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الأنقاثماولأالىجلجباطوقد.(6-":91ومت

وقد.(2:13وسات!يرل!،23-02و7ة2تك)

تك)حياةنحةانفهفيونةخالارضقىابمنافةجله

.23(و36-أتكرصررتهعا!اتة!عه.3(:3

هواتةصورةءالتشمابهانالىبولىالىصولوي!ثير

33و22:،اف!)الحقوقدأسةوال!ا!رفةني

على-لطاناالأنانااعطىوتد(01و3:9وعلوص

ويكئرثرانوأصر.(38-26:اتك)اطيرانات

صحواشترك.،38:اتكأويخضعهاالارفىويملأ

أنصانةورأ!،قيلاذانهاضصاننوالفياطليقة

آدموضحوقد.31(:اتك)جدأ،حنعلهما

يطيانا!رهوقد5ومجظ،ليحلاعدتبخةني

لهاقةصنعوقد.(9؟:2تك)احما.الحيوانات

اعرأةوبنا!اأضلاعهمنضلصآاخذاذطهميأ

اثهاس.وتد.(22و2:21تكأاليهراضرها

يرتئلاواثرالحيرمعرنةسجرةمنيأكالاان

لحقالاصرتعدىرلبهه(17و6؟:2تك)ءردأ

عليهوصمبببهالارضولضتالموتح!معليه

جنةمنوطرد.حياتهايامصبالعبمنايأكاان

لهولدذلكبدوصن.(91-3:13تك)عدن

المائةالةفيكانلماثم.وهابيلقايل!وهاولدان

وكانت.صيثاحهابئلهولدعر.صنوااللاثين

"ضة.وثلاثلإتمائةحياتهايام
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بآدماتورلدالىصليذع12:.روب،دني

وصذاالموترإطيةالمحالمالىالمج!ة*!نز

،.:.!؟صوني،اتسجميحالىالمرثاتجاز

آدم*عار!ائلأالاخلإ،آدم*المبحاوصرلبدص

.،!يياروحأالأخل!وآدمحيةنفحأالاولالافان

51و!وم6،

النيرالاضارمذ.كبة-وحوا.آدماضار

اورثديم!قرطقبلالأزاميةني-دئبرهاممودالمانرنية

قيةباالأصنارهنهمناجزا.زالتولاميلادة03صنةني

نيالاصفارهذ.وتى.نحتلفةترجماتنياليو3الى

ومن.خطأوت)،موص،رؤلاال!رناثمهأثرجمه

اضافاتفهاان-سىدوفادجماتمذ.يدرس

مفدلآخياليأوح!قافعي!ونجددي!حرنحمابوضها

.القوطبعدوحوا.لآدمحدثلما

في؟هوتد،لةرطةومه.ا.عبري6:31رح

:اثمدسالكثاب

علاابخا+احدوهراثل!منرئيى31(1)

.،7:93اخيار؟أ

معبابلسيمنالىاجينمنلفرستاب(2)

الذيآرحنفىهوانهورخأ(.-2فدرا)زربابل

،8؟:6)نحعياالصرنيبطوساابئهابئةسوبت

3:01).

الىاثحةه!رىإظراجملنجا!وس:أ!

وهذا،هدس،4بالصاممه.أطضرةدانمةاررافة

واصم.ايهااليمنعربءايهرلخهالذيالاصمهو

هسذااصممنمأخوذرهو،بالعب،،هدصةاسصل!

!اللاتينيةواحمه!ريحان8ايضآويسمى.ابخات

اربتاوئةثلاالىصباتدتخمر؟ل!لاول،ولولول+هح

وي!حمز.اقدامثمانيةالىاحيالأوتصلألارتفاعنياقدام

؟.:8نحبفي3ذوقد..المبوطريالجالكل

الأضانمنفرهاصعاغصانهيجرنكانوااليلادات

الآسذ3وقد.المظالعيدفيمظلهمفيلاصتخدا!ا

.؟؟8-ةا؟وزك13:.هو11:91اتنيايضأ

الطبيب،،اي،الاتي،!محا.عبري31:سا6

!او!الىب،اي،صاآعر.،أخصارا.لأدمكانورنجا

سنةمنح!حممعوذاملوكمنملكوهر(!)،وصفى

النةنيالوشارتقيوقد.م.ت؟3"صنةالى2؟6

وآصا.6ليلاصرملكالاوليربمامملكمنالعثرت

ابنةمح!حمةوكانت"رحبامويخدابيامابئهر

ا+-9ة.؟ملوك!)تهجدالاكحعلىاوامهابثالوم

منالاولىالنراتالشرنتوكا.(3عددمعقارت

.أ؟:1،اتبار21وصلاموازدهارنجاح-فيملكه

01:ملوكأعنيظهركما-فيةباعلا!اتتاموقد

ونزعالأرضمنالهأرون!،وازاليترلحيث2؟

المذابحترعوقداباؤ.،علهاأكهاا.لأضامجميع

.ال!واريوظعالماثيلوك!روالمرتفطتالنريه

ومحلهاالوثنيةمجاد!ابببالملك"من،محكةوظع

:.؟ملوك1،ةاصير،الالهةاو،لارة*تحالأ

غيررأم!صلطكانانهومع.(3:؟؟أت:ار3،2؟

نيتيتته+ءلاطجميعنييارر.لمالثحبأنالا

:01اخبار2،،؟:01طوك1)تترعولمالمرتظت

املاكهوغزاال!رثيزارحعليهاغاروقد.،13

مرثةنيعل!مانتصرآساولحنبرارةبجيوصق

.(؟5-1:6،-بارا3)إلىبنة:صوساهـدم3وهز

الىبارسلملحهمنغرةالحامسةالنةوني

اتمامعلىألىبلمجاتص!هالذيعزرياافياليه

الهيكلنيالمحرتةمذبحنجذدبدأهاالقتهاصلاط



)5آساف

اخبار2)ازبسح!دمتجديدعلىالشحبوح!ث

.(ا-01:01

بضيظن)القواللائينالادصةالشةوفي

بثامعدملحهمن(غرةالادصةا!االمن!رت

بينالمرمعلىرامةوبنىعوذاعلىاصائيلملك

االمالالىاورسلممنالطريقفيرأسرائ!عرذا

ليفغرامةيأخذانآصاختطعلمولما.وحف!ا

ملاثدبنيدبهاإصتأبرالهي!لخزاقاتذ،يقالطر

االماليالجز.بنهددفنزا.بشاعلىبهليشبتآرام

الانطبالىبمنااضطروبذاكاسرانيا!طحةمن

جمهاقدكانالقالبنا.موادآمافاخذ.رامةمن

حناني.ني+والمصفاةجبحبهاوح!نرامةفيبشا

اراءملكبنهددكللأستناد.ووئحهآساالىاواني

مصنهاخبانبحدالههالربعلىاضاد.منبدلأ

فقاومبيينواللوال!رشيينمنإنزاةضدصبهنيالرب

العبنفاووضهعل!هوعحبالرأذدخولآسا

.(؟.-ا:16اخبار2و22-6؟:15طرك11

فيمرش.لمحهمنواثلاثينالاصةالنةوفي

:15!لرك9)الأطبا.طلببا!الربيطلبفمرجلإة

نيللربامينآيحنولم.(16:12اخبار2و23

النةنيوممات.اوا!افيكانكماأيامهاواش

نيظيمباضالودفنملكهمنوالأربصاطوقي

ملوك011داودمديخةفيننهحفر.الذيتجه

.(،16:1انجار2و،2ة01

فيالساكناثمائةابئهوللاوياصمآصا(21

اتبار1)بابل-لىمنالرجوعبعدالظرفاتيماتئرلى

هررتجااو،ا؟مع،وصشا.عصيا-ع:ساف7

وهر:ةبرمالرب،اي8-صافعر.!اختما؟

آساف

عثي!منبرصماابنهر!ري31)1(

يفركان.(3،و6:93أنجار11الجرشرميين

برةعصتصوصنرجوربابغهأهبآلاتالمشيقمع

قوصابنواثانروئيل!وهإنهر،بفرحالصرت

رظبنةفيعينذلكبحدثم،-59:1691انجار1)

اخبار1)الهيكلنيأطدمةنيال!نيضربفيدانمة

كص،بالرافه،آصافويدس.(7و5و؟:16

2حرقارنه92:03اخيار3)اثعنينرؤسا.من

الىقتطنولما.(ه:25اخبار؟و03:15انجار

دانمة،بصنة،كد،مةلم!نهائيكاعلقىتبلوضع

الموص!قىبالجز.6رأ!اعلىوآصاف،عثيرتهالى

ط!ةا+يدأنواوالرباببالحهـنرجالرببتغأ.لاجل

علىيتنرنركانرا.(9-ا:25اخبار؟)اقهبيت

.93(:6انجار؟)بالحدمةا!عاماثأ.نياليين

ولحسائيةمائةآمافكلإةمنادجمامنرجحوقد

نحميا.حفارنها،:2عزرا)المننينمنعموغرون

بلزرالاايامنيالربهي!حملالبانوناصولما.(،،3:

الربلتبيحبالصنرجماف%بنياللاويين.ء.اقاعرا

غدرانناآسافبقالىبوير:.(.ه:3عزرا)

..عزءوروهيعنرانا!هامنذلكيظهركامزمررأ

.93:03ا-بار2ورحهذ.تارنغو--83

تهـأثرامرو.مناكانيادمعمني05عزمورويجيء

الاككلالجز.فثصل(83--،الاض!المزاميرا!ا

انذي3الااننجد4دفيالفرمناالالثالعممن

.،*.*بدل،الىهيم،هرالربعاحايطلق

صزضاكاتبءآخلادا-م،،آساف،21

.(32و63:3ش!و73و؟81:8ملىك3)

فردوسلحارس31،س!افآ"وكذلك(3،

الفرسملك(لرنحاءسر!س3ارأادتحتاالماك

،(2:8نحعيا)



)6آسر!رن

ا!ثور"معناهااشوريةعبارةوهي:اصرصون

لمانهحلديهالمففلسنطريبابئوهولهاطاعلى

لهذاسنطريبتخيزا،روت.الاحمبرابنهيكن

ادرملكومااخرتهمنتآضائنإضاغضبالابئ

681صنةفيغيلا4وقلا.ابيهماعلىفتآ!را،وشرآصر

الىوهر!االىنسروخبيتفي-ابوسء.ق

و+91:36ملوك2)أراراطارف!اممب-ا!مينية

وت.(38و!ع:33،-اش2!:32اخبار2و

آصرصدونكانءتدماالثطيخعالجرم!هذاارتكب

كانتاصهاالظنواءاب،الفرباساالثمافيبحط3يقوم

طبيتئرفي-.طريب!ما!وقد.ارميفيةضد

الىراجأآسرحدونفتنل،الةمنالاضالشهر)

واتثت(عثرالحاديالث!هرأثبا!أ!ثبرقي!نينب

اثانيالهرأاذارشهرفيا!ثررفيالاهليةاطرب

.الميلادقبا!681صت(ءض

كماالحربيةالعيادةميدانفيآصرحدونبرشوقد

منألاولىالنةفق؟والياسةالحكمميداننيزبر

ثم.بابلجنوبيلادانصردخأبئهزمحكمه

اخربهاتكانالقبابلشاهاعادةبدأذلكبعد

صلطةضداثكرربصياخاس!هرتال!اذصطريب

ال!رتضدلمجربابضئااصحدونرتام.اصور

تحتانظر(جرمرائحا.هزلا.كاتورجما)الرأبرة

ا!مرهازجمالور)+منأشررعلىقيلواومد،جرصر*

صيي!يةفيالجبالر؟لكذلكربوط.الثمالفي

اصيا.قارتقلارفيالذتعدنبنيصاربوحمذلك

ص!دوناخذمل!هءنالرابعهال!نهوفى.37:22

الأرة!الىردكهابهاوصنهااهل!اواجا!ونجها

الاصلية+البقمةفيجديدةمدينةعنهاعرضأوفي

نيقيكعرةافنتااصورلحكمبعدفماوخعنت

آلجر

وكان.قصصفيتبائلوكروصوريافلطايةاركأ

ملكمن!اصورل!لطانأخضهمالذتضمنمن

،وكزةوعرنءرمرآب؟أدوموس!ك،يوذا

العربللادواحذ6واشدود،وغرون!واسثقلون

063ستمنمعرعلىبح!توقامءماديوبلاد

عليهاال!حمبر!بحح!هقامولكنهم.ق،67سنةالى

وتركبمررطرتحهفيدس..مق671سنةني

منفي!)منفواخذمصردخلتم.طصرةالمدينة

ملكهاوهرببجملا!ادابفاخضعوتقدم(نوفأو

!3.رر!وقد(!رقايمةالفد،بالمصرواممه)شهاقة

عاتوت.9:+.وا!شحيط91:6ملوك3في

الح!حممنيوخلنه.م.ق966سنةفياصرحدرلى

.بانييالأشورألاكصابئه

الوكل،*او،كاالربطرمضاهعبىياسم:تلأ

ش"بالقربسكاناصموهو.،ضل!ؤالنلتارن

الىيدولواديهروربما(ه:14إك)اورصليم

.الارواديفياللوزفي!ين

اصيا!،*او"يفشر،وممحاهعلإي31:صيل7

اخبار11صاولبئءنائاننلمنرجلاسموهر

.(،،3،و:9و38و8:33

الذي"او،!منلقومها.بري31:طب6

رهر:*إطار،وكذلك،ثنى!ايةطرآ"انظر،يغلق

هكذاوردحزيانلمنرجلاسم(11

عنلهيميزآ،يحزصامناطير،او،طز!ااطيرك

معالبىمنن!همنوتونثمانيةعادوقد.غير.

.،3:31ونحميا2:16عزراأبلزربا

ررابمناسرةرأتكانربلاصم()2

:2صرا)اررشليمالىبابلمنرجعواوتدالهيكل

.،،ه:7ونحيا،2؟
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م1،الف،او،ثور*وساهاعصة-دلة:لص6

لتةفيالاسمبتىوربما:1828يقبنياميننيتر

الغربي-الثمالالىاورسئليممنل!ةقرشعالقاطدثة

اخعيا+الروهو،قوي،.ومضا.عبرياصم:أموص

ويقول.أا)خأ:اتواء2و91:2ملأك2)اك!

.يهوذأملكلأمصياواخآنب!يأكانانهاليهرديالقلإد

صانح،*اد،امين،ومشا.عرياس:أهوق

اصم:وهو

نيوهومذ!ىاباهخلفوقد-!وذاملك(011

الأسممنيظكرثاور.المصمنوالعثرتاالانية

فرلابخهرتني31اخ!يارفيابيهوثية،امون،

عنوبعدهالاد،نعبادتهفيايهتالعلىآمونسار

ذلكبعدثمصتينححطمدةوكانت.الحقالأده

!ثبف!ل+بيتهفيوقتلو.بحتةضد.عبيد.قام

ملوك3)تعوضأابنهءثياو!راالفاتنينالارض

.(25و؟3:-أخبار2و21:11-26

اظباليهسمالذيةالاسمدينةوئيى(12

.،22:26ماوك11ي!تليما)خبىميحاالملك

عبيد*بخوعيااطلقجماعةرئي!كان،3(

الهيص،*عبيدار،،النثينيمحراوذ3،صلإن

:2صرافيذ53باهومد(5795-ة7نحمياأ

.،*آكط3با57

ضا.اثعدجمةا!رتافةفىآعون)؟(

طييةالهالاصلكننركان،المحتفي،او،،المجب

،آموننر*او6:35،ارم!افاكما،نوآمرن،او

المجا.مصرعاصةكانتالق3:8ناحومفيكا

الممل!ةعصرفيالمدينةمذ.م!انةارتفتولما

الهةاعظمرصارآمونمكانةمهاارتفتالىصطى

باصم،عر"للالهكصتويذ3كانماؤحمثيرأمصر

.،رعمونا"

آمبن

ا"00601

ا!ريالالهآمرن

عافىءرؤطاجدوهر،امون!احتصار:ا-عي

:2)عزراالبىمنرجواالذت،سلإن،سد

،،7:95أنحمباامرتابضآويدعى.(57

"را-،ار،بت،يومظهاعبركلة:مين6

تتحمل-وممط،امين،أر،صادق*او

د!اوقمفيالعأكيداوالحقيقكفيد(11

عثراشقوردتجثه؟-27:36ثنيةفي-لا

.:11اريافيالمقبهذاوردتوكذلك.!رة

ويخ!.لأ3ة5وفي!ا

وا،هحذااي!ن*بئالصلاةختامفي(2)

؟1:6،كوا)،اشصب*مهئاو،الاعرهذايغ،

.(وغر+

مهصفانحةفيكثرأالمبححاصتحعلاوفد(3)

أقيلاقى،االبارةههذفرردث"الحق*بمتوقي

امين"الاصلنيوهي-يا!ناالاياصياتكفة،لكم

.،ل!ماقولامينامين*او،ل!مابول

ص!!االميحلوع*إعآ،اصتعملت(أ؟

52ةاص2في-!الهوصف!،3:1رؤيافي



آ!فة)8!نوآ

كهاطق*وتربمتلهكفةاويهاحمأاصأوأصتح!لت

.(65:16اثميا)

!!عدمارلح!بعلا!و-ضاهعبري31:آون

على:يطلقكاركانصنمشاو

صرريافيصها!علىاعهااطدتبلدة)1(

يبرودمنلزبباأويقةهي(ورلجاء:ا)عامرس

اكما،البعضيع!عدكماأوددصيألىل!الطرعلى

نادثا!ولذلك.،11:17أئوعانجانبتمة

بمبك.مديةفيهتقعالذيالبقاعصلهو

ايا-،بيت!عاحاالأصمهذاهوصماطنق(21

صارثتبا-االهبيتبعدتهرلماخماءفالدلألة

بريت،ايخأوانظر.(01:8،هوخعالصنمبيت

كا.اون

عايااكلاقالقالمحرىكااوتمدينة)3(

س!الشه،مددخةأيهليربولي!اصمالمحونان

فياخلامآصاكانومع.(17ة35)حزقيال

مضاهاالقالبيئ،ونآتوالمصريئ،اون!بينالنطق

علىل!لااله،آون،اسمعل!يهااطلقانيانا،عنم

.الأصثامعبادةمنيخها!ا

اصموهي،أب6؟ومناء!اأراميةحملة:آ!

أالعصرىالأتصا.ثقةعنثمبل!ةالتلهمنمقار

)صكلىالماويللاقينحاطيتهمنيإلعيقةوءحمتهم

ونجد.(6:،اصبةغلا؟8:51روميه،1:36،

الير،نيةنيا!لأتةالمواضعهذ+نيلمااضيفقدانه

الاولىنوالميجوناليهردنوكا،اب*ايقىبمتها

راالعفدءيسغولم-ي!ن.صاوا!مفييحتخدمرحها

ال!بيت-لرباصتمنحانيابا،،يقرلوا)نالحبيد

نيوردوتد،،صزيوممنا.اراياسم:ابانة

*متر،،،داثمتعنيالق،امانة،بلةظالذخبعف!

،افن*نرفر،ونةأبا،دمث!قصهرياحدوهو،نياالجر

،3؟:8ماءك3)يانيالرنه،ن-كتفيذعكل!ورد

-ااصار!411اوطبوبول!قالتيالمثه-آون

دءصقر-!اةا!اترى!



الابد-أبدي

الذيسوربفيدى.حوالارجععلىوهو

منوينبح،ضيسررواس*اسماليرنانيونعليهاطلق

ثلاثةبعدعلىزبدانيقرمنبالقرببردىعين

مارأالثرقيالجبا!منولمجريدمقمنميلآوعرت

ليابمولجدءا!عدتةدمقلمدينةالثماليبال!رر

الىبريانهفيويستربالميا.الحثيرةوحدائقهادمق

المرجت!ىبشةنياجميةبحيرةفيياههيصبان

هذاوالى.تتريئاالمدينةمنميلأعثوتبعدعلى

دمثقفيهتغالذيماالهلوخمربةجماليغزىالنهر

الحكرةالاردننهرميا.بخلافعافيةبردىنهروميا.

،الاردنعداما؟فا!ها،فلمطينا!رعنيختلفوهو

باصتراريجريالنهرهذاانالاالنةاياممعظمتجف

ابانة،الي!يقولانالسريانينعانحداساوهذا

.،اسرائيلميا.جعمناحيندمئق!راوفرفر

كالتينالقديمالهديستخدم:تذتدي*-ألاهآ

،*!ولاموكلطالابدف!رةعنلمتحبيرعبراذيتل!

الكلاتهذ.فيتحدمالجديدالعهداما.!طد،و!

للدلالة،ايدروس،و،اورنيرس*و،ارون،:نيةاليونا

مذ.دراسةمنويتخلص.الابدفحرةكل

والدوامالبقاهف!حمرةالىثل!وأبديأبدأنال!لات

تدلفأنهااقةعنتتصدموعدما.4نهالامماالى

الىلثرتماولكن.خهاولالهبداةلاائهعلى

لهاالقالحلائقتلكبهايقصدفانهاطلدةالمحوتات

واللالالجبالعنفقيتالبقا.وطرلوالثباتالرصوخ

وا،ةبالدهر*الربيةفيوترجمتوءيرصاكاموالآ

.(3:6وحبتوق9:26،ت!وت)،مالتد*

الىللاشارة-دتالفاحهاالمر،،عرلامكلةاتا

مثاتهاووعهد...4(:32)تثيةائهابدة

6(8ة.8اصميا.)ههو!،(16ة9ت!رت)

هبماابر-هـامأ(9

نيلم!2).عجدا.،و(92:82ضوج)ئضهاورو

وم!ها!بحوك!رت25(و16و7:13

7(.و9:6:،؟ا!ثحيا.011)عزوءلمكرته

افهازليةعنتسضدماليونانية،ارونيوص،وكلة

روميةأ،ازلي*بكلةالعربيةنيكأجمتوقدوابديته

تثل!وكذلك،(،9:1عب)وروحه(16:26

الابدةوالمجاة(6:،1)رؤياالانححل.ابد؟الى

:ابط2)الميحومل!رت(36و3:16صلاحنا)

،6:9؟الرتاالما.نيالابدتوبا!ال11(

:02مت)الابديينوالحذابالنارالىتثروكذلك

.(6،وا،

ار،*هلاكمماهماعبيئكك:أ-بذون"

الهدكفنيوردتوت،ابادة*اولمه،ضاب

،،الهلاكوقىبهتمواضععدةنيةالعبرفيالمديم

لمكانامحأذكرتوكذلك.(12ة؟3)املاب

وعرادف،(11:هه)مزلق!الموذعرادف

و3رادف،(15:11وامثال26:6اءب)لم!اوث

ني،*أبدونو.(28:22ا*ب)نفهالهوت

إليرفانيةواحمهالهاوةسلاكا!عم9:11رؤيا

.،ا!رلبرن،

الرفيع،الاب*ابرابمومحق:ييم"ا-إ.،ائم+برأ

،ارواي،ارورهاعا*ابراهيمومشى،المبئمالاب،او

النوانهذاتحتوتدرس..(:17تك)،جمهور

تية:الآالمواجع

.حيا+،ريخ:اولآ

كسةومدكا،النهرتبدن!وهوحياته1-

نرحروطمنلمنرح5اىوهو.عامأوسبرن

ابيهمح-باتهمنالاولالجز.ابراهيمعاشوقد

صاريمنوج2وقدالحلدانيل!اورنيراخرته



تهننقلا-براهيما

نعرفكمااعهبنتوليستابيهبنتاختهوكانت

،هاراناخيهموتوبعد.02:12تكمنذلك

اورمناخيهابئولوطابرهوتارحوزوتجههورحل

بنا.31(27-:11تك)كنعانارضىالىليذهبرا

انظراصتنانوسذلكالىاشارصاالرباصعلى

ماتحيثحارانفيواتاموافأترا،2-:7اعال

نيابرهيمكانرلما31،32(:اا)تكب!رح

منرلرطوزوجتةهور-لعر.منوالبيناءامسة

تك)الرباصعلىبخا.كطنارصالىرانط

لاندمقطرسقعنذهبواامهموتحمل(ا:12

!اكمنكانبيتهعلىالمركا!الدمثقياالعا!ر

.(15:2تك)

ومصر.كنمانفيتنقلاته-2

ثم(12:6تك)شكيمفياولاابراهيماقام

الىمنهاوارتحل8(:12تك)ايلبيتالىذهب

الارضفيجوعو-دث(12:9تكإالجنوبارض

،وهناك(12:01تلثأمصرالىهناكمنفارتحل

دوناختهسارايانلفرعونذحمر،حياتهعلىخوفأ

منثم(02-13:11تك)زوتجها!ايذكران

(1ة13ت!لص)فلححطينفيالجنوبارضالىعادهناك

ثم3(:13تك))يلبيتالى!اكمنوذمب

لوطناختار.املاكهماصةبببولوطهوافترتا

-13:5تك)الاردندا.ئرةارضالىيذهبان

خيامهونقلكخانارضفيفكنابراهيماما(12

عديدةسنواتهناكوبقيممراباوطاتعدواقامواقى

.18(و13و3:12؟)تك

ءلوكمععهدأعلممرابلوطاتعداقاتواثناه

صدرلعوصوصن.(14:13تك)الاموريل!

فانقرالاموريينم!كعلىبأصوحلفاؤهعيلامملك

ك!رمابراهيمول!ن،واملاحمهلرطأوسيعليهم

)"
تهتنقلا-براهيما

-اةالحتكأالاملاككلا.واكلر!ا،واسترجع

ثاليم،ملكصادقماصاتقبلعودتهوعند(16

صادقمليموباركثي.منصعئنرأابراهيمفاعلاه

جثذالربوعدهوقد(24-17ة،1تك)ابراهيم

توبىأدهلحسبهبهوآمنالربوعدفصدقبوارث

الىعدهذالهوايدكنعانارضبميراثالربوعده

يةا!ريتهرباهابرابراهيمواخذ(اهصتكأبهد

ابرامكانولما(16صتكأ)سداعيللهفولدتزوجة

ابراممناممهوغيرالربلهظهرصنةوتمينتعابئ

اسموغير؟لمهدعلامةالحانلهووضعابراهيمالى

الهدمضونلهوكف،صارةالىأتهاصيساراي

احمهوسيدعىسارةمنس!ي!رنالرارثالنلان

اعلنثم.(17صتك)العهدمحهالربويقيماس!اق

فتصنعضمابسببوعورةصدومخرابلابراهيمالرب

بيدلوطأالربفانقذ!اكالأبرارلاجلابراهيم

.(91و18!)تكملاكين

ارءتالىابراهيما!لممرابلوطاتعخدومن

سارةواخذبرارملكابمالكارسلو!اكالجنوب

لابإلكظهرالربو)محناضىاتالاقالابراهيملان

سارةاخذ.علىالربعاقبهولما،يمهايدعهولمحلمفي

بيتهولاجللاجلهابراهيموعملى.ابراهيمالىردها

.(ء2صتك)عنهالحقابالربفرفع

فيابنألابراهيموولدتلحبلتسارةالربوافتقد

احاق،ا!هودعا.سنةمئةأبنكانلمامثيخوخته

وقد.1-8(:21)تكابنهاسطقابراهيموخق

الربلهف!حوابنهاهابرجهةمنصارةعل!يهالحت

علذللىوبعد(21-9ة21تك)بابادكلافابدما

بزبعدف!دعيتبزعخدابمالكمععهدأابراهيم

.22-34(:2ا)تكسبع

فاص.ابراهيميمتحنانالرباراداسحاقكبرولما

واذ.هاكمحرتةابنهويحهدالمرياارضالىيذهببات



ابرايمايمان
!(

قائلآالربملاكناداهذبي!ةتقديمهوشكعلىكان

!آكافرفعبهتفعلولاافلامالىيدك!لاتمد

الظبةفيممكاوراء.جمقواذاونظرعينيهابرأهيم

عنضوضآمحرقةواصحدهالكبمقابراهيمفاخذبترنيه

:22تكأبئر-سبعالىسأذهباذلكوبحدابنه

.(ا-9؟

وكانتسارةماتتوهناكح!ونالىرجعوائم

قبرفيابراهيمودفنهاوعثرتوسب!ائةحياتهاشو

تكص)حثبنيمناشتراهاالقالمكفيلةمنارةفي

23)55

ماالىالدصثقياليطزرابراهيمارسلذاكوبمد

فاضرعثيرتهمنزوجةلابخه!رليمالمهرتبين

طيبزعنداسحاقوقابلها.بترئيلبنترفقهله

ابئحينثذوكان،زوجةأخفسهاسضفاتخذها،رئي

.(25:02و،2صتك)سنةاربحين

اعهازوجةلننسهابراهيماخذسارةموتوبحد

كانتلماابراهيمومات(-ها:25تك)تطررة

مغارةفيودفنسنةوسبعينوخم!امئةحياته-فيايام

.7-01(ة25إتكالمكنيك

ابراهبمايمان:ل!نيآ2!

يثرع)الربغل!آلهةيحبدونابرامهيم.اباكان

يعبدونالكلدانييناورفيفكانوا(،1و2ت24

وزوجتالقراله!هكانانارضاصوبزع!يرةآلهة

يثبطبنا.عاليةتفعةصعلىاورفيوكان،كاننبمال

ك!الزجوراة*كاوفوق،ؤجوراةالبابليةلمحةبايسىالهرم

بالالهآمنففدابرإهيماما.!كانانارللالهممبد

22؟:14تك)والههماوالارشالما.مالكالواحد

15:41تكأالأرشاحوالامموديان3(:24

هاصأصوعالطبيعةقواثصوالذي(18:25و

160،2و18:14تك)!ثيهعليهي!حيلولا

اهـابمايمان(؟

ة،1تك)المرتغالو.الالهوهو(18و02:13و

ولم:-(21أتكابديسرمديوهو22(

كانتبللحسبالواحدالالهلابراهيماالةيحن

تك)قوروحيةوشركاشخصيةعلاقةمعهلابراهيم

الذي،االة*خليللتبابراهيمنالولذلك(14:،2

02:7اخبار3)اتصتلاثا!ابفيذكر

نبهاالقافهصفاتاما(:223وبع:8ا،واصق

تك)البر،(18:25تك)الحدل:فياليهابراهيم

،(27:؟2تك)والحقواللطفالامانة،(18:91

آمنوتد(02:6تكتارن)حمةوالىالح!مة

با!اتيتصفواانالبثرمنيطلباقةانابراهيم

ذاتهاقةاعلنوقد(1891تك)قهالقالحلقية

(3:و.2ا:15ظث)والاحلامالىؤىفيلابرا!يم

الىبملاكش!فياوانانشحلفيوالظهور

كانابراهيمس!نوحيما(22:11وا:18تك)

8(و12:7تك)باعهويدعرللبمذبحأيقيم

تكففيالآخر!نلاجلتثشيةعلواتتدموتد

23-18:32ظىوفياعاعيللاجلصلى17:02

وفي؟91:02تل!معهذاتارن،لرطالأشلتشخ

عرفلانهوذلكابمالكلاجلصلى02:17تك

واقسامهومواثيقهعهود.ابراهيمعلوقد.نبىبانه

وقد(2:3،،1:22،12:23،بك)الىبيعمبا

:،؟تكأالعلىاطهكاهنحادقلمليمعررهقدم

اوبمعلمعهدكعلامةا!انمارسوتد02(

اطدالىعظيمآابراهيمايمانوكان(،1-.؟:171

اسطقوحيد.ابنهيقدمانمشحدأكانعند.الذي

:22تكأذلك.،ن.سعهارباولحنل!بذبيحة

.(12و2

لايمانهمظهرأالناسمعابراهيمحياةكانتوقد

9:23؟13:14تك)مه3فيهذاظ!روتدباقة

2-8(،واخلاصه:18تك)الغرباءواضافته(.الخ



براهبما

،،ا:؟اتك)عاطفتهورقةوحنو.،واماتهووفائه

:،1تك)وشإعته(2ة32،23-18:23و28

يقللمعندماتينصضأاظهرانهالا(-1،16

:29تك)بهزوجتهسارةعلاقةذعفيصالحق

.(02:11و18

:المفدس!تابفيمكانته:ي!لثأ

أصحاقشمنمنفانه:يمالدال!هدفي-ا

ابرهيمبالهيلقب(أيهوهالىبكانبعد.وسا

!ا!رالىبانالاب3ويذ(5؟:3ضوج)

(9:7نحميا)وا-تاره(3ة6خروج)لابراهيم

وت!كنلهوهووباركه(92:22اكأ)وفدا.

أتكالارضامملجيعبركاواسطةونسلههرجطه

ابراهيمودعي(18و12:3،17:18،32:17

.(8:ا،اش7؟:02انجار2)افهضليل

اله!دفيابراهيميدعى:الجديدالعهدفي-2

والك!وت(13:26اعال)اسا!للبنيابأالجديد

،(1:أ)ءتللسيحوارأ(ه:7أعباللاوي

كؤ!نإثالم!يحيين!لوابأ(16:)3وغلاطية

القاللإكاتاما(11:،ورومية،3:36غلاطية)

تخوعةعا.باالجديدالعهدفيوردتفقدبهاءوورك

ة!غلا)لمهوبركا*(13:،رومية)3الوعد،منها

لمهوكاالقم(55و،5:الوتا!كاورحمة*(1،:3

تالوقد(3:25اعال)،والعهد*(-:الوتاا

(8:56ررح!نا)وؤرح*مهرأىابراهيمانالمسيح

بالايمانثبريرثحالابرهيمالجديدالعهدويذ3

عخالذ53وكذلك(،118وا3:؟أرومية

2:12يعأالايمانأعل!هاالقالصالحةللاعال

اشاروفد(17و11:8عب)الايمانوطاعة(23

ال!ا.فيالقد.دل!بينالا.صةهـ!انتهالىالمسيح

.31(33-ة،6؟13:28ولر11ة8)مت

هيماابر211

اطديثة:ثاريخيةوال!كشوفابراهيم:رابعأ

الذيالاريخيدافوجهعلىنيهةانيم!نلا

الذيلااريخو!أ،ولدولكنهابراهيمفيهعاكأ

وقد.م.ق6991سنةحوالي،اشرالاسقفحسبه

الصرذلكالىترجعبابلفيونتوشىال!راكتثنت

ابراموكا.فىالصغهذهفيابراهيماسمعليهاووجد

الح!ثحوفاظهرتوقد.دابمراماكاو"،ابمرام

اورمدينةعلياكانتاليالحالةالحديثةال!اريخية

حينئذ.كانتكماابرهيمخرجمنهاالق

مامتدارالكشوفتلكصننعرفانالآناويمكتا

،وكذللىالمدينةفيتقدممنالمدنيةهذهعليهكانت

فيابراهيمفيهانث!أالقالوثنيةنوعنعرفانبم!ننا

ويم!ننا.الهيةدعوةعلىدصا.نهاخرجوالقاور

رانطواوربينكانتالتيالحلاقهنحرفان

القر.الههوواحدآالهاتعبدانكاتاالمديتإثلان

التديمةالهدنبعضاتا!شوفاظ!رتوكذلك

اسرةافرادامماهتحصلكا!تحارانمنالقريبة

كنمغن،المقدسال!ثاثفيذعهاوردكماابىاهيم

وص!رحوناحوروسروخأفالحمدنصذه

اظهرتوقد(26-11:16تلثمعهذهقارن)

كالفينوزيصدينةفيا!تثفتالقالزواجعتود

ابراهيمبيماشاكانتالقالحلائقانالنهرتبإتما

كانتالقوالقوان!ضالأظمو!آكانتوهاجروسارة

امما.انوء.البلادتلكفياطينذلكفيسائدة

الأب!دتكتثفلم؟عصتكنيشنالمذكورالملوك

.-نحميرتانعا!دلتوجدتالقالكشوفان

ذلكفيكخعانعاىبحملاتومونيةكالؤابابلملوك

التاريخيةوالبحوثال!ثبفداتوكذلك.الحين

دائرةارش!!ايالميتلابحرالمجهـاورةالاقاليمانعا!

