايخظأئغسكيرذفيإثقا2.واجدزخلولاتجي!تذين

الجتل،شفحيرحالخاليالماءغيرعلىيىجالذوئيستولي،تجي!يكليجالي

ئهين!هوالغطحغ.قف!ىتيتشكالطتجميغتستقيفناكفمن13

القريبةالجياليزؤوعيىإلىتصغذوتجيشماوتحن.قديتتهمفئسيمون

المذينة.ينزلمجلأممثتخزبخيئالأ،أماميئتوقعفيكمافيهاوئغسيهرر

الشيصئدليكفمأنوقبا،وأولاذهمويساؤهمجوعأافتدوبون

مجضيايهمعلىفكافأة-ضمزافئكايخئهم5.تديتتهمشواليعفيئصزعون

.شلام"نييلاقاة-ؤجهكالذهاب!غذيموعلى

بالغض!وأتز،ضتاطهتجميعوجمنذأليفاناجمذكلامهمفخئن

ينخضتمة"آلافيوتغهمغقونتنيينتجيث!فتخزذ017قويهميخشب

وينابيغهم.إشرائيارتنيماءصغيونشآحتتواالؤهذةفيوغسكرواألئورتني

دوتائ!تفبالةصالجتيئةالئاحيةصفيوغسكرواغضونوتنوجميسوتنووضيذ

ينيالفرصبالتيأغزبيلفبالةصوال!ئرقياتجنوببتحؤينفمألاسأوأرشلوا

الفلفيالأشوري!تاتقتة"فؤاتوغصكزت.ضخمورضيلجمنذخوس

كتقبمافىوأميغئهميختمهماوغسكزت،كفهالأرضيؤحةفغطت

جذا.غفيرأتجممأكانوافقد،ضحخقة

تجميرتالأن،إلههمالزتإلىفضزخواإشرائيلتنيغزتمة"وخازت1!

ؤشطهم.ينالإفلاتإلىشبيلهناكيكنولم،طؤقوهمأغدائهما

ئذة،وفزسانوتركباتضشاةين،أشسورئضكركلخوتهموطل02

أطاءاآيتةلمقفوىتضتش!طلتتجميعاسدىفتمذت.تومأوتلاث!تأرتغة-

تومآئزويهمماالماءينجمنذههيكنولمالآباروخقط21تجميغها،
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خائيريأطفالهموكان22.عقيهمئق!ثكانالئثزببماغلأق،واجدأ

فييسفطونوكالواالغطث!ينضثهوكينوالآ!النساغوكان،القوى

غزيمة.أثة"فيهمتغذفلم،الأثواباتمزابوفيالمذينةعتوالي

وعلىعزتاعلى،د:أولاويساءشئانين،اصتمعباكلفآجتقغ

الثتيوخ:تجميعأماتمفقالواغظيبميضوبوضزخواالمذينةزؤساء

ئكلموالمإذ،تجسيمأضزرأيناألحمئمفقد،وتيتاتيتكماللة2"يتحكيم

اللهباعنابل،نصيرجمنليتنافإنه،الآنوا025شلامكلامأسوربنى

فآذعوهموالآن026غطقينوقلافيغطثيفيأماقهميئصزغأيديهمإلى

ذأتنافخير027تجيثيهوكلأليفاناشعبإلىإسلئفبكفهاالمذينةصوأسيموا

أطفاتنايأعئيناترىولائفوشناوتخياغبيدأتصيزإلأتنا،غنيضتهمنكو!

يالشماءتستحيفكم28.أزواخهمتلمظونوأولاذناويساغناتموتون

نأ،آباجمماوخطاياخطايانابشتبئعاقئناالذيآبائناوزلثوبإلهناوالأرفي

اتجماغةؤشطفيوآرتقغ!2.تفحيمه"التويمهذافيالكلايميهداتعضلوا

بضوتالإل!الزلثإلىوضزخواواجدزخلكتحيبشديدتحي!كلها

أتايمصخمسةيتصمذ،إخؤتييا،"تشخعوا:غزثاتهمافقاذ003غظيم

الثهاية.حئىتتزكنالنفإتهإتينا،زحضتهاطناإالزثفيهائخؤلأيضأ

وقزق032"يقويكمغملث،الإغاثةتأتناولمالأثائمتلكتضتوإنا

وأبراجها،تديتتهمأشوايىإلىفآنضزفوا،قركنرهإلىشاجدكلالمحعت

شديد.آلهيايىفيبالمذيتةصوكانوا.ئيوتهمإلىوالأولاذالئساءوأرشلوا
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اللةعلىالاتكالالىالمستندالضعفانتصار20
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يهوديتتدخل.أ

لالثه.ثقتهمقفةعلى!لرىبيتحكاموئحت،وتق!ةحميلة،أرملةأمرأة

بننأخنبننقرايىقيبنط،تهوديتالحتر"تتغالأئامايلذاوفي8

أحيطوتبنرافائيتمبننجدغونبننختثيابنجفقئابننغريئيلبننيوسفت

بننشذاقيصوليبننشلوميئيلبننتتنائيلبنيأليآ!تبننجئمثابننإييئابنن

أئايمفيماتوقد،وغشيرتهايثطهامنزوخهاضتشىوكان02إشرائيل

الحزفؤقغ،الشفلفيالحزيمرايطيئراقبكانفإئه3الئعير،جصاب

معفذقنوه.تدينتهففوىتيتفيوماتالمراشفلازتمرأيهعلىالحالين

فيئتزكقةتهوديطوكانت04وتقموندوتائينتينالذيالحقلفيآباف

غفئةيتفيهاقئأتقد!وكاتت.وأرتعة-أشالرشنوابتلاتضنذتييها

تياتوترتديؤشطهاعلىجمئحأتضعوكاتتتيتها،شطحعلى

وغثيئتهاالتبوتخلاما،تزئيهاأثايمتجمييئتصوئموكاتت06تزميها

وكاتت7.وأفراخهمإشرائيلتيتوأعياذوغمتمئتهاالثتهوليورؤوين

ومفحةذقبأزولمجهاقتئىتهاتزذوقد،جذاالقيئة-صطريقةالطلغة-تجميتة

ولم08أئلايههافيئقيئموكاتت،وخقولأوفطعانأوتجوايىقيوخذامأ

كثيرأ.اللةتئقيكانتلأتها،ئموءكيمةصعتيهاتقوذأخدفناكئحن

خازتكزتمتهيميخن،الزئيسعلىالشمتةصالمثمعبكيماتوشمغت

ولكتضهماالذيالكلايمتجميغتهودثأيضأوشمغت،!قة-المياهيشتب

الأشورئين.إلىأتايمءخمسةتعذالمذينة-بتثلييملهمأقشتمإذغزثا،
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غزثاتدينيهاشيوخوذغتأئوايهاتجميععلىالقئمةصؤصمتهاافأرشقت.

زؤساغيا،لي"إسضعوا:تهمفقاتتإتيهافأتوا11،وكزميوكزبي

أماتميهتكفمئمالذيكلائكئمصائبأليمن،قفوىتيتفيالشكاني

الثيماتيتأذيئموهالذياضميناذلكفأقشمئما،التومهذافيالثعب

الأتايمفيالزتئجتنال!اإن،أعدائناإلىالمذيةءيتئحلييمفؤغدئم،وتيتكم

وأ!حمالتومهذافياللةتجزبئمضىأشمفضناوالآن2.الحفسة

الزلثتمتجنونفإتكموالآن13التشر؟ؤشطفياللهقوقأنف!تمكم

قلبأغماقتكتتيفوالت"الأتكميلأتد،شيئأتفقموافقن،القدير

كلضضالذيأدثيماإلىتهتونفكيص.هيهفيأفكازئدليكواولنالإنسان

غضتئثيروالا،إخؤتييا،لا؟تدبيزهوئديىبهونيخكزهوتفقمونذلك

بهشثطانفله،الحمشةالأتايمفيئغيثماأنتشألمافإن05إلهناالزث

ترتهنوافلاأنئمأقا016أعدائناأماتمئبيذناأوتشاءالتيالأثايمفيتحيينا

الإثسالقكآبيىولافيقذدكالإثسافيتيس!اللةفإن،إلهناالزبتدابيز

إلىفئصجيئبهوئتحتجتالخلاصتذفيينقفتنتطزويذلك17.فئحتكم

تذيه.خشنإنضوتنا،

وأأرضنأوغشيرةلىأوييمبطأئاينافيولاأخياينافيتفئملمفإئه

الأتايمفيتجرىكما،الأيديضحمعينلإيقة!تسبذجمندناقدينة"ين

أماتمغظيمأشقوطأوشقطواهـالتفبالئيفبإلىآباؤنافأسيتم91،الفديمة

لنأئهتزحوفإئناويذلك.غيزهإلهأتعيرفثفلمنحنأئا02.أعدائنا

تشينا.عنئعيرصولنتزذليتنا

تكائناوئهتكقهاالتهوبئة-علىكذلكفبفنعقينافبفنفإن21
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خيثالأتمتينرؤوضناعلىوأوقغ22بتدني!يطذتنااللةوطاتتالمقذس

ضقرةوأصتخنا،ميراتناوذمازالأرضيوتجلاغإخؤيناضقتلغبيدأتصير

الزلثإنبل،الحطؤةإلىتؤوللنغبوبثتنافإن023ئمتيكيناأماتموعارأ

نأإخؤتناإلىلئظهز،إخؤتييا،والآن24.قوانإلىئحوئهاإلقنا

عقيكم.ضعتمذةىوالمذتغوالمقلإكتالمقذشالمكا!وآنيناتنوطة!ئفوشهم

آمتخنكمايمتجئاالذيإلقناالزلتففتثكر،كفهذلكعداوما!2

ماوكلإسحقآمتخنوكيمإثراهيمإلىضتغهماكلأذكروا026آباغنا

جرافتتزعىكانح!ن،سويىيةفيالتفزينتينمافييتغقولتتجرى

لنكذلك،فلوتهميتسيزيالتارآمتختهمأئهفكما27.أفهأخيلابان

تهم")8(.إثذارأجمنهتقتيربونالذينيؤدلبالزببل،يئاتنتقتم

أخدينوما،طئصبطببهتكقمتففتهما"كل:غزثاتهافقال28

ضنذلل،ققطالتويمهذافيت!قزلمجكضتلثلأن!2،كلاتلثئحاليض!

لكق03.قلملثتتضؤزهماولمحسنذكاغفيكقهالثحصثغزفطأئاجملثأؤلي

إئزايموعلىيهؤغذناتماالغتيعلىوأرغقناشديدأغطثأغطثنال!تمصت

تقئة،آمزأةدفإئلثلأجينا،فضيموالآن!3.تنفقحهلنبقشبمأثفميشا

."اقيمتعذغزائمناتخوزفلا،آبازنايملأضطرأالزتفئرييمل

تنيفيكزهتيئغغضلأسأصتغ،لي"إسقعوا:يهوديتلهمفقاتت32

وأناالبابعلىتقفونأنتم،الفيقةهذهفي33.حيلإلئجيلينتسينا

إلىالمذينة-بتشلييمفيهاؤغدصمالتيالأتايموقبل،ؤصيقتيمعأخزبخ

الدوائية.الالممماعلمن)8(
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تقزفي،عنأنئمتفخصوالا34.تديعنإضراثيلالزثتفتقذ،أغدائنا

لمحزثاتهافقاذ35فاجمقته".أناماتيتمأنقبلشيئأكمأقوللنلاعيني

ينالانتقايمفيتتقذلمخبالإلةوالزث،بشلام"إذقي:والتيخان

ترايهنرهم.إلىوآنقحزفواالغلئةغاذرواثتم036أعدائنا"

يتد-علوةصلا.2

وخقضترأيمهاعلىزمادأوأئقتؤجههاعلىتهوديطوشقطت91

ذلكتخويى-تقدمةصساعةالشاعة"وكانت،ترتديهكاتتالذيايشغ

إلىغطمأضراخأتهوديطوضزخت.أوزلخمفيالتيماتيتبالمساء-في

وقاتت:الرب

تيفأتدهإلىشفتمتنيا،أبيشمضعونإلة،الزث2"أئها

يعايىهاغذراغإزازخقواغزباغينيتنتقتم

لهوايخها.بطمهاودلسوالجزلهافخذهاوعزوا

قغلوا.وليهثهم.كذلكيكونلا:فلتلأتك

القثلإلىزؤساءهمأسقمتيذلك3

.الذمحتىخدغيجداجمهىاالمفضوخوتضخغهغ

غبيدهممعوالمقتدرينالمقتدرينجايخبإلىالغبيذوضزبت

اتجلاءإلىوتناتهمال!تئيإلىيساخهم"وأسقمت

إليكالمحبوبينالتنينأقيسايمإلىأشلايهموتجميغ

يك.وآستفاثواذجمهمتجاسةصوتقتواغيزتكغازواالذين

الأزتلةأناآستجئنيإلهييا،الففتم
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والمئتقتلوالحاصرالماضيأخداتضتعتفأنت5

كانقذرتهوماوالمئفتقتلصزالحاوقذرت

."هاخندا":فقالكانأزدتهوما6

بصير.خكموخكضكضقثأةتجميغهافئقلثفإن

وفزسايهمبأفرايهموآفتخروابخيتمهمتباقواقدالألئموليث!تإنها7

ئسثماتهميدرابوتكتروا

والمفلاعوالقوكبوالرئحالئزكبعلىوتؤكلوا

الحروبالمحطمالزثآنتأثكتعقمواوله

آسفكهوالزث8

بغضبكفؤتهموخطئميفدزتكغنقهمإسخقأنت

المقذسقكاتكيذنسواأنأرادوالأثهم

اتجيدآسمكصراحةخيقة!وئتبسوا

تذتجك.قرنبالحديدبرتهدموا

رؤويمهمعلىغضتكوأننرذيهبيريائهيمإلىأنطز9

أرتقئها.التيالفؤةصرمقةصالأألاتديوآمتغ

الزئيسجايبإلىالغبذغتيرالخابيثتقتتيإضيردط01

خايريهجايطإلىوالزئين

آثزأة.يتل!تغجزقهموآسخق

بالأقيرياءقدزئكولااكثزةياقؤئكتيشتلأتها11

الضغاروضغيطالؤضعاءإلةإئكبل

اليائسين.هـئخئمنالمفقل!توحاميالضغفاءوتصيز
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إضرائيلميرابوإلةأبيإلةيا،تغم،أتغم2

كلهاخليقتكوضيكالجياهوخالقوالملأرضالشضواتزث

يضلاتيإستجث

وئؤيتمتجزخأنعالخابيكلاميأوقث

المقذسوتييكغهدكعلىالقاييةالمؤامراتذئرواالذينأولئك

.أبناؤكتميكهآ!ذياوالتيتويضة-ضفيون

الإلهأنتأئكتعيرتأنغيرةوكلأئةلكلاوقط4

فؤةوكلقدزة.كلإله

.يمواك"حابمينإشرائيللتشلليمنوأن

أيفاناعد-علوديت3.

تسليمعليهوعرصص،أليفانامقاللةوطلبتالاماميةالمراكزالىيهرديتذهبت

المدية.

هذاينوآنتقتإشرائيلإل!إلىضرايخهامنكفتتأوكان511

التيتإلىوتزتتوصيقتهاوذغتشجوبهامنقاتتأتها2كفهاتحلايم

الذيالمشغعنهاوألقت03والأغيادالشببأثاتمفيهتقضيكاتتالذي

ئشتعيطيبوآذقتتوآستخضتإزمايهاتياصتوختغتترتديهكاتت

قزجهاتياستوتبتجمصابةغليهوتجغتتزأضهاشعزوضزختبالزيت

ييرجقيهاجذاغوأخذت4،زوجهاتتشىأتايمفييهاتتزئنكاتتاقي

جذاوتخضقتزيتيهاوكلوالحققوالحواضتموالأساليزالقلائذو!مت

!يرفيققصيقتهاوآعطت05إتيهاينطرونالذينالرجاليغيرلبلإغراء-
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اليابسةوالقوايهيماالمثمعيرذقيتيقطائرينخزجأوقلأت،زيتوإئريق

إلىوخزتجتا6ؤصيفتهاإلىوشفقتهزابهاكلوضزت،والأريخقة-الطاهزة

وكزمي.-كزبيالمدينةوشيخيغزتاعقيهفوتجذتا،قفوىتدينة-تيتبابب

جذاجذاأعجبوا،تغئروقدوتوتهاتتذذوقدؤجقهاوزأوازأوهافقضا7

لها:وقالوايخمايها

ضساجمبينتخققيوأنخظؤةتناليأنآطثيقبطآبائنا"إلة

.أوزتليم"شأدبوزفعإشرائيلتنيلإفتخالي

المذينةبالبلييفتغأن"ئروا:تهموقاتتلتيمايهوديتفشخذت

قاتت،كماتهاتفتحواأنال!تمثانفأتروا.لي"فلتموهبمايلميايمفأخزبخ

تننرلالمذينة-يىجالإتيهاوتطز.ؤصيقيهامعيهوديتطوخزتجت.افقغلوا.

تضيرهم.عنتوازتختئ،الؤهذةوتختازالجتلمن

ئين،الأشوليطلائغفتقتتها،الؤهذةفيتؤاتسيرالبوكاتتا

أينلىإلى؟جئبأينوين؟أنتجقةأئة-"جمن:قائلينأفأضشكوها2

إلأثهمؤجههم،منقزبثوقديليبرايخ!ينبثت"إني:قاتت؟تذقبين

أليفاناأمايمإلىذاهبةدفإتيأناأثا13.غنيمةإتيكمئسيمواانأوشكوا

الذيالطريتيعلىأماقهوأذلهخقيكيماتلأخيزهتجيثمكمفؤابزئييى

ولايىجايهجمنأخدأتفمذفلا،كلهاالثاجية-الجتيئةءعلىيلآستيلاءتسلكه

لهمتداوقد-ؤجقهاوتأتلواكلاتهاالرجالشيئوتآ014ختة"تفسأ

الئزوليفيبالإشراعيرتفشلبخفصت"لقد:تهاقالوا15-اتجضالرائغ

ئشفموفيأنإلىيثاأنال!وسئرا!فلثخيقتهإلىفتعاتيوالآن.شيدناإلى

أعيديبل،قلئلثيضطيرلثفلا،يخضزتهؤقفطا!اذا.تذيهتين
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إتيهاآنضضوازخليائةصتييهمينأفآختاروا07إليلث"فئحينكلاتك

أليفانا.خيمةصإلىيهماوذهبواؤصيقيهاوإلى

فيحضويىهاخترإذاغةءأترعلىكلهالمغسكرفيتخمالراوخذت8

أليفاناخيمة-واققة!خايىبخوهي،يهاوئحيطونيأتونوكانوا،الجتمتجميع

يتنيوئعخبونيخمايهائعخبونوكانوا91يأميرها.ئخيروهأنإلى

الئححتهذاتحتقر"قن:يقرييهواجدكلفتقول،أجيهاينإشرائيل

ينفم،زلمجلأفيعلىالإئقاغتحشمنلاالنساء؟هذهيختلفيهالذي

.كفها"الأرضقتخذعواأنالباقينفبإمكاني

إلىتهوديتوأدخلواضتاطهوتجميغأليفاناجمنذالتائمونوخزبخ02

أرخوالبيننامويئةتختتمرييرهعلىيستريغأليفاناوكان21.الخيمة

إلىنخخشبخ،سأميرهافأختروه022كريمةجحازة!ئزضغهاوزئزدوذقب

وأماتمأماتهتهوديثؤضقتفتضا023يخضةضثايملتتقذئهالخبمةتدخل

تهوشخذتأماتهفآرتمتؤجهها.يخضاليتجميعأأعجبوا،ضتاطه

خذائه.فأنقضها

لأئي،قلبلبتضطيرلثولا،آمزأةيا،"تشخحي:أليفاناتهاافقال11

كقها.الأرفيتيلث،يتبوكذتضريعقلأنآختازإثسالبإلىقطأيئئلم

زقعثتا،بييستهنلمفقو،الئاجية-اتجتيتةفيالمفيئمشحبلثوأئا

يآذاليقوليوالآن3.بتفيمهذلكقغلائذيهووليهئه.عقيهمزئحي

هذهففي،تشخعي.يلخلاصأتيتفققد،إتي!اوأتيطجمندهينقزبت

إلمجثئحينونبل،أحدئضزفيفقن04تحدفيقاوكذلك،الليقة-شحتين

.المقك"تبوكذتضزشيهديغبيل!ثأن
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فيخابتئكوئتتكتئم،أقيككلاتم"تقئل:يهوديتتهفقاتت5

كلاتمقئلتعتوإفي06التيلةهذهفييالكدلبشيديأخبزولا،خضزيك

يتخيئ7.تساعيهفيشيديئخمقولاشغذغتقهاللةئيئم،خابميك

أرشتكالذيففو،فدزئهوثتخيئ،كفهاالأرضيىتيذتبوكذتضر،

بلتدذ،عنتهتعضلونؤحذهمالئاكىلينلأئهتض!،كلقي3يتؤ

تيته.ولك!يتبوكذتضزيكتخياالثتماءوطيوزوالفدانالترؤحوش

كثهاالأرضيىفيوئختز،تفيكوبجتليجكقيكشمغنافتقد8

قيادةفيوغجيبالجثمفيوضقتلإراتممقكةءكلهافيصايحؤحذكبأثك

كيماته،شحغناقدتجيحيكفيأخيوزيهفاةالذيلث!وايخصاإ.الحزب

تذيك.بهتكئتممابكلفأختزهم،عقيهأبقواقدقفوىتيتليجاذلأن

فلا.حقلأثه،تليكفيآحقطهبل،يخطاقيئهيئلا،الئدأ!لهافيا01

إلههم.إلىتخطأوالمإن،عتيهمشيفثتفوىولاتسفنائعاقث

وقدعقيهمتنقفقفالموت،فاييملأأوضثبوذأضثديتكونفيئلأ،والآن11

كتماالثيماغضتبهائثيرون"التيالحطيئةيلك،الخطئةعقيهيمآستوتت

فغد،شخقدماءكلوأنأعؤزهمقدالطحاتمأنربما012مخاتفةآرتكبوا

تهافمماكلآسيغماذوقزروابفطعايهمينهاأثفيهمتغويفيعلىغزموا

والزيتالحمروغمثبورالجنطة-تواكير"اوأتا3.أكل!عنشرائجهفياللة

ؤجيماأماتمأوزشليتيفييلكقتة-القائمينكزسوهالأثهمعقيهاحاقظواالتي

تلفشهماأنالثعبينلأخدتجللاأتهمع،بتناؤيهاحكموافقد،إلهنا

يثلقغلواقدأيضأفناكالشكانلأن-أوزشليمإلى!وأرشلوا04يتذيه

،أويكون05الحتميوختجيسيقتلينالإغفاخإتيهيمتنقلونأناسأ-ذلك
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إليكئسقمونالتويمذلكفيأئهم،بهوغملواالإغفاغهذاتقغهمماإذا

يقلايههم.

ؤجههم،يرقزبت،ذلكيكلغيمتتأ،أقتكأنااوكذلك6

شمغتإذا،كقهاالأرضنتهاتدق!أغمالأتغكإلأعضااللةوأرشقني

جمنذك،شألمحيئموالآن.الشماءإلةنهازليلتخذئمتمتة!أتتكفإن017بها

ليفتقول،الفهإلىوأضليالواديإلىتيلأأمئكوستخزبخ،شيدييا

وما،كلهيخيمت!كفتخزبخ،وأخبزكفأجيغ18،خطاياهمترتيهبونمتى

تضلأنإلى،التهويرئةؤضطفيوأقوذك1!.أماتكتف!ينهمأخدين

راجميئلاكجرافيفتسوفهم،ؤشطهافيغرشكوأجغل،أوزشليمأماتم

سايتييخشبذلككلليقيل.ييسانيكفثأماتكتنيغولاتها،

يه".لأخيزكوأرضلتليوأعينجمفمي

وأعجبوا،ضتاطهتجميعوتدىأليفاناتدىالكلائمهذاوخئن.

أفصاهاإلىالأرضيأفصى-ينالمرأةيهذهتثيل12"لا:وقالوابجكقتها

فياللة"أحشن:أليفاناتهاوقاذ022"الطلغة-وجكقة-الكلامخشنفي

الذينديالقلاذويكونأيدينافيالفدزة"يتكون،الشعبأماتمإرساللث

كلاجملث.فيقة!حافيطلغتلثفيخئاغفأنطوالآن023بشئديآستهانوا

تيتفيفئقيمينأنتوأفا،إلهيإلفلثيكون،فلتبماغملبفإن

.كئها"الأرضيأئحاءصفيضئئهورةوتكونينالمقكتبوكذتضز

أيفاناممل4.

إلىوعادترأسهيهوديتتطحتبالئكر،أليفانافيهاتائرطدبةأعقا!فى

ا!ضر-فى.
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يأنوأوصى،المضةآيتئهؤصحغتخيثإلىبإدخايهاأتز!ئئم21

آكل"لا:يهوديتفقاتت2.خميرهجمنوتشزقيمأكولاتهمنئطغتم

قال3.يه"أتيثماتكفينيبل،غثزةشبثذلكفييكونيئلأينها،

لين؟يئقدقهذلكيمثلنأتيلثأينين،تعلثالذيقزغ"إذا:أليفاناتها

تفئك،"تحيا:يهوديتته"قاتتتسيلث((.ينأخذجمنذنافتين

.أراذه"مابتديالزثتصتغختىمحيماتستنمذلاأمتكإن،ضئدي

تقضتئئم.الفيليصفبخئىفناقت،الخيمةإلىأليفاناضثاطوقاذها5

ئؤذنبأنشثدي"إجأئز:نقولأليفاناإلىوأرشقت6،القخرقجيعجمنذ

الثضايبغذيمخزاشهأليفانافأوصى07يلفملاة"الخروحفيأتيهإلى

تيتواديإلىتيلأتخزفيوكاتت.أئامتلاتةصالمغسكرفيوتمتت.تها

تتضزتمكاتتضعودهاوتعذ08الماءغ!ننفيالمغسكرفيوتغتيلقفوى

عاذتواذا09شعبهابتنييلتهوضيىطريقهائرشذأنإشرائيلإلهالزبإلى

الم!اء.جمنذطعائهاتهائقذتمأنإلى،الخيمةفيئقيغكاتت،طاهرة

ولم،ؤحذهميضئاطهمأذبةأقاتمأليفاناأنالزايعالتويمفيوكان.

تجميععلىالقائيمخضسهيبوغا"وقال.مؤطفيهينأحدأإتيهاتذع

والأكلإتيناياتجيء-جمنذكالتيالجبرايتةصصالمرأةوأفيع"إذضط:أغمايه

نأذونالمرأةهذهيثلشبيلئخييصأنجمنذناعاز2نهافإ02مغناوالثئرصب

أليفاناؤجيماينبوغافخزقي039بنا"شجزتتستيفهايم!إن.ئعاشزها

شيديإلىاتجيء-في4الحشناالحابمة"هذهتتزذذ"لا:فقالإتيهاوذخل

كآبتة-ينالتويمهذافيفئصيغيقزحخمرأضغاوتثثزصتؤجههأماتميئكزتم

تهقاتت14تبوكذتضر".تيتفيئقمنالفواتيأثموزتنيتنات
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أصتغهغيتيهفيخشنماكل؟شئديأخايفتحثىأنا"وتن:يهوديت

."توتيأئايمصليفزحأذلكويكون،فسيرعة

وذخقت،النسائئةزيتيهاوبجميعتجلايحيهاوتزثتتقاتتئئم15

عقيهاخضقتالتيالحززأليفاناتخاةالأرضيعلىتهاوقزشتؤصيقئها

ذختتأئثم6.ضثيهئة!عقيهاوهيالأكلفيالتوييقيشيعمايهابوغاين

وآشتذتتفشهوآضطترتتأليفاناقلطبهافثئيص،وآكأتيهوديث

أفقاذ07رآهايويمينلإغوائهاصالفرصةيتزقثوكان.يضاتجغتهاشهؤئه

"أثزلث،:تهوديتفقاتت018"القزحفيكيناوشالي"إشزبي:أليفاناتها

تجميعفيينهاأكثزالتويمهذا!فيالحياةجمنديكزتتفقد،شئدييا

وشيرتتفأكقت،ؤصيقئهاقثأتهقدكاتتما!اوتناؤتت.خياتي"أئايم

تماأكثز،جذاكثيرأشيئأالحمرينوشيرصتبهاأليفانافقيرخ..يخفزيه

تويده.فنذواجدتويمفيجمنهاثيرلت

بوغاوأغقق.الإنضراففيضثاطهأسزغالمتاء،كاناوتمآ13

إلىفذقبواشيدهؤجيماينالحاضرينوضزفت،الخايىجينالخيقةص

الثتزب.فيالإفراطينضثقلينتجميعأكانوالأثهم،مضاججهم

سريرهعلىلستفقيأأليفاناوكان،الخيمةفيؤحذهاتهوديتوتيركت2

نأو!يقتهاأقزتقدتهوديثفكانت3.الحمرفيسايحأكانلاترله

إئهاقائلة،تومكلتفغلكما،خروتجهاوئراقتالخذعخايىبختقص

.الكلامهذاأيضأيبوغاقاتتقدوكاتت،يلضلاةستخزبخ

ضغييرهمينالمحذعفيأخديتزكولم،ؤجههينتجميعأإنضزفوا

تف!يها:فيوقاتتشريرهجمنذتهودسأفؤققت.كببيرهمإلى
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فؤةكلإلةيا،زت"يا

أوزشليمشأدطيزفعتذئأكماليإلىالشاعة،هدهفيأنطز

عقيهغزمثماوتخقيتيبميراثكالجناتةصرساعةحاتتفقد5

.عقينا"قامواالذينالأعداء-لشحتي

جمنهاوتزغتأليفالازأعيىجمنذالتيالئريرضمةصعاليينفذتت6

يا،"قوني:وقاتترأضهيثعروأخذتالتثريرينوآقتزتت،!قيه

فؤتهايكلغئقهقزتيرضزتتثتم08"التومهذافي،إشرائيلإلةيا،زث

عننالئامويتةصوتزضتالشريرعننلمجثته!وذحزتجترأضهفقطقت

افؤضغته.،أليفانارأينوصيقتهاوناؤتتلهتيهةتعذوخزخت.الأعمدة

المغسكروآجتازتا،يلضلاةعاذيهماعلىيهفتاهماوخزتجتا.خعتتهافي

أثوايها.إلىوؤضقتاقفوىتيتتجتلوضجذتاالؤهذةفيودازتا

اللةفإن،الباب"إفتحوا:الأئوابخزاكتئعدعنتهوديطافناذت1

."التومقغلكماالأغداء،علىوقدزتهإشرائيلفىقؤتهل!غيئشعناإلقنا

إلىالئزوليفيأسزعواأثهم،ضوتهاالمذينة-4ليجاشمغتأ،افكان2

إلىضغييرهممنتجميعأوباذروا013المذينةشيوخودغواتديتتهمآبوالب

الأئوالتوقتحوا.لتوفعغيزأمرأتهمتيدوكانتجيئهالأن،كبييرهم

تهمافقاتت4خوتها.وآجتضحوايلإضاءةنارأوأضزمواوآستقتلوهما

زحفئحوذلمفإثهاللةشبحوا،شححوهاللة"شبحرا:ضوتهايأعلى

أئثم5.اطيقة"اهذهفيبتديأعداغناشخقبل،إشرائيلتيطعن

أليفانارأ!نهو"هذا:تهموقاتتإئاهوأزثهمالجتتةينالزأكتأخزتجط

تخظئضطجعأكانالتامويمتة"التيهيوهذه،أشورتجيثيىفؤابرئاين
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فيخمطيالذيالزثوخن16.آمزأةبتدالزتضزبئ.ئكيرهفي

ولم،يقلايههالزجلذلكأغوىقدؤخهيلأن،ستكتهالذيالطريتي

كئهالتئدبعلىفآستولى017"وعارييتجاشتيمعيخطيئةقىتيهث

يا،أنت))بمازك:واجديضوتوقالوالثيمافشخدواوتجتواشديدذضث!

غزثا:تهاوقاذ089شعيك"أغداغالتويمهذافيأفنيتفإثك،إلقنا

الغييئالإله،بتئةيا،"بازكلث

.الأرضعلىالئساء-الفواتيتجميعقوق

والأرضالشضواتختقالذيايإلةالزثوتبازك

أغدائنا.قائدرأسيضرلبقدافيوالذي

يلأتد.الثيماقؤةصتذكرونالذينالناسيىفلولتئفالينلنزجاغفيءن!

بإحساناتهئفتقديوأنيلأتدشآنلثئرقغأنالفةعسى02

تذلةءتسيناأجلينتفميملثعلىئشمقيلملأتلث

.إلهنا"أماتمالمئحتقييميييرفيقلاكناتدازكتبل

."آمين."آمين:كفهالثئصثفأجالت

اليهودانتمار5.

تئتت.،تائدهبموتعلملمأ،أضورجيث!لكن،المعركةبدأت،التالياليومفي

الزأيقهذاخذوا.إخؤتييا،لي"إسقعوا:تهوديتتهموقاتت411

علىالشص!نوطقغطالقجرتزغومتى02أشوايىكمضرقةءعلىوغلقوه

خايىحإلىشلييمزخلكلوثتخرفيييلاحهواجدكلففتأخذ،الأرض

تنيتركزتحؤالئهلإلىلوننافيكاتكمقائدأعقيهموأقيموا.المذينة
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إلىويذقبونفغذايهمأولئكفيأخذ03تننرلوالاولكن،الأماقيأث!وز

فلاأليفاناصخيمةإلىفئسيرعون،أشورتجيشيىفؤاذويوقظونئغسكيرهم

أنئمأثا4.ؤجهكممنوتهزبونالخوثعقيهيمفيستولي،يجدوته

طز!هم.فيوآصزعوهمفطاليدوهيم،كلهاإشرائيلأراضيشكالبوتجميغ

الذيوتحيرتقرىالأممونئأخيوزإتيئآذعوا،ذلكت!واأنوقبل5

أخيوزفذعوا06الم!ت((إلىئرشلكماإتيناوأرشقهإشرائيليتيتآستهان

الثثغب،تجماغةصفيزلمجلتدفيأليفانارأينورأىفأتى.غزثاتيتمن

قذقيجمنذآرتمىأنقضوهوتأ7.روخهوخازتؤجههعلىفشقط

:وقالأماضهاوشخذيهوديت

كلهاتهوذايختيمفيأش!"ئباركة

الأتمتجميعوفي

.آرتغذتآسملثضمغطفإذا

تهوديثفأختزته.الأئام"فدهفيقغلبمابكلفأخبرينيوالآن8

تخذيهاح!إلىخروجهاتويمينقغقتمايكلكفهالصثحببؤشطفي

وتلآغغطمبضوبالشصثقتصكلاجمها،ينآنتقتوتأ9.إتيهم

فآتنإشرائيلإلةقغلماكلأخيوزورأى01.الإبتهاجبقموتقديتته

.التومهذاإلىإشرائيلتيطإلىفضئمفلقتهلحتموختنراليمخأإيمانأبالئيما

كلوأخذالأشوار،علىأليفانارأشعفقواالقخر،طلوعأوجمنذا

تنوزآهمافتضا2.الجتلئنخذرابالىزقرأوخزجواييملاخهزجل

ألويخهموئؤابهمفؤابإلىهؤلاءصفجاخ،ضمثاطهمإلىزشلأأرشلوا،أشور

تجميععلىيلقييموقالوا-أليفاناخيمةإلىافذقبوا3.زؤسائهموتجميع
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لمجازتيناإتيناالنزوليعلىآجتزأواالغبيذفين،شيذنا"أيقط:أئويىه

لأئه،الخيقةيشازوقزتجبوغاافذخل04آيخيرهم"إلىئفتواأنوئراذهم

الممتازأزاخ،أخدأتسضغلماوتأ05تهوديتمعنائئمأئهتطنكان

عنه،تفصولأورأشهالغتتة-قيتأعلىتطروحأفؤتجذه،المضخعوذخل

ئئم017ثيابئوتزقشديدوضرافيوأنيرونحيبغطيميضوبافضزخ6

الثثعصبإلىفأصزغ.تجذهافلمتهوديتفيهائقيئمالتيصالخيمةذخل

ألقتاليبراييينينواجدة!وآمزأة،غدرأالغبيذغذز18"لقد:وضزخ

ورأشهالأرضيىعلىقطروخأليفاناففؤذا.المتكتبوكذتضزتيتفيالعاز

قزقوا،كئهالكلاتمهذاأشوزتجيثيفؤاذشيئافقفا9.عقيه"لين

جممياخهموآشتذشديدأآضطرابأئفوشهئموآضطزتت،فضصاتهم

المفسكر.ؤشطفيكئيرأوضراخهم

وؤقغت2تجرىئماذهشوا،ايختمفيكانواالذبنضيئاوتأ15

يأجضيهمتقزقوابل،قريبهأماتمزخلتبقولم،والخوف4الزعذةعقيهيم

الثاجيةفيوالمغسيهرون03والئاجية-الجتيئةالشهلطزقيتجميعفيوقزبوا

تجميغعقيهمتعزقحينئذ.أيضأهمبينهاليولواقفوىتيتخولالجتيتةص

إشرائيل.بنيينالمحايىبين

علوديتعلىناء6.

كلها.المدينةتهانييهودبتق!لت

فيالايهنينإشرائيلتنيوشيوخئواكيمالكقتةصغظيئموقدتم8

تهوديتولتزواالحيراتينإضرائيلإلىالزبضتغماييثاهدواأوزشليم
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واحديضوبتجميعهمبازكوهاإتيها،ذخلواوتمآ9عقيها.وئشقموا

تها:وقالوا

الغطم!إشرا!يلآعتزازأفش!!أوزشليمضجذ"أنط

الغظيم!تسيناقخرأنب

إشرائيلإلىأحشنت،يتدفيذلككلاضتحت.

ضنع!.عمااللهفرضى

."آمين":كفهالنمصبوقالإ"هورة11أتذالقديرالزثبازكلب

يتليودءنشيد.7

وتجقز،إئرائيلكلفيهذاالئكرتثميذتهوديثوانشذت

تهوديت:فقاتت.الئشيديهذاكقهالثثصث

الضنوجعلىللزلثزنموا،يالذفوفلإلهي!"أنميمدوا61

بآسصهوآدعواأشيدوا،والتثيدالمرموزتهإنظموا

الحروبتمخقإلهدالزدثلأن

ال!ثغبؤشطفىلغسكراتهتجغللأته

ئضطهلإقي.تل!ينبأنقذني

تجي!ئمه.ييرئواتأتى،الثئمالتةالجباليجمنأشوزآتى

.الئلالغطتوخيوئهميةالأوبشذتكثزئهم

مئيانيبالتتيفبوتقئلبلاديشتحزنإثهقال4

زضحائيالأرفيإلىوتطز

أثكاري.وتئبيأطفاليينغنيمةويجغل
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.آمزأةيتدزذهمالقديزالزث5

الئئانيأيديتسقطلمتطقهمفإن

عقيهقخموا4جتايزة!طواولاطيطانتنوبهتئطشولم

أعخزته.ؤجههايخماليآبتة"تراريتهوديطبل

إشرائيلفىالمحزونينلإئهاضيإزمايهاتوقيتزغتفقد

بالطيبؤجقهاوذقتت

لعتته.كتانيينخقةوتيشتيجصابةشعزهاوغقتت

تفشهأشزوتجمالهاتضزهخطفتجذاؤها

غئقه.قطغوالخنخز

شجاغيها.ينالميديونوآضطزلتخرأتهاينالفزسنإرتغذ.

فآرتغدواضغفائيوصاخقخافوائتواضيئضزخحيتئذ

بينهاليفؤلواضوتهيموزقعوا

تجزحوهمالغذوإلىفازينوكأولابطغنوهمنشثابتنو

ضعزكة.يزئي.فيفققكوا

وئمخدأنتغظيثم،زبي.تجديدأتثحيدألإلهياصأزثم3

أخد.عتيكتفوىولاالفؤةفيغجيب

فكاتت.فلطأنطلأثكيأسيرهاخليقئكفلتعئذإثاذا4

ضوتك.ئقاليئمقنولي!نفكوتتزوخكأرشلت

بالمياهوتختيطأضيهاينتهتزالجباذ5

ؤجهكأماتمتذولثكالثمعوالضخوز

راضيأ.عنفمتكرنتثقوتكوالذين
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ذيهتةرائحةتكونأنينأقلذبيحةكلالأن6

شحزقة.لكتكونأنينأحقزذفنوكل

شيء.كلفيكبيرالزلثتثقيالذيوليهن

تشلي!علىتقوئمالتييلأتيمالؤيل17

الذينونةتويمفيجمنفمينتمئمالقديزفالزث

.الأتد"أ،أفتئكونلحوجمهمفيوالذوذالئازتجغل

482

ووفاتهايهوديتشبخوخة8.

تهوديثوآنضزقت،ميراتهإلىواحدكلزتجغ،الأتاميلكوبعد21

التتنفيزتيهافيشهيرةوصازت.يليههافيوأقاتتقفوىتيتإلى

تجميغالوجاليينزلمجلتعيرفهاوتم،الرجالينكثيز22.إشتهاهاكله

تزداذوكاتت023شعيهإلىوآنض!ايهتتشىؤفاة-زوجهائنذخياتهاأئايم

مائةفتقغتزوجهاتيتفيوضاخت،النفيطغتتكفماغطمة

فيفذقنرها،قئوىتيتفيوئؤفتتوصيقتهاوأعتقت.ينينوخصن

ؤفاتهاوقبل.شبغة!أثامإشرائيلتيطعقيهاوناقي024تئتىزوجهاضغازة-

ولم025أصزتهاوأقاليلبضتئىزوجهاأقاليب!تجميععلىأثواتهاؤزغت

يشينتوتهاتعذولايهرديتأئايمفيإشرائيلتنيئرجمأقنفناكتلذ

.كثيرة



شنئأشخقيز

للصلكوكان.دارسبلاددياليهودضذاشفاضةمحاولةالكافرووي

.المزامرةفأجطت،يهوديأصلمنامرأةأحث!وريق

بالصرر.يخةخئةروايةأئفذلكومع،واسمأتصزفألالاريختصزهـالكاتب

الاحتفالأصل،الاقلعلىتصقر،وهي،الانتقامبفكرةضبحةالكتابخاممة

فوريم.عيدأوالانصبةبحيد

علىالقضاءعلىدائمأقادراللهان،يهوديت!رفىرأيناكما،هانرى

أعدانه.

أسيرالملكة10

مردكايخكم.ا

الحفمدرأى،أحثورشالملكبلاطفييمم!وكاداستير،عئممردكايكان

ابالي:

ا!ؤليالتويمفيالغطمأخضوردقئللثالثايية-ينالشنيمافيادوكانا

خفمأ.رأىتئيامينيمبطينقيثنبننيضحيبنتزدكاقيأننيسانين

فيتحضلغطمأزلمجلأوكان،شوشنقدينيمافيئقيمأتهوبتافىوكان

تبوكدتضر،خلاهمالذينالجلاءصأهلخمقة-ين1:وكان0الميكتلاط

تهوذا.تيلثتكئيا،معأوزشليمين،بايلضيلث
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وزلافيلورعود2وضموضاأضواتهناككانت:حففهصوهذا1

يهلافضالهتق!تيرتتقذمالتغظيق!ننيينهيتير!صوإذا.الأرضفيوآضطرالب

أث!كلآستغذتطرايخهمااصوجمنذ،عطمأضراخأفأطتقا،يلقتال

وطلايمذيجويىتوتمالتومذلكأدوكان.الأئرارشعب-لمحاربة،يلخرب

شحث\.دفآضطزتالأرضعلىغطبموآضطرابوطليموشذة.وضيتي

الله.إلىخراوقىيلقلافيوآستغذوا،!رويىهماينخوفأكفهالأثرايى

.غزيرةويياةغظيمتهرخزبخ،ضغيريئبوعكمن،هذاضرايخهماروين

.الؤتجهاءوآفتزسواالمئواصعونفآرتقغ،الثئضسمعنوزاروأشزق

نأاللةقضىوياالحلتمذلكرأىأنتحذ،ترذكايآستيقطوتأا

القيل.إلىالطرفيبخميعمغناهتفقمأنوحاوذقليهفىحفطه،يعمقه

المقلثخضثي،وتازشيختانمعالتلاطفيقردكافيوآستراخأ

تففافيمافتقضى،المكايديكيدال!يأئهقااصفضيئ.التلاطوحاجتي

الميك،أخثوزصنإلىأيديهمايتسطاليذةصئيذالبأئهضافقيتم،بمغيه

فأتز،فأقزاالحضئيرالمقراصفآستجؤقي.ذلكعلىاهتذفأطقغ

ترذكافيوكتت،يلذكرىالأخداتتلكالمقذطوكتت1.يصيهظ

التلاطفيتحضلأنقزذكاقيالميلثاطوأتز.تفميهاالأخداثفيأيضأ

كرامةالأجاجيقمداتابننيهامانعسوكاتت01نغقهيآقداياتهوؤقت

يشتبشعبهوإلىترذكاقيإلىئسيغأنفأراذ،المتكاسدىعظيمة!

المقك.خضثي

حظوتهاتفقدؤلتيالملكة20

الملك.أوامرمنأمرأغقتبحدما،حظوتهاؤتتيالمل!سةلقدت
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إليالهثدينضتكالذيأخشورشنوهو،أخشوزشأثايمفياكان

تآ،أخشوزلقالميكآنكان2،إفليمأوجمئثرينوشبغةئةعلىالحثة

التتةفي3،شوشنقلغةصفيالذيشليههغركبعلىالأئامتلكفيتجتمن

تجيمثنوفؤادوحاشتتهزؤسائهلحميعخضزيهفيتأذبةأقاتم،الثايثة-يئيهه

اتجيدةتمقكيهيختىلئظهز4،الأقاليموزؤصاءصوالأضرافبوميديافايىسن

تومأ.وتضالينيئة:كثيرةألامأ4الماذتةوداتت،الزائغةغطضيهوتهاغ

فيالذيال!ئمحبلكلتأذتةالمقكأقاتم،الأئاميلكآنققحتوتآ5

ذلكوكان،أثامضبةصداتت،ضغييرهمإلىكبييرهمين،شوشنقلغة-

أرخوالننوجمنتيضاخلتشائزكاتتخيث6،المقكقصرخديقةداليفي

وأعمذة-رخايميخضةيخققاتوأرجوالبناجميمكئافييجبا!لغفقةتتفشجئي

وذزآبتفنوزخايمشضايئيينتلاطعلىو!ضة*ذقبينوأييزة!،أبتض

.أسؤدوزخابم

للقيلثالتيالمفلئيداليفييلنساء-قأذتةالمتكة"أيضأؤشتيوأقاقت

أضزيالحمر،الميلبعلططالتتمآ،الثتابعالتويموفي01.أخشوزش

ايخضيانوفم،وكركىتوزاتزوأتختاوبختاوخزبوتاوبزتاقهومان

بؤضيأتوابأن11،المتكأخشوزضنأماتمتخذمونكانواالذينالشبغة"

لأئها،تجماتهاوالزؤساغالشعولتيئيرقي،اسثبتاحالمتلئنأمايمإلىالميكةء

ئملالذيالمقلثبأمرتخيغالمقكة/أنؤشييافأتت02المثطرخشتةصكاتت

فيه.غقبئوآضطزتمجذاالمتكفغضت.يخضيانييسالبعلىإتيها

المتلثذألثكانهكذالأته-بالأوقاتفينيلخكماء-العاليالمقلث3!فقال

وشيتازكرشناإتيهالمقزبونأوكان04والثتزعبالشئة-العايىفينتجميعمع
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وميديافايىشرؤسا?شبغةص،وتموكانوتزشناومازينوتزشيمنليأذماتا

"ماذا:تهماقاذ5-الملكافيأؤلآوتجيسونالمقكؤجةتزوناتذينن

المقلثبهأقزتجاتحضللملاع!لهاالشثة-،يخشبيالمقكة-ؤشييئتفغل

المتلثبخضزة-تموكانافقال6؟"الجضيانيسالطعلىأخشوزكث

تجميعإلىبل،ققطالمقلثإلىئحيمئلمالمتكةصؤشتيئ"إن:والزؤساء

أخضورش،المتلثأقالييمتجميعفيالتيالتتعوب!تجميعالزؤساء-!الى

فيأزوا-!ثفئحتتقزالنساء،تجميعإلىستنتهيالمتكةصختزالأن7

إلىالمتكة-ؤشييشيإحضايىأضزأخضوزشالمتك!!تففنإذ،غيويهن

الثواتيوميديافايىممتشئداثئخذثالتويمهذاوين18.تأتفقم،أمامه

الإحتقارهاكفتكون،المقكرؤساء-جميغالمقكة-يخترشمعن

فيوثئذؤنتذنيينأثرفلئصذز،الميكجمنذخشنفإن!1.والئتخط

المقلثأمايمإلىؤشتيتدخللاأن:ينقضفلاوميديا،صنفاليستن

ضواجيها،ينينهاخيزهيلمنئفكهاالمقلثوئئعط،أخثوزش

فتؤدقي،غظيمةوهيكلهاتمتكتهفيئخريهالذيالمتلثأمزفيعزفت02

الضغيز.إلىالكبيرينلأزواجهنالئساء-الإكراتمتجميبئ

يخشبالمتلثوقغلؤالزؤساء،المتلثأعينفيالكلائمفشحن2

فإفليبمإفلييمإلى،الملكأقالييمتجميعإلىيزسائلفتذت022تموكانكلايم

تييهفيشيدأزخلكلتكونأن:بيسايهمفشصبشعبوإلى،ييهتاتيه

شعبه.ييسالبتتكفتموأن

ملكةأشيراختيار30

محا!غلملكةأحثورشاختارهاالتيوهي،يهرديأصلمنفتاةأصير

ؤشتي.
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تذكز،أخضوركأالمقلثغضبشكنجمنذما،الأخداثهذهوتعذ29

الذينالمتلثخذئموقاذ2عقيها.بهخيهتموماقغقتوماؤشتيئ

المقكوئيميم3،المنطرجسافيأئكايىقتيابعنللضيلث"يئبخت:يخدموته

إلىالمتطرالجسالبالأثكايىتجميغيتجضعوأ،تمقكتهأقالييمتجميعفيؤكلاغ

حايىسيى،المقكخضي،قيجاقيتدتخت،الئساءدايىإلى،شوشنقلغة-

المتك،غينتيفيتخضنالتيوالقتاة"4.الئخميلتمتوافيولئعطين،الئحاء

كذلك.وقغلا!يا"ظاغيتيفيالكلائمفخشن.ؤشتي"ضكانففتميذ

بننيائيزبنقربكافيآسئهتهوبئزخليضوشنقلغة-فيوكان5

أهلمع،أوزشليمينخليصقدكان6تئيامييىزلمجل،قيشبننشئعيئ

ضيك،تبوكدتضرتجلاهالذي،تهوذاضيلث،يكئيامعجلواالجلاء-الذين

بأتهاتكنلمإذ،غثهآبتةلمأشتيرهيالتيصيقذشةئزجميأوكان07بابل

وأئها،أبوهاماتفقضا.المنطرختتة"الئتكلتجميقةلموالقتاةلم،أثمولا

ته.آبتةترذكافيإئخذها

قلغةإلىكثيراثقتياثوخمغت،وخكمهالمقلثبأمرشيغفقضا

تدتخت،المتكتي!إلىيأشتيزأيخذ،قيجايتدتخت،شوشن

أماته،ةخ!إوناتتغيتيهالقتاة"في!فخشتب.النساءحايىليى،قيجاي

جمنالمختاراتالشبعالؤصيفاتتهاوتجغل!اعاتتهاتخميهاتمتوافيفغخل

الئساء.دايىفيتخلآحشيإليوؤصيفابهاهيوتققها،المقكتي!ب

ئخيزلابأذأوصاهاقرذكاقيلأن،وأضيهابشعيهاأشتيزئخبز.!ولم

يتستعيئ،الئساءيخناء-دايىأماتمتوبمكلتتقثثىترذكايمأاوكان01بذلك

تها.تحذثوماشلاتة-أشتيزعن
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تعذوذلك،أخضوزشالمقلثعلىيلذخوليذوزقتاةلك!اوكان

تيئمكاتتهكذالأئها،-الثساءلمئةيخشبعتيهاتمهرأغشزآثتيشضي

تخميلوغطويىيأطيادأشهرويئةسالمزيزيتأشهرسثةص:تخمييهنأتام

ئغطىطقتتوتفما،المتكالقتاة"علىتدخلكانت3!وهكذا.النساء

المسايمفيتذ!طأكاتت04المقكداليالنساء-إلىدايىجمنيهفتدخل،تها

خضيشغئجاز،يدتخت،الئايتةالنسا?دايىإلىالضباحفيوترجغ

زغتهجمنذإلأالمتلثعلىتدخلتعوذلاثتم،الشمرايىفيحايىكب،المتك

بآسمها.فئذعى،الميك

قدكانالذيتزدكاقيغم،أبيجائيلنجط،أشتيرذوزجاغافقضا5

قاتهماالأإشيئأتطفثلم،المقكعلىتدخلأن،تهآبتةاتخذها

قنكلغيتيئبهبئكاتتفإئها،النساءحايىكث،المقلثخضئ،قيجاي

الخصهرفي،ئليههداليفي،أخشوزيقالمتلثإلىيآشتيزافأيخذ06رآها

فأخث17.ضفيههالشتة-الثتابغة-ينفي،طيبيتشهزهوالذيالعاشر

ينأكتزكيتيهفيوزحضةخظؤةوناتتالنساءتجميععلىأشتيزالمقذ

ؤشتي.قكانضيكةوتجغقهارأضهاعلىالمفلثتابخفؤضغ،الأثكارتجميع

أشتير،وليقةص،وحاشمتيهزؤسائهلحميعغظيمةؤليمةالمتلثأقاتمئتم

المقك.كزيميخشبغطاياوأغطى،الأقاليمتجميععنوخففت

وهامانمردكاي2.

الملكشخصعلىئخاكمؤامرةمردكاياكف90

الملك.حميلعرفانلاحقوقتدىمردكايسيتحقالاكثاهـ،هذالفضل
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الميك)1(،يبالبجايسأترذطفيكانتيتما،الأتاميلذوفيئ

خزايينآثنالبوفما،المتكخضئي،وتازشيختانغيطإضطزتم

فغيتم22.أخضوزشالمتلثعلىأيدتهمائفقياأنوققدا،الأغتاب

.ترذكايبآسيمالمتكأشتيرفأختزتالمقكةأشتيزوأختزيالأثرقرذكاي

وذؤن،خشضةعلىيهلاهمافغئقا،كذللثفؤجذالأمرفيفخقق

المتك.خضزةفي،الأئاماأخبايىيفرفيذلك

لمردكايهامانبغض2.

الملك.إلىالمقز!الرجل،هامانأمامالانحاءيرفضفكادأبثامردكايكاد

علإ.يقضيأدوقصدمردكايعلىفغضب

قمداتابنهامانأحشوزشىالمقلثغطتم،الأخداثهذهوتعذ31

وكان02جمنذهاتذينالزؤساء-تجمبعقوقؤأجقشه:رفاه،الآجاجئي)2(

لأئه،يهامانوتسبدونتخثونالمقلثيباببالذين0المتلثخذيمتجميغ

فقاذ3تسبد.ولايخثويكنفقمقرذكايأقا.المقكأقزهكذا

؟".المقكأمزتتغذى"ياذا:المتكببابالذينالمقلثخذئميرذكاقي

يتزواهامانفأختروا،تهمتمميئولافتومأترمأذلكتهيقولونوكانوا

فقضا05تهوبقيباع!نهأختزهمقدكانلأئه،قويهعلىترذكافييهبتهل

وصغز6.غقمبأإئتلأ،تهتسبذولمتخثلمترذكاقيأنهامانرأى

ثعبأخيزقدكانلأثه،ؤحذهقرذكاقيعلىتذهئلقيئأنغيتيهفي

الملكي.لالديوادئلحقأكان)1(

مدلا.ماط!أحدىأحاخ)2(
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الذين،ترذكايشحبالتهو؟،تجميغئبيذأنهامانفققمذ،ترذكاي

تمقكة-أخشوزش.كلفي

اليهودبإبادةملكيأمر3.

فرعد.الهردلإبادةملكىأمرهيمردكايماعلىللقصاءالطريقةأ!لهامانولدا

مرافقته.علىيرحصلجدأمثمرةبمصادراتالملك

غضزةالايتةصالتتتةصفي،تيانشهزهواتذيالأؤليالثهروفي

فتويميتويم،هامانأماتم،فرغةأي،"فورأ")3(اغواأ،أخضوزشيلضيلب

هامانفقال8.آذارشهزهوالذيغشزالئانيالتتهرإلىفشفر،وشهر

تجميعفيالثئعودبتينقريذفنتترشصث"يوتجذ:أخضتوزشيلقيلث

شتنتحقظونولا،الشحوبصعشقئخايفثضتئهم،تمتكتكأقالييم

اطتك،جمنذخسن!فإن.وشأتهميتركهمأنالمقكيوايخقفلا،المقك

تتؤلونلجنصالمضةينقئطابىآلافيغشزةصأفينوأنا.يإفلايههماأمزففيكتب

.المقك"خزائنيإلىفتحضل،الغقل

الأجاجئي،قفداتابنهامانإلىوذقغهتدهمنخاتمهالمتذفتزغ.

أيضأ،والثعبلك"المقة!:يهامانالمتك"وقال.التهودضفقهد

جمنذك".لح!نكمايهمتفعك

الأؤل،الثثهرجمنغثتزالتايتالتويمفيالمقلثكئا!ثافآسئدجميئ2

الؤلاة-الذينوإلىالمقلطأفطالبإلىهامانيهأتزماكليخشبوكيت

يخشب،فإفليمإفلييم،فثتضبزؤساء-شصبلىإلى،فإقليمإفليبمعلى

أخحثوزشالمقل!بآسيمكيت،يسايهميخب،فغبوضعب،يهتاتيه

.!الالمة"عدأوموريمأ9عيدمهااصقلابيةكلمة)3(
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المتلثأقالييمتجميعال!تمعاة-إلىمعبالزسائلاوئيت03المتكيخاتموختتم

مع،الئئيخإلىالضبئيين،!افلايههموقتيهمالتهوبتجميعإباذة-فى

كثتز،الثانياضهرامنعرالثايتفي،وأجدتوبمفي،والئساءالأطفالي

أئوايهم.شفبوني،آذارشهزهوالذي

إفليم،كلفيشثةيئصيبئالزسالةهذهمنئسخةدوأريمقت

افخزقي05التوملذلكئتةهتةتكونحئى،الش!عولبتجميعفيوئ!تمزت

قلغة-شوشن،فيالحكغوأصلإز،المقكأمريخشبالشعاة!ئسيرعين

فآضطزتت.تدينة"شوشنفأتا.يلشرابوهامانالمتكوتجق!ن

شعبهاتخفصأستير3.

أستيرقرار.ا

الملك.لدىبمحاولةتقومأنأستيرقزرت،مردكايطلبعلىبناغ

جمشحأعليهوأئقىتيابئتزق،خذثمايكلقرذكافيغيتمافققا4

وجاخ02ئزاغظيمأضراخأوضزخ،المذينةؤشطإلىوخزبخ،وزمادأ)4(

المضح.لايمىوهوالمقلثباصتأخدتدحللاإذ،المتكبالبأمايمإلى

المقكةفآغمضط.وأختروهاويخضيائهاأشتيزؤصيفاثغت

فأبى.،يسخهعمهوئنزغترذكاييئلتشهايكصؤةوتغثتجذا،

أماتها،أقاتهكانالذيالمقلثيخضيالبأخذ،قتاكأضتيرفآستدغت5

شتص.ولأفيكانمايتغقتم،ترذكايإلىوأرشقته

حزد.علامات)4(



294أشيرلبفر

المقك.باببأماتمالتي-المذيتة-ساحةإلى،ترذكايإلىقتاذخزبخ6

بؤزنيهامانؤغذالذيصالمضةوبمفداليتهتجرىمابكلتردكافيفأختزه

فيالمضذليالحكيميىسالةصئسخةصوأغطاه08اليهودلإباذة-المقلثيخزائن

تدخليأنويوجمتهاوئخيزهالأشتيزيئيريها،التهودإهلافيفيشوشن

دأذكري"8.شغيهاأخلمنتذيهتينوتتؤشلإتيهيتتضزخ،المقكعلى

الثاني،الزلمجلوهو،هامانفإن.يتديأطقمئلثكيفت،ضغيلثأئاتم

أ!يرنافيالمتكوفاتحي،الزتإلىرفآذعي8يقتينا.الميلثعلىأشاز

."الموتيخةوأنمذينا

معأشتيز.!وتكفضت.ترذكاييكلايمأشتيزوأختزقاك!فجاغ

وضعوبالمقلثخذيمتجميغ11"إن:يردكايتقوذأنوأوضته،قتاك

الذايىإلىالمتلثعلىآمزأةءذخلأوزلمجلأممقأئهتعقمونالخبأقالييم

تنإلأ،ئقتلأنوهي،واجذةفالشثة"فيه،ئذعىأنغيرالدايخيئة-ين

ضنذالميلثعلىيلذخوليأذغلموأنا.فتخياالذقبطضوتجانالمتكلهتذ

.يومأ"تلاثين

"لا:أشتيريئجيتقرذكافيفقال13.أئشيركلاتمقرذكافيافئفغ2

لأثه14،اليهود!عدونا!بتيتفيتثجينأئلثتفيلثفيتخالي

وخلاصققزجفشتكون،الؤقتهذافيالشكوتعلىتزاليلمإن

لغفلثتذريوتن.تهيكونأبيلثوتيتوأنت،آخر)5(ضكافيينيلتهود

.المللث"إلىؤضلتالؤقتهذالمتل

الله.اصمدكرالكافيختص)5(
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الذينالتهوبكلوآجقغ16"إذقط:ترذكايشجيتةأئشيزفقاتت15

تيلأأئايمتلاةلةصتثزبواولاتأكلواولا،يخخليوصوموا،شوشنفي

يخلافيعلىالميلثعلىأدخ!ئتم.كذلكتصوئموؤصيفاتيوألا،وتهارأ

آقزتهماكلوقغلترذكافيفضضى017ققكث"فقدققكثفإن.الشثة

أشتير.به

أسيروعلاةمردكايملاة2.

:وقالالزبأغماليتجميغئتذكرأالزبإلى!فتضزغ

شفطايلثفيشيءكلالقدير،المقكأئها،رثيا،رثش"يا

إشرائيل.تخلمنأنضثيئتكفيئقاليمذتنوليسن

.الثضاءتختالتيالعجاجم!وكلوالأرضالشماغضتدتأرفأنت

الزث.أنتؤجهكفيتمفثتنولينالئاسخميعزتأنت

إفراطآلاأني،زلثيا،تعقئمأنتشيءكلتعيرفثأنت

:هذالخطزفوأولاتكحرآولا

المتك!ريهامانال!جوبغذلم

إشرائيل.لإنقافيقذتيماأخضمنأق!لأنليتطيثفإثه

اللهضجدقوقإئسالبمجذأضبغيكيلاهذافغلطاصليهنى7

تكئرأ.هذاأفغلولنرثيايمواكلأخدأسخذولن

قي-7!ص
إثراهيمإلهالميكالإلهالزبايهاوالان

ئهيكونايكيإتيناتنطرونلأثهمشعتكإزخئم

.القذمضنذكانالذيميراثكإباذةصفيزيخبواولأتهم

يصر.أرضييىلكآفتذيتهالذيتصيتكئهيئادلا7
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تزحإلىخزتناوخوذنصيبكعلىوآعطفثيصلاتيدإستجط17

.يسصحوتك"الذينأفواةئهيكولارثيافيسمكفنزنميتخيا

غيتيه.نصتكانقوتهلأنقؤتهبكلتصرخكفهإشرائيلروكان17

الذيالموتخطرفيالزبإلىآلتخأتأيضأالمقكةصأستيزاروإن7

والحرن،الئثذة-ثيالتوتيشتشجدهاتيالتفخقغتعقيها.آنقمق

تجضذهاليذتلت،الفايخرةالغطويىتذذ،الأوساخوابالزمابرأشهاوغطت

شعيرهاينتلأتهاقبلينفيهاتفزعكانتالتىالمواصعوتجميع،تذليلأ

:وتقولإشرائيلإل!الزبإلىئضليوكاتت.الشيث

الأوخد.أنتتيكنا،الزث"ائها17

يواكتهاتصيزلاوالتيالؤحيدةأناأيخئني

يتفي.أخاطزفإئي

أبييمبطفيتويديمنذشمعصثلقد17

الأتمتجميعينإضرائيلاثخذت،الزتأيخها،أئك

أتدتاميراثآلكييكونواأخدابهمتجميعينوآباءنا

فلته.ماكلإتيهمضتحتوأتك

أعدائناأيديإلىفأسقمتناإليكأخطأنافقدوالآن17

آيقتهم.أكزفنالاسننا

.زتياعايرذ،أنت

كبوبئينا"قرارةتكفهمطموالآن1

يسائكبهقضىمالإئطاليأوثايهمأيديفيأيدتقمؤضعوابل

تيتكوضجدتذتجكوإطفاءصلكائمتبحينأفوا؟وشدوإباذة-يراثك
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الباطلةيلأوثالبتدحأالأتيمأفوا؟وقتحا

يلأتد.تشيرفيتجيلثوالإعجالب

تهمؤجوذلاالذينإلىضولحاتك،زلبيا،تث!يئمأ!لا7

يشقوطنا.يشقتواولا

.جمبزةتكونجمقابأئهاجفناقنيأؤليوأننرلتضوزتهمعقيهمزذبل

شذتناؤقطفيتفشكوأظهزرث،يا،اعىأدكره7

الآيقةضيكيا،بالثفسيقةليوقب

شثطة.كلعلىالمئتلطآيهاويا

بخضزة-الأضدقوزونأكلامأيسانيعلىضغ17

محاليبنابغفيىإلىقلتهوخول

مغه.المئواطئينوعلىعتيهيتقضيئ

.رتيايواكتهاليسنالتيصالوحيدةأناوأيخثني،بتدكأنقذناا7

ضجذأبغضثيانيوتعقئمشيءكلتعيرفطأئكا7

لهمصشريعةلاالذين

الغزباء.وتجميعالقففبقضخغأكزةوبآني

ا!أغ7
غظمتيصشارةاكزةوبانيبحاتجتيعابثمنت

طهوريأئاتمزأسيعلىالتي

راحتي.أئايمفيأحمئهاولاالحائضينديلقفتوأمفئها

المتكتأرتةصأخبهذولمهامانمائذة-علىأشئكتأكلارلم7

الشكب.خمزشيربتوما

الآنإلىحايهاتتدليتويمينأتئكتفزخاصلم7
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17

إثراهيم.إلةالزتأ+تهايكإلأ

اليائسينضوبإلىأضنيضيءكلعلىزالقابالإلة!أ!دها

."خوفيينوأنقذنيالمئيئينأيديينوأنمذنا

694

الملكعندأسير3.

دطلت.مسقأمطاليبهاجميعأخمررشفلقىالفترد،مثهدأستيرمثلت

بياهمتتزغت،الضلاةعننكفتتأأثها،التايطالتوبمفياوكان5

الذيالتيماإلىودغتتجمالأسطغت1!وتمآ.تمجدهاالجاذة-وت!ترتقت

إخدافماإلىتستيذفكاتت.الؤصيقتينأخذت،وئخلصشيءكليرى

وكاتت.أذياتهاتهارا!غةتتتعفكاتتالأخرىوأتا،مستريختةكأثها

كانقلبهاوليهن.كالعاتحقةالؤج!لبتيحمةص،تجمايهاأوجفيمحمزة

المقك،أماتمؤققتئئم.الأثوابتجميغ1-فآجتازت0الخوتينئنقيضأ

ذقثكفه،طهويىهزيتةصكلئرتلإيأ،ئليههغرثبعلىجايسأوكان

تظزةوأئقىتجدأالمئلالىؤجقهدفزقغ01الزهتةشديذوكان،وتجواهر

وأستذتالضغفينتوئهاالمقكة"وتغئزفآنهازت.غضبهأشذفيوهو

المقلثروخاللةاصفخؤذ.تتقذئهاكانتالتيالؤصيقة-رأيإلىرأيتها

عاذتحئىيدراغيهوضفهاغريهعنوؤتتتفممهفقيقت،اللينإلى

يلث"ما:تها1-فتقولضطمئتةبكيماتغزتمتهائئاذوكان.تفيمهاإلى

عاثةعلىتشريأمزنافإتما،تموتيلن،بالأأنجمي،أخوفيأناأشتير؟يا

قتقهاثتمغئمها،علىوتجغقهالذقبضوتجانفزقغ02إقتربي".الئاس

منتلاذكأثذ،شيدييا"رأيئذ،:تهرففاتت02"كقميني":وقال
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يا،تجيثلأتك.قجدكينقيتةقفبيفآضطزلت،اللهقلائكة-

ضعفها،ينإنهازت،تتكثهـاهي2.وفيما.زوغة"كقهوؤحفك،شيدي

فقال03غزتمتهائشذدواأنئحاليلو!حايتتهتجميعوكانالمقكفآضطزلت

يصفتكاتتوتو؟ئغتئلثوماالمقكةأشتيزيابلث"ما:المقكتها

المقك،جمنذخحن"إنأشتير:فأجاتت4.تلث"تغ!ىفإثها،اتممقكة

المقك:فقاذ05ته"أعذدتهاالتيالماذتة-إلىاليوتمهذاوهامانالمقلثفثتأت

.أشتير"قاتتكمالتفغلهامان"إستعجلوا

المتأفقال6أضتير.أقاقتهاالتيالماذتة-إلىوهامانالميذجاغئثم

يصصكانوتو؟طقئلثوما،ططفئعطىئغتئلب"ما:الماذتةأتناغلأستيز

إن0008وطقبيئغيتي"هذه:وقاتتأشتيزفأجاتت07فيفضى"اتمقكة

وتقصيئئغتتيئقثيئأنالمقلثجمنذخشن!إن،المتكغيتيفيخظؤةيلث

أنافأعقل،غدأتهماأقيمهاالماذتة-التيإلىالمتلث-وهامانفئتأت،طتبي

.الميك"أمربخشب

هاماناذلال40

مكاد،لإنقاذهالماصيتدخلهعلىمردكاييكافئأدالملكأراد،الاثناءهدهلي

التكريم.مراسمينفذأدهامارعلى

هامانرأىوتمأ.القفبتشروزقنرحأالتوتم!!ك!ا!ان!!خزبخ

علىغيظأهامانإمتلأ،يتخزكولمتهتقئملموأتهالمقكيباببقرذكاقي

فأحضزوأرشلتيتهإلىوجاءتفشهضحتطهامانآنإلأ.ا.قرذكاي

وكلوكثزة-تنيهبتهخة-ترؤتههامان"وخذتهم.زازكأوزوتجتهأصدقاءه

اوأضات02المؤساء-وحاضتة-المقكعلىزقغهوكيفت،المتكبهغطضهما
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إلىالمتلثمعضواقيأخدأئدنيلمالمقكةصأضتيزفإنذلك"وقون:هامان

هذاأنإلأأ03المتلثمعإتيهاأيضأتدغؤغدأوإئي،أقاتتهاالتيالمأذتةص

ببا!جايسأالتهويرفيترذكاقيأرىذتما،جمثديشيءكلاكفه

خشتة"يتصتغ:أصدقائهوتجميعزوتجتهزازسته"افقاتت.المتك"

آ،ترذكايعقيهافئغققالمقككقيموغدأ،براعأخضسونآرتفالمحها

وضتغ،هامانجمندالمولفحشن.ا(فرحاالمادبهصالىالملل!معآدخل

الخحتبة.

يأ،الدكزياتييفرئؤتىأنفأتز،المتكأيىق،الفيقةيلكاوفيم6

قدكانقرذكاقيأنتكتوبأفوجذ02المقكأماتموقيرئ،الأثامبأخبايى

القذينن،الأغتابحزاسيىين،المتكخضثي،وتازشيختاناعنأختز

ضيغ"ماذا:المتكفقاذ03المقلث-أخضورشعلىأيدتهمايلقياأنقضدا

الذينالمقلثخذئمنقالهذا؟"لأجليرذكاقيوالئعظييمالإكرايمين

وكان؟"الذارفي"تن:المتكفقال04شيء"تهئصتغ"لم:يخلإموته

تغليتيفيالمقكلئكفتم،جئةالخاليالمقلثتيتدايىإلىجاءقدهامان

هامان"هؤذا:خذئهيلضيلث"فقاذ.تهأغذهاالخشتة-التيعلىترذكاقي

تهفقاذ،هامانفذخل6."يتدخ!":المتكفقاذ.الذار"فيواقف!

هامانفقاذ؟"ئكيرتهأنالمتلثترغثالذييلزخلئصتغ"ماذا:المقك

للميك:هامانفقاذ؟"7يثيأكتزئكيرقهأدالمتكيرغث"تن:تف!يمهفي

يلتشهاالتيالمقلثيييا!بيأتوته8،يميرتهأنالمتلثترغطالذي"الزخل

زأييه،عليالمقلثتابخويوضغ،المقكتركئهالذيوبالقزصيىالمقكء،

،الأشرافين،زؤصاء-الميكينزخابتدإلىوالقزسالثيالثوتشلغ
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فيالقزسيىعلىوئركث،ئكيرتهأنالمتلثترغطالذيالزخلفلتن

نأالمقكترغبالذييلزخلئصتغهكذا:أماتهوينادى،-المذيتةساحة

قلت،كما،والقزكطالثياستوخذ"أشيرغ:يهامانالمتلثفقاذ001ئكيرقه"

ينكيضةئهيئولا،المقكببالبالجاليالتهوبممبيرذكاقيهكذاوآصتغ

".فلتهماكل

فيالقزلقوأركته،قردكايوألتسن،والقزسالئياتهامانفأخذ11

نأالمقذترغبالذييلزلمجلئصتغ"هكذا:أماتهونادى،المذينةساخة-

خزينأتيتهإلىهامانوأسزغ،المتكبابإلىقرذكاممبوزتجغ012يكيرف"

مايكلأصدقائهوتجميغزوخضهزازكتهاماناوأختز3.الزأسمغطى

الذيقرذكافيكان"إن:زوتجئهوزازيقئثثاروهتهفقال.تهتجرى

تسفطأنتبل،عقيهتفوىفلا،التهودتئلينهوأماقهتسفطأخذت

.1(تهماأ

فيوأسزعوا،المقكيخفيانجاغ،مغهيتكتمونهم"!وفيما

أستير.أغذتهاالتيالمأدتة-إلىبهامانالذهالب

دثبهاخلاصعلىتحصلأد!ره.

هوالمسؤولوبأدحطرفيضعهاوحياةحياتهابألىأستيراعرلت،مأدبةأثناءفر!

لمردكاي.أعذهاالتيايخبةعلىصاعتهسهامانفغقق.هامان

يخشتيزالمقلثفقاذ02المقكةأشتيزمعالمآدتة-إلىوهامانالميكفجاغ71

للثفئغطىالمتكةأشتيزيا،ئغتئلث"ما:الماذتةأتناخالئاليالتويمفيآيضأ

المقكةأشتيرفأجاتت3.اتممقكة-فيفضى"يصفتكانوتر؟طتئلثوما

الميك،غنذخضنليماإن،الميكاقيلها،غيتيكفيخظؤةيلط"إن:وقاتت
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لأتا4،طقبيهوهذا،شغبيوخياةلم،ئغتتيهيهذه،حياتيليففئقث

،وإماغغبيدأتبيعينكثاوتو.والقلاكوالقثليلإباذةص:شغبيأناضبيحون

يالمقك"اللأجقالضززئغؤضقلائض!هذناأنإلأ.شكثكنث

الذيذاكوأينهو)اتن:المقكةلأشتيزوقالأخشوركثالمقلثفأجالت5

الغذؤالمضطهذ"الزخل:أشتيرفقاتت6؟"هكذاتفغلأنقليهفيآرتأى

المقكوقاتم7.والمقكةالحقلثاأماتمهامانفآرتغذ.الشزيرا(هذاهامانهو

إلىتفحيمهعنيتتؤشلهامانفتقيئ.خديقة-القضراتمأذتة-إلىعننفغقبأ

المقك.قتلينعقيهتتمقدالثتزأنرأىلأئه،المتكةأشتيز

قدهامانوكان،الماذتةتيتإلىخديقة-القضرينالمتذزتجغثتم

أيضأالمقكةص"أيغتضث:الميكفقاذ.أشتيرعقيهالذيالتثريرعلىانهاز

ص،المتكقيمالكيقة!ينهذهخزختإنوما؟"التيتفييمئدي

"ها:المتكأماتم،ايخضيانأخذ،خزبوتةفقاذ09)6(هامانؤجةغطوا

تئصوتة،المتكيخيرتكفتمالذي،يرذكايهامانضتغهاالتيصالخشتةإن

.عتيها""غفقوه:المتكفقال.فيراعأ"خضسونإرتفاغها،هامانتيتفي

المقك.غضثوضكن.يرذكايأغذهاالتيالختتةسعلىهامانافغققوا.

وتكتقذتيهجمنذوآرتمت،المتكأماتمفتكثضتأشتيزوعاذت83

الذيوالئدبيرالأجاجيئهامانأغذهالذيالشمإزاتةصفيإتيهوتضزغت

-أفقاتت،أشتيرتحؤالذضبضوتجانالميك"فضذ.التهودعلىذتزه

فيلمحظؤةيلت!انالمقلثجمنذخسن"إن:وقاتت5،المكأماتموؤققت

الخة.علىالدهـصيتقرلىوحهيمطودكالوا)6(



أسيرليفر105

ئرتجغبةنففئكتث،غيتيهفيوكزمتط،المتكتدىالأمزوآستقاتمغيتيه

فيكتتهاالتيالأجاجيقمداتابننهامانبتذبيرالخاضةصالزسائ!بفي

أرىأنأقدزكيفتفإئي06المقكأقالييمتجميعفيالذبتاليهوبإفلافي

.؟"قوميتنيقلاكأرىأنأقدزوكيص،شمغبيتنالالذيالشز

قدتذا"هاخ:قيالتهوبويرذكاقيالمقكة-يخشتيزأحشوزسقالمقذفقال7

تذهتذلأته،الختةعلىغفقوهفقدهووأئا.هامانتيتأشتيزأعطيث

بآسيمأعئيكمافيتحضنكماالتهوبأمرفيأنئمافآكئبا08التهودعلى

والختوقةالمقلثبآسيمالمكتوتةصاليهتاتةصلأن،المقكيخاتموآختما،المتك

.عها"زجوغلاالمقلثبآسيم

غشزالثايثالتريمفي،آذارشهزهوالذي،غشرالتانيالئهرافي9

الذيالتريمفي،وخكمهالمتلثأمرتثفيذفيهآنالذيالتويمفيالئتفر،ين

فكان،الؤضغآنققت،عقيهمالئشئطتزجوناليهودأغداءفيهكان

تجميعفي،ئذيهمفيالتهوذإجتمغ2.ئبيضيهمعلىالث!تلطيلتهوب

الإساغةطايبيتجميععلىأيديهيمئفقوايكي،المقكأحشوزشآقالييم

تجميععلىؤقغخوقهملأذ،ؤجوههمفيأخذيقفثفقم،إتيهم

غتيوؤكلاء-والؤلاةصوالأفطالبالأقالييمزؤساءصتجميغوكان03الشعوب

كاناذ4،عتيهمؤقغقرذكاقيخوفقلأن،التهودئساجمدونالمقلث

لأن،الأقاليمتجميعفيفيكزهساز:قد،المقكتيطفيغظيمأقرذكافي

يتعاطم.تزاذلاكانترذكاقي

فوريمعد:طقيماخاتمة6.

أصير.بواصطةليهردالقهمحهالذيالحلاصدكرىإجاءالعيدلهذاالمراد
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فيوآستراحوا،آذارشهرينغشزالتايتالتويمفيذلكقغلوا17

فيالذينالتهودوأكلا018وقزحقأ،تة.توتموتجغلوه،ينهغثزالزايغالتويم

فيوآستراحوا،ينهغشزوالزايغغشزالتايتفيآجتقموافإئهئم،شوشمن

اليهوذتجغلويذلك!1.وقزحتأذتة!يوتموتجغلوه،ينهغشزالخاي!ن

شهرينغثتزالزايغالتوتم،ئشؤزةغيزئذنأالئتايهنون،الفرىفيالذين

تغض.إلىتعصهمجمنجضميوإرساليخيروتوتم،وتأذتةقزحتوتمآذاز

آذازينغشزبالخايسنأيضأتحتعلونفإثهم،الغوايمشكانرأفما91

.الجضص)7(إزساذفيتباذلون،وآبيهاجئمنبتويمآحيفاتهم

تنكلوعلىتسيهموعلىأنفميمهمعلىوأوتجبواالتهوذشن

يهتاتتهمايخشبالتوتيريهذيننتغييذهمئيتئلاأنإتيهمتنضغ

جيلمملفيويغيدا،اليومالبهذالبيذكزوأن28،شتةكلوأوقاتهما

ئبطلافيلاهذين"فوريم"يوقيوأن،تدينةوكلإفلييمغضيرةءوكلوكل

تشيهم.ينفيكزهمائنغولا،اليهودت!ين

يعلردكالرا،صوميرمركار،مهالا:لالوملهابةلي.مدلأعدأمرريمعدكاد)7(

.الر!مىالاكاريجرودالرثاليردكار.المصاليح



خلى!ص

والثان!ألىولىاله!ابثيحليلفؤبال!

الطيوخىاضطهاديتا:لانلالهما،وأسيروليوديتطوبيالأسمارروتبطان

منلالرحاءأشعرتاماكثيرأالثلائةالاسفارتلكلكن.وخلفائه)168(ابيفانيوس

الهودسبدلهمالنايرويانالمكابرسفزيأدحينفي،الروائيةقصصهاخلال

التاريح.فيلاهوتيتفكيرعلىويحتويان،الدييةالحريةعلىللحصولجهرد

صفزيأوصموئيلسفزيلينوحدلاهااقيكالصلةالفزي!لينصلةلا

.الكاتت!تسكارواهاالاحداثبمصوهاك،بالاحرىتواريادفهما،ا!للوك



الأؤلأبثينشيؤاكأ

الثلاتة:متتاألاءبهقامالذيوالدور،الهوديالتصردلأةالكافنايروي

ل!4.للراقعمطالقالمرويةالوتائعمجمل.134(-)175وممعانويولاتاديهودا

اكت!زدضأنرلعابيلىتهد!الروايةلان،دداعيتاريخأمامانالقولأدلايحرر

ي!أورشليم!يالفالكتابأنالراححمن.مقدسةحر!كلظهريظهرالديالمكابيئ

.001النةحرالى

التمزدأوائل.ا

الالكندركوحات:ايمهد

واسعة،مقدونيةيونانيةامراطو!يةوأنأالفارجةالدولةعلىالاسكمدرقضى

اليهودمضطهد،ابيفاليوسانطيرح!:رثولقدالهد.الىممرمىاتذت

التالي:التمهيهدها:من.الامراطرريةهدهسجزغا،الاكر

أرضيىينخزبخأنتعذ،المقدويئيفييئمنبنالإسكنذزأناكانأ

ئبتدئآتكاتهوققك،فايىسنميدياضيك،دايىيوسوكشزيهثيم)1(

وآجتاز3،المي!ةضلوكوقتلخصونأوقتغكثيرةخروبأشين2،باليونان

تينالأرضقوشكتت،الأتمينلمجضهوليغنائهآوشقتالأرضأقاصيإلى

ضدولة.!ا،أحرىللدادثم،أولأفرس1()
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البلاذوأخضغجذاقوتاتجيأوخثتذ04وتئاتخقليهفيفتزقغ،يذيه

المرالقتنرتمذلكوتعذ05الجيزيةتهتدقعونفكانوا،والحلاطينوالأتم

مغهتزئوأالذينضثاطهأشرافتفذعا6.الم!تعلىئشيرفثأثهوغزفط

الإمكنذزوكان07حتا)2(تزاذلاوهوتيتهمتمقكتهفقشتم،الالبامنذ

فيواجدكلالمفكضئاطهفتؤلى08ماتحينشتةغشزةصآثتتيتقذقد

تعدهمجمنتنوهموكذلك،ؤفايهتعذالئابخمنهمكلولي!ن09ينطقيه

.الأرضفيالثئروليينفأكتروا،كثيرةيينين

أورلثيمفيالمايوسأنطيوخ!.ا

ا!ي!!.الهبالىأسئيياالدأفعأطالليالركةكالترمما،الامرلدءلي

أنطوخمىبنأيفانيوسأنطيوخنهوأثيمجمرقيهما.اوخزبخ

-والئتايغةءوالثلاثينالئتتة-المئةفيضتكئثم،رومافيزهينةوكان،المتك

خيزلاأئناغإشرابيلينخزبخالأثايميلكوفي011)3(اليونانتمقكة-ين

خوتنا،التيالأتيممغغهدأتعقذ"قئثوا:بقويهمكثيرينفآغزوافيهم

فيالكلائمافخشن2")4(0كثيرةشروزلحقتناعنهمآنقضلنائنذفإثا

نأتهمفأفين،الميكإلىوذق!واالشعبمنتعف!اوباذز.لمحيويهم

028،ليكثيرةصراعاتولعد323.فيالاسبهدرمات،الواقعفي.تاريحمحتمر)2(

واللرقيرر،وآسيةواللأحير،مصر.أقامثلائةالىمقحةاصرريةالامرالدت

.والالفيهرلبررومقدولية

وكات.الاكراليهودمصطهد(1-163)75السلرقيألماليوسالرالعألطرحىكاد)3(

تكودلادتصلحوحدهااجرلالةاالحصارةأديرىوكاد.حدأمخلطةامراطوريةله

منصقبين.كالوااليهردلكر.وحدةحيرة

الرلالبة؟والحصارةيتعارضاليهرديالدي!هل:إلايةمكلة)4(
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علىأوزشليتمفيتذيثةليياجمثةئؤضسةفتتوا14.الأتميأحكايمتعقلوا

المقذسالغهدعنوآرتذوافقفأإلأنفيهموغملوا15،الأتمسقخشب

الثمز.لغقلأنفشهموباعوا،يالأتموآقتزنوا

يصز،قيكيكونأنعلىغزتم،لأنطيرخىاشثآستتثوتآ16

:قركبابغظييميخيشبىجمضزافذخل7.اتممتكتينيهفتاعلىلتميك

ضيلثتطليمصتعلىالحرلتاوشن8،غطموأشطوليوفزسالبوأفيالي

.كثيرونتجزحىوشقط،وقزبؤجههأماتمتطليمىفتراتجغجمضر،

غنائ!اأنطحوخ!وسلب،مصريأرفيالحصينه-المدفيعلى!افآسمولوا

المئةالشتة-فىوذلكجمضز،كشزتعذماأنطيوخ!وزتجغ002يضرأرضيى

غظيم.يخيثيأوزضليتم!إلىإشرائيلإلىوضجذ،والأرتعين)5(والثايتة-

تجميعمعالئوروقنازةصالذقبتذتغوأخذئتغجيرفآالمقدسنوذخل21

والججاتالذقبوقصاغوالكؤوشوالأباريقومائذة-الثقدقة-22أذواتها

غنهاوتزغالقيكلواجقةصعلىكاتتالتيالذقيئةصوالجفتةصوالأكالي!

ؤتجذماوأخذ،الئفيشةوالآيتةصوالذقتصالمضةوأخذ023كقهتفبيشها

ينوأكتز،أرجمهإلىوآنضزتذلككلأخذ024)6(المكنونةالكنوفيمن

غظيم.يتغجرفيوتكفتمالقئل

تهوذا)8(،ئذدقإلىالجزتة-زئيحنالمتلثأرشل(،شضتين)وتعذ!3

)5(.916

)6(.168

)7(.167

.بالاحرىعكريأرئأكادألهيدو)8(
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ستلايميخطالتوخاطتهم03.غظيمتجيثيفيأوزشليتمعلىفؤقذ

وأهتكضديدةضرتةوضزتهاالمذيتةءقجآةعلىقختمثثم،بهفؤتقواتكرأ

وقذتمبالثايىوأحزقهاالمذينةغنائتموشقت31.إشرائيلينكثيرأشعبأ

علىوآستوتواوالأولادالنساغوشتؤا032يهاصالمحيطةوأشوازهائيوتها

وبروجأقتينأغظيمأسورأفتوا،داؤدتدينة-يناغوأعادوا33.المواشي

خيزلاليجاليينأثيمةأئةفناكوتجغلوا034تهمقلغةفصازت،خصينة

غناوتجضعوا،والطعاماللافيهاوؤضعوا035فيهافتخضنوا،فيهم

غظيمأ.فخاوصازتفناكوؤضعوهاأوزشليم

علىلإشرائيلئؤفييأوخصمأيلققدسضكقنأذلكوكان36

.الذوام)9(

.المقدسوتخصواالمقدسخولالزيهيئالذتمفشقكوا37

الرسميالاضطهاد20

لحن.التاهليعرفلاالذياليهوديالديندلكيقبلرحلأالمتكيكنلم

العاداتتبلواان،اليهودبألىذلك:الامرلدءفيصاسبئهدفلهكاناضطهادأ

الذاتيالحكماليهردطلب،وإلأ.وحدةالاصراطوريةزادوا-الدينفيهابما-الرنانية

الديني.الاستقلالعلىللحصرل

تجميعأتكونوابأنكفها)01(تمقكتهإلىأنطيوخنالمقكوكتت41

يكلايمبأصيرهاالأتمفأذغتب،شتتهواجدكلوتتزكوا82واجدأشعبآ

وآستباحوابلأضنايمفذتحوايجباذيهزخبواإشرائيلينوكثيرون043المقك

الهيهل،غر!فىمتةكالت.ا4احتىالوريةالحايةآوتالنيهىأورشيمقلعة)9(

الردة.اللةعلى

.671حربص1()0
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وئذقيأوزشليتمإلىزشلأيديعنكتبأالميكوأنقذ"4.التتئتخرتةص

والذبيخةالمحزقات5"وئبيدوا،أرضههعنغريبةسنحأتتتحواأنيهوذا

وئتخسوا46،والأغيادالشبوتصمحرقةويستبيحواالمقدسعنوالشكيت

وتذتحوايلأضناموتعابذوقيايهلتذايغويئنوا47،المقدسنالأفداس

أنفشهمويتبسوافففأتنيهبوتتركوا48.الئجتةوالحتواناتالخنازيز

الأخكام.تجميغوئغثرواالمئريعةتنضؤا!"كي،وقبيحةتجاسةيكل

هدايمثلوكتت51)11(0يقتلالمقلثكلايميمقتضىيعضللاوتن05

ئذنوأقز،الشغبكلغلىئراقبينوأقاتمسيرهابةتمقكتهإلىكلهالكلايم

جمنكنيرونإتيهمفآنضئم52.تدينةكلفيتذتحوا)12(يأنيهوذا

وألحآوا053الأرضتلكفيالشزفضنعوا،ال!ثريعةتتذتنكل،الشغب

إتيه.قرواتكالبكلفيالمحاجمنإلىإشرائيل

والخاجمشة،المئةالئتة-فييهشلرينغثتزالخايناليويموفي5

وتتوا،المحزقاتتذتحعلى1()4الخرابشناغةصالمقكتنى،والأرتعين)13(

علىالتخوزئحيرقونوكانوا055ناجتةكلينتهوذائذدبفيتذايغ

قزقوهالثثريغة-أشفايىينؤتجدوهوما056الثاحاتوفيالئيوتأئوالب

التمريعة،قئلتغأليالغهدجمنيمفزجمنذهؤحذقنوكل057بالتاروأحزقوه

،الامتيارهداأليولمآ.الديةالحريةاليهودمحقدالثالثألطيوخ!كاد891،في1(1)

جاسبة.ممارضةعملاليهوديةالريمةممارصةأصحت

وئة.ذلائح)12(

.167)ديمر(ألاولكالود8)13(

الديا!دلحلالاحرىأو،الاولييىف!تماللهئرادضعأمر=الحرا!شاعة1()،

المحرتات.مدلحمكادلىلهإكرامأئصب
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تجميعفيشهرتعذشهرأقؤتهميحملونوكانوا058المقكيأمرئقتلممان

الخاييىالتريموفي95.المذنفيانحاتفةصفياتمأخوذينالإصرائيييين

قذتحقوقاتذيالمذتحعلىتذتحونكانوا،شفركلينواليشرين

خ!تالفواتيالنساختقئلون،الضايررالأمرئمقتضى،وكانوا006المحزقات

أقايىتفنأيضأوتقئلون،أغناقهنفيأطفالفنوئغفقون61،أولاذفن

ختنوهم.والذين

نأعلىأنفيهمفيوضممواضضدواإشرائيلفيكثيرينأنغيز63

ئذئسواولايالأطجمة-تتتخسرايئلأبالموتوآرتضوا63،بجسأكلوالا

.جذاشديدغضبإشرائيلعلىوخل064فماتوا،المقذسالغهذ

فتامفاومة3.

هذهسايعمنالامتفادةفيالراغونالحاحدوددهناك.متنؤعةالفعلردودكات

سحاء،الماومةيعرفلاايمانفحلردهاك،أخرىحهةومن.اللامحةالحضارة

الريف.فيتقيمكهموتيةعائلة

تنيينكاهنوهو،ليمفعانبننيوختابنتئثياقاتم،الأتاميلكافي2

تنين،خمشة"تهوكان02موذينفيوأقاتمأوزشليتمينوخزبخ،يوياريب

وتهوذا4،الطئميتهئقالالذيويمفعان3،يكذيسالملفثيوخئاوهم

الذيويوناتان،أؤرانتهئقاذالذيوأيعازاز5،المكاييئ)15(تهئقالالذي

وأوزشليم،تهوذافيالمئكرابينئصتغمارأىوتا06أقوستهئقال

المذينة-المقذسة،وتخطيتمشغبيتخطتملأرىأؤيدث!لي"ؤيل:قال7

أيهد.عبرالمصىهداولكى،المطرفةنصي"مكالي"كلمةإدئقال)15(
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إلىالمقدشوئسقئمالأغداءأيديإلىئسقئموالمذينة!جايسأههناوأثقى

ءالأجايب؟أيدي

ذليلكزخلقيكفهااثسى

الئتئىفىآيية"ضجدهاوأيخذت

الغدؤ.يشيفبومثيائهاالئتاحاتفيأطفائهاوفيل

غنائقها؟تسئثولمضفيههاينتيرثلمأئة!أثة.أ

أتة.صازتخزةكاتتوالتيغنهائنرغتجلاهااتجحيغأ

الأتم.ودثتتهاذمزتقدوضجذناوتهاغناأفداشناإنأها2

؟"التومتعذتعي!ثنملتم

.شديدةتناحةوناحوابالم!وحوتخزمواثياتهموتنوهتثئياوتزن4

إلىقدموااقيرتدابعلىالتاكتيئجبرواالمقلثأرشقفئمالذينوإن5

تئئيايمن،إشرائيلينكثيرونعقيهمفأقتل016يتذتحوائوذينتدينة

قائلين:تتئياوخاطبواالمتلثزشلأفتكفتم7.آنمرادعلىآجتقعواوتنيه

والإخؤة.يالتنينوضبزز،المذيةهذهفىغظيئمشهيززئين"أنت

تهوذاوليجاذكفهاالأتمقغقتكما،المقكأمريتئفيذأؤلأأنتفتقذئم1

،المقك)16(أصدقاءينتيتذوأهلأنتفتكون،أوزشليمفيتقيئوقن

تئئياافأجالت09الكئيرة"والقداياوالمضة-يالذقبوتنوكأنتوئكزتم

داليفيالتيالأتيمضغالمقكأطاغطوإن"إثه:وقالغظيبمبضوب

وإخؤتيوتيئفأنا02،يأوايير،وزضيئآبائهدينيعنأخدكلوآرتذظيهه

اللوتي.الإطميتز!لف:!الملكأصديق)16(
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لن22!الأخكامواالريعةصتتزذأنتنافحالشى021آبائناغهدعلىشسيز

هذاينآنتهىوتآ023تسزة"أويمتةدييناعنفنحيذالمقكيكلايمشقغ

علىيتذتغالحاضرينتجميعلمحيودتعلىتهودئزلمجلتقذتم،الكلام

ذلك،قئثيارأىفقضا"2.المتكأمزتفضيكماموذينفيأ!ذياالمذتح

عتيهقؤتت،يلئثريعةتخفسأوغضت،خفواه"وآرتغثنالغيرةفيهثازت

الذكبالمقلثزخلأيضأقتلتف!يهالؤقطوفي025المذتح)17(علىوقتقه

يخئحاسققغلكمايلسريعةءوغار026المذتحوقذتم،الذئحعلىيجبركان

سالو.بنبنرفيقي

المقاومةتنظيم4.

المقاومةهذهمثلولكن.أسسبيةالمقاومةعييمثلأإلك،العنيفمتتيافعلرذلعد

الادعال.!يت!طمتألىالمقدسةالحر!لئتلما.يدوملا

يلثئريعةغاز"تنقائلأ:غظيبمبقحوبالمذينةءفيتثثياوصاخ2

،الجبالإلىوتنوههووقزلت028ؤرائي"ففتخزبخ،الغفدعلىوحاقط

تهم.ماكلالمذيةءفيوتركوا

)18(،والحقالغدلتبتغونتمنئة-التمإلىكثيرونتزلحيتئد2

تفقتالشروزلأن،وتواشيهمويساؤهموتنوهمهم03فناكيئقيصوا

قدينةفيأوزشليغفيكانواالذينوالجئذالمقلثليجالفأخيز031عقيهم

اكثة.فيفآختتأواترلواقدالمتلثلأمرالثاقضينجمنيىجالأيأنداؤذ

واستغذواتخاقهموغسكروا.فأدزكوهمأغقابهمفيكثيرونفخرى2

امقذصة.لالحر!يئ،عص!ملرذ)17(

التربحة.ممارسةتميهممىسلوك)18(
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فآخزجوا،قغلئمما"خسئكم:تهموقالوا33،الئتتويمفيلمجازتيهم

أقزبماتعقلولاتخزبخ"لا:فقالوا"3.فتختوا"الميلثأقزيماوآعضلوا

،قحأةالقتاذعقيهمامئوا035المئئت")91(يويمآستباخة-خرتة-يننالمقلث

قائلين:ضختتآتهمشاواولايخخرزقوهمولاعقيهمتزذوافلم6

يأبممتناشاهذتالبوالأرضنوالشماغآسيقاتتنا،فيتجميعأيتمث37

ونجساؤهمهمفققكوا،الشئتفيعقيهمفقخموا38.طفمأ"ئهيكوتنا

الئاس.ينتفيىأفتوكانوا.وتواشيهموتنوهم

"وقال.،لثنديدآتوحأعتيهمفناحوابالأئر،وأضحابهقتتياوأخيز9

عنالأتمئقاتلفتمإخؤتناقغلكماكف!اقغفنا"إن:لتعضتعضهم

فيواتخذوا041"الأرضعنئبيدوناأنتفئثوالم،وأخكاينائفوييشا

تموثفلائقاتفهالتثبتيرتمضقاتلأأتانازخل"كل:القرارهذاالتويمذلك

المحتتآت".فيإخزئناماتكماتجميعأ

فيمحيىالى!وووهم،تجماعة!الحت!يد"يين)02(إتيهمآجتمغتحينئذ42

الذينتجميغإتيهموآنقحثم043الثئريعةشبيلفيتطؤعقنوكلإئرائيل

فيالخاطئينوضزبواتجيأوألفوا044تهمشتدأوأصتحواال!تمزينقزوا

.الثجاةطالبينالأقيمإلىالباقونوقز.ختمهمافيالإثيمويىجالغضيهم

قنكلإلقؤةسبوختنوا46المذابحوقذمواوأضحابهقتئياجالئثم45

جئل.أيرفعيحزم،التبونم)91(

هددهم.لاحقوقتلحيوالاشيبرالمرييرشصتممحموعةوهمالاتعاء،أي)02(

لعديماجحارصررلكهمتا،مفاو!ةالرميؤتدود.لحرارةالثريمةممار!ة

الحصريير.
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ذوي7"وطاردوا.القففالأولاداينإشرائيليلادفىوجدوه

الأيمأيديينالتئريعةصوآنتزعوا048أيديهماغقلفيوتخحوا،الثغجزف

.فؤةأثةصيلخاطيئتذعواولم،المفوكوأيدي

قتياوفاة.ه

المهماتيوزع،لعائلتهالاخيرةوصاياهففي.الموتعةعلىالعحررالمناض!!

الجظر.للنضال

الئغجزثآشتذ"لقد:يتيهفقال،تموتأنمئثياأئائمقازبت94

،التنونأ!لهافالآن005الغضبوآنمجايىاقينملاصبزمانوأتىوالشتيمة

آبائنا.غهل!شبيلفيئفوشكموآبذلوايلثريعةغاروا

لاجيلإلىجيلينعقيهالمئؤكلينخميغأنهكذاوآعتيروا61

يضغفون.

الخاطئالزخلكلايمينتخشواولا

.والذودالقذيىإلىتؤولتجذهلأن

وجودتهلينوغدأشأئهئرقغأليوتم63

تقاضذه.وتتلاشىئرايهاإتعوذلأثه

التمونا!ئهافأنئم64

.شئضخدونبهافإئكم21(بالثئريعة)ؤتمثتكوايىجالأكونوا

لهفآسمعوا،مشورةرجلأنهأعلمإنى.آخوك!اضفعانوهوذا56

فنذالتأسيالئتديذالمكايىتهوذاأئا66.أبأكمولتكن،الأئامكل

التئعوب.ئحازتةصوتتؤلىالجيشزئيصنكمتكونفهو،صاه

الفر.هدافياطمتةهيالريعةممارسة)21(
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آنتقامأ.لثتعبكموآنتمموايالمتمريعةالعايلينتجميغإليكموآجضعوا6

بازكهمثثم96الثثريعة".ؤصاياعلىوواطبوائكافأةالأتمكا!ئوا6

والشايرشةصالمئةالشتةصفيؤفاتهوكاتت07.آبائهإلىوآنضغ

إشرائيلكلعقيهوتكى،يموذينآبائهفبويىفيودمن،والأرتعين)22(

شديدأ.ئكاغ

المكابيويهوذاالمقدسةالحرب20

هوذا.ا

التقليد.فيعجيمةذكرىالرحلهذاترك

وتجميغإخؤيهكلوتضزه2،المكايثيالمشمىآبنهتهوذاضكاتهفقاتم31

.يقزحإشرائيلخرلتئحايىبونوكانوا،أبيهإلىأنضضواالذين

كخئاربرغهولبنضعبهضجذتتط3

المغسكر.خمىويشيمهالحروبوشنالمتالييلاخوتقلذ

قريحتته.علىالزائروكالثئلتآتيرهفيكالأشدكان

.يالئارأحزقهمشحتهتفتنونوالذينآئايىهمفيالآتمينتغفت5

الآثامقغقة-تجميغوآضطزقيينهيخويخهمالآثم!نعلىفضيئ6

تلإه.عنالحلاصىوتخغ

بةغمايه.تغقولتوتزخكثيرينيفوفيالأتزينيأذان7

.الذهورأتذمبازكأفيكرهفماز

)22(.166
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سوريةعرشعلىاسصئا،ليستاسقام،عفا،سفيالوريونالفزادفزمأنبعد

وانصر!.أيضأهوففزم.يهوذاعلىالقتالبث!ن،ألطيوخ!يخا!فى

ئنتخبينراجلألفتضنينلييثاصنتجضغ،التايية)23(التتتةءوفي428

بتبعسكروائئم،أدومإلىفأتوا2!.التهودلمجاربة-فايىسيىآلافيوخمتةص

ذلكرأىوتآ03.زجلآلافيغشزةصفيتهوذافلاقافم،صور)"2(

خطتمالذيإشرائيلئخفمنياأنت"ضبازذ:فقالضفى،القيرفيالجيثن

تدإلىالقيسطييينضغسكرءوأسقتم،داودغبدهتدعنالجثايىيطثن

فياتجيثيىهذاعلىكذلكفأقمل31،يلاجهوحايلشاؤلبننيوناتان

عتيهيمأجل032وفزسايهملمجنويرهممعوئتخزوا،إشرائيلشحيكأيدي

أسعطفم33.بآنيحاقهموئتتزعزعوا،يفؤتهميقتهملثوأفي،الزعذة

آسضك".تعيرفونالذينتجميغيالأناشيدولئشحخك،ضجميكبشيفب

زخل،خمشة"آلافيلي!يمئاشتجيشيينفشقط،القتالآلتختمثتم3

تجيثنوتساتةصتجيثهآنيهسازلي!يياسنرأىفقفا035التهودأماتمشقطوا

إلىذقت،يلقوتيلخياة-وإثاإئاي!ثجاغتهمئستيذونوأتهمتهوذا

التهوبثة.إلىأكثزبخي!ثنيتعوذالغزباءينتجيشآوتجضغأثطايهتة

الهيكلنطهر3.

دلكقلأقوالهميحزقيالاليعرضهاالتيالقداسةفكرةالمصلفيهنانجد

)23(.164

حبررد.طريقعد)24(
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يهفزتالتيوالدلائحديهئص!الذيالوثنيلالمدبحالهيكلذتى.قرولىبأربعة

.و"فذس"طفراذاإلأدينياصتعماللأيصالحأيعدفلم.ليف!للإله

الآنففصغد،آنتخقواقدأغداغناإن"ها:وإخؤئهتهوذافقاذ36

إلىوضيدواالحيش!كلفآجتضغ037وتذشييها")25(الأفدايريتطهير

ئحزقة،والأئوالتئتخسأوالمذتغضقمرآالمقدينفزأؤا038ضفيونتجتل

،الجبالجمنتجتلأوغاتةءفيتطقغكماالأفيتةصفيالتباثطقغوقد

علىوختواغطمأتوحأوناحواتياتهمفتزقوا93.قفدومةوالغزت

أبواقيفيوتقخواالأرفيعلىيوجوههماوشقطوا04.زمادأرؤويمهم

الشماء.إلىفقزخواالهتافي

زيتما،الفلغةفيجمحازتة-الذينالرجاليتحفنتهوذاأوصىأ"حينئذ

علىالغيزة-ذويينفيهمغيتلاكقتة2"وآختاز.الأقداسئطهز

غيرتكانيإلىالمذتسة-بالججازةءوذقبواالأفداكتفطفروا43،ال!ث!ريعة

طاهر.

تصتعرنماذاوتساغلوا،المذئسالمحزقاتتذتحأمرفيتشاؤرواثتم4

وقد،عارألهمتكونيئلأ،يهدموهأنصالحةمكزة!تهم5"فخطزت0به

قكافيفيالتيمتتجتلفيججازته6"وؤضعوا.فقذموهالأتمذئشته

غيزججارةأخذواثثم47.أميرهاعنئجيبتيئيأتيئأنإلى،لائق

وأعادوا048الأؤلزشيمعلىاتجديذالمذتغوتتؤا،يلثثريعةؤفقأ،تثحوتة

ئقذشةآيتةوضتعوا!4.الأقيتةوقذصواالتيتودايخلالأفداميبناء

تطهرهمنلذلا،الرئيرددتهأنبحد.الهيهلوحوديفترضلالريحةالتامالحول)25(

ماعلمنهرالامرهدابأدشعر4كلهالكتالصهذاحلالمى.الحادةلاص!اف

.اممرىاالمفاومبن!9
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وتخروا005القيكلإلىوالمايمذةصالتخويىوتذتغالمنازةصوأدخلواتجديدة

القيكل.فيئضيغفكاتت،المنازةعلىاتتيالتئزبخوأوقدواالمذتحعلى

ينءصص/51
التيالاعماليتجميغواممواالثتتائزونضرواالمائذةعلىالخبزوتجغلوا

غملوها.

وهو،الئاسعالثهرينواليشرينالخاييىالتويمفيوبكروا52

يختبذبيحةوقذموا2،53(والأرتعين)6والئايتة-المئة-الحئتةصفي،يهشلو

الؤقتيثل5"وفي0ضتعو،الذياتجديدافئقاتقذتحعلىالثريعةص

والعيدالبيالأناشيدذثمنالتويمذلكفي،الأتمذئشتهفيهالذيوالتويم

النيالشماغوبازكوشخذالشدبكلفخثا055والضنوجواليهئارات

يقزحالمحزقاتوقذمواأئامثمايتة-فيالمذتحتذضينواتموا56.ؤفقته

ينبأكاليلالقيك!بواجقةصوزثنوا057والحصدالشلامةصذبيخة-وذتحوا

فكان058أثوابأتهاوتجغلواوالغزفتالمذايخلوتجذدوا،ربشاراتالذقب

وإخؤئهيهوذا!"وزشتم.الأتمتغييزوأزيلجذاغظييمشرورالضسحبطجمنذ

ئذةقتتةشتةؤقيهفيالمذتحيتدض!ئغثذأنكتهاوتجماعة!إشرائيل

بشروبىيهشلوشهرينوالجشرينالخاضيىالتريمينأتايمثمايتة-

.وآبتهاخ)27(

عايتةأشوارأخويهينجمفيونتجتلعلىتتواالزمالبذلكوفي.

وأقاتم61.قبلجمنقغقتكماوتطأهالأتمتخيغيئلأ،خصينةوئروجأ

164.)ديمبحالاولكالولى18)26(

.ا!لرارعيدأوهدااتحديدعددكر1/22(0)يوالراحا!بجلميورد)27(
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تكونحئى(،صور)تيتوخقحن،تحزشهتجيشأفناكتهوذا

.أدوميفقاغتعمليلحتمحب

أبيفايوسأنطوخىوفاة4.

أصمارأصلفيأيضأهوالتياللاهوتيالمكيرإلىلالسبةالمضطهدولاةتقئم

وأشير.ويهرديتطربيا

يدكرفشمغالغفيا،الأقالييمفيتجوذالمتكأنطيوخسنوكان61

والذقب،العضة-ينيأئوايهاقثئهوزة!يفايىستدينةوهي،أيايس)92(

والاروغالذقبأسيخة"وفيهالأثرالينكثيزفيهقيكلأفيهاوآن2

الذيالمقدويىالمقك،فييئسبنالإصكنذزفاكتزكهاالتيوالأسيخة!

المذينة!وتنقتها،يأخذأنوحاؤلفأتى03اليونانبلابفيتيلبأؤذكان

،وقاتلوهفقاؤموه4بالأئر،غيمواقدكانواالمذينة-أهللأنتستطغفقم

فيوهو،وجاغه05بابلإلىراجحأشديديغمفناكينوتضىفقزلت

،آنكتزتقدتهوذاأرضيىإلىسازتالتيالحيوشبأنئخبز،فايىس

فيتجي!ثبفيعقيهمخزبخقدوكان،ؤجههمجمنآنقزتمقدلييئا!نوأن6

ثمنأخذوهاالتيءالكثيرةوالغناجميموالذخائربالشلاحفتغززوا،الفؤةغاتةص

المذتحعلىتناهاقدكانالشناغة-التيوقذموا07الحيوشينشخقوهم

وقغلوا،قبلينكانكما،الزفيعةيالأضواليالمقدشوخؤطواأوزشليمفي

المقكشيغفقضا08المقكئذدبتديتة"ينوهي،صورتيتفيأيضأذلك

.الحدودسبالقر!)28(

.لرضتحطأرض)92(
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وقدالمراسثنعلىوآنطزخ،شديدأآضطرابأوآضطزلتئهت،الحتريهذا

أتامأهناكفقيت9.زغتتهيخلافيعلىجرىالأمزلأن،الغتمييئقيرضن

أصدقائهتجميغافذعا..يالموتوأيقنشديدغثمفيهتخذذلأثهكثيرة

فيففلث099القتمقفبيينوشقطغيتئعنالثوئمضزذ"تقد:تهموقاذ

نأتعذ،فيهأناالذياقيضطرالتأشذوماضرثخزدبأئإلى:تفسي

المتاوئأتذكزفإئيالآنأتا12!شفطانيأئايمفيوتخبوبأقئرورأكنأ

التيوالمضة-آيتة-الذقبكلأخذثوكيصأوزشليمفيضتعئهااكتي

أعقئم3!فأنا0شتببغيرالتهوبئة-شكالبلإباذة-وأرشلث،فيهاكاتت

أرفيفيشديديغئمأموثأناوها،التلاياهذهأصاتتنيذلكلأجلبآني

.(")غريبة

أوتفغ5،تمقكتهتجميععلىوأقاتهأصدقائهأخذفييمس!ذعاثئم1

للمفك.وتربتتهآبيهأنطيوخنيإرشابوأوصاه،وخاتمهوخقتهتاتجهإليه

والأرتعين.والتاجم!غة-المئةالثتةصفيالمقكأنطيوخ!نفناكومات

ئنذزثاهالذيآبتهتكاتهوتفكئؤفيئقدالمقكأنليميمثاكثوغيغ7

.أوباطور)31(يآسيموشضاهخداثنه

()162ألعازاروفاة.ه

إلىللذهابالحصاررفعإلىاضطزلكط،أورثيمقلعةعلىالقضاءيهوذاحاول

فيبطوليأمرتأوحد،يهوذاشقيق،الحازار.حبرونحهةدىالسوريالجيمقمحارلة

لمصكة.ا

للكاتب.تفير)03(

.(162-ا)63ارباطررالحاصألطوحى)31(
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وئحايرلو!،الأفداسذخوليعنإشرائيلتضذونالقلغةصأه!وكانأ

إباذيههـاعلىتهوذافقزتم91.الؤتيئينوتأييذجايبكلينبهمالإضراز

يئ!شتةصوحاضروهمتعأفآجتقعوا002لمجاضزتهمالثثحبكلوخثتذ

المحاضرينتعفنوليهن21.واتجانيقالقذافاتوتضبوا(،وخضسين)2

إلىوتضوا22،إشرائلينكانرونتقزإتيهمشآنضثم،الجصارخزقوا

آرتضيناإئنا23لإخؤتنا؟تنتمئمولائنضفنالاتتى"إلى:تهفقالواالمتلث

شعيناأئناءويذلك24.قرائضهوآلاببأوايرهوالغتيأبيكبجدتة-

تكتفواولم025أئلاكناوتقبواقتلوهيئاصاذفوهقنوكل،يتاتنفرون

ئحاضر:نإئهموها026يلابناتجميعإلىتخاؤزوابل،عقيناأيديهمتمد

لمفإن2.صورتيتضقلإسوخضنوا،عقيهايتستولواأوزشليمقلغةص

.تخققم"أنتقلإزفلا،ذلكجمنشزافضتعون،وئبايرزهمالآنئسيرع

وزؤساغتجيثهوقؤاذأصدقائهكلوتجضغغضتالمتكشيئفقما

ئرتنرقة.لمجنودالبحايىخزيىوينأخرىتمالكينوجاغته092الفزسان

وثلاثينوآثتيرفايىسبىألصويمشرينراجلألفبئةصلمجيوشمهغذذوتقغ

تيتوحاضرواأدومفيضختازينفرخفوا31.الحزبعلىئذزبأفيلأ

خزجواالآخرينوليهن،اتجانيقوضتعواكتيرةأئامأوحازبواصور

.ياشوقاتلوابالثاليوأحزقوها

ئغسكرتجاةزكيرئا)33(تيتفيوغسكرصالقلغة-عننتهوذافساز2

زكيرثا،تيتطريتيفيواجدةذفغةتجيثتهوأطققالمقكفتكر-33.المقك

162.لي)32(

صور.ببتش!المي)33(
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غصيزالأفياذوأزؤا3ث.الأئواقفيوتقخوايلقتالالجئوكثتأقتتخيث

فخغلوا،المزقعلىؤزعوهاثتم035يلقتالئقئجوهاختىوالئوباليتب

الئحاس،خؤذرؤوضهموعلىالزرودلايس!تزخلأفطفيلكلجمنذ

ؤجذخيئصاأولئكفكان036ئنتخبينصييئة-فاليخمعسنفيللكلوأقاموا

علىوكان037ئفايىقوتهلامغهذقبواذقتوخيئما،إتيهشتقواالفيل

الئزحوعلى،يالأحنرتةئتئث،تخميهالحبينخصينئربخفيلكل

وتجغ!!038القثالعننقضلأ،الأفيالعلىينالمفاتلونالئلاثة"المحاليبون

الغذؤئضايقوناتجيننجايتيعلىلهناكوينممناينالفزسالبسائزالمقك

الكتائب.وتسترون

الجباليهاتغت،والنحاسالذقبتروكبعلىال!ت!مسىتغتفقضا؟3

الجبالأكلىفيقسغالمقلثتجيحنوآنتشنز04.نارينكمشاجملوتلالأت

تنكلفآرتغذ41.وأنيظامتجأكبييرباط!وقشوا،الئفوحفيوقسم

اتجينفإن،يلاجهموقعقغةصزحمهموتجتتةصالحضهويىذلكضراخشيئ

ينفشفط،يلفباززةوتجئةتهوذافتقذتم42.جذاوقيرثاكظيحأكان

الأفياليجمنواجدأأوأرانأيعازازورأى043زلمجلئةصضتالمتلثتجيشي

المتك.عقيهأنفطن،جشحأالأفياليتجميغتقيهتةءوتفونيذروعئذزعآ

إتيهوغدا45ضخفدأ.آسمايتف!يمهوئقيتمشعتهلئختمنتفتهفتذل

فناينعنهالأغدالمفتقزق،وتسزةتمتةتقئل،المرقةؤشطفيببرأة

عقيهفشقط،وقتقهتختهصازحتىالفيلقوائيمتينوذخل046فناكوين

وتطقالمللثشطؤةصالتهوذرأىوتأ047شكاتهفحاتالأرضيىإلىالفيل

عنهم.آرتدواالجئوكب
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الرتي.اليونانىالعالىفييتدخلرنالرومافينأخذ،قرننصصنحومنذ

السلوقيير.!ذمحتملةارتكازلقطةيكلالصغيراليهوديالمثمبمعوالخالف

علىوتحطفونتأسذوويىجالأئهمالروماييينيآسيمتهوذااوشمغ8

خروئهمعقيهوفضت02صاذقوهجاغهمتنوكل،إليهمينضمتنكل

ؤقرضواأخضعوهموأئهمالغالئين)34(،يتاليفيمآثزينيهقامواوما

ضعادفيعلىوآستيلاؤهمإشبايتة)35(يلابفيقغلواوما3،الجزتةعليهيم

مطتهميقضلكلهالتتدعلىآستوتواوأئهغ4،فناكالتي-والذقبالمضة

وكان.همبياليينجذاتعيدآكانالتقذذلكأنمع،أناتهموطولي

فقد،عقيهموأكارواالأرضيأقاصيينجاؤواالذينالمئوفيأمزكذلك

إتيهيمتحملونفإئهمالمفوفيسائزوأثا.شديدةضرتةوضزبوهمشخقوهم

في،يهتيمقيكفيي!سنفزساوس)36(-،شخقوا!وقد.شتةكلالجزتةص

تيك،الكبيرأثطيوخنوشخقوا06وأخقعوهمقاتقهمتنليكلالحرلب

وقركباثوفزسانفيلآوجمشرونيثةومغهيقتايهمزخفتاتذي،آييمتة

يميكرنالذينوعلىعقيهوضزبوا.خئاعقيهوقتضوا7،جذاكثيروتجي!