سنة-واليالىبال!انآ!لةةعاصنت!كاالاردن

صوعةكارثةوقحتذلكوبعدالميلادتجل0002



لومبشاا

بانفجاراوبركانيبانقلابشبيهةبا!ابعضهموصفها

ولهىنيرانشهاندلعتالارضجوففيذريع

ونايجةالمطرنزولالناسعلىنزلتثما؟شفيارتنعت

مدةويأظ!اليأبلتآوبقيتالبةإعتلكخربتلذ)ك

.عديدةقرون

حضن"انظر"ابراهيمحضن

واىصلامكاابيالعبريالاصمومحنى:.بشالوم"آ

داودابرخاهلمالثكارهوالسلامابو*او،سلامكاالاب

جئورملكتالايرنتممكةامهوايمح!ونفيولد

وباشانحرمونبينواتمةمثيرةبقحةوهيارامفي

ملكهعامحةداودنقلوعند.صا.3(:3!م2)

صبيأبعديزاللاوهرابئالىمصمهافتقا!اورشليمالى

ال!ورةجملالمنظرحنابثالرمكانوقد.صغيرأ

الثعب.بملميعومنابيهمنمحربأالثعرطويل

إثالومااختئا.،را.خوناذلعندسا:نفيه

نءداودتوافى،ابيه.سناخاها.كونوكان،الثظتحة

ستإتوبعد.جدأابثالومفاغتاظبامنرنالعقابايقاع

بىفي!بحاليهاعاودكمورحارما!فيوليمةإصالومااقام

مئبانهعبيدهاوصىول!نها.ضون!همومناملكا

ؤاما.ريقاوهبرهويحضبهيوقعواانا.خرنقلبصاإب

اماممنابثالوموهرب.جدآداودغضبا.ضونقتل

ثلاتضاكوبقيا.ءاييجثورملكالىوجهه

الىعاد،عخهداودعفاولما(13صصم2)سنوات

الملك4وجىفيهمايرلمسنتإتفيهىاوبقياورشليم

5(،1صصم2)

اورشليمالىابشالومعادفلا:ابيهعلىحيانه

ولما6ابيه.-نوسدبمااليهالثعبقلوبلمجذببدأ

يريدانهادعى،ابيهعاىتهمؤاصخطةوضع31ل

فيوهونذرهتدكانلضذر7وفا-برونالىالذهاب

ومن.حوونالىفذهببذلكالملكلهفاذنجثور

3؟ا
لومبشاا

اصاشلاسباطيعالىجواسيسهارسلصاك

وهنالث!عبمنكبل!بهعاليهواجتمعالقنةفاشتدت

الاذكيا.داودصثلإياصدوكاناخيتوفلضخهم

.ا-12(:15صم)2

الخل!وجميعداودفهرب:امامهداودهروب

ارسلولكنه.اور!ثليممن،شعبهومنبنيهمنله

محثانيةاورش!ليمالىالكاهنينوابدصاوصادوق

لسمثيريهاحدحوشايايم!اوارسلالهد،بوت

:15صم2)ا-يوفلصثورةابطالعلىهزلا.يعمل

ابثالرميهاجمباناخترفلاصثارؤمندما.-37(3؟

تثاورثم.اله!ومتأخيرحوثاياصثارجاشرة5داود

يبتلاليمداودالىوارس!اوابيثارك!ادوقمع

انشورةهذ.اتاحتوبذلكالبر-س!لفيالميكتايى

فيمحنايمالىوحهربالاردنليحبرلداودكافيةفرك!ة

.(34:-1617صم21جلطد

عاساجيثهعلىا!الوماقام:و.ستهاخهزا.ء

جلادالىوجيثهابثالوموترل.روآبمدنبدلأقائدآ

داودتمالاثنإههذهوفي(25-17:92!م2)

وابيثايصرآب!ادةتحتاقامثلانةالى=!شه

فيوقعتالقالمعركاوفي(2وا:18صم2)وا-،ي

ن!جنديالفكرت.كأيقرب.!قلا؟رايمغابة

الكثفةالنابةاضجاربينهلكوقدابثالوم-يق

ابثصالومهؤلا.!لحنو..تالعدده!ذاعاىيدشعدد

اغم!انتحتالبنلفدخلب!لعلىراكجأكانوقدنفسه

.ضخفضأكانائهكلىجحبفعينرأصهفتعلقبطمسخرة

كانالذيالنلوصوالارضالمما.بينفملقمتثمبأ

واخبرجنديفوجد.(6-18:9عم21نحته

ابثالومقلبالىوصوبهاسهامثلائة*آبفأخذسلآاب

يرروزواانداودبوصيةعابى.غيرحيآبعديزاللاوهو

.بسرءابتالوميمسوااقمن



لومبشاا
4(

روآبفتيان!نعثدرةبهأحاطموتهمنواتحقق

فيودفنوه(-18:0115صم3)وق!هوضربوه

فيهقفلالذيالم!انصنبالقربعظيمةحفرة

اليهودلعادةوفعأالحجارةمنظيمةرجمةعليهواتاموا

صم2)دفنهميخابهموالتشهيروالمجرمينالوارتحتيرفي

.8:93و7:26يثوعحقارنه(18:17

استلمموتهخبرداودبلغلما:عليهداود-زن

الطفشعورعنابانورثا.ب!اء-وفيشديدلحزن

!-:18ءم2)الحاقابنهنحوالثديدوالحنوالجيل

اشاه--انهافالثالمزصورعنوانمنورظ!ر

.داودابيهعلىابثالومعصيان

فينصجأموتهقبلالبئالوماقام:لومأهبثتآتمتب

لاجا!ابئليليىكقاللانهذ53لتخليدالملكوادي

72:ا؟صم2فينترأانناومح81:81صم2،سياتذكير

الارأقبرانهيتالالذيالقبر

قرلهمنيهفهمانهالاوابنةابخاهثلاثةلهكانات

هذاودعي.مب!رةسنفيمالؤاابشاءهانهذا

وجهعلىالآنكلوضحهيعرفوالأممهابثالوميد،النصب

بقبريعرفقبراليومقدرونواديفيوررجدالحقيق

فياقيمانهابخا.هخدسةمنيماهرولكنابثالوم

ساابفر1(

الاغريقياوالىومانيالصرالىترجحرتجامتأشةعمور

تجه.مالىوا

"ابيصعا!ي،انظرأةبث،ي

فيوالعاعراسرائيلتضاةاحدوهو:إنبه51

سنين!حبحمدةلثعبهوقضىيفتاحبعدحاء.عددهم

بلدةمنوكان.والبناتالنينمنعظيمعددلهوكان

فياقيالحمبيتا!ماويرجح"لحمبيتولتدعى

و!فين!اتوت!د.قضائهمقركانتواليزبرلون

يقوليهوديتقليدويرجد(801-ة12قضاةإفيها

بيتفيكانالذيبوعزننىهوهذاإبصانان

.ي!وذالحم

مضاهوربمافارسيالاسمانويرج!حةأتقئا

خدمةفيالذتالحصيانا!دكاركانالحظكاالسحيد

.(01:ااستير)احثويروش

وربماابفرودقىاختصاررونانياسم:اصتقزآ

كنائىفيغيورأخادمأوكان.كاالمنظر*الحنمحناه

الىئييالاملكانكاوهيرابرليىولاودكيةكولوسي

الىحملالذيوهو.ال!ناضهذهتأسيىفي

!نيسةعناصبةاخجارأالحنفيبولىالىسول

بعدصارثم(13و12:،8،و7:ا)كوكولوسي

ورطهر.(23فلي!ون)السجنفيالىسولرفيقذلك

.صلعليهيطلقهاالحالالقابمنلهالىسرلتقدير

دوعبدىلالسيحامينضادم!كاضاالحبيبالحبد!"

نف!هعلىالىسرلاصلتهاالاخيرالمقبوهذا"لالسيح

!يةالاابفراسغيراخرعلىيطلقهولمصاتعدة

.(1:افيلبي)تيهوثاوسبهلقبعندماواحدة

كاابنرودض*اختح!ارهوابفراسالاسمانومع

نحتلفين.لثخصينا!انهـذتانيرجحاتالا

ابفرودتىاماكرلرصيحمنيسةمنكانحذافابفراس

يتحتعكانابفراسانويظكرفيليكانيسةمنفكان



تسبفرودا

يتمغكانادئمناعظمكولوسيكنيسةفيبمكانة

ابفرودذلى.انظر.فيلبىكنيسةفيابفرودتى!ا

الحسن،معناهبماوررونايىاسم:تى5تقر"ودأ

تقدير!اياليحلفيلبىكني!ةاتدبته.،المنظر

بول!كانوقددهومحبغمبولىللرسرلهناكالاخوة

وبعد(18:؟فيلبى)روميةفيمأسورأافيذإكفي

و-زنخطيربمرضاصيبروميةالىابنرودتىوصول

تتوا"دفيليالىوصلتقدضهصاخإرانعمعندما

ارسلهمصحتهاستردحالمافانهولذلكهناكللاخوةقلئا

25-:2)فيليثافصةفيلبىالىبرعة،رلى

المزمنينالىالىسولرصالةابفرودت!-لوتد03(

.هناك

محنىلمجملفيريرياسمان!يظ!ر:أ.بيثة

كولوسيحمنيسةنيصيحيةأةاصوابفية.،يزكاالعز

فليرناسرةافرادمنفردأيظهرساعلىوكانت

ننهفليونزوجةكانتبدلاانهاالب!ضظنولذلك

.2دعدفليهونانظر

اليهارصلروميةفيمجحيلىجلاسم:تئىآ

ويصفه(16:01رومية)رسالتهفيتحياتالىصرل

كا.المميحفيالمزحمى!بالةولبول!

وكاانيوسا*!لو،إراختص*ناني31ةأ"بئوس

مدينةفيولديهوديرجلوهو.،،ابرلودورس

الهدكتبفيجا.بمامائافهجمطوكانالاسكندر

بغيرةوي!رزالمحمدان*حناتماايملمجعوكانالقديم

معردالايعرفيكنلمانهمعافتظرالمسياعن

برحلةلححاموقد.المعهدان*حخابهاز3القالتربة

فيوبرسكلاباكيلاواالقىالصفرىآسيافيتبحثير

عنوضرحباكثرهذانعالهوقد.اؤصمدينة

احائيةالىذهـبمباشدذلكدعد4ازويرجحالميم

كثلإآالمؤ!نينوسجحهحاكالتثيري!اءواصلحيث

)15

الميمهويسوعانلهممثبتئابقوةاليهرد،يحاجوكان

افسالىبرلىذهبوتد(24-18:28اعال)

لاجماعةضاكووجدابلوسغادرهاانبعدلأحا

الىوحعنذممحولمفقط*ضامح!ودالاتعرف

شتل!مدةبينهمواقامبالمسيحلهمف!رزالقدس

نيابلرسلتيتعازةوقد(01-ا:91اعالأ

وتفرتةاثتاقبسببهاؤجدانهالا،نجاحأ.كورفوس

بدعازةصئلاختلاف!اككاناذالحنيتفي

يقصدلمنفسهابلوسانخوابلوسوبطرسبولس

22و،-3:6و12:ااص)البتةالتنرقةهذ.

كررلؤساهلالىالاولىازسالةانويظ!ر(4:6و

.وابلوسبول!بل!11،ضوعصذالبحثكتت

اسادبقصدالىيالةهذهيكتبلمبول!سولفالى

روحمقاومأكتبهابلمارصةاوالحدمةفيزميل

قرهـبابلوسالىسولثقةبقيتوقد.والث!قاقالفرقة

ىاضةصكورلوسيارة.زعلاخهوقدالنهايةالى

رسالةفينجد.لابلوسذعرآض(12ة16اكو)

باعدا.نيخااليهيطلبحيثتيط!الىالىسول

.(3:13تيط!أابلوص

،ديابرل!،نيةاليوناالمحةفي3الااملةإ.بييى

والكلة.،لبالا،كااوزورأكاالمثتيمومضصاه

فيترجمتاليونانيةبالمغةاطديدال!!د!كاديابرلي!كا

مواضعكارفيكاابلإسبكالةالاماكنمطمفيالعربية

روح،وءو.كالبالثا،او!لشيطانبا*قىجمتقليلة

.تاضخدمتوقد.،كا!يطاناوصثرير،

وبحب11-ا:4متانتاركرادفاتال!الات

ائه:نجدعنهالمتدسال!ابفيوردممادراسة

:12يارؤ)سشأ4الاظالارواحاكثر(1)

الحطيةاما.صبقفماالتجربةفيذ53جا.حمما(9

نص!!كفي!ر-يا.البمف!بيهاسقطالتي

.3:6اتيحو
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نسانوالا(3:8رر1)طةعدواكبروهر(2)

الذيوهر،الميحجمىبالذيوهو(5:8بط1)

.(13:2روحنا)الثرارتكابعلىالافانينري

فيحيراءاوتعتالقالتديمةاطيةوهر)3(

لمناسقتالا،دعيولذلك3(:11كو2)التجربة

.،ال!ذابوال!،*وكذابرا،البدهمن

زرعمقالجيدالزرعيترعالذيوهو41(

:13)متزوانآوسطهنييزرعاو(8:12لوتاا

)93.

من.طتمسآدانمألمجولزانر!أسدوهو)5(

:8(.هبط)؟هريمتلمه

شبا!أويطرحظاتطيضعا!ذيوهو)6(

6:11افى)انهبابناءوالاذىا!ررايقاعبصد

(3:ااكو)3بخداعهويسببم26(:2تي!و2و

ابليىاخجربةيستلملاانالمجربال!ىعلىول!ن

وبقوب27:،افحى)4صتليهربيقاومهانعليهبل

.(7:؟

افي!ةالارواحاعطاهعلىتوةولابراير)7(

.38(:01اعال)الثرعلى-اطة

الثهدا.اضطمادءلملىيتريايذيوهو)8(

.(2:01يارؤ)وس!3

بالخارتقدة-بريرةفيالنهافيوسيطرح)9(

،ا:25مت)ولجنودهلهاعدت--دوالكبريت

والكذبالحرفياقأصاونمميوقد.(6يهوذاو

و4،(وا*83:8:)*-ناابلي!اولادوالقتل

فيصمااد؟سءصالهيهوذ!المس!يعدعاوقد.(.ا

المسيحبا.وتد(6:07)*حنافياليوناياالاصل

وقد8(:3-لمحخاا)اب!سعلليهدمالمحالمالى

بينال!صامالىرسالهءن9عددفييهوذااشار

بعضثمارتأىوقد.مو،ىجدعلىوميخائيلاباي!

)1

انظر)الاصيهذاالىاشارة2وا:3يازعفيان

.(مشيطاق

تهاخذياسررفيلمقاطتاسم:ييييتةأاوأييئة

كاابيلا،الاسمهذأانويرجحكاابيلاعاكها31من

وتقع،،صجتعنيالتيآبلالعبرالكالةمنمأخوذ

عثرتاوغرثمانيةسصافةعلىبردى؟ثرعلىالماحمة

،سوققراليوم!محاصهاانوير-حدمثقمنميلآ

ا:3لوتافي3ويذمنهابالقرباوىبردىوادي

سلحل!تصنعثرةالخاصةالشةخاكافتا!ا

رئيىلإصانيوصلمجك!اولايةقيحر،أإيارروس

.المعمدانير-اازة3ايامفيهذاوكان،الىبع

مأبونانطر:ةبآأ

،نررالاب،او،نورابي،لأسماومعفى:بنيرأ

شاولعمنيرابئوهرالملكشاول!إيدقرئيسأوكان

بداوديخاالقىصيةواول(05:،1صم!)

صم1)الفاصطينيجياتداود!لعندماكانت

تهممااردفيشاولابخيررافقوقد(-5558ة17

اتذثاولماتولما(بعد.وما5ة26صم11لداود

محنايمفيملكأبهونادىشاولبنايثبرشثابنير

اشعلتانذلكنتيجةمنوكان8(:2صم)2

ابنل!وانكرداودوبيتساولبيتبينالحرب

ا-وعائيلفسعىداودعبيدإساماسراثيا!ورحال

ابنل!.فقتلهابخيرورا.داودجيمترئإسءآب

داودورتثاولبيتبينقوقيالحداوةوإستمرت

صريةلاولوكانت.6(2؟-3::2صم)2

!ألهولمالنفسهابضيراءذهاأيةبنترصنةا!ها

البنيامينيينواخذجدأاغاظذلكسببءنا!بوصث

ومعه-بروتالىداودالىوذهب.4حازبالى

بملمجمعانعاىمه،اتفقثممهملأر%عثرون

عمالاتناقهذالاتمامذهبواذ.جانبهالىاشائيل
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ارصلداوديشأذناندونومن،حدثبمط*"ب

انتقاماغيلةقتلهول!نهاليهثالت!بنعمابنيرواعاد

-زنأعليهحزنالحبرداودححولما.عائيللاخيه

تعلونالا،:وتالورثا.افيجميعمعوب!ا.يئا

ة3مم2)،ا!حرائيلفياليرمسقطوعظينأرئيأان

فيالتةسثأندهيكنلمداودانومع.-38(6

لداودا!ارضينسبابنل!موتانالاابنيرموت

علىملكأبهولرديالثبصاليهفانحازقوغم

ئيل.ااصكاسا

المبرفيالمفظ:!ذاوردتساميةكالةأبد:

واالبنيةوالرياؤيةوالاراميةوالا!ثررتوالفينقية

الكتابفيوردتوقد.العربيةفي-داوالحبثية

منها:كثنةبم!اناثعدس

تك)والدهايللانسانالمباضال!لف(1)

العبرانيةالادرةفيللاءبوكان13(:،2،،2:3

علىمطلقةسلطةالىومانيةالاصةفيوصذلك

لا.كايت!صرفانثلأحقهينف!ان،اولاد.

تدبل!وني؟-92(!92)تكابتهزواجفي

اولاد.يبيحانلهوكان(،2!تك)ابنهزواج

عليهملهكانكا7(:21)شوجذلكارادان

ابراهيمتتدمةفيفىى!،الجاةاوالمرتح!م

شاحابنةوكذلك22(ص)تكابنهاص!اق

تديمآالآبا.وكانبعد.(وما،3ة11)قض

21(:18الاويينلمواكذبيحةاولادميقدمون

كان،الاكاتوحمذلك6واعاعهمالآبا.واحترام

يينلاو؟02:12ضوج)الاولادعلىلىاسأواجبأ

16(.ةه91:3،كنية

)تكعاموجهعلىالاسلافاوالجد()2

وقد(35:6اريا22:006ملو؟28:136

خمائةعلىيدووماعامةالاصلافبمنىآبا.ذعورد

ا!مديمهالهدنيعية

1(أب

الاولىالاصولعلى!آبا.،المفظاطلقو!ذلك

،ولهمه:9روميةنيكماوالديانةوا!عبيلةإلأمةافي

سوترؤدا.هزلا.،1،:6وخروج،الآباء

ه،!مآبا

رعزيأ:المفظهذااءللق()3

فيروحهمنينفثالذيالىوحيالابعلى.ا

ذلك.منالنقيضعلىاوطيبأتأثير.كان-وا.غير.

(11:،رومية)،المزمنين،ا-روابراهيمدعي!د

وهوواحدأبمنانتم!شارالاأبابلإسدممطكما

.(،8:4روخا!كاابلإس

والمائلوالقاربالنثابهعاىو)دلالة.ب

.(؟ا:17ا*ب)،ابياثتلمتبر،وتد

71:اافسنيكااكي.مصدروعلى.-

.،أبللطرهل*38:28واروبلم!المجداووك

ابر"1:17يعقوبيخابم،الحالقوعاحا.د

.،نوارالا

مبتحراومماعلاومافنصبتدعوعلى.ه

،أب02:،تكو!نفيكما!اةضاصاصاوب

.،افيالمبورعاةالحيامصا!في

خاصاتفيهتظكرالذيالثحصعلى.و

كا.اليتاء!الد*ه.:68صزفيكماالابوة

والمخوالمثدل!المرثدسليقوممنعاحه.ز

جطنيت!!وهر8:ه،تكفي!،الامورمنباصي

،.وكاهنأابألي،وكن7:01؟وقض،لفرعونابأ

ملرك2نيصام!رممحترمرئي!على.ح

ابانا،،ياوقالوا:وكالو.عبيد.البه*فتقدم5:13

؟2:2م!ك2في!إالايخا+علىبخاع!ةواطلق

ايىياايى*يا:يصرخوهوير!ضاخع1،وكان

اثقدمينعلىاطلقكا،بموفرساخهااصائيلصيبهة



يفاكرابو18(

الكماكتب،(،؟:2!ناا)والمقامالسنفي

بط2فيكاالاولينالمسي!ل!وعلىالآبا-،ايها

كا.الابا.رتدحين،من.،:3

ابالمجالالمي!ةالديانةفياقهيقبر)4(

ا؟و6:9مت)كاوه!ذاالماواتفيالذيابانا*

كر2!كاالميحيرعربناابوداقهويدعى(26و

والنعمةالمحبةوءقالحلاقةتوةوأن31(:11

الميحبانجيلوالحاعةالعميهتالتعبل!هذافياقضمنة

كأبالقديمالسدفياطةاعلنوقد.واضحةتبدو

كانالنميولمملك،(4:22خروج)الختارلمصعب

ابرتهوتظالر(،7:1صم)2اصثحبالحاصالمثل

الىبيترأفالبنينعلىالأبيترأف،!،شأفهفي

الهابرةولكن.(301:13!عزكاخائفيهعلى

وبانهاالألهيةالذاتجوهرنف!باحااعلنتهذه

فاننا.فقطالميحانجيلفي،بالانانالصلةوثيقة

لمه*ابرآاقةدعاانهيوعوحياةصلماتمنتخلص

ممععدهإصبباوالحاماوالحالقلانهليى

أبكحةوردتوقد.لمجخالانهوامحنابرهيم

ضصفياتصوض-لمحخاانجيلفيةصتسعين

فيصةواربينوكسألوقافيةحيعثرةوسبح

اربع،عداما،المرات!ذهمنة!يصوفي.متى

.يوعنمعلىالتولاهذاورد

:ا"لأولالاتجاهاتحاه!تفيتيراقهوابرة

لمزضينابوتهةوافانيبالحاثلمبثرابوته

حتىأصبىعتهمابهثاا"لأناناللهخلقفقد.بالنعمة

دونطثلأوقفتالحطئةولكنفةبنرتهتتضق

الاالآنتحقيتهايمحنلاا)قاالنايةحهـذهتحشيئ

5يظتلااضازأقهالمزمنإتبخوةفتحضبرولذابالفداء

بالنععة!الوهي.(ا:3صوحأ؟)و!دبه

ررمية)في،وا(31و؟1:2-لمحناأنياثادلميلابا

التربفيالممتازةاللاقةهذ.وفي،91و،8:1

بهمخاصصحنىا!ةابناءالمؤمنونيعتبرالآبمن

الملاتةهوهت(،1و13:ا)صلو!يغيرمدون

بالنعمة.ولكنهاالطبيمةلمجسىليست

الصيالا!صمممنىكانرلجا:ك!ونآبو"

داودابطالاحدوهو.،*التوياو،ا!موة*ابو

اخبار،)فيبايئالحرابينيلويى31(:23صم)2

،الوباتي،المقبمننيشحجانيمكنوربما.32(:11

61(و15:6)يوعالعربةبيتفيكانانه

العوبة.بيتانظر

وا،كانىمصناهانية*ناصكامة:يفا-نرصأبو"

فيدإئيالضرفيوردتوقد.!ه،سرياوئجأ،،

في(القديملمعهدرونانيةقىجمةوهكطأالبعه،يخةالرجمة

ور!تكما.المحيةالكنوزعنلمت!عبل!3،:11ص

المحيةالاسرارمعرفةعلىادلاله2:91دانيالني

الجديدالعهدفينيةاليرنافيالكلةتوردوقدالبثرعلمعن

يظ!ر،لاخنيليىكالانه22؟،:صاتصئلاث

بم-ح"المذخرفيه2:3وكولوءي8:17ولوتا

!هوالماطكلة!ة،ز

عدالدينيةالمعرفةمننرعانضاككانوتد

عقائديسملكانالأولاالنرع.اطينذللىنياليونان

،وممارسغامعرفتهاالبثرطبقاتلجيحجمكنمةطوطقوسأ

غامضةمميقة*قافقيثعلكان!دالاقيافوعاما

اطامةمنتلةالاكنههايدركاورثمهاان؟محنلا

المامة.عن،يفيةكاا+،3كااونحف!ية،بقيتولذاك

بضعلىالاولىالمي!يةال!ورنياطلقتوتد

اله!دفيوكذلكالقديمالهدفياالمانونيةغيرالكتب

فيوالشاطفاءمعفىندركانويمكن.الجديد

60!ا!"هول!أكا،رو"ويالكتبهذ.بعضلانذلك

!نحفية،بطبيحتهطكانتمعتقبلةامورعنتحدث



19كريفابوا

افي.لتثيحمحنةاوقاتفيوكتبت

النخةكنوضتقدالاسفارهذ.انومع

كنيضعوهالماليهودعما.انالاالقديملامهدالبعهييه

تية:الآالاشابالقانونيةحمبهم

لماناسالىفبتتدالكتبهـذهان10

اصلآ.ي!نبوها

اليونانية.بالمغةقدكتبالاسفارهنىمعظمولان.2

الذيالىوحيالمستوىالىتر!علاولاخها.3

وحيأ.اعتبارهايمكنلاولذلكالقانونيةالأ!فارافي

بعدتأخرةعصورفيالاسنارهذهكتبت.،

الجديد.الهدخغان

نفرعداسا،الاولونالمسيحيونالابا.ساروقد

هذهالىنظرصهمفياليودعماءنهجعلى،منمقليل

فيهاالواردةالاقوالبعف!اقتبوااخمومع.الاصفار

القانونية.ال!نبمترلةفف!فييضعوهالماخهمالا

منفيهالما؟ليموالتللاستنارةقرا+!ازوااباوقد

صا!ةعرفمفيت!نلمول!ا؟ريخيةمطومات

.سا.طةساوعأصيتهليما،دينيةامتيدةكأساس

وآخرحينبينافرادال!تىهذ.عندالمحعوقد

ضش11تبهضادخالاولادضالهابمطولاتوقاموا

ال!ني!ةمجامعقررتعدماانهالاالقانونيةالكتب

القانرنيةا،ضاركنتد-لالتيال!تبالاولى

كادمحذوفةاواضافيةكتبأيفا3الابوكتباعتإت

تانرنية.غيراو

اسفار!نمرضوعةالحتهذهانبماولكن

اترفقدواللاتيد"البحبنبةالترجماتفيالقديمالهد

قانرنيةاعتبارهاعشرالاد!ىنالزفيقىئت!ع

حمابيعداماال!اثولي!يةالوراةكنوضتوتد

مأصى.وصلاةاسدراس

القديمالعهدفييناعالأبوااسفارقىتيبويمكن

الا-تي:افحوعلى

لبوناو1(

الاولاسدواس:وتثدملتاريخيةاسفار،11

وهيدانيالسفرالىواضافاتوالثافيالاولبيينوالمكا

دانيالسفروتمةاقدسينألفتيةالثلاثةنثيد(أ)

انتلاب.ويريخ"(وأسوستويماربخ(ب)و

مفى.وعلاةارمياور!عالة،مح!فراستبروبقية.يل

سنر:وهياساطيرتحريتصصيةاصنار20

يهوديت.وسنربيتطووسنر،روخ

الثافي.اسدراس-رؤواسفار30

سلإنحك!ةسنر:وماتحليسيان!سنران.،

.سيراخبئيشوعحكل!ةوسنر

انناالأانحتلفةازمنةفيالاسفارهذهكتبتوتد

002سنةبلإساكبمطمهااننقولانيم!ن

.الميلادبعد.ءاوالميلادقبل

صتبعدةفتحويالجديدالعهديفا3ابواما

الى،مأ-وبةمصنوءةموضرعةواناجيلتواريىخجما

هذ.تدخلولم-ورسانلوتراجم،ي!نبوهالماناص

وهيالاطلاقعلىالمقدسا!خابحمنال!ئابات

الحقيق!ية6الكتبعنالروحيةتبتهاصنيكثرأتقل

الأغرافىاذويبق!المنوالهذاعلىاثأهاوقد

ول!نصمينةذظروجهاتلاثباتاوذاتيةلمآرب

أووضو.بماالكتي!ةنجأولممطامحهمعرفت

.انشأو.

وهي.ابولوالىنبةرونانيم01شةأبو"ئو

اغناطةطريقعلىواقحةوكافتم!دونيةفيبلدة

اخاويظن.واقيإريةاطربيةنيةالىوساالمارقىاحد

وقد.الميلادقا!الىابعلاقرنصابقوقتفياصت

الىفيلبى..ناحريقهمافيوصيلابرلنيهااتجاز

.،اة13أاعالتالونيم

كا.اوكاالمبيد"المهلك"مضاه*ناني31:لحونئوا

9:11صانظرالىؤياسفرتبكاصرغمنوال!لمة



الإيل2(

القالعبرية.ه،ابدونل!لمةكترجمةاس!دعهاوقد

ا!ال!اتبولكنالموقىمكاناوالهاويةتفي

علىيحكمملاكاوصئحصعلىللدلالةونها

كاسياحةكتابهفيبرنيان*حشاجلوقد.الهاوية

فيالم!جيجهايلتقيالقالثخصياتاحدلمهالميحي

.(ابدونافظر)طريقه

هذافيالعريإلأسماانالظنعلىويفالب:%ب

الىفي،ممناهاالق،كاابيااو،*ابيةاختصارالوفي

وبتحزقياالملكاموهي:،ابيالىب،اولحأأب

.(18:2م!ك12يازع

.ا:92اخبار2فيلمهكاابية3باهاذ3وورد

او،الفضلابو،ومضا.عبرياسبم:أ-دتا-،ر

ابئوهوكاهنأكاوكانفاضلكاالاباوكاالتفوقابو*

اخمالكاباه!ثاولقلولما.عالينلءناخمالك

وسيفالمقدسالحبزاعلوالا-ثمنوبفيوالكة

،شاولوجهمنفارآكانعندمالداودجايات

02-23(:22م15)داودالىاساثارهرب

معابياثاراشتركالملكداوداخذعندماانهويبدو

:15اخجار1قارن!ال!هنوترناسةفيكيادوف

عحعياناشا.لداودامينأابجاثارنجيوقد11(

داوديخلفانادونياارادلماول!نعليهابثالرم

فيصويةابئ*آبمعابياناراشزكالملكفي

باهتالمحاولةهذه،ولكنمطمحهتنفيذعاىمساعدته

:،ماوك؟أابيهع-يعلىصلإنوجلىبالفشل

)5-31.

بمحاولةادويخاتامسلإنملكبدايةوفي

ا!ا!آرأصر!ووقتلوارصلعليهسنإنف!باخرى

.(28-2:12ملوك1)ال!هوتمن

ال!نرتمنو*ناثاناخإلكابنا.صموبطرد.

حهاية-يثمنعاليبإتعا!افبوةتمتوبذلك

2:31-35!.صمكضته)1

تىصيفيابيائارالىإسيحايوعايثاروت

زادكااوجمعايى-،وممناهعبرياسم:ييأشافا

احدىورئيىتورحبىفيمنلاوينسلمنوهو

6:32انجاراو6:24خروجأالقورجينعثائر

.(وغبر.+و

ابو*او،اليمابو،ومضاهعبرياسم:إيامإ

صهوذاملكرحبطمابئوهو.،الغربكاابواو،لبحر

\:15و14:31ملركا!الحرصقعلىاباهخلفيالذ

.7:امتتارنممه،ابيا3الاقرىهوتد(8و7و

او،ابي*ايلالمبري3الاومحفى:ا-ب!بييل

لمه.ابيايه*

ونيرقي!ابنكامينيبنيالىجلكااوردوقد(1)

.(51:،1وا:9حمم1)وابنيرالملكولثوجد

(11:32اخبار؟)داودابطالاحداصم(2)

.31(:23صم2فيعلبونابوويدعى

منضراءكاسنبلةومحناهعبرياسم:%بيب

النةفيشهراولوهوكأالحبوب.قغير.اوالشعير

البمكابعدنيسان*الىالشهرهذاا!مغيروتد.البمية

محنا.وك!نياسموابيب(3:7واستيرا:2نحمياإ

والنة.اطصادصثهراوالحضراءالحبربسنابلشهر

القديمةالبابليةالسنةتثهأبيببشهرتبدأكانتالتي

العبراني.التقويمفيادخلهاالذيهوابراهيمان!يرجح

الهر.هىذافييخعالفمحعيداوالنطيرعيدوكان

:16وتثنية23:15و،:13و12:2خروخ!)

ني!انألواوا(مارسأاذارصثمريقابلوهو.(؟

.يالميلادفيالتويم(ابريلأ

:31وهو،نرحاب!ومضا.عبىياسم:يلل!بااص



)1ابيحائل

الفهمذصيةاصأةوكانتنابالاصأة(1)

اصأةداوداخذهازوجهالناباماتولما.المنظرجميك

المالتةاخذولما(و،؟-،،25:3مهم1)ر

نابعدانقذهاداودوامحن.اسيرةاخذوها6صقلغ

ابخألهوولدت(18و03:5صم1)ال!القةهزم

اخبار1)دانيئيلاو3(:3صم2)كيلآبيدعي

3:1).

امهمناختها!اويظنداوداخت21(

.17:25صم2فيتدعىلا!اابيهصنوليست

.(2:17اخبار1)عادااموكانت.شناطنجت

ابو*ومحناهعلإي"سغ*:ابيحا-يلاوئلابيحا

وهرةكأقوةالاب،او،القوة

صاريعشلإةفياللاويينلاحداصم(1)

.35(:3)علد

.(2:26اخبار1)ابيثوراصأةاسم(2)

اخبار1)دباسبطرؤساهاصد31(31

5:1،).

اليابنلومنرحبعامالملكاصيأة31(،)

.!11:18اخبار2)داوداخي

.(2:15استل!)المل!ةاستبرابياسم(5)

وا"المعرفةابو،ومضا.عبري31:%بيذاع

قطورةمنابراهيموحفيدنمدياابئكاوهويعرفكااب

.+(ةااخباراو؟:25تك)

تاضءكا.الاب*ومحنا.علإي31:أ-بيذن-

بنيرؤصا+احد(2:22عدد)جدعويخاابئوهو

فيتمالذياالعدادفيسبطهلئثيناختيروقدبنيامين

.(11:اعدد)سيناهبرية

كاانرفبحالاب،ومضا.علإياسم:امأصبير

اببن!اي2(

:وردوتد،رفيعايى،او

أعددرأوبيننسلمنالاباى31(1)

وتورحداثاناعيهمعاصؤكولحد5-6(:26

.16ص)عددوهرونمرسىنحاصىفيويخىم

اعادالذيالبيتئيحيئيلابحراكا)2(

وضحب!ر.فبابيراماضابايامفيارلمجابناء

:16طوك11ابرابهانصبصفير.وإصجوباساسها

)3،.

ممنا.ورضاعلإياسم:ا.بشاياوابيصاي

هووكانداوداختصروابئوكان.،يىابي،

البارزتداودابطالكنمنوعاثيلررآبواخوا.

.(18ة2!م2)

شاولوجهمنهاربوهوداودمعكانولها

داودفابىبقلهداودعلىاشارليلآناثمآشاولووجد

الىبمسيحالىيد.جمدالذيفنتهلكه،لاقائلأ

فيروآبمعيعملوكان.(26:9اصم)؟لمهويتلإأ

بعدابنيرهربولما(2:18صم21داودجيق

نحه،يتحولانيثأولمعسائيلتبعهجبرنمعركا

ولكنهماابنل!وابيشايروآبفتبح6فاثابنيروضربه

ولكن.(،2-2:18حعم2)بهالمحافيستطيعالم

سدنماغيلةابنير!لاروآباخاهساعداثاي

.03(:3صم2)

وضحوالاراميينالعونيينمح!اودحربوفي

ررلمآبالحريين!اربالذيالجيقراسعلىالاي

وانتصرالاراميينحاربالذيالجيقرأكطعلا.اظ

.(14-01:01صم21المعر!تلكفياصائيل

عندورافقهلداودنحلصأاميخأداثمأابيشايوكان

،منجيرافيكسسبولما.ابشالرموجهمنهروبه

فييقلهانابيشاي،ارادداود،شاولبيتعيرة



أبيشج
(22

-16:5صم12ذلكمنمنغهداودولكنالحال

بانداودابثماينصحمنتصرأالملكعادولما

فيداودلهيسمعفلمويتئلهوتوقيكعيندامةررفض

.(-2123:"اصم2)ذلك

علىابيشايكانابثالومجيقضدالحربوفي

.(18:12عحم2)داودلجقفىقاحدىرأس

ب!هـيابئشبععليهثارساعندداودساعدوقد

السنتقدمتولما7(و02:6صم)2البنياميني

د.وبيثيا*ارالنلسطهألجةضدحمىبفينوكابداود

وقتلالةاصحلصفيؤضربابيشايفانجدهيقتلهان

.:15-21،17كحم)2

انهالاالاندفاعشديدشجاعآابيشايوكان

كانفقدذلكومحيوآبايخهمنم!رأاقلكان

داودادركوتد.اعدائهنحووعناد.قسرتهفيثله

كانولكنه.يخشاكلانوكاالحنادوهذاالقوةهذه

-دمته.فيواماتهلهابيثاياخلاصيقدر

وهيلمهتائهابي+و.عناهعبرياسم:اصبيصج.

وخدمتهبهلمحنالداودا!ةاختلإتالقالثونميةالمرأة

وحيريتهاصنهاوحدانةجمالهابسبىوضعنهشيخوختهفي

.ا-4(:املوك1)

يلاوجهاانابنهادونياارادداودموتوبعد

سلإنفاعتبربذلكلهيسمحانسلإنمنواصلب

وتتا!الطلبفرفف!ت"الملكلاخذدسإصةالطلبهذا

.(25-2:13!لموك1)ويااد

واحانطدابيضا.عبرياصم:إبيشور

ومنحصرونعثيرةمنيهوذاصنرجلوهو.،حصن

(92و2:28ا-بمار1)يهتعيلبيت

وردهكاوقدالحلاصكاابوو.!ضاهعبري31:بيثئوعإ

اخبار1)4بابيتمنبيا.صنيلىجلاحمأ(1)

8:،).

لابيكوريرنا

:6اخبار1)الكاهنفينطسابقاسم(2)

.05(ووه4

واءالكاابوضما.ءبرياصمةاليطال

ئث!فطيااموهيداودنسا.ا-دى31وهو.كأندى

-(3:3اخباراو3:4صم3)

واطبجةابي،ومعن!.عبري31:ا-بيطوب

3واشحوايمابئدايامينيرجلاسموهو.كا!لملأح

.(8:11اخبار؟)حوشيمامة

واالمساعدةابودومضاهعبرياسم:اييغؤر

اسم:وهو.ىعولنا"لأباومعونةابي

وكان.مأص!نسل.كأجلاديرجل(1)

وعند.،.(؟ا:6قض)ابنانه"كأالقاضي-دعون

المديانيينلمحماربةذهب-دعونانالافىايميونش!ا

نادونابيعزربينمنجل!3رجلئةواللاث

وقال.!مالقولفيجدعونتلطفبالافرايميينيستعين

يثيئالمجسبالأمعهالذسنحالوالىهرصعلى.،اتلهم

اميرياءصواعند!اا؟لأفرايميونفدممامقابليخا

افرايمخصاصة*اليىلهمقالثموذنبآغرابأالمديانيين

أقضتولهعن؟كانرضواابيحزرقطافمنخلإآ

ء-3(ا:8

علىيقيمهمكانالذتداودرحالاحد(2)

27(:23صم)2المضاثوثييدعىوكاناحيانأجيثه

.ال!عزرالىنسبه:ابيعزوي

ابيحورسلاتباعاسم:الاةلي!كئووثون

ل!حمه.تستىمذهبأاصالذي،اليونانيالفيلوف

فيوولدائينياعحلمن(ابيتور)ابي!ررسوكان

027عامومات.م.ف1،3عامصا.سسجزيرة

الدذةانالاخلاقفيالفدفيمذهبهولحوى.م.ق

ويتجنبحمايب!انفحليه،الانانيريدهماغا

الذةا!ثباعيعنءلمفانهقحعدهفهماصي.وقد.الالم

امتناعباللذةارادوامحنهممارضوهظنكماالشهوانية



3)اببمالك

فيوالىوحياقيالخقوانراعالجمانيالالم

انهالبعضظنحئطهرنيهوطشولقد.الاف!ان

منفنهماتباعهاما.سثهوانيميلكامنخلوآكان

المحانواطلاقالاباحيةالىسبيلأمبادئهمناتخذ

وجودف!رة3يذلمابي!ورسانومع.لمثهرات

بيدصعالمفييميشونا،لهةانرأىانهالااله

ثمتتوجدولاالبثرعالم،عنالفرابةصغريب"البعد

الامررياتبمابريتأثرونولاواولئكهزلا.بينعلاقة

البثر.عالمفي

اتينافيبالابيكوريينبولىالىصولالتىوقد

تماليمهممعالىصلتعاليمتتنا-مقانلمجآوكان

الىيعودانيريدالف!رركبعنش!أوظنوه

انانأعمارالهعنفيهلمالقد؟ةوالثعوذاتالحرافات

.(17:18اعالأوفداخهمالثرلحلاص

وكااملكابر،وشاهعبرياسم:ابإلك

.وردوتد!هملكالاب"

ابراهيمهعمرفيعاصقفلسطينفيلملكا!ع!ا(1)

ول!نهزوجتهسارةومعهبلاد.الىابراهيمبا.وقد

ذلكبمد.وف!.2(ص)تكاختاخهانحهاقال

التيالمجاهابارثأنعهدفيابإلكحابراهيمد-ل

هذاعلىوبناء؟البعضبعهممعربالهاعليهاتخاصم

21(.صتك)صبعبزالمكانذلكمميايد

ابراهيم.انظر

عصرفيعاشفلط!فيآخرلملكاسما)2(

ابراهيملابيهحدثلمامابهاصيمصوت!رراسطق

اختههيزوتجهرفقهاناسعاقفادعىسارةوامه

ول!ن6لذلكابإلكاتبهالاصيحقيقةكشفتولما

حدثوكذلك.اصاقمطملأهفيلطيمآئما3كان

الاولابإلكسعلابراهيمحدثمثلماابإلكمحله

سبعبزعخد!دفيصآفدخلاالابارشانفي

.(26صتك)

ابمايل2(

هربالذيجتملكلاخيقآشأامحآ)3(

ا:22-01ة21صم1)شاولوجهمنداوداليه

الاممانالظنعلىوينب.(34شعشانمعتارق

الفلسطينيين.لملوكاقبأكان،،ابإلمث

وكات.القضاةاحدجدعونلايايم!ا(؟)

شي.لثلإخماوكانشيممنجدعونسرامه

بتأييدابإلكاستطاعوقد.هناكالنفوذمنكثر

ملكل.عندالشبرضاي!تبان6العثلإةهذ.

يرتثابرانالزوجاتتحددمنالطبيحيةالتئائجومن

وهذا،الاشىابناءمعالواحدةالىوجةابناءويتث!احن

وكان.ابيهابخاهجميمقتلفائهابإلكعلهما

روثامواممهالاع!غرالا!الاينجولمسبمينعددلم

الالهشيماهلتأييدعنوباوغم.اختبألانه

فيفتنةضد.قامتملكلمنسنواتثلاثبعدانه

فيونجح.الفتنةوأكدلمحماربتهاابمالك!ام!ثءحميم

هزمواالذتالائرتيطاردوهوولكنهالمدينةاخذ

وا!.سماباصمدليةوسطنيقويبرجفياحشعوا

رأسهعاىرحىقطحةأةاصطوحتالبرجيهاجمكان

يتآ،ءحآجمىحقدانهرأىولما.جمجمتهفثص

ناسلاحهحاملاحي،تلأ4أةاصيان!الفلئلا

.(9صتضاة)ناتالحلامفطضهبسيفهيقتله

ابيال!رابئوهرداودايامفيأمحاهنا!م!ا،5)

هوهذاوابإلث(18:16اخبار1)عالينلمن

.24:6امحبارافيالمذكوراخإلكنفى

الجنوبيةالربيةاللغةفيوضا.:إبإ-يل

يتطانابخاءمنالعددنيالاسعوهو،اب،ائه

ا::ار281،:01تك)سامنلومنعث!رااللاثة

.22(:ا

واعيمالاب،معنا.علإياسم:ا-بهتاذاب

:هذابا.وقد،منتدب



4،سينتوا

قبلالذيوهرياريمقرمنلىجلاكا(1)

الفلسطينيرنارجعهعندمابيتهفيالهدتابرتي!ونان

:7صم1)الابرتصاسةلاجلابنهالياؤارو.ئقدس

داودقامهذا،منتقريبآقرنمضيوبعد(2او

ابذادابفكلمناثنينالىوع!دالابرتبار؟ع

3ة6مم21الاووتعلإثااخذالقالمركبةبوق

.(13:7اخبار؟و،ر

واحدنيةالمايىابنا.بل!الانيللافياكا(2)

شاولجيقفييح!لونكانواالذتاللاثةداوداخوه

م!1)اسرائيلصفوفالفلسطينيجلياتعلإسندما

.(17:13و8ة16

معقتلراالذتثاولارلماءلأحداكا)3(

.(31:2!م1)جلبوعمعركافيابيهم

.سلإنبنتطافةابنةسوجلىجلاس!ا(،)

الاثنيسلمانوكلا.احدهذااللناداب31وكان

.(11و7:،ملوك1).المليمقمر.لتعومنغر

،كاالممدوحوضا.ررناني31:اييي!ئوس

بول!الىصولاليهمارسلالذتالمي!يينمنوكان

حبيبهنهبأ16:5روميةفياليهثل!وروميةنيتحياته

باعرة،تكونانولمجبلال!يعئيةاخاباصرةنهوبأ

احدثالىاستنادآالصحيحالنصهوهذالاناسيا،

افى.مديخةءنكانوربما.المديمةلا!نصرصدراسة

ابو*او،نحيمايى،ومعنا.عبري31:قمئوبيةإ

.(21وا:5و21و4:6ض)راقباارووهو،النعم

عم؟)اكورابو،وممنا.عبري31:لأبينييى

إبنل!:انظر.(ه.:1،

وا،هوالاب،ومضا.علإي31:بيفوإ

ال!ةرئيىلهرونافانيالا!وهو.،هو،ايى

دابناكبرالاواخرههوماتوقد،(؟:28ضوج)

ا:01لاويل!االىباماميبةغرنارأقدماعندسا

)2

لمفلذلكنللهيكرناندونماتانهوبما.2(و

.(2:،2اخبار1)الكهنوتسلسلةفينصيبلهي!ن

وا،جلالابي،ومناهعبرياسم:اصبيهود

بنيامينب!ربالعابئوكان،جلال،الاب

.3(:8اخبار1)

،عو.او،صهو.ايا،ومحا.عبرياسم:بياإ

طما:لمنالا!صمهذاوردكاوتداب

باعوهواي،بنياميننسلمنرجل(1)

7:88(ا-بار)1

ابوهعينهوةصد.لصموئيلالاكغوالابئ(2)

االعضا.وعا!3الح!مافدول!نهسبعبثرفيقاضيأ

.(6:28اخباراو3و8:2صم؟)

رزص!اودعينههروننلمنرجل)3(

انظر(.24:1اتبار؟)الكهوتفرقمنفرتة

ابيا.فرقة

وقد.اسرائيلملكالاوليرسامابئ(لحأ

الىت!فبةامهابوهفارسلأغلايزاللاوءرضص

عرفهاالنبىول!ن.بالملكليربامتنبأالذياخ!ياالنبى

ببتملكوبافتها.الحلام!وتوانبأهاعيهارغم

الغلامتابانتبأوحمذلك.شر.بببيربماء

صافيهوجدلانهالعبريدخليربامبإتمنوحده

طيوراوالحلاب3لاتأالاضوناصا.الىبنحوصاع

.(18-ا:أ؟ماوك1)الما.

مم!ةام!هواسميهوذاملكر-بمامابئ(5)

الاما-لن(بضنيمي!اياباسمها3ذورد)و!د

.يهوذاعلىالملكفيابا.ضافوتد.ائالرمنلمن

.الىبلدىضيأصي!نولمابيهشرنيساروقد

،ويهرذااسائيلبل!قائمة،اللاالحربكانتو"

عليهواتصراصانيلضديهوذاجيوشاساقاد

.(؟:14-02:؟1ا-بار2و3:01اخبار9)



اببا)5
ة15و31:(1مهـكانيابيام3باذ3.وردوتد..

.8ر133

الذتكنومننحمياعصرنيال!حم!ةاحد(6)

نفىي!رنانويحتي3(:01)فعياالهدخترا

منرجعواتذي3؟و،:12فيالمذصرا!هن

ؤربابل.الصع

.:الونيالنرتةهذهذعورد:إليأيزفة

نيوعهمواللاويينال!هةتنظيمالىاسارةهذاوني

الذي،2صانجاراني؟.03المللثداودايام

فرقةوغ!رتاربعالىالكهةتمداودانيذع

نيباطدمةتقومانهذهمنفرتةعلىصوكان

التيالكإىالاعيادايامعدامااصبىمدةالهب!ل

منررجعلمانهويظ!ر.النرقكافيهالثزككانت

بعدف!ول!ن،الفرقهذ.مناربعالابابلصبم

فرقةوغ!رتاربعالىرتقي!همال!حمةتنظيماعيد

قبلأ.كانرا-كما

ابيافركةمنالمعمدان*حناابويا3زكانوقد

الامنة.النرنةكانتاقي

*عو.اوعو.،اد،ومضا.عإياصم:أ،ياه

صرونلزوجةاكا،2:2اخبارانيوردوتد،افي

اصمو؟سلحصبكا!مالرجماتني.يعضوردوتد

.،ابيهصروناصأة،تقولوحمأ!اعلم

اخبار2نيحزقيالاماعطهذاورد:أبئة

بمورةورد!د2!:18م!ك2فياما21:10

.افت!مرة،ايى،

وهو،المدمالمار،ومضا.علإي31:أ-،ويم

ت،بفي،،ا!بفيعرادمنبيدغرلطريق31

طريتهمنيوماصائيلمل!هاربطالقةلطل!

(21:1عل!)كنطنالى

)2

فيلغىا؟ل!الىتنبمدينةهي:ية"؟أ

.م.ق-901138طممنح!مالذيبرغامىملك

آجاجنربنييخليةمقاطتنيمىعا.المدينةوكانت

رحهنيانطاكيةالىبولىمنهاترلوقد.المنرى

.(02:،1اعال).مصبماباوكانالاولىالبشروة

وهر:،معيالىب،مضا.ور؟-ياسم:!آي

بنبامبنبقج!مةمنرياي31اسم.)1(

23:92مموثيل2)داودابطالمنواحدآوكان

.31(ة11اخباروا

رئيأكانجتر؟لواهدمناصم)2(

المدينةتلكمنداودتبواالذتمنرجللشئة

.الظروفصنيلهوفيآلداودامينآوكان.الفلطينية

فطث!لالقالصركانيداودجبقنلثيقردوكان

.(.و2ة18و22-01:18م!يل12ابثالرم

،مطاو،بي،معوشا.فينيتىامة.ثبغلأ

تظبالملكاصطأاورابلواورصيدونملكوهر،بكل

.31(ة6؟ملىك1)

"ة27اعالنيالكلةهذ.وردت:ألات

ومناهاص.نبةاليوي،،صكيويلحلةقىبهة

ضيفةلمجهاعهاالأستا.-شالقالفينةمحدات

الثديد.ابرهياج8طني

منهمدبدةانواعتنرالبرمننوع:اكلثل

بزفيائلأابراهمكرسوت.فلطيننيبكظة

الانلةتحتيقمصاولوكان-(:21تك)سبح

صاولعظامدفحتوقد(22:6ممرنيل1)الىامةني

:؟3صنيل،أيابيقنيالانلاتحتبنيهوعلام

صيئأيخرجالأنلامننوطلجنا.نيانويقال.(13

بالمن.الاهلينبل!يرف



اثينا(26)اثنان

كاابرةاو*هديةعإي3الاومعنى:أ.ثنان

لارت!ابضاتدفعالقالابرةعلىلبآظيطلقوهر

اخبار1)يهرذانلمنرجلاسمايفأوهو.فاحئة

،:)7.

لاويوهو،هدت*ؤمحنا.عبرياسم:أ.ثتاي

(6:41اخبار1)اسافاسلافومنبرسومن!لمن

6:12اشمارافيالمذكورفف!الث!صهروربما

.يأفىايباصم

كااثينا،الالهةاسماصلآوهو31ءناني:أئينا

)وهياتيكاعاممةكافتالقالمدينةعلىاطلقثم

المديةاصبحتوقد،(القديمفياليونان.اقاممنقم

المحالمفيوالأدابالطومفيائتانةصحمربعدن!

العدبم.

اسستالذيالتاربخعنبالتقيقثيى.يعرفولا

اول)يسكي!روانالىتثيراحيرالاساانالا،فيه

صنةحراليا!س!ها(مصرمنبا.انهويظنم!حمها

عامالىملوكلمجكمهااصترتوقدم.ق1581

ايديالىاللطةانتقلتحين.تقريبأء.ق6801

.(سياسونرؤساهاو!اراث

كودرامامثرعانهزلا.بينمناشتهروقد

بقرته.وعوفم.ق062صنةحراليعاشالذي

م.ق95لحينةحواليوعامقوصولون؟وجبروته

اننمروقد.لدولتهالاولالدستوروضعوقد

!ساسب!دارووسقوادضد09،عامفيالاثجنيون

م.ق08،عامفيامما.البلا.نيينجمونة،الفرسملك

ولكن.دارروصفيلزرحمسيىالمديخةسالت!د

بحرةمحركابحدالانسحابالىالغزاةاضطروااليونان

هذاساعدوتدالةظكننىفيسلاميىفي

صغرىامبراطوريةتأسب!هـلىالانينيينالانتصار

الاسطولقوةعلىكياخهافيتمتمدكانتاثيخاعاممتها

95،31،-عامفيبرزوتد.الجيقعلىلاا).حمري

كانوتد.بر!ييىوهرقديرديمقراطيتاند.م.ق

ح"+ا،س!1.3400"ءك!يهابعنطضوزةباكوسوالاربوسللاكروبولسنهدمعائينامدية



71اثيا

حمبيرعدداثدافياتيماناقيححطخصاضمن

اثناءالادابازدهرتوكذلك؟ابلةالعامةالابنيةمن

الحربنلإاناندلتح!مهاواضوني.صه

افتهتحيثم.ق،؟هعامالىودامتاليليرنيس!ية

المقدونيفيب؟.ولما.للاسلإطييناتينابتلي

مستقرةالامررق!نلماليرنانشؤونفيوتداخل

الاص!ندرابنهوباهفيليبقتلانبعدوسكن

فياثيناووصلتالاصلها!ةتاط!ممقاليدوتلى

خ!تانوبعد.والنضرذالقوةمنالى.الذروةعصر.

حامنطاقتحتائايااصب!تل!ومانالهونانبلاد

لتاريخهاتقديرآذاتيألآستقلام!نصتولكنها،مقدونية

المجد.الماضي

فاغاالىومانيلمص!مخاضعةكانتاخاوصع

نورسغومنهاا!ومانيالعالمفيا؟مميةالمدينةصارت

طر-وسثلاضى!دنالىفكروحيوروحي

اربعفياازدهتوت،والاس!ندر-وانطاكية

والمثاشة،،الافلاطويخةوهي:فلفيةصصدارس

كثرونطلاباتجلوقد.والىواقيةوالابي!رر

وقدايضآروماوكلناليونانبلادمنائدارسالى

!راسةجستنيانصمانالى!مصحمرآاسترت

.ميلاد952عامفيالنلفة

بريرفيبول!قىلالانيةالثيررطهاشا.رفي

.ميلانطولهطريقوبين!ا.االحرعلىاثبناميناهوهحط

ا!صةالمذاليحرأىا!ريقهذافيوهوانهويرجع

الميلاديا!انيا!رنمؤريؤاشاروقد-المج!لللاله

وني،الطريقهذانفىعلىالمذابحهذهوجودالى

مناقزابهعندانهويرجع.المدينةنياضىاماكن

الىومالىزالتولا-ينئذكانتكمارآهاالماممة

005-واليارتناعهالذيوووإيالا3تلحولبنية

-صناقبلأاللهذاكانوقد؟البحرس!فرققدم

ا،ج2(

اصهراقيمتءيت6دينيآصحموأبمدف!اصبعثم

وهوماو-مأبولىقمىور؟والهياصالمذابحواعنطم

المحامةالابنيةالىينظوالمدينةشوارعفييل!

والوق(الالابساحة)والاستادررمةيدالمدوالهياص

ي!مناوالمجال!تشدكانتحيثالاجماعاتوتاطت

الاثينيينانحبثذاكتث!فورجما.المالطلاب

انجا.نيلمت!صثالنهارائنا.السرقفياطرسيحبرن

واوالديثيةالفلسف!يةالاراهفيلاناققاوالمحوم

سانحةفرصةذلكنيرولىرأىوتد.للناظرة

صاغيةاذنأر!عا!عهتجدلمولكن؟بالانجيلليادي

الىحمميذهبانمنهفطلبواالامحينيعلدى

دناعهظهروقد.تحليطعنليدافعباغوسالعرس

واحد.4باتناديجديدةفلسفةكأنهاعيهماممام

نبوسداءلدىعاغيةادنأرسالتهوجدتوقد

رمنالمدينةمنعددصالةبالىآمنقد!!ا.غيالار*با

ولا.3،1-17:15اهال)فيوردايهؤدعاجمع

انهاوزمنهفياثينافياسستكن!صةعنفيصأنعرف

الكناثى،منلننهاكتكالهار-الةكث

.باكوساريوسانظر

انينا.مدينةاهلعلىاطلقاصمة31نيئبون

بحلوشننهمللاصظلاع-ب!مالىلوتااشاروتد

.17:21اعالائظر،جديدفي.

وامتأجج،مضاهورلجا!ال!يقياسم:أجاج

لضآكان،،اباجالاسمانالبعضويظن،عنيف

ملكصعلىفرعوناسميطلقكانكماال!اليقلملك

الاسمبهذاش!ينالىالكتابوصثر،ممرفي

:اكلو

بر!كعهنيلمجامذعهالطليقملكا؟ج(11

.24:7العددسنرانظر،لاصرائيل



8)جاجيا

بعدء!رئيلقلهالذيالعاليقملكا؟ج(2)

.8--:01صوئيلاشاولعنهعفاان

الىطضب*صثضالامليومضا.:يبمتطأ

الأنللا!قيراصتمملو.سدف!اليهودول!ن،ا؟ج

فالع!ر؟ولذا،الالداءاسائيلاعداهكانرااد،لتة

اسير1)،الاباجيهامان،قالواولتتلإ.هامانمن

.(،9:2و.:8و01و؟:3

مابععلا!عياممقابليلفحماوهي:ةنبرإ

حدثكماذاتهالعملمحاصيلمنتدفعقديماوكانت

وقد(92:15تكانظر)ولابانيعتوباصيني

اليهاعهدثعندمامرصىلامابرةفرعونالخةدفمت

الثريعةنصوقد(2:9ضوجانظر)بار.ضا!

اليومذلكختامفيماررمعا!ابرةتدفعانعلىالمرصوية

وتد.(15و،1:،2وتثنية91:13لجالاوائظر)

ابرةدفععنا"لأمت!ناعاثعدسال!اباستن!ر

ويعقرب3:5وملاخي22:13ارمياانظر)الطمل

علىالميحيرعالىبوجود1.اموفي.(،:.

اليومفيديخارأالكرمفيالماملابرةكانتالأرفى

الابرةالىالم!يحاليداصثاروقد.(02:2مت)

!الاؤوحيةالحدمةنييعملونمنيحتضهاالتي

اصثار.وكذلك(01:7لوقاا،ابرتهمست!ق*والفاءا!

الماد-تالحا؟ي!دماترفيروجربالىبرل!الىسول

.(؟لح8-ة9اكوانظر)روحيةبخدمةيقرمرنلمن

يقابا!سابعملللقياميخدمعامل:آيبير

وقد.2(،و:7ا*بانظر)لهتدفعممينةابرة

فيحقهللاجيرتحفظانعلىالمرسرالثريتسصت

الميحالسيدقولمنئدركواننا(اجرةانظر)أبرته

ابرا..ي!طبكانالصا4اليدانالضالالابئثلفي

.(15:17الرقاحاجتهمعاحاويزبكافيأطمامأ

:16اثصيا.انظر)محدودةالأجبرعا!مدةنتوكا

حبانا2(

عنالمسيحاليدعلأممنننهمانويم!ننا.(،1

روحبننىيليكنلمالاجيربانالصاعالىاءب

تنهافنمصاحببهاسلاللاينوابذلال!ية

.(13و05:12روحناانظر)

برحمان،*مضاهاوربماعرياصم:أ!-صيم

مستنقحاي،الما.،مأجلالاشقاقمنقريبةوهي

:15اشيا.افظر)موآبنيلبلدةاصموهي.الماه

كااوو*خربرةالجالةكارجماليرممكاحهاوربما(8

.ال!ركمنبألقرب،الجد4

علىالكلةاصلتتاوقداجمةجمع:أتجام

!اصوبنوعافيلفيضان.كأاثخلفةالميا.مجتطت

ابىيوعيدانالأعابافيهايخمرحيثالدثاني

علىتطلقوكذلك(ه:8و91ة7خروج)افظر

انظر)بالصحرا.باثمارنةالميا.فياتوجدالقالاماكن

.(7ة35و4:23؟اشحياء

ا!م،.وهرمع،؟محناهتجارعبرياصم:"جورأ

اقوالجمعلانهالادمهذاعليهاطلقبماور6حيملىجل

بائهالعربيةالترجمةفيويذع35صاثالفيالحكا.

انلمجبالرانيالاصلبحب،ول!نتقية،ابئ

.(1ة03امثالانظر)،ياقة،ابئق!ون

ورصئ!اردكاامعناهوربماعبرياصم:يبىآ

،هرب،اي!هابا،العربيالةملمنمثتق3الابمار

داودش-ش-واداحد.شضابروهـفى.،ارغم،او

.(23:11ءم2انظر)

(1)6حازانظرأحاز

في،ا"لأخممنا.وربماعلإياسم:أ.حتان

أنظر)يبرذاسبطمنشوراييافيوهو.كاذكباو

.(92ة2اخبارا



)9اتحذا

وا،المأخوذ،م!شاه!اورعبري31:ئعأ،اتأ

ومشلإياكعطبخواصكنمنوكان.،المملوك*

باص!اقاققىعندماابإلكرافقوتدبرارملكاكابيا

.(26:26تكانظر)سبعبزفيعهدأمعهوعقد

.،الىبالىإلجأ،محنا.!ارعبري31:خنتايأ

.(23:،3صم2)داودجيقتادةاحدالينلطابووهو

مضا.ربماقديمفارصياسم:أضو-بزوش

الكابفيالاسمهذاوردوتد.،الح!ام،رئيى

:اثمدس

(9:1)دانيالالماديدارورسايا31(1)

.داوبوسانظر

استل!اذظر)اشبر؟وجفارصيملكاسم(2)

اللنةفيالمووفوهو17(6؟و:2و91و2:ا

شيئأنرفانويمكخنا.،،زركسيىباسماليونانية

صاحبكان!داشل!صفرمنوطباعهاخلاقهعن

وهذ..قاسيأ6طاغيةالنظرقصير؟مقلقلآكأوات

ني.اليوناالاربخفيلىركسيىفىاهاالقالهورةهي

شصعلىابا.خلفوتدهشاسي!داررسابئوهو

ابنةامهوكانت..م86،قسنةحواليالنرس

ترأامسنواتاربعلمدةوقصنزاشدادوبعد.صرش

نجدوربما.اليونانبلادلفزوبرارجيقرأسعلى

سنرمنالاولالاعطحنيالاستعدادهذاالىاعارة

نيسلامي!نيالابطالانهزامرأىلماول!نه.اسل!

*-احثوبرشاوزركبىصورة

)2

وفي.الفرسبلادالىل!نيةعادم.ق08،سنة

كانالذيجثهاخونم(م.ق)947اتاليةالشة

بلاتيأ.موكانياليرناناسامماردونيرسيتود.

ر؟لاحكاغتالهاذكي!،،زرقل65،سننةوفي

ار،ركحبىرنجالوصابنهالعرشعلىؤظنهحاشيته

استير(سفرانظر)

6ةامحزرانيالمذصراحثريروتانهـرجح

.هذا(زركي!)نفىهر

اخر*مهخما.كانبماورعبرياسم:نروصيأ

:ور!وتد،ياليت.آ،او،الأسا

اخبارانظر)شي!ثاننسلمنسمفصاصم(؟)

.34(و2:31

داودجيققراداحدزابادابياسم(2)

.1،(ة11اخبار)1

.،ثر8او،عين،مضاهعرياسم:حتبأ

البطهذار؟ليطردا!ثير،ولمن!بنيبلدةاسم

قضاة)اللدةهذ.يخ!رنكانراالذتال!نائيين

م!مانوحلبةاتالباخينبعضويظن.3(ا:ا

بةش،اليوممكانهابانالطا.بض،ديرجحواحد

كما.صوركردكالاميالاربعةبعدعلى،المحالب

فيالمذكورة؟طى،جوش،نفىان!آضونيظن

صفد.منبالترباطدلة،الجق*بىلدةاواللود

المديمالفارسالاسممناراصيام:أ.خثا

درجبهاوجدوتد.ميدياط!ةوهي"ه!تانا،

اورصليمنيالهي!حملهفياصصرشفيهمكتوب

واحما،اتجانا،نيةباليرناواحما.(3ة6عزرا)

،مدان،يثالحد

31وهو.*آخر،معناهعرياسم:أييم-

نةسهرنكابماور(7:12اتار1)بنيامينيلىجل

.26:38عددفياحيرامباصمالمذكورالحص



).ماصرأ

."رفيحالاخ"مضاهعبرياسم:امأص

بنيامينسبطفيعشيرةأببنيامينيلىجلاسوهو

الذيال!صنفىهرن3ورتجا26038()عدد

تكفيالمجىاو7:12اخبارافياح!باصمذع

.ا:8اخبارافياخرحاو،6:21،

وتدىالاباخو*ءمناهعبري31:دآبأ

لنحصينةاس!اورد

ظفهالذيعريابئوهواسائيلملك-(1)

م،ق875عامحواليحكمهبداوتد"العر!قلى

طلرك1)يهوذاتيكاآملكمنئينواللا1،انهالشةني

ملكاثبعلابخةايزابا!منتزوجوقد.(16:92

وكان.بصا!الاولتمبدوثنيةاصيأةنتوكاصيدون

وانقادءليه؟فافىتةال!زقليلالأرادةضميفؤوجها

ارسا!وقد.03-33(:16)بعلعبادةفيوراءها

عقابأوقم!جفاف"جي.فتنبأاخآبالىايلياالىب

مدةا!داموتدإا:17مل1)آخآبططية

35،:،ا؟ولوة18!ل1)تقر!أسنينذللأث

وكجلبدياءوالىاثلياتقدموقد.(5:17يع

"باخلاصالىبيحبدرجلأوكان"اخآببيت

الجاالقا.وءكد.اخآبمحمقابكديمهدليم

وايخا+اصائيلصيجمعانمنهطلبباخآتي

ايليارسالةاوبايدحيثالكر.،!جبلالىوثانإ1ا

عبادةالشعبفاخهسار.بي!ةالذاكث!تناربارسال

الجاتنبأهذابصدوءن.الاوثان.انبياو-داواالىب

وانتهىبفزارةالمطوترلوفعلأ؟المطربمجي.لاخآب

الىبهاصشوريبجبلءلىاينياكانواذ.ا!اف

اسرائيلعلىمل!أنمئيبئياهرو؟صحيذهبان

خطيئتههعلىاخآببيتوليحا-بأخآبعنعرضأ

.16(:91مل1)

عا!ةالاصيةارامملكبخهددصا!روشد

ر:يددمعصولبهه،علبهاخآبفانتعراصائيل

ضابأ(3

نجا.الىبلارادةوفمأاهـإيكنولمواطلقه!دآ

احلقاتددامصانهباالأنبيا.ااحدنمعلىنهالىبانذار

ممل!تهوعلىعليهسيأتيالثرفانيدهءنالحدوهذا

:03ملوك1)اطلقهالذيالىجلهذاشحبيدعلى

13).

اليزرع!نابوتم3عكوايزابلاخآبأستولىوقد

شهادةعلىبنا.ظالأفقتللترلمكيدةالهدبراانبمد

وارزابل؟اخأببموتفتضبأايليااوبفارسل.زورصثهود

مدتلصسوفنابرتدملحستالقىالكلابوبان

.(91ة21مل1)المكاننف!فياصأاخآب

كالةنجاهتالىبام51واتضعوتابأخآبندموقد

اخآببيتعلىسيأيئالذيالثرباناياالىالىب

.(21:26مل11ابنهايامفيبلايامهفييأتيالأ

ارسلاخآبانالاثورةالنتوشفيوردوقا-

جيقمعليثروضاامثاةمنالافوعثرةصكبةالفي

ار4-الثشالتصاءصويتول.اشورضدبهمحرفيارام

بالقربلمه،-ر.رمعر!فيعليماتمراق4اشورملك

.م.ق853سنةحواليهذاركان-اةمن

منلجادراموثي!ترداناخآبارادوتد

.ضدمسبهنيحهرشافاطمعرنةفطلبالاراميين

.تفيالدخولعلىضابو.الأنبيا.ابضانومع

فيومرتهبا!زامه!أالنبى!اانأ،1اطرب

يلب!ولماخآبمعيهوشافاطوذهبجلحادراموث

سهما!ابهول!ن6يعرفلاحقالملكيةئيابهاخآب

صكبتهفيدمهفسال.ممبتبجرحغل!!تمود

منالدمالكلابولحستةالاميالىوحملومات

.(22:38مل1)الىبلقرلوففاصيكبته

الاصيةفيالعاجمنالواحأالمنقبوناكشفوتد

العاجقصربقايامنالالواحمذ.بعضكانت!كاور

.93(:12ملاانظرأاخآببناهالذي



)1ئبكوسظآ

وكانتولاياابئوهوكاذابلهياصم(2)

سبيفيكانراانوقتاسائيللبنيبالكنبيتنبأ

سيقلببابلملكنمزنجوخذبانارمياقنجأوقدبابل

.(23-92:21ار)النارني

اخانية(الىنسبة)-لمنانياسم:نيكنوستأأ

الى؟.وقدصرثوسكنيسةفيالتادةاحد31وهو

.(16:17كوا)برلىالىصول!يارةافص

منجزهأالاصلفيكاناتليم:قأثيةأ

اليليرني!.جزيرةشبهفيالجنربفياليؤنانبلاد

رومانيةولايةاخائيةكانتالجدلي!دايدزمنوني

وكافتمقدونيةجنوبيالراقعةاليونانبلادتثعل

باصرةاولاستفانرسبيتنربم.صرثوسعاض!ا

اكو)كورثوسعاضهافياياخاشةفيالمسيحيين

-رل!كورثوسفياليهردهاجموت.(16:15

حاملصونغاالىبواسواضرنجيلبالامناداتهوطرضوا

ميلادية(52او51سنةنيايأالحينذلكنيالرلأ؟قلك

)اع.مناداتفييسترانلبرل!ظليرناذنوقد

اخائيةنيالمسيحيونارصلوقد.(-18:1217

الىصولبول!يدعلىاورشليمنياالمديسينلنتوا.عطايا

.صارأاخاثيةبول!زاروتد.(15:26رومية)

كاا-ومحنا.ور:صاعبري31:حيلتشآ

رئي!وكانهارمبئوهو،الموة*آضاو،راحيل

.(8:،اخإر1)يهرذافيعيرة

.ىالاخبع!كامشاهورمماعبرياسم:ضخأ

ويحتقد.(ا:8اخبار1)لبني!ا!!نالاكالابئوهر

وهر46:92تهـكفيالمذكورايحيننىانهالعض

.26:38عددفيالمذكوراحيرامنفىايضأ

وكااكاالملكضاهعبريا-م:ئش!امأ

ءيرةصناشحورفياوهويهوذا-بطمنرجل،لكالما)

.(2:24اخباراايضأوازظر6:؟اخبار1)صرون

ياأخز3!

يقيمكانكاهنوهو.اخزيااختصار:+خز-ايأ

:11)فى.يااميربئمثلبرثابئوكان.اورشايمفي

اخبارافيالمذكرر،،لمجزيرةنن!انهويرجح.(13

9:12.

وا"يمكالىب،مضا.عبرياسم:تش.!آ

ةوردوتد،يشدارفيا،

ابئوهواسرازيلملوكمنملكاسم(1)

طوكثامنفكانالعرشعلىابا..خلفوايزابلاخآب

852-008منفقط-كتين-محموقد.اسرائيل

اخزيااتحدوقد.(اهو.،:22ملوك1)م.ق

اوفل!الىلذهبترثشسفنعلفييهوصافاطمع

جابرعصيرنفيتحطمتالسفنولكنالذهبلاجل

الصلبذاالقياميحاولاانيهوشافاطعلىاخزيافاقترح

علىبخا.ذلكرفضعوثافاطو)محناخرى!ية

92،ر8،و:22ملرك1)الأنبباءامنواحدتحذير

.35-37(:02انجار

اخأبمرتبعداصانيلعلىموآبشعبثاروتد

:امل2)لاخضاعهخطوةايةيتخذلما-زياو)محن

اطين.ذلك(لىالثهل!مرابحجريرجع(ه:3وا

الاصيةفيالقعليتهنافذة!ناتفىياوسقط

لي!ألعقرونلهابوبزبعلالىرس!فارسلوصيض!

بانواخبرمالىصلايليافقابا!،ضهصمنيبرأهل

فاخذابنأيعقبولممماترتدلالوتهذايااخزصض

.(17-2:امل2)يهوراماتو.بعد+منالوش

وهر.يهوذاصاوكمنالادسالملكاسم(2)

ملكاخآبابنةعثلياا!"وكانتصهوراماورررامابن

ابربصضاشاهحكطبدأانهويرجحاصرانيل

ظلفهابو.ماتسنةوبعد.(91و21:18اتبار2)

سام-واليذلكوكاشا(8:25مل2)العرشعلى

امهلاناتآبطريقيخاسلكوقد.م.ق3،8

وتد3(.:22اخبار2)الثربفعلعليهتث!ركانت



)2يرأض!ثا

فيإلأرامييناليطربأسرانيلصلمك*رإممعذهب

ليبرأيزرعيلالىوذهبوررامحفخرجدادرامرث

زلك(.وفي93و8:28مل2)يارتهلىيااخزفذهب

ر؟دهامي،وكذلكوتلهرورامعاحاياهورل!الاثأ.

ويمى.(28-9:16مل12فقت!.يااخزبقا!

يدعىوكذلكيهوآحاز21:17ا-ار2نياتزيا

اتا!رعابحنه!ولحن6ة22اتبار2نيياعزر

.عت،المرضعهذافياخزياباسمتذع.البم

تابع،ومعنا.الفارسيةمنربما:ضثنتآرقيأ

سبطفيصرونعثيرةمناسورابئوهو،لللكة

.(6:،اخبار1)يهرذا

وا،م!رس،ومضاهعبرياسم:ختوخأ

الاصمنفىهرالعبريالاملفيالا3ولفظ،،محنك

ترس!اعوارياردابئوهو.العربيةاللاجمةنيحنوك

)يهوه%آدممنالابعوهو2(او18:")تك

ناالمقدسالكتابو!بنا.شيثنسلمن(،1عدد

معهوشركاافهطاعةنيعاشانهايافهمعصاراخ!م

صنةوستبنوكأئلاثمائةوعاش(.،2و23ة5تك)

ذاكبعدروجدلمائهالحتابويخنا(5:23تكا

الىصالةكاتبفسروتد(،2ة5تك)اخذهافهلان

كلىىلاصنقلهاقةبانالمرلمذاالعرانيينالى

عددرسالتفييهوذاويذع(ه:11عب)المرت

لاشرار.بابلالذيالقضاءعنتنبااخزماناهو،1

اضر!3سفرنيمذكورةالنرةهذ.نرىانويم!ن

..القانرئيةغل!الاسفارمنوهو-(؟9)ص

المانرنيةكرالاسفارمنسفر:اضنوخ-كعاب

،الحبثية،او،الاثيوبيةاخنرخ*نضةايضاويسمى

اخ!3الىخطأوينب.الاولاخنرخايضآيىو

عنعبارةوالحت!اب.،2و23:"تكنيالمذكور

المحةفياعلأصتبتالهردقيالأضارمنجمرعة

ا،راسالاعلفقدوقد.الرجيحوجهعلىالارامية

اخنوخكتاب3(

الرجمةفيالحابهذامناجزا.وجدتول!ن

عنقىجمت-بثيةفخةتوجدو-ذلك.اليونانية

الاراعيالاعلتنكىجمتبدورهاالينيةاليونااكص!ة

تجل08و163سنةبإت-صبانهت-حالذي

.دلمبللاا

المحتظرالمياعنالىؤىبا%جارملى؟والكتاب

فيالمياوأضيدة.المجدوصامحرتيرةالاتينونةوالد

لمعدالطريقد!2لا!هاخاعةاكليةالحتابهذا

ويدس.الميالمجي.اعدادأتعت!وكذلكالجديد

:8،صانظر،افه،مبحالكتابهذافيالمس!ا

وقارنه2ة38انظر،البار!هيدعىوكذالمث..ا

.:.،*وادار،ائظرص،1ة3اعادمع

ماوكثرأاليرنانيالاصلني9:35لىتا.حوتارنه

الخ.6:2،ص!هالأن!انابن!المسيايدعى

كان،الانسان،ابئاناخزخسنركاتبويقول

سيدتوانه3و88:2صانظرالمالمةاققبلموجودأ

البارالثبعلىسيملكوائه96:27صانظرالطلم

.-6؟:62صانظر

و.؟18عددينييهوذارصالةكاقيويقتبى

الاتراللبضءجدوحمذلك.9:اصا-نوخسفر

صفرنييتابلهامايدا؟إالهدفيالايامباواضالحماصة

الم!يحيةالصررنيالاباهبضاقتبىوقد.اضرخ

جاصذهزلا.بينوءن.السنرهذااقوالبعضالاولى

.نرسيجااورولاصبهدرياكيمندصساوينيوساروالثهيد

ا!تابهذاانحروابعدف!المي!يينقادةول!ن

واغطينوسالذهبنمرو-ناهؤلا.بينو.ن.ورفضو.

الم!يحرناوالهوويتبرولم.اورينيمرساووجيروم

ا!طنونية.الاسفاركنالكتابهذا

النسخةعنهتوياغانيتختلفسلافيةف!خةتوجد

ا!افي،،اخن!ا!عانرنيروالنرهذاوي!ىالابتة

السفرتاكتبوقد،احم!اصارحماب!او



الىباضة)يه!اخ

الاسكندرمديخةنياليرنانيةالمفةنياولااليهردي

فقدوتد.الملاديالاولالمرنمنالاولالنصفني

قىجمةفهيالآنالموجوتالنستامااليونانيالأصل

سلاثية.