الهندبلاذمنهوتزعوا8.ؤقتإلىؤقبينوزهائنكبيزةجزتةتعذه

اليونايتونقئموتمآ09المقكلأومينينوأغطوهابلادهمويخيازولرذوميديا

واجدأقائدأإتيهم.افأرشلواذلكتتغهم،يفاتتتهمتسيرواأن

ايطالا.شمالمىالاكولىالعاليولىهمهناوالمقصود.االغلاطينأحريخأ)34(

افانية.الضطاجيةالحر!أثاءفي)35(

.ا-168()97مقدويةملركوآحرالحامىيخت!اس)36(
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وأولاذهميساءهموشتوا،كثيرونقثلىجمنهمفشمقط،وحازبوهم

هذاإلىوآستعتدوهمخصوتهموقذمواأرضهمعلىوآستوتواوتقبوهم

ذفروهافإثهم،قاؤتتهمالتيوالجززالمتاللثسائزاوأئا1.التوم

شكاتها.وآستحتدوا

وتشثطوا.عقيهمآعتقدواوالذينالمؤذة!لأوييايههمخمظوااوليهثهم2

وتن013خاقهمبآسمهمتيغتنوكل،وتعيلإهمقرييهم،المئركعلى

شانهمفغلا،خقعوهخلغهأرادواوقن،تفكوهؤتمليكهئؤاززتهأرادوا

آرتدىولاالئابخينفئمأخذتلت!نلم،كفهذلكاومع4كبيرأ)37(0

يوبمكلفيهتتذاؤذشورىتجيستهماوؤضعوا05بهئباهاةالأرخوان

الشدبأئوليفيالدوايمعلىيتهداولونزخلأ،وجمثثرونيئة-ثلاث

أرصهمويي!ياذةصشثطاتهميقوضوناوهم06يظايهعلىيليحاقطةء

الواجد،هذاتجميعأويطعونواجد)38(،زلمجلشتةءإلىكليحمتيها

مناقشة.ولاختدفيهموليسن

أيعازر،بنوياسونأكوسبنيوخثابنأوبولمئنتهوذاافآختاز7

والئحالف،الطداقة-غهذالروماييينيعيتعقداروماإلىوأرشتهما

إشرائيلآستعتذتتداليونالبتمقكة!آنزأوالأئهم،الئيرعنهئماوقىقعا8

قجيسقوذخلاجذا،طويلشقرفيروماإلىافذقبا9آستعبادأ.

المكاييتهوذاقتلينإتيكمئرشلالب02"إننا:وقالاوتكئماالئمورى

فيويتخغلونا،وضلامتخافبغهذتغكميتعمذالتهوبوخضهورلإخؤيه

للرومانيير.مؤتدمصدرمىمأخودتارح!محتصر)37(

اثير.كالراالقماصللالى،خطأ)38(
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ئسخةوهذه022تذيهمالأمزفخشن021وأصلإقائكيم"خقفائكمجمداب

أوزشليم،إلىوأرضلرهئحابر)93(ينأثواحعلىذؤنوهالذياليهتالب

وتخالف:شلابمتذكازجمنذهمتكونحئى

وئئثغذيلأتد،والتزالتحرفيالتهوبولأكة-للروماييين23"القلاخ

كانأممبجمنذأوأؤلأرومافي،خردثقاتتإذا24!والغذؤالئيفثعنهئم

يكلمغهاتخايىلثالتهوبفأئة"25جممياذيها،آميدادكلفيخقفائهاين

قمحلهمئقذتمولنالمعندونئغطىولن26،الحالتقتضيهكما،غزيها

وئحامظون،الروماييينتدىخشنهكذا.شفنيخضة!ولاولاأسيخةولا

ؤقغتفإنوكذلك27.شيئأيأخذواأندودبينالإلتزامابهذهعلى

كما،غزيهمبكلتغهمئحاليبونفالرومايمونأؤلأ،خرلثيلتهرب

ولالمحفةولاأسيخةولاقفحأالمعتدونيفطىولن28.الحالتقتضيه

دوفيينآليزامايهمعلىويحايخظون.الووماييينلدىخشنهكذا.شفنأ

شاغوإذا003التهودشصتالزومايئونعاقذالكلايمهذاعلى92.يخمق

فتفغلون،ينهئسقطواأوالكلايمهذاعلىقئيدواأنأولئكأوهؤلاء

.ئلنرمأ)04(تكونأسقطواأوزادواماوكل،برضاهيم

قائل!:إتيهكتبنافقد،ديمثيريوسالمتكيهيمأنزتهاالتيالشمروزأئا31

يشكوتك،عادوافإنالتهود؟وخقفائناأصدقائناعلىالئيزثفلتلتم

وتزا".تحرأوئقايفكفسئنضفهم

لحاس.منألواحعلىمدؤنأكالىوحدهالاصل)93(

دلكفيافيحمحلىسياسةتوالقلبهها.المعروفونالمؤزخرنهاترليلممعاهدة)04(

.الرمان
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متكاكة.يرمعركةفيالموتفوجد،جبانأيظهرأناليهرديالبطليثألم

،الحزبفيشقطواقدولمجيوشهيكانوزبأنديمتيريوس)41(شمغاوتأ9

اتجناخومغهماوألكيض)42(،تكيديصنتهوذاأرضيىإلىفأرشلعاذ

بأربيل،جمشاكوتجمنذوغسكرااتجليلطريتيفيفسارا2.الأتمن

الشتة-ايئةينالأؤليالشهروفي03كثيرةئفوسأوأهقكاعقيهافآستوتيا

بئزإلىوآنطققازخفائم"،أورشليمجمنذغسكرا،"(والحضسين)3والئايتةص

غسكزقدتهوذاوكان05فايىسوألقيراجلألفتجثئرينفي2(زيت)

الجموثنغذبكثزةصزأوافقفا06ضنتخبينزلمجلتلاتة"آلاف!ومغهالفاسةفي

ينهمتيقولم،المغسكرينتنتمفونكثيرونفخغل،شديدأخوفأخافوا

ئضايفه،والحرلتآنمتلقدتجيثهأنيهوذاورأى07جمئة-زخلثمانيإلأ

فقاذ08غزيمتهوآسترخت،يىجايهلحمعؤقثتهتيقلملأ"نهقلئهفآنكشر!

علىتقدزأنغسىخصويناعلىوتهخثم"يتفثم:مغهتميئلمن

نأإلأالتوتمطاقينافي"ليمن:قائلينغزيهعنفضزفوه09ئحازتيهم"

فقاذ001"قليلغذدفإثنا،وئقايفهمإخؤينامعترجغئئميئفويشاتنخؤ

.15(.ا-)62سرنيرالاولدتمريوس)41(

عظيمرألكيش.الحسيديممنكبيرعددعلىقضىقدكادسوريقاندبكيدي!)42(

أنحلصين.اليهوداضطهادلحيوصاهمأليفانيوسلانطيوخ!رفأأعطىقدكانكهة

.915)ماجمأأيارفيدماغيةضربةاثرعلىمات

.061)ماجمأايار)43(

أورضليم.شمالفي)44(
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ذناقدكانوإن.جمنهموأهزلتذلكيثلأفغلأنلي"حاش:تهوذا

ؤصضة".ضجدناعلىئبمينولاإخزتناعنبشجاعةففتمرتنأتجفنا

وآنقتضت،يإزائهموؤقفواالمغسكرينالغذوتجيثناوخزبخ1

وكاتت،الجيشتتقذمونوالقييالزماة"بالمقاليعوكان،قسقينالفرسان

الجناحفيتكيديناوكان2.البأسذ:يجمنكلهاالجيثيئقدمة"

تهوذايىجاذوتقغ.بالأئواقوقتفواالجايتيرينالمرقةلموتقذضط،الأتمن

القاذوآلتختم،تجقتةءالغسكزينجمنالأرضنافآرتخط3،الأئواقفيأيضأ

الم!اء.إلىالضبحجمن

وآجتضغ،الأتمنالجناحفيوفؤة!الجي!ثنتكيدي!نأنيهوذااوزأى

إثزهموتغفبواالأتمنالجناخافكشروا05ثابتقلبذيكليهوذاخوذ

الجتاحآنيهسازالأيشرالجناحليجالرأىافقضا06حاصوراتجتلإلي

قئلىوشقطالقتاذافآشتذ07مغهوتنيهوذاآثايىعلىإنققبوا،الأتمن

.الباقرنوقزلتتهوذااوضقط8.القريقينينكثيرون

-صصء4رافخقل9 فيابائهقبرفيوذفناهاخافماتهوذاوضضعانيوناتان

وناحواعقيهوتطمواشديدأئكاغإشرائيلشعبكلفتكاه02.فوذين

.؟"إشرائلضخلمنالتتئشقط21"كيفت:وقالواكثيرةأتامآ

الحريةنحو3.

تاننا-سرختاا90

لكن،السياسيةالانتهاريةمنئىءاليومبعدسثسعر.محئهيهرذاإخوةحل

قويأ.-فىاللاالدييالاندفاع
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أراضيتجميعفيطقرواالأضرازأنتهوذاؤفاة-تغذوكان2

خذثتالأثايمتلكوفى24.زؤشهمزقعواالإثيمقغقةصوآن،إشرائيل

الكقزةيكيدي!نفآختاز052إتيهماليلاذفآنقضط،جذادشديدةقجاعةد

تهوذاأصدقاء-ع!تبخثونفكانوا026البلادعلىزؤساخوأقاتهمينهم

يهم.وتستهنرئفيعايمهم،تكيديىإلىيهمويأتونأتزهموتقتفون

تييئ.فيهميظقزلمئنذيثفهيحذثلمشديذضيقبإشرائيلفخل27

تهوذاؤفاة-!2"ئنذ:ييوناتانوقالواتهوذاأصدقاء-كلفاجتقغ2

والمئيضينتكيدينوعلىالأغداء-علىتخزبختثيلتهتفئملم،أخيك

.خرتنا"تحاليلبتكاتهوقائدأتنازئيسأالتوتمتختازكفتحن03.ءلأتتنا

أخيه.تهوذاتخلوحلالؤفتذلكفيالقياذةصيوناتانفقيلا

ايهوديةعلىوحاكمأكهةعطيميوناتانيميمأبمايوسالايعبهدر20

فحصل،أليفاليوسوالاسكدرالاولديمتريوسبينالقائمالقاليرناتاناضعل

المدنيةالسلطةتفويضعلىحصلكما،ايهوديةالديةبالحياةالاعرافعلى

والصكرية.

إلىديمتيريو!نأرشقهاالتييالؤعو؟المتك)45(ا!صكنذزوشيئ0115

التأسوأغماليالحرولبينواخؤئههويهتاتميماأيضأوخذثوه،يوناتان

ضديقأفلتتجذه؟ئماثئهزخلأ"أتحذ:افقال7،المشفاتينكاتدوهوما

18"ينقائلأ:المغنىهذافييهاإتيهوتغتكئبأوكت!ت17وخليفأ".

ضحايىبأتكعنكتتغنالقد091شلاميوناتانأخيهإلىالإسكنذيىالميك

.14(-ها)05الاولدتمريوسوخممالحامىألطوح!لحلالحةمطالب)45(
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كقتيماغطتمالتوتمئقيمكفتحن02.ضديقأتناتكونيأنوتجديزبايحل

ينوتاجأأرخوانأإتيه)وأرشلالمقكضديقوئتميك،أئتك)46(في

ضداقتك".تناوتخقطقضئتناتتتئىيكي((ذهت)7

المئةالشتة-ينالشابعالثئهرفيئالمقذسةصالحتةصيرناتانفقين21

.كثيرةأسيحةوضتغالجمو!قوتجضغ،الأكواخعيدفي،وال!تين)48(

وحايهمأ.قائدأوأقاته،الأ:لين)94(أصدقائهجمنفخجقهالمقلثوكزته!6

ضشرورأ.سايأأوزشليتمإلىيرناتانفعاذ66

ايانيديمريوسمعمحفلةمفاوفات3.

علىوحصلالحديدالملكئقةفربح،الثانيديمتريوسلدىيوناتالىعنئفغ

.الضراثدحضصواعماءأراصيضئم::اصةمكاسب

كثيرآ،شيئأالقداياوسائروالحقلالمضة-والذقبينوأخذ1124

تذيه.خظؤةفناذ،تطفضايىفي(المقلث).إلىوذقبهط

اقيمتيازات،ينتهكانماكلوفيالأعطمالكقنوتفيوأقز،

التهوبئةئحميئأنالمقكيوناتالىوسأل28.أصدقائهأؤليمنوتجغقه

.قثطاريئةسيثلاتوؤغذ،جزتةكلينالثايزة-وأرضنالثلائةصوالأقصتةص

صوزئها:وهذه،كفهذلكفيكئبأييوناتانوكتتالمقذفزصيئ2

ألكيمى.وفاةمذشاعرأالممىكالى)46(

أبضأ.الهتيبرالكهةعظماءبللا،إالملك،صديقلفضارات)47(

.521)اكترممأالاوللرين)48(

وفي."الملكإأصدتاءصمرتبةأرمعالاؤلون"الاصدقاء9كاد،اللاطرحالبين)94(

.!الملكأنار!س1يرلاتادأصح،471

12(.912-هو14أ-.)45نكانررالالىديمريرسعلىالكلاميدور)05(
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ئسخة031شلامالتهود-وأمةأخيهيوناتانإلىالمتلثديمتيريوش03"ين

إتيكمبهاكتبنا،قرييناتشطانيسنإلىيثأيكمفيكتبناهالذياليهتالب

أبيهتشطانيحنإلىالمقلثديمتيريوسنيز32:تضمويهاعلىيتعفواأيضأ

ماعلىالمحامظينأصدقائناالتهوبأقةصإلىئحميمنأنرأينالقد033شلام

والأقصتةثة-التهوبأراضيئتهمفئمر034تنابزهمينشتقيماؤفاغتنائخق

أرضيىينيالتهوبئة-ألجقتالتيوالزاتتائيئم2وئذةأقيزمةروهي،الثلاثة

فيتذتحونالذينتجميعفتكونتوابيها)51(،:تجميغ،الشايزة

فيقثلأجمنهمتستخيرخهاالمتككانالمليهئةءالتيتذذالضرائب،أوزشليم

ئخقماسائزوأتا35.الأشجاروئمايىالأرفيضخصولاتينشتةكل

ينهأعقيناهمفقد،والأكاليلالمفحوليهابوالضرائ!الغشويىينتنا

.الزمانطاذماالإئعايمهذاينشيءئفغىلاالآنوين036تجميعأ)52(

"ء5--فا37
يوناتالىإلىالئسخةولئشليم،اليهتابهذاياسينسانجالانعتنوا

.تثئهود"قكالبفيالمقذسالحتلفيوئتوضغ

أعدائهأيديفييقع-سناتان4.

ولقد.الجنليوألقي،لهئصصالديالفخفيفوقع،الثقةكثيريوناتانكاد

بقيل.دلكبعدأعدم

يذهوئلقئالئابخوتلتنآيتةعلىيميكأن)53(تريفونوحاؤل!213

.الارضيادارد5(1)

.عهده!يإلألهنجةولاالملركمىلكلحاصقالضراذءسالإعفاء)52(

تجاه،صريةلعرشوطالبالادسأنطيوحسأشهقتل.لالاسالاسكدرقائد)53(

الالع.أنطوخىثم،افانيديمتريرس
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فطقت،وئحايىبئيوناتانتمتغهأنخثييئايمئه004المقكأثطيوخمنعلى

.شانتيتإلىوأتىفساز.وئهيكهيوناتانعلىتقبفنلأنشبيلأ

وأتى،يلمتالئنتخبينزلمجلألفتأرتعينفييلاقايهيوناتانفخز!

تجزار،تجيثىفيأقتلقديوناتانأنتريفونرأىفقما042شانتيتإلى

أصد!ائهجميعبهوأوصىبإكرايمفآستقحله043يذهإليهممذأنلجرلم

""وقال.تفيمهتهطاغتهمئطيحوهبأنخيوضهوأتزقداياإتيهوأفدى

خزب؟تيتناوليمن،كلهالحتمعبهذاعلىتفلت"يتم:ليوناتان

معيوقفتم،مغكتكونونقليلأتقرألكوآنتجثئيويهمإلىأطيفهم45

الحيوكبمنتقيئوتنالحصودبوسائزهيإليكفأشلالها،تطفمايسإلى

يوناتانفضذقه46جئث".يهذالأنيراجعآأنضيرفثثتم،الموطفينوتجميغ

وآستثقى047تهوذاأرضيىإلىفآنقمزفواالجيوسقوأطقق،تهقاذكماوقغل

ألف.وضجتهالجقيلفيمنهمألقيهنيتزذ،زلمجلآلافيتلاتةصيتف!يمه

وقتضواالأثوالتتفماي!نأهلأغقق،تطفحايسيوناتانذخلفقضا48

مغه.ذخلواالذينتجميغبالئيفبوقتلوا،عتيه

والدينيالسياسيالمقلالهمعلىيحملوناليهود40

يوناتانيخلفسمعانا.

،قردرلعدامتالتىالحربهدهمنمشصرأفخرج،تتتياألاءآيخرسممالىكان

للاحه.لالدللوماصيته،الفضلوكان

أرضيإلىيتذقتغظيمأتجيثأتجضغقدتريفونأنيمضعان!وتقغ31

إلىفضيذ،والرعذةالزغطداختهقدال!نئعتأنورأى02وئذئزهاتهوذا
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أن!اقغلثماغيمئم"قد:لهمفقاذوشمخغهم3الثثعتوتجقغأوزشليم

الحرولبمنتقيناوما،والأفداسالتتنأجلينأبيتيتوأهلوإخؤتي

آناوتقيث،إسرائيللأجلتجميعأءإخؤتيققذويذلك4.والمثحدائد

فإتي!ضيقؤشطكلفيبتفسيأضنأنالآنييئفحاشن05ؤخدي

نا،وأولابويلأقداسيىييسائنالأئتيأنتمئمبل06إخؤتيينخيرأتست

هذاالئعثشيئفقضا07ئغضأ"يتذمييرناآجتمغتقديأسيرهاالأتملأن

قائد"أنت:قائلينغظيبميضرتوأجابوا8أزوامحهمآنتغثتالكلاتم

تنافلتوتفما،خرتنالث!فحالي.أخيكويوناتانتهوذاقكانتنا)"ه(

أوزشليمأشوايىإئمامفيوتجذالمتاليىجاليتجميغفخثتذ001تفغفه"فإثنا

وافيغذبفييافاإلىأثشالوتمبنيوناتانؤخة!ئتم01خوتهاتماوخضتها

.فناكوأقاتمفيهاكانواالذينفطزذ،الجي!ين

ايهودوريسكهةعطيملممعان2.

وتلقىالتانيديمتريوسإلىفكتص،الابقةالمكابئثئتأنصمحارأراد

التالي:الجراب

وضديتيالكقتة)55(غظييميضعانإلىالمتلثدتحيريوصن"ين6

إكليلإتيناؤضلقد37.شلامالتهودوشعبال!ئيونج!الى،الملوك

متىتعقذأنغزيناوفيإتينا،يهاتغثئمالتيوالشغفثالذقب)56(

زشفناماوكل038عقيكمتماتغفوكمأنالموطفينإلىوتكئتتاقايفمأ

.!و"إيام!إدليلةحريأ(45)

مصىيماليرلاتادلهااعئر!كما،الكهةعظيملرتةإدأيقزهـله)55(

الرعابا.الدولعلىمترخمةللملكضرببة)56(
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قزطماوكل093كمتكونتتيئموهاالتيوالحصون،قزسومأتئقىكم

عليكمتناالذيوالإكليل،عهنتجاؤزاليويمهذاإلىقفؤة-وخ!ين

أهلفيكمكانوإن04.جمثهمائعفيكمأوزشليتمعلىآخززشيموكل

الثة-المئة"وفى01ييمفيم"تيتنافيماوليكن،ففتكتيبواجندنافييلإكيتالب

تكئثإشرائيلشعطوتذأ42،إشرائيل)57(عنالأقيمنيزخيئ،والشئعين

الكقتة،غظييمي!يضعانالأولىالشتة"في:والثقودالضكوفيتوقيعفي

.وزئي!يمهم"التهوبقائد

أئيهخيرإلىوشعى.يضعانأئايمكلتهوذاأرضىفقذأت414

الأثام.كلوتجاهشثطانهتهمفطاقي

لجريىضجازأوقتغضزشىيافاإتخذكلهاتجدذلكعنوقضلأ5

التخر.

سمعانمقل3.

يذكرهملاالدي!الحشمونيولىبعدهأتى.صهرهيخالةضحثةمتتياأبناءآجرهلك

يرحناأتىثم.الصمتالكتابيالاريحلزم،سة016فمذة.المقدسالكتابنمق

الحديد.العهدمعهوأتى،المعمدان

وكان،ئقغة-أريحافيقائدأأقيتمقدأبوتسبنتفيفس!وكانا61

الكقتة.غظييمضهزكانلأته،كثير2شيوالذقبصالمضةينجمنذه

الغدزتوىوقداليلاد،علىتستوييئأنوشعىقلبهفيافتشاتغ

تاريح63،حنىسيدوم.الدييةالحريةأصاس،ابسيالداتيالحكمناريح.ا42)57(

بمهرس.يدصأورشيمعلىالاصتبلاء
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اليلاد،ممددتفي4تجويفعاناوكان4.يهيكهيمحئىوتنيهييفعان

المئةالشتة-فيآئناهوتهوذاوتتئياهوأريحاإلىفتزذبثئؤويها.تهتم

فيأبوتنآبنفآستقتقهئم059شباطشهرفي،والشئعين)58(والابغةص

تهموأقاتم.الغذرتفئمئضمزوهو،دوقتهئقاذتناهقدكانخضير

قاتم،وتنوهيفعانتيهرءفتضا69ليجالأ.فناكوأخفىغظيمةمأذتة

قاعة-المآذتة،فييصضعانعلىوؤتبوايملاخهموأخذوامغهوتنتطليفمن

وكاقأشنيحةيخيانةفكذاوخان17.خذايهينوتعضأوآبتيههووقتلوه

بالئمز.الخيز

تجيآإتيهئؤخهأنالميلئيإلىوأرشلبذلكتطليفنكضتائغ

جاززإلىآخرينقممأوؤخه!1.والمدناليلاذإتيهفئتلتم،يتجذته

حئىيأتوهأنالألوفيزؤساء-إلىكئبأوأرشليوخئا)95(،لإفلافي

أوزشليتمعلىيتستولواآخرينوأرشل02.وقداياودقبأمضةئعطهم

أبيهيقلافيجاززفييوختاوأختزواجدفشتق21.القيكلوتجتل

كثيرأئهتذلكشيئفقما022تقئفهتنتغثقدتطليفنوأن،وأخؤيه

ئريدونأثهمييلمه،وقتلهميتقئلوهأتواالذينالوجاليعلىوقتفن

إفلاكه.

هي،ممطةالاص.المكالييرمحلالحسصوليونحل،دلكبعد0134ديصمحادتوفي)58(

المدلةالسلطةتكىلم:السيايةللاطصاعالمجالتاركأسيرولالدييالاعلىالمثللكى

لصه.للرجلصالج!تا!ديبةاواللطة

هرقاسى.يوحا،ل!صحادئالثابرهو)95(



سيؤاكأ!اقايخأ

فيفيدلاص،لقليليتقذمهبللا،المكابييهوذأزمنروايةفيالكاتيتجاورلا

.بالاضطهادالدير

الىأحيالأدفعهالذيالامر،الؤقعالكافديهاتوخى،حقأمؤثرةلقصةائها

علىيتعفبالحس!التأثيرإلىدالسعي.الحارقالطابعإضفاءإلىأوالارقامفيالمالغة

شعه.علىيسهريراللااللهادكيصيبينألىيريدالكاتبلاد،الدقة

بيرالالفةعلىتدلحدأليطةصلاةجالىلإلى،لالالكارحاللاليهابتعليم

الامواتلان،وحياتهمبأموالهمعأيضخوالمالشهداءأنلايين،والقهالمؤس

حديد.لوراطكالأةتكلةهناوس.يكالأودوالالراريومأسيقومود

يدو.الميرينىياسوديستىرجل015حوالىلىحزرهليها!ترجمه!مالمؤلض

.012حوالىفىألفالملخصهذاأد

تمهيد

إلىويهوذا،والتونج،والتهوبثةأوزشليتمفيالذينينأ

الكهتيماذرثة-ينوالذيالمقلطتطليمسنثمتثالي،أيىشطوبولس

وعايخية.شلائمجمصزفيالذينالتهوبوإلىالمئتحاء،

وإثكم.إتيكمكتثنافقد،التطهيرعيذئغ!ذأنئزيعينكئاوتمآ216

ورذشعبهكلخثمنالذيواللة017الأثامهذهغئدئمإذا،غقلأتخنون

السريعة،فيؤغذكضا18،والثفديسوالكقنوتوالملكالميراثكفهإتيه
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المقذس،المكالتالشمماء-إلىتختتماوتجضغناقريبأيرخضناأنينهتزجو

المقذس.المكانوطقزتجسيضةصروبىينأنقذناقدفإته

وتذشين،اخظيماالمقدييىوتطهيز،وإخؤتهالمكايشتهوذاأخبازإنأ

ليآبن!إبيفاييوسنأثطيوخنوتينتيتهؤقغتالتيوالحروقي02،انمذتح

اتذينالئلاء-يصايحالشماءصينطقزتاتتيوالآيات21أوباطور،

وطزدوايبمقتهاالبلاذتقبواققهممعإثهمختى،التهودديننعنحازبوا

المثمكوتةفيفيكزهآضتقزالذيالمقدكتوآستزذوا22،الأعاجمتجماهيز

الزتلأن،ئفغىكاذتالتيالئرائغوأحتبزا،المذيتة!خزروا،بأشيرها

فيالقيرينى)1(ياسونعزضهاالتيالأموزتلك،ليفمهيك!وفقهم

كثزةرأيناوتأ024واجدئخفدفيآختصازهاسئحاليذكئ!خمتصة

يغزارةالئارينيأخبايىفيالخوضنأراذتنتعتيرضنالتيوالضعوتةصالأزقايم

والفائذةيلحايطوالشهوتةصالمتغة!يلضطايعئؤفزأنقثناينكان!2،المواد

يالتيزقيتتمبلشفلأ،أمرأالتثخيصنهذاتكففناتكنفقم26.يلخميع

الأمزتكونلاالئاسيىتنقعةصوتبتغيمأذتةئجذالذيأنكما27،والشقر

طيت!عنالاقالغقلهذاتمتتخضلينقغة-الكثيرينأتناغيز.ضفلأعتيه

الثاريخ،لأهلالأحداتينكلتفاصي!فيالئذقيقتاركين،تفس

تيتأئقندسىلجنتمتغيكمافإئه!2.الئفخيصيقوايمدالثقئذوللتنرمين

ئذققتذهوتة.أنيزسويميتزيييهتقوئمولمن،البناءئمجقلتهتثمأنتجديدأ

.أرىماعلىأثزنا،تكونفهكذا،الئزيينقواجمذئنايمطمافيالطز

شأدقينفخزءخزءعنوالتحث-بالمتائلوالإحاطةالأموليتقضيئفإن.

.م.قالاليللقردافاليالضصلحيالهقىالهرديهداعاش.اليولاليةيثوعصية)1(
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.بإيجازالحديثتسونأنتهففزخم!المتهخمنوأثا031الئاريخضضئفب

.الموضوعآستثفادإفماليمع

ماعلىالثفهيدينضقتضرين،الأخداثيىوابة-فيهفنافلتشزغ

فينوجزوأنالتاريخقبلفيمانسهتأنالضوال!ينليمنإذ،ذكزناه

الثاريخ.

الاضطهادوجوهبعضأ.

أوريثيمهيهلفيهيودورس.9

دلأفللكه.أورشيمهيكلأمرالعلىلالاشيلاءهليودورسيأصالملك

ئهتك.لااهقدساحرمةلان.تامأ

فآختاز،تهؤضقتالتيبالأئواليوأعققهالمقك)2(أئئوييوسنفقاتل37

الأئواليبخفبوأتزهوأرشقه،المضايحق!تم)3(،قئيودوزسالمقك

بقابئذدقتققذالطاهرفيقاجمحدأ،يساغيهقئيودوزشفتؤخة08المذكورة

قدتمفقضا09المتكإراذة-تنفيذتقضذالواقعفيوكان،وفينيمتةسويىتةص

كثيمص،بماففاتخه،ءآسيفباتهالمدينةفيالكقتة)4(غظيئمأحتحن،أوزشليم

ته.ذيهزكما-الحقيقةفيالأمزهلوضأته،فدويهيشتبتهوضزخ

اوآن1،والئتامىيلأرايلؤدائغهوالماذآنالكقتة-غطغتهفذكز.

.أليماليرسلالطيوحىالكيرألاح،-175()187يلرلاطورالرأبعسلوقى)2(

ثقته.وصضعالرالعصلرقىديرادرئي!)3(

عطبأ.ثاخبراخالىصمرعل!أثىالدي،أثالااولا)4(
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علىلي!نالأمزوأن،الأشرافيهبايىأخد،طوبثابننلهزقائنينهتشمآ

قثطايىوجمئتايخقةجمئة-قثطايىأرتغكلهالماذوإتما،الكا!ريمعانيهؤضىما

قداشةآئتقنواالذينحقرقيقضئمالوجو؟منيؤج!تجوزافلا،ذقب

.كلها)5(المثكوتة-فييمالمكمالقيكلوخرتةصوتهاتةصالمكالب

ضصاذزة-الأمواقيعلىأضز،المقكأمرعلىيناغ،قفيودوزسليهن13

.الأفوالهذهقائضةءعنيؤضعفيهذخلتومأوغق014يخزاتة-المقكالى

بخقيهيمالمذتحأماتمالكقتة!اوآنطزخ5.شديدضيقالمذيتة-كلفساذ

ئصانأنالؤدائعفيشئتالتيالتتماء-إلىتبتهلون،الكقنوتئة

لأ!،فؤاذهتتقطزالكقتة-غظييمؤجةرأىمنوكان16.ي!تودجها

الزلمجلكاناذأ7،الضيقينتفيمهفيبمائنيئالبكاناتوفيوآمتقاغتنطتره

فيماعلىإتيهتنطرونالذينتذلألبفكانا،والفشغريرةالزعثداختهقد

ضلاةيمقلواأفواجأالئيوبينتتباذرونالئاس!اوكان08الأتمينقليه

النساغ!اوكاتب.المقذسالمكانئقدذالذيالعايىيتب،عائة

والقتياث،تديهنتخطبالم!مرحضتخرماتوفن،الضوايىعفيتزذجفن

،الأشوارإلىوتعضفن،الأئوابإلىتغضفنيركضنالئيرتالملافيماث

الثتضاءإلىأيدتفنبايطاتوكففن02الثوا!ذ،ينتتطتحنوغيزفن

وهو،الكقتةغطيموآليظازالحضهويىإغياغفكان021باقيبتهاليتضزعن

القديرالزبإلىتتضزعونوكانوا022الثحققةجميزتما،شديدضيتيفي

المتمذد.الحالممىيهودهاكلاد)5(
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فكاذ،قفيودوزسأئا023يئحتو؟عيهاأمانوفيايةساالؤدائغتحقطأن

يه.فضيصمائتفذ

وك!الأزواحزبفتحقى،الخزاتةجمذشزطهمعهناكوخقر2

ضزغتهمالذحوليعلىآجتزأواالذينتجميغإنحثى،غطمأتخليأشفطاقي

عقيهقزسته!اطقزيأتهوذلك025وشخاعةفؤةكلفققدوا،اللهقدزة"

يخوايخيرهقفيودورسوقذذفؤتطفايخر،وجهازهمخيف!رايهب

أيضأوتراغى026ذقبينكاتهاالحربثةءالزايهبغذة!وكاتت.الأماجمثة

علىفؤقفا،الفبا-خشنااتجماليرائعاالفؤة-غجيباقتيالقيقفيودوزسن

علىيساغتهفشقط27.ضربأويويعافيلتواجملأتجلدأتجيدأفيجايتيه

به،فإدا28،تحملعلىوتجغلوهفزقعوه،كثيصطلاموغتيتهالأرضيى

أصتبئقد،خزيهوبهلحا!لقويهبفيانمذكوزةصالخزاتةصذخلأنتعذ

غلايتةتعتيرفونأناييأيدي،بتفيهالإصيعاتة-علىقادليوغيزضخمولأ

الله.بيياذة-

،خلاصولاتهزجاغلا،أبكتم،الإلهتةيالفؤةستطروحهووتيتما2

رائعأ،تمجيدأالمقذينتكاتهتخذالذيالزهمثئباليكونالتهوذكان.

كانماتعذ،القديرالزثفيهتخفىإذ،وتقفلآآبتهاجأالمقدلنآئتلأوقد

قثيودوزسأضحاصبينتعف!وباذز!3.وآضطرابأخوفأتملوغادللثقتيل

آيخرعلىأصتغتنعلىيالحياةصوتمنالغيئيإلىتبتهلأنأويثاوشألوا

زقق.

التهوذالمقلثتئهغأدالكقتة-غظيخوخافت2

الزخل.خلاصيىأجلينذبيخةفقذتم،يقفيودوزس

9هـهادكا-ةتجكيذ

غظيةاتيتماو
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يقثيودوزكتفتراغياتفشهماالقتيالبعاذ،يلخطئةذبيخةئقذيخالكقتة

غظييملأويئاالشكريخزيل"غتيك:تهوقالاوؤقفا،الأؤلييبايهما

تجقذتهالذيوأنت034أجيهينيالحاةعتيكتنقدالزلثفإن،الكقتة

الثطر.عيىوغالاذلكقالا.الغظيمة"الئيمايفدزةصاتجميغأخبر،الشماء

إلىفئرليمتهتعوذلأنأهلأتكونئرىقنقفيودوركتالمقكوسأذ

اتممتكة،فيذسيشةصاجثأوغذؤتككان38"إن:فقال،أوزشليم

المكافيذلكفيفإن.تجاإن،شخلودأإتيكفيرجغ،فناكإلىفآرضفه

علىت!هزهوالشماءصفيتسيهئهالذيإلأن!3،خقاإلهثةفدزةالمقذيميى

وئهيكهم".يالسزتقصدوتهالذينفتضيرصث،عنهويدايخغالمكالبهذا

.الخزاتة)6(وجماتةءقثيودوزينأمرينكانماهذا.

الكهنةعظيمنممبدساض2.

والدين.يدهفىالكهسةعطيممصصكان،أليفاليوسألطيوخ!عهدعلى

عاتبهم.اللهلكن،وظيقهما!دالمةاحترامأفيلهمي!!لم،إليهوصلوا

الملفبأئطيوخمىوحضل،الحياةشقوق!فازقأنتعذأتهوكان47

الكقنوتعلىأويئا،أخو،ياسونخضل،الملكعلىبأبيفاييوسن

قثطازويتينجمئةيثلاتوؤغذهالمقكقاتلأنتعذ8،بالئذليسالأعطم

يئةلهضمنذلكعدا!وماآخر)7(.ذخلجمنقئطارأيخضةءوبثمانين

ئؤضشةبشلطيهئقيتمأنفىالميلثتهزخصنإن،غيزهاقئطارأوخضسين

ال!ر،هداكلمى:اصتىللهعكلامما!اتحتىاد-دلاعىالروالةهذهالهدهـلى)6(

الحارقللطالعألمحالإلاحعلىويحمله

،اصلرق!!اأبدي!ىايخرم!حداح!ةاعممرتةسبهرر)7(
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أنطايهئوئخصىوبأنيلالراهقين)9(،ومؤشةالتذيئة)8(يلرياضة-

الرئاشة،علىياسونفآستولى،طقيهإلىالمقذافأجالت100(أوزشليم)0

اوأثقى1.اليونايئينخياة-تمطإلىجنيطأبناخضزفتأنليتوما

يوخثا،تدعن،التهودعلىإئسايثةعنالملوكيهاأنغتمالتيالإغفاءات

المضاذقةغقدفيالز:ماييينإلىالئفازةصفلذالذيأوبويخئنأبي

ئخايفثستنأوأدخل،المشروغةالمؤشساتوأبتئ.والئحائف

تختالتذيثةيلرياضة-تدزشة.بإقاتةضشروبىجذاوكان02الثئريغة)11(

الميلؤتمكن013الفئغة)12(تختفخغقهمالمراهقينئختة!وسان،القلغة

ياسونفجويىبيذةءالغزباء،بأخلاقيوالئخئقاليوناييينخياة-تمطإلى

تحزصوقتعودوالمالكقتةصإنأخثى4،كقتةغظيئملاكا!رهوالذي

إلىييسيرعوا،الذبائيموأهضلوابالقيكلوآستهانوا،المذتحجدتة-على

زئيعنالإعلالبحاذ،الئريغةئخزئهاالتيالميدالبتماريننفياقيشترافي

.الفزص

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

!،الملاعبيحارصودللئريعةالاماءالهودكان.الرياصةليصارينضحذمكان

التارير.فيالماركيرغري

ضالأتضتمالضزاتوكات،الوناليةالمدنديممازسالمتزةكانت،الرابعالفردمد

العكرية.للحدمةيعذودالحشر+تالىعرالثاسلي

اليونالية.الحاداتلرألطرحسسلتأييدأثىالرالطةسنوع

الريعةتحارضعاداتتتفتىمالقدرإلأاليونايةالحصارةئرفصلا:اثمكلها

ابهودية.

حاء:الخمة!تحتأحدأإححلبمدى.الرياضيةالمصارعاتإله،هرب!ئبةميالقعة

الرياصية.التصاري!الىبه
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شتوات)13(،أرتغكلتخريالتيالأثعابثصوزفيتجزتاوتآ

ينأثطايهيينيضقةص،زلمحلأ)4!(القدرياسونأنقذا9،حاضروالمقك

هؤلاءليهن.قزقليسيذبيخة-يخضةيررقمجمئة-تلاثومغهم،أوزشليم

بل،لائقغيزكانذلكلأن،الذبيخةعلىئنققلاأنطقبواأنفشهم

يذليخةئريملإ،قضدفي،كانالذيفالمال02.آخرشيءعلىئنقق

التلاثئة.الشفننتخهيزعلى،خضلوهالذينبشمغي،أئمق،قزقليس

هتةخيلوالأتهم،تمزدواوضتؤطزسوينأهلآنذلكتعذوخذث.

وتزك،الأمرهذافييلتتالمتلثفباذز031المقكشرتةس،لأثطيوخيس

أصاصتقدأئهقتلاوكثفزأى032المناصبذويأخذ،أنذرويكسمكاته

إلىتعقهاأفدىالذقبينآيتةالمقديينفشزن،فرضة

تتقنوتمآ033هابجواليالتيوالمذدبصوزفيتعقهاوباغ،أنذرويكس

بالفزببذفتةص،جمىإلىآنضزفطقدوكان،عقيهلاته،ذلكينأويئا

أويتا.تفئلأنوأغراه،يأنذرويكمىقلأؤكثقخلا034أنطايهتة)15(ين

ضقيمأئمناهإليهقضذالمكرعلىوآغتقذأويتاإلىأنذرويكسفذقت

ينآغتاتهئثم.واثقكيزتميئل!ان،الجمىينالحروحعلىوخصته

جممذالتخعل!توقغذلكفؤقغ35.محرتةيلغدليتزغولمساغته)16(،

طفمأ.الزلمجلهذاقتلعقيهموشن،الأتمسائرينكثيرجمنذبل،التهود

.لملكارإكرامأ(1)3

.الالمابالىموقدين1()،

اللى.كلمدمثهررة)15(

017.صصلحي)16(
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مع،المذيتةبهوذإتيهذقط،قيليمتةتواحيينالمقلثزتجغفقفا36

خق.يغيرأويئايقتلأسيئكايىهمفياليويايئينمنئشاليكوتهمقن

وشمذ؟المفقوبجكمة-ذلكعلىوتكىشققةوزقأنطيوخصنفتأشفت37

أنذرويكس،عنالأزخوانيساغتهوتزغغقبأوآضطزتم38.آعيدايه

الذيالمكالبفيالقاتلدلكأباذثثم،المذيتة-كفهافىوأطاقهخققهوتزق

آستوتجته.الذياليقاقيالزثبهفأنزذ،أويثاعلىكفزهفيهآرتكت

ألمايخوسأنطيوخسافطهادبدء3.

عل!.ممزدتالهوديةلأدالاعتقادعلىأنطو-!حملتأورشل!هـىقةقات

القمع.هدايؤئدونأجهوداالكهةبحضوكان.الهيكليرحملم،هائلاالقمعفكالى

معاهئطهرألىالكاتبأراد،رهيباصطهادوحرىوتةعباداتألشئتماوسرعاد

.المماوي

آنتقضتالتهوبتةصأنإستنتبئ،الأخداثهذهالمقذتتغتفقضا511

دأالحئوذوأقز021غنؤةالمذيتةصوأخذكالئضرثائرأجمصزفغاذز.عتيه

ئيويهم.إلىتصغدونالذينوتذتحواصاذفوهتنكلزحقةيغيرتقتلوا

وذثخ،والأولادالثساء-وإباذة!،والثتيوخال!ئمثالبتجززةلمفكاتت

جمنهم،أئامتلاتة-فيتفبمألفتتمانونافققكث.والأطفالالقتيات

جمنيأقلليسغذدينهموبيغ،المغزكةفيشقطواألفأأرتعون

القئلى)17(.

أقذسقهوالذيالمقدسذخوليآجتزأ-علىبل،بذلكتكتفبوتم

والؤطن.يلثتريغة-الحائنتتلاؤشذليفهوكا!،كلهاالأرصيىافيضكالت

)17(مالعة.
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ماعلىأسذيتت!تابتذيهوقتفن،القدزت!تيتذيهالمقذسةصالآيتةصاوأخذ"6

وكراتة.وتجدهالمقذليىالمكالبلتخسيرآخرونكلوكآفداه

إلىغضتالتئذأنإلىتفطنولم،تفميمهفيأئطيوخمنفتشاتغ17

.المقذس)18(المكانهذاأهيئويذلك.المذينةشكالبخطايايشتمبح!

وزيرغذخويهحالصأيضأهولحئذ،كثيرةبخطاياآنقمكواأثهئموتولا18

قيفيقابالمقكشقوفنتغتهالذي،يقفيودوزلنتجرىكما،تجسازتهص

المكانبل،المقذسالمكالبلأجلالأثةصتخترلمالزثوليهتئ1!.الخزاتة

فيالمقذكثالمكانآشتزكأدطفتعذ،ويذلك002الأثة)!ا(لأجلالمقذكأ

القدير،غضطجمنذخدذوتعذما،التغمفيفآشتزكعاذ،الأثةقصائط

الغظيم.التيدمعتصالحهجمنذ،ضجدهكاملإلىأعيذ

علىالتهوذيئكيرةالأثينيئجيرونالمقلثأرتل،يقليلذلكاوتحذ6

أوزشليماقيكلواجذنن2،اللهترائغتتتعواولاآبائهم-شريعةعنالاريداب

زوكبآسيمعلىتجيرزيتمقيكلوتجغل،الاوتثيئزوكبآسماعلىوتجغقه

المئمزهذاتقشيوكان03)02(المكانأهلتفئهكانلماؤفقأ،المضياف

غفرأالقيكليملأونالؤتيتونوكان4.اتجماهيرعلىحئىوتقيلآشاقا

المقذسةاثوليافيالئساغويضاجعونالحقيلاتمعوتفهون،وقصوفأ

ادلىاللهادلداث،ألطرحىدحلوادا،ا!يكلاالىالدحولهيودورسيشطعلم)18(

شحه.حطابالصدلكفي

اضتوي.:صله!وىهيا-لامؤسا!.ا!مكا!الاهو!عاصرسعصر(1)9

الاخار.لاهرت،لمه

.الامريود2(0)
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تقتالتيبالمحزماتتملوغاالمذتغوكان5.تجللاماإتيهاوئديخلون

ولاالآباءأغياذتثرعىولاالشبتئغحذأنلأخدتكنوتم06غنهاال!ئمرائيئ

المتك،تويدفيكرىتوتمشهر،كلوكانوا07الأضلتهويرئبأئهتعتيرف

عيدوفي،الطقيمتةالماذتة-فييلإشترافيفزةبضروزةئساقون

.الفثلابينأكاليلوعقيهمتويهيهئراققةصإلىئضطزون،بيونيييوس

،2(تطلمايس)!أهلينبإيعافي،المحاليزةاليونايثة-المذدبإلىأمزوضذز

ئذتخوأن9،الطقيئةالماذتةسفيوبالآشميرافيذلكيمثلالتهوذئعاجملواأن

ذئؤتتؤفعواأنإضكايهمفيفكان،اليوناتئةالشتنتئجذأنأبىقن

تة.يىلكاا

علىطفقيهمافغفقوا.ؤتذيهماختتتالأتهماأخصزتاآمزأتيهني!فإن.

أوتجاا.التئورعنألقوهماثتم،المذيتة-غلايتةفييهماوطافواأتديهما

يهمفوشيئ،ييمزايالشببيلإحيفالي،جمنهمبالقر!بكاتتتعاليزإلىقوم

عنئدايخعواأنينتحتيرزونوهم،معأيالئاليفأحزقهم،فييئسإلى

.المقذسالتويميهذاإخلالأ،أنفيهم

خؤيىإلىيستسيموالاأنالشفرهذائطايميينلأزجوأوإني2

الإضطهادالتهذهآنتحشبواوأن،الضحزبات)22(هذهيشتبغزائمهم

يتأديبها.بل،أثتنايقلافيتيشت

الشن،فيطاجمن،الكتتةضتقذميينأيحازازتهئقالزلمجل!كان

ايخثزير.لحيمأكلعلىفثمرأقمهقئحعلىفأكزهوه،الطلغةرائغ

أياما.ليعكا)21(

الاصطهادلاهوت)22(
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إلىطوعأضشى.بجشةخياةيخياأنعلىتجيدأتموتأن!افآختاز

تجنتليقكما،قمهينالخثزيرلحتمقذفتأنتعذ02،الذوتتةغذالب

المشيرفونيهفخلا21.الحياةفيزغتةذليفهيجللاماقذفيعلىخزؤ

ينوتيتهتيتهمكانيا،الشريغةتخرئهاالمأذتة-الطقيتة-التيهذهعلى

ئقئأالفخيمينتناؤئهتهيجليمائؤتىأنتخثوتهوتجغلوا،المغيرقةقديم

يتنبؤ22،المقكبهاأتزالتيصالضجئةقيينتأكلياع!لهويتظاقز،يتده

ضداقيهإلىتطرأإنسايثةئعاتقةينهموتنال،ذلكقغلإذاالموتين

شيخوختهوضكاتة-يحيمنهتجديرأ،شريفأغزمأغزتمليهئه23.لهم-القديمة

ولا،حداتتهالحتتتة-ئنذسيزتهوبكمالي،المشيبتجلاليينإتيهتقغوما

إلىعاجلأئرشلأنطايبأيذلكوأجاقي،الإله!ةيالثريغة-المقذشة-يئما

ينكثيرتطنيئلأ،ئراءقيأنييحننايليق24"لا:وقال،الأفواتقثوى

الغزباء،تذقبإلىآنحازقد،ضتةتشعينآبنوهو،أيعازارأنالشئالط

قصيزةأصتختخياةأجلينيىيائيوبشتبيشتبيأيضأهموتصلوا5

تخوثوتوفإئي26.التجاشة!والقضيحةشيخوختيعلىفأجفحت،جذا

قيتأ.أمكنثخئا،القديرتذيينأيخرلا،الترجمقالبينالآن

شيخوختي،يخقؤقيثفقد،يتساتةصالحياةفازقثإنوليهن

شبيلفيوضجتةطوجمتةخشتةبميتةئطوتةقدؤةصيلحئمثالبوأبقيت

المقذضة.الجتيقةصالشرائع

أولئنفتخؤذ092الذوتتةغذا!بإلىساغتهينساز،هذاقالوتأ

خنونأ.كلائهتهيمتداوقد،الغداؤةإلىذلكفتيلالزأقةصتهأبذواالذين

وذوهو،الزت"تعقئم:وقالتتقذ،الضزببينالموتعلىأضزفتوتمآ
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فيأكايذ،الموتينالتخلميىعلىتايرزوأنا،أئي،المقذساليليم

تضرورأذلكأحتيئفإنيتفسيفيوأئا،الأليمالفحرلبغذالتتجشدي

."للهاف!خاأ1نيلأ

وتذكازئطوتةفدؤةستوتهكأتالي،الحياةالزلمجلهذافازقوهكذا

بأسيرها.يلأئإبل،فقطيلثثافيلا،قضيلة

الشعةالاخوةاشثهاد40

هدهالكاتبيتهر.وأعدمواأثهممعلينسعةغذ!،الاضطهادأثاءلي

الاحساد.بقيامةإيمانهمعلىلثددالعرصة

نأئريذالمتأفكان،أكهممعإخؤةشبغة-علىأيضأأوقبفن7

وأطناببالثاطفيغذئهم)23(،المحزمالخئزيرقيتناوليعلىئكيرقهم

تأتناأنتبتغي"ماذا:فقالحايهميسانتفشهأخذهموتجغل02الثيران

.آبايمنا"شرائغتخالصولاتمرتيخنضستيذونإئنا؟غثاتعيرفتوأن

يساغتهأتز،أحميتوتآ4.والفدورالمقاليبإخماء-وأتزالمقلثفخيق

رأيهجفذئسقغوأن،حالهميسانتفشهتجغلالذييسانئقطغبأن

يةنأتز،تمامأعاجزأأصتغوتمآ05وأئمهإخؤتهغيودبعلىأطرافهوتخذغ

ئنتنتمرأالئخازكانوفيما.وئقلى،الحياةينزققوفيهالثار،ينئذنى

علىئقدمواأنتعضأتعضهمتخثوأضهمهمالآخرونكان،المفلاةين

خفا،يناترأفطوهوناطر،الإلةالزلث6"إن:قائلين،بتنجاعةالموت

القديير.ليزالحاصلالفنالروايةهدهتدكر)23(



الثانيالمكائينييفر542

وبغبيلإه:يقويهالحميعأماتمتثمقذالذيالشيل!فيموسىضزخمحا

شرأف")24(.

التغذيب،إلىالتاييئساقوا،الؤخههذاعلىصالحياةالأؤل!ازقوتمأ

نأقبلالمجز-رلحتمتأكل"قل:شألوهثتم،شغيرهمعزأضهجلذوتزعوا

ويذلك،لا:وقاليفغةءآبائهفأجالت8؟"غضوأغضوأتجشدكفيئعاقت

:قالزتتيآيخرعلىكان!وفيقا.كالأؤلالغذالبتمئةصأيضأهوذاق

شبيلفيئئناإذا،العاتمتيكويمن،نياالهصالحياةتسفئناالمجيرئمأكلتها!إنك

.أتدتة")25(لجياةسئقيئنا،ثرائيه

يتذيهوتشطيساغتهيساتهفذتغوأتروه،الثايثغذبواوتعذه01

الأغضاء،هذهأوتيطالشماءين"إني:يثجاعةوقاذ11،تجليدبقلب

افئهت02ا(أستزذهاأنأزجووجمنها،بهاأسته!نش!رائيهاشبيلوفي

يالغذالبئياليلمالذيالقتىذلكتساتة-ينمغهوالذينتفئهالمقأ

شيئأ.

اولمأ04ذلكبمثليهوتكلواالزايغغذبوا،الحياةهذافاز!تئاوتآ

نأوترخؤالثاسبأيديالإنسانتموتأن"خيز:قال،الموتعلىأشزفت

تياتةديلخياة")26(.تكونلنأنتفلك،الله!ضه

يما"إثك:وقالالمقلثإلى6!فخذق0الخاجمسنغذبوهساقوائثم5

الاشرأع.تثةصرس32المصلسمأخود)،2(

لالفامة.الإبمادإلىإشاراتعدة،المصلهذافي)25(

دته.الاماءالاسلحيمحصورةللحياةالقيامةهده)26(
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لشاء.ماتفغلالفساد،قايلأئكمعالتشر،علىالشلطالبينلك

الغطمة،فدزتهفترىقليلأإصبز17.ذرئتناخذلقداللةتطنلاوليهن

.1(وتسقكأنتئغذئذكيفت

تفتز"لا:قالالموتعلىأشزفتفقفا،سالشابساقواوتعذه

إلىخطئنالأتنا،الغذابهذاأنف!يشاعلىتجقثناتحنفإئنا،بالباطل

أئكتخشطفلاأنتأوأئا09يالغخبتقضيماتناتجرىويذلك،إلهنا

".اللهضحازتةعلىأقذمتأنتعذ،جمقاببلاتثقى

فإتها،الحميدوالذكربالإغجالبتجميمأأجذزهمأئهموكاتت02

ذلكعلىوضتزت،واجدتويمئذة-فيتهيكونالشبغةصتنيهاعاتت

بفغيماينهمكلأتخرضنوكاتت21.يلزثزجائهابشتب،بثتجاعة

الأنثوفيكلاجمهاعلىأضفتوقد،الشريقةالمشاجمرينئمتيئةوهي،آبائها

فيتشأتمكيفتأعقئم22"تسث:تهمتقوذفكاتت،زجويشةتساتة

كلغناضزتطمثأناولا،والحياةالروخؤقبئكئمأناولا،أخشائي

هووالذيالتسحيرفيالجنسنتجت!الذي،العاقمخالقفإنولذلك023جمنكم

لأبمم،والحياةالموخبزحضتهإتيكمسئعيذلتيء)27(،كلأصل

شرائجه".شبيلفييأنفيكيمالآنتستهيمون

فأخذ،إهاتةالكلايمهذافيورأىبهتسخزأتهأئطوخنوطن"

إذا،وئسيذهئغنيهأئهبالقشيمتهأكذبل،الباقيئأصغزهئمبالكلايمئخرضق

لمالقتىآنإلأ025المتاجمبوئقلدهتهضديقأوتتجذه،آبائهئتنتزك

الله.قدرةعلىمتةالاحادقيامة)27(
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كإتؤوليماالقتىعلىئشيزأنوخئهاأكهالمقكفذعا،التتةيذللثئمني

عقيهفآنختت027آبيهابإقناعقيقتخئىكثيرأعقيهاليأتخ026خلاصه

التيأناآرخضنيئئتيئ"يا:آبائهايفغةصوقاتت،الغنيفيالطايختةصوآستهزأت

وعالتك،شتواتتلاثوأرضغتك،أشفريسغةصأخشائهافيخققتك

الثمماءإلىآنطزأفيؤتديياأسائك28.وزثتكالضنهذهإلىوتفغتك

الغذم،جمنضتغهماأن!اللةفآعتئم،فيهماماكلرأيت!إذا،والأرض

كنبلالجلأد،هذاينلخف!فلا92.كذلكهوجئالتشروأن

.يالزحضة"إخؤتكمعلأئقاكالموتوآقتلبإخؤيكتجديرأ

منتطرون؟أنتم"ماذا،الفتىقالخئىكلايهاينآنتقتإدبوما.

يدعنآبائناإلىألعتتالتيالشريغةصأمزأطيغوإئما،المقكأمزأطيغلاإني

صصص،ا/قيصء31)28(

تنحؤلنإنك،اليبراييينعلىشمكلانحتيرعايهاوانت.موسى

عقيناشجطوإن033خطاياناأجلينتتألئمإئمافتحن032اللهتذممبين

وأثا34.تحذينغبيذهفسيصايغ،ؤتأديبنايغاقتيناقليلأحينأالحئز!بنا

التفنئغللولابافيتتشاتغفلا،تشركلأقذزياالكانر،أ!لهاأنت

جمناليويمإلىتنبئلملأتلث35،غبيدهعلىتذكوترقغتةالكافيبالآمالي

لجيا؟شغيأ؟ساغةأتيمعلىإخؤئناضتزوتقد036الزفيبالقديرالثيماقضايم

بقضاء،يكفستجلأنتوأثا.اللهغهدشبيلفيوشقطوا،تزوللا

تجحتديأبذلكإخؤتيوأنا37.بيهبريائكتستوجئهالذيالجقالث،الله

أئيناتوفيتيفيئبطئلاأناللهإلىوأبتهل،آبائناشرائعشبيلقيوتفسي

.ترددلا،موسىصريحةو!رائضالوثيالمتكدرائصلير)28(



055الثانىالمكاتجتينيفر

ؤحذه.الإلةهوبأتهاقيعترافيعلى،والضزباتبالمحن،يحمقكوأن

أقيناعلىثازأفياالقد-سغقسطإخؤتيوعلىعقيئيجلأنغسى3

"إيالغذل

-صلمص93.

"وهكذا..إخؤيهعلىتغذيبافزاذهالإستفزاءيرازة-الميكمخيق

آيخروفي.أميرهكلالزثإلىؤكلوقد،ئذشغيزصالحياةالقتىفازق

تنيها.تعذالأئمماتتالأمر

العسكريةالمكاقييهوذااتمارات50

أئناغإتيهموتذعونالفرىإلىتتشئلونمغهوتنالمكايئتهوذاوكانأ8

تحؤتجقعواخئى،التهودديننعلىتتتواالذينإتيهيموتضضونجن!يمهم

أصتخالذيالثثصبإلىينطزأنالزبإلىتبتهلونوكانوا02آلافيثةص

وترختم3،الكانرونذئشهالذيالقيتيعلىوتعطفت،أخدكلتدوشه

الدماءضوبإلىوئصييئ،الزوالعليأشزقتوالتيالمئقذتةانمذيتةص

علىوالثجاديفتطلمأالأئيرياء-الأطفاليإفلاكوتذكز4،إتيهالضايىخة-

يلشز.ئغضهوئظهز،آسجه

إفي،أماتهتثئثالأتمتغدلم،تجيثيىرأسيىعلىالمكابئأصتغوتآ5

والفرىالمذنئفاجئفخغ!6.زحضةإلىالزثشخضاآستحال

الكثيرين.الأغداغقزتم،ئوايخفهتواقغعلىآستولىحئىوئحيرفها،

.مكانكلفيشجاغيهختزفذاغ،الثيللمجنحفيغاراتهأكترروكان

وأنفثتيئأضيئأالثقذيمفيآيخذالزلمجلهذاأنفيلئمنرأىفققا8

تسأئه،وفينيقتةسويىتةسبقاعقائل!،تفيضإلىكتت،تتزاتدآنيصاراته
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خواصقيى،تتزكفربنيكانوزيساغته!فآختاز.المقكيئثؤونيالئجذةص

مختيفبجمنأئفأمجشرينينأقللايدهتختوتجغل،أ!دقاء-الميك

آيخيرهم.عنالتهوبذزئةصيتستأصحل،الأتم

الجيش،تمجيء-مغهالذينفأختز،يكانورفدويمختزيهوذافتقغ12

.أخرىأمايهنإلىوهاتجرواالثيمايبزالإيمافيوقليلوالخائفونأفقزصت

نأالزبإنىتبتهلون:كانوا،تهمباقيأكانماكلالآخرون،اوباغ

منذلكتكنلمدإن!1،الملتقىقبلباغهمقنالكا!ريكانوزمنينقذ

الذيالغظيهـاءآسمهوحرقةآبائهممعالمفطوعةءالغهوبأجلفمن،أجيهم

عقيهم.أطيق

ينتزتاعوالاأنوخزضهم،ليمتة"آلافوهميىجاتهالمكايىافخشذ6

ئقاتلواوأنطلمأ،عقيهمالمحتمقة-الأتيمكثزة-ينتخافواولاالأغداء

يالمكافيألحقوهاالتيصالأثيمةصالإهانةغيويهيمئص!تأجاجملين7،بتأس

شتنعلىالقضا?مع،والعارالمعاتلةصصوء-ينبالمذيتة-أنزلوهوماالمفذس

وأغمايهيمييملاجهمعلىتتوكلونإثماهؤلاء-"إن:أوقال8.الآباء

نأواجذةيايماغةتتطعاتذيالقديرالث!علىفتتؤكلتحنوأئا،الجريئة

التيالثخداتتهئمذكزائئم09بأسيره"العالأبل،عليناالزاجفينتصزغ

غهدعلىألفأوالتمانين-والحمة-إباذة-المئةينكانوما،آباؤهمبهاأيذ

شثحاريب.

الشزكيقةصتهموتجغل،المقذساليهتاتعقيهيمتثفؤأنغزراأقزئثم2

يكانور.علىوخضلالأولىالكتيتة-قياذةصاتخذئئم،ا(الله"تجذة!

ءصصصفأص42
،الافتسغة-علىيزيذماالاعداء-ينفذتحواالقدير،ئدهم
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إلىخنوبهتجميغوألجاوا،يكانررتجيثنئعطيمأغضاخوتجذعواوتجزحوا

والتتامىوالأرايلالمغذبينعلىؤزعوا،الئتآنقضىوتمأ028القزب

آنتقواوتعذما2!.همأولابوتينتيتهمالباقيئوآقتشموا،الضائمينقسمأ

فئصايغيعوذأنالزحيتمالزثسائلين،عاتةضلاةأقاموا،ذلكجمن

تائة.ئصالحةغبيذه

الدينيةالاضطهادجمتر.2

المضطهدينيعاقبالله10

ثاليعقا!لانزالأعصلهاالتىاللهقدرةئظهرأليفانيرسأنطيرخسلهايةان

الله.شعببمضطهد

حاليمافيكتفالييلابينعاذأئطيوخ!نأنالزمانيداكفياوقئلقق9

تنقثوشزغ،تزصابوليستديمة-آسالهاعلىزخصقدوكان02لهائزثى

السلاحإلىوتجآتالحموعفثازت.المذينةعلىايخنالتوئضيققيكقها

أخضتاجمنذكانوتأ3.ئخخلأتراتجغأئهأنطوخ!نينففان،وقزقته

وأزتغشديدآغضبأ"فغضب.طموتاؤسويىجاليييكانوزتجرىماتقفه

سائقفأقزالشز،ينقزموهالذينيهألحقهمااليهوبعلىئحيلأن

قضاغوليهن.الشقريهاتة-خثىتؤقفببغيرالشيرفيتجذبأنتركتته

تديخنأأوزضليتمين"لأجغقن:يهبيرلائهفىقالفإئه،يرا!قهكانالثتماء

إلةلتيء،بكلالتصيزالزلثليهن5إتيها".ؤصوليجمنذ،يلتهوب

كلايهينآنتهىإفيمافإئه.قئظورةغيزضحضتةضرتةضزبئ،إشرائي!

تجويخه،أليقة!فيوغذاباثتهذواخلاأخشائهفيألأأخذهحثىذاك
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وهوتتساقما،ولحف،الكافرذلكتجشد.رت.صالذيدان-كاة!ث9
--ي!لمبعبحى

مافتحذ001رائخيهتتنتتكزةكفهالجيمنوصاز،والأوجاعيالآلايم،خي

أخذتكنلمالشقاء،كوايهتتم!أثهتهئخئل،ذلكفبيل،كان

.ئطاقلاالتيرائختهي!ي!ذةصخمقهيمتطغ

يهبيريائه،كفواء-عنيننرلأخذ،جسئهتخطتمتعذما":جمنذئذ،

ؤطأة-اتجفدتختحيننكلفيتتنازغهالأوجاغكاتصباذ،الحقيقةوئديىك

على"خق:فقال،تتتهئطيقلاتفشههوأثسىإئهاخئى2،الإلهي

لته".ئعايرلأ،فالطوهو،تفشهيحشتلاوأنلتهتخضغأنالإنسالق

ينيترخقهتكنلمالزلتليهن،الثي!دإلىتتضزعالقدرذلكنآو

الذهابفييسيرعكانالتيالمقذشة!،المذيتةصتجغليأنؤغذ1:تعد

التهوذتجغلوان15،خزةتدينةتديخنأ،وتجغقهاآثازهايتمخؤإتيها

تأكلأأطفايهممعئلقوابل،ئدتنوالابأنعقيهمقضىقدكانالذين

الئخنيبأفخرئزينوأن16،يلأثييمينتجميعأئساوين،والؤحولقيلالويى

الآيتةءالمقذسةتجميغيزذوان،تقتهتدكانالذيالمقذممتالقيكلذلك

اوؤغذ7،الخاصقذخيهينيلذبائحصالمفروضةالئققاتقي3ويؤ،أضعافأ

الأرفيفيضغموبىكلوتطرفآيهويرتاتفشههوئصيغأنذلكقوق

الله.يفدزة-ئنادي

عقيه.خلقدكانالبارالثيماقضاءلأن،تسكنا3آلاتهليهن8

شبيهةئتزخةآلامأعانىالذيالمحذتالتقاخهذافإنوهكذا

أرضيىفيالجباليعلىميتةأشقىوماتتحتهقضىيالآخرينأنزتهابالتي

تة.لضا



554ايانيالمكائينيي!فر

الاجسادبمامةالايمان2

.الامراتعنتكفيردليحةبتقريباليهوديالايمانعنالحديدالتعبيرهدايرتبط

المضطهدي!.علىهاتصا!لاالاجسادقيامةأنيدو

خرجتاس،علىأغاروا،الحضسينيعيل!المغروفيا!يل!اوتعذ2132

.فايىسجمئة-وأرتنيراجلآلافيتلاثة-فيإتيهمفخزبخ033أدومأرض!قائد

قليل.تقراضهوداينشقطأنوكان،القريقادوآقتتل

تكينور،يىجاقيين،دوسيتاؤستهئقالتأسيىذوفايىلنفيهموكان5

ذلكتأليزأنئريذ،بفؤة،هـآجتذبئيىدائهعلىوقتفقجرجثاينفأمك

خرجثاكثققز،كتقهؤقطغالطراقثينمنفايىسعتيهققختم.ختاالفعين

تهوذافذعا،كفواختىأشذرينمعبالذينالقتاذوتمادى036قريتةإلى

يالأناشيدتفتفثوتجغل37.القتالفيوقائذهمخليقهميتكونالزلث

وقزضهم.تغتةلمجرجتاكأليجاليعلىوؤتت،ضزخثثم،آبائهييسالب

كانوتآ.غذلأم)!2(تدينة-إلىيهوصازخثةتهوذاتجضغئئم

الغدوفي!3.فناكبالشمبطواحتقلواالعادةبختبإطقروا،الشابعالتولم

القثلىختتيتحملوا-الحاتجةتقتضيهكاتتجمنذما-يهوذاإلىجاؤوا

تيالبضتخت"فؤتجدوا..آبائهمضقايرفيقراتتهمدويمعوتدمنوهم

المئمريغة"علىتخزئهتما،تميثا)03(لأضنايمئكزتمةأشياغالقتلىينواجد

كلهما"فبازكوا.قثيهمشتتكانذلكأنتجميعأتهمفتتين.التهود

ئقفونأخذواثئم42،الخفاياتكمثفثالذيالثار،الذتالبالزبتقحزت

.داودجرةفيدكرهالراردعدلأم)92(

.الهردالجدعدحقعيرعلىولاقيةالملطيانفىمحالدسمأحردةتمائه)03(



ايانيالمكانجئينلبفر555

تهوذاؤغطئخ.تاتاشحوأالمرت!جة"الحطئة"تلكئمحىأنوتبتهلون

خذتمابليويهمزأواإذ،الحطيئةينأنفشهمتصونواأنالقوتمالباضل

فتتتي،تفلإقةواجل!كلينتجمغئتم43.شقطواالذينصخطيئةبتب

ذبيخةبهايتقذتمأوزشليتمإلىفأرشقها،المضةينبرقمأثقيالمحموع

فكر؟حشبعلىوأشماهاض!عاأحشننم!عملهوكان.الحط!ئهعنن

كاتت،شقطواالذينقياتةصتزجويكنتمتولأئه44،الموتىقياتةء

الذينأنغذوإن45.تختهطائللاشجفأأئرأالمرتىأجلجمنضلائه

ئقذسنمكزهذافيكان،تجميلتوالثتهماآذجزقدبالتفوىزقدوا

.31(الخطئة)ينييخقوا،الأئواتعنيالثكفيرذبيخةصقذتمويهذا.تقيرقي

التثقعصلاة3.

لصالحموتهمبعديتدخلودارتهمعكبيرةألعةعث!ةعاشواالذينالاشخاصان

ائممتخنين.الاحياء

تذكابى)32(تضطعلىوغزتم،وضقفيزفورأشهيكانوزوزقيئ516

الئقةكلتيقتزلفقمالمكابىوأفا07وأضحابهتهوذاأشلالبينمشتزفي

ألأعلىأضجابئفخزضن8الئضر.صئؤتيهالزلثأنالأتلكلوتأقل

منيهاأيدواماطالالتيالئخداتيذكروابل،-الؤتيمينغارةينتخافرا

ضحذذ!ثتم.القديرجمندينالآنسمؤتوتهالذيالطفزوينتظروااال!ماء،

أذكىحثى،يهاقامواالتييالمغايىفيوذكزهم،والأنيياءيالحريغة-كزائضهم

ولالالي،الامراتخطايالمحوصرورةهاكولكى.لالقبامةالإيمارعلىحديدتأكبد)31(

للصطهر.المجيالممهومتبهعقيدةاسصاهداليأليهمير.لدليحة

المعركة.ديصفطوأالذب!الاعداءأصلحةمجصرعة)32(
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الؤتيئوقتقفنكثفتلهمضزخ،هققهمآستقفناوتعذما..خماشتهم

بأيمايهم.وخيثواغهوذهم

بالترويشئخهمئماأكتزالضايحكلايهبتشجيعجمنهمكلأاوشفغ

يةنتجديرخلبمفيتهتخلتالزؤياينتوعأعقيهمقمقئئم.والزماح

:قالالزؤيا،هيوهذه12.أجقعينضدوزهمبهافثتزخ،ئضذق

المثطرالمئراصغ،والفحلاحالخئرزلمجل،الثابقالكقتةصغطتمأويئا"زأيث

علىضباهئنذالم!اطت،الطريفةالأفواليصاجت،الأخلاقالحليتم

التهوبتجماغةصأجلينئضفيتذيهبايمطأ،القضيلةأغماليتجميع

عقيه،التهاءأغر،المثميبكريخزخلكذلكتراغىاثتم0(يأسيرها)

المكيرلم،الإخؤةضجت"هذا:وفالأويثاافتكئتم8.صابمغجيثتجلال

".اللهتبىإزجميا،،المقذسةوالمذينة-)34(الشغبلأجلالفقواتين

هذا16"خذ:فقالذقبينشيفأتهوذاوناؤذتميتهتذإزيياإنثثم15

.الأغداء"تخفئيه،اللهجمندجمنهتةالمقذكتالثيفت

فيالمذيتةرتقتتالأئايميلكئنذأثهوبما.يكانورأمرجمنتممافذا

قدكنثلإن038كلاميصخاتمةفناأجغلأيضأفأنا،الجئراييينخوزةص

ضعيفأكانوإن.آتمئىكنثمافذلك،جمنهوؤفقثالئأليصأحضنث

ؤحذهاالحمرشرلتأنوكما093ؤشعيتذأسطقدفإني،الؤشطودون

تذةوئغطييالماءتمزوتجةالحمزتطيثوإتما،ئصحمالماء-ؤحذهشرلتأو

إنتهى..الئ!فرئطالعيقسايغئ!يرلثالكلايمتئميقكذلك،وطزبأ

اليهردية.للامةيثقعاوبآالكهةعص!)33(

الرمن-ذلكمعروهـمدالنيارميا)،3(
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جبابيتراءة

الىنظرةألقىان،لأنهذلك.رجاءداعياليفزينهذير!يالمجىصيحد

ضذبللا،اللهعنطرحأيتئمأفاليهيىنمزالمجمرالانسانيرىألهشكلا،العالم

من.مفئأضناتحفقاقهملكوتادرأى،انتباههأعاراد،لكه.أجالأالله

مقابلالميحيينصميرنأ868همفما،حدأصيرةتبدوالحدديةالكمتةأنالواضح

قلو!فيفظررعيروحهعىسيرهيواصلاللهملكوتشكن؟العالمفيوثيميازي

علىييم:ن،بالقهالاهتماميريدونلاالذيىصمتسبالرغم،انهمثم.الناس

مصيرنحويمذم،ألىأمضاء،فالانان.قصدهويحققودلهمرسمهاالتيالطريق

لنضه.يحذدهلم

ما،يوحاالقدي!رؤيازسليوكماابيفانيوسالطيوح!عهدعلىكما،اليوم

تذشريرةقوىتثأفيهوأنحزالانانأدهوالإلهيةالإنجازاتبطءيفتر

ألىإمكانهفيلللا،حولهتعملرأهاألىأيافافيالم!يحيإمكانوفي.الطريق

الحصرية.طابعداليالسفرعلىيففيماوهد!.باطنهفيبهايثعر

علىتنطبقرمورعن،الصفحاتهدهفي،لحثألأ،بالعكس،ويجب

عالما.سأحداثأليأيثخاص

ديه.يثاركالديالتاريخسير،الشرذلكدىيفكرألىللميحىبذلاوأحيرا

هوالذيالانتظارذلكالىمدودةوهى،ورتهارأصهامجىءتطرالكيةتزاللا

وبأنهموجودالهد!بأنيعلمفلانه،الطريقعلىسائرأالم!يحتلميدكادواذا.يقين

عبدركه.
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الىنبيا!أسفاوإل!!كالممصظ

وحهأعل!:ئضمرنالاسرائيليالتحبمزشاتسدييةمؤضةالأنياءايؤلص

وكالوا.الم!يحيةنثأةمنقريصزمنإلىصحرئلمن،تاريحهفياثروافلقد.ممترأ

باطمهم،فيلهاالاحتماطصفيعجزون،آخرأحدمنكلصةيتلفودلألهمبثعرولى

اختارهموتؤش!يهمتعكلكانتألهاضكلا.إليهبمرخهةتكنكملأنها

أدتهيحونودكانراماكثيرأالذين،جيلهبمبنىإلىموخهةكانتلكنها،الروحى

الحياةلوتائععارتهافيمرتطةيلحرلهااقيالكلمةتلكوكات.بعهدهوئحلفون

تواطئهعلىالملكأحآ!ايلياووئح،ببتشاجرلاهعلىداودالىلاتادفتكفم،اليوية

وكالت.أشرشمعيهرذاتحالصاشعياوقاوم،نالرتحقلاعضا!فيايزاقيمع

اسرائانلأ،دقطالر!حقوثليلاشيء،كلقلعدا!مسائلالمائلتلك

!عفثيئأشيئأيسكفالر!وجهوكالىأيصا.المساكيرحقرقفيبل،خاضته

أئه،أيضأكلهاالأرضرإلهلل،القديرايلإلهانه.الوبيخاتأوالخذيراتتلكطريق

إته.أيضأيعمرا!ذيابل،يدينالديالإتهإله.أيصأالمحةالإلهبل،القدوسالإله

فيهكثفالذيالنورذلكوأمام.أيفأالقبآالىإالقريباقيلهدل،المتسامىاقيله

من،اسرائلدحطئةالتياير،سبيلعلىالأدياء،ضعردثئأ،شيئأنفمهع!اللة

ولدلك.السواءعلىوالأدرادالمجصرعةتشكل،حيالةمنوحتىوظلمحميلنكران

الذيقدرةعلىالأمرآحرليوايملوا.أيفأالتوبةلل،العقا!حدلهمتاول

ولأنيومداتيتمالإلهيالتدليرلأدالقينالىتوضلواللقد.ورحتهيخاطبهم

بل،فقطالثريةسولا،فقطإسرأئيلمنلا،سيرتفعاللهيستحفهالدياقسبيح

متأضلينكانواالألبياءاأدشكلا.ا!تهملكوتعدئذفيحل،أيضأالماذئةالطبيعةس

تلكالملكوتفيبحلىلا،ولذلك.الرسالةتغثرهالاشخصيةلهموكاتزمنهمفي

يحتلآدأحيانأيزالانلاوالهيكلفأورشليم.والمحبةبالثموليةالمفحمةالانجيليةالاصداء
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حطلكق،أمةأ!ااالئعوبسالالتقام!يبرعةوهاهاونعر.اصدارةام!ان

حمتلإدا.ببطءترتمأحدتاهتيح:جه:ملامحوافحأ،أصحقدالاتخاه

اقتر!.قدوكيسته7الميحمجيءيكونالألياء،أصوت

الي.وفاةبعدوتارة،اعلانهاكدتارةذلكوتم،الأنبياءا،رصاذؤنتماكتيرأ

وايلياوصموئلوأجثالاتانحرىماوهدأ،تاريحيةروايةلحمةفياديىحتألهالإئا

الطروهـ،لح!الأقوالافيهاخمت،ممصلةمجموعةألفتألهاواثا،وأليتماع

الفتنالىلهتديوعدئذ.اصغاروااحجاراللألياءحرىماوهدا،نراتهافتعاقت

ئستلاالذي،النبويةالأقوالافنوهو،أطلقصولىأواسكاستحدمهاونيأالحاص!دليالأ

تفاصياتتخفلهاماكتيرأأشويةاأ!الأقواوهده.الإاء"اشتا!"تا:الر:فةلالعارة

عبىمفضلةروايةعلىنقع،ا!وحرقاوإرياأضيالوءةدفي:ابلسيرةتتمقة!

وأخيرا.اخارهااقيالأرماتلاإليائسزلإلهإرياهـأئا،اصبريةاا!ةاضساالىالدعوة

الىيخهاأضيفتفقد،حاصةوركرياأشعيامحموكامها،حيطةمحموعاتلهساك

.متأخرةنبويةأتوالالأصليةالمناصر

أفضلوجهعلىلرى،اسمياترتيبهالحبالأنبياءأسفاربحثفاول!اول

.الأياممزعلىسيرهاالرسالةتابتكيص



شضمحامو!ما

المجط
حوالىليطهر.أقوالهممحملاجنااوصلالدينالأنجاءأقدمهوعاموس

ايليا،مارسهاكما،اشسوليةخدمتهومارس،سنةمائةبنحوايليابعدأي7،ه.السة

صرحورسيضريها721،ففي،ترولأنتلثل!المملكةهذه.المالمملكةفي

وئحلسكانهاويحلوال!امرةعلىسيستوليلأنهذلك.قاتلةضرلةالأشوريالثاني

الآد،أئا.الامرةعربعدهايخلصماطهتمنبهميأتيآحري!معلولينمحلهم

743(.-)783ألانيياربعا،ملكهو،باهرأيدوبملكتتمغالمملكةفكات

وكات.بمليمانالناسيدكرفكاد،يديهليناصراثيلومصائرصةثلاثونانقصت

أشررلأددلك.الأردداوعروموآبوصوريةيهوذاإخفالعد،سلاملىالمملكة

الجاةكاتولدلكفلمط!-.فياضدخ!اع!الداحيةممثاكلهامشعلةكانت

يودفكالرا.الجسورةاطحقاتااغتاءالىطأت،ازدهارهاأوحفيالاقصادية

علىالخمروسر!المآد!إتامةسيكئرونوكالوا.تريينهاعلىالمالوينفقولىاليوت

الدي!البائيرأكواحيأويكادالامرةجلأسملأدحينفي،الطر!آلاتأنغام

كالىاليالمظال!وعلى،عاموساحتجاجارتفعالمذهىالتر!هدافعلى.ا!مجزلا

لكتهم.السوقديأمالمحكمةديأكانسواء،ألقطاعبدونضحئتهايده!الفقير

و!احرالهائمسمالى-!ايلديتلعجل-لتهليقزدولىضمائرهميخذرونكالوا

عنالانفصالكلمفملةوطقوسحارجيةعبادةسوىدلككليك!ولم،التقادم

الومية.والحياةالاطيةاثماعر

الانسان

اجهودية.احوب!ي،تقؤصكادمىكالى.القيلإلألعر!ا،عامو-عن
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لهذهقيامهفمد.نموحهاعندالحفيزثماريجزوكان،ألاتحاعيمارسراعيأكاد

الثمال،مملكةدكانالرسوليةخدتهحقلأئا.الويةالرسالةالىاللهدعاهألاعمال

لعمرتتجاور4وجدأقصيرةكانتحدمتهبأنعلحأ،إيلبيتهيكلسئماولا

لراه.لعودلادلكوعد.أماسيا،إيا!ليتكاهنطردهفلقدأ!ثهر،

الاميدين،اطحيعهوفالته.ثانيةصزةاللهاكتسصعاموسبأنالقوليجوز

كله.العالمفيخلاقيالأالظامحارشبألهدلك.السواءعلىالختاروالتع!الوثتية

والعقيلوالدمارالنهبيكونفهناك:طفحقدالكيللالى،الحقابيومسيأتي

بعدهددحلت،عاموسابتكرهاعبارةوهي،"الرب"يوماليومدلكوسيكون.والحلاء

نفسه.لولسالقديساشعملهاولقد.الكتابيوعرالكتابيالادبفي

ومواعدا!هداأمرمنيكونماداولك!.ترحملادينرلةالإلهميةالدينونةتلكتبدو

المواعدترالقها،التولةالىالمتكررةاضدأءاتاسممع،ذلكجاتوالى؟القديمةالله

الىوتحط!حوعبصورة،دثهافتماسبصورةالربةتلكعاموسويصزر.اثمذدة

يرزعهاعاموسدامما،الكلمةتلكمنيشمدواأدإسرائيلبنىوعلى.كلمته

حدمقهم.فينبتاديهايجدودلاايامصتأتيلأنها،عليهم

أنهفكما.متودوندعصهمأنيفترض،دالمقابينذركانلىالى،عامرسلكن

حفسةعلىالمدلالةألاقة""البقيةأواجقية""اعارةأيضأابتكر،"الرب"يومعبارةالتكر

لخبةالجلاء،مىالمردةبعدالتحديدعيهايقرملحةالبقيةهدهوضكون.الائين

.سرهيتابعفالوحى.والقريةالجماعيةالمسؤولةلظريةديثغرةتقح

داود"كوحأدفيرى،قوميأتجديدأ،الجدالممللى،عامرسيلمحلللا

حميعنصيبسالماذيألازدهارفيهايكودرامحةمملكةيمحسقط"الدع

.السكان

مقذمة

علىزآهتما،تقوعفيالماضتة-ئزبيينكانالذيعاموكتاكلائمأ

ضيلث،يوآشبننيازئعاتمأثايموفي،تهوذاضيلث،غزئاأئايمفيإشرائيل

وتجقرضفيونينتزأرالزث:قال2.يتمتتينالزلزاليقبل،إشرائيل

الكرقل.زأينوتج!الرعاةقراجميفتنتجثأوزشليمينبضويه
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الإسرائيلىالثعبجرانعلىا.

أصاسايعذهاأوالطجيةالئريعةتنافيأعمالأتتاولالأحكامألىإلىجدهـلاله

ئنكرة.الرمالىدلكفي

دممثقعلى

الزث:قاذهكذا3

الأرقيوبتبالئلاثبضشققعاصي"يشت!

خديد.ينيتوايىبخجفعاذداسوالأئهملمحكميعنأرجغلا

تنقذدفصوزفتلتهئمخزائيكتيطعلىنارأقأريئ4

آلينئقغةصينالئايهنوأستأجمل؟تثثققفلوأكيه!ز5

غذنتيتينالضوتجالبعلىوالقايفن

الزث.قال.قير"إلىأراتمشعطويخلى

عقونبنيعلى

:الزثقاذاهكذا3

الأرتغوبحتتبالثلاثغضونتنيشعاصي"بشتب

أرضهم.ييؤشعواجفعادخوايلشفوالأثهمخكميعنأرجغلا

فصوزهافتلتهئمزثةسوليفينارأافأضيرئم4

الزوتعةتويمفيوعاضقةءالقتالتويمفيفتافبمع

.الزتقال.ضعآ"وزؤساؤههوالجلاءإلىضيكهمويذقب15
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الاسرائيلياثعبعلى2.

ذلك،حالصوالى.اللهكلمةرفم!:الى3!اطقذوالردى!اهفاإالىهنايلتح

الحطايا.حامةأفضلوجهعلىئظهرماوهدا،لاحاناتهاللهيدكر

:الزتقاذ،هكذا2

الأرقيوبحتتباصلاثاتهوذأمعاصي"يشتب

قرائضهتحقظواولمالزثصشريعةتتذوالأثهمخكميعنأرجغلا

آبازهم.ؤراغهاسازالتيأكاذيئهخوأضفتفم

.أوزشليم"قصوكأفتلتهئمتهوذاعلىنارأفأريل5

:الزتقاذهكذا6

الأرقيوبشتبالثلاثإشرائيلضعاصي"بشتب

بتعتينوالمشكينيالمضةالبازباعوالأثه!اخكميعنأرجغل!

الأزضترالبعلىالضغفاء-رؤومنيدوسونلاثهم

الوضعاءطريقوئخزفون

.الفذوسآسميئيئذنساالواجذةالضيئة-علىوأبوهالزخلويدخل

الأمويى"يينؤجوههيمجمنقزضتوأنا

كالتفوطوضلاتئهمقامائهمالأرفيقاماتجمثلالذين

تخث.جم!وخدوزه!اقونينيمازههاوقزضط

شنةالتزثة-أرتعينفيبكموليرتيصرأرفيمنأناو%صغدتكم01

الأمويى،يينأرضنلأويىتكم

نذراء.شتاتكموينأثيياءتنيكمين!!وأقمت

الزثتقول؟إشرائيل"تني.ياكذلكالأمزأقاتسن
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.تتتئأوالا:قائل!تالأنيياءاوأمرئمخمرأالئذراغافشقيئغ2

خزمأاتمملوغة"أتحخقة"اتسخقكماضواجميكمافيأسضفكماهاغتذاا

القذمخفيفبعلىالهزفيافت!تحيل4

تفشهئنمذلاوالتتئقؤتهئثتددلاوالقيرئ

تثئتلاالقوصيىعلىأوالقابفق5

تفشهئنمذلاالحيلورايهبيثجولاالقذيموخفيمث

اضوم"اذلكفيغزيانأتمزالأئطالياتينالقلبوالديذ

.الزثيقوذ

راتاإنذ.2

لاخارا10

لهاالديمرديعاموسبنرذدولا،الفدبماسهداأدكارأهنمسفكرةالاحبار

الله.مطالصأ!حنلوحهعلىفظهر

إشرائيلتنييا،عتيكمالزثبهاتكفتمالتيصالكيقةهذهإشقعواا3

قائلأ:جمصز،أرضيىينأصغدتهاالتيالغثيزة-تجميععلى

الأزضاغثمائرتجميعتيرينغزفث)1(ؤحذك!اإئاكم

ذنوبكمتجميععلىسأعاقئكمفيذلك

اببويةالدعوة20

يلغالدياللهوتدخلاباءرسال!تالقائمةا!لاقةاعلىاسلدلاا،رائحةفقرة

نته.إلىكلمه

احتار.يمحىعرهـ.)1(



568عاموسليفر

تثمقا؟لمإنتحااتنالبيسيرأ!ء3

فريسةتهوتي!نالغاتةفيالأشذأتزأز4

شيئأ؟تأخذلمإنكرييهينيضوتهالتث!بلتجقرأم

قخجمنفناكولينالأرفيعلىالقخفيالغصفوزأتسفط5

شئأ؟ريميكولمالأرفيعنالقخترتمغأم

الشغبتزتاغولاالمذينةفيالبوقيفيأئنقغ

الزت؟تفغفهولمالمذينة-شزفيتكونأبم

الأئيياء.يغبيدهيزهتكثيفثلمماضيئأتفغللاالزلثالئذلان

يتتئأ؟لافضنالزثتكئتم؟تخافلافضنالأشذزأز

السامرةباءتهديدات3.

اللهسيقوم،الشديدللبؤسيكترئن:لم،والتنغمالردصإلىأرواحهندفعنلانهن

بمعاتبتهن.

المئايزةتجتلفيالتواتي)2(باضانتقرالتياالكيمةهذهإسمعن1

يلضساكينوالشاجقاتيلفغفاءالطايات

فتشزبهاتوا:يسادتهنليالقائلات

قائلآ:بفدايتتهالزثالتئذاقشتم

يالكلاليبفيهائرقعنأتامعقيكنستأتي

الئتضكبشصوصيىتعذكنتأتيوقن

لا،حزكائراليلاد،بحتلصاطردالك!،هىهيالرصالة30اش!مدادقالي)2(

آلى.إلاد
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ؤحههاعلىواجذةكلالتغرينفتخرجن

.الزتتقول،خزمونإلىوئطزخن

وعمورةسدوتمالله!تبكما"فقلب!كم

اقىيقينئتثتةكخمزةفكنئم

.الزتيقول،إتيئترجحواولم

إشرائيليايكأصتغهكذايذلك12

إشرائيل.ياإلهكييقاءصفآستيذهذايكأصتغأنيوبما

دئةالتماسايوبة،.

إلأمهيستميدولا،الحلاصضرطها.واحدضيءالحيراضماسوااللهإلتماس

."بقتة"

إشرائيل:تيتيا،يىثاغعتيكمبهامنابأناالتيصالكيقةهذه!إسقعوا5

تقومتعوذفلاإشرائيلغذراءشقطتقد2

ئنهضها.تنفقيسأرضهاإلىطيرختقد

الزث:الئذقاذهكذالائه

يئةعلىتئقىألفأئخيربخالتيصالمذيتةإن

إشرائيل.غثتزة.يتيتعلىتئقىيئةئخيربخوإلتي

3فتحتواأطئبوني:إضرائيليتيتالزتقاذهكذا"لأئه

يتزاهةالمئكلتموتقتواالبابفيالمربغأبغضواالقد.

قضحجضلينهوتأخذونالضحعيضتلىوسونأبمميمايذلك11

أصاصي.دبىمعىهواللهمةلصردةال!عي)3(



575عاموسليفر

فيهاتسكنو!ولاضئحوتخخرينليوتأتثو!خأنتمأ

خمزها.تشزبونولاشهثةكرومأوتعيرسون

الغظيمةوخطاياكئمالكثيرةتجعاضيكخعايه2!فإني

.البابفيالمتماك!بخهتوتخزفونوترتشونالبازئضايقون

سوء.زمانلأتهالزمانهذافيا!اقلايس!ثيذلك13

يتحتواالتثزلاالخيز!فآطئبوا4

فلتم)4(كمامغكمالفؤاتإلة،اقئبفتكون

البابفيالحنوأقيمواالحيروأجتواانشزأبجضوا5

.)5(يوسفيكثةصيرأفتأنالفؤاتإلةالزثفغسى

الفؤات:إلة،الزتالشيذقالهكذايذلك

ئواحتكرنالشاحاتتجميعفي

ؤيلؤيل:ئقالاحنحواليباتجميعوفي

الئواحإلىيالتحيبوالعايىفونالإدتحابإلىالحايىثوئذعى

ئواحالكرويمتجميعفيويكون17

الزب.!اذ،وسطكفىأحوزلأئى

الربيوم.ه

!يهيرودالناسكاد.التطؤرلهكأ-الر!يوم-كتابيمرضوعمطلعهدا

دهائيأ.الحكه!لير(4)

حتىأومديةلياصاق!!ااصاساع!بدذ:هو،أطعطاهداا،كباء1أحديحلىمزةأؤت)د(

الحةالىالاحقوتتلياطحى:ب!.اللهنا!سضرن!دكاط-،شصلى

الديه.
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.عقا!:ظلماتيومصإصربألهيصزحفإتهعاموسأتا.ملائمحدتعرالاعلاد

721(.-)722الأشرري!!اتدوءإلىاضارةذا!كفيادشكلا

الزتتويمإلىيلثؤاقينؤيل

نورأ.لاطلقةتكون؟الزثيوئمكمتكونماذا

ارزلثافتئقاهالأشداؤج!ينيهزلثكإئسالط

الحة.فتلخشهالحائطإلىتذهوئسيذالتيتفتدخل

ته.صياغلاضظيمهوبلنورأ؟لاطلمةالزبتوئمأليس02

الثكيةالطقوسرفض6.

الاجتماعيةاءالحداممارصةتصحمهانماد،المحضالحارحيةاسبادةاعاموسيرفف!

الآخرين.2ومحتة

آحتفالائكم.ليئتطثولموتتذئهاأغياذكمأبغضثلقدا

يهاأرتضيلاوتقا؟فكم...ئحزقاتليأصغدئمإذا22

ئشفحاتكم.ينالئتلاجمثةالذبائحإلىأتطئغليلا

عدايكغزفتأصضغفلاأناشيدكتجقتةصعنيابجذ

يقطع.لاكتهرواليزكالمياهالحقيتخربل

الترئيما)6(فيشتةأرتحينوتقابمذبائغليقزبئ!اهل25

إشرائيل؟تيتيا

الشامزةتجتلفيوالآيخينضفي!نفىللضطقئثينؤيل

إشرائيل!بيتطإليهمتذقطالذينالأتيمأولىيؤتجهاء-

قيلة،ا!ادةا!الت.دتهأمالةرمىاضيةميالإقامةافي،هرشععرارعك،عاموسيرى)6(

الصبمة.الإسائيىاماعرناسصكاتنكها
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أرائيههمعلىوتنتطحونعا!ينأييزةعلىتضجعون

المغقفينالختازةصوالغجوذالغتمجمنالحضلانويأكلون

الطز!آلاتيختيرعونداوذويثلالعودضوتعلى!وترتخلو!

الئفيتة)7(يالأدهافيوتذهنونيالكؤوسالحمزوتشزبون6

يوشف.قينيهساليتكتئبونولا

المئتطحين.فجوزفتزولأتجئوينزأكبفيالآنئجقونيذلك7

لرؤىا30

لجرادا:لأولىالرؤياا10

إلعادهفيعاموسبححتهديد

يخلقيماطلوعتدءفيتجرإدأئكؤنيهإذا:الزثالشئذأراييئهكذا71

أكلجمنقزغفققا2.المتكخصادتعذالتيايخلقة"وكاتحط،التبات

،تغقوبتقوئمفكيصإغمز،،الزثالئتيذ"أتها:فلث،الأرضيىغثسب

.يكرن""لا:وقالذلكع!الزتفتدتم3ضغير"؟فإئه

الجفاف:يةنالرؤياا20

إلحادهفيعامرسأيفأنجح

المحاكضةإلىتذعوالزثيالشبدإذا:الزثالشئذأراييئ"هكذا

الشتدأ!لها:فقلت05الحقولوأكق!الغظيتمالغمزفأكقببالئار،

علىالزثفتدتم6ضغير"؟فإته،تغقوبتقوئمفكيفت،"كص:الزث

.تكرن"لاأيضأ"وذلك:الزتالثتيذوقاذذلك

0.75حرالىاصامريةاالارشقرائيةحياة)7(
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المطمار:الثايةلرؤياا30

البىشماعةتجحلم،المزةهده

وبتده،الفولاذينحائطيمنذؤقفتقدبالشيدإذا:أرانيهكذا7

ففلث:"؟عاموسيا،راءأنت"ماذا:الزثييئفقاذ8يطمار.

شغبيؤشطفييطصارأأجغل"هاغتذاالشيهد:فقال"يطمارأ".

ضقا؟شوئخزلثإسحقثقالي!فئذقز.عنهأغفوأعوذولا،إشرائيل

.بالثتيف"يازئحاتمتيطعلىوأقوئم،إشرائيل

إيللتمنعاموسطزد4.

أرباحه،تشقصأنيخشىوظمىكهنوتبيناضحارضا،الطيعةعلى،هانرى

حقأ.اللهعنصادرةكلمةلجرأةي!فغالديالويوالحصل

إشرائيل،قيلث،يارئعامإلى،إيلتيتكاهنأقفيا،فأرشل.

الأرضنتطقلا.إشرائيلتيت!ؤشطفيعقيينتتآتزعاموكت"إن:قائلأ

اصئيفبيايازثعائم!عاموسقالهكذالأئه11،كلاي!تجميعآحيقال

"أ!لها:يماموسأتضياوقاذ012تجلاغ"أرضهعنئخلىوإشرائيل،تموت

.)8(لهناكوتتئأخبزكفناكوكل،تهوذاأرض!إلىوآهرفيإنطيهث،الزائي

ئيوتجمنوتيتالمتلثضقدس!لأثها،فيهاتتتتأتغذفلا،إيلتيتوأثا1

آبنولاتبتاتسث"إئي:فيضضياوقاذعاموين"افآجالت."الملك

الغتيمؤراءينالزثافأخذني05خضيزوواحزتقرراعيأناإئما،(تيي)

كيضةآسضغافالآن6.إشرائيليشعبيوتتثأإنقق؟الزثييءوقاذ

المرطفير.الالياءعدادليعامر-!حرى)8(

الدعرةبطرود،!لصبريهردب!!إحوالىحصبةأعصاءمىعصوأالي!"ال!كان)9(

صصرئيل.أيامليوحدلاهم.الوية
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إصحق.تيتبعلىئمفقولا،إشرائيلعلىتتتتألا:تقولأنت.الزث

اقئهمت:قاذهكذاايذلك7

يالثتيضتسفطونوتناتكوتنيكالمذينةفيتزنيآمزأتكإن

تحشةآرضفيأنتؤتموثبالحئ!بئقشئموأرضك

تجلاغ"أرص!عنئخلىوإشرائي!

الصيمةالفواكهستة:الرابعةالرؤيا50

ال!هاية.عرالأعلادهوهذا

"ماذا:فقال02ضيمتةقوايهةيتفةإذا:الزقيالشئذأرانياهكذا8

:الزثييئفقاذ.ضيمثة"قوايهة"شفةص:ففلث؟"عاموسياراءأنت

غنهأغفوأعوذفلاإشرائيليشغبيلمالنهايةأشط"قد

الزثال!ثتذيقول،التويمذلكفيؤئوالأالقصرأغايىفتصيز

يقحضت"تكالتكلفيوتئقىالجئثوتكثز

للمستغفينتهديدات6.

اشس.أدلكا-امطاصبونحوحا!وا!اهدايكتف

ؤضحعاء-الأزضلإفناءالققيردائحيياهذاإسضعوا

الحبوبفتبي!الشهير)01(رأسنتمضيقتىتقائلين5

القضحفئضزفتوالشبث

يخ!ثقتوازينوئستعملينالمثقالوئكبهرينالإيقةصضضغرين

القضح؟ئفاتةصوبائعينبتعقينوالققيزيالمضةالضغفاخضشترين

دطالة.يومالق!ريالهررأسكالى1()0
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يلأتد.أغمايهمينغقلأأئسىلا:تعقوببقخرالزتأقتمغ7

فيها؟سايهننكلوينوخدلكبشتبالأرض!اترلمجف!أقلا8

جمضر.كنيلتنخمفىئتموتطقحكالنيلكفهاتطمو

الزثالئنئذتفول،التومذلكفيوتكون9

التهاررائغةصفيالأرضنأوأالطهيزةجمنذالئمحسنأغثثأدي

ليثاغأناشيلإكموتجميغتوحأأغياذكمأوأخؤل.

زأسكلعلىوالفزغخفوكلعلىالميمغوأضغ

ترير.كيويمويهاتتهاؤحيدعلىكقناخةءوأجغفها

الكلمةالىوتعطشجوع7.

.لتحيرا""اطلمرلي:قرألاهأنلاسبقالديللقولتكملةاغرلاهدا

الزثالثئذيقول،آتاثمستأتيإئهااهاا

الأزضعلىالجوغفيهاأريئ

الماءإلىالغطشنولاالخبزإلىالجوغلا

.الربكيمه-آسيماعإلىبل

التبرشاإلىالقماليوينتخرإلىتحرمنئتزنحينافتمضون2

تجدوتها.فلاكيقة-الزتطقب!فيوتطوفون

الرجاء80

أصثمحباتجديدعى،ماديةبمقارنات،يعلى73(.؟)الزسفيالمتأخرالممىهدا

اطتقل.لحيالاعرائيلي

:فقال،المذتحعلىواقفأالئثذزأيث91

الأغتابوثترتجفبالغمودتابخ"إضيرث
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بالشيفتقثتهموسأقئلتجميعأزؤوضهمعلىخالضها

ناحجمنهمتئجوولابهاليينهمتهربطفلا

تديتأخذهمفناكفمنالأفواتاتتوىخزقواإلى2

أننرئهمفناذفمنالئماءإلىضيدواأو

فآخذهمأبخطفناكفمنالكرتلزأيفيآختتأواوإدت

التحرقحرفيغيتيئأمايمينآستترواأو

فتلشغهم.الحثةصآئرهناكفمن

فتقئئهمالثتيصآئزففناكأغدائهمؤجوهأماتمأشرىذقبراوإن4

للخير.لايلشمزعقيهمغيتتيوأجغل

أضجذأتم؟الزثتقوذ،إضرائيلتنييا،الكريئينكتنيليأتيمئم7

نإها8قير؟ينوأراتم،كفتورينيئوالقيسصس!!يصز،أرفيينإشرائياى

إلأ،الأزضؤج!عنفةبيذها،الخاطئةاتممقكة-علىالزثالش!دغيتي

تيتوألهزآلزهاغتذافإني09الزتتقول،إباذةتغقولتتيتأبيدلآأني

علىخصاةدتسفطفلا،اليزبالفيالجنطةصقزالأتيمتجميعفيإشرائيل

لاالثتز"إن:القائلونشغييصخاطئيتجميغتموثاوبالشيفب.،الأرض

.ئديىكنا"ولايقتيرفي

شقطالذيداؤذكوخأقيخالتويمذلكافي1

بناغهوأعيذأئقاضهوأقيئمصئتضهوأشذ

القديمةالأثايمفيكانكما

عقيهاآضميأطيقالتيالأتيموتجميغأدوتمتقتةصتيرثواايكي2

.هذاالضايغالزبتقوذ
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الزثتقول،أئامتأتيإئهااها3

الززعبافيزالجتبودائ!نالحاضدثالحاليفيهائديىك

(11الئلالآتجميغوتسيلتبيذأالجبالوتقطز

إشرائيلأشرىوأزذ14

ويسكنوتهاالمحزتةصائمذنفتثنو!

خميرهاينوتضزبونكرومأوتغيرسون

تقيرهاينويأكلونتجتابوئنيشون

أرضهماعلىاوأغيرشهم5

إئاهاأعطيتهمالتيأرصهيمينتعدفيمايقتقعونولا

إلفك.الزتقال

عاموسبفر

جنالبنيتراءة

تلكبألىدلكلكتير.رمهيتحطىوهو،لالدروسمليءعاموستعليمالى

:القرلقذايوخهأيضأفإلا.فقطمعاصريهإلىتوتجهلمالربةإلىالمتكررةالداءات

كلمةالمقصردأكادصراء،كلمتهالىلتحالث!أنئطلصوإليا،لتحيرا"الله"اطلبوا

فاددلكومع،سهلأأمرأاكثاهـاللهليس.الأحداتديأمالمقدسالكتابفيالله

الاكتاهـ.هذأعلىتتوففالمسيحيةجاتا

الحكملكن،غابررمنإلىتعودانو"البقية""الرب"يومعارتيأنصحيح

يزالادلاالانيةالحارةفيالمثاركةتفقرضهالذيالايمالىوفعلالأولىلالحبارةالمرتط

حياجمطفيداثعملهولالمحوايماني،لحطةكلفطيديياللهفإلى.حالئين

اليوية.

محاملةديالمظالمترافقهماكتيرأالاقتحاديالازدهارادلصيصأنيحبهل

حرديتها.علىتزحدلا،ماذياردهارصرر)11(
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يرالادلا"الآ!ا"يمبادوألى،البائسيرت!حقطرقأسستخدمتدترلمافيوأنا،اسضعاءا

؟:اق!"لاشوح"يعبدولهي!اطاأواصكالومإلى



س!ضهوسح

المحيط
مملكةفيالويةخدتهمارسثالهوعلىعاموكد،معاصريمنهوهوشع

أتامفيصادالذيابسيالاصتقرار،قليلأإلاأو،قطيعرفلملكه.الثمال

وتتحيم)743(وشفوم)743(ركر"لاه!ملوك!حلةمقتلضاهد،!،أضانياياربعام

على،بأنهذلك.732(-)737وفاقح737(-)738ودقخيا732(-)743

والدييوالاقتصاديالاجتماعيفالمحيط073.إلى745سالكلمةأعلن،يدوما

فيجب،الشاسيةألاحيةمنأئا.عاموسعلىكلاماليوصصاهالذيالمحيطهو

-)745الثاكفلآسرتجلتعهد!ىأشورعرفهاالتيالعحيةالالطلاقةإلىالاشارة

وهدا.الإسرائيليالملكيالحكمعرفهاالتياغوصىاعرتختلصالطلاقةوهي727(

نيوى،مملكةالىالئماليجزءهاضثم732،الةففي:المملكةالحطاطيمئرما

ثاهد،.لمهوشعولعل،الامرةعلىالاستيلاءيتنمرثما

الانان

وكانبميريأبناءمنكاد.الدهـوالحنانبتيجمع،الانفعالشديدرحلإته

مالنالفسههوروى.إصرائلمملكةفيالترتةالرراعيةالرجوازيةمنعائلةالىيتمي

رأعطتهحئهافيهامامرأةترؤحقدكار.الزوجيةحياتهفيأملخيباتمنلهجرى

فماذلكومع.المقذسالعاءالىالمرفتبللا،ذككبعدخانتهلكنها.أ:لادثلالة

ببحصمقات.الجديدةحياتهامنبخيبةشعرتأدهيتبنولميحئها،زال

لعر،لكنسا.القبرلقلدامتحسها.الروحيةالحياةإلىللعردةروجهالدىالماعى

الىالقديمالجطبةحتسيعود:لهحذلاالذيهوشعلأمل،كلهاالمجمرعةخلالمن

.ازدهارهسابق
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لةلرساا

تةتلمالأليحةالحاصةالققةتلكأنهوحرقيال(ضأن)وهداهرشعبهيمتازما

مغامرتهاد،الوحيضرءدي،اكشف.مهاجزخاحعلهالا!،النويةخدمتهخارح

فكما.الحقاتجميعينتزعأيفأحبعلىبل،بهائمتهزأحسهعلىتدذعلامةهى

موضعنهوجحلاسرأئيلاللهاحتاركدلك،يحثهازالوماحوضرتزؤجهوضعأن

عاددالىبانصرافهوبغىدتهأيخأاصرائيليكىلم،النبيامرأةعراروعلى.حئه

ا-إد،أنههرشعفهملقد.تصدهالحيانةيدولايتزعزلااللهحتاممن.الأوثار

الإسرائلي:الثضأنأيضأدلكيكون،القديمالحصاصتعادةديالأملهويفقد

به.أدقهيطالصالديالح!دقهويكنليهيتربيومفيأقي

هيمالائقال،الالانحهةس.المحةلالتهالوحياتدأفلقد،هامايماف

بذل-النفسبذلأيالىاجد"،إنها:لإلههئبديهاأنعليهيحباليالماطفةطية

الله.ثمةمطابقبثاطالقياميزذيالذي-القلب

هدامنالمفرداتئقتى،الشريالحبهذاضوءفيمفهومأاللهسيكولى

تؤذىالتىالحبادةفيآخرودلاركهمأنبسهولةيقبلرنالرثيرنالآلهةكان.الحص

.غيورإلهلاله،باتأردفأدلكيرفضفهو،الربأتا.بهميؤمنررالذيريتلمىلهم

الرثلاد،آخرلإلهتسحذ"لا:البارةهدهوردتحيثالخروجسفرنضلنذكز

34/14(.)خرالغيرر"اصمه

التعزية،رعمفروحزقيالإرميااطرسافيهذاالروجيابمرضرعلحدصنحود

الربمحلصجلآنواليهةالحلكن،الجديدالحهدالىذلكلعدويدحل

واسرانل.

خيالةبأدهوضعيعتقد.الزئةروحاليةشصيماهرشعرصالةليأيصأونجد

البرية،ليأمياكاناصرائلبألىويعتقد،الماديةالر!اهيةفىالافراطالىتعودإصرائل

ال!ثعصيحودلا:مخمةوالتيجة.الرفاهة:قئةايقصفييحيقكانلاله

به.اللهضرلهالذيالعقا!هناومن،التجزدطريقعنإلأإلههفيحدالاسرائلي

الحلاص.يكولىوحينئد

مدخل

ويوتامغزثاأئايمفي،به!يريبننهوشغإلىكاتتالتيكيضة"الزث11
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إشرائيل.ضيلث،يوآشبيىيازثعاتمأثايموفي،تهوذائلوفي،وجزقتاوآحاز

هوثعزواج.ا

يعدلم.رسالهعلىتدذفهي،أولادهعلىهوضعئطلقهاالتيالاصماءإلىانتية

الحهد.الفاحظواهرفهاك:شعتهيعدوا3اللهمىمدوبأاصرأئل

فاتجذ"إنطلإث:يهوضعالزتقاذ.هوشعييسال!الزبكلايمتدغ2

عننيآرتدايرهافيئىتزنيالأرضقفإن،فيئىوأولاذفيئى)1(آمزأةصلك

."الزث

آبنأ.تهوؤتذتفخيتت.بئلائيمبنتجوقر،وقئلخذفآنطتق3

علىياهو)2(تيتأكايبقليلتعذفإئي،يززعيل"شاله:الزثتهفقاذ4

قوصنأكحيمرلمالتويمذلكوفي05إشرائيلتيتئلكوأزيل،يززعيلبماء-

.يززعيل"واديفيإشرائيل

قزحومة،غيز"شفها:الزثتهفقال،ينتأوؤتذتثايتةخيقتثتم6

تيتأقا7ضفحأ.عنهمصايخحأ،إضرائيلتيتأرخئمأعودلافإني

ولايالقوكبأخلضهمولاإلههمبالزبوأخلضهمفأرخالهمتهوذا،

.الفزسان"ولاالخيلولاالقتاليولابالتتيفب

الزت:فقاذ9آبنأ.وؤتذتوخبتت،تزحوتةكيزقطمتئتم8

إلهأ")3(.كمأكونلاوأنابشغبيتسئمفإئكم،يشغبيليمنشمه9

المدحل.راحع،الحركةهدهتفيريهمةص.رمزية)1(

غ!ريحلصليهتلياهو)2(

الاليالرحهعلىعهانجزالويةا!هداصبةأد)3(

ضحأ".

ليوتكولرنإلهألكه"صأكود
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أعدثم،زففىالذيالحثميرة2.

حيالةثكواوليااللههولفهاستتاوفي،امرأتهعلىيت!لحماررياهوهوشع

."والرحمةالحثفي"الجطبةأجواءتعرد،الدامةقل!!يويبعثاللهيعاقي.ضبه

الله.سالمحو!التعص،أخرىمزة،اصرائيلويصبح

زوجها.أناولاآمزأتىتيتتفإتهاحايهموا،،أشكمحايهموا24

!شمهاندت!هابنوينزناهاوجههامني!ننرع

ميلابهايوتمكاتتكماوزذدئهاغزيانةتجزدئهاوإلآ5

يالغطتىوأتتهاقاخلةكأرضيوضئرئهاكالضخراءوتجغلئها

زتتأتهمالأن7فينىتنولأتهمتنيهاأرخئموليم

العارتفمي!هاعلىجقتتيهمخيقتواتتي

غشاقيؤراغأنطيق:قاتتلأثها

وشرابي.وزيتيوكتانيوصوفي)4(ومائيخثزيئغطوتنيالذين

بالوكطريقلثأصذهاغنذايذلك8

شبقهاتخذفلا،يياجوأشيخه

تخذهمفلاوتطئئهمكهمتدليفلاعمثحايهاؤراغفتخري

الأؤلزوجيئإلىوأرجغأنطيق:فتقول

.الآنينخيرأحيتئذكمتلأتي

والزيتوالتبيذالقمغأعطيئهاأناأنيتعتغلمإثهاا.

للتغل.فخغلوهماوالذقبصالمضةتهاوأكترث

أوافيفيوتبيذيحيهفيقمحيفآخذأعوذويذلك11

الارصححىةليميبردكالواالديرالملآلهة)4(
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)5(

)6(

)7(

هوشعليؤ

غوزيها.ششترفماالفذيننوكتاقيصوفيوأننرغ

ثخايهاغيوفيعلىفاجشتهاأكثيفثاوالآن2

تدي.ينأخذئنمذهاولا

وشبويهاشهوليهاوزؤول!هاوأغيابقزجهاك!ثوأبيئ1

آحيفالاتهاوكل

غ!ئحاقي.أغطانيهاأجزتيفما:قاتتثماوتيتتهاكرتتهاوأذئز14

الترئة.ؤحوسفتأكفهماغاتةمفهماوأجغل

تههااتجخوزاأحز!بالذينالتغليمأتايمعلىوأعاقئها15

ونيتئنيغ!ضاقهاؤراخوآن!قق!وخيحقايخواتمهاوتزثتت

.الزتتقوذ

قلتهاوأخاطبطالترئة)5(إلىيهاوآتيأضتغويهاهاغتذاإسذلك16

زجاءباقيغكرز)6(واديينوأجغاكروضهاإتيهاأرذفناكاوين

يضر.ينضعويرهاتويموفيضباهاأتايمفيكمافناكفئجيث

"روجي"تذعيتني،الزثتقول،التويمذلكوفي

"تغلي")7(.ذلكتعذتذعيتميولا

سصرءءفا،91
ياشمائها.تعدينئذكزفلافمهاينالتغلييماصماغاريلءني

الشماءوطيويى!لترئة-ؤحوشمعاليومذلكفيغهدأتهموأقطغ02

الأزضعلىتلإثالتيوالحتوانات

.عامرسعدضحدلاهاكما،اضيةر:حالةهانجد

اخحس.وادي-عكرروادي

الكلصة.اشحمالبحطرهوشع.اشراهااليألرأةضد()-لعلكادالزوح
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.أمانفيوأريحهمالأزضاينوالحردتوالشيفتالقوسنوأكي!ر

والمراجموالزأقة)9(والحقيالبمأخطحلثيلأتد)8(،ليوأخطبك22

الزت.فتعيرفينيالأماتة-،ليوأخطبلث

الزثتقوذ،أجيبأتيالتويمذيكفيلييمون2

الأرضئجبنوهن،الشمواتأجيب

يززعيل.ئجبنو!:والزيتوالئبيذالقمغتخيطوالأرضن"

قزحومةغيزوأرخئمالأرضفيليوأززغها5

.1(")0إلهي"أنت:يقولوهو"شغبي"أنت:بشغبيلقينوأقول

وهي،زوخهايجتهاآمزآةوأحيبأيضأ"إنطيؤ:الزثييئقاذأثثم3

أخرىآيقةإلىتلتمتونوهم،إشرائيلتنيالزتئجحبكما،فاي!قة

وبخمرالمضةينغشمزبخمتمةصفآشتزيئها02"الزبيبأئراصنوئجئون

ولا،كثيرةأثامأليتبق!ن"إئلث:تهاوفلث3.الثعيرينخمرويصفب

إشرائيلتنيلأن4،"تغلبكذلكأكونوأنا،يزخلتكونينولاتزنين

أفوذولائضتولاصذببخةولازئي!نولاتهمتيكلاكثيزةأئامأتبقون

ودأؤذإلقهمالزلتوتفبونإشرائيلتنوترجغذلكوتعذ05ترافيمولا

.الأثامآيخرفىوجوذتهاقئبإلىبقيتةوتلتمتون،قيكهم

الجطبة.حبيحردلالمصالحة)8(

اليمحة!الله9عبارةالىلصلىلم.الامالةادياسأفةالي."حيد"الحريةميالرأفة)9(

ومعرتال"جسبد"لبرالفصليمكرلا.إلهااطريقاديلكا،برحارطلةدىوردت

الصحيحةالله

المهد.تحدبدشهالىنزذيالامانةاسنحادةاد1()0
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الذبائحتيبالمجةلثبهاللةيطالب

لهايكودلاالصقو-فا:الالياءسائرعنديكولىوهكذا،عاموسفكرةهابحد

الاطي.النفىبذلئرتجملمالى،مفى

إشرائيلتنيياالزبكيقةصإسضعواا

الأزضشكافيعلىذغؤىيلزبفإن

تعيرتة!دئهولازحضة:لاخةتالأرضيفيليسنإذ

والزنىوالئيرقة"والقتلالقعتة"والكدبفاضتقدبل2

الذماء.ئلايحنوالذماغ

فيهاسايهنكلوتذئلالأرضقتنوخيذلك3

التثماءوطيويىالترئة-.ؤحويثنمع

.تزولأيضأالتحرأسماكبل

تشفيناوهوآفتزكأهولأئهالزثإلىترجغاقفشرا

جراخنا.تعضسثوهوضزلتهو

أماقه.فتخيائقيفنا)11(الثايتالتويموفيئخييناتوتيرتجدت2

.الزثضعيرقةصونتابغلنحلئم

كالمطرإتينافشتأتيكالقخرثايتطلوغه

الأزض.تزويالذيالزبيعكقطر

تهوذا؟ياإليكأصتغماذا؟أفرائيمياإتيكأصتغماذا

لايهرأ.تزوذاتذيوكالئدىالضباحكغمايمزحضتكمإن

المع.قيامةعلىالصهذاطق.حدأفصيررمنعلىالعارةتدذا(



586هولثعليفر

قمي.يةقواليوقتفهمابالأيياءتخئهميذلك5

كالئور.ئشيرنوقخمائي

.افئظتينأتخزالثيماضعيرقةص،الذبيحةلاالزحضةصأريذفإثما6

الامرةبمعاقةتهديدات4.

أذيىلموأنازؤساخوأقاموأقتليينلاوليهنئلوكأتضبوا4

قينقراضهم.أضنامألأنف!يمهمضتعواوذقيهم!ضتهموين

عقيهمغضبيوآضطزتمالئتايزةأتتهايمجللثلبذقد5

أثيرياء؟تعودواأنئميهئهملاتتىفإلى

إشرائيلينأيضأهوإته6

شظايا.ستصيزفإثهيإلهفقي!نصايغضتته

الزوتعة:فستحضدونالريغيززعو!فلإثهم

ذقيقأئخيربخولاتهاشنئ!لاسان

.انحزباءاإلتقضه،أخزتجتوإن

يلخطيئةثالمذاتهصازتيلخطيئةالمذايحينأفرائيئمأكتزأحينأ

غريبأ.أمرألحئتتشريغتيينالآلافطتهكتبثافتر2

لحمهاويأكلونفتذتحوتهاليالمقذتة"الذبائغ3!أئا

ذنتهمالآنتذكربل،عنهاتزضىلاالزثليهن

.ترجعونجمصزإلىفإثهم:خطاياهمعلىويعاقئهم

الامرةدخرابالإنجاء50

يتفميمه.تضرأئتمزوا!زةكرتة!إضرائيلإنا01
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المذأيحكثزكثزة-تميرهخشبوعلى

الأثصاب.اخشنأرصهمحسنخبوعلى

ئكفرونفالآن،فلوئهمتقثحت2

أئصاتهم.ويخزلبتذايخهمئخظئمهو

ضيكتنا"لين:تقولونفالآن

؟"المقكتناتصتغفماذاالزتتخحقلملأتنا

كهدأوقطعوابافيوأقشمواكلامأتكفموا4

.الحقولأثلايمعلىشمكتبتالحقوتنئث

الشايزةشكانترتجذآلينبيهتجمجلعلى5

عقيهتنوحونكانواوكقتتهشعتهلأن

عتا.ئميئأنتعذتمجلإهففتبتهجوا

الغطمتفقيلثقدئةأئموزإلىئحقلأيضأفهو6

ذسائحيه.ي!إشرائيلوتخخلعارأأفرائيمأفتنال

.الجياهؤج!علىكالقئتة-وتيكهاالشايزة"ذممزت

هذهئيا!إشرا!خطيئة،لينآتثاليفثوسئذئز8

تذايخهميعفوالبوالحكوالئتوذ

.عقينا")12("أسفطي:ويلئلالي،"كالينا":يلجباليفتقولون

لإسرائلاللةمحنة6.