المحبعالماواتفياخنرخرحلةعلىويحتوي

لمجتويوكذلكرزعونح!لاخ!ائةواعلانات

لابنائه.اخنوختحذرراتانهيقولونماعلى

الابئعلىاطلقلفظ:(اة!أإصجممه:آخ

:27تك)الىالدتننىبخاتاوبابناءعلاقهني

ننىاو2(:28تك)فقطالابئن!او6(

.(8:91قض)فتطالام

الاصةمنقىيبعلىاصلقاكذلك)2(

نذ!منار(1:16،تك)،مثلآالاخابن،الىاطة

:33أتثتريبةانةمناو7(:.)نحالجنى

.9(:اعا)صليفةامةمناو7(

الدتننىمنانسانعلىايضأواطلق)3(

المي!يرندمميماوكثلإآ(9:17اعال)الوا!د

.(23:8مت)اخوة

ففالمحبوبالمحدد:علىايفأاطلقكا(،)

اطلقوكذلك(1:26مم2)اخأنءنال!داوددعا

دطفقدالحطابحسنمنكزعغريبانانعلا

32(:02ملو1)اخأبنهدداخأب

الجنىمنانانايعلىاملقاكذلكو)5(

.(1:5تلث)الثرلا-وةصاعاةالبثري

ارقيءا!ايدالجدالهد3ذ:بالرصةهلأخو

1032ذعوقد.وجهوذاوعانوروصييضوب:وم

الىانتتافمايضأ3ذوقد(13:55تأالىباخرة

أررحناازته3بدءفيويرممييممعيماحوم!ةر

با.تا؟!ايرمحلمبشعكانؤ!وممة.(2:12

وحتى،-7،:2؟)متيكلر.انطالبينواخرتهامه

حنا)2بعدبهامنواقديكونوالمخدضهناية

كانوااغمنترأاالعيامةبدولكن.(وه7:3

5(،1:ااع)ا،-لاميذمعيجتمون

البهيةنيكادةبول!الى!رلويذعم

وهواحددماصبحوقد(هة9اص)المسبح!ة

:01اع)اورشليمكخيةفي!اشأقائدأيضرب

اممهتح!لالقاوسالةكاتبوهو(11:اوغلا3!

(.؟:1)يعقوب

ودربةالميحالىفبهمنيالارا.تثحبتوقد

لهةقرابتهم

صييم.بالجدمناخوتهاخهمقومفتال)؟(

فيهابهحبلالذيالم!يحولدتانبعدصيماناي

ولدت6عذرإ.وهيوولدتهالقدسالىوحمن

الفيرهوهذاانويقررنررسفمنالاخوةهؤلا.

02،:ا)متنيالراردةللاقرالالطيعيالإصيط

الانيالمرننيترقيانركىالىأيجهذاقالتد(13:55

!رائفربالو!مالىابعالترنفيهلند*س

،ويقولونالىأيهذايمارضونمنهناكولكننححليةالأ

ءحناالىبها.انيحعهدلمااولادلمريمكانانهلر

عيهم،رود27و9:26؟*حنانينجدهذاكالخيذه

ب!دبكرنرالمالميحاخرةانبالعولارأيااصاب

كد.فييهاانالميحفضلولذلكبهآمنواقد

قريبها.ايضأكانانهويرجحتدجذه*حنا

اولادكانراا!همنيتولاالانيالىأياسا(2،

صييما!ذبعدهاومن.سابقةزوجةمنءصف

نامنذلكعلىويتدلون.ثانيةزو-ةال!ذرا.

نابمد*سفحياةعن:ظيذع.لأ!اثعدال!اب

درلاويقولرنالممرمنغرةالازحةالشةيرعبرلغ

الذرا.وجلمانهوررج!رنذلكبحدماتروصفان

بضنيالىأيهذاوردوتد.اصنافيتتلموهو



اضوخ

القرلطنياوريجانوسبهوقالاالمانونيةفيالاصفار

وكذلكالميلاديالىابعالترنفيوابينائيرساثاك

.الىأيهذاالارنوذكىالىومكنيةتعتنق

الاخوةهؤلا.انيقوللمالثرأيوهناك3()

؟فهمالميحاماخت31وكانتكلوبااولادم

اصحابويترله(91:25روحناانظر)خالهاولاد

يذ3.،:15وصتى27:56متانالىأيهذا

ناويقرل.الصليبعندصيهـ2يعقوبامصيموجرد

يشربوانيوعامصيماختكانتهذهصيم

.اخوانا!م!اكهماذيماللذانمالرس

الزننيايروني!رسهوالىأيبهذاقالمنلاواول

اقباعه.وبضولوثرروميةك!نيةواتبتهالىابرح

ناالمستبعدمنانه-فيقولىنالىأيهـذاممارضوافا

الكابانولونيةحما.وا!داصملاختل!يكرن

فىيقينولمجهماالىبواتوةاللاميذيخهية؟قالمقدس

ه،و13:ااعالةارنالآخرعنأحدماتحلف

وهو،اخوي،مضا.وربماعبريام:خوخأ

8:،(اخبار)1بنيامينسبطمنبالعلابئاصم

نيايخاباسمالمذصرئف!ال!ثفصهوانهوتح!ا!

.الاصطحنفىمن7ءدد

علىداطلقتا-وخالىنب!ةةآ-و%!

23:9صم)2وسلمانداودجيقفيالقادةبمفى

.92(و11:12اخبار؟و28و

وهر،هماا-و،معنا+وربماعلإياسم:قايأشو

.(2:،اخإر1)يهوذاعثاثررؤسا.صنرجلا-م

ربمااو،!اخىمحنا.وربماعبرىامصم:أ!نى

ةوردوئد،كااخيااختصارتكرن

الذتبادسبطرؤصا.منواحد31(1)

.(1ء:5اخبار؟)شانبافيجلياديكنرنكانرا

ماكاخيا(3

اخباراصلإ)1شطمنربلا!مم)2(

:7)3،.

وهو،الاماخر،وشاهعكلي31:يخيأنمأ

اخبار؟و.-:23صم2)داودجيققادةاحد

11:)35.

اخاو،اخيضاهعإياصم:يختانأ

اخبار1)ءهيداععئلإةمنمنىسبطمنصنير،رجل

7:91).

ا!ل،*اخرمضا.رجماعريام:تلأيخي!تئو

واحدوذا3ارفىفيجيلو.منرجل.،النبا.اخو،او

احدابوكان(15:12صم)3داودمثيري

كانانهويحتل،3(:23صم)2داوداطال

وكان،3(:23و11:3!م)2لبثشبحبدأ

مث!ورته.فينحلصأيكنولمومكراحتيالر-ل

اشا.فيواعرانهابثالرممثيريا!برمنوكان

مثورةاثالوماتبعولها.داودابيهعا!عصيائه

قتل،سرأداودلصاعالصا!هذاوكانحوشاي

16:01و31-،15:3مم)2نفهاختوفل

نيالنادرةالانت!ارلاثطمنوهذ.(17:23و

القديم.العهدنياسائيلتاربخ

.،تحادالااخر،ومنا.عكليامأيخيضوهـ:

جبحةبلدةمنبنيايخهمبطمناهودن!لمنوكان

بعضفيالى-لهذاذعوردوقد3(:8اخبار1)

.اخيودبادما!رصاإت

وا!هالاثماخو*ومعنا.عصياسم:ينرعأ

ز!ننينقهالي-.طورئيسعيقابئوهرلم!اخورع،

93،ة5،2؟:اعدد)البرتفياسرأثيلارتحال

.(27ةءأ7:678

وا،النداتو*هومحناعبري31:قاكج!تآأ

اهرليابوابودانبطمنرجلوهرالمضد،اخوفى



)طم

3:6(.الأض

فلطينياءمهذاانالظنعلىيضلب:يغيقأ

وابئجتملكوهو.معروفغير!ا.ولذلك

اليههربوتد(27:2صم1)فبلهملكهامعرك

لمجونداودتظاهرالاولىالمرةففيتينصداود

فياما(01-15ة21مم1)منهئفسهعلىلحوفه

وذلكبهفرصباخيقالىداودلجأفقدالانيةالمرة

صقلغمدينةواعلاه،شاولوبينبينهالمداوةإبب

(27:6!م1)ورجالههوفيهاليفيم

اراداصانيلدربةالفلطينيرناجتعولما

رؤصاهولكني!ربمعهداوديأخذاناخيق

لهفاذنمهمداودذمابفيعارضواالنلطديي

وص2او:28!م11صقلغالىيعوداتاخيق

الذيجتملكاخيقنفىهوهذاانويرجح(92

ملافينقرأكما.سلإنملكبدهفيعنه؟قرأ

اليهكعيعبيدمنعبدتهروبعن.،و93ة2

فياخيقوبذ3.لاصتعادتهمااليهش!ميوذهاب

لقبهومذاكانوربماابمالكباصم،3مزعنران

الفلسطينيين.ماوك

الحراخو،وممنا.سي31:خرخيثتاأ

بنيامايئابئيديعئيلابئ!انابئوهوالف!ر،او

.(7:01اخار1)

الىجلاخو*وضا.عبري31:يخيستاوآ

بشؤونموكلآمرظناكاركانالمرنماخواوالمشتيم

.(6:،ملوك1)سلإنبيت

وقد،الطيبةاخوفىومحناهعبرياسم:يخيطوبآ

:المقدسال!نابفياصماصثلاثةاكاهذابا.

:3!،1مم)1عاليبئفيظسابئ)1(

.(22:9صم11الكا!ناخمالكابووهر

نجمالكا

اخبمار1)ال!اهنصادوقوارريااصابن(2)

.(8و6:7

منول!بئآضلاخيطرباحمأهذاورد)3(

حفيد.3واايضآيااحيابيهواصمالمثيرةنذلى

هـعوتارنه13و6:11اخباراانظر)عادرق

-11(:11!مبا

،اوالمرنهاخر،وممناهبرىاسم:رضبعز.أ

لث!ين:اص!هذاوردكاوقدعرنالا!أ،

.دانشطبيوترؤصا.منعثدايابن(1)

ال!؟فيعلالذياالعدادفيدانسبطعننابوقد

.(7:66و2:25و12:اعدد)

مقلغفيكانلماداودرانقبنيامينيرجل(21

.(29:3اخبار1)

وهر،تاماخي،ومفا.عبري31:جمامأ

الملك*شياارصلوتد؟صهوذارؤساهاحدمئافانابئ

الثرقيسفرعنلييألالنبيةخلدةالىاكنصع

بعدف!ننوذ.است!دموتد(14و22:12ملوك2)

ائناهالكذبةوالانبيا.الكهنةهجاتضدارمياطاية

جدياابروهو(26:24ارميا).يهوياتيمحكم

.(25:22م!ك)2

وهو،الولداخو،ومشا.علإي31:يخينودأ

!م)2وسلإنداودعصريخاالمجليهوش!افاطابر

ابوايضأهوانهديرجح.3(:4ملرك1و8:16

.(12:،ملول1)!لمانوعلأ.احدبحنا

البمانيللادماليرنانيةالصيئهيهذ.:!نيأ

يايهرياقيماختصارهوالذيلأ،ياتيماولمهكاياحمين

سللةفي14:امتفياحمهوردكاوتديقيمكاالىب

المسيح.نسب

هذاورد،الملكاخر،وممنا.ءبريايسم:يخإيكآ



اخبو)ثيانجمان

اعأ:

فما،نربك!ةورئيىاخيطربلابئ(1)

جةطفيوكانشاولوبهمنهاربأداودكان

الأالذيارجر.خ!اخإلكاعلا.الططمالىشدبدة

جلياتسيفا!أ،واغطا.لمكنةالااكله!ل

وانظر(2:26عيمعوتارنه9-ا:21!1)

مذاخصثاولالىدواخنقلوتد.*ابياثار،

اخإلكمنخيانةبانهصاوللر.وقد.الاص

ابيال!رول!ن.بقتهمفأصينربص!ةمنوفر

-3::217،22صم؟)بننطنجااعإلكابئ

.(2.مزعنوانوانظر23

المذكوراخمالكويخدابياثارلا!اصم(2)

الذئال!هنةرؤساهمنواحدأكانوقد.آنفا

6و3ة24اخبار8:17،1عم2)داودعاصروا

اخبارافيالمذكورهرهذااخإلكانورجع31(و

بعضفي،*ابإلكورداعىانمع16ة18

.؟العبا!وطات

.(26:6ا!م)داودتباعامنحثيرجلادم(3)

بة،اوئةاخو،محنا.عصياصم:يخيتانأ

ا!مةوهو

عدد)ا!لرثةاطصونيضاقاولاداحد(1)

الجبابرة!،او،النفيليم،عونيدنراوكا(13:32

شبرونمنلبكاطردموتا-(:3؟)ءدد

.(01:اوتض،15:1يق)

وكانإي!لااروابصاساللاوييناحد(2)

منهردتا!كانالذيالثرقيالبابصاسةعهدتهفي

.(9:17اخبار1)المك

الأت!اضااخوكممنا.عصفياصم:أخيقش

.،النضباو

ساولالملكاصأةاخينوعمابياصم(1)

.05(:،؟!م1)

ايامنيالكهةرئي!صادوقابئاعم)2(

ابإلمار.نيبئورنالماناخيمصبتيوقد.داود

بعملانوكاناابيهعلىاناومعصياناشا.اورشليم

و-15:2736!2)ابثالىم!طداودابلاخعلى

اخصمناولايخممصوكان2(15-ا:17و

.(03-9؟:8؟!م2)اثالىمباصهزامداود

باعةواخذنفتاليفيسلإنوكيل31)3(

ظنوتد.(15:،ملوك11ا!يأةسلإنبنت

فيالمذكوراخيمصنفىهوهذاانالاحثينبمض

.داودعمر

وهو،الموتاخو،مضا.علإي31:يخبفوتأ

.(9:17اخبار1)قورحعثلإةمنالمانةابئلاوي

وانبيلاخي،معناهعبري31:أجيناذاب

محنايمفيللإنوكجلآوكانجمذوابئوهر،عيم

.(،1:،م!ك1)

وانعيماخي،ضاهعصي31ةأجينوقم

اصم:وهو،به!

صم1)مثاولوزوجةاخيمصاسة"1)

ناسدداودوجها2يزرعيلمناصيأة(2)

:3:27،3،و25صم1)ميكالضهاخذت

وقد2(ة3!م)2داودبكرامنرنامو؟نت

اصأتهابيطيلمعظغمنالاسرفيالطلقةاخذها

.(8؟و03:هصم9).انتذهاداودولكنالأخرىا

ه!المظمةاخو،و.عفاهعبرياسم:خينهودأ

هذاعثلوقداشيرسبطفيورئييشلو!يابئوهو

.(34:27عدد)كنمالتارضىتقيمفيالبط

،يهوهاخواواخوي،.عناهعبريا-م:يخنوأ

اصم:هذاوكان



أصا)*
معائيه؟قدعهدعرةواخرابيناداب31)1(

عمرهفياورشليمالىيماريممناربروت3بنقلاخيه

.(13:7اخبار1،،و6:3!12داود

ااخبار1)اقغلبنيمنبنيامينمنرجل(21

8:1،).

يرئيلافيوهربط!امينمنآضربل)3(

!:9و8:92اخبار1)ممكةاصدأتهمن()يينيل

.و+(03

لم:اصموهو،!رةاخر،مضا.ع!ي31:جتاأ

اعبار؟)-دكيلب!اوهوعوذامنرجل(1)

2:25).

جبحمنئقلواالذتمننجيامبنمنربل(2)

نفىهرورلجما7(و8:6انجار1)مناحةالى

.الاصطحنفىمن،عددفيالمذكررا!خ

جبعة.فيكةرئي!وكاناخيطوباى)3(

أ:3)1!،1اخؤاواخإلكننىهروربما

18(.و

اخيا.باسمالمذكورداودجيقابطالاحد(،)

.36(:11اخبار1)الف!بئ

.داودع!رنيعاصراالذصنا!وييناحد(5)

اخبارهاأالاتداصوخزاكأائهلجتخزاقعلىوكان

26:02).

صلإنصرنيكاتجآوكانشيثا6،31(

.:3("م!ك)1

وني.!ثيلو.الىنبةبالئي!نيويلقبفي)7(

ردا.لابحتآاخياوكانبلإبماماخجااتقىسل!انعصر

يربحامواعطىقطمةغرةاثقالىردا..فزقبديدأ

اصباطغيرةعلىسيلكانةعلىدلالةقطعغر

سلمانعبادةبسبببالانقسامسلإنمملكةعلىقنبأوقد

أنافيأداس11

رربطمملكانوبعد93(.-:1192ملوك1أالوننية

اجالنألمتضيةاصأقهفارصلابخهصض

وذهبثروباماعيأةقامىوفد8الطلأمبأصيفينرها

النلامانواكعاعرفهاولكنهتضيةايخاالى

-ا:،1ملوك1)الرت!يةءسبطملعبادةعقابأسيمرث

اخسانبواتان9:92اخبار2منونملمأ18

.كتابنييبلت

:15هلوك1)اصاشلملكبعثااوو(8)

.(-و27

المئاقختواالذتالثمبرؤصا.اصد،9)

.(01:26نحميا)نحمياايامفي

مدينةاسموهو،احمر،معنا.!ياصنم:امأد

مكما!اانررجح،نصر3منبالعربالارثن!ر!انب

بعدعلىللا،ردنالمحرقيالثاطى.علىالداميةتلاليرم

يترق!هراتصادمكانجنردالميدعن!دمسافة

فيصياتعدةابهرهذاميا.فاضتوتد.بالاردن

فاوتفتالاردن!رسدعلىوعلتاثأشةالصور

.6؟:3يثرعنيذلكثلمنسنآنرىكمامياهه

اديم،،او،ارض،ممناهعديايمةذاتةأ

انولمحت!ل36(:91ثرع)نفتالينيصنةمدينة

كالياميالكرةمسافةعلىشحبةضاليوممكاغا

كراتحاهخدالدمحبراو،ادمةوتدعىبيان

الجليل.ببوالاردن

.،المصبالاحمرالموضع*:التايبداعيأ

ناويحتمل-(:9؟)يقنفتاليحدودعلىبلدة

نهةمافةعلىشعالقالداميةبةضهواليوممكانها

طريقممرنيوهيطبرمدينةغربجنربيايال

معاعتبارهايحنوربما.عكاالىجلمادمنالموافل

يا،النامب*اداعىواحدآا!آتليهاالىالكالة

العبر.اداكط



381مؤدب

،كابيدجوجرصليونايةالمكالةترجمةهنيص:ئيدفؤ

*ئقعدأالمؤدبوكان.الليذيرشدالذيال!

اليونانيين.افىياءباولادعنايتهفيعليهويقمدبه

جيميخطرايضدالاولادعلىلمجرصانعليهوكان

وكاناسا.واانيؤدبهمانلهوكان.ضلتياو

منها.وفيعود!موعندالمدرسةالىذهابهمفييرافقهم

لانبالمز!بالناموسيثبه25و،32:غلاطيه

اشاويظهرالحطأطريقفياليرمنيمنعناالناموس

رسالةوفيبالمسيحالالجانالىيقردناوبذلكخطأة

نيةاليرناال!الةنذىنجد4:15صالاولىعرشوس

كا.شدونصي،ترجمىوقدالجعفيمستصلة

وهو،الةادب!معناهعبرياسم:بفيلىآد

92(:ااخباراو25:13تك)لامماعيلالالثالابن

العربية.ادبيئيللقبيلةالاولالابهذاكانوربما

نيالميلادقبلالامنالقرنفييثرنافرادهاوكان

تنكسجلاتمنذالمثنعلمك!االعرببلادغربكالي

.اشورملكثلاس

واالىحب،معناهاوربماعربرحمالة:ذارآ

:وردتوقدكهالطمة

الجربيةيهوذاحدودعلىمدينةاسم)!(

تسنى؟:34ا!ددسنروفي15:13)بوع

.اذارحصد

اخبار1)بالعابنهوبنيامينيرجلاسم21(

ا!وطاتبعضيخا3الاهذاوردوقد:3(8

هرهذاانوبرجح،ارد،باسمواليونانيةالعلإية

."ارد"انظر.الصواب

فيمدينة31وءيصمروفغيرممناها:ذال!آ

فلطينالىمنهاعادواالذتاليهودمنوبف!6بلبا

اصرائيلالىنب!همسللةيثبتواانيقدروال!بلزربامع

البلدةاننجد7:61نحمياوفي(2:95عزرا)

ادريا

.اذونتدعىننسها

العبيللا3اليونانيةالصيغةهيهذ.:جمهآور

.يع!وعامصيمزوجءسفاسلافاحدوهوعذو

.(3:28لواالمسبح

غرلىكاليفيميسيايخامينا.ةايييبيثةأذز

ادرمية،،با!ركيةعىتدكروتوجد.الصغرىاصيا

كانولها.الميناههذ.م!انمنبالقربموقعفي

فيقيصل!مناقلعرومةالىذاهبأبواسارسول

.(2ة27اممال)ادراميتينبةسفينة

متدر،،ملكمضا.اكدىاسمةئلكذزأ

اكا:وردكاوقدمقتدرملكالاله،او

الاصثررررناخذانفبمد.!فراويملاله،11

فيصفراويما!لبضاصحنواالبىفياسرائيل

اهلمنالناسهؤلا.وكان.محانهمالاصية

ملرك2)لأدرمقكمحرقاثاولادميقدمونسفراويم

نن!هوالالههذاانب!همظنوقد.3(اة17

بابل.فييعبدكانالذي،كااددملك

681-507مناثررملكس!نماريبالابئ(2)

ابيماتلفيضآصرواخو.هواصركو!رمق

واثق+:91طرك)2اراراطارضالىوفرا

+:)38.

*رلىكانسنينةنيهابحرتبحر31:يايىأذ

يتعبزيرةعندالفينةغرقتوقد.عليهاالىصرل

تجار-بلدةاسممنمماخوذوالاسم(23:27اعال)

البحرانالبمضويظن.البو:!رمصبعفدتقع

.البلدةلمذ.بالنسبةكذلكايمأمميقدتييمالادريا

الارونيوالبحرالصقلىوالبحرقىنتينظيجالاصمويضمل

ليثعلالاصمهذااستعالوجمدوظيجصرثوس

هذاكلويطلتون.اطهومايت3بلإالواتحةالميا.

الادرياتي!.البحر31الانالبحر



ليادأ

فارصي.اعلمنالاصمانورجح:نيادأ

.(9:8أس)الضرةهامانابنا.أحداسموهر

الذي،مضاهانو،جحفارسي3:31تاأذ

اثناهوفارسمادياصا.منواحدآوكان،يقهرلا

.(،1:اأسأاحشريروشحكم

13كارهواحمرار،الاسمسنىكانر؟:قةأذ

8(و2:،1و01:91تكأال!هلمدنمنلمدينة

وعورة-دوممعاهلكتالقالمدنفكمنوكانت

هر،33ة92تئنية962و28و16:25قك)

11:8)5

وهو،اطرا.ءالاثيا،ومضا.عري31:قيمآذ

اطبليةالارضالىالاردنواديمنيرلطريق31

اضروهو.وعوذابنيامينبل!اطدودمنبا!عرب

بر؟فييمروكان.اريحاالىاورشليممنالطرق

وهوا!ان.(17ة18و15:7أيقاليهردث

الوالصاعيالساحىشل-وادثفيهوتتالذي

المكانهذامنقريبتلوهناك..3(:01

.،الدم،طلحة:اصمعليهيطكلن

.ونلإامادانظر:اموزأذ

3لانا*مشمضا.كانرتجاعرياصمةا-يمأذز

القيهوذامدناحدىعلىاطلقوقد،المرتشاناو

نف!هينتكاور؟(11:9اخبار2)رحبامحصخها

ايضاويظن.2.:13الاولبيينالمكانيالمذكورةورااد

.حإونبخربياميالخةمافةت!بحدالقدورااصها

هذاوردرتد.،احمر*3الامحق:أذوم

يألي:ف!الأسم

عداحمركانلانهاصطقبئعيوقي-ا

لاجلب!ررلةباعولانه(35:02تك)ولادته

.03(:02تك)اللوناحمرطمام

)3
ميونولادا

02و02:18)عددالادوميينثب-2

21(.و

واعيرابخا.ي!نهكانالذيالاقليم-3

سعيرارضاسمالاقليمهذاعلىيطلقوكان.آدوم

هارونوجبل.وعرجبلياقليموهو3(:32تك)

فوققدمآ078؟الىيرتفعالقعةتلكفييقعالذي

االحربينميلمائةمسافةالاقليمويمتد.البحراسطح

،1:تك)العربةغوربانبىعلى،الضبةوظيجالميت

مفورمنمكزنالجبالصلسلةمنالسفلىوالجز.(6

بضمعالاحمرالجرانيتحجرببعمىمصرجةرمليةحمرا.

البؤا.فيالصخورفلونرلذا.اطراءميةالىظالاحبمار

كارضخصبةادومارضوليست.لمأجميل)ببؤا(

حتولموص!عصرفييخاوجدول!ن.فلصطين

عدد،وبخوبأكالآي!يررئييموطريقوآباروعوم

نمعاسمناجمالمنقبونوجدوقد91(و02:17

ثمقديأادومعا!ة4ساوكانت.هناكواطديد

فيالمهمةالمدنكنومن.البتراهالىبعدف!ا!م!اتنل!

،البزا.منبالقربوتمانالثمالمن!رة:آدوم

اليرنانية،نياللادوا!م.الجنوبفيجابروصيون

البحرجنردالراقتالربةهيآدوموبر.ادوميا

منالثرقيوالجز..(ااو8ة3ملوك2)ا!ليت

الهاكية.الاردئيةالمملكةنيالانشعآدوم

قك)آدوماوعيسونلم:لا،"ويئونأ

صإتنيالادوميونذ3وت(ا-36:91

منححتالتيعثرةاالائيةالاسحرةعصرنيمصر

عيوطردوقد.م.ف17ههسنةالى..ء2صنة

موضمنيوس!نواآدومارضمناطوريل!ونسله

،الداني،آدومحكاموكان(2:12)تثنية

-36:15تكانظرأالعبائلرؤسا.يثبهوناصا.

ممل!حمة!أموقبل،بحدف!اصب!وا(ول!نهم9؟

.31-93(:36تك)بالموكيلاهبون6اسراسل



).ومبونلادا

الىالبرمنذابأاسائيلشعبكانوكدما

ارففيبالمرورله!ا!نانآدوممنطلبحمنطن

،1-:02عدد)ذلكعليهابآدومملكول!ن

حدودعلىمنيعةحصوئآالمنقبرناكتثفوقد(31

الصر.ذلكالىترجع،آدوم

ناحتىلمعلاانياخأيت!الادوعيكانوقد

كاناسرانيلفياثعيمالادوعينلمنالاكالجيل

شاولربطوقد.8(و23:7)"شيةعران!يط

داردغزاركذلك.3،(:،1!م1)الادوميين

تجأوقد(18:13اخبارأصاصآعليهاواقامآدوم

وبعد(18:،2عددألآدوماساثيلقيوبمام

المال!ةالاصرةاصاهاحدهربآدومداودغراأن

خصأبعدف!وصارمصرالى،هددواعه6آدومني

حكمانناءوني(.-11:1،22ملوك1)للإن

والع!رنيرنوميونالادغزا،بآظموتوبعد،عوصافاط

صبنيبضأبضهمافنوااغمالا.يهرذاوالمرآبيون

23(و22اوة02امحبار2)الىبعليهماثارها

،،،ملكلفيحملاطينذالمثنيآدرمطموكان

ضدبهمصنيويهوذااسرائيلالادميرنطونوقد

ولكنهم،-27(3:طوك)2موآبملكميثع

رررامفتهرلمعوشافاطاىءرامححمايامنيأروا

،8:02ملوك)2اخفاعهممنبت!كنلمولكنه

الافكرةامصياقتلوقد(..\8-:21اعبار2

،الصنرةقةفرقمنجهمطؤحبانالادوميل!من

بلادلمعا!ة4ساواتالم!وادينينتلهم

وقد.(12و25:11اهبار72،:،1ملوك2)

ائناهفي،اسىمنهواامحذويهوذاسبطوميرنالادفزا

ورصل!رماياا!فقحعليهقامفدما،زآطححم

ومآبتبوتد.الاسحرىبضمنهواخذاثوامملك

اشاءهذاوكانائورلح!مضةظالرمنمنمدة

وسنحارلبوصحرجونالمحالتفلاسرنظتصم

فياشتركتوامخنها.بايالواشررواسر!دون

إزقا،وني4(

دو!.اصورضد.بم.ق107و711!اينررات

اورصليمنبرخذنصربشعندساالادوميرناتهج

التيبال!وارثالانبياهتجأوقد(37:7؟!ز)

ولكنهم.لاصرانيلالمريرعداخهاب!بببادومطت

ارميا)افهملكرثكنالنهائيبائدماجهاايضآ-.باوا

:02لقياحز،22ر12:،ثياعي،7-22:،9

البطينبيوبد(ا!ح12:391-،1،ررثيل

علياالادوميرنفاستولىيابا،شابأيهوذاارصبقيت

طردالمسيحقبلاطمىالمرن.وفيحابرنمديئةحق

الانيالمرنوني.سيرجبلمنالادوميينالانباط

وفيهاحبونوايهودالم!حمابييرذااخذالميلادتبل

وقدءالادوميونعليهااصتولىفدكانالقالمدنمن

وادخلهمالاخ!انعلىالادوءيينتهركالوءحناارغم

ونلههرودوسكانوقد.اليهودجماعةكن

ادوميين.

الادوميينمدنيةانالاكأةالكثرفمنويستفاد

الادتاالمرنالىاالالسراالعرنمنازدهرت

.المىلادقبل

رعرفو،.الصبالمنةسبيةالادوميةوالات

ثلالألهةبهشاحما.الاالادوميينديانةشفيء

بح!،!ماادرماسثترتوقد.،هددلمه،و*قوس

الينازكانوتد.8(عددوعوبديا7ة9؟ارميا)

ادومأ.،حكمةاروباصطباكزالإني

.اناذانظر:وندأ

بازق،،سيدممنا.كنطنيام:قزتجد"و!طأ

فنرعليهواتصريهوذاجيقربهطيالذبازقملكوهو

وقد.وقدميهيدهأبام؟وظتامكانهعيرهاربأ

كاناذ،توةمنارت!بلماوفاتأجزاههذااعتي

بوبيء.مل!صبحينواقدامايديابامقطعقد



)لأصادقونيأ،

.،-7(:اقض)هناكماتحيثاورشليمالى

ا)بر،سيد،وممناهني!لنطاصم:عارو-لىوفيذأ

قبلااورشليمعلىملكاوكان.،او*سيدالمدل

اخذقدي!ثوعانممعوعندما.الاصرائيليونافتتعها

الجرئيينوان،قبلمنارلمحااخذقدوكان،طي

ماوكمناربعةمعطأهوعل،ثرحطلنواتد

واسوا،وطفاؤههرفا!زم.جعونلمماتجةالاموريل!

.(27-01:1يق)وكلوا

كا!رنيعاليد*ومحنا.عبرياسمةامييرأهـ"و

قيوتد(،25:2صم12الجز؟علىداوداقامهرجل

رحبطم.عصروالىسلإنحكممدةطرالالجزهعلى

،،02:2صم2فيادورامويدعى؟عبدااىوهو

رحبعامارصلىوقد؟18ة01اخبار3فيورامهدعىوجمد

ومطتبا!رةفرجمو.عليهتمردواالذتالعصاةالى

ظنوتد(01:18اخبار2و12:18و4:6طو1)

نحتلفينلثضصينا!انوادونيرامادورامانالبض

واحد.ل!ام!انا!ماالارجحعلىانما

وكان،تا.،البدمضا.عرياصم:ييغامد"وأ

شربابلمحبابليبيمنافرادهابعضعاداسرةرأس

(7:18نحم،2:1386:13ش)عزرامعوالبض

خت!وامنفنمنكانالاسةهذ.رأسانريظهر

وردحيث:16(01)فميخاحصرفياله!د

.،ادونيا،3باذع.هناك

اليد،هو،يهو.مخاهعبرياسم:أذ!يثا

:لهؤلا+اكاهذاوردوتد.،اليدهوالىب*او

احدكه،خيثامهوامداودابنا.احد(1)

الذتالملكابخاهبينالىابعوكان.داودنساه

محبوبآوكان4(و32:صم)2حجونفيولدوا

اليهد)ودابى:صا.احبكانوربما،ابيهلدىمدللأ

اخطائهعناكهلهابيهبتانويظ!ر.ابثالرمبعد

لرأز4(

القباودتقدمتولما.ابتةاصا.ةعلىيؤنبهفلم

اققومئ.لنشهالوثقيتصانادونياحاول

الذيهوصلإلنا)نم!ابراعكلسه؟علمتدكانانه

،):33اخبار1،ا:3.ام!كا)الرشعلى!لفه

ابخا.منواالالتالاولىان؟ول!حمن؟(ه:28

ماتلدكانالانيالارو)ندرع،م!آتدداود

اصل!انه،،ضهمنانادونيارأىفتد،ايضا

دونمنالرشءتابا.يخلفانالاحياءداودابنا.

ورائة!رانعرفياون!نونالىذلكنييحنندان

يضمانمنتم!حمنوقد.الابنا.اكبرنيالعرش

ابيا،رابهوكذلك،صفهالىاطققائد*آب

ا!هةاليهيخحازانورجو،وكانال!حماهن

ال!هنصادوياسمالةنيف!نلولكنه.واللاوءن

وقد.صفهالىالنبىونالمات،الملكصسرثيىوبنايا

بهونرفىي6روجلىعيننيظيمةوليمةالىأتباعهعاد

فيداود.،وهووامحن.الريمةظكفيملكآ

يخانهالذيهربثشبعاىسلإناناعلن،اورشليم

بقرونوامكوذهبادويخاظف6العوشعلى

فرعد.،يقتلهلاانسلإنمنوعدآوطلبالمذبح

تيانةاوشرفيهدرجدلاانسرطعلىبذلكل!سلإ

طلبداودموتبعدولكن(.5-53:اطوك11

ا!هازوءةآض6ابيثجلهتطىانادونيا

الم!يطلبسذابطلبهانهملمانفظن.داود

.(-302،:2ررلى1)فتتلبقتلهواصفضب

يهوثافاطانلكارطمالدتا-داللاريين(2)

.(79:8اخبار2)عوحناثب!طيم

نيا!دضمراالذتافيرؤوساحمد)3(

نفىهرورلمحا(01:16فم)فصجماعصر

.،ونيقاماد،

وا،*مظموهضا.اكادياع!لمن:أذ-ار

الشةفيضراالانيالثهروهوةدالحب،ملي.



2)دعيذا

اشا.البابليينمنالا3اليهوداضطروقد.البابل!ة

.(13،9:51و3:7واضل!؟.:6في)ال!

الىارر()فإصباطفيالهلالظ!رروقتمنيمثدوهو

يقعالفرريمجمدوكان.(مارس)اذارنيآنيةظكلو.

الشةبينالزمناختلافالىوبالنبة.الثرهذاني

واحدأسثهرآيضيفرنكانرافقدالثسبةوالسنةافلالية

.،الاني،ا!اريوثهالنهالى

وا،ذراع،ممنا.ور؟صياصم:ؤيإة

ومما:ة،مر

:12يق،01ة3).شنيةباثانعامص(1)

ملكعتاصرائيلهزموقد31(2؟و:13،و

35،--:21عدد)نالم!هذانيوثلو.باصان

،،،درعةاطليواعا(.ا.وا:،3،:؟ثثنية

ميلأوعثرتتمةمسافةعلىزيدةوادينيوتقع

بإتاطدودوعلى.طلإةلبحرالجنردا!رفئرق

!دهوف،ليةاطالمجدةتحت"للاجدوصرياالاردن

القديمة.الصررالىقىجعالصنرليمنقورة

37(:91)يقالمحصنةنفتاليمدنإحدى(2)

جنريىيقعيالذ،ضبيي!ةتل،اليوممكاغا!نور؟

.كادش

اصموهواصد،،ممنا.رئاعرياسم:راأ

.7:38اخبارااصبرسبطفيالىؤصا.منركل

ترةوهي،،كينومضا.عبىياصمةابآز

يدعىاطليومكاكا(.؟:52يق)عوذاتلالني

دومة.وشرقيحبون!وليخربةوهي،الىابية،

ا!صلمنمأضذالبرياالفظهذا:اؤاطأؤ

بلادعلىالاسمهذااطلقوقداورارطر()الاكا!ي

نوحفلكاستقرجبالهااحدعلى،اشوركاليشحجلبة

جل،اليومعابايطلقالنيرالععة.(،:8تلث)

البوسطحفرققدمأ16916للىقئشع،اراراط

)4
واما

ابخاقتلولما.،داخ،اغرىاللاكبةنيواعها

ارمينيةاياراراطارضالىهربااباماسن!اريب

مملكةهناككانتانهريظهر.37(:16ملوك2)

غيرهاىالنبىدعاهاارمياعصرفياراراطارضني

.(27ة51ارميا)بابلضدصربنيللاشتراك

ممنا.رونانيام:ضطوسآزاواضثىأز

فيواحدلا3ماالصور؟نا!تافتانن3وها،،محبوب

رفاقمنواحدأارسطوسوكان.اليونانيالامل

رفقةفيوولىارسلوقد،يخدمرنهكانواالذت*،ل!