الاثب-.ل!تلسيحصعإرياأئا.ولدعلىلا!،امرأةعلىهاالكلاميعدلى

.23/03كرراحت)12(
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آئني)13(.ذغوتيصزوينأحتبئهضبتاإشرائيلكاناتأ11

التخوروشحيرقينيلتع!بذابحينع!نهمئعيرضونليهثهمتذعوتهم

فيراعيعلىوخضلئهمأفرائيتمذزجطنا

يهم.آهتقمثأئيتعقموالمليهتهم

آجتذبئهماالحثيزوايطالثر،يجبالي4

ؤجتتيهإلىالزضيغيرقغكضنتهموكنط

وأطغمئه)14(عقيهوآنختيث

ضيكه.تكونهووأئموزجمضرأرفيإلىيرجغلن5

إتيئيرجعواأنأتواأئهموبما

تغاليقهاوئفنيئذيهمفيالئميفثستحوذ6

ققاصلإهم.بتتبوتلتهالهم

عني.باقيزتدابتششتشغبيإن

ت!هض.أخدينوماالغلاء-إلىذغوه

إضرائيل؟ياأسيمكأفرائيم"وكيفتياأهبزككيص8

كضبوئيم)15(وأضيزككأدتةأعايفككفت

أخثائيوآضطزقتفؤاديفبئآنققتقد

أفرائيمتذميرإلىأعوذولاغضبيجذةصأطيق!لا

ساجطأ.آتيئفقنؤشطكفيوالفذوينإثسانلااللةأنالأئي

.2/15()قىالمقهداقىطتقكيصراحع.الزغويالرليالبريةرسأحرىمزة)13(

الريص.حياةسمأحردةلاب)14(

الحمى.الغلطيةالمدلىسمديار)15(
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إسرائيلبتوبةالإنباء70

صلالإعفاءوتئالثاليبالفصا!تئصلالمجموعةبهاتنتهيالتيالأقوألأن

الإسرائيلى.الثب

ضرت.يذنيكفإتكإلهكالزبإلى،إشرائيلياكذ،412

له:قولواالزثإلىوعودواكلامأ)6!(مغكمخذوا

الئحول.تذذت!فاقنافتنذرالحيروآقتلذئبكل"إرقغ

الحيلتركثولائخلض!نالاأشوز

"إلقما":أيدينايضنعالآنتعذتقولولا

زحمة.الئتيئمتجذفيلث

يشخاء.:أجئهمآرتدابهم)7!(ينأشمهم5

كفئنانخذوزهوتغيرزكالتتوشننفئزهزكالثدىلإشرائيلأكون6

كلئنانورائحتهكالزيتردطتهاؤهوتكونفرولمحهوتنتتر

كالكرتةوئزهرونالجنطةوئحيونطئيفييتجيسوافترجعون

.ئبنانكخمرفيكرهفتكون

؟التومتعذويلأوثالتليما،أ!رائيئم!يا

تمزفي.تخزفيوئنيالحضراءكالثرؤة-الذيأنا،وأزعاهأجيئهأنا

جنالبنيثراءة

الذيالأملوعلى،وانفعالصقمنهرضعبهينعرماعلىجيلالويعطف

أيضأ؟هواللهأفيحثا:الشاؤلعلىيحملهمذلككللكن.قل!صميمفيجفظه

لدامة.أقوال)16(

الك!م.ئلقيالديهواللهالى)17(
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كادان،ألهعير،أساقصاالبتمريالحصدأسكمبائرةأيهإنبأننتطيعلا،أحل

لحتهأنعكاسأاثريالحبدلككادواد،للفستامأبدلأعدهالحبدلك

رهيبة.حقيقةأمامأنعساتجدعدئذ،الإا!ي

لأ.التامالصبدلمحبتهنلتيألىوهومعروهـ،مطلبدته،ذلكتجاه،وامم!

لامرأته،حهعرارعلىيك!لمدتههوضعحثفإد:تستفيدلاحاسياانشك

مقدورشجاوزلاالحياةوتقدمةالايمادفيوالاحلاصالفسبذلبينالححعهدالك!

وقؤته،المسيحقدوةس،ذلكجالصالى،اليوميتم!دالميحيبألىعلما،الانساد

.لنا"ؤهبالذيالقدسلالروحقلوبافيأليصت"التياللهمحئةفيلاركبللا



أدل!(-أ)ألثلىلبئعىأشتخخآ

النبي

تزؤخ.المملكةعائلاتأوجهمنوكار765،النةحرالىفيأورضلييمميؤلد

الجاريةللعادةودقأ،الاسمانهذادوكان،اسصهمااجاإوصل،الأقلعلىالتينفززق

وضهيربقة()ستعودياشوبشآر:النبويةالألىاطلرصايرتسطماررمزترب،اسمناذلكفي

كبيرسحابوعلىأيقطمعذاكان.(قريبوتفصريعة)عيةحاث!ضالاذ

دودمندتهلصهفقذم،كريمأوكان.ماعرهعلىالطرةشديدفكان،العافة

الىدينيةفلفيةنظرةالىفتيئأضئألتوضل،ذكئاوكالى.النبريةبالحدمةللقيامترذد

ضوءديالحتهداعاشلبهه،الصعيرلوطهعصيقحتعلىودذ.والعالمالتاريح

فيماتبأنهتقولأسطورةوهاك.الحارجيةآحارياصةقاومماعالأولذلك،ايمانه

توخير.ب!تتمروبأنه،منئىاطلكشتهالذيالاضطهادالناء

المجط

.يهرذامملكةفي07(0-)074سةأربعيرمذةالنبويةرصالتهأشعيامارس

-)074ويوررام74(0-)781غرتا.ملوكأربعةالزميةالحقبةتلكديفعرف

لت،احارعهدوعلى.786(-)716وجزقنا716(-)736وآحار736(

في!اقحمعدمضقليرصينالملكتحالص735،ولي.الافىائيميةالسوريةالحرب

وعلى.عليهالحر!دأضهرا،المتحالق!!الىالالصمامآحاروردص.ألتررعلىالحامرة

اجتياحفتتم.طلسهدلئىالئالثدلآسرتجلتأشرركللكأورشليمملكاشجدالفور

ايرائيلوناطق)732(دشقصتم،المتحالقينالهرامولعد.السامرةومملكةمررية

لم،جزيئاعهـلىمطلعو!ي.الإقطاعيالحكمغتوقتيهوذامملكةلكن.الثلية

درصةفكانت،مصرمعائفاقأ30،7في،وفعالمقك!كن،ط!طينفيأضورتتدخل
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كدالىاصطزلكنه.أورشليه!لمحاصرة،الفيقيةالمرالئلإخضاصنحارباتهزها

لحديهرذامملكةوصتقى.07()1باهطةحريةالمقكعلىدلكمعفمرض،الحصار

أثور.دلكفياليوم

الرسولية،أشياخدمةمطلعلي،أورشيمعلىتدققت،السامرةحانبوألى

أيضأ،آحارمرقصبلمردهر،اقتصاداجهااضفد،الاوثارعبادةمنجديدةمرحة

المديةهيكلوفي)735(.المتحالقيزئبدأنأما!على،الملكالهقز!فلقد

سودلآسر.تحلتبمذلحشيهأمذلحأمحقهوأحلالمحرقاتمذبحلرع،المقدسة

أشور.اطةآلعضصورةالهيكلالىادخلأنهالراجح

صفاءالىعردةثاهد،جزتتاالملكعهدعلى715،السنةحرالىفي،واعن

الرقتولي.سلامتهالهيكلالىيحبددينيأإصلاحأباشرالحلكلإد:اليهوييىاللى

علىمستحيلأناطهأمسىأدلعد،أورضليمإلىالتمالمملكةاكبرسقدم،لفسه

والقانرنية.التاريحيةلمايدهاليهاوأتى،اصامرةاحرابأثر

البهاب

الأولىوالثلاثينالتحةالفصوللكر.فملأ66،لايطهركما،الكتا!يفغ

،الأخرىالمصولأئا.الآدفيهانبحثالتيوهي،الئامنالقرلىلنيئهيوحدص

السابقة؟العصولالىضتتولمادا.اشميمكالهافيفئجعل،عهدأأحدثوهي

لألا،بكروقتفيالضئمهداتم.اليومالىالكتابيالقديحفهالمثطةهده

.قمرانليعليهاغثرالتيألمحطوطاتدينجده

يدالبيدعرةرواية!حاءت،عقبعلىرأسأالنبريةالأقرالترتيبالقلصولقد

ألمجحوعة.سالادسالفصل

الردعالة

الشصوالزامأدتهوشلكاللهقدأصةفهاك:الوجوهكنيرةالكتا!رسالة

أورثلي!الىالمح!يحالملكبمحىءوالاناء،فغالحئيأيمالىلهيكونلأدالاسرائيلى

مملكته.مركزبصفتها

لالمقابل،،يحيوهر،اللهقداسةاختبارهوالي،قايمالديالروصالاحتباراد

.وحدهاللهإلآ-فىيلهالاالتيالإسطن!ات

إلهه،قداسةليياركأدالاسرأئيلىالبفحلى.بدعوتهمتصلةالنبيورصالة

عبادةمنشيئأالربيحتملاديمك!فلا."اسرائيل"قدوسيسضيهماكثيرأوهر
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توحيههاومن.الغريبمعاضحالفاأوالتردىديالادراطأوالمظالمأوالأوثان

ا!خمةفأورشليم،الساعاتأحلكفييظهرأبرجاءاعى.أصلمناتواالتوبيهخات

تنبتالأم!!عيرالثحبومر،الدييالبريةمركزأورضليمتحلمهاالأوثانبعبادة

علىدتهأمينطك!ر،ثنيةبالىالمتحئطيهوذاملكوتجاة،اللهجملكترضىإلمة!

.الى"مجضانوئا!"وهو،تاموجه

وهو،هوتعصفرفيولاعامرسسفرفىلانجدهلم،دتهجديدمفهوموهاك

كانتالقدرةهدهولكى،القهلقدرةجديدةت!يةدلكفيانشكلا.اللهئلك

اللهخكمادحيرفي،وحيرانهالاسرائيليالحبليتصدرديولةحكمبمطهرتظهر

كله.العالمعلىتطقلياريخدينيةدلسفةأماموافا،كلهاا!لأرضيشهدفالملكي

تلقاءمنيحملرنأنههيظثونوهم،الملوكوأقدرالثمحربأقصىغريكعلىقادرفالته

.عالوا،مهقهمالتهتواذا.الربيدفيأدواتمحزدالراقعلىانههامعأنفسهم

همئعاقبونالاسرائيليالثع!لمعاقةاشخدصوافالذين:مفارقةامامبأنناأيضاولحنعر

الله.لمحتارالتعرضعلىتجاسروالأدهمأيضأ

يرذكرهاورداليبى"القية"ربطهيحبأمروهدا،اليتلافيأيضأونلمح

الجديد.اللهثعصفيهايتأض!روحيةنخبةهولهاواطقمود.عاموسعلىالكلام

الأهمالاستمدادفهو.الايمانوهي،الإلهيالاحتيارحطديتظهرمضيلةوهاك

نأاملكفحلى.المقكتلبليستاولا،إصرائيليكلتلبلييكرنألىبذلاالذي

ف!صةكلينذوان،لمثحهالقديرةأدتهحمايةساكتثتتذلكعييهلص!دائمأيصمع

كاديوتم،نفسهالبيفكانالواء.علىأشورومعمصرمع،العريىمعتحالف

الملكأدلحزيئاويؤكدلتهديداتهيتخف،المقدسةالمدينةيحاصرسنحاريب

نه،أتىالديالطريقفييحردألىيلثل!،الرائيلقذوسضتمالذي،الأضوري

.جرىماوهذا

735حوالىفيالدينيأورلثليموضعا.

الترفوكان،مردهرأالاقتصاديالوضعكان،736(-074)يوتامعهدعلى

عبادةتفاتمالىأذتالحارجمعالتحاريةالعلاقاتلكن.لهثللاالحاكمةالطقةفى

.والتهديداتالتوبيخاتبطابعأشياخدمةمطلعيثمولذلك.الاوثان
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735حصار\.

-)736آحارالملكوفضل735،فيالأدرائييةاصوريةاالحر!نمبت

دكان.بالربالاستحادعلىأشنورمعالتحالص،النبيئحتسبالرعم،716(

أورشليم.وحصارالمتحالقيريدصالبلدلخرا!العقاب

يالآئامالمتقلالشصب،الخاطئةيلأقة-"ؤيلأ

فاليمدين.وتنينأضرايىذرتةص

)1(إسرائيلبمدوسوآس!هانواالزلبتركواإنهم

أغقابهم.علىوآرتذوا

تمزدأ؟آزذدئمإذاأيضأئضزبونغلاتم5

شقيم.كئهوالقلثتريضكقهالزأس

فيهصجمخةلاالزأسيإلىالقذيمأحقميين6

تفتوحةوفروخوزضوضىلمجروخبل

بذفن.ئقينوتمئعقسثولمئعاتبئلم

يالتارئحزقة!وئذئكمخراصبأرضكم7

الغزباء.كتذميروالخرافيأماضكمالغزباختأكفهاوآرضحكم

كزمفيككوفيصفيونبنثفتقتت8

خوجمزت.قدكضديةقثاء،أرضيفيكقبيب

تسيرة)2(تقثةتناتزكالفؤاتزلثأنتولا9

،الانمصالهدام!وبالرعم،دلكومع.أشيارصالةليهامسصرمدأ؟قذوساللهاد1()

المجار.النمصحاصةالنر،صخادا،!إله

.عاموسالىالمدحلراحع)2(
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غموزة.وأشتفناشدوتميتلتضزنا

وأخلاقطقوس2،

"التدز!سأولأبذلأ.اللهرفضها،دغالايمانصعبارةالطقوستك!لمالى

وهرشع.عاموسيعفمهماصابحد.الاحانعلى

شدومفؤاذياالزبكيضةصإسقعوا.

غموزة.شصتياإلهناتغلييمإلىأضني

الزت؟يقول،كثزة-ذبائجكمينفائذتياما!

المتض!اتوشحيماليهباثنئحزقاتينضصتقد

ئزضيني.لاوالئيوسهـالحفلالبالثيرالبذأوأصتغ

أمامييتحضرواتأتونحين

؟بياريتدوسواحئىأيديكمينهذهآلتضنالذيقن

بتقدتة-باطتة.تأتونيتعودوالا

تذفي.قبيخةالتخويىإحرانإتما

أطيفهالاالحقلإلىوالذعوة!والحئبثالتهرزأش

وآحيفاق.إثثمهيإثما

تفسيكيرقتهاوأعيادكمشهويىكمزؤوش1

آحتماتها.شئصثوقدجملأغقئيصازت

عنكمغيتيئأحببطأيلإتكمتبشطونافحين5

لكمالضحلاة-أستيئينأكترتموإن

.الذماءجمنتملوغةأيلإتكملأن

وت!هروافآغت!يلوا
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الإساغةعنيوكقواغيتتيأمايميىأغمالكمشزوأزيلوا

الحقوآلتمسواالإحسانتغثموا

الأرتقة.عنوحاموأاقيوأنضفواالطايتمقوموا

الزتتقول،تتناققاتعاتوا8

كالتفجتبتفقكالقريزخطاياكمكاتتتو

.كالضوفتصيزكالأرخوافيخفراغكاتتلو

الأرضطثباتتأكلونفإئكمتسضعواأذضئئمإن9

تكفم.قدالزبقتملأنيأكفكمفالئتيفثوتمزدئمأتيئموإن.

695

شمويةرؤيا.3

تدققفي.لأشعيايكونلاقد،أيضأميخاعندنجدهالدي،البويالقولهدا

يومذاتأورضليمفستكود:رجاغأشعياينتمض،أورضليمعلىالأوثانعادةموحة

الحق.لالإلهالإيمانللوعهالعدالبتريةمركر

الزبتيطتجتلأنالأثايمآخرفيوتكون22

.الئلالقوقوترتمغالجباليزأسيىفيئؤطذ

:وتقولدكثيرةشعولبوتنطيق3الأتمتجميغإتيهوتخري

تغقوبإل!تحطإلى،الزتتجتلإلىتصغذقلضوا

شئل!فيفتسيزطزقهئغلفناوهو

.كيضة"الزتأ:زضليتموينال!ئريغةتخربخضفيونينلأثها

الكثيرةيلشحولبوتفضيالأتيمتينوتحكئم4

شناجلويىماخهميككألضيوقهمفتضيربون

ذلك.تعذالحرلتتتغقمونولاضيفأأثةأتةدعلىترقغفلا
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الزب.نورفىين!ممر،يعموببيصلاهلموا5
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)735(يهوذارؤلعاءاللةشحاكم4.

تهوذاومنأوزشليتمينيزيلالفؤات)3(زبالشمدهؤذا31

ماءشتدوكلخبزشتدكل،والركنالشتذ

والثثيخوالغزافتوالئييئالقاصحيئ،الحزبوزلمجلالتتئ2

والوجمهالخمسننقائد3

الزقتة.فيوالخبيزالفحنائعفيوالحكيتموالمشيز

عقيهمتتشقطونال!تمواليعوأولادتهمرؤساغالصئيان"وأجغل

قريتهوالإنسانالآخرينهئمالواجذ،ال!تمعثوتدقغ5

الكريم.علىوالفئيئمالثيخعلىالضيئويهبئم

قائلأ:أبيهتيمبفيأخاهالإثسانجميكحيتئذ

.يدكتختيكونالحرالبوهذاتناقائدأفكنليداغلكإن

.خروحيعاجمبأناتست:قائلأالتويمذلكفيفمجيب7

يلئمغبقائدأتخغلونيفلايىداءولاخبزتيتيفيلين

شقطتوتهوذاغتزتأوزشليتمفإن8

ضجده.لتطراتتخايأالزبعلىوأفعاتهمأليمتتهملأن

عقيهمتشقدؤجوههملحاباةلم9

.كشدوميخطئيهمئجاهرونفإئهم

أنفحيمهم.علىالتئزتجقبوافإئهم،تهمفؤيل،تسئروتهاولا

الكواكب.أي،الساويةالقؤاتهرالمقصود.ضتؤوت()أوالقزاترت)3(
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أفحايه.تمزةصينيأكللأثهشعيدإئهالبازفيقولوا01

إتيه.ئؤذىتذيهتجزاخفإنالمئيءيل!ثزيرؤيل11

عقيه.تتشفطونوالمرابونتسلبوتهضشخروهأشغبي2

فئقك.تابيلأفشدواوقدئضلوتكئرضمديكإن،ششبييا

.الشعوبيتدينوتاتميلاتهامآنتضتالزب13

وزؤسائهم:شعيهشيونجمعالمحاكقةفيتدخلالزب"ا

ئيوتكم.فيالبائيموشثثالكزتمأثقفئئمأنئم"إتكم

المتاكين"؟ؤجوةوتسخقونشغبيتسخقونبائكمما15

الفؤات.زبالشحذيقول

)736(الرفعأورشيممخمعلن!اءتهديدات.ه

تاهىواذا،للترث!التر!طلصإذا،ولكن.ذاتهحدفيي!أاقيفلي!

الله.عقا!امسشوجبالمقراء،بؤسأمامبهالالسان

تمدودالتفقشينآختاتتضفيونتنابلأن:الزتوتقوذ16

وتجلخفن،جمشتتهنفيالحطؤوقازئنتتين،يالعيونغايزاب،الأغناق

وئغري،صفيونتماتهاماتالشتذفشئصيئ17،أئداجمهنيخلايخل

والتتموليىالخلايخلزيتةصالئذئزيل،اضوماذلكفي01زؤ:شفئنالزث

والحيوليوالأخجالي02والقصائبوالرغلوالأسالييىوالأشنافي91والأهفة

الفايخزةوالثيالب22الأنوفوخققابوالخواخيم21والأخرازالطيبوآيتة-

والأربتة.والئيجالبوالأقمضة-والمرايا23والأكياسوالسمالاتوالمعاطفب

تخعيدتذذوالقزغ،الزتارتذذوالحبل،الطبتذذالثقلهنوتكون"2

.اتجمالتذلوالكئ،اليرشاحتذلالمضحوجزائمالمتمغر،
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المقبةاللهمملكةقداسة6.

يتفاايفر

عاموسعيهاتكفماب"البقتة"تلكتداسةأشعيايلمح،اهثيحيالقولهدالي

لته.خاصدحصورستتمغوالتهي

قخرأوثمزة"الأرفي،وضجدأتهاخالزثتبثيكون،التومذلكفي42

أوزشليم،فيوتيركضفيونفيأبقيئوتن3.إشرائيلينتجاينوزينة

الشئذغشلوإذا04أوزشليمفييلخياةصكتتتنكا،قديستهئقال

القضاء-وروحبزوحؤشطهاينأوزشليتميرماغوتطفت،جمفيونتناتقذز

تحاميهاوعلىضفيونتجتلفيضكالطكلعلىالزثخقق5،الإخراق

كلعلىفتكون.الفيلضلتهتة*فينابىوجمياغ،ودخانأالتهايىفيغمامأ

الشيلينوييشرأوئمتضمأ،الحزينالتهاليفيطلأوكوخ6،كتفثاتجد

والمطر.

)736(الكزملد.7

القتلة)الكزامونالحديدالمهدإلىينتهيموضوعأصلفيهىالكزمصورةالى

أمينغيرالثعبهذاكادولمأ.الاسرائيلىأثالكرمةممثل"(.الكرمةو)أنا

برذله.يهذداللهلإد،لدعوته

يكريه.تخبوبيتشيذلجبيبيلأنتذن

رابتةءخصيبةفيكزئملجبيبيكان

كريهأفضلفيهوغزكتوخضماهققتهوقد

ضعضزةفيهوخقزؤشل!فيئرجأوتنى

ترتا.جصيرمأفأثضزجمتبأئثمزأنوآنتطز

تهوذايىجالوياأوزشليمشكانيافالآن
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كزمي.وتينتينيأحكموا

يكزمي؟أصتغهوتميلكزيمئصتغشيء"أئ

ترتا؟جصيرمأفأثمزجمتبأئثمزأنآنتطرلثباييصفما

بكزمي.أصتغمالأعيضئكمفالآن5

تداسأفتصيزجدازهوأهلإأترغىفتصيرضياتجهأزيل

والت!وكالحشلثفيهفتفغأعشائهئققغولائققبطلابورأوأجعقة6

قطرأ.عقيهئمطزآلأالغيوتموأوضي

إشرائيلتيثهوالفؤاتزبكرتملأن

تعيمهغزلنهمتهوذاوأناسن

الضراخ.فإذاوالبزالدماءشفكفإذاالحقآنتطزوقد

يخفلخقلأوتقيرنونيتيتتيتأتمحلونيفذينؤيل8

.الأرضؤشطفيؤحدكمفتسكنون،شكانأممبتبقلمحئى

الفؤات:زتاقشتميئيضسقع!على

سايهن.بغيرتئقىينهاوتجميلةغطصة،سئخزبكثيرةئيوتأإن

إيقة.يخيرجغمروتذرواجدأتتائخيرجكرمأقدادينفغثزةلم01

المئيهراتطتبفيالضباحينيلقائميناؤفي1

تلهئهموالحمرالمتاءإلىالمتأخرين

والحفروالمزمازوالذفوالعوذاليهثازة"مآيربهيموفي

تذيه.ضنغتزونولاالزثغتيإلىتلتمتونولا

المغيرقةبغذيمشغبهيلمجييئابذلك3

اتجاعةأهلينخاضئهوأصتغ
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الغطث!.ينعائئهوتيشت

الغزباء.تلتهحهاالمتزفين4وأطلاقراعيهافيكماالحفلانوتزعى17

المركتةأثراكبيمثلصوالحطيئةالباطلبجباليالإثتميخزونيثذيناؤيل8

ترىحتىغميهفيولئغبل"يئبابز:القائلين91

."تعتمحئىإشرائيلفدو!يىتدبيزوتحضزوئتقتيرلث

شزاويلخيرخيرأيلتئمميلقائلينؤيل.

ظلقةوالنوزنورأالطلمةصالجاجملين

.ممزاوالحلؤحثوأالمزالجاجملين

ؤجوههم.أماتمغقلاغأنفحيمهمأعينفيخكضاغهميثذينؤيل

الحفرشزببفيأئطالهميتذينؤيل

الم!بهراتتز!فيتأديىوذوو

.دزهالبازمينوالحاليزشؤةلأجلالشريزالمئمئين23

المئته!الحضيش!تفنىوكماالقشقالثايىتهيثيلتهئمكمافيذلك24

كالئرابيتناتزوئرغالهمكالتتنأصفهمتكون

إشرائيل.فذوييىيكيقة-وآستهانواالفؤاتزبضريعة!تتذوالأتهم

المشيحيةالأقوال20

حقبةوهيلف!ها،الزيخةالحقةالىالأقوالمىالحديدةالسللةهذهتعرد

الملكأمالةعدمتحاهرحاءلوةاليعدأيضأهانجد.الافرائيميةالوريةالحر!

وضجرةالمقكوالولداليثانوئل:افيالمقكفيالكبرىالثلاتةالأتوالسرى.آحاز

.الحرببمصائبلالإناءتهيوهي،أشعيادعوةروايةرأسهاولى.يسى

)074(ابيدعوةا.

الرمن،ذلكطركسملكضزر:لعهفييحملهاالتيبالصوراللهالبييرى
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الذياسحيوا.العهدنالوتعطاءعلىمحفورةكاتالنياككائاتأولنكصور

الماديا،نفمال1فمى:الأمابماإلىحطوةهده.القهبقداصةأسحياهوأشعياعلىلزا!

وحذه!انه،دلكعنوفخلا(.بحاسة)عدمالأخلاقيالالفصالالىالالماليتم

هذا.القداسةسوىالىوينقلهالانانيطفرأنيتطيع

الثما!عفويةالىالاضارةمنلذفلا،المفىبحصرلالدعوةيحتمقماوأئا

ليهور،يبدوماعلى،يتردددهو،اللهلطصوالى"(أريلي،)"هاءلدا،وسحائه

التخصية.التقدمةأحراختارهللذي

لاأنأضحياياعلامالقهيكتميبل،ال!امحينقلوبتقئيالرسالةمىالغايةليت

رسالته.نجاحيتوفع

غرثنعلىجايسأالشمذرأيط،غرئاالميكفيهاماتالسئتة-التيفي61

يئة،قائمونشرافون)5(قوقهين02القيكل)"(تملأوأذياله،زفيععالي

وبآثتيريىجقيه)6(تسئزوبآثتيرؤجقهتسئزيآثتيهني،واجدلكلأجيخة

ثز،فذوير)7(فذوس"فذوصد:وتقولذاكئناديهذاوكان03يطر

ينالأغتابأصسنفتزعزغت04"تجدهينتملوغة!كقهاالأرضن،الفؤات

ققكثقد،لي"ؤيل:ففلث05ذخانأ)8(التيثوآمتلأ،المئاديضوب

زأتوقد،الشفاهتجيمشعطتينئقيموأنا،ال!ئحقتينتحسنزخللأئي

قسممر!الرؤياميالربلاهدإنه.المحرقاتمدلحسلالقربيكردأراليعلى)4(

.القدسالممىالهيهل

الاضورية.الايقولوعرا!يةالىاضثيةاعاصرهاتتى،صماويةكائات)5(

.الحررةعلىللدلالةتلطص)6(

التفصيا.أمحلتحادلثلاثأالمكزرةالصفة)7(

الحروج.صمرميالحاميعادلما)8(
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تجمزةوبتده،الشرافينأخاإتيئفطاز06الفؤات")9(زلثالمقكغيناقي

ضثتتقدهذهإن"ها:وفالفميبهاوقمق7المذتحينيملقطأخذها

الئتيدضوتوشمعث08خطئئك")01(وكفزتإثالكفأزبل،ضمقتيك

.فأريمفني""هاغنذا:ففلث1(؟")1لناتنققوتن،أريي!ل"تن:قائلأ

الثتغب:يهذاوفل"إذقث:فقال9

تعيرفواولاتطرأوآنظرواتفقمواولاشماعأإسقعوا

غيتيه.وأغمفنأذتيهوبقلالتثغبهذاقلتغلط

.")12(فمسمىوترجغيقليهوتفقتميأذتيهوتسضغيغيتيهئبصزيئلأ

خرابأائمذنتصيزأن"إلى:فقالالشئد؟"أئهاتتى"إلى:ففلث11

2!وئقصيئئقمرأخرابأوالأرضن،إئسانبغيروالئيوث،سايهنيغير

ينالغشزفيهاتميئوإن013غظيمةؤحتةالأرضيىفيوتثقىالتشزالزب

تعذ،التيوالتلوطةصكالئطضة-وليهن،الذمارإلىوتصيزتعوذفإئها،تعذ

شقذسأ")13(.ززعأجذغهافتكو!،جدغتئقى،أغصايهاقطع

9(

01(

11(

12(

13(

لا،قذوسلالتهالمعىلحيالنلىيخقسيمكىاللهوفلىاصةالإلالىنجاسةبتالتافصا&

مجاصة.كلعنمفصل

-الإلارنجاصةاتإراعلىقادراللهاد

الطع.عموقيلإثه،أشياعدالكزميوقضاللهان

نعهمأريح!.الحررحسمرديدلكلرىكصا،الامعيرقلو!نقبةاللهالىئسص

كلمةلقبرلالإسرائيياتاتأفعدملصاعاايلقىأشمباوعظالىها

الله.

.،القبة":قيلأعددأإلأالرلةتلل!هاوس
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بالربيؤمنأنآحازالىألثيايطلب2.

تحالفكلسالملكأشعيافحذر،الافىائيميةالسوريةالحربنشبت0،75فى

يكفي.بالرتألايماذلالى،الريبمع

تيلى،زصينضيذ،تهوذاضيلث،غزئبننيوتاتمبننآحازأئايموفيا7

تقدرافتم،لمحازتيهاأوزشليتمإلى،إشرائيلتيذ،زضفيابنوفاقغ،أرام

.أفرائيم"فيخلقدأراتم"إن:وقيلداؤذتيثوأخيز02ضحازتيهاعلى

الريح.ؤج!فيالغالبشخرآضطرالتشعيهوقلثقلئهفآضطزدت

ياشوث)"1(وشآزأنتآحاز،ييقاء-"أخزبخ:لأدثغياالزثفقال3

وفل4؟الئيابشتطفبخقلطريتيإلى،-اليركة-الغفياقناةآيخرإشى،آبئك

هاتيرذتتيينقل!كتضلفثولاتخفثولاهايرئأ،وكنتتئة:ته

وآبن،أرامضيلث،زصينغض!اضطرايمبتتبالمذختتيناتجمزتيهني

قائلين:يالئموء-عتيكتآترواقدزتفياوآبنوأفرائيتمأراتمفإن05زتفيا

طاجم!يل.آبنفيهؤنمفكتختناوئخظفوئزؤغهيهوذاعلىيتصغذ6

تكونولاالأمزتقوئملا:الزثالشئذقاذهبهذا7

زصينهويرتشقوزألنبتشقهوأراتمزألنلان

ثمعبأتثقىفلاأفرائيئمئخالئمضتةويتينخمسيوتعذ

ه-ء?هلأبر9
زتلياابنهوالشايزة-وزا!نالشايرةهوافرائيتمزاصنلىو-

تأتنوا")15(.فتنئؤينوالمإنوأنتم

لقة"إصتعرديصيرمريا-)14(

لالته.تاثةثقةفحلهرهاالإيمان)15(
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)735(اليفانوئلفياببويالقول30

!ولكالهدبح:وخهوتهعادةعلىجرى،البيبرأيالملكيعملأنلدل

لى،أشياألا،هداالفطيعالامانةعدمأمام.16/3(ملا)راحعحهئمواديفي

الينية(الترجمةفي)ترضحعذراءائهتكونملكمجيءمحذد،غيرمقبل

أشيالعلمعا(.)=اللهمجضالوئيلسئ!ضىإلهحتىحميمةألفةفياللهمعويكرد

وبمدهم،الابحيلييرلكن،قريبوقتفي،جزقئا،احاراسمولدأيضأيقصدكان

الميح.يلادإلأفيواش2لم،كلهالمسيحىالتقليد

الزثجمنل!ينآيةلتفيصذ11"شل:قائلأآحازفكفتمالزتوعاذ.

"لا:آحاز2!فقال0قوق"الغلاء-ينفي!إتاالغضتيفيإتاشئها،إلهك

داود.تيتيا"إسقعوا:أشغيافقاذ13الزفي")16(0أتجرلبولاأسأل

افيدلك4أيضأ؟إلهيئسئمواحثىالئاسئسئمواأنجمنذكمأقيل

آسقهوتذعوآبنأفتيذتخيئالضبثةصإنها:آتةتفشهالش!ذئؤتيكئم

وتختازالثزيرذلأنيحيرفطأنإلىوغشلأخليبأتتنأتأكلا05جمصانوئيل

ئهخز،الحيرويختازالثمرترذلأنالضبئتحيرفتأنقبلالأئه6،الحير

تمعبكوعلىعتيكالزتستجفث017ضيكيهاتخافطأنتالتيالأرضن

)ضيلثتهوذاعنأفرائيمآنغضلتوتمينتأتلمأتامأأبيكتيبوعلى

أشور"(.

)731(الملكالولدنياببريالقول40

تطئع،تلاهالديوالجلاءونمتالي(ربولولى)يبطيالثمالمطقةاجتياحعند

،وسلامفرحمملكةمملكتهصتكرلىالذيالولدذلكالى،اليمانوئيلاتجاهفى،ابخي

الكرى.الاسرائييالتعصضحصاتدضائلضحصهفيسيحمعوالذي

ر؟ءصالملكيرفص)16(
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)17(.الضيقفيكاتتيفتيليللين823

تفتاليوأرضنزبولونأرضنأذذالأؤلالزمالبفي

التحرطريقفسيقحذالأخيرالزمالبفيوأئا

الأتم.تجليل،الأرذنجمبز

غطمأنورأالطلضة-أبضزفيالشائزالثتعث91

.الئور)18(عقيهيمأشزنالطلايمئقغةسفيوالمقيمون

القزحتهاؤفرتالأتة،تهكترت

الجصادفيكالقزحأماتكتفزحون

الغنيمةتتقاشمونالذينيهآبيهاح

ئشحيرهاوقضيتكتمهاوغصاثقيهانيزلان

يدتنتويمفيكماكشمرتهاقد

يالذماءئتتالنيثولبوكلتجتتةجذاء.ئحدثكلإذ4

يلثار.وؤقودأيلخزقيتصيرالب

كتمهعلى"الرئاسةفصازتآبنتناوأعطيئؤتدتناؤيذقدلأئه5

الشلام)!1(زئيمنالأتد،أبا،تجثارأإلهأئثميرأغجيبأآسفهوذجميئ

وتملكيهداؤذغركبعلىتهآنقفاغلاويشلابمصالزئاسةيئمؤ6

وللأتدالآنينواليزيالحقوئؤطذهايئقزها

.هداتصتغالفؤابزبغيزةلم

)732(.الحليلدىالثالثدلآسرتحلتححلةممابة)17(

تامأ.خقيقأالزةهذهالحيلمياطشعصاسبحقق)18(

.وميصادوداودومرسىلالآلاءتدكرلاالصماتهده)91(
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)734(الربغفب.ه

إشرائيلى.علىفؤقغتتغقوبعلىكيضةأرشلا!يذا7

الئامزةوشكانأفرأئيئمكفهالثعثفغزفها

ضتكبر:ولمخطيزهوالقائلرن

تئحوتةيججارةفستثنيتساقطالفين9

يالأزز.عنهفشتغتاضنفطغالجفيز

:أغداغهوخزضنزصينخصوتمعقيهالزتأثاز01

الغزبينومقشطينالتئرقيين"أراتم

أفواههم.يكلإئرائيلفآلتقموا

تمد:دة.تذهتزلولمغضئه-وتذلمكفههذامع

الفؤاتزثتلتمسنوا3ضزبئتنإلىالثئعثتئبأفقم2

والذتبالزأكتإشرائيلينالزثافقطغ3

واجد.توبمفيوالترير!قالشغفت

الذتب(هويالكدبئغئئمالذيوالئيئالزأسهووالؤجية14)الشيغ

.ئقلونينهوالمرشدونئضلوتههمالشعبيهذااوالمرضمدون5

أرايقهمولاأيتاتهميرخئمولايثئانيعنالتحدتزضىلافيذلك16

يالحماقة.تنطهتقبموكلسوءوفاعلوكانرونتجميعألأئهم

تمدودة.تذ،تزلولمغضئهترتذلبمكفههذامع

والئوكالحشكتلتهئمكالئار،ئحيرقالسزالأن7

.ذخانغمو؟فتتصاغدالغاتةأذغاليفىالئازولشجل

الأزضآضطترتطاتالفمزببغضب18
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أخيهعلىواجدئشمقلاالتار،ؤقوبجمثلالتتصثفكان

تثمتع.ولاالسثمماليعننوتلتهئمجائعأ4تزاولاالتميرعننفتقطغ91

ئساجملإه.لحنمواجل!كلنلنهئم

تتشىتلتهئموأفرائيئمأفرائيمتلتهمتتتتى02

تهوذا.علىتقومافيويهلاهما

تمدودة.تذهتزلولمغضئه-ستذلمكلههذامع

الطفميهتابةصتكئبونوالذينالإتمقرائفنتمثتيرعونيفذينؤيل011

لتغبيؤضعاءصخنوتسفبواالحكمإخراءصعنالفحغفاغيتزذوا2

الئتامى.وتنقبواتهمغنيمةالأرايلايت!صن

تعيد؟ينالآتيالقلافيوفياليقابتويمفيتصتعونفماذا3

ترؤتكم؟تتركونوأينيلثجذةتلخأودتنوإلى

القتلى.تينتسفطونفإثهمالأسرىتينتنخنوالم"ما

تمدودة.تذهتزلولمغضئهترتذلمكفههذأمع

07()1المطلقةاللهسيطرة6.

حير،أنفسهيمتلقاءمنيمملردلاالملرككسارأنعلىيدللبويقولهائدرج

فيمحططهيحفقالذياللهيدفيأدواتمجردفإلهم:الاسرائيليالثعصيعاتجون

ا!الم.ا

أيديهم.فيغصآشخطيإن.غضبيقضيبقيشوز،!ؤيل

غضبيعليهخلشصبعلىوأترئهأرشلئهكا!زةأتةعلى6

.الشوارعكزخلوتدوشهمالتفتوتنقتالثتئتيتسلت

قل!يخكرصهذأكانولاهكذاترىتكنلمليهئه7
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تخصىلاأئمأويستأضلئبيذأنقليهفيكادبل

ملوكأ؟تجميغهمأترائيأليسن:تقولكانلأته8

أرقد)02(وخماة"يثلكركميشيثلكفنوألي!ن9

تشق؟بيثلليالشايزة"

الأليثانتمايكتديأصاتتكما.

والايزةأوزشليتمفيتماأكتزتئحوتاتوفيها

يالشابزة-وأضنايهاضتعث"وكما

وأضناجمها؟يأوزشليتمكذلكأصتغأفلا

وفيضفيونتجتلفيكفهغضقهالشيدآسيكضاليتعذ،اوتكون2

غيتيهوآفتخازالمئكبرأشوزتيلطقلبتمزةصأعاقبأني،أوزشليم

:قالفإثه13.الطايختين

قطنلأئيوبجكمتيغملثيفؤة-تدي

كنوزهموتقبثالثئعولبخدوذقتقلث

تطشذوتفغلكماال!كانوأخضعث

لمحش!يثلالشعولبترؤةصتديأصاتتاوقد4

يأسيرهاالأرضنتجضعثأناالمفقلالتيفنتجضغوكضن

.ئزقنرقأوفمأيفتحأوخناحأئخركقنتكنولم

ئخركهتنعلىالمئئازتتكثر"أويهاتقطغقنعلىالقأكثأتفتجز15

يخشب؟لينماترقغالغصاوكأنرايخعيهئخمكالقضيتكأن

أر!د..الحاصيعلىمدية.حصاة.خةمدبة:كركميق.صريةشمالدي.كئو2()0

حلى.سلالفربسوربةكطمدبة
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الزالأيمانيعلىالقؤالتزتالشئذيريئأفيذلك6

نار.كخريتيالحريقتشتياضجدهوتخت

061

)107(يئتىدثجرةفيالنبريالقول70

المخيحيةبينأحرىمزةأشياربط.الكبيراتمسيحيالويالقولهوهدا

صم2)راجعلاتانقالهالذيالقديمالبويالقولبحس!،الداوديالملكيوالحكم

شرحفيئضافالرؤياهذهالى.داودوالدهويتئبأنعلمأ17(،-7/5

الولدفيالبويالقولفيزسمتألىسبقالتي،المثيحىالمتكصفات:جكمى

الحوهريةوالميزة،القدسالروحمواهب،اللاهوتعلمدى،ستصبحوالتي،الملك

الطيحة.إلىالانانمنيمذالدي،اللاماي،المثجىبالزسالخاصة

أصويهينقرغويثميتئتىجذعينغصناوتخزبخ11

والفؤةالمشوزة-روخوالقفم،الجكضةصروخ،الزتروخعقيهوتجل

الزثتفوىتهويوحي

أذتيهضماعبخشبتحكئمولازؤتة-غيتيهيخشبيقضيفلا

يالإستقامةالأرصنييبائسيوتحكميالبزيلضغفاءصتفضي"بل

شقتيه.يتقسيالشريزؤيميثقمهبقضيبالأرضنويضيربط

خصيرهوالأماتة"جزاتمخفؤيهجزاتمالبروتكون

الجذيمعالثمزوتربف!الحقلمعالذئبفتسكن

تصوفهماضغيزوضينمعأوالشبلالججلوتحيفث

معأأولاذهماوترلفقضحأوالذثالتقزةرتزعى7

كالثورالتبنتأكلوالأشذ

الأفعىخجرعلىالزضيغوتلضث8
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)21(.الأرقمخحرفييذهالقطيئموتقسغ

ئذسيتجتلكلفيئفيدونولائسيئون

التخز.الجياةتغمزكماالزثتعيرقةصينتمتلئئالأرضنلأن

يل!ئعوبراتةالقاجمئمتثتىأصلالتويمذلكوفي01

تجدأ.راخيهتكانوتكو!الأتمتلتضىإئاه

الفريبةالشعوبعلىنبوئةأقوال3.

055(حوالى)فىبابلخرابعلىلبويقول

ديهالمتحصلةالرؤيويةالصورببصهناذكردلكومع،أشعيامنالقولهذايى

صررانها.المقلأورضيمحرا!ثأنديالميحسيتعحلهاالتيبالصورئنبئوالي

تاريحية.قيصةأئةلهاليىتقلبدية

قريبالزلبتوتمفإنؤليرلوا316

القدير.تذلبجمنأجتياحقدوتمقابلم

إئسانكلقلثويذوفيتدمملتسنرخيفيذلك7

تيدكالتيوتتضؤرونوالمحاضالطلقوتأخذهئمفتفزعون8

الفهيب.يثلوولمجوالهمقئهوتينتعفيىإلىتعفهموتنظرون

غضبوآضطرايمشخطترئمقاييأ)22(خضزقدالزبتوئمفؤذا9

جمئها.خطأتهاوئييذخرابأالأرضنليجغل

علىوغملمألودةعيرصورالىنؤذيألفاظأأضيايحمع،المجيالسلامصليصبر)21(

لكى،الحتلءيسكىلاالدئ!اد:الحالمهداوراءماتقعحقفة!يالمكير

عب.صلامفيالميهرعلىتحملالحارةهدهمثلاصح!ال

ا-5/86/07عامرسراحع)22(
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نوزهاتبغألاالتما?وئحرتهاكوايهطالأن.

بنوليه)23(ئضيغلاوالققزطلوجمهافيئظيغوالثئصن

بآثاجمهبموالأشرازثرهااللأنياوأعايخث19

.الطغاةئختزوأخطالمئك!رينضقفتوأرذغ

612

الاسرائيىالشعبعلىنبويةأقوال4.

)507(أورشل!عىنجويقولأ.

بأدعلمأجزتئا،أحررهالديالاشصاربخايسة،الكالىابتهاجالنبييذثم

قريب.عنسيحاصرهمسنحاريب

الزؤيا:واديعلىاقوذ22

التطوح؟إلىكفلثضجدتقدتلثما

لمئتهخةالتلذة"ا،تجةلغخاايتةرالمذ،تجقتةئممتيئة"اتتهاأ2

.القتالقوتىليلاالشيفقئلىقئلافيلين

بالقوسترمواأندونوأضرواضعأقزبواقؤايرفيحميغ

تعيدأ.فنهنرمونوهموجدواقنكلتعأوأيز

ئزا.ئكاغفأبيهيصعني"تخؤلوا:فلت"فيذلك

ضغبي".شيماذماليعنتعنرتتيفيئيثوالا

.الفؤاتزبتذيىينوتلتقيماوآنيحاقيقزيمةتوئمفؤذا5

.الجبالإلىوضير!الأشوارفوضش!الزؤياواديفي

وفزصانييرجاليتركبابفياتجعتةخقلقدغلاتمإن6

.24/92نىراحع)23(
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.2(الئروبر)4قيروتجزذ

.البابأماتمضصطقونوالفرسانبالمركباتتأىأوبتيكفنختة"

جماية"تهوذا.زيخغتقد8

الغابةتيطيلاحإلىآلتقثالتويمذلكفي

الشفلىالبركة-جمياةوتجشعئمتكاتزتقدتديتة-داؤذثقتم!ورأيئم

الورلتخصيرالئيوتوقذمئئمأوزشليمئيوتاوغذدئم.

الغتيقة)25(البركة-ي!ا؟التوزيننت!نبخيرةوضتحتم11

ذلكقغلالذيإلىتلتمتواولم

تعيد.زتنينكؤتهالذيإلىتطرئمولا

الفؤاتزثالشيذذعاالتويمذلكافي2

بالمشح.والتخزيمالئئغروخفتيالمكا?والئحيبإلى

والشروريالقزخوإذا

الحفر:وشرببالثحيموأكلالغتيموتحرالتقروذبح

"تموتغدأفإثناوتشزلث)ايتأكل

:الفؤاتزثأذنيإلىفأوحى14

.الفؤاتزثالشيذ4تقوتموتوا"،حتىالإثئمهذاعنكمئكفرء)الن

الفؤات:زثالئتيذقالهكذا5

التيتق!يمشثناإلى،الزكيلدلكإلىفآدخلإذقأ

فنا؟1(قبرألكتخثحتىهنالكوتنفنالك"ما:وفل

الحيلايير.بمضسحاريصحيضلىكاد)24(

2/02(.و.14/13مل2)راحعجربنالهالامأعمال)25(
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تهقسيهنأالضخرفيالحا!ززفيعأ،قبرأتهالثاجطأتها

قبضأ.عقيكوتقيفىقذفأيكتقدفث،زخلياالزث،أفؤذا7

.الأطرافوايي!عة-أرضيىإلىالكزةذحزتجةصيذحيرلمجكا8

شيلإكتيتعازياضجلإكتركباثتكونوفناكتموثفناك

ئختع.ققاجمكوعنشنصيكعنوأطزذك

جلقئابنأثياقيتمغئديأذعوالتويمذلكوفي02

يدهفيشفطاتكوأجغلبزثاليكوأشاةخئتكوألبشه21

تهوذاويتيتأوزشليتميسايهنيأبأفتكون

كتمهعلىداؤذتيطجمفتاخوأجغل

أخد.تفتحعفلاويغيقأخديغيقفلايفتح

)724(أفرائمسكارىعلىنجويقول2.

أفرائيمينالشكارىيهبيرياءيتا!اؤيل82

الحقيبالواديزأيعلىالتيقحيره،تهآء-الذاليتة-،ويلزهزة-

بالحضر.للقضروعينؤيل

وزوتقةءئهيكةتزدذيكإغصابىيخدقة-التتيدفيقيرممتشديذفؤذا2

غنيفأ.ضرعأالأرفيإلىتصزغطايختةغزيرةييا؟ذيكإغصايى

أفرائيمينالتثكارىيهببرياء-تابخ،الأقدامفتدوشه

الئتمانواديزأييىعلىالتي،قخيرهتهاءالذاليتة!،الزهزة""وتكون

تده.فيوهيفتبتللهاالزائيتراهاالفيفقبلالت!ننكباكوزة-

شعبهيتقثةقخر!اكليلتهاءتابخالفؤالبزتيكو!التويمذلكفي5
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يلقضاءتحيحىلمنغدليوروخ6

.البابإلىالمتالتزذونلفذينوتأسأ

)713(الكذابينالأنبياءوعلىالكهنةعلى3

اسدي!االكداليزالأنياءوعلىاعهةاعلىأشحيايخخ،النبويالقرلبهذا

سلامة.دبائحمآد!أثناءفيمنهيخرون

يالم!يهر:وتاهوابالحضيرضفواأيضأوهؤلاء

الحفر.فيوغيرقايالمئميهيرضلأوالثبئالكاهن

اعرار.اآلخافيفيوتزتحاالزؤيافيوضلأالمئيهيرينتاها

.ضكانيئهتفلمالقدرء-القيينآمتلأتالموائدكل8

الشايخرليدالثاينأتهاالزيكلاتمفآسضعوا41

أوزشليم.فيالذيالثمضبهداعلىالمئشلطون

الأئواتضتوىمعجففأوغقدناالموتمعغهدأقطغنا"قد:اقلتم5

تغشانالاغتزإذاالطاغيفالوط

يالئفتالى".وآستترناتناضلجأالكدصتتجغفناإلأئنا

جمفيونفيخخرأواضغإثيها:الزثالئئذقاذيذلك16

فحكمأأساسأكريمأزاوتةزأسن،ممتجنأخخرأ

.تتزعزعلنبهآتنقن

الئسيرتة.جمقياكتاليزوينيلقياسخثلأالحقين!وأجغل

.تأواهعليالمياةوتطفوالتزدفتحيرفهالكدلبضئخأأئا

يقوملاالأفواتضثوىمعوجلفكمئفغىالموتمعاوغهذكم8

تدوشكم.غتزإداالطاغيفالشوط
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وتيلأتهارأقصباحأضباحأتعئزلاع!لهتأخذكمغتزإذا9

ئخيف.ؤحذهالتلانجوتثقين

يهالمفتصفيتضيتئواليطاغعقيهافمتدعنيتقضزفاةلمضخغ02

الزتتقوئمقراصيتمتجتلفيقغلكمالاشها

تغضحبجثعونواديفيقغلوكما

الخميئ.يخعقه،!عقهوتفغل،الغريبغققه،غضقهفتعقل

كم3قيوتتشذذيئلأالشايخرينينالآنتكونوافلا22

الشيل!تذلبينيخكمءئبزيمشمعثفإئي

كفها.الارضيعلىالفؤالبزث

اعفىالحارجةالبادةعلىنبويقول4.

الشيد:فقال9132

بقمهإتئتتقزفيال!تدبئهذاأنيما

يئي)26(تعيذوقلئهبثقتيهوئكيرئني

تغقضهاتضرؤضتةرليضخاقتهأنوبما

غجابأغخبأالئتدببهذافأصنغأعودهاختذايدلك1"

تحتجب.غقلائهوغفلتزولفجكقة"خكمائه

()307الحلاصفينبويةأقوال.ه

.صقفيا()راحعالملكوتمففحلىوالمساكينالوضعاءجصير

غالأ؟والخة"تخشثتجثةئئنانتتخؤلقليلغفاأليسن79

1/8.ءنىراحع)26(
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اليهتابأفواذالضئمتسمغالتويمذلكوفي1

والطلامالذيجويىتعذالعضيالبلمحيونوتبضر

بالزلثشرورأالبائسونوتزداذ9

إضرائيليفذوكبالتشرينالمتاكينوتبتهبئ

قيتيقدوالشايخزآنقزضققدالطايتملأن02

الإتملأجلتسقرونالذينتجميغوآسئؤضل

كيمةبشتبالإئسانيخرمونالذين21

يأباطييهم.البازوتستميلونالبابجمنذتحكئملمنالقخوتنمبون

إثراهيم:آفتدىالذيالزثيغقولتيتيتقاذهكذايذلك22

ؤجفهتصقزولاتخزىلاالآنتعذتغقولتإن

ؤشل!فيتديأغمالهمالذينأولاذهزأىتتىوليهن

تغقوبفدوينوئقذسونآشميئقدسونفإئهم

إشرائيلإلةوتخشون

التغليم.تتقفنونوالمتذمرونالمطتةتعقمونبالزوحوالضالون2

الرؤيافييوحناتتراتتدؤياليوممنذ

يكميترأفطتتعالىويذلكيترخمكمالزبتنتطريذلك5318

تنتطروته.الذينلحميعغذليإلةالزلثلأن

ئكاختبلثلا،أوزشليمفيالتتايهنضفيونشدبئ-افاص9

ضرايخكضوتجمنذزحمةترخالكبل

لك.يستجيثتسملكحاتا
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المئذةوماخالضيتيخبزالئثذفيغطيكشا02

مغفضكغيناذترىبل،التومتعذمغففكتتوارىولا

ؤرائك:منقائلكيمة!تشضعالتوأذناك

ياشرئم.وإذاياإذافآسلكوهالطريقهوهذا

الأزضيهتززعالذييزرجمكضطزهوترزن2

شمينأ.ذيممأتكونغفة-الأرفيجمنالذيوالحئز

قسيحةئروحفيماشمتئكتزعىاضويمادلكوفي

الأرضتخزثالتيوالجحاشروالئيران،2

والمذرى.بالزئثنمذزائمفحأغقفأتأكل

يياه4وتجداوسواقيتثة.عايتةوكلشايختجتابكلعلىوتكون25

الأئراج.تسفطحينالغظييمالقثلتوتم

الثضمىكنويىالقمرنوزوتصيز26

أئامشبغةءكنويىأضعافيشبغةصتصيزالحئمصيونوز

ضرتته.لمجرخوتشفيشعبهكسزالزتتجئزتوتم

جزقاقرض6.

بنأشغياإتيهفأتى،قيتقزضجزقئاقيضن،ا!ئايمتلك!وفي38

تموثلأئك،تييكأموزتطئم:الزثتقوذ"هكذا:لهوقاذالثيىآموصن

قائلأ:3الزبإلىوضفىالحائطإلىؤجقهجزقثافخزل02"تعيشولا

ضتثوكيص،وشلامه-القفببالحقأماظثليمرتكيفتزثيا"أذكز

شديدأ.بكاغجزقثاوتكى.غيتيك"فيالحيز



يثيااليفر961

قاذهكذا:لجزقئاوقل5"إذضث:قائلأأشغياإلىالزبكلاأن

وهاءتذا،ذموغلثوزأيسثضلاتكشمعثقدإتي:أبيكداؤذإلة،الزث

أنت،أشمورتيلثتدجمنوأنقذك6،شتةغشزةصخضنأثاجمكعلىأزيدك

."المذينةهذهوأخمي،المذينةوهذه

.فتبزأ"،القرخةبهوثتضمذ،تينقرصن"ييؤخذ:أشغياوقال)21

ةتء،-س22

اجات.؟"(الزتتيتإلىساصغذانيعلىالاتة"ما:جز!ئاوقال

الذيالقوذئضقالزلثأنعلىالزبقتلجمنلكآتة!7"هذه:أشغيا

آحازذزحفيالتمنتزتتهاالتيالذزجاتينالطلأزدهاختذا8:ناته

قدكاتتذزحابغشزالمثصنقرتجغ!.الؤراء"إلىذزجابغشز

تزتتها.

ألثعيارؤيا.ه

بعدماإلىعهدهايرقىنصرصتلاتةالاستثاء،سبيلعلىها،لمجمعت

تدبيرهاللهصيحفق،الازمنةآجرمي.التعريةكتا!معئقرأألىالافضلوس،الجلاء

،الرؤيويالأد!إلىالتمهيدمىلوعاهابحد.لهأماءكانوأالديرويكافئالحلاصي

افثهور."الرب"يومدي،الزسحارحتجريالتيالأحداتيصف

المثيحيةالمأدبة10

دلكمعتثنولا.حرفيتهعلىيؤحدألأيحبالمأدبةلصورالأبرأرمكافأةتصؤر

22(.)مىالرليصةتتلروىي!وعأن

القؤاتزتستضغالجتلهذاوفي256

ضشفناتتأذتةسالشعرصبلحميع

.فزؤقوتبيذفيئذابضشفنات،ئغئقةخمزة.تأذتةص

الئعوبتجميغالمغطياليطاء-ؤجةالجت!هذاينو-فىيل
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الأتمتجميغاتجبوالججاهمب

الذهـامعلىالموتو!ؤيل

الوجوهتجميععنالذمرغالزثالئيدوتمشح

تكئم.قدالزلثلأن،الأرضكلعنشعيهعازوتسقغ

ئخلضناوهوآنتطزناهالذيإلفنافؤذا:التومذلكفيفيقال9

بخلاصحه.وتفزخفلتبتهبئآنتطئرناهالذيالزبفؤذا

الجتل.هذافيتستمزالزلثتذلأن.

الجديدةالحياة20

الارمنة.آخرديللقيامةصورةالقويةإسرائيليقظةستكود

تهوذا:أرضيفيالئثيذهذاينتتداليويمذلكافي62

خصينةقدينةآضا

وجمبزسة.أشوارأخلاصأتناتجغل

يلأمانة.الحامطة!البازة!الأئة"وئتدخلالأئواتإفتحوا2

الاهور.ضخزةكلهوالزلثفإنيلأتدالزبعلىتؤكلوا

المنيغةالمذيتةصوخطغلاءفيالثتايهنينخقفنلقد5

يالئرابوألصقهاالأرضيإلىخطها

الفغفاء.وخطىالبائميقذماالأفدام،فتدوشها6

ئستقيمة.طريقأيلبازتئقآستقامة،البازشبيل7

آنتطزناكزبباأخكايكشبيلفي

062
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الثفس.آشييالتوفيكيركآسمكإلى

إليكتبتيهرردايخبفيوروحيآشتاقئكالفيلفيتفسي

المئكونة.شكانالبزيتغتئمالأزضفيأحكائكتكونحينإلأته

اليزتتغتتمأندودبينالئثزيرفيأعميئإن.

.الزتتجلاذتزوتماقيستقامةأرضيىفيالإثتمضتغ

تزونلافرتمغةدوفمتذك،الزتاقيلها11

وليخزواال!تدبعلىتحزتكففتزوا

.أغداغكالثاروئتلتهيم

تنا.تحقلهاأنتأغمايناكللأنتناالشلاتمتحلإثك،زثيا12

ضواكأزبالبعقيناتشئط،إلهناالزثأ+تهاا3

ستذكر.ؤحذكآسقكليهنن

تقومونلاوالأشباختخيونلاالأفراث"ا

تهم.فيكركلوأتدتوذقرتهمعاقبتهمقدفإئلت

.ؤتمخدتالأتة!أنميت،زلثياالأثةصأنميتليهتك15

.الأرضخدوبتجميغأبغدت

آلتقسوكضيمهيمفيإتهم،رثأيا6

تهم.تأدييكجمنذشكواهمشكبوا

لمجتئهموتقومقوتاكستخيا

.الرابيضكانياوقللراإصتيقظوا

.الأشباحالأرض!وستيدالتورتدىتداكفإن
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الايخريايجديد30

.والابتهاجوالأمىوالجمالبالبا!المملكةستصتاز

622

كالثرج!وئزهزتة"البابوثتبتهجوالقفزالتزثة"ايتفزح35

.فتافمعآبتهاجأوتبتهجأزهازايئزهز2

وال!ثمارونالكرقيوتهاغلثنانتجذأوتتتقد

إلهنا.وتهاخالزبتجذقئونفهم

الواهتة.الزكتوشددواالم!تريختةالأيدقيقزوا

تخافواولا"تقؤوا:القلو!يقنرعيقرلوا

تتة.آلثققةلما،لفكمإافؤذ

.فئخلضكم"تأجمماوهو.اللهئكاتأةرهذه

تتقثحالفمموآذاناغميانالمحيونتتقئغحيتئذ5

الأبكميسانوتهتفثكالأيلالأعزفييقمزوحيتئذ6

تةالبابفيوالأثهازالتوتةفيالجياةآنقخزتفقد

يياهيابيغوالمغطشة"غديرأتنقيثالحاجمتةلمالأرضن7

فيهتربضنالذيآوىتناتتأوىوتكون

وتز؟ي.!قضبخطرة

المقذسالطريقتهئقاذوطريقضسقكفناكوتكون

تهم.هوإنمابل،تجسفيهتعصزلا

تضل.لاالجقال،حتى،الطريقهذاشقكتن

هناكيوتجدولامفتيرسؤحث!إتيهتصغدولاأشدفناذنت

المحقصونفيهتسيزبل
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يفتاتضفيونإلىوتأتونترجعونالزثقدافئماوالذين.

أتدفيقزعرؤوضهمعلىوتكون

.والثأؤهالح!زة"غهموتنهنرموالقزحالروروئرا!فهم

جينابنىقراءة

تأثرأدشأنهاس،أضعيافيالتأثيرشديدةكانتوهي،القداصةلكرةأنيبدو

قدأمرانهماالنحاصةصوالالفصالالقداسةلكن.النريةأقوالهمطالحةطواذبنا

المعاصر،المسيحيفعلى.مضولمفهومأمامهافحنذلكومع،سبئينلايبدوان

اللهكانفإدا.المفهومهداعنديتوقفأن،ماحدالىبالحطيئةالثمورفقدالذي

يعودلا،الظلاممنشيءعلىي!طريالانسانلك!.كامللوربأنهفدلك،قاوسأ

وعلى.الميحيةوللدعوةدتهأينةيخرإرادةثمرةهرلل،لقطالأصاصينقصانهالى

حاطئ.لألهيحترفأن،القدوسالإلهأمام،المسيحي

علىقادروحدهاللهادوهو،الآحرالاقتناعبهذاجكتملهداالتوأصعفعلوالى

الأخلاقياالصميدعلىيأتي،الإئهيةالقدرةأعمالمينعملإله.خطيئتهمىنطهبره

ليفتدينا.اللهوصعهالديالخططمقذمهاونرى.والروحى

في،نتحتبأنهراللهيريدهمما.افيحيعلىتنطبقأشحياخاتمةانثكلا

وما.اللهقدامةمنحدأبهرإلىنقربوأن،نجاسةهوماكل،الريل!اطا

قداسةأدوهو،الميحيالوحيبهأتىالذيالايجابيالعنصردلكهرهاينقص

لالمسيع.اللهقداصةفيماركةهيالانان

القداسة.مرضوعتطزرفيكبرىمرحلةتحفقالنبريةأضحياخدمةان



شض!جا
المحيط

فالمحيط.7(أ؟ه-)735وجزقئاآحازالملكيرعهدعلىاللهكلمةيحابفغ

)راجحه(.أشحيامحيطهوفيهعاسالذي

الانان

منادأفهر.كيلوترأعريننحوحبرونع!تسحدقريةوهى،موزشتفيؤلد

لاأحيالأ.عنيفةلعةئلهويشعملالمددفياليقئلهيرلض،كحاموسالريص

بقزة.يؤكدهاأنهمع،دعوتهعنتفصلبأييأتولم،حياتهعنشئأنعرف

الرسالة

أكرثبماولك!،عاصرهمالذي!الألصياءكسائر،المالوي!لالمظالمينذد

الحزةهذهتدكرلاعارةفياللهمطال!عنيك!ثف،الأخطاءتلكوأمام.لعاموس

بميمريأتي-الامرةلحرابومنها-بالعقابالهديداتترجيهوبحد.بهوشع

المقكعلى،أشحيهاشألى،وتكئم،"القية"علىعاموص!،شأد،يتكفمفهو:رحاء

الراعي.بملامحيصؤرهوالذي،وصلالتهداودنشبضألىيرفعالديالمسالمالمئح

أعلنه.تدأشياكادالذياليشانوفيفيالبويالقولالىيلثحولحئه

سدخل

وآحازيوتاتمأثايمفيالموزبتيميخاإلىكاتتالتيالزبكيقة"11

وأوزضمليم.الشايزةسعلىرآهثما،تهوذاظوفي،وجزقتا



ليفريخا625

الامرةبخرابالإنجاء10

بو.كرليةاستعاراتوترالقه،اللهلهيقرمعملبصورةالحرا!هذائصزر

مزهةصلشتأورشليملكن)القاق(،المالمملكةالىيعودالخرا!هذا

.الأوتان()عادةالخطية

وجملؤهاالأرضنأئتهاوأضغيالشعوبتجميغياإسضعوا2

قديه.قكلينالتذ،عقيكمشاهدأالزتولتكن

.الأرضمايىفتوتطأوتننرلتكانيينتخزبخالزبفؤذالأثه

يةالأوبوتنثتقتختهالجبال"فتذوبط

ضئخذر.فيتخريالتي:كالجيا؟الئارأمايمينكالئتمع

!!ئرائيلتيتوخطاياتغقوبتعضتةصي!تتبذلككل5

ال!ثايزة)1(؟أتيشت؟ضعضتة"تغقوبوما

أوزتمليم؟أتيتت؟يهوذاضشايىفطوما

كروموضغايىممتالحقلفيأزولأالشابزةصسأجغل6

أشيمهاءعنوأكمثمفثالواديإلىججازتهاوأذحيرص!

يالئارأجوليهاتجميغوتخزنضئحوتاتهاتجميغفئخطئم

زايية)2(أخزة-ينتجقغتهالأتهاذمارأأصنايهاتجميغوأجغل

رايتة.أجزة-إلىفسترحع

الكذابينوالأنبياءالاتجماعيةالمظالمذتم2.

الدينيير،والم!ؤواسيرالحاكمةا!بقاتاتشهد!التيالبويةالأقوالهناخمعت

والكهة.والملوكالكذابينوالألياءوالحاكمينالمجكري!من

088.حوالىالامرةألأالديهرغمريالى.الاشقاق)1(

ضذسات.لقاياالامرةليكاد)2(
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ضضاجيهمفيال!ئ!زوتثوونالإثمفيئقكرونيقذينؤفي1

أيديهم.-طاقةفيهوإذ،يصتعوتهالضباحنويىفيئتم

عليهافتستولونوئيوتأفيغتصبوتهاحقولأيشتهون

ومييرأته)3(.والإثسانوتيتهالزلمجلوتظيمون

لزالغثيرة-هذهعلىضقكزهاغتذا:الزثقالهكذايذلك3

شز.زمانلأته،ضتشاجمخينتمشونولاأغناقكمعنهتخؤلونلا

ضتلفيكمئضزلمحثالتويمذلكفي

شعبه.تصيتباذلوقدتذميرأ،ذقرنالقد:!ئقالتوحأويناح

ئقشفها؟التيخقوتنائحيذيكيآتخاهيفيشخزذفكيفت

.الزثتجماعةصفيفرغةفيالحثلئئقيقنقكتكونلايدلك5

إشرائيل:شطوفؤاذتغقوبزؤصاغياإسضعوا:!وأقول3

الحهث؟تحيرفواأنلكمتنتغيأما

الثثزوالمحئونالخيزالمئجضونأ2يها2

جظامهمعنولحوضهمعنهمخلوذهمالثافيعون

عنهمجلوذهمهـتسقخونشغبيلحوتمتأكلونالذين3

العذرفيكماويقطعوتهمجمظاضهموئقشمون

الميرتجل.ؤشطفيوكالفحيم

ئجيئهمفلاالزبإلىتصزخونحيتئذ4

أغماتهم.أساءوالأثهمالزمانذلكفينحهمؤجقهتحخثبل

.الديودبسصاسيلاء)3(
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شغبيئضفونالذينالأنبياءعلىالزثقاذهكذا5

بالشلاموئنادونيأسنايهموتغفون

ئقذسة.خربأعقيهتشئونأفواههمفيئلمالهملاوقن

جمرافةدونوالطلضةلمرؤيادونالفيلكئمت!صنيذلك6

الثهارعقيهيمويظيئمالأنيياءعلىال!ث!صنوتغرلب

شمفاقهمايتثمون:تجميعهمالغزافونوتخخلالزاؤونفتخزى

الله.جمنتجوالبلي!نلأثه

وبأسأوخفاالزلث()بزوبفؤةآمتلأثليهئي8

يخطيئته.وإشرإئيلتمعضتتهتغقولتلأخيز

إشرائيلتيتوفؤاذتغموبتيتزؤساغياهذ!شضعوا

آستقامةكلوئغؤجونالحقتمفتونالذين

بالطفموأوزشليتميالذماءصفيونتثنونالذينا.

يالأجزةئغقمونوكقتتهايالزشؤةتحكصونرؤساؤها"إثما

قائلين:الزثعلىويعتمدونبالمضةالجراقةصئمايىسونوألبياؤها

المتمر:ر؟بناتحلفلاؤشطنافيالزتآليحن

أطلالأأوزتمليئموتصيركخقلضهيونسئحزثيشتبكميذلك12

.غابقشاليفتالتيبوتجتل

لحمبيتمنالمتحذر،الراعيالملكالمشيح30

بداوديحتمقماأشعيافيوحدناأدسبقالرحاء.هوهذا،التهديداتبعد

مأحودفهوالجديدالغزضأتا7(.)الفصلالسلامدكردوكدلك11(،)الفثل

الراعي.صورةمىبالأحرى
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تهوذاغشائرأصغرإئلث،أفراتةلحمتيتيااوأنت5

إشرائيلعلىئتشلطأتكونقنليتخزفيينلئيوليهن

.الأزلأتايمئنذ،القديمئنذوأضوئه

الوايذة)4(تيذيهبإلىتتزكهميذلك2

إشرائيلتنيإلىإخويهتقئة!!ترجع

إلههالزبآسيموبغطقة-يجزة-الزثوتزعىوتقف

.الأرضأقاصيإلىتتعاطمحيتئذلأثهسايمنينفتكونون

شلامأهذاوتكون4

فصوزناوؤطئأرضناأشوزأتىوإذا

تتر.أتراءوتمايتةصزعاةشبغةصعتيهئقيئم

المثثهوربالئتيفبثمروذ)5(وأرضنبالحئامألئموزأرضنفيرغون5

خدوذنا.وؤطئأرضناأتىإذا،أشورينوئنعذ

النبيمعوالحواراللهشكوى4.

مطالىهيفما.يإحالاتهعمرهفلقد،اللهمنيكوأناسرائيلحقسليى

رالمحبةالحدلأي،طلبهالىصبقمابلكلأ،؟الذبائحمنالإكثارهيهل؟الله

والتواضع.

الزت:تقولماإسقعوا61

ضوتك4التلاوئتسقعالجبالأماتمالذغوىإلىقثم

الخايذةالأرفيأشنوياالزثذكوىالجباذأثتهاإسقعي2

المعنى.عامصالآبةمىالاولالفماد.اطثحاتم)4(

الهري!.ببرمامىأ!وريلطل)5(
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إشرائيل.علىئرايخغوهوشعبهمعذعؤىيلزثفإق

أجثني.؟أسأمئكوبتميلثضتعثماذاشغبييا

الغبويرتةدايىجمنوآفتذيتكجمضرأرفيينأصغدئك"فإني

وترصم.وهارونموسىأماتكوأرشلت

فوآب)6(ضيلثبالانبهآلتمزماآذكزشغبييا5

الجفجال)7(إلىجم!اليتمينتعوزبنيفعائمأجابئوما

الزثتتزاتتعتغيكي

المجئ؟لئيماوأنخنيالزثإلىأتقذميماذا6

خويئة؟ربغحوليإتيهأتقذبخأئمحزقاب

الزيت؟أئهاليويىثواتاليهباكأيألوفيالزثأتزضى7
تفسي؟-خطيئةعنتطنيوثمزةصضعصيتيعنبكريابذاثا

الزث.منكتطفثوماصايحهوماالإئسانأئهالكتينقد

الزحقةوتختالحكتمتخيرقيأنهوإئما

إلهك.معبتواضعوتسيز

آصضك.يهالثتنجكقةوذوالمذينةئناديالزلب!ضوث

المذينةتجماغةوياالغشيرةرأئتهافآسقعا

والإيقة"المضغرة"الملعرنة؟التمزكنوزالشريرتيبفيتزالألاا.

الضق؟تعاييروكيمنالثتزميزانوجمئديطاهرأآآكون11

يالكدبتطقواوشكاتهاغنفأآمتلأواقدأغيياغهاإنا2

22-24.عدرحع)6(

الارد!.عررعلىالكلاميد:ر.هاثعرهالصرىالصفى)7(
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.مايهزةأفواههمفياسيتئهموأ

خطاياكبشتبوذثرئكفعضلةضربةضزبئكقدأيضأفأنا

تجويخكفيوجوغكتثمتعولاتأكلفأنت

اث!يف.اإلىأسيمهخفصتهومائختصولاوتذيخز

تخضدولاتززغوأنت

يالزيتتذهنولااشيتوناتدوينوأنت

الحمر.تشزفيولااسبيذاوتدوش

اللةبرحمةالأيخرالاستجاد50

علىمؤتمنألصفقهأي،مريملشيدليكماالراهبذكرهايأتي.استعمارمرمور

الموعد.

إلهي.فتسقغيخلاصيإليمافيزحائيوأجغلالزلثفأتزقطأناأثا7

أقومشقطثإذافإئيغذؤتييابيتضضتيلا

لي.نورأالزثيكونالطلامفيشكنثوإدا

إتيهخطئثلأثيالزتشخطأحتملإتي9

وئنضقنيقمحئتيعنئدا!غأدإلى

.بزهوأرىالئوليإلىفئخيرخني

ميراتكغتتم،بغصاكضعتكإرغ1ث

الجئةؤشطفياخابافيؤحذهمالثتايهنين

القديمةالأتايمفيكماوجفعاذباشا!فيففترغوا

الغحائبأريهجمضزينخروحكأثايمفيكما5

يلآثامحايليثفكا!ةإهوتن1
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يتقئةءميراتهالمغاصيفيهـصايخغ

الزحمة.ئجثالأئهإلمرتدغضتهئذذلا

آتاتناويدوسنبنافترأفثسيعود

خطاياهم.تجميغالتحرأغقاقيفيوتطزخ

الزحضةوإثراهيتمالضذقتغقولتتمتغ.

اغديمة.االأثايمئنذلإبائناأقشمتكما

ليفريخا

اليالصاصرالىلالةمشكرةلصاصرتأتلممجارسالةالى:ملاحظة

تطقهاأمرليأ!الأقرااهذهالىأ!ةأإحاباف!ضفي،الالق!تالألياءاأقوالليوحدناها

حينا.بنيعلى



سيض!عا

وهي،يهودامملكةإلألقلم.قردلصفمنأكئرصماوظهورأشحيامرتبين

كان.فجاةتفيزتالأوضاعأنإلا.أشورلحكم،سنحاريبأياممد،تخضع

ووصا!أصلافهمارسهااليالفتوحاتساصةعلىسارقد668(-681)آشرحدون

ليطةعلىفاشولىكدلكصنعقد063(-)668اسفروكان.مصرالىظافرأ

،الدفاعحالةفيبقىالفاغلكى.ضرشنونهب،باللفيقامتمردأقمعثم664،

الدولةالهيارتم،سنة25غفونوفي.الوامحةكتبهخزانةكتبلمطالعة0،64منذ

نها.تنهضلمضرلةوضرلوهاوالميديونالكلداليولىاتخد!لقد:الأضررية

-)064يوضئاالحديد،أورشيمملكقصورمذةالنبويةرصالتهصفنياباضر

شجديدالقيامتتوفعأورضليمفيالسياسيةالنواديوكانت،بقليل064بعد،6(90

القريبة.للسنواتقومي

ممضالالقينالملكينعهدفحلى.أيضأالدييالأصلاحيتمأنصقثاوممئى

فكانت.الهبكلفيوحتىأورشليمفيالمواطةحقعلىالوثنيةحصلت،وعمولى

الاضوريةالطقرسوكانت،الناءقتلمنحازةعادةمرضع،الماءملكة،عئتار

يفكوم،العئوليالإلهيصدونوكانرا،الربمقدسفيواسعنطاقعلىئمازس

البمل.لبادةباقيةآثارهناكوكانت

الاشباهمنبذولا.الدييةالجاةكرارعلى،انحطاطفيالأحلاقيالحقوكان

صقئيا.عدهرئماأكثرإرياوعد،الزسدلكميالألياءعندنراهالدي3التشاؤالى

لأحعمةمهاك،النبويالحكلبهيمتاروماالمزاجعنمرالاعتبارلحينأحذناإنوحتى
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حميعسحالكةسنواتكانتالأخيرةالملكيالحكمسنواتلألىعلمأ،قائمةتزال

.الوجوه

الأنسان

فاعققد.دقيقضيءأيلعرفلا،الأنبياءسائرمنالكثيرينعنكما،صقئياعن

ليعدأمنهجحلراالآخربعصهمأرحينفي،الملكيةالعائلةسبأنهالنفادبعفى

الهيكل.خدمة

الرسالة

الاستحاراتمنبكثيروعالحها"،الرب"برمفكرةعاموسعنصقئياأحذ

أداةأدالراجحوس.كالعالمواصعأحدثأمهاحعلألههواتكارهلكن.والتفجم

الإسكوتيير.احتياحيكونتد،عريبااحتياحأستكرنالمقابذلك

الثامنالقردنبئيكان.آخركلصىفيهاتوضحلكنه،الحطيئةفكرةأخدأشعياوص

الله.يصيبشيءالىل!هإلهافظرصفنياأئا.الإسادتتناولنجا!فيهارأىقد

.الربيومليسئدلل"الرائلإالانمادبألىويصزحالانالىكبرياءيستنكرأضمياكان

القهأمامطوعأيثمعونالذينحالةوتصؤرالفكرةهدهفيتعضقفإلهصفياأما

صقثياتفيهروئعد.الر!مساكينهم.إيهأمرهمويسلمونلمثةويخفحرن

داخللياجتماعيةئةيؤئفونتملهالفقراءكان.الفقرالىالشظرطريقةفيهائةمرحلة

دالفقراء.الروحيالصميدعلىهناتطزرتالفكرةهدهلكن،الاسرائيل!العب

غؤر،فيكانواواذا،مدافحأفيهرأوا،طلموافإذا.دتهللخضوعاكبربسهولةيتمئعون

فينجدهالديألاخلاتيالمضمونهامن.حاجاتهميذعلىقادروحدهبأنهشعروا

الله.ثمئةوالاصتسلام،القد-ساللهوعادةببؤسهاعراهـالإنالى:المكرةهذه

."الرتإمساكينمنأنهاعلىيدذالعذراءمريملسانعلىلوقاحعلهالديوالسثد

أصداءالفقرفكرةستتضفن،هدهوالحالة،ولكن.المثاليالمسكينيوعومميكرد

السلامفيهايسودمملكةإقامة،ايومنذ،صفياعدنثاهد،دلكومع.أخيرية

والتواضع.
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مدخل
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بننأتزيابننتجذثيابننكوجميئبننضقثياإلىكاتتالتيكيقة"الزلث11

:تهوذاتيلث،آمونبنييوشئاأتايمفيجزقثا

التوبةإلىودعوةتهديداتا.

الاوثانعادةذتمأ.

يوشيا.عهدمطلعميأورشيمفيهاكاتاقيالديةالأوضاعهالرى

.الزتتقول،الأرفيؤج!عنشيءزوالأكللأزيقن

والتهائمالتشزأريل3

الأشراروضعاتزالتخروشقكالتمماء-طيزأريل

.الزثتقول،الأرضؤجيماعنالتتزوأستأصل

أوزشلي!اشكالبتجميعوعلىيهوذاعلىتديوألذ4

التغلتمئةصالمكافيهذاجمنوأستأجمحل

الكقتة.معالأضنامكقتة-وأشماخ

الشماء)1(لقؤابالشطوحعلىيسخدونوالذين5

تمفكوم)2(وتحيفونيلزثتحيفونتسبدونوالذين

تلتمسوته.ولاالزلثتطفبونلاوالذينالزثعننترتذونبرالذين6

قريبالزثيوتمفإنالزتالئتدؤج!يناصمتوا

أشور.دىكواكىعاده)1(

عثود.بيإئه)2(
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.(تدغؤيه).رقذكتذبيخةالزثأغذوقد

لي!فرضما

الربيوم2.

كلها.الأرصرايصىوشذةغصصيوم

.جذاوشريعقريب،الغظيمالزبيومقريب

التتى.تصزخهناكئز.الزبيوم3ضوث

التومذلكختتيتوئم

وذمارخرابترئم،وضذةصينيتوئم

ضظيم.وغمابمغيبمتوئموذيجور،طلضةءتوئم

الحضينةالمذدنيعلىوفمافيبوقيتوئم

.المثايخة)4(الزوايائروحوعلى

الزتإلىخطئوالأئهمكالغضانفتضضونالتترعلىاوأضتق

كالتفايةولحوضهمكالتراببماؤهموئسقلث

إئقافيهم.علىذق!همولامضئهمتقدرافلا8

الأرضتجميغسئلتقئمغيزتهوبناليالزبغضبتويمفى

الأزض.شكالتتجميغ-أهؤتهوما-إفناخيفنيلأثه

ايواضعإلىدعوة3.

نأديطلب،اللهاضصاساالتوبةتفترصحيث،عامرسفكرةإلىصفنيايحود

بالتواصع.الالتماسهدايصطحص

تهاخياغلاالتيالأئهأثنهاتكذسيتكذصي21

يهرذأ.سكاناطقذسةصحاباهايكوددلبحةلصورة!الرت!يوميصؤر)3(

.عاصسعدلصهاالصورة)4(
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واجدتويمفيالحايزة-كالغصاقةصئطزدواأتقبل2

الزثغضبإضطرائميكمتجلأنقبل

الزت(.غضبترئمبكمتجلأن)قبل

خكقهتفذواالذينالأزض)5(ؤضححاءصتجميغياالزلثإلتمسوا3

.الزثغقحبتويمفىتستترواأنفقسىالضغةآلتمسوااليزإلتمموا

أورشليمعلىلعنة2.

اللةرفضتلأنهاأورشيمملمونة.ا

عرالقهأبعدوالأنهم،والكهنهةوالأنجياءوالقضاةالموطعيركبارئلغنأخرىمزة

لاطهم.

الطاية!المذيتة-،الذيشةيلمتمزذةصؤيل31

الئأديبتقتلولمالضوتتسضعلمإثها2

إلهها.إلىتتقزفيولمالزتعلىتثيهلولم

زائرةأسودؤشطهافيزؤساؤها3

الضباحإلىشيئأئبقونلاالمتحاءفيفيئالبوفضائها

الثتريغة.وتغذؤاالفدينذئسواوكقتئهاخؤتةضغاجمرونأنبياؤها4

طلمأترتيهبلاؤشطهافيبازالزت5

ئقطرلاالنوليطلوعوجمنذخكقهئصدزفقحباحأوضباحأ

.الحخل(تحيرف!فلاالطايم)أما

التليريطابق.الدييالمتوىالىالاحتماعىالموىمنالمقرصضيايقل)5(

".الر!و"ماكينالمثجي
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اشخلاصهايجبايياليبرة20

شحه.عندأدتهمحالةإلىتؤذيأدوالماضيةالحاضرةللكرأرثبذلاكاد

الزوايافيالتيبروخهئمفذمزتأممأإستأضلث6

فيهاعايرينفقي!نشرايىغهموخزبت

ساكن.ولاإنسانفمهافل!سىمدنهمودمر!

شسيهئها"ئستأضلفلاالثأديبوتقتلينتخشيتني"تغفلث:فلث7

أغمالهم.تجميغوأفشدواتكرواآفتقدئهاوكفما

كثاهدأتوئمتويمإلى،الزثتقول،آنتظرونييذلك8

اتممالكوأحشذالأتمأجقغأنهوخكميلأن

غضبيآضطرابمكل،ختقيعقيهمفيضث

غيزتي(.بنايرسئلتقئمكئهاالأرضنالأن

تجديدمواعد.3

تكئمالتيالمةسيؤتفودالدير!الر!ماكيى9يشهد!الفقرةهذهحوهر

لته.أيأويصحئطفرأدلصد،المفبلاسرائيلصيكولولى.عامرسعيها

تقئةشقةيلشعوببأجغلحيتئذلأني

كيف.علىكتفأويتفدوهالزثيآسيمتجميحأيتذعوا

ششاتيتنىمعإتئيالمتضزعونكوشقأثهايىجمبربت.

تقلإتة.ليئقربون

يها!مثينيالتيأغمايلثتجميعبنتخخلينلاالتويمذلكفي

المئكئرينالمئباهينؤشطلثينأننرغحيتئذلأني

فذسي.تجتلفيتتثماضخينتعودينفلا
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ققيرأؤضيعأشغبأؤشطلثفيوأئقي12

إشرائيلتقثةر13الزلث)6(يآسمفتعتضئم

بالكلإل!تنطقونولااتطلغترتيهبونلا

ضكيريسا!أفواههمنييوتجذولا

ئفنرغهم.أخذولاوتربضونسترغونإلأثهم

تعذ.ينالعازتخملييئلأعنلثالثزأبغدث1

الزمانذلكفيئدلوتلبالذبنتجميغأبيذأهاختذا9

المدحورةالئعابخوآجمعالحزجاءالنحجةصوأخلص!

كئها.همعاليأرضيفيوآسمأخمدأتهموأجغل

فيهأحضزكمالذيالزمانستكون.بكمآتيالزمافيذلكفي02

الأرفيلئعولبتجميعفيوخمدأآسمأكئمسأجغللأئي

الزت.قالغيويكم،علىتجلائك!ينأزذكمجمذما

لفرحا:تمةلحاا

إشبرائيلياإفتفث،صفيونيتيااققلي4

أوزتليمبنتياقليلثيك!!وتقفليإفزحي

غدؤفيوأثغذعقيلثالحك!الزثأئغىافقد5

تعد.جمنشزاتزينفلاالزلتإشرائيلتيلثؤشطلثفي

لأوزشليم:يقالالتويمذلذفي1

ي!صحدهالدياعقراروطيةمقأاثحيرصى2/3..أعلاهوردكما)6(

.التطوبات
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يدافيتسترحلا،ضفيونوياتخافي"لا

ئخئصالذياتجئارلمإلفلثالزثؤضطكفي

تجخئتهوئخذذفيقزحأيقثوئشم

.العيد"أثايمفيأكما8اصفليليايلثويبتهبئ

ضفنياييفر

جبالبنىقراءة

ئهملهما.أديسعاولا،للوحيمقذمهماوالفقرالحطةيكرتيان

الحطيئةئلحقهارويابالفررشعورأأ!صا!صرياالانسان.اللهتصالحصئة!.

الأد،لتهرلضهيفالحطثة.لالتهصتهاهوالحقيقيالحطيئةئعدأعر.الآخرينولاله

لأنداث،الأحليةاالحطيئةر:ايةكافصيقولكماكرياء،دعلخطيئةكلفي

الله.عنيستفيألىإمكانهفيأنيظنالإناد

علىالأسهلسأنهشكلا.ماديحرمادهوتماأكثرلاطيضعررهوالفقر.

لديهالجبوحةدييحيت!الذيامم!،لالقهلارتاطهيعترفألىشيءكلمنالمحروم

داأيحأشكلأذلكومع.لهتدكرهماا!أغا،:والحياةلداناطمررأحرىشبل

ولعمته.أد!!قرةالىيستد،طوي!!حهدلذلإلائيهتصلااعقر""اذلك
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صفا،غرارعلى،يرشتاعهدفيعالق058.حواليالى628مىإرمياتئأ

:الداوديالملكيالحكمنهايةرأى،دلكعنولضلا.آحرهالىأؤلهمنولك!

الوقتوفي.586(-ء)89وضدقئا)895(ويرياكير895(-6)10يرياقيم

الأمخريطةمنللألدفظتاشورالحطت:السياسيةالماحةتغترتنضه

الدولةبينأورضليمكانتمحفها.لاللوحفت612(فيليوىعلى)الاستيلاء

تحتالآنوصحقت.البسيالتمطرنجديحجرمجزددأمست،ومصرالجديدة

،الخصوععلىيحثإرياكانوبيما.بالاستقلاتتحلمفأحذت،الاليةاصيطرةا

حاء،الأولىوللمزة1،06السنةوفي.مصرمعبالتحالصئيد"تحرير"حر!كاد

ملكالصرفانوما.يرياقيملهفحصع،562(-06)4بابلملك،نبوكدنفر

الأوا!الحلاءولطمالمقدسةالمدينةعلىواستولىفحاد،الثررةالدلعتحتىبالل

بعد.الهايةفكات،مصرسشحريصأحيرتمزدئطه،لقليلدلكوبمد.)795(

أورشلبمإلىالبالبوددخل،مصرقلسبالتدخاوتمترعشرأ18دامحصار

البيرتلهصدلكلعدوجرىعييهفقأوائئمأمامهضدقئاأبناءودبحوا.)586(

تيطولي،ليأحيرأ.المديةأسوارمىجوالصوفدت،وتدميرهاوالهيكلوالقصر

إرميا.سراعاطلق،لاللملكمنوبأمر.إلى/باللالسكانمحملسيقآهـ،شهر

قتل،ادفيمالكمه،الممطقةعلىحاكمألأقيم،لبابلماصرأيهرديأخذثياوكار

بعضلان،الأجرالحلاءهذاإرمايعرفولم.؟583()ئالثجلاءإلىتلهفأذى

الفرارعلىالنبيوأرغموامصرإلىفهرلوأ،الحاكممقتلفيشواطئودأنهمرأوااليهود

محهم.
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الملكيالحكمنهايةخاهدفاكي.إرميايهعايقالدياحياسياالمحيطهوهذا

ادا،لكسه.صفميامعاصرهسلاؤمأأكثركاد،الأخلاقيةالناحيةوس.الداودي

مؤوليةيلقىأنهالأكيدسيبدو،أسلافهغرارعلى،والظلماللاعدالةالتقدأنهصخ

لمودأ.الاجتماعيةالطقاتأكثرعلىالأحلاقىالانحطاط

شز،البوتيلاطهلدايةدفي.ئاؤمهبهيعذيما،حالكلعلى،لهكاد

تم،صنراتلتذلكوبحد.)627(الفتىيرشاعليهأقدمالذيالاصلاحتأييد

وبذلك.)621(الهيكلفيبأشغالالقيامأثاءفيالاشتراعتثنيةسفرعلىالمثور

اضحديدالأنالاسداعتقد.خذضهاوفاالمثارففدمرت،الإصلاحيةالحركةعززت

معركةفي،سيرغرلحوبعد،الملكمات،للألمصويا،ولكن.لهائيأسيكرد

عقالأ.لقا!لمان،اللهقبلساستكارأالموتهذااكثعبفحذ)906(،مجدو

حفرتها.الوثيةالعاداتاصتعادت،يوياقيمعهدفمي.سقماعلىالالقلابوكار

كانت.بآرائهيأخذألىمنأضعفكادل!نه،إرياي!شيركالىضدقثاانشكولا

وكانت.رعاتهاالكلمةهدهمماشيأنشرطولك!،اللهمنبكلمةتطالصالجماهير

لا،عامبوحهئهضلاصتريعةاممارسةوكات.الوئنيكزمكماولكى،الهيكلتكرم

عقاببألهاالقوميةالكوارثيفترودكانوالعضهمادحتىالدينيالحمقالحطبل

الوثية!الآلهةمن

الانان

لللا،يكفيبماكثيرةإرياسيرةعاصرفإلى،عملنائفل،الناحيةهدهمن

والضرصاهدحلفيشرشعولدلك.الصيةحالاتهلبعضإسرارهمننشفيد

الأنياء.صائردرسليتوشعانماأكثرلهاالمشقد

منكيلوترات6لحدعلى،عناتوتبقريةكه!وتيةأصرةلي645حوالىؤلد

628.فيالنويةلالرسالةالقامألياللهدعاه.يامينسطحدودفي،أوريئيم

ثالعلى،أراد.ومعقدأحجولأصياكالىفإله،لذلكصالحأيك!لهاأنهويبدو

فيدائمأفسحد.غرضهاللهيقلأنيحافكانلكنه،دتهلصهيقذمألى،أشيا

الاسجيعمعوالاتفاقالحنانإلىالجعطثةحاسيةبيزتمارضأالبريةحياته

وعرلتهالفطريتاؤمهفإنوأخيرأ.والديراضحطيماعلىتقوماليوالرصالة

عمها،ستعر!أرماتديهوقدتالاسأكرعدلقيهاالتيوالمحارضةافحصية

لباطةإيىيصقيكادلقد،حدأحميمةاللهمععلاقاتهليكاتإلينا.تقزبهو!نها
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الله!كلمةتليئفيبهيتعرالذيالعرحبدكرتارةليتأتر.مواربةبد:رويناديه

إلهلقلنمادأطا،صالحأيبرلىرسالةإثاهتحيلهعلىاللهلوءليتارة:يفف

دأيومداتأوثأ،الراجحص-...خدعهفداللهي!صنألالحظة!ييتاغا!

تاليةمزةدعوتهوهه،القاوةمندتيءعاملهأنلعد،ادتهأمم!.يسحى

وألقيضر!،الوقتداسكلي.الطرقي!مصصبقيلىتجاهـزقدوكان06(،)؟.

وحارهـ،لوءاتهسمرجمدقتاالملك:أحرق،بلاصل:قئدا!يكلافيعليهالقض

الإهالاتلعم!يقاصادأيمأعليهوكاد.حتثياانمبيأبداها!ذياد!ال!طالتماؤل

اررها!ايريدكادألهح!-!ي،فازائحذأن:)587/586(أورثليمحصارأثناءلي

يتقى:أنشحليحهرتمقعراابهئرلوأن،بالجراتتتحققإةمسأديعائتهإلى

علىأصاهـالاشلاءوقد.اصتاطاكبارأوالوطفيركبارلعضسلالموتتهديدأ

ألىحإ-دى،سراحهلإطلا:فهاشهوامعاصريهدأندممهأألمأ)586(أ:رشليم

!قمدكايخأ،ي!سخمدلكوكأد.باللالىسلاسلهميحزودكانراالمحلؤينقوافل

!،اللهقتلسكلمةإئهيهيطلبودأناصن،التينتجاورأنبعد،مصرإلىلهذهص

اليل،صفافعدمموتألهيعيدلككل.لهاالخصوعمنيحترسونكالوأأنهم

سرهأم!تيسديمرسدأييلفىألىد:نومر،ظاهراتصاربأييتمغأددودس

لرصاله.آمراارريراالقليليرالأضحاحرابعم!تأييدعيرتأييدأيولا،بار:كوصديقه

دأداشصاا.اهتراصلالعدأ!دا!كحلالمنلفسهصاءكتسصاللهولث!

اشوحبة،حياتهخلاأ!منأعرشعحرىكما،ولفضلهاالمح!تلكطرية!عنيتحثص

اسقتافي،واكشف،!امأمقىإيمالىالىللتوضل،لفهابتغاءفيال!!راطمن

الحقيقة.القهحدمةطبيعةصميمهوما،نفسه

غذ:لماذا،لحدهحاءواالذيرالألياءفي!!تأثيرلإرياكالىلماذايفثرماوهدا

ص-لالا-فىعاشواالمجلريرادوكما.اهسيحىالجديدللحهدوصقداسهـحىااليهوديةأبا

عودته.،اهسيحأيامدي،الهوداتظركدلك،تعاليه

لةسالرا

حرب.وحهأفلىعلىاخهمرساتراصلللاحظاونيراالألياءاأحدهوإرياإد

أغصلفا.أ!لالهأقوالشرديديكتميلألهشهلةلأشللعرقد،اءأقوامحموعةنق!!

موصوء!يهبحد.الاحيةهدهص!ممئز،أصويةاإرمياحدمةمطلكليرويوهو،اضاليا

حا3اطرلطهأماشهمكره:كدلك،هوشععلىعزيرموصوث!هو،اش:حىالح!
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أشيا.فيترشعاونيااخصماموصوععلي،لقي!ذلكبحدولقر،.البزتة

السابقين.نياءالأتهديداتإلىعوبةمجزدأيضاهيالأ:ثارعادةمنوالتهديدات

عامرس.عفمهماالىالقليلىالاإيفيصا،اللهسمؤعلىالتتديد!إن،وأخيرأ

الوثمييراطلوكارأطهرأدالأشعياسة!.ئتتتإرياءشحعةالىنرى،دانومع

اطعيىولهدا."عد"إلهنبوكدلخ!رفييقولفإنه،إرمياأتا.القهيدليأدواتهم

أتا.اللهتصي!بصقهاالحطيثةعلىتكتمااداصقئياوس!!.لبالللالحضوعيطا!

إرميا،ويعتقد.يرتكولهاأسديبناعلىالأمراأحرلييرتذيقذفإنهايقولدإله،إرميا

متحيلا.أمرأأصبحتأضوبةابأد،عامرسقالهلمآخلا!أ

امملام.اإرميائطلنم،أضعياأقوالفيوحدلاهاكما،الملكيةالميحيةوع!

اضسميةاا!ذهالمصتص"أصل"كلمةارميايستحملى،التحرةساقعلىالكلاموبدات

)الله!جمقاتويل"يعدكمرمريأاصمأعليهويطلة!(الاهميةمىحالصعلىم!تقبل

.يرنا(الر!)=صدقنو"اسب"الل،!عنا(

ماعليهتخص1،ألا؟نرصرإرمياكاد.دأنعيرفيهوا،أصسااالتكارلك!

ققةعلى،الويةخدقهمطلعمنديتكله،وهو.طاهرةلاعدالةسالبتريةالمواقصفي

أنهرأى،!سةكرةخصىلحوداسكوبحد.ميعاقبهمالقهلأنوئنئالأعباءالزاهة

دايتوفكلفكالى،واضطهدتهأسرتهواتقدته.اسكافأةثكلةلته!عرص،شيءيتغنرلم

هو،أنهح!تفي،أحلام"بايتتعرداممالري!"الكر،لصالهاالىالأمورئيدالعقاب

:اغد،آ-يتأا!لرالا،الله!طمةلسبصالعرلهولارمإمكالهقدرعلىالرلىحدمأدبعد

ا!ديم.اا!هدا!ياط!طةهدهئطرحالأولىللمزة!الآخريرأضحوكةأمى

-الحا!عنلهيكحثصخماللهد!!-الحلوا!سبحلإرياأتى،االمجاهذاوفي

وكالوا،وقوميةجماجةالمكا!أةكات،الحيردأسكإلى.حديدأعصرأهاكولكن

االأعتراضأنعير.الب-"أسانلأضرست،الحصرمأكلوا"الآباء:أملهذايضرلود

؟الممائا!ممارسةليالفائدةلما،المحموعفيعارفأاعرداكاداد:الأياماأحدليجاء

أكلس"كل.فقال،الموضوعهذاسحياتهنهايةفيإرمياموتمىتطؤرلقد

.هدهاصظراوحهةفيأحرقياتلمدهويوشع.أسانه"تصزس،الحصرم

ترتط،شحصهفيييهابللفربأ،طرحأبطرحهاالاوهو،المنكلةوهده

فبفيلالتهالالاراصلةوهي،الأخرىاالم!طةلهدهنطره،فىوتيقأ،ارتاطأ

ببحفراغاماعلى،اصاسالطرفي،تقومالحياةهدهكانت،الح!!داثإلى.الديية

نحوواجبهاتمامعلىاإلالىاتماعدكات،قالرليةطقسيةس،الحارحيةاصالأعما
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السالقةالزعةلك!.والقرالينالضثروتأديةوالحتانالجكلوأعادالذلائحدفاك:الله

الحيادصتمامأنفصلةالدينيةالحياةفكانتإرميا،أتامفياشتذتقدكانت

قدكانراولرحتى،الأمالىديهيجدونالاسوكان،وتنأائهيكلوأمى،الأحلاية

تئأ:عمأإريافحلردفكالى.وتيةلآلهةالمادةأذواأورنوأأوقتلراأوصرقرا

دان،الآثارسلأئرمرتبطغيرالعميقالتدئنأدالىإشارةدلكولي،الهيكلبحراب

إلىالذهابمنالبيتعكاتالفوريةالفتجةلكن.سليحانتركهأتزاكاد

لترحيةكلمنالحرمانلأنإرمياشعر.الآلامسائرالىئصافألموهو،الهيكل

العهدفلي!:الباطنيالديهالحياةئعدواكشف،اللهإلىانتمائهستاللاحارجية

شخصيةعلاقة،ضيءكلتجلى،هولل،الحشرالوصاياححرعلىذؤنإعلانمحزد

فيهأسهمماأهمهوهذا.الألقفييظهرالديالجديدالحهدهو.والمؤمناللهبين

إرما.

استقصاءعلىنفسهساعدااللذين،التامالإحماقودلكالمتواصلالألمدلكلكى

ل"ماك!تومحفمأألأفهجعلا،اللهباصمهرشعبهاطالبالي"الرحمة"وأيماالامور

اللهانتقامالىالمتكزرةإرميادعوةأمرمىيكنومهما.عهمصفياتكفمالذين"الر!

الحفىفيالزهدفىيتألمالذيالازتاليقىمسيحيأ(،لي!)انهأعدائهمن

لوصفالملامحمنكثيراأقرالهمنالتضيةسفرسيقبس،ولذلك.العزاءصوالحرمان

ابأنم.البد

مدخل

تثيامين،بأرضيغناتوتفيالذينالكقتةصين،جلعئابنإزيياكلام11

الئةفي،تهوذاتيلث،آمونبنيوشمثاأتايمفيكيضة"الزبإتيهكاتت

تيلبيويئا،بننيوياقيتمأئايمفيكاتتائتم3.ئليههغثزة-ينالثايتة

إلى،تهوذاتيلث،يوشئابننيصدقتاتة-غشزةصالحابالشتة-آيخرإلى!تهوذا

الخاي!.الشهرفي،أوزشليتمتجلاءص
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علىالعثورحتىولمعيهإرميادعوةا.

الاشتراعتثنيةسفر

إريالبفر

()628إريادعوة.أ

قضيةاررعرةاهدهتعذوهر،كاملعيرإيمانهمإن،القىخو!الىالاشباهيحدر

كما،معهاللهسيهرد.وإيحابيةلجة،واحدآن!ىهي،الرسالةوهده.بهحاضة

مريم.الحذراءومعموسىمعكان

غزفئكالتطنفيأضوزكأنقبل5:قائلأإتيئكيقة"الزبفكاتت4

يلأتم)1(.تيئاوتجعلئكقذسئكالزجيمينتخزقيأنوقبل

.الزتالثت!دأئها"آه:ففلث6

.ؤتد"لأنيأتكئتمأنأعيرف!لاهاغتذا

ؤتد""إني:تفللا:الزتيىصفقال7

)2(.تقولبهآمركماوكلتذقبتهأريفكمايكلفإئك

الزت.تقوق،لأنقذكضغك)3(فإئيؤجوههمينتخفثلا

الزث:ييئوقاذقميوتمتنتذهالزبقذثئم

قمبث.فيكلاميتجغلثقدهاغتذا

اتممايكوعلىالأتيمعلىالتوتمأقمئكإئيأنطز،.

وتغيرس)"(.وتبييشوتنفضوتهيكوتهلإميتققغ

ففلث:؟"إليمياياترىأنت"ماذا:قائلأإتيئكيضة"الزب!وكاتتا

.الرمادخارخهوالإا!يالاخياراد)1(

المطالصكثرمهراللهأتا.جزلصولكه،الارادهخ!اله)2(

.أ-4/14(3/1)راحعسك"،إنى)3(

.ولاءتديرعكل)4(
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فيماأحتشت"قد:الزتييئافقاذ3.ساهزة"شخرةغصنراء"إني

.إلأصتغها"كيقتىعلىساهز)5(أنافإتي،رأيت

ففلث:؟"ترىأنت"ماذا:قائلأثايتةإتيئالزثكيضةلماوكاتت

الزث:ييئانقال04"جقة-الشمالينوؤجفهاتغليتدرأأرى"إتي

الأرضشكالطتجميععلىفاتخة!ال!تمرتكوناصتمالياين

الزقييقول،الثمالتمايلثغشائرتجميغداعهاخلذالأني

أوزشليماأبوألبتدخلجمنذغرشهينهمكلوتسصبطفتأتون

تهوذا.مدفيجم!عوعلىخولهامنأسوارهاجممعوعلى

تزكونيإلأتهمشرهمتجميععلىأخكاميعقيهموأئلو16

أيديهم.يضنعوشخدواأخرىلايقة.التخوزوأحزقوا

يه.آضزكمايملوكئضهموقغخضؤيكفآثدذوأنت1

أماقهم.أفزعئك!إلأؤجوههمينتفزغلا

خديدينوغمودأخصينةتديتةالتوتمتجغلئكقدهاغتذا!فإني

الملأرضكلعلىنحاميىينوأشوارا

الأرضوشعبوكقتتهوزؤسائهيهوذائلوفيعلى

.لأنمذك،الزثتقول،تغكفيثيعتيكيقؤونولاافمحاليبوتك!

)625(للأوثانعادتهعلىيهوذاتوبيئ2.

.النبويالتعليمتواصلمجدالمصلهذأفي

قائلأ:إتئيكيقة"الزثوكاتت21

.حا!-.اللور":"شحره"ضض"واحدآدلىندى"شمد"كلة)ء(
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قائلأ:أوزشليغتسايععلىوآصزخإدقث2

:الزثقاذهكذا

يخطيك)6(ضخثةص،صباكقؤذةصلكتذكرثقد

يها.ززغلاأرفيفيالتزئةفيؤرائيتسيزكنتتمآ

غئته.صوباكوزةيلزثفدسأإشرائيلكا!

.الزتيقولالئتز،عقيهم!وأتىأيمواأكلوهالدينكل

إشرائيل.تيبغشائرخميغوياتغقوبتيتياكيضة!الزلتإسضعوأ4

الطئمينآباؤكميخيئؤتجذماذا:تاقيقالهكذا5

بافي)7(؟وصارواالباطلوراغوسارواعثىآبتغدواحئى

جمضرأرضيىمنأصغذناالذيالزدث"أين:تقولواولم6

التزثةفييناوساز

توتوفيليقاجقةأرضبىفيوخقر،!فاليأرضبىفي

تشر؟"شكتهاولاإئسانليهاجازماأرفي!ي

وطتباتهاتمازهايتأكلواجنانأرضنأدخلئكمفقد

قبيخة.ميراثيوتجعلتمأزضيوتخسئمذخلئماليهثكم

تعيرفونيل!المثمريغة-وأضحالب؟"الزت"أين:تقولوالمالكقتة!8

يالتغلتتثأواوالأنيياغغضونيوالزعاة)8(

فيه.فائذةصلاماوراغوساروا

.)هوسكل!(اض:حىالحصموصوث)6(

اعادبة.االآا!ةاالىإضارة=لاطا)7(

ا!طاء.وااخلرك)8(
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تنيكم.تنيوأثهئمالزثتقوذ،أثهفكمفيذلك

وآنطروايهتيتم)9(خزيىاإأعئروا

كتبينوتتتنواقيداز)01(إلىوأرضلوا

هذا.جمئلخذتهلوآنطروا

بآيقةتيتأئهامعآيقتها؟أثةاستبذت!أهك

فيه.صفائذةلايماتجذهفآستبذلشغبيأثا

هذاينالشمقواثأئتهاتغخبي

الزت:تقول،جذاوآرتجبيوآقثتجري

الحئةالم!ا؟تئبوغأناتزكوني:لتزينضتغضغبيفإن

الماء.ئميكلائثتفقةآبارأ،آبارألألفميهموخقروا

شيحور؟يياةيتشزبييضزوطريقللثماوالآن

الئفر)11(؟جمياةيتشزبيأشوزوطريقللثوما

ئتكئلينوآرتداداتكئلث3ئؤشرفيإن1

وئزضئىضيغإلقلثالزلثتركلثأنوآنطريفآعتمي

الفؤات.زبالتت!ذيقوذ،فيينتيشتتهاتتيوأن

((أخدم"لا:وفلبرئطلبوقطعتنيزفيكضرتالمذيمئنذ

خضراغشخزةكلوتختعايتةتثةكلعلىفإئلث

زايية.آضخصب

)9(

)01(

)11(

لترصع.إيحىبحروحزر،قرس

.الارددعرسنذوقيلة

.المرأت

648
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أصيلززعينكئها)12(كرقةأفقملغزسئلثوإئي21

قجينة؟كرتة!الىتويتبابإلىليتخؤلطفكيفت

الأشنانينوأكترببالتطرونآغت!تلتوإدتإئلث22

.الزثالشيذتقوذ،أمامييإثملثئقطخةتزالينل!

قك؟ضتعتهمالذينآلقئكفاين

تئواكؤقخبفيئخفصوتكتغتهمفئتقوموا

لديك.غذبعلىهمتهوذاياآلقتكفإن

كيقة-الزثإلىأنظروا،الجيلأ!تها31

حالك؟طلايمأرضنأملإشرائيلقفرأكنثهل

؟"إليكتأتيتعوذفلاشزذنا"قد:قالشغبيباذفما

زثازها؟والغروممىجلتتهاالغذراخآتئسى

تخصى.لاأئامأفتتنيشغبيأئا

إريالبفر

)586(المجيةأورشيمرؤيا3.

الىترتىالفقرةفإد،المحموعةعلىطرأالديالانقلا!علىالفقرةهدهتدل

لعهدفيهيكونلنالدياليرميلمحالبيفإن،هناهاتةلبههابكتير،أحدثعهد

وحدته.الاسرائليالئمبفيهيستيداسديواوجودمىالالرت

لكم،شتذفإلي،الزتتقول،المرتذونالتون%لهاإرجعواا34

ضفيون،إلىبكموآتيعثرةينوآثتيرقديتةينواجدأفآخذكم

اوح!ن6.ويخطخةبجليملمحترغوتكم،قفبيؤفتيعلىزعاةاوأغطيكم5

5/1-24(.س)راحعالكزممرصرع)12(
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تعودو!لاالزفي،تقوذ،الأثاميلكفيالأرضيىافيوتثمونت!صون

ولاتدكروتهولا،يبالتهمتخطزولا،الزت)13(غهل!"تابوث:تقولون

أوزشليتمتذعون،الزمانذلكإفي7.تحذينغيزهئصتغولايفتعدوته

ولا،أوزشليمفيالزببآسيمالأتيماكلإتيهاوتجتيئالزث"،"غركت

.الشريرةفلوبهيماتضفبعلىتعذينتسيرون

وتأتون،إشرائيل)14(تيتإلىتهوذاتيثتدقبط،الأئاميلذافي

.الإباؤزثئهاالتيالأرضيىإلىالثماليأرضيىجمنشعأ

(526)بالاجياحتهديد.4

.506دي...الثمالسآتمحهول)ضص.احتياحبشكلعقالأإرميايرى

.اساليوداه!.كركميق(معركة

أوزشليمفيوأسمعواتهوذافيأخيروا

.الأرضفيالبوقيفيوآنفخواتكقموا

الحضينة.المذفيإلىفتدخلإجتمعوا:وقولواأفواهكمبملء-نادوا

تقفواولاأهزبوا،ضفيونتحؤاقئايةصإرقعوا6

شديدأ.وبحطيمأالسمماليينشزاجايبفإئي

ضكانيمنوخزبخزخمتالأتيموضهيكذعل!ينالأضذطقغ7

سايهن.غيرينوتثمىمذئكفتخزثذمارأأرضلثلتجغل

وؤلوا!اونوحوابالم!وحتخزموايذلك

الر!عركأوكاد)13(586.فيإلهيهلمعا!هداتالوتأحرق)13(

محته.تحلىكت!اأورضيم،اجرءا

الإسرانلى.الحىةوحلىيلىتجلى(1)4

اممر،بعدهـ



إريايبفر651

عئا.ينضيرفثلمالزصتغضبآضطراتمفإن

كالزوتعةوتركبائهكغمابمتصغذإتهها13

ذضزنا.فققد،تناؤيل.الغفبانمنأخ!وخيفه

تخئصي.يكيأوزشليما،يا،قلتلثالتتزينإغ!ي!لي"1

الأثيمة؟اأفكارفيدايخيلبفيتبيثقتىإلى

أتؤخعإئي،أحشائيوا،أخشائيوا9

أسكت!فلايخيئيجيشقفبيإن،قفبيلمجذرانوا

.القتالوفتافتالبوقيصوتشمغتقدتفسيلأن

ذكزت.كفهاالأرضنلأنتخطيمعلىبتخطيمنادواقد.

لحطة.فيوخلوديتغتةيخيامى،ثزت

.البوقضوتوأسضغالزايةأرىضتىإلى21

تحيرفوتنيلاوهمغبئشمغبيإن

تهمقهتملاخفقىهمإئما

يلخير.تهميرراتةصولايالمئ!زماهرونهم

خاييةتةدخاليهيفإذاالأرضيىاإلىتطرث23

نور.ينفيهايكنفتمالشموات!الى

تتزعرع.التلاليوتجميغترمخفهيفإذاالجياليإلىتطرث24

آنقزقت.الئماء-قدطيوليوكلإئسانتكنفلمتطرث5

ترتةصازتقد-بالجثةفإذاتطرث26

غضيه.آآضطراؤجيماين،الزتؤجيماينفدتتمذيهاوتجميغ

أفنيها.لاليهتيكتها،الأرضنسئذقز:الزثقاذهكذافإته27



إريالبفر

قوقينالشمواثوئطئمالأرضنتنوخفيذلك28

عنه.أرجغولاأنذئمفلاوغزمثتكقمثقدلأني
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.)625(الاخلاقوفادالظلمتفشيعلىيهوذاتوبيخ.ه

اطهمعريخةبأناعتقادهالىالانتباهمنبذولا.إريالثاؤمهاالعادئطلق

دإد،وأحيرا.الرفيعةالاحتماعةالطبقاتعدالطبيحيالرضعإلىأقر!هيوشريقه

النبي.فمفينارهياللهكلمة

أوزشليمشوالي!فياطوفوا5

ساحابهافيوفتشواوأديىكواوآنطروا

لفخقتعملتنيوتجذهل،إنسانأتجدونهل

تهافأغمزالأماتةصويطلب

زورأ.تحيفونإتما،الزت""خي:قالوا!ان،فإثهم2

الأمانة؟علىغيناكأتيشت،الزثأتها

التأديبتقتلواأنفأتواأفتيتهم،تثمغروافقمضزبتهمقد

.تتوبواأنوأتواالضخرينأكتزوجوقهموضفبوا

خضقىتساكين"إئهم:تفسيفيففلط4

إلهناليخقالزباضريقيجقلون

وأكلالهماللطماءصإلى!فأذقب

.إلهنا"وخقالزبطريقتعيرفونلأثهم

الرئط.وقدواالنيزكشرواقدتجميعأهؤلاءفإذا

المفارفيئثوئذئزهمالغابأشذيضيرئهمفيذلك6

ئفتزسيخهاخزبختنفكلئذيخهمخوذالئمزويسقز
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تعاطقتقدوآريداداتهمتكاتزتقدمعاجمتهملأن

إلهألينيماوختفواتنوفيتزكنيوقدتلثأغمزكيص7

.تهاقتواالزايتة-تيتوإلىقستقواأشتعئهموحين

قرييه.آمزأةصعلىتصقلكل،هائمةئغقفةأحصتةصاروا8

الزتتقول،هذهعلىأعاقط!أقلا

؟هدهأئة.يختلينتفسيتنتمئمولا

(ته)15ؤجوذ"لا:وقالواالزلثاتجخدوا3

جوعأ.ولاشيفأترىولاضمزبناتننرذفلا

فيهمتيستوالكيقةلمريحهم%تمااوالأنيياء

.تصيتهم((ذلكقلتكن

:الفؤاتإلةالزثقاذهكذاايذلك4

الكلامبهذاتكلمئمأئكميما

نارأقمكفيكيماتيأجغلفهاغتذا

فتلتهف)16(خطبأالثتعتوهذا

أشرارضغبيتينؤجذقدلأثه

كالضتادينلاطئونوفمترضدون

التاس.فتقتيصونالقختضبواقد

الجداعينئيوئهمآمتلأتكذلكطيورأالمضلوء-كالققميى27

وآغتتوا.غظموافيذلك

.يعاتل!أدتهيألىالقوللل،بالالحادمحاهرةذلكلي!ا(

دعوته.لررايةذلكيقازنا(
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الحزخدوذتتغذونوهمتزاقونجمممانإئهم28

وينخحونآاخق،الحقينضفونولا

الم!اكين.محكتميجرونولا

الزثتقول،أعاقبلاهذهأعلى92

تفسي؟تنتقهلاهذهأثة.يثابومن
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()806صنمةعادةالهيكلعبادةذتم6.

الحخاححمهورأمامعترةححرسيكودلهو،اكتهخمهداشائحراحع

تيتببالب2"قف:قائلأاقئلثجمندجمنإليمياإلىكاتتالكيقة"التيا7

تنيتجميغياالزثكيضةصإسضعوا:فتقول،الكلاميهذافناكونا؟،الزت

تزقال؟هكذا:يلزتيتسخدواالأبواببهذهفيالذايخلينتهوذا

هلإافيفأسيهتكم،وأغماتكمفئقكمأصيحوا:إشرائيلإلة،الفؤات

قيك!!،الزدثقيكل"هذا:قائلينالكلإدبقوليعلىئثيهلوالا4.المكان

وأجزيئغاوأغمات!صمطزقكمأصقحئمإن!فإت!3.الزت"قيكل،الزث

ول!ا،والأرضقةوانتتيغالثزيلتظيموالمإن6،وقرييهالإئسالطتينالحكتم

أخرىآيقةؤراختسيرواولم،المكانهذافيءالتريالذتمتحمكوا

أعطتهاالتيالأرضيىفي،المكانهذافيأسيهئكمفإتي7،يشزكم

الذيالكلإببكلايمعلىت!يهلونإنكمها08الأبدإلىالأزلمنلإبائكم

التحوزوتخيرقونيالزويىوتخيفونوتزنونوتقئلونأتسيرقونأ.فائذة!فيهلا

أماميوتمفونتأتوناثئم.،تعيرفوهالمآيقة-أخرىؤراغوتسيرونللتعل

حتى!"ضنقذقد"إتنا:وتقولون،بآشميذجميئاتذياتجيطاهذافي
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بآشميدجميئالذيالتيثهذاأفصاز11؟أغبائحاتلكتجميغ!تعوا

الزلت.تقول،أنازأيطماهذابللمحيونيصم؟)17(أماتمأصوصيىتغارة

أرييملفيلثما،اضوماهذاإلىمصزأرفيينآبازكماخزبختوتمين

*يميلواولمفيتسقعوافقهـا26،تقل)18(بلاالأنبياءصعبيلإقيتجميغإتيكم

آبائهما.علىالئتزغتيفيوزادوا،يىقاتهمصقبوابل،آذاتهم

فلاوتذعوه!،لكتسقعونفلاكلهاالكيماتيهذهفئكفمهم27

الزثبضوتتسقغلمالتيالأئة"هيهذه:تهمفتقول28.ئجيبوتك

أفواههم.عنالأماتة"وآنقطغتغنفئمذختتقد.الئأديبتقتلوتهااههاإ

دعوتهفيوأزمة،يولثياوفاةبعدإرماوعظ2.