:95)اعالمكدونيةالىافصىمنتيموثاوس

الذياراسضئذ!هوانهالظنعلىويغلب22(

الاخلإةللرةبرلىشكاانبعدكورثرسفيبقي

ارا!تىففىانهالبضويظن(02،:تي!وئاوس2)

اركلوقدمسيحيأنوكا.فيصرئؤسبنةالمدزنخا

وتد.(:.1623رومية)رومب"فيبول!الىصلامه

نايذعالبلاطعلىنتقكررثرسخرانبفيوجد

ويظن.نفقتهعلىالمدينةرصفالذيهواراصتى

انفأ.المذكورالئ!خصففىهرانه

كانور؟،ارامو،الاكاديةفيولفظه:وامأ

علما:ف!المفظوردوتد،المرتفمةالارض،معناه

01:22)تكسامابخا.احدادم)1(

الذتالاراميونوند(17:؟اخبار23،1و

.ارامارضسكنوا

وكاتالاراميرنسكنهاوقدارامارض(21

نيالفراتوراءماالىالفربنيلبنانجالمنتمد

ومادصثقالىالثمالفيطرروسجبالومن،الئرق

اسمالاقليمهذاعلىاطلقوقد.الجنوبفيوراءها

ا!دسلمكاباليونانيةاالرجمةفي*صوريا،

اورمنواصته،رحوعلوتد.()الصبعينية

تك)اراممدناحدىوهي!ارانالىال!لدانيين

لانه؟!هآ،،اراميآابراهمدعيوت31(ة11



واما
3،

وقد(ه:26كانية)كنمانالىرانطمنخرج

نئأتالذيالىقتش!فياراميةولاياتعدةظهرت

الدويلاتهيوهذ..اصانيلارضنيمملحةفيه

.:افيذلكنيظهوتالقالارامية

والنهران(01:،2تك)النهرتارام(1)

ضارور!راانهماافيويظن.برالنراتالدحلةما

تك)الاقليمهذانييقعارامفذانوكان.والنرات

نيونلهآرحىناحررسحنوتد(و28:2

وقد(وه،:92تك)ارامفدالطفيحارانمدينة

افهر،ع!نيالق،ارامالقعةهذ.العلإائيرندعا

تتعكانتالاتليمتاوفي16(:01صم)2

عرحمرتاصتهرآالمتين،الىها،و،نصييين،ينتامد

الريانية.والاداب!تافة

!سالاتليمهذامدنوام:دمقارام(ب)

يملحونالاراميونوكان.الطعةتكاالتينضهادصثق

:8!م2)اسرائيلفيخلكةقيامعصرنيالمدينةذ.5

ال!نهانيالمدينةعهـارتوقد(18ة5؟ملرك51،

.النراتغريىاراقحةالمناخقنيالارا.يينلنفوذصيحمرآ

دمثقبل!اطربفياناصتعلتساوكثرأ

غزاوهمد.طويكامادأواصتفرقتا،صانليينوا

.الميلادقبلسه!2عاموامتلكرهادمقن2الاثور

هذهازدهرتوتدءوبااوءوبةارام()ب

وكانتوسلإنوداودالملكشاولعصرفيآالدوا

الىازدهارهاعمورفياتدتوتدالنراتغربتقع

صم2و47:،1مم1)الشبياثمالفيحما.حدود

.(18:3اخباراو01:6و8:3

شرقتقعدويلةكانت:معكةارام()2

يق)منىنصيبفيصمونجبلمنبالتربالأردن

.6(:91اخبار1و11ة13و12:5

بالقربتييماراميةدويلةوكانتجثورهـ()

فيتقعكانتوكذلك،الاردنشرقي"صكةمن

لاراهيةا4(

أليهاائارمهربوتد(،301كنية)منىنصيب

8(.:01+و:13عم2)امنرناخا.قتلمابعد

دويةايضأوهذ..رحوببيتارام()و

حما.مدضمناقربباتقعكانتا!اءبحارامية

.6(:01صم2و:9128وبق21ة13)عدد

ئاصابيهاسموكاناصل!نلمنرجل)3(

.(،7:3اخب!ار1)

،*راملا!اليرنانيةكالصينةاراموردت(18

اوووهرك(:3ولو،و:3ا)مت4العرني

.عينادابواورصرون

بترئيلدممطوقد.ارامالىالنب!ة:أؤاى

نادرجح(25:03تك)لابانوكذلثاراميأ،"

(.:26)ثنية؟شهأ،!أراميأدعياصأيضوب

ولحنه5:02ملوك2في،،الاراعينعانودعي

لانوذلك27:،لوقانيالريافيئمانيدعى

منبدلأ،،سريانيالمفظاشدشاالبعينيةاالرجمة

لمذ!كانانه،7:1اخبار؟فيويذ3.،ارامي،

ارامية.سرث

الثمالية.الساميةاناتااحدى:ايئةألاز

بهانطقااليالكداتلانالكدانيةاحيانأوتسى

كائتا:2دانيالسفرفيالمذكررونالكلدانيون

نلالطالىأيالىاليرم!بكون.العالاول!ن6المغة.بهذ

بلالآراميةتكنلمالموميةالكلدانيينلتبان

ال!حمتابفيالممةهذهفت!ية،ولذاالاكادكانت

.الصرابعينهوالاراميةبالافةالمقدس

الكنابعداف!الاراميهالكآباتواقدم

قبلسنةثمانمانةالىكأجعنقركأفيش!راثمدس

الصنوىوآسيا!رريانياصتث!فتوقد.الميلاد

نيوالاوزالطالخقردعلىاراميةنجقوكأوجدتوكذلك

علىاراميةكآباتوجدتوكذلك.وبابلاشور



41اميةلارأ

الىوقىجعمصرنياكثفتقيقوالىا!ديامراق

ناإتالبهآمنويظ!ر.لليلادتجلعامكمائة

ا!ارةميادتنيالائدةالنةكانتالارامية

نيبللحبالاراميةالدولنيليى،والياسة

المديم.الاوسباالرقنياشىمناطق

قيين:الىالارامبةا!اتتقيمويمكن

المهبماتاما.الزبيةوالاراميةاالرقيةالارامية

تثعلةف!نتاالرقيةالارامية

البالجي.اللودارامية(1)

غنوسية.ثيحةعيرتالمبدكان.اندعية(2)

اعبحتالت!الىهابةوهي:الريائية)3(

نيالاراميةك!ماق!الم!ي!يةال!ناثىفةابعدفإ

.النهرتبينوف!صريا

تالمه!طتثصلفكانتاالربيةالاراميةاسا

تية:الآ

الاجزاهفةوهي-الحتابيةالارامية(1)

!فهاذ3وسلإدا!عديمالهدفياشجودةاالارامية

بط.

العهدتمامبدوجدتالتييةالرردالارامية(2)

تنل:وهذ.المديم

فيالجديدالعهدفيوردتاراميةحملات:ا

.ياليهودالمؤرخروجةوسكئابات

عجارةوهيالرجماتاوالرجومارامبة:ب

العبرانيةمناالمديمالعهدلاسفاروتغيراتتربماتعن

مية.الارالى

اليهود؟التليدكتفيموجودةفمول:بر

.،افيرلمدا،و،ارولا*و،لمتشاا،.وهمط

.تالساصالارامية(3)

النبطية.الارامية(؟)

تدصي.اي-بللإاارامية(5)

أربع14

الفلمطينية.المسييةالارام!ة(6)

الحابنيوجدوفد:!ىا!الكنابأواهبة

:هذ.وهيالاراميةباالنةكتتاجزاهاثمدس

تكفي5ورد:لابانبهمانطقاراميتان-لقان

.3؟:؟3

الذتالاشوريينمنحزتيااطكمموطلبوكلد

ملوك2)لارأميةبايتكلوااناورشليمطصرونكانوا

نيعددءجدوكذلك(36:11واسيا18:26

.01:11ارم!اوهوارميا

:6-8ة،عزرافيمطولةاراميةاجزاءوترجد

اصدرهاتراراتعنعبارةوهذ.،26-3:12و18

بهل!جؤهدالمجالنيوردو!دذلك.النارسالملك

ويظن:728صالى،ب:2صنيبالاراية

منهذ.غرفيللاراميةآثاربضهناكانابعض

ا!ديم.العدأسنار

النةاستطلفياخذواالبمالىاليهودكلولما

نيلالظطبكتالإالمغةمحللحتالتيالارامية

اشارة8:8نحميافينجدكمااليوميةاطياةثؤون

تنل!منلهبدلاانهالعبوجدنتد،هذاالى

واصتتبح.فهطيمكنحتىالاراميةفيال!اب

بدلالمربعةالاراميةلم!روتاليهوداستخدامذلك

المديمة.الفينيقيةال!ابة

ووردت.الاراميةالمنةالميعال!يدت!موقد

ثلأالمنةهذ.فيالجديدادافياقوالهبعض

3،:7قىصي،،توءي*!اا،:5تىص

.،صبقنيلماالويالىي،؟15:3قىص،،اثا،

،،وحثيعاترجدي،ممنا.كنانياصم:انأؤ

اخباراو36:28تك)اطرريديثاناعم!لافيوهو

.،اربنيل،بيتائظر:وبثيلأ



5)بعراا

اوووهو،،اربتمضاهكنمانياسم:ربعأ

اوبعترتمدينةتمتوقد.العاقمونواعظم6عناق

.(15:13و15:،؟يق)باصمه

.،ربع!انظر:بعراأ

اسم*طاتات،وص!ثمناهاعرككةأؤئوت

01(:؟ملوك1)فروطصكو.منبا!عربم!ان

دول!نمنبالقرب،*عرابةالبومم!اخماانويظن

الاردنية.جنينوبلدة

نيمدينةوهي،آرابالىن!بة:4ؤ6ألإ

ابطالهاحدفوايلقبوقد.الجبلياليردهاكلديم

.(23:35صم2)لاربباداود

نصور،وها:!تحنشحنتآزأاوصتخثتشتازأ

المديمةالفارسيةنيولفظهالمريالاعلفيواحدلا!ع

اثعدسا!مانرنيطي،الدي*ارتحسثثرا،ومحنا.

الابئهراولها:لملكيناسماوردوت!هالسيادة

عرشعلىابا.ضلفرقدزركيىلللكالاك

.م.ق،2،طمالى65،عاممنوح!مالفرس

فياصيوقد،الباع،طويلاي!ه،لرنجمانرسويدس

اورشليمفيالمجكلبنا.فيالاستراربمغ!دهاول

بالاستمرارواذنبعدفماعادول!نه(7:،عزرا)

منالابعةالنةوفي.(،6:1)كرراابخا.في

المبيابةمنكبلإعددومعهيودانثشرااذنملكه

.(8:1و21وأ2و11وا:7عزرااورثحليم،)الى

زمنفيبنثاطهقامعزراانا!ا.بعضيظنوقد

(..مق)،.،-358االانيارتحثستاحكم

معيستقيمولاليلالدييرز.الاصهذاول!ن

ال!ابية.النصوص

اذن(.م.ق5،،)ملحهمنالعثرتالشةوفي

الىيذهبان6لهساقيآيع!لكانالذي،لنحمبما

وفي(ا:2نع)المدينةسوريبنيوان6اورشليم

نااوبر4(

(.م.ق)-،ايضاملكهمنواللاثينالانيةالست

وعينه.لمانيةصةاوريئ!لمالىيذهبانلنحميااذن

المزرءنذعوقد(53:6نح)المدينةكلطكأ

مطمصرنيقاشهثورةافارتحث!ستااناليونان

.م.ق8،،عامسرويانيواضى.م.ق06؟

ارتإدورساليولانيالاسماختمار:يإصأؤ

رشاهاحدوهو.،ارطاميىالالهة،عطيةوعمناه

الىصيلفكروكلد.جاتهمنالاخل!الجزهفيوواس

.(2؟:3تيطى)تيط!الىمطرصالةارسالني

ه

البنفبمشلع!بافةون:اؤضران

متمع15:17تىصتارنأالاحمراووالمرعزي

يلبهاالنغاليةالاربوانثياب9وكانت(27:28

8الدومرظفيوكبارالىفيعةالم!نةوذووالاغيا.

16:91و،3:.دافبال،15و8:2اصنل!)

قض)صظبنرعالموكبلبسهوكان(،:7؟ورؤ

ابخدالبىوضدما(،8:1مكابيينا26؟:8

والاضهزا.النؤبذلكقمدواالارجرانثربالم!يح

وصانت(15:17)صطكانهقولهسن

جماسالمبادةاماكنفيالارجوانئيابن!ت!دم

الارعواناستفدموقد(01:9ارمياأالاونانلاك

،:02)شواببالاجماعخيمةصتانرضعفي

ضعنياستدموكذلك36(و3ا؟و:26و

و-01و6وه:28)ضالكةرئيىشاب

عوري،رجلوهو،حورامصنحوفد92(:93و

ا،:2اخبار2)الارجوانمنسلإنهيكل!ب

الازرقاوالبنفسبىانءصيفوسويقول(،1ة3و

:روسينوس)الماءزرقةالىيثيرالحبفيكانالذي

والمقرة،اطاصالفصل6اطماصالكتاب6اليهودصوب

بضسنالاربوانلرنيصنرنوكانوا(الىابعة

الارجوانبمضرنالمحودرنوكان.الصمكاصداف

ا!ماالسمكمحارمننرعينمنبهاصتهرواالذي



)6أربرب

.*ىلا*"""؟؟443ول*"الاء*ل!4لا5للاشنيةإ

وكانتالبيضامنيةفيك!صدفوجدوقد

تضحهذاومن.ا!عدجةالحورنياو؟ريتمي!ناء

..18عامحواليفاكيضعكانالاربرانلىنان

فيالاصدافهذهمناكواموبدتوقد.م.ق

الىالارجوانالىانووسلرنالفينيقيونوكان.صيدون

.(7-6؟:27حز)المديما!المنيبيدةاماكن

نمعلىالمسيحرصالةتجلمناول،ليدياوكانت

.(،1ة16اصا)ارجرانبياعة6الىصولرول!

الطين،من،كتةمضاهعلاانياسم:نجوبأؤ

:31وهر

خورحدودعلىسحباساننياقليم)1(

إثخاهعيتملحاتخمنكذلكوكانومم!ة

نثلاالاقليمهذا؟وكانكنطنار!اصرايلدخرل

عليهاسولىوقد.افيذلكنيصينةمدينةستين

المكاندعي!فولذامنيصبطمنالذييانل!

:13وفيو،131،و:3تثنية)يائلإ،،حؤوث

،:13(.وام!ك03

قتللما،رمياا.ئفغتلهرجلاصم)2(

ملوك)2محلهليلالداصةفيا!رانيلملكفشيا

.،ارجيم،يريانظر:وجيمأ

على،ا!ص!لطاليرنانيةفيضا.:ينبىهأؤ

ىاكانوربماصلوصىنيكانمسي!وهو.،اقرس

المدينة.ظكفيال!نبحصة!ادموكان.فليعون

وفايون13:،)كولرسياليهنحياتهرول!ارصلوقد

.(2عدد

ا!عب،حام،ممنا.-،نانياسم.صجيصأز

هيرودسزوجةملثاستهماولدولدتبل!الكبل!وهو

نرواهوروميةفيتعلموقد.ثال!اصالحبل!

الار،ن4(

جمودصوماابعطمنالاخرانواخراماانايباس

.م.ق،سنةالكبل!هلاودوسمرتوبعد.وفيلبى

ذلكفيبمامملحتهمنالاكرالجز.ارخيلاوساخذ

اخدوتد.(3:22)متوالاصةال!ورده

وقتنياورشليمنياصظتلميلادثررةارخيلارس

تلاثةحيتذقلوقد.العرشار-لعانهعقبالفصحعيد

قادةمنلاقاهاالقالممارضةعنغموبالى.رجلالاف

انمنتمكنفانهاننيباسالمنراخيهومنالعورد

لاكلك.كمامثالصتوليهعلىروميةموافقةينال

الىثل!ي!وعالىبان،الامناء،ثلمنويظهر

اطحم.مقاليد)رخيلاوستلمغدماحدثما

الىيثل!الجن!،شيف،انسانالمولانوتح!مل

يدةالىصرة*ذهبالمولوان.ارخيلاوس

،واهلروميةالىيثسير،المحكلنف!هلياخذ

االهودزمما.الىيثررلجا،يبنضرنهكانرامدرته

الذتاعداثياسا،العولوان(،1-91:12لىا

واذبحومهناالىبهمفاتراعلبهماملكانيريدوالم

الماسيةمعاملا4الىيثيرفرجما(91:27لوقااقدامي

.لمي!د

سرهبببمهمنتيصراغط!خلطوتد

بلادفيفايقالىونفا.،ميلاد6سنةفي،حكط

والاصة؟اليهودنياطكمتولىذلكوبعد.النال

وكيه.البنطيبيلاطىامثالمنرومائيونولاة

،،اراذ،ائظر:و،أ

المن!در،الوارد،ممنا.برياصم:ذدقلا"ؤأ

االرقيافبع:منابعاربتولهظسطينا!اراموهر

هذاوينبع(قد،فيلبىقيصرهيالق،دانباسفي

الاومطالنبحاما.عاليةصفرةفيحمهفمنابخح

ورجع.العاضيتلفيفهو!أالمنابعاكبروهو

لدان!وىوهناك.قديما،دان*هوالمحانهذاان

اما.نبصاتحادمنيتونالذيالفيضانالرافر



لاردنا1471الار،ن

نهرخارطة

فهواالوسطحنرقارتناغاواكئرهاكالأمنابعه

ر!منهويتكونحاص!حااسفلمنينبعالذيالمنبع

وهوبراغيتنبعهوالمنابعهذ.واصعر.اطصباني

ذاالنهيراتهذ.اطرلهرواطامباني.غربأاتمماها

ح!خاا!هاانوالذ؟ميلأواربيناربعةطولهييك

براغيثشميا.وتخثلطاجملهاوبائياس.ما.واكزرها

بميا.بانياس!هرميا.تختلطوكذلك.اطاع!بانيجميا.

.نهرانالاربعةالنهلإاتهذهمنويتحمرن.الدان

علىالمتنتعاتمنبقضفيمآيصرجانبدورماوهذان

واحدأخهرأاي!وناالحؤلةبيرةكالياميالكةبحد

بحيرةفيالنهرهذايمرانوبعد-الاردن!روهو

الىالنهرلمجريتقريبآاميالاربعةطرلمحاالقالحولة

الجل!للمجرالىيصلثمونصفاميالعث!رةمسافة

ميل.و!هميلآعثراثنيالجليلبحرطرلويبلغ

البحرالىالجايلابحرالجنوبيالطرفمنوالمافة

دنالار

يشثيالئهرو!ق.ميلأوستينكسةتبيكلالميت

علىشرزيدماالىيظهاالقالمافةتصلبحيثسير.في

البصالىبانياس!رمنالمسانةاسا.ميلمائي

يلمئةفتبلغشقيمخطفيقيتاذاالميت

فقط.اميالواربعة

ارشاعفان،المنحدر،النررالاردنويدعى

ابر.سيفرقتدم0017ببلغطصبيانيافبح

صطحفرقاكدامتتارتفاععلىفتقعاطرلةبحلإةاما

البر!حعنالمجلبحراعاضويبلخ.االحر

0123ا!اضهف!بلغالمسصالمجراصا.مدمآ685

نيالىحيدالنهرهوفالاردن،البوسطحتحتتدمأ

الجز.نيالب!رصطحصا!اضفييجريالذيالالم

اميا!تصبالقافهيراتوام.مجراهمنالاكبر

في:سلإهائنا.الاردنفي

نهرويتصل.والزرقاالرموكنهر:الثرقمن



)8الاردن

بحرجنودايالاربتمسانةعلىبالاردناللإموك

نيةالاردالررقاءينةمدمنفيعالزرقاء!راما-الجليل

الجليل.بحرجنوبتقرلبأميلااربينمافةعلىبتصلثم

نجاتفجضالقالىديانبضالغربنيلدجد

خمنومن.الصيفنيتجفولكنهااثتاهنيالميا.

،الناصرةالىيصلالذي"البلإ،واديالرديانهذه

يهىراعيلوادينيييرالذيالجلود،*واديوكذلك

ثمشيمالىويسل!،فرةووادي*بباشانيمرانالى

*واديثم.عايالىيل!الذينديمةوا!ي

ءرىفيشماماما.اورشليمالىب!روهو"الطت

والبحرالجليلبحربل!الواقحالم!مفهوالنهرهذا

ومثمعلإاتاصثجاراثعمهذافيبالنهرويحيط.إلميت

،كابةاو،(لار!ن*ك!يا.وتدعيوكثفةكثلإة

ق!نهاالاسودوكانت(94:91ارميا)،الاردن

المديم.الهدازمنةني

الناباتتملأ.الذيالضيقالجز.هذا!!بسي

الوادياسا،الرور*الآنبالن!رنحبطالقالحبفة

فيسى،،الزورعنهـستخعبالنهريحيطالذيالمتسع

يريم!نحيثالفورمنالجنوبيالجز.وني.*الور،

وبكثرةروفرةالفاكهةتنمو6!أريأالاراضي

هووهذا.اريحافيوالبرتقالالن!يلاشجارثلأفتنو

ارضهخصوبةبسببلكنهلرطاختار.الذيالمم

.(8-13:13تك)اتاجهوحصرة

ال!حمتابحمورفيالاردنواديكاتوت

وتد.الانهوممااكثربالحانمزدخااثعدس

عنيقللاماالاردنكأمنا!رقاا؟نبعلىوجد

ا!ورفيبالس!نآهلة،كانتلمدنتلأسبعإ

نيالتيالاماكنهذ.ببص!الهدوروجع.اثمديمة

الىاوالميلادقبلسنةالافاربمةالىالاردنوا!ي

الاتل.علىعامالافثلاثة

وهيعبور.يمكنحيثالنهرفيممابروتوبد

لاودنا

حيث،يبوقنحاضة،الىبنربأوتمللاىفيت!حمز

نحاضةبخربياما22(:32تك)النهريتوبع!

الااستندا!ايمكنولابرالمطهذ.فتندريبوق

النهر.فيضانينقيعندما

ونميشوعبقيادةبمعبزةالوناسائيلعل!وتد

وضتفرقمنالمن!درةالمجا.ان16ة3يقمن

آدام3وا.آدامعنجدأبميدأواحدآسدأوقامت

منقرببةوهي،داميةجرقربدامبةهوالان

.بالاردناليوقغرفيهيتصلالذيالمكان

تطعصتطتنيهاصاتعدةالاريغصحلوتد

حل!.الىالنهرصانواوضتالارضمنكبلإة

6091وميلادة267؟عامهذاثلحدثوقد

جلالىباناللاءبضويظن.ميلادة2791و

فتم!نءرا.فيتقطالارضمنصبيةقطمة

.عبور.ءناصائيل

فببها!ادوتتفيشطوطهالىابهرامتلاءاما

.صمونءبلعلىالياللوجذوبان

:بالاو،نالموتبطة!تالمةاطوادثبعفى

الاردنسهلنيلوطس!نمنسبقماالىيضاف

ايامفيالنهرامرائيلبنيوعبررللاردنيقوبوعبور

جدعونيطاردهمكانالذتالمديانيونعل!فقدئوع

ولما.(،7:2)قحقيبوقنحاضةمنقريبةمطبرفي

منضوجهفيابخهاثاوممنهاربأداودكان

الاردنعبراورشليمالىعودتهفيوكذلكاورشلم

:91و،2و17:22ص!2)ويبوقارلمجابل!فما

ضرباهاذالاردنوالشحالجاوعبر.(-1518

.(15-13و-58ة2ملوك2!ايياردا.بطوف

الاردبئنيينت!لانالرلانيئمماناليثحاو!ىوتد

منفشفيالجليلبحربقربواغتلففعلصياتصبح

بصدالمعحدان*حاوكات+(،1:.صلوك)2برمه



)9نور،ا

منهواكمدضاكي!وعاليهذهبوقدالاردنفي

!صراوبانياسوني.13-17(و36:)مت

بطرسنطق،الاردنينابيعمنبالقرباي6فيلبى

)متالحياتهابئهرالميعي!وعانباصافه

56)13-16:.

الظكر،وهو،سناعيمحنا.عبىياسم:ونذأؤ

اخبار1)يهوذاس!بطمن-مرونبئكابىا!امعم

.(8؟:2

مضاهكانر؟اعلمنتديمصاعياصم:رأر

وهر،العربيةفي،ارز،النعلمعقارنه،ترياو،لأبت*

الصوبر؟ال!يلةالىوينتيا!رةالدائملبنانثجر

باللاتنبةواحه(5:6ملواالمحربر!ثمريثبهوثمر.

ظنينالىمنهالنبرةارتفاعيصلوقد.لا!!ح5.!ع!ق

امتدتورط.قدمأاربعينجذعهامحيطيبلغوقدقدمأ

حز،2:13اش)قدمثلانمائةقدر.محيطالىاغصا!ا

ولهللدهانقابلجيدوتخبه3:3(او7:22؟

وقد.طويلأامدآويممر(11:،نثى)لحرةرأئحة

حز)الع!فنوع!واريوالهياصا!مصوربنا.نياصتفدم

بنانجالعلىةارز

)4
رسزسا

والصماديقثيلال!اعخنيايضأي!تضدموكان(27:.

والوابيت.الموصيقيةلاتوالآ(.و،:27حز)

حلإاممنالارزخئبوصلإنداودبلبوقد

وكانممو.:8(واا؟:.صم)2صررملك

الارزعشباستضدموت.ياناالىطافيآبهيزقى

وضر2(:7و11:.صم)2داودضربناهني

صر1)،لبنانظب،بيتبخا.نيوبئعيةسإن

صلإنهيحلفيالداخليالجز.وكان3(و7:2

المذبحوكان18(ة6ملو)1الارزخعثبمن

بنا.اصحولما02(:6ملو)1الأرزمنابضأ

اع!لا!نيالارزخباستندمعزراايامفيالهيكل

العديمةا!ررنيالأرؤخبصدروتد7(:3عز)

.واليويمانواصرروبابلمصرالىلبنانمن

ثعوسنياسشضدمالذيإز11انالبعضويظن

كانانما(91:6وعدد،:،1لأويل!االطهير

واك!عابات.البرنيين!والذيالىتممننوعا

ثةاربطمنيتربماعلىنخوياييملبنانفيالارز

تاديتةنبع.فوقبريثربالجبالنيوهيشوة

صبمةرصمويظ!ر.لبناننيطرابلىمنا!رقالى

انواعبضعلىيظصوكذللثالمبنانيالمعا!الارز

االب!نائية.الجهورةبريداسوابع

،طعضر،نيةاليونانيومعنا+:خىشترأر

رفاقواحد،تاونكلصتم!دونيأرجلآوكان

ادشا.الم!رحالىءالؤظطنهوقد.الىصولءد!

امحال)ارطامإصلاهةالإاجلمناحدثو.اضطشاب

م!دونية.الىاليونانمنبرل!رافقوقد(26ة91

(6و،:02ا!ل)قىواسالىالىصرلوتقدم

(23:3)اعالروميةالىبولى!عصافروتد

؟.:،صفيبواسيذ3.فإثهازسولمعوسجن

،42عددفلي!ونرسالةرني



ولسل!شكلأ

خلإمير،،مضاهانيةءناكلة:ليئرشولرأ

رولىارصلوثد،روميةيظنألىبلهذاوكان

ارتأىوت01(:16)روبيتهاهلالىتحياته

نحهبعرفالذيالكبلإ،جمودسضيدانهبضهم

خدمالى!اتهورسلبرلىوانروميةنيطشانه

الىبل.هذا

سنىاارنظرا:ظو!؟و

هذاركان،الىضا،اليةنيمضا.:ضاأؤ

ثلوفد.اصراثيلملكايلةليتمحلىوكيلأالىعل

نيارصابتنياطريحنيكانبيأايةزصي

.(16:9طو11قىعة

و!س.اليرفانعندالصرإلهة:ظييأؤ

.صيادش!حملنيترسمماوكثرآابلواختألعذرا.

مبىطاار

رنا،أ.(

هذ.عنجدأنحتلفةلإفةافصنيالاممهذااعطيوقد

يعتقدونوكانرا.سبييلتثهالقالامالالهةوهي

لرنح03(:91)اعالالما.منسقطخالهاان

بنتتطالقا!قةالنيازكمنواصدأكانأله

نيوجدتاليالنقردعلىالمألرسمويظ!ر.الجر

وعلىكثلإةثدفيالى3نيصكلاربظهر.افى

هيحلدعانم.وكانكلذراعاهاررت!حمرآجرأ!ا

هب!حملصظانسىنيرراسر%الذيارطامي!

يق!فكاناوابعالهيكلاما.المرفعهذاعلىبق

الهي!لضبوقد.البعالدنياعبائبمنواحدأ

ناالىمعروفغرمرضهوبتيورلىر%الذي

اطساتفيالمنتبرنوجدوتد0187عامنياكثف

ديمزرسوكان.وذهبفضةمنهنةهدا!الميكل

ا!يكللذافضيةنماذجيعوغونالصناعمنوغره

الالهة.هذ.لبادهذ.ول!يعرن(،91:2اعال)

ارطاميىبانيناديبانهوولىضداسكيوقد

وكان.حقأبآلهةليتلهاالمماثلةالالهةمنوغيرها

ارطاميىهي!عظيمةهرالمسرحنيالثعبتاف

ءمحربةالخمافهذاصينةوجدتوتدالإفسيلإ،

افس!.فياكتشنتالقالنتوصقبضفي

موضهاان-ونجحارامنيمدبنةوهي:أؤلأد

6حماةعاليميلأ13مافةعلىارفاد،تل،هراليوم

نيونقرأءالمديمالهدفيعاةمعطدةوتذ3

الامثرريينان01:9واش18:38،91:13ملو2

ارجايذع!دذلك.ارفاداخذوابانهب!يرنتفرون

ببنيهاشاعالذيالاضطراب23(:9،)ص

س!لاتنيونجد.المحاوصلتالقاليئةالانجار

الميلادتجلالاصعا!عرننياخذوهااخمالاصوريين

عدةواخذوهاطدواولكنهمضدآل!رتوا!ا

ءتاص



)1وفك!نمادا

بالضيق.الاصمم!قيرفولا:أزكحشا،

01:22تك)لامابنآربلهذاكان(1)

35عره!ارولما.بنتيئالطوفانقبلولدوقد(و،2

باربمائةهذابعدماتومد.شالىلهولدسنة

ولحانئةاربطحينثذضه،وكاثتسنينونلاث

ب!همظنوفد(01-13:؟ا)نكسنةوثلانل!

حميقدنينوىثرقكاليالماب!رمنق!أان

بميورالاشورةنيالاسمهداوردوتد،حمه

.8ارباظ،

ملوكلاحداعآارفكشاداصموردوتد(2)

.؟:اعوديتسفرني؟.-ا!يع،

ه!حمذاالاكادنيالاسمعيغةوردت:أو!

بناهائ!نطرفيمدينةوكائت.ابهو،*و،اورك،

فيوت!مى..؟:01تكنيهذانجد!لمانمرود

يلآ08بمتداريبعدمكانوهي،وركا،الوبية

ليالنقيبكحثفوقدالواقني،اور،غريىكالي

صيقة،عصورالىقىجعوايماربقاياعنالم!حمانهذا

هذ.وبين.ا!يحقبلصةالافاربتالىبضهايهسد

اصطوانيختمواقدم،له!ي!حملليةطمنارةمافالا،ر

نو!امنالماراتدموهذ..الاحإرمنبنا.واتدم

ناالبابليةالاسطورهفيونجد.بابلنياكشفت

كانالذي،،جلباميقالبطلمرطنكانت،،ارك

ماهرأصيادأكئرود

سبامونداركسكانوم:يونكبأز

مساب!هناكواسص!نهمالاميةالىوئق!ماصنفر

.(9:،عز)الاسباطالغرةس!

قبيلةالارصيرنوكان:داوكيون-تآز

ايلبيتمنباللربعطاروتمدينةتملك-لنطنية

وقد(16:2ي!)وبنيامينافرايمبل!ا!ودملى

معروفةغيربلدةالىنبةالاسمهذاانبعضهمظن

اومبا01

داود،مثل!حودثايوكان.اركتدحم!كانت

.(15:32صم2)ار!ليا،الاص

باثصر،تعحى،محناهاالرتالكلة:ئوقأز

سله،وقدرعفةسيتهمنثاولابنا.احداسموكان

الجبونيينالىثاولابنا.مناضتستةمعداود

جونعلىصاولبهقامالذيلم!رماتقامافصلبوم

8،.:؟2صم)2

ثنت،الىب،او،صيؤالىب،.وممنا:عياإؤ

تية:الآالمواضعنياثعدسالكتابنيوردوقد

الىانض!راالذتمنبنيامينيرجلاسم(1)

.(،:12اخبار8)داود

انضواالذتمن؟دصبطمنرجلاسم(2)

.(؟.:21اخبار1)ولودالى

ايضآا!م؟دسبطمنآكىرجل31)3(

.(2:13؟اخبار1)داودالى

مذىسبطفيبيترئيىكانرجلاسم(،)

رباا



21وباا

.(،2:.اخبار2أالاردنضقطسكنواالذتمن

.،*ورميابصينهالأربتهؤلا.31وردوقد

ابا،وكانلبنةس!نمنربل1031(

:23ملر2)زعواطوامالملك*سيازوجةحقرطل

93،5و03

الىكابيينمنوكانحبصينثرراريا)6،

.3(:03ارمياأ

زربابلمعبابلمنرجعكةرئيى)7(

نيباعهمميبيترثيىوكان3(و3:9؟)نح

احمهوردوقد(12:12)فحاتجهالذيالجيل

.،،روميابص!

وضراالذتمنبيترثيىكانكاهن)8(

و!ظراالوباهشمعزليخةليبقرا11دعلىالحتم

بصينةايضأاحمهوردوقد2(:01)فحافةسزت

*روميا،.

ا!31وهو.الطيمهبيارميا)1(

(1:؟ارمياأبنيام!ارضنيعائرثمنال!اهن

وهورآهارؤيانيالنبويبالعلثعبامالىبدعا.وقد

وبائهبعد،النضييحكللمبانه،فاح!حدثبعد

ونحاطبةالطيمالعملبهذالاقيامكفوهوغيرالحإةقليل

الىبفدوصيحمرأوخإةمنأيكررنهالذتالى؟ل

في!عيجطتندانذا،هالهوقالفهولم!يد.

المالكوعلىائوبعلىاليرماككتدةانظر.نك

.،وتفرس،رتبنيوتنقض،ر!لكوغدمثتلع

ع!ن!يفةمقاومةيلامىصفبانهايصأارباجهوقد

لاسوفول!هموافيرال!ةا!اممن

علهبدأوقد(؟-.؟:1)ارمياعليهي!حمرون

وبقيءشياملكمنعثرةاالاثةالتنيالنبوي

الثهرفياورشليماخذتانالىا!لبهذايقوم

اصه!ملئهمنعنرةاطدالنةمنالحاص

الىعبا.(

فيالمامدةخدتدامتففدلذا.(3و2:اارميا)

القوااللا"*الن!ر،ءشيافياحكمالقضةفرة

صكمالتيسنةفرةوالاصدى*اطزفيهاححم

القاثهورراطةصنةغ!رةوالاحدى6!ياتيمف!ا

كانتخدتهمدةنجحهاذأ.عدتيانحاححم

تركأقدي!ئلماطينذلك.وحىسنةواربيناحد!

.(-،،3،صارمياأانبريبمعلهاثعيامعنب

منمقدمةني،مراطنو.عناثرثر؟لوكان

!هنيالاصترارعنيمخعلمانوهددو.6قاومو.

منفمبالىبرطثها!امعلىرل!ولحنه.انبري

لم!لاثعاومةهذ.وطأةبقرةثمرانهالا.الاضطهاد

الىبالىصرخفقدلذامواطو.عليه!ث!اواث!الة

ة2،2؟:18-ا11قفاء.)ارميا!همئترلكل

فقدعناثرثنيروادر.ظصتالذيا!دا.اما0(3

الجأ.مماعامأعداهاصبححئيخهبعدواننثرذاع

.قضاهيترلانالىبمنطلبأايفئأ!رخان

محامحايضآقارنه،-18:1823ارميا)باثعاومين

منصباوكملمهتامينثبقو)محنه(02:12

عرلاقيمملكمنالىابعةالسنةوني.واضطهادمقاومة

شةالضر!نمدةبهافطهتالقئبواتهارميااملى

واخ!.درجنيال!حماتبباروخوحمبها،السابقة

يترأ.وانالىببيتالىالفرياخذانباروخارميا

.المرمررمنيالهيكلالىافيمنياتونمنعلى

استحانبدالذيالملكالى4النهانيالدرجووعل

فيورما.،!أالدرجصزقمنهفتراتبعضالى

ولحنا-26(+36ارميا)كلهاحزقحقابار

كالدرجيخأل!درجآيكتبانارمباارصثدالىب

-36:23ص)اضىافافا!عل!هوزلد!الاول

فنورال!هنوهواعدائهمنواحدوفام.32(

اث!رة.فيوجمهارمياوضرب!كلالاولالاظر

.-3(؟:02ص)الالياليومفياطلامهول!نه



ارهيا

اللطاتتدارشمحاصر-اورصلبمكانتوكدما

وبيال!لدانيينتقدماطصةارميانبواتالعورد

منانياتهذ.نيونظررا،ذلكيعقبالذيعوذا

يخاينظرواانمنبدلاواطربيةالياسيةالناحتين

ناعليهعواواد.اروحبمالصيدوعلىينيةالدالاحيةمن

المدينة.عنالمدافينممتطتواورثليميهرذاضدتهنجوا

ناارمياواوصك6صينالىا!اررفع.الكلدافيونولما

،احهمثانهلبضعاثوثالىالذهابالفرصةهذ.ينتهز

الجبفي،والقالكلدانيينالىليذهبفازبانه

الملكاطلقهصثلإةاياموبعد(ا-37:15)ص

الىبكلةعنسرأوسأدهواخذ.حبئنمهـدسا

واص.بابلملكالىيدفعبانهارمياناصهبثأنه

يحنراوانالضدارفيارم!بضعراانصدشا

فيورمر.اخذو.الىؤصا.ول!نا!ىهبضمطملا4

-ا:38و16-ا2:!)صجوغالي!وتالجب

انفيالملكواصأذنحثيضيئعليهفاشفق6(

واخذهورفعهلهفأذنالجبوحلمنارميايرفع

اخذتأنالىهناكوكان.السبندارفيووضه

بماال!لاانيونعلموقد(728-:38أصاورسليم

لذلكاجلهممنصثرأتاسىانه،واغقدواطنا.

لمجسنرابان!ريحةاواصنجرخذن!راصدرفقد

الكلدافينبرزردانارصللذاكووفقأارميامماملة

اليهواضرو.واخذوهالسجندارالىالثرطةرئي!

وتصهصراحهفاطلقالىامةالىالاصرىمنغلا.مح

وطهفييبقىاوبابلالىيذءبانفيالاختيارحق

زادأالثرطةرئيىواعلاهوطنهفييبقىانفآفى

المصفاةالىاخيتامبئجدلباالىقىفأواطلامهوهد

ص)الارفىفيالاقينالثعبو!طفيعند.واتام

حثجدلياتلولماا-6(:14-11؟.،93:

حاولعثأول!نءصرالىيهربرالاانالثعبارميا

لحسبمصرالىيذهبرا،ولمعزصهمعنيثنيهمان

ا:ا،ص)رحلاثمفيصافقتهمعلىارميااركوابل

اريافبوالت4(

نيتحننيسنيالايخةبنبواتهنطقوقد3(:3،و

شيهيوفولا(03:،88-ص:3،ص)مصر

ذلك.حدثمئولاكانكيفولاموتعن

نيالىوحبهارياحماةكبلى!ارعيانبوا!

علىقضاةرسالةرسا!هكانتوثمد.بوضحسفر.

وب!م.مراطنيهمقترأ!عهعلىجلبتفتدولذاشبه

ص)ولدانهمنبمرارةيؤجعانحملهاتقلواضظر.

لىصاثهامي!بقيو!نه(-8؟5:61.2:18؟

رحيدآ،رجلآكانلقد.عاتقهعلىاليتالتيولالمة

الج!ردمص!وكانواضطهدعليهوافؤيفهمهأصيء

عذابقا!ىماوكثرأ6الضثل!واطنيهلاجلبذلهاالق

لقد.وحدهاقةفيصوىعزا.لهي!نولمالعن

لذا،اقةعلىئفهيلقانحياتهظروفاضطرته

بالمؤوليةاثورومقدرةبملإةعنيتدرانفامك!نه

نجدفانناولذا03(و17:9،31:92أصقه

وضيقةقةالةردبمؤوليةالثبورقوةارياسفرفي

واقة.البثرانف!بل!والاتصالالثركا

العلبديانةهياريامناداةبحبوالديانة

فىالنبويبعملهللاضطلاعدعيلقد.والمجاة

اثضا.الهي!حملفيالثريمةسفراكتثافقبلسنوات

ل!حملماتوكان.ابخاهفيالاملاحاتبعضابراه

بحرب!ام.صد!ثياالمدكقدبفيقويافىالفر

دينيةتاضلاطوابرىارئنيةالمجادةعلىشعراء

الىوعادمباركا!ةافيفيفسرت.كثرة

بععهيقومالاثناهتلكنيارمياوكان.الىبعبادة

الطاعةعلىالثبيحثفكانوجهخلإعلىالنبوي

الذيالثروبأنم!الىبعلهالذيبالهدايا.أمذ3

نتيحةبالشبحملبلجزاتايأتلمافياصاب

هذامطالباولىهتيالطاعةانلهموابان.عصيانه

منقومهارمياحذرولمد-8(ا:ا؟ارميا)العد

يخيبل،الحارجيةالامررعلىالاصلاحيقتصران



41ارمبانبوات

نفط.القلبالىاي،/الداظيةاطياةاكاقالىيملان

الذباخمنهميطلبلمالىببانصراحةفيلهمواعلن

والطاعة.الاسماعالانسانمنيتطلبانهبللحسب

أصرفيعة"خئقيةحياةالناسيحياانهياقهوأرادة

02(:،؟و6:02صسعتارنه7:21-28

المحشحذبائحهينهااقةيرضىالقوالذبائح

91-22،-ة:،2-26،23:أ!7؟المطيع

عخه؟الزيغالىيميلونالذت!وماما(18و11و01

01-12(ة،1أصلدمقبرلةفضل!وذبانحهم

الىبانيزعرنوم،واسهتار.الشبوتوا.كل

.وبهتانفبطلسثعبهوبينالهيكلوصطنيحاضر

حوزةفيالىبضيتانعلىالارت!انوكذلك

ة8و-7،:7أصالطاعةفيالانفعفلا.الثب

فييملاوتتسيأتيانذلكعن9-7(وينتي

القلبالىيخظرالحاواقة(3:16ص)فيهالتا.،ت

!لى2؟(:02و17:01و11:2)صع!ب

الثهواتقلبهمنينرعانهذهواطلةلإفان

يخدمهوانبالحقالىبيابدانارادانالجد

وانشرهءنيغتلانوعليهبتطيقالقالحدمة

،:،و3:01ص)القلبكامنالىبالىيرجح

حل!الجديدبالهدار.ياانبأوقد.(ه:13و،1و

فيالىبشريعةوتكتبجديدقلبلاثعبي!رن

.(.،و3132:93:-وو7:،2)صالعلبهذا

ولذا.العتيدةالمملكةلمجدرؤياهفيوصفولتد

ادبيةوقيعة،راصخةمكانةبهاادلىالقفالحقائق

اتة.شبتلربفي

حكماشاهارميانبؤاتبعضدونتولقد

:36ص)واصتهرجالدق"فئالملكولكنياقيميهو

ةصدونت-ئتصيروتتيمضلمولكن(23او

32(:36ص)حمثنةاخرىنبواتعليهاوزيدلمائية

،وحمذلكالنواتتلكيثملالىاهنوضحهفيوالفر

اعبدوتد.ذلكبعدنجراتمنافيبهنطقما

الصفرتحويات5(

الن!..خدمةختامقرباعدادهاوتمترتييها

مقدمةعلىارمباصفرلمجتري:السفرعتوإت

كانتوكيف.بمملهللاضطلاعالنيدعوةتعرد

تبةصنجوةاتامتلاثةايضآالزويش!ل(اأص
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.(-9ا:91الىزكايمل!هكانالذيبالمترل

اطلقوند:،اوبحاسهول"اواربحاهربإت

الاردنوشاريحابل!الواقعةالاراضيعلى3الاهذا

حليث،الجلطلمدينةوكائت(13:،ش)

ابتعةهذ.ني6كنأنارضدخولهمفيالاسرائياون

.(5:01يق)

عطية*مضا.كانورمانارس31:بدا،أيى

سا)هامانابخاءبل!السادسالابئوهو،هاري

9:8).

بهبة،مشاهكانربمانارصياصم:يذامييىآ

.(9:9اس)هامانابناءبل!الاصحالابئوهو،هاري

وهو.منا.يعرفلانارصياصم:يساييىأ

.(9:9)اسهامانابناهبينالا.نإلأبئا31

!مبوهر،كوسباس2لارالنبة:يوباكيأز



أ.اصوخ

الذيدررني!يوسوكاناثينامحكمةنيلقاضييطى

اعال)المقبهذايح!لرولىعازةوراصطةآمن

13:3").

ولفظهيةالوصمنكانر؟اسمةأزيوخ

رئيىوهو،ا!عرالهعبد،ومحنا.اكر،،اري*فيا

(،2:1دانيال)بابلملكنبوخذنصرالملكضطة

نايتط!يرالمالذتبابلحكما.بابادةوقدعف

اضرالذيماوهو(،2:2دانيال)الملكحميفروا

وبتفسير.بالحمليضبر.نبرخذنمرضرةالىدانيال

!سهوالب-فيالأصماتاولفظ.(3:25دا)

.،ارورك،3الافظ

،ستل*نيةاليونافيمهخا.:كوساباويوسأ

قريبانينانيتلوهو،المضات،تلاواطرب4اوهر

الةرب.جهةمن،،ل11،3يىيالذالكب!اللمن

كانواالتيصامالابحببالمحضات)!ليسمىوكان

هذاعلىتعقدكانتالقالمحححةامامبايتسرن

باغو!ارروستهىالمليااثينامحكمةوكانت.التل

نتوكا.اح!اعهالصدراللهذاعلىتلتغكانتلا:!ا

في3،تالمحالابهىاءبولىايامفيتخعتدالمحكمةهذه

ار*سقل!انبكاالاجورا،كانيباسلإوسسترا،

فيالمذكررغوسباارلمس31لثروربمما.غوسبا

الاءربولىتكفياء!سإوسارث

)9
برر3زنرتا

كانتالقالمحكةهذ.الى22و91ة17اعال

هذ.مني!تفادور؟.الدينيةالثؤونعلىتئرف

.باكوساررستلعلىطابها!مىرولىانالاعداد

ائينا.فيالمي!يالقليدعليه!عارماوهذا

.فانظر.ارررخمعنىنفىضا.-4فيأز

الذتالموكمنواحدوهرالاسارملكاصموهذا

الاردنواديلقروعيلامملككدرلوصمعتحالفرا

هبممذ.والاصار.(ا:،1تك)ابراهيمعصفي

نفىهوهذاارركانالبعضويققدبابلفيلارصا

1836-صنةمنالمدينةتلكحكميالذ،صنوراد،

حكمالذي؟رصننفىهرائهاو.م.ق،182

...مق1824-1763سنةمن

بااسموهو.مووفغل!وضا.:بايأز

37(:11اخبار1)داودجيقابطالا-صدنعراي

كاكاالاربيداسمالمذكورالىجلننسهوهذاانويحتلا

53ة23صم3في

اطلقاسموهوزارحالىالن!ة:ز.رصاحيأ

،31:،ملوك1)اثان،زارحابنا.مناثنينعلى

وهإن(3:6اتحارا!صعقارنه98مزوعوان

.6،:2اخبار!معتارنه88ر)عنران

،صيرةنصيب5مضا.عإي31:شيرةننأز"

افرايماممهافرايممنرجلابخةصثيرةبنتها)قرية31وهو

بيتمعها3ذوردوقد24(ة7انجمار1)ار.أ

على،سيرة،بيتاليوموم!ا:ثا.والحلياالفلىحورون

الفلى.-ورونبيتءربجنوثطجال51ز*ئةبعد

،اذان*وممخاهاعبريةوهيعرارة:ربول!تتوز.أ

-دودعاكايغموءمكارءبتابور*مخ!حدراتاو

ويغقد،3(:91يق)"بررجبلمنبالتربنفتالي

الوأقت،صلام،قريةي5اليوم.محانهاانالبهحق

.تابورجبلمنلالقرب



1)ؤفيا

يسع،الىب،ومضا.ازيخااختمار:فيأز

:36عدد)الازنيينواروبادابخا.احداسموهر

6:61،تكفي،اصبون،مم!ويلى(16

وهر،يمعالىب،ومضا.عبريامم:نياأؤ

السد!نواممنواحدآكانالذييثوعوابو،لاوي

.(01:9صح)نحمياايامفي

القديمةالصورفيالاممهذااطلق:نياإضبا

الصورفيتشلالقايبلإيةجزررةشبهصعلى

القترصثيقانويرجح.والكلتألاسبائيااطدئة

هي3(:ا)ءناناليهاالذهابيقصدرونانكان

بالقرباصبانيافيفينيقبةستسرةوكانت،طرطربة

القبمناجمهام!ثهورةاصبانياوكانت.طارقببلمن

.3(:فيمكابيين11والفحةالذهبمنهايشنرج

:15)-روميةاسبانيايزورانبولىالىسولارادوقد

منباهناالذيالم!يحيالقليدويحدشا(28و،2

الردارةهذ.تممالىسولانالاولى0الميحبةالصرر

لناي!مافآض.روعيةنيشنهمناطلقبعدما

بيتفيكاملاينسنتل!اقامانهبرل!عنالاعالسفر

اغه.اشأجر.

ء،
وهي"صرع،هيالحبالكالة:شئوعا

تقيمال!جمرانيوناستخدموقد-مةضا.اصلمن

تاريخهمنيجدأمبكرصرفياصابيعالىادتت

:-3؟:أ)تكايامصبحة!ناسبرعفيتمفالحلق

قصةفيصشلإأالاسبرعذ3وردوكذلك3(

حنلاثوكانت.(12و01و8:8تك)الطوفان

.(28و92:27تك)ايامسبمةتتفرقالزواج

:05تك)ايامسبمةلمدةتقامحمذلكالمآتموكات

المل!الثري!فيبالضةاكليةذاا،صبرع1وكان.(ا.

22:03و7و6:؟3و21:51جضوأ!قيةا

ه:31و21:2بينلاوو73و53و92:53و

ايامعلىامحاهالعبرانيرنيطلقولم(الخ8:،1و

اصعألاس6(

اسمعليهاطدقواالذيالابعاليوع!عداف!الاسبرع

.(صبتانظرأالحبت

تقماوهنمنمدةيقدسونالصانيونوكان

ستهيالقبالنةوتختتمالنينمنسبعاتالى

ناالطا.اغلبويعتتد(،و25:3لاويل!االسنين

تعق؟2-9:23دانيالنيالمتم!لةاسبوعالكلة

.سنواتسبحمنمدة

كمةنهيالجديدايدنياليونانيةالكلةاما

،سبت،منصثتقةواضحهوكاوهي،،ستترن

الآضالبتالىسبتمنالممتذةالزمنمدةوتعني

كانالمجلاديالاولالقرنوفي(ا:28)مت

الاشرعايامعلىالاعداداعا.بطلاهونالع!انيون

واهالا:28أصتذلكشابهوماالاسبوعكاول

البتليرمالابقاليومبلامبرناحبانأوكانوا(03:7

.(2،ة15صي)الاصتمدادببرم

الاسبوعاضارعلىايضآالبابليونساروتد

لبضالممنحسابهمنيوذلك،عدمالزمنوحدة

كدالطوفانقصةوتشير.الدينيةوطقرسهمفروضهم

صبمةقواكااومنمندورةالىصاتعدةالبابليين

اما.المديمالهدفيالطوفانتصةفيورد،كاايام

وقد.ايامغرةالدورةيحسبونفكانراا!ررون

الىوماناسا.اقامنلاثةالىالثهرالبرنانق!م

نيوامحنهمايابمئمانيةعندآالزمندورةفكانت

مكزناسبوعباشضداماخذواالميلادياالانيالرن

.ايامسبعةمن

تع،*صذلةضاهرونانيا!مة؟شاجمق

تحياتهررلىاليهارسلروسافيلمي!ياسموهو

(16:01رومية)+رلىاحبا+منوكان

وهو،كامتؤجمضا.ررنايىام:!ضيقافاس

اولبيتهواهلهووكانفيصرثوسلمسيحياسم



)2سصتفاوا

:16اص)شااظني.رل!لكرازةالىوحيةالمار

وتد(16ةااكو)بننسهالىصولعدموتد(15

ذهبوتد(16ة16اكو)التديسينطباتخدمرا

افس!فيرول!لزيارةفررتوناتوسسعاضفاناس

رطلةمهثاحملاا!هماويحتمل(17ة16اص)

الكورثويد.الىالاولىلصصل

وا،"ص!جضا.نيصرنا31:هستيانوس1

المي!ية.شهدا.اولاصموهو،الزهورمنايهل،

لمانهاي)هيلينياكانانهفيرتجررنانياممهانو؟

كانأوانه(والثقافةالمت-،نانيبلالجنىررنابي!ن

الهيلينيرناسث!تحىولما.اليونايخةتمعوديأ

يهىان!نارامالمانمناورصليمفيالميحرن

خهممنرجالسبةانتخبا(6:)اكال

وتوزيعاليوميةالحدمةباصيليرموااضفانوس

-2ة6أاعالاإصيحيايةمنالنقرا.علىالتقدمات

في!ث!صتداوليعرفونالسبعةالى؟لوهؤلأء6(

استفانوسالمقدسالكابويصف.المي!ةالكنيسة

اعال)القدسوالىوحالايمانمن.تملىرجلبانه

:6اعال)وء؟ئبتواتيصخكانوانه(ه:6

.(6:01اء،ل)بح!مةصالةلىبايناديوكان(8

)6
ممتفانرصر،ا

ناالهلينييناليهودهزلأ.ءنبضيتمكنلمولما

القوالىوحاطكمةقوةيقاوموااواشفانوسلمجاوبوا

لاربافدت!را،زورشكاياتضدهاخترعوافيهنتكا

موسىوعلىاقةعلىيجدفححنا.اننايقولونمأجورت

هذ.وقدمت.الهيكلوضدالثريعةضدت!موافه

.(،؟-6:9ا!ال)الخهدريمجمعالىالثكاوى

المجيدللدفاعملخصآالاعالسفرلاصكلوقد

فا!ان(-53؟:7صاع)اضفانوستدمهالذي

ي!رموانه(2أعددقهحملالمجديطىانهاولأ

(53و38عدد)والناموس(-2543عدد)مرسى

ي!نلمانهلمانيةابانثم7،()عددوالهي!ل

ايضا.خائحآالهي!لكانولاالنهائيةال!الةلموسى

نفسهوعدوقد.صابقةاعلاناتموسىاتبعفقد

وكذلك.(37عدد)المسيحوهوبحد.نبيءجيء

ي!نولم.الاجحاع-يمةافىفيجاه!دالهيحل

8،-)عددبجمتهال!رنربقةالنهاثيالمكن

قهمقاومغعاىوداليماستفانوسودخاهةثاثم(05

فيسف2قاوموافقد،تاريخ!م-قبءاوالاقكررة

تكوينهمدورفيوموصى(9عدد)ثأغماول

بهماستقرلماوالانبيا.(93،2-اعداد)مةحمأ

الميحيةفيشغيداوإث-خنانوسكأجماوبقرجماا!فانبوابة



)3استر

عليهمصبالنهاوفيبم(52عددأكنمانفيالاصي

وقدننسهالمصيحرفضوالانهمواشد.اللوماخف

.(52عدد)ت!.

هذا،لي!دل1-صنانوسيشعانالمجل!رنضوتد

الانسانوابئمفتوحةواتالطيرىانهفقالهواما

عندئذ-56(؟ه:7)اعالاطهيمينعنتائمأ

يدعىالذيالبابمنرجما،المديئةرجظاضجو.

يقوليرجمونهوموكان.ور!وه،اشفانوسباباليوم

اؤبمنطلبكاثمروحياتجليرعالىبايها،

عمااصبحالذيوشاول.ربههبسببخطيتهمكنران

راصأكان"المظيمالمسيحيرعرسولنمبرلىبعد

ثجابلمجرسوكان(\:8)اعالاشنالزسبرجم

ث!ادةنتكاولةصد(7:58اعالأرجموهالذذ

لإعدادالنحمةءراملا!برمنضأالمجيدةاشفانرس

وبعد..2(:32)اعالالمسيحيقلليمشاول

اشدهاتابمنالمسيهحيرنلاقى!استفانوموت

ا!ال)والساصةاليهوديةالىاورشليممنفتشتتوا

.(1ة8

من3الامذاانالظنعلىيغلب:؟ستير

الىانتقلثم،،ع!ةيرةومعنا.كاص!يدةقديممندياعل

الحالا.بضورظن،*صحمبممناهواصبحالفارسية

فيويقابل*اشتار،لفظةاكادياعلالىيرجعانه

وهيةجميلفتاةا-قيوكازت.،*عثتاروتالمبر

اس)بنيامينسبطصنانهير-حالذيابيجائلابنة

الصريةفياعهااما(7عددحهعددوقارن5؟:2

يتيمةقى-كتكاوتدالآس*شجرةايتمةهدفهو

الذيدخايصعهاابمخافا-فرهاعننةبحدوهي

الملكاقاموقد.الفار-4العاممةصثوثنالى؟شاها

(اليرنانعندشركبس3باالصروفوهو)ا-خريروش

اطرلبتاطريرلمسرنواذكانرالمظمائهرايمة

يرىصوشتيالملكةاصأته!رانفأصبرأصه

اصث!6(

ك!هنانرف!توثيول!ن.الىائعجمالهاؤهعق

وفةعفاصدرالملكئاثرةرفضهاواهاج.عاتها

اكولهمنوثتيالمل!حمةبحرمانقرارأصثل!لنهي!ة

.لاشىم!حماتهاتطىباناصآواصدر.؟لد

مملكةصنيالفتياثبل!يب!ئواباناصكذلمث

اسيرفاختلإت.وشتحطم!مانةلتأخذبميلةفتاةعن

ليملكةونصبتاخووروشلملكالابعةالسنةفي

الجف!.-كودةا!احيلئذمعرولأيكنولم.القضر

عةومتضدثيقةظروفنيالرثقاتيراعتلتولقد

الملكمقاثعربيناقرب،هامان،كان!د5ايضآ

الوشاش!اغ!لتانسدوحدث،احثويروش

غفأران3:17و2:16اس)سنواتبخص

ا!رعلهيقدمانرفضلانهدخايصعلىهامان

لخهلانفعهيتتمانهامانوضد.والاجلال

انحماهكانيايهودصبابادةبلعبدخايعي

رضابحرزانمنهامانتمكنوقد.الامبراطور

و!ثكاباهظةر!ترةقدمفقد،مرافقتهوياخذالملك

كانوااتيتم!ونعنيدونصلابقومباحهمالبهود

خهفيالىعاعبضد.وص.وعادا!م!صرائهم

ص)اطاعهمواصاعالننلهمؤتنالبهودبابادة

نااستيرصيدضايحثوقد(15ة3و2:5

ظفتونحا.جنهابني،يةالاصفيتدخل

،طبهاالاصهذاضلعلىالافدابمعاىتجرؤولم

صامتانالامنهاكانلا،وترة-فىمفيخايدص

الملكضرةنيم!ثلتاذبحيا!اوخاطرتوصلت

فائتففةوني.بذلكاصأ!ايصدراندون

اطثالفاتلتوجبهالفرصةاتهزتنادرةوح!مة

الىوامتدتالملكصرشتهامانةمؤاصيانإلى

اصيالممكلنلظ.مني!نلمانهوجماءبشخصها

ن،اذنعلىلايهودتحصلانام!نهافةدالابادة

الىاعداخميديردواوانانفهمعنيدافعوا

.ارادواانفورم



)4اشبرعمفر

وامو!اكيفيةاواصشل!مرتشصثيءيرفولا

هواحثورووسكانفاذا6ذلككانومتىأريخه

اذااست!يرتكرنال!ائدالاغقادهوع،زركيى

هاذ3لزركي!زوجةواول.ؤو؟تهمنواحدة

ضيدة،،امسترسهيالضبقوبهعلىالاريخ

نيزوجكهكانتا!اسودت!فيذع.،،اوثانوس

منوافاضةالسابعةالشةوهي.م.ق93،سنة

الالثةالنةنيلزركحيىزوجةوشتي،وكانتمل!حمه

9(و3:ا)اسالملحةهيوكانت،مل!حمهمق

الابعةالشةمنالعاشراثهرنيمحلهااشل!لحتولد

عثرةالانيةالنةوني(17و2:16)اسلملكه

3:7اس)مل!ةاستيرتراللاكانتملحهمن

.:3(و.

ءسبا،ريخيةالاصفارآضهذا:إضيل!ير

ونيالعربيةبالمنةاثمدسالكابنيالاسفارترتيب

العربا!ةالمديمالهدفياما.الاضىاللناتبعض

،ال!حمت،ايحموبيمي!ىالذيالممنيفيتع

فيتقرأ،*مجلوثاواشىادراجواربهةهووكان

هذ.منواحدصيةرأكان.الهامةالمناصباث

.المنادباتهذ.ءنواءدةفيالمجلاتاوالادرئي

ولذا.،،الوريمعيدهوالمناصباثمذ.واتر

ااسونةالادراجآخرنيالبرةالوراةفياشرفكان

.،،مجلرثباصمادةني

.ايىدعند!ازةخاعةم!حمانةاستيرولفر

كانفقدا!مانونيةالىحياشارفشمحانهاما

الاردسمليزحذنهفقد.حميرئتاصقموضع

العانونية.الاشارسإتمنالترياكأيوبرجوري

جمعوطل4الاس!ندربطريركاثناصيوصوحبه

القانونيةغيرالاسفارمحن(ميلاد032)سنةن!يقية

وقد.بهاالموحىالاسفار!ناعتبار.لوكأورفض

الطيمالفرمذاناحيةمنالمرتفهذاهؤلا.اتخذ

استيسفر

.واحدةصةولاصراحة،فيهيذعلمافهاسملان

ورجودراسخاعتقادعنينمكلهالفرروحول!ن

(،1:؟أصوعناتهتدرتهوفيفيهتريوايماناقة

:؟ص)بهممترفدينيحمصيالصرمم!ائةوتأمل

اورةنيوالتضرعوالابتهالا!رخوكذلك(16

واجةلازمةامروأالفريغرهاوكهاالصوممع

والدرس31(ة9)صوفاعليتهاقو!اولها-ت!ية

الضاحقيتةهرالحابهذايطهالذيالىئييم

بحيثالبثراعالوتحؤلالحوننيتسودالقالىبائية

.الماهقصدتتمم

نيالمذكورةالىئيةالث!ياتبضامحا.اما

بطلةاشل!فاسم.عيلايةاوبابليةاعا.فهيالفر

*هدئة،3واالبابليينالهة،اشار،باسمشبيها!مصة

وكانعروساي،حدشتو،البابليةال!حملةمنقربب

الالهاسمدخايوص،الآسسجرةعلىيطلقاصلأ

خايدصوعد،هامان،و،وخدص،الىئييالبالجما

الالهةاحد(نكليا)،نفنا،او،نكلا*نف!هو

هيسلامعا!ة،،ويثرش.عبلامنيالىثيبية

وامم.القضهذ.-وادثفيهجرثالذيالمكان

فقد-ؤلهذا.عيلامفيالالهةلا-داعآكانوصتي

؟ريخي.ا!اسالىيتندلاالسفرانالنقادبضظن

يسهلوالذيالنرهذافيالممتولالىأيول!ن

فالفر.الكلةمعقب!ل؟رفييسفرانهتصديقه

ويؤيدهاعنمايتدثالقىثالحواديةص!رفيالىيثير

3:32ص)الفارصيالقويمبحيبواةصةبتواربخ

المعترلالفيملمجاوهو2(:.؟؟و:6و

صرفييمارسكانالذيالبوريمعيدلثأةالطبيعي

وعلاقة.حيثذالمعروفالعالمانحاهصفيص!سيفوص

؟ريخيته.علىواض!ةدلالةتدلا!دجهذاالسنر

والاحوالالفارصيةللعواثدحيأذقيمأوصفاالعفرويقذم

ه:؟ص)صوسنفينتكاع،وبخاصة-يئذالائدة



)5أصتيرسفر

13و12و3:7و23و2او2:9وو،011و

الذيارصفانثم8:8(.،وةهواوا6:،و

اخوورومقبهااتصفالتيللاخلاقال!حمتابيصور.

اخلاقشاكاريخمنئعرفهساعلىتمامأينطبئ

نيصبيأمجلأعتدزركيىانويظهر.زرك!يى

علىبحطتهيقرمانتجلححمهمناكاثةالنة

الابعةالةربيعفيصثرصنالىعادوانهالرنان

وهذه.جصردوقى؟ربخمنذلكنفهمكا

القالطيمةالىليمة؟ريخمعتماسأتتفقالوار!خ

العرشعلىوشتيخلفتمناخياروآريغ،اقا!ها

.(6؟:2و3:"ص)

اصمذعتفارصيةنقوشحديثآاحمتشفتوقد

اشاهالنارصيابلاطربالمنكراحددخايصي

الفر.،ريخيةيزيدمماوهذااخويروشح!م

مبينأصفائتةبدتةا!عحةحوأدثالنرويرد

الفارسيالبلاطربالاحما.أ3ذابهاالمحيطةالظروف

اصتل!ضريتصفحفن.(،؟و1:01صأواصائه

جيالابامدال!ابئفو.لهامانمفصلأذعألمجد

ابنائهواعاه(،2ة9و8:5و01وا:3)ص

.(01-9:7ص)الثرة

الفرهذافيذعموردالذتالبمانيوناما

،اخويروشزوجةوالمل!ةابيطئلابنةاشل!فهم

،دوخصي،الىفبةالاصمانويحتملدخايوصي

هذ.صيفتهني3الااما.،صيدوخ،تصنناو

ثلت!نولم.الهاصملاانان31انهعلىفيدل

لديهممحرمةاوالمبرانيإتعدممنوعةالاحما.هذه

،هناداد،و*ابول!،شلص!وداعاء)قارن

الذتإربالاحدركان.(وغيرهاو،شنآصر،

(2:2عزرا)دخايصييدعىالبىمنرجعوا

يذصيالذييدظص!بسللةاصتل!صنروي!ينا

.(3:5صاس)بنياهينصبطالى

أستبرسز16

وخمهاثأقيال!ا!تفيل!شبرسفرحبوند

نا2:.؟صمنويظ!رمحلإةفارسية-سات

ويتقد.الفركتبلهاماتقدكانؤركإس

ارترركيىححماننا.كتالنرانالطا.بعض

لديخاترجدولا(.م.ق.82-06،)لونجمانوس

علىالفركتابةريخ3لتقدروالكافيةالمطرمات

بانهالمرلطالىالنقادمطمو!ل.الحقيقوجه

الاسحندربمتىبدأيالذيقيالاشا!رفيكت

003عامحواليحمبانهفيلىون،م.2-قعام

نيالفرهرامنواحداقتباسروجدولا.م.ق

الجدبد.العهدمحابالبهنل!ولاالجدبدالعهد

الفر:عيم

صاالملكاصووروشىتتذوسقالملكة(1)

.-8؟ا:3صمل!ةتصبحاضر(2،

:2صالمللةضدةمؤاصيرظهريخادصي(13

.01-ا:العوردص!لاهلاكهامانةمكيد(،)

لابلالملكلدىتتو!بانتعداستر(5)

.-13ا:،صنعبها

ولبمةصألىرهامانالملكتدعواشير،6(

يعيدظتكريمعلىالملكيدعمهامان)7(

.-،اا:6ص

.01-؟:7صهامانصلى8()

.9:01-8:2صانفسهمعنيدافعونالي!ود(9)

.32-16:.صالةرريمعيد(01،

.01صدخايصتحمريم(11)

ه؟اش!كاسمنوالىاضافاتبضزيدتوتد

(-جصرم)ارنيهوسف!لوقد.ا:عيداالتربمةفي



اس!ق

اعطيتوتدآض.نيووفطالفرعنا!ياداتهذ.

الاضاراي)يخاالايوعنيمكانأاو!اداتهة.

،(الطنرئيةنر

اشل!لسفر(العانونيةغر)وفيةالأوو3الأضافات

اجزا.كةاستل!لفرالبينيةاليوفانيةالرجمةنيورد

تينصرص.لهذءجدولاالاعدادمن؟7.جموكانيتبلغ

تينيةاللاالرجمةنيالفرغاةنيفوضتالعبرتيالاع!ل

الوبيةاليسرعيبنقىجمةفيوصذلكآ()االمولجا

اليونانيةالاضافاتهذ.كتتوقد.اثعدسلم!حمآب

11:01صنيهذانقرأ.كام.ق،11طمني

عدوالدينيةالقوميةالنراحيلبضوصفاتخويدهي

لللكا!اتدعىالتيالىصائلوبضاليهرد،

البفربل!انبماوتناتروجدولا.اركلركيى

تناقضآ!اكانبل.الزلاداتهذ.وبينالعص؟ني

ذاكفيالفرسملكانالاضافاتهذ.فتذ3.بينهما

وتذع.زركحيىمنبدلأارسركيىهواطين

فارسيأ.صنهمنبدلآمقدويخأكانهامانان

فيتردلمالاضافاتهذ.ولان،الاصبابفلهذ.

!نالانجيليةالمذاهبتعتبرهافلا،الصيالامل

االطنرنية.الاسفار

افيوهو،،يض!ك4بالصومصنا.ةإشحاق

شحبئروفي6انتبفيولدوتدبموطرةابراهيم

حينوتدولد3(.او،1ة21)تكالارجععلى

كانتو-!ن،العرمنالمائةالشةبلغقدابر.كان

17:71تك)تقريبأاالرمنعاهأ09بتقدأمه

ض!كابنأتلدباخا!ارةاطهوعدولما.(.:3او

:7؟)تكتصديقهيبحدهذاثلاصآلانابراهيم

احدبهينطقنفهالوعدصارةمححتولما.(-1791

!دقلملاخهاايضأهيضحكتالماولجاالضيفين

ولدولما.(6-18:15تك)هذاثلمنشنأ

جيرانهاوانءصكأاقيصغالىبانسارةلتتااطفل

ساقا6(

ال!لازمفقد.(6:؟2تك)معاسيضحكون

ولذاولادتهبعدماالىبالرعدوتتمنالصبىهذا

.،يضحك،اي،اصحاق،ابنها!مابراهيمدعافقد

ع،االامناليومنياس!اقابراهيمخذولقد

الاضالمناسبةوني8(:21تكزالىباص.

طرد،واصار!امارةائارةعلىوبناه،اسطقبفطام

-21:8تك)اعاعيلوابخاهابرالامةابراهيم

اا!،هـوتبعالمرباجبلعلىمائقطةوفي.2(ا

بعد،فإسلإنهيكلنيالمذبحعليهابنيالقالبقعة

منمنمهافهولكن،ذبيحةابنهيقدمابراهيمكاد

اصم!اقعرضكبثآابراهيم،فقدمالذبيحةهذ.تقديم

فيلابراهيماقةاظهروبهذا.(3؟-ا:33تك)ابنه

كاذبائحالاولادتقديميطلبلاانهوابانةوضح

اطين.ذلكفيالكنعانيونيفعلكان

لاسطقبنو!ةياتيانابراهيمارادوعندسا

اهلهمنلهزوجةلي!ر!ارانفيتومهالىارسل

يسحنزواجهوقتاص!اقوكان.عثيرتهومن

وكان62(:؟2)تكالنتبني،زئيلحط،في

بعدمنثم؟(25:02تك)العيرمنالاربعينبلختد

اسطقعلاةالىباصحاب،زواجهمنسنةعثدرت

وباءث؟ويحقوبع!-وتوأمينرفه4وزوجتهواعطا.

.(-252126:تك)المنل!بخبدال!حمبيربانافبوة

ظهر،وهناكاطوعبببجرارالىاصطقواتتل

وجدد،مصرالىالذهابمنوحذر.حلمفيلهاقه

.(-ه26:اتك)اباهابراهيمجهاوعدالقاوداله

وذلكصاختهبا!هازوجتهاظهارنيبابيهثبهوقد

ا-ثفجرارملكابإلكولكن.ننهيخجي

وقد(11-26:6تك)حمايتهلهواكد،الحدعة

ناحتىيث!يد.ماوني،زرعهفياسحاقاقةبارك

.(16-12ة26تك)منهوظروا--دو.الفدطيذ!ين

علىابارعدةو-فرجرار.كأاساقانتقلولذا



ملو3)اساثيلببنيفعلراكاجملةالا!حرىقىحيل

بنيفر-لوامنوالهمعلىابابليونساررقد.(17:6

.03(28-ة52ارميا)بجملتمعوذا

)ووئيلكعبيدالأصىيباعكانماواحبانأ

0303اخبارامعتارنه3ا12:صم2وثير3(:3

اعالالىبللحبالاسىبلاقيهيارزالحذابالىلا

واحيانأ.الممونيل!منداودتطلبهاكالقوغيرباالنرة

كعلامةالاسرىرقابعلىقدمهالناتحيضعكان

ماوكثرأ.(2،:01يثوع)واخضاعهملهملالاذ

تطعكاتتطعاوالأسىااجساماعضا.ثو.كانت

فعل3،بازقادونيوقدعييديابامالاسرائيليون

شلت!نولم.3(و6:ا)تحقملكأببعين

ع،القديمالعهدفياسائيلبنيبينصائعةالقسرةهذ.

هؤلا.كانفقد.شلأالا!ثرريينعندسائدةكانت

فيءجدوئهالذيا،عبوبثدةبقر!ميتفاضون

هذائقرأع،3اماهااصعلىالمنلوبةالث!ربقلوب

بعف!فييقتدنالحرباسر!وكان.سجلا!مفي

يخهلهتميقتلىنا-يانآنواوكا(8:2صم12الاحيان

ذئعلالمذابحهذهوكانت(12ة25اخبار)2

12(:8م!)2الاحيانبعضنيوالاطفالالناه

الناء!نالاسرىمطملةالموسرةالثريعةتطبتوقد

.(-،21:011ثنية)انانيةمعاملآ

4:18لىفي،،ماصررتكلةاستححلتوتد

الذحمنالئيطاناواططيةاسرىعن!امجازيآ

13:؟وعب؟:.ا؟عزفيويذع.الميحيحرر!م

اخهمءلى!لالةاعداثفوقتدميهيضعالمسيحان

!وطى.عندمقيدتالاسرىصررةولزجد.اسا.

!ر.فرصنامرنعنخترتقد!ي

جرا!مبسببالاسرىهؤلا.طملةتنرعتوتد

.-توجهبحيرعليمالمدعاةالافزاضيةاواطقبقية

ارميا/بالر-لملي.جىفيابيارمياسجنوتد

ائيلسرا(6

:6دانيال)الاصودجبفيدانيالوطرح(38:6

:3)داالمتقدةالنيراناتونفيرداقهوالتى(16

ة؟3تك)مصرفيشنهفيروسفلتىوقد.(92

03(:28اع)روميةفيالاولسحنهفيو.ورلى(22

بانهررلىالىصلوينح!ر.اطرمنكبيرأتدرأ

.(9عدد)نليرنالم!يحيسرعاسبر

افه،اصة،منومحنا.عب!ياسم:نبلتزأ

.(16:،اخبار1)عوذاسطمنيهلايلابئوهر

،لمجاهدالعلإيالاسمهذاممنى:ائيلنشا

نيالاءمهذااطلقوقد،يصارع،اطةاو،اللةمع

يأيئ:ءاعلىالمتدسالكتاب

صارعهالذيالملاكعليهاطلقاذيعقوب(1)

)تكيبرقنحاضةنيفنيئيلنيالفجرطعحتى

.،يعقوب،افظر(32:28

بنيعرادففاستسل،جميئايعقوبنل(2)

نييعقوبنجدصا-دثنأالبيالئرففى.اصرائيل

الع!اوعحز.نياسرائيل،ويتابلهااليتصدر

بطسسيةوتدبدأ7(.:،1وعز23:7عدد)بالعك!

38:تك)حيب!وهو-ئ،*اسرائيليعقوبفل

البرفيتيها!ماثنا.اسرائيلبنركانواحيانأ7(

وقد.(ا:؟و!أيخة،:33خر)باصاثيليلقبون

سبطأعثرالاثقصعلىيطلقاسرائ!يل31اصبم

كنطنارضافتتاحوقتمنكذلكواستركأمة

الىاسارةوأول.سلإنموتالىثوعيدعلى

نتقفينجدهااثمدسال!تابرجظكأمةاصائيل

،239-شةمنصصرحكمالذيم!رؤرعونلمنفتاح

اثحدةاسراشلممت-محموت!.م.ق1227

سنةءنايوسلإن6وداود،!ناول،طوكنلانة

الىجرعوبعد.تقريبأ.م.ق039صنةلىايبأتقر0501

الذتالاسرانليينعنالكابيتحدث؟اليمن

اسمعليهمويطلقفلطينفيوس!زابابل!نر-هوا



07)انبلسرا

قاونه01:5عزرا)اسرائيللثعبكرادفاصائيل

قارنه2ة9نح)اصرائيلبنيبدلاو(؟ة9مم

.(1عددمح

الاسباطالضرةعلىالاصمهذايطلق)3(

واهبحواوسامينيهوذاعنوانفصلواانثتراالذت

القالاسباطعلىالاسماطلقوتد.اصرائيلمملكة

:؟اعما)يهرذاسبطعنلتمييزهاالثمالن!حمن

بئبااقليةالاسباطاعترفتشاولمرتوب!(8

الوتتذلكومنعاياكاملكأ،اي!ثبمشث!ثاول

الاصباطهـلىيدل،اصائيل*الاءماصبحفصاعدأ

ومع.(2:9صم2)لاقفيتس!نكانتالق

داوددمحماننا.أيذلكبحداتحدتالممل!ةان

رحبعمعلىئارتنفسهاالاسباطهذ.فانوسلإن

ؤهذه.يربمامح!مهاالقاصائيلمملكةوصتت

نصف،جاد،رأوبين:هياالائرةالغرةالاصباط

(الاردنشحرقيغكنونهؤلاهوكان)منتى-بط

ودانواصيروزبلون3وياوافرايممنىسبطونصف

اماإلأردناغربييس!تونكانرابنيامينوممنطم

الى:يرجعفبعضهاصامالأنةهذاا-باب

التيايموافىيهوذاسبطجا.ينيمةدالةالة!رة(؟)

.كنطنارةساد-ولهموقتالى!جم

بنوعوصلإنداوداظهر.الذيالتحيز)2(

التيالاصباطحفيظةائارمماواورشليمليرذاصظ

.لاقفيتس!نكانت

القأ)صخيراعالوقوةال!رائبفداحة)3(

اورشليم.فيالثمبعلى-لإنفرفها

ال!رائبهذ.!ليخففانر-بعامرفض(،)

الدخير.واعال

مملحةعنتختلفاصائيلمملصةكانتو!ق!