)506(ماحذالىقيمةللختانأ.

يتحدمونها.الدينليهايصعهالديبالروحإلأالمؤشاتسلزشسةقيمةلا

وروء3/9متىأيخأراحع.الهي!فىعلىكلامهديالمكرةهدهعرصرأدلإرياجق

/225.

فيالختونينكلفيهاأعاقث،الزثتقول،أئامتأتيإتهاها924

تقصوصيوكل،وموآبغفونوتنيوأدوتموتهوذايصز35:أخسايرهم

تيتوكل،فففالأقيمإكللأن،التزئةفيالشتايهنينالشوالف)!أ(،

الفلوب)02(.غففثإصرائيل

21/013شىراحع)17(

إسرائيا!.ليأبويةالحركةاش!رار)18(

.اضر!)91(

2/25-92(روم)را-تالولةيحادلاغدأخادأد)02(
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()906أسرتهقبلمنالاضطهاديعانيإرما2.

تتميةسفرعلىالعثورلعدالملكعيهأقدمالديالإصلاحأتذقدإرمياكان

ألاءع!فعفص.عاتوتمر!إزالةعلىمرالقأ،شكولا،فكار،الاضترا

وطه.

أغمالهم.أزيتنيحيتئذ.فغيمثالزهمتأعقضني8!قد11

وضزخوأبكغذرواأيضأهمأبيكتيطوأهلإخؤئكحئىلأثه216

يالحير.كفموكإذاتاتمئهمفلا،أفواههمبملءصإئيركفي

أتهماأعتثمولم،الذثحإلىئساقأليفبكختيأنا!اوكنث11

أرضيى!توئتستأصئهثمبرهامعالئخزةص"لئنبفب:أفكارأعقئيقكروا

تعذ".ينآسفهيذكرولاالأخياء،

والفلوب)21(الكلىالفاجمنياليزالحايهتمالفؤاتزدثفيا02

يقصثتي.أتحثإليكلأئيجمنهمآنيقاتكسأرى

تفشكتطفبونالذينعناتوتيىجاليعلىالزتقالهكذايذلك21

قاذهكذايذلك022بأيدينا"تموتالأيكي،الزتيآسيمتتتئأه"لا:قائلين

وتنوهم،يالئتيفتموتونينهمفالتثان،أعاقمهمهاختذا:الفؤاتزت

علىثمزاأجفثلأني،تمثةينهمتكونولا23،يالجوعتموتونوتنائهم

ئعاقتتهم.شتة-فيعناتوتيىجالي

()906الألثرارسعادةمثكلة3.

المكافأةمفكلةطرحعلىالبيحملتوا!د،شكولاثقيلةالجاعصتلككانت

.لامكارواعرالما(12)
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صل.الأليمةاأشكلةاهدهالقديمالعهدليئطرحهـلىالأفللمزةوهكدأ.لمسهعلى

.الظلامفيإرمياوتركلقاوةفأجابعنهاالله

أتهضكأنينزتياأنتأترا21

خق.هوبمامعكسأتكفئمتيهئي

غدرأ؟الغابرينتجميغوتطضئنالأشرارقىيقتنخحياذا

.أثقرواحثىؤنموافتأضلواغزستهم

كلاهم.عنوتعيذأفواههمي!قريبأنت

تذيك.قئبيوآمتخضتوزأيتنيغزفتنيقدزثياوأنت3

القئل.يتويموخالصهميلذثحكغتبمإنرزهم

كلها؟الحفوليغثسثوييتنالأرضقتنويختتى"إلى

والطيور.التهاجمئمقتكتصمكايهايثتزإئها

ئستقتتنا.ترىلا:قالوالأئهم

الخيل؟ئباريفكيمتالمئثاة!فأعتوكجازيتكنتإن5

؟الأردنأذغاليفيتفغلفكيفتضلامأرضيىفيمطضئئاكنتوإن

(06)4تيفالذيالحزام40

،كثانينجزامأقكوآشتر"إذقبث:الزثييئقاذاهكذا13

يخشبالحزاتمفآشتزيث2.الماء"فىتضغهولاخفؤيكعلىوآشدذه

ثايتةالزثكيضة"إشئفكاتت03خفؤئعلىوشذدئه،الرثكيضةص

إلىوآذقأففثم،خغؤيكعلىالذي،آشزيتهالذيالحزاتم4"خذ:قائلأ

جمنذوأخقيئهفذقبث5.الضخر"ئخروببفىفناكوأخمه،الفرات
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أ":الزتييئقال،كثيرةأتايموتعذ6.الزتأتزنيكما،الفرات

ئخمتهأنأترئكالذيالحزاتمفناكينوخذ،الفراتإلىفآذقط

الذيالموصعينالحزاتموأخذتوخقرث،الفراتإلىفذقبث07فناذ"

إتيئفصازت08يشىءتصلغتعذفلم،تيفقدبالحزامفإذا،فيهأخقيئه

يهوذايهبرياغأتيفثكذلكإني:الزتقاذ!"هكذا:قائلأكيقة!الزب

تسضغأنيألىالذيال!ثمريزالثتعمثاوهذا..الغظيمةأوزشليغويهبرياغ

يتعئذهاأخرىآيقةؤراغويسيز،قفبهتضقبعلىصاجمرأ،يكلامي

أ"فإثه01يتيءتصئغتغذلمالذيالحزايمهذايثلتكون،تهاويسخذ

تيتتجمبتبيألقحقطفكذلك،الإثسانبخفؤيتلتضقالحزاتمآنصكما

وآسمأشعبألييتكونوا،الزثيقوذ،يهوذاشطوتجميغإشرائمات

.تسقعوا"لمليهئهم،وقخرأوخمدأ

()؟306لإرياأخرىصلاة.ه

ورجائها.وتواصعهالاطتهادىهذهالتتممعصلاةأروعما

آفغلآسجكفلإجلزتياعقيناتشقذآثائناكاتتإن417

خطنا.&إليككئزتقدآرتداداينافإن

الفيقؤقتوئخلضهإشرائيلرجاغيا8

ضبيت.إلىيميلوكمسايخرالأرضيفيكتزيلتكونياذا

ئخلصأنتقدرلاالذيكالجئايىالمتخير،كالزجلتكونياذا9

غثا.تتخلفلاذعيناوبآسمكزثياتيتنافيماليأنط

:الكلامهذاتهموتقول
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تكقاولاوتهارأتيلأالذموغغيناقييتذيىفث

شديدأتخطيمأتخطقتقدشغبيبنتالغذراغفإن

ينها.ليمفاغلايضرتجة

يالشيفالقثلىفإذاالحقلإلىخزجثإن

جوعأالمئضورونفإذاالمذينةذخلتطليماإن

شيئأ.تفقمالبلاالأرضيىفيطافاوالكاهنالثبىفخثى

جمفيون؟تفشكوشئضتتثذأيهوذاتتذتهل

تنا؟لثمفاغفلاضمزبتنابائلثما

إريالبفر

الزغب.فإذاالئفاءوؤقتخير،فلاالشلاتمإنتطرنا

خطئنا.إليكلأئناآبائنا!إثتمضزنازثياغزفنا

)22(تجدكبغرشتستجصولاآسمكإلأجلتنبذنالا

مغنا.غهذذتنففنولاأذكز

الزذاذ؟تمتغالئمقواثهلأمئمطرتنالأقيمأضنايمتينهل

إلقنا؟الزلثأنتأتست

تجميغها.هذهضتعتأنتلأئكتنتطز!إئاك

(06)0نجثهدعوةيجذداللة60

رسالته،تركعلىأوشكولمآ.إرميانفسفيأزسةإلىالمتراكمةالماعصأذت

أحررهالذيالتقذمالىالانتاهسلذلاولكن.دعوتهلهوحذدبقزةدألهضهاللهنادى

كفمى"."ستصيرسة:28بحدالاممالىفى

ؤتدتنيلأثلثأئميياليؤيل5101

ضليم.ورأ(22)
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كثها.يلأرضيزاعوزخليخصامزخل

ر/-

تلغئني.:الكلأخدئفيرضنيولمأقيرضنلم

يخييركسأخززك:ضق!يممإئي:الزفياقالا

الضيقوأوالبالتفوىأوالبفيإليكيتضزغالغذؤوأجغل

وآفتقذنيفآذكزنيغزفتنيقدزبياإتك5

دضطهلإفي.ينليوآنتمثم

أناتك.طولييشتمبضجثةتخغئنيلا

لأجيك.العازآحتضلثأئيإعتثم

ألتهفهاكنثإتيئتبئغكيمائذكاتتحين16

قفبيفيوقزحأشرورأكيقئكليفكاتت

.الفؤاتإلةالزبأ!دهاذعيثيآسمكلاشني

ممافيحأالضاجكينتجماعة-فيأجي!نلم17

غضبأ.تلأتنيلأثكئنقيردأتجقسثتدكتختبل

الشفاء؟تألىئعممقةوضرتتيدائمأأتيصازياذا

عقيها)23(.ئعتقذلاكميا؟،بكافيكتئبوعليضرتإئك

تذفيتينفتم!أرتجعئكزتجعتإن:الزتقاذهكذايذلك91

كقميصرتالحتييمجمنالئفي!نأخزجتوءإن

إتيهم.ترجغفلاأنتوآتاإليذترجعونففم

لسرعةلتتلئ،الميففيلاضمةتكونماكثيرأدهي،فلطيرصاقيلمحرىصورة)23(

لمعلحدلاشمأيعردالمجرىلكى،يحريالماءأدالانساديفكر.العاصفةهربعند

الله؟حدعيائرى:التالىهووالمصى.ساعات
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خصينأئحاكبمنسورأالشدبهذاتخاةوسأجغفذ02

عقيكتقلإرونلملافيجايىبوتك

الزث)24(.تقوذ،وأنقذكلأخفقمكضكتي

الطالمين.أكصينوأفتديكالأشرارأيديينفسأنقذك21

(064)آيةإريا7.

يخدل.الأعادفيولاالأحزادفيئاركولنيتزؤحفل!،وحيدأالنبيشبقيى

اقتربت.قدالحقابساعةأنعلىبذلك

تكنولا،آمزأةتكتتجذلا2:قائ!الزبكيضةكلإتيئاوكاتت61

التنينعلىالرثقالهكذافإئه3،المكانهذافيتناتولاتنونلك

وآبائهيمؤتذتهمالفواتيأضهاتههيموعلىالمكالبهذافيالمولودينوالتنات

ئنذبونولايالأثرافيستموتونإثهم4:الأرضهذهفيؤتدوهمالذين

يالئتيفبوتفتون،الأرضؤجيماعلىفيبلأتكونونبل،ئدقنونولا

.الأرضالشماء-وتهائيميطيويىطعامألمجتثهموتكون،وبالجوع

إتيهتذقطولا؟الحرلىتيتتدخللا:الزثقاذهكذافإئه5

تقوذ،الثئعبهذاعنشلاميأزلثقدفإئي،ئغزهمولا،يلئذب

ولاالأرضيهذهفيوالضغازاليهبازفتموث6،وتراجميوزأقتي،الزث

شعزهمتحيقونولاأنف!تهمالئاشئخذكأولا،ئنذبونولائدقنون

ولا،المثتعنيتهمالمناحة-تعنرتةفيخبزأتك!يرونولا7،لأجيهم)25(

أئم)26(.أولهمألبعنالشفوالبكأستشقوتهم

.الدعوةيومفىلفهالكلام)24(

مأتمية.زتص)25(
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هكذا!فإنه،ولثمربولأكا!مغهمالمادبة-لتجل!ت!صلدخا!ولا8

أماتم،المكالبهذامنضبطلهاغتذا:إشرائيلإلة،الفؤاتزثقال

الغريميىضوت،القزحوضوتالطزدبضوت،أئاجمكموفيغيويكم

.الغروسوضوت

)406(جكفهصلاة8.

التثترعلىتئيهلالذيالزلمجلتثعون:الزلثقالهكذا715

.الزتعنتنضيرفثوقلمهتهفيراعأالفحيمينوتجغل

أقتلإذاالخيزترىفلاالبابيةفيكالغرغرفتكون

فيها.سايهنلاالتىالمآلحةصالأرضن،الترئةفيالزئضاغتسكنبل

.ضعتضذهالزتوتكونالزتعلىتثيهلالذيالزلمجلئبازذ7

الجياهعلىالمعروشةءكالمثخزةفتكون8

أقتلإذاالحزتخافثفلاالتفرتخرىإلىأصوتهائرضل

عقيهاخوفتلاشتة-الجفافيوفيأخضرؤزفهاتئقىبل

الئضر.إعطاء-عنتك!ولا

تعيرفه؟فضنوأختئهشيءكلأخذيخ!القلث

الكلىوأمتجنالفلوتأفخمنالزدتأنا01

أغمايه.وتمرطر!هبخشبالإثسانفأخزي

.خررمأدلة)26(
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(006)الحزافعندإريا9.

إرمالبفر

وهر.النبويةحدتهأثاءفيإرميالهاسيقومالتيالكثيرةالحمليةالأمثالأحدهدا

عدله.وعلىالمطلقةاللهحريةعلىواحدآلىفطيدل

وآنرل2"فئم:قائلأالزبتذلتينإزيياإلىكاتتالتي!الكيضة!81

،الخزافتيتإلىفتزلث03"كلاميأسمغكوفناك،الخزافتيتإلى

الحزاثكانالديالإنا?فيغطل"فؤقغ،ايخزطةعلىتعضلهوفإذا

نأغيتيهفيخشنكماآخزإناغوضتغهفعاذ،تدهفيالطيرينتصتغه

يكمأصنغأنأستطغأما6:قائلأإتيئالزبكيضة"فكاتت05تضتغه

تدفيالطيهتتتلفؤدا؟الزتتقول،إضرائيلتيتيا،الخزافكهذا

أئيماعلىأتكئئمتازةإتي7.إشرائيلتيتيا،تديفيتتفكمصالحزافي

ضهاعنالأئةريلكزتجغتفإن8،وأهيكوأهدتملأققغتمقكةوعلى

ضنجهفيقكرثالذيالئتمعلىأنذئمفإني،عقيهاتكفمثبشتبهالذي

ضتغتافإن.،وأغيرسلأبيئتمقكةوعلىأثةعلىأتكقئم!وتازة،بها

إتيقلطالذيالحيرعلىأنذئمفإني،يضوتيتسقثيولمغيتيئفيالشز

هكذا:قائلأأوزشليتموشكانتهوذاليجالكقئمافالآنا.إتيهاأصتغه

كلفآرجعوا،أفكارأعتيكموأقكزشزاعقيكمأثوي"هاغتذا:الزثقال

:افتقولون2.وأغمالكم"طزقكموأصيحواالثزير،طريمهعنجمنكم

قلبهيتقئبتعمليثاوكلأفكايىنا،ؤراغتسيزوإئماييهشنا،!قد

.الح!وير"

كاهن.بلاتبيذالريغة!لافإن،إزيياعلىتتآقز"هفقوا:فقالوا18

ولابالفسالبتضيرئهقفثوا.تييئبلاالكيضة"ولا،خكيمالمشرزة"يلاولا
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كيمايهتجميعإلى

خصومي.أصواتوآسضغإتيئزبياأنتأضني

يتفسي.خفزةخقروافإثهميال!ثمز؟الحيزأئجازى

أماتكؤقفتطآئيأذكز

غقمتلث.غنهموأصيرتيالخيرأجيهمينلأتكئتم
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(006)المكورالابريق010

!حلرذيتأخرلى.أحديحدعدلا،المزةهذهفىواصحالإنباء.آخرعمليئمثل

وتوضيحها.رسالهقيداديكتميإرميالكن،الهيكلحرس

كلثيرفيينوشك،خزافإئريقوآشترإذقط:الزثقاذأهكذا91

جمنذالذيهئوتمآبننواديإلىوآخرفي2،الكقتةشيونجوينالشعب

يه.أكلفكالذييالكلايمهناكونايرالقخار،بالبتدخل

"وتقوذ،تقكالذاهبينالمجاليأع!ئنعلىالإئريقتكيزثئم01

المذينة،وهذهالشعتهذاأكضركذلك:المؤاتزبقاذهكذا:لهم

فيوتدينوتهمتعذ،ينئجتزأن"يميهنلاالذيالخزافيإناغئكشرلمكما

يلذفن.تكانلالأئهتوقمت

فيوؤقفت،يتتتئأالزتأرشقهقدكانخيثتوقطينإريياوعاذ

إلة،الفؤاتزتقال15"هكذا:الشغبيكلىوقاذالزبتيتيناء-

الئزكلتواييهاتجميعوعلىالمذيتةصهذهعليأجئطهاغتذا:إشرائيل

.يكلامي"تسضحوايئلأليقاتهمقشوالأئهم،غليهايهتكفمأالذي

تيتفيالأؤلالزئيسنوهوإيير،بنق!ثحوزالكاهناوإن02
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الثبيئ،إرجمياقثثحوزفضزلت2،الكيماتتتتئأ!بهذهإريياشمغ،الزث

وفي03الزتسطجمنذالذيالأغلىتثيامينيبالبالمقطزة-التيفيوتجغقه

الزبتذغؤ"ل!:إرجمياتهفقاذ.المفطزةينإرجمياقشحوزأخزبخالغد

:الزثقاذهكذالأثه4،جايب"كلين"قولأبلبثئحور،آسقلث

يتينيفتسفطون،أجئائكوتجميبئأنت،القولإلىأسيفكهاغتذا

فيخلوهم،بايلتيلثتدإلىكافةتهوذاوأشيئم،تزيانوغيناك،أغدائهم

تغبهاوكلالمذينةهذهترؤةءكلوأسيم05ياليفوتضيربهمبابلإلى

فتنقبيرتهاأغدائها،أيديإلىتهوذائلوفيكنويىوكلتفائيمهاوكل

شكافيوتجميغقثحورياوأنت6.بابلإلىبهاوتذقبونوتأخذوتها

أنتفناكوئدقنفناكؤتموث،بايلوتدخل،الجلاءإلىتمضونتيتك

.يالكدب"تهمتتثأتالذينأجثائكوممل

06()0باطهفيابيتمزدأ.أ

عدالألمتوتدولكمها،الملتهصةالاروهي،الكلمةبيرالحميملالصراعهانشعر

ل!فرفيسلقى.الاحتمالمنالمريدعنعاحزةتدوالتيالحثةوالحساية،إريا

.التحزدلهذاضيهأتمزدأأيو!

فغقبتعقيئقتضت،فآسئغويثزبيااستغؤيتنيقد7

بييستهنرئواجل!فكلالثهاركلضحكةجمرث

والذماريالغنفبوأناديأصيخفإتماتكفمثكقمالأتي8

الثهار.طوذوشحيرئةعارأالزدثكلائمليفصاز

يآسمهأتكفئمأعوذولاأذكزهلا:ففلث9

جمظاميفيخيمتقدئحيرقبماكناليقفبيفيكانليهئه

ذلك.علىأفؤوتمآحيمالهافأجقذني



ريا

الكثيرين:ينالئميمةصشمعث

عقيه"فتثتكيصإشتكو!!جايبكلين"القوذ

ضقوطي:يتزقبونكفهمالحميمونأصلإقائي

جمنه".وتنتمئمعقيهفتفوىئستفوى"تغفه

مخيفكخثاليمعيالزتليهن

تفؤون.ولاففطهلإفيتمفطفيذلك

يثسى.ولايلأتل!تثقىوخجفهمتخحونلالأئهميخزون

والفلوبالكلىوناظزالبازفاجصنالفؤاتزثفيا

يقضئتي.أتخطإتيكلأئيينهمآنتقاقكسأرى

الزثشبحوا،يلزلتأنتيدوا

السئز.فاجمليأيديينالمضكينتفنأنقذلأثه

فيهؤيدثالذيالتوئمضفعو!

ئبازكأتكنلاأكليفيهؤتذتنيالذيالتوئم

قائلأ:أبيتضزالذيالإثسانضفعون

بالقزحوغمزهذكر"آبنتك"ويذ

ينذمولمالزتقتتهاالتيكالمذلبالإئسانذلكولتكن

الطهيزةجمنذوالهتافتالضباحفيالضراخوئتستي

الزجمينئمئنيلملأئه

يلأتد.حايلأوزجمهاقبرأأئيليتكونحئى

والحت!زةالمتتفةصلأزىالزجمينخزحثياذا

الخنزي؟فيأتاميوتفنى

666
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(6.)ءيوياقيمعلىقولأ.2

ريا!ييفر

يهذاهناكوتكفغ،تهوذاضيلثتيتإلىإننرل:الزتقالهكذا221

غرثنعلىالحالس،تهوذاتيكيا،اشتاكيضة!إسقغ:وفل2،الكلام

قالهكذأ03الأئوابهذهينالذايخلونوشعئكوغبيذكأنت،داود

تتحاملواولا،الطايمتل!ينالمتئلوصتوأنمذواواصالحكمصألمجروا:الزت

فيالزيهيئالذتمتسمكواولا،ئغئفوهمولا،والأرققةوالئتييمالتزيلعلى

علىجايسونفملوك،الكلاميهذاغملتمإن،فإثكم4.المكانهذا

هذاأئواببينتدخلون،وخيلتركباتعلىرايهبون،داؤدغريثن

فيتفسي،الكلامهذاتسقعوالموإن05وشعئهموغبيذهمهم،التيت

خرابأ.تكونالتيتهذاإن،الزثتقوذ،أقشمث

خقبغيروغفتاتهيزبجيرتتةيئيلجناؤيل

غمل!تضنئغطيهولاأجزةبلاقريتهوتستخدلم

قسيحة"وغفتاتوايعأتيتألي"أئني:اوتقول

الأحمرياوذقتهبالأرفيوشفقهالتوا!ذيتفيمهفقتغ

بالأزز؟تفاجزيأنئلككأتكون!أ

واليزالحقوأخرىوشير!أبوكأكلأما

ضيء؟كلتهطالتوحيتئذ

خشنأشيءك!كانوحيتئذوالجشكينيفبائيرالحك!أخرىلقد16

الزصت.4تقو؟لي4المغيرقةهيهذهأتيشت

المكايبعلىوقلئكغيناكفإنماأنتأثاا7

قيرتكايهما.والغئفبوالطليمءالتريالذيموشفلث



668ريا!يبفر

تهوذا:تللثيوش!ئابننييوياقيتمالزثقالهكذاايذلك8

"إأختىياآهأأوأخييا"آهأ:قائلينينذبوتهلا

"!تجليلاهواآهأأوواشئداه"آهأ:قائلينتنذبوتهولا

أوزشليم.أئوالبعنتعيدأوحأت!إتخرورأالجمايىطمزئطقزأبل!

المسقتلإعداد3.

والاءوالقذ،القفع:إرميادعوةتتمثلبماذافيهنثعرالديالفمقهوهذا

.والؤس

)958(المثحالملك10

هدهالىيعودوارميا.الم!شيحعلىللدلالةالراعيصورةاشحدمانلميحاجق

يئىذلكعنوفضلأ.حزقيالعندسراهبمايبئ،المرضوعمعالحةوفي.الصورة

عقم.اسمزكرياعندسيصبحالذيالأصل"9لاسمالمشيح

الزصث.تقول،زجمئتيغتتموئثتتتونئبيدونالذينيلمعاةصاؤيل32

يرغوقالذينالزعاة-على،إشرائيلإلة،الزثتخلىهكذايذلك2

فهاغتذا.تفتقدوهاولموطزدنموهاغتميش!تمتدإبمم:2()شغبي

تجميعينغتميتقتةصوأجضغ3،الزثتقوذ،أغمايكمشزعقيكمأفتمذ

وأميئم4.وتكئرفئثمز،قراعيهاإلىوأزدها،إتيهاطزدئهاالتيالأراضي

ضفقود،جمنهاتكونولا،وتفزعتخافثتعوذفلا،ترغوتهازعاةعقيها

.الزثيقوذ

بازاتثتأيداؤذفيهاأقيئم،الزلثتقوذ،أثائمستأتيإثهاها5

.الأرضفيواليزالحكتموئجيرييمطتةتتضزفثتيكوتميلث

الملرك(72)
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.أمانفيإشرائلوتسكنتهوذائخقصنأثايهفي6

بزنا"."الزثهويهسمذعىالذيوالاسم

تعذ:ينفيهايقولونلا،الزتتقوذ،أئامستأتيإثهاهايذلك7

الزب"خئ:بل،يضر"أرضيينإشرائيلتنيأصغذالذيالزث"خئ

تجميعوينالئماليأرفيمنيهموأتى،إشرائيلذوئة!تيطأصغذالذي

.أرصهم"فيفت!كنوا،إتيهاذقعئهمالتيالأراضي

)395(ايينتما2.

ديمحلؤولىيجق795،مند.المقلالخديدوفيالمتقلفيإرميايفكر

أورضليمفىظلرامنالحبيثالئينفيإرميايرى،الرؤياوفي.يعتمدوعليهم،بابل

الديية.رالحبةسمالواألىدودمى،سيةياسةيمارصون

تجلاأنتعذ،الزتقيكلأماتمقوضوغتيرتيرففتيالزثأراييئا42

يهوذاورؤساغ،تهوذاضيك،يوياقيمبنتكئيا،بايلتيكتبوكدتضر،

الففةفيوكان02بايلإلىيهموأتى،أوزشليمينوالقفالينوالحذادين

جذاخبيثتينالتايية-الففة-وفي،الئينكباكوزةصجذاطيثتينالأولى

ففلث:؟"إيىمياياترى"ماذا:الزتييئفقاذ03خباتيماينأكئه"يميهنلا

أكفهلميميهنلاجذاخبيثوالحبيث،جذاطيثينهالطيثالئين،"تينأ

إلة،الزثقالهكذا5:قائلأالزبكيقةلمإتئيفكاتت04خباثته"ين

الذينتهوذاضجئؤيإلىتؤيأجغلالطئبالتيرهذايثل:إشرائيل

غيتئيوأجغل6،لحييرهمالكفداييينأرفيإلىالمكالبهذاينأرضلتهم

أهدضهم،ولاوأثنيهم،الأرضهذهإلىوأرجغهم،يخييرهيمعقيهم

ليوتكونون،الزثأناأئيلتعيرفواتلبأوأعطهم07أققغهمولاوأغيرشهم
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أتا8.فلوبهميكلإتيئترجعونلأثهمإلهأ)28(،تهمأناوأكونشعبأ

كذا!ك:الزثقالفهكذا،خباتتهينأكفه"يميهنلاالذيالخبيثالئين

فيتقواالذين،أوزشليموتقئةصورؤساغه،تهوذاقيك،ضدقئاأجغل

زعبتوضغأجغفهم9يصر)92(،أرضيىفيوالايهنينالأرضيهذه

تجميتئينيوتعتةوأخدوتةوئلأوعارأ،الأرضتمايلثلحميعوتفوى

،والطاعونوالجوغالئتيفتعقهيماوأريئ..إتيههاذقعئهمالتيالأمايهن

ولإبائهم.تهمأعطيئهاالتيالأرفيفيتفتواحتى

(06)5نجوكدنقربمجيءالإنجاء30

الشتةفيتهوذاشعطكلعلىإيىمياإلىكانتالتيالكيقة"251

يتبوكدتضر،الشتة"الأولى)وهي،تهوذاضيلث،يوضتابننالزابغةءييوياقيتم

شكافيوتجميعتهوذاشعببكلعلىالتبىإييميايهاتكفتم02(بابلضيلث

قائلأ:،أوزشليم

هذاإلى،تهوذاضيلث،آمونبنييوشتاغثزةصافايثةصالئة-ين3

الزت،كيمة"إتتيكاتتفيهاالتيالئايتة"واليثئرونهيهذه،التوم

غبيل!كلإليكمالزثأرشلوقد04تسقعوا)ولم،تقلبلافكقمتكم

كا!إرجعوا:فلث05يتسضعوا(آذاتكملمتميلواوتمتسمعوافقم،الأنيياء

التيالأرفيفيفتسكنون،أغمالكمشووعنالريرطريقهعنواجل!

آيقبماؤراغتيروا6)ولاالأتدإلىالأزليينولإبائكملكمالزثأغطاها

الربة.العهدصبة)28(

ممر.الىلحأوايهوديررالهمرمح!ث)21(
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أسيخفلاأيديكمبضنعتسجطونيولا،تهاوتسبدوايتغ!دوهاأخرى

أيديكمبضئعلىإشخاطأ،الزث)يقوللىلسضعوافلم7(،إليكم

.يتفواكم(

يكلامي،تسقعوالمأيمميما:الفؤاتزلثقالهكذايذلك8

خول،الرت)تقول،ال!ثحالغشايرتجميغوآخذأريئفهاغتذا9

تجميعوعلىالأرفيهذهعلىبهاوآتيغثدي(،بايلقيلث،تبوكدتضر

وضفيرأذقشأوأجغلهموأخردهمخويها(ينالأتيمهذه)وعلىشكايها

ضوت،القزحوضوتالطزببضوتينهم.اوأزيل،أتدتةوأخيرتة

هذهوتكون11.ال!كراجونوزالزحىضوت،الغروسوضوتالغري!يى

شتة.شثعينبايليقلثالأتمهذهوئستعتذ،وذقثأخرابأكفهاالأرضى

)806(الهيكلعلىقول4.

-و!/1824-3/14بوصلهي!،اسالقةاالأقوالاقبل!حاءأغولاهدأ

قولأمامفنحنهاأقا.محدودةقيمةوالحتادالحهدلالرتأنعلىيدلألىوهما25

الهيكللكرةالىيمفدولذلك.أورشليمهيكليدتراللهبأديصزحإريالإنثوروي

المسيح.ناسوتهرالديمماالروحي

تجميععلىوتكفثم،الزتتيتدايىفييفث:الزثقالهكذا262

أقرئكالذيالكلايمبخميع،الزثتيطفييلحمجوبتة-القابتهوذالدد!

جمنهمكل،وترجعونتسضعونتغقهم3،كيقةئسقطولايهئكفضهمأن

يتببهمأصتغهأنتؤيتأناالذيالئرعلىفأنذتم،التريرطريمهعن

فتسيرواليتسضعوالمإن:الزتقالهكذا:تهموفل4،اجهمأغماتم

الأنبياءغبيلإقييكلايموتثمقعوا5،أماضكمتجغلئهاالتيشريغتيئعلى
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التيتهذاأجغلفإنيص6،تهمتسضعرأولمققليلاإتيكمأرشلئهمالذين

.الأرضأقيملحميعتفةالمذيتةصهذهوأجغل،شيلو)03(تظيز

فيالكلامبهذاتتكفئمإيىمياالئمعبوكلوالأنيياخالكقتة"ف!تمغ

يهئكقمآأنالزثأقزهمايخميعالتكقيمينإليمياقزغفقضا08الزثتيت

وقالوا:الئتعبوكلوالأنيياغالكقنتة"عقيهقتفن،كقهالتئصتبه

تظيزتكونالتيتهذاإن:قايملأالزبيآسيمتتتات!ياذا!قوتأ"تتموتن

كلهالنصثوآجتقغ.؟"فيهاسايهنلاخرابأالمذينة!تصيزوهذهشيلو

فضيدوا،الكلاميهذاتهوذازؤساغافشيئ..الزثتحطفيإليمياعلى

الزببالبقدخلفيوتجقسوا)31(،الزثتيتإلىالمتلثتيتمن

الزجلهذا"إن:الستمبولكليلزؤساء-والأنيياغالكقتةرفقاذ1!.اتجديد

يآذايكم".شمحتمكماالمذينةصهذهعلىتتثأصلأئه،الموتتسترجب

أرضقنيقدالزث"إد:قائلأالمئ!ذبوكلالزؤساء-تجميغإليميافأنجالت12

.شمعتموهالذيالكلايمبخميعالمذيتةصهذهوعلىالتيتهذاعلىلأتتئأص

فتنذتم،إلهكيمالزبيضوتوآسضعواوأغماكمطزقكمأصيحوافالآن13

أيديكم،فيفهاغتذاأناأئا014غليكميهتكفتمالديالئزعلىالزت

أبمم،تقينأآعقموااليهن05أعييكمفيوتحئمنتصفغكمابيفآصتعوا

شكايها،وعلىالمذينةصهذهوعلىعقيكمبزيئآذمأتجغلون،قتلئمونيإن

.كئه"الكلايميهذاتساجمبكمعلىلأتكفغإليكمخفاأرشقنيالزثلأن

يمااطفدسدثرواالملطييراممر.صصرئلأيامعلىشيرليالحهدتالوتكالى)03(

إريا.لمحاكمة31()
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لاالزخل"هذاوالأنيياء:يلكقتة-المئ!عبوكلالرؤساخفقال16

ينيىجالافقاتم07كفقنا"إلهناالزببآسيملأئه،الموتخكتمتستوجث

جماا"إن8:قائلينالشعبتجماعة-كلوكفمواالأرضيىتلكشيوفي

قائلأ:تهوذاشصبكلوكفتم،تهوذاقيلث،جزقئاأثايمتتثأصفيالموزشتيئ

ئخزتكخفلضفيون:الفؤاتزثقالهكذا

.غاب)32(ضشايىفتالتيتوتجتل،تصيرأطلالأوأوزشليئم

وآستزضىالزلثخييئأما؟تههوذاوكلتهوذاتيك،جزقثاأفأماته91

فإثناتحنأثا؟عقيهميهتكثتمالذيالثثرعلىالزثفتلإتم،الزثؤجة

بنأحيقاتمتذإزييامعوكان...غظيمأ"شزائفوييشاعلىالجايبون

فتقئلو،.الضبأيديإلىئسقتميئلأ،شافان

حئا)395(معه.مثا؟ة

البؤ-!9بالإلباءوحو!وهو،ابرآلاممنبألمنشعر،المأصريةالحادثةهذهفى

.والحاةالسحادةفيعلودكاذببوحىيتباهولىالآخري!أدحينفى،والدمارا(

هذهكاتتتهوذا،لجطيويتا،بنيوياقيتمتذ?ضللث1)في27

:قائلأ(الزبتذلبينإيىمياإلىالكيضة،

غئمك،علىوآ!هماونيرأزئطأتكإصتغ:الزثييئقاذهكذا2

صوزوتيلثغمرنتنيوتيلبموآقيوقيلثأدوتمتيلثإلىبهاوأريئ

ضدقئا،إلى،أوزشليمإلىالقادم!نالزشليأيدي،(ضيدون)وتيلب

3.12/مي)32(

يهودامملكةالهاوالصئتمصرعلىتحالمتقدكانتشعوب)33(

إبماله.إلىيعردحكمهلاد،صباصطالع

لهإرباندخلاد



674إريايفر

إله،القؤاتزثقال"هكذا:يساذتهميقولواأنوفزهم.تهوذاضيلث

والتهائتموالتشزالأرضنضتعتأنا5:يساذتكمتقولونهكذا:إشرائيل

لجنوأعطيئها،المئسوطةالغطقة-ويذراجميئبفؤتي،الأرضؤجهعلىالتي

تدإلىالأراضيهذهتجميغأناأسقصقدوالآن6.غيتيئفيخن

يتخدته،الحق!ؤحوت!أيضأوأعطيئه،غئدي،بايلضيلث،تبوكدتضر

لاقنوكل،بايلتيك،تبوكدتضرتخدملاالتيوالمضتكة"والأثةر8

والجوببالثتيفبالأثةصتلكأفتمدفإئي،بايلقيلثنيرتختلمحنقهتجغل

لأنييائكمتسقعوا!فلا.يتدهأفيتهاأنإلى،الزثيقوذ،والطاعون

ق"ئلين:ئكلموتكمالذينوشخزتكئموئتبميكموحاييكموغزافيكم

بالكلإبكمتتتئأو!إثمافإئهم01.بابلتيكتخلإمونلاإئكم

غئقهاتضغالتي4الأثة"أتا.فتهيكواولأدقغكمأرصكمعنييبيدوكم

الزث،تقولأرصحها،فيأقزهافإني،وتخدفهبابلضيلثنيرتخت

.فيها"وتسكنفتحزثها

"ضعواىةقائلأالكلايمهذابكل،تهوذاتيك،ضديئاوكثمتط12

تسقعواأفلاث.فتحتواشغيهمعوآخلإموه،بابلضيلثنيرتختأغناقكم

إئمافإئهم،بابلتيكتخلإموالا:قائلينئكلموتكمالذينالأنبياءصيكلايم

تتئأواوقد،الزتتقوذ،أريفهململأني15،بالكلإبكميتتئأون

.لكم"تتتأواالذين2والأنيياأنتمفتهيكوالأدقغكم،كلإبأيآسمي

لا:الزثقال"هكذا:قائلأالث!عبهذاوكلالكقتةصوكفمث16

الزتتيتآيتةصإنها:قائلينكتمتتتئألينالذينأنبيائكئميكلايمتسقعوا

.بالكل!!كمتتتثأونإتمافإتهم،قريبعنبايلينيهايؤتى
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التثتةفيتهوذا،ضيلثضدقتا،تذء-ضفلثفي،الشتةهذهفي281

ينالذيالئبىغزور،بنختثياكفقني،الخاضىالثهرفي،الزابغة

قال2"هكذا:قائلأالمث!صبوكلالكقتةصأماتمالزثتحطفي،جئعون

ئذةوتعذ3،بابلضيلثنيزكشرثقدإئي:إشرائيلإلة،الفؤاتزث

أخذهاالتيالزبتيتآيتة-كلالمكالطهذاإلىأرحغ،ضتتين

أرجع4،بايلإلىبهاوذقت،المكانهذاين،بابلتيلث،تبوكدتفحر

الذينتهرذاضجفؤيوكل،تهوذاضيك،يوياقيمبنتكثياالمكالقهذاإلى

".بايلضيلثنيزسأكضزلأني،الزثتقول،لابلإلىذقبوا

الواقفبنالشحبكلوأماتمالكقتة-أماتمالئييئحتثياالئبىإليميافأجالت5

يييثم!هكذاالزثيتصتع!"آمين:الئييئإليمياوقال6،الزتتيتفي

ينالمجفؤينوتجميعالزبتيبآيتةصوئرجغبهتتئأتالذيكلاتكالزت

علىيهاأتكلمالتيصالكيضةهذهآسمغليهن07المكانهذاإلىبايل

قثليكانواالذينالأليياغإن8:ال!ئغبكلقسايعوعلىجمسضغيك

غظيمة-بالحرلبوتمالكءكثيرةأراصيىعلىتتئأواالزتننقديمضنذوقبقك

الئييئكلائمتيئمفينذما،يالشلامتتثأالذيالئبيأثا9.والطاعونوالثتز

خقا")"3(.الزثأرشقهالتيثيذلكأنئعزفث

ختئياوقال011وكشزهالئبئيإيىفياغئتيعنالئيزالئييختئيافآخذ.

تبوكدلضر،نيزأكيمركذلك:الزبقال"هكذا:الشضبكلأماتم

لااليالى،يدوطعلى،إريابفول.ا!ادقااليمفاب!سهرالوءةغميئاد)34(

الديكالرص!اعطرا!رسليييقاليأربقرضلألهدلك.لالزمإلأئبئ

ترلة.كلتتحيلحيث،يهعاش
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إيىفياوذقت."الأتمتجميعأعناقيعنالزمافيينشتتيهنيتعذ،بابلتيلث

شبيلإ.فيالثييئ

عنالنيزالثبئختئياكشزأنتعذ،إيىمياإلىكيضة"الزبفكاتت12

قدإئك:الزثقاذهكذا:لحتئياوفل"إذقثا3:قائلأ،الئبيإليمياغئتي

هكذالأئه14،خديديننيرأجمؤضهافستصتغ،خثتبيننيرأكشرت

أغنافيعلىخديديننيرأتجغلثإئي:إشرائيلإلة،الفؤاتزبقال

أعطيئهوقد)فتخدئه،بابلشيكتبوكدتضر،يتخدتم،الأتمهذهتجميع

.("الحقلؤحو!قأيضأ

ئرييمفك،لمالزدثإن،ختثيايا"إسمغ:الئبئيلجتثياإليميافقاذ1

قالهكذاايذلك6.الكدبعلىتعتمذال!ثعتهذاتجغلتقدوآنط

تموتالشنة-هذهفيفإئك،الأرضؤجيماعنأئفيذهاغتذا:الزث

يلكفيالئيىختثياافمات7.الزث("علىباليضيالبتكفمتالأئلث

الشابع)35(.الشهرفي،الشتة

)395(المجلؤينإلىإرياردمالة6.

يعمموا،دأنأوصاهم.المستقلأمرفيدالكمجلويإليرسالةإرمياكتب

الحائدونيكرنأنيمترضالتجديدفإنيسوا،وأن،طويلاجلاغيعنيماوهذا

اردهارللخطرتعزضقدالتيللكرارثتجا،لبابليدعواأنوحتى،كئيرين

)التماسعاموسأقوالمنيقتبسهاالتيالتوبةفكرةإلىنتبهأنشاويحن.المجلؤي!

.(الله

شكرهة.تكنلمالحلامةلكى،صادقاليأكانإرياأدعلىدلالنبوءةهدهتحقيقان)35(
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تقئةإلىأوزشليتمينالثيإيىميابهأرشلالذياليهتالبتم!هذاا92

تجلاهالذيالثئعبكلوإلىوالأنبياءالكقتة-وإلىاتجلاءصشيونج

بايل.إلىأوزشليتمينتبوكدتضز

الذيناتجفؤينلحميع،إشرائيلإلة،الفؤاتزدثقال4"هكذا

تجنائنوآغيرسواوآسكنوائيوتأأثنوا5:بابلإلىأوزشليغينتجقوئهم

لأثنائكموقئلجذوا،وتناتتنينؤتدوايساغائجذوا06ثميرهاينوكلوا

ولافناكوتكاثروا،وتناتتنينوثتيذن،ييرجالتناتكموآجغلوايساغ

تقفوا.

أفتقاكم،بابلفيشتةشعينآنقضاءجمنذ:الزثفالهكذا!لأثه

نأأعقئم"لأئي،المكانهذاإلىلمجارجاجمكمالفمالحةصكيقتيكموأئم

،تفوىلاشلايمأفكازهي،الزثتقول،شأيكمفيأقكزهاالتيأفكارقي

فأستيئإتيئوئضفونوتذقبونافتذعوتني2.وزجاغتقاءلأتخكم

فلوبكم،يكلطقبئمونيإذا،فتجدوتنياوتلتمسوتني3،لكم

تخدوتني.اوأذغكم4

كلوعلىداؤذغرشيىعلىالجاليرالمتلثعلىالزبتقوذافهكذا6

فيمغكمتخرجوالمالذينإخؤيكماالمذيتة-ينهذهفيالشايهنالشصب

والجوغالتثيصعقيهيمأريئهاغتذا:الفؤاتزثا!قااهكذا7،اتجلاء

يخباتيه،أكفهئميهنلاالذيالت!ء-كرديوأجغفهم،والطاعون

فيزعبقوصغوأجغلهم،والطاعونوالجوعبالشيفباوأطايىدهم

التيالأتيمتجميعجمنذوعارأوضفيرأوذقث!أولعتةالأرضتمايلثتجميع

الذي،الزثتقوذ،يكلاميتسضعوالمأئهم!ايماإتيها،ذقعئهم
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تقول،تهيمتسضعوالموأنئم،ضتلبلاآجهمإالأنيياخغبيدقيبهأرشلت

أرشلئه!االذيناتجفوينتجميغيا،الزبيكلايمفآصقعواوأنئم002الزدت

بايل.إلىأوزشليتمين

(061)حوالىالحياةالىاسرائلبإعادةالإنجاء70

انها.التعزيةكتا!:بمضهميتيهامجموعةمىجزءهيالتاليةالأقوالإن

ينىفإنه،بصددهلصالذياغولاأتا.للمقلوهناءسعادةللاعاتعاملوجه

الاسرائيلي.الئعبتوحيدياعادة

قالهكذا2:قائلأالزبتذلقينإريياإلىبهاتتالكيقة!التيا03

فييهاكثمئكالتيالكيماتتجميغلكأكئث:إشرائيلإلة،الزث

يهتاب.

الزث:قاذهكذاألاعينه2

ينها.جم!فاغلاوضحرتتلبمعضلآنيهسازفيإن

قضثتينعنئدا!غقنلين

لحرجلث.التئاتمولايقرجبجملابخولا

14
تطبوفيولمتسوفيشجبهيلبتجميغ

قايميآتأديبأغذوضرصتضزبئلثلأني

خطايافي(.وكثزة-إثملثجمطيم)يشتب

ئحصل.وداغفي؟آنيهساليفييننتصزخينياذا5

ذلك.يلبضتعثوكترة-خطايافيإثملثجمطيميشتب

ضسايهتهوأرخئمتغقوبيخيايمبناخأعيذهاختذا

ضكافي.علىالقصزوئؤضسنتلهاالمذيتة"علىوئثنى
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الطيرب!!وأصواثالتكيرتشيذينهموتخزج!1

.يدلونفلاوأكيرئهمتملونفلاوأكثرهم

الزتنقديمفيكماتنوهوتكون02

لهضايقيهتجميغوأعاقبأمامىتئئتوجماغته

إتثيفتذنووأقرئهتييهينتخزفيوشئطائهينهكبيزهوتكون21

؟ثاقيياقوذإتيئيذئؤهتفشهيرقنالذيذاقنفإثه

إلها.كموأكولىشعبالىودكونون22

إشرائيل،غشائرتجميعإلهأأكون،الزتتقول،الزمانذلكفي131

الزت:قاذهكذا2.شعبأليتكونونوهم

الترتة)36(فيخظؤةنالقدال!ثيفبينالئاجينشصتإن

راخته.إلىتمضيلىإشرائيل

.الزثلئتراخىتعيل!ين

بزحقةآجتذبئلثفيذلكأتدتاختاأحتثئلث

إشرائيا!غذراغبافئبتينأيضأسأئنيلث4

الطيربين.زقصيفيوتبززينبذفويخلثأيضأوتتزتنين

الشايزةجباليفيكرومأأيضأوتغيرسين5

تواكيزها(ويأكلونالغايىسون)فتغيرل!

أفرائيم:تجتلفيالزقباغفيهئادييومستكونلأئه6

.41(ش)1أضياميهترضع.مصرسالحديدالحروجمرصرخ)36(
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إلهنا")37(.الزبإلىضفيونإلىتصغذ"قوموا

بالقزحيتغقوصتقللرا:الزثقالهكذالأثه7

:وقولواوشصحواأسمعرا.الأتميزأليوآهتفوا

تقثة!إئمرائيل".،شحتكالزثالها"خفمن

الثثمالأرضيجمنأعيدهمهاغتذا

الأرضأطراف!منوأجملهم

تجميحأ.4والوايذةالحثلىوالأعزج،الأغمىوفيهيم

النا.إلىترجعغضيمتجمع

ئتقمزعينوأفديهمباكينتأتبرن9

تحئرونلاتخطئستقييمطريتيفيالجيا؟تجارممبإلىوأشيزهم

لي.بكزوأفرائيئمي!شرائيلألثلأئي

:الزثقاذهكذا15

مزوئكاءتدلب:الزاتةفيشمغضوت

تنيهاعنتتغزىأنأتتوقدتنيهاعلىتثكيراحيل

.الوجودفيزالوالاتهم

:الزثاتقااهكذا6

الذموعذزفيعنوغيتيلثال!كاءعننضوتككفي

.الغذؤأرضيينسترجعونوإئهم،الزثتقول،أجرأيغقيلثفإن

أرضهم.إلىالتنونوسترجغ،الزلثتقول،زجاغضستقتفلث17

الدبى.لإسرائبلالوحيدالمركرأورشلبمضصبع)37(
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قاثلأ:تنتجثأفرائيتم!شمحث

المزؤضغيركاليجلفتأذبثأذتئني

إلهي.الزتأنتفإئك،فأرجغأرجغني

قجذي.علىضققثتغلميوتعذتدمطآرتدادياتعذ9

ضباقي.عازخقلثلأئىوخجلثخزيث

يه؟أتتغئمؤتدأغزيزأليآئنأأفرائيئمأيكون02

أذكزهأنقكلا،عنهتخذثطكفمافإئي

الزلث.تقول،زحقةسأرخفه.أخشائيتهآهتزتفيذلك

تعايمتلثإجغلي،أوتادأللثإنضبي

فيه.يسرتالذييتيال!إإنىالشبيلإلىقلتلثؤمجهي

.هذهئذيلثإلىإرجحي،إشرائيلغذراغياإرجعي

المرتذة؟البنتأتتها،زائغةأن!ضتىإلى22

:الأرضفيتجديدأشيئأخقققدالزلثفإن

يزخل.تخيماأئثى

وتيتإشرائيلتيتفيهاأززغ،الزتيقول،أتامتأتيإتهاها27

وأهدتملأقتغعقيهمشهرتوكما28.تهائمويزرعتضريزرجيهوذا

تقوذ،وأغيرسلأبييئعتيهمأسقزكذلك،وأشيغوأهبكوأنففن

.الوث

(61)0الثخمةالمكافأة80

الفردية.المسؤوليةهذهالىنتقلوالعائليةالقوميةالحماعةالمكافأةمن

تعد:يقاللا،الأتاميلكفي
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ضيرشت.التنينوأضنانالجصيرمأكلواالآباغإن

تموتيإثمهواجدكلبل.

أشنائه.تضزكثالجصيرميأكلإثسالبوكل

(061)الجديدالعهد90

تلقاءمنا!مثصانولحد،اسحيالدلكالصالحةالأداة،لعذاله،إرياأصح

القديم.العهد"إتمام"فهو.الاسرائيليالثعبعلىطتقه،الاطيالدئنلفسه

)وتيتإشرائيلتيتمعفيهاأقطع،الزثتقول،أئامتأتيإئهاها3

أخذثتوتم،آبايمهممعقطعتهالذيكالغهدلا32،تجديدأغهدأتهوذا(

كنثأتيمعغفدي،تقضوالأثهمجمضزأرضيينلأخيرتجهميأيديهم

إشرائيلتيتمعآقطغهالذيالغهذهذاوليهن033الزثتقوذ،شيهذهم

وأكئئهاتواطيهمفيتمريغتيأجغلأتيهو،الزتتقول،الأئامتلكتعذ

ئغقضاولا34.شعبأليتكونونوهمإلهأتهموأكونفلوبهم)38(،على

لأنالزت"،"إعيربقائلأ:أخاهواجدوكلقريتهواجدكلتعذ

،.لأثيالزثتقول،كبييرهمإلىضغييرهمينستعيرفوتيئ)93(تجميغهم

تعذ)04(.ينخطئتهمأذكزولنإثقهمسأغمز

الزثقاذهكذا35

التهارفينورأالشصنالجايئ

التيلفينورأوالكوايهبالقضروأحكاتم

..لاضيأطاسأاخديدالمهدجرتدي)38(

الي.محا!اللهروحيهايحل،ماضرةمعرلة)93(

.36(36/16)حرهداالاطهارعصرمىحريالسبتوشع)04(
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أئوالمجه.فتهدرالتحزيثيزالذي

آشاله.القؤاتزث

الزتيقول،أماميينالأحكائمهذهزاتتإن

.الأتامتجميغتذفيأئةتكونأنعنتكصأيضأإشرائيلفذرتة"

:الزثقاذهكذا

قوقينالثضواثئقاينأنأمكنإن

تخثينالأرضيأئئسيىعنوئفخمن

إلشرائيلذرثةصتجميغأنيذأيضأفأنا

الزت.يقول،ضتعواماكليتتب

بالتجديدآخروعد.أ.

الزت،وئث!ئهوئكؤئهتقولماتصتغالذيالزتقالهكذا332

التذء،!يكماوأئنيهم،إضرائيلوأشرىتهوداأشرىأرجغ7:آسف

التيذنوبهيمكلوأغمز،إتيئيهخطئواالذيإثمهيمكلينوأطالزهم8

وتسيخةطزبآستمييئتكونوأليزشليغ09وغقونيإتيئيهاخطئوا

إتيها،أصتغهالذيالحيربكلتسضغالتيالأرضيأتيمتجميعتدىوآفتخارأ

إتيها.سأصتغهمااطذينناالئتلايموكلالخيركليشتبوترتيدفتخافث

أنئمالذيالمكالبهذافيالتويمتعذس!سضع:الزثقالاهكدا.

شواليعوفىتهوذائدلتوفي،تهيقةولافيهإثسانلا،خرالبإثهتائلون

الطزلبضوثسيسضغ11،تهيمةولافيهاإئسانلاالتيالمذثزةأوزشليتم

القائلين:أضواث،الغروسوضوثالغرييىضوت.القزحوضوث
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وأضواث،زحضته"يلأتل!لأن،صايحالز!ثلأن،القؤاتزلث"إحضدوا

تلكآشرىأرجغلأتي،الزثشطفيال!تكرذلخةصئقذمونالذين

الزت.قالالتذءص،فيعقيهكاتتكماالأرفي

،الختربالمكالبهذافيالتويمتعذستكون:الفؤاتزبقالاهكذا2

فيهائربفنتراعي،ئذنيتجميعوفي،تهيمةولافيهإثسانلاالذي

وفي،التقبوئذلبالشهلوئذدباتجتلئذلبوفي39.الزعاة"غتقهم

التويمتعذالغتئمتمز،يهوذائذدطوفي،أوزشليمخولوماتئيامينأرفي

الزث.قال،المحصييذيتخت

الذيالضايغالكلاتمفيهاأصئم،الزثيقوذ،أئامتأتيإئها،اها

تهوذا:وتيتإشرائيلتيتضألطفييهتكقمث

بازاتثتأإولاؤذأنيث،الزمانوذلكالأئامتلكأفي5

.الأرضفيوالبزالحكتمفئجري

الطضأنيتةفيأوزشليئموتسكنتهوذائخفمقالأثايميلكفي16

.يرنا""الزث:بهسئذعى

غرثنعلىتجي!زجليداوذتنقطعلا:الزثقاذهكذاالأئه

ئصيذزخلأمامييناللأيرئنيلكقتة-ينقطبئولا18،إشرائيا!تيت!

الأئام.كلذبيخةوتذتغتقدتةالتخوزوئحيرنفحزقة

حياتهعنتفاعل4.

لقدألاقيأئا.يوياقيمئلكالىعهدهايرقىوحدهاالمدكورةالأولىالفقرةان

حتىأورشليمحصاربينماحرتالتىالأحداثيرويوهو،لاروكقلممنيكرن

.586()أكتوبعالأولثرين-587)يايعالثالي)كانودمصرالىالذها!
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(06)4يوياقيموالملكإرياا.

كالىاحرقالديواليفر.مستاغدكاد،الملكيالةتعارضإرياأقوالكانت

أملاهالذيالف!كتابةباروكدأعاد628.مذالنبيقالهاالتيا!الأقواعلىجتوي

للمجموعة.الأولىالطمةنسضيهأنيمكنماهدا.وأكمله،إليمياعليه

هذاكان،يهوذاتيلث،يوت!ابننييوياقيتمالزايغةءالشتة-أوفي36

كلفيهوآكتطيمفرألك2"خذ:قائلأالزلبتدلبينإرجمياإلىاكلام

جمن،الأتمتجميعوعلىتهوذاوعلىإضرائيلعلىيهكقمتكالذيالكلام

يكلتسضعونتهوذاتيطلغل3،التومهذاإلىيوشئاأثاممنكفمئكتوتم

الئزير،طريمهعن:اجدكلفترجعوايهمأصتغهأنفكرثالذيالثئز

فيباروذفكتت،نييرئابنباروكإرييافذعا04وخطئتهم"إثقهمفأغمز

يه.كفقهالذيالزبكلايمكلإرييايفر

إلىالذهالتأستطغلا،تمتغنيما"فناك:قائلأباروكإرجمياوأقز

كلاتمقميعنكتبتهائذيال!فرفيوآقزأهأنتفآذقث6،الزثتيت

علىأيضأوآقزأه،الفحومتوتمالزبتيتفيالثئدبضسايععلىالوب

إلىتضلتضزغهملغل،مذيهبينالقايرم!تتهوذاتنيتجميعئسايع

الزبغضتفإن،الشريرطريميماعنواجدكلوترجعون،الزثأئايم

غظيم".،الحثمعبهداعلىيهتكفتمالذي،وشخطه

المثهرفي،يه!ذاتيلث،يرلتئابنيالشتة-الحاجمشة-ييوياقيتمفيوكان9

الثعبوكلأوزشليتمشدبلكلالزلتأماتمبضويمنوبقيقد،افايمع

إريياكلاتماليهتالبفيباروذفقزأص001أوزشليمإلىتهوذائذدبينالآتى

جمنذ،اغفيااالذايىفي،الكايبضافانبننغرقة-تجقزيافي،الزت!تفي

الثغب.كلتسايععلىاتجديدالزثتجيطبالبقلىخل
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ايمتاب،اينالز!كلايمكلشافانبننتجقزيابنميخاشيئفققا11

جايسونكلهمبالزؤساءصفإذا،الكاتبغرقة-إلى،المقكتيتإلىتزلا2

بيىوتجمزياغكبوزبننوأئناتانشضغيابننوذلاياالكاتبأليشاماغ:فناك

الكلايميكلميحاافأختزهم3،الزؤساءليسائرختئيابننوصدقئاشافان

التض.تساجمععلىاليهتاببفيباروذقزأجمنذما،شمغهالذي

كوشتيبنشقضيابننتتئيابننتهوبقيباروكإلىالزؤساءتجميعافأرشل4

وتعاذ".السمح!ضسايمعلىفيهقزأتالذيالشفزيتدك"خذتقائلأ

"إجيق:تهافقالوا5.إتيهموذقتبتدهالشفزنييرتابنباروكفأخذ

شمعوافقضا016تسايجهمعلىباروذفقزأص.ضساييا"علىذلكوآقزأه

يباروك:وقالوائرتجش!تتعفيىإلىتعضهمتطز،الكلامهذاكل

كي!"أخبرنا:قائلنباروك7!وسألوا0"الكلامهذايكلالمتلث"ينخبرن

عقيئئملي"كان:باروكتهبم8!فقال0قمه"عنالكلايمفذاكلكتبت

فقاذ91.يالحئر"اليهتاصبفىأخطهوأنا،يسافيصتالكلايمهذاكل

أينأخدتعيرفثولاهـإرجميا،أنتوآختيئ"إذضط:يباروكالزؤساغ

كرق!فيالشفزأوذعواأنتعذ،الذارإلى،المقكإلىوذقبوا002أنئما"

اطقك.اجمسضغيعلىالأمركلوقضوا،الكايبألياماغ

أليتاماغغرتةمننأخذه،الشفزيتأخذتهويرقيالمقكنأرسل21

الزؤساء-خميعوضساجمغالمقلثمسضغيعلىتهوديوقزأه،الكايب

ال!تصفيقبثشاهتيطفيجايسأالمتلثوكان22.المقكتدىالواقفين

وأأعمذةتلاتةصتقزأتهوديكانفكتما033ئئمدأماتهوالمنقل،التايمع

فيالتياصايىافيوئفقيها،الكايبيميكيرتفضهاالمقلثكان،أرتغة
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ولمتفزعواولم24.المنقلفيالتيالثايىفيالئتفرك!!قييئحثى،ا!ل

هذاكلشمحواالذينحاشتتهي!أخذولاالمتلثلا،تياتهمئمزقوا

يحزقلابأنالمقكعلىألحواقدوتجمزياوذلاياأثناتانوكان025الكلام

بنوشرايا،المقلثآبن،تزحضئيلالميلثأقزئئم026تهمتسقغفتمال!فر،

الثيتي،!اريياالكايبباروكعلىيقيضواأنغبذئيلبنوشقضياغزريئيل

.الزثفأخفاهما

والكلاتمالشفزالمتلثأحزقأنتعذ،إرجمياإلىالزبكيقة!وكاتت2

آخر،ييفرألكوخذ28"لمحذ:قائلأإريياقمعنباروككتتهالذي

أحزقهالذيالأؤليالشفرفيكانالذيالآؤليالكلايمكلفيهوآكئث

قاذهكذا:يهوذاضيلث،يوياقيمعلىوتقول92،يهوذاتيلث،-!ياقيم

تيأي!ت:وقلتفيهكتبتياذا:قائلأالئفزهذاأحزقتقدإئك:الوت

فيذلك003والتهايهمالثاليىينوئخليهاالأرضنهذهوتئذممزنبايلقيك

تجي!ىقنتهتكونلاإئه:يهوذاضيلث،يوياقيمعلىالزتقالهكذا

الفيل.فيوالتربالتهاليفييلخزضطروحةجتتهوتكون،داؤدغرلقعلى

شكافيوعلىعقيهموأجفثإثمهمعلىوغبيذهذزثتهوأعاقثوأعاقئها

ولمعقهمبهتكفمثالذيالزكاقيهوذايىجاليوعلىأوزشليتم

شمضعوا".

فكتت،الكايبنييرتابننباروكإلىوشفقهآخزجمفرأإرييافأخذ32

،تهوذاضيك،يوياقيمأحزقهاتذياليهتالبكلايمكلإرجميايسالطعنفيه

جمثئه.كثيزكلامأيضأعليهوزيذبالتار،
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)587(إرمايستثيرضدقا.2

احدةممريحيشرحصحهب387،فيالزتةالابثارةهذهتمت

اضدخاأهذااممن.المصريينلملاقاةوذهصالحصارلوكدنصردكحينثد.أورشليم

أملأ.المحاصري!ملأألهمع،لحمرأسيكرد

الكاهرضغشيابنوضقئياشقفيابنيوكلصدقئاالمتذوأرشل373

إرييا"وكان.إلهنا"الزبإلىأجيناجمن"ضل:قائلأالثييإرجمياإلى

وكان05الشبنفيتجغلوهقدتيهونوالمإذ،المئمغبتينوتخزبختدخل

لأوزشليمالمحاصرونالكفدايحونفشمغ،جمضرينخزقيقدنرغونتجي!ق

أوزشليم.عنفآنضزفوا،يختيرهم

إلة،الزثقاذهكذا7:قائلأالثبيإريياإلىكيقة"الزبفكاتت6

قإها:يتسألونيإتتيأرشقكمالذيتهودايقلثتقولونهكذا:إشرائيل

يضز،إلىأرصحهإلىترجعلإنجادكمخزبخالذي!رغونتجيشن

وئحيرقوتهاويأخذوتهاالمذينةصهذهوئحايىبونترجعونوالكفدايخيين

الكفدايئينإن:قائلينأنفشكمتخذعوالا:الزتقالهكذا9يالئار.

تجي!تيىكلقتلتموإن،.افإته.تذقبونلافإتهمغتا،ستذقبون

هؤلاء،طينواقديىجالاينهموتقيئئحايىبرتكمالذينالكفداييين

المذيتة!يالئار.هذهوئحيرقون،خيقتهفيواجدكل،تقرمون

)586(إرياعلىالقبفى30

يفىا3لكنه،موتهويطلبوذشديدةمعارصةإريايعارصرنالسياسةرجالكاد

.الإرادةعديم:أولنك،إرباببر،عدداوكار.الضيطبرالأصدفاءمىمحرومأ

،!رغونتجيئنبتتبأوزثنليتمعنالكفداييينتجيقآنضزفطوتأ11

تصتفناكيتأخذتئيامينأرفيإلىيتذقتأوزشليتمينإرييااخزبخ2
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المحزس،زئينفناككاذ،تثيامينبابطإلىؤضلفقفا013الئتغبتين

"أنت:قائلآالتييئإريياعلىفقتفنختثيا.بننشتضيابنيرئثاوآسئه

إلىبأهاليتست!"كدب:إرييا4!لمحقال0الكفداييهين"إلىلبهالي

الزؤساء.إشىيهوأتىعتيهوقتفنيرئتاتهتسقغفقمالكفداييين".

الكايب،يوناتانتيت!فيوختسوهوضزبوهإرجمياعلى2الزؤساافتجط5

المقثب،الجبإلىإريياافذخل6.يمخنأالتيتذلكينتجغلوالانهم

.كيرةآئامآفناكوأفاتم

:وقالشزاتييهفيالمتكوشأته،وأخذهصدقتاالمتلثأرشلئئم1

"إئك:وأضات،"تتم":إرجميافقاذ؟"الزثتذلقينكيضةين"هل

خطئث"يماذا:ضدفثايلضيلثإرييا8!وقاذ0"بايلضيلثتدإلىشت!فئم

الئخن؟فيآلقيئمونيخقالثحبهذادإلىيىجالكوإلىإليك

عقيكميأتيلابايلضيكإن:قائلينكمتتثأواالذينأنبياؤكمأوأين

تضزعيلتيئ.الميكشئدقيياآسقغوالآن002الأرضهذهعلىولا

."فناكأموتيئلأ،الكاتبيوناتانتيبإلىئجذنيفلا،أمايكإلى

لم?صفأ21
لهئغطىوان،الحزسدايىفيإرييائحزسنانصحدقثاالميكتز

ينكفهالحبزتنقذأنإلى،الخئازينسوقيبنيويمكلالخئزينزغيص

.الحزسدايىفيإرييافأقاتم.المذينة

شتميابن:يوكلقثئحوزبنوتجذثيامئانبنشقطيااوشيئ38

قائلأ:السعبكليهئكفئمإرجمياكانالذيالكلاتمتفيهتابنو!محوز

والجوعيالتيمبالمذيتة-تموثهذهفيتثقىأ!ذياإن:الزتقاذهكذا52

غنيسةتفةتهوتمون!خباي!فدانجيهيزاإلى!خزبخواذي،والالاعون
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قللثتجيثرأيديإلىأالمذيتةصهذهإق:الزثقاله!ذا03فتخيا

.فتأخذها"،بايل

أيدقيئزخيإنمافإته،الزخلهذا"ل!قتل:يلقيك4الزؤسافقال4

ئكئمهمح!ت،اصئعباكلوآيدقيالمذينة-هذهفيالباق!تالقتاليليجالي

.تثؤى"بل،شلامأالثعبيهذاتطئثلاالزلمجلفذالأن،الكلاميهدا

مغكبمتستطيغلاالمتكلأن،أيديكمفيإئه"ها:ضدقئاالمتلثفقاذ5

داليفيالذيالمقلثآبننضل!صاخت!ياغوهوأإرييافأخذوا06شيئأ"

فغاصنؤخلبا!،ماءالحثفيتكنولم.بجبالإرجمياوذلوا،الحزس

أ!خل.افيإرجميا

المقك،تيتفيوهو،ايخضيالبأخذ،ال!صضىقيكغبذفشيئ

فخزت8.تثيام!تيبابجا!!سأالمتذوكان،الحتفيإريياتجغلواأتهم

نإ،المتكشيلإقي!"يا:قائلأالمقكوكلتم،الميكتيطمنتيلثغبذ

فيألقوهأتياالثيئييإرجمياضتعواماك!!فيأساغواقداشجاذأولئك

المقن!فأقز..المذيتة-خئز"فيتثقلمإذ،فناكجوعأتموثفهو،الحث

وأخيرتتدكتختزلمجلأتلات!تفاين"خذ:قائلأامموضيئاقيلثغبذ

تد،تختالرجاذقيأغبذفأخذ011"تموتأنقب!الحثمنالتيئإرجميا

ويخزقأزتةييابأفحاكينوأخذ،الخزاتةتخ!إلى،المقكتيطإلى:ذخل

الكوشئيضيلثغبذاوقاذ02بجبالالحثإلىإرجمياإلىوذلأها،بايتة

."الجبالتخطينإبطيكالبايتة!تختالزتة-والحزقالثيات"ضع:لإرجميا

وأقاآ.الحثينوأخزجوه،بالجبالإريياوزقعواأ03كذلكإرجميافضتغ

الحزس.داليفيإرجميا
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دأ:هو،واحدأشيئأيختىالملك:كاد.لالاسسلامالملكعلىإرماأشار

أابأ!دىكلسابقامأله!رف

التايثالمذخاليإتيهالئييئإريياوأخذجمدقتاالمقلثأرشل!

ت!أفا،،أثرعنأك"أسأ:لإرجمياالمقذوقاذ،اشتتيطفيالذي

وإن؟قتلأتفتلنيأفلا،أحترئك"إن:يصدقتاإرجميا!فقال05شيئأ"عني

قائلأ:جمزالإريياصدقتاالميلثفختفت016لي"تسضغفلاعقيكأشرث

إلىأسيضكولاأقئفذلاإئي،الحياةهذهتناؤقتالذيابزث"خق

يضدقتا:إرييافقاذ17.تفشك"تطفبونالذيناصاميىاأولئذآيدي

زؤساءإلىتفشكوأسقمتخزجتإن،الفؤاتإلة،الزثقاذ"هكذا

تييكوأهلىوأت،بالثارتخزآثالمذيتة"لاوهذه،تف!كتخيا،بابلقيلب

المذيةفهذه،بابلضيلثزؤساءصإلىتفشكئسيمأا3إنوليهن.نتت

جمنئفيثلاوأنتبالئار،فمحيرقوتهاالكئدايي!تأيديإلىتسقم

أسذيناالتهوبجمنأخاف!"إني:لإريياضدقثاالمقكفقال091"أيديهم

فقال00034يني"فتصخرواأيديهمإلىأسقمفققد،الكئدايت!تإلىقزبوا

شيئواذا25.تموتإسلأال!!لايمبهداأخذألا:لإرجمياصدقتا

وماذاإطقيلثفلتماذاأخيزنا:آنوقالواوأتوككقمئلثبآئيالزؤساء

ؤضعث"إتي:تهمفف!26،تقئقكفلاعئاتكئضه"هـلا،المتكلكقال

."فناكلأموتيوناتانتيتإلىئعيذليإستلأالمقلثضممعيءأماتم

اخط!يمابخميعفأختزهموضألوهإرجمياإلىالزؤساء-تجميغفاتى

صء.الحديخطينيسمغل!إلأئهوشأتهفتزكوه،المقكيهأتزالذي
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تآذلكوكان.أوزشليمأيخذتتوتمإلىالحزييى!ايىفيإر!اوأذاتم2

.أوزشليماأيخذت

586()يويى)تموزأورشيمعلىالاسنلاء50

الا!رائبلي،الملكيالحكملهاية:عالملهايةأيفأوهذا،إرميالاقوالتحقيهتهدا

الضيب.اللدإلىوالجلاء،والذبائحا!يكلاولهاية

أتى،العاضرالئتهربي،تهوذاضيلث،يضدقثاالئاييغةصالئة-افي93

وحاضروها،أوزشليتمإلىتجيمتهوتجميغ،بايلتيكتبوكدتضر،

في،بعلزااالشهرفي،يصدقئاغشزةصتةصالحابالشتةصفي4المذيتةوفيخط2

الثتهر.ينالئايع

قزبوا،الحزبيىجاليوتجميغ،تهوذاتيلث،جمدلمحتازآهمفتما4

تينالذيالبالبمن،المقلبئشتالبطريتيين،تيلأالمذيتةءينوخزجوا

فيالكفداييينتجيثنفخرى05الغزتةقىيتيفيصدقئاوذقت،الس!وزين

إلىوأصغدوهفأخذوهأريحا،تزئة-فيصدمثافأدزكوا،إئيرهم

وذتخ06الحكمعقيهفتلا،خماةبأرفيليبتةصفي،بايلتيلث،تبوكدتضر

أشمرافيتجميغبايلضي!وذتغ،غيتيهيىبقة!أماتمفيضدقتاتنيصبايلضيذ

إلىيهيتذقتئحاميىينييلميقتيروأوتقهضدقئاغيتيوققأ7،تهوذا

وقذموابالثار،السصجيماوئيوتالمتلثتيتالكفدايتونوأحزق8.بايل

الذينوالهايىبونالمذيتة-فيتقيئالذيالثمصبوسائز9،أوزشليمأسواز

إلى،الحزسزئبن،تبوزرأدانتجلاهمتقيئالذيالتثمدبوسائزإتيهقزبوا

فتزكهمشيء،تهميكنلمئمن،الم!اكينشعبأئا.ا.بايل
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فيوخقولأكرومأوأغطافم،تهوذاأرضيىفي،الحزسزئيسن،تبوزرادان

.التومذلك

)586(إرماممير6.

سراحه،ياطلاقأمرفصدر.لابلالحضوع،الواقعفيأئد،قداليكان

.صلامعنصر،شكولا،ليهرن

في،الحزسزئي!ن،تبوزرادان،بايلتيك،تبوكدتضروأوصى11

بل،ضيئأالثئرينيهتضغولاعقيهغيتيكوآجغلا"خذه2:قائلأإرييا

الحزس،زشس!،تبوزرادانفأرشل13لك".تقولكماتهآعشل

قيلثلمحطماء-وسايمزالزهبماجشزأضر:نرتجل،زئيايخضيان،وتبوضزبان

ننتجذئياإلىوشئمره،الحزسدايىينإريياوأخذ:اأرضلوا"ا،بابل

الشغب.تينفأقاتم،التيتإلىبئيتذقت،شافانبننأحيقاتم

أطتقهأنتحذ،الزلثتذلبيرإرجمياإلىكاتتالتيالكي!ة"ا54

بالقيربلهكئلأأخذهقدكانحين،الزامةين،الحزسزئيمن،تبوزرادان

بايل.إلىلمجلواالذينوتهوذاأوزشليتمتجلويتجميعتين

يهذاتكفهآقدإلقكالزلث"إن:تهوقالإرجمياالحزيزئينأخذ2

خطئئملأثكم،قالكماالزبوضتغتجقتهوقد3،المكانهذاعلىالشز

هاختذا"والآن.الأئرهذاعقيكمفتئم،يضويهتسضعواولم،الزثإلى

تأيتيأنغيتيكفيخشنفإن،تدكعلىالتيالفيودينالتوتمختلئكقد

نأغيتيكفيساغوإن،عقيكغيتئأجغلفإئيفقفتم،بايلإلىضعي

فخيئما،تذيكتينكقهاالملأرضنإن!أنطر.تأبفلا،بايلإلىشعيتأتيئ

،آنضزفقديكنولم05فآذقث"تذقتأنووأققكغيتيكفيخضن
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آبنخذأصياإلى"إثضيرفث:تهفقال

تينمغهوأقئم،يهوذائددتعلى

الحزليىزئي!وأغطاه.تذقب"

المفحفافيأحيقاتمبنيتجذأجا)41(

.الأرضا

496

داللضلكصلأهالذىشافانأحقاة
:.صو-بننا-

نأواققكخيئمافآذقطأو،ال!ئمغب

إلىإرييافأتى6.وأطققهوقدتةزأدأ

فيالباقيالثئصبتينضعهوأقاتم،ة

586()دتبم)أيلولجذئامقل7.

مالكه.ئحلوالمالدي!القليليروالكاناليهوديةعلىاجأواحدأجااجالليرداأقام

فتل.أراصث

،وليجاله!اهم،الحفوليفيالذينالجئويقزؤساء-خميعشميئوتآ

إليهوؤكلالأرفييلكعلىأحيقاتمبنتجذثياؤئىقدباي!ضيكأن

أتوأ8،لابلإلىئخللمتمن،الأرضوضساكينالأطفالواوالنساغاشحال

ويرجايهمتهمشافانبنأحيقاتمبنتجذثيافخقص9،المففاةفيتجذثيا

الأرضيىهدهفيأمكنوا.الكفدايتينيخدقة-ينتخافوا"لاقائلأ:

-المضماةفيسايهناهاغتذا..خيرتكمفيكو!،بايا!ضيكوآخلإموا

اغوايهةواالخصزفاستيفواأأئا.إتيناتأتونالذيناغفدايييناأماتمإلأقفت

.أخذئموها"التيفذيكغفيوآسكنوا،آيتت!3فيوضعوها،والزيت

،أدوموفيغثونتنيوتينموآصبفيالذينالتهوبتجميغوكذلك11

ييهوداتمتةتزكقدبايلضيكأقشمعوالمآ،الأرأضىكلفيوالذين

الأماك!-اصص12،شافانأحماتمصحداساعلهمووآ
جميع-ينرجعوبني-بن-.-ى

لإرباصدي!-،والأسضحالدي،خذثبا)41(
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وآصتغقوا،الجضفاةليتجذأجاإلى،يهوذاأرضيىإلىوأتوا،إتيهاد!عواالتي

جذا.خضيرأشيئأاغوايههواالحمرين

الحقولي)42(فيينالجموشثنأتفؤابوتجميغقاريغبنيوحانانلإن

تنيقيك،تغليسنأنغيمت"هل:تهأليقالوا4المضفاةءفيتجذئياأتوا

بنخذثيائضذقهمفقم.؟"يتقئقكتتئيابنإشماعيلىأرشلقد،غثون

.أحيقام

ين،أليشامابننتتئيابنإشماعي!جاغ،الشايعالثثهروفي141

بننتجذثياإلىمعهليجاليوغشزةلمانيلثغطماء-وتعفق،المليهيئالئل

بنإصماعيلقاتمثئم02المضفاةفيطعامأمعهوأكلوا،المضفاةفيأحيقاتم

ضافانلننأحيقاتمبنتجذئياوضزبوامغهالذينالزجال4والغثتزةتتئيا

وضزصت03الميطقةتلكعلىبايلتيلثؤلأهالذيوهو،وقتلوهبالثيفب

الجضفاة،فيتجذئيامعأي،مغهكانواالذينالتهوبتجميغإشماعيل

خزلص.يىجاذوكانوافناكؤحدواائذينوالكفداييهين

586()اكوبر(الأول)تثرينممرالىالذهابعلىئركمإرما8.

.أيامعضذالمحضطرهالا!،ابالىتلقائيأتأتيلااللهكلمةألىلالذكرحدير

هوشغيابنويازئياقاريحلنويوحانانالحئولققؤابتجميغاوتقذتم24

"يتضل:اكئبيئلإرجميا2!قالواالكبير،إبىالفغيرينالتصبوكل

هدهكلويخجابلأجيناإلهكالزتإلىوضا،خضزتكإلىقضزلمحنا

:دلاحرااطعاومرد(24)
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إلفنالزثوئئخيزنا3.غبناكتراناكما،كثيرمنقليلأتمينافإتنا،التقثة

انثبيئ:إرجمياتهم"فقاذ.تعمفه"الذيوبالأمرعتيهتسيزالذيبالطريتي

وكل،كلاجمكميخشبإلهكمالزلثإلىأضفيهاغنذا.شمدث"لقد

فقالوا05ا(ضيئأعنكمأكئمولابهأخبركمالزثيهيجي!كمالذيالكلايم

كليخعتبتفغللهاإن،عقياوأماتةخقشاهذالزث"لتكني:لإرجميا

تصضرفإثنا،شزا!إنخيرأإد06إتيناإلفكالزتبهيرضفكالذيآلكلايم

إذاخيزتناتكونيكي،إتيهئريلوكتحنالذيإلهناالزبيضوب

.إلهنا"الزبيضوتشمغنا

بنيوحانانفذعا08إريياإلىكيضة"الزبكاتت،غشزة-أثاموتعذ

إلىالضغيرينالئتضبوكلمغهالذينالجئوشفؤابوتجميغقاريغ

أرشلئمونيالذي،إشرائيلإلة،الزلثقال"هكذا:تهموقال9،الكبير

أثنيكمفأنا،الأرضهذهفيشكنتمإنا.:أماتهتضزغكملأضغإتيه

ضتعئهالذيالسمزعلىتلإمنقدفيني،أققعولاوأعيرشكمأنففنولا

ينهلخافوالا.منهخائفونأن!مالذيبابلتيلثينلخافوالا11.يكم

زحقةافأنيئكم02تدهينوأنمذكملأخلضكممغكملأني،الزثيقول

هلإهفىتسكنلا:قلئموإن13.أرضكمإلىويرجلكمفترخالكم

تذقببل،لا:قائلين1"،إلهكمالزبيضوتتسمعواولم،الأرض

إلىتجوغولابوقيضوتتسضغولاقتالأترىلاخيثيصزأرضيىإلى

قاذهكذا.تقئة!يهوذايا،الزثكلاتمالآنافآسضعوا!،هناكفنقيماخثز

وذقبئميضزإلىالذهالبعلىضضمتمإن:إسرائيلإلة،الفؤاتزث

أرضيىفيهناكيديىككمجمنهتخافونالذيفالشيفث16،فناكبتنرلوا
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."تموتونوفناكجمصز،فيفناكتتغفئكئمتخثتوتهالذيوالجوغ،يضر

كلايم،كلهالكلايميهذاالثئصبلكليخطايهينإرجمياقزغ!وتآ43

هوشغيابنغززياقاذ2،إتيهمإلههميهأرشقهالذياههه!إالرلث

"إثكلإرجميا:يأنفجصهمالمغتذينالزجاليوتجميغقاريغبنويوحانان

جمضزإلىتذقبوالا:قائلأيرليحفكلمإلهناؤالزث،بالكدبتكفمت

أيديإلىينسقتمعقينانييرئابنباروكخزضكدأنما3.فناكيتننرلوا

."بابلإلىوئخلىونقتلالكئداي!ين

يضر.إلىتذقبوالا،تهوذأتقئةصيا:الزثكمقالاقد249

حين،أنفحتكمأضتلتمقدفإتكم02،التومأنذرئكمقدأئيتقينأفآعقموا

:كل،لأجيناإلهاالزبإلى"ضل:قائلينإلهكمالزثإلىأرشلئمرني

تسقعوافقمالتوتمأخترئكئموقد021فتعمقهبهأخبزناا!ناإالزتتقوئهما

يقينأآعتموافالآن022إتيكميهأرشقنيثماءيتميولاإلهكمالزثيضوت

تذقبواأنأزدئمالذيالمكافيفي،والطاعونوالجوعيالتتيفبتموتونأتكم

."فناكيتننرلواإيه

الئعبوكلالجيولققزابوتجميغقاريغبنيوحانانتسقغوتم344

وتجميعت!اربنيوحانانوأخذ05يهوذاأرضيى-فيبالإقامةالزبيضوت

ذمعوأالتيالأتيمتجميعتينينزتجعواالذينتقتة-تهوذاكلالحئوشيىقماد

وسائزالمقلثوتنابوالأطفالوالثحاغالرجال6،تهوذايأرضيىيئقيمواإتيها

بنأحيقاتمبيىتجذثيامع،الحزسزئيمن،تبوزرادانتزكهمثمن،اففوس

لمإذجمضر،أرضيإلىوذقبرا07نييرثابنوباروكالئيئيوإريياشافان
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تخقئحيس)43(.إلىوآنتقوا،الزثيضوتتسقعوا

896

الأيخرإرماإخفاق:الحاتمة

صمحوا:ادا.لهايمهملواوضاللهسكلمةطلبوا.حقافاسدودالا!!أ:أشكان

أنوتة.لالآاعةالأمالةلابوعدأحابوا،تولةكلام

ي!الايهنينالتهوبتجميععلىإرجمياإلىكاتتال!الكيقةلمأ44

وأرص:نوفتوتخقئحيصنجمخدوذتسكنونالذينجمضر،أرفي

يتنقيرضق،يأنف!يكمالغظيتمال!تزهذاتضعو!يادا:قائلأ،قثروس)44(

احتئقىلاحتى،تهوذات!تمن،:اقئضيعا!تذوا،والمرأةاقئخل

فيأخرىلإيقةالتخوزفحيرقين،أيديكمبأعصاليفئسجطوني،تقئة

ي!وعارأتعتةوتصيرواوتنقيرضوافناكيتننرلو!أتيئموهاالتيجمصزأرضيى

وئروزتهوذاضلوفيششروزآبائ!آتمروزآأ9؟الأرضاأتيمتجميع

وفيتهوذاأرضيىفيضيغتالتييسائكئموئمروزاوشروزيسائهم

تخشوا،ولم،التومهذاإلىقلوئهمتنشجقافلم.؟أوزشليمشوايىع

آبائ!-ا.قأماتمأماتجغلئهااتخيوقرائضيلخنريغتيعلىتسيروأولم

عتي!-اأنقيسبهاخنذا:إشرائيلإله،القؤاتزثقالهكذافيذلك11

علىغزمواالذينيهوذاتمتةص!وآخذ3،يهوذأتجميعوقينمرأضيىإطتتز

مصز،أرضيىفيتجميحأوستفتون،فناكيختننرلوايصزأرضيإلىالذهالب

ؤيموتون،الكبيرإلىالضغيرجمنوتفتون،والحوعيالضيمبوتسفطون

اولأ4.وعارأوتمتةوذقشأعقيكمذعاغوتحيرو!،والحوعبالشيفب

أط!.ادأضاصر:إلى)43(

مصرصيد-نروس.ممعص-لو!.تحقثجىصأغر!لا:)44(محدول
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فناكيتننراساجمصزأرضيىإلىذقبواالذينتهوذايتمتةسضريذولاباثتكون

يتسكنواآجهاإالزجوبإلىئفوشه!اتطضغالتيتهيرذاأرضيىإلىيرجعواثثم

قليلة.تجقئة!إلآيرجغلاالأئه،فيها

التحوزئحيرقونيساخهمأنالعايىفينالزجاليتجميغإرميافأجالت15

اصتصبا)وكلغطمةتجماعةفيالواقفاتالئساء-وتجميغ،أخرىلإيهة

كئمتناالذيالكلاتمأ"إن6:قائلين،قثروس(فييصزأرضيىفيالشايهنن

تخزبخكلابمكلبخشبتعقلبل17،فيهلكتسقغلا،الزتيآسيمبه

كما،شكبأتهاوسايهبين،يق!4-الشماء)45(التخوزمحيرقين،أفواهناين

أوزشليم،وشوايىعتهوذامذنيفيورؤساؤناوملوكناوآباؤناتحنغيفنا

التخوليإخراقأهمفناضنذ،وليهن018ضزاتزولمبخيروكئاخبزأفثتبغنا

وقنينا،شيءكلىإلىضختاج!تضزنا،تهااسكباوشكتلجتكة-ال!تضاء

يتكةالتخوزئحيرنحين،"وتحن:الئساءوقائ!091"والجوعبالشيفب

لمتمتفهاأفراصأتهاتصتعيىجايناجمليمأيدويى،شكبأآ!اوتكحثالئتماء-

شكبأ؟".تهاوتسكث

أشذيقاالتتعبوسائز:الئساغاقئجال،التئعبكلإرييافكقم02

فذيىفيأحزقئمو،الذيالتخوز21"ألين:قائلأالكلام!،بهذاأجابوه

وشثوزؤصاؤكموئلوك!آوآباؤكداأنئها،اوزضيمشوايىعوفيتهوذا

الزتتستيمفذ22يقبيما؟وخطزاشتذكزهالذيهوالأرفياهذ،

فصازت،القبائحينضتحئموماأغمايكمشزبششبذاطثتعذالإحتماذ

لابا!.ا!ةإعثار،)ء4(
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.التومهذافيكمافيهاسايهنلا،وتعتةوذقشأخرابأأرضحكم

باروكتوقيع:ملحق.ا.

اجهاوخههالطيمةبكلمة!يذكر،الأحداثروايةيختتموصديقهإرياسزأميرالى

يرياقيم.عهدعلىإرميا

هذاكتتحين،نييرثابنباروكالتييإرييايهكئتمالذي!الكلالم54

يوثمثا،بننالزابغة-ييوياقيتمالشتةءفيإرجميا،قيمعنيهتابفيالكلاتم

قد03باروكيافيك،إشرائيلإلة،الزتقالهكذا2:قائلأ،تهوذاقيلث

،تفديينأعتيثقد.أتيعلىغقازاذنيالز!ثلأن،ليؤيل:فلت

تتيئهمانامفقهاختذا:الزثقاذهكذا:تهتقولهكذا".راخةأجذوتم

لتف!يمكتلتمىوأنت5.الأرضهذهلكلوذلك،غزسئهماوقايغ

يقو4،تشركلعلىصشزاجالطهاغتذافإني،تلتمئحهالا؟الغظائم

ئذقبالتيالأمايهنتجميعفيغنيمةتفشكلكفأقطأنتأئا.الرت

إتيها.

جينالبنىقراءة

فربئلل،اللهصؤهولي!فيهاثرماعيا.عزيرإرمياإلا،قريصإريا

والدي،الجداليقللاالديالكائنلأله،نعسهالوقتدي،ثعرولكه.بالأحرى

ئمرعالدي،الالهيالعملتسزيا.محتارةأداةلنصهليصنعالالحانصمي!يسحق

لحاسيتناقاسيأيبدوالديالإلههذالمزويا.ومحئاخئاليحعلهتجريدكلسالله

.الامالررالىلااجدهص"الليا!"حلالفيبنايحتازاديشطيعوالدي

"ائراك:اللهوائهم.هتتهفبردت،لمادايفهمولم.تأتملأله،شاأحطهوإرب

يتاءأ!دأحد،الصف!أنواجمقفوعانىدتهنفسهقز!الذيقفقاله.؟"خدعتني

عدملي،أيضأهـهاك.يلكهأدعليهكاراررياهوي!لكهالدياطريقا!

يبعثإنهحتى،لئألئألتعايماد،موفألورهإرصالاللهيرلضحيث،الادراك
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متعدأالانسانيكونالحينذلكوفي.الألميتحطىلكنه،الحاسيةسخالأفرحأ

لفمه.صويبهصيتكقما)تهلإد:الاطنةالكلمةلتقل

.لالمؤشساتالمنده!الاعحا!يعرفلىالأنه،العصريألالادئعجبإرميا

الاسانولأد،كافيغيرعملسوىيكنلمالخارحىالجانبأدالقولعلىجرو

قاسىولقد.نادرأأمرأئغذالحرأةوهذه،العهدوتابوتالهيكلصيشقيانيمكنه

باطية،هىباللهالحقيقيةالصلةانأكدولكنه.مضلهفحظم،دلكلبالآلامامر

.الشكلياتليالوقوعيخونالديىئطمئنماوهذا

روحى.توحيههوبهأتىالذيالأشكارفانوأحيرأ



شضيخكلعض

المجط
يدوربل،هاتطهرلاأورشليملكر.وصمياإرميافيعاشالذيالمحيطهو

لقط.ديرىعلى31!لام

الانان

حنوهـليالراقعة،3!القورأسهمقطواسماسمهإلأنحرمنعرهـعنلا

.لالاتقامالرورملزه،ا-الانمعاضديدإنه.!ل!!

الرسالة

.القربليوىلقوطالحاصقالال!صارلتددي،القدماءالألمياءارسالةهانجد

عقا!.لدودخطةأيةيتركولاالعالمتارتيديرلالهحرائمها،يحافاللهفإد

."اسرأئي!وكرمةيحقو!"!صمةلهسيحيد،أسهدهأب!ولكنه

الالهيالعدل10

الربكضب\.

لحرا!الإلاءالىمدحلأدصل:هي.الألبياءاعدتقليدبأالموصوعهداأصح

كله.ا-الحالاريرا!ىتمذلكترأ!صكلالان!اسالد!دا!ك:مر،ليوى

غضب.:ذوضمتمئماشث،وضنتمماسةإاقئت2

أغدائه.علىوحاقذخصويهينئنتقغالزث



ليفرتحوم307

شيء.عنيتغاضىولااغؤةاالأناة-:غظيئماطوفياقئث3

قذتيه.غبازوالغمائما!اضقةواافئوتغة-فيطريفهالزث

الأئهار.اتجميغوئنجنحطفئخقفهالتحزيزحز

.أسانزقزوذتاوالكرتلبالحمان)1(ذبخقد...

الئلالوذات!جمنهالجباذتزلرقط5

سايهنيها.وتجمي!ثأ!ذثياواأماتهالأرضقأوأرتقغت

غضبه؟آضطراتميقايرئموتنشخل!أماتميقفثقن

الضخور.ينهوتخطضتكالثارختفهآنضتقد

يهبالمغتضمينوعايمالضية!تويمفيوجصنإ-خصااقئلث7

الطلام.فيأغداءهوتتغفثمقاوميهئفني،اطوفان)2(اوافىوإن

-علوذاخلاص2

،يهودانجديدوتارة،ليوىحرابتارةوتستهد!،تتاو!أتوالصلسلةهاك

الأ!رائلى.التعصإعادةفىمتلأاصكإ.:قدرتهأس!اعدأ!علىتدلوهى

أ!لامباالمئيمالمئئر،قذقيالجباليعلىإنها21

ئذ!زكوأوفيأغياذذغئذتهوذايا

كفه.آنقزضقفقدبذالمروليإلىفيه)3(خيزلاشتعوذلافإئه

إشرائيلقخريثلتغقوبقخزأعاذاشث)فإن

.أغصاتهم(وأتتفواضتبوهمأ!ب!تأختااإلأق

:!روحها.لاضاد()لدبارلحالاتهامحههرره،درالاصعرلىمصعهآ(1)

اخصو!ا\الىتليح)2(

)407-681(.أشورملك،سحاريىهايكولىقد.اتتحد)3(
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ينوىخراب2.

407

ابابيينهجومأ.

مهما،إنهحتى،اشعاراتووفرةبمنفنينوىعليالاشيلاءعننحوميبر

يهردا.فيكبيرانبتائغذ،مجموعتهقضرت

ؤجهلبأماتمالمحزصبضيذقد

الطريقوآرفبيالجصنفآحزسي

كتهافؤتلثوآجضعيؤشطلثوشذي

المريزعقيهيموالترايللهحقزةأئطالهمتروسن4

تهتز.الرماحوشزؤنارالمركباتفولاذتخهينرهاتويمفي

الثماحات.فيوتنذيخعالشواليعفيالمركباتتهييئ

كالئروق.تخريوهيالمشاجمليثلضنفزها

تشيهمفيفيتفرونأئطاتهمالأبطالئنادي6

ئعذةالحايتةلموالآتة"هاسوليإلى:ئسيرعون

القضر.وآنهازالأثهارأبوالثآنقتختقد

وئساقتمثائهائخطفث

ضدوزفن.وتقزعنالحمامكضوتيتتفد!وإماؤها

تذقبالأشذكانح!تالأشبالوقزعىالأسوبغرينأين

ئفنرغهما؟أخذولاالأشداوجزؤالفئؤةلمفتثقى

يتبؤايهوتخنقضغايىهلأجلتفتيركىالأشدكان1

لهقد4.لحومأوغرائتهقريسةكهوقهؤيملأ

ذخانأضركبالخثفأحيرق،اقؤاتزبيقوذ،إقيكتذا!هاغ4



507

قرائشلثالأرضيىامنوأستأفيأشباتلثالثميفثوتأك!

زسيلث.ضوتتحدينئسقعولا

نينوىنذب

يفرتحوم

وخطفأكدبأبأسيرهاالممتيئة-الدماءيذيتةصؤيل1

القرائس!ئفايىفهالاوالتي

الذوأليبآهتزافيوضوثال!مياطضوتفؤذا

الواتتةوالمركباتتةءالعابوالحيلي

القئلىوكثزة!الزئحوبريقالئفوتهيثالفايىكبوفجوئم

.بجتمهماتعئرونوهم،يلجتفيهايةصولاا!طوتراكئم

لك!ر4
الحمخيرصاجتة-الحماليالفاتتة-ابزايتهفينى:صةء

ييخيرها.والغائزينرناهاالأتمتبيعالتي

الضؤاتزبتقول،إتيلث!هاغتذا

ؤجهلثعلىتويلثذيوذق!فأبى

قواتك.والمضايكغوزتلثالأتموأري

جمبزةوأجغفلثوأفضخلثبالأقذاروأقدفلث

:وتقولعنلثئعيرضقترافيتنلكل

ئغرين؟تلثأطفثأينوينتهاتزثيفضننيتوىذثزتقد

يتواكييرهات!أشجازلمحصويخطاتجميغ2

الآيهل.قيمفيتحفطآنقزتإلب

يساءدايخيلثفيشعتلثإناها3
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قزاليخلث.آلتقضتوالثازلأغدائلثقتحأئفتغأرضلثوأئواهمث

ءصص!ا4
قلاغلث.وخحتنييلجصاريياهاللثستقي

الئفب!ت.آصتقاوأمحيحكيالطينفيودوسيالؤخافيأدخلي

.كالحئذبويأ!طلئنالشيفوتستأضفلثالتارتلتهملبأفناك5

جينابنيقراءة

اش:!!حوهم!داني:حههوب!-،مسبحيأشعورألبرلالالتقاماضورهدا

لانسحاتالأناليلالسرورعريأأحتلاطأالقهموأعدخميئيخلطحيث،القديمالوطي

.العدو



ش!محتؤقا
المحيط

لنرلألى،يبدوماعلى،ذاسكمععليمايجب.نحومفيهعاشا!دياامخيطهو

الياد.فيتحرقوليوى،الأدنىاالرقع!اليوملحدتيطرباللفإن،قليلأ

الأن!ان

تماأكئرلعرهـعهولا.لحوممحموعةمىأطولتكودلاأدتكادمحموعته

الله.علىكلامهطريقةليإريايشابهوقد.لحومصنعرف

ريالته

اتتبسهالأول.هميةالأسحابعلىعمصزينديهلرىدلكومع،صعيركتيما

ححرهاك.أصحو!امرىعلىوشعهلكمه،المنرسثكلةوهو،إرياأقوالس

يأ،لالظروفمرتبطآحرعثرةححرأيضأهناكولكق،الررسعادةفيي!نعرة

والحصرذط!؟اللهيفعلفلماذا.يهردامملكةسلكتيرأح!وهي،لالا!الضار

لكه،اطهإتدخلينتظروأدصبورأيكودأنالبارعلىيحب:اللهحوا!هوالمالى

لا،حماعأأمدرديأأكانسواء،الرشكلةار.أمالتهلمحلىا!يقاميىيق!!على

الإيماد.سممعىإلا)؟(تخلى

عثرةحجربابلاتصار10

اللةوجوابابيثكوى

تسمعولاأستغيثزثياإلاتم12

ئختص؟ولاالضفبينآجكإأصزخ
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الحطئةإلىأنطزوتخغفنيالإئتمئرينيياذا3

؟النزاعوئقائمايخصائموتحذثأمامياخثفثواوالذماز

أتدأالحقتبززولاالثتريعةتجمذتيذلك4

ئغؤخا.الحقفتبززالبازئحاضزالثمميزلأن

وتخترواتغخبوا،وأبضرواالأقيمتينأنظروا5

الحتر.جاغكمإذاتضدقونلاأئايكمفيتعضلعايلأفإن

المنذيخغةصالمزةلأتة!ا،يتينالكلداأثيرتذاغفها6

تها.تيشتضسايهنلتمتيكالأزضيىحالتتطوفثالتي

وتثاضخها.خقهاببززوجمنهاهائلةتزهوبة!إثها7

المتماءفيالذئالبينوأسزغالتمرينأخصوخيئها

تحيدينوتزخفونتيبونوفزصانها

يلافيراس.المئقفىكالغقابلييطيرون

الثزفضثجهةدإلىوؤجرفهمللغئفكتهمتون-

كالزثل.الأشرىفتجمعون

تهأضحركةالزغماغوتكونالملوكتهزأ"ينإئه01

.ويأخذهئرابأوتركئمجضنكلعلىوتضخذ

إلقه.فزيهينتجغلأثيثموتعئركالويحتمزأحيتئذ1

؟تموتفلاوفذوسيإلهي،القذمئنذالزلثأنتأتست12

تجغلته)1(للخقإئكزثيا

نحلرو.الآراء:إسرانلأودالل1()
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أشسته.ضخزةويلثأدلمجب

الإتم.إلىالثطزئطقوتستالشزترىأنينأطقزاغيناذ3

الغابرينإلىتنطرفيتم

ينه؟أتزهوترالشريريبتيعجمنذماتصصتويتم

14""
لها.قائذلاكزخافاتالتخركشقلبالتشزوتعايل

بثيضهتجميمأترقغهم(إثه)5

شزيههفيويج!غهمبشتكيهوتخرهم

وتبتهجيفزخفيذلك

يثزيههالتخوزوئحيردثيشتكتهتذتغويذلك

طعائه.وذيغتصيبهشمنيهمالأته

ترخم.ولاالأتماتقئلتزالولاشيقهتستلذلكأقيشتبأ

أنتضبقرضديوعلىأقفضحزسيعلى

ضعاتتتي.عنئجيطوماذاليتقولماذالأرىوأرامث

الأئواحعلىوآنفشهاالزؤياأكئب:وقالالزثفآجاتني3

قراغيها.فيئسزغحثى

تكدب.ولاأتجيهاإلىتضبويفميقاتزؤياأيضأفإئها3

تتأخر.ولاإثيانأستأتيفإثهافآنتطزهاأبطأتإن

يخيا)3(فيأماتيهالبازأئا.أميتةغيرالمئ!تقيمةغير"الثفمن

ألاحتاح.فيالاللىالحدقي)2(

.1/17(روم)ىاحعدنهأساتهبمصل،أمادميالازسيكرر)3(
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بابلعلىاللعنات20

071

الآخرين!أمواليكذسلمنالويل10

؟(ضتى)فإلىتهلي!منئمايلالكترؤيل

بالزهودتفيمهعلىوللفتفل

تفبأ.تهمفتكونئطايبوتكقنوتستيقطدائنوكتغتةتقوئمألا7

تمئةءالحئ!عوبتجميعفستسلبككثيرةاممأشقبتأئكوبما8

بالأزضوالغنفبالتثتربماء-يشتب

فيها.الثايهنينوتجميعوبالمذيتة-

الظلم!أسلابيأخذلمنالويل20

لتشهامأص!المكاللكاصدا!9

حرليمبييبوي

-الثثز.قبضةينوتسقغالغفؤغئةلتجغل

كثيرةشعوبأصايىعأتييكلجزيتاتمزإئك01

تفمي!ذ.إلىوخطخت

الختتب.ينتجيحهوالعايىضمةرالحائطينتصزخفالحخر11

!الدمفيسلطهميممونلمنالويل30

.يالآثامتلذةوئؤشنباللأماءقدينةيثنييخنؤثل

الفؤات:زبجمندينذلكألينا3

يلباطل؟الأتموتخقذيلثارالشعولثتتغث

التخر.الجياةتغثزكماالزثضعيرقةءضجدينستمتيئالأرضنلأن14
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قريبه!ي!نقيلمنالويل،.

ئسيهزهحئىلسيهزكجأمافيقريتهتشقيلجنؤيل5

غوزته.إلىيتنطز

المجدتذلقوانأشبعتقد

فلقيذعنوآكحت!فثأيضأأنتفآشزدب

عتيكتنقيثالزبتم!كأسنفإن

مجدذعلىالعازوتنقيب

ئفنرغذيالتهائيموالقتلثئغالكيفبنانالغنفتلأن17

بالأزضوالغنفبالتثتربماء-يحتتب

فيها.الشايهنينوتجميعوبالمذيتة-

جقوقييؤ

الأوثانلتادالويل50

الكذبفغفئم،والمشبوكصايغهتنجتهحئىالمثحوثينقغامادا8

ئكمأ؟أضنامأفتصتغصايغهعقيهتئيهلخئى

تتئة:الضايتويلخخرآستيقط:للخشبتقوللجناؤيل9

ئغفم؟أنطاقيهأفي

التثة.باطيهفيروخولاوالمضةيالذقبضطيئهوإتما

فدجممهقيكلفيفهوالزثأقا02

الأرصت.تجميغياؤجههأماتمفآسكتي

الثهتدخلمنالتث30

الزثاء.لحننعلىالثيئيختقوقاصلاة3
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أخيهالشنينؤتطفيغضقكفجفطيشمغتكضمعثزبيا

وآذكز.آرخئمالقضبوفيبهئغزثالشنينؤشطوفي

الأتم.تدوسوبغضبالأزضقتطأربشخطإثكا

تسيجذ)4(لحلاصيى،شعبكيخلاصيىخزجتالقد

الشفف.إلىالأساسيىمنممغميأيرالشمشترأينفق!تممت

.يلاه)5(

يئثتئتونيكالزوبعةءالهاجمينقؤابهرؤومنييهايهطغنت1

الخفتة.فيالمثمكينيلتهمونكاتهمالتمايتين

الفحوتينشقتاقيوزتجقتأخشائيفخققتشمصث

شكانيفيوآضطربثجمظاميالثخزوذخل

ئهاجمنا.شعبعلىضيتيتوئمتقوتمأنأنتطزلأني

خلاصي.لإل!وأبتهحيالزتفأتقثلأناأتا

)4(

)5(

الاسرائلى.الص

الطقى.للاشع!ال،وتصعلامة:بلاه



شمى!الط

المحيط
فىقيإرميابأنذلك.بدايةإرياشاهدالذيالخرا!نهايةحزيالرأى

مصرإلىالذهابعلىأرغمثم،بابلإلىخلوأالفودأهلأنحينفى؟أورشليبم

توى.حيث

صهموإحدأكان395.السنة!ىالاولىالمجلري!قافلةفىكانحزيالانيرخح

057.حوالىبابلفيوماتعيشتهمفعاش

وإثا،المددفيإئا،يقيصوداليهودكان.المنفىمحيطهويخهعاثىالذيفالمحيط

لحريةيتمئعأكترهموكاد.137()مزالاقيةحإلصعلىستصاولا،الصواحيفي

أماممسؤولرئ!يادارة،متجانسةمححوعاتيكلواأنلهميجوزبللا،حقمية

لىعملوالاحقوقتوفي،الزراعةهواليهانصرفواعملأول.البابيةالسلطات

اختلفواثم،وصولهمعدالؤسفيشساوينكالوا.المصارففيوحتىالمناعة

الأجتماعيةالطبقات!عادتالاخر،بحفهموفشلبعضهمغنىفيثيئأشئأ

الممفى.فيوتكؤنت

متيفنين،بابل!يموئتأأقاموا395فيخلواالذينفاليهود.مثحبأالمحيطكان

إلئيحودواأنيبثرافلن،ينتطرواألىمنهمفالمطلرب.يدومل!نبوكدنصرانتصاربأن

فلسطين.

،(الطريقفيماترا)فلقدوالصغارالثوخمنهاخلا،عددأأوفرحديدةقافلةلكن

المشاهدرؤيةعيرنهمو!ي،المراتضفافالى586)بتمبحأيلولفىوصلت

أورشيملان،إلاملفقدتدأنوهو،توفعأكانماوأكدوا.عاينرهااييايخفة

العلني.هبهلحنىوفدمالوجردعىزالت
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الوية.بحدتهحرقالتاموالساءالرحالأولئكوصطففي

714

لانانا

أورشليم.ليكاهنألفسههروكان،كهوتيةأسرةإلىينتمىكاد

العصمي.ا!وتراشديدبالاحرىكادبلكإرميا،الحاسيةشديدي!شلم

أ!وقا،اضاحيةاهذهمنالاتزادفيحللعلىيدلحياتهفيعليهابتولىاررياوالقلل

تحث.إنهالعلماء

الرمزية.الاعمالسلالعديد،إرمياغرارعلى،أيصأهوقامفلقد،دلكومع

للإيقاعوئخفحهاأقرالههـتمأحيالأولراه.ايحبيربقؤةعدهتمتارالايمائيةفالاعمال

حياتهتفصللا،هوشععراروعلى.أطرباآلاتلماحدىويرافقها،ورحليهليديه

هددلألىعلصأ،امرأته:داةرقايةأدناهس!طالع.النويلاطهعرالحيمةالثحمية

للمحلرير.آيةوهو،مألو!يخرموقمأالنبيعندولدتالوفاة

ي!كريمأكانأنهمع،القليلإلأالعزيةمنخرم،أيصأإرميامحقمهغراروعلى

الهمة.قورتجار!عصس،يدوماعلىيعايىلم،لسلفهحلافأ،واممنه.عمله

اغوةلالئهعلىالقهألعم.يقئي""القه:تعيا!حزتياكلمةلإد،برلامحأاسمهكاد

."الماسثلصلبةحبهتك"اجحا!:والصبر

رسايه

كلىيفوقكائ!اللهان:العالىبفكرةئؤحد،اللهناحيةسرسالتهالىلطرنااد

دأيتطعلم،دعاهيوتم،لحزقيالاللهتراءىلمآ.يتصؤرهأديستطيعالايسادكالىما

هدا.عهيقرلاعضاليعبيرتاقضةعاصرفيهايتجاس،محئرةلطريقةإلأيتصؤره

الحهاتلحوواحدآن!يألارلعةدواليبهاتتحزكوالتياللهتمقلالتىالمركبةتلكشألى

علىتاعدلااصورةاهذهولكى،تيرأنتتطعلاالمركبةادشكلا:الارلع

اليالدواليصضأدأيضأوهدا.واحدانفىمكادكلفىموحرداللهأنفىالتفكير

الوهـفىشءكلويعر!يرىاللهانيعنيدلكفإد،دائرتهاكلعلىعيونفيها

الاربعة!الحالمأطرا!وفينفه

وصرليتكلهالديالفاصللطرلالمت،أسةالرصاإليهمئوخهالذي!الىلطرناوالى

الفاصل؟هذايقومعلاتم.التايةالمجنؤيرقافلة

كا!لألىيتصواالىلالا!!ىالمقيبتاليهودعلىيستحيلكان586،احةاحتى
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ئهدم،انيمكرلاأنهاي،للهيكلصمميممهوممنيطلقرنكانوا.التهىقدشسء

ائقدير.يكنولملواعدهمحالفأاللهكادوإلا

.يمقا!هيالمقبةاعارئةابألىأنبأةعيفأا!حزقيافعلرذكاد،العقليةهدهأمام

تسطعلاأوتادبعبادةمليءلاله،منهقرفاللهلك!(ئهذملاالهيكا!بأنأئقال

حصارالىيومئحرقيالونرى.الهيكللهحرمتعدفهر.تتحئلهاأناللهقداصة

يد.افىلىوالحلاءالمحاضري!وهر!أورشليم

بهضعرانقلابتم586،فيجرتالتيالهائلةالاحداتاغاد!رناروىوحين

نعردور،مجالأيكلعملتيق"كم:أنفمهمفىالمجلزودقال.حمميأضعورأالنبي

الحطرمنأكبرالحاضرالحطرالىرحاؤلا".ماتاغد.المقذصةالارضإلىأبدا

بقاءوهل:اليهودييتاءلأنيحص،دتهجديدذمصولادةوراءفما.السابق

مصمود؟أمراصرائيل

يختلص.أءالرصااسدانلاويثفح،حزقيالوعظفياطخدت!-أثرأنرىولدلك

عرلا،موقفهعنسزولواحدكلى؟المرديةالمؤوأجةعلىثذد586،.-

.سقوهالذينلاط

يسىلااللهدأنذلك.رحاغالعقابوراءدأننفسهالوقتديئمثيرولبهه

عندئد؟عدلهيقصيهومااطاضيفيفطعتاليالواعدليرالترفيقوكيص.عهده

أحلكمس"لست:التاثةالحلاصمحانتةفيبولىالقدي!عفمهمامصدرنرى

.."..دئستمرهالذيالقاوساسميأحلمنبا!،إصرائيا!ليتيا،هكداأعمل

تدرةعلىالقائمالرجاءيعطوأخذالعقولتطؤراليتابع،الهيهلخرابوبحد

فيهااللهأعل!والياليالسة""العظامديهااليشاهدالتيالمهررةالرؤياإلها.الله

ويمي".يحد"الديالإلهالحققةفيإئه.فلطيرالىالهودعودةبوضوح

فىأنفهميجدواألآيحص،فلسطينالىميودودالذي!اليهودأولئكلكن

للحكمالمزةهذهتخضع،سياسيةدولةيؤئمواأداليهمئطلصلي.الابقةالاوضاع

ا!ضر،اللهقداسةفيأعصائهاتجاركةتمتازديةحماعةيت!كلواادبل،الفارص

أورشلم31هوهدا،ها""الله:اطتحذدضعبهوسطفيحاصبوحهاليرمبعد

الحديد.الرمزي

إداريشظيم،الخارجيالصميدعلى؟الثحمةالقداسةتلكتتحفقوكيف

تلب!يبتحؤل،الاطيالصعيدوعلى.الصدارةمكالىللكهنوتفيهيكودو!سى

الله.روحمن!يفيىدفضل،الإسرائيليالثأعفاءمىعصوكل
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التدبيرلتحقيقالزتوىمقاومة،أسلافهسالحديدغرارعلى،البيترفع

الدي،"رؤيوي"الممىالادبيالتئارفيهيتأضلحاصإئاءفيسكهلبهه.الإل!

الحديد.الحهدفيالرسوليوحاسيستخدمه

مسزوليته.فكرةاكتشفا،رسايهإلىبالنسبةنفسهالبيإلىأخيرأنظرناواد

الئ!كئغهالذي"الحارس"إده:"النفوسعن"المؤويةمفهوميظهرالاولىفللحزة

إصرائيل.علىبالهر

عوةلدا10

المر.ورؤياالمركةرؤيا:مزدوحةرؤيالياليعلىغرضت

المربهةرؤيا.أ

طميهئفيرأد،البالليةالصررمناقتبسهاعاصربابستخدام،النييحاول

لها.عليهألحمالتياللهتعاليبصرفة

وأنا،الشفرينالخاييىفي،الزالغالثئهرفي،الشتة-الئلاثينافيأ

في02إلهتةرؤىفزأيث،الئتمواتإنقتذتي،كبارتهرعلىاتجئوينتين

يوياكين)1(،تجلاء-المقلثينالشتة"الخايشة!وهيالتفر،ينالخاييى

أرفيفي،الكاهنقيبوفيبنخزقيالإلىالزبكيقةلمكاتت

الزت.تذفناكعقيهوكاتت،كبارتهرعلى،الكفدايين

وناليغظيموغمابم،الثتمالينئقيقةعاضفببريحفإذافتطرث4

اللضعانيشيةماؤشطهاوين،خويهينضياءويلغمايم،متواصحقة

وهذا،خيواناتأرتغة-شبهؤشطهاوين5الثار.ؤشطينالمرينرممث

أرتغةواجدولكل،وجوهأرتغةلمواجدولكل06تثترقيئةرتها:ضنطرها

الجخل،ليجلكقذيمأرلمجيهاوأفدام،لهستقيمةأرخلوأرخئها7،أجيخة

395.في)1(
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علىتشرأيديأجيخيهاتخطوين8.الققيلالئحاييئلتبزثوهي

ئثصقة!أجيخئها.لأرتغيهاوأجيخئهاؤجوفهاوكذلك،أرتغة-تجوايبها

تصيزجمنهاواجدفكل،تسيرحينتغطفثلاوالحيواناث.يالآخرلياجذ

التميرعنأشدوؤجةتشرؤجةفهوؤجوههاقيئةرأفاأ..ؤجههأماتم

لأرتغتها.غقابوؤجةلأرتغيها،الثئماليفيئوليوؤجةلأرتغتها،

شئضلافيتجناحالبواجدلكل،قونينضنقضتةوأحيخئهااؤجوفها1

واجدكلتسيز!وكاتت02أخساقهاتسئرالبوتجناحافي،بالآخرأخذهما

تعطفثولا،تسيركاتتالتيزئؤلمجةالروخخيطوإلى،ؤجههأماتمينها

كمنطر،ضثقذةنابىكخمراتفقنطزهاالحتواناتقيئةلمأئماأ.تسيرحين

.تزقتخزبخالثايىوين،ضياءويلثايى،الحتواناتتينتسيزوهيقشاجمل

.كالتزقوضنطزهاوترجغتخريوالحتواناث،

يجايبالأرفيعلىواجديدولابفإذا،الحتواناتافتطرث5

كتقعالبوضنغهاالذوالي!6!ضنطز.الأرتغةالؤجو؟ذواتالحتوانات

الذولالبكانكآنماوضنلهاوتنطزها،واجدشكلولأرتجغها،الربزتجد

ولاتالأرتغةحواييهاعلىتسيزشييرهاافينذ7.الدولابؤضطفي

غيونأقلأىوذوائزها،وهائقةفحايتة!ذوائزهاأئا18.تسيرحينتعطفث

تجقدلتمبةالحتواناتزؤويعلىوكان22لأرتغيها)2(0خويهاين

اتجلدوتخت23،قوقينزؤويمهاعلىئنتيط،الهائلالبفويىكتضعالب

رأىلقد.(العرشتالرت"كرولبر!)راحعالباللبةالصررسمأحردةالجةالكاناتهذه)2(

4/7.رؤليالكائاتهدهرؤبةالىسعود.لاللفيالفصورمدحلليتمائيهاحزقيال
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تسئرافي%لنافيواجدلكلالآخر)3(.تحؤالواجذضستقيضة!أجيخئها

.أخرىجقةينتسترايهاآثالبواجل!ولكل،جقةينأخساتها

القدير.كضوت،غزيزةييا؟كضوتأجيخيهاضوتوشمعط

كاتتؤقويخهاوجمنذئغسكر،كضوبختتةضوتكانشيرهافجنذ

منضوتكان،ئريختةدأجيختهاوهيوقويخهاوجمنذ025أجيختهاتزخي

رؤويها.علىالذياتجقل!قوقي

قيئةفياللأزؤردخخركضنطرزؤويمهاعلىالذياتجتدوقوق

.قوقينعقيهتثركضنطرقيئةالغزنثنقيئة-وعلى،غريق

ئما،بهضحيطأينهيالفرلبنايىكقنطرالقريز،كققعالتوزأيط27

نايىكقنطرزأجطتخطإلىؤضطهئشيةوثما.قوقإلىؤشطهئشية

قوسيىضنطرتلخوإسهالضياء-ينهذامنطزوكان28.يهئحيطوالضيالم

وشقطثفتطرث.الزث)4(ضجذئشبةضنطرهذا.ضطرتويمفيالغمايم

شقكلم.ضوتوشمعثؤخهيعلى

الفررؤيا.2

الاوا!الق!مفي،الاسرىسئىفهر،حزقيالرسالةمدىعلىالرؤياهذهتدل

أضه.ورساالنيدعوةتكودوعندئد.محتمأدتهعقاببأن،النويةحدمتهس

مغك".فأتكفتمقذضيكعلىفثم،الإسانآبن"يا:ليافقاذ2

المئكفتموشمحتطقذقيئعلىوأقاقميمعيتكثتمتآ،الزوح!يئفذخل2

.الر!عركأتحما!)3(

لامع.لرفيشحيمثلالهئحصورهأوالله"مجد")4(
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إشرائيل،تنيإلىفرضفكإتيالإئسان)5(،آبن"يا:ليفقاذ.محي

هذاإلىوآباؤهمهمغقرنيفقد،عقيئتمزدواقدضتضزدبنألاسإلى

فتقول،الفساة-الفلوبالؤجوهالفحلالبالتينإلىفأريفك04تفحيهالتويم

فإتهم-،تسضعوالمأمأشمعوا!شواغ:الزثالشئذقاذهكذا:تهم

تبتا)6(.تيتهمأنستعقمون-تمزدتيث

كتيمتتمردأتكنلا،يهأكفمكمافآسضغ،الإنسانآبنياوأنت

إتيئممذتقدبتدفإذافتطرت09أنايرفك"ماوكلققكإفتغ.التضزد

والطفر،الؤج!ينفيهتكتولبوهو،أماميفتثزه01،فيهابيفروإذا

وؤثل.ونواحقراتفيهكيتتوقد

الئمفزهذاكل،واحدأنتماكل،الإئسانآبن"يا:فيافقال3

المحفر،ذلكفأطغمنيقميفقتحث2إشرائيل".تيتفكئثموآذقث

الئمفرهذاينأخثاغكوآئلأتجوقكأطجئم،ايلإئسانآبن"يا:ليوقاذ3

تجيثفأفا07خلاوة)7(اخلكاقميفيفصازفأكلئه."ئكفاليأناالذي

تيتيخن،ليتسقعواأنيأتونلأثهم،تكتسضعواأنفتأتونإشرائي!

تجغلتقدهاغتذا8.القلوب"وفاةالجبا؟ضلالثبأصيرهمإئمرائيل

تجغلث!لقد.كجباههمضلتةوتجبقتككؤجوههمضلبأؤجقك

مجيئسىالحالهدهلياعابكودأبفأدالالاصحصلها،أ!لحريخاحاضةعارة)5(

لفسه.علىطمهاام!!أدهاوس.حاص!

الور.الىالرصوللمرصةإلادكلعلىاللهيحم)6(

أيمآ.اطي11أصلامالهفأممها،اكيحاسبةخرألتهكلمة)7(
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ير%تر!طولاجمنهمتخفثفلا،الضؤانينوأصتتالماييثلتجبقتذ

.تمزد"تيثفإثهما،ؤجوههم

"تبازذ:تجقتة.غظيمةضوتخففيفشمعث،الزوحزقغنيئثتم

الحتواناقيأجيخة-ضوتالفوثهذاكان013تكايه"فيالزبتجذ

غظيمة.تجقتةوضوت،مغهاالذواليبوضوت،الآخرالمفايقة-الواجذ

غيطوفيالمرازة-فيوأنالمحتضيث،بيوذقتالزوخزقغنيثئم

أبيب،تلفياتجفوينإلىافؤضلث05عقئشديذة!الزبوتذ،روحي

شبغةفناذفأقمث،شكناهمكاتتخيث،كبارتهرعلىالايهنينإلى

تيتهم.تذهوشوأناأتايم

العقوباتفينبويةأقوال2.

وحرا!)795(بابلالىالاولالحلاءلينماحرقيالقالهانبوئةأقوالهي

المؤولة.دكرةتردها.)586(أورضيم

أورلثيمحصارعلىتدذعلامةاببيلثللا.

التتهلإلىفآخزفي"ئئم:ليوقالالزثتذفناكعقيئبركاتت

واقفأالزبتمجدفإذا،الشفلإلىوخزجثففمث023((أكلفكوفناك

ؤخهي.علىفتمقطثكبار،تهرعلىزأيئهالذيكاتجد،فناك

وأغين"إمفي:ليوقالوكثمنيقذتيئعلىوأقاتنيالزوحفئفذخل

فيودعقيكتخغلإتهاها،الإبسانآبنياوأنت!2.تيتكدايخلفيعقيلث

فتكوقيختيهكيساتكوألصق26.تيتهمفيماخزفيفلايها،وتو!دث

أفتخأكئفكوحين27.تمردتيثلأئهمئؤئخأتهمتكونولا،أبكم
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فئيسضغ،تصضغأنأراذش:الزتاستتذاقاذهكذا:تهمافنقولتتك

.تمزد"تيطفإتهم،تسضغفلاتسمغألأأراذوتن

عقيهاوآرشثمأماتكوآجغفهاتبتةلذفخذ،الإئسانآبنياا"وأنت4

عقيهاوآركثمتخصيمابعقيهاوآبننجصارأعقيهاوأقئم2،أوزشليمقديتةص

وأنت3.خويهامنيهباشةعقيهاوآسمبطئغسكرابعقيهاوأقئميتزشة

المذينة،وتينتيتكخديدجمنسورأوآجغثه،خديدجمنصاجأقذفخذ

يتيتآتةتلك.فئحاصزهاالجصايىتختفتصيز،عقيهاؤجقذوثبط

إضرائيل.

عقيه،إشرائيلتيتإثتموآجغل،الأيراتجنيكعلىفاضجغوأنت

وقد5.إثضهمتخيئعتيهتضجغفيهاالتيالأتايمغذبخشبفعلى

فتحيئ،تومأوتفمعينيئةتلات:أتامغذذإثمههـاسييغذذلكلخط

الأتمن،تجنبكعلىثايتةآضجغآنمضائهاوتعذ06إشرائيلتيتإئتمفيها

يتة.توبمكلتكتجغلثفقد،تومأأرتعينتهوذاتيتإثتمفتحيئ

عقيها.وتتثأضكشوقة!وفيراعلثأوزشليتمجصايىعلىتجقذفتثط

حثى،تجئبإلىخبينتنقيبفلا،قيودآغقيكخاتطقدوهاغتذا

.جصايىكأتائمشقضيئ

المحاضرينمميرعلىتدذعلامةابىلجة2.

أورشيم.سكانالمزةهدهفييستهدفحقيقيإيمائيعم!

خلأق،كموسىماضيأشيفأتكفخذ،الإئسانآبنيا1"وأنت5

المنمعربهتنرنميزانالكوخد،لحمينوعلىزأسمكعلىوأميررها
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آنقف!اءخشبعلى،المذيتةؤشطفىجمنهئلثأيالثايىوأحيرن2،وئقشمه

ثلثأوذزخوتها،فيمابالضيمبعقيهوآضير!ثئلثأليخذالجصار،أئايم

دىوضره!ل!لاعدداذلكمنوخذ03وراءهمالت!يف!أس!لوآنا،يلرلح

كظي!.يالئاروأحيرفه،الئارؤشطفيوألمهأيضأينه)8(وخذ4.ذييك

.إشرائيل"تيبكلعلىنارتخزبخ

الأمماؤشطفيتجغلئهاقدأوزشليئمهذه:الزثالشئذقالهكذا5

وقرائضتي،الأتمينأكتزبثتزهاأخكاميفغضت6،الئفدانخويهاوصت

علىتسيرواولمأخكاميتتدوالأتهما،خويهابنافيالئفدالبينأكتز

أكثزتجقتةأحذثئمأتكميما:الزتالش!ذقالهكذايذلك07قرائضي

يخشبتعملواولمقرائضيعلىتسيرواولمخويكمينالتيالأتيمين

هكذايذلك8،خويكمجمنالتيالأتيمأحكايمبخشبغمفئمولاآخكامي

غيوفيأماتمؤشطلثيخيأحكامأوسأجريعقيلثهاغتذا:اشثاالتثذقاذ

بخميعضقدسيتج!ستأتلثيما،الزتال!ئئذتقول،أنا!!خى.الأتم

ولاغينتيتحطفثولا،الموسىأئزأيضأفآنا،قبائجلثوتجميعأفذاليفي

ؤشطلث،فييالجوعوتفتونيالطاعودطتموتونجمنلثافئلث2.أشمق

وأستا،ريحيكلأدريهموئلث،خويلثينبالشيفبيسفطونوئلث

أناأتيفتعقمون،وأنتممجمنهموأريغغضبىافتتئم3،ؤراخهماصشفتا

فيهم.غضبيأشئمحينغيزتيفيتكفمثالزلث

.المجزرةمنالاحور)8(



حزقيالليفر21ث

يخهاالهكلاللههجررؤيا3

لحويتحهأممه.أدتهيهجره،أ!ي!!اعلىتسيطرالتيالاوتادعبادةبب

ألاسرائلي.ال!ثعصتكوي!ئعادحيث،باللنحو،الثرق

الثتفر،ينالحاييىفي،اسايرساالمثهرفي،ضة)!(الئتتة-الشابافي8

تذفناكعقيئؤقغت،أماميجايسونتهوذاوضيوخ،تيتيفيجالمنوأنا

.الزثالمحيل!

ومى،نارالأسقلإلىؤشل!قنطرمن.نارضنطربمتبيمافإذافتطرث2

تل!شكلفأرشل3.القرمزكئطوعتغالتضطريثلقونإلىؤشطه

إلىبيوأتى،والئتماءالأرفيتينالزوخوزقغني،بناضتة-زأعيليأخذني

،السمالتحؤالمئجيماالذاجييالباببقدخلإلى،إلهئةزؤىفيأوزشليغ

إشرائيلإلإتمجدفإذا1،4(الغيزة)0علىالغيزةءالحايلضتيمضنضثخيثط

إرقغ،الإئسانآبن"يا:ليفقال05الشفلديزأيئهالذيكالمنطرفناك

فإذاصالثمالطريتيتحؤغيتيئفزقعت،الشمالطريتيتحؤغيتيك

،ولظرثأفذخلث..المذخلفيهذاالغيزة-ضتئمالمذتحبالبشمالي

تيطقذاراتوتجميغالقدزة-والتهائيمالزخافاتىتشكاكلبإذا

شئعو!أماضهاؤقرووقد11،ئحيطهعلىالحائص!علىتزسومةإشرائيل

واقفأ،شافانبنيازثياؤشطهموفي،إضرائيلتيتشيوفيمنزخلأ

التخور".غماتة"غطزةدجمنضيذتوقد،يتلإهجمبخزئهواجل!وكل

فيإشرائيلىتيتشيوختصتغهما،الإئصانيآبنيا،"أزأيت:ليفقال12

)9(2!ء.

02/5(.)حرالأوثارعادةنخملىلاانتياللهعجرة)01(
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ترانا،لاالزث:تقولونفإثهم؟تنحوتهضخذبفيواجدك!!،الطلام

.تصتعوتها"أعطغقبايغتز"غذ:لياوقال03"الأرضقخزقدالزث

الثتمال،جقةصهوالذيالزثتيتبالبتدخلإلىبيأتىثثم1

با"أزأيت:ليفقاذ!1.تموز)11(علىتئك!تجايساببيساءفناذفإذا

تيتدايىإلىبيأتىائتم06هده"ينأعطتمقبائغتزغذ؟الإئسادآبن

تحؤ،والمذتحالزواقيتين،الزصثقيكلقدخلجمنذفإذا،الذايخيئةالزب

،ال!ئزقتحؤووجوههمالزبقيكلإلىظهوزهمزخلأخمشة-وجمشرين

آبقيا"أزأيت:ليفقال17.الشزقتحؤللثتضيتسخدونوفم

فإتهم؟فناضتعو،ماالقبائحينتصتعواأنتهوذااجتيتأقليل؟الإثساد

إلىالغصنئقزبونهموها،ئسجطوتنيوعادواغنفأالأرضنتلأوا

وءإذا.أئثمهتولاكينيتحطفثلا.بالغضبأعاجمئهمأيضأافةنا08أنويخهم

أستمغهم".فلا،غظيميضوبيسقعيئعلىضزخرا

مجقاثآقتزلت"قدقائلأ:غطيميضوبجمسقغيئعلىاوضزخ9

ينلقبلينليجاليي!يمئة-وإذا03يتده"تذمييرهلمأداةواجدوكل،المذيتة

،ييدهتخطيمهلمأداةواجدوكل،الئممالتحؤالمئجيماالأغلىالبابيماطريتي

فذخلوا.كايبذواة"ؤشل!وعلىكتانأ،لاي!زخلؤشطهموفي

الكروبعننإشرائيلإليماضجذفضيذ3.التحاسقذتحبجاي!وؤقفوا

الذيالكثاناللأي!نالزخلونادى،التيتغتتة-إلى،عقيهكانالذي

في،المذيتة:ضطفي"إجتز:الزثآ،وقاذ4،ذواة"الكاتبؤشل!على

أدويم.بحترلهاليولاليردكار.الرليميللاتالالليالأضورياالإا،1()1
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ل!نقدونالذلنالرجاليجبا؟علىضل!با)12(وآرصئم،أورلنلمموشط

لأولئك!وقال.ؤشطها"!يضيغتالتيالقبائحكلعلىوتنتجبون

لمحيونكمتغطفثلا.،وآضيربواؤراخهالمذيتة-في"إختازوا:يثيشسقععلى

خئىوالئساغوالطفلوالغذراغوالئتاصتاختيغاأ!ئلوا6ئشمقوا.ولا

.تقدسي"ينإبتدئوا.منهتذنوألاالضليطغليهتنكلول!ش،القناء

التيت"نخسوا:لهموقاذ07التيتأماتمالذينالتئيوفيالزجاليجمننفآبتذأوا

المذينة.فيوضزبوافخزجوا.أخزجوا".القثلىينالأفيتةصوآملأوا

وضزخثؤخهيعلىفشقطثأناتقيث،تضيربونكانواوتيتما

ضثفيإشرائيلتقئة-تجميغأئهيذ،الزثالتذأئها"آ؟:وفلث

غظيئموتهوذاإشرائيلتيتإثيم"إن:لي."فقال؟"أوزشلييمعلىغضيك

لأئهم،آنجرافأالمذيتة"وآمتلأتبماغالأرضنآقلأتوقد،جذاجذا

لاأيضأأنافغيني001ترىلاالزلثوإنالأرضنقخزقدالزثإن:قالوا

زؤوليمهم".علىشلوكهمأجغلبل،أشمقولاتعطفث

خخرمثلالكروبينزؤوسيىعلىالذياتجفدعلىفإداوتطرث511

اللأبسقالزخ!توكثتم2قوقهمتراءىقدغزثبىقيئة-كقثطر،اللأزؤرد

راختيكوآملأ،اغروباتختالمركتةصيخلاليفي"أدخل؟وقالالكئان

غيتئي.أماتمفذخل.المذينة"علىوذز،الكروبينتينمننايىتجمز

والغمائم،الزخ!ذخلح!ت،التيتتم!ننعنواقفينالكروبونوكان

غتتةإلىالكروبعننالزبضجذآرتقغوقل!4،الدايخلئيالمناغمائى

.7/2(رؤ)راحعصبلبها!حرهـدري)12(
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الزت.تجدضياءصينالمناغوآمتلأالغمامينانتيثفآمتلأ،التيت

ا!تهكضوتالخايىجيئالقناء-إلىئسقغالكروبينأجيخة-ضوثوكان5

يتكقم.حيناغديرا

جم!المركتة-يخلالييننارأ"خذ:قائلأالكئاناللأيناشلمجلأقزفقفا6

الكروثفقذ7،الذولابيجايبوؤقفتالزخلذخل،الكروبين"تير

فيوتجغلجمنهاوزقغ،الكروبينتيناثخيالثاليإلىالكروبينتيرينتذه

تثتبريل!شكلالكروبينفيفطقز8.وخزبخفأخذ،الكتاناللأبيىراختي

الكروبين،يجايبذواليتبآرتغة-فإذا!وت!رت.أجيخيهمتخت

وضنطز،آخردولاصبآخزكروهمبوبجايبدولاصبكروبيجاش!

،قيئة!واجذةفلأرتغتهاتنطزهاأتاا..الزبزتجدخخركتضعالطالذواليب

هوهذا.الكروبونآرتقغائتم05الذولابؤش!فيالذولالثكانكآنما

تسيز،الكروبينشيراوجمنذ6.كبارتهرجمنذزألةالذيالحتوان

الأرض،اعننيترتمعواأجيختهمالكرولينزفعوجمنذ،بجايبهمالذواليب

آرتفاجمهموجمنذ،تم!وقويخهموجمنذ17،جايبهماعنالذواليطتعطفثلا

فيها.الحيوالتروخلأن،مغهمترتمغ

الكروبين.علىوؤقفتاتجيتغتتة-أعلىجمنالزلمحثضجذوخزخ

وعنذ،عيتىعلىالأرضيىعننوارلفعواأجمخ!همالكروبونافرقع

الزثتيتباب!تدخابجمنذوؤقفوا،معهمالذواليطكاتتخروجهم

الذيالحتوانهوهذا002قوقينعتيهمإشرائيلإل!وضجذ،الخرقيئ

يك!!021كروبونأتهموغيمث،كبارتهرجمنذإشرائيلإليتخترأيئه

لتمجةأجيختهموتخت،أجيخةأرتغةرواجل!وإكل،:جوهأرتغة"واجل!
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تهرعلىزأيئهاالتيتفئحهاا!جوةافهيؤجوجمهمقيئةلمأئا022تثرأيدي

يؤجهه.تصيرشاجدكلىوكان.وذوائهمتناظزهمهذهوكاتت،كبار

الذياتجتلعلىوؤقفت،المذيتةؤشطعنالزثضجذوضجذ1123

،الكئدايخئ!تأرفيإلىبيوأتىالزوخشزقغني024المذيتة)13(شرقبعن

زأيئها.التيالزؤياعئيوضيذت،ا!قبروءالزؤيافياتجئؤينإلى

أرانيها.التيالزتأمولييخميعاتجئؤينفكقمث5

عدقنامميرعلىندلعلامةالمجلؤفاع4.

صعوهكدا.الليل!يسرأبيته:لركللحلاء،يستعذكصمتاعهحزتيالأعذ

له.لحقراالباللي!!لكنصدتيا،الملك

سايهنأنت،الإئسانآبن2"يا؟قائلأكيقة"الزتإتيئاوكاتت21

ولايتسضحواآذانوتهيم،تزونولايتزواغيونتهم،تمزدتيتؤشطفي

،يلخلاءالغذةصفأجمذ،الإئسالىآبنياوأنت03تمزدتيثلأئهم،تسمعون

غيويهم،أماتمآخزضكالبإلىضكايكع!أحل،غيويهمأماتمتهارأوآجل

أماتمتهارأتجلاءكغذة-غذتك"وأخيربختمزد.تيحثأتهمتزونتغئهم

غيويهيمأماتم05تجلاءخروبخغيويهمآماتمتساخأنتتخزبخئتم،لمحيويهم

أخيربخ.كتمكعلىآحيئغيويهيموأ!اتم06منهوأخيربخالحائطلكآ!بط

يتيمتآيةتجغلئكفإني،الأرضتزولاؤجقلثوغط،الطلامفي

.إشرائيل"

وجمنذ،تهارأتجلاءكغذة-الغذةصأخزجث:أيرثكمافضتعط

الرترلى.ح!(1)3
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كتفيعلىوخضلط،الطلامفيوأخزجطيتديالحائطالمتاء-تضط

غيويهم.أماتم

أتم،الإثسانآبن!"يا:قائلأالضباحفيكيضة"الزتإتيئوكاتت

هكذا:تهماففل01؟تصتعماذا:الئقزدتيث،إشرائيلتيتآسكتفل

تجمي!بوعلىأوزشليمفيالزئييىعلىالقوذهذاإن:الزثالتتئذقاذ

كماإته.آية&كمأنا:فل11.ؤشطهمفيهمالذينإشرائيلتحب

والزئيق12.والأشرالحلاء-إلىتذقبون:يهمئصتعكذلك،ضتعث

الحائطوينقث،وتخزجالطلايمفيكتمهعلىتحملؤشطهمفيالذي

اوأبمط03يغيتيهالأرضنيرىلالأئه،ؤجقهيغطىوهو،يخهيلإخراح

الكفدايتينأرضيىإلى،بابلإلىيهوآتي،أخبوتتيفيفئؤخذعقيهشتكتي

خيولثمه،وكلخزف،خوتهأزرينااوتجميغ4.فناكوتموثيراهابرلا

،الزتأناأئيافتعقمون5،ؤراغهمالشيفتوأستل،ريحلكلأذريهم

ضغدل!دأتقرأجمنهم6!وأئقي0الأراضيفيوأدزيهمالأقيمفيأضئئهماح!ن

الأقيمفيقبائجهمبخميعئخيروايكي،والطاعونوالحوعالتيفبين

.الزث"أناأئيفتعقمون،إتيهايأتونالتي

الكذابينالانبياءذتم.ه

واليالصادقالنبيليرالتحييريمكىكيص:اسرائلوجهفيعقةأكركانوا

في)كالجمقطاهريتفاؤل!يصاميهمئمقرنكالوا،داسكعنوفضلأ؟الكاد!

.ء(الممذالحائط

أنبياءتتئأهعلى،ا!ثسانآبن2"يا:قائ!كيضة!الزثإتتياليكاتت31

كيضةإسضعوا!أنفيمهمجمنل!ينللمتنح!ينوقل،تتتئأونائذينإشرائيل
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ؤراغتسيرونالذينالحضقىيلأنبياءصؤيل:أشثالتدقالهكذا03الزت

لم05الأخيرتةافيكالئعايبإشرائيلياأنبياؤك04يتميئأتزواولمروجهم

القتاليفييلئبات،إسرائي!يتيتحدارأئشئدواولم،التلقةإلىتصغدوا

"تقول:القائلونهئم،يمراقئهمتةوكافيزؤاهمباطقة6.الزتتويمفي

زؤياتزونأما07كيضئهمتتتمأنوالمئتطرون،ئريفهملموالزث،الزت"

لموأنا،الزث""تقول:تقولونوأنئم،تةكافييجراقةوتنطقونباطتة

أتكفم؟

كلإبأ،وزأيئماجاطلباتكقمئملأئكم:الزثالئئذقالهكذايذلك8

الأنيياءعلىتدي!فتكون،الزقيالتهذتقول،عليكمهاغتذايذلك

تجييمفيتكولونفلا،الكدبوجمراقئهئم،الباطلزؤياهئمالذين

أرضنتدخلونولا،إشرائيلتيبيهتاببفيئكتبونولا،شغبي

يقويهم:شغبيأضتوأالأثهم.،الزثالئئذأناأئيفتعقمو!،إشرائيل

فل11.يالطلاءئطئنهوتهوهمحائطأيثنيهوفكان،شلامولا،!شلام"

أثتهاأنبأتاجمذرار،ضطرستكونإته.سيسفطيالطلاء:للالطيهين

نأالحائطتلتثافلا2،عاضفريحوتثورالتزدفسيسقط،الججازة

قاذفكذاأيذللص3؟يهطثنتمأ!ذيا2الاللاأين:كميقاذأتلا.تسقط

بغضبىيذرارأوضطرأيشخطيعاجمفأريحآأثيرإني:الزتالشميهذ

،بالاللاءطثتموهالذيالحائطفأهدئم014يلإفناءبشخطيتزبوججازةص

فيه،أنئموتفتون،وتسفطأساشه)14(فينكثفيالأرضيوألضقه

أضهة.الحقبقةأماميزولالكادسالنماؤل)14(
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الزدت.أناأئيفتعتمون

تكم:أقوذ،بالطلاءئطئنيهوعلىالحائطعلىغضبيأتممطوإذأ!1

الزاؤون،أوزشليمعلىالمئنبهونإشرائيلأنبياغ16ضطنوهوأينالحائطأين

اقئث.الش!ديقول،شلامولا،شلامزؤياتها

اليويمتعذتكونفلا،أيديكنجمنشغبيوأنمذ،تاديتكنوأتزن21

البازقلتكشرئنلأثكن22،الزثأناأنيفتعقمن،يلفسيدأيديكنفي

طريمهعنترجغيئلأالثمزير،تذيوشذدئن،أحنرئهلموأنا،بالكدب

،التومتعذبالجراقة-تنطقنولا،الباطلتزينلاايذلك023لتخياالجزير

.الزث"أناأئيفتعقمن،أيديكنينشغبيوأنقذ

مخمأأمرأالعقابأ!سى6.

يم!سلاانهاكيفهايبين،بقوةاخحصةاالمؤوليةسيؤكدأرريا،اليان

آخر.إلىأحدمنلقلها

خطئتإذا،الإئسانآبنأ"يا3:قائلأكيمة!الزبإتئياوكاتت412

تتذجمنها-وخطمثعتيهاتديوتذدت،فخاتقةوخاتقتأرضىإتيئ

فيهاأوكان4،اتجهائمواالتزجمنهاوقزضثالجوغعتيهاوأرشلتالحئز

ئنقذو!يبزهمت!طنوا،وأئوبوداني!ثلوخ،الثلاتةاشجاذهؤلاء

ضالييأؤحشأالأرضيىافيأتجزثوإن13.الزثالئتيذتقول،أنفشهم

هؤلاءفيهاوكان16،الؤخح!يشتبفيهاعايزلاضقمزةفصازتفأثكقها

تنينآ!ائنقذونلاإتهبم،الزلثا!ذاتقول،أنافخى،الئلاتةالزجاذ

إذاأو017ئقعزةتصيرالأرضقوا،ئنقذونؤحذهمهمليهن،تناتولا

،الأرضفيالئيفثييجتز:وفلثا!لأرضيىتلكعلىشيفأتجقبط
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فخى،تةالئلاذجاشاهؤلاء-فيها!وكا81،ئملتهاوانتضزاجمنهاضطوقز

همبل،تناتولاتنينتهائممذونلاإتهم،الزتالش!ذتقولأنا،

وضتبثالأرفيتلكعلىطاعونأأرشلثإذاأوا9.ئنقذونؤحذهم

نو!فيهاوكان02اتجهائما،واالتتزجمنهالأقيرضنيالذيمعقيهاغضبي

ولاآبنأتهائنمذونلا،الزتالتذتقول،أنافخى،وأتوبودانيل

1(.أنفشهم)ئنقذونببزهمبل،آبتة

ءالأرتغةأحكاييئأرتملطأنيمع:الزتالئثذقاذه!!ا

اورشليتمعلىوالطعونالحتمايىمم!ا!ح!واوالجوغالتمفى،التدلدة

وتناتتنونناجونفيهاتئقىإئهها22،والتهائمالتثتزجمنهالأقيرضن

وتتغزون،وأغمالهمطريقهمقترون،آجكمإتخرجونإتهمها:ئخزجون

وهيم023عتيهاتجقبئهماتجميععن،أوزتمليمعلىتجقبئهالذيالرعنن

كلىغتثأأصتغلمأتيفتعقمو!،وأغماتهماطريقهمترونحينئغروتكم

الزت".اصيذاتقوذ،فيهاضتعتهما

العميمالكزمثل7.

تفضليماذا،الإثسانآبن2"يا:قائلأالزثكيمةلمإتئأوكاتت51

ينهأئؤخذ3؟الغاتةأشجايىفيغضنخشبكلعلىالكريمخشث

إئهها4؟ماشيغعقيهليغفقؤتذجمنهئؤخذأوماغزضبىيضنعخشث

!!زضبىأقتصفغ،ؤشطهوآحتزنطزقيهاصازافأكقت،يلئارتأكلأجيئ

دقذمأحرقيالحفة!.الحهاتمحنلمىلحىدالاخاه،ات!ع!لأشئأيكصاسحيا1()5

تكملة.الىبحتاحبراللانعيمهلك!حاسصأ،



732حزقيالليفر

الأخرى،فبا،ماشيغينهئصتغلم،ضحيحأكانحين،إئهها3؟ما

يذلك6؟ماغزضنذلكتعذينهأفئصتغ،وآحتزقالثارأكتتهأنتعذ

تجغلئهالذي،الغابةأشجاليتينالكزيمكخئت:الزتالشياقاذهكذا

عقيه!ؤخهينأجغل7.أوزشيمشكانتجغلتطكذلكيلثار،تأكلأ

ح!-،الزثأناأئىفتعقمون،التارتأكلهم،التايىينخزجواإذا،حتى

ئخاتقة،خاتفوالأثهمئقمزةالأرضنوأجغل8.عقيهمؤخهيأجغل

.1(الزثالتئذتقول

ايقيةالرائيلقمة8.

يخهابحدفإلا.هويثعليفر،الحثةاظريفةالالصورالمية،الروايةهذهتذكرنا

اسرائيل.حيالاتأمام،أغريةواالصابرة،ألتهمحبة

أوزأخيز،الإئسانآبن2"يا:قائلأاشتكيقةرإتيئوكاتت611

!يوقويذفيأصئلث:لأوزشليمالزثالشئذقالهكذا:وفل3،يقبائجها

ؤيدتيوتمفإئلثضويذفيأتا.جثثةوأضلثأموليكقوأبوفي،الكثعايخئينأرضيى

ئقفيولم،يالمفحئمئحيوتم،يالماء-تئظيفأئغشليولملئزئلثئقطغلم

وئشققذلذجمنشيخقلثفئصتغغينغليذتغطفثلم5.يالففط

ؤيدت.توتمجمنكقزفأالحقلؤج!علىطيرحببل،عقيك

عيتي.:ذجملثفيللثففلث،يذجملثضتخبهطةوزأيئلثيلثفمزرث

صصكا7

درؤ؟ينوتلذتوكبرتفتقيب،الحقلكتببيىئوابوتجغلئلث

غزيأ)16(.غزياتةكنتليهتلث،شغرفيوتتتتذيافيفتقذ،اتجمال

جاء.عهدقل)16(
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هـدائيذيلفتشطث،الحثزمانزمائلثفإذا،وزأيئلثيكفضزرث

يقولغفد،فيمغلئنوذلمخطلحطوأقشمث،غوزتلثوشترثعتيلث

غليل!،الذيذضلثيالماء-وتطفتطفغشلتلث06ليفضرت،الزتالشئد

وخزمئين،ناجمميجفدوتغلئلثؤضميأاوألتسئلب.،يالزيتتتحئلثثثم

آ!اليزوتجظط،بالحيهيئ"وخفيتلث،بالحريروكشوئلبالثاجميمبالكئالط

فيوفر!تأنملثفيخلقةأوتجغلط2.غئقلثفيوطوقأتذيلثفي

:كان،والمضةبالذقبفتخفيت13.زأيسلثعلىقخر!اكلي!أذتيلث

!الغشلالشميذوأكلت،والؤشيئوالحريزالئاجمتمالكئانقفبوشلث

4!فذاغ.يلمفكضتحستحئىاتجماليئنتهىفيوكنت،والزيت

خغلئهالذييتهائكايلأكانلأته،لحماللثالأتمفيآساللث

الزث.الئمئذيقولعقيلث)17(،

وشكبت،التئمغةينتلببماوزتيتتجمايلثعلىآكلبليهثك15

ييابلثجمناوأخذت6.ذلكتهلتكن:قائقةعايركلعلىقواجشلث

خضل!ولاذلكخرىلا،فيهاوزتيت،مترقتتةشايىفطللثفضتدتي

فضتعت،تلبأعطيئهاالتيومضييئذقبيينقخيرفيأذوابوأخذت

فكشوتهماالمويثماة!تياتجطوأخذت89يها.وزتيطذكوليتماثيلفي

والشميذتلثأعطيئهالذياوخبنرقي9.وتخوريزيتيأماضهاوتجغلت

ما003ليضىرائخةصأماتهاتجغلتهاإئاهأطغمتلثالذيوالغملوالزيت

آمزأةيخعلكئههذاقغلتحين،الزثالثتتذتقوذ،قلتلطأوهىكان

شليطة.زايخية.

اطعهد.وليحةاقسهةكلهإسرأئلح!ال)17(
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أضتذاقاذه!ذا036الزتكبقةصإسضعي،الزايتةأئئها،ايذيك3د

علىقواجثيلثفيغوزتلثوكثتفبئحاشلثأنققتيكويلثإتي:الزت

تذليه!االذينتميلثبماء-وبشب،قبائجلبقذاراتخميعوعلىفحثيلث

وتجميزتهمتدذتالذينئج!يلثخميغأجقعهاغتذايذلك37،آ!ا

كلىينعقيلثآجمعهما،ألغض!همالذلنجميعمع،آح!بمهمالدين

عقيلثوأحكهأ038كفهاغوزلخبفتزون،تهمغوزتلثوأكضم!،ناجتة

يلغضبذمأوأجغئلثالذماء،وسايخكاتالفاضقابعلىئحكماتما

ئرتقغلث،وتهدمونقئتلثفتنقضونأيديهماصإلى93:أسيملث.والغيزة

غزيأ،لمحرياتةويغابروتلثقخيرفيأذواتويأخذونيياططينوئخزدوتلث

.التومتعذأسخع!فأهذأ"ولا،عنلثغيزتيوتزوذمنلثغضبيوأريح2

فأنا،هذهتجميعفيأسخطتنيبل،صبافيأئاتمتذكريلمأتلثيما43

الفجوزئضيفيأتها،الزثالشئذتقوذ،زأضلثعلئشلوكلبأجغلأيضأ

قبائجلث؟خميعإلى

إير،ضتححتكمايلبأصتعإنيص:الزتالشتذقالهكذألائه5

أثايمفيمعلثغفديأناوأذكز06،الغفديتنفضيالقحتة-تمينآزذزيت

شلوكلثأنتأ:تذكرين6أتدثا)18(،غهدأتلثوأقيئم،ضبافي

فنالفواتيمعينلثأكتزفنالفواتيأخواتلثتقتل!نحين،وتخخلين

بغفديألتنرتمأنغيرينوليه!،تناتتلثوسأجغلهن،ينلثأصغز

تذكرييكى63،الزلتأناأتيفتحقمينمغلثغفديوأقيئم62.مغلث

الإئهة.المادرهخالة)18(
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تجميرتآفيأغمزح!ت،خخيلثيشتبأشوماتعذقضلثتتحيولاخزي

الزت".الشئذيقول،قغلتبما

الغقابفل9.

ممحمر،الأشحادأسلاضعم،كوكدلضراضرضليملحضوابدكرادبحد

المشيحية.اطملكةبحلولينبئ

أتجناخ!!ذا،أخظيماأئحقالتاإق:الزثالشيهذقالهكذا173

وأخذئئنانأتيقد،المولتمى،ريشأائممتلئص،القوايرمالطويل،الغظيض!ت

وؤضعها،ئخارأرفيإلىيهاوأتىأغصايهعاييئ"وآقتطغ،الأرزاناضتةص

كتبتوغزتمهززعخق!بفيوتجغقهالأرضيىأيززوأخذ5.ئخارقدية-في

ضتواضغةضستجمزةكرقةوصازفتتت6،غزيرةجميا؟علىالفحفصافي

كرقةفصازت.تختهأصوئهاوتكونإليهأغصائهاتنغطفتإخي،القامة

ودغظيم)16(،آخزغقالثوكان7.فروعأوأفزختشغبأوأنشأت

آجهإأصحوآعاأغققتالكرتة-يهذهفإذااقئيث!،كتيز،غظيض!!تجناخ!ب

فيها.غيرشتافيالأرضيىحاليبخيسمتهايكيأغصاتهاإليهوتذت

وتصيزتقرأوتخم!أفنانأغزيزة.يئمبتييا؟علىتجحدخق!فيغيرشت

ئققغأقلا؟تنخجعأئراها:الزثالحتتذقالهكذأ:!فل.تجليقةكرتة

إلىحاتجةصتيتسنلاإتها؟أصابتةابزايممهافتيتنتقزهاوئقطيئأصوئها

غيرتت؟وقدأقتنخغ001أصويهاعنيتزجمهاكثيرشصبغظيضة-أودراع

)91(محر
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التيالأرفيلتيتفيإثها؟ال!ثرمئةالريغضشئهاإذا،ئئساتيتمنأقلا

.فيها"تتتت

ماتحقمونألا:الئضزديتيتا"فل؟:قائلأكيقة"الزثإتيئاوكاتتا

وزؤساغهاضيكهاوأخذ،أوزشليمأتىقدبابلقيذإنها:قل؟ذلك

وأدخقهغهدأمغهوقطغالمللثزريناوأخذ3،بايلإلىإتيهيهموأتى

ولاشتواضغةالممقكة"أيتكون4،الأرضغطماغوأخذ،تعتةتم!تفي

إلىزئمقهيإرسايهعقيهتمزذليهثه)02(015وتثئتغهذهتخقطلل،تطقح

وئفيت؟ينخغذلكضتغأفالذي.كثيري!ويىجالأخيلأييغطوهمصز

أفيفيت.الغهذ،تقفققدإئه

آرذراهااتخيتعتتيتمينإن،أناخى:الزتأخ!ذاقالهكذايذاطث91

فئؤخذعقيهضتكتيوأبط02،زأيهعلىأجغئفماتقضهالذيوغهلإقي

خاتقنيالتيضخاتقيهعلىفناكوأحايهفهبايلإلىبهوآتيأخبوتتيفي

والباقوق،يالشيفيسفطونخيوضهخميعمعتلاجئهوتجميغ01:

تكقمث.الزلثأناأئيفتعقمون،ريحلك!ئذزو!

العاليالأرفيداضتة-ينسآخذإني:الزتالتمئذقالهكذا22

تجتلعلىأناشهوأفيغضاغضنأأغصافيعانيينأقتطغ.إلأغيرشها

تقر%وئثمزأفنانأفئنئأغيرشهالعاليإشرائيلتجتلفي023ضاهقضايني

ظلفيتأويتجناحذيكل،طائركلتختهفتأوي،تجليلأأرزأوتصيز

المرتمغالمتخزؤضحطالزلثأئيالحفوليأضجاليتجميغفتعتبما2".أغصايه

)02(صدئا.
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اليايس.التثخزوأدتثالزطتالثخزوأئتسط،الؤضيعالثخزوزقعث

.وقغلث"فلثالزثأنا

الشخميةالمسؤوية010

لن،المحتمةاستيحةانهشيشحلصإريالهأدلىاررياالاعتراصرالىحزتياليعود

كيمةفياجتازهالديالطريقإلىالاضارةمنلذلا.أليهحطيئةعواقبالالريحمل

تولته.بل،موتهاللهيريدلا:الحافىإلىالنظر

المتلهذاتضيربونبائكم2"ما:قائلأالزثكيقةلمإتيئوكاتت811

التن!نوأضنان،الجصيرمأكلواالآباغإن:قايلينإضرائيلأرفيعلى

زأالتويمتعذتكمتكونلا،الزتالثيذيقول،أناخئ.ضيرتت

تفيمكقتل.ليهيالنفوييىتجميغ"إن.إضرائيلفيالمتلهذاتضيربوا

.تموتهيتخطأالتيالتف!ن.لييهثتافما،اقيبن

،الجبالعلىتأكلوتم6والبزالحنوأخرىبازاكانإذا،فال!ثسان5

وتم،قريبهآمزأةصئتخيوتم،إشرائيلتيتقذارابإلىغيتيهيرقغوضم

يختيقوأآزهتهيلضديولبوزذأخدأيظيثمولم7،طايثآمزأةيننتدن

يالفائدة-وتمائعطولم8،توبأالغزيانوكساإطجائعخبزهوأغطى،خفشة

الإثسانيتينالحققضاخوأخرىالإئمعنيتذهوكص،يىئىيأخذ

بازأئهفيما،يهاللغفلأخكاميوخمطقرائضيعلىوساز9،والإئساد

الزت.الشتذتقول،خياةتخا

لىاوهو1،ذلكيرشيئأيلدماء-يصتعشقاكأغنيفأآبنأؤتذافإن.

البائمعقوتظيما12قريبهآمزأةصوئتخحنالجباليعلىوتأكا،ينهشيئأقصتغ

القذاراتإلىغيتيهوترقغالزهنتز؟ولاخلتةوتختيسنوالمضكين



738حزقياليفر

يخيا،لاإته؟أقتخيا،يىئىويأخذيالفائذة-ويغطي13،القبيحةوتصتغ

عقيه.ذئهوت!صنتوتأيموث،القبايمحتلكتجميغضتغقدأئهبمابل

اقئئجيريأكاناقيبنأن؟!بماالأبإثتماقيبنتحم!لاياذا:فتقولون

%االثف!ن002خياةتخيافإته،بهاوعاملأقرائضيتجميغوحايخظأوأليز

اقيثن.إثتمتحيللاوالأصثالأببإثتمتحماثلااقيلن.تموتتخطأ"هي

.تكونعقيهالشزيرولتز،تكونعقيهالبازيز

تجميغوخعطضتغهاالتىخطاياهتجميععنزخغإذاوالئتزيز،21

ضعاصيهخميغ022تموتولاخياةتخيافإثه،والبزالحقوأخرىفرائضي

تولتفيقواقيألغل023تخياضتغهالذيويبره،تهئذكزلاضتغهاالتي

فتخيا؟طزلمحهصتتولتأنفيأليس.الزتالشئذتقولالشزير؟

التيالقبائحكليثلوغيئالإثتموضتغي!ر،عنالبارآرتذإذا24

التيوئمخاتقته،يذكرلاضتغهالذييرهكلبل؟أفيخيا،السميرتعضفها

المئئدقىيقلي!ن:فتقولون!2.تموتخطئهاالتيوخطيئتهخاتقها

طزفكماأتيشت؟ئستقيمغيرأطريقي:إشرائيلتحتطياإسقعوا.جمستقيه

فإئه،فيهوماتالإثتموضتغيزهعنالبازآرتذإذا26؟الم!تقيمةغيزهي

ضتغهالذيضزهعنالئريززتجغوإذا27.يموتضتغهالديلمحاثمه

تجميععنوتالتزأىقدإته28.تفشهئخييفإتهوالبز،الحنوأخرى

تيثفتقول92.تموتولاخياةتخيايذلكضتغها،التيضحاصيه

تيتيا،مستقيمةغيرأطزقي.جمستقيمالتئئل!طريقليسن:إشرائيل

كلأديئكمفيذاسك03؟الم!تقيمةغيزهيطزفكمأتيشت؟إشرائيل

فآرجعوا،الزثال!ثئذتقول،إشرائيلتيتيا،طريمهيختبواجد
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إنيذوا31.لكمقحتزةالإثةاتكونفلاآ،ضعاتجميععنوأعيرضو!

وروحأتجديدأقلبأتكموآصتعوايهاغضيئماالتيضعاصي!-أتجميغعنكها

قنقوبفيقواقيليسنفإته32؟إضرائيلتيتيا،تموتونفيماذا.تجديدأ

وآحتوا.فآرجعوا،الزتالشثذتقول،تموت

الكزمفلأ.1

!ارميا.وأضحياوهوضعأ!حرقياب!الموصوعهذامعالجةليالمقارلةخسن

المياهعلىغيرشتالكرتةئتةكاتتأئك.ا91

المياهغزازة-ينوالأفنانكثيزة!التماليفصخازت

يلثتلاطينضوالحة،ضفتةقضبانتها"وصازت

أغصايها.وكثزةصقيرتفاجمهاإتيهافتطرواالغيومتينقاقئهاوآرتقغت

الأزضاعلىوطيرختبغضبفيغتإتهائتم12

الضلتة"فضبانهاوكشزتتقزتهاالئرقتة)31(الريغفأيتشت

.التاروآلتقضتها

قاجقة-غطشى.أرضيىفيالتزئةفيضغروشةدالآنوهي13

ثمرتهاآل!همصنارغصمهامنفخرح64

يلثشفط.ضوتجان،ضئبغصنفيهاتئقفقم

.يلزثاء"وكان،ليثاغهذا

)21(لالل.
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اليقابفينبويقولا.2

074

علىحكحهبهلعدواالالييزإلىيمتمهمونأسيفأحاملأالربيصؤر

أورشليم.

ؤجقكإجغل،الإثسانآبن2"يا:قائلأالزث4كيضةإتيئاوكاتت12

؟وفل،الثقبخقلغاتة-علىوتتئأه،الجنوبعلىوتكفن،التمينتحؤ

أضيرئمتذاهاغ:الزتالتذذقاهكذا.الزتكيقةصإسضعي:التقبيغاتة-

المثمتجل،يطأ"تهيبهارلا،يايسشخركلفيئ!فتلتهئمنارأ،فيلث

أناأئيت!تركلفترى4،الئتمالإلىالئقببجمنالؤجر؟تجميغيهاوتخزن

تقولونإئهمها؟الزثالشئذأتهاآ؟:ففلث05ئطقأفلاأوقدئهاالزلث

7"يا:قائلأكيقة"الزثإتثيوكاتت6؟"الأئثالضايىقيهوألين:لي

وتتئأه،سالمقابعلىوتكقن،أوزشنليمإلىؤجقكإجغل،الإئسانآبن

هاختذا:الزتقالهكذا:إشرائيللأرفيوقل8،إشرائيلأرضيىعلى

لأترضق!لأثه،والريرالبازجمنلثوأقيرض!يخمدهينشيفيفأتجزذعتيث

إلىالئقبمنتشركلعلىيخمدهينشيفيتتخزذوالثمريزالبازمنلث

فلايخمدهجمنشيفيتجزدثقدالزلثأناأئيتشركلافتحقغ.،الشمال

إتيه.يعوذ

لمحيويهم.أماتموتجرازة.تأؤةتفصوبمبطهر،تأؤةالإئسالبآبنياوأنت1

قفبكلتذوص!آبختريشتب:فقل؟ئتأؤهأنتئما:تكقالوافإذا

أتىقدإتههل.زكتةكالماء-كلوتسيلروحكلوتيتل!كلوتستزخي

.الزثالئميذتقو،،وسئخفق
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وفل:تتئأه،الإئسانآبنأ"يا4:قائلأالزث4كيقةإتيئوكاتت13

فل::الزدثالئذقالهكذا

وضقلخذذقدالثيفثالتميفث

بزيق.تهيتكونوضقلذبحأيتذتغخذذقد15

؟(.ضوتجانكليزذريآثنيضوتجانبأنتفزع)هل

يالكفث.ريمحتكحئىللضفلالشيفتالزثأغطىا6

القاتل.يدفيلئجغلوضملال!تيفثهذاخدذلقد

شغبيعلىتكونفإئهالإئسانآبنياوؤئيرلأضزخ

إشرائيل.زؤساءتجميعوعلى

قجدك.علىآصمهثيذلك،شغبيمعالشيفبإلىئستمون

امرأتهوفاةكد،لإلرائلعلامةحزقال.أ3

دلكوعد،الثع!لتعف.الحدادالنييلسفلم،لحاةحزقيالآمرأةئوفيت

الهيك!.حرا!عدليحدثماحزقياللهشرح

آخذهاغتذا،الإثسانآبن"يا!6:قائلأكيضة"الزثإتيئاوكاتت425

ذمغة.فثتذليولاتبلثولاتذلثفلا،يضرتةغيتيذضشتهىعنذ

مجماتتك،عقيكآعضثبل،الميتعلىمناخةتقئمولاسايهتأتتفذ

.س"انئضتأكلولا،شايىتيكئتثئمولا،ليجقيكفي!راغذوآ!قئ

فيفقتعثالمتاء،فيآمزأتيوماتط،الفباحفيالثعتفكفمث18

الذيوهذاتحنمائخيزنا"ألا:الثحغبييصفقاذ1!.أئرثكماالضباح

ئل21:قائلأكيقة"الزثإتيئكاتت"قد:تهمففلط002؟"صايغهأنت

قخز،تقدسيأذنسنهاختذا:الزلتالتميدقالهكذا:إشرائيليتت
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تزالذينوتات!3وتم!،ئفوجمح!،هـشوتعيوي!صم:ضثثتهىجمزتكم

ولاالشاليتيرئقتمونلا:ضتعثكمافتحتهون022بالشيفتسفطو!

فيوأحلإتئكمزؤوليكماعلىغمائفكموتكون23،الئاسخبزتأكلون

واجدكلوتئتونيآثاي!صمتتتقنونبا!،تئكونولاتنذبونولا،أرلمجي!صم

وح!ت،تصتعونضتغماكلجمث!!آية3صماخزقيالفتكو!2ث.أحيهأماتم

الزلت.الئئذأناأتيتعقمونالأمزتقغ

صورعلىنجويةأقوالا.4

ألاستيلاءتم.تركتها،رأحلبمةا!فمىاائتحاريةاطديةكانتارلحد

573.!يأيفأهيعليها

كيضةإتئيكاتت،التثفرينالأؤليفي،غشزةتةصالحابالثتتة-وفي621

قد،قة:أوزشليمعلىقاتتصوزآ!تما،الإثسانآبن3"يا:قائلأالزث

فقدهيأئا،أمتلئفأنا،إتيئوتخؤتتالثئحولبضصاريغآنكتزت

فأصجذ،صورياعقيلثهاختذا:الزثالسئئذقالهكذايذلك.ذئزت

صور،أشوازفئذكلرون4،أمواتجهاتجحزائصيذكما،كثيرةأتمآعقيلث

فتصيز5،عايىيأضخرأوأجغفها،ئراتهاوأخزفث،لروتجهاوتهدمون

الزث،الضصذتقول،تكفمتأنالأنيالتخر،ؤشطفييل!ثمبافيتنثرأ

فتعقمون،بالشيفئقتلنالحفوليفيالئواتيوتنائها06يلأتمتفبأوتكون

.الزتأناأئي

خريىفيا!ئنعوسبتاجزة-ا،التحرتدايخابالشايهتة-جمنذيصوزوفل723

:الزثالئذقاذهكذا:كثيرة



حزقاللبفر743

.الحمالكاجمقةلمأنا:فلتإدلث،صوزيا

آطث.خماأكقلواوبانوفياصيحاراقلبفي"خدوذفي

تضائجلث.ناققةصتزشيثنشفنوكاتت

اجحار.اقلبفيجمفلثوتفلآمتلأباغد

غزيزةيياهإلىبكأتواالقذافو!26

اسحار.اقلبفيالثثرقثةرالزيغفخطضتلث

وتضائغلثوجممقغلثيخنافي27

تجازيلث:ضنماجمسزةلمضدوجملثلموتجلامضهآوتخازئلثوقلأحوفي

ؤشطينفيآ!ذيأالجفع:كلفيلثأفيناخربلثيىجاليوتجميع

شقوطلب.توتماليحايىقلمبفيتسفطون

شواجفلث.ترتجقتخازتلثضرانجضوتين

التخازةوتجميعوالملأحو!المقاذيعبضابطيفخميغ2

التزعلىوتقفونالئفنينيننرلو!

تمرارةوتصزخونأضواتهمعقيلثويسمعون.

الزمادفيويتمزغو!ئرابأزؤوليمهمقوقوتخثون

يالمسوحوتتخزمونعقيلثزؤوييمهماشغزوتحيقون1

.ممزاتحيبأالثفميىتمرازة-عقيلثوتث!صن

قاجملين:وتزثوتلثعقيلثالرثاغترقعونتوجهموفي

اتجحر؟اؤشصفيبصورشبيهآكانشن

كثيرةشعوبأأشتصتاجحاراينييقيلثيإنزالي33

.الأرضملوكأغتيمتوتضائيلثأفوالكوبؤفزة-
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34

36

الجياهأغماقيفيخطقتل!الأئواص!إنها

ؤتحطلت.فيتجميلثوكلتضائغلثفشقطت

عقيلبذهواالجزليشكالبتجميع

ؤجوههموآمتقغتيثمعوزهمآقثتغزتوئلوكهئم

عقيلثضفرواالتحوبفيوالئخاز

.يلأتد"تكون!تفلازغبتوضغضربوقد

788

:الزثاستذاقالهكدا:صوراينئييمفل،الإثحانآبن2"يا82

إلهإئي:ففلت،تشاتغقدقلتكلأن

اليحارقلبفيختستإل!غرشيىوعلى

إلهكقلبقلتذتجغلتوليهن،إلهلاتشروأشط

ضشتور.لضزدوتذومادانيلينأحكئمأنتها3

خزائنك.فيويخضةذقبأوخضطيثمرأآقتتيتوهطتتكيجكضتك4

ئسزذكثرتئتاتجزتكفييكثزة-جكقيك5

ئسيرك.ينقلبكفتثاقض

إلهقلبيثلقلتذتجغلتأثكبما:الزتالش!ذقاذهكذافيذلك6

الأتبمأظقغالغزباخعقيكألجبهاغتذايذلك7

تهاغك.وئذنسونجكقتذتجماليعلىشيوقهمفئخزدون

اليحار.قلبفيالقثلىتوتفتموثالفؤةفيئننرلوتك

قاييذ؟تدفيإلةلاتحتزوأنتتقئفكالذيأماتمإلةإني:أقتقوذ

الغزباءيتدالفلفبتوتتموثإثك
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.الزت"الشيذتقول،تكفمثأناإلأئي

:اقئثاصثيذاقالصهكذا12

تجحالأ)22(.وكايلجكمةئمتيىالكمالخاتئمأنت

لكيهساغكريبمخخركلوكانخئة-الله،غددبفياكنت3

والجزبوالزبزتجل!والماكبالأصقروالياقوتالأحقرالياقوتين

والرئزدوالتهزمالبواللأزؤريروالتتب

خيقت.توتمف!تتذقبينوتزامييرذذفو!كوضنع

المقذسالف!تجتلفيأقمئكئطثلأ،ضنتحيحطأكروبأاكنت4

.التارججازةصؤشطفىؤتمتثميت

طريكنيأنتاكايل5

إثم.فيذؤجذأنإلىخيقتيوتمين

وخطئتكنفأباطنكآمتلأكثزة-ئتاتجزيذجمن

اللهتجتلعنإتاكلبيدأقذتشتك

النار.-حجازةبننمنالمظللالكرولبأجمهاوأبدلك

تهائكجمنجكضتكوأفشدتتجمايكينقلئكاتشاشغ

إليذ.يتنطرواالمفوفيأماتموتجغلئكالأرضإلىفطزحئك

ضقايرشذذئستئتاتجزتذوطليمابكثزة-آثاجملث8

الأرضعلىزمادأوتجغلتكفأكقتكنارأؤشطكينفأخزجت

إليذ.ينطزتنكلجمننىلى

الأططرأسعاصروبخدم،افاليأثعا،صرربهدهـملكاصريااغوا-اهدا)22(

الرقة.
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عقيكذهثمواالتعوبفيفيكعاليخميغا!1

.إلاتد"تكو!فلازغطتوصغوضرت

746

المجلأينعن"مؤول"حزيال.؟5

بسهر.اسديااسفبصاوهو،اضفوسأعرمؤ:ااب

تنيكقمز،الإثسانآبن2"يا:قائلأكيمة"الزثإتيئوكاتت331

الأرضيىتللثشعبفأخذ،شيفأأرضعلىتجتبتطإذا:آعما:فلشعيك

،الأرضتلكإلىآييأالشيفتفرأى3،زقيبأتهموخغلوهتييهممنزخلأ

!بالي،ولمالبوقيضوتالشامغفضيئ4،احنمغباوأنذزالبوثفيوتقيئ

ضوتشيئإئه5.زأيهعلىتكونذتهفإن،وأخذهالتيفثأتىئتم

تفته.يتخي،بالأمربالىإذاليهئه.عتيهتكونفذئه،ئباليولمالبوتي

الثئغب،ئندليوا3البوقيفيينفغولمآييأالش!يفتالزقيثرأىفإذأ6

اممثييمإثمهافيأيخذتقدتكونفيللث،جمنهماتفسأوأخذالئتيفثفأتى

ذقها.أطئثالزقيبتدجمن

فتسقغ،إثرائيليتي!زقيبأخغلئكفقد،الإئسانآبنياوأنت

تموثإثلث،لثمريريا:يلئثريرفلتط!إذا.عئيوئندزهمفميينالكيقةص

فيتموثالثمزيزفذلك،بطريمهالسريزئنلإرأألتتتكئثمولم،توتأ

ييرجغيطريقهالثميزأنذرتإداأئا09ذقهأطفطتلإكجمنلكني،إثمه

خقصتقدتكونليهثك،اثصهفييموثفهو،طريعهعنيرجغاوعنه

".تفشك
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في،العاليمراص!هرأفي،تجلائحا)23(ينغضزةصالئايتةصالثتة-وفيا

ضيرتت"قد:قائلأأوزينا!طإليئأتىالمئحفر،ينالخاميى

المفيت،يأيبئألىقبل،المتاءفيأشثتذعقيئكاتتوقد022المذيتة"

أبكم.أبةتولمقميفآنقت!ت،الضباحفيإتيئأتىح!ن،قميالزتوقتغ

الرجاءفينجويةأقوال3.

اتجاهحزقياللذل،أممرىا586محلؤيقافلةووصوأالهيهلخرابلعد

الارصإلىالعودةللحص!!يعزصأنئحشىالحيععدالهمةفتررصإد.أصوياوعظه

الله.بقدرةالثقةعلىالمجلؤي!يحثأحدولذلك.المقذسة

الصالحالراعيفلأ.

إلىإلأيمظرواولماخهملرصاأحلفوااممهم،الاسرائيلياصعىازعاةالملوككان

إصرائيل.أرضإلىويعبدهقصعهقيادةلفهاللهفبتولى.مصلحتهم

زعاةعلىتتثأ،الإثسانآبن2"يا:قائلأالزث4كيمةإتيئوكاتت431

يزعا؟ؤيل:ا!كعاةاضثالشئذقاذه!صذا:تهيموفلتتثأه،إشرائيل

؟الخرافترغواأنالزعاة-علىأتين.أنفتمهمترغونالذينإشرائيل

لاليهتكمالئتمير،وتذتحونالضوتوتلتسو!الأأجهانتأكلو!إبمم3

لىوالمكسوزة"تداؤوهالم:المريضةلمئقؤوهالم"الضعافط.الخرافترغون

عتيهاتشقطئموإنما،عنهاتبخثوالموالضاتة"تزدوهالموالسثايىذةرتخئروها

لحميعتأكلأوصازت،راعغيرينئثتةفأصتخت5.وقفربقسؤة+

وعلىالجباليتجميعفييخرافيتاقتلقد06لشثتةوهيالحقوليوحولثهيى

586.ليأي)23(
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يمضذتنولي!ن،كلهاالأرضيؤجيماعلىيخرافيوشتتت،عايتةتقةكل

تبخث.قنولا

اص!ذا4تقو،أناخى08الزثكيضةصآسضعواالزعاة"أيههايذلك7

وحثيىلكلماكلاخرافىوأصبح!نهباصار!جرافىأنيما.الزب

الزعاة"أنفتهم،زعىبل،يخرافيرعاتيتنثذولبم،راعغيرينالحفولي

أهكذا..كيقة!الزثالزعاة"آسقعوااقيلها!يدلك،ترغوهالمويخرافي

وأكفهمأيديهممنيخرافيفآطفث،الزعاةعلىهاغتذا:الزتالثذقاذ

منيخرافيوأنقذ،التومتعذالزعاة"أنفشهمتزعىفلا،الحنرافزغيعن

تأكلأ.تهمتكونفلا،أفواههما

أنا.وأفتقدهايخرافىأنشذهاختذا:الزثالشئذقالهكذالأثه11

كدلك،المئتمتمزةيخرايخهؤشطفيتكونتوتمقطيغهالزاعييفتعذاكما2

آاتويمفيهاشتتتالتيالم!اضعخميعينوأنمذهايخرافيأناأفتقد

الأراضيئينوأجضغها،ال!تعوبتيرينوأخيرخها13،المطلإوالغمايم

تجميعوفيالأوديةصوفيإشرائيلجباليعلىوأزعاهاأرجمهاإليبهاوآتي

العايتبماإشرائيلجباليوفيأزعاهاصايحترغىافي".الأرضمسايهنن

ذليبمقزغىفيوتزعى،صالجةخظيزةهفيتربفنفناك.قزعاهاتكون

،الزثالت!دتقولا،أريضهاوأنايخرافيأزعىأناأ05إشرائيلجباليعلى

الضعيقةوأقؤيالمكسوزةصوأجئرالثمايىذةصوأرذءالضالةعنافأبخمث6

.يغذلوأزعاها،والقيرئةالحثميتةصوأهيلث

شاهتينأحكئمهاختذا:الزثالتتيذاتقاهكذا،يخرافيياوأنتن1

والئيوس.اليهبالقتين،وشاة
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:هوتزعاهافهو،داؤدتجدييتزعاها،آخزراجميأعقيها2:أئيئم

فييكونداؤذوغئدي،إلهأتهمأكونالزتوأنا024راجمتهاتكو!

وأكص،ضلامغهذتهموأقطغ25.تكقمثالزلثأنا.زئيسأؤشطهم

فيوتامون،آينينالتزئبماصفيفتسكنون،الأرضفيالضاليقيالزحتن

أواني،فيالمطزوأننرذ،تفتيخوذتزكةدوتكونوأغيرضهم026الغاب

غفتها،ئغطيوالأرضن،تمزهالحفوليتمخزوئغطي027تزكةقطزفتكون

فضبانأخطئمحينالزثأناأتيفتعقمون،آينيرأرضهيمعلىويكونون

اليويمتحذتكولرنولا028آستعتدوهمالذينأيديينوأنقذهم،نييرهم

أخذولا،آمنينفتسكنون،تأكفهملاالأرفيليؤحثى،يلأتمتفبأ

قريشةالتويمتعذتكمنونفلا،الإسماغظيتمضغيرسأتهموأقيم02-تروغهما

أئيفتعقمو!03،الأتمتغييزاليويمتعذيحملونولا،الأرضفييفجوع

.الزتالثيهذيقول،إشرائيلتيطشمغبيوأتهم،مغهمإلفهمالزتأنا

.الزت"الئتئذيقول،إلفكموأنا،أنتنتشر،قزعاقييخرافتياوأنقا

الجديدالعهدفياللةعمل2.

هدهإلىحرتياليعود.محذدعيرمشقما!!يحديدبعهدألأالىلإرمياصق

!ملذولا.عادهنفوسصيمفيالقهيمارسهالذيالعملعلىويذدالمكرة

ي!الحملهداابيجعل.العملهدالهلشمأ!ذيااتجانيالطابعإلىالاشاه

الحلاء.م!أ!ودةبايحتلطألهأحيالأيدومستقبل

تيتإن،ا!ثسانآبنا"يا7:قائ!الزثكيقةرإتيئاوكاتت366

وصاز،وأغمايهمي!لويههمتخسوها،أرجمهمفيشكواتمآ،إشرائيل

الذيمبشتبعتيهمغضبيفقمتبث089أماميكتجاشة-الطمطشلوكهم
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تينوشتتهم91،بقذازتهمتخسوهاولأثهم،الأرضعلىشقكو،الذي

ذنئهه.وأغمابهمطريمهمشقتضىعلى.الأراضيفيفتذزوا،الأتم

قيلاذ،الفذوسآسميئذئسوا،تيتهاذخلواالتيالأقيمتينذخلوافقضا02

آشتيعلىفغ!ث21.أرضهينخزبخوقدالزبشحثهذا:فيهم

فليذلك022تيتهاذخلواالتيالأتيمفيإشرائيلتيثذئسهالذيالفذوي

تيتيا،فاجملأنالأجيكملين:الزثالشيهدقالهكذا:إشرائيليتيط

ذخلئمالتيالأقمفيذثسئموهالذيالفذوعيآسصيئلأجلبل،إشرائيل

ذئسئموهاتتيالأتيمفيذثسق)24(الذيالغطتمآسميئفأقذكث033تيتها

أتقذشحين،الزثالئذتقوذ،الزتأناأثيالأتمفتعتئم،تينهافيما

تجميعيروأجقغكم،الأتمتيرينوآخذكها24غيويها.علىفيكم

فتظفرون،طاهر%ماغعيكموأرسق025أرضكمإلىبكموآتيالأراضي

قلبأوأغطيكهـا26.قذارايكمتجميعينوأطهركم،تجاشتكمكلين

قلتلحمكمجمنوأننرغتجديدأروحأأخثائكمفيوأجغلتجديدأ

أخشائكم)25(فيروحيوأجغل27،لحمينقلبأوأغطكمالحخر،

بها.وتعقلونأخكاميوتخقظونقرائضيعلىتسيرونوأجغفكم

وأكونشعبأليوتكونون،لإبائكمأعطيئهاالتيالأرضيفيوتسكنون2

ولا،وأكئزهاالجنطةصوأذعو،تجاشتكمكلجمنوأخفطمكم092إلهأتكم

تعذتناكميئلأ،الحقلوغفةصالثتخرثمزوأكئز003الجوععتيكئمأئقي

دت!.ع!صهو!ريدة(مرتةلي،حدةعلىوصر!)تقذمر)24(

راحكلء.أش!سئةإتمامعلىقدرةترافقه،لاطىتحديدالىشزذياللهرو!هةاد)25(

.الرطا-أعماومطلعا!فولةاأداجل
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غيزوأغماكمالئحزيرشلوككغوتذكرون031الملأتمفيالحوععازالتويم

وتسث032وقباآثامكمايشتبأنفشكمفتكزهون،الضالحة

منوآخخلواوآخزوافآعلموا،اشبالشتد4لقو،ذاصكأعمللأجلك!

إشرائيل.تيتيا،شلويهكم

أعمر،آئاجمكمتجميعينأطهزكمتوتمإئه:الزثالشثذقالهكذا33

خرابأكاتتأنتعذ،المفمزةالأرضقوتخزث34،الأخيرتةوئثنىالمدن

المفمزة"كخئةالأرضقهذهصارتقد:فتقولون35،عابركلغيتيعلى

التيالأتموتعقم36،ضئكوتةخصيتةالمنقدتةلمالمقمزة"الخترتة!والمذنغذدب

كانماوغزسثضنقلإمأكانماتتيثالزلثأناأئيخويكمي!أئقيت

وضتعث.تكتمثالزتأنا.ئقمرأ

ايابةالعظامرؤيا3.

رحاءئسحقأديستطيعولذلك.العظميةالهياكلإحياءعلىتادراللهروحان

المجلزين.

فيوؤضن!غني،الزثبروحفأخزتجني،الزثتذعقيئأوكاتت37

هيفإذاخويها،جمنعليهاوأتزني2جمظامأ،ئمتلىوهوالثهلؤضط

آبن"يا:ليفقال03جذايايشةبهالىإذا،الفلؤجيماعلىكثيزةدجذا

أنت،الزثالشيهذ"أتها:ففلث؟"اليظامهدهتخياأئرى،الإثسان

اليابشة،اليظائمأثئها:تهاوفلالجظايمهذهعلى"تتثأه:ليفقال04"تعقم

أديخ!تداهاخ:الجظاميفذهالزتالتتثذقاذ!هكذا.الزثكيقةصإسضحي

وأبشمطلحمأعتيلثوأنثيئغقبأعقيلثأجغل6.فتحتينروحأفيلث

فتتئأث07الزت"ألاأئيوتعقمينفتحتينروحآفيلثوأجغلجلدأعقيلث
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الجظائمفتقازتجط،يآرتعايقوإذا،تتئؤممبجمنذضرتفكان،أيرتكما

عتيها،اتأقدوالفحيميالغضبفإذاوقطرث8.غظمهإلىغظيمكل

،"تتثأهيلموح:ليفقال09روحبهاتكنولمقودثمنعقيهاالجلذوئحيمط

الزوأئهاقفخ:الزثالمتذقالهكذا:يلزوحوقلالإئسالتآبنياتتثأه

كمافتتثأث001فتخيوا"المقولينهؤلا?فيوفث،الأرتغالرياحمن

غظيمأتجيشأأفداجمهمعلىوقاموافعاشوا،الزوحفيهيمفذخل،أقزني

.جذاجذا

إشرائي!تيثهيالجظائمهذه،الإئسانآبن"يا:ليفقال11

وفضيئزجاؤناوققلثجظامناتيتقد:قائلونهمها.يأجمجهم

أفتحهاغتذا:الزثالشيهذقاذهكذا:تهموفلتتثأهأيذلك02عقينا

إشرائيل،أرضيىإلىبكموآتي،شغبييافبوليكمينوأصيذكمفبوزكم

يافبوليكمينوأضجذكمفبوزبهمأفتغح!ن،الزتأناأنيفتعقمون

فتعتموق،أرجمكمفيوأقزكم،فتحتونفيكمروحيأوأجغل.شغبي

.الزت"تقوذ،وضتصثتكتمثالزلثأناأتي

يرإشرائيلتنيآخذهاختذا:الزثالشئذقالهكذا:تهموفل21

أرعحهم،إلىبهموآتي،جقةكلينوأجضغهمإتيهاذقبواالتيالأتماتيهت

وضيذ،إشرائيلجباليفي،الأرضهذهفيواجذةأثهوأجتلهم

تق!ي!مونولا،أئتينالتومتعذتكونونولا،تجمييهيمتيكأتكونواجذ

بقذاراتهمالتويمتجحذتتتخسونولا23ألدأ.تمقكتيرإلىالتويمتعذ

التيضلالاتهيمتجميعينوأخئضهم،ضحاصيهموتجميعوبقبائجهم

وغثدي24،إلهأتهموأكوثشحبأليفيكونون،وأطالزهمفيهاخطوا
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علىويسيرونلححيجهما،تكونواجذوراع،عقيهمشيكأتكونداؤذ

التيالأرفيفيوتسكنون025بهاوتعقلونقرائضيوتحقظونأخكامي

همفيهافتسكنون،آباؤكمفيهاشكنوالتيتغقوبيغثديأعطئها

يلأتد.تهمزئيسأتكونغثديوداؤديلأتد،تنيهموتنووتنوهم

وأكئزه!وأميمهم،مغهمتكونأتدئغهذ.ضلامغهذتهموأقطغ26

تهموأكونقوقهمتسيهنيوتكون027يلأتدؤسطهمفيتقدسيوأجغل

حين،لإشرائيلالمقذينالزبأنيالأتمفتعقئم028شعبأليوتكونونإلهأ

يلأتد".ؤسطهمفيشقلإسيتكون

الزقوىعلىاللهاتماررؤيا4.

من،التيالزقوىبصررةالاصرائليالشمبمعصراعهافىالوثيةالأتمتمؤر

أسطورية.ومنطقةشحصفىهاتخدوهي.نصهاللهخار!،اصرائلخلال

لالرؤى.لئئوكرلةحرلهكوارثصورألالاءويتخدم

قيجقكإجغل،الإئسانآبنيا2:قائلأكيقة"الزبإتئي!وكاتت38

عقيه،وتتثأ،وتوقيماشكوقائدزئيسيى،ماجوجأرفيفي،جوجنحؤ

ماشكزئسن،جوحلاعتيكهاختذا:الزثالشئذقاذهكذا:فاه3
.-.-"رو

قكيك،فيكلاليتوأجتلغقتيكعلىفأعيذك4وقائذهما،وتوقي

ييالبلايميكلينوفرسانأخيلأتجيكوتجميغأنتوأخيرخك

إئكأ06شيفقايفيىكلينوئروصبىتجايتذا،كثيرآتجمعآ،فايخزة

جت،الأتمتعيرقنييكي،أزضيعلىيكفآتي،تكونالأتامآيخرفي

.جوجيا،غيويهاأماتميكاتقذس!

الأئايمفيعقيهتكقمثالديأنتأتست:الزثالشئذقاذاهكذا7
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وطوالالأئايماتلكفيالمئنححينإشرائيلأنيياء-غبيديأل!ي!تة-على-القديمة

علىجوبخيأتيتويم،التومذلكأفي8.عتيهمسأجفئكبأتياصئإتا

!ا:في.أثفيفيشخطيتطتغ،الزصثالمتئذتقول،إشرائيلأرضيى

علىغظيمآريعاش!التويمذلكفيتتكوتق:تكقمثغضبيونايىغيزتي

إشرائيل.أرضيى

دأإلأ،صتيالأكأهماوهدا.دتههوالمهائيالانتصاربأنألبأواالانبياءلكن

.مادا.اوراءمالقرأحدالالتمارهدا

-ط

وأمطر،التزدوججازة-الهاطلوالمطروالذيميالطاعوفيوأحايهاله22

مغه،التيصالكثيرةالثتعودبوعلىخيوجممهوعلىعقيههـاليهثريتطالئاز

أناأئيئفتعقمون،كثيرةأئبمغيودتعلىتفسيوأعزفطوأتقذكثفأتغطئم23

.الزث

بناؤهأعيدالذيهيكلهفيدئةجديدحفور.ه

الحلاء،تلكانتكما،فقطالآوثانعادةتمفيلا،بالقداسةالهيكلهدايمتار

الله.قداسةديواحدكلمشاركةدرجةإلى،الهيهلأداءممحتلصلئر،لل

في،الثةزأسيىفي،تجلائناصتواليرينالحايشة-الشتة-في041

في،المذيتةضحيرتطأنتعذغشزةصالزايغةصالتتة-في،الئفرينالعالتر

زؤىفي2.فناكإلىبيوأتى،الزثتذعقئكاتت،تفيهالتويمذلك

عتيه،جذاشاينيتجتلعلىوؤضحغنيإشرائيلأرضيىإلىبيأتىإلهئةء

تنطزهيزخلفإذا،فناكإلىبيفأتى03الجنوبجقة-ينتديتة*كينا?

.بالبابوابصوهو،وقضتة"قياسكئالبخبلوبتده،الئحاسكضنطر

وآنتبةبأذتيكوآسمغيغيتيكأنظز،الإثسانآبن"يا:الزجلييئ"فقاذ
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فأخيزتراهماوكل،فاإلىلجثأييئتراهي!يفإتك،إئاهأريكمالكل

."إشرائيلىتيتبه

فإذا2.الثترقتحؤالمئجيمااجالباإلى،اجاباإلىبياوذقت43

،غزيزةجميا؟كضوتوضوئه،جقة-المتمرقينأتىقدإشرائيلإلهتمجد

اتتيكالزؤياكاتتزأينهاالتيوافئؤيا03ضجدهينتلألآتقدوالأرضق

زأيتهاقدكنطالتيوكالزؤيا،المذيحةإضذميرأتيتحينزأيتهاقدكنت

ؤخهي.علىفشقطتكبار،تهريمنذ

التتزق)26(.تحؤالمتجيماالباببمنالتيتإلىالزبتجذوذخل

تلأقدالزبتمجدفإذا،الذايخيئةالذاليإلىوذخلالزوخفخضقني5

واقفأزخلوكان،التيتجمنئكفمني)27(أخدأوشمصث6.التيص

أخاجمصيىوت!!ا!غزضيضكا!هذا،الإثسانآبن"يا:فيوقال7،بجايبي

."إسلأتدإشرائيلتنيؤشطفيفيهأسكنوالذيقذتيئ

الجديدةالمقذلعةالارض60

.الحياهلغزارةالحصبصيعبز

تختينتخزبخيمياهفإذا،التيتتدخلإلىبىوزتجغ471

تخطينتننرذوالجياة،السرقتحؤالتيتؤجةلأن،الثئزقتحؤالتيت

بابطريتيمنبيوخزبخ2.المذتحتجنول!عنالأيمننالتيطجايبجمن

تحؤالمئجيماحئيالحاليالبابإلىالخايىجئيالطريتيفيبيوداز،الش!مال

الهيهل.عادرجثس،الرقمنبحردالر!)26(

نم!ه.)27(ألته
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تحؤالزخلخزبخوتأ3.الأتمنالجايبينتخريبالجيا؟فإذا،النئزق

المماةفؤضتط،المياهييئوضزفيراعألصفقاسن،خثليتد،كان،الضزق

الزكتتين.إلىالجياةفؤضتط،المياهييئوغتزألفأقاكتثثم04الكعتينإلى

بتهرفإذاألفأقاسنئتم05الؤشصاإلىالجياةفؤضقط،بيوغتزألفأقاكتثئم

وتهرأيباخةيياةوكاتت،طايختةصازتالم!اةلأن،غبويىهعلىأقلإزلم

بيوزتجغبيوذقت.؟"الإثسانآبنيا"أزأيت:ليفقال6.ئعترلا

جذا!كثيرةأشجازالثهرشاطيئعلىإذا،زتجعثوتأ7.التفرضاطبئإلى

الميطقةتحؤتخزفيالجياةهذه"إن:ليفقالفساك)28(.وينفناجمن

فيةاهما-اتنقصثوحين.التخر)92(إلىوتئجةالغزتةإلىوتننرل،الشرقتة

الثهرضخرىتبفغخيمثخئة*تدبتف!وكل09طيتةجميافهئصبغالتحر

وئصيغفناكإلىتبفغالمياةهدهلأن،جذاكثيرأالشقأوتكون،تخيا

ينالضئادونالئماطيئعلىاوتقفث..تخياالتهزإتيهتبفغمافكل،ط!تة

شقكهوتكون،يلثباكشنثترأفتكون،غخلائيمغينإلىتجذقيغين

أئا-ئستنقحائها1.جذاكثيرأالغظيم)03(التحركشملثأضنا!هعلى

ينشاطئهعلىالثهروعلى12.يلمفحتخقطبل،ط!تةئصيغفلاوبزكه

ثقزه،تنقطغولاؤزفهتذئلولا،ئؤكلضخركلتنئثفناكوينفنا

ثمزهفتكون،المقدسينتخزبخيياقهلأنتواكير،ئؤتىشهركلبل

.يليلاح"وؤزنهيلطعايم

.22رؤراحع)28(

الأصأ!الراديهيالضتة)92(

المتوسط.الأدبضالبحر)03(

المبت.الحرهروالمحر.للأردلى
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الجديدةأورلثيم7.

الله.بحصورتمتار

آلافيأرتغة"قياشها:الشحالجقة-ينالمذيتة-قخايىبخوهذه4803

ثلاتةإشرائيلأشباطأشصاء-بخشبالمذيتة-وأبوادثأ.يئةوخمن

وبالب،واجدتهوذاوبالب،واجدرأوبينبالب:ال!ثمالتحؤأئوالب

والأبواث.يئةوخمحنفيآلاأرتغة":ال!تمزدتىجقة-وين032واجدقيلالي

واجد.دالبوباب،واجدتئيامينوبالطواجد،يوشفتبالث:ثلاتة

باث:تلاثةوالأبوالب.يئةوخمسىآلافيأرتغةو:الحنوبجهة-وين

جقةوين034واجدزبولونوبالث،واجدلاكزوبالث،واحدضضعون

واجد،جادبالث:تلاثةوالأبوافي.يئةوخممنآلافيأرتغة!:الغزب

غتزتمايتةصالمحيطفتكون035واجدتفتاييئوبالث،واجدأشيزوبالث

."فناك"الزثالتويمذلكينالمذيتة-آسئموتكون.فيراعألفت

جيبالبنيتراءة

لمي.وحهأففلعلىالمعاصرالانانياس!القهفيحزقيالتحليميدو-ان

الهنقولأدلكادكبرياغعندهويوئدعيقأارتياحأللالانالعنيالتقدميوفر،زما

إله:وتعاليهعزلته!ييمقىالقهلإد،أداةمجزدبأنهيذكرهحرقيالانوالحال.طبيعي

الآوحد.

هوللانساداللهيههفما.الاهميةسكبيرجافعلىالبيجمرةتبدوولدلك

موضعتكودأنبالاحرىعليهال،شيءأيتهتحقلاخيقتهلاد،محضمخاني

إإدا:الاشراعتثيةسمرفيوردمانذكروها.عقرباته:لقلنمإد،توبيحاته

الحياةعلىدلككا!تطبتواض!!.لكم"فحتا...واختاركمبكمالله!ك

.والثات...الميحيةوالردية...الايمالىمجانئة:الميحية
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رراهكما،المؤمننفىفيالباطنياسملاهرأيضأأروخي!صدقدماوككن

ديهر،اللهروحعملبمضل،القلصتحؤل!إر:الحديدالعهدرمن!يا!حزقيا

الوحي.عاصرسهامعصرالحقفة



شضأله!!!ما

وئقة،والهبكلأورشليمحرا!تصصأمواتتذ!أناشيدحمسةمححوعةصهي

اها.يرتىالتيأحوالهمسلاشعما،تقهرلاائتيالسكان

الترحمةأصحا!ل!س،معروفعبركاتها.المر:يةالاحدأثئعيذألفت

أساعير.إر!ياالىستها،والتلمردآكاترا،القديمةاليهوديةواتفاصيرالية

.كثيرةأخرىتأثيراتفيهانجد

الحرية.الابحديةترتب!يتتعافالاولىأحرفهالإد،تطريريةمقماطعها

الاولىالمرثاة

أورشليملثكاوى

اللبويرثة.وضذةصيلحثقاءيهوذاخقت3-خا

الزاخةمخل!ولمالأتمافيتكتت

المضايق.تينأدزكوهاديهاطاليتجميع

الأغيادإلىمينالقابإخذيمنائحةضفيونفئن-د

.ضقمزةأبوابهاوتجميغ

ترارة.فيوهي،ئتخراتوغذاراهائتتهدونكقتئها
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ضطضئئونوأعداؤهاعقيهاتغقبوايقوهاشضا5

ضعاصيها.يكئزة-آتقاالزلثيخن

المضايق.ؤجيماأماتمقشئينسارواأطفائها

طعاما.مل!مسونم!تهدونشيهااكل1

الثفس.!إئعالقيلأكلتفائشهمتذلوا

.فزذراة"!رثكيصوتأفلزثيا"أنطز

وآنطرواتأتلوا،الطريئ!عايريتجميغيا1

أصاتنيالذيكةتيأتبمينقل

غضبه.آضطرايمتويمفيالزثبهآتنيالذي

جائةوأخشائيضيقفيفإتيزثياأنظز02

جمضيانأ.غضيثلأنيباطنيفيئضطيرفيوقفبي

التيت.فيوكالموتالخايىجفيئثيهلالت!يفث

ئغزيي.تنفقينأتتفدأئيإسقغ21

.-قغلتأنتلأثكفشمتوائمصيتتيشحعواأغدائيتجميغ

يتلي.فتصيروابهتاذيتالذيالتوتمأجئب

ايانيةالمرثاة

أورثجدمار

.تغقوبقسايهيىتجميغئشمة!،ولمالثتمذ،أزاذ3

بالأزضوألقسقهاتهوذاينطخصونبئحخطهقذتم
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والزؤساء.يالمللثالحازألحق

تزاليخها.وخطغأباذأثوائها،الأرضيفيغاضت9-ط

شريعة.ينتئقولمالأتمتينوزؤساؤهاتيكها

.الزثتذلبمنزؤياتنالونلاأنيياؤهاختى

صاي!ت.الأرضيىاعلىخقسواضفيونين!.!شيوخ-ي

.ضسوحأ)1(وشذوازؤويهمعلىئرابأذزوا

.الأزضإلىرؤوشهنطأطأنأوزشليتمغذارى

أخشائي.وجاشتالذموعينغيماقياكئتا-ك

شغبيينطلتخطيمالأرضعلىكبديأريقت

المذيتة.ساحاتفيوالزضيعالطفلعلىغييئإذ

أضهاتهم.لمحضودبعلى:لأئهايهمقالوا12-ل

أوزضليم؟بنتيايلثأضئةوماذاأئتئلثابماذا3-م

جمفيود؟ينث2الغذراأثئهافأغزتلثيلثأساويماذا

تشفيلث؟ذافقنكالتخرغظيثمتخالقلثفين

.والتهزجالبايئتلثزأواأنبياؤفيا4-ن

ضصيزفييمتالواإثملثعنتكحتفوالم

.وغواياتألاطيل،ؤخيأقوأذتلثزأوابل

ضفيون.يمتسوزياالئد،إلى!أصزيخي-ص

وتيلأ.تهارأكالئهرالذموغإذليفي

.حردعلاطت)1(
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خذقة"غييلث.تسكنولاتهذإيلا

القخعات.أؤليفيتيلأآهتفيقومي91

الشثد.ؤحيماأماتمقلتلثكالماءأريقي

خياةءأطفايلثلأجلكفيلثإتيهإرقعي

ع(.شاليكلرأسفيالجوعينعقيهمعثئ)الذين

الثالثةالمرثاة

الذالىرجاءعرخة

نلتصشه.!لتيللئفس،تنتطروتهيفذينصايغالزث2-ط3

الزت.خلاص!بشكوتئنتطزأنخير

.صباهفيانثيزتحيئأنيلزخ!بخيز2

ال!ثحد؟تألزأددونالأئزفكانتكتغالديتن-م

والحير؟انثزيخزبخالغييف!اينأيخس38

خطيئته.علىفلتتخثز؟الإنسانيتذفزفيماذا93

.الزثإلىوترجغوتحتيزهاطزقالتفخمن.-ن

.الشمواتفيالثيماإلىالأيديامغفلوتايترقغ1

نغمر.ل!وأنتوتمزذناغضيناإتنا42

خياتيوآفتذيتقضئتيعنا!تيذاأتهاداقعت5-ر

الح!بم.لىفأجرطلاتتيزلثيازأيتقد5ه0

عقيئ.أفكايىه!اوتجميغكقهآنتقاتهمارأيت.
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الرابعةالمرثاة

الاخيرةالحماربأيامتذكير

الخالصالنضارولعترالذهبطكدزكمفص1-آ4

ضاليع؟كلرأسفيالفذي)2(ججارة"وتتعتزت

الغط!.ينبختيههالزضيعيسانلصمق4-د

تهم.تكيمرهتنيكنولمخبزأطقبواالأطفال

الثتوايىعفيهقكواالطتبالبيأكلونأسذينا5-!

المزابل.إحتختنواالمريزفيزتواوالذين

الجوعقثلىينحالأأحشنالتثئفبقثلىكاتث9-ط

.المحقولقفة-يخلالييىتذوبونكانواهؤلاءلأن

أولاذفنطتختالحنوناصتالئ!اء-أيدي01-ي

شغبي.ينتتخطيمفيطعامألفنف!طنوا

باطلةنصزةتزقبصتغيوئنااكقت7-ع

يها)3(.خلاصنلاأقةتزضدأتزضذنا

الشماء.جمفبالطينأخصئطاليدوناكان91-ث

التزثة.فىتاوكقنواالجيالعلىإثيرنافيتجذوا

أ:رضله.رس!ط=امقذسةشالححارذاسدهصا)2(

الحصار.أثاءليتدخلتالىممر)3(

المراتيلبفر
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الحامسةالمرثاة
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!العذابهذاتلعلىاللةأشفق

تهوذا.ئذدبفيوالغدارىضفيونفيالئساغآغتضبواأقد1

.التئيوخؤجوةئكرمواولمالزؤساءغلقأيأيديهم2

الخحثب.تختغترواوالمثيانالزحىخقلواالشئانأ3

أغاييهم.عنوالشتان)4(البابفيالثئيوخآنقطغا"

تناخة.زقضناوآنققتبنافلوشرورآنقطغقد59

خطئنا.لأثناتناويلزأينا،تابخضقط69

غيوننا:أظققتويفذاقلوئناشفضتايهذا7

فيه.تتزذذآوىفتناثموجث!ضفيونتجتل،ن

ص،ص-أ91
جيل.إلىجيلينوغرشكيلأتدثابتزثيانت

الأئام؟طولوتخذلناالذوامعلىتثسانايخاذا02

القذمفيكاتتكماأتاتماتجذذ،فترجعإتيلثزبياأرجغنا21

جذا.عتيناتغضطوتمتثذأتنبذناتمإن22

اسدية.لا!أمامكاتالىاحاحةاممدلرثرودكالوا)4(



السآيئشتغشآأيثمى

45(-45)الثنالتعزيةكابأو

اليهاب

الاقوالهدهمحملاديمص.أشعيامجموعةمن45-04الفموليفثم

حتىيوضحلمأمرهذا؟النىأشابمحمرعةألحق،والإلاءبالافكارالممئرة،البرية

الحقبةفي،كاتأشعيامجمرعةألىقمرالىمخطرطاتعلىاليثورأظهرولقد.الوم

مد،مطالقة.(م.قوالاولالثالي)القرلىيبد:ماعلىالمكالةوحتى،الرومالية

أياسما.لىالمعرولةللمجموعة،الوتتدلك

لكن،أسايانتمانلحهاكإحمالأ.دقيقعيرهوديهاأتمغالتميمان

.بعثرةنهساكلداخلفيالمناصر

المجط

بعد،بأنهعلمأ،قررشفيئذكر.المنفىلهايةمجطبللا،المفىمحيطهو

المملكةألأ.أورشليمإلىالمودةفيلليهودويأذلىلاللعلىسيتولى،صواتبفع

ليديا.علىالحربشنليالظافرةعياتهولاشرالفارصية

تكونأتلا.المفىماكلهيعهايجي!أنالكتابهذأيتوخىالتيوالمثاكل

ضبهيصرأنيطعلى!هو،اش!مىأقدر،نفرنبوكدساعدتايي،بابلآلهة

هيكله؟تديخ!منيمعولم

هوالحلاءأننتنتجأدعلي!اوحصالقد-ر،هوالر!بأنسفحسااد،ولكر
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يتهأوآ-؟أسلرحاءأ-محابقيأدقا.ا!هدادحإلىأذتإسرائيلىياحصاافلح!،عقاب

الاصراثيلي؟اتدور

هددعلىالربممكن،ا!ي!وراذئر:الاهميةسيحلولالكه،صغيرأمرهاك

صمراتليإلاموحودايعدا3ألهشكالا؟الوقتهذافيبااي!صرفأين،الارض!

الوثنيير؟بينمتئتتشعبهأدمما،الآنبحدلحدمتهيقومترىوس.السمرات

الكاتب

على"احتم:قالقدالامىالقرننبيكاد.أضعياتلاميدمىمجهولتلميذ

يكقمالتافحدنعود،الرسسسنةئتيولحد.8/16()اشتلاميدي"مياتعليم

الاريح.ديدينيةبملسمةأيضأهوويأتيا،"اسرائيل"قذوس،أصباعلىأيضاهو

نشاطهلضعالىإم!انناوفي،أضعياعرالزمنفيبعيدتلميدالحققةليإذأفهو

.الاخيرةالمسفىسواتلي

لةسالرا

الىونرى،التوحيدعلىقائمأاضحيماأصتفلقد.اللهعلىثيءكلقبلتركر

وهي،الاولىالمجلزينشكلةعنحوابأيثك!ماوهدا.مجلم""صدرصأيلقساالبي

لالا.بآلهةالر!صلة

اليولكى.الدوديةاتهت:ويقيررجاءلصرحةئتهلالمجمرعةارشكلا

الاكبر.الممثلوهر،حاصراللهلأد،لخفىالر!محدأنالمورعلىيضيف

ونبوءاتأ!الهاحلقدياطحميعواضحةقدرتهلان،ذا!كفيعحص:أ،

الالياء.

ووصلا.المكافىلصورةاتاليوبا،المحفصلمورةأولأضوراللهادالبدءمذرأيا

ي!،يكتمونأخدوا،وهكدا.أشالحابحمورةالربفيهيصؤرالديالوقتإلىالآد

كما،الطقسيةالحلهتلروايةفيئ!متها!،الإسرائيليللبتاريحأ،الكهنوتيةالدوائر

اكت!صير.سمرم!الاوا!اخفم!!لياليا:صلى

الحلدمع،ائيوملراهكماالماكمرتصالديهو،لاللا!ةآلا،فالر!

دأيستطيهعولا،ا!ثهيدفيهولمسهوالالسانوأضها.والارص،والكواكص

يالة.

يحتاع:الاوتانا!دمالليبالعرصئيهتلوهر،الايجاليالدليلهوهدا

كائاهولر.أمامهيملوناسدياهو!هذا،بالانادمرتبط!هر،صالعالىالوتر
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ئمؤه،الدأبهذاالىشكلا.عدأفرالصاايدهـلهاقد،عاحرةصورةهو!،حتا

الراححفمى،المادتةالوتي!تالآلهةوصورةالمظورةعراللهحقيقةليريميزالنبيلاد

ن!سدو،طعلى،الدليلىلكن.والإلهالوثربينتخلطتكىلمالجفمةالمح!ةأن

الحماهير.إلىمرتجهآ

لأحداثأنأالديالرحيدالإلههوالرتانوهو،الالبياءلرهانئضا!دلكإلى

ليعحبوالأ.اسدايةامنذ،عام:حهعلى،حرىممالا!لا،حدلمثهاقلىاشس!هذا

الفاغوقورش.تاضارايرعلىيسهرا!دياوهو،كلهاالارضإلههواللهلإر،ذلك

الاصرائلي.الشعب"راعي"انه:المقبلةالنواتفياللهسيستحدمهاالتيالاداةهو

يسعواأ-لالهه)إلملوك(ضمهرعاةالقهيلومب،أ!حرقياثلالىا!ودةامنبذلا

لا،ح!تألىمحقهميحللقرركأ.للابديذهمإلهيقولوحيث،ارتياحهمالىإلأ

أشيا:قالهمالدكز.المكز!!احتخصاأي،"المسي!"أفعليهالبيأطلة!بل

.اشور"ولحلةممرذبابةالىبإصيحسمر

المجلؤي!مكلةهيهده؟عهدهم!حها!؟لاسرائيلالرلصرأيهوماولكر

إرياتاء؟عليهمفصلىأسهكانا!ذيراحبلكرادأماميندمإلانأاللهأئثه.التانية

إناءيحطمكما،المديةوهدهاخمعباهذا"لمأحطم:وقالالناسأمامالريقبتحطيم

لهائيأ؟دمارأالاسرائيلياثدمارأفيكرلى.ئصتح"ولن،الحزا!

اطيأاشوحيالحىموصوعالىعاد.لاللبالبيي!بالؤالهذاعن

راضبىعيركالىألهصحيح.يدوملنالعقاببألىدصزح،عالجهت!أولهوشعكان

،اسرافي!يطذتادوأردفغير.ألاوريدوموعهده،يمترلعحتهأممر.امراتهفماف

راثع.ثيءاصتعهالله!حت.المحبوبةالزوجةيقىالدي

إلىأضياتلميديشد،عهوليحير.أضحريراأمراعرراعلىنستتحدلكس

لزتةديطرية!صئتة!.اسرائيلخلاصعلىدأجلأكادأ!ديا،مصرم!أغديماالحرو!

يعاملكماويحامله،أمامهويسيرشعبهاللهسيهدي.وأورشليمباللبيريصل،سورية

دييابيعسصرحاللهفإلىتتجذد،ساءصحراءعحائصاروها.قطيعهالراعي

التطسئتا!تعطشير.عليايرويماءالصخرةسرئا،القاحلةالارض

الوحوشتقوم،أتمهدهداوأمام.السهوبفيالاشحاروتزهر،والريتونوالآس

اللهشيروي:الروحيا!سترىالىالآرالعدمرتمحيرأففهارى.اللهشمحيدنفها

"أئها:اللهعطيةدياتماركةالىالحيعوئدعىاللحاد،اليابسيالمقراءغليل

اطاء!".الىهفضواالغطاضى
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دغال؟هوهلولكن.مستوتجصعقا!إنه.اسرائاتعذابمعنىشكلةبقت

أربعإلها".المتألمالبد"أناثيدئسقيهاالتيالخارتةاغقراتاهدهعلىبقععدئد

152و9-5/4و.7-941/و9-421/:المجمرعةمحملفيأدرحتلقرات

علىأحدفلقد.الآخرينصلهكمريتألبمبارإلسادصورةليهانحدا.13-53/2

ذلكشيجةأئا.الحاسةمنهتنالأردونمىولكى،حطاياهمعنالمسؤولةعاتقه

أجماعةالعبد؟يملمادا.الحطيئةمنالتحريرأي،التبريردهو،الطوعيالتع!ير

عاموسذكرهاالتي"الباقية"البقةفيالتفيهرالىنميلقد؟ممردأشخصأأمإسرائيل

شديدأتمريدأهناكلكر.إجمالهلىالثحصخطاياعرالمنمىليتكفرقدوألي

الخبةتلكمنينبعثفردفيلالاحرىنفكريجحلنا(وثقةووداعةتلميذوطابع)دعوة

)متىالمتأثم""العدلهذاتمارأتحقيقأيرعليالرصلتضيررأىولقد.المتدئينم!

.26(و3/13ورصل22/37ولر/0145ومر3/61

مع،فإنها،المجموعةصاحبتأليفمنليستالاربحةألاناشدهذهانصخواذا

التياصموليةاالمظرةفي،الوجوهمنبوجه،تتحكموهي.المؤئصسحرء،ذلك

أوريثليمالىيومأسياتود!هم،الوثييرعلىمخالأصروضفالحلاص:فيهاتظهر

تلدهم.لمأبناغحولهاأورشيمترى،وحينذ.للرتحضوعهمعلىدلالة

الالمصيدوعلى،واسعةخطواتالوحيحطى،النبويةالاقوالهذهبفضل

الحديد.الحهدقليضاهـشىءاديمكنلن،الفادي

مدخل

ورلعاتهاب!دعوة

كفف.كلمتهإلأهانرىنعودلا،أشياعدوجدناهاالتي،القهرؤيةبدل

نفسه.اللهلقيادة،فلط!!الىالعودةإعدادالمجلزينالىيطلىلأنالي

إلفكميقول،)1(شغبيغرواا"غزوا04

تجتذهاتثمقدبأنونادوهاأوزثليمقلتخاطبوا2

الكتا!.عوالىهامن)1(
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خطاياها"تجميععنضعقيرالزبتدينوناتتإثفهاوكفز

الزثطريق"أجمذوا:الترثةفيئنايىضوت)2(

)3(.الفحخراء-قويمةفيإلهنائئلوآجغلوا

تنخمض)"(وتلتجتلوكلترتمعوابكل4

ضهلأتصيزالطريتيوؤعزئقؤموالمئغيربخ

تكقم")5(قدالزبقتمإلأنتثتركلوئعايئهالزلبتجذوتتخفى

؟"أنادي"ماذا:فقال."ناير":قائلضوث

الترئة.كزفرتجمايهوكلغشبتشر"كل

الزث.روخفيهقثإذاتذويوزهزهتيتنالغشث7

خفا(لمحشبال!ئمدقي)إن

.يلأتد"فتئقىإلهناكيضة!وأتا،تذويوزهزهتيت!نالغشث8

.ئتئثزة!صحفيونيا،عاليتجتلإلىإصغدي9

أوزشليم.ضتش!زةصيا،يفؤةضوتلثإرقعي

.")6(إلهكم"فؤذا:تهوذايددبقولي،تخافيولاإرقجه

يال!فطان.ئماهوفيراغه،بفؤةتأتيالمثالتذأفؤذا.

الله.كلمةعكلالمجلؤي!عودةستكرد)2(

الحاندس.رأسعلىاللهسكولى)3(

علىتطمهقمرالىحماعةوكات.313()متىالات!دورعلىالإبحيليودطمهكلام)4(

نمسها.

الي.ر!الةعلىبدل،الكتا!لهئتهلالدي،اللاعهدا)5(

دتهيحاصحصررعلىأيصأيزكدامماتوا.اللهلقدرةظهورهيالمجلزيىعردةان)6(

ضحه.وصط



الثانيأشعيا

فذاقه.وأجزئهمغهتجزاؤهفؤذا

بدراجمهالحضلانتجضغ،كالزاعيقطيغهتزعى11

ز:يدأ.المرجمعاتوتسولثجفيهليوتحمفها

077

بالتعاليمحافلتاريخ:واسرائيلاللة10

يتقهوأحذ،اجهإاللهكنهماوكلبل،اللهقبلساحتيارهيعيإسرائلأخذ

.الاوتادوعدماللهتعاليأفضلوحه

ولثدهالعالمخالقاللة

!لق.وحدهوهو،لهنطيرلااللهان

السمواتبحي!بيرهوشتغالمماهبكقهقاسالذيقن2

يالميزان؟والئلاذبالقتالطالجياذوؤزنالأرصئراقييالثلتوكاذ

به؟تعايرلوتهضببماوأممتاللهئثتصهونفيمن1

التدء؟ينتقغكمأماتسقعوا؟أؤتمتعتمونأما21

؟)7(الأرضاأش!نقهمئمأما

كالجراد.وشكانهاكرة-الأرضجالعلىإنه22

يلي!كنى.كخيمةوئمذهاكالثسيجالثتمواتتبئصط

؟)!(الفذوسيقول،)8(فأساليتهئثتبههوتنيفيقى!2

هذهخققالذيتنيالغلاء-وآنالرواإلىغيوتكمإرقعوا26

)7(

)8(

)!(

سري..\تكروابةترقىلفهأشسهداالى.وأصتلثكلالعالمخنقالآدئلف!

.1(40و91و8)مرصلاةاضعلبماهدامرحعلواالمراميرأصحا!أركيص

ألصأ.لهمثالااممه،:احدالله

البد.تليدهيرذدها،أشعياعلىعربرةكاتعارذ!الرائي"قذوسعارة
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بأشمائهاتجميعأويذعوهابغذدفؤاتهائخيرفيالذي

جمنها.أخذتنفصقفلافؤيهويذة-فدزتهيغطمةص

إشرائيل:ياوتتكفةاتغقربياتقولفيتم27

؟"إلهيتفوثوخفيالزثعلىتخفى"طريقي

الأرضأقاصيخالقفيشرقيإلةالزثأنشمعتأؤماغيمتأما28

قهاله.ئحتزولائغييولاتتغبطلا

.الحولئكتزالفدزةصويفاقدقؤةالثيحتيؤتي

جمثارأ.يعئرونوالئتئانوئعتونيتغبونالمتيان03

فؤةفتتخذدونيلزتالزاجونأثا31

كالجفبانبأجيخةيرتمعون

لتغحون.ولاتسمرون،يغمونولالعدون

إلمرائيلليخفصالعالمعلىسيطرتهاللةيستخدم2.

أصرهم.سالهودلجزرقورشدعافلقد

.قؤةالشعوهمبوثتتخذبالحزر)01(أثئهاإتئأنضتيأ14

يلقضاء.تعأيتتقذثم.يتتكفثمثثميتدن

ييتتغه)!!(البزذعاهالذيذاكالمثميرقيينأنهفنالذيتنن2

.المفوكتهوأخضغتذيهتينالأتموتجغل

ائذزى؟كالئبروقوشهكالترابتجغقهموشيفه

الرئه.الأماعلىالحررلدذ1()0

فوركأ.1(1)
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يقذتيه.تسلكهلمشبيلفيصايأرتعبريطايىدهم

التذء.ينالأخيالالذاعي؟وضتغقغلالذيتنن4

هو.أناالآيخرينومعالأؤلأنا،الزدثأنا

772

رجاءعربون،اسرائلاختيار30

اصائيلاحتاراللهانوهي،الاضراعتتةمفرتسوداليالكمرىالفكرةهنانجد

فاديه.فهو،يؤتدههـالولا

آخترئهالذيتغقولثوياغئديإشرائيلياأنتأقا8

خليليإئراهيتمتش!

أفطاليهاينوذغوئهالأرضأقاصييرأخذئهتنيا9

أنبذك"ولمآخترئكغئلإقي"أنت:تهليفلث

إلفك.فأناتتقفثولاصغكفإنيتخفثفلا.

.يرييتميروغضدئكوتضرئكقؤيئذتد

ويخخلونتخزونعقيكالغاجمبعنأمملا

.شي?وتهيكونكلايصيرونخصومكوالثاكث

وئحاليبوكتخذهمفلافث!اجريكتلتمم!

الغذمشيء-ويثلكلايضيرون

بتمييكآخذإلقكالزلثأنالائي

أنضرك"فأناتخفث"لا:تكقائلأ

إشرائيلهاقهءوياتغقربصدودةياتخصلاا4

إشرائيل.فاوصنهووفاديك،الزتتقوذ،أنضزكفإني

أشنانذاتجديذةضكة،توزجأتجغلئكقدهاغتذا15
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كالغصاقة.الئلاذوتخغلوتسخفهاالجباذفتدوش

الجديدالحروج40

الحصبوأئا.القديمالخروححرارقسيحذدليلذلك،الاختيارهذاارثهيراعي

المثميحية.لالارمنةيذكرفإنه،هناالمدكورالعجب

الزوتغةوئتدذهايهاالزيغفتذقث6!ئذزيها

إشرائيل.يفاوليىوتفتجزبالزتأنتفتبتهبئ

ماء.وليسنمماءتلتمسونوالمتاكين)12(7!البائسون

الغطش.ينألحيصتئهمتجفتقد

أتزكهم.لاإشرائيلإلةأناتهمأستجيبالزلتأنا

تة.الأوبؤشطفيوالغيونالجزداءالزوابيعلىالأنهازأفتغ1

.يياهتنابيغالقاجقةصوالأرضنيياهغذرانالتزئةصأجغل

الزيتونوشخزوالآسقوالشظالأززالتزتة-فيأجغل91

تجميعأوالتفسنوالذزدازالشزؤية-البابفيوأجغل

تجميعأوتفقمواوتتأضلواوتعقمواتزوايكي02

خققه.إشرائيلوفذ:لنذلكضتغتالزثتذأن

للبدالأولالد5

والخرير.اضورراالىتميمهيؤذي،لدعوتهأميأضخصأالبديد

المترىالىهاالاتقالقيمصرمناغدبماالحرو!الىالعائدالماديالموىس)12(

تعل!صورةهده.النكويىسمرلردوسلةحصبمةأرصإلىالزنةشحؤل.الروحي

.ا!ربااثمجيةالأرنةمحيءع!
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أعضذهالذيغبدقي)13(افؤذا24

تفسيعنهزضتتالذيئختاليقي

يلأتم.الحقئئديفهوعقيه)4!(روحيتجغلطقد

المئرايىع.فيضوتهئسيئولاضوتهيرفغولاتصيغلا2

ئطمئهالنائمذختة"والقتيقة"يكحي!زهالنالمزضوضة!القضتةلم3

بأماتة.الحقئئدي

الأرضافىالحقئحلأنالىء.-.لاص.لا4
يسيءويي

الجزر.تنتطزفيثتريغته

وناشزهاالثسموانبخالق،الزتاللةقاذهكذا5

ينهاتن!ثمامعالأرضيبايما

روحأ:فيهاوالئتائرينتشقةعقيهاالئدبئئغطيالذي

وتجتلئكبتدكوأخذثاليزفيذغوئكالزلت"أنا

يلأتمونورأيلئدبغهدأوتجغلئلث

ال!بنينالأسيزوئخيربخالغمياءالفيونتفتغيكي7

الحثس".تيطينالطلضةفيوالجالسين

774

ممرمنالحروجعجائبلبهاللةحتلجذد6.

ح!ورر.خروحويترهـعلىألماءهاللهشحزر.دائمبحضرراللهحىيظهر

حطئة،أيةسحالأيطهردإله،مهممأكولهص!ولالرعم.إسرائاعريحتلصعد)13(

عربكقرلازإلارتألمتأتهيدو،أحرىحهةوس،شعهحطاياع!يمرهماوهدا

.حصالاهعلىعمالأئعذاصائلمححهارح!-!ي،الآحرسحصايا

/11.2اترراحكل!(41)
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إشرائياياوجايفكتغقوبياخايفكالزثقاذهكذاوالآن431

لى.إثك،بآسمكوذغوئكآفتذيئذقل!فإئيتخفثلا

تغمرذفلاالأئهازأليتغكفإنيالجياةغترتإذا

اطهيباتلقخكولاتكتويفلاالئايىفيليرتإذا

ئخفضذإشرائيلفذولن،إلفكالزثأنا،ثي

جمنكتذلأوشتأصوكوكتعنكمديةيصزتجغلثوقد

أحتبئذفإئيوضجيدأغيتيئفيكريمأضرتقداد

تفحيملث.ينتذلأوشعوبأينكتذلأأناسأوأشيم

تغكفإئيتخفثهلا

المغيرب.ينوأجقغذالمتنيرقينبتسيكوسآتي

تمتع.لا:ويلخنوب،هات:يلئمالياقول

الأرضأقاصيمنوبتناتيتعيدينبتييئقلثم

وضتعئه.وتجتلئهخققئهلمجديوتنبآشميئذعىتنكل

الزبقاله!!ذا16

الطايختةءضثقكأالم!ا؟وفيطريقأ)15(اتجحرافيالفاغ

البأصروذوياخستيواوالخياطالمركبابالمحير!17

:آنطقأواوكقتيقةوخضدوأيقومود،ولافتضجحون

القدائم.تتآضلواولاالأوائلاتتذكروألا1

تعيرفوته؟أقلاالآنتتتولقديالحديدآتيهاغتذا

الأحمر.أا!حرأعور(1)5
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أئهارأ.القفروفيالتزئة-طريقأ)16(فيأجغل

التعاموتناثآوىتناثالترئة،ؤحثر02"تمخذني

القفرفيوأئهارأالتزثةفيجمياهأأجغلإلأئي

ئختاري،شغبيلأسميئ

يخفدي.ئخدثونفهملي،تجتلئهالذيالمتصعت21

إشرائيل.ياوشئضتني،تغقوبياتدغنيلمليهثك22

ذبائجكشحيمجمنئرلينيولمطيبقضتبالمضة-ليتثترلم24

بآثايك.وأشأمتنييخطاياكآستعتدتنيأنتبل

أذكزها.لاوخطاياكلأخليتعاصتكالماحيأناأنا5

الاوثانيهانلا،الربكيان7.

كائنة.عرهيالتيللاوثادحلافأ،الكائنهواش!ان

:الفؤاتزتوفاديهإسرائيلضيكالزثقالهكذا446

.غيريإلةولاالآيخروأناالأؤذأنا

عقئوتعيرضهبالأمروئخيزففئاب؟مثلىوتن

.يها)17(ففئخيروه،آتيةوأخداثأالقذمفيعريقأشعبأأثثأثئنذ

وأيركم؟الؤ!طذلكجمنأشمغكمأتم:تضطيربواولاتزتاعوالا

؟غيريإليماينفقل،شهوديأنئم

يه.ليجملتمولاضخرينما

المائدود.يحتارهاالئي،سوريةلزتة)16(

التي.:الواحداللهحممةعلىآخرلرهاد)17(
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وئشويهايالطئشورةالضوزةصوترشئمالخيطتمذالحتتسبوخقار

إسقيتمتثتروتجماليإث!التشكلعلىوتصتغهابالبزكاروترشمهايالميخت

ت!تتهتنميالبتزكهماوئطمةييشديانةوأخذأززأتهقطغ1".التيتفي

يلإئسافيدلكيكو!ائتم5.المطرفانماهاضتوبزةوغزش،الغا!أشمجايى

إلهأينهتعقلأو،خبزأتخيزيكييوتذهأو،ييستد!ئمنهيأخذؤقودأ

وعلىيالتار،يصقهئحيرلث016تهوتسخذتمثالأينهوتصتغأماتهقئتمي

قد!"آه:وتقولويتد!ىوتثتغشيرقيمايأكلئئم،لحمأي!ثوييصعه

وترتميتهتصخذتمثالأإلهأتمثتهاوتصتغ7نارأ".وزأيثآستدقأث

."إلهيأنتفإنما،"أنقذني:ويقولإتيهفيضلي

يبضروايئلأغيويهمعلىغثيئقدلأثه،تفقمونولاتعقمونالا8

تفقموا)18(.يئلأفلوبههاوعلى

ورسالتهقورلقدعوة8.

يتمييهأخذثالذيلفوزشن:لجتميجهالزتقالاهكذا45

المفوكأخقاخوأخلتذيهتينالأتملأخضيئ

.الأثرابئغققولاالمضاريعأماتهيخفتغ

ئختاريوإشرائيليفقوبغئديلأجل4

تعيرفني.لموأنتوتفبئكبآسمكذغوئك

إله.دونىينليمن.آخرزبينولينالزثأنا5

تعيرفنيلموأنتبزتابىشمذدئك

.411مرراحع)18(
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غيريجسنأئهتغيربهاوينالئميمتشيرقيينيعتموايكي6

آخر.زبينولينالزثأنا

اسئقاءاوخالقالقناء-وصايخغالطلاموحالقالئويىمبدعأنا7

كئها.هذهصايعالزتأنا

البزالغيوئموئئمطرقوقيرالتمواثأتتهاأقطري8

أيضأ.اليزوئتنئبالحلاصولئترجميمالأرضقيتنقتح

ذلك.خققثأناءالزث

الئتمواتخالقالزثقالهكذالاثه

وصايعهاالأرفيجابلاللهقو

يلئتكنى:تجتتهابل،خواغتخففهاولمأقزهاالذي

آخر.زبينولينالزبأناإنى

الرببهيأتيالذيالاملالحلاعى

الوتي!ت.الآاهةوعحرالربتدرةل!!القائمالتحارصئظقر

تحأ.وثتتاؤروابزاهيتكموقذمواأخيروا

؟الزمانذلكينبهاوأختزالقديمينيهذهأصضغالديتنن

غيريإلةلا،آخرزبينلينفإته؟الزلتأناأتسث

يمواقي.لينضخفم!،بازإلة

)91(الأرضأقاصيتجميغيافتخئصواإتثيتؤخهوا22

ضآإلإينوليحناللةأنافإني

أجة.)91(شمر
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عهازجولاكيضةلى:البزخزبخقميوينأقشصثيذاتي23

يسانكلبيوئقيمئمزكتيماكلليستخثو

والفؤةالبزؤحذهبالزث:يخيئستقولون

فتخزون.عقيهغضبواأسذيناتجميغيأتيآصيهوإ

إشرائلذرتةصكل،وتفتجرتتتززيالز!5

تبووآنخنىلالزكغ)02(اقد46

وتهائم.ختوانابعلىأصنالهموصازت

ئهكجملتهاهيئقفوتهاالتيضخمولايكمإن

الجفلئتبيأنتستطغولماخميعأوزكغتإنختت2

الأشر.إلىذقتتأنفشهاهي

المجةمنبالرغموفرحثقةمسقبل:واسرائيلالنه20

وسيعزهـ.أورشليمستستيقظ،ضعبهيحبولأنه،المتقلصثدالفهلأن

مايههاللهوسيعطي.الرسوليةوروحهبثهادته،الصحيحالايمانالوثنييراصرائيل

أيأ.يامأاضهابرساتقومكلمتهادحيندي،يطرولهاورياالطحام

المقلسيدالرب10

الحقالإأءهواشبادعلىآخربرهانالبوءاتوتحميئباهشقبلالوحيأد

الأوحد.

الرمانذلكئنذبالأوائلأخترث483

فخذتت.غملطتغتة.بهاوأسضعثخزتجتقميين

لآلهتهمداهير،فررلقأماءطيرداسااسهر!ح!!(02)
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قايريأتكييفمي4

ئحالص!ينوتجبقئكخديد)!2(ينجمرقوزقتتك

إئاهاأسضعئكتخذتأنقبلينالزمانذلكئنذبهذهأخترئك5

يها".أتزوتشبوكيوتئحرتيضتغها"ضتمي:تقوليئلأ

يها؟تخيرونأقلاوأنتمكفهاقزأيتهاشمعتقد6

تعيرفها.لموتجكنونابالآنئنذجمحذثاتأسقمئك

يهاتسقغلمالتويموقبلالزمالىذاسكينلاخيقتالآن7

.غزفتها"قدتذاهاغ":تقوليئلأ

أذتكتنقتغلمالزمالبذلكوئذتعيرفثولمتسقغ38

عاجميأ.شثيتالتطنوينغذرأتغذزأثذغيمطفإني

أذش؟فكيفتغملتأخليجمنأخليأمنأ

يغيري)23(.أغطيهالاوكراتتي

فذوسنشرائيل:،فاديكالزثقاذاهكذا7

ينقعمائغلفكالذيإلفكالزثأنا

فيه.تسيزالذيالطريقويفديك

ؤ!ادايإلىأصقيتليتلث

البخركأئواجوبرككالتهرصلاممكفكان

كخصاهوشلاتة"أخشائككالزثلذرثتكوكاتت91

النقسبة.مرصوع)21(

العديسهاياقصاضدليرا.الحلاصمحالة)22(

36(.ص)راحعاللهمحديطهروهكدا.لريدة

مرتةدياللها-ايوصعا!ررلا
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أمامي.ينآصفهتيدولمت!قيرضنفلم

للعبدالانيابتد20

نور)سيكونالثموليةبطابعرسالتهتتسم.العبددعرةعلىهاالكلاميدور

.الأولاليدبهأشحرناالذي(الأم

التجدة:الث!عولثأئتهاوأضغيالجزرأثتهاليإسقعي941

أفيأخشاء-ينآشميوذكزالتطنينذعانيالزدتإن

ختأنيتلإهظلوفيمافيكشيفبقميوتجغل2

شتزنيتجعئتهوفيمخذدأشهمأوجغتني

.1(أتمخديلثفإئي،إشرائيلياغئدي"أنت:ليوقاذ

.قؤتي"أتتفثوغتثأوشذئتيبتبافي"إني:فقات4

إلهي.جمنذوألمجريالزثجمنذخقيأنإلأ

تهغبدأالتطننينتجتقنيالذيالزثقالوالآن5

إشرائيلإتيهفتجتيغإتيهتغقولتيخزذ

جمزتي.إلهيويكونالزثغيتيفيئمخدأفأكون

غبدأليتكونأن"قليل:قال6

إشرائيل.ينالمحفوظ!توترذتغقوبأضباطلتقيتم

1(الأرضأقاصيإلىخلاصييتبفغيلأتمنورأتجغلئكقدإني

:الزثقاذهكذا8

الحلاصتويمفيوأغنئذالرضىؤقتفيلكإستخبث

يلئتغبغهدأوتجغلئكوتجتلئك

المذئرةالمواريتوئورتالأرضنلئنهفن
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"آطقروا":اطميماافيويتذين"آخزجوا":يلأيئرىيتقول9

الجزداء.الزواليكلفيتزعاهموتكونالطزقفيفترعون

ال!ئضولاالشموئمتلقخهئمولاتغطشونولاتجوعونألا.

.يويىذهماالجيا؟تنابيعوإلىتفديههاراجضهمالأن

ئرتمغة.وشئليطريقأجباليتجميغأجغل

اخزبواالتماليينوهؤلاء-يأتونتعيدينهؤلاء

الى!يييين.أرضيمنوهؤلآء-

الأرضأئئهاوآبتهجىالشمواتأثتهاإهيفي1

الجيالأئتهايالفتافيوآنذمعي

بائيه.وزجتمضعتهغزىقدالزلثف!!

.شتدي"وتميتنيالزث"تزكني:صفيونقاتت4

تطيها؟آبنترخئمفلا!زضيغهاالمرأةأتئسى

أئسافي.لافةناالثساء،ت!يتتوتوحثى

حين.كلفيغيتيئأمماتموأشوازفيتقشئلثكفيئعلىتذا6!هاغ

للعبدايالثالد

الىيأتىالربلك!.ألاضطهادعل!حل!البدلقنهالديالروحىاضعليماأن

.تلميذهة

تفميذيسانالزثالئ!ذآتاني45

المغيي.أسئذأنلأعيرفتكيضةتبغث

.كتفميذ)23(لأسضغفضباحأضباحأأذنيئنهبة

الحكعم.سليمالىالويا!رلاسالالقاليخ)23(
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ا!راء.اإلىزتجحثولاأعميفلمأذنيقتغالزثالئئذ5

يلتاتفينوخذييلضايىبينطفريأسقمسث6

والئصاقالإهانابعننؤخهيأسئزولم

الإهانةينأخخللهايذلكتنضزني،الزثالثذ7

.أخزىلابأنيعايئموأناكالضؤانؤخهيتجغلثويذلك

ضعأفئتمئل؟ئخاصالنيالذيفضننقريثضترري8

إتيئ.فلتتقذئم؟غليئذغوىصاجطتن

ئخزضني؟الذيفضننتنضزنيالزثال!ثيهذإنها9

.يأكئههـاالعث،يبقونكيباييىجميعأإئهمها

أورلثجبتحريرالاشهاج.4

الإلاءبففلهنايندرجادالقهوملكرتفالفداء.الرلىظكأورشيمتحريريوامق

اثميحية.بالأزمنة

ضفيونياجمزفيإلتيم،آستيقظيإستيقظيا52

الفذسقديتةصيا،أوزشليمياقخيرفييياقيإلتسي

تج!.ولاأقتفثتدخفلثتعوذلافإئه

المئشرقذتيالجباليعلىأجضلما7

يارزصالمحير،بالخيرالمئترباللايمالمحبر

إلفلث")24(.تقك"قد:يضفيونالقائل

)راحعالأرتااجرليأخاطةااللهممملكةئئامئكوهدا،الحائدينعلىاللهصيلك)24(

.اطئك(مراير
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تجميحأيهتفونوهمأضواتهمزقعواقد!زقبائلثأضوات

.صفيونإلىراجعأالزلتجميانأتزونلأئهها

أليزشليمأخيرتةصياتجميعأيالفتافيإنذيخعي9

أوزشليم.وآفتدىشعتهغزىقدالزثفإن

الأتمتجميعغيودبعلىفديط)25(فيراععنالزثا-كشفت.

إلهنا.خلاصنالأرفيأطرافيكلفترى

للبدالرابعالتد50

إحلالفيالتكفيريلألمهيثاركتنبصورةيصؤرهللعبدالأخيرالثدهداالى

أكالوأسرأء،الخاطئينعنالمؤولةعاتقهعلىيأخذدهر،لازألهمع.اللهشلك

الصفحةهذهبيرالكنيسةقاربتلقد.خطاباهمعنالغفرألىوي!تحهت،لاأموثيير

الميح.آلاموروأيات

.جذاويتسامىوترتمغيتعالى،ئوفقغثديافؤذا

ضأيكفيذجمرواكثيرينأناكما4

إثسانقنطزقنطرهتغذلمهكذا

.آذمتنيصوزة-وصورئه

أفواقهمالملوكيشذوأماتهكثيرةأقمتنتمفقاهكذا5

به.تسقحوالمماوعاتنوابهئختروالممازأوالأثهم

الزث؟فيراغكمتمقتولمنيتاشمغتجاآقنالذياتنن53

قاجتةأرفيين)26(وكأصلأماقهكقزعتتتفإته

واحد.آدفيوقذوسقوقيهراللهلإد،المؤةالىالدراعترمر)25(

11(.يق)1ئتى"لاجدعادكره)26(
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فتشتهته.ضنطزولاإتيهفتنظزتهاخولاتهصوزةصلا

الأتمباوبمايىفثأوجاعزلمجل،الثاسينوتروذئزذزى

به.تعتأفقممزذزى:عنهالؤجهيستزقنوجمث!