:نراحعدةمنءوذا

مرايلا

مناكبراصائيلمملكةارضكانت11(

ماحةضفارفيامساحةكائتفقدكثرأيهوذا

عدداشالثلانةسحماحهاعددوكانيهوذاارض

.-!وذاسكان

الهرلكثرةاسراثبلمملكةارضكائت(2)

وافريقيا.اسبابل!ات!ارةطرقولتقللزراعةصاطة

ت!رةالتطالطرقوهذ.الهولهذه(3)

وللؤفىاتلروصهوذامنعرةةاحمثراصراشل

الاجنبية.

مراعيدلهواحدطيمبإتيهوذانيكان(،)

تحوجدفقداصحرائيلفيامالداوداعلاهاالقاللة

ثمانيةفيهووجدا،واليعلىاط!متداولتاصر

.انتووااوأغتيالآماتواماوك

وهىفتطوا-دةعاصةيهوذافيكان)5(

فقداصرائيلنياءاالىبهيكلفيهاوكاناورشليم

.ةالاصالىثمتر!4الىشكيممنالما!ةازظت

الدتاصنياصا!ليحنولم)6(

الوثنيةلتأفيعرضةكانبليلاذاكانمثالامتةرأ

.الاضاموعادة

سنرات.؟2مدةاقليةالممل!حمةدامتوتد

الميلادتجل722صنةالى039صةمنايتقريبأ

عنستة.(اصائيلماوكانظر)ماكا91وح!صها

صربعام:ومصخابىتوعالذعيتحتونالماوكهؤلا.

ضدالؤرةقائدوكان(019-319)طداباابئالاول

ني!ادةالذهبعجولنصبالذيوهو،ر-بام

طاثللاحمىبنيدخلالذيوهر،ودانايلبيت

نتلوفد(،88587-)عري(2).يهرذا!عتحتها

.موآبواخضحةالاصالىكأصةمنالملكعامحة

بقرنح!مهمضيفبعدالنريبةالاممفيقويأافىأوترك

باسماصاثيليدصنيزالرنلاالاسوررونكانتتريبأ



سراثلا

،87-852)عريبئآخاب)3(.،عري،بيت

البعلعبادةعلى!ث!تالقايزابل؟وجوقد(.م.ق

اراممحوآضعرذامعصلمأعقدوقد.اصائيلني

معركافياشورضداراماعانتدوكان،صينالىاظ

حربهفيبعدف!ماتول!نه.م.ق؟85سنةقرقر

وتد(.م.ق،81-2،8)ياهو(،).ارامضد

اخذوقد.البعللعبادةحدآووضععرياسر.اسقط

الجزتاشوروفرضتالاردندثرقيمطممنهارام

5،7-785)رراشقابئوهرنياوليربعام(015عليه

المملكةبلضتالطريلح!طاشا.وفي(.م.ق

عصرايمناحمثروتقدمتعظتهسااضىالثمالية

صلطوعلاراممنالاردنشرث!استادفقد.آض

وهر(.م.ق322-735)هوشع(6).ي!ذامع

علىالصيان!اولوغدمااقليةالمملكةمدكآض

وكانتةالاصواخذتضد.اشورلمارتاصثرر

اصرائيل.مملكةنهاهذ.

ويهرذااصائيلبل!اللاقاتكائتماوكثرأ

بينطاحنة-ووبذيمنجدفاتا.عداوةعلاقات

وبحث!االاولميربطح!ماشاهوعوذااسرائيل

اسرةحكماثنا.العلاقاتتحنتانما.وفقحورراش

تروضماوتدو!داقةمردةعلاقاتواصب!تعري

اصرائيل.ملكاخابابنةغليا!رذاملكعورام

واصائيل.ارامبل!طاحنةصوبدارتوتد

.ارامطكبنهدداصائيلملكشاحاربفقد

اخذوقد.ارامضدصبهاثأ.آخابتلوتد

واذل.بهورامحكماشا.ةالاصالاراميون

-محماشا.اذلالايمااصائيلاراءملكحزائيل

سرىاراممعاسراثيلتتمالفولم.زويهوآظياهو

ضدللحربالمرتينهاتينفيالالفوكان،تينص

؟85سنةنيقرقرمعركانيةص،المحورالمثتركالعدو

اصائيلملكفغح!مائنا.الاضىوالمرة.م.ق

صرائلا17

(.م.ق73-073،)

ولكنهمالثماليةالم!لكةالاص!ورررنححموقد

ياهرول!ناصررآخابقاوموقد.افنوهاالنهافي

الىمنمنفزةاصورضضتواذ.جزتلاسوردفع

هذاوكانوالأزدهارالنهرضمناسائيلتمكنت

،،7-)منطيمول!ن.الانييربمحكماشا.

فغارادوكد.فادحةجزيةلا!ثرردنع735(

اقليماثورملكفنزااثوريقاومان(.كا،33-)

عددأالاعرنيواخذاسائيلاملاكمنالمجل

722(.*-)سكلحاولوقد.الثعبمنكبيرأ

الحامىشل!ناسرمنكانفااشررعلىثورةيقومان

بمد.ومن،ةالاصو!اصربا.انالااشررملك

منكترئوا-ذالمدينةوافتغألانيسرجرنبا.

.5،(و01ة18ملو21ا!ثررالىاصرىافي

المدكسنرمنعشرالابعصاحالاكاتبويرى

اسائيلبمعلكةحلالذيالدمارهذافيالثاني

الوثنية.وعباد!مظتهمجزاهالادلاقةقضاه

محعواصكنهماسورمنبقوماسعررملكباءوقد

و؟ه3مفاختلطرااسران!لصبمنالبلادفيالاقل!

.الاختلاطلهذانتيجةرونالاصي

علىالشديداالمضا.روقعالمتدسالكآبانومع

برينهمالاصنامعبادةوانتئارالوثنيةاسائيلجمادة

قامواالذتال!امالانبيا.منعددآنرىا!االا

نصيبلهمكانوالذتاسراشلربوعنيبر!الهم

ناومحا!ى.الدتماررنعويااطقاحتاتافينذ

علىالصيانعلىيرسامضجحالذيهوالنبىاخئا

عبلياقاملانهالوسخاصدوبخهانهالارحب!عام

(.وقد-16ا:،1و.،26-:11ملر1)الذه:

البعليمعبادةعنالثبار؟عفيايلياالىباست!دم

ايماآخابايلياوبخوقد(18صملو؟)الىبالى

وحذر.2(اصملو1)وجرر.ظالهلاجلتوسخ



)2ئيلاسرا

--،.ه:22ملو)!اتةقفا.منيملةبئمي!أ

ولسياهويمحصقبلهمنرجلأاليشعارسلوقد

-9:1ملو2)ابلعبادةويبطلكريبيتي!تط

مقاومةعلىو،آشيهررامايضأالي!عوضع(.؟

اشتهر(.وقد91-1،:13و7و6ماو2)الأراميين

سبماصآول!نهوىييتجناداتهاتايبئررنان

.(1:35،ملو2)ارامعلىاتصاراتلحاز1،انيرربمام

انبريبعملهقامول!حمنهعرذاارضمنعامرسوكان

وعلىظالمعلىاقةقضا.اعلنوت.اسرائيلني

منوحذرآيمارسوناالقالنرضيةالطق!يةابدة

اضطلعوتد(.هصعاموسأالتيدتوالعبىالأس

تاريعفيتامأالأياماسدفيالنبرجمتهوشح

بببافيعا!افهقضا.اعلن،و-صدا-ائيل

القضا.منو-ذرملأوبةودعاموالفقرا.ئةخياتهم

تي.الآ

،اصائيليرن،و،امراثيل،3الايحذل(،)

اسرائبلافهيدعو9:3،صاصميا.ففيررحيجمق

الامينالىوحياقةصبالىهناوالاسادة،عبدي،

اسرائيلبل!بولىيفرق9:6روصيةالىالىصالةوي

روميةوني.الىوححسبواصائيلالجدحب

ونيالامرايييناشاشاتار!مرلايذعهو،:9

عبرانيآليىبانهنفهءنيت!م11:32كورثوس2

ويقرل.االدثبمنوفرداصانيليانهبللحب

فيهغقلا-هأامرائعاانهنثناثيلعنالمدبحييع

اخيربللحصبتومتهالىيشيرولأ(؟،ة؟)*خا

واخلاصه.ا؟نهالى

وفدطين،-لنهان،انظر:نرا!ئيلاوفىا

اقة،ممنا.كانوربماعبري31:نرءيثيلأ

بيترأسكاننىصبطمنجلعادابئوهويجاهد،

اخباراو17:2ويق؟36:3دعد)الاصرائييين

العربيةالرجمةفياحمهوردالاخلاالمدد0هذاوفي(7،1:

)7

اصربنبل.الصانيفيول!نهإضينيل

آسيانيمييافيبحريمينا.وهي:أشوس

برلىالىصولتركوقد.متبلبني!زيرةتجاهالمغرى

اصوسالىوم!ثىترواسفيالفينةالاثةر!لا"في

،(و02:3اعمال،اشىصةالن!يةاخذحيث

وفيها،،بهرم!ريالركيةفياليرمم!ماحهاوينى

قديمة.ازمنةالىترجعكيرةشائب

*عطيةمضاهافارصيةصكوهي:أ"سقا-،

.(9:7اس)هامانابناهثاكوهولمهالمقدسالفرس

لحيوانليفيلينه!يكلالاسفنج:!سينخة

ح53!!ههفى!ء*ولء*تينيةللاباتسنيالقابصوعة!نلمجري

الراطى.تربالصفورعلىالاصننجمنكارورجد

امنافاكئرومن.المتر!الابيضلمبحرالئرقية

31اللاتينيةفيعليهيطلقونص!نفا!روفةاالاصةضج

الجم.غلفيويحتخدملا!!أكط!ه"5؟ا*+أءهه

منواحداخذالصليبعلىالميحكانوعندما

قصبة!كلىووضعهاخلأوملأهااتنصفاكالوا-ئين

الررحذةل!فالميحبقيليمبهاوامسك

.(91:92وء15:36وعي8،:27مت)لملابا

المفظعنمقبةالعربيةالكدت:شثفأ

وهذه.،مثرف*مضاها1)قي،اةص!ر*س*نياليونا

الطزوعنالبحطيةاثر!ةنياستمملتالشنانيةال!حممة

أعددالجيقتوادوعن16(:،عدد)الكاهن

فيصاتضالكلةهذ.اصتمملتوقد(1،:31

الىصرلعويد02:28اعالفةي.الجديدايد

ويقرل،اطقفة،افس!صني!ة(17عدد)صثيرخ

كنيةبوكان.ألىبكنيةيرعراانوا-بهمالق

ت!يراوفي.(111)فيلبىالاسات"منعددفيلبى

ناينب!نيالتيالمؤهلاتالىسرل!دد3:2-7

الذتالاخروناإرظنرناسا.الاسقففيتضوفر



73)اسل

وفي.(13-8عدد)الثمامةفهمالىصولآيذ3

المؤهلاتئانبةصةالىصليذع-،5:اتيطى

الذت7()عددالاصاقفةفيتتوفرانينبشالق

نا(ويم!ن)عددهالثيئباصماصأم3يذ

يأتي.ف!المؤهلاتهذ.تص

اصمأةزوجالادقفيحونانيب!(؟)

.الحضوعفياولادولهواحدة

يمأ3الحلقطاهري!رنانرينبني)2(

.جوادأ

لدىحنصيتلهيحرنانوينبني)3(

.الحمار!منمالذت

سليمالايمانص!يحي!ونانوينبغي)،(

الممتتد.

نايبفيالح!يها!درةجهةومن)5(

وقد.الاترتيعلمانعلىقادرآ،كفزآيكون

الن.حيثمننضوجهاكتمل

الوولبفةنفىعنتكمالىصلانالوا!ومن

وني.اصقفباسمةوصشيخباسمةص،الواحدة

واسقفها.النفرسراعيالميحيدعى2:25بط؟

افرف.اوالأسقفوظيفةهيهذ.ةضفيثةا

الكآبنيواحدةصةال!لةهذ.اصتحملتوتد

والأعدادا:3تير؟نيوذلكالعربيةبالمنةاثمدص

وجردهايتطلبالقالأمورتصفالمددهذاتليالق

والكلة.الاسقفنيتتوفرانلمجبالقوالمؤءلات

و؟.ت02:ااعمالفيايفأوردتهناالمتعطةاليرنانية

الأس!رروطييهرذايغلهانكاالقالىصوللوظينةوصمأ

،.،وظيفةالمربيةيفةباالمقدسالكتابنيقىجمتوقد

،رالاس!ند،افظر:ن!ك!تد-وإ

المتنقاتكحثائقمائينجاتالاسلةشلأ

اع!عبل

بادمالاتينيةباالصروفابخاتنفىهوانهديرجح

اطبالصخفيالاسليتمروكان.ول043!لا4*ه+ه

ني،02:ا،اءبأالىتردفياو،2:ا،اروب)

وردوتد.اثعدسلحأبالربيةارجمةاهامق

الوصح.لفرعزأ91:01و،9:1اشفيالاسل

اماءالاسلا"وبانخا.البادةنيالىأساحنا.ويثب

.(8:5.اكأ)الميا.تياراوالىيح

لرنه،البافوتيشبهعبمحبر:بتخوشتاآ

نيغرا،ديا!بروهو.اطزالىضاربازرق

.(21:02)رؤالجديدةاورشليماساسات

سديدازرقلرنوهو:شتا.ئحوفيألو.ن

الثريعةتاصيوقد.الازرقالياقوتلىنيثبهالزرقة

نياممانجونيةاهدابباصطلالاسرائيليينالموصر

الملحيةاطللوكائت38،:.؟عدد)تيابهماذيال

(8:01اس)والارجوانيالاعانجونياللرنمنتصخع

.،23:6حز)ا!فيمةام!بالمناعبحللوكذلك

اثوالبمائعفشوالارجرايةا!-رتاءااليابوكانت

.،2(:27)حزيخاوتت!رعررتبيياكانت

رؤيافيالمذكورتالفرسانيلبهاالقالدررعوبعض

المذصوالبميتلونمعتشاشاحمانجرنية9:13

نفه.المددني

وثد،اثيع!ومضا.ع!يا!م:ميلإ.ستا

اصظصةلحدةاكاورد

!ارةامةالممرتهابرءنابراهيمبئعيل!ع!اا(1)

زربةصامتهاياخذانابراهيمصارةحثتوقد

-ا:16تك)عاقرأكانتسارةلاننسلآمنهايعقب

تلكنيبهمعرلأالىواجنيابظامهذاوكان(،

موبودأكانانهعلىالاكتثافاتدلتوقد.الازمنة

هذااما.الراقفي3كوكمنبالترب،،نوزيفي

الىببرابدالايمانضضفمدر.سارةنا-بةمنالعي



41امماهل

حملتانوبعد.3الهايحونبانوصارةلأبراهيم

عاترآكائتلاحاباخقارصيدغاالىنظرتسارة

الطريقنيالىبملاك،رلاقاهاسيدتاظرد!ا

ابراهيم"بيتوالىجدحاالىترجحانواصها

ابايحرنوانهامماجملتسعيهابنأ:لدبا!اوومدها

تك)وحنىربخطالرسيحنوانه،الناسمن!ور

اكاعيلولدتهاهررصتانوب(.-؟ا:16

لهكانأن،وبعد!نةوئمانينشاىابراهيمكان،

.(3-16:16تك)سنينعئركنطنارضني

تك)عر.منضرةالالةنياعاعيلخذوقد

نيالصبالاولادفيمانحذاليالنوهي(3:02؟

فطامجمناصبةاقيعتالقالوليمةوفي.اطضرالىقت

امماجملوكانالصنل!اخيهمنامماعيلصضاسطق

صارةفاطت.عر.منك!عرةادادسةبحقدحيمئذ

8ة21تكأفطردهماوابنهاهابريطردانابراهيممحلى

جنربنيجعبزبر-نيوابناالأمفتاهت(.،1-

فأرلى.الظمأمنالهلاكوصكعلىوكاناظسطين

اعاعيلابخابانثانيةووعدهاما.بزهابراقة

امماعيلص!ناطينذلد.ومنذءغيمةامةمصدرسبصير

جزيرةصهحدودكلظطينجنوبنيفارانبر؟لي

لهواخذت.ا!عرساستطلفيماهرأواصبحصيناه

15-ة21)تكمصرمن،بلادهامنزوجةامه

البائلابا.اصبواالذتابنأغراثنالهوولد(21

اممهاابنةايضالهوولد،،،احماعيليينائظر)الوبية

وتد(36:3تك)بسمةاو(28:9تك)محلا

دفنفياس!اقمعاممامجلاثتركوقد.عير،و-!ا

9(.:25)تلثحبونمنبالقربممرنيابراهيمابيا

تكأسنة+االعرمنبلغبعدانامماجملماتولد

02:17،.

الجديدالعهدفيامماعيلرولىالىصولوي!تضدم

الىوح،صبولب!الجدصبابراهملاولادرعزآ

اسماعيل7(

ابخاهيضطهدونو،نراالنامرسجمردتحتوم

.؟3(-22:،كلا)الميحيينايالموعد

وا!قاليد.احاعيلنلمنا!الربويقرل

يقدمهانابراهيمارادالذيالاىانتقرلالعربيه

الكتابمنئرفح!اسطقلاامماعي!هرذبيت

ابراهيمبةثماهداثقاليدهذ.وتم!قل.اثعدس

نايقولونالقمكةالىفلسطل!جنربمنواعاعيل

فيها.برتاطوادثهذه

فيالمالحةالاصةمنئثنياب!اولع!(2)

با..م.ق587صنةفياورشليمشابفبعد.عوذا

واعلنواالمثتيهوذاجيقضباطمنوبضاحماعيل

نبوخذنصرعينهالذيالهوديالحام،لجداياخضوعهم

بطيىول!ن.يهرذاارضعلىطكأبابلملك

يخرجاتسحرأفقصدامماعيلصخحعونملك

ينرعانايضأيقمدكانبلاد.،وربمامنالكلدائيين

فيرباله.نوكرةاطعلوكان.لنفهالرش

منجنود.وقتاواجدليافقتلاالمصفاةفيجدلباضيافة

قتلرا-صأبرمهميبقىوحئ.رالكلدانييناالهود

!مطريةفيبالمصفاةمارتكانوايهرديآحاجأسبعين

!نمومنالمصفاةسكانبمواصروااورشليمالى

اقربا.منر!ن،المالحةالهود؟الاسرةبخات

فادركهمعونالىطريقهمنيوانطلتوا.احمامجل

صباممنجميعوانقذواور؟لهقاريحبئلمان*ط

منثمانيةمعاساعيلوهربالمصفاةمناصماعيل

و7:.،وارميا25:25م!)2عونالىر؟له

8؟(.ة؟،

عت4الذياطامجدليااغتيالنتيجةمنوكان

اليهودمنجماعةاضطوان،اصهـاعيليدعلىالبابليرن

ارميا)البابليينائتقاممنخرفأ!صرالىالمربالى

ائرآاصماعيلبريمةتركتوقد7(:ا-3،:2،

اصبوابانهمحىاليهوداذهاننييمحىلا



عبلبونصماا
5(

صهرمنالابعايوميهوموناليمنربركم

.اطدثلذلكىكذ3ث!رت

اعيلئاصاعيليدعىبنيامينيربل31(

.(،،:9و8:38اخبار1)

عوصافاطجيققواداحدكانزيدياارو،أ،

الظوهر،*ث!يلباصمذع.جا.وتديهرذاملك

.،اصماعيل،لفظالوبيةفييقابلهيالذالهبري

فيمئةقائدوكانعوطنانبئاص!اعيل،5(

يهوياداعصاعدوقد(23:9اخبار31مموذاجيق

ملكاررآكأوتنصيبغلإا2منالحلصعلىالكاهن

.عوذا!له

وكانكاهنأوكانفثحرربئاحماعيل61(

الاج!نب!ياتزوجا!ميةيهواانعزرااقنعمالذتاحد

.(22:.؟عزرا)

ابراهيمبئاس!اءصلنلوم:عيييونشقاإ

17:02نكفيوردوت،هابرا!رامنهمن

ابنأعثراشالأساعيلكانافه12-6؟:02و

القأئل.هذنتكاوقد.قبائل.ورؤسااصيا.صاروا

حدودعلىالربجزررةشبهمناالماليالجز.تح!ن

وقد.(25:18تك)الهرتبينماوارضفلسطين

مكانمنيتقلونرحلتجاربا!الاساعيليرنعرف

بمهار!معرفواوكذلك(-3528:+تكأآضالى

الجامو-ءبههم03(:27اتبار1)ا،لتيادةفي

الموساصتثالنيطذقونوبا!6(83:)عز

:17(.21)اش

علىللدلالة،اص!اعيليرن*الاسميستعملواحيانأ

الوبيةالجزروةكالتس!حمنكانتالقالبدويةالمبائل

و33:25تك)اس!اعهايينالمديانيونفيدعىولذا

ول!نال!دومنالقبائلهذ.غالبيةكائتوقد(28

متقلةممالك،واسستالاص!ااشترمنهابضآ

)7

ا،اوبلإتدص)سحانوالتدصييينكالنطيين

.(لحغبنوأاووالمنمون(غسان)بنراووالغاسنة

فبضكلنةاعاجملالىالبومالوبيحروجع

الاك!.جدآ

المحرةا!نيلفظهمصريام:ضآتأ

)نيت(الالهةالىنبةوهي()ن!-نيتاثمديمة

وامروسفوزوجةاونكاهنفوطيفارابنةوكانت

.(6:02،و55و.،:2،تكأوافرايممنى

*سثيهاو،عليق*ومضا.بري31:ستةأ

الهيكل.خداماوالنثينيممنلواحداكانوكا،صائكة

محفلصطل!الىبابلمننلهمنبعضرجعوتد

.(05ة2عزرا)بلزربا

نييلابادثرريرجلوهذا:سنقرااو.ستئرأ

قباثلاسحنوقد.االريفبافي(01:،كررأ)

هوانهالانا!ا.ويقول.ةالاصنيمت!نوعةاجنبية

مناص!ورملك(،ابئخالقاصور،)نبيالبااشورنفى

أصحدونامنوكان.م.ق626صنةالى966سنة

وكب،!رنيقامتثررةجإفاكدوقد،وظيفت!ه

ني!عهـا.؟كا،نوآمون،او،طيبة،ينةمد

بعدشف!بانيدالا!ثررعفاوفد..ا8-:3ناحرم

نيملكهالىواجماد.تحوواصمهالوارمنوا-!د

وهوآضئرل!عنغاوقد.الدثانيا!،،مان

نيعرثالىيرجعانلهواذنيهوذاملكمنى

نياشىئررةاثهدوقد(13:-اخبار2)اورشليم

مرسابلادمعا!ةمناسرىكثنواخذعيلام

اكد(.وحمذلك9:،عزرامعهذاقارن)ثرثناو

وكان.-اكن-شمش!اشاخوةبهاتاملماثةثورة

مناعظممنبانيبالاشوروكان.بابلنيلللكنائبأ

وت.المديمالعالمنيبرطتهموالادبالفنتهدوا

الحبمنعديدةالافأعصرهنيالكتابجم!

انرةتالوطءفالمماريالحطنيون!رها



61صوانا

المرجعاطديثةالعمورنياللوطتهذ.واضض

والاصوربينابابليينريخ5مننرنهلماالىئيي

وآدابهم.

نيمصر!يدنم!منمدينة:ضؤانأ

اصاننفىرهي(03:6و93:01حز)الجنوب

علىو!عصرانا!عديمةالمصر؟فياسا.ا!دثة

الفرا.ممنة!استضدموقد.ابيلنيالاولالثلال

وافصبثيلالماعلفياسوانمنالمشنرجالجرانيت

ط!ةوكانت6المديمةرالمطبدا!مصوربخما.وفي

وتد.القديمةممرنيالاولى)ء*ه*(المنطقة

الحبثة6سعبتإر!ماوالفتل!اصاناسشهرت

اوراقمنويتضح.محرعنالدفاعفيومكاتهما

فياكتسفتوالقالاراميةبالمفةالم!وبةا!ي

قبلالحاصا!مرنفيمصرنيكانانهالفشينجزيرة

.هناكصهرديوهي!لصهردةجنودميةطالميلاد

نظيرلا،ومعنا.رونانياصم:ين!أييكر

ارصلالذتضنومنروميةفيالميحييناحدوهو،له

.(،16:1ررمية)تحياتهرولىاليهم

بآعنالجديدالهدل!دثعدمماة؟سيا

هذاتحملكانتالقالىومانيةالمقاطمةدائمأبهايقصد

اعال)الصنرىآسياغربفيتقعكانتوالقالاسم

ا:ابطاو15ةاتيمو2و16:91كواو91:01

ميياتصملالمقاطحةهذ.وكانت(،:اورزيا

البوالمرايىهوبيضفرلمجيةمنوجز.أوكاروايديا

وكانت.الالجةالجزروبضوقىواسالمتقلة

الجديد.الهدازمنةفياثعاطعةمذ.عاكةافص

هذ.ومن،سؤاتعدةبهارول!الىسولضىوتد

اعال)اثعاطحةبقاعالىصالانجيلانتئرالمدينة

رتبةمنالمقاطمةالىومانياطموكان(.؟:91

منسنةكهيينوكان*والء،او،تصل*نائب

اثمامالم!يحبعثوقد.الىومانيالثيرخمجل!قبل

صمنأولا7(

نيالقال!خاضالبحالىرسائلرو!نالانعلى

.(3:ارؤ)آس!ا

اس!يارخيى،*المفرداليونانيالاصم:؟سيثاجو.ؤ

يمينرنالمرظفونهؤلا.وكان.،صياآرئي!*ومضا.

،وكانتآسياالىومانيةاثماطحةنياواقةالمدنوواسطة

وكذلكالنزوالمواسمالاجمادعلىالاثراف!عتهم

للامكلاطوريمأقكرالامةضيةارلابالاولينظوننراكا

لبولىقا.اصدصياآوجو.مناناسوكان.الىوماني

.(91:31اعال)

فطنة،ذورجل*ومضا.صي31:نثبئنأ

آدومارضمنالحوريسعربئديثانابئوهو

.(1،و38:؟اخإراو36:26تك)

وهر،ابلرجل،ومعنا.عرىام:إ.ش!بعل

و-:8انج!ار1،شاولبئلالثوشتالاولالاعم

9:93).

،-لئرة،محنا.كانور،علاي31:أشقيغ

عوذاصبطمندثيلا4نلمنواحدوهر،يثتع،او

دقيفانوعاقنجاصتهوكانت(21:،اخبار؟)

بيتانالبحضويظن.بالبزيعرفالكتانمنتمازأ

ما.لم!ان3اسببع.ا

منع!ورةممنا.كانور؟عبري31:شييلأ

اصرةومؤس!بنيامينابئوهو!هاصبعل،الاسمصرر

(8:1اخباراو26:38وعدد86:21تك)

اصم،7:6اخبار؟)فيالمذكوريديئيلانتجحهـس

ننعط.الىجللهذاآش

،الزال،مضا.نكاور؟عدياصم:ولأ.شتتأ

:15ثوحأيهوذامناطنوبيالطرففيينةلمداسموهو

،.:91ثرع)الدانييننصيبمننتوكا(-و02

مسانةتب!دالقالحدلةاشرعنف!هيوربما(ا،و

صافةوعلىاثمالالىصرعةشرقيالميلونصفميل



صحتموعا
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ومن.اورشليمغربييلآعثرئلاثةمنتقرب

لايقمدينةلاخذكالأالدانيونذهباصتأول

.(18ص)تض

وقد،الطاعة،ومضا.عصياءم:نثتنوعأ

.اثعدسال!ابفيذ3.؟.

وكانتالجبليةي!ذاارف!فيلمديخةاسم(1)

هذ.وتدعى(6:57اخبار1)لمهةاعليتقد

ارصلوقد.كاا!ثتعوه،15:05يشرعفيالمدينة

اخذماالقالشيمةمنجزءأالمدينةهذ.الىداود

م!اخهاانويرتجح03:28(صم)1الطلتةمن

اميالتعةبمدعلى،عوعاو،السوعةبلدةاليرم

.حبونجنربي

منيشبحابئمم!يرجلاشت!رع)2(

.(91و4:17اخبار1)صهرذاسب!ط

.اشترعانظر:شتئو.أ

علىالاسمهذامعنىيعرفولا:أ+ضئون

سبطمنمحيرابخماهاحدومواسم.الضيقوجه

.(12و11:،اخبار1)يهوذا

صواد،،محنا.كانوربماعبرياسم:أ.شضوو

اب!صا.امهواسميهوذاسبطمنحصرونابئوهو

كانوربما،تقرعابا،ويدعى(؟2:2اخبار1)

لخه.منتقرعبلد.س!ن

،.حصن،او،توة*محناهاكانربما:شد"و،أ

)يقالىئييةافىالفلسطينيينمدناحدىوهي

الىئييالالهوكان.(6:17صم1و13:3

الناقيونبقيوقد.(هصم1)داجونهويخا

22(:11يق).كنطنالحرانيرنفتحماب!فيها

ولكن(7،:15يق)صهوذائصيبمنكانتوكد

اتمرانوبعد.اخذهامنالبطهذاي!مكنلم

شرئيثها7(

الىالىبروت3مهمحملوااصائيلعلىالفلسطينيون

-ا:.صم1)داجرنهي!لفيووضوهاشدود

بالمرضالا!شدودرونواعيبداجرنتمالفقط(2

3-8(:5!م1)جتالىالىبتابرتفارسلرا

اخبار)2اصدوداسواريهرذاملكعزياهدموقد

اثناءالاشرريالقائد؟قى،نصرطوتد.(26:6

.(02:1اسق)واخذهااشدود،سرجونحبهم

اشدودفيح!واالذتالملوكاسماءوردتوقد

صرمن؟.تناالقالجلاتفياثورح!متحت

ويقول.اشررملوكواسرحدونوسنعاريبسرجون

منمصرملكصاتيكانهلإودتالاكريقيالمؤرخ

سنة.92لمدةاسدودحا!ر.م.ق663906-

ارميانيالمذصرةا!ثدود،كابقيةانبعضهمويظن

ا!ارهذابحدا!ثدودفيبقيمنالىتثعير25:02

اسواربخا.اعادةودصرنالاثتاوموقد.الطويل

بعضاخذوتد.(4:7نح)نحعياايامفياورشليم

منفلقرااشدودياتزوجاتالسبىمنالىاجعيناليهود

و13:23نح)يرأصوتأنيبأصارئاتصاصئانحميا

العرنفيتينصالمدينةالمكابيوناخذوقد.(،2

نيداجونهي!لاخررواوقد،الميلادقبلالاني

نادىوتد(01:84و5:68م!ا1)الانيةالمرة

والاصم(..،:8اعال)ا!ثدودفيلانجيلبافيابى

مافة،اسدود،وتبدهولاشدودالحديثالعربي

فيوهيلنزةافرقاقلالى،تقريبآميلآ18

ويافا.غزةبل!تتريبأالمافة!!ت

وجهعلىمعروفغيروالمعنى:ئيلةأتثمز

داودعينهوقد،آسافلابئ31وهو،ال!تيق

(25:2اخبار1)اورشليمنياالبادةيقودليم

وادق(،25:1اخبار1)في،يعرئ!يلة*ويدعى

باممتذ؟.الانايدينابينالموجودةالمبرتا!وطات

!ه.يرئيلة،و،اسرئجك،



78)اثموو

اصرينيلهانظر:بئبلضيإ

وقدبالضبطالاسممعنىيعرفولا:أئثور

ء!لدلالةاثعدسالحنابنيالاسمهذاورد

تكأالاسوربينوايا!امابنا.ل!نياسم(1)

01:22).

)تكااثرربلادعلىايضأينطبقاسور)2(

.8(ة31اش)اشورشبوعلى(،2:1

منالاعلىالجز.كلشعالاصل!يةا!ثرروبلاد

عدةاجناسمنعزيئالاشرررنوكان.الدجلة!ر

والحررءنرون،الرصنحتلفةحقبفيالبلاد!نفقد

ال!اميةالضا!رسادتافهايةنيولكن.والميانيون

.المحلادوامتلكراوالبابليرنالاكادرونوبئصة

أوهيحمااشررمدينةهياصورعواصمواولى

الدجلة.لنهرالنربيالثاطىهعلى(ششقاتقلتاليرم

،اشتار،مماللالهةهي!لعنال!نقيبوقدكف

بقوت،اسثورفييالرصالافىوجردعلىيدل

العراصماما.م.ق0092سنةحواليالهيكلهذا

ف!انتبحدمنلالمحورعواصمصارتالقالأضىا

.لأقالىكثلإأوتبعدالدجلةشرقيتقعجما

نمرود(اليرم)وهمط،،كلهمطالراصموهذ.

اشوو

ولكنخورساد(ايوموهي)ضدكينودور

(الاني!كتلص)نينرىهيجمأالعراصمام

ضبأ.اصب!تتدعماالراصم.وهذ

البابليل!ضدصبنيمثتبحةا!ثررظلتوقد

ازمنةلمدةالربيالمالفيالخيينوضد،الجنوبفي

اتصالهاالىصوريانياصررصوبواتهت.طويلة

الىألاثورةالاريخيةال!لاتوتر.باصرائيل

:عويممذ3با.والذت،اسرائيلطوكمنعدد

ملوكمنوبض،وهوشحوفغومنحيموياهوخابوآ

هؤلا.معظمدفعوتد.ومنوحزقياعزياومعرذا

آرلمجهماتصلالذتاشررءلوكاما.لاثررجزالملوك

985-)االالثصلناصر:فهماسائيلبتار!خ

اصائيلطكآخابحاربوتد(.م.ق،83

.م.ق،85سنةقرقرمهركانيالاراميينوعارب

ياهو.منجزتواخذ

(..مق)5،7-727الاكفلاسروتظث

اشورالىثعبهماوصبىوجلعادالجايلافتتحوقد

727333-)الحاصوصلا!ر(92:،هملو2)

:7؟ملو2)ةالاصي-م!اربدأيالذوهو(.م.ف

وهر(.م.ق507-722)الانيوصجرن(ه

بلادممنائيليينالاسونقلنهائجأةالاصاخذيالذ

ملو2)الاثررالاملإاطورفيمتفرقةاضىاجز).الى

وقد(.م.ق681-507)سنحارببو.(79:6

اورمثليماخذمنيتم!نلمول!حمنهيموذانيلحيقاخذ

-681)ونوامرحد.(+:91-3ة18ملو2)

نءمتفرقةاجزا.منباناساقىوقد(.م.ق966

.(2:،نمرراأةالاصيواس!غاصثورامبراطرر

666)اصررفيالطامالملوكآخروهوبانديالواشرر

اخرىاجزاءمنتوصأنقلوتد(.م.ق-626

(01:،عزرا)ايضأالاصيةفىوا!نهممتنرقة

اسر-دونان01و3:8صنبواتهفينا-ومويذع



)6اصمور

الملوكيةعربنهيركبوهراثورطكسنحاربسورة

تحالفافهصا؟وني.مصرفي(آموننرأاخرب

مدينةوا-ذواالا!ثوريل!ربواو!اوالمادرونالبابليون

اشبورصلبابللحلت..مق612ستنينرى

الاوصط.ا!رقفيا!ىكالدولة

اشورالىاثعديمالهدانبيا.منكئجرنويثير

نيالئبويبعملهوقاماسرائيلمنوهوالنبىبونان

نينوىفينادى،الميلادتجلالامنا!مرناوائل

نتابتتتبلمماءليهاالىبفضا.واعلناشورعاصة

.شرطعنورجت

،1(:6و27:)صهعاموسمنصوتنبأ

س!ؤوافرربان(ه:11و6ة)01وهوضع

افةقضاءهوهذاوبانالسبىمنشحباخذو3اسرائيل

الماكلآحازالىعدوبا..اسائيلشرعلىالمادل

مني!وذاخقذونبالاشرريل!بانالنبىامثعياهنمعلى

لمملتحالنواتدكانواالذتائيلي!والاسالاراميين

يا(02-7:1ص،اطينذلمثنييهوذاضدصب

ذلكشوبعلىالظبافهبها*قعالقالوسيلانها

وبانبدآتلأا!ثرردوربانيطنول!نه،ال!ر

.(01:13)ص!لبرياصهالمحبببهاصيحلالعتاب

حزقه!لاللكالوعد؟.اورشليمالاشرر*نحاصرولما

)7
شورا

المدي!هعنسبدافحافهبانالئبىاضا.نمعلى

وانبامئورحنودمنكبيرعددمطتوفلأ

.(كهو36صاش)اورظيمونجتبقراتهسنحاريب

فيرىعلىشغالذيالحرابمجي.نا-ومنبوةوتطن

بلادوتخريبولحب-نيتسو!ابببحتا!

محلإ.

منكثننيناهضة-لفافةلأشرركانوتد

النراحيني!فيأنا!ةكانتولكنهاالمادالنراحي

اماتاحدىالادثررواينة.والممنوالحاتبة

وكان.ابابليةبا!ةجدأالثبهنري!ةوهي،السامية

وكانراحبمقيارطينيةتلوطعلىي!بونا،ضر*ن

مميولذاثك!انيالمامل!تثبهاصلأيحون

بثبهوننراوكاأءأ،لاساأ5ولهرياوللحطبا3ظ

الاثورفيالسبلاتوتثبت.صتابتهمنيالبابليين

اضارنيالمذصرةالحقائقمنالكثنقيقةالدالاريخبة

فيهاالمدونالاربخوتكمل.وتؤيدهاالقديمالمد

وقد.الخبربئالا-فارونيالموكصفرينيوبخاصة

المكتهنيوالبابليةالرصالادابمنالكثنحفظ

هذ.كنومن.نينوىقيكائتالقالاضر

قحةمعكاثةسبهاوجهفيهالمطوفانضةالاداب

.نرحايامنيالطوفان

الا!ثرر*نفقد"كانالعامةمبانيهماقامةفياما

يتخدمونالابليوننكابيأ،والأبئا!رةيتفدمرن

بناءنيالبابل!ذكجالايئررءناتبعوقد.فقطالمبن

كالبابليينابنيتهمورضفونوكانوا.يا!طهمشائر

وااللامحابلاطالزشنةهذ.نينحضد.،نوكايؤا

هذ.وكانت.بارزأنقثأا.قوشيناموالىظاط!ر

الالمارنيوبئصفائتينوجمالروزتذاثالزخارف

فياكشفتوقد.بانيبالا!ثررعصرمن؟.تالق

مصنوعةا!مهائلةتماثيلالاتورالمدنمنكثر

الهياص1.،اب؟نبيعلىترضعوكانت6الحجرمن



ثصووا

الىذنيرنقوشوعلي!هاا)-وداءالملة

اضرماكشلحينهسحملات

ثيلالما!صذ.يىصرنالاصوريونوكان.والقصور

بئريةرؤوص!احبواناتتملوكانت.،شيدو،

.ثيراناوا-وداجامفكانتا--اعم!واماواج!ة

اقال!ل!!ذهبدحمبرأشب!أالعالاءبعضووى

:اأحزلم!روبريم-زقيالوصفوبين؟ثيدو!