أوجاغناوآحتقلآلاتاهوخضللقد4

وئذللأ.الثيماجمنتفروبأمصابأفخيثناه

آثاينايشتبوشجقتعاصينابتبطجن5

شفينا.وببز!جهشلايناأجابينالجقافييهتزل

طريقهإلىمالواجدكلكالغتم)27(،ضتثناكلنا6

كلنا.إنمعل!هالزبفألمى

فاةتفتغولميقسؤة-فتواضعغويل

الذئحإلىسيقكخقل

فاةتفتغولمتخزوتهاالذينكتعخةءصامة-أماتم

ضصييره؟فيئقكزفمن،وبالقضا?أيخذبالإكرا؟8

الأخياءأرضيينآلقطغتل!

الموتحئىضيرتتعصتة-شغبيوبشتب

"صءتفخعل9
الاغيياءمعوضريحهإلاضرارمعلبزهص.

ضكر.قمهفييوتجذولمغنفأتصتيئلمأثهمع

أمزضهالذيذاكتسخقأنزصيئوالزب.

أتائهوتطولذرثةيرى،إثيمذبيخةصتفمهقزتتفإذا

والراعيالقطعموصرع)27(
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تده.عنتنخغالزبوليضى

ييلمهوتشتغالتورترىتفيهغناء-بتتب!1

آثاضهم.تحتيئوهوالكثيرينالبازغثدقيئتزز

الأجمزاءمعوغنيمةالغطماءتينتصيبأتهأجغ!فيذلك12

الغصاةمعوأحضيئإطقوتتفشهأسقهـآلأته

قعاصيهم.فيوشقغالكئيرينخطاياخقلوهو

لنبهاللهحب6.

786

حصوعمقالعهدديمومةئظهر،القديمالعهدصمحاتأر:منصمحةهده

تيذلمالتيالعاقزأئتهاإهيفيا54

تتقخضلمالتيأئتها،وآصزخيبالفتافإنذيخعي

.الزثقال،المتزؤجةتجنيينأكثرلمالمفجورةتنيفإن

تمتعيهم.ولا،ضسايهيلبلمجلوذولتبشطواخيقتلثتوضغؤضعي2

أوتاذفيوتمميأطاتلبطؤلي

الشمال!الىالتميرإلىتتجاؤزينفإتلث3

الخترتة.المذنويغثزالأتتمتسفلبوييرث

تفتضحينلافإتلثتخخليولاتخزينلافإتلثتخافيلا4

تعذ)28(جمنإزمايلبعازتذكرينولاصبافييخزقيستنشينلأتلث

آسفهالقؤابزبالذيصايغلثهوزوتجلثلأن5

الروحي.الحصموصوث)28(
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كلها.الأرضيىاإلةئذعى،إضرائيلفذوسنهووفاديلث

كئيتة-الزوح.تفجوزةكآمزأةالزثذعافيوقد

إلفلثتقولالضبا؟زوتجة"ئرذلوهل

!2("-ءص47
اضضلث.غظيمةسوتجراجتمقخرتلب)هنيقه

لحطةعنلثؤخهيخخبثغضمبشوزةفي

فاديرلمث.الزثقاذ:أرخفينأتلإئة-وبزأقة-

نوحكةئايمتذممقتكونفذلك

الأزضعلىنوحمياةتعبزألأأقتحمثحين

أزلمجزفي.وألأعقيلثأغقتألأأقميمئموكذلك

عنلثتبتجذلنزأقتيفإنالتلالوتزعزضتالجباذآبتغذتوإفي01

راجفلث.الزتقاذ:تتزعزعلنشلاميوغهذ

المتغريةغيزالزياحأئعوتة"البائشة"!أتتهاأ

باللأزؤزدوأؤشملثججازتلثأكخلهاغتدا

لاجمغةججازةوأئواتلثياقوتأشزقلباوأجكل

كريمة.حجارةئحيطلثوكل

غظيمأي!صنتنيلثوشلالمالزتتلايذةصيكونو!تسيلثأوتجميغ

:!،برت،
تحافينلافإتلثالظليمعنيوتبغديناليزفيسبير

ينلإ.تذنولافإتهالذماليوعنن

الحلاء.محسة)!2(
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الماكينطعاماللة70

تعليمنحريوخفاتجعأيوثدواحد،آنليوروحيماذيوهر،الطعامهدا

.الطريات

الم!اهإلىقففوا،تجميعأاليطايقأتها551

وكلواآشترواقففوايخضة-لهملاوالذين

خليبأوتتنأخفرأتصننيخضةءولايغيرآشترواقفقوا

فيه؟يتغلاياوتتغبونيخثزلينيايخضةتنننونياذا2

نفوشكم.بالذشيموئتتقذذ،الطيبوكلواشماعأليإسحعوا

ئفوشكمفتخياإسقعوا،إتيئوقفمواآذاتكمأميلوا3

داؤد.بهاؤجمذالتيالحيراتعلىأتدتاغهدأأعاهذكمفإني

.وآيرأقائدأيلثتعولب،ضاهدأيلحت!عولبتجغلئه"هاغتذا

تعيرفكتكنأثةدلمتضعىلىإليكتعيرفهاتكنلمأئةتذعوإئكها5

تخذك.الذيإضمرائيلوفذوسإلهكالزبيشتب

قرورأ.داتمطأذعوه،يوتجطداتمماالزلثإلمسوا

فترخقه-الزلثإلىوئترجغأفكازهوالأثيئمطريقهالشزيزيتتزفي7

الغفوئكتزفإثهإلهناوإلى

الزفي.يقوذ،طزقيطزفكمولاأفكازكمتيتأفكاريفإن

الأرضفيالئمواثتغلوكما

أفكاليكمعنوأفكاريطزقكمعنتغلوطزقيكذلك
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اللةكلمةية

ليتقعالهايمدوقد،محاصريهإلىليبفعهااليإلىالممقولة،اللهكلمة

.يرىلاالمفعولهذاكادداد،ممعوللدونتبقىلاالحقيقةفيلكها

ال!ماءمنوالنلجالمطرلنزلكمالأته

الأرضئريرقيأندونهناكإلىترجغولا

طعامأوالآيهلزرعأالزايىغيئؤتيئوئنيتئنيبئوتجغقها

فمي:ينتخزبخالتيكيقتيتكونفكذلك

ته.أرشفئهافيماوتنخغيئثمائتئمبل،فايىغةإتيئترجغلا

جنابيتراءة

الواصعروحهبفضل:المؤلصهذامنعميقةلائدةيخواألىجيلابنويتطيع

صالحهومالأن،جمالوكلخيركليتقئل،جامعإنافيالمسيحي:والمفتحالأفق

لحميعوالجصالالحيرلهبةأيصامتعدوهو.اللهع!إلأيصدراديمك!لاوجميل

هوالفداءولأن.لهمايشهدأنوعيهفيههماوالجمالايخرلأن،نهيقتربونالذين

المالم.مواطنهوفالم!يحي،العالمبمقياس

علىيرىفهر،الألملمادايمهملاكانإد.الألىشكلةإلىيمود،أحرىمزة

والمريض،الضعفاءوماعدة،العالمحطيئةمرازلة:يشحدمهانيمكنهكيفالأقل

الشحمية.خطاياهعن

فىماكلحملعلىيساعدهأذويسألهاهسيعإلىيلتمتانأجرأإمكالهوفي

للرية.فديةيخقل!لكي،والمتهوري!والفعفاءالأولادألمصيصاولا،ألممنالحاتم



وذ!وئاحغاب

اياريخيالإطار

الهيك!.دإء!اعادةالمنعىسالعردةإطارهو

أصدر،الالقةالنةفيلابا!علىقورشأصتولىادلمد538،السنةلى

للحطير.الىالعودةلىالهوديأددمرصوما

:لامعادرئيانيقودهم،شحص00042لحوتضئمقافلةالطلقت537،ند

وكفهمادهاتقناديهردتاداتهما.زرتابلالساميوالمفؤصيت!رعالكهنةعظيم

الهيكل.منسلبهاقدلبوكدنضركالىالتيالطقسيةالأواليمعهصاوأحذا،حماسة

الاسوارمن.مهجورةمدقرةلهمطهرتالمقدسةالمديةفإد،مؤلمأليصوا!مكالى

كللحأحدت.والحيباتالصثيىلت،الهيهلفناءودي،حيطادجوالصإلأيبقلم

يغادرواا-الديرالقليليرال!كانلك!.حقولهاوحدودليهامكادصتمحثأسرة

لهم.طا!كماالمجلؤي!أموالاحتكرواالمدية

إلىأصرعوالكهم.مازلهمئيذولىأحدوا،هدهالأولىالأملحيباتوصطفي

يرمكليرتفعالذبائحذحالىفعاد.المحرقاتمدبحبساءوإعادةالهيكلساحةإصلاح

ونصف.قرودتلاثةدلكودام،اش!الى

دلك.)536(لصمهاهيكلاباءييدواادقزروالوملدأتالكبرىالمحنلكن

مخالطةرفضراأ:رضيمسكادأدغير،المملهذافيالاسهامأرادواالسامرييربألى

وتوفف،سيايةمضاعماتإلىألامرهدافأذى،الوثنيوشبهالفاسدالعصذلك

.العما!

لتذ522في:صلتعددأأقا!قاللةأنمع052،حتىالحالهذهودات

وتقتهم.عزيمتهماستعادةعلىوتعدهما!باماالمجلؤي!
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علىوزرئابلثوعيحثحخايالبيقام0،52)أوعسطس(آبشهروفي

يدأيبثهزي!،ذلكولحد.)شمحأيلولفيالعولفاسئؤنص،الهيكلانجاءإعادة

الله.عدمنكلمةأيضأركرياأسممهم،)أكتوبعالأولتشرين

منالعودةلعدالهيكلتحديدفيهتم،واحدزمندي،فيىكما،عاضافالتان

الممفى.

لمجموعانا

أطولهيركريامجموعةادحينفيقصيزي!،فصقينحخايمحموعةتصثم

الأولى.الئانيةالفصرلإلا052فيعاشالذياتإلىئبلاولكن،بكثير

الرالع.القرلىأواحرفيعاشمحهولالىيعودفهرالمجموعةنهايةأتا

حخايرسالة

ماهيكلمنبكثيرأصغرألهضكلاأؤلأ.الهيه!!بب،مشيحيللاغائها

السب.عنالبويالقرليمدناولا.بكثيرأعظمممحدسئحاطلكنه.الجلاءقل

الهيكل.هذافىوعفمصقىيوعانيتذكرأدبالميحىيحى

اللهبأديقولحخايانوالحال.داردذريةمنزرثالل.الأضخاصبببثم

الملكيةالم!يحيةتظهروهكذا.كرىبحفايةعليهيحافظكحاتمفهليجحلسيختاره

.هذهالمحنةشيفيالقديمة

زكرئاريعالة

تميث!اليهوديةفالجصاعة.أوفىضرحفي،ائميحيةحخاينظرةهاقحدنحرد

الملكيالنظامأئا.محأيحكماانوالكهنرتالملكيالظامعلى:المشيحيالحصرلحي

فيالمئيحيةالآمالئعقدوعليه،زرئابلفسيمارسه"المتك،(محل"أضل"كلمة)تحل

ولا.الاولىالقافلةفىعادالذيلوععاتقعلىفهوالكهوتوأئا.الرمنذللث

حزفيال.تعليمإلىماشرةيحودالكهوتتأثيرانشك



سضحمأيمما

الهيهلبناءإعادة\.

إعادةأ:انلححان.سةعرةسبعقلأي537،مدالمحرقاتمذلحلاءأعيد

الهيكل.لاء

التويمفي،س)1(الثتابالاثمهرفي،المتكتدالييوكتالثايتة-الئتة-أفيأ

زربابلإلىالتبىححاىلسالطعلى"الرثكلمهكانص،النتفرمنالأولي

الغظيم)2(الكاهننيوصادانبنيتشوغوإلى،تهوذاحايهيم،ضألتيئيلآبنن

لمإئه:قالقدالحتهذاإن:قائلأالفؤاتزثتكفتم3"هكذا:قائلأ

الزثكيضة"فكاتت)3."الزتتيطيناءصإعاذة-ؤقط،الذهابؤقطيبلغ

ئيوتكئمفيتسكنواأنكم"أفحان.:(قائلأالئييخخاقييسالطعلى

قكروا:الفؤاتزثقاذهكذا،والآن5؟خيربالتيثوهذا،المشفقة

تشتحوا.وتمأكلئم.قليلأوآستغقلئمكثيرأززعئملقد6.تصييركمفي

فييأخذهاأجزةيأخذوالذي.تدقأواوتماكتشيئم.ترتؤواوتمشيربئم

.025(عطس)اوآ!(1)

أماممؤولصط،اطدليةالأصرمي،الهرديةالححاعة-يحك!537،فيالحردةمد)2(

.ويرعررئاللها.كهةعطيمالدييماالأموراوفي،المارجةاللطات
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إصغدوا08تصييركمفيقكروا:الفؤاتزتقاذهكذا.تثقوتةضزة

فيهوأظهزبهفأزضى،أتجيتابناخوأعيدوا،يخشبوأتواالحتلإلى

.الزثقاذ،ضخدي

الجديدالهيهلمجد2.

محده.!ييظهرالشيح!إن،عظيمألميكون

كيضةكاتت،الثتفرينواليرينالحاديفي،الشابعالسهرافي2

حاآ،شألتيئيلبنززتاتل2"كقئم:قائلأالئبثيخخاقييسالبعلىالزث

؟،ض3:قائلأوتمثة!الئثصب،الغظيمالكاهن،يوصاداقبنوتضوغ،يهوذا

تزوتهوكيفت،الأؤلقحلإهفيالتيتهدارأىالذي،فيكمالباقي

يقول،ززثاقيياتثتذذ،فالآن4؟شيءكلاغيويكمفيهوألي!ن؟الآن

ياوت!ثذدوا،الغطمالكاهن،يوصاداقبنتشوغياوتتتذذ،الزث

ثزتقول،مغكمأناالأنيشآعضلرا،الزتيقول،الأرضاشعبتجميغ

ينخروجكمجمنذيهاعاقدئكمالتيالكبضة-خشبعلى5،الفؤات

زلثقاذهكذافإثه06تخافوافلا،تبتكمفيماآوروحي،يصر

واليايسة،والتحز!والأرضنالماغأزلنرذقليلؤقطتعذ:الفؤات

قخدأ،التيتهذافأملأ،الأتمتجميعتفائسىوتأتي،الأتمتجميغوأزلنرل

الفؤات.زيتقوذ،الذقبوييص"المضةييئ8.الفؤاتزثقاذ

بزقاذالأؤل)3(،جمنأعطتمالأخيزالتيتهذاضحذ!وستكو!

.الفؤات"زتتقوذ،الئلامأغطيالمكالطهذاوفي.الفؤات

لر:د.لحصةداتلعديوصأتىا3ال!ط-1هداإلى)3(
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لزرتجابلوعد.3

المثيحي.الانتطارضحصهليأيحشد،دأوددريةمنوهوررتال!-،اللهاختار

ينوالجريناشايعفي،خخايإلىثايتةالزثكيقة!وكاتت.

الشماغأزلنرلإئي:قائلأ،يهوذاحايهتم،زرئاقي21"كلئم:قائلأ،الشهر

وأقيث،الأتمتمايلثفدزةصوأدئز،المقايكغرشنوأتيث22،والأزض

في023أخيهبشيفبواجدكل،وركائهاالخياوتسفط،وركاتهاالمركتةص

غثدي،شةلتيئيلبنززئاتلياآخذذ،الفؤاتزتتقول،التويمذلك

.الفؤات"زثتقوذ،آخترئكقدفإتيكخاتبم)4(وأجغئك،الزثتقوذ

ات!.ا!طأ:ألاصعدييوصع،الونائة!لهئحتماأ!ديا،الحاتمكار)4(



شضلر!زت!

-8(ا)زك

المكلفيالديهالعالمعاممةأورلثيمأ.

.آأورهوالعجيبةالتموليةتلكمركرلك!

جمساخة.خبلوبتدهبزجلفإذازؤيا،وزأيطغيتنوزقعث25

كموأرىأوزشليم"لأمتغ:ليفقاذ؟"ضنطيقأنتأين"إلى:فقلث6

تلاذوتقذتم،تقذتمقدمعيالمئكليمبالملافيفإذا07طوئها"وكمغرضها

سئ!كنأوزشليتمإن:قائلأالقتىهذافكلثم"بابز:لهفقال08يلقائهآخز

،الزثتقوذ،تهاأكون!وأنا،فيهاوالتهائيمكثزة-التشرينأضوابىيغير

ؤشفها.نيوتحدأخويهايننايىسوز

-ا14
ضهيونينتياوافزحيءهيفي

الزثتقوذ،ؤشطلبفيوأسكنآتيفهاغتذا

التومذلكفيالزثكثيزةدإلىأئمفتنقئم5

ؤشطلثفيفأسكنش!عبأليوتكون

إليلث.أرشقنيالفواتزدتأنفتعقحين
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المقذسة)1(الأرضيىفيتصيتهتهوذاالزتاوييرث6

أوزشنليم.وتختاروتعوذ

الزتؤجيماأماتمتشركلايتسكت7

فذيمه)2(.ضسيهنينآستيقطقدفإئه

المثحمجيء2.

.حرقياللهألأكما،عادهقلوباللهسيطفرالأصل()1المشيحممجيء

الجايسوقوأصحائلثأنت،الغظيمالكاهنتضوغيا،فآسضغ38

ففؤذا.")4("الئثتيغبدقيآبهاغتذا.ئثراء)3(يىجاذفإثهم،أماتك

لمحيون.شبغالواجدالحخرهذاعلى.تشوعأماتمتجغلئهالذيالحخر

تويمفيالأرفيهذهإثهآوأريل،الفؤاتزثتقوذ،ا(تفتهأنفث!وهاغتذا

.واجد)5(

قائلأ:الفؤاتبكيمة/2اوكاتت8

القؤات:زتقالهكذا

عقيها.يخرتغظيبموبغضبعظيمةغيرةجمهيونعلىيخرت

:الزتقاذهكذا3

أوزشليمؤشطفيسأسكنضفيونإلىزتجطقد

.المفدء!أممنا!أليالدارةهدهنظهرالأولىللمزة)1(

.قربتساؤهتمالديهيهلهالىلأتياصصاءاساللهيحرح)2(

الإلهي.العطصعلىيدلأورشب!يالكفرتإعادةأر)3(

.23(اش)راحعانتىعلىأطلة!ا-=اصت""ا)4(

ضء.لكا!اللهعلمهيرالعيردالهيهلهولحالححر.رمر)5(
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الأمانةاتدينةصأوزشليئمفئذعى

المعذس.الج!لاعؤابازتوخ!ل

:الفؤاتزثقاذهكذاث

أوزتليمساحاتفيتسكنونيعودونوالغجائزالتيوخ

كثزة-أئايهيىيتدهغصاةواجدكل

ساحاتها.فيتلغبونوتناتتن!تالمذينةساحاثؤتمتلئئ5

الفؤات:زثقاذهكذا6

الأثامايلكفيالمئعبهذاتمتة-غيودطفيالأثزاغشزإن

الفؤات؟زثتقول،أيضأغيتئيفيأقتعشز

الفؤات:زتقاذهكذا7

المشيرقأرض!ينشغبيأخئمنهاغتذا

الثثضضغيرببأرضيىوين

أوزشليهـؤشطفيلمحتسكنونبههـاوآتي

والبز.بالحقإلهأتهموأكونشححأليوتكونون

،كبيرةفذدبوشكانأيضأشعولثستأتي:الفؤاتزثهكذاءقال02

قيستزضاء-ؤج!شيرأ"يتيسز:قائل!تالأخرىالواجذة-إلىشكانوتسيز!

كثيرةشعوصثفتأتي22.أسير"أيضآوأنا.الفؤاتزلتوآلتماسيىالزت

.الزثؤجيماوآسيزضاء-أوزشحليمفيالفؤاتزثقيرئة!قيليماكبوأمثم

أنايغثتزةرستتقشكالأئامتللثفيإته:الفؤاتزثقالهكذا23

شمغنافقد،مغكمتسيز"إئنا:قائلينيهوبييذيلالأتيمألضتة-اتجمعين

.مغكم"اللةأن



لينألثاشكضأئثتخئآ

66(-أ!)الثلى

لوقتا

أورشلي!أسوارلا،51()5اعيكلاباءوأعيد،واقحأأمرأالمجلؤي!عودةأصمحت

45()4.

المؤئف

هذهمؤاعصلأرالآحربحصهمويعتقد،مؤلفينعذةهاكأرالحلماءبعض-سى

طريمةلثرةصاحبكارولك!،"التعرية"كتالىوضعللديتتلمذ،واحدالفصرل

شخصي.اتخاهفيمحتمهفكرةئراصل

الرسالة

كافيأأسنسلايعدفلم:هامتطؤرديهايظهر.اطشيحيالحلاصنحوالرسالةتوخه

عليهوحص،الحلاصهدامنيستميدادألاسرائيليأرادفإلى.الحلاص!علىللحصوا!

والصلةالدييماالفرديةالصارهدا.القلصمكسريكرنواروتقتاتواصحأيكوداد

دالله.الثحصة

داشكالا.تطهرلاألىتكادالشموليةلإد،جدأضئقةالرؤيةتسقى،دلك:مع

الاوليةشأكيددررأيرتبطلكنه،الكتا!فيك!رىمكا!ةيجت!!الأمابتولةالإلاء

بالإذصيؤسردالدي!كاتجمعنقطةأ!رشيمتصح.وسكالهاأورشيملصالح

دإ&،وأجرأ.الرسويةاترائعيحفضواان،وثييرأويهود،الجمعوعلى.الحق

حذامهم.الوثيودفيهايكود،كهموتيةحماعةسيتمكلونالمزمير
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الحلاصشمويةأ.

مرضغديركالواالذي!،والخحيانوالعرلاء،المحتقبا!ليالوثييرتولةستتم

موسى،أحكاميحفظواادشرطولكن،الواطنةحقلهميكولى،الاسرائيلياسعبا

.والصومال!تكراحة

اليزوأخرواالحقعلىحايظوا:الزثقالاهكذا56

تتخفى.أنوبريتجيغأنخلاصيآقتزلتفقل!

يهالمئقئملثآذتموقيبنيذلكالعايليلإنسالبطوبى2

تتهكهفلاالتتبتعلىيحايأالذي

تمز.كل!علينتذهوتحقط

:اسثاإلىآنقئمالذيالغريبآبنتفللا3

شعيه"عنتفضئنيالزسث"إن

.شخزة!يابشة"أنا"ها:الحضيئتفلولا

يلجضيان:الزبقالهكذافإثه4

صبوتيعلىئحايخظونالذين

يغفديوتتششكونبهزضيثمابرئؤيرون

أشواريودايخلتيتيفي!أغطيهم

والتناتالتنينينخيرأوآصمأئضبأ

ينقيرض.لاأتدئاآسمأجمنهئمواجدكلوأغطي

الزبإلىالمنضضرنالغريبوتنو

غبيدأتهوتكونواالزثآسنموئجئوايتخذموه

يغفديوتمشنكتنتهكهولمالشبتعلىحاقطتنكل
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ضلاتيتيتفيوأقزخهمافذسيتجتلإلىينهماتي

تذتحيعلىترصحتةوذبائخهمئحزقائهموتكرن

ال!تمحوب.لحميعضلاةءئذعىتيتتيتيلأن

إشرائيل:تنعئيتجقغالذيالزثالتيهذتقول

قخموعيه.إلىأيضأآخرينصأجضغ

الديةللجاةاباطيالطابع20

المحبة.شريعةفيالطقوشةأدرحتولذلك.عممةأخلاقةباحتمالاليشعر

كالبوقضوتكإيىقغ،ئميملثولايملء-قمكاناد58

.بخطاياهتغقوقيوتئ!تجعضئتهشغبيوأخيز

طرقيضعيرقةصوترومونفتومأتومأتلتمسوتنيإثهم

إلهها.خقئهيئولمياليزأئة"تحضلكاتهم

الله.إلىالثقزقيوترومونالبزأخكاتميسألوتنى

؟"تعتثملموأنتأنفشناوغذبناتزلموأنتضضنابائنا"ما

غضايكم.يقسؤةءتجميغوئحاجملونقراتكمتخدونضوجمكمتويمفي

الثمز.يقكضة-ويضضيربواتصومونوالمثاتجزة-يلخصرتةصإئكم4

الغلاء.فيئأضواتكميئسمعواكاليرمتصوموالا

ققلئهالذيالضوئمتكونأهكذا5

تفشه.الإئسانئغذفيفيهالذياضوئما

اشمادواالميغوآفتزكتكالقضبرأشهخنىإداأ

للزت؟ترضتاوتومأضومأذلكئشثي
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الثيرزئطوقكالضزفيوبخل:هذاهوقضلئهالذيالضوئمأيخن6

نير؟كلوتخ!يئمأخرارأالمشحوقين!إطلاق

خبركللجائعتكضرصأنهوأتين7

تيتكالمطرودينالبائسينتديخلوأن

لحصك)1(؟عنتتوارىلاوأنتكشؤهأنالعزيانزأيتوإذا

تمريعأخرخذوت!ذصثنوزككالقجرتبزغحيتئذ

شمقك.يخمغالزثوتجذأماقذيزكويسيز

هاغتذا:فتقولوتستغيثالزثفتستجيم!تذعوحيتئذ

اخوءباوالئطقيالإصتعوالإشازةصالئيرأئنائكي!أزلتإن

المغذبالحفقوأشتحتيلحائعلقضتذعنتختيتإداا.

كالطهرذيجوزكويكونالطلضةفينوزكئشير!

القاجقةالأرضيىفيتفشذوئشيغحينكلفيالزثوتفديذ

تنضب.لاييا؟وكتئبوعكخثة-زئافتكونجمظاتكويقؤي

الأخيالأضسنئقيئموأنتالأئاماقديمأخيرتةصيثنونويقضيك1

يلشكنىقة-الأفيوئزمتمالئفمةساذوئذعى

المقذستوييئفيقضاء-قرايكص،أسثبتاآليهافيعنكقفتإنأ

ئكزمأالزبوضقذسنتجمأالشبتوذغوت

أغمالكفيهئبايمرغيزوكزمته

كلامعلىيكلايمناطتيولائراتكواجدولا

..لفحك!حثكقربك"أحى:راحكل)1(
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الأرضتثاليفيعلىأريهحكوأنايالزتتتتغم!فحيتئذ

تكفم.قدالزبقهلأن،أبيلثتغقولتيركاتوأطيثك

المسقبلفيأورلثيممجد3.

يظهر،ذلكصوففلأ.نورهاهواللهلان:روحيأطابعأأورشليمممهوميثخد

الروحية.ألملأمومةسنوع

وافىقدنوزفيفإنآستنيريقومي561

عقيلث.أشزنقدالزلتوضحذ

التعوبتشملالمظيتموالغماتمالأرضتغطيالطفمةصإنها2

ضجذهتتراءىوعقيلثاقئتئثيردثعليلبوليهن

إشراقلث.ضياء-فيوالمئوكنويىفيفيالأتمفتسيز

إتيلث.وأتواآجتمعواكففما:وآنظريخوتلبماإلىغيتيلثءرقعي

الؤزكعلىئحضلنوتناتلثيأتونتعيدينتنوفي

وتنتيرحقفئلثويخفقوتتققلينتنطرينحيتئذ5

تم.الأيخنىيأتيوإتيلثترؤة!التخرتتخؤذفإتيلث

وعيقةيدتنئكرانئغاليك،الإبلكثزة"

وبخورأذهباحايلنلنستأ!لألونينكلهم

الزث)2(.بتسابيحئتثمرون

أطهور.اعلىرتةع!نصيقهعلىحملتالمقهدا!هايمالىاح!رلةااصطرةاار)2(

تى.عدالطفولةإمجا!ااصوحىواغد
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العبدرسالة4.

التعريةكتابفيعهاغبرأفكارأهافنجدنعرد

قشخنيالزلثيخنعتيئالزبالشيداروخ16

الفلوب)3(ئنكيمريوأجئزالففراءلأتئزوأرضقني

يلضأسورينوبتخيتةءالمتبي!تفيلإفراحو%نابقي

لإلهناآنتقايموتوتمالزثجمنذيىضأضتةصلأعلن2

الئائحين.تجميغوأعزقي

الزمادتذذالتايخلأمتخهئمضفيون(ينائحيالأجغل3

الإغياءروحتذلالتشبيحصوخفةالثوحتذلالقزحوزيت

يهاتتقخذيلزثوأغراسأاليزئطتمفئدغون

إلهناخذقة"كموئقالكقتة-الزثفئدغونأنئمأتا6

تفتجرون.وتجحلإهاالأيميخنىتاكلون

والطفمالئقبدبجفى،الحقلهجثالزثأنالأنى

أتدئا.غهدأوأعاهذهمالحقالمكاقأة!فيفأعطيهئم

الئعوبتينوشلاتئهمالأتمفيذزتتهموسئعزفث9

الزث.بازكهاذزئةلأئهمتعيرفهمرآهمقنبكل

إلهيفيتفسيوتبتهبئالزتفيشرورأأشز

بيرداء-اليزوشمقنيالحلاصثيالتألتننيلأئه

.4(2اش)راحكلءالخأن!العدصصوثأحرىصةها)3(محد

408
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بزيتتها)4(تتخقىالتيوكالغروسيىبالثاجيتغضثالذيوكالغريير

قزروعاتها-ئنيثوالجثةتباتهائخيربخالأرضنأن1!فكما

الأتم.تجميعأماتموالئسيخةصاليزئنيطالزثال!تئذكذلك

المقدسةالأرض50

الاسراثيليالعبمىانتقلقد،هوثععلىالعزيز،الزوحيالحبمرصوعان

المقدسة.الأرصالى

أهذألاأوزشليتمولأخلأسكتلاصحفيونلأجلإئيأ26

خلاضها.ئثقل!وكضشغلكضياء.يزهاتخزخحئى

ضجذفيالملوفيوتجميغيزفيالأقمفترى

الزلثقئمئغمئهتجديدبآسبموئدغ!ت

إلهلث.كصفيئللثوتابخالزثتدفيقخرإكليلوتكونين

"المفجورة":تعدجمنتلثيقاللا4

الذمار")ا:تعذين4ئقالاولأرصلث

"المئزوجة"ئذعىوأرضلثفيها""يىضاقي:ئذغينبل

ئتزوجة.تكونوأرضلثغنلثتزضىالزلتلأن

تتزؤبرتلثتخوفيكذلكيمرأتتزؤبخشاتاأنفكما5

!!ث.يلثيتمميالغروسيالغريسيىوكضرويى

:الأرضأقاصيإلىالزبأسقغهماهذا11

تآخلاضلثفؤذا:صفيونقيبتة-قهولوا

براهر.!ارأوالحلاصاليزيصع)4(
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أماته.وأجزتهمغهتجزاؤههؤذا

الزت""ئفتذممبالمقذس""الحئمصتئدغوناوفثم2

."المفجورةكيزيتةصالمذ""المطلوتة"غينئدنطوأ

الثهتجلمنابالثرايدخلالىدعوة6.

التحس!دفيالعجبةالمفحةهذهسئشجاب

وتهائك.فديكشكنىينوآنطز)5(الئما?يناتطئغ635

وتجتروئك؟غيزئكأين

لي؟وقراجملثأخثايمكآريعا!قآحتتنهك

بنا.تعقئململىإشرائيلتعيرفنالمإئراهيئمأبونا:أنتأفإئك6

فادينا.آسمكالأزليمنذأبونازثياأنت

خشتتك؟عنفلوتناوقتتيتطزقكعنزثياضثلتناايتم7

ميراتك.أشباطغبيدذآخلينإتيناإرجغ

تقدشك.داسواأعداؤنا،فديكشعطؤيىثقليلأاؤقتا

يآسمك.ئدغولمعتيناتتشفطلمتعيل!زقنأين

ؤجهكينالجبالفتسيلوتننرل،المتمواتتثئقليتك

ئضغواولمتسمعوالمالأزليضنذ463

تنتطروته.يفذينتعضلخلاكماإلهأغينتزولم

طزلمحك.فيتذكروتكالذينأولئكاليز،يغتيالمثمروزقيت

لحيدةدلةحياةالىيلتحإله.الهمكللاءإعادةقلشصعمرمورمىحرءالممرههده)5(

الله.تبلمنباترندخلسلذللا.وبعفو!إلراهيملحلصحد!رةوعرالكمالعن



الثالثألثياليفر708

نخقص.الطرقييهذهالأزليلهنذوليهثناخطئنالأثناغصحبتليهئذ

الطامثكتولبكتهوبرناكالئج!كفناوكثا5

بناذقتتكالزيحوآثائناكالؤزاثذتفناوكفنا

يذلتتضشذتنتيهولابآسمذيذعوقنيبقولم

إثمنا.بفؤةصتذولثوتجغلتناغئاؤجقذخخبتحئى

أبوناأنتزثياوالآن7

يدذ.غقلتجميعأوتحنجابئناوأنتالطينتحن

الجديدةالحيقة

الأشياء.احميعتجديدالىالرؤيافييوحناالقديىعاد

تجديدةوأرضأتجديدةشقوابأخئقهكذالأني

.البالعلىتحطزولاالماضييذكرلمفلا

أخلهتأنابمايلأتل!وآبتهجواتقفلوابل18

يلتئروروشعتهايلآبيهاحأوزشليتمأخفهثهاغتذافإني

يشغبيوأشزبأوزشليتموأبتهبئ

ضراح.ضوثولائكاء،ضوثتعذمنفيهائسقغولا

أتاتهتستكيئلمشيخولاأتامطفلتعذينفناكيموثولا02

شتةيئةصآبنوهوتموثال!منضفيزلأن

.ضفعونفإئهشتةجمئة-دو!تموثوالذي

تقزها.ويأكلونكرومأويغيرسونفيهاوتسكنونئيوتأوتئنون21
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الانسالمننلعلىالحلاصيقتصرلن8.

للقلىويوهب،والدملتحمالحديديالميثذ،اليومبعد،الخلاصسيحغالأ

قذتيئتوطئوالأرضنغزشيالئضاغ:الزتقالهكذا661

راختي؟مقزتكونضكالبوأيليتثنونتيبفأئ

الزت.تقول،كلهاكاتتففكذاضتغهاتديهذهكل2

أنظر:هذاإلىليهن

كيمتي)6(.منالمرتجدالروحالمئشجتيالمشك!إلى

كجميهاتجميغيابهاوآبتهجواأوزشليممعإفزحواأ.

عقيهاالنائحينتجميغيا،شرورأمغهاشزوا

تعازيهاتذيينوتشتعواترضعواأيكي1

تجلإهابزة-ينوتتتغمواوتخئبوا

الزث:قاذهكذاالأئه2

الطايخحكالواديالأقيموقجذكالتفيرالشلاتمإتيهاأميلهاغتذا

.ئذللونالزكتت!وعلىتخقلونالؤزفيوعلىفترضعون

ئغزونأوزشليتموفيأعزيكمأناكذلكأئمهئخزيه3!كإنسالب

كالغشبجمظائكموئزهزفلوئكمفئشراوتنطرون4

أغدائهعلىويغضثغبيدهمعأئهاالزبتذوتعزف!

الأيمتجميغأحشزآنحانقد،وأفكايىهمأغمالهمإلىفتطرأأناأتما18

جمنه!اناجينوأرييملآيةتيتهموأجغل1!.تخديوترىفتأتي،والألميتة

لالر!.ثفةلل،للهبكلماديبحصورعمياءئقةلىبهاللهيطا!ما)6(
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وياوانوتوتل،المييئتشذالتي،ولودوفوذتزشيئنإلى،الأتمإلى

تمخديفئنادون،تخديتزولمبشمغتيتسقغلمالتحيدة-التيوالجزر

على،يلزفيتقدتةالأتيمتجميعمنإخؤيكميخميعوتأتون02الأتمتين

أوزشليم،فذسيتجتلإلى،والمحايلوالبغاليوالقرابحوالمركباتالحيل

.الزثتيمطإلىطاهرإناءفييالثقدتةصإشرائيلتنويأتيكما،الزثقال

الزث.قال،ولاو"يينكهتةأتجذأيضأوينها21



شض!لاجم!

لوقتا
تاريرهوأكهاراهدافإد4،؟دقيلقيلتقدأسريةاالأقوالات!صراديرخح

!فجةليهاير!ا!ؤأسفاداذ،المجلحةأواحاتإاحزمجت،الأولىالحميامهمة

أقمى.فتورا!حاليالآداهياجهوديةاعةالحطار.اصاعةا

المؤئف

لعر.ولا.)"ريمولي"(ح!اصمأاعلماس!هيملاحيكلمةلعرهـهللا

عنه.تيءأي

رسايه

ويت!.والريعةالعادةعلىديهايذد،الاشتراتتميةصعةأ،أقواصحة

لأبىيصزحفإله،شألهمفيبمصا!ؤئصانالحقمة!يلرى.ا!دارةامكاناممهنةا

لحالتهمالأعلىالمثاليكمن.المشيحيأ!صرامحيءد!دتحوا-ابهيحياتهممعاثر

وحه.أفخلىعلى:حمصفااكثرائعمعردة!ي

يدعرلهصيصقدالحدتوهدا.واسعتصهيرل!لار!":))يرمالبييئ

يزحيةفإلى،وأحيرأ.اصالهتااطعمداريوحاالابجليرريهارأ!،يايياصئقازنرسول

المجصعيها)رأىكتهأا!اافيدتهامقزلةا31!املةا!دليحةاشودهاالمتيحيالمصر

.بالافحارشا(متورأإناخاتىيدنينى

المتجيالزمنفيالكاملةالذبيحة10

كراتتي؟فأينأبأأناكنثفإن.ش!دهئكيرئموالغبذأباهئكيرئماقيبن16
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الكقتةأئها،الفؤاترث3كاقاذ،قهاتتيفأينشمدأكنطوإن

علىئقزبون7"يأئكم؟آسضك"آزذزينا"يخ:وتقوأ!ن؟آشميالمرذرون

الزثمائذةإنبقويكم؟تجشناكبتم:وتقولونتجسأ،طعامأتذتحي

قزبتموإذاشزا؟ذاسكأققي!ن،ذبيخةغضياغتهيقةقزبتيمإذا.خقيرة

وأعنكأقتزضى،لجايهمكقرثهاشزا؟ذلكأقتيمن،وشقيمةغزجاغ

بناييرأفتالتيماؤجةآستزضوافالآن9؟الفؤاتزثقال،ؤجقككيرئم

ثزقاذ؟،وخوقكمئكيرئمأتغقه(.أيديكمينكا!قدهذا)فإن

تيسقغتثأ؟تذتحينازتوقدوايئلأالأئوالتئعيقجمنكماتن..الفؤات

إلأتهاأ،أيديكممنتقلإتةأزضىولا،اغؤاتأزتقال،فيكمقواقي

ضكالبكلوفى،الأتمفيغظيمآضميضغيربهاإلىالمتمميرقشيرقيين

زلثقال،الملأتمفيغظيئماشميإلأن،تقدقةدطاهزةقيشمىوئقزلبتخزن

شتخسةالزتمائذةصإنبقويكمذئسئمو،فقدأنئمأثا012القؤات)1(

قال،وآحتقرتموه،إ"ذلكأثق!ما!"أئطروا:3!وفلنم0فزذزىوطعاضها

وقزبئموها،والخقيمةالغزجاء-،المشروقةبالتهيمة-وأتيئم،الفزاتزب

الذيالمايهزاتفعون4.الزثقال؟أيديكمجمنبهذاأفأزضى.تقلإتة

ضيذفإني،قعيبهوماإطثتئل!ويذتغينلإزوهو،ذكرقطيجهفيجمنذه

الأتم.تينضهيبوآشمي،الفؤاتزثقال،كظيم

الكهةتوليئ2.

الطقية.ا!ياةاستوليعاهدايحهدف

اقرلالى.لدليحةالمقهدايدكرلا)1(
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قاز،قيضميضجدأئؤذواأنفلوبكمفيتخغلواوتمتسقعوالمإن22

لملأتكمألغئها،تزكايكموألعن،الثعتةعقيكئمأريمل،القؤاتزت

علىانزوتوأذريأذزغكمأقطغهاختذا3.فلوبكمفيذلكتخغلوا

أرضلثأئيفتعقمون،مغهيكموئذقط،أغيايركمزوث،ؤجوهكم

.الفؤاتزثقال،لاويمعغفدييتثقى،الؤضئةبهذهإتيكم

الزواجاتشأنفيتوبيخ3.

ي!شديدةمقاومةنحمياقاومهاولقد،غرياتبنساءالرواحاتهوالمقصود

اليهرد.بينالطلاثهوأيضأوالمقصود445،

لأق،أوزلشليموفيإشرائيلفيقبيخة!وضيغتتهوذاغذزا!لقد

)2(.غريبإل!بنتوتزؤبخ،أخئهالذيالزبفدكتذئنبهوذا

ينوئحايتهشاهذه،هذهتصتغالذييلإثسالب،الزبايتستأضل2

ضتعئم:ماثاييأاوهذا03القؤاتيزلبتقدتةوالمقرصت،تغقوبيخيابم

إلىتلتمتتغذلملأئه،والئحيبالمكاء-بذموجالزبقذتغغقرتم

لأنياذا؟:"اوتقولون.ترجمتاشيئأأيديكمينتقتلولا،الئقلإتة

قريتئكوهي،يهاغذرتالتيجمباكآمزأةوتينتيتكشاهدأكانالزلث

وماذا.خياةتمثة!فيهكانإنذلكأخذتصتغولا15.وآمزأة"غهدك

يآمزأةتغذزولا،أزواخكمفصونوا.اللهينتثلأ؟الحئمخمقهذايطئط

إشرائيل،إلهالزتقاذبغض)3(،عنأخدطفقإذا،6!لأئه.جمباك

.تغذرواولاأزواخكمفصونوا.الفؤاتزبقال،غنفأيباشهغطى

.أوثادعادةأي)2(

919/ا-.تىراحع)3(
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الابقالربيوم4.

.المعمدانيوحايتقذمهالميحيأتي،قرونحص!ةسلقليلأقاتبعد

قيكيهإلىقجأةوتأتي،أماميالطريقفئيذزسوليئرفياهاغتذا3

،آبإئهها.يه)"(ترتضونالذيالغهدوتلاك،تلتمسوتهالذيالشيد

جمنذتقفثالذيوتنقجيئهتوتمتحتيئالذيفضنن02الفؤاتزتقال

فتجيق3.يلثيابلتظفبوكقشحوقيالثاكنايىيتلفإثه؟ظهريىه

والعضة،كالذقبؤتمخضهملاويتنيفئتفي،المضةوئتفاسابكأ

ترضئةوأوزشليتمتهوذاتقدقة"وتكون4يالبز،شقزبينيلزثفيكونون

القديمة.والمنينالماضتةءالأئايمفيكما،يلوث

تخاذتنابتم:وتقولون.الزتقاذأفوائكها،عقتيآشتذتلقد13

وفيأوايرهجفطالمتقغة!فيوما،باطلةجمباذة"الئيما:فلئمإنخيمأ4؟عليك

فإن،المتك!ريننقنئفإثناوالآن15؟الفؤاتزبأماتميالجدابقشينا

الزثئتقوتكفتمآحيتئذ6.وتخوااللةنجزبواأفقحوا،قدالمتمرصايعي

يئقيأماتهممذكزة!كيتت:وشيمالزثوأضغى،صاجبهمعالراجذ

،الفؤاتزثقال،خاضتيستكرنونإثهم017بآصمهوالمفكبرينالرب

يخذئه.الذيآبيهعلىالإنسانئشمقكما،عتيهموأشمقأعقلتوتم

لاالذيمناللةيعئذوالذيالثثرير،منالبارؤتميزونافترجعون

اتمك!رينتجميغفتكود،كالتتورالمضطيرئمالتولميأتيممؤذابته1!.تع!ده

حثى،اغؤاتازثقاذ،الآتيالتوئمفئحيرفهئم،قمتماالسزصايييوتجميغ

لمه.اللهعلىللالدء،ممطكماعالقع!لاها،الكلامبدور)4(
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قيشمي،المثقونأتهاك!ا،وئشيرث02.غصنأولاأصلأتهمئبقيئلا

.فتسزحون،أشغتهافيليالشفاخ،اليرشمن

المحطيئمالزثتوئميأتيئأنقبلالتبيئإييتا)5(إليكمأرييم!هاختذا2

إسلأ،آبائهمإلىالتمينوفلوقيالتنينإلىالآباءفلوتديزذ؟2،الزهيب

بالثخريم.الأرضنوأضيرلتآتيئ

ملاحيحاتمةتئهله.يعرداصحاءاالىأحدارريااببالأدبقفدوداجهوداكادآه(

.الر!رسرل



س!ضلولمحآن

ئفلمؤا

السابع()القرلىالانيياربحامعهدعلىيحيىكالىنبتاالثاليالملوكمفريذكر

اسرائيل.ملكلمتوحاتألأقدوكاد

يكولىألىيمكنلا،صددهفيلحرالذيالكتابعوانسوبالرعمدلكومع

القردإلىعهده-سقىمؤلصإلىثيربكتير،أحدتوهي،اطعةفا.مؤاعهيرنان

الحامى.

منم!هررشحصالىاجةحيالةعلىأي،مشعارأسهعلىالكلاممىبذفلا

الخ(.داودومزايرسيمالىأمثالشأنيكررما)هداالماصيأشخاص

الأدبيالفن

مع،تاريحيةروايةهروب.لويقولأيعلىيحتويلادإله،لبوءةهول!

.الاستحاراتكتيرةروايةأماماننا

وكدلك،الأمروهدا،آيةححسيرلحرفيالأعابكذسالمؤتفلأردلك

اعائقةامورالألحوموخهةهيتماأكثرالأمرراحرارقنحوا!رتجهةالأحداتطيعة

فيالحروعةوتثتيونانعلىالقرعةوقوع!هناك:تاريحأفيهانرىألىيخع،الطيعة

وثلاثأئامتلاثةمذة)ومعئيأ(حتاع!والمحالطةليولادالحوتوالتلاعواحدةليلة

...لبال

/12)متىاليها"أضاريواداد،صحيحة"القصة:نقولأدلنايحنولا

الأمرهدافي.يعرفونهكالوامعاصريهلأنيولانلقصةاسشهديوعفإد.4(ا

.العامأيأاىأ،أقوايوعكتص،عرهيهرةأصوروفي

الفورية.ليوىأهلكترلة،الاحتمالبميدةنمسيةأمور،حالكلعلى،وهاك
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هامأ.مكانأفيهيحتلالعليمالأد،تعليمكتا!أماملالأحرىهامحن

816

التعيم

اصابةافإد.المؤفصبه-الديالثموليالطالعهيروهلةلأوا!النظريلفتما

يدعىوبذلك.البهائهتتمللل،هنا(نيوى)سكادا-علىتقتصرلاالإلهية

يولادويبدو.الوثييرتبئسيروالى،الدينيةانفرادتهلىالانغلاقعدمالىاسرائيل

يوى.أهلتولةأماماصتائهفيغريأ

ممفمكان.معرودأيك!لمطالعأالويةالأقرالاعلىئصفيالتحموليةوهده

كاتالوثنيةالأمبهاأنذرتالتيالأقوالبأنيعتقلإودالممفىمنالعائدينالاصرائييين

تلكجميعلأنيقولفإلهيونانكتابصاح!أئا.لكاملهاتتمأنلدلاوكادلهائية

زهدا.التوبةطهررروىحاتاتهديداتهمفموليوقفاللهالىأي،مضروطةالأقوال

ويحيا".يرحعادلل،الحاطئموتأريد"لا:حزقياللسانعلىالفهقالهلماتطبيق

أحص!علىكائاتيحدحير،اللهعطفهرالكتابهدايودالذيفالثعور

ليولة.ستعذةلمسهادالحيوانات:استحداد

امي!!:فىصيردهربدرأ،الاقوالتلكصصيمفي،يصعالقدسالروحكاد

ال!يكودكذلك،لياليوثلاثأئامئلاثةالحرتلطنفيكاديولاناد"فكما

"شقوم.للسيحصورةهوفيونان.!لياليوئلاثأئامئلاثةالارضبطنديالانسان

يولاد،لالدارتالوانهملأ،علبه:يحكمودالحيلهذامعالديرنةيوتمنيوىرجال

12/04)تىالمسيحاسسالةصورةهييونالىرسالة.يوناد"منأعظموههحا

يوىإلىالذهاب-سفضيونان.ا

إلىآنطيق2"قيم:قائلآأمئاقيبنيونانإلىالزبكيقةركاتت19

".أماميإلىضيذقدشزهافإن،عقيهاوناب،الغطمةالمذيتة-نيتوى

فؤتجذ،يافاإلىفتزل،الزفيؤجيماينتزشيقإلىلتهزلتيونانفقاتم

إلىقعهميتذقتفيهاوتزلأجزتهافذق!.تزشيش)1(إلىسائرةشفيتة

الهصة.رسلحي،لأميركامعادلة)1(
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فكاتت،التخرعلىشديدةريحأالزثفأثقى04الزثؤجيماينتزضين

فحات05اقينيهسارعلىالشفيتةرفأشزقب،التخرفيغظيمةدعاصقة*

التحيرالتتفيتة-إلىفيالتيصالأميغةاوألقؤا،إلههإلىكلوضزخواالملآحون

الئتفينة-وآضخغتجوبإلىتزلقدفكان،يونانآثا.غنهميئخففوا

ضستغيرقأبائلث"ما:تهوقاذالتخازةزئينينهفذنا".اصومافيوآستعزق

وقال07تهيك"فلافينائقكر،اللةلقلإلهلثإلىفآدغفثم؟الثومفي

.الثئز((هذاأصاتناقنبتتبيتعقتمقزعأنلتي)اهلموا:لتغضتعضهم

يشتبشأخيزنا)ا:لهفقالوا08يونانعلىالقرغةلمفؤقضت،قزعأفألقوا

شعبأيوينأرضكوماجئتألنوينغضئكما.الشرهذاأصاتنا

الذي،الشممواتإلة،الزثأتقي!إني،جمئرانتي"أنا:تهمفقال9؟أنت"

"يآذا:تهوقالواشديدأخوفأالرجال.افخات.والتت!"التحزضنغ

أختزهم.لأئه،الزثؤجيماينلثهاليأئهغيمواوقد؟"ذلكضتعط

تزداذالتحزوكان؟((عتاالتحزتسكنحتىبكتصتغ"ماذا:تهوقالوا1

عنكم،اتجحزافتسكنالتحرإلىوأئقوني"خذوني:تهمفقال012هاجأ

وكان013بتتبيا(بكمخفتإثماالحظيقةصالعاضقةصهذهأنعالثمفإني

تزداذكانالتحزلأنت!ثمتطيعوافقم،اليايشةإلىيترجعوائخذفونالرجال

بشتبتهيكنلا،الزت"أيها:وقالواالزبإلىافذغرا04عقيهمهياجأ

قد،الزثأترتها،أنتفإئك،بزيئأذمأعقيناتخغلولا،الزلمجلهذاتف!يى

التحزفؤ!ط،التخرإلىوألقوهيونانأخذواثثم015شئت"كماضتعت

يلزثذبيخةوذتحوا،شديدأخوفأالزلثاشجالأفخافط06قتجافيعن

.ئذورأوتذروا
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تجوفيفييونا!فكان.يونانقيبتلابغظيمأحوتأالزثفأغذ21

تيالي.وتلاتأثابمتلاتةصالحوت

نينوىوتوبةيونانوعظء2.

اليايشة)2(.إلىيونانفقذفت،الحوتاقئتافاتز

نيتوىإلىآنطيق2"فهـا:قايملأثايتةيونانإلىكيضة"الزثاوكاتت3

وآلضآ!يونانفقاتم03بها"أكفمكاقتيالمئاداةصعتيهاوناب،الغظيمةالمذية

حذا،غطمةتديتةنيتوىوكاتت،الزثكيقةءيخشبنيتوىإلى

يوبمقسيزة!المذيتةصإلىلأأؤيونا!فذخل04أئام)3(تلاتةصآجييازهاتقتضي

نيتوىأه!فآتن05نيتوى"تنقيثتومأتعينأ"تعذ:وقالونادى،وأجد

وتق!6.ضغييره!اإلىكبييرهميرئسوحأوتبسوابضويموناذوا،بالته

وتجلمتبمشحوالتفردأءهعهوآلمى،عريخهعنلمحمام،نينوىميكالحنر

"لا:ولمحطمائهالمتلثيقرايىنيتوىفياتوئقائنادىأن7:أضز0الزمادعلى

،ماغتشزصثولاتزغولا،شيئأغتمأولاتقرولاتهيمة،هـلاتثريذن

كلوئترجغ،بشذةالقهإلىوثتذعوا،بمسو"التها!/تشاأضلتمث8 ----ح-يمولسمر

يرجرا!ةتع!ت6،يأيديهمالذياللنفبوعيىالمت!زيرقىيمهصواجد

آعمأغمااللهفزأى001تهيك"فلا،غضبهآضطرايمفيوترجعوتنذئم

الحرارثتتواص)2(

محصأجهاايخسصولدأث.ي-لعدألرأ:أست،)162(ضتي!حرللىلوىذئر!)3(

.معقوا-عر
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التزير.طريقهمصزتجعواوأثهم

تصتغه.ولها،بهما)"ضتغه

اللةوجوابيوناناستياء3

يونانليفر

إثهقاذالذيالشزعلىاللةفتدتم

:أ!:قاالزثإلىوضقى02وغضبشديذةضساغةيونانالأمزافساغ4

إلىباذرثويذا!؟أزضيفيشأناكلاميهذات!شأأ،اقئث"أديها

-كثيزالأناةطويلزحيمزؤوف!إلهلىأتكغيمطفإتي،تزشيث!إلىالقزب

خيرفإثه،يتيتفسيخذ،الزثأتها،فالآن03التحزعلىالزحضة-ونادم

دوضبخ؟"غضئك"أيخهت:الزدثفقاذ04أخيا"أنمنأموتأنلي

تختهوتجقسنكوخأفناكتهوضتغ،المذيتةشرقيئالمذيتة-وتجق!نينيونان

يخرؤغةالإلة5ارفأغذ6.المذيتةئصيثماذاترىزيتما،الطلفي

فقيرخاضرر،امندئنقذهفيزأليمهعلىإض!ص!،يولانفوثفآرتقغت

كأا!جراطلوعيمنذدوذةاللهأغدثتم7.عظم!مابالحيرؤغة-فزحألونان

ريحآاللةأغذالتمنأشزقطفتضا08فييتتالخرؤغةصوتشغت،الغد

فتضئى،عقيهفأغميئ،يونانزأكبعلىالئتممنفخزتت،حازةشرقئة

:ييوناناللةفقاذ09أخيا"أنجمنأموتأنفي"خيز:وقاليتفميهالموت

الم!ت".حثىغضبي"بخةث:فقال؟"الخرؤغةيتضبغضئك"أيخة!

%نمديهاتتببأأ-اايخرؤغة-اتخيعلىأنتأشققت"آغد:الزت.افقال

علىأناأشايقأقلا11،تيقةبنتققكتئتم،آيقةيمطتتتتوالتي،ئزبها

صر:طه.الدعمرلا!أد)4(
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لاأئاكبي!يىئؤةغشزةصآثتتيينأكثزفيهاالتيالغظيضة-المذينة-نيتوى

.؟"كثيرةتهائتمعداماتممايهم)5(،منتميتهمتعيرفون

الطمولة.صفىالأولاد)5(



شضمحولمحظ

القصيدةوهذه.حدأقميرةقمدةإلأيظملم،الحاسالقردأنبياءصتنبيهو

لينيحمعالديوالرابط.الاصرائيليالثواتصارأدومعقاب:سؤينعلىتأتي

الدي،أدومفإد:تطزفةقوميةروحمنعوبديافينجدهماهوالمرضرضن!زين

البطيرلىيقومحين،الراقعفى)وسياقبالعقاباستوحص586،أحداثمناستفاد

الربيومادشكلا.الاحتمالبهداالبىيمرح،312(فيأدومأرضباجتياح

هانثعر.لإسرائلمكالأةاحتمالبالاحرىهوالاحتماللكى،أدتهعدليستدعي

الي.عدأتقامبروحوه!ا

أدومنبيعقابأ.

!تذماركفياتيلأالثاهبينأليأتوكان!مزاقآنتو5

تكفيهم؟ماتسيرقونأما

خصاضة؟إلأأبقواكانواأما،أتوكالقاطفينأنلو

؟خباياهوفجضتعيسوفتثنكيفت

الحدودإلىطزدوكضحالفيكتجميغ

خبزكوأكلواغقيكوشيطروائسالجوكوخذغك

فيه)1(قفتملاإته.تختكينقخاتجغلوا

لحكمتهم.مئهرري!أدومبوكاد)1(
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الزتتقوذ)2(،التويمذلكفيألي!

عيسو؟تجتلينوالقهتمأدومينالحكماغأئيذأتي

صوتجتلجمنزخلكلينقيرصتيكيتيمالىياأئطائكفتفزخ

لربا2.يوم

الأتمتجميععلىقريبالزبتوتمفإن

رأجممذ.علىآنتقامكوتعوديذيفغلقغلتفكما

حينكلالأقيمتجميغتشز!ثفذسيتجتلعلىشيربئم)3(وكما

.تكونوالمكةئهموتكونونوتكتطونتشزبون

فدسأ-المكانوتكون-)4(ناجونتكونصفيونتجتلوفي

ؤليثوهم.الذينتغقولتتيطوتيرث

.أدوم""ديونةالر!يوتميمنرالق2()

الله.غصصكأسلحي)3(

.عاموسالىالمدحلراحع،و"البقبة""الر!"يرمع!)4(



شضليى!

لمؤثفا
بخدمتهقامأنهويرخح.الممفىسالحودةبعدالتحديدفىلتاركأنهعنهنعرف

نعرمه.ماكلهدا0.04حوالىالنبوية

المجموعة

فيايىيرمز،المقبل"الربر"يومإلاغيوئلأقوالليرأيناأن،الدقةفينقضرلا

الآفةتلكوصصعلىالمجموعةمنالأولالقسميحتري.الجراداجتياحالحاضرالوقت

الطريقةعلى"الر!"يرموصفعلىالتاليالقممويحتوي،التوبةالىوالدعوة

الرؤيوية.

ايعيم

يوئيلينبى.القدسبالروحيحتمقبماخاصوجهع!يمتار،عرهـومتؤعاله

علىالنبؤةروحبفيص-المشيحيةللأرمة:نقولأديمكن-محذدعرلمستقل

يحملالميحالىأشعيافيهقالالذي،الروحهداندكر.اللهشعصأعضاءجميع

اعهداأعفاءعلىيشونننفمهالروحهذاأظهرحزقيالانحيرليكاملأ،عل!

الاسبعصفىئحضزلنالروحلأندلك:أحرىحطوةهاوممت.ويحولهمالجديد

يكئمولىالذيى،الجديداللهشعصأعضاءحميعيشملبل،حاصةلرسالةإليهمالمغهد

عمله.يواصلواألىعليهمبأنعلما،الميحيتلسبرسالة

المتفيدي!ان،والقوميةالانفراديةروحهلسبب،يوئيلرأى،الحقيقةفي

،يالوهأنلهميحقلىالضباءلأن،اسرائلبوهمالخارقةالموهبةتلكمىوحدهم

الياحفعر!واتقدصأ.ستحبحالتيأورشليمإلىيأتواأريستطيعوال!انهماذ
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الديالانفتاحدلكصليديرألفالرى.شديدأعقالأصتقىإصرائلإلىأصاءت

دأأحرىمزةنلاحطوهكذا.يرنادكتا!ديخىأوالت!زيةكا!فيوجدلاه

الال!اد.تعزحاتيتعاللهفإن،صمرديحطفيدائمأيتقذملاالوحي

عامرس،ددوردبمايذكرنا،لفظيتمبيرألهحيثمى،"الر!"يومكانوإذا

."ظلام"يومسيكررإنهعاموسلاقال.تريمزأأكثررؤيوييالاءهالايمزرلإنه

الكونية،الكرارثوصفمنمأخودةهي،تقيديةستصبحايي،الصررفإنهناأثا

ترلرل.وأرضاضلألؤاعنتكصوكراكىيدميوفمرتكصضسىمى

لآفةا10

لجرادا10

قتوئيل.بننيوئيلإلىكاتتالتياكيضة"الزلب

الأزض:شكالبتجميغياوأضغواالشيوخأئهاهذاإصشعوا2

آبائكم؟أتايمفيأوأئايكمفيهذاخذثهل

الآتي.الجيلوأثاؤفئمأئناغهمأئناؤكموثئخبزأثناخكمبهأخيروا3

اللأجسأكقهافيالقاليقضتةد

القاضم)1(أكقهااللأجيوقضقة"

المذتحخذاتمياؤليرلوا،الكقتةا"ئهاونوحوااتخزموا3

إلهيخذاتميايالمئ!وحفبيتواتعاتوا

والثكيب.الئقلإتةلمإلهكمتيتعنآمتتغقل!لأته

يآحيفالونادوامقذسبضوبمأوصوا

إلهكمالزلبتيطإلىالأزضيىسكالبوتجميغالثميوخإجتعوا

الحراد.مىمحتلمةألواعهيوالقاضمواللاحىالقارص)1(
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.الزتإلىوآصرخوا

القدير.جمندينكالذماليفتأتيقريبالزبيوتمفإن!تلتومايا5

ايوبةإلىدعوة2.

فذسيتجتلفيوآهتفواضفيونفيالبوقيفيأنفخواا2

قريبوهوآبالزثيوتمفإن،الأرضشكالبتجميغوثترتيذ

شظيم.وغمابمغيومتوتم،وذيجورءطلقةترتم2

ئقتدركثيرشعب،الجبالعلىالقجزتنت!تركما

الأزلضنذضبيةتهتكنلم

وجيل.حيلضنيإلىتعذينتهتكونولن

:الزتيقوذ،فالآن2

.واقينتحاب"والئكاء-وبالضوبمفلوبكمبكلإتيئ"إرجعوا

إلهكمالزثإلىوآرجعوا،تياتكملافلوتكماقزقوا

ال!تمز.علىثمونابالزحضة-كثيزالأناةطويلزحيمخنونفإته

ولندميرجغالغفه4

)2(إلهكمللزلثوشكيبأوتقلإتةتزكةؤراغهوئئقي

ضفيونفيالبوقيفيأنفخوا5

.يآحيفالونادواضقذسبضوبموأوصوا

ال!تيوخوآجضعوااتجماغةوتدصواالمتمصتإجمعوا16

وصبالحرمتقريىسيمكر،والحصا!محاسحديدأإشاحأالتزكةتكودقد)2(

الحمر.
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17

18

الأئداءوراضعيالأطفالوآحقعوا

جديىها.ينوالغروكثضخذجمهينالغريحنوئخزح

اقيتخذائماخ!تة"اإضثلثوالمذتحاشواتياتيت

شعبكعلىربيا"أش!ث:وئتقولوا

الأتمجمفمافتسخزعارأميراتكتخغلولا

.ا!هم"إأين:الحئموبفي4ئقاياذا

شعيه.علىوأشققأرصهعلىالزثغازلقد

826

الربيوم2.

النبرةروحيخضا.

تثر)3(كلعلىروحيأفيفنأئيفذهتعذوستكو!

أخلامأشيوووتنابنوكمفيتتئأص

ز!ى)4(شائ!-اويرى

ا!لأتامتلكفيروحيأ!يفقأيضأوالإما?اتحبيداوعلى

ذحانوأعمذةصونارأذمأ،الأرفياوعلىالماءفيالآياتوأحغل

ذمأاغمزواطلامأاختمحنافتنقيث

اقئهيب)!(.الغظيمالزبتوئميأتيئأنقبل

اسسا!يضاملآالروتيص-ميهورقلائا!الرااح!ه،الأداءائعقاللهروكار)3(

.العصرةيرةا!قالهدالطر--اغديرااشهد.ا!يد(ا)حتىيرثبلبقصدهالدي

وراء.تراددة.وحالمليكلمة)4(

اش!""يوماسصصأدلةصورأنم!كرلةعلامات)5(



27

)6(

يوئيللي!فر

يخلصالزصتبآسيميذعوتنكلأنويكون

الزتقالكما،ناجونتكونأوزشليتموفيصفيونتجتلفيلأئه

.الزثتذعوفمشأخياغاجاق!تاشفي

ا!عمدينونة

الزمانذلكوفىالآيايميلكفىأناافها

وأوزشليماتهوذاأشرىأزذح!ت

يوضافاطواديإلىوأننرئهمالأتمخميغأجضع2

إشرائاوميراثيشغبيضأفيفي)6(فناكوأحايهفهه

أزضيوآقتتمواالأقيمتينشئتوهالذي

الزايتةا!بيئباوآستبذلواشغبيعلىالفرغةصوألقؤا

بواوضلخمرباالضبتهصعواوبا

يمشافاطواديإلىوتصغذالأتئملتنقفيى2

ناجتة.كلينالأتيماتجميغلأدينأحيسفناكفإتي

تقغقدالجصاذفإنالميجلأعملر!13

فائضةوالذنانقلأىالمغضزةصفإندوسواوقفموا

كئر.قدشزههالأن

-،المحاكمة:هدهايمراظقاللتالىاسثهاألاس""محاك!ةاشت،"لومسصتى

دلك،ع!ودصلأ.الأسرىلعودة،يدو!اعلى،نحتلط،اسميةاالاصحدةب!حلط

الرالعالقرددي،أطلقالاصماوهدا.بدي!(الر!-)يوخاماطبوشا!اطواديمىئخحلى

افياغرراثحرةهاوس.اض:الىأورشيههيكلحو!دياخوأديعلى.،م.!

.الأحيرةاارريولةأا!احتالي،اط!طددأثميلراها
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تجماهيرتجماهيزالقراليواديفي1

القرار.واديممافيقريثالزبتوتمفإن

اسراثلوتجديدالربيوم3.

ضياخها.الكوايهثوتمختتوالققرالثثم!نأظققطاقد5

أوزشليمينيضوتهوتجقزضفيونينالزتاتزأز6

والأزضالشمواثفترتخفث

إشرائيل.يتنيوجضنأيثتعيهئعتضمأالزثوتكون

فذسيتجتلصفيونفيالئتايهنإلفكمالزثأناأنيا"فتعقمرن7

.تعذ")7(ين2الغزبافيهاتمزولافذسأأوزشليئموتكون

تتنأالتلالوتفيف!تبيذأالجيالتقطرالتومذلك8!وفي

يياهأتفيفنتهوذامجاريوتجميغ

جمحطيم.واديوتئقيالزتتضتينتئبوغوتخزبخ

خرابقفزوأدوئمخرابأجمصزوتكون

أرصحهمفيغالتريالذتموشقكواتهوذاتنيغئفوالأئهم

جيل.إلىجياينوأوزشليئميلأتدتهرذافتسكن.

عنهتغاضيتالذيذيهيمعنأتغاضىولا21

صفيون.فيالزثوتسكن

حرقيال.تأثيرهالصر.الربالهايمللألىت!حل!أورشيمقداسةالى)7(



12(-أ)ؤكليثضن!تجبزتإأفأيئ

الكتاب

حالصعلىوهر،قرنالقفى،ركريايمرمنالثانيوالقميوئيلأقرالب!تما

ولحد،الفارصيةبالمملكةالكسيرألاسكندرأطاحفقد،اصرائلتاريخفيالاهيةمن

وقع،الثالثالقرلىوفد.المقدويةاليولاليةالسلالاتمؤشسوخلفاؤهممركزموته

يشقلودثم،سنةئةطوالهكذاويبقون،مصرلياللأحيينصطرةتحتاليهود

)والحكماءالرابعالقرنفيافينبياءصوتئسمعلم.آسيةفيالسلرقييرسيطرةتحت

أدماخرليركرياجفرالىأضيفتاليالاقوالتلكتكرلىلاهللتاءللللا.أيضأ(

مؤلفأ،لامحررأصاحبهايكون،الحالهذهوفي.قديمةلمقاطعخمحأالرابعالقرن

وحزقيالالاضراعوئةهوشعساقباساتفيهائعاتحمختاراتانشاؤهاويكون

وأيو!.

الحيم

الوثيةالأماقؤاتديهاتتحئعمعركةدفى.حاصةالأحيريالوعمناله

.وتحذدأورخبمفتحزر،شحهاللهيصر،اسرائيا!لخارب

لاهدهنا.مخلعةاتخاهاتفيتئحهعباراتهالك!،المثجةالفكرةفنجدنحود

صذيرد:هنا،حمارعلىراكأالمقدسةالمديةيدخل،تواضعوديعشيحمجيء

كتابليدكرهسقالذيالمتألمالبدعلىالكلاميدور،وأخيرا.دا!دبيتنهرض

ضخصعلىالابجليوروصيطئق.العامصة"المطعرن"تسصيةعيهئطلقولكن،العزية

المثيحية.الملامحتلكبحضالميم
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ايوافعالوديعافي10

083

أوزشليماينتياوآهتفيصحفيونبنتياجذايتهجي

ؤضيعأئخقصألازاإتيلثآتيأتيككفؤذا

.أتاذ)1(آبننتجحمغتوعلىجماليعلىلمليايهبأ

أوزشليمينليالحيلأفرائيمينالمركتةصوأستأضا!.

يالشلامالأتمويكفئمالمتالقوشوئستأضل

الأش!اأقاصيإلىاسهراوجمناتجخراإلىالتحرينشفطائهوتكو!

عيانلراا20

بايقرم،شريرأراعيأا!هسئعمولداث.تعهرمفه،اسرائيلراعي،اللهاد

.لتقليده

ضشتروهاتقئفهاالتي5القئلغتتم"إرغ:إلهيالزتقالآ"هكذا11

آغتتيث،قيفإتي،الزثتبازك:تقولتبيغهاشوكل.ئعاقبونولا

شكابىعلىتعذجمنأضمقلاأيضأفأنا6عقيها.ئشمقونلاوزعائها

وإلىقرييهيدإلىواجدكلالتشزأسيمهاغتذابل،الزتتقوذ،الأزض

القثلىغتهفزشط07أيدييم"ينأنقذولاالأرضنفتسخقو!،تلإءيد

يعقة،الواجذةصفشفيسث،آثتت!تغقؤينليوأخذث،الغتميئخاليالتي

شصفيالتلاتة-افئعاةصوأتدث8،انختماوزضث،جبالالأخرىا:شضيث

لا"إئي:وفلث09ينيشئمتأيضأوئفوشها،جمئهاضئريتقذ.واجد

التقتةوأفا،ففتهيلثالقلاذئريدوتن،ففتالتالموتئريذفمر،أزعافي

21/5.راحكلءنى)1(
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إلأنففقوخطمتهايعقةصغصاقياوأخذث..تغض"لحتمتعفهاذلتأكل

،التومذانفيافئمفق1.السمعوبتجميعمعقطعئهالذيغفدقي

"إن:آ!موفلث012الزدتكيضةلمأئهاليالمراقبو!اتحتيمائخازغيتموهكذا

شلاثينأجزتيفؤزنوا،فآمتيعوا"!الأ،أجزتيفهاتوا،غيويكمفيخشن

."يهتضنونيكريمأتقنأأشئافياإلىاغها"أ:الزثقيفقال13،المضةين

الئئاك.إلىالزبتيطفيوألقيئها،المخمةينالتلاتينفأخذث

يهوذات!تالإخاخلأنففن،جبالالأخرىاغصاقياوخطصت4

لم.لإإشرائيل)2(

أقيئمافهاغتذا6،غبئيراعأذواتلكفخذ"غذ:الزثييئاوقال5

تجئزولاصالمفقودةتططولاالمختمتةالئعخةصيفتمذلاالأرضيىافيراجميأ

أطلاقها.وتننرغالشمالتلحتميأكلبل،أ(غائميعولولاالمكسورة

الغتميهيئالذيالباطليلزاعيؤيا!

ا!مىاعميهوعلىفيراجمهعلىالشيف!ي!حمت

.كلاتة"الئضىغيئهولتيه!ئبحأبراغهولتيتس

المطعون30

علىالزاحقة-الأتيمتجميعإلاذةصأطفطأئيالتويمذلكفيوتكودط216

الئعضةروخأوزشليمش!البوعلىذداتيتعلىوأفيفق01.أوزشليم

.اشاح()الفردحرزبمه!ط-ليماررياا،لغا:1الىنلصييمدأث!ىبكودقد)2(
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كماعقيهتنوحونفإئهمطغنوه)3(الذيأتا.إتتيفتنالرون،والتضزعات

أفيا.البكرعلىيثكىكمامزابكاغعليهوتثكون،الؤحيدعلىيناع

.تجاونضهلفيقذديىئونكتوحأوزضنليغفيالترختثتذ،التومذلك

ابهائيالخلاصتبلالأخيرةالمجة40

الفؤاتزتتقوذ،قريبيوعلىراجميئعلىآستيقطالميفثأ+تها317

الالغارعلىتديأرذوأنا)4(الخراففتتتذذالزاجميئإضيرل!

الزثيقول،أرضيىكلفيوتكون

فيهاعتيهئئقىوالئلثوتهيكانتنقيرضالبينهائلتيرأن

ءصرءفأ9 المضهصهرواصهرهالتارفىالصلتهذادخل

أستجيئهوأنابآصميتذعوهو.الذقبآميحانوأمتجئه

إلهي.الزب:تقولوهو،شغبيهو:أقولأنا

الأخيريةأوريثيمبهاء.ه

وأجمغ2ؤشطلثفيغنيمئلثوئق!ثئم،يأتييلزبتومأإنها411

وتوطأئيوئهموئنقبالمذيتة"فئؤخذ،يلقتالأوزشليغعلىالأتيمكل

الشعبتمئةرتنقيرضنلاليهن،اتجلاءإلىالمذيتة-يصفثوتخزبخ،يساؤهم

تويمفيئحايىلثكما،الأتميلكوئحايىب!با%ويضبخ03المذينةين

قباتةالذيالزيتولبتجتلعلىالتويمذللثفيقذعاهوتقف!4.القتال

الإلارإبىلظرادا.التعربةكتابديذكره:رداررياأ-اطألالحد"المطمرر"يدكرلا)3(

.1(3/4وير21/8)عداضئةفيالحاسحبة)راحعالحلاصلال،يايمالى

26/31.تىرأحع)4(
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وتحزال!تمزقيتحؤيصعهينالزيتودبتجتلفتنشق،الترقإلىأوزشليتم

التتماليإلىالجتلإلىاتجتليصف!وتنقضل،جذاغظيمأوايريآالغزب

الجباليوابقيإلأن،جباليواديإلىوتهزبون05الجنوبإلىويصفه

تيلثغرتا،أئايمفيالزئزأليينقزبئمكمانهزبون.آضلإلىتنتهي

مغه.القذيسينوتجميغإلهيالزثويأتي،تهوذا

إلىيصفها،أوزشليممنتخزبخخثةجمياهأأنالتويمذلكفيويكون

وتكون09وييتاغ)5(ضيفأوذلك،اخزباتحرإلىويضفهاالئزقيتحر

وآسضهواجدزثتكون،التومذلكوفي،كلهاالأرضيىعلىتيكأالزت

تجنوبفىليمونإلىجبعينشفلاالأرضيىكلاولحود.0واجد)6(

شكانيإلىتئيابتلالبمنضكايهافيوئسكنأوزشليئموترتمغ،أوزشليم

المتك،ضعاضرإليختئئيلئرحوي!،الزوايا!الب!الىالأؤليا!ال!

يالأئن.أوزشليئمفئسكنتمذ،ينتخريمتكونولا،فيها"وتسكنون

أوزشليتمإلىالأرفيأغشائرينتصقدونلاالذينتجميغأنوتكون1

وغشيرة"جمصز،18.ضطرعقيهمتننرذلا،الفؤاتزب،للضيلثيتسخدوا

الزبيهاتضيرلبالضرتة"التيتالهاأفلا،تأتيولاتصغدلاكاتتإن

جمصزجمقابثيكونافذا9؟الأكواحعيذيئغحذتصغذلاالتي-الأتم

.الأكواخعيذيتغسذتصغذلاالتيالأتيمتجميعوجمقالب

والفدوز،ا(يلزث))فدممثالحيلتجلاجلعلىيكون،التومذلكفي02

أوزشليتمفيقدليكلبل021المذتحأماتمكالكؤويتكونالزبتحطفي

الجصص.علىدئيل)5(

الح!يع.علىاللهملك)6(



834ايانيزكريايمر

وتأخدو!تأتونالذايح!ت:تجميغ.اغؤاتايزبقدسأتكونتهوذاوفي

فياغؤابازتتيتليتاجرتعذينيكونولا،فيهاوتطئخونيها

ال!وم.ذلك

جنابنىتراءة

ص-مؤشةلهايةهرالمتؤعةالمحموعاتتلكمحملميالمجيييهنمهما

.الحديدةالأرمةلحلولوالاهتمامشساتالمو

يمكرلا،المؤشسةتلكأهقيةكاتأتا.الروالإلىتملالريةالحركةلأندلك

الحكصاء.لعبالمكالىلركتزولالريةدالحركة.وتالةمطلقةيمةلهاتكورار

ئجالرستحضاهامحترمةلحقاثقا!قداعدمالىدعوةدلكديلرىارعلينايحبأدلا

الىاصالذا،واممى.قلرلاصميمديأيصأهوحديدا3عالحلرلالاهتمامااد

نا.واحد!ط!جاة!ي"الر!"يرمئيذألىلصعليماأله،اطىتعيمدي،لمهم

اعدلا،ضيءكلقل،هيدلكالىاصلوا،أيديافيهوالحاصرعالماتحريل!إلى

وأله،ارراتيةاقؤتهلحثييمروأله،إلا"وصل"الملاصتأدتثنلاواحش.والمحبة

الحلاصي.اللهتدليرا-ابهصاعد،اتاءاردهارهصيلغ



شضتالصوك

لؤملخقأالقديمالزمىفيغذ،اسريااغانرد""ايجهلهالدي،باروكجمفراد

توبة،!ز!ور:الاختلافكلمختلفةهىصهايتألفاقيا!اصراالىمع،إرميا

"رسالهاجهاأضافتالائعةالمرييةااترحصةارهذا.تعريةخطسة،جكميمؤأف

.إرميا"

دا،إرمياولاباروكلاوضعهفيئمهمولم.بجدحدالىخيطالكتابمحمل

.م.قوالثاليالثاكالقردبيرماختمقدتأليفهإد

)التمورالمثحنتةاليهرديةالجماعاتفيالدييةالحياةعلىئطلصافهو،قليلةلائدته

.لالمثريعة(العثق،بالخطئة

المقذمة

لإنماقهأورشليمإلىالمالثسسلونلاللفيظقيراالذي!المحلؤينأنألمحزريتصؤر

.!باروك"ضفرأيصأئستمالرص!!والى.اضقادمواالذبائحعلى

فيالزبتيبفييهيئنادىإتيكمأرشئناهالذياليهتالتهذاأئلواا14

.المنايبة)1(الأثايموفىالعيدتويم

الاكوأح.عيدسالثامىوالرمالأرلاليرملحيتحقدكالتاليالمحادلهوالفصود)1(



836روكباليفر

(002)توبةمزمور.أ

التحزر.رحاءومناصرائلدحطبئةالاعرأفسمزلص

يتني،التومهذافيكما،الؤجوهيخزفيوتنااليز،إلهباللزث5

وآبائنا،وأنبيائناوكقتتاوزؤسائناولجئويهنا16،أوزشليمويشكانيتهوذا

يتسيزإلهناالزبيقحوتتسمغولموغقيناه18الزبإلىخطئناالأئنا7

آباغناالزثأخزبختويماين09غيوينائضتتجغتهاالتيالزثأوايرعلى

فلا،ونتمزدإلقناالزلثنعاصيفيئناما،التومهذاإلىيصزأرضيىين

غبذهموسىالزتأتزالتيوالفعتةلمالشروزينافقجقت002يضوتهتستيئ

خليبأتتنأتدرأرضأييعضما!جمضر،أرضيينآلاغناأخزبختوتم،بها

يخشب،إلهناالزبيضوتتستيئفقم021التومهذافيكما،وغشلأ

غزيمعلىواجدكلوتفينا022إتيناأرضتهمالذينالأنيياءكلايمتجميع

إلهنا.الزبغيتيأماتمالثثزصايحين،أخرلإيقة.عاجملبنالثرير،قليه

خكمواالذينفضايناوعلىعقينابهتكفتمالذيكلاقهالزتفائتم21

.وتهوذاإشرائيلتنيوعلىورؤسائناملويهناوعلى،إضرائيل

)002(جكمةقميدة2.

أيوبجممفرإلىالانتقالبنايحس!.اللهحكمةتركاصائيللأداليقا!حل

يبدو.ماعلى،نمودحأائخذهالمؤلصدإلى،28()الفصل

المطتة.يتتغفمواأضغوا،الحياةؤصايا،إشرائيليا،!إسضغ3

الأغداءأرفيفيأنتياذا،إسرائيليا،ياذا.

الأثواتمعوتتتخمنالغرتةأرضيىفياتشيغا
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الأئوات؟تترىفيهمائذينمعوتختث

الجكضة.تنبوغتزكتالقد2

يلأتد.الئتلايمفيتتكنتاللهطريقشلتأئكاولو

الذكاءوأينالفؤة"وأينالمطتة"أينتقئئم1"

والحياةالأتايمطوذأينأيضأتعقتميكي

واللأم.العيولبنوروأين

كنوفيها؟إلىذخلوتنالجكمةقوضغؤتجذأقن5

صء92
؟الغيومينيهاوتزلالشماء-فأمشكهاإلىضجذتن

الإثريز؟بالذقبغتيهاوخضلفؤتجذهاالتحزغتزتن03

ضبييها.فيوترغططريقهاتعيرفثأخدليسن31

ؤتجذهاوبغقيهتعقمهاشيءيكلالعايتمليهن32

الأرقيذواتينختوانابوتلأهايلأتدالأرضقتجضالذيوهو

فرتيدأ.فأطاغهذعاهفتذقبالئوزيريئوالذي3

وتقلقت.تحالييمهافيأشزقتالئجوتمإن34

ضتغها.يفذيضتقلتةوأشزقت"هاءتذا":فقاتتذعاها3

تخاقه.غيزهئحشثولاإلفنا،هوفذا

للضعيرقةطريتيكلإلىإهتدى7

خبييه.وإشرائيلغبدهيتغقولتوتجغقه

التثتر.تينوعاشتالأرضعلىزئيتذلكوتعذ

يلأتد.القائضةلموالثريحة"اللهأواجمرفيقيهيا
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.تموتونئهملوتهاوالذينالحياةفقهبهاتمشكتنكل

نوليها.يلاقاةصالقحياء-إلىوضزوأم!يكهاتغقوثياتجط2

غريبة.لأئةوآمتيازاتكلإخرمجذكتغطلا3

تذينا.ضحروفطاللةئرضيمالأنإشرائيلياتناطوبى4

)018(تعزيةخطة3.

خرو!فييومداتأباؤهافيعود.فقطحينألىول!ش،أورشيمصرل!اللهان

الاسرائيليللبوعدأ!سلاماليومذلكديويكولى.الالتهاجعلىيبحثجديد

الأزفي.لئهومحد

إشرائيلفيكرىيا،شغبيياتشمخغ5

يقلايهكميلأتمئباعوالم6

أعدائكم.إلىأصلم!ماللهأسخطملأبمموليهن

لته.لايلثياطيربذبجكمصايغكمأغضبتمفإتكم7

زئتكم.التيأوزشمليتموأحزنئمتيرزقكمالذيالأزييئالإلةوتسيتئم

اللهقتلينيممخلالذيالغضتزأتإئها9

صحفيونجاراتيا"إسقغن:فقاتت

غظيمأخزنأعقيئنجقتقداللةإن

الأزيئي.عقيهيمتجقتهالذيوتناتيبييئتجلاءرأيط.الأني

وئكاء.يخزدقؤدعئهموليهئيجمقزحزثيئهمإئيا

.كثيرونقخزهاالتيالأرضتةصأنابيأخذتثمقألا2

اللهشريغة-عنحادوالأئهمتيئخطايايشتمبأققرثلقد

بالثهوآستغيثواتيئياتثتخعوا
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شتتذكزكم.هذهعتيكمتجقتالذيفإن

اللهعننتثزدواأنققدئموكما28

أضحافغزةصتهآلتماسأتزدادونإتيهزتجعئ!فإذا

الحترورهذهعقيكمصتجقتالذيفإن!2

خلاضكم.معتلإقيالأالإبتهابخاممئمتجئب

والثقاءالحرفيتوتأوشضليئمياإخقعي

الله.جمندي!الذياتجدتهاغيلأتدوآلتسي

اللهجمندجمنالذيييرداء-البزتشرتلي

الأزبئي.اضجدتابخزأيلثعلىوآجغلي

ال!ثمماءتختمالكلضنافيشظهزاللةفإن

الثفوى"وتجذاليز"شلاتميلأتدالثيمايتلينآسملثوتكون

الأعاليفيوقفيأوزشليئمياإنقضي5

أثناءفيوآلطريالمتثيرقتحؤخويلثينوتطفعي

الفذوسبكيقةستشيريهاإلىالحئمم!يىتغيرلبينئجتمعين

الله.بدكرومبتهجين

الأغداءتسوفهئم،راجلينغاذروفي6

ضقيهيئكغزشتججدضخمولينإتيلثئعيذهماللةلبهن

الخايذة:الثلالعاليتجتلكلئخقفنأنغزتمقدالزلثلان

)2(الأرضيتضهيل!تة/الأوبئرذتموأن

.(04/4ش)1الريةيها!راحكلط
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الله.تجدفيبأمالقإشرائيلبتسبز

الغاباتطفلتأيضأالليمالربأمر

إسرائيلعلىالرائحه-ط!بضحروكل

تجدهنويىفيبشروبىإشرائيلشتفدياللةلأن9

.جمندهينالفذينواليزبالزحقةص

(03)0المجلؤينإلىإرماردعالة4.

الاسكدرأصفاهالذيالتجديدأمام.عجزهمعلىالتثديدمعالأوثادهحاء

الاحلاصعلىباللفيظئواالديناليهردلحثالمؤففيقرم،البابليةالبداتعلي

الحق.للإله

نأبابلقيذأوشكالذينإلىإزييابهاأرشلالتيالرساتة-4ئسخة

يه:اللةأقزهبماتخبزهم،بايلإلىأشرىتسوقهم

تبوكذتضر،شحوئكمالثيماإلىبهاخطئسمالتيالحطايايشتبإئها6

ييش!قلهناكفسبكونون،بايلذخلتمفإذا02بابلإلىأشرى،بايلضيك

هناكينأخيرلمجكمذلكوتعذ،شبغة-أخيالإلى،طويلأوزمانأكثيرة

والخشب،والذضبالعضةصينآيقةبايلفىالآنتعذستزون.م:-

تتشثهواأنفآحذروا04الأتمعلىالزهتةصوئفقيالأكتافي)3(علىتخضل

تسخدونوؤراغهاأماتهاالجموغزأيتم!إذازهتة"جمنهاوتأخذكمبالغزباء

فإن6.ال!جود"ينتغيشئد،يا،"تك:فلوبكمفيقولوابلتها،

يئفويمكم.ئغنىوهومغكمتلاكي

يالذقبئقئة"وهي،صافيتختهاألي!تة"تهاالآيقةصتلكإن

.تطوافلحي)3(
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كما،ذقبأتهاالئاكثيأخذ08الكلامتستطيغلاتةكافيليهتها،والمضة

زؤوسعلىتجغلوتهاأكاليلوتصوغون،الزينةتخثيغذراغئؤخذ

علىوأنققوهماآيقيهمينوالمفةصالذقتالكقتةلمشزقورثما09آيقهم

.اوئزئنون.الشطحعلىالئواتييلزوانيجمنهمائعطونوقد،أنفيهم

لاوليهتها،والخشبلمالذقبالعضحة-ينوهي،كالتشريالملاييرالآيقةص

ينؤجوقهاضشحوا،الأرخوانألتسوهادإذا011:الذودالضذ!ينتستئم

علىكالحايهم!ضوتجا!تلإهفيشوجمنها012عتيهاالمئرايهيمالقيكلغبايى

تمييهفيتنوينها013إتيهئسيغقنئهيكأنتشظيغلاوليهته،ينطقة

وين"1.والئصوصالحزبينتفتهتخميلاوليهئه،وفأسشيف

تخافوها.فلا،بآيقةتيشتأئهائعزفثذلك

تت!توالمفة-يالذقبوالملثشة-الخئتبينالمضنوغة-آيقتهيم!اتتل

الخسحبينالمضنوعةصآيقيهيموتثل007شيئأتخزكثلافثاءأرفيفيءقزاعة

طير،كلعتيهتقغئئابفيشركبذغلوالمضة-تثلوالملئشة-بالذقب

القذيننوالكثالبالأرلمجوالبوين71.النهلقةفيتطروحتيتقثلأو

ئؤكلالأئرآيخروفي.يآيقةتيشتأئهاتعقمون،عقيهاالغثيأكفهما

أفضل،تهضتغلاالذيالبازالزخلإن072الئاجيةفيعارأوتصيزهذه

العار)"(.عننتحيذلأته

الضيةيهابلىوردوماهذاالأوثادهحاءليرقارلى)4(
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ش!ر!أ!يئ

المزايرالىعاممدخل

هدهتكؤت.الطقسيةالختاراصعباصلاةتثكلوهى015،المزايرعدد

التصغ،منيحلرلاوحهعلى،اليومتظهروهي،القرولىمزعلىلحثئأشيئأالمجموعة

كتب.خمسةبمظهر

ابتكرقنأولداودكان.بالضبطهوتننعرفأنالمستحيلمى؟مؤلفهاهرقن

عيرعلىالحقيقةلكرمطلحها.ميالمزاميرسكثرإيىئن!سبولدلك،المىهدا

آسافالعاءكأئصة،شهورينرحالرعايةتحتوضحتمجموعاتوهناك.ذلك

الي.يارمياتاثرواتلايذوضعهااليالمزايرلحضأخيرأوهاك.وأينانوهيمالى

مزأميروهاك،دلكبعدالجماعةتبتتهالرديةمؤتفاتالمزايرمنكبيرعددكان

مالكةلفهاتعذكانتالجماعةبأنعلمأ،الطقيللاستعمالمباشرةؤضعتأخرى

الساعة.همومسفيهامما،صلاتهاتمزالقطعهذهحلالفمن.الطقسيةالقطعتلك

القصيدةالىالبيوتبعصإضالةفيالحماعةتترذدلم،الهصومهذهتحثرتف!ن

الهرية.مجهرلالمزمورواضعويبقى،المؤلع!حقوقممارسوحدهافهي.السابقة

.المقدسالكتا!بهااحتفظالتيالمجصوعةلكلوالحمونالمئةالمزايروهده

لما،قمران"ألاشدأوسليمالى"!أمزاير،لحصهايعرفكئرةأخرىمزايرهناكلكن

.الرمإلىعليهائعترلمأخرىمراميرأيضأوهاك،ملهمةقطعكتزهـبألهالم

يكتشفانهو،الحعمةفىمتدت!إسمادكلبللا،المميحيإعجابيميرما

صرخاتأوالتقةإلىلداءاتسأيامهأحدفيأطلقهمايمعوان،وآلامهأفراحهفا
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والمحي،والرحيموالحنود،وألمحثصالحالقاللهأماملفسهيرىوان،الذةلي

.والبؤساءالفقراءعلىفضيةلالأ

علىتكفمانفحتى.اضقوىاتافهرحلأي!سلمالمزاميرصاحببأندلك

سمتئز!كإعمرائيلييتكثمدل،الروصطيقيالثاعرطريقةعلىيتكقملا،الخليقة

الأنبياء.تعليم

اللهفيهايظهر.هـحدودهالمزايروحياثساععلىنفسهالوقتلييدلماوهذا

وعلىالأمحميععلىيوماصيملكالذيوالر!سياءوالهالأوحدالإلهممظهردائما

يكنلم.ومفتقممحاربإلههيئةفي،أخرىجهةمن،نرأهوقد.نفسهاالطبيعة

علىيأخدالديالأبرار"حزب"الىينتميانهيظنكادلل،كاملأإنسانأالاسرائيلي

هناكتزاللا،ذلكعنفضلأ.الخاطئينحز!ضداللهمصالحعنيدافعانعاتقه

الأشرارصادةفكانت.اروليااهذهفيالمحصورةالمكافأةمتكلة،المعروفةالمثمكلة

عميفأ.طالعأالحاطئينتديرالىالدعرةأحيانأترتديالىعج!فلا،عثرةحجر

فيحتىتظهرثقةمشاعرفمن:الحظحسمنأيضأذلكعيرهناكولكز!

ناالويىعالمسيحىيستطيعلحباراتعنهايحشراللهحصأشواقإلى،المحةححيم

يتبناها.

فيهياليالمزاميرصلاةالمسيحيينعلىالكنشةتعرضلماذانتساءلادلنايبقى

ناوالحال.اللهعندمنوكلمةوحيأكتحملالمزاميرانالجواب.يهوديةصلاةأصلها

أدركت-كمااليوممسيحيتدركفهي،للأبدحيةبل،جامدةليستالكلمةهده

تدلبهايتلفظالتياللعناتتلكوان،زمانهابنالكاتأدشكلا.الأصيهردي

لدرأالبثريالكلامغتوضعالقدسالروحلكن.إلهيصللمالميحتعليمانعلى

الحماعةالىيمودكانفالذي.المزمورذلكستيوالتيالاجيالتحاقبتكفماسينمو

افقكيةالمزاميربعضانكما،الميحكنيسةرفيفيإلأكمالهيدركلناليهودية

المشيح.الملك،يسوعفيإلاكمالهاتدركلنمئلأ(2)المزمور

يطلعاندعدالمزأمر.هذهيتعملانالميحييستطيعكيفيثضحهاوس

ضوءفىالكنيةتقرأهاوكيص،المسيحتلاهاكيفيتساءل،الأصلىمعاهاعلى

ثي؟مىما،التكملةسبيلعلىبللا،الك!ةالقراءةهدهعىبمعزل.الوحيتقذم

أففلوهناك.القديمالمزاميرصا!نجراتوراءلمسهعنالتمبيرمنالمشحىيمنع

دون(الصلاةفيوشفةعزيمةوحورألم)سالباطيةا!تعداداتهغولفيوتم.ذلكصن
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تاركأ،المزموركلماتعناللمظيبالاعرابيكتفىانيمكمه،تمخصيتعبيرأي

حقيقية.صلاةسالكلماتتلكختويهماالربالىترفعانللكية

جاتوالى.موسيقيةبمسايرةعادةتتلىكانتالمزاميراننفيفانلايحن

وت!ثح،الرحلينأوالدينبتصفيقيراققالموسيقىأوالقصيدةايقاعكان،ذلك

كلهالكيادعلىيتوليكانلكنه،التخثععلىيساعدلاألاداءكان.الجسم

الله.نحوويقذفه

طويلأ،ترذدناالىبعد.أدلاهتجدها،المزاميرعنمعلوماتبعضلعرضألىلنابقي

المرامير.أشرجميعفيهاتتمثل،015أصلسمرمورا06احترنا

للحبئمزامبر

تاريخيةمزامير

ثقةمزامير

بالثهألفةمزامير

حمدمراير

العزيمةخورلمقاومةمراير

للألممزامير

ت!حمرامير

استغاثةمزأمير

تولةمرامير

الحليمةفيمزامير

الملكمزامير

سئيحيةمراير

تعيمأوحكمةمزامير

لحسةمزاير

وترحم.والوضيحالايحإزسبيلعلى،المزاميربعضبكامليحتقظلىوكذلك

لحقدالمزاب!تريمأتا.المشحزمنفىيترحمونهكالواكمابى"الرث"،يهؤهاصم

فىبواحدمزمورفهناك.اليرنالىالنصترتيمتمامأيطابقلاوهوالبريالترقيماعتدنا

عكسوعلى.1(47و1)16مرتينيتكرروهذا،مزمورينإلىيقسمالحبريالص

اليونانيةسنلرجمةواحدمزمور!يالحبريةالمجموعةسمزمورادئدمحمرتين،ذلك

114(.و133وأو.)!
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حبئمزامير.أ

المقدسةالأرضحهاتحميعمنينطلقودالحخاتنتصؤرانعياي!

الىالذهاببفرحمعهمفتعئى.مهمواحدأيسوعكان.أورشليمالىويئجهون

علىلجحثقأجلهاسالتيالخطاياع!الغفراداللهيألونطريقهرفاقوصحع،الهيهل

الملب.

لحاخاءرجا.48

بيك"لسكان"طولى

طقيةقصيدةنفهالوتتفيوهر.الملكيالظامرمنالىعهدهيرقىمزمرر

شد4.وسطلياللهبحضورايمادومعل

الفؤاتزدثيامسايهتكأحثما

الزلثبيايى)1(إلىتفسيوتذولمحثتشتان

الحتي.يلإليماوجشميقئبيوئقلل

غ!تماوالتماقةلمتأوىلهؤتجذالغضفور4

تذابجكجمنذأفراخهافيهتضع

وإلهي.تيكي،الفيزاتزلتيا

يلاه.تشبيجكعنتكفونلافإثهمتييكيشكالبطوبى5

إليك.شراقيفلوبهمففيجمزئهميكيقذينطولى

تنابيعينهتجغلواالتتسانبواديقموا)2(إذا

.يالتزكاتتغفرهمالأمطايىوباكوزة!

.ضفيرنفيلهماللةتتختىحئىتسيرونذرؤةإلىذرؤةجمن8

أورثليم.هيهلأدية)1(

5-6.الآيتيرديالمدكوريىالاسالىالميربعود)2(
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يلاه.يغقوبإلةياوأضنيضلاتيإستيئالفؤاتإلةالزثأئها9

تطثغ.ضسيجك)3(ؤجيماوإلىآنطزئرشناياألففئما.

أشاءكماأئفبمنخيربياليكفييومأإناا

إلهيتيبغتتة-فيوالؤقوفت

الأشرأر.ايخيايم)4(فيالشكىيهطخيز

والمجدالئعقةصتقطوئزينسورالإلةالزتأ2

.الكمالفيالائرينعننالخيزتمتغلا

الفؤات.زدثياعقيكالمئيهلللإنسالطاطودى

الحابخفرحا.22

"الر!بيتإلى"لذهب

افي،الاشتراعتيةسمرالأحكامحضوعأأورضليميذهـإلىألاسرائيليكاد

:الاكواح.والعصرةالفصحأعادمماسبة،الةديجخجثلاتةتفرضركات

داودحيفةكادفهناك.الملكالىللاحتكامالمقدسةالمديةإلىأيضأيأترنوكالرا

الحكم.يجري

.الزت"تيطإلى"يتذقط:ليقيلحينقيرحط

أوزشليم.ياأئوايلثفيأفدائنابؤفقت

ؤحذةءئتماليحكة.في.كمدينة"المبيتةأوزشنليئم3

الزثأشباطالأشاطضجذتهناكإلى4

.الزثآستمتحضدوايكيإضرائيلفيبئثةغقلأ

ائمالي،املكلحرأ/،مكارلجه،أخلكيالمصامسفرطلعد،المملولي-الحاليئآهبك)3(

انم!.

الأشرار.ارلمهلىأى)4(
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.داؤدتتغروش!يلقضاءغلأوشئصمتتفناك5

يمجئوتين!يقذينالتتكيتة!.لأوزشليمالتلاتمأطفبوا6

فصويىفي!فيوالشكيتةرأسوايىفيفيالئلائم7

يالئلامللثلأذغؤنوأيخلأئيإخؤتيلأجل8

.التعادةألتضتلثإلهناالزبييطلأجل9

الأعماقمن.أ3.

لما.اليكصرحثالأعماق"ص

أورشليم.الىالححفيترنمكاتلكنها،التربةمزايرمنهيالقصيدةهذه

يغفر.الذيأدتهرأفةمنالتيفىعزتعثروهي

ضوتي.آستيئشيذيا2زثياإليكضزخثالأغماقيين

تضرعي.ضوبإلىمصيتت!ننأذناذلتكن

قائمأ؟شئذ،يا،تئقىفمنفراقبأيلآثايمزتباكنتإن

تك.المقاتة"تكونبكيالمغمزة!جمنذكإن

كيضتك.وزتجوتتفسيآنتطزته،الزلتإنتطرث5

يلضئح.الزقباءتزقبينأشايلزبتفسيتزفب6

.يلضئح)5(الزقباء-ينأشذيلزبراجيأإشرائيللتكن7

ؤفزة!المداء.وجمنذهالزحقةالزبجمنذفإن

.آثايه)6(تجميعينإضرائيلتفتديوهو

المقذصة.المديةأسرارعلىالقانينكالحزاس)5(

أعصاءأحدحياةيقديأ(الماديأ)أو،جوئيل9كاد.المقذسالبها!موأصعسالفداء)6(

.حطاباهسأسرافييقدي!9الله:الروحيالمعىإلىاتقلواهاوس.أملاكهأوالأسرة

حطاياها.سكلهاالثريةسيفتديمإلهاطحأما
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طقسيةمزامر.2

فأصحت.داودزسفيأورشيمالىالعهدتابرتلنقلتدكرمراميرهاخمحت

لأخؤتهمويعروديفرحوننرأهمولذلك.اجهاايأتردالذينأطحخاجأتاأورضيم

الروحية.

أورثليمإلىالعهدتابوتنقل24.

الألواب"أيتهارؤوسكن"ارفس

هذانفسهداودألفرتما.الحهدتابوتأمامتنفتحأورشيمأبوا!المزمررهذايريا

المدية،أبوا!أماميقفالموكبكالى:الواقعر،الاطارلنتصؤر.المزمورسالقم

.أصواتفتحببهيصألمنفردمرئلوكان.ئفتحانتطلصالمرئلينجرقةوكانت

الطلص.تكزرالمرتلينحوقةوكانت

الأتدئةالمذايخلأتئهاوآرتمعنالأبوابأئتهارؤوشكن)7(إزقغن7

اب)8(.ضيكفتدخل

8"!
المجد؟شيلثهذاتن

.القتالفياتجتازالزتالجثارالغزيزالزثهو

الأتدثةالمذايخلأئتهاوآرتمغنالأثوابأئتهازؤوشكنإرقغن9

المجد.ططفتدخل

يملاه.المجدميكهواتالقةزثالمجد؟ضيلثهذاتن09

البثرجميعأم،أورشيم87.

"صهيونأبرا!يحب"الرب

أيضأ،فيهاويرى،المقدسةالمديةمثالأورشليمفيالمرمورصاحىيرى

الديني.الاسجميع:طن،للمحمل

.فوقالىتحتمىتقحالألرا!كات)7(

تالوتكرولىأجسحةعلىيقرمالدياقهموالمقصود.المجدالميكأوالمجد!)تيك)8(

ا!هد.ا
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أساشهاالمقذشة-الجبالياعلى

.تغقوبضسايهننتجميععلىضفيون)9(أبواقيئؤتزالزت2

يلاه.اللهتدينةصيالخطالأمجاذلخطلقد3

-صص."أ4
كويق:معوصورفيحثطينممؤذايعايىنيوبابلزهب(!ذكز)

."فلانؤيذ"فيها

(فيها")11ؤيذإنسالب"كل:فيهافئقاذصفيونأئا5

تئتهاالذيهووالغيئ

تاريخيةمزامر.3

موضوعالتاريحهدافيصبح.التاريخحلالسالحلاصيتدليرهاللهيحفق

،الحرووأحداتمصرصرباتصلاتهملىالمزايرأصحابدكرماكتيرأ.تبيح

الىالمجلزالاصرائيليوكالى586.فىالهيكا-وحرا!أورصيمتديرأجالأودكروا

أورشيه.!ييمكرلالل

المدفرةأورلثيم97.

"؟رتيا،"أإلاتم

فديكقيكلتخشتميراتك)12(الأتمذخقتقد،ألففتم

.أطلالأ)13(أوزشليغتجغقت

الئماءيطيويىطعامأغبيدكختتأسقضت2

شليم.روأ=رصيم(9)

تعرفه.اليالعر!ليهشخلتارريااليها!تصق!!اللهاداطقرص!من1()0

وهر،روحيوالآحر،الحصرر!ل!-،.ماذيالراحد،وطارإنادلكل)11(

الله.مخاريحيعمركر،الأرمةآحر!ي،شحعلإلها،أورشيم

الله.مراتإسراظ!كالى)12(

586.لىودنرهاأورسلبمعلىلصرلركداشولى)13(



المزامرليفر853

.الأبىضايؤحونثنأصميائكولحوتم

الترىيواريتنتكنول!أوزشليمخولكالماء-بماغهمشقكت3

خوتنا.يفذينوضخيرئةفزؤألجيرايناعارأ"ضزنا

غيزئك؟تتقدوكالتاليتغقبالذوايمأعلى؟زثياإلأتم5

تراجضلثوئئبا؟زنا،أسيرغالأفذم!تآثاتمإتيناتن!يمطلا

تذليلأذلفسافقد

آسمكلمحدإكرامأخلاض!اإلةياأئضزنا9

آسمكأجلينخطاياناوآغعزوأنمذنا

تحمذكيلأتل!زجمئتك)14(وغتتمشعتكوتحن1

يتشبختك.ئخدثفجيلجي!بإلى

حميلناكرالعرائيل6010

خطايانا"سبالرعم"حقصا

اللهاحاناتتاوبعنوالتوبةاضسبيحاصلاةتشأ.الحلاءأتاءديكتبمرمور

إصرائيل.عدالح!!ولكران

إ)15(قفلويا

زحمتهيلأتدلأنصايحيخثهالزلمحثإحضدوا

كتها؟تسيختهوئسيئالزثتجآيرئخذثالذيذاتن2

آرتكئا.والمثمزالإثتموآباؤناتحنخطئماقد6

مراجمكوايرلتذكرواولميعجائبكلفطنوالممصرفى+اباؤتا

اطقذس.الكتا!مواصيعمنمرضوعالراعيالله)14(

."اللهإشحوا:معاهاعبريةكلصة)15(
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القضب)16(تحرجمنذالغيئيعلىتمزدوابل

تجتروته.ييغرفآسمهأخلينفخفضهم8

القفارفيكماالجمايىفيوشئزهمفخ!القضبتحزوزتجز

أخدجمنهمتبقفلمئضايقيهمالجياةاوغطط1

تسيخته.وأنثدوابكلايهفآقنوا2

تذبيز،.تنتطرواولمأغماتهتشوامااشزعان3

.الزثلمحذي!نوهارونالمحثمفيموسىخشدوا16

تجماعة!أبيرام)7!(وغطتداتانوآبتقغتالأرض!افآنقتخب7

ضشبوكلقتيموشخدواحوريبفيجمخلأ!اضتعوا

.غثب)91(آيهلتور!صورة)18(تمجدهموآستبذلوا

ئمختازهموسىأنتولائبيذهمأنفتوى

إفلايههم.عنغضتهيتزذالثلقة-أماقهفيؤقفت

عتيها)02(الزبكفضفئمالتيال!تعوقيئبيدوالم34

أغماتها.وتغفمواآختتطوايالأتمبل!3

قخاذلكلهمفكانأضناقها:اوص:36

يلشياطين.وتنايهمتنيهموذتحوا37

.41خرراحع،الأح!رالجرعورص)16(

موصى.علىأليرامتمزد)17(

."غذم"الوثنييرآلهةأدحيردي،مجد"9إسرائيلإله)18(

.32(حر)راجعالدهصعحل-)91(

يحفعرالى،كسحانأرصإلىدخولهمعد،إسرائيلليبأدالمزمورصاح!يققد2()0

.ودلائح(ورواح)رراعةلهماختلطوابل،الكماييرلالادةاللهلأمر
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14

وتناتهمتنيهمذتمزيهئادمأوشقكوا8

.بالذماء)21(الأرضنفتذثتكئعانإضنايمذتحوهمائذين

)22(بأفعالهموزتوابأغمايهموتتخسوا

ميراثه.وآستقتغشجيهعلىالزبفغمححت.

مبيضوهمعقيهمفتشفطالأتم)23(أيديإلىوأسققهما

أيديهم.تختفأفيلواأغدا:هموضاتقهم42

ء"ءثص43

انقذهمكثيرهقزاب

بآثايهموآنخطواتذبييرهعلىتمزدواليهئهم

ضراخهم.شماجمهجمنذضيقهمإلىفتطز44

الوايخزةتراجمهيخشبوأشققتهمغهذ،تذكز45

أشرل!هم.الذينتجميعجمنذرأقةوأنالهم

آجضغناالأقيمتيروينإلهناالزثأدلهاخلضنا47

يتسيخيك.وتفتجزالقاوسآسقكيتحقذ

الحروج10

مصر!منايرائلخروح"عند

أغخميئشبينيغقولتوتيطيضرينإشرائيلخروحاجمنذ

.شلطتته)24(وإشرائيلشقدشهتهوذاصاز2

البهعالي.الإله،يولكالأطفالدبح)21(

الي.هوشعالىعهدهايرقىصورةوهي،بالرلىالأوثانعادةلة)22(

.القضاةعهدعلى)23(

شطرتاالتناهملكتيرعلىيدلآلى!اسرائليهردا!كان.ليقربآخراصماصرائيل)24(

.الانقاقب
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زتجع.الؤراءإلىالأردقفقزبرأىالتحز3

.كالحفلانوالتلاذكاليهباشؤتتت؟الجبال

ترجعالؤراءإلىأرذنوياتهزبتحزيالكما

كالحضلان؟تلالوياكاليهبانقتثبينجبالويا6

تغقوبإل!ؤجيماينالشئدؤجيماينأرضقياإرتجدي7

ماء)25(غيولبإلىوالفحؤانكذرانإلىالضخزئخولالذي8

ثقةمزامير.4

لعصفي،يدولالهثاشةلثقةالمكزرالاعترا!دلكأمامالاعحا!يأحدنا

ق!تسنداللهبأرالايمالىيختلط.لعيدهيهقهلىيحودولاوحهه""يحزلأنه،الاحيان

اليوءنعانيكحايحانيالكافادعلىتدلمكزرةلاصتغاثة،لهالمؤسيحيوأله

.بهرةمحنا،لص

الماءصلاة4.

صات!!"كونوامصاححكم)على

.بزيإلةيا،أخبيذعائيفي

ضلاتي.إلىوآ!تيئفآرخضيعثيفزجتالضيتيفي

عارأضخديمماتكونختاتمالتثتر،تنييا3

ضلاه؟تبتغونوالكدلتتحئونالباطلوختاتم

يضممه.الغجائتضتغقدالزلثأنإعقموا4

.أذعوهحينتحضغالزث

تخذثوافلوبكمفيتخطأواولاإرتجدوا5

ممر.سالحر:حأحداتإلىنلصح)25(
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ييحلاه.صاجمت!تكونواقضاجغكموعلى

.آطمئنؤاالرتوإلىإذبحوابزذبائح6

الحير"؟يرينا"تن:يقولونكثيرون7

.رتيا،ؤجهكنوزغليناأطيئ

شروليهمينأعطتمشرورأقئبيفيتجغلت8

وتبيذهم.جنطتهمتكئزحين

أنامساكتيوينأضجغيسلايم9

ئسيهئني.أمانفيزثياؤحذكلأثك

الععاثة310

لاسمه"وأعز!للرت"أثد

ليه-قدالرتوكألى.باطهمنيرتمعالمزدلدوفيليشعرالمح!يعانيالكاتب

التكرفادولدلك.لصرتهأتىاللهانعلىتدلالحاممةلكن.-وحهه""يحجب

الألم.اسأقوىوهي،الاعتراهـبالئقةا-سافق

غئي؟ؤجقكتخبثإلاتم؟تئسانيأيلأتد،زتباإلاتم

؟الغمومقلييئنهازوليلالفمومتفييئأويرإلاتم3

غذؤي؟تتغفثعقيئإلاتم

الموتصتومةأناتميئلأغيتئيوأيزإلهيالزثأ!يهاليوآستجثأنطز4

تزعزعث.لأنيضضايقيئوآشتقبئقويث""عقيه:غذؤيفتقول5

يخلاجمحك)26(.قفبيويبتهبئزحقيكعلىتؤكلثوأنا6

ضيء.كلفاشعهصحنصلطرمملياللهكار)26(
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.الغيي)27(الزبلآسيموأعنرفثإتيئأحشنلأثةيلزثأنيذ

تينسدالله460

لا"جصىيعقرب"إله

يشيرانهشكلا.كلهاالأمةيصا!بل،واحدفردفىئحصرلا،رجاءمزمور

أورشليم.ليحاصرأتىانهمع،الفجائيسنحاري!انصرا!وهو.واتعيحدثالى

الملحي:الأسلربسضيءالىديهالالاءويرتفع،حربيبطابعالمرمررهذائم

وتزعرتجئ!التي)الماهالاصلىالحواءالىبالعردةيئهالمحتملأورضليمسقوطفإر

والحصب.الفرحلاورشليميجلصهادئبهرتتتهدهياللهحمايةأئا(.الحبال

الذيمحا()اللهجمتالوئيلفهي،معنا"القؤات"رث:المرمورتقتىالتياللارمةوهاك

النبي.أشعيابهتعتى

المضايق.فيدائمأتحذهائصزةلىوجمزةىتناضقضثمألثة2

تقفتتالأرضنإذاتخشىلايذلك3

تزعزغتاليحاليتجوفبفيوالجبال

زتجقت)28(.يطموهاوالجبالوجاضتييافهاغخت"إذا

يلاه.تنا(جضنتغقوقيإلةتغناالقؤات)زب

الغييئ.ضسايهنأقذش)!2(اللهتدينةصئفيرخفروغهتهزفناك5

تنضزها.الضبحآنيثاقيجمنذأدتةتتزعزعفقنؤشطهافيأدثبما6

آنخلت.والأرضنضوتهفزقغزعنرغتواتممالكضختالأتم7

ييلاه.تناجضنيعقولتإلةقغناالفؤاتزث8

ذهولأ.الأرضيىفيئقيغتنالزبأعماذفآنطرواقفضوا9

القيدي.الحبريالصديالأحيرةالآيةهدهتردل!)27(

..الحراء.عادفإد.المالىحلقليعليهااللهصطراليالكولةالفرىالىتلميح)28(

الإاطة.الححابةرمر)92(
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الأرضاأقاصيينحثىالحرولتأئزيل.

الزماحويكئرلمالأفراينئخطغ

يالئار.التروكتويحيرن

اللهأناأتيوآعقموا"كفوا

.الأرضعلىالمتعالي،الأقيمعلىالمتعالي

يلاه.تناجضنتغقوتإلةشغناالقؤاتازب2

اللةلدىخوفلا9.ا

يحفظرك"بانملائكتهصى"أ

يتدها،لمصورحلالمن،فيهويحد،المزمورهدايتلوأنالمسيحيي!تطيع

واممر!حاحيهتحتصحارهيحمىالمصمورصورةأجملما.البهرىالرحاءفضيلة

وهي،والسهامالتأثيعسيئة)أحلامالليلأهوال:المشاهدصلسلةدمنالصررةصهذهتلي

المعاديةوالحيوالاتالمريصيرهقالذيالحالقالظهروخزوالمحاعاتالأمراضإلىترمز

وضت،الىيةفىالمسيحتجار!روايةودى.عبيدها)نهيمددلككلس.للإنان

ذاعليهمقرحأمحاورهإسقا!يحاولهـهر،الئطانل!انعلى12و11الآيتاد

.4/6()متىممدةعرآيةيصنع

القديرطلفيتبيثالغيبكتفبفيالشايهنا

أتؤكل".عتيهالذيإلهيوجضنيضعتضمي"أنت:يلزبتقول2

.القئاكالؤباءوينالضئادقخينئنمذكالذيهو

أجيخيهتختوتعتصئميريينهئطلئك4

وبزعأ.ئرسأقكيكونوخقه

يطيراسهايىافيضفمأولاوأهواتهالفيلتخشىفلا5

الطهيرة-تفئك.فيآقةولايئمريالطلايمفيؤباخولا6

آلافغثزة/خيبكوع!أثفثجايخيكعنيسفط7
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ئصيبك.شيءولا

الأشرارتجزاقيفئعاينيغييكتنطزأنخسبك8

قئخأ.لكالغيئوتجغلتئعتقمي""الزث:فلتيخئك9

خ!:ين4الف!رتةتذنوولاتنالكلاالشثز.

طزقك.تجميعفيلتحقظوكبكقلائكتهأوصىالاعشنه1

يىجتك.بخخرتصلإتميئلأتحملوتكأيديهماعلى2

والئثين.الئلتدولنوالأفعىاتطأ"الأشذ3

آشمي.غزفتلأثهأخميهبي)03(تغفقلأثهأتجيها4

وأتبذه.فأنقذهالفيتيفيمحهأنافأجيئهاتدعوني

خلاصي.وأريهأشبغهالأئايميطولي

الدائمرجائيالله1210

يام"ولايغفولا"الرب

والر!.ينامولاأورشليمأسوارعلىاليلفييسهرالديلالحارسالربيثنه

هدافيدروتهالمزمورهذأيبلغ.القمرتأثيرسوءسأوالئمسوهحمنعيدهيحفظ

.سوء"كلسيحفظكالرب1القرلا:

ئصزتي؟تأتيأينينالجبالإلىغيتيئأرقغ

.والأرضالمضواتصايعالزبجمندينئصزتي2

حايىشك!ناتمولاتنرذقذقكتزكلا3

.تنامولاتغفولاإسرائيلشحاليإنها4

تمييكإلىلكطلالزبلكحايىسنالزب

الله.هوالضمبر3(0)
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الفيل.فيالققزولاالئهارفيالئمم!نئصيئكفلا

تفك.تحزصنهوسوءكلينالزبتحزشك

ويلأتد.الآنينوإيايكذهابكفيتحرسكالزث8

بالتةألفةمزامر.ه

يعرفعالوليالهرديكانفلقد.المسيحيينعلىوقفهيلالثهالألفةالىنظنلا

المزايرفي.الدينيالرقئمنشيئأعدءالحصتقرضوهي.العميقةحققها

فتارة.اللهاليمباضرةيتوخهالمؤمنفإدهاأئا.الحماعةورأءالفرديختفي،القديمة

الأرضسنصيبانالوافهم،الاسرائيليينلائرحلافأ،نصيهاللهبأناللاوييضح

فرى.لالمضيصأوراعئي"()"الرثبالراعياللهلئهوتارة،الميمجالتحذها

روحإلىلملنفي"(ظمفت)"إلكوالمحبةالحدمةمجالفيأيضأترتفعألفسا

أمهإ(.عندمفطوم)"متلالطفولة

اللاويمزمور.61

."ميراثيحضة"الرت

علىيتوليالديبالابتهاحونتعر.الظفرفرحالمزمورهذافيالفرحيكولىيكاد

فلا،الأخيرةالكلماتأروعوما.نهائيأاحتيارأاحتارهاللهانفييمكرحين،المؤس

الدرجة.سزليالواالمدبحم!الاكليريكيونيمذميومئتلىأنعحب

آعتضمث.بكفإنيآحقطنيألففئم

.ييمواك"ليخيزولاضيدي"أنت:يلزبفلث

يتصيبيالضاجمنأنت)31(وجضة"ميراثيكأسيالزث

تجليل.ميراثليوهونعيمفيليؤقغتالئقسييمجبال

أمانفيآستقزتجتديحئىتفسيوآبتقختقفبيقيرخيذلك9

لترربعها.يفترعردكالرانم.فاويةأحرأءإلىأولأالأرصبفنمولىكالوا)31(



862المزايرلبفر

تفسيالأثواتتثوىفيتتزكلن.الأئك

الفؤة.ترىضمئكتذغوقن

.الحياةشبيللي!اسئبق

.الذوامعلىتعيثمتمييكوعنتائمقزخؤجهكأماتم

المالحالراعي230

-ريحنى"نضيرةمرأع"فى

راعي،الربفيوحر!الإرمبدأقوالالمرمررهذاسالأولالقمربطيحب

علىاشيت)أترحيصس،الضيافةصررلايعرضدإله،ألاليالقسمأثا.ضد4

وديه،الانجي!!فىالمزمورهذايكتحل.(الفائضة)الكأسالمائدةإلىوالحلرس(الرأس

سمعالى.ليتلحيوالمائدةالصالحالراعيئثل

تضيرة-ئريخني.تراعفي2ئعيرزنيشيء-ينفماراجميئالزثا

تفسيوئنجقيويىذنيالزاحة-جمياة

لآسمه.إكرامأتفدينياليزشبل3!الى

ضعي.لأئكشوءاأخافثلاالطئماتواديفيبرثوترإئي

زوعي.يتكنالبولمحكازكغصاك

ئضايعيئتخاةأماميمائذةئجذ5

كأسي.فتفيفىرأسيتط!بويالزيط

خياتيأئايمتجميغيلافيمانيروالزحمةالخيز

أئامي.طوالالزبشطفيوشكناقي

الثهإلىالعطث!630

نفمي"طئت"إليك

الطمرحاتمنحدأبجدونفحن."الروحيير"بالمسيج!!المرمورهدافيكرلا

.رححتك"الجاةم!،أطص:جاتافيتتعلعلالتيالألانيةومنالأرعية
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تجشدي.وتاقتفسيطمئتإقيكتجرثإليذإلهيأنتألثه!ا2

فيها.ماغلامجلإتةءقاجلةهكأرفي

وضجذذ.جمزتذلأرىشاقدئكالفدليىفيكذلك3

شقتاقي.تشئح!اتاك.-زحضتكالحياةينأطتب4

يآسمك.كفيئوأرقغأبايىككخياتيفيوكذلذ

القخعاتفيبذتمتمطقضخعيعلىذكرئكإذا

تجناخيك.نيديفأقثلنصزةليكنتلأتك8

الطفولةروح.131

أئه"عدمفطومامثل

لستعر!ألأيجص.اللهالىأمرهسقمإلساديرفحهاهادئتوكلصلاةالها

شعالىاطفلايامحيتالجميلةللحاتمةيمفدفإنه،الواضعسثيءالاكرا!

وهادئأ.

غيناقيآستعتتولاقئبيتستكبرهلم،زثأيا

جمنيأغلىهوئماالغجائبطريقولاالمغاليطريقأسللثولم

وأشيهئها.تفسيأشكنبل2

عقتي.تفسيهكذاشفطوبمتلأئهجمنذشفطويميثل

ويلأتد.الآنينيلزتراجياإشرائيللتكن

شكرمزامر.6

اشصار:ضكرأحياتأيهايبدوفالتكر،المراميرأتا.أتامافينادرأمرال!

صررحلالس،حارقةلصوريمؤرالمرمورصا!لصالحاللهتلىخلىبأرذلك

الذيمماللغفرادحيلعردادثحكا!حمئا،أحرىأحيادفىاصكراويبدو.الحاصفة

يكرنوقد.عباللهيدلالذيالطريقفياليمعلىالعزمإليهئضاف،اللهمحه
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الأ:عاايتحاورصكرشهو،وا!رةعلالعلىالحصولمماسبةالحصاعةض!صاحهكرا

حممعأ".ا-اضحمدك،ا!لا11-"لتحمدكةاهة11
اصعو!للهصعوهـ-

ائتمرلثكر.89

"الرب"حئ

كاتهفإن.حدأسيطةصلاةأسابدا،الحقيقيححمهالىالمزمورهذاأعدلاان

ي!رارأرادودلك،المحنةصاللهفمخاهشقةالربالىمدعايهلكانأو-ك

بصوردأو،ضيءيهليحرفسيلبصورةالرتئعرص،الأوأ!االقسهافي.محقمه

إلهي)ظهورإلهيتجلصورةالقهتدخا!روتدي،الثاليالقحمودي.الامواتمتوى

ضديدةعاصمةوصمىهرالوأقعفيأطقصودلكر.(تقليديةصوراباستعمايرصص

ر!ع!،المطلععرارعلى،تع!روالخاممة.ورعد(وتزدولروقحالكةوعيوم)ريح

الفائض.وضكرهتبال!ط

خففتي.الغئفبين،ضخفصييافؤتييا،زتياأجتك2

أعتضمبهالضخزإلهيوئنمذيوجحئ!نيضخزتيالزت3

وضفجإي.خلاصيوفؤة"ئزسي

أغدائي.ينفأئحوشئحاتهالزصتادعو

زؤغتنيتليعالوشيولغمزتنيالموتأفوابخ5

آستتقتنيسالموتوشباكحاطثنيالأئواتتتوىوخبائل6

ضزخثاطيإوإتيهذغوثالزلثضيقيفي

جمسقغيه.ضراخيوتتغقيكل!يىضوتيفتمغ

آرتغدتالجباليوأشنوتزلزتتالأرضناتزعرغت

آربحتغضيهوين

قمهينآيهتةلىونارأنمهجمنضجذذخان

منه.اتقذوتجثى
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وتزلأصشممواباخمى

وطاركروبعليزيهط

تهججابأالطلضةءينأقاتم

المزايرييفر

قذتيهتختالمظيئموالغيئم

.اشياخأجيخة-علىوخفق

خوآ!ه.خيضةالغيويموطفماتالم!ا؟طلايمومن

نار.وتجفزتزد:الغيومتزبتهائهأماتم

ضوته.الغيىوأطققالئتماءينالزتأرغذ

فقزضهم.وئرليقهفتذذهمييمهاقهأرشل

آتجتتالكوفيوأش!نآنكشقتالتحرأعماق

جمنخزيك.ريحبويفبولبزثياؤعيلإكيضوت

تنتتفنيالبحاليوينفيأخذنيغفيائهينئرفي

جمئي.أفوىلأئهم،ضبيضئيينئنمذنيالجتاليغذؤقيين

شتدي.الزبفكا!ذقمونيتيئتيتويمفي

خفضني.ئجتنيولأئهأخزتجنيالزخبإلى

خلاصي.إلةوتعالىضخزتيوتبازذالزثخئ

الغفرانفرح32.

"غفرتممصيتهلمز"طولى

،أي،الممراددرحإله.الالقالزمررعىالاحتلا!كلا!رمورهدايحتلف

علىتثفا!اقياللهيدالفمروحزكاد.لالحطيئةالاعراففرح،يبدوماعلى

"إتي:لهايقولاللهالىتصعي،طتحةاصصاأصحت،الغفرادأعقابوفي.إلحاطئ

.الطرية!"ليأرشدفي

شتزت.وخطيئئهغمزتتعضتئهلمن!طوبى

.خداعرو!فيولاإثمأالزلثعقيهتحشثلالجنطوبى2
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.تهاريطواذأزأزوأناجمظاميتيتتشكتحين3

وليلأتهارأعقتيثفقتيذكلأن4

يلاه.الضيفقيطفيقيبمإلىقئبيتخؤذ

تمعاضيئ"يلزث"أعتيرفث:فلثإتيكتصثوماخطيئتيأتحئك5

يملاه.خطيئتيليزززقعتوأنت

الضيقأوالطنيضفيكلإليكئضلييذلك6

شبيلاإتيهآستطاغتتاالغزيرةالجياةطغسبوإنحتى

يلاه.خيطنيالئجاةصوبترالييمتقينيالضيتيين،لييمتزأنت

تسفكهالذيالطريتيفيوأرتمدكأغقمكإني8

تزعاك.وغينيلكناضحأوأكون

جماحهايكتحوزشنبشكيمةهقفميغيروالتغلكالقزكبتكنلا9

ينلث.تقتيربالايكي

فالزحقة"تخوطه.الزبعلىالمئؤكلأثاالشزيرأوحاغأكتزاما.

الأثراراقيلهاوآبتهجوايالزثإفزحوا11

أجقعين.الفلودبضستقيميياوقفلوا

الفلالعلىيثكر67.

كقها"أعطت"ألارصر

الوثنيودكان.المزمورهذاتأليصإلىدعتاليهيالعلالوفرةانشكلا

الهوديانحيرفي،الحريةلالوصائلعليهالحصوليمكىالحصببأديحتقدود

سو.الأماحميعفيلا!،فقطإسراثلليلا،اللهكرمئمرلألهيعتقدكالىعالولي

المرمىور.هدا،يتمالذيالموليةطابعها

يلاه!عقينايؤجههو!شهوئيبايىكنااللةلترخضنا2
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خلاضك.الأتيماتجميعوفيطريفكالأرضيفيئعزفتيكي

تجميعأ!ا!معردثيتحضذكألتهياالسمعودثيتحمذك

العاتمينتدينبالغذليلأئكوئقفلالأتميتفزح

يلاه.الأتمتفديالأرضيىوفيالشعوبتدينياقيستقامة

تجميعأ!الضعول!يتحمذكأدتهياالت!عوبطيتحمذك

إلفنااللةفثئبايىكاغئتهاأعطتألأرضن

تجميغها!الأرضيأقاصيوثتخشهاللهيئبايىكا

العزيمةخورلمقاومةمزامير7.

الهؤةعمقفيالإنان42-3،0

؟"لميياتكتئين"!ادا

ثلاتكزراتراللازمةفيشحدتهماتظهرواحدةصلاةالمزمررانهذأديثمكل

أ!زيمة،اخررصاعاتفيئتلىالتي،الصلاةوهذه.؟"نفسيياتكمئبين"لمادا:مزات

!كاد،الأرددياليعالىالجليلمنلاويئفي.بالقرةئكتتالرجاءانعلىتدل

لفسهالوقتلييذكروكاد.؟"يصعومادا؟إلهك"أين:لهيحرولىالرئيرد

وكألهيومبمديوماالرحاءدظهر.الحخاححمهوريوخهكادحيثالهيكلاحتفالات

."أحمدهسأعودفإنمط،الله"ارتحي:نورلصم!

الحالكةالاعاتديالمزمورهدانتلوان،الطروفضتىفي،عليايصحصلا

رحاءنا.أنمشافىنبنيوان

المياهشجاريإلىالأئليثتانكما242

ألته.ياإتيكتفيتثئتاقكذيك

الله؟أماتموأحضزآتيمتىالحيئالإل!إلى،اللهإلىتفسيظمئت3
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وتيلأتهارأخئزأذئعيليكانقد4

؟"إلفك"أين:توميطوذليقيلإذ

عقيئ:تفسيفأفيفقهذا!أذكز

اللهتيتبهموأقضذالحفهويىمعأعئزإئي

المغيدين.وخثيتفليلبقحوت

توحين؟وعقيئتفسيياتكتئبينلماذا

أحمذهسأعوذفإئياللةإرتخي

ليماالهي.(ؤخ!)خلاصنوهو

:أذكركفيذلكيخئنفسيتكتئث

مضعار)33(.جبلمنخرمونوجبالالأردنأرضيىين

لتلألاتذضوتعلىغمرأئناديغمز

عقبئ.جازتقدوأموأجذيياهلثتجميغ

زحقتهالزثيأئزالثهايىفي

خياتي.لإليماضلاةرجمثديتشيذهالفيلوفي

تسيتني"يآذا:ضخزتيلئيمااقوذ.

الغذؤ؟"ئضايقةينبالجدابأسيزويآذا

ئضايقيئغتزليجمظاميتزضفياجمنذ1

؟"إلفك"أين:كفهالثهازييئيقولهم

خلاصي.؟)32(

.الأردديايمسلائؤ!حل)33(
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توحين؟وغقيئتفسيياتكتئبينايآذا2

أحمذهسأعوذفإثياللةإرتخي

وإلهي.ؤخهيخلاصنوهو

43

أصمياءغيرقؤبممعقصئتيعنودايخغأئصفنيألففغا

تخني.والإشيمالكيدصاجبوين

تتذتني؟فيماذاجضنيإلةأنمطفإثك

؟الأغدأءضضاتقةصينبالجدادأسيزوياذا

تهلإيانىفهماوخفكنوزكأرضل

يوضلاني.قسايهيكوإلىفديكتجتلإلى

وآبيهاجيقزحيإليماإلىاللهتذتحإلىفأدخل

إلهي.أدتةياأحضذكوباليهثارة-

تنوحين؟وعقيئتفسيياتكتئبينياذا

أحضذهسأعوذفإئياللةإرتخي

لإإلهى.ؤخ!خلاصنوهو

للألممزامر.8

أيصأ.لحنعرفاهكماالمزمورصاحصعرفه.بثريكائىكللصيبالأل!ا

شديد،بألمتذكيرأمامتارةفحى.عبارتهافيتختلصإلياوصلتالتىوالاصداء

لفيا،أمحديأأكانسواء،-سهقايراللاألمأماموتارة،حارضكريصاهـإليه

ليطلةتبقىوكلك،ع!قإنساليطابعلهاالمزأميرهده.اللهإلىصراخأقرسل

.اظروفاجميع
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الظاهرفيدركناالله220

"؟تركتيلماذا،إلهي"إلهي

الأولى،كلماته،الميبعلىوهو،يسرعكزر،الدةلاعاتمزمورانه

المرمررهذالأدبل،وجهأكملعلىالمتألمئال"آتم"لألهفقطدلكيفعلولم

قلىليوهوالظاهرمياللهتركهإذا،الانادير!عهاالتيالعادتةالصلاةعلىيحتوي

يعانيسقد:نهاالمئوسحالتهالمرمرليصاحبيعرض،الأولالقسمدي.المحنة

ألىيمكا.صرالةكيرلاصابأعطهدقدأو،أعدائهصحريةعليهأثارئقيرل!مرض

المرمور،هذاالىالتلميحاتلحد،الابجلولي.الجأتمالحبدشيدالمزمورهدالقارد

المزمورسصا!انتثلالذيدتهضكر،الثانيالصموفي.الآلامروايةفيبحدها

الثمولية.طالعفلهاالحاممةائا.صيقه

!زئيريكيماثئخلضنيأنقيهاب؟تزكتنيياذا،إلهيإلهي

شكيتة!لي.لاالقيلوفيتخيبفلاأذعوالئهايىفي،إلهي3

إشرائيل.تسابيحفيجال!نفذوسبإئكأنت"أثا

فتخيتهم.تؤكلواآباؤناتؤكلعتيك5

.تخزوافلمتؤكلواوغقيكقتخواضزخواإليك6

التتغب.فيوزذالةالتشرجمنذعارإثسانلافدوذةدأناأئا7

تسخرونتزوتنيئالذينتجميغ

:الزؤوسوتفزونالشفاةوتفقرونبي

.ففينقذه"ئجتهولأئةففئتةأمزهسقغالزدث"إلى

طمأنتنيأكيتذقيوعلىأخزجتنيالتطنينأنت01

)34(إلهيأنتأقيتطنوينأئقيثالزجيمينأعتيكا

لعين.ولاالضيقآقتزقيفقدعئيتتباغذلا13

م!ها.الابقةالأقرالاعلىيصميالأحيرالفرلهدا)34(
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جمظامى.جميغوتقككتالماء-آنشكبثيتل

أخضائي.ؤشطفيوذالتقفبيصازالمثسفعمثل

يقكيتصحهتويسانيخفقيتجصكالخزفي

أضخغتني.الموبئرالطوفي

بي.أحذقتالأشرالياينزمزة!بيأحاطتك!ثيرةيهلالب

ويىجقيئ.تذتم!تقبوا

وتزوتي.تئطرونوهمجمظاميكلوأحقحوا

يباسي.علىويقتيرعونتيابيتيتهمتقت!ي!مرن

ئصزتي.إلىأسيرغ،فؤتيياتتباغدلا،زثياوأنت

اتجماغة-أشبخك.ؤضطوفييآسمكإخؤتيسأتث!ز

.تبدوهكاقةيغقولتذرثةصوياشثحرهالزبأتمياغ"يا

آخثوه"كافةإشرائيلذزثةصويا

تستقبخهولمالبائ!يىئؤسنتزذيىلمفإثه

شميعأ.كانإتيهضزخوإذاؤجقهعنهخختولا

.ضلتمسوهالزلثوئشمحوتثمتعون4الؤضعاسيأكل

يلأتد.فلوئكميتخيئ

تتوبالزب!إلىتتذكرالأرصنيأقاصيتجميغ

تسخدأماتهالأتيمغائروتجميغ

الأتم.تسوذوهويلزباشثلأن

لمحطماء-الأرضتجميعتسخذؤحذهته

الترابإلىالهابطينتجميغتخثووأماقه
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ذزتتي.تعئذ!ائاهتخياتفسيته

872

المرضلزمنصلاة88.

له"قؤةلاكرحا!"صرث

لأ-ويعل!،طمولهفدالمرصيعاني،له"قؤةلا"رحلصلاةهيالصلاةهده

فيورعةواستغائةراهنةاءحاغرصدل،أملأفيالنصفييظهرلا.عضالمرضه

ا!ز"صيفصلهالذيالموتأمامالرحلهذأخوفنستعربلا.الوممندالموتعدم

سله،اننااد،الموتبعدالحياةضأنفيالمميحيللوحيتقديرأيزيدلاماوهذا.للابد

لل،اللهسيمص!لاالموتوبأن،لغالأيكودألىيمكنالالملأذ،الميحمجىءلعد

وأمالته.رأفتهيرينا

أماتك.الئيلفيوأناضزخثالئهارفيخلاصيإلةالزبأ2يها2

.ضرأضإلىأذتكأيلأماجمكإلىضلاتييتبلغ3

خياتي.الأمواتتئوىولاتتتفسيالتلاياينشيغتفقد

ته.فؤةصلاكزخلضرثالحبفيالمئخدرينمعخبث5

الفبورفيالزالمحدينالقئلىيثلالأثواتتين!راشي

.ئنتزعونتلإذينوهمتذكرهملاعدتقن

والطفمات.الأعماقيافيالأسقلالحثفيتجغلتني

يلاه.أئواجكيخميعوضاتقتنيغضئكتفلعقيئ8

نجغلتني.قبيحةوتهمتعابىفيعئيألغدت

غيني.الئؤ!يىمن.اذاتتليضخزبخفلاعقيئأغيققد

تشطث.كفثي!اليكضزختالئهايىطواذزبياإتيك

لي!لاه؟ييحضدوكالألتباختقوئمأمالغجائبتصتغا"أيلأثواتا

يأماتيك؟الهاليتة-وفييزحمتذئخذثالقمرأفي29
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؟"يزكالئثيال!أرفيوفيغجائئكئعزفثالطلضة-أفي1

ضلاتي.ئبادزالضباحفيوإليكأصزخزثياإليك"1

غني؟ؤجقكوتخبطتفسيتنبذزتيايتم5

فغييت.أفوالكقاشيطوقدطفوتتيشنذرئافيغأنايشكين

تخاليفك.وآفتتنيغضئكعقنيجاز

واجد.آدبفيعقيئوأطتقتالئهارطواذبيأحاطتأكالجيا؟8

أنيس.الطلايميوىليفقيحنوالزفيقالمحثعئيأبغدت!1

بائسإنانملاة20.1

صلاتي"اشمعرت"يا

وحير.ومعزلأالعزيمةخائروتتركهقراهغطمممحةيمزعافتهكامل!يإنسان

"يا:الصلاةهدهقلبهمنفتصعد.اغروناا!طواهوهودأئمألاهده،اللهفييفكر

."ترفصىلا،إل!

ضراخي.إليكوئتبفغضلاتيآستيئزثيا

أذتك.إليئأيلؤجقكعنيتخخثلاضيقيتويمفي

.أذعوكتوتمإجاتتيإلىأسيرغ

آضطزتت.كالؤقوبوجمظاميتلاشتكالذخالطفأتامي

.خثزيآكلأنتسيثحتىقفبيكالغشبوتينأصيت5

بغطمي.جفديلضقتةؤهيضوتين

الأخيربة.ابوتةءجمثلضرثالتزئةتخغةصضاتهت7

الأشطخة.علىالمئقيربكالغضفويىوئحطشهرث

تلغنوتني.عقنيختقهموفيأغدائيغثزنيالئهارطواذ9

ضابييالذموعوتزجأالحثزجمثلالزماذأكاتط.
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طزحتني.ئثمزقعتنيفإتكوشخطكغقحبكأيشتب

كالغشب.تيئثوقدمائلكظلأثاميا

أتامي.وقضزفؤتيأوقنالطريتيفي

ينوك.فجيلجيلإلىأثامييصفبفيترقغنيلاإلهييا:أقولى

تذيكضنغوالشمضراثالأرضقأضستالتذء-في

تثلىكالتوصبوكلهاتثقىوأنتتزولهي

تنتهي.لاوينوذأنتوأنت28تغيزهاالثولثئغثزوكما

تسبيحمزامير.9

تعثرفإنها.صلالاتجديدعلى،المزاميرلائرسأيهثر،تساعدلاالمزاميرهذهلعل

لوونتمتىبرأفتهلؤخذ.المفيدالقدرعملهفياللهإلأ!صلهلرىلا،تائمتجزدعن

اسرائيل.ملكهوبأنهلعتحر،الحلفيةوفي.كلهالعالمعلىضقلت

أصحا!نرى،الأرصلحصصتبيححانبلإلى،حدأقؤعةالمزاميرهذه

يدعولىاو.العذراء(مريملثد)راجعالفقراءإلهالىنظرهمالربإلىيطرودالمزاير

المزمورعندلالأفضليةسنوفف.اصرأئيلتبحةالىالالضمامالىالشعو!كافة

اللهحضررعن،هزيلةلريةلكلماترأئحأ،تعيرأفيهالكاتبعئرالدي913

آلاتجميعفيهائدعى،طقيةبصلاةالمزاميرمجموعةوذشهي.اللاشاهىوعلمه

الله.تبيحليالاشراكالىاللاوييرعدالطر!

ورأكهاللهقدرةفىنثد33.

مشقبمة"الله"كلمة

رجاء.بصرخةويتهيبالتسبيحالمرموريتدئ.اللهقدرةفينتيدهذا

بالمشميمين.تجذزالتسبيغفإنالأثرارأ!لهايلزثاقئلرا

.الأوتارغشايىيعودعلىلهوآعنرفواياليهثارةالزتإحضدوا2

.الهتافمعالغزتأحينواتجديدأتشيدأتهأشدوا
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أمالة.ضنجهوتجميغئستقيمةكيمة!الزب"فإن

.الأرضآمتلأتالزثزحضةصوينوالحقاليزئجث5

تجيثيها.كلضيغقمهوبروحاسثمواتاضيضبيكيقة-الزث6

.أخواضفيالجمازوتجغلشذوكأئهااليحايىيياةيجقغ

الذئيا.شكالطتجميعوثتقثهكئهاالأرضنالزبففئخ!8

ء35(ص!اير
فبزجد.واتز)فكانقالنه

الشعو!أفكازوئبطلالأتمئحبماتساجميئالزب.ا

باقتة.الأجياليمدىقليهوأفكازقائمةفيلأتدالربقساعيأتا

إلهأالزتتهاكانالتييلأفة-طوبى

ميراثأ.تهآختازهالذيويلئعب

التشر.تنيتجميغفرأىتطرالشضواتينالربا3

أجضعين.الأرضيشكانراقتشكناهققر4!ين

أغمايهم.تجميععلىوضطيعفلوبهمجايلؤحذهاهو5

وئرسنا.ئصزتنافهوئفوشناالزتتنتطر02

تؤكثا.الفذوممبآسمهوعلىفلوئناتفزخبه

لك.زجائنابخشبزحضئكزبياغقينالتكن

خصهاالأرضيعطيالذيالثهالى.

وصقيتها"الأرضافتقدت9

فيكرىأهمةاطماء670المزموريبهوهو،قريةضعريةنفحةالمزمورهدافي

حالفة.مالكلصةا،نك+ندكبر)35(
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ويررمركةفييطرهـالبلاداللهنرى.اممرىاشهـاعطيةوهي،!لط!ت

الجمب.

الثشيحيكتجذزصحفيونفيألئفئم2

يايىكبفيفتسكنوئقربهتختازهلجنفطولى5

قيكيك.فذسشينتيتكخيراتينفتثتغ

خلاضناإلةياتناتستجيباليزمنبأعاجت6

.التعيدةوالجرليكقهاالأرفيأقاصيئعتضذيا

ياقيقيداروتتشرتلالجبالئؤطذيفؤتهقنيا7

.التتعوبوضختالأمواحوقديزاجحاراغجيبئوتسكن

آياتكتخافونالأقاصيفي!الشايهون

.والمتماءالضباحأبواثئقئلوبقضيك

غمرتهاوبالجنىوشقيتهاالأرضن!إفتقدت.

الحيطة.ئجذويلثاكبيياهأآمتلأالتيماتهز

الأزض.أعذدتنكذيك

تثتقا.وئبايىكئتففهايالوابلأحاديذهاوئشويأتلاقهاائزؤيا

.آئاركاسذشيمباوتقطزكيجربالعاتمائكفل2

تتترقيبالتهخة-والثلالتقطرئة-التمقراعي13

تتوشحيالحئطة-ية!والملأوبتكتسيتجباالمروح14

.وئنحنمدونفتهيفو!

ايبيحالىدعوةأ...

حميحأ"الأرضرأهلياللرب"اهتفوا

سيطةالحلاةوهده.الهيكلالىدحولهمعدالمزمورهدايرممودالحخاحكالى
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يضمادوأمالتهمحشهساضيض:االربالىلالاشماءالمرحدإد،واحدآدفيويخة

حاصة.كتالةالقصيراطرمورهذاعلى

تجميعأالأرفيأهليايلزبإهيفوا

يالمهليل.أمامهإلىادخلوايالفرحاس!تأعبدوا

اللههواقئلتأنإعتموا3

قرعاه.وغتمثمعصهنحنلهونحنصحتفاهو

بالئشبيحيازهوبيالئتكرانأبواقيأدخلوا4

آسمه.كواوباليإحقدوه

أماتئه.فجيلجيلوإلىزحضتهويلأتل!صايحالزثفإن5

الفقراءلإلهايبيح1130

اتراب"ساسمك!!"ئهض

حههسعدهوانمضلير،حهةم!ومحدهاللهقدرةبيرباررتعارصالمرمورلي

و!ى.الأوضاعهدهقلصع!قادروالله.الحاقروا!رأةوالؤعاءكالفقراء،أخرى

وا،،أيضأالملكوتدييسوعأضحليمب!!،!قطالعدراءمريمليدلا،طهيددلك

حيمماءيسوعتلاهالديالقفيلمطلعهوامرموروهدا.أضطوياتافيستما

.رأصلأا

يا!قفلو

شثحواالزبقيسم!شئحواالزثغبيذيا

ويلأتد.الآنينشبازكأالزبآسئملتكن

فسئحالزثإسماضعيربهاإلىال!ثمصيقشيرقيمن3

ضجذه!التضواتوقوقالأتماتجميععلىالزث"تعالى

الأعاليفيالجالميإلهنااقئثيثلش5
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الأرض؟واالشضواتإلىوتطرتنازلالذي6

الأفذارينالققيزويقيماالئرابينالميئكينئمهفن7

لمحطماء-شعيه.الغطماءمعيئجيشه8

ضئرورة.ت!تأئمالتيتعاقزئحيم9

قفلويا!

شاملتجحا.17

الثحر!"حمعيا"امدحيه

اصرائما.مىاللهموقصيبقىاخبيحاالىالداعيارإلأ.اضصيراشمرفيمرمور

الشعوبتجمييئياوآمذحيهالأتمتجميغياالزدثاشبحي

أبدأ.قائمالزبوضددتغظيمةعقينازحقتهيخن2

هفلويا!

اللاتناهةالذلمعرفةايبيح9130

كدك"ظلمةليت"الطلمة

الفيةالاحتراعاتدإد،الرائعالمزمورهذاالمسيحىيستحملانالسهلمن

الله.بتحاليتمسقلاالعصربة

رقتامي.لمجلوسيغزفتقغزفتنيشتزتنيقدزثايا

وشكناتيخزكاتيقذرت3لأفكاريتعيل!صتقطنت

طزقي.تجميغوأيفت

كقهغزفتهزثياأنتيسانيعلىالكلائمتكونأنقبل4

تذذ.عبتيوتجغلتطؤقتنيفذائموينؤراءجمن3

أديىكه.أنينأرقغطاقتيقوقغجيبجملم
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ؤجهك؟ينأهزلثوأينروجكينأذقطأين

فناكفأنتالشماءصإلىضجدثإن8

حاصر.فأنتالأموابتثوىفيآضخقط!الب

التخيرأقاضيئوضكنطالقخرأجيخةصقئدخذثإلت9

لممميكني.وتمينكتفدينيتدكأيضأافهناك.

خولي"زثارأالفلولتكننالطلقة"يئغالني:فلث"وإن

كالئهار.ئضيغوالقيلجمنذكطلضةتيتمتالطلضةرخئى12

أئمي.تطنفيوتتخنيكلتتيئكؤنالذي3!أنت

غجيبةدأغمائك..فأدقثتأعخزتلأتلث4!أحضذك

عقئكجمظاميتخفتالم5المغيرقةخقتعيرئهاأئطتفسى

الأزض.أصانجلفيوطززثالخقاءفيضبعطحين

الأثايمتجميعكتتتيفيركوفىتجنينأغيناكأرأئنى6

توتجد.أنقثلوكوتت

ضخموغها!أكئزوماعتئأفكازكأصضتماألئهئما

مغك.أزاللاآستيقظثوإذاالزمالعلىفتزيذأغدها

فموميوآعيرفثإمتجئيقفبيوآعيرفثآسيزنيألقفئم3

الأتد.شبيلوآفدنيمئسوءشبيلينهلوآنظز

اللهتبيحإلىدواعأ.46

نعى"ياالرت"شبحي

ئقدالذي،اليرإلهاللهيدو،ماريحهالموتلاضىاسذيا،القريالاتادأمام

فغالأ.عصلهيراللاالدي،واحدةلكلمةأو،ممحبةويهروئمهض
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!قفلويا!

خياتيطولالزثأشنغ2تفسيباالزلثشئحي

لإلهي.أعنرفثخناذمتطما

جمنذ3خلاصنلاالذيآذتمآبننعلىولاالعطماءعلىتثيهلوالا3

.أفكازهتتلاشىيوتئذئرايهإلىفتعوذروخهتخزبخقن4

رجاؤهإلههالزثفيئصزئهتعقولتإلةلجنطوبى

فيهاماوكلوالتخروالأرفيالشضواتصايغ

يلضطلومينالحكيمئخري7يلأتدالحقحايخط

.الأشرىفيوذتخلألزلث.خبزأالجياعقيرافي

الزافيحين.ينهف!الزهمثالغضيانلمحيونتفتحىالزث8

التزلاءتحقطالزب9الأئرارئجتالزب

طريمهم.فيالأشرازويضلوالأرتقةاليتيتموئؤيد

فجيل.جيلإلىضفيونياإلهلثيلأتدالزث.!تميلث

ققلويا!

اللهيسبئالطيةالىدعوة489.

النرر"كواكبحميعيا"سنحيه

هدابيراهقارنةيمكن.الربتيحالىمدعؤةلأصرهاوالطبيحةلأسرهالحالمألى

تحتلف.النطرةحيث401والمرمورالمزمور

قفلويا!

التضواتجمنالزدثش!حوا

تلايهكيهتجميغياشححوه

الأعالى.فيضئحوه

قؤايه.تجميغياشئحيه
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الئور.كوايهبتجميغياشئحيهاغمرواالئصنأثتهاشبهحيه

الشقوات.قوقاتتيالجياةأتتهاوياالشمضواتشماغياشمحيه4

فخيقتأتزهوفإتهالزبآستمففئشبح5

.تزوللنستةشنالأتدوإلىالذهرإلىوأقاتها6

اليماروتجميغالثنانينأثتهارفيالأينالزثشئحي

إكيحيه.المئفذة"العاضقة"الريغاضبابواوالتلبئ،والتزذالئاز8

الأززاوخميغالمئمزالئخزالئلالوتجميغالجبال9

المحثخة.والطيوزالذاتة!الحتواناثالتهائموتجميغالؤحوش!ا.

الأزضفضاة-وخميغالزؤساخالتعوبوخميغالأرضيىاضلوذ

.والأخداثوالشنيوخوالغذأرىوالتئا!

ضواهدونعاليآسقهفإذالزبآسهـآأيئتتحوا3

شجبما.فؤةصغطتماوقد4والشمضواتالأرفياقونوتجلاته

أضميائهتجميعأفوا؟فيفالتثيغ

إتيه.المقزل!التثدبإشرائي!تني

قفلويا.

الطربآلاتتبيح.أه.

والرتمى"بالدت"شحوه

تاركتيحشصيلةئعذ:هي.ا!يكلاطقوسفيهامبدورالطر!آلاتقات

ليدترافقالطر!آلاتكاتحيث،الحجاحتفالاتتصؤر.الانساركلام

المرامير.

قفلويا!

جمزتهتجقل!فيشئحوهقديهفياللةشححوا
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غطمته.ؤفزة-لأخلشئحوهقآتيرهلأخلشئحوه2

واليهثارةبالعودشبحو،ال!وقبقموتشثحو،3

والمزماريالأوتايىشئحوه:الزفصبالذف!شئحوه4

الفتافيضنوجشمحوهالزنينيضنوجشئحوه

الزلت.تسمة.ففئش!حكل

قفلريا!
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استغاثةمزامر.ا"

ضيء.كلليلهيحمعالدياللهأمامالانسادلانعلىعفويأألاصتعاثةتأتي

فيهاصيعزاليوالمزايرالمرايرهدهبينتقار!استغاثةعلىالكلاميدورماكثيرأ

باحتيارايهعياولدلك،واحدةطريقةعلىمؤففةالألاضيدهذهفجميع.الألم

فقط.ي!موزص

حازاتجهال450

إلهي"ياتطئ"لا

صلاةهووحدهالثالىوالقسم،بث!صامزمررهدأئسهل22،اسلمزمورحلالأ

الي.إرمباسا!شوحاةافيامبرعدادديوصعهيمكى.اصنعاثة

ضراخيوشيئعقيئفخنازجاخالزدثزتجرت2

الأوحالطيهتوينالقلاكهايرتةينوأصغذني3

خطواتيوثثتقذقئالضخرعلىوأقاتم

لإلهنا.تشيحةتجديدأتشيدأفميفي"وتجغل

.تثيهلونالزبوعلىوترقبونالكثيرونتوى

ؤكيلأتهالزلتتجغلالذييلإئسالبطوبى5
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.الكدبإلىوالمئحازينالمئك!رينإلىيلتمثولم

إلهي!الزثأ+تهاضتعتماأكثزما6

ضثيل.ينلذفماوتدابيزذغجائئذتنا

تخصى.أنينأكتزتكاتتوآتخذثبهاأخيزألىأزدثفقو

أذتيئ)36(قتحتيمثكتثتأهلموتقدتةذبيحة7

خطيئة.وذبيخةصضحزقةتطئثولم

اليهتابطئيفيعقثيكنتفقدآبهاختذا:فلثحيتئذ

أخئائي)37(ضمييمفيشريغتكألئهياتجشيئتذأعقلأن!قواقي

تراجمكعثيتخب!نلازثياوأنت

الذوام.علىوخفكزحقئكتخقطنيبل

بيأحاطتتهاغذذلاشروز

أبضرأنأستطغفقمأدزكثنيوآثامي

قخزنيقدوقفبيرأسيشغرينأكتزوصازت

لي.تهتئمالشئذيشكينبائنأوأنا8

ا!ي.إياتبطئئفلاولخلصينصزتيأنت

تحترمالقدرإلأالدليحةيقللااللهالىيقول،الألاءسالحديدالمرصرصاح!يرا!ق)36(

يمهمهالااليالئريحةقرلع!خقومالاستحداداتوهده.الاطنيةالاصحداداتعر

.(العقلت!=الآذاد)نحاللهسلسةإلأتمامأالالاد

العرايرالىاشسالةمزترووصع.التوصبعسممربدول!س7،الآيةليقل!ن!صأر)37(

محنىعيهاأصمىاممه،ا!الهاالىدحراءعداطي!ا!انع!هدهـالكلصات

قيلأ.يحتلص
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استفاثة3210

إلهنا"الربإلى"عيرنا

إلأ،اللهتدخلمنتيق!المزمورصاحبفان،عظيمةثقةترافقهاالاستغاثةهذه

.أكيدةغيرتبقىتدخلهصاعةان

.الشمواتسايمحمتياكيتتيزقعتطإليك1

ساذتهمتدإلىغيوتهمالغبيذترقغكما2

شيذتهاتدإلىالأتة"غيتيهاترقغوكما

عقينا.تتخثنخئىإلهناالزبإلىلمحيونناكذلذ

قوانأشيغنافقدعقيناتخثن،زثياعقيناتخ!ن3

فزء-المتزفين.ينئفوشناشيغتولقد

توبةمزامير.أأ

اللةياارحفي510

بياضأ"الثلجفأفرق"إغلني

لكنه،صاحبهداوذليس.الأسرةلهذهمموذحيمزمورهو"الفهيا"إرحمنيمزمور

يتابعالزلى-المردوجةالخطئةارتكالهبحدثاجمرهكاتالتيايخاعرصيعئر

التيالصادقةالدأمةعنيعثروهو،)حرقيال(الأنياءبتعليممجبولإله.زوجهاوقتل

ولذلك.الافيوالخددالاطهارفيالحازةوالرعة،حاطئةلفىكللهاتتعر

علىيثمددالمزمورصاحبانلالدكروحدير.للترلةالمزمورهداعياالكسيسةتعرض

المادية.الذبيحةسافضلوهي،الباطنيةالندأمة

تعاجمحيئ.آضغوبكثزةءرأقتكزحضتكيخشبألثةياإرخضني3

طفزني.خطيئتيوينإثميينغئلأفيذني

حبن.كلفيأمماميئوخطئتيتمعاصحيئعابئمبائي5

ضتحثغيتيكأماتموالمثمزخطئثؤحذكإليك6
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قضيت.إذاتزيهأوتكونتكقصتإذاعابلأفتكون

أئمي.بي-خبقتالحطيئةوفيؤيدثالإتيمفيإني

ايخفتة.فيالجكضةصوعفمتنيالثفسأغماقيفيالحقاحتبت

صصء5؟غ)38(9--

تياضا.الثلبئفافوقإعيملنيفاطهريالروفىنمني

خطمتها.التيالجظائمفتبتهبئوقزحأشرورأأسمغني.

آثامي.تجميغوآمغخطاياقيعنؤجقذأحخث

باطني.فيتجددثايتأوزوحأأدثهياييئآخفقطاهرأاقلبأ2

مئي.تننرغهلاالفذوشوروخذتطزخنيلاؤجهذأمايمين

كريم.روخفئؤثذنيخلاصلتىشروزليأرذذا،

.الخاطئونإليكفئتودثالغصاة!طزقكأعلئما5

خلاصيإلةأدئةياالدمماء-ينأنمذني

ييزذ.يسانيفتهتص

يتسيخيكقميفئخبزشقتيئآفتغالثتيذأتها17

يها.ترتضيفلاضحزقةقزبط!إذاالذبيحةتفوىلافإثك18

ئخرروح"دثيماالذبيحةإئماا9

ألثه.ياتزذريهلاالمئحتجقالمئكميزالقلث

أوزشليم.أسوازفآبنيضهيونإلىييرضاذاح!يمن

الئافة-والثقدمة-يالمحزقة--اليريذبائحتزضىحيتئذ

الغجول.تدتجكعلىئقزبونحيتئذ

التطهير.فيللركأساقهي!تمملولىكالوأنات)38(
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الحيقةفيمزاميرأ.2

أسهامهايبد:،نفسيماأسقتاودي.الحالقةأدتهأغدرةتسبيحأأشزاميرهذهتتكل

قدوكانت،مؤئهةالأحليةالياهكات،القديمةالأساطيرفي.جدأهامأاللاهوتي

هاكوكاذ.الأصليالخواءيتحددالىئخئىوكان،ضاريةمعركةأعقا!فيئهرت

المزاير،هدهأئا.الطبيعيةبالعناصرتختلطالتيالثانويةالآلهةمنوكتيرالعاصمةإله

رادونص،بكلمتهولطمهضيءكلحلقالدكب،الأوحدالإلهفيهاايفهرالربلإن

أحد.يقاومه

الأموربحصديوتأملأ،الأحيارلعمرفيتعليمأأيصأتتضتنالمزايروهذه

:شقائه.الإلسالىوعظصةاللهكحكحة،الجرهرية

الرعة:ألى،رومطيقيطابعبأيتتبملاالقصائدهدهألىالاضالةإلىحاجةلا

ديي.موقفالىومرخهةالعميقبالايمادئثحةأحيالأمهاتنبثأليالصائية

ينتقلىبتحاف!،الحدديلالرتبالاشثناء،صبيلىعلىالزاير،هذهتردلا

أ!مجاليئتخلصالذيالتعليمالى،الحلأتةاللهحركة!يالاعجابيالتأكلس

ألته.معالانسادعلاقات

الحالقالالهتسبيحا.40

بالحكمة"شيءكل"ضمت

اللهدكرةدي-الاليأشعيا-الألياءتحليمتوشع،لمابلالىالجلاءأ!اء!

نفه،الرقتولى.المحتصللإا!هالأصليالمفهرمالفكرةهذهطكصلت،الحالق

سمرمنالأولالفصلمدحلهكالىلإصرائيلتاريحأالكهنوتيةلاللحلقاتحزرت

لكط.المزمورصاحبكسلاةألهمالأله،ا!رمررهداتلاوةقبلقرألاهاسحتذا،اليهوي!

لهاالتيالحكمةهياللهأعصالتحدأدهوخهتالتيوالفكرة.مصادرهلحريخةيتقثدلبم

لالحكمة".حميحهاصحمت"لقد:زتت

أيفأ،نحننظرلافي.ذمث"مادته"اعرف:سهلةوالحاتمةدائمالاعحا!

عليها.أدتهشكروالىلهائعحصاندعيا.اللهعما!هيالفنودواحتراعاتالحليقة

تفسيياالزلثباليكي9

والجلالالبهاءلضربلت

جذاغطمتلقدإلهياشتأئه!

كيرداءيالتويىالمفتجصانت
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الجياه)!3(علىغتئاتهالباني3كالشتارةالشماءالبايط

الزياحأجيخة-علىالتائزتةقركتةالغماتمالجاجمل

خذاتهالتاليتهيبومنزلمحقهالرياحينالجامجل

.الذهورأتذتتزعزغفلاقوامجلإهاعلىالأرضنالمؤش!ن5

.المياهؤققتالجباليعلىيباسأالغمز)04(كشوتها6

تهطلزعلإكضوتوجمنذتهربزحيرذجمنذ7

تها.خذدتالديالموصعإلىيةالأوبإلىوتننرلالجبالتغلو

.الأرضؤجةئتطيتعوذفلائحاليزهلاخذاتهاخغلت9

الجبالتينفتسيلاليرهادفيالليونيضقبر.!أنت

غطش!الؤخثيىخميزئزويوبهاالتزئةؤحويقتجميغاتسثقي1

.الأغصانت!تينوئغزذالثماءطيوزتسكنجمنذها12

الأرضنثتغأغمالكتصروي!الجبالتضقيغفئايكمن

خضرأولجدتة-التشركلأللتهائيمئنيث

الإئسانقلتئقزتو!ر15الأرضينخئزلإضاح

.الإثسانقلمتالحبزوئسيذالؤحوه)41(الزيثئتضزيكي

غزشه.الذيلثنانأرزالزتأشجاراتشتع6

زؤوضهافيلثققتيوتيتالغصافيرئغئثقافناك7

يلؤبارئعتضموالضخوريلوعولالثاجمخة!4الجباا8

كلفحمأنحم!اصربةاالكولوحيةكات)93(

.ا!اب!-اامطلا!دي،الحر-4(0)

للتحب.اصيتايتحدصركالرا(14)

الحتد.نةلحرقاداء
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غروتها.غزقتوالستصنيلأوقاتالققزاضتغ

.الغابؤحوثيىتجميعتضعىفيهالفيلفإذاالطلاتمتفقي2

الله.جمنطعايهاوألتماسالقريسةطقبفى4الأشباتزأز2

تربض.تآويهاوفيفتنشجبالثمصىئثميرن2

الم!اء.حتىغضل!وإلىشغيهإلىالإنسانتخزبخ2

تزياأغمالكأعطتمما

خيرايك.ينالأرضقفآمتلأتبالجكضةتجميغهاضتعتلقد

الأطرافالمتراميالغظيئمالتحزهذا

ويهبار.ضغابىختوانابينتهخذلاذبيثفناك

ينه.يتسخزكؤنتهالذيوتيرياتان)42(الئتفنتخريهناك2

أوانيفيطعاضهميتعطتهميزجوتكا!غ2

تشتعون.فخيرأتذكتبشطفتلتقطونئغطهم

فتزتاعون.ؤجقلثتخخث

تعودونئرابهي!إلىفتموتونأزواخهمتسخب

.)43(الأرضؤجةوئخدذفيختقونزوخكئربل

بأغمايهالزثيتفزحيلأتدالزبتجذلتكن

فئذخن.الجياذتممفترتيدالأرضيىإلىبنطز3

ذمث.مادتيماأعنرفثخياتيئذةصيلزلثأنتذ3

أفزح.فيالزبأناأئا!كلاميتهيضطط

)42(

)43(

العقة.الأساطرفيالخوأء،وحوشسوح!

.الروخموصوعراحع
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الأشرار.فيهاتثقولاالخاطئونالأرفيينلضنفرضن5

قللويا!.تفسيياالزسثبايىكي

العاعفةإلهإلىليد92.

الأرز"يحالمالرب"صوت

لاالاسرائلىبأددلك.اللهصرتالىنظرهالعاصفةالىالزمورصاحبينظر

طهوراتوهاك.اللهلقدرةظهورفالعاصفة!الثانيةالأسبا!نسميهبمانمهيرلط

وهو،وهناكهاالالهيالحفورواممن.الزتةوعجائبالأحمرالمحركحبورأخرى

له:يقول"كل،اللهيكنهالذيالهيكلوفي.الأمراقتضىحيث،الإنماذعلىقادر

المجد"\.

وجمزاضجدأيلزبقدمواالتيماأبناءيايلزبقذموا

تهاء-فذيط.نيأسبدوابلزبضجذآسمهقذموايلزث2

أرغداتجدإلهالجيا،علىالزبضوت

.الغزيرةالجيا؟علىالزت

بالتهاء.الزبضوثبالفؤةالزثضوث4

.ئثنانأرزالزتئخطغالأززئخالئمالزبضوث5

الثور.ؤتدؤثوقي!لنبوييمزيون)44(اليخلقفزتقعزلئنانتجغل6

نار)45(.شفتتفذالزبضوث

.قا؟شترتةصالزتئزلنرذالترئةيزلنرذالزثضوث8

ال!طتمئزعنرعالزتضوت

.المجد""ته:قيكلإفييقولوكلالناباتويغري

.خزمردحل)44(

العاصفةبروت)45(
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يلأتد.تيكأالزتتجقنالطوفانعلىالزتاتجقن.

شعته.يالشلايمئباليكالزلتشعتهاليزةصئؤتيالزثاأ

098

وشقاؤهالانانعظمة8.

وليته"يديكضسع"على

لل،اللهخلقهااتالطيمةحمالالىلاعجا!بالظرالمزايراصحابيكتمبله

(1)تكالحإلملناةالكهنوتيةالر!ايةفيوحدوهالذيا!وأ!ادلكفيأيضأفكروأ

التناتم!فيل!صأنإلآاطرمررهذأصاحبيمعفلم."صورتهعلىالاسالىالله"حلة!

أيفأ،وعطمتهالسصاء،ات!اأمامصغره:لفهميالاناريحملهالذيالظاهر

.وأجة"يديكصع"على:الحالقةالقدرةفيبمتاركتهاللهيشهلأنه

كلها!الأرفيفيآسقكأعطغماشيدنااشصتاأيها2

والزضعالأطفالييأفوا؟3النقوات)46(قوقتجلالكلأغالضن

خصوجملثأماتمجضنأ)47(تكأعذدت

والمئتقمص.الغذؤعلىيتقصيئ

ثئثهاالتياغوايهتواوالققزأصاييلثضنغشضوايكأرىجمنذما4

تفتقذه؟خثىآذتموآبنتذكزهخئىالإثسانما5

-كثلتهوالكرامةياتجدقليلأخططتهالإليمادون6

تجغلتهقذميهتختشيءوكلؤليتهتذيكضنععلى7

التزئةتهائتمحثىكفهاوالتقزالغتتم8

البحار.س!لتجولبماالتخرالشما?وشضذوطيز

كلها!الأرفي!يآسضكأعطتيماشئذناالزثأيهاا.

(...المراتدياررقيا)ألالااصماءاقتةديبكراللهارامفترص!سكان)46(

.والاسا/لأرصعكاللهير!،لوقس)47(
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والريعةالماءصغاللة910

الله"بمجدتحذتأصسموأت"ا

التيالماءلصعاللهيكتمبلم:المكرةبهد،الحالقةأدتهقدرةفيالتأثا!ينتهي

لإمرائل.اسائمةاهديةوهي،أيصأالريعةحلقبل،بمجدهتحدت

الحلأثاللهلاطيشهىلا:اشبتسيحالىداعيالىالمزمورا!احبكان

يحربالمخريعةاللهالآد،الأصاسا!يهدهـديياءكالىلل،والثصلالكواكب

ثمئته.اسرائيا!

تداه.ضتغتتماواتجقذاللهتجخدتخذثالشمضواث2

.ختزهئذيغلقيلوالقيلأمزهيعينإسلئهايىالتهاز3

"صلا4 الانامتقعهضوتولاكلامولاخديث

باليزةشطوركفهاالأرضيىفيبل5

تئة.الذئياأقاصيإلىوكيمات

خيمةتضتللثممميىفناك

خدليهمنالخار!كالعرلدوهى6

.عذليها)48(فىتبتهبئوكالجئايى

تدازهاأقاصيهاوإلىخرولمجهاالشماء-أقاصيين7

خزها.ينمأتننييهماغولا

التفسئنيقكاجمقةالزثلثنريغة!

التسيط.ئغفلصادقةالزث!شهادة

الفلود!ئقرثضستقيمةدالزت!أوايز

.الليونئنيزصامتةداشبازجم!ة"

الاليةالأساطراسا!تاليهوااساراتايق!اصثىاالىا!ثداهدا)48(
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يلأتدتتمتطاهزةلىالزبرمخافةا.

الضواء.علىوغذلخقالزثوأخكائم

الإثريزأختصيىومنالذ!بمنأشهىهي1

التهادقطرويناخلاينوأخلى

غظيم.ثوالبجفطهاوفيبهاتستنيزأيضأوغبدك

طفزنى.الخقاياين؟زلأيهيتتينالذيتنن

عقئتتشقطفلاغبذذاليهبرياءيناوآحقط

ضعضتة-غظيمة-مطفرأ.وجمنكايلأأكونحيتئذ

قفبيوخواطزقميأقوالإضكن5

وفا؟في.ضخزتيالزثأتهاتذيكقرجمحثة

اللةفلكمزامرأ.3

ظكالىترمي،الحلاءمنا!ودةاإلىاحمالأعهدهايرقىالتى،المزاميرهدهاد

تدحلاع،الديولة"9وبالحليقةبتجذدائملكهداتمار.كلهالعالمعلىإسرائاتاءإ

يأتيالإلهيالحملوهدا.عامةالخطئةوحتىالأوثانعادةروالالىيؤديعادييخر

المرايرهذهإلاءوتماز.أيضأكلهااطبيحةابفرحبل،فقطالناصربفرحلا،لاكفرح

الأنهارأتصصتلللا،عادةالإلهيةالتجقياتيرامقمافهماك.الصورمنليل

لأد،يصهرلاالميحلأدأحيرأالمراميرهدهوتمتار.الحالأوالغالاتابهاحوصرحات

وسيط.دونمنئلكهيحفقأدته

الربملك47.

كلها"الأرصأملك"الله

المجدهدادييثارك!اصرائا.ملكيموكص!يأورتبهي!!إلىالرتيصحد

إلهه.وريثلأده

الئفليلبقوتدتيماإهتنيالشحوبتجميغيابالأيديضفقي
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غظيمضيكالأرفيتجميععليزهيبغييئالزتفإن

أفداجمنا.تختوالأتمتختناالئتعولتئحضغ

يلاه.أخثهالذيتغقولتقخزميراثناتناإختاز5

.البوق!وتألزثبالفتافاللهضيذ6

آعنرفوايييهناإعنرفواآعنرفوالإلهناإعترفوا

.تجهارةتهإعنرفوا.كفهاالأرضيىضيلثاللةفإن8

جلمى.لدييهعرس!علىأدثهمتكالأعملحى!أدله

إئراهيمإليشدثهم:الثئعوبأشرافثإجتقغا.

.جذاالمئحاليوهوالأرضيىئروكتلتيمالأن

العالمملكالرب390

ثابت"عرثكالدء"مد

تفرصكلمةالالاناعطىوألهالماذيالكودقوان!!وععلألهضيكالرب

عل!.لفشهاتطقائها

يها.ؤتمنطقصالبزةالزثلبمنليسوالجلالتقذالمثا

.تتزعزعلاثايتةوالائيا

أنت.أنتالأزليئنذثايتالتدء-غرشكئنذ2

تزياالأنهاززقغت

غجيخها.الأئهاززقغطضوتهاالأنهاززقضب

الطايخيةالبحايىمنغطضةأكتزبلالغزيرةالجيا؟ضوتينأكثز4

غظيما.العلىفيالزث

.ثاصطيرقة!!شهاذئك

الأتام.طوذزبياالقداتةتليقيتيتذ
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العالمديانالرث690

لالاستقامة"اضعبا"يدير

إظهارأاللهظكستظهرالتيالأحيرةبالدينولةتبىشمهلصالحالله"ديحونة"اد

جئا.

تجديدأتثيدأيلزبأنحيمدواا

آسضهوبايىكوايلزبأنثيدوا2

تجميعأ.الأرضيأهليايلزبأنحتمدوا

بخلاجمه)9،(.يوبمإلىتويمينتضر:ا

يغجائبهالمتمول!تجميعفيتججده)05(الأقيمفيحذثوا

الآيقةتجميعقوقوزهيثبالثسبيحوتجديزغظيثمالزلث"لأن

.الشمواتضتغالذيهووالزدثأضنامالحتعولمحبآيقةصتجميغلأن5

ضقديه.فيواتجذ4اليزةأماقهوالجلاذالتهاغ6

وتجدأ.جمزةيلزثقذمواالتعوبغشاثزياإصلزثقدموا

يايىهبإلىوتعاتواتقدمةإحملواآسمهتجذيلزبقذموا8

ئقذسة)51(بزيتةيلزبأسخدوا9

ؤجهه.ينالأزضيأهلياإرتيدوا

.تتزعزعلنثابتةدالذئياضقك""الزث:الأتمفيقولوا01

باقيستقاتة.الحتعوصتتدين

فيهوماالتحزيتهدرالأزضوتبتهجالشمواثايتفزح9

.الغابأشجايىتجميغتقللحيتئذفيهاماوكلالحقوذيتبتهج12

الحلاء.سا!ودةاالىبنير"الحلاص"ادالراححس)41(

النير.الىدعوة)05(

وال!حمة.اللاوييرالىئرخهالمقرةهدهأديدو)51(
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.الأزضايتدينآتآبإلأتهالزثؤجيماأماتم13

بأماتيه.والئعولببالبزالذئياتدين

المزايرليفر

المتكانتصار.79

"مجدكالتعوبحميع"رأت

ضيء.كاينحنيوأمامه،شصرأاللهيتقذم،ا!ادياالإلهيةالتجفياتإطارفي

)52(!الكثيرةالجززوئتفزحالملأرضفلتبتهجضقذالزث1

غرضمه.قاجمذةروالحقوالبزخويهينالمفهـأوالغيمالغقاأ2

خصوته.خويهاينوتخيرنأماتهتسيزالئاز3

.فآرتغذتالأرضقوزأتالذثياأضاغبئروفه4

الزثؤجيمايناسثممعكاالجبالذاتت

كقها.الأرفيشمدؤج!ين

.شجذهالئعولبتجميغوزأتببرهالثتمواثخذتب

.بالأوثانالمفتجرينالمثحوتغئابتجميغلتخز

الآ!!ة.تجميغياتهأسبدوا

آبتقختيهوذاوتناثفقيرختضفيونشمغت

زث.ياأخكايكأجليى

كلهاالأرضيىعلىغيىزتياأنتلأتك9

الآ!!ة-تجميجهم.علىجذائتعالي

ضبيض!ت.يلئحزكونواالزدثضجثييا.

المرسصالأسمراصحراشر!وثر5(2)
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ينقذهم.الأشراليأيديجمنأضعيائهئفوشتحقظفهو

.الفلوبمشتقيميعلىوالقزخالأئراراعلىالتورأشزنأأ

.أضيد:ااغذوعياوبدكيرهآفزحواباقئثالأئرازأئهاأ2

التنعوبلدتانايبم890

نهار"الأ"لضفة!

يدا!اديةاطبيعةامتاركةعلىيذدوهو69،لالزمررأفكثيرالزمورهذا

الله.الىيرفعهأ!ممباالتسبيحوفيألالسادفرح

99

الغجاثبضتغفإئهتجديدأنشيدأيلزبأشيدوا1

الفذوسة.يلإراجمهبتمييهالخلاصق

.يزهكشصالأتيمايغيودطخلاضهالزثكضمص2

إشرائيليتيت!وأماتتهزحمتهذكز

إلهحا.خلاصنالأرفيأقاصيتجميغفرأت

وبالثفليلبالغزفيإنذ!عواتجميعأالأرفيأهليايلزبإهتفوا

الثزنيم.وضوبايمئازة-باباليهثارةيلزبإعنرفوا5

المتك.الزبأماتمالفوروضوتبالأثواقيإهيفوا

شكائها.الذئمافهما"اصالمتهد7

و-و-جحرو"-يى

.الزبأماتم9جميعأالجبالولتقللالأنهاريتضفتي8

الأرض!يتدينآبفإئه

ياقيسيقامة.والثحعوصتياكيزالذثيايدين

المتكلقداسةايح.

"وستذهـشا"
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عنعريألللا،الد-صسمصلأأي،فذوسأالرتئعفىمحتلفةمزاتثلاث

حاصأ.طابعأمفكهعلىتضعىالقداصةوهده.بتمريةحدودكل

ترتيدفالثئعولثتقذالر!ث1

.تتزعزعفالأرضقالكروبين)53(علىجايئهو

التعوب.تجميبمعلى!ئتعاليضفيونفيغطئمالزب2

قدير4قذوكىفإئهالزهيبالغظيمآسفكيئحتي3

للخقالمحبالمقلثأنت

.اتحدلواالحةثيغقوتفيوأجزيتاقيسيقامةأقمتأنتفإئك

د(تذضيه)4ي!طيئوآسخدواإلقناالزلتدغظموا

قذوس.فإئه

يآسمه.يذعونتنتينوضموئيلكقتتهتينوهارونموسى6

ئجي!هم.وكانالزثتذعونكانوا

آتاهم.التيوالقرائفنشهاذتهخمظواكتضهمالغمايمغمو؟في7

أتجتهمإثكإلهماالزثأئها8

ضنتقمأ.ئهمتساليوينفساجمحأإلهأكنت

قذيهلجتلوآسبدواإلقناالزلثغطموا9

فذوس.إلقناالزدتفإن

ا!هداتالوتكروليعلىاللهيقرماداطقزصسكاد)53(

586.الة

ا!هد.اتابوت)54(

لعدخى،أ!ارةاوإعت
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م!تجيةمزامير.41

ديهاال!اثدةوالفكرة.اطالكالعاهلأجلسصلرأتأولأتثكلا!رايرهده

لأفرأءأيصأفيهاوئخق!!.أعداءهيسردانأدتهالىئطلبوا!ذلك،القدرةفكرة

لها.نهايةلابسلالةداودبهأدقهوعدالديبالوعدويذكر.مثلأالمقكبزواج،الملك

إلمافسيماولا،اطتكعداللارمةالصفاتذكرت،الطلاللعصهاككادواذا

.الوضعاء

المتكيقصدونوهمالمزاميرتلودأحدوا،)586(الحلكيالطامزالالىوبحد

البرنامحتاليوحهعلىسيحققضلكهبأدعلمأ،المئيحأي،سيأتيالديالحفيئ

لي.زسمتالي،داودخلفاءصورةفإنوهكدا.ناقصوجهعلىداودحفقهالدي

اعذيالمفماالجيعلداسكاؤاجةصورةسوىتكنلم،العريفةبخطوطهاالمرايرهده

المتجتد.اللهكلمة،يوعالمسيحيسيسميهوالذياللهسبرسله

المثيحالملك20

ابي""ات

ضذموخهعريبغالصبخابةكاتبهألفه،المتكأجلمنصلاةالمرمورهذا

نرلضالتيالحاصةوالألزةالزةروالطعلىيدلفيأدرحالدياسبوياوالقرل.اهلك

.الحصريبالمعىاللهإلنيسرعفيالمرمورهذاتحقيقاليهسةورأت.صواللهاهتكبرب

التئعوب؟تمتقتوبالباطلالأتمآرتخطيآذا

:تآترواوضسيجهالزبعلىوالغطماغتامواالأرفيئلوك

.نيزهما"غئاولئفتيفيوذهما"يتك!يحره

تهزأ.يهموالئئذتضخكالثموابفيالتتايمن4

ئزوعهم:وبشخل!ئخاطئهمحيتئذيغضبه

ضفيون")55(.المقذسيىتجتلعلىضيكيتتحث6"إني

الزدث:لمحكتمأعين7

أورتليه.فيالملوكص!كلأبعيمالديهواللهار)55(



المزايرليفر998

.ؤتدئك)56(اليوتموأناآثبيأنت:لي"قال

يفكأ.الأرفيوأقاضيئميراثأالأتمفأعطتكشفني8

لمءبء!لغصأ
تحطفهم")57".وكإناء-خزابئكشزهمحديدين

.قئلجظواالأرفيصقضاةوياتغفلواالآنالملوكأتهاا.

.ييرعذةقذتيهوقئلوايجشتةالزلثأعبدواا1

غض!ه.تضطيرئمماشزعانلأثهالطريقفتضفواتغقتيئلأ

تحتصممون.يهالذينلحميعفطولى

الكنيسةعروس،افيالمقك450

اسدهرر"اأبداللهيا"عرشك

ملركأحدعرسبمناسبةكاتبهألفهرواجنشيدالأصلفيالمزمورهداكان

س،الحقيقةلياثميحعلىيطقفيهئاتغهووما.صررأيراتواحدىاسرائيل

المحعرسفيهالكيةرأت.عرشهخلودوس،المقكوليثمإلهيطالع

والكبسة.

يأغمالىالمقكلأخذتنالكلاميطمبقئبيجاش!2

زشيق.كاتطققئميساني

آنشكبشقتيكعلىوالطرفثآدمبنيأجضلإثك3

للأبد.اللهبارككفلذلك

وآركثليمز5والتهاء-باتجلاليالحثارأتهاتجنيكعلىشيقكتقفذ4

واليز.والذعة-الحقشبيلفي

لالى."اللهإا--يصتاهلككاد،كلهاض:لىا!ادهاعلىحريأ)56(

الاملة.لالادةوعد)57(



يرلمزاا

ضخيفةرئمناذتجغلقوشكأضمذذ

تسفطونتحتذوشعولبششنوتة!يبالذ6

فلوئهم.تنخيئالمتلبوأغداغ

آسيقامة.ضوتجانضليهكوضوتجانالذهورأتذاللةياكرشذ

ال!ثز.وأبغضتاليراحتبت

.أضحايك)58(دونآلاشهاحيزيطإلهذاللةتشخذيذلك

وضثر.وعودئزكفها!تيائك

الأوتار.ئطيربمذالعاحفصوليبن

المئركتاثكرائمكت!بين

أوفير)!5(.يذقطتميهيكتيكة!عنقاقت
أبيلبوتيتشعتلثإنشيأذططوأميليوآنطريينثياإسضعي1

آسجدي.فقهشيدفيإتهحيلثإلىالمقأفتضئؤ

ؤجقلث.يالقداياتستع!ونالشذبوأغيياغصوزوبنط

الذقطتسائجينيباضهاالمتلثينث1

.الذايخلإلىالمتلبإلىئزت5

إليك.ئحضرنوضائفها.غذارىإتيرهاوفي

المقك.قصرإلىوتدخفنوآبيهاجيقزحأيزقفن

كهما.الأرضيىعلىزؤساغ!همآبائكي!جمؤضأشوذتكون

58(

95(

.اهـلركتكري!دييع!لرلهكالواالدياسبتا(

دهص.ماحهكات،الأحمراحراسالرقيالثاطئعلى(
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جيلإلىجيلينآسقكسأذكز18

الذهور.أتذاصعوثاتخضذكيذلك

الفقراءبز،المثحالميك720

"والمسك!!اممسيراعلى"يعطص

تيكصورةهيالمرسومةوالصورة.السلطانيتوتىملكأحلمنرائحةصلاة

لحوستماولا،لرهعلىالكاتبئدد.المتيحعلىالمزموريطتقولذلك،متالي

الأرص(اأقاصيإلىالفرات)فيلهايوغدالتيالقدرةأقا.ا!بؤصاءواوالمقراءالمساكير

الآتي.اطثيحلىإلأتحقؤاديمكرللاالأم(،أححيع)تخدمهالاملةوسيطرته

غدتكالمقلثوقيبننخكضكيلقيلثقب،!ألقفم

يؤضعائك.شبالإنصافييتعيكبالبزفيقصيئ2

يزاوالتلاذشلامأيلتتدبالجباللتحمل3

ئخلضهم.المتماك!ننوتموئنضفهمال!ئمعبؤضعاخ4

تسخقهم.والطايون

جيل.إلىجيلينوالققرال!ئمميىتختتبقى5

.الأرضتشقيالديوكالزذافيالغثئصعلىكالمطرتننرل6

الققر)06(يزولأنإلىتلئموالشلاميزهرأئايهفياليز7

الأزض.أقاصيإلىالثهير)61(وجمنالثحرإلىالثحرينوتميذ8

.تلخسونالترالتوأغداؤهيركحونالبايرتةءأهلأماقه9

الأرمه.اآحرإلى-6(0)

اعراتا(16)
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ئؤذونصالجزيةوالجزيىتزضيناملوك.

.ئقذمونالقداياليستأ)62(شتأ!وضلوك

.يخذمونتهالأتيموكلتسبدونتهالمفوفياتجميغا

تصير.يلاالذيوالبائسنالم!تغيثالمشكينينقذفيته12

المتماكين.ئفوكأوئخفمنوالمشكينالكسيرعلىاتمطفث3

تمينغييهفيوذشهمنفوشهمتفتدممبوالحنفبالطفيمين14

صتأ.ذقتوئغطاييحيئ5

ئباليكوته.الهاليوطوالتهتذعونحيركلفي

الجيالزؤويعلىؤتمزتجتاليلادفيالجنطةكلوفزب

لمحشتها!الأرضقأخزتجطوإذوأزهازهتمازهأخزبخإذكلبنان

تدوأالشمسيىوتختتكونيلأتدإسمها7

تجميلهاالأتموئقنئهكفهاالأرضيىاقباجم!بهتتبازك

ؤحذهالغجائتالضايعإشرائيلإلهالإلهالزباتبازك8

ضجدهينكفهاالأرضنوئتمتلئيالمجيدآشفهيلأتدأوتبازك9

آمير.ئثمآمين

للأبدالكاهن،افي0110

للألد".كاهن"أت

لصفتهويدكرالمقكلقدرةينئلئدي"(الر!ا!)"قالوقيبقولالمزمررئستها

تطزرتواغد.الكاهرصمةالجرعلىئضفىآخرنبويقوا!ييه.دته)بالتي(الأ

حالىألى،تصؤر:اقمراد"رهان"أدحتى،الي!!رسعلىا!كريةاالظرةهده

الانة.الجةصاطقمي:صأ،الربحريرةحو!ديوضأ،اصايةفيترضي!)62(
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ومقحذر،كهرتيللس،آخرستيحءمحي،داودسالمخذر،أضقيديااشي!!

المم!!.هات!-ضحصهفيجمعواطسيح.هارودمن

يمينيعن"إجي!عن:يشيديالزثقال

.يقذتيك"توطئأأعداخكأجغ!حثى

جمزتك)63(صوتجانضفيونينالزتيمذ2

أغدائك.ؤش!فىفتشئط

ؤيدتيوتمالزئاضة/لك3

ولدلك.الفجرجمن،الرجمينالمداسةصتهاءصفى

.زتتةءتفكيصاذقعلىيلأتدكاهنأنتأنتنذمولنالزثأ!تم

غضيهتوتمالملوكيخطئميمييكعنالشيذ

الوايمعة.الأرضيىفيالزؤوشوئخطئمختثأوتملأهاالأتمتدين

رأشه.ترقغفيذلكتضزبالواديينالطريتيفي

للأبدقيكالمثح1320

حزهر"عل!"وتاحه

الماصة،وبهده.داوديدصأورشيمالىالعهدتابوتبقا!المرمررهذايذكر

.صراحأ"()"واعدبالحلرداسلالةأبوعدويذكر7(ص)2ناتادنرءةالكاتبيدكر

الآتي.أاتميععلى،الملكيالظامروالبعد2،كالمرمور،اهرمورهداط!قولدلك

عاناهماوكلداودزتياأذكز

:تذزهتغقولت)"6(يغزيزالذيوالتذزأقشحهيلزبأسذياالقشغ2

ائلك.عزة)63(

لبهوه.ندبملحت"عرهـبعقو!")64(
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ضضخعيشريزأعلؤولنتيتيصالخيمةأدخل"د

رقاداألجفانىولانومأغ!ىاعطىولن

.ضسيهنأ"تغقولبوإخزيزمقامأيلزبأحذأنإلى5

)66(الغابخقوليفيؤتجذناهقدأفراتة)65(فيأثهشمغناقدها6

تذتيه)67(.يوطئإضسخذالزلثتسيهيىإلىإضدخل7

جمزتك.وتابوثأنتراختكشكافيإلىزثيافئم8

.ئقللونوأضمياؤكتلتسون)68(اليز!كقتئك

ضسيجك.ؤجةتزذلاغبلإذداؤذأجلين

أتدأ:غنهايرتذلنخاتيقةوهييداؤد)!6(الزب"أقحتتم

لكأفياالغزشعلىأجينتضزة-تطيك"ير

إثاهاأغلمهمالتيوشهاذتيغفديتنوكخمطإن12

.تك"الذيالقرضيىعلىتجيسونيلأتدأيضأفتنوه!

ضسيهنأ:تهوآشتهاهاضفيونآختازالزلثفإن

آضتقيته.لأنيأسكنفهنايلأتدراختيتكانهو"ا"هذا

65(

66(

67(

68(

96(

لحم.لبت-ألرأتة(

الحراسة.تحتا!هداتالوتكارحيث،يحارميخرية=ا!ا!ا(

موط!الالوتلحكاد،ا!هداتابرتكروليأححةعلىاللهيقرمأداهمتزصسكاد(

الله.قذمي

كيالهم.كلىميألرارالههأي(

دا.د-21لاناد.أاتلم!( !.دسلهحمبععلىأ!هرساسلله:على.7(صها)سوءهى-!

الله."عز-!لا،اهيكع!(يحميأر)-يرتذالآأاللهالىئطلص،الوعدهدا
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تزكةطعاتهاأبايىك1

الخلاصكقتتهاألبسنا

ن!حلاإصداودأق!مهناك

يخزيأأغداغهألبنأ

المزاميرليفر

خبزأ)07(تساكيتهاأشيغ

تفليلأ.ئقفلونوأضمياؤها

يراجأ)71(يتميحيوأجمذ

.ئزهر"عقيهوتالمجه

تعيمأوحكمةمزامرا.5

الفائدةفما:كرىأهيةسالمراميرلهدهليى،اطسيحييرمنالعديدنظرلي

ويى!،فائدةمنالتفكيرهدايحلرلا؟الأضرارصعادةليأوالحياةقضرفيالتأت!!في

)الرمور"الطريق!!"بحد.الروجيةالورعالهوديميرةعلىلطلعادالأهميةاقليلمن

الطيعية،الأحلاقيةأيهملألأالمسيحيعلىويحب.اهيحية)72(الصلاةفيا(

ترا!قناادلذولا.(51)المزموربالتهألمةكا!يثرط،اليهردينظرفي،كاتفلقد

م!!الأيتحنفإله73،اهرمورأتا.آحرإلىوقتمن8(و.94)مرالرتفكرة

.تأحدلي"المجد"وراء:الأبديةالالحياةضقأشمورألصقهحاصأ

لطريقانا10

اشب"لريعةيتتمس"طولى

أتا.17()اروحصيةمليئةحياتهتكودالربثمئةيحصلالديالالاذاد

.والهلاكالتقاءإلىتؤديدهيالحاطنينحياة

تشوزة-الضزيرينعلىتسيزلاينطوبى

الخاطئينطريتيفيتتؤففثولا

الشايخرينتجيصيفىتجيحىولا

وتيته.تهازهئتميئموبثتريغيهقواهالزثصشريعةفيبل

أكثرهم.أي7()0

.داشدصلاعةحلودهاوص-،ام!زةالحياةرمراضأ!71()

.عر"الاثيالرصل"تعي!أوا"ديداكيأاراحع)72(
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94

الجياهقجاريعلى-المغروسةكالمثخزةصفتكون

أتدأ.تذئللاوؤزفهاأوانهفيتقزهائؤتي

تنخح.تصتغهمافكل

كذلك.الأشرارليمن

.ياحاقيتذروهاالتيكالغصافة-إئهمبا!

الأضرارالذينونة-فيينتضثلايذلك

الأئرارتجماعة-افيالخاطئونولا

الأثرار.طريقالهلافيإلى!إنالأئراربطربتيعالثمالزلثفإن

يخداه)73(:اللةئعطيولاأخاهأ!تفتديلا8

نايضة.يلأتل!وهيباهظةنفوليمهميخديةلم
؟ترىلاوالفؤة)74(تخيايلأتدذلكأقتعذأ

تهيكانيهلافماوالغييئالجاهلتموتونالحكماغترىبل1

يلآخرين.ترؤتهمافئتزكالب

قسايهئهمجيلإلىجيلمنوهيئيوئهميلأتدافبوزهم

أراضيهمذغواوبأشماثهم

الغخماءالتهائتمئشبةبلتفقملاالئزفيفيالإنسان1

جمملا،.تجصييرهمالزاضينوعاقتة!يأنفيمهمالمغتدينطريقيلك

تزعاهم.والموثالأفواتقتوىفيئيركواكالغتيم

دأتتط!ثروةسماامم!.لنهفديةلدمع،اطرتسلصهيمديأداسىايطكل)73(

لها.لهابةلالحياةالايامسصيدأنوفر

اغر.ا)74(
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شكناهم.الأمواتاوقتوىصوزئهمتتلاضىالضباحفي

يملاه.يأخذنيالأمواتتتوىتدينتفسيتفتديالفةاليهن6

تجدأتيئهوآزداذالإثسانآغتنىإذاتخفثلا

.ؤراغهضجذهتننرلولاشيئأيأخذلاماتإذافإئه

بازكهاخياتهفيالتيوتفشه1

تفي!ك-إلىإحسايخكعلىأنتوتحضد-

أتدأ.النوزتزؤالنالذينآبائهجيلإلىتنضئم.

الغخماء.التهائتمئشبةبليفقملاالثزفيفيألإنسان21

الربمديقأ.5

؟"قدسكحللييكر"تن

لالته.الألمةاإلىللوصولالحوهريةالايعداداتهماوالمجةالحقالى

فلىضك؟تجتلفيتسكنوتنخيقيكفيئقيئمش،زثايا

يالحققثيهينوالمئكئمأالبزوفاجملالكماليطريقالشالذ2

شزايضتغلاوبصاجيهتغتابلايلسانيتن

عارأ.ئننرذلالصبقريبه

ئكيرئهمالزلثتئقونوتنتطيرهفيخقيز"الزذيل

يخيفث.لم،يتفيهئضزا،أقشتموإن

.الزشؤةء-التريعلىيقتلولايخضيهبالوبىيقيرضقلا5

للأقي.تتزعزغلابذلكغيئفمن

الأثرارسعادة94.

ترعاهم""الموت
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وأير!إرميامكلة،الكرىالقديمالعهدميهلةهاالحرمررصاح!يواجه

أ،الأضرا!اصحادةلكن.أدتهكلمةلقبولالتأهصوصعفينفهيجعا!وهو.والجامعة

قمبر،لتعيهانه.لهيمتخرونكانواالديالغىذلكمهمسينتزالموتمإلى،تدوم

الألدية.بالجاةألايمانبهلميأتيالديالحللاشظار

آ؟.العاشكافيتجميغياأضغواالئعوبتجميغياهذاإسضعوا2

.الشواءعلىوالققيزالغيئيالخاضةتنيوياصالعاثةتنييا

ئعقل.تجائتمتئموقفمييالجكقةتنطققمي"إن

.لفزيباليهثارة-وأخلالمتلإلىأذنيأفي

بي:وئحيطتتغفئنيالإتئمالشوء؟أئايمفيأخافثياذا

.تفتجرونوبؤفزة-يخناهمتثيهلونترؤتهمعلىإثهم7

المجةئوقفانيتطعلاالموت730

تأحدني"ألمحد"وراء

لصرفيعرةححرالأضراراسعادةكات.اطكالأةشكلةيطرحأيصأا!رمررهذا

!حيستطيعلألهاعتقداد.بريءألهمعكتيرأتألموالهصتمالا،المرمورصاحب

ديما-يتعتق،يأتيدهو-"أوقعتهمأمهالكا"فيالتقليديالتعليمبحمبمثكلته

إلىنظرأ،يزكددهو،ملموسةتجةيتحلصلاانهومع.جديدلفصر،بوصعه

دأإمكانهمفيالميحيينمنكثيرهاكوه!.عهيفصلهلنالموتالى،لالتهألمقه

.ضيئا"أهرىلاالأرصاعلىومعكالحماء؟لىصواكلي"ش!يقواسا

.الطاهزةالفلوببيذويلإشرائيلاللةأطتتما،أتجل1

خطاقي.تنرذألىوكاذتقذماقيتعئزأنأوشكتفقدأناأئا

الأشرار.زحاغرأيثحينالسقهاءينيخزثإلأني

شمينة.وأئدانههـاالموتحتىلهمأوجالافإئهم4

التشر.معئصابوذولاكالثاسغاءفيتيسوا5
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.آكتشواالغئفبوثرقيتطؤقوايذلكفاليهبيرياغ6

طامحة.يالمكرليفلوئهمخايىتجةالتثمحيمينفآثاضهم7

ضتايخهبتتخذثونوبالطليمسايخرينتتكتمونيالثتز8

7(أليتئهم)دالأرفيفيوتشعىالشماء-أفواقهمفيتجغلون9

طا!حةيياهأويخزعرنإتيهمشغبيتتخؤلايذلك.

"؟الغييئجمنذجلبمينوهلعايأاللةتكون"كيف:!وتقولون

تزدادونوأفوالأآجمنوندائمأالأشرازفئمها

كفتي.يالطهارةوعلثقثبيتفيطإذأابافي3

ضباحكلفيوأدبثكفهالثهازضيربطاوحين4

أبنائك.بجيلتغدرتالحديثهذاجمثلفلتلو15

كيتتيفيغشزكثهذلكلأديىكقكرثولقد16

آيخزتهم.فيوتأئلطاللهأقداشذخلثأنإلىا7

أوقعتهم.المقايلثوفيتجغلتهمالمزالتيفي،أتجل

.بادواالأفواليويهآإنقزضوا!الذمارلحطة.إلىفيصارواكيفت91

آستيقاطلث.جممذيخياتهمتختعزشثديياالتقطة-،مجنذكخفيم02

لييملتمولاغيئوأنا22كفتتاقيوؤيخزتفثبيقسالقد21

حينكلفيمغكوأنا23كالتهيمةجمنذكصرثوقد

الئضنى.بتديأخذتوأنت

تأخذني.اتجدوؤراغتفدينيتجضوزيك"2

اللهلالنقادنلقهي7()5
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شيئأ.أفرىلاالأرضيعلىومعكال!ئماء؟فيلىتن5

وتصيبي.ضخزة"قفبييلأتدألثة:وقفبيتجشديقييئ

.تزنونعقيذتنوتذمزتهيكونعنكتبتيدونتنإنألا27

اللهإلىالتقرلثتطيثأناولي

ئعتضميالزثالتتيهدفيتجملتطوقد

أعمالجط.بخميعلأخدت

الانانحياةتجغر9..

1(رفياسنيناأفتينا"

قريبةالرحاءوعدوبة،هناأخصالتاؤملك!.الجامحةلسفرالمزمورهذايذكرنا

.!"عليناإلهاالربلطص"وليهى

فجيلأ.جيلأضفخأتناكنتالشئد،أ+تها1

والذنياالأرضن:كؤنتالجيالؤيذتأنقبلين

الله.أنصوللأبدالأزلمن

آذم"تنييا"عودوا:وتقولالغبارإلىالإنسانئعيذ

غيتيكشتة.فيأ!طفإن

.)76(القيلينوكقخغةءالعابرأشيىكتويم

الضباحفيالئاتجباضشبكافيصيروايالزقادتغالزهم

وتيتمى.يذئلالمساء-وفيوتنئتئزهزالضباحفي

آرتغنا.وبم!خطكقنيناغقايكين

ؤجهك.لوليفيوخفاياناتخاقكآثاضناتجغلت8

.حدأفصبرأرفأ)76(



يرالمزاييفر119

زفيرأ.ينيناوأفتيناكفهاأئائناإنخطتب!هخطك9

فئمانونأقولاغكتاوإذاشنهشمعونييسياألاأأ.

تطير.وتحنتريعأتمروشقاءغناغوخفها

غضيكضذةصيديىكالذيذااتن1

شخطك؟جذةصتخشىالذيذاوتن

الجكضة.قلبإلىفتنفذأتاتنا)77(تغذكيفتعئمنا

يغبيدك.تزأفط؟متىحئى!زثياإرجغ

أئاجمنا.كلوتفزخفئقفلالقحباحفيأشبغنا"ايزحقتك

رأيا.ال!موغفيهاالتيوالشنينأذتثتنافيهاالتيالأئايميقذلياقرخنا5

تهاؤكأثنائهموعلىضنغكيغبيلإكيتطقز16

أيدينا.غضلوتبطعقيناإلهناالزبئطفثوئتكن17

الثريعةمديح.ا91

لميمي"هي"ضريمتك

لنطرلا.ا91المزمورمنالمقتطفاتهدههاأدرحتوالراهباتالكهةأحلمن

اكيعة،كانص.سقطتإنهابول!القدي!قالالتيالثريعة!يإطابوكأنهإليه

(91المرمور)راجعاتيارأممارشهافكانت،اللهلمثئةتجفيأ،اليهردينظرفي

الحممةهدهتعيالتيالألفاظالمزمورصاحبيمذدوا!دلك.لل!حادةضماروحفطها

والمرائضالأحكامواوالئلوالرصاياالريمة:الإلهيالاحسانوهدا،الديية

والوعد.والكلصة

.شريغة-الزتفييلتتائرينشلويههمفييلكاجمليناطوبى

يلتمسوتهقلوبهموبكلشهاذتهتحقظونيفدينطوبى2

يمز.الدياسم!لالئرألىعئ!ا)77(
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.تسيرونطزقهفيبليعضلونلاالطفمليأعماذ

كايلأ.جفظأتحقطكيبةواميرذأوضيت-انت

قرائمذ!لجفطتثئتفئقيتيت5

ؤصاياذتجميعإلىتطرثإذاأخزىلاحيتئذ

كدلذ.أخكاتمتغفمثإذاضستقيميقلطأحمدذ

تمامأ.تتزكنيفلا!قرائضنأحقطإئي

أزجوها.خغتتنىالتىكلضتكلضدذأ.!ه94
-.-دص

-ئخييني.قوتكأنئؤسيفيتعنرتتيهذه05

أجذ.لمشريغتذعنتيهنيكثيرأبيشجرواالمئكئرينإن5

.زثيافتغزيطالذائضةأحكاتكتذكرث5

ؤصاياذ.فأتغفتمأفهمنيوتئتتانيضتغتانيتداذ

كيضتك.أزجولأئيفتفزحونيئاتوتذأفينائبضزني

ذللتني.يالحقوأئذبزأخكاقذأنرتياغيمث75

يغبلإذ.قولذيخشبليتعترتةزحقئذففتكن76

تعيمي.هيشريغتذلأنفأخيازأقئذوئتأيني

.وامرةغنيمةأصاتكقنبقويكشيررث

شريغتك.إلأأختبثوماوآستقتحئهالكدلتأبغضثا63

برذ.أخكايمعلىضثحئذالئهاليفيتزابشئغ4

جمثار.خخزتهمولينشريغتذلمحميوا!زلشلائم165

بؤصاياذ.وغملخطخلاضكزثياإنتطرت166

شديدأ.خئاأحتبئهاوقدشهاذتذخمطتتفسي
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أماتك.طزقيتجميغلأنوشهاذتكأواجمزكخمظط168

لعةمزامر.61

وهي.للآحرينشرتمثيات،الألياءاأقوال!يشردتكما،الزاميرديوردت

اليهالظرفكيص.المزايرهلىهتلاالميحفإ&دلك:مبم.اهسيحيئرعحساكيرأ

ايضأ؟لحرشلوهاالىستطيعلكي

ألىيتنوددكالر!الهرد،مىالورعأهلعلىتتسفطاللهخدمةمكرةكات

،اطتوأ،المزمررهذأحاتمةديالواردةالأميةأبحققواادأشطاعوافلر..أعدأؤهررول

الله.ألطالألهم،شكولا

صيةعلىفحافظ.النظرةتلكيترلم،الآ!محبةعنيالمعئروهو،الميحلكن

الوتية،الأموسائربابلتاريحنفهالوقتفيتخطىلكه،طقيةوهىالمزاير

الله.ئلكتحضقوهي،انكامةالحقيقةالىووصل

حقيقةهناكلأدتعتقدالألها،اللحةمزأيروصائرالمرمورهداحفظتأليهسة

المرايركانت.بالملكوتالوحيوهي،لقصسالصيعةتلكفيماتجزطريقهالق

الوم.حىبكاملهاتجزهالمالديالحقطريقمراحلمنمرحلة

الكلمةعىفيهاالجثلىبل،بالمجمةنتمثكألىبدون،المزاميرهدهإدأليو

الله.علامةع!،الأزلية

الجلاءثيد137.

أورضيم"يانيئك"اد

تذكزناصحفيونجممذمافتكيناختئشاهناكبايلأنهاليأعلى

يهتازاتنا.غفقناؤشطهافيالفحفصافيعلى2

طزبأ:غذبوناوالذينتيدأأشروناالذينسأتناممناك3

تثيدأ"ضفيونينتنا"أنمثمدوا

الغرتة؟أرضيىفيوتحنالزثتيذئنثيذكيص4

تمينيفلئتلأوزشليمياتحيئلبإن5
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أذكزفيل!اإنيختكييسإنيوليفتممق6

قزحيلم.أو!إلىأوزضليتمأرقغلمإن

أوزيتمليمتويمفيأدوتم)78(تنيزثياأذكز7

.آنشفواأساشهاخئىآنشفوا:القائلين

الذمارإلىالصائزةص)97(بايلآبتةصيا8

يه.جازي!ناماعلىدجازدلثئمنطودى

!الضخزةيهيموتضيرلبأطفاقلثلخطلجنطوبى9

ممقونآ.أدوهليمرفصكار،أورشليمسفرطعد)78(

586.ديأورشليمدترتاقيلالا!)97(



الح!ةاسفا،

الأدبيأضاالىتعودالنيالكتبهيالج!صيةالاسمارأوالحكمةاسفاراد

الاسرائجلي،اصتعىاتاريحأحداتحولالآدلعدالكلاميدورل!."الجكمي"الممى

ناويحاولالكرىالتريةاتماكلاحدىليالكاتبميحت.تعيمئلقىلل

والمسؤولية،والموتالألماشكلةضأدهذا.وتفكيرهحرتهالىبالاستناديحتها

دمسها.الحكمةوطبيعة،الحياةوالتصزهـفي،والمرديةالجماعية

.والارتادوالل!زالعيالمتلفهناك.حدأتنوعةالتعليمهداصايعيرطرق

سيراحوابنوالحامعةوالأمتالأير!كيمفر،المعنىبحصرحكميةكتهناك

الأنياءأوالاريحكتىداحلفيلكن.الألاشيداليدعادةايهائضاهـإ،والحكمة

وأ،لداودناتالىلهأدلىالذكبوالل،شمونعرحنهالدياطعركا،حكية!قرات

12/أ-4صم2و41/4)تصأضحياجمفرليوردتالتيالمثيحيةاضعايخمابهعض

.1/1-9(1واكأ

العهدداظ!فياغدساواشوحبالكلمةاسلوحيالتمهيدفيالحكماءأسهم

الأعلى.االحكمةمحذلاحقوقتدييسرثوسبكولى.الحديد



لقلأضآشؤإ

يرقى،المجموعاتمنعددمىمؤلصوهو048،حوالىفيالعملهذاخرر

الجلاء.منالحودةزمنالىيعودأحدثهاالىجأفي،المتكسيمانالىأقدمها

أمرأعليمانالىنسبتهاليستالخوألعازأوتثمابيهجكصأ"الأثال"لفظيتصل

التقليدعذ.رأيناكما،داودالىالمراميرنسبةضأنوهذا،بحرفيتهالتمئمكيحص

كتا!أحدحملالديالسببهووهدا،إيرائيلفيالجكمىالفنمتكرسيمان

أصلهيعودلاالأقالمحملبأنعلمأ،داودالنالىعملهنسبةعلىالحام!القرن

.الممريلالأدبتائرتالأمثالمىعددهاكبل،فقطالاسرائيليالترأثالى

فينجد-وديويةبثريةحكمة-ايويةللحياةالبسيطةالصاعةحاتالى

هذهتبدو،الثامنالفصلوفي.الإلهيةالحكمةفيوافيأتحليمأالأحدثالقم

نحواليرفىالمعالممنمعلمفهي.العالملخلقوسابقةبميدحاالىمجشدةالحكمة

الجديد.العهدبهأتىالذيبالتالوثالوحي

المدخل

إشرائيل:قيلث،داؤدبنشقئمانأثثاذ11

المطةلأئواليللئقطنن،والئأديبالجكقة-يغيرقةص2

واقيستقامة-والحقالبر-الثغقلتأديبينيلآسيفادة3

وتذئرأجمفمأوالقتىذهاخلإعطاء-الشذح4
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وأئغافيهم.الحكماء-يكيماتوالثغريفيىللضتلللئقطن6

يياسة.تكت!يمثوالقطينتغليمأفتزداذالحكيئمتسضغ5

.الأغيياءيهماتستهينوالتأديبوالجكقةراليفمزأكىالزبضخاقة"

الأولىالمجموعة

الحكمةتوصيات

القرن)نهايةالحلاءمنالعودةبهةعملمنوهو،المقاطعأحدثالمقطعهدا

فيتعليموهي،صغيرةأدبيةمجموعاتوتشكلمدروسةالجكمال!ادس(.

محملها.

الحكمةدعوةأ.

العالم.فيعملهخلالمننراهاكمااللهبحكمةالاقتداءالىدعوةها

ضوتهائطيقالشاحاتوفيالثمواليعفيالجكضة*ئنادي

أفواتها:4تقوالمذيتةصأئوالبتدايخلوفيتصزخالأشواليزؤوليىفي

الذاجةتخئون،الشذجأتها،شتىإلى22

اليئم؟ئثيضونوالجفاذالشخيرئةتبتغونوالئتايخرون

كلامي.وأعيمكمزوحيعقيكمألمحيفنإنيهايتوبيخيآرتلأواإلب2

تصتعه.أنتدكفيكانإذاأهيهعنالإخسانتمتعلا327

غدأ"فأعمكوغذ"إذقث:يقرييك)1(تفللا28

.جمنذكال!ئيخكانإذا

آينأ.تغكسايهنوهوضزاقرييلثعلىتذلقلا92

.عاثالآحريرهايعىدالقرب.المفهومهدالطاقتريم)1(
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يتز.عاضقكقدتكنلمماشتبدودطمنأخدأئخاضغلا3

شيئأفئقهينتختزولااللئف)2(زخلينتغزلا

تؤذئه.وللفستقيمينالزتجمنذقبيخةالملتيرقيلأن

ئبايىكه.فهوالأئرايىقننرلأثا.اشثئزيرتيبفيآحتة"الزث

الئغضة.ئغطيويلمتواصعينالثتايخرينينتسخز3

الكسلانتوبيخ2.

أصملة.باالاقتداءالىالكلادالحكمةتدعو،قصيرارتاد!ي

خكيمأ.وكنطز!هاإلىأن!ز،الكشلانالثمقة-أئهاإلىإذقث66

حايههاولاضشيرفثولاقائذلهالينإثها7

يخذاغها.الحقحابفيوتخضغطعاتهاالضيمبفيوئيذ8

تويك؟ينتنقفققتى؟الكضلانأئهاترفذضتىإلى

يلزقادالئكئفبينقليل،الغفومنقليل،التومين.اقليل

ضتتفح.كزخلوفاقئككخؤاليغؤزكفتأتي11

العالمخلقفياللهحكمةعمل3.

صحتلقد.ر!"ياأعحالكأعظم"ما401المزمورللارمةالفقرةهدهتدكرلا

بالحكصة".جميعها

التذءضنذأعمايهقبل،طزقهأولىخققي)3(الزت822

الأزض.كاتقأنقبلينالأؤليجمن،أقمطالأزليين

بح!ء.الدي:ئصتر)2(

حاردي.؟الصريةفي)3(
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المماهأ!زيزةلما!التناليغاليمارت!حم!لمحينؤيدث2

ؤيدثالتلاليوقل)4(الجبالغيرشتأنقب!ت25

ا!اتم.اغناضروأؤلوالمحقوقالأزضقضتغقدتكنلهإذ26

الغفرؤحةعلىدائزةزشتموحينفناككنثالشضواتتثتحين27

الغضرتنابيغوختمنالغلاءفيالغيوتمتجضذحين8

-أمزهتتغذىلافالم!اة-خذهيلتحرؤضغحين

الأزعنىأيصس!زشتموحين

قتومأ:تومأتعي!افيوكحطضقندسأجمنذهوكنث.

حينكلفيأماقهألضث

التثر.تنيمعوتعيصيأرصهؤجيماعلىألغط31

الحكمةويمةإلىالدعوة

التبغة.أعمذتهاوتختتتيتهاالجكضة"تتتأ

مائذتها.أيضأوأغذتخمزهاوتزتجتذبائخهاذتخت

المذيتة:تايىفيئتونيعلىئناديتجوارتهاأرشقت3

1(فناإلىفلتيئجأسافيكان"تن

الزشد:فاقل!لكلوتقول

تزجط.التيالحمرينو%ضزبواخئزيينكلوا!إاقفضوا

."المطتةقىيقأسلكوا،فتحتواالشذاتجة!أتركوا

النكري!.يمرسالأولالعص!كمولوجيةندكر
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ايانيةالمجموعة

دنيوئةجكم

الحكمةكاتماداأففا!وجهعلىسرى،القدمفيالعريقةاللسلةهدهفي

ثقالةعلىهاشكفمادلاءيجور.دييطابعكلىساسيةخالريةخبرة:الدولية

رمنألىعهدهايرقىالمفككةالأثالهدهأنيرتجح.مفةفغاليةلحرموخهةإلالية

صيسالى.

لأئه.غتمالجاهلواقيبنأباهيحئزالحكيئمأقيبن:ضقيمان4أمثا011

أرشقه.لجنالكثلانكذلك،للغيت!ننوالذخالتيلأشنالبكالخل6

يخثزير.أنفبفيذقبخلقة!ينالقفيمينية!اتجميلة"العاليرالمرأة1122

جمظايه.فيكتخرالقضائحوذاثيزوجهاإكليلالفاصسقةلم"المرأة214

الغئف.تاك!الغابرينوتفنخيرأيأكلقمهتقرينألإنسان312

.كثيرةيخلالوبفؤة-التويىفارغفالميقم!تقرتكونلاخيث414

.كثيرونالغيبوأجتاغضديقهجمنذحتىضبغفنالمغيرز

الغضب.ئثيزالمويئموالكلائمالحتق3تزالقينالجوالثا51

الآضطراب.معغظيبمكنزينخيزضخاقةءالزبمعالقليل6

التغضاء.معتغلوفيتوليينخيرالمحتةمعالئقولي7!أكقة!جمن

يأمه.تستهينالرينوالجاهلأباهئقرغالحكيئماقيبن02

.قايقلاذعقيهفئرشلالتضزدإلأيلتص!نلاالريزاا17



الأضالليفر219

غباؤيه.فييحاهلاللقاغولاضغازهايدتةءققذت2!الفقاء

.الزثتذلتينليضىوتاذخيرأؤتجذزوتجةؤتجذتن8122

ضنييه.علىئجازيهففوالزتئقيرفيالققيزترخيماقن917

قمه.إلىولايوضفهالا،الطتقفييذهيغض!نالكشلان24

طريقه؟تفقئمفكيفتالإثسانأئا،الزخلخطواثالزتين0224

المشضب.الئتيونجوتهاغفؤتهمالئثال!قخر9

"يميفه.شاخفخيئماماءشوأقيالزبتدفيالمقلث!قلط12

الزت.هرالقلوب!نووافيغيتيهفيضستقيميلإئسالتطريقكل2

الذبيهحة)5(.ينالزبجنذأفضلوالحقالغدلي4إخرا3

الحطيئة.الأشرايىيمرابخ.القفبآنيفاخالغيتيرتزقغ4

يلغؤز.هوإئماغجوليوكليلزيغهيإتماالمحذأفكاز5

.الموتيفتيسيزائلئئئالكدببيسالبالكنوفيتخصيل6

.ششتزكوتيبآمزأة.ئمافيعة-ينخيرشطحزايرتة-فيالشكنى9

غيتيه.فيخظؤةتناذلافقريئهالإساخةفيترغثالشزيراتف!ن.

خكيمأبخالشافيصازالايخزغزتمإذاا1

اليفمص.تقتلالحكيئمغلتمإذاوكذا

الشوء.فيالأشرازوئفقيالشزيرتيتالبازتتأقل12

.7/21(وار6/6وهو5/22عا)راحعالألياءستأثير)5(
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ته.ئسضغولاتصزخأيضأففوالضعيفضرانجعنأذتهشذاقن3

ايالثةالمجموعة

ومكيفةممرمنمقتبةأفال

الكاتبالىويدو.فصلأثلاثيرإلىوقتمهمؤلفأرديعمحريموطصوصع

.اليهويالطالععليهاوأصمىالأصطورياالعصرمهاا!!أرادفحهااهلهمأ

جمئمي.إلىتلتكوؤخةالحكماءكلاتموآسمغأذتكأيلا227

واليفهـ)6(المضوراتمنقصلأثلاثينآنأكئثأتم.

)7(البابجمنذالائمنتسختيولاققيرلأتهالققيزتسفبلا22

خطفوهما.الذينئفوشوتخطف!لجصوضتهمايخاضئمالزثفإن23

شلطةذيمعتأكلتجقستإذاا23

أماضلثهومافيالثأمملأشذفتأئل

شزه.داكنتإن،لجنخزتكضكينأوضغ2

.خابعطعامفإتهاط!باتهتثتهلا3

يفخموالملتهمينيلخفرالمذينينتينتكنلا02

البايتة.الئيا!تيلينوالئوتمتفتمرانوالمفتهتمالمدينفإن21

شاخت.إذابأئكتستهنولاؤتذكالذيلأبيكإجمضغ2

؟الئنكوىلجني؟المشاتجراتلجتن؟أسفاه""والمن؟اشثل""ا؟

اهصرية.أ!الأثااإلىإشارة)6(

المدية.أبرا!أمامالاحةليالعدليحرودكالرا)7(
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الغيت!ت؟إطلائملمن؟شتبدولبينالضزباثلمنن

اتممزرج.اييذوقواتدخلونيفذين،الحضرئدينونيفذين.

ختتها:الكأليىفيوأبذتآحضزتإذاالحمرإلىتنظزلا31

قريتة.تسوغإته!

كالأفعى.شفهاوتنفطكالحتةتلشغالآيخرفيكتها2

بالقذيانقلئلثوتنطقالغرائبغيناكترى

الئتايىتةرأييىعلىكنائبمأوالتخرغرضيفيكالضطجعوتكون-

أشعزولمرضضونى،ألوجغولم"ضربونى:وتمول

.طقييا"إلىفأعوذأستيقطضتى

الرابعةالمجموعة

مكفلةأفال

عملثة.حالاتتتناولوهي،كاتهالعرفلاصيرةمحموعة

يلخكماء:أيضأهذه4223

المشدالفاقدالإئسالبويكزيمالكشلانيخقلتزرثإتي.

ؤجقهغطىوالشوككقهغلاهقدالغوشبئفإذاأ

آلهذتم.قل!ججازتهوجدار

تأديبأ:فآستقدثوزأيطقفبيفيفؤغيثفتطرث

يلزقادالئكئفبينقليل،الغفوينقليل،الثويمجمنقليل33

صصصصصقأ34
ئتشلح.كزلمجلوفاقئككخؤأليغؤزكتيت
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الخامسةالمجموعة

أخرىديويةجكم

رمنإلىأيصأهويحودفإله،الثانيلالمقطعالجديدالمقطعهداشبطبحب

الانجيل.شعليمافوحوهبعضالىانتبه.سليمان

.تهوذاضيلب،جزقتايىجالتققهاالتيشقيمانأمثالأيضأ!هذه52

تمفثالغطماء-لاتكالطوفيالمقكأماتمتفتجزلا6

.الأمير)8(أماتمتخطأنينهنا"إلى"إصغذ:لكئقاذأنخيزفإئه7

يخضة.ينئقوكبمعذقبينئفاخأوافيفييهالمثطونالكلائم11

إثريز.ي!وخفيذقيماينخلقة!الواجمتةيلأذدبالحكيئم2!المؤبغ

فتكزقك.جمنكتسأتما!لأقرييكتيتإلىالقذمتقلئخرةلا7

ماغفآسقهغط!ثنوإنخبزأفأطيمهغدؤكجاغإن

ئجازيك)!(.والزتتجضرأهاتتهعلىتركئممإثك

يأذتيه.كلبأيأخذكضنتغنيهخصوتةءلافيفتذخلقزش2617

عتيه.تزجغخخرأئذحيربخوتنفيهاتسفطخفزةيحمزقن

.يثادالمئافيغة""والمرأةئمطريويمفيالمئواصلاشكفثاا72

زيت.علىبتمييهوتقبف!الريحتضبطفإتماضتطهاتن6

.اأ14/7-لوراحع)8(

5/44.تىراحر)9(
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والثامةوالابعةالسادسةابخموعة

متؤعةجكم

اطقطعإل!الع،أتا.البزتةحكمةوهو،جديددارقوالتامنالادسالمقطحيرفي

ألاحير.االمقطعهدامنالأمثاللعضبقطصلكتمي.المدديةلأتالهغريبفهو

المتاليفي:صياقةبنآجوزأقراذأ!م.

يه.للفعتضمينئرسنهوئمخمبىلثيماقوليكل

فئكذب.ئؤتخذيئلأكلايهعلىتنرذلا6

:أموتآنقبلإثاهماتمتغنيفلاشألئكشيئير

الكدبوكلاتمالبايئعئيابجذ

تكفينيماالطعايمينآرزفنيبل،الينىولاالققزئعطيلا

"؟الزث"تنن:وأقوذفأجخذأشتغيئلأ9

إلهي.آسيمعلىوأعتدقيفأسيرثأفتمزأو

هاقي""هات:تقولافيبئتالطايلغققة-5

:"كفى":تقوللاوأرتغتشتعلاثلاث

ماغتشتغلاالتيوالأرضنالغقيمةوالزجئمالأمواتضثوى

:الاحيقالتستطيغلاأرتغةوتختالأزضترختلاتةتخت21

الطحامينشيغإذاوأحققضتكإذاغبدخت

تولاتها.ؤيىتتإذاوأتةيزلمجلصازتإذاتمقوتةوتخت
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التاسعةالمجموعة

المثايةالمرأة

فقط،للمرأةالاحتراملا،فيهاتجد.الماضلةالرأةصأبحديةقصدةالآدإلك

مح!ت.احتماعيوصطداحلفي،الأمواللروحةالأعلىأ!المثالل

.اللآكقوققيضتهاإن؟الفاجمقةصالمرأةتجدتن-آا130

الغنيصة.تعيرزهفلايهاصزوجهاقلإ،-ابا

خياتها.أثايمتجميغالئردونبالخيرتأتيه-ج

كفيهايجذقيوتعملوكثانأصوفآتلتمم!-اد

تعيد.جمنطعاتهاتخفثالئاجركشفننفتكون-ص

أغمالفن.ولجواريهايتييهاطعامأوئغطيضخيهموالفيلتقوئم-و5

كرمأ.تغيرس!كفهاوبتمرفتشتريهخقلأتتأئل-ز

فيراغيها.وتشذدبالقؤةؤشطهاتثمذ-ح1

يراجها.الفيلفيتنطمئفلاتجازتهاأتجغماتذودت-اط8

الميزل.ئملثوأنايفهاالمكثعلىتذيهائفقي-ي

المشكين.إلىتذيهاؤئمذالبائسإلىكفيهاتبشط-ك02

الئفحينتييهاعلىتخافقلا-ل21

ئضاغفةتيابألايسونتجميغهمتييهاأهللأ!

.والأرخوانالثاجممالكئادويباشهاأغمةيتفيهاتصتغ-م

التقد.شيوفيتينتجينخيطالأئوا!فيتغروفثزوخها-ن3

الكثعاني.علىزنانيزوتعيرضنوتبيغهاثيابآتصتغ-س2

الآتي.يلتويمتضخلثوهيوالتهاءالجزيباسها-ع25



لأمتالايبفر279

الزحضة.تغليميسايهاوعلىيالجكمةققهاتفتغ-ف

الكتل.خبزتأكلولاتييهاطزقئراقث-ص

فتمذحها:زوجهاوتقولموئقنئوتهاتنوهايقوم-ق28

جميعأ"ففقيهنأنتيماأتابالمآيرقمنكثيرات"تمات-ر

باطلواتجمالغروزالحسن-ش

."تمذخالتيهييلزبالمثقيةرليالمرأة"

(أغمائها)01الأثوابلمحيوثتمذخهايذيهاثقرينأغطوها-ت31

جنابنيقراءة

إدا،دإنه!الدنيريةالحكمةتلكأماموهلةلأولأطميحيالقارئأمليحيبقد

حديرةتعدلموانهابميدحدإلىتحطاهاقدالزمالىانوحد،المحلتعليمتارنها

لهاوحودلاالطيعةالمائقةاغضانلاادليتذكرالمرصةهذهسيشهرلكه.باسسيحي

علىوالدليل.ألانسانعليهائطرطبيعيةدضائلعلىترتكرالهالا!،ضز!ا!ةحافى

الحديد.العهدفينجدهاالتيثالالأضصالىوالتلمجاتالاشهاداتكترةداسك

لصها.الحكمةبستهد.تمييأوصمأكلهاالففرةهدهلىلرىأديحصزمما)01(



س!كلئيئ!ب

الأدليةادالأسايب.التعيمالىيرميمؤئفأبل،تاريحكتاباليمرهذانش

الحكمة.اسفارعدادفييجعلهالحريوالقانولى،(الحواشي)راحعواضحة

نظريةسأماملسناأناهاواطمد.الأليممكلةهيالمطروحةالمثكلة

وأيو!،الحالةهدهالكاتبحقاولقد.يتألىانسانيعشهامأصاةأمامبل،النظريات

ممرد.أرمةصميهفى

فوحد،المكافأةشكلةيحلانالاسرأئيليالشحبحا:ليرتمالمؤلفهذاخزز

يمارسانيح!القهبألىفاعتقد،الآخرةوحوديجهلكان.مسدودطريقفيلضه

وغىكثيرةودريةطويلةايامعلىالمكالأةتقومادبذفلاالديخا.هدهليعدله

كاداليوميالاختبارلكن.يتعادلانأمراناللهوصداقةالدلياهذهفيالنحاح.وعاية

،إريا(أضمئزارأثارالذي)الأمرسحداء"أشرار"دهحاك:الرسيةالمظرةهذهيكذ!

.دعاهالدنيصبيلفيتفالىالهمع،ا!دابافيحياتهقضىنمسهإرمياادحيريي

الديي.الاصلاحشخعانهمع906،السنةفيمحذوفييوشاالحلكيمتأولم

ذلك؟كلنفهمكيص

راأصدقاؤهيؤكد.العصق!ياثممكلةيطرح،براءنهيحتبئألهمع،أيو!ألمان

يحتخأيوبلكن.أبوبيجهلهاقد،ثابتةخطايالباللهأنزلهعقابأآلامهلي

الإلهي.العدأ!مثهمأ،الانادمصيرسألةالىأخيرأديطزقلففويت!زد

ألملكن.اللهالىالاضدأءفيصادقةبرنجةأيربيتمعر،التصزددلكصميملي

الإلهي.الوحيديحديدةخطرةيقتضى،حديدأصرغايقصيأيو!

الحكمةهذهوارلحكمهصلةعلىاللهعدلان،الواقعفي،أيو!وشيهتف

للعورالطبيعيالمظامالىالحظريكفي.قاولهفوثلهالأ،الاسانلحكمةئقاسلا
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الطامفيبالأحرىفكم38(،)المصلألانسادإمكالياتتفوقاللهقدرةبألى

.الالانحكمةالاحتلاهـعركليختلصنظامسفهياللهحكمةأتما.خلاقيالأ

بكلماتيحيصولدلك.يكثمهانأيوبيستطيعلاالمزوهذا،صزهيحفظفالته

حطوةحطىالوحيلكن،يئصحلمالسز42(0)المصلوالإممارالتراضعملؤها

.كبيرة

يضتم:وهو045،حوألىفيأيوبضفرخزر

.2(و1)بالمح!فجأةئصا!ثم،وسيذالارأأيو!فيهايدو،نتريةمقذمة.ا

التسليمعلىخصقهأيول!أصدقاءفيهايحاوأ!،شعريةخطبحلقاتثلاث2.

31(.-)3الطرةبهدهيحتخانهحينفي،عقا!()الألمالقديمبالحل

-)32تصزهـاللهيمزرأنأليهويسئىجديدضحصفيهايحاولخط!ة3.

.)37

.42/6()38أيوبخضوعيليه،اللهتدحلى4.

17(.-)42/7لهكانماجمعلأيرباللهفيهايرذنثريةخاممة.ه

الموضوععنالاعلانآ(

وشدبازأيوبا.

الدنيا.هذهفيسيدالار:القديمةلالظريةالمزلصئتهل

كايلأالزخلفذاوكان،أئوبآسفعوصبىأرضيفيزلمجل!كانأ

تنات.وتلاثتنينشبغة"تهوؤيذ2الثتز.وئجايثاللةتثيئستقيما

جمئةوخمسنالإبلينآلافبوتلاتةصالغتمينآلافيشبغة!يميذوكان

الزلمجلذلكوكان.جذاكثيرونخذموته،أتانيئةصوخمنتقرقذالب

فيتأذبةفيقيمونتذقونتنوه"وكان.تجميحأالمثيرقي)1(أئناء-أعطتم

الكصال.علىلدل،رمرلهاالأعدادهدهحصهع)1(
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يتأكفنالثلاتأخواتهيمفتذعونوتبغثون،تويهديينهمكلتيط

تذعوالمأتولطكان،المادبةأتايمقدازختم!فإذا.ضغهموتتمزبن

لأن،تجميعأيغذبهمئحزقابفئصيذالضباحفيئتكررئتم،وئطفزهم)2(

هكذا.فلوبهم"فيالفيماعلىقخذفواخطخواتييئ"لغل:يقولكانأئولت

الأئام.كليصتغأئوبطكان

بتنذةئمتحنأيوب2.

.حسدهفيتم،أولأممتلكاتهفىأير!يمتحنادللتسيطالىاللهأذد

ال!ئيطانوذخل،الزتأماتملتمثلوا)3(اللهتجوذخلأنتومأواتقهت

ال!ئيطاقفأجالت؟"أقتلتأين"ين:يلحئيطانالزتفقاذ07تيتهمأيضأ

الزثفقال8فيها".والتزذبالملأرضيىفيالطوافي"ين:يلزثوقال

الأزضر.فيقتلتهلنفإثه؟أئوبغئديإلىباتك"أجملت:يلشيطان

السميطاقفأجاصت9.السسز"وئجايخطاللةتثقيئستقيمكاجملزخلإئه

وخولخوتهشتتتكنأتم01؟اللهأئولثتثقي"أتخانأ:يلزتوقال

تذيه،أغصاذبازكتوقد،جقةكلينتهشيءكلوخوذتيته

تهماك!وآسشنيذذآبط"وليهنن.الملأزضفيماشتئهفانتتزت

نإ"ها:يلئيطانالزثافقال02ؤجهك"فيغقيكئخذفثألافترى

أمايميناليطانوخزقي."تذكتمذذلاإتيهوليهنيدذ،فيشيء.تهكل

الطقيما.الحاسةعهميرعأي)2(

أسلاطاأواللهمتورةأعماء"اللهابر:نملى.حاشةلهظطملكلصورةهااللهيصزر)3(

.الحاري
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.(4)الربوجيما

تيتفيخمرأويثزبونتأكلونكانواوتناتهتنيهأنتومأأواتقق

تخرثالتقر"كاتت:وقالأتولتإلىزسولفأقتل14اليكر.أخيهيم

الحذتموقتلوا،وأخذوهاشتأأفلعقيهاأفقختم5،يجا!يهاتزعىوالأئن

أقتل،تتتمهووتيتصا016لأخبزك")5(ؤخديأناوأفقت،الئيفيخد

والحذتمالتتيموأحزقبالماءينالثيمانازشقطت"قد:فقالآخز

آخزأقتل،تتكثمهووتيتما017الأخيزك"ؤخديأناوأفقث،وأكقتهم

الإبلعلىوأغاروا،لمحزقتلاتإلىالكثدايئونتوزغ"قد:فقال

لأخيزك".ؤخديأناوأفتت،الشيصيخذالحذتموقتلوافأخدوها،

يأكلونوتناتكتنوك"كان:فقالآخرأقتل،تتكئمهووتيتما1

ينقثت.قدشديدةيريحفإذا91،البكرأخيهيمتيتفيخمرأوتشزبون

فماتوا،الثئالبعلىفشقط،الأرقيالتيتزواياوضذتتالتزتةؤراءص

.لأخيزك"ؤخديأناوأفقث

الأرفيإلىوآرتمىزأيه)6(شعزوخققيىداغهوضنأكلتولثفقاتم02

:وقال12،وشخذ

إتيهآعوذوغزيانأأتيتجوفيينخزحتط"غزيانأ

ضبازكأ")7(.الزثآسئمففتكننأخذوالزثأغطىالزث

لته.لا،للإلادعدرأهاالثطادلدو)4(

.المقرةدهايةالىيخذماصطاعيأسلو!)5(

مأتمه.زت)6(

الأوا-.اسدوراالفارحمرمقد.رائعلحقروروححصوعماعر)7(
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غباؤة.الئيمافييف!ولم%دوبيخطأهلمكلههذافي22

329

الثتيطاقوذخل،الزتأماتميتمئلواالئيمابنوذخلأنتويأقئلققائغ2

"؟أقتلتأين"ين:يل!تيطانالزثفقاذ02الزصتأماتميتمئلىتثتفمأيضأ

فيها"والئزذبالأرضيىفىالطوافي"من:يلزثوقالالثتيطانجالتفة

تثياتهلينفإثه؟أئوبغئديإلىبالك"أجملط:يلتثيطانالزتفقاذ3

الآنوالى،الئ!زوئجايطاطةتئقيئستقيمكايئزخلإثه.الأزضفي

فأجالت.شتب"يدودبآبيلاجمهعلىخزضتنيوقد،يكمايهئتضشلث

عنيبذئهالإنسانيميكهماوكليجفد،"جفد:يلزتوقالالثيطان

يخدفألافترى،ولحضهغطفوآستسنيذذآبشطوليهن5.تفه

وليهننتدذ،فيإثه"ها:يلثتيطانالزثفقاذ6.ؤجهك"فيغقيذ

.الزثؤج!أمايمينالثيطا!فخزبخ07يتف!يمه")8(آحتمط

قفيماإلىقذيهأخقميينخبيثيقزحأ4دودتالئيطاذوضزقي

ته!فقاتت.الزمادعلىجالسىوهويهالتحتلصخزقةتهفأخذ8.زأيه

!فقاذ..وئص"الثيماعلىتجدفط؟يكمالذئتضمذالآن"أإلى:آمزأئه

ينهتقتلولاالفهينالخيزأتقتل.الحفقىإخدىكلائمكلائك))إنما:تها

يشقتيه)9(.أتوبتخطأهلمكئههذافيالثز؟"

ايلائةأيوباأصدقاء"قدوم3.