الهماما.كثيرةا!4يعبدونالأشوريرنوكان

اثمحان08(

نيئملرنهوكانواالحربالهوهواشورفكانالىئيماي

ولهاالعشترصتملدانرةداخليهامرامشكل

والحصبلم!ربالطيمةالالهةا!ثتاراوكانت.أجحة

وكان.الطبيمةقوى!لالا-رىالالهةوكانت

ايا،و،الارضجل،،بلوالماءتوةجمل،انو*

الشىتمل،كاشو،القريمثل،،سينوالمياهتمت!

اليارةالكواكبوالخسة،العاصفةتمثل،و،رمان

الالهةهذهمطموكان.حيئذمعروفةكانتالق

.اشور،،الالهعدافمابابلفييكبد

اطربيةبقوغمسجلا!همفياشورم!كويفخر

صنوفب!لاصهاعلىالمظوبةالاممومعاملتم

ا!عذيب!رصاثليباهونكذلكوكانوا.القوة

أيديهمفييقصنالذتالأصىبهايعذبكانالتي

تكنلملم!اروالآتجديدةوسائلادخلواوتد

شعوببتر-يلقاممناولوكالزا،تجلمنمعروفة

بلادالىبلادممنواصحنطاقءلىالمنهزمةالامم

صائيل.بافطواع،محلهمآترشبواحلالاخرى

ابراهيمو-فيدداتدابئوهر:يمآشئو"يى

لإعها!عبائلاحدىوتست3(:25تك)وقطورة

نل.مناخهااذ

علىةالا!هذااطلقوقدةألأثص-رلنون

مملكةكنمنكانتالقالعوباحد(1)

؟صبرنوكانوا(2:9مم2)يثاولبئيشبوصتا

الرجرمفيذعمجاهوفدويزرعيلج!ادبين

هرمذاانالبضويحتقد،،اشاينباسمالارامي

الحققي.اسمم

.(23ة91اش)اشورممل!ةشب(2)

هذانوكا،الند*ومضا.عصياعم:ضتانآ

وحبروندومةمعهاذ!ورديوذاجبالفي)تر-اس!ا

ال!قيقهوجهكلموتهايصفولا.(15:52يق)



)1اث!مياه

وهو،بحنلصالىب،3الاوممفى:شف!ناءإ

وءثامعزياايامفييهوذافيتنبأالذيالطيمالنبي

ناالىءاشأنهبرعهـس.يهر!ا-ملركوحزقيازوآط

بالعملاقيامهسدةوامتدتالصر،مننينالماوزبا

4اب31وكان.عامأالتينعلىيزيدماالىالنبوي

ناالعبرياتةلمجدويقرل(ا:اا!ق)،،آموص

منويتضح.حهوذاملكامصياأخكانهذاآمرص

ملوكالىالد-ولعليهيهلكانانهاصعإ.ريخ5

بدلاانهبعضظنظقدولذا،اليهموالع!دثيهوذا

ثروةذاكانالأقلعلىاومليمدممنكان

اية.عاثقافةهـفكانانهايضآوواضح.طائلة

كانوانهاورشليميقطنكانانهعله،رفي"ويدل

محامفيهتجريكانتالقواطقوسالهي!ليعرف

.م.ق.؟7سنة)الملكعزياوفاةسنةوفي.المعرفة

اقهرأ!فيهارؤياالهيكلفياشيا.رأىتقريبأ(

:6اش)النبويبالعما!للاضطلاعدهاذدعوةوحمع

(8:3ثا)ةبالنهاصأتهاشحيا.عوويد(7-ا

،يثرب،سآرا-دمار!زييناحمينولدا.اءطيوتد

صلال!ل!فىوافاني(7:3اش)ل!قىجحابقيةا،اي

ا!نميا.اكي!ورة

ا!نمباه8(

اش)،النهبويعرعالطب،صلاي،بزطش

8:1).

الملكاشعيا.وعدتقريبأ.م.ق736سنةوفي

الذياثردوجالمجوممن!هوذاسي!نقذاقهبانآ!از

يدعلى،وارام،اكمماليةا&لكة6اصرائيليشنه

صتفرباشرربانانذرالىقتنفىفيولكنهاشور

نارفضآ!ازانوبما.7(صاش)ايضأيهوذا

ورط!همئهاذتهالنبيسلمفقداشميا.تطليميقبل

اطياةمناختفىانهودظهر(8:16)صلتلاميذه

حين.الىال!امة

.اضيا.لىصالةفبرلأأبدىفقدالملكحزقبااما

.(38صاكأ)بثفائهاشيا.تنب!أ-زقياضصيولما

على،بابل،ملكبلاداندوخصرصل-زقيااظ!رولما

والاسرةال!حمنوزهذهدإناشياهانذرهكنوز.

بابلالىسارومفيجميمهاستحمليهوذافيالملكية

الاني،صجونجيوصقا!دتوقد.93(صا-ث)

فيقامتثورة..مقط؟؟7صنة،نياشورملك

تحالفاياشحيا.قاوم..وقد(ا:02ات)ا-دو!

ئلوفد3(ووا03و02اش)اشورضدمصرمع

ا!عدفينطفيساربانواض!-يأتمثيلأالانذارهذا

لجات!ب!االداخليةنيابه-وىالثابمنعليهويى

ول!ن(،-02:3اش)الاسرىمعينطوئهكانوا

92-32(:"ا)اكأا!ثيا.احخا؟تمنغمبالى

الطاعة!اسقفيالفلطينيينمعتحالفصهرذافان

.اشررعرشعلىسرجونخافالذيسنحاريبعلى

وحا!رمموذامدنممظمواضذسنحاريبفاقى

بدلاالىببأنالحصاراثنا.اثيا.قنبأوقداورثليم

نحابالاالىصنطريباضطروفعلآ.ينةالمدصتقذ

عددوماتالادثورفيجيقالىبملاكضربوقد

ش!حملنيعليهماقهضربةوقعتورممامنهمكبير

.(37صاش)منهمتاليمحصدوبا.



اسحياه

منواحدوهو،انعياه"عردسنرويذع

بالمنثارمنثررأماتاشميا.انا!مانونيةكل!الاصفار

الىسالةفيانابضويعتقد.مذىالملكلاصتنفيذأ

اصحيا.6اسثهادالىاثارة+:11صال!انيينالى

الدماء!نمنانياثيا.دمكانفربماولذا

.(31:6؟م!2)اورثليمنيمذمىاراقهاالقاوكية

قاطبةا!ديمالهدانبيا.اظماصميا.ويتإ

يعتبرالىاثعالاددفاسلوبه.وجو.عدةمنوذلك

القالمنرداتوعدد.العديمالعدنيوردمااجمل

اصنارعناينيمتدارايينوقاصيا.يتشد!ا

عبريثراشميط.فياتضروعالبية-ا!مديمالهد

اخبار2نيوردفقدثبواتهصفرالىلاضافةوبا.راق

كئبرقد.عزياالملكحياةكتبانه26:32

اشعياه،،رؤيايدعىسفرنيحزشالللكجاة

الاسفارهذ.فاتحفظولم.33(:32اخبار)2

اصتقىالقالمصادر!نكائتربماول!نها.الاريخية

هنال!حمثلإالأيامواخبارالمدكاشاركابمنها

مكلما!م.

الاصططثففي.اجماعيأمصل!اشميا.وكان

اثى،وءفيالدوماشذشمبهيدومنراه1-5من

وظل!ما!ا.وتريجهمرسو!منببالوبيخ

وترفهم3بذتولاجل23(:ا)صللحين

وصكرموخعهمط!مولاجل(،2-3:16ص)

الحلنيالاحاسانعدامولأجل(12-5:11ص)

.02(:"،صعدآ

الادراكتماماشعيا+ادركفقدحمياصياما

كانتالتيوالاحوالعصرهشؤوناقةروص!وبارشاد

،وتنبأوقرعهقبلدمثقسقرطرأىفقد.فيهسائدة

تنباوكذلك.سطتقباةالاصسقوطعن

اث)الاوسطالرقعلىالاصوريينصلطانباتداد

المحدقروالحطبابلالبحيداف!تقبلفيورأى.(7ص

اعمحباه8(

منليىانادركوقد.93(صااكأبيهرذامنها

ماوتهفيممرعلىيهوذايمتمدانفي.نيالحكمة

بقوةاثياهعلموتد3(او03ص)اشا!ثررضد

وصليفهومتمد.افيصندهووحد.الىبان

.+(صاتأ

اد،فيالىارتفعتفقداللاهوتيةاشعياهارا.اما

اقةرأىفتد.لأ؟طميةائهعنفاراؤ..الاعلى

الجنودربقدوسقدوصتدوسهالمداسةاثك

فصوعن3(:6اش)،الارضكاسلهمجد.

*تدوسبانه،ثهوصفههوسفر.باتينزالقعباراته

ناروضوحعموحمذلك(،ة؟اش،ءأاصرائكل

،وحد.ا!يقالحيالالهواحدآوربأالهأكا4لمطنم

أاشالهايئنيالاممكابهصتعؤفالذيوالاله

.3(و2:2

الرحيبروحامكنهالمستقبلالىاشميا.ئظرواذ

القيةخلاصورىوانالرمنح!بيخترقانوالاعلان

انظو)المياعننبواتهولكئرة.(9:؟ا!ق)الامينة

الانجع!،الن!،اعئص!د(7و9:6اشمثلأ

يايقتبىصمااكئرالجديدالعهدفينبواتهوتقبس

العديم.المدنيآضسفر

الىاشحيطهسفرتقيمولج!ن:اشمياءسفر

يأتي:كاوهيرئيبةاقامسبعة

االانيالاصعاحالىالاولالأعمعإحمن1()

عوذامملكةعنثبواتا!ع!مهذاويشي.عثر

مناسباثفيبهانطقنبراتويشلاسرائيلومملكة

.!07سنةالىتقريبأ.م.ق0،7صةمنمتنرعة

نبوة:ب(؟ص)مقدمة:انجدالممهذاوني

اثارعناشىونبرات2-"()صاورشليمعلى

ناويرتجح.الم!ياعمرومجدبهالمجلالذيالمضا.

وكانالملكعزيازمنفيالنبرات!ذ.فطقالنبي

(5)صصهوذااصعبوازدهاروتقدمنجاحزمن



)3اث!حياه

(6)صالهيكلنيرآهاالقاربمجدرؤيا:%

.(7،2-أصبعمانوئيلالحماصبالقمتتصلوهي

نجواتعرويثر-1323اع!حمن(2)

عنت!لىالذي02اصصاحويتصماالاممش

الحين؟ذلكفيالطىالاميةذاتالدوليةتاتالرو

نجواتخىمنهماالاولالقم!ل:قينالى

.اضىنبراتكىاالانيا!صموت!ل

الممهذافينرى،2-27اع!حمن)3(

المحابراممعلىبغالذييقضا.ناطقةحيةصررة

تحلالقوالركاصهوذاانتصارويشبه(،2ص)جمما.

.(35-27)صعليه

جمرعةعنعبارةوهو-2833اص!احمن(،)

.واثوربيهوذاتةبالملايختص!االىسائلمن

اشررشا!ولنيافظرضرءبخم!نهاالاولالجز.

بنجى.الا-ير،والجز.الصرنةلاجلمصرعلىتكالوالا

اكلالهابحببويهوذااورشليمعلىلمجلالذيبالشتاه

الذيبالحلاصينبى.غ.وانذاراتهاشحيا.الحذروات

.الثتا.هذايشب

عاش!نالاهذمننيوترلى35و،3اصطح(5)

اصائيل.وصتقبلآدومصتقبلبينمقارنة

،ريخطتمهذا.36-93اصاحمن61(

:1302-ص:18ملو2مححمبيرحدالىيثابه

اعظمعلىحرادثتصةنجداقمهذاوفي.91

امئداشمياهلمجاةوترتبطالاهميةمنيكونما

وهي:الارتباط

وتنبوءاورسثليمتحلمانس!نطريبطلبةأ

صأالنبوةهذ.ونحقيق،تنقذوانبدلاباغااشعيا.

.(+و36

اطدواغنيةوشفاؤهوعلاتهحزقيافىص:ب

.38(ص)بهانماقالق

وترببخبلادانصدوختجلمنبثة:بر

اثحيا.18

بابل.يدعلىآتالحراببانوانجاؤ.طزقيااشعيا.

هذاوفي.،-66(أصالنراهكئاب3()

منالبيمناسراشلرجوحعننبواتا!مم

هيالامطحاتهذ.فيابارزةوالث،ية،بابل

.،لىباعبد،س!ة

؟-03اكأصبينلابهأالنقادبعضرأىوقد

ال!جمهفيورد،كاارباوسفر،حزقيالوسفر

ثلائةالىتنقمالاص!احاتهذ.انني،البعينية

.اقام

ننه.اببيشبضدبالقضا.!ديدات:؟

.الاخرىالربضدبالقضا.!ديداتة3

نرىانويمكن.ثعبهبالحلاصوعود:3

نياشيا.منالممهذافياكللأنةالاتجاهاتهذ.

ونيص،ويهوذااورشليمفد!ديدات-2؟اص

،2-صونيالاجنبيةالاممضد!ديدات-!132

لمث!عب.وصد35

اصياهانهوالإجيالطوالعادالذيأيوالى

الايعا!مرنواوائلالامنالعرننيعاشالذيالني

ا!ادانالا.انبواتهذ.كاتبهرالميلادقبل

الاولالمم-دئبا!ئييا.انقالراالحدلةالصورفي

علىاصطلواآخرآكاتجأوان93-صصامن

منيحثملالذيا!ممكئب،االاني*اشياهتمته

علىاصطلوالمالمحآكاتبأوان،55ص-.،ء!

من.خملالذيا!م!مكتب،الالث،اضإ.تسيته

.5666-محا!

رؤيتهايمكنكاتبهووحدةال!فروحدةولكن

يأبى:فمابوحم!

الىقىجعواحدةكمةالفرنيترجدلا(1)

النبي.ا!ثعياهفيهعاثقالذيالصرعنمتأخرعصر

عنكرليبع!نصراوواحداجنبيمؤكأاي*جدولا

الثبي.اضا.عصرفيكان3،وء*ذااورشليم



)4اثيا.

ذلكمن؟.تصيغةوصعبارةوص!يعةفكل

النبي.لصرالسابقةالصورفيوجدتاوا!ر

منفانهالحتابةاسلوبفيال!مييرناحيةمناما

والظروفالموضوعشابعالاسلربانبهالمسلم

ثلأفهناك.الراحدال!تبحياةفيالممينةوالازمنة

فيماحقبةشكبلإفيكتاباتبينكبيراختلاف

نثاطهان،سعاخرىحقبةنيوكتاباتهحياته

عامأ.وعث!رتنهةتتإوزلمانتاجهومدةالادب

فيتفاوتةصياحلاربعيتبينواانالنقادتم!نوقد

ماحلةصفياس!بهاختلاففيواضحةتظهررواياته

انتاجهوزمنايئميا.نشاطمدةام!ا.الا-رىعن

التينالىامتد،ور،عامأالاربعينعلىمحىيرأزادفقد

تفاولأنتبل!انيمكنلحلاذلكومع.يزيداوعامأ

وتقاربهالاصلوبيثبتبالحريبلالاسلوبنيكبرأ

المؤلف.وو-دةالفروحدة

اثارات!اكانالنقادبمضقالوقد)2(

اديبعدمااحوالتظ!رالأجنبيةامم1إاالىاشما.في

،صرهفي-اثدةكانتاهـدطوالظروفالاحراللا

يأتي.مانذ3اني!نىهذاعلىوللرد

ناالوحيعبقرومنالنبوةطبيعةمنةأ

مجزيةوبقوةصهفو-سصافيةبرؤياافيينتقل

وم!حمانةالوحيقرةننكرفا!اوالا.المستقبلالى

عمر.فيتتملمنبواتاشميا.فيزىوائنا.الم!زة

زبلونعنيقول،ئلأبحيدةلاز!نةع!ر.بحدةتبل

واتربتا!-بفياخذاتد،عصر.فيوكاناونفتالي

فيالالكالحبول:عه!ايتول،وبلادكلاأرضهما

ظلالارضفيالساكنرن؟ظيمأنررأابمرالظالة

ول!ن.(2ة9اش)،نورعليهماضق،الموت

ا!جزةوتر-ةالوحيتوةحجثمنصي.كا!فاقص!ا

ولاهوتهعذرا.منالمعيعكو.،دتهعنتنبؤاتههو

لكلبوضوحيظهرمماوقيامتهو،فنهوموتهوآلامه

اشعبا.8(

مؤمن.وقلبمبصرتينعينينذي

م!نهجوعوالىوالبمبابلعننبؤاتهاماةب

ميدانمنينقلهماالذيالحدالىبالكثنةفليعست

الاريخ.ميدانالىالنبرة

والانبيا.اشعياهانيفرتنالاانينبمي:%

لحث!قىقبحالةفييبثرنكافراعاصرو.الذت

يتوقعرنفكانوا.بعدفماوقعتالقاطوادثمن

و!وف!.بابلقوةوقياماثررقرةانكاكأمثلأ

اورثليمبخراباشح!ا.عاصرواالذتالانبياءتنبأوقد

اصقمعوقار!ما3:12وم!جما2:5عا)والهيكل

عرذاع،ارضعلىبالقضا.وتنبأوا!6:11و308

اصقمعوتارنه14و9:11وعاموس1،:8هو)في

حهرذاوببم(32:13و12و6:11و26و25ة3

وبان(91:12اكأمعوقارنه-1،16:اميخا)

01:،)ميخابابلالىالمرةهذ.فيصيبىالثمب

منلىجوعباتنبأواو!ذلك(8و6ة93تاحوقارنه

عادةوبا(11:11اشحوقارنها:3ووئيل)الهي

صبقواقدا!هممح(2:،مصخا)والهيكلاورشليم.بخا

روئيلخوقا!ته3:12بخا)اورسليمبخرابوانبأوا

سبألؤنكثهنشعربأانتنب!أواوؤد(3:16-02

:18و11:01و4-2:2اش)اورشليمفيل!يحبدوا

.(-3ا:4مبخامع7

سفرفياخاتظهرالقىالىوحيةالثحبحالة:د

الثعبحالةعليهكانتلماصادقانع!اسءباشعيا.

الانبياءحماباتفيذلكرظهر،كااطينذلكفي

،كانطسالصرذلكفيعاشراالذحنوالمؤرخين

ثلأ-فحراهشبرةصتحتالرئنتالحبادةفيالعب

وبين(،ة16ملو3صحو!ارق57:5و92ةااش)

:،هوميموقارنهه:57و92:ااش)البمافير

(66:17و65:3اصق)الجناتفيوبالذبح(13

اخبار2و5ة57اش)الودياتفيالاطفالوذبح



)5أثميا+

فوقوالارتفاع(23:01م!2و6ة-و28:3

اخبار2و57:7اكأ)الذبائحلتقديمالاليةالجبال

هذاوفي(13ة6حزمعقارنه3:،وهر28:4

مثلصادقأوصمأالىوحيةا!رحالةيصف،ممااليم

والجوروالظليالدموسنكالبتوكصراريا.تفي

الاقيعلىوالتب!يرالهي!لفيالحبادةوامالوالحداع

اشميا.كاكور.صما،واكلهالحتربرطموتقديم

له.المعاصرتالانبيا.منغير.مور.

سفردراصةفيذع.بدمنلاآضاصيبقي

ارتأىوقد.صراحةكورش3إورودوهواشحياه

سمحقىصرشاسمذحمرالوحيانال!ثلإون

اتى!دكورشيأيئحالماانهالمبيونالمبرانيرب

عندماانه-صدالرحيانكفناحالمهوبقرل.خلاصهم

ليحملافهقبلمنالمحينهوانهويعرفعرثيأتي

الماويالقصدهذامعلجخجاوبفانهللسبيينالحلاص

نقولأنناإلا.فلطينالىالمسبيينيردبانويتممه

وبالنبوةوبالم!فىةبرحيايمانهناككانلرانه

نطقراالتدييناطةابناهوان،وقوعهاقبلوباطرادث

القدوساللةروحوارعادقيادةتحتالنبواتبهذ.

باممه)-ورصقاضاهذعفيصعوبةكللىالت

.صرا-ة

غيرالاسفارمنسفرهذا:!عوداشعياء

وهي:مفاشبثلاثةعزجعنفتجالقانونية

!لادياصلمنوهواشيا.استثهاد(1)

قبلالأولالقرنفيالاراميةبالافةصبانهويرتجح

.دللألمبا

حزقيا.وع!ية(2)

الىيرجانالأتيراتاوهذان.اشميا.رؤيا(3)

اثانيالقرنفياليونائيةبالنةكتباوقدمييحيامل

الحبثيةال!!بمةفيالانموجودباكلهوالنر.لديلاد

الإتإنيةوااليرنانيةفيمنهاجزا.كذلكوتوجد

أص!ن8(

الاضطهاداصيا.،،اسثهادكضابوبصف

قالوقد.منىالملكيدعلىالنبيلاقاهالذي

،نثروا،11:27بفيالواردالقولاناورلمجانرس

ماتاشيا.انالىيثل!الذيالسفرهذامنمقتبى

فيذساسثمياهرؤةصفراما.من!عصرنيمنثورأ

وات،هناكاعلاناتوتقبلالما.الىععداشعياهان

.رأىبماالملكحزقياواخ!بمدهامنعاد

شا.فارصياسمائهو-،نجح:أشقتز

فيخذنمرالملكعصرفيالحصيانرئيى!هركا،ضيف

تعليماصياشفترالىعهدوقد:3(ا)دابابلفي

الذئالاضافائيليينالاسافينمنوغير.دانيال

البي.فياخذوا

الفلطينماالمدناحدىوهي:أشقلون

اظابمنقطبأيغصصا-مهاوكان.الىئييةافى

مدينةاليرموم!ا!ا.(13:3يق)الفلعطينيين

كزةكالييلأعئراثنيصافةتبعدالقعىقلان

وتد.النابرةالصررفيبحريمينا.لأصقلونوكان

)قضأثعضاةعصرفيالمدينةهذ.يهرذاصبطأخذ

!دروقتاسترجرهاالنلطييينولكن(18:؟

ل!عدماالفلسطينيينقبضةفيكانتفقد،قمر

وكان،9؟ة،"قض)اهلها!نرجلأثلاثينخثون

ردهاالقالخةالذهببواسيرمنواحد"ضا

.(7؟:6!م1)الاررثمعاثمقربانالفلط!ييون

المدنوبخراببخرابهاالعبرانيونالائبيا.تابأوقد

وصف8:؟عاو25:02ارميا)الا-رىالفل!طينية

.(9:5وزع،:3

كلاصتلونعصيانا)تديمةالممرارثازتوتذء

اصوارعلىوتوجد.م.قكرالىابعالةرنفيصر

ا!اكالمرنالىترججنتوثقق.تفيرعي!ههمحل

اتفوقدلاسقلونالممريل!"صاروتمثل.م.قعثر

وصذلمى..مق107-تفيالمدينةالأصورءن



)6اثصكناز

.م.قاالانيالمرنفيالمكايءنالماناخذها

هيرودوسولدوقد(06:،؟و86:.؟محا1)

ال!حمبلإةالابنيةمنعددأفيهاواقاماصقلونفيال!حمبل!

الإلاهةوا!م.هناكصالوعياختهاقامتوقدهناك

هيالمعبودةوهذ.،دركتر،هواشظوننيالىئي!ية

عكة.وجمانانوجهشعبارة

:هذاوكان:ضكتاؤأ

:3(.01تك)يافتوحنيدجوصاىاصم(1،

نلمناغمجدأط!تجح6شعب31)2(

واراراطاشكنازانارمياويذ3جوصبئاثكناز

ارصا.فيوهي27(:51)ارمياممالكوينئ

صقوطفينصيبالمالكلهذ.سيحونانهويتنبأ

لشبذعالاشورةالنقوشبعضفيوردوقد.بابل

وكان.ارمبيخااتليمويتطنالاسمهذاثبهاصمله

!طاسكنازانيعتقدونالوسطىالمرونفيالهرد

اثع!حمنازيم.اورباشرقييمودعونيدف!نراولذاالمانبا

من*عنتودومشا.عبرياسم:شكولأ

انه:وردوتد،الحب

منبالقربيسكنكاناموريرجلاصم(1)

لرطانتاذنيابراموممراعاشاخراهساعدوتدحإون

.(،2و3؟:،1تك)

اضروت،.حبرونمنبالقربواداصم(2)

كمل!عضبعنقود،مرصىارسلهمالذتالجواسي!

:13عدد)لحهرجلانلزمبحيثالىزنثقيلالمجم

الراتعةوا!ة؟2(:اوتث32:6و،2و23

بكروصها.م!ورةإوماالىزالتلاحبرنكالي

4ة

وقد،طبوناي:وا.شناننثمانإا.شنان

العرةلم!لةقىبهة9:03اءبفيا)ءلةهذهوردت

ارمياوفي،*منطفاو،،مطقرمهضاهاالق،*ءرور

هذ.منقريبةلكلةقىجمةتورد32:خيوملا3:22

اسير8(

يثيمالىالاولانوافمان،،روريثالرقينيتنطق

النصاما.الايديكلنيالاشناناضضامالى

المجابكلنيالادثناناشضدامالىفيثيرالاخل!

الذيالعلويالىمادالىنئل!ال!حملةهذ.انوبرنجح

الصواهنيالماطةافبا،تبعضصيقعنيتفلف

الصوداعلىتحتريالقا!ملويسرل!وبخاىة

لمضيل.يصلحمنظفطجمرالىمادوهذا.والر؟س

جمرجرنفاغمنابلىمدينةنيوبخامةاليومفلسطينوفي

.الصارونمنمفضلآنوكاءنهليصنواالىمادهذا

*منبرط،او،صعيد،ومحنا.عبرياسم:يف!برأ

انه:وردوتد

واالانييضوبابخاهبل!مناكامناصم(؟)

ليئةتالتوعند.ولادتهلئةامةزلفةابناهبينمن

اسثل!اممهودعت،بناتتنب!طنيانالانه*مضبوطة

يعقوبمعاصثل!ذهبوكدما(13و03:12تك)

)تكواحدةوابنةاولاد4اربمعهكان!رالى

)تكلا!ثيربالنطحبعقوبتنبأوتد13(6،:

اؤ.اصكانإدرائيلاصباطمنواحداسم(2)

تيامهنياصراف!يللمجلكانوعندما.اشيرنسلمن

محالاجماعخيمةكالالىاشيرمكانكانالبرةني

اطينذلكفياصل!سبطرئيىوكان.ونقاليدان

دبطثملوكان27(:2)عددع!رنبنعينيل

ارضعلىليتضواذبرشاالذتالجواسيىبينأثير

وقد(3؟:3؟)عددميمائيلابنشورهوكنطن

-لثنية)قدمهالزيتنييئصاشيربانعدلىبامرم!ىتنبأ

القالارضاننيالرعدهذاتحققوتد(،33:2

،الرلتونبافيرغنيةكافتاشيرنصيبمناصب!ت

علىلاشيرضآعبنتالقالمنطقةامتدتوقد

*دور،جنربمنوصط31الاليضابوساحل



اثميما
الىسلعالا8()7

31(،2-:91)يقعيدونحدودالىالحرمل

مذى،منالشبا!م!ميلامىا!وداثل!!دوكان

ونفتالي.ن!لونيلامىف!مانلاشل!الثرقيالحداما

يتم!حمنلمولحن.الثمالمنتحد.فين!قيةوكانت

عكامثلالسالحيةالمدنمنالحن!انيينطردمناثل!

د،ررةمعاثل!سبطيثؤكولم.وصيدونوصور

:5قض)حاصورفيالكطئيينضدصبهافيوباراق

مطمواللاكانتوسلإنداودحمروحتى(17

سبطوكان.الفنيقيينقبضةنيلاشيرالمينةالمنطقة

فيعوذاعنانفصلتالقالثماليةالاسباطاحداث!

اخذتهمالذتكنالأشير،نوقدكان.رحبطمعمر

الونفيالثماليةالمملكةغزتانبعدال!بمنيا!ثور

بصأان03:11اخبار2منرنم.م.قاالامن

ليذهبواعوذانيحزقيادعوةالىا!ضاا!ثل!صبطمن

الفصح.فياورسليمالى

فيالمسيحرظ!ررات!تالقالنبيةحنةوكانت

اشير.سبطمن36-38(:2الىالهيكل

اهلصغوقد.صورا!الآهة:شيقاأ

فيواسكنومالاثورررنبهماتي،الذتعاة

وقد(17:03ملو12الالاهة.لهذلآثما،ةالساصي

بحلة،8:1طموسفي،،اكثالكلةترجمت

ويرصملالآلهةهذهاسمكثيرآتشبهوهي،،ذئب

ايها.لثنا!ا

الا3هذامعغ!يرفولاعرياسم:ضونأ

انه:وردوقد.الحقيقوجهعلى

فيويدعى(6:16،تك)بادالىاسم(1)

.،ازني*26:16عدد

.(7:7اخبار1)بنيامينبنبالعابئاسم(2)

الىباعطا.من*ممنا.ور!اعبرياصم:ضنيتاأ

ملو2)الكاتب!ثافانوابرملاماجماوهرشرلأ،

.(8:،3اخبار2و22:3

بيدراصموهو،شوك*مضاهنياصمكنط:ظادأ

امبيمعلىواخوتهءسفناححيثالاردنسعرقييقحا

المكفيهمنارةالىذهابهبمتجل،ايامسبضبشوبا

ا،عةهذ.مناحةال!نانيونرأىولما.هناكلدفنه

ومضاهامصرايمابلا!عمالمكانعلىاطلتوامحرمن

مر!االانيرفولاعصر،نوحاومصر*صج

.(11و.؟:05تك)الضبقوجهعلى

ينلق،،منمضا.انهـبرتجحعلإي31:يخيرأ

نحميانيالوبيةالرجمةفيوردالصورةهذهعلىوالاسم

آطرع!يفةنف!فهيالبرفيعيغتهاسا7:21

.،آطير،ائظر.2:16عزرافيالىاردة

.،عريى*ائظر:اقيغزأ

اطصالفرعنرانهوهذا:"سلالزنكمالأ

االمرنالىالمزانهذاورجع.الجديدالهداسفارمن

بذعالفرانعلىيدللأوهو.الميلادياالاني

اظهارهرال!فرمنالمصدفان،الىصلاعالص

روحبععلالاممبل!المي!ية4ال!ظ؟سيىكيفية

الاولالممفيصخحيةوأبرز.الىعلنيا!مدوسافه

فيالبارزةالئ!يةاما،بطرس!ثضيههيالفرءن

ولكن..رل!ش!يةفهيالسفرمنالثانيالقم

نيالىصلمنكيرماواعالش!ياتيذ3الدفر

،2:2و:23-26ااعال)انظرعدةمناصبات

،2أرة8و2ة6و92و12:هو-ةو،

ثاوفبل!عىيدرجل3باممنون.والفر(23و6ة15و

صحمرلهامميأص!حيأنكاانهتجحرر،افهحبهب،ومعنا.

سفرالىتبال!ويشير.الىومانيةالامبراطورنيمهم

وزماليطواعالهالميححياةعن(ا:ااعال)سابق

انجيلايالالثالانجيلالى!ثكغيرمندثروهو

تيةةالآ!دلأسبابوذلك،كالرقاثارةاو،لرقات



)8الىسعالا

سفر"يقدمثلائاوفايىالىالبثارةئقدم(1)

اليه.الاعال

لبمهوظالمحيحح!ياةعلىالبثارةتشتلا)2(

.(51:،2لراالصودالىالمبدأمن

المسيحلحدمةحيةمورةلىقاانجيليقدم)3(

وجيوهي.كلهالطلموكولهاعوميتهانظروجهةمن

الاجمالسفرفيظكر.الاعالسفركتببهاالقالنظر

فيايهودفيبدأتاليالىصالةاسترتكيف

المحالماضرالىوطتانالىوالاضا.ةالاضاق

حيئذ.الصروف

قريأ.تثا!أالنرتمفرداتتثاب)،(

.النرتنيواحدوالاسلوب

فيصاهاحهيذعلاالكاتبانومع()5

بضفيانهالاالىسلا!السفرفياوالفارة

البشيرررلىرحلاتعنتتحدثاليالاجزاه

-01ة16اعال)،،نحنالجعاثكمكيريتشدم

ومنها(6؟:28-؟:27و18:؟2و02:5و17

بعضفي.،لىلرسولرفيمأكاتالكاتباندطهر

الىورافقهالانيةالبثلإ،رررنيقابلهوانهتهتجولا

نيالىسولقابلالالثةالبثيرالىحاةفيثم.فيلبى

منمحهوصافراورشليمالىورافقه.اضىةصيفيلبى

روما.الىقيصرث

علىالارلىالصورءنالمسيحيالقيدبرىوتد

لرقا.هوالى-لاعالوترلةالاالبثارةتبكاان

الىسرلبهادثرالقالأساراتإصأياهذامعوتتفبئ

اآضصخضانضعانولناصاواذا.لوتاالىرساثاءفي

معالا!ثاراتاتفقتلمالىقامكانبرل!رفاق.كأ

فنكولرسي.الىصا-اممالصنرفيالمذكورةالحرادث

بولىمحكانلوقااننعلم،2عددوفليون،1:،

كثتالقالىسائلفيأذ3لهنجدولاه.روماني

.ارصرلامعالاعالكاتبي!نولم

18
الىسلعالا

بهاكتالقاليونانيةالغةانهذاالىاضف

اشخد!االقايرنانيةافةاهيالأعالوسنرالبشارة

اسلوبهخواصبضمنويظهر.الاطباهالكآب

ذلكفيكانكاالىومافيلمبالطمالأنكاانهوامحث!اراته

كانع،الطفةمنوافىقطءفكان،و)نهالحين

ا!ر.ذلكاطبا.

ألعنر:عتويات

واطدلةالميمظهورويث!لاصمقدمة(1)

الىوحلمجرلوالوعد*سأاربعينمدةاورميذمع

الأرحت!اائمىالىالىطلةوحملبافاداةوالاصا!عدس

بمايقومكانالقوالأعالالميح(وصعود8:اص)

اطين.رومالىا!لام!ذ

ا-8::2)صاورشليمفيالكنية21(

.اطسذه*مفياتلاميذعلىالىوححلرلذعوفيها(3

والاضطهادات،الاولالمزمنينالقمهذافيونجد

الذيالأول،والقصاصال!ني!ةعلىوقتاليالاولى

فيالارلىالخظيم،واعالالخائنينعلىالكئي!ةاوققه

علىهذاوتأثيراستثهادواول،صةاقاختيار

ش!يةهيالعمهذافيش!يةوابرز.الكنيسة

الممهداستشاد.كانالذيالاولوالث!د.بطرس

الابقةغل!اضىحلةصيفيالهي!يةالحنيةلدخرل

.اشفانرسهو

اليودفيالمر-ببالعملتقرمال!نيمة31(

!اضونجد.12:25-8:4صةوالاعي

ةالاصفيفيلبىص(أ):وهيصة3حوادث

شاول(ب(.).،-،8:ص)الحثيالرزيروتجديد

03(.-9:ا)ء!برسالىبالمناداةويبدأالم!يحيقبل

الايمانعنييوسوقبول-وريافيبطر-!مناداة(%)

للاممالحلاصوب!ثارةا.لأنجيلانالكنيةواقتناع

تأ!ي!فيصة(د(.)3111:18-:9ص)ايضئا

انطاكيةنيال!نيةاصبحتوتدانطاكيةفي03للا



)9الىسلعالا

ص).الامميالمالمالىالمسيحيالنورلارصالصيحمرأ

لمح!نيسةجمردسا!اد-:91-03(ص!؟

.(12ص)الميحةللسالةاليهردورفض

المعروفالطلمبقاعصفيالمي!يةائتثار(،)

صضيةهمطالقمهذافيسث!يةآوا.اطينذلكني

تاموقد(28:35ص-؟:3؟ص)الىصرل!ولى

عظى.تبثيرهرحلاتثلاثنيبال!حمرازةالىصرل

المرلىاياداخلوالىقلإصالىهوذهبالاولىففي

الىالاممدخرلنتيبةمنوكان.(و،131)عى

-15:1)صاورصليمجمعاجتعانالا؟نحظية

لل!يييناطنقيردمنال!نيسةتحررتوفيه35(

الىالىسولذهبافانيةالىحلةوفي.الامممن

وني.(18:22-15:36ص)واليرنانونيةمكل

:18)صواليرنانأفىالىذهباثا!ةالىطة

زيارةآضذ3هدابعدمنويأتي.(23-02:3

حيث26(:2ا"-:02)صاورشليمنيلبولى

امامنفسهعندافعقدكانان،وبعداالمبضعليهالقي

.واكريباسفشرسوامامالواليفيلكىواماماليود

:27-،2ص)قيصرفيال!صحنفيصنتل!ضىانوبعد

عرا.درفعتدنكااذروماالىالواليارصل(26:32

هناكبقوقد(28:16-ا:27صأ2اورالامكلاالى

28:13-31(.)صالميحبرسالةيناديسنتينمدة

الكثرونيتقد:الاعالسنرحمابة،ربخ

قضاماالمتينالنتينختامفيكتالاعال!فران

63سنةحوالياي03!:28)صرومانيرولى

لانضاترقفلوقاانالكغرنويغقد.ميلاد

اضىالىوصلتالمسيحرسالةيظهرصنكانتصد:

ط!ةقلبالىوصلتقدكائت،وا!االا.رض

روما.فيبهايينادالاعظمرصولهاهووهااصررالأمبراا

لوقاكتباجهمنالذياالمححدتحقيقفيالممةهيهذ.

القصد.ويضقدغا-بلغالقمةرلمغفمندماولذاالاعالسنر

ياسضا8(

كئبقديكرنوانبدلاالاعالصفرانالحث!ون

ميلاد67سنةحوالياتمالذيرواصاصتثهادقبل

اعىالىفنيمةالأريخبةالاعالسفرتيمهاما

ثاريخالدقيقالمويالصادقالمربع