تمتونها.التيالظرياتوشتحاله،اطصرمحضر

لها.حدودأاللهيفعالثطادقدرة)8(

.اسرطأاليطادخر)9(
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كلفأقتل،التفوىينأصاقيمابكللأتولتأصلإقاغثلاتة!وشيئ11

علىوقئلققوا،العماييئوصوقزالشتوجيئوبلذذالثيمايئيأليفاز،تكافيين

فزقعوا.يعيرفوهفقمتعيل!ينأثصازهمافزقعوا02وبغروهتهفيزثوايأتواأن

فرقالشماء-تحؤئرابأوذزوايىداخهجمنفمكلوضق،وتكواأضواتهم

،1(تيالي)1وشبغآئابمشبغةسالأرضيعلىمغهاوتجقسوا10(زؤويمهم)0

جذا.شديدةكاتتكآتتهأنزأوافيثهم،يكيقةأخذئكففهولم

وأصدقائهأيوبخطبب(

الأولىالمجموعة

أيوبلفات.أ

الفورعلىيمتلىكونهعلىويأصفمولدهيومليلعن،شديدأألمأأيوبيعالي

يوتهولغنقضهأئولبفتغذلك!تعذ3

:وقالأئوبطوتكثتم2

يزلمجل!خيلقد:قالليلولافيهؤيدثتهاركان"لا

طلامأالئهارذللثلتكن4

نور!عقيهأشزنولاقوق)12(ينزعاة/اللةولا

الموتوفيذالنهفماثيهيئطايأ5

أحركا،حدادرت1()0

طويلأ.وفتأأي)11(

هي.ممطالنريةفالؤيحةا-0412،18ارراحع)12(
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الثهار!كوايمف!وئتزوغهغمامعتيهوئتستقز

الطلاميتشضفهالثيلوذلك

التتهور!غذبفيتدخلولاالشتةأئايمإلىيضثمولا

فتاف!فيهئسضغولاعاقرأالفيلذلكلتكن

!ياثانلاليلإيقافي)13(الم!تجذونالتوملاجمنويتشتضه8

القبر!أخفا!تزولاتكونفلاالئوزوثتتزفبشقمهكوايهثيئظيثم9

غيتئي.عنالسقاغيستروتمالتطنأبوالتغقيئئفيقلمإلأئه01

التطن؟ينخروجيجمنذروحيتمفقولمالزجمينأضطتميتم11

ئرصعايني؟وتذتيرتقتلاينيزكتتيرصاذفطياذا12

فأستيريحأنائموكنثفأسكنأضجغالآنكنثإذن1

خرائبلأنفيهمآبتراالذينوئشيريهاالأرضيىللوفيامغ4

يضةئيوتهم)14(تلأواوقدذقبتهمأتراغمغأوا5

الئور.يزؤالمأجئةويثلأخيئفقمضغموركياقط6!أو

كالجياه.تمضتوزئيريليطعاثمالئتقذفإن24
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.الإضطراب"داقضيوقدراحةولاقرازولاليطضأنيتةصفلا26

أيفازجواب2.

التقيدي،بالحرأ!أليماريدلي.يعاقك"اللهالىفذلك،لائسأكت"ان

اسحر.اهداإلهم-سمر،الحراءالىدةالحربريدودس)13(

ضلأ.اعراعةاقور)14(
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:وقالالئيمايئأليفازافأجاقي

عقيك؟تئثقفقلكيمةإتيذألقينا"إن

أفواته؟يحبنأنيستطيغتنوليهن

ضستريختةأيلإيأوضذدتكثيرينأدبتقدإثلث3

المرتيثتة.الزكتوتئتالعايرينأفوائكوأنقضت

فذجمرت)"قثك،فؤتيتالتفوىيكفتزتتالآنأثا5

قضسأ.بمهاأذنيفأخشتيكيضةإتيئأييزالقد2

الأناعلىالئاتؤقوعجمنذالفيلكوابيسيؤىفي

كفها.جمظاميفأرتجقتوالزعذةالزعأأخذنيا4

.تجديشغزفآقتغز1(ؤخهي)علىريحقزت5

غيتيئتخاةصوزةوكأتهقنطزهأعيرفطولمؤقفتئغ16

أسمغه:ضوتثمشكوتفكان

صاأماتمطاهرأالزخلأيماللهأماتملازأالإئسادأتكون17

غباؤة)17(تنيثتلائكتهوإلىغبيذهتاتمنلاإثه8!ها

أساالترالبوفيطينينبيوتأتسكنونالذين!افكيفت

.الأا-لامصالألصهالالاني!صرحير،الطرةتخلص1()5

دااتكرلاحدبر.الروئدكرالا.شحصةرؤيةأثاءلحيللأيتعقرل1()6

إلهى.()شحىلوردرامقها،!،الالاردمكيرعن

انجرموئاداضيءئحى:تقلديأ!حإ(1)7

أيوبلي!فر

يبدلأايو!

شهم؟
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العث.شخقئسخقونإثهم

وف?يخطمونصباحت!ت

قضثتيأرقغوإتيهأتؤشلالتيمافإلىأناأئا8

القدير.تأديتتن!ذنفلااللهيؤثخهالذييلإف،دتأطوبى7

.تتئميانوتداهتضيرلث،وتعضبتجزخ8!فإقه

ص/ص"91-

سوء.تمشكلاالثابعةصوفيئنمذكشدائذيتلي

الثيف.خدينالقتاليوفيائموتينتفديكاتجاعةءفي.

ؤقع.إذاالذمازتخشىولاتستتراللسالبشوطين

الأرضؤحوكبينتخثىولاوالفاقةبالذمايىتسخز

المأؤ.ئسائة-التموؤحوكثالحفولججازةصمعغهدأتكنخن23

شيء.تنفمنفلاضلككوتتقفذأفنخيضتكأنوتمقئم

الأزضكفشبختقكوأنتكئرذوئتكأنوتعتغ5

أوافي.فيالكدكأئرقغكما،وايختةشيتةفيالقبزوتدخل

.يه"وآنتعغفآسضغهالحقوهوقخضناهمافذا
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:وقالأئوثافأجالت

!ميزانفيقغهريخغوبؤسيويىنكزبي2"تيت

كلاميفيأئغوفيذلكاليحار،زملينأثقلوليهثهما3

شضهاروحييمتم!يخئيالقديريمهاتم"لأن



37

18(

91(

02(

21(

أيوبليفر

عقيئ.آصطفتالتيماوأفواذ

زجائي؟اللةييئوتقتيئؤليأوتىي!أنليقن8

فيستأضقني!تذهؤلئطيقفئخالضنياللةتيزضن9

ترفقلاغذابفييهاتعنريةدأبتهبئليفتثقى01

.القذوس)18(أفواذأجخذلمإلأنج!

القدير.تخاقةصتتذققدوإلأقىخفالذيهواليائ!يىقريتإنا"

(!العابزة)!تة-الأوبكضخرىكتل،إخوانيغذزنياقد5

الثثبئ.فيهاوآستتزاتجثيينأطققتالتيا6

تكايخها.ينتخصاقئوتوتمتصمتلاالجقافبقضلفي

فتهيك.المتاهيفيتتؤغل،طريقهاعنالق!ا!لتخيذ18

شتأ.قوايهبطوزتجتهاتيماء)02(قوا!لتزفتتها

.فخجلواإتيهاتقفوا،ؤتقواإلأئهمأضلهمفخالت2

فقنرعئم.تيئتيزأيئمضيء.لا:الآنأنئئمفكذا

شي?ضحقفث.أ!تفيليبيهنوا،أصمتوأناغلموني"

ثايت.بريبإنعودوا،تظيمواولاعودوا

البؤسق)21(؟ئميهزلاذوقيأميسانىعلىطليمينهل.

أثائه؟أجيروكأئايمتخدأالأرفيفيخياة"الإثسالب!أتيشت

باتم.دلكومع،سلركهميعادلمهو،القليديةالنظريةلممىأيو!يتحد(

المرفتة.لالاوديةمقارلة(

الص!.حريرةسآتةقالحلة(

أفواله.ديحنىعادلأيو!(
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أجزته.المنتطرالأجيرواالقا!إلىالمئتتاقياتجداجمثل2

.ي)22(فذزتشقفةوتياليباطلىأشهزأويىشطهكذا3

آقوم؟تتى:قلثآضخصثإدا

القخر.إلىتفبالأأشتغالفيلآميدادوعلى

.وقاحجئديوتثتقق)23(ترابوقثزدودألحميآكت!ىقد5

.الحئوطيففدالبتمذتوقدالمكوكينآسزغأثامي

خترأ.ترىلنغينيإن.قباءخياتيأنتذكره

.أكونفلاتطفبانيوغيناذتمذمنترانيلاناظريطزفث

*ءش91ء
يصغد.لاالائواتتئوىإلىالهايطوكداوتعمرتتتددالغماتمءن

تعذينتعيرفهلاوضكالمنهتيتهإلىتعودالا.

تقس.أثاميفإتماعئيكص.يلأتدليخياةصفلاآضضحقلثالقد6

قلتك.إتيهوتميلتستعطمه)24(حتىالإن!اناما7

لحطة؟كلوتمتجتهضباحكلاوتتققذه

ريقي؟أبقغزيتمائمهفنيولاغثيطرقكتصيرفثلاقتىإلىأ9

التشر؟زقيتيا،تكقغلتفماذاخطئتإذا.

عقيك؟جمبئأضرثحثىلكقذفأتجغلتنيويتم

إتي؟غئيتنفلولاضعضتتيتتخضللاويتم

الم!للهابةيننطرالماملأدوك!،الصكريةحدتهلهابةيطرالمرترقأدكما)22(

.الموتراحةالىيصرأوالبا!لهابةالمريمربتطركدلك،الومي

التزص-سدوع)23(

518.صرقارلى)24(
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".أكونفلاطقبيفيفئتكزالئرابفيأضحجغأنألتثطلافإئي

بلدادتدخل4.

ريله.الأقوالت!صارأإلأيلددحوابيخس.احعادة"ألكفييد،الله"إصألي

:وقالالخوجىيلذذافأجالت

عاصفة؟كريحقمكوأفوالهذابمثلتنطقأنتقتىإلى2)ا

؟اخذلائخرفثالقديزأيمالقضاءئخز!اللةألغل3

ضعصيتهم)!2(تدإلىأستضهمفقدإتيهخطئواقدتنوككانءن

القدير.زحضةصوآلتضستاللهإلىتكرتفإنأتأثا5

.يزكضقرإلىوئعيذكعقيكتسقزفإتهئستقمأطاهرأوكنت6

.الأخيرة!ئزذهزةاحاتئكؤتكونؤضيعةالأولىاحالئكفتكون

اللةيتهميوب

.عادلهـروالله،اعتباطةاللهقدرة

:وقالأتولبفأجالت

كذيكالأمزأ!تقينأغيمثقد

الله؟أماتمبازاالإنسانتكونفكيص

ألص.ينواجدعنيجئهلم،ئخاضضهأنتهطالتفإن

وتستم؟أماتهتتضفبالذيذافقنالاشتديدالقفبخكيئمإثه

تقيبها.غقيهوفيتشغرولاالجبالئزحنرخ5

دانمأ.اغدبماالممهرم)35(
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أعمذتها.فترتخفثضكايهاينالأرضنلييزعنرغ6

الكوايهب.علىوتختئمئثميرقفلاالثثصنيافز

التخرئتولبعلىوالشائزؤحذهالشمضواتالباضطهو

ص،احا9
الجنوبواخاديروالثزتاوالجوزاءالئدثيىتناتلق.

تخصىلاوغجائتئسترلاغظائبم.اصايغ

يه.أشغزفلاوتختازأبضزهفلابيتمز11

تفغل؟ماذا:تهتقوذقنأوتز؟هذافقنضقتإن12

عقيه؟حخجيأختارأوأجي!هأنا"افكيص

ذئاني.زحقةصآلتمندإئماأجيبلابازاكنثلوافإئي5

ضوتي.إلىأضغىأئهآتنثتافأجاتنيذغوئهلو16

خياتي.تفسيشئضتالقدأ

تفسي.-تجرازةءوأتكقئمشكواقيأطيق

شي?ئخاضالني.أفيعلىأعيفني.ئؤثضنيلا:دفهأقول

تظيقيأنتذيكاتحئن

الأشرار؟ضث!وزةصوئعينتذيكضنغتنئذأن

التشر؟تطزتضطزألغفك؟تجشدثتانغينالبألك4

أغواضذزلمجلكأغوايمأمأثائكإئسالقأكأثايم5

خطيئتي؟عنوتفخصنإئميعنتبختحثى

.تدكينليئنقذلاوأئهئذيبأتسثبانيجملمكعلى7

تبتيغني!والآنيبمقتيوضؤزتانيتجتقتانيتداك
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ئعيذلي.الئزاصبفإلىالالينجمثلضؤرتنيقدأتكأذكز

كالحبئن.وتجضدتنيالحتيبكالفتنضتبتنيقدتكنأتيم.

وغضببجظابموختكتنيولحمأجلدآوكتحوتني

روحي؟جمناتئذوخمطتآتيتنيويعضةاوخياة2

تفيمذ.فيأثهالأعقئموإنيئقليكفيهذهكتمتوقد

إثميينئترئيولائراقئنيخطشثإذا

زأسيأرقغفلاتزرثوإنليفالؤيلأذتبث5!إذا

منه.آنتشيثالذيويل!ؤسيىالعارينخرعئهيا

عقيئ.فتصوذتعوذئئمكالفيثتضطاذنيزأسيآرتقغاوإفي

عقيئغضتكوئشذذؤخهيفيقخمايكاتخذذ7

ضذي.تتناؤلثولمجيوضك

؟الجوفينأخزجتنيايتم8

غين.ترانيولاروحيتفيفنكاتتإذن

ةثءلممخىأ-لكسث9
القثر.إلىالتطننينفاقاذقطاكنا3كاني-.و

قليلأ.فأثتميمتمعنيوئخففثفئتكص؟ح!تإلىأتاميأتيشت02

تأوبلاتنآنضرافتأنضيرفتأنقبل21

قوتوفيليطلضةءأرضيإلى

كالثيلطلايمأرضي22

.كالطلام"الئورخيثيظاموغذيمتوبوفيلي

عوقرجواب

لها".تتهلاأحطاءعلىئماقص"إتك
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:وقالالئغماتئصوقز!فأجالت11

غيتيذ.فيتزيةوأناطاهرتغليمي:تقول

لإجاتيك.شقتيهوتفتغتتكفماللةتيتياوليهن5

مطتة-كلتخيزالتي-الجكضةبأشراليويخبزك6

إثمذ.منشيءعنتساضغقداللةأنفتقئ

القدير؟كماليإلىتبفغأمالهغوزتسيزألغفك7

تفغل؟فماذاالثضواتغئؤهو8

؟تذريفماذاالأئواتقثوىينأعضقوهو

التخر.جمنوأعزض!الأزفيمنأطؤلتداه9

تز؟ه؟فضن،فضاتهوتجضغوشخنتز.!إن

نفهعنيدافعأيوب7.

تلاحفني"لاولكن،حطاياي"عز!ي

:وقالاقيلوفيأفأجالت21

الجكضة.تموثتويكمليفيالتغبضوثالحقيقة-فيإتك2

شيءفيعنكمأقالزلا،كمكماغقلأليأنغيز

؟هذهتلتفوتهالذيوتنن

ءغءصءأ4
فتستجيئني.الفيماإلىاذعووانالاصدقائياضحوكةصتحث

لأضحوكة.الكايلالبازإن

قذئه.زلتينئغذة!نهي،إهانةالميسورينكأأيفيالغسز5

اللهلجئجطي4والطمأنينةشلامفيالئصوصييخيائم6
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الله.ذأجابأنوأؤذالقد-سأخاطثإثماليهني313

ته.صقيمةلاوطئكميالكلإبتطلونفإثماأنئم"أتا

جكضة.ذلكفيكمفتكوننسكنوايأنليتن

شقتيئ.ذعاوىإلىوأضغواخخجيإسضعوا

أضاتني.تفما،فاتكفمعنيأشكتوا13

؟)26(.كفيفيتفسيوأجغ!!بأشنانيلحميآخذايتم4

أماتهطزقيعنأحتختيهثي،أتليلاأئقىقتقنيوتوإثها5

أماته.تقوئملاالكامزلأن،خلاصييكوناوذللث6

ضسايجكمعلىأصبيئهوماكلامي!فاسقعوا

ءصصا!ا?8 بازاسأكونيانيعالئمواناالذغوىاعددثقد.؟ني

روحي.وتفيفنأسكتأنألتثلافإئي؟ئحاجخنيالذيتنن9

ؤحهك.عنأتوارىلافحيتئذبيتفغللاأمزيني

زعبك.يزوغنيولاتذكعنيأبيذ2

فئجاليتنى.أناقلأخاطثكأوفأجيصأدغ22

وخطيئتي.معصتتيأعيمنيوالحطايا؟الآثايمينليالديما3

لك؟غذؤاوتلذنيؤجقكئوارييتم

يابسة؟قئةوئطاليذضثثورةؤزقةأتزؤغ25

ضبائي.آثاتمبيوئلجقتريرةأمورأعقئتكئثفإئك26

له.مالك!بحاطر)26(
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يقطزة)27(نيليجقئيوتجغل2

قذقيئ.باطننخولوتخطفئقيتجميغوتراقث

الغت.أكقهقدوكثربئتؤسكثتيءتئلىالزلمجلوهذا2

الحتمقاء.كثيزالأتايمقليل،المرأةقولوذالإثسان411
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تقف.ولاتبزحوكظلتذويئئمين!تكزهر

ضغك.يلئحاكيمفدتوإئاقيغيتيلثقتحتهذايثلعلىإتك3

.أخد!لاتج!؟ينيطاهريأتيتن

جمنذذئغثنأشهويىهوغذذتخدودةأثائهكاتتفإذا5

تتغذاه.لاأتجلأتهقضيتوقد

كالأجير.تهازهيميئأنإلىيتستريحعنهطرقكفآصيرفط

الأئواتتئوىفيوئواليتنيئخمتنييأنلىقن

تتذكزني.ثتمأتجلأليتضيرلتوأنغضئذتختازحتى

أقتخيا؟الزلمجلمالتإذا

آبتدالي.تحينحتىتختديأتايمكللأنتطرثإذن

يذيك.ضنعإلىوتتوقفأجيبذتذعونيافإثك5

خطاياقي.ترضذولاخطواتيتخصيفإئذالآنأفاا6

إئمي.ضزة-وتسئزفيتعصئتيعلىتخيئم

عيه.المحكرمبىجلاييئدحلتحدبآلة)27(
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والآثةالثايةابخموعة

ل!كتمي.اليهاالطزقصبقححجأوأجوبتهأيو!أصدتاءحطبخصرماكتيرأ

حديد.تعليمليهاأورفيعةأدسيةتيمةلهاالتيبالفقراتهالالاسثمهاد

أيوبلثكوى8.

فياليباقهالثقةعنأيضأيحترلكه،المحدولالانادشدةع!أيوبيحتر

نضمه.أعصاق

:وقالاقيلولباقأجالت91

بعاريوئؤبخوتيعتيئتستثيرونالواقغفيكنئمإذاوأنتم5

شتكته.عتيئولصآذافيالذيهواللةأنفآعتموا6

في.تعاليفآعتزتئنيعئيإخوانيأبغذا3

تسوني.قدأيفتههـاوالذينقراتتيذووخذتني

أعييهم.فيأجتيئاوأصتحثغريبأوإيائيتيتيئزلاغخيمتني5

إتيه.تضزعتوبقمييجطفتمغئديذغوت

آمزأتيجمنذخبيثأتقسيصازقد

أخشائي)28(.يخثناء-ئنينأوأشيث

عقيئ.فيتكئمونأقولمآزذزوني،الفثيانحثى

عقيئ.آنققبواأحتبئهموالذينجممريأتاغتقتنياقد

أشناني.يجلدوتخوثبقخيجمظامىتضقت02

تثني.قدالتيمايذفإنأصلإقائيياأنئمآرخمونيإرخموني21

لحمي؟بنتثمتعونولااللهبثلئطايىدوتنيبتم22

.أيو!أرلادحمعوفاةالمقذمةذكرتأدصق.لياليتأثير)28(
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يمفر.فيتخقزيأنفيوتنأقوافيئ!ضبطيأنليتن2

!!لأتد؟الضخرفيئنق!أنوبالزصاص)92(خديدجمنيإزميل24

.الئرابعليالأخيزاوشتقوئمخئ)03(فاير!ق25

تجشدي.فيالقةأعاين،تمزققدجفدييكونأنليتعذ26

.غيريلاتزيافيوغياقيبتفسيأناأعايئه27

دايخلي.فيكئيتاي)31(قييتقد

الألممثكلةيطرحأيوب9.

بويحافصاديهمهلا.الأضراريعاددمشكلة،اكاسسغيرهلحد،أيو!يطرح

سبيلسلكالذيالفقيروعدال!زاهةالقليلاخنياعديحتلصنمهوالوت.اخترير

الله.شريحة

أقتدازه!؟وتعطغوتحثيخو!الأشراز)32(تخياياذا127

أعئيهم.وخقفههـتدىأئايهمعلىأماضهم!قائمةذرئئهم8

تظوهما.لاالثيماوغصاالحوفآجمتةدينئيوئهم9

تسقط.ولاتيذوتقزئهميخطئولايلقحأتوزهم.

.ترقصونوأطفالهمكالغتمضثياتهميشزحون11

المزمار.يضوبوتطزبونواليهئارةيالذدتئنتيدون2

الشعادةفيأتاضهميمطعو!

الحديد.معالرصاصيركوروكالوا.ححرسلرلةالححرعلىيبهرركالرا)92(

عبه.الترواالديرأصدقاؤهوبحزيأيو!مرق!نمهاللهسيزر03()

ا!اعر.مركرهحاالاي!!عداكثارا31()

.2-21/1ار!نارر32()
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الأئوات.اتثوىإلىيهيطو!لحضةافيئغا

تبتغيها.لافئ!كشيرقةصفإن،غئاابتيذ:دثهتقولو!أتهمامع1

؟)33(إتيهتتؤضلأنفائذئماوماتعئذهحئىالقد-سقن

الأشرار!يكايدغئائعدأ:تقولون؟أيديهمفيشعاذئهمأتيشتا6

عقيهمالمضيتة"وتخلالأشراراجمضباخغايبأأتنطمئا7

تصيبأ؟لكلغضتهاللةوتقيئم

اشيحؤجيمافيكالت!بفئضسر!

الزوتعة.يهاتذقثالتيوكالغصاقة-

قتعقم.فئئكايخئهبليتنيه)"3(السمريرجمقالتالفةأتذيخزا9

القدير.غضبمنوئتشزفيذمازهغيناهولتز

صهوليه؟غذذقطغوقدتعلإهينتيتهفيئغتتهمالاثه1

الغلاء؟أهلتدينالذيوهوجملمأئقفنأفالئة22

الئتحاذة"والطضأنينةغقزتهوقدفؤتهجمزفىتموثفذا

ضليئةديالنخاع.وجمظامهتجنتيهتكصروالئتضن

قماغ.تذنولمقرازة-تف!يمهفيتموثوذاذ

الذود.فتكسوهماالترابفييقجعالبويهلافما

جداعأ؟"إلأأجيرتتكمتمتتوماغتثأئغزوتنيبالكمفما34

اضفليدية.االطريةباقصماهدا)33(

عادالأ.حلأاجستأوا،دهلىأحالرامعاقة)34(
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أيهوتدخلخ(

خطأعلىوأعدافاؤهأبوب.ا

وضعفأيوبشكا!ىإجحا!علىلتئديدالحديدالشخصهدايتدخل

أصدتائه.استدلال

تفشهقيعيقابهأ!لودتئحاؤزةصعنالئ!ثةلمالوجاذهؤلا?فأمتك231

غضبأغضط.رامغثميرة-يرت،البوفيقيتزكئيلبنأليهوفغضت02بازا

علىشديدأغضبأوغضت03اللهينأتزأئهيزعمه،أ+يولتعلىشديدأ

.أ4توبآثمرافقدذلكومع،تجوابأتجدوالملأئهيم،التلاثةأصدقائه

أكتزكانواالآخرينلأن،الكلامعننئم!يمكأأئولتآنتطزقدأليهووكان

اللأتة،الرجاليأفوا؟فىتجوالبتبقليمأتهأليهورأىفقضا05يناينه

:وقالالبوزئتزكئيلبنأليهووأجالت6،شديدأغضبأغضت

.شيوخوأنئمالأئامفيضغيز))إئي

جمفمي.كمأبلإقيأنوهبطتراخمطيذلك

خخجكمإلىوأصغيثأفواكمآنتطرثافإني9

الكيمات.عنئذة-تحيكم

أئوبأفختمتنفيكمتكنفتمآنتباهيزكزثاوإتيكم2

18

!ا

كلايه.علىئجيبأ

جمفميأيضأأناوأئديبذوريأناأجيثوالآن

ئضايقني.باطيىوروحبالكيماتضليءفإني

تنشق.يكاذخذابكمثفانجتها،تخزبخلاكخمرتجوفيإن
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الألمطريقعنالانانيعفماللةان20

وسيلةأيضأهرالأا-ل!س.الأحلامطريقصالانسانيعفماللهاديظثولىكالوأ

لتحليص.معدأبزاللااللهعطصادكما،الاسانأخعليماللهبشخدمها

عقيك.تثفلشفطانيولاتروغكزغبيفلا337

:-بهتطقتماشمعتوقد-أذتيئعلىلمخطيمتذ8

!يئ.إثتمولاتمىإئي،تعمتةيلاطاهز"إتي

ته.غذؤاوتحشئنيعقيئجمقلأيجذهو!إئما.

.1()35(ض!ليتجميغوتتزضذجمقطزةفيرجقتيتبخل

.الإثسانينأكتزاللةفإن،ئجقغيزهذافيأتكافأجيئذ2

أغمايه؟تجميععنيجيبلاألأئه؟تخاضالهأ!كباقما39

يذللص.تثغرولايأخرىثئميطريقةيتكقئماللةإنا4

)36(الفيلزؤيافي،خئبم!افي

ضضاججهه.علىنائمونوهمالأنامعلىالشباتتقغحين

إثذاليهمعلىوتختمالئاسآذانتفتححيتئذ

الزخلعيىاليهبيرياغؤيمخؤغضيهعنالإنسانايتصيرفط7

)37(.القناةغبوليينوخياتهالفؤةجمنتفتيمافتقيئ

شديد.ضراعجمظايهوفيشضخيهعلىيالأتيمئؤذلث

.الطعامتذيذوتف!هالحثزخياتهتعات.

.31/72رأحع3(5)

.الأحلامطريقعىلالإنادلصلألتهبأنيحتقدودكالوا)36(

.الأموا!منوىألىدؤذيألي)37(
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المحمئةجمظائهوئغزىالجيانعننلحفتذولثا

المفيكير.ينوخيائها!ؤةاينتفشهذتتوقد

الأئفاتيري!ؤسيطتهشفيغتلاكؤجذإن

يواجبهالإنسانآ

!دتة.ؤتجدتفقدالفؤةفيالفبوطينأغمه:وتقولوترخقه

شبابهأئايمإلىوتعوذضبيئوهوينهأغفقتجشذهتصيز25

غنه.فتزضىالقيماإلىوتذعو

.بزهالإنسالبإلىفئعيذا!تافياؤجقهئعاينحيتئذ

:ويقولالئايتينفئزفئم

تجنرنيواسمااقيسيقامةعنوجدتخطئتقد

الئور.ئبضزوخياتيبالفؤةالمرويىينتفسيآفتدىلل8

وتلاثأضزتيريالإثسانياللهتفغفهءكقهفذا

الأخياء.ينوليوينيزهاالفؤةينتفشهييميد.

العدلفىغايةاللة30

قدرته.هودلكعلىالبرهانادويقولاللهعدلايهوأيؤكد

خقي.زقفناللةليهن،باز"إني:أتوبقاذ435

ضعضتة.بلاوأنافستعمبىيخيئوشهفليوالحقأكذلث

!عأ!7 كالماءالفزغتشزثكاتوتزخلي

التئرور.ذويمعوتسيرالآثامجمشزة-فاجمليفيوتمشي

الله.فيقواهتكونأنالزخلينقغلاإئهقاذفقد9
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:الأئباباأوليياليآسضعواا!!ذلك.

يناويلقديرالئنزجمندتيماحاشن

أفعايهخمتبعلىالإئسانيخزيأفإثها

شبييه.خحتبعلىالإنسانوئعايل

الحق.ئخزفطلاوالقديزبالمثمزيأتيلااللةأنشذلا12

.أقوايضوتإلىوأصعهذافآسغقهيمذاكنتافإن

الغظيم؟البازئؤتئمأم،تح!الحقئبجفرقنألغل17

أشرار!يا:ويللطماء!الحيرغديخيا:يلقيكالقائل18

البائ!علىالغيتيئقضاولاالزؤساءئحابيلاالذي91

تذيه.أغمالتجميعألأثهم

وتهيكالسعثويتزعزغاطيلايصفبفيالموثئفاجئهغا02

غناءيغيرالمفتدزوئستأضل

خطوايه.تجميغئبضزوهوالإثسانطرقيعلىكيتيهإلأنا

الآثامفاجلوفيهايتوارىتوتفيلولاطلقة!لا22

توجمدأيلإثسالتيضيرسبلااللةلأن23

القضاءفيأماتهلتمئل

تستمغني:أسذياالحكيموالزخلالأئبابأولوليتقوذقدبل34

يطتة.عنلينوكلامهجمفميلاتتكقمأتولتإن

التهالةحتىآدودبفل!م!حنإذن

.الآثامأفلأجوتةلمهيالتيأجيرتتهيتمتب

ضعضتةخطيئتهعلىيزيذفإثه
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."اللهعلىأفواتهوئكترفيتيتناالزيتةصلتززغ

أيوبوخضوعاللةتدخلد(

الحكمةولاطة:مدخل.ا

وحدهاللهلك!،أممريمةاوالححارةالذهصيقلعالأرض!أعماثفيالإنسان

مصدرها.يعرفلأنه،الحكمةيهصانيظع

فيه.يتفىقكانأويلذضبيلمضة-قناجمإنا28

نحاسأ.تصيزالمضهوروالحخزالترأبينيستخزبخوالحديد2

يةراليكلفيوتخثواخذايلطلضة-تجغلوا3

الم!ت.وفيليالطلايمفيالذيالحخرعنن

القذمتيتتهاالتيالأمايهنوعننالم!ايهنعنتعيدأتققأخقروا4

ئرتخحين)38(.تتذتونالتاسينئعدعلىففم

يالئار.كماتختهاماآنقتتالخئزمنهاتخزبخالتيألأرضق5

الذهب.ألربةلموفحهاالشفيرمكانضخرها6

التشرغ!ثتبضزهولمالكاضرتعيرفهشمشبيل7

الأشد.تسفكهولمالضواريتطأهوتم8

أصويها.ينالجياذوقتبواالضؤانإلىأيدتهم!تشطوا

زأته.غيوئهمثميروكلأئفاقأخقرواالضخويى!في.

النور.إلىالمكنونابوأخزجراالأئهارتنابيغاقخصواا

.الاص!يأفماملمن)38(
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ضقزها؟أينوالعطتة!توتجد)!3(فأينالحيهقةلمأثا12

الأخياء.أرفيفيتهاوجوذولاقيقتهاالإثسا!تعيرفثلا

جمئدي.تيشت:قالالغمزأ4

تهاتضنأ"المضةتوزنولاينهاتذلأالإثريزايغطيالا5

السفير)04(ولاالكريمالجزغولاأوفيرذقبئساويها6!ولا

الزجاجولاالذقثبهائقالنولا

الخالص.الذخبيأوانيتبذلولا

اليتورولاالمزجانمعهايذكزألا8

.اللأكآسيخرابختفوقالجكشة-وآسيخراج

.إصالخاالذقثئساويهاولاالأصقركويقياقوثبهائقالنلا9

شقزها؟أينروالمطة،الجكضةتأتيأينمنليهن.

.الثماءطيرعنوضتوايىتةدخيئكلغبتيعنقخجوبةدإئها31

ختزها.ضسايغناتتغقد:قالاوالموثالهاليتة"22

تمكايهاعايموهرش!تهائبضزاللة2

.ال!حمواتتختماتجميغويرىالأزضأقاصيإلىتنظزلأئه34

يمفدارالجياةوعايزؤزنأيلريحتجغلوحين5

القاصحقة)41(للزعوبوشبيلأللضطرأخكامأوتجغل26

الحكمة.-.لحوفارئهيوخه،الماديةالثرواتمصدرال!طفدكرأدلحد(

حدأ.مرعر!كريمحجرالمير(

الحاصفة،وقوةالمطروشدةالريحقوةضط،المالمشأةلي،اللهلألىيققدودكانوا(

.والإلادالحالملتديرتحتأ
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وشتزهاوتئتهابهاوأختززآهاحيتئذ

الجكمةهيئالزثضخاقةصإنها:يفتشروتاذ28

المجطتة".اهوائزاوآجيهنالب

549

اللةتدخل2.

!كعلىقادرالحالة!اللهاد:ليمهماالماصلةالامتناهيةاالمسالةأيو!ئريالله

لها.معىلااءأقوااريدركأيوبأحدواورلكضيء،

:وقالالعاضقيما)42(ينأئودتالزبفأجالت381

يثيء؟اليليمينتيشتبأفواليتذليريئشوذالذيهذا2"قن

فأخبزنى.سائئلثإتيزلمجلأ:وكنؤشطلثشذ

بالمطتة.عايأكنتإنتكئم؟الأزض)43،اأشسثحينكنطأين4

عقيها؟الحبلقذقنأمتعتمكنتإنضقاديزهاؤضغضن

زاليضخخزؤضبئتنأمقواجمذهاغيرزتشي?أفيعلى

؟تهتفونالفيماتنيوكلتجميعأئزنمالضبحكوايهبأكاتتإد7

الزجممنخايىجأآنذقغحينبمصراغينالتحزخخزوقن

قماطأالمطيمآوالغيتمتهيباسأالغماتمتجغلتإذ9

وجمصراغيرتغانيقتهوتجغلطخكميعليهوقزضث01

أمواجك؟طغيانتقفثوفناتتغذىولاتأتيفاإلى:اوقلث1

الإلهبه.للحنا!عادئإطار(24)

في!لاءاالأرص"تمنلىاشمارداثلىلهيمزر!!!الواكساأصاتاحدتاللهير:!)43(

الحر،يحرحالارصأخاءس.تةأ-!عرأعمدتهشارت!صت.لالحن!ألعاده

.ومرالجع(ألرا!إلىحاحةهاكتعدالماعانجةاأمراحهتحصراللهوكلمة
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الغضر؟أغماقيفيخلتأمالتخرينابيعإلىؤضلتاهل6

؟الموتفيليأثواقيعاتنتأمالموتأثوالثتكك!تقتاهل7

ذلك.بكلعايأكنتإنأخيز؟الأرضيغرضيىأخطتهل18

موضغهاوالطلضة-أين؟النورققزإلىالطريقأين!ا

ضسيهيهما؟فئقوتعيرفتأرصهماإلىبهمايتذقت02

كثير.أثايكوغذذؤيدتقدكنتلأثكتعيرفها92

التزدضخافينعاتنتأمالثفجقخافيفيإلىؤضلتهل22

؟والقتالالحردبيتويمالئذةلأوالتآذخرئهاالتي23

الأزض؟علىالسرقئةرالزيغوتنتحثمزالتوريتؤزغقىيتييأقي24

الزغديقصفبوطريقأالمطريوأيلقناةشهتقن25

فيهتثتزلاقفرعلىفيها،إئسانلاأرضبىعلىيئمطز26

الغثثى؟فيها-ص"المففرةالقفاصص127"
يي!و-ر-يلييير

الئدى؟قطراتؤتذتنأميلضطرألبينهل2

التماء؟ضقيغؤتذوتناتجليدخزختنتطننين!2

الغفر.ؤجهوتتماشلثكالججارةالجياةتتخضذ.

آريعاشأعنقهوئقفذقؤةالقزشئغ!يالذي9!آانت93

.ئفيرعضهيل!ضهاتةصإن؟كالجرادويوتئه

ييقاء-اللاح.وتقتجمتشاطأوتمزخالواديفيئكدفث!2

الئتيف.منتنقنرئمولاترفولاالذغرعلىتضخلث22

.والمزراقالزمحوينا!الجغتةعتيهئضلضل23
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.البوققتفتإذاتفشهتميلثولاالأزضيلتهئموقويىهقتجانيفي2

ها!:تقولالبوقيفيئمغإذا5

.والهتافالقؤابوصياخبغدعنالقتاذويشتشجر

:وقالأئولتإلىكلاتهالزثوؤاضل041

؟"ئؤبخهاللهوئجيثلائفهالقديزئخاضئم2"هل

وقالي:الزلثأتولثفأجات3

قي.علىتديأجغلإني؟أجيئكفبقاذايطيثي4"تكفمث

.أزيد"فلاوتزنيرأجيبفلاتزةتكئصثقد5

اعحرالرس:حدأقوئينحيواتينالكافلنايظهر.كلامهيراصلاللهلكن

جدأ.صيصبألهاليهمالال!ةالاناديثعر:التماح

:وقالالعاضقةصينأدلولتالزب!فأجاقي

جمثقكضتعئهالذيتهيموتإلىأنطز

التور.يثلالغشتيأكلإته

تطيه.غضلفيوضذئهتتتيهفيافؤئه

تخبوكة.قخذيهوأغصالثكالأززذتتهاتشذ

.مطزقخديدوأضلاغهنحاسينأنابيباجمظاله

فيه.التيفتئعيئوصايغهالخلقفىالثيماطرقيأؤلهو

الترثة.ؤحوشيىتجميغتلضثوخوتهالطعامتهئخيربخفالجباذ02

المئحتنقع.فيالقضبتختويختبئالنيلغرائيمتختيربفن

يخثل؟يساتهتربطأميتيمقأفئميمكهتيرياثانأئا25
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بنتته.وخسننمآتيرهوتيافيأغضائهؤصفبعنأسكثلا"إني14

برجمه؟ضفيتينتدخلوتنيبايمهلقذتمكثتصتن5

هائقة.دائزة-أشافيإن؟قمهجمضراكيقتغتن

ئقززيختيمتختوتة.ئروييىضفوفثظهزه

تيتها.الريغتتتفلفلاتغضإلىتعضهاينضئم

تنقصل.لاضتماييكة&فهيبالأخرىئلتضقة*ينها!كل

القخر.كأخفالبوغينا،التورتقذخغطاشه.

الثار.ضززينهوتتطاتزتشاجملقمهجمنتخزبخا

الئار.علىتغليقذيىينكاصتهذخانتنضجظمنخزيهوين

تهيب.تخزبخقمهويناتجمرئضيرئمتق!ئمه

القؤل.تغدووأماتهالقؤةتكمنلمخقهفي

تتزحزخ.لائتلاضقة"شئبوكة!عقيهلحمهاضطاوي5

الشفلى.كالزحىوقاكبكالحخرضثثاقلئه6

.تنضيرفرنالدعروينالآيهةتزتاغئهوضهجنذ

.الئسانوالأالمزرانولاالزمغولائصيئهالذيالثيفثتئثالا8

ضشؤسأ.خ!تبأوالتحاسنيثنأالحديذاتحتمب

قشاتنقيثالمفلاعوججازةلمالقوسصاجثئهنرئهلا.

الحرتة.آهتزافيعلىوتضخكالمطزقة-قئاتحشب

الطين.علىيز!ثكالمشع!ئخذد.شقصتخيهين2

طيب.قديىإلىالخزويخولكالمرتجلالهاليتةصئغلي23
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أيوبخفوع3.

الدياسزليقبل.اللهحكمةيدركادي!تطيعلاالالانلأدأيو!يقرف

قريأ.أسسلاماولات.ويخفعلهايحيط

:وقالالزثأئودثافأجاب24

ضراد.عتيكتسسجلفلاشيءكلعلىقابزأثكغيمث2"قد

جمفم؟غيربيالثذبيزئخفيالذيداتن

أعقم.ولاتفوفىيغجائتأديىكأنغيرينأخترثقدإتي

خص!يءصء14

فاخيزلى.اسالكفاتكلم،ءسمغ

زأتك.قدفغينيالآنأئاالاذنشمغشمعئكقدكنث5

.واقئماد"اقئالبفيوألذئمكلاميعنأرجغليذلك6

الحاتمةهـ(

إلأليفازقالأن،الكلايميهذاأئولتالزثكفتمأنتعذ،وكان7

لملأتجم،صاجتيلثيهلاوعلىعقيكآضطزتمقل!غضيإن)ا:الئيماييئ

شبغة!ثيرابىكمالآنفخدوا08اقيلوبكغئديالحقيخشبعقيئتتكقموا

عنكم.ضحزقةوأصيدوا،أتوبغثديإلىوآذقبوا،كباث!وشبغةص

أعايفكمولاؤجقه)44(أرقغفإتي،أجيكمينئضقيأئوبثوغئدي

كغثديالحةثبخشبعقيئتتكفموالمالأئك!ا،خماقيكبمبخشب

واربا.:صمرئا!وموصابراههلعا!كما،للإلادأيو!لتقع)44(
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الئعماتيئ،وصوقزأسئوجىاوبلذذالثيمايىأجفازأفذقمت9أئوب".

أئولى.ؤجةالزثوزقغ،الزثأتزهمماوضتعوا

اللةوزاذ.أصدقائهالأحلصفىإلأثه،تكاتتهإلأئولتالزثوأعاذ01

وكاوأخواتهإخؤتهتجميئ!اوزازه.قبلأ)45(تهكانماضعفتأتولت

عنوغزوهتهوزتوا،تييهفيخبزأمغهوأكلوا،قبلجمنتعيرفهكانقن

ينوخرصأيخضةجمنهمكاتتهوأفدى،بهالزثأنزتهاالتيالممميتةكاث

اختيماينآ!هفكان.أولاهمنأكتزأئولتآجزةصاقئثاوبازك02ذقت

.أتانوألف!التقرينقذالتوألف،آلافيئة!الإبلوين،أثفأغشزأرتغةص

والثايتةتمامةالأولى!وسمى04تنات)46(وثلاثتنينتمبغة"تهوكا!

فيآيولتكتناتالحشننفييساغتوتجذاولم05كخ!قرنوالئايتةصضئرأ

.إخؤيهن)47(ت!تميراثأألوفنوأعطافن.كفهاالأرفي

إلىتنيهوتنيتنيهورأى،شتةوأرتحينيئةهذاتعذأتودثأوعاش6

الأئام.اينشيغقدكبيرأشيخأأتولثماتئثم.أخيالأرتغة-

جينابنيقراءة

وص!!يومكاتكما،الأصاسيةارماثاكلىإحدىالأا-اامت!طةا-قيالا

التف!يرعلىيكتالاسرائيليكالىحيتالقديمةالأيامامذ.مؤلعهأيوبيفركاتب

فدأك،أ،لساد1تأ%فإن.أغصيلة!ااححاال!-تحادلأهناكلأناعتقد،اطضاهدافي

اصمادةايحمد،عهتهعدالأل!امحةيرىأبوهـالارالىإد،الحقدصهالواق!الحاتمة)ء4(

لته.اصاعةاضيحةيهاتر!اغديمةاانص.يةح!اتاب،اشمية

الأولاد.الا،اطراشيضعص)46(

حدأ.عاكادأيو!لاس)47(
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دا،لأشياتلصيدأكان،الألياءاالأحدصبق.ارتكهاالتيالحطاياعلىيحاقبهأدتهاد

ها.أقاالسزهدأمثا!فييدحلادرفضايهودياررينالكن،يتأتم""لازالاوصص

وانتهى،اضقيديةالالمعادلةيذلاالاررالثحصالأر،تحتلصاسطرا!حهةلإد

وحيه.صئديبقىاللهفإد،اللهيحاس!اديستطيعلاالالانبأدبالاعترا!

أيامفىيعرفونهاكالرائماأكرالألب!سالعايةلعردصلا؟أيامادىشيءتفيزهل

مذ،الوحيلكى،لالانتظاريتالملكط،صعيدأيكودانللإلسانكف.أيربسمر

ألمهاديعلمباتالمسيحيالأن،اطريقاهداعلىكيرةحطوةخطى،الميحمحيء

خرحسالذيالفداءفيضارك،المسيحبألمالألمهذااتخدادبل،فائدةبدونلي!

العال!.يخفصيزالولاالصليب

يتأئمعدما.الحاسيةوصحيدالاشدلالصميدلينالييزمىلذلاولكى

علمفإد.للرحاءسبأدقطيطلبلل،يهتهلالأنه،التعيرع!يبحثلا،الانمان

تفقدالمقيةوالححجتسودالحساشة.الاتظارصوممكىممزدهخص،مميدألمهبأن

فها-.كاملعيرهناالوحىويبقى،تصيرع!الانسانيبحثالهدوءفي.قزتها

الأطفالألمنعهمكيص؟عهمؤولوحدهالاسانوهل؟اللهمنهوالألم

والمعاقين؟

عدالألمانكما،ولكن،التمزدعلى،أيو!كألم،الميحيألميحملقد

الىأمرهتسليمعلىأيضأالميحييحملفقد،الوحيفيتقدمأيقتضيكانأيو!

المحبة.منمربدعلىلللاما،حدالىالله



شئف!ميراولأناشيئالما

شعريةأغانيمجمرعة،شرفيحثكتا!،وهلةلأول،اليفرهدايبدو

حمالتماصيا!علىئذدجثالواقعيالإلثاءهاوس.الأعراسفيلتحثىؤضعت

الروسير.إلىالموتجهةالتمثياتأحزالخصبيدووحيث،الروس

أسفارعدادديخعلتولمادا؟أمقدسااممتابافيالمجحوعةهذهدحلت!لماذا

الحكمة؟

داابأ!وشعسق.التمتليبالمعنىغانيالأتلكتف!يرامكاليةرأوااليهودلأد

واسرائيل،الرببينالقائمةالعلاقاتعمق،الفاشلالزوجيحتهبمناصبة،اكتشف

يتأدوهذا.ايضأأ!:حنرقياإرميافعلهماشهدا.الزوتج!تبيرالقائمبالحبفثثهها

ئحثه،يخرتريهأاطركأالمؤئصهداوفى.الألاضيدثيدفيالمدكوزي!الشحضين

هدا.لهائيلرحهالروحةعودةقبل،الموقةهـاللقاءاتالانفصالاتمىطائفةللاحظ

اصائيلوان،اصائيلصمللبلايبحتاللهاد،الديىالصعيدعلى،يفيما

الهائي.اللقاءلانتظار،أحيالأالقهمععهدهيقض

العهدقانرلىفييدخلاليفرهذالرىانعحصفلا.الهودياضفيراهرهذا

القديم.

سا!ةصورةكاتاليهوديةالحصاعةداد،النطرةهذهبتوسيعالكنيسةاكتفت

والكشة.المشحبيرالزيالقرانأصلهفىيحملكانفالنثيد.المسيحيةللجماعة

الإدراط.فيالوقوعتجسبصنبدلاولكن

.قالرايعالقرلىإلىالمؤأ!مىيرقى.نعلملا؟هذهالحصأعانىحمعالذيش

:الحامعة.الأتالأسفراجهائصكما،سيمادالىئسبوقد.،م
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يشقيقان)2(الأناشيد)1(اتشيذأ
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خلالملى

الج!انالمدخلبهدائراد،الحيبإلىالاجتماعفيالحبيبةرعبة:المقذمة

كثيرأ.ئخثلأنحدير

الحمرينأطتبخئذفإنقحهيفتليئقبفني2

ئراقطيثوآسصذطئتة"الزائحةأطيائذ3

.الغذارىأخئتذفلذلذ

.أخاديزهالمتذأدخقنيقد.فتبريؤراغكإجدئني4

الحمر.ينأكثزخئكذايهرينوتفزخ،يذتبتهبئ

ئجئوتذ.إذضوابعلىإثهم

موفتاتجماعأولأ.

سمراء.شرتيةالمرأة.الحبيبةتعريص

الجية

أوزشليمتتاتياتجميقة!يمئني2سوداأنا5

شفمى.كشرايرقي،قيدار)3(كجيايم

شضراء.تجغقتنيقدال!ئمصنفإنشوداء،كونيإلىتلتمقلا6

يلكرومناطورةفخغلونيأئميتموغلثيغضتقد

أثمالي.الدأي)1(

اجمة.حيالسة)2(

.اشتحتتيت!عرلةتيةا-)3(
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أنطزهلملىالذيليالكزئم

تفسي:تحتهقنيااخبزني

الطهيرة؟جمنذئريفنوأينتزعىأين

أصحابك.فطعالبجمنذتائهةأكونيئلأ

الأناشيدتيدليفر

الحبيتين.بينرابطالحوقة:الحرقةتدخل

لجوقةا

النساءتيناتجميلةلمأثتها،تعيرفينلاكنتبإن8

.الزعاةقسايهننجمنذجداغفيوآرغيالغتمإترفيفآخرجي

.المتبادلإعجالهماعرالحيبانيعتر:الحوار

الجيب

.التناتتينخليقتىكذلكالسموكتينسكالتوشتة22

الحبيبة

البم.تينخبيبيكذلذ.الغابةألثجايىفيكالئفاحة-3

خفقي.فيخفووتمزهالحلوسآشتقيثطلهفي

الحث.هيعقيئوراتئهالحمرتيتأدخقني

الزبيبينبأفراصيىأسيذوني5

الحث.أسققنيفقدبالتفاحأنجشوني

ئعايفني.ؤيميئهزأسيتختليمائه6

الجية

ئقيلالؤذا.خبيبيضوت
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الثلال.علىوتقمزالجباليعلىتطمزوهو

حائطا.ؤراخواتف!فؤذا،أيقةشابنأوطئيأيشبةخبيبي9

الشبابيكينويتزضذالثوايخذينيتفغ

وقئثي.،تجميقتييا،خليلتييا"قومي؟ليوقاذتكقتمخبيبي01

وزالؤقصوالمطزشضىقدال!ئتاءفإن1

الأغاييئأوانووافىالأزضفيالرهورطهزتاقد

أرضنا.فيالتقامةضرثوشيئ

رائختها.وأفاختأزقزتوالكروئمتكائزها"أخزتجتالتينةا3

وقفالي.،تجميقتييا،خليقتييافقومي

المئخذزاتخفاياوفيالضخيردخاريبفيالتيخضاقتيايا4

ضوتلثأصمعيني،ئختافيأريني

".تجميلولهختافيتطيف!ضوتلثفإن

الجيب.ملاقاةالى20

تفسيتخئهتنآلتضسث!راضيعلىالقياليفي31

ؤتجدئه.فماإلتقسئه

التثاحاتوفيالشواليعفي،المذيتةفيوأطوفثأنقفن2

ؤتجدئه.فماالتضسئهإتيتفسي.تختهتنألتمن

المذينة:فيالطائفونالحزاشصاذقني

؟"تفصيتحتهتن"أرأيتما

تفسىئحئهقنوتجدثختىتجاؤزئهمإنفما4
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بي.خبقتقنويخدزأثيتيتأديخقهخثىأطيقهوتنفأمشكئه

الجيبةإلىالجبدعوة3.

اتاعه.الىالحبيبةفيدعو،حثهويؤكدالحيصئع!

أنتتجميلةلىخليقتيياأنتاتجميقةلى

يقايكؤراءصينكحماقتيروغينافي

جئعاد.تجتلينتهيطضغنركقطيعوشغزفي

اقيغيسالجمنضجذتق!تخزوز؟يخرافيكقطيعأضنائلب2

عا!ر.فيهاومائتئ!اينهاواجذةكل

غذسث.وكلاضلثالقريزجمنكخيطشقتافي3

يخقايلث.ؤراء-جمنزتانةكيصقيخذافي

اسثوشن.اتينترغيافيتوأقيرطبتةتيكشابتذيافي5

فيلب.كيتولاخليقتيياتجميتةكقلث7

ئئنان.ينضعيقفميالغروسأئئهائثناني!ضعيقفمي

وخزمونشنيزرأسن،أماتةرأينأتركي

.التمورجباليين،الأسودترابفيىين

الغروسأختيصياقفبىختحتقد

جمقلإفي.وبخلقة-ينغيتيلبيإخدىقفبيخقبتقد

الغروكطأختيئياختكأجملما.

الحضرينأتذختلثإن



669الأنالثدلدليفر

.الأطيابتجميعقونأطيابلبورائخةص

الغروسأتئهاشفدأتقطرالتشقتافي11

خليبولبنغليسايلبوتخت

.أضنانكرائخة-بررائخةهـتيابلث

تختوم.وينبوعتجتة!ئققلة،لقققةخئةالغروسناختيئ1

جديدانفصال40

الجةودهتالحيصفذهص.فترذدت،الحبيةلرمأثاءفيالحبيىقرع-

عأقاليخبيبييضوتإذا،مستيمظنائضةدوقفبيإني52

كاجمقتيياخماتتيياخليقتيياأختيياليآفتحيأدت

الفيل.قطراتينوخصائليالئدىجمنآئتلأقدزأسيفإن

ألتشه؟فكيفتتوبيترعمثقد

أؤشخهما؟فكيفتيىجتئيغشلثقد

أخثحائيتهفتخزكتالئفبينتذهأرشلخبيبي

فزاتقطرالقيداقيوكاتتلجبيبيإلأفتغففصث5

.المزلاججمقتفيىعلىالشائليالمزوأصابعي

وشفى.ولىخبيبيليهن،لجبيبيفقتحث

ئجثني.اوذغوئهؤتجدئهفماإلتضسئه.تواريهينفاضتتفسي
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لجوقةا

الأنالثيدثديفر

الئساء؟فياتجميقةلمأثئها،خيئلبذقتأينا6

مغبن؟فتلتمشهخبيبل!تؤخةأينإلى

الجية

الأطيابزوضة-إلى،تجئةإلىترذخبيبي2

احتوشن.اوتجقغالجثالتفيبتزعى

الئوشن.تينتزعىالذيهو،ليوخبيبيلجبيبيأنا3

اتبادلالحيبينحبعنايبير50

راألىيطمحاصتهاركبحبخاتمةأدهضكا،؟دهائياغاءعلىالكلاءأيحور

4أح،اجهرديةاالحماعةالىبالسبةلعليهوتماأكترمتافيالوضعهدا.ألدبأبكود

.حدهشهيا!شحرأسهاصتحفصلأنتشطيعلاالتياليهةوص!

الجيب

.لفن(غذذلا)والأئكازتضانونوالتراليئي!ئونالمقكاث8

يوايذتها.ئقضقة،ؤحيدةدلأضهاهي،ؤحيدةكاجمقتيخماتتيليهن9

عقيها.فأثت!توالشرايىئالمقكاثزأتها،فهتأتهاالتاتزأتها

كالققراتجميقةلم،اضثحكاالمشيرقة"هذهتن01

الزايات)4(؟تختكضفوبالمزهوبة""كالتثضىالمحتارة

الحدراء.!ر؟علىالمقهداالجرجةاطثقت)4(



الأنالتدلدليفر

الجية

إتيئوأضوافهلجبيبيأنا799

القرىفيوثتبثالحقولإلىيتخرفي،خبيبييااهلثم2

الكزمأفزخهلوتنظزالكرومإلىفئبيهز13

الزئانتؤزوقلزهرزهتقثختوقل

خبي.لكأبذلوفناك

689

فيراجمكعلىكخاحيمقليكعلىكحاضبمإخغفني86

الأئواتكقثوىقايوالقوىكالمودتقيرئالحتفإن

الزثوتهيثنايىضهامضهاله

تغمزهلاوالأئهارالحمثتطمئأنتستطيغلا"الغزيرةايياة7

آحيقارأ.لأحئمزالحثضبيلفيتيتهماليكلالإثسانتذذوتو

جينابنيقراءة

أ،الأله،اتىالحصعرالضصيراررأكالاكتراثقيلنمسهالمجييرىقد

رايسىألأي!،لكر.علاتهصترىالىالح!ايةتلكثالىيرفعكيص-سى

امحادفإد:ا!سيحمععلاقاته!فياطفرداتهذهقلاستحدمواالروحالي!!كار

اكتياض!واالمحلينالسزيالرستسيةيمكىبماهائملبرأسهاالكسية

اثماهدة.منريعةدرحةالىيدعرها

للميحيالأناش!داثيدممثلهفما.سهلالخصىالتطميقان،دلكمع،يدو

النفسيةحالاتاعرعبارةأيضأوهو.واللهالانسالىبيراللقاءالىدعوةهوأيامالي

يلاأممرماهداعلىيتحذوتارةنهائيأ،نطنهعظيمكرمتارةدهاك:المتعاقبة

وعلامة،أعدلااليومروحرسمهححمأقلرلاصميملىادإلأ.ائسحصى

ا!ائي.اأطقاءخحلنالأشاحيركلليتدكرنا!هي،الميحالىلانتماثا



ش!بخاضكيئ

مفاتنمقاومةألىيرمي025احةاحوالىالىعهدهيرقىجكميكتا!

الاسكندر.حلفاءلهاحاءانتيأليونانيةالحضارة

"رحليدىعامضلفظوهي،البرية""كوهييتلكلمةترحمةا!االحامحةكلمة

باررة.شخصةعلىأوحطيبعلىيدلوقد،الحماعة"

وهوسائدشعورهاك.شغصولكط،معدالكتابهذاديعهالمحزالتعليم

الأمل.خيبةمفهاحنىلكنه،الجاةرغباتحيعطعمذاقالذيالالادتئاؤم

تلميذحزرهاإصافاتبألهاالاعمادعلىالمصتريرحملتملطفةجكمبحصوردت

النف!بأدعلمأ،نضهالكاتبالىسشهامنيممعماهاكلي!ولكن.للحإمعة

رحاء.صاعاتأيضأتعرفقدالمحذلة

،المكافأةشكلةمنمعينمرقصاتحادعلىالكاتبيحملالاؤ،هداثلان

وادالفصيلةعلىمكافأةهيالحادةبأدالقائلالقديمبالحليلماديتطيعلاالهاذ

إنسارشما،والحاهلالحكيميتظرواحدأ!يرأفإن،الزعلىمعاقةهراجؤسا

سميدة.حياةعلىيحصلادي!تطيع،ففيهعظمتمهما

علىقادرةيخرالريةالعادةبأديحتقدفهر،المقبلالحلئجدذلكعلىباء

إعطاءعلىقادروحدهاللهانلاحقوقتفىالوحىسييهنص.ألانسادرغاتتلبية

الازدهار.منإليهيصبوماالانسار

-تلصيدهأو-الحامحةلإلى.المحضال!لبيالالطباعهداعلىذقىادأحيرأاثانا

كماا-لياةتجولوالىلتهأمرناليمالىويدعرلاالإيماد،باصمهاأوهاياديخا

إثاها.لعطما

القرنيهودالىاطوخهةالكتا!رسالةعنالتالياسجهاعلىلفرادإدأيمكنا
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علىحالظوالل،رعاتكمإرضاءعرالرلالي!!أحلاثليتبخوا"لا:.م.:الئالث

".الحياةفيتجدولهااقيالوحيدةالسعادةهيهده.وصداقتهإلهكمعهد

مةالمقلى

منينتظرألىالانسادعلىيتحيل:لهقيللاتاؤمصتنمالتهيرةالمقرةهذه

له.ثباتلاتهبهأنيمكسهاوما،حديدأشيئأالحياة

:أوزضلإا)1(فيالمقلث،داوذآبنالحاجمغة-،أفواذا

الجامعةتقول،الأباطيلبايئ2

.)2(باطلشىءكل،الأباطيلأبايئ

التض!؟تختئعانيهالذيتغيهكلجمنيلإئسالطفائذةأممث

الذهرر.قائضةدأتذوالأرضقيأتيوجيلتمضيجيل4

تغزبوالثتصنتشزق!والثم!ن

تقع.وينهتكايهاإلىئسيرغئثم

الثتمالإلىوتدوزالجنولبإلىالزيغتذقث6

.تعودتدايىهاإلىئتم،ذاهتةوتدورتدور

تملأنلينوالتحزالتخرإلىتخريالأثهايىتجميغ

أيضأ.فتخريتعوذفناك.الأثهارمنهتجزتالذيالمكالتإلىئئم

.الكلامالإثسانتستطيغفلائغييالأمواليتجميغ

.الشماعينالأذنتمتلىولاالتطرينالغينتضتغلا

ش!صتعالذيففوضيغوماشتكونالذيفهوكان!ما

.ا!إالأصأل!رصةهىكمما،أدليحيمالسرىلج!الىالىاصمرأهدالةكيت)1(

ئدزك(.لا)صا)المحة"تعىر"باطا!"شرححهاالتيالحريةالكلمةار)2(
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تجديد.تيغالتميىتختبقي!ن

جديد"هذا"أنطز،:فيهئقالأمرزصث.

قبقنا.كاتتالتيالذهويىليكانقدب!!

شتقيافيكرينلي!ن

تعذ.ينيأتونالذينجمنذستكونيافيكرينولا

الجكممنأولىسلسلةآ(

الحكمةبطلان

دالحياة.التصزهـالحمليعلمهاالحكمةئعذ

بأوزشليمإشرائيلعلىتتكطالجايغةصأناأ2

إضطلتقفبىفؤخهث

الئتماءتختضيغماكليالجكمةءعنوتبخت

يتعضلوه.التثتريتنياللةتجغتهءزيريغملهوفإذا

الثئضتختغمقتالتيالأغماليخميغازأيث

الزيح.ؤراغوضعيئبايئشيءكلفإذا

والحماقةالحونيوضعيرقةتعيرقة-الجكضةإلىقفبيأوؤخهث7

الزيح.ؤراغشغيأيضأهذاأنفغزفت

أتأ.آزداذفقدجمفمأآزداذوتنن،الغماكثزةصالجكضة-كثزة-فيلان

ابثريةالملذاتبطلآن

سليماديقصدالكاتص

السعادةفترىالقزحفأذيقك"قفئم:قائلأقئبيناخطئتم9
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.1(باطليضأأهذاوإذا

؟"تنقع"ماذا:القزحوفي،"ضخنون":قلتالضجلثفي

يلخمرتجشديأسيئألىقفبيفيغزمث

الجكضةإلىضنضيرفثوقئبي

الحماقةألزتموأن

التشريتنيتصفغماأرىحئى

خيايهم.أثايمطوالالثماءتختتصتعوهأن

كرومأليوغزصتطئيوتأليوتتيثغظيمةأعمالأفضضعط4

تقر.كلينأشجارأفيهاوغزستوقراديىتجئابليوأنشأت5

.الأثمجارالئاجمتةصالغرائ!نبهالأسميئماءبزذليوضتحط

يالتينعايرأتيتيفكان!إماغتجيدأوآقتتيث

والغت!التقرينكثيرةقوالتميئقطورفي

بأوزشليم.قئليكانواالذينتجميغفقثخثى

والأقاليمالمفوفيأئوالوذقبأيخضمةليوتجقعث

ويساء.وآمزأةالتشرتنيوضقذاتوئغتياتفغنينليواتخذث

يأوزشليمقئليكانواالذينتجميععلىوتقؤقثغطضةفزدث

لي.تقتتوالجكضة"أيضأ

ينهأخيرئهمالمغيناقيآبتغتهماوكل.

شيئأ.القزحينقئبيقتدثولا

كفه.غقليينتصيبيذلكوكانغفليكليرقفبيقبرخبل

تداقيغمتتهاالتيأغماليتجميعإلىآلتقثاثثم



739

غضيهافيالتغبينعا!طمالإإلى

الزيحؤراخوشعيباطلضي?كلفإذا

ال!ئمفس.تختشي?فيفائذةصولا

معةلجااييفر

العملبطلان3.

عصله.ثمرصيرثالديفيالاناديفكر

ال!ثممسيتختعاتيثماكلأوكيرهث8

تخففني:الذييلإئسالبسأتزكهالذيتغبيين

أحضق؟أوخكيمأتكرنهلتذريوتن1

غقليكلعلىسئتشفطأئهبع

الثثض:تختوجكضتيتغبيفيهأفز!أاتذي

باطل.أيضأهذا

السمض!تختعاتيئهالذيالتضبكلينيائسأقفبيعلىفآنثنيث02

وتجاحبجكقةءوجمليمتغئهكانإئسالبرثلأثه21

غظيم.وشزبايئأيضأهذا:فيهتتغثلملإئسالبتصيتهتزكثتم

تغيهكلينيلإئسالبتكونماذا22

المتمس؟تختعاناهالذيقلبهكذوبن

غتموأعماتهئؤيةكفهاأتاتهلان

قلئه:تستريغلاالقيلفيختى

باطل.أيضأهذا

اللة.منعطة،اليومه!كما،الجاةانمع4.

الله.بحكصةإيمانهعن،لاؤمهسلالرغم،الكاتبيمثر
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التماء-ؤفت.تختغزضيولكلأوانأمرلكل31

749

ؤفتالمغروسويقثعؤقتيلغزسي،ؤفتويلقوتيليرلاذة-ؤقت2

ؤفتويليناء-ؤقتيلقذيم،ؤفتويلفداواة-ؤفثللقتل3

ؤفتويلزقميىؤقثيلئحيب،ؤفتويلضجلثيلئكاء-ؤقت

ؤنتالججازةولحفعؤقثالججازةسيزئي5

ؤقتالمغاتقة-فيويلإثسافيؤقتيلالحاتقة-

ؤفتويلزئيؤقثيلجفظ،ؤفتويلإضاغةصؤقتيلتحط6

ؤفتوا!لتطتيؤقتيلفحضب،ؤفتويلجياطة-ؤقثيلئمزيهتي7

ؤقت.ويلضئحؤقتيلخزلب،ؤفتوللئغفيؤقتيلطب8

ئعانيه؟ئمافائذة*ايلعايليفأ-9

يتعضلوه:الضمريتنياللةتجغقهالذيالضكلزأيثإئي.ا

فلوبهمفيالأتذوتجغلؤقيهفيخشنأشيءكلضتغ

النهاية.إلىاليدايةصيرتاللهأغمالالإنسانئديىذأنغيرين

خياتهفيتفشهوتطيتتفزخأنشوىيلإثسانخيزلاأتهفغيمث12

تغبهكلقناغوتذوقةويثزبيأكلإنسالبكلاوأن3

الله.ينغدةذلكإتما

الجكممنثانيةسلسلةب(

ا!الاستعماالأحرىلادكم،للأموالالحقليالاستعمال!يالكاتصيمكر.لاا

لها.المسيحى

المضةينتثتغالمفحة!لائجثالذي9
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تمزها.تخنيلاالئرؤةصئجبوالذي

باطل.أيضأهذا

يأكلوتهاالذينزاذالحيراثزاذتإذا.

يغيتيه؟إتيهاتنطزأنإلأياييههاليثحفأئ

قليلأأمكثيرأأكلشواغغذلبالعاملأتوئما

ينامتذغهلاالغييوشتغ

الاتزانحسنات2.

عنونضلااشحدامهما.يحبالالساد،وصعمنجزءوالؤسالسحادة

ليوالالراطالحكمةفيالأفراطليرحكيماوصطموقفائخاذمندذ*،ذلك

الز.

توى؟قلىمائقؤتمأنتستطيعالذيضنن:اللهغتيإلىأنظز713

تأفل:الضزاءصتويموفيضئمرورآكنالئتزاءسيويمافي"

ويلكهذهضخغاللةإن

تعذ.فيماتكونلتي?تماعلىالإنسانتطيغيئلأ

أباطيلي:أتايمفيزأيئهكقهوهذا5

شزه.فيأئائهتطوذولتمزيزبزهفيتهيلثباز

تنتغى)3(ماقوقحكيمأتكنولايإفراطبازاتكنلا16

تفشك؟ئهيكفيماذا

ساغتك.قبلتموتيئلأ،جاهلأتكنولايإفراطشزيرآتكنلا17

الطر!.نكتةلاجظ)3(
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ذاكعنتذكتكفثأندونيهذاتميكأناتحضن

يهقيهما.تجداللةيخثىقنفإن

الموتأماموالبغفىالحببطلان2.

الصرير.ومصيرالبارمميرتاويعلىأحرىمرةاككافيشذد

كثه:وآختترئهإتيهقئبيؤخهثكئهاهذا9

اللهيدفيوأغماتهموالحكماغالأثرازأن

الئغض!)"(أليالحثتعيرفقلاالإثسانإزحئى

أماتهباطلفيهلافقا

يحوالض!ايلضايحوالشزير،يلباز:واجدمصيزيلخميع2

الذابح.ويغيريلذابح،اتجسوايلطاهر

الجئف.تئقيكالذيتحيف!والذيالحاطئيثلالفايح

واجدضصبزيلخميعيكونأنالئضيمتختتخريماوشز3

الحثثينالتثرتنيفلوفيفتمتلئئ

خياتهمفيالجنوقيمنوضدوهـهم

.الأئواتإلىتصيرونتعذوفيما

زجاءتهالأخيايمصتةدبخميعتهالذيأنمع

المئت.الأضدينخيزالحئيالكفتلأن

شيئأيعقمونفلاالأثواتأئا.ستموتونأثهمتعقمونوالأخياغ5

فيكزهم.ئييئقدإذ،تجزاغلهمتبقولم

اللعري.طالحهماالىالكاتلثر)4(
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الجاةتوقرهااييالممبهةالعادةمنالايعفادة:الحاتمة40

بالله.فرراترلطالمادةهدهاحش.ماحدإلىلالأبيقرريةالحاممةهذهتذكرلاقد

ضئروربقلبخمزكوآشزلثيقزحخبزكوكلفآذقبط

أغمايك.عنزصيئقداللةلأن

رأضك.عنالطمبتنعميولاحنكلفىبيضاءنيابكل!كن8

الباطقةخياتكأئايمتجميغأحتبتهاالتيصالمرأةمعيالغيثيى!تم!غ

الباطقةأئاجمكتجميغالمئ!ميرتخطأوتيتهاالتي

التض.تختئعانيهالذيالثضبوفيالحياةفيتصيئكذلكفإن

يفؤتكفآعقفهغتيينتذكإتيهتضلماكل01

جكقةولاجملتمولاخثبانولاغقللافإثه

إتيه.صائزأنتالذيالأفواتقتوىفي

ملحق

التا!ليرالقائمالتعارضللاحط.تجالهعلىيتأشصالديالحخرد

الدريحىوالحواسالقوىالحصاإطوصصليالكافلمننولعحب،واليخوخة

الثع.عد

11

12

شبايكأئايمفيقلبكوثئسيذكضباكفيالحئابأتها!فآفزخ

!نرؤتةصوبخشبقلبكطرقيفيوص

عتيها.يدان!مئحضزذكلهاهذهأجليناللةأنآعقغليهنن

تجشدكعنالشوغوأبجدقليكعنالغتمفأقميى

.باطلاناللمروزبيغالطبافإن

ضبايكأثايمفيخالقكوآذكره
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ال!وءأئائمتأتيئأنقبل

تذة"فيهالي"لين:تقولفيهاالتيالشونوتيرذ

والكوايهبوالققروالنورالتمنئظيتمأنقبل2

المطرتحذالغيوأوتعوذ

التأسليجاذوتنخنيالتيتخزاكثترتج!قتوتم

المطختة-لقئيهنعلىالفواتيوتكف

الثوايخذينالتاطراتعلىالطلامويخيهم

المطختةضوتوتنخعفىالثثاليععلىالبالبويغقق4

الأغانيتناتتجميغوتسكثالغضفورضوتجمنذالإنسانوتقوئم

الطريقفيوتتخؤفطالضعودينالإنسانوتفزغ5

الأضفوتتقةلئقلوالجرادمزهروالفوز

الايىعفيالئاببونوتدورأتدئيهدايىإلىتنطيقالإنسانلأن

الدقبكولثوتنكيمرصالمضةخبلتنقطغأنقبل6

اليئرعلىالتكزة"وتنقصفتالغ!نن"جمنذالجزةوتتخطغ

كانخيثالأرضيىإلىالتراصثفتعوذ

ؤقته.الذيالثيماإلىالنقىوتعوذ

باطل.شيءكل.الجاجمعةتقول،الأباطيلبايئ8

جينابنيقراء

عنتنئمالتيالأقوالهذهلحرفيةيتئكأديسعهلاالمجيانالواضحمى

هذانرعةديممذينوحقيناكثافعلىياعدهإيمالهلك!،الحذيتحاوزتشاؤم
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لها،ثباتلاالعملوحتيواللذةالغىوإذ،لاطلةالحياةان،أجل.المجئبالحمل

ومن.والمتاعصالألمإلايحلصلاالمفرطالتحققوإن،دلككلعنيفصلاالموتفإلى

.سمادةلحطاتبحص،يتأتمالدكبعدحتى،حياةكلفيعادةنرى،أخرىجهة

تق!لبللا،الفرحضرارةتقملفإلى،خمرلعلامة"البرحوازي"الحياةطابعكادوان

العاديالموقصهي،إ(ميأض!همالدينأكثر)ماجميللعرفانهاء،شوات

المؤمن.مرقصيكودألىيح!الدي



شف!عف!إخ!

باللعةسيراخبنيترعكته.م.ق091الةحوالىالىالسفرهذاوقى

الترحمةالبهيةوحفظت.ثثيهعلىغرأئاماوفي،دلكلعدفقدلكنه،اسريةا

يسة.صتيرنحولحدحفيدهبهاقامالتىاليرلالية

السلوقيرنالترعئمآ.الجاممةيمرتاثركما،رمالهبأوضاعسيراخابنيسفرتاثر

حديدمىيدالأداليهردصعر،2(00:بايود)معركةاللاخيرأيديمنلحلطين

انطوحسابيفايوسيشنأنقبلشةثلاثورتمضيول!،أكتالهمعلىشثقل

ليبحفهملوقع،الكثيريرتهويالهقشةالحضارةوأخدت.عليهمالاضطهاد

شحبحكمةمىصعادةأوفرالوناليرحكمةألشت:يتاءلرنوهمحالها

تئاردخوقبرفصهميتخلفوداليهودانحيرفي،الطيعةفيأولي!وا؟إسرائيل

التاريح؟

جملكالحكصةالىعلىالبرهالىوهوتعليميالأول:هدفاناليمفرهدالكاتبكاد

الحزلى،يرتدلاالاعلىاليهودمتالادعلىاررلاا،اوهرعمليوالثاني،وحدهمأجهودا

القردعرفهالدياليهرديالديندلكفيالمنقفالانانهرمالكاتب.المزحبل

الحميلة.الموسيقىالىوالاستماعالفاخرةالمآكلتناوليحبوهو،الئاني

إلىهاالكاتيتطرقلا،والحامحة()أيودىالسالقةاالأعمالديرأياهداخلافأ

اللهأي،مصدرهافىتارةإيهاينظروهو.مباترةالحكصةإلىبل،الجاةمعنىمعالحة

معارريرالواعلاقةمى،الويةالجاةتتهدفثوراتممظهرئطهرهاوتارة،نف!ه

اليالريعةوبيربيهايطالقوتارة،وألاصدقاءالأعياءوالالنساءوالملة،أولادهم

وئعحبالثريحةمحتميدعرةفيسيراحابنلمجرشعولذلك.لإسرائيلاللهأعطاها
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إسرائيل،لىاللهحكمةلصهوراحضا!اويتهي.نهمواحدأكادألهشكهـلا،لها

.لام!!بألاس،تاريحهطرال،إسرائي!ضمصعلىيخللماللهفإن

ليهاتطابقواقي،إصرائيافيإلأحكمةترىلاالتي،اللاهوتيةالنطرةهذهان

تمفداحصها،المدىقصيرةلظرةلاتدوقد،الريحةديتحقتكمااللهكلصةولير

الله.حكمة،الكلمةفياللاهرتيةيرحماالقدي!لمظرة

وردماأحس،والم!!الحأةالالادمصيرموصرعالىصاشرةسيراحاسثيتص!إلا

والحلاصر،المكا!أةانوهو،الموصوعهذامنمعئنأموقفأائحذأنهيمترصكتابهلي

لذلاوكاد.الدنياهذهفيالحياةيتجاوزانلا،الفردأمالهوديالشمبأتناولاسواء

هده:س.عميقوجهعلىالميهلةئثارلكيالمكابتيررسديالاضطهادشنص!

.الأمثالسفرمنبالأحرىويتقزبالوراءإلىسيراحأب!يرحع،الناحية

الضرص!وعرفيالفصولترتيىلاتباعفنكتفي.تصميمأفياليها!ديليى

حرهرية.أفكارساخضابليمائظهرالي

سيراخابنوترجمةايهوديالمقذسالكتاب10

الأمويىينكئيرأخققهم)1(وتنوالأئبياء-الثئريغة-ينتقفيناالقد

الواجبوين.وجكضتهبأذبهإشرائيلعلىلأجيهايئنىبأنالجقيقة-الحترثة-

تستطغأنبل5،المغيرقةآكتسالطعلىتقتضروالاأنالمطاتعة-أربالبعلى

ماذ!!.آوايالكلايمالخاليحفيالذينأيضأئفيدواأنالمغيرقةصأصدقاغ

والأئيياءال!ثمريعة-قراغة-إلىطويلأآنقطغأفيتعذ،يشوعتجذيخمل

أيضأهوئذؤنأنعلى،تثتغيكمامنها:تضثزآبائناأسفايىاوسائر.

التغفيمفيالزايخبونخضغماإذاحئى،والجكقةيالأذب!تختمقثماشيئأ

الثتريعة.بخشبالتيرفيتقذمأآزدادوا،الغلويميهذهأيضأ

تتساتحواوأنوآنتباهيزغتةتطايعوهاأنإلىتدغؤونفآنتم!ويذلك5

كاداطقذساليها!ادعلىيدلماوهدا.اللانةاسرياالحقذسالكتا!أقامهي)1(

.م:الالثالمردمدمحملهليلائ!ةوحده
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عنالتغبيرعلىالجفد،ينتذئنامامعصتقدز،لمأتنا02يئدوقدفيما

ئقلإذالهيعابمالهلينالجبيرئة-بالأثفافيعنهيغترمالأن،أثماظهتعفيى

قليلغيزقرقفناكبل،تقفناهماعلىالأمزيقتضزولا،ئغة.أخرىإلى

الأضليئ.تضهاوتينالأشفايىوسائر25والئبهؤاتالمئمريغةصت!ن

غفدفيوالثلا-نينالتة-التايتة-فييصزقدتحين،وكنت

الئقافة،ينزفيعأئستؤىفيهاؤتجدثبها،وأقمثأؤرتجتيس)2(

إلىوالجداليناتةءجمنشيئأأيضأأناأصيرتأنتفسيعلىفأوتجبث03

يلذفي32والجليمالشقرمنكثيرأتهاوؤقفط031اليهتابهذاترتجضة-

لأجل34اليهتاقيوأنشزيتمايهالغتيهذاعلىآييئخثى33،المذة

فمصيحوا35المغيرقةأصدقاغيكونواأنأيضأهميريدونالذينالمغتيربين

الشريعة.يخشبوتعيشواأخلاقهم

الحكمةأكل2.

يلأبد.مغهتزالولاالزث)3(جمنفهيئجكضةاكل

الأتد؟وأئاتمالمطروقطراتالتحرزملئخصيالذيتنن2

الغمر؟وغمقالأرضيوآلساغالئماء-غئؤيسبزالذيتني3

القطين.الغقلالأتدوئنذالجكمةشي?خيقطكلقبل

جتقها؟تعيرفثالذيوتننالجكقةأصلك!يمفتلجن

غرشطعلىالجالسنوهوجذازهيبخكيمهوواجذ8

.132الةحوالىديأي،أؤرختب!الالعدطيسر)2(

."يهزه!كلمةترجمة)3(
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أغمايهتجميععلىوأفاضهاوأخصاهاورآهاخققهاالذيهو!الزب

لمحييه.وقتحهاغطئتهخشبعلىتثتركل.افي

المجةمنبالرغمبالربالثقة

يلمحتة.تفشذفأغدذالزبيخدتةأقتلتإن،بتيئايا

الئذة.ؤقتفيقيقأتكنولاوآصبزقلتكأرثذ2

أوايخيرك.فيشالكيرتمغيكي!ذولا!34!يث

الؤضجعحالكتقلباتعلىصابرأوكنفآتتفهناتكتفما4

.الذذآدولبفيالتاكبينوالمرصيينالتارفيئمتخنالذقتفإن

زجاغك.فيهوآجغلشئكوقوئمتنضزكعقيهتؤكل

تسفطوايئلأتخيدواولازحقتهآنتطروايلزبالمتقونأدتها7

أجزكم.تضيغفلايهآجمنواللزبالمئقونأ!لها8

والزحضة.الأتدفيوالقزخالخيراتآزجوايلزبالمثقون!اقيبها

:!وآنظرواالقديمةالأخيالإعتبروا.

فخنرقي؟الزبعلىأخذتؤكلهل

فآزذراه؟ذعاهقلأو؟فخدلضخاقتهعلىثتتهلأو

الضيق.تويمفيوئخلمنالخطاياتغمززحيئمزؤودتالزلت!افإن

ألهنحوالولدواجب

تخئصوايكيهكذاوآعقلواأبوكمأناليآسقعواتييئأيا3

تنيها.علىالألمخقوأتتتأولابهفيالألتأكزتمالزتفإن
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.خطاياهيكفررفإتهأباهأكزتمتن

الكنرز.كمذيخرفهوأئهغطغوقن

ته.يبيتجابثضلايهتويموفييآولإبهشزأباهأيهزتمتن5

اته.اراخالزثاطاغوقناثافهطالتاباهص.عط!ا.6

خياته.فيتحزئهولاضيخوختهفيأباكأجمن،ئتيئايا2

فؤتذ.كلفيوأنتئهئهولازشذهقغذ5إنضسايحأاكن3

خطاياذ.عنبهوئغؤضقيثسىلاالأصبإلىالإخسانفإن14

عه.المرضيالإئسانفئجتذيالؤداعةأغمالكآقضيىئتيئيا79

.الزثتدىحظؤةفتناذغطضةآزذدتماتواضمأإفيذدا8

-!خدوته.والمئواضعونغظيمةالزثفدزةصلان.

فدزتك.تتجاؤزمافيتنطزولاغليلثتتغذزماتطلثلا!2

الفقراءنحوواجب

الحطايا.تكفزوالفحذقةلمالملتهتةالئازيطعئالماغ03

ذلكتعذهومافيئقكزيالإخساناتئقابلتنا

شتدأ.تجذشقرطهتويموفي

المغيرز.كيتيئمايئولابهتعيثقماالققيزتخيريملائتيئيا4

فاقته.فيالزخلئج!:لاالجاجمغةالتفسنتخنرلتلا

الحكمةلهالذيفرخ.ه

تطئبوتها.بالذينوتعتنيأبناغها)"(ئزثيالجكضة!11

ها.محدةالحكمة)4(
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شرورأ.يمتيئونإتيهاتبتيهرونوالذينالحياةأختأخثهاقن1

الزتبازكهذخلوخيئماأتجدؤيىتشقكهاقن13

.الزتيجتهميجئؤتهاواتذينالقذوستخدموذتعئدوتها!الذينث

آينأ.تسكنإتيهاآنضزفتوقيىالأتميدينتهاشيئاقن5

آمتلايهها.علىتئقىوذزيرلتهييرئهاعقيهاآلكلإنيا6

شعؤخاشيرأضعهتسيزالأمرأؤليفيافإئها7

بتأدييهاوئغدئهوالزعتالحوفتعقيهفتجلث

بأخكايها.وتمتجتهيهتتقأنإلى

أئرازها.تهوتكضفثوتئزهرأسأإتيهتعوذئتم

زلته.تذيإلىوئسيفتخذئهفهيضللىإن

التوبةضرورة

تكفيي"."إتها:تفلولاأئوايكعلىتعتيئلا

قلبك.شقواتفييتسيزوفؤتكقواكتتيغ

جمقابأ.ئعاقئكالزلثفإن؟"عقيئتتشئع!الذي"تن:تفلولا

.الأناةطويلالزلتفإن؟"ليتجرىفماذاخد،،"قد:تفللا

خطيئة.علىخطيئةتزيذختىالغفرالىتي!ينوايقأتكنلا

خطاياقي"كتزةصفيغمزغظيمة"زحضئه:تقلولا

الحاطئ!ت.علىتجلوشخطهوالغضباصثققةصاجمنذهفإن

.تومإلىتوبمينئؤمجلولاالزثإلىالثوتةصئؤخرلا

اليقاب.تويمفيفئستأضلتغتةينقجزالزبغقستفإن
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الثمذة.تويمفىشيئأتنقغذلافإتهاالفمأثواليعلىتعتمذلا

قؤعةجكمب(

اقةلمدا

.المؤاتساتيكثرالفطيف!واللسانالأصدقاءئكثررالغذلبالقم5

واجدأ.الأثفبينلكوالثاجمحونكثيرينلكالمئمايونلتكنن6

-5?ص.ءص17
شريعابهتتقولاالإميحانتعذفاتجدهضديقااتخدتءذا

ضيقذتويمفىتثئثلاوائذيتويهفيالضديقففناذ8

يمايىكئخاضقتنفتكيمفثغذوإلىتنقيحثاتذيالضديقوفناذ

المائذةإلىيجالشكالذيالضديقوهناذ.

ضيمذ.يومفيتثئثلاوالذي

يطرتةخذاقذويخاطبيتفيذأنتكا"شنهتكونئسيرك1!في

ؤجهك.عنوتتوازىعتيكتنقيثآنخطططإذاليهئه12

أصدقائك.جمنوإحذزأغدائكعنتباغذ

كثزأ.ؤتجذؤتجذهوقنخصينتلخأالأمينالقمديق"1

ثضن.تهائقذزلاوقيضئهشيءئعابئهلاالأمينالضديق15

تجدوته.الزثتئقونوالذينالحياة4ذواالأمينالضديق16

ضداقتهتوجيةئحمينالزثتثتيقن

صاجبه.تكونهوتكونفكما

لأولادا20

ليقاتهمأخضغخا-اتتهموينفأ؟ثهم،أولاد؟لكهل723
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ا،جسابهنفآعتنتنات؟تلثهل24

تشوئناؤجفالهنائضهزولا

بأمبرغظييمقمتقدتكنينتكزو"بخ5

عاتل.يزلمجلوآعطها

اباء

إليك.ئسيغتغليمأئغفضهاولاجضيكفيالتي-المرأةعلىتغزالا

فؤتك.علىفئشلطهاآمزأةإلىتفشكئشثئملا2

أشرايهها.فيتقغيئلأالتييئصالمرأةتفقلا3

يجتيها.ئضطاذيئلأالمغنتةمعالمفاتمئطل!لا4

تغها.ئحاقتيئلأالقتاةفيتتقزعنلا5

الغريبة.الحشناء-فيتتقزسولا-اتجميلةالمرأةعننتطزكإصيرفث8

كالتار.الحثتثمتيلويهالئاسينكثيرأأغوىصالمرأةخصنفإن

الحضرعلىئنايرمأتهاتكنولاأتدأالمرؤجةصصالمرأةتخايىب!لا

القلاك.إلىيقواكوتنرذإتيهاتفشكتميليئلأ

والانانلتة

تفشه)!(.تستشيزوتزكهاتجذءافيالإئسا!ضتغاهو

بةمانة.يزضيهماوأتممتالؤصاياخمظتششتفإن

ضئتماإلىتذكفتمذوالماءالازأماتذؤضغ

.الإلاراحريةفىممدةفضة
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تهه.يغطىأعختهمفماالاسأماتموالموثلمالحياةا7

شيء.كلترىقديزقيرىوهوغظيمةجكضة-الزثإن18

.الإئانأغماليكلتعقغوهوتثقوتهالذينإلىوغيناه!

تخطأ.أنلأخدأفي!ولاكا!رأتكونأنأخدأيرصيىلم.

.أعاذه!إتيهاالأرضينالإنسانالزثختق711

ضغتنأوؤقتأتغدودةأئامأيلئايخغل2

فيها.ماكلعلىشفطانأوأولاهم

صوزته.علىوضتغهمتهكالتيفؤةوألتتهم3

تجتمدذيكلعلىالإئسالبزعتوأثقى4

والطيور)6(.الؤحوشيىعلىتتتقطيكي

يلئفكير.وقئبأوأذت!ننوغت!تويسانأغقلأوأعطاهم6

والثتز.الخيرعلىوأطقغهموالمطةاليليميرتوتلأهم7
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.الحياةصشريعةوأوزتهماليلتماوزاذفخا

.أخكانه)7(وأراهمأتلإتاغهدأاوعاقذهم2

ضويه.ضخذآذانهموشمغتضجدهغطقةصغيونهم!فزأت

ظفم"كلين"إحتيرسوا:لهم"اوقال

08مرلللاا،تكلطرةهامحد)6(

جاء.شريحة)7(
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)!(الغمامغموبفيغزشيوكانالغلىفيخيقتيوتضبث4

ايخماراغفتيفيهـتمسميثدائزة-الشماءفيلخطؤخديأنا
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ضعه:سطلىاللهحصورالىلرمزالصامكار،!رسالحروحأثاءمى)9(
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شبايه.فيخزئةآءتتزذولا
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ئقتلقزضاتهيخضبيجدتة-الزبقاتمتن

.الغيرمإلىتبفغوذعا:ه

خئىتتغزىولاالغيومتنفذأضلاة"المئواضع

الأئراوئنضفتالغييئيفتقذهخثىتكف!ولا

عقيهم.أناتهئطيلولايبطئئلاأفالزت9

لإسرائيلذعاء9

الجم!عإلهالزبأ!دها،إرحمناا36

تكفير.ذبيحةالإتيم

شكواها.ضكتت

تص!.

القضاء.وئجيرقيز
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شعبك.علىهارونتزكة-يخشب

الدهور.إلهالر!أنتأتك.الأهشكانلمصل!حلهها
رصيى-جميعآو-

الماديةالطبيعةفيالهمجد5.9

زأيثيماوأخبزالزثيأغماليالآنسأذكز2415

ضشيئته.ئطيع"والحقيقةأغمائهكاتتالزببأقوالي

الهودية.رحاءئميرواحدةح!اعةالىاثمةالأساطحب!شثللنم)12(
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عجائبهيخميعئخبرواأنالزب)13(مديسوئؤتالم

.تجدهفيشيءكلتثئحتيكيالقديرالزتأثتتهاأتخي
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الأزيتة)14(.غلاماتعلىوتطزهيمفمكلتعقئمالغيئلأن

الخفايا.آثايىعنوتك!يفثوالم!تقتليالماضيائخبز9

.كلامعتيهتخفىولايخكزيفوئهلا02

الأتدوإلىالأزليمنذالكائنوهوجكمتهغظائتمزثت21

شيءمنهئحذفثولم2شيإتييمائضفثولم

أخد.تضوزة-إلىتحتافيولا

.الإئسانيئاهذهاضرارةيثلوهيأغمايهتجميغأشهىما2

تجميحأ.وئطغحاتجةلكليلأتل!وتثقىتخياهذهكل2

الآخريإزاء-واجل!كلآثتيرآثتيرخيتبالأشياءكل،

ناقصأ.تتيئأتصتغولم

الآخرتزايائبيرزالواجدبل25

؟تجدهزؤية-ينتشتغالذيفمنن

الملانكه.(31)

الكواكب.(41)
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أخيايهم.بختبوآباخناالمشمهورينالرجاليتمذح441

قطتكونوالمكاتهمهقكواوقدفيكزتهمتبقلمقنوجمنهم9

تعذهم.وتنوهمالمتكونوألمكاتهموصاروا

ئئن.لميرهموأعماذزحقةيىجاذاوفناذ.

أولاذهم.وهرذزئيهممعتدوئمالضاييئالميراثا!

يقضيهم.كذلكوأولاذهميلغهودأمينةتئقىاذرثتهم2

ضجذهم.ئمحىولاذزئتهمتدوئميلأتل!13

الذبيخة-الشلاجمثةينالشحئمئفضلكما472

إشرائيل.تنيتيرينداردأنرذهكذا

.الضأنلمحضلانكاتهاوالأذبالتالجداءملاغتتهالأسوذلاغت

شعبهعنالعازيرقعولمشاثوهوالجثازتقئلألم4

لمجفيات؟ضقفتوخقفنالمفلاعيخخرتذهزقغحين

فؤةتميتهفأغطىالغييئالزدثذعالأئه5

ضعبه.شأنويعييئالقتالشديذزلمجلألتقتل

يىثواتقاتلتجذفأعطوه6

المجد.تاقيتهضقدمينالز!يتزكاتوقذحوه

جقةكلينالأغداغخطتمفإثه

.هذاتويناإلىفؤتهموخطتمتهالمفاليمينالقيسطيييينوأفنى
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شخد)15(.بكلايمالغييئالفذوسنخضذأغمايهتجميعفي

ضتغه.الذيوأخسثأنتذقلبهوبكل

الغذبة.ألحاتهئميئريملواالمذتحأماتمالمرتلينأقاتم9

الفذوسالزتآسئميئشتغتاتاتهاغويلخقلابزؤتقآيلأغياباتجغل.

الضباح.ئنذالمقدكأوئذوقي

للأبدشأنهوأعلىخطالاهغفرالرب!ا

إشرائل.فيتجدوغركتتقيهئاغهدأوأغطاه

كالمشغل.كلائهوتؤقذكالتارالثيىإييئااوقاتم48
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قزاتثلاتنارأوأنزذالشماءأغققالزببكلايم3

كقخيرك؟قخرتهوضن!بغجائبكإييتاياتجذكأعطتمما4

الغييئيكلايمالأفوابضثوىوينالموتينتيتأأقمتالذيأنت5
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نايىئةخيلتركتةءفينارعاجمقةءينفيوخطفت

آنمجاليهقبلالغضتل!ه!تكنالآتتةيلأتايمإثذارابفياوآكئتت.

المزاير،(1)5

1)حودهعلىيوتحهاللهوسمع،17117(صلى)1ضرقتأرملةالرالىالجاةايتار؟)16(

/91ما)1اءحبفةافي:ع!-،وياهرحرانيلالحلكيىلاضيتوده!،91/9(ما
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خطاياه!اعننئقيعواول!االئحضبتئب!لمكفهاهذهومع!1

كقها.الأرنحبىافيوتضتتواأرصهمبنطبردواأنإلى

شكرعلاة12.

المتكالزتأ!دهاسةحقذذ151

آسضكوأحضذ،لخمياللةأن!ليأصخك

ضلاتي.فيغلايختةالجكضةصالتضسثتخوافيوقثلضباليفي

ؤراغها.أشعىخياتيآيخروإلىطقبئهاالقيكلأماتم14

قئيآبتقجغتصضبئكبيتبايزهيرها5

المئتقيمالطريتيفيقذميوذزتجت

إثيرها.فيتجذدثجمبابيوئنذ

كثيرأ.تأديبأيتفبيوؤخدثفتتقيهاقليلأأذنيألخثا6
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بايغة.يدفةالئتريعة!ومازسثفيجيهاتفسياجاقذت9

تجهالاتي.علىوتكيثالغلاءإلىتذفيوقذدث

ؤتجدئها.ويالطهازة-إتيهاتفسيؤخهث.
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شولم!ايهتما

حيثمنالقديمالمهدأسفارآخروهو،الحكمةأسفارآيخرهواليفرهذا

فكان،صقيخماأفا.الاصمهداعليهأطلقالديهوهيرولي!اغديىا.التاريخ

الىاحةاهدهلكنسيصاد"،"حكمة،السبعييةاليونانيةالترجمةفي،يسضى

.الحيالبا!منكانتسليمان

الجديد.الحهدص،نواحيعدةمن،ويعلن،انفصالعلىالسفرهذايدل

أواسطفينحن.الهقسستيةالثقافةمنلقزبالخالصةالبريةالثقافةعننتحدفنحن

الأمروهدا،باليونالبةالميفرمؤلفيكتب.الاسكندريةمديةفي.م.قالأولالقرد

الاقاصاتسستخلولاالفلميماالمفرداتوخىالأفكارلك!.الأزمنةعلامةهو

الي"نف!احد"الأفلاطوليةالثائيةوجودللاحظ.الرواقيةسيماولا،الهفنستية

العيرصعلىستساعدوالتي"ج!د/نفس/روح"،السامثةالثلاثيةمحلحلت

عهيكصالتيالديويةالمعارفليالاسكندريةاثقافةتأثيرأيضأوهناك.الحلود

الونانيةهيلعقهافإن،اليهابيةالاصتهاداتدينجدهدلكعلىدليلوأكبر.كاتا

فيالمكريةلالحياةعلموعلىاليونالةتتكقمبئةإلىيهابهيوخهفهو.)السحية(

البهرى.المصريةالمدية

بالايمارمتحئكأيزاللام!نهألدأ،لايهوديأ؟يحدلمالهذلكيحنيهل

أطرحلالممن.اليولالىوالقكراليهوديالفكربينالحمعإلىتوضللكنه.التقليدي

الرحى.شحبرحديدة

وسنحد.اصيرلالةباصيحزرالجديددالحهد.المستقبلعنئحل!الجديدالروحوهذا

أجونالي.اوالف!صالهوديالفكربيرالجمعدلكمحاولةبول!القدي!رسائللي
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اسقالةاعلىمنئيصيحىيهوديدي!القديمةاحصنيةافياسمناصتردهأ:سيعتى

.الحديدةالأرمةعريعلن،اتثكلالنقطةالحقيقةفيهوالح!مةففر.اسيولاليةا

حم!صةاسثيةاالح!صةهل:هوهواصؤالفا.نقراءمايوالىتيقلهارريااضمباوا

دياطمحرمدعاةكاتالي،والتحيمالأسراريةاالأدياناإمكاندىوهل؟جرهرية

تطر:التيأسةاطسأهيهذهالالساد؟فاكا!علىتجي!أد.،م.قالأولااغردا

يأئعطلمواممن.الابقهيئالقرنينفي،حديدةلانحارات،سيراحوالرالحامعةإليها

تين.لرهالىأيعلى!تكزلىبالاحرىأو،حاسمحوا!

الحكمةيفركاتبيصز،أحل.عل!كاتكماالأمورتق!لم،اكيوملمدأما

اللهسعطيةوألها،اسرائيلماضيوديأ3العاخلقديتتحفىوانها،اللهسألها

اللهليا!اركةيقثلهاالديالالادتعطيوالها،ا!لاةبائالوانها،ألالان

وغنىوكماءة!ضييةمن،المرعربةالجراتجمغللاسادترفرأخيرأوأنها،لفه

علىثذدانهإلآ،إلهيأأقنرمأالحكمةيعذالكافلألىالقوليجوزلا.ومعردة

الكلمة.عناللاهرتيللتصيرتمفدانهاحتى،تجيدها

الألرارييض...اطحلودالاناناللهإحلق:هدافهواليمرهدافيالجديدأفا

عر،سةمئةقبلتحذثا،ادالمكالي!صمنألاليوأطفردانيالاجفر-ت.الملألد"

وهذه.اسكدريإسالى"مقرلات"لياغكرةاهدهإدخاليمكرالا.الحد""قيامة

الفسبأدعلمأ،النفسحلردعنالكلامعلىالكاتبحملصاصهيالاستحالة

بصقهاوهيعصربل،الجسدفسادصيحتلفمحصافلسعيأمفهوماهاليست

الحيده.اللهألديةلىماركة

ا3الم!طلأةهدهبأددلك،النهائيحتهاالمكالأةمكلةتجد،لصاعدأاليومس

الراقصتراردصيكون.تمالتاروراءوماضحصةأصبحتلل،وأرضةحماعةتعد

المراير،أصحاباصمصاصيمليكارماوسيتغ،تعريفألمسهالأكماوصيجدممكمأ

لإئهه.المزمىمحبةيحصمألىيستطعلالمسهامرتأروهو

،مترذدسيراله.الأماماإلىيسيرأسحيالرى-المكالأةميهلةحاصرأمرلي

أوصاعانعطالاتمعالله!يهيتكثفبا!،دائهتصاعديخط!يالتقذمفيهيستملا

كفكرةإضا،الحلوداجرنافينواعرهـالمصريون،قرونلضعةند.متقتةلرية

نالذلاكان.تأتا-الاعةلكل.أوريريرممل!4فيسعيدةكجاة!أئا،فلسمية

الأرص!اهدهلييحدهااليالادرةالعادةوار،والرتالأا-السزالالساريصصدم

اجومايأتيدلكلعد.ياءمتىالح!اللهيحطيبأررضىواد،لاكررةإلأتك!أ-
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حداإلىاللهكلمةمحيءعدئديخكود.اترم!حالأاللهحكصةلحيهئريحبالدي

حدأ.قريباالحاكم

والأشرارالأبرارازاءالحكمةآ(

الح!صةيتقتلأتيا،أساراأثا.المرتلحويتحه،الح!سمةيردفرالذي،أحطدراان

السعدة.ألديةدى:يتاركلالتهيخدفإله،قلهلي

جاةعانعةالحكمة10

3.للحاشيءكلحلهتدللموهـ،للهيصنع3 -اا-

ا!رصاتحكمو!الذينأ+تهاياالبز)1(أجتوأاأ

يضفاء-فلوبكموآلتمسوه)2(صالجأتفكيرأالزبفيوقكروا

به.تكفرودلايقذينوتتخفىئخزبوتهلايفذينتفشهيكتيعثلأئه2

اللهعيىئبيذالمغؤخةصالأفكازفإن

.الأغبياءئخزي،امئجتتإذاوالفدزة!،

الئمزإلىالشاجمتة-الئف!نتدخللاالجكضةصإن2

يلخطيئةالمذينالجشذتسكنولا

ايخداعينتضصثالمؤذلتاغذشاالزوخفإن

الإثم.خضزإذاويمقنرئمالغيئةالأف!صايىعنويبتجذ

الإثسانئجتروخصالجكمةإن

قمهأفواليعلىألمحذفيئعاقتةصئهيئفلا

الله.نمسنةالعط!=الز)1(

5/4.عاراحرء)2(
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ييساني.وسايع)3(يقلبهصايرقوزقيبيكلئتيهضاهداللةلأن

المشكوتةتملأالزثروخإن7

كيقة)4(.بكلجملمتهشيءكلتتماشذيهوالذي

المئهم.الغذليجمنتثجوولابسوءناطقعقيهتخفىلافيذيك8

الان!انوخلوداللهحكمة2.

ألمحة،بعد.الحلرديغمرهالانانرحاء:الكتابهذاديالعظيمالوحيهوهذا

.اللامديالأبرارلموستستريح

خاطئأتفكيرأقكرواأفإئهم2

خيائناخزيتة"قصيزةى:لتغضتعضهمفقال

ئضايفنافإئهيلتازالتكفن2

يلثئريغةمخاتفاتناعلىوتلوئناأغماتنايقاليم

تأديبنا.إلىئسيءبآتناوتثهضنا

الزت.آبنتفشهوئشاليالقيملتمجمنذهأناتزغئم

عقيناثفلضنطزهوحثىأفكايىناعلىتومأصاز14

.ئختيقة)5(وشئقهسيزة!الآخرينئثبةلاسيزتهالأن5

المحاسات.تخنتطزقناوتتختبئزثفأشيئأغيتيهفيأمتناا6

.أبوهاللةبأنوتتباهىالأثرارآيخزةصئغمط

عاقتئه.تكونكيفتوثتختبزصايرقةأقوائههلفثتنطز17

الفكر.مركروالقلص،اهاعرمركرالكليتنيمذودكالرا،اسمارادلكلي)3(

2/،.رصلراحع)4(

.الهوديموتفيمهملاالرثيكاد،الرماددلكلي)5(
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ئقاليميه.أيديينوئنقذهينضزهفهوالثيماآبنالباركانفإن18

ضبزه.وتختيزجلقهتعيرفتيكيوالثغذيببالشئيمففتمتجئه!1

أثوايه"بخشبسئفتقذفإئهعاريميتةصعقيهوئتحكئمص02

أغماهمشزهملأنضحفواويمئهم،قكرواهكذا!2

للثفوىتجزاغتزجواولىاللهأشراز!يرفوافلم22

.الطاهزةالنفو!يىتكريتمئقدرواولم

الإلهئة)6(ذايهصصورةوتجغقهالقساديغذيمالإئسانخققاللةفإن2

.غذابأممبتمشهافلااللهيتدفهيالأئراليئفوكثأئاا

ئصيتةذهائهموخضتماتواأئهمتثدوالأغبياءصأعينفي2

شلامفيليهئهمتمةكاليعئاوزحيئهم3

عوقبواقدالثاصيلمجردبفيكانواوإذا

.خلودأ)7(تملوغاكانفزجاؤهم

غظيمةإخساناثتهمستكونتسيرتأديبوتعذ5

ته.أفلأفؤتجذهمآمتتختهماللةلأن

قيقهم.ئحزقةفزتتوكذبيحة-تخضهمالبوتقةفيكالذقب6

تركضونالق!ث!تينوكالمئزيىيتلألأونآفيقايرهمؤق!في7

إسلأتد.عقيهمالزبوتميلثالئعوبعلىوتتشثطونالأتمتدينون8

)6(

لأشررلولوحبةصلةعلىوهر،القدبمالعهدمىالاولىللمرةهااللمطمدائنمل)7(

اليرلالبة.ألأطود



لحكمةاييفر

سئلافيموتهالمحئةصفيوالأتتاخالحقسئديىكونعتيهالمتؤكلون9

لمحتاريه.والزحضةصالئعمةصلأق

4001

توابهماقئبوجمنذيلأتدفستحتونالأئرارأثا!51

الغييئ.تذلطينجمنايةوتهم

الزتتديناتجماليوتاخالتهاءإكليلستنالوذافيذلك6

تسئزهم.لصبلإراجمهيخميهميتمييهلأئه

الحكمةهيماب(

بالتهمثحدةا!طيةاوهذه.الانسانمنقىيةكاتوأن،اللهمنعطيةالحكمة

يدالالثالأقوما،الأواناقبل،فيهايرىالمسيحيالىحتى،روحهفىهـثارك

لسة.مئةلحولعداطيحعهسيكتصاسديا،الآقدساضالرثا

الانسانأجلمنالحكمةفنت\.

بالحلرد.ووعدكمالحيرةوهىيطبها،الديلابعلىتجلسالحكمة

!الأرضأقاصيفضاةصياوتغفموا!وآفقمواالمفوذأتهاافآسقعوا6

أتمكم!يحموعوالمفتجروناتجماهيرعلىالمئشفطونأئهاأضغوا2

الغييئينوندزتكمالزتينشفطاتكملأن3

يثاتكم.وتشتفصيأغمالكمستفخم!الذيوهو

الثتريعةتخقظواولميالضوالبخكموالميفيههالحابمينأنئئم"فإئكم

ششيئةءالله.يختبتسيرواولم

وشريعأضخيفأتطقعأعقيكمفشتطقغ5

الؤتجهاء.علىئخرىئشمقلاخكمألأن
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.ئفخصونالفؤة-فبفؤةأزبالثأثايلزحقة،أفلالضغيزفإن6

الغطضةتهالثولاأخدأماتمتتراتجعلاالجميعوضتذ

الشواء.علىياتجميعتعتنيوهوضتغهماهووالكبير!الضغيزلأن

شديد.تخقيقتنتطزهمالمفتدرينليهن8

تنرلواولاالجكضةصتتغفموايكيكلاميأؤلمجهالمفوكأ!لهافإتيكم9

يالقداسةلهمئشقذضقذشهومابقداضةتحقظو!الذينفإن01

بفاعأ.فيهتجدونتتغفموتهوالذين

.تتأذبواإتيهوآضبواكلاميفيافآرغبوا1

الحكمةطية

وبالروحلالكلمةالوحىإلىيؤذيالحكمةوجوهلمحتلفالكبيرالتعدادهذااد

الجكضة.روحفأتانيوذغوتالمطتةفأوتيطصتيطيذيك

والغروشالقحوالحةعلىفقضلئها8

إتيهايالقيايشيءكلاالينىوغذدت

ئقذرلاالذيالحخزيهاأعا؟لولم9

الزثلينقليليإزائهاالذقبكللأن

طينأ.تحشسبجمنذهاوالمضةص

الئورقبلأتجذهاأنوآترثواتجمالالحايخية-فوقوأحتبئها01

قرار.تهتقزلازوتقهالأن

ئخصى.لايخئىتذيهاوعنالحيراتخميغمغها!افأتتني

تطفأئتثتغأؤحيدأفذوصأقطنأروحأفيهافإن22
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8

حاذايلخيرمجثاشليمأواصحأطاهرأثاقبأضتخركأ

لهطقئتاآينأثايتأيلتشرمجئامحيشأحزا23

شيءكلوفىاقطشيءكلعلىتقدز

تطاقةوالأشدوالطاهزة-جمنهاالقهقةالأزواح،تجميعإلىتنفذ

ءرءصلأقي24
خزكةكلينخزكةأكترالجكقةصن

يثيء.كلوتنفذتختيرنيطهازتهافهي

القد-س.قجدجمنخالمنوآنيعاثالتيمافدزة-تفخة!جمنفإئها25

تحسضيءإتيهاتتشزلثلافينلك

الأزيئيلئويىآنجكاسلانها26

يضلاجه.وصوزةاللهلغتيصايختةدوجمرآة

ؤحذهاشي?وهيكلعلىتقلإز

ذاتهاثابتة،فيوهيضيءكلوتخذذ

وأنيياءدثيماأصدقاغفسشحىقذيسةئفومبىإلىتختازالأخياليضزوعلى

الجكضة)8(ئسايهنتنإلأئجبلااللةن

نخومضخموعةصكلينوأضمىالئممسينأئهىفإتها!2

تقوفهاطقزيالنويىقيشتوإذا

الثتز.تغيئهاالجكضة"فلاأئا.التيلتحفئهالنوزلأن.

.شي?يلفائذةكلوئذبزأفصاهإلىالحاليمأفصىينيفؤة.تمتا!إثها

ليفكيريمقد،أدلبةجلةمحزدكادوارالتحيد،ان.الحكصةفيالنمليمدروة

الفدس.الروحعلىذطبققدصماتهلمصادمع،الكلةمياللاهوتي
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الحكمةللعلاة3.

جهودنتيحةمجردتكرنانيمكنفلا،اللهسعطيماهيالحكمةانمما

القهيألالملكهدافتصؤر،سليصاناسمتحتمؤتفهالكاتبوضع.الاسان

الحكحة.

يكيضيتكضيءكلصايغيا،الزحضةزتوياالآباء)9(إلة1"يا

ضتعتهاالتيالحلائقتسوذيكيبجكقتكالإثحمالبوئكؤن

الثفسيآستقامةالحك!وئجيرقيواليزيالقداضةصالعاتتموتسوش

غرشكإلىضغكالجايشة!الجكمةصيئقط

أثنائكتيرينتن!ذنيولا

الزث؟ئريذماتتضؤزالذيتننأواللهقضاغتعتئمإئسالبافأممب3

رايمخةغيزوخواطزنائتزددةالتشرأفكازلأن14

الئف!ئثقلالفايذالجتذفإن15

.(01الفموم)الكثيرللغقلءجمبالترايتةصوالخيقة!

الأرضعلىتماتتكقنيالجفدوتحن

أيديناتينماإلىتهتديوبالكذ

آكتشقه؟الذيتننالشمواتفيفما

الجكمةئؤتلملوتممث!يئيكغيتمالذيوتنن

الفذوس؟روخكالللىينوتريئ

اسرائل.حدادأ(9)

تحولعقةوالحد،المحار!عاصرهفيالريالمركىالىئطر؟يولاليهاالصؤر1(0)

المى.ثطودد
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الأرضعلىالذينشئلفوتتهكذا18

."الخلاصنالواوبالجكقة-ئرضيكماالتاعنوتغقتم

8001

اسرائيلفيتعملالحكمةج(

اللهتدخلاتفيبالحثصؤ!هالحكمةكاتبيختم،سيراخبنيثوععرارعلى

.الاحداثفييبحث،بالأشحاصيهتتمالىبدل،لكنه،اسرائيلشعبفي

ئدكر.اضاريحاالكاتصيمالجكيص،الثلاتايخارةالوقائعفى،للاحط

تأتيرلهالضرةالمجالفييفسحايوسيعوهذا،أدبيلترسعسبيلايفتحلكنه،الحادث

."شمدرا"نهيحيوماهوهدا.حسن

قاعملفيعاقةاعتبارات10

الميزانيهفة"يهترتجحمايثلأماتككقهالعاتتمإن1122

.الأرضعلىتسفطالتيالقخروكئقطة-تدى

شي?قديركلعلىلأتكالتاستجميغترخئمليهتك

تتوبوا.يكيالتاسخطاياعنوتتغاضمى

ضتعتثماشيئأتمفثولاالكائناتتجميغتخحثفإثذ24

كؤنته.تاشيئأأبغضتتوفإئك

تذغه؟لممائحقطكيفتأمئيرذهلمشيغتئقىوكيص5

شيءكلعلىتشمقإئذ26

يلخياة.المجثالثتيذأ!دهالكضيءكللأن

شيءكلفيهويلقسادالقايلغيزروخكافإن21

ينرلونالذيندثئأشيئأئؤئغفإتكويذلك

فيهتحطأونبماإتاهمئذكرأوئنيزهم
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.اشثأئنهابك:ئؤيوااك!ئزصائقلعوأص!حمب

اصا-بايخميربتعتنياسةإضواذيئإذ1

الطفم.آ%لاأثكئيرتهخئى

غدان.قبذأهيفؤتلتى،ق

استا!!.اتجميكلبعلىئتمةطكتاتجميعتسودلمأتذ"هـتجا

فدكأتذابب!صاجمو!ئةلاإسقدبتذشهصشص

تعيرفوتها.أضذ+اخسازةصتخزي.

فة!إيافتحكئمفؤتذتسوذفإتلثأنتأتاا8

المراعاةيهتب!ضيروتسوشنا

لتشت.قتىأتحضلىاعلىالفدزةصيدذفيإلأق

شعتنعقمتهذهإطذبأعما16

)11(يلثا-فجتاي!ءنأنعتيهيجبطاسبازاأن

الحطايا.صالثوتةصتمتغفيثذخشنأزجاغايلأبنائلث"هـتجغلت

لهعذرلاالأصامتجادموقف2.

13

التيماتجفاثلازضهماأشذينااصايميىأتجميرإنا

بأنفيمهمطحعآضغرورونهم

ةراهـئفواالحيرالبمنأممائناتعيرفواألىتقدروالمفإتهم

أغما!!ه.آعيمالييرأضاغ)12(ايعيرفوا:آ+ا

ألة.اصااجةشب(11)

(02-1.تا1ء)ر؟؟ححأ!دا!-صامددء!ا--امم!د---:ث(21)
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أططيصاالقواخأليالزيضأوالتازخيحبوائ!صهما2

.آآالعائشئزإعةآاسئماءاتئزيأوالجاليقةصالمياةأواضجويماتدازأو

بخمايهاخيبوالأتهبمآيقةيلكخيبوافإن

جمئهاأعقم!شثذهاكمففيعقموا

أ!.اتجماأصلهوختقهاأسذيأإلأن

وفاجميئتهافدزتهاينذهشواإن

جمنهاأقذزئكؤئهاكميئهافثتفقموا

وخماتهاالمحلوقاتغطقةصفإن5

خايمها.فيالتةتلإلىيالقيايئؤذيالت

أخصتوبيخأتستوجبونالثاسأوائكأ!غيز

آجه.اقيهيداء-إفيوترغبوناللهتلتمسونإلأتهماإلأتضفونلافقغفهما

أغمايهتينفيماتعيشونأئهميما7

ضسطزهافتغزهمفيهاائطزا"يمينونففم

تجميلة.أطثظورة!االمحلوقاتيخن

آ!مائغقزلاأيضأففمذاكمغ

ينابقغوالمحدكانو!إن!نهم

الأتدقيالأشياء-ابتيرتتكف!واأنآستطاعواأني

شثدها؟إلىدلكقبلتهتدواا-فكيمت
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طعاءسأكترهوالمق:ابرةا.آكلهد!قمعاطنتكتصفىامماتىايوشر

.أوالادهيغذيا!دقيااللهكلمةهو،مادي

قلائكة)13(طعاتمناؤاضهمذلكيرفتذلأشعملثأفا6103

فيهتتغبوالمضغذاخبزأاصماء-اينآط!اوقذشط

.ذوقكلتذة.ويلائمأكلىئؤفزخبرأ

إلأبحائنغذوتتذئظهزكاتتجمندكينالتيصالماذةإلأن21

واجد.كلشاغماإلىقتتخؤذفتنالييهايشهؤة-وتخضغ

تذوبانولاالتازئقاليمالتواتجليذالثلبئوكان

الأغداءغلأتأنئعذآيكي

الأثطارؤشطفيوالبايىقة"التزبفي4الملتهتةالئازأكقتها

خاضتهاحتىتئصىكاتتالتازهذهأنحيرفي

.تتغذواأنالأثرازإضستطيغ

الطالمينيغاقبةتتؤثزصايغهاأنتيخدقيكفيالتيسالحقيقةبن24

عقبك.المئؤكلينإلىيلإخسالبوترتخي

شيءكلىإلىتتخؤلحيتئذكاتتيذيك25

ضيءالمغذتة-كليخدتة-غطئتكفيفتكون

تطفبوتها.الذينتشاغماعلى

تزياأحتبتهمالذينتنوكفغيتم

يقصرا.أدنمرصحتالساءسوادأ،ألتهعدصلارتالأله!لانكهطعام)13(
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الإثسانائغذيهوالتماليصيخزماتيمأن

بك.المؤجمنينتخفطاقتيهيكيقئكلاير

الفصحيلة"
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القذيس!تأبأطفاقئاعلىغزموادوتأ18

)؟1(غزصأنتعدجمنهمواجدطفاوخئصن

لعايتهمأ:لابخمهوزإنتزعت

.الحابىفالماءفيخميعأوأهت!ضهيم

ئفوشهمتطيتيكيقئلىيرآباؤنايهاأحيزاطيقةلماوتلك6

ؤيقوا.يأتة-أفساما(ضق!تأيجلمهيما

الأغداءقلاكآثرالياخلاصنشعئلث!ؤت

تحا.بذعؤتكآفتحاليتوضوتناصازالمقايرم!تبهعاقبتمالأ!

ث.".صفا?9
خمتهتذتحولىكانواالقذيس!تالضالجبتتني!ن

الإلهثةال!نريغة-هذهإقاتة-علىوأحضعوأ

الشواءعلىشامخاطرالحيراتفيالقذيسونتشتيركأن

الآباء.أناشيذئنحتدونالحينذلكئنذكانوا

شيءكا!علىئخئئمهابئضمتكانأوتيتصا4

الشريعتسييرهئنتضفبفيالفيل:كان

اهل!صةأئحروشايناحتماءص،ا"ينالقديرةكيضتكقخمت15

الملعونة.الأرضيىاؤشطفيالغنينيكالمحايىدب

)14(بصى.
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فرحخفى!حتيمىألمحتوتمشضاغكتخماكاخت

توتآق!طلتخ!طثشتلأتفؤقاقت16

الأزضر.أعلىقذماهاأخئما?فيزأئهاح!ات

الأحمرالجرعور.

شححه.محتصمهالله:العرة.فأححق!اطزةاسحبراتامعبر

ثاييةقزةئحتاالحاضةاضبيغيهايخب!طهالمالحقيقةوكاتط916

سالجىيئ.تنوكيئحقصآالأوأيرذوتحضغ

قبايرماغسارتماتززاجابةصاالأرصواالمحتم7ئفااغمامأوزأوا

أي!!أساطريقأئصبغالأحقزاأتجحزوا

أحضزتزجآئحم!بغالمئذيخعة!الأئوابخوا

غحيبة.قخواليوتتمقذتذذتسئزهاب!!اجميهاأقةلىفيهغتزت

فمايذكحماشثأئهاآنشتمئح!تاخضلانصاوؤتواح!الحيلزغوا

ص.ة!صصأ!لتذخها!صا.فابر01
عربمهم!جرلرو-لوءلهم

تعوضا،الحتواناث،الأركق،اأحزختخجفت

.أنخ!فابتايرتجضااطائثةلمأالحتواناثلا،اتجخزافاضقوكيرو

الخاتمة40

التهمحئصا!

؟ضخدتهتسعتلذشميء-جمطمتك!فيزتيافإئلث22

..هـق!طنزمادكلىفيئساجمذهأنتأتفثوقم
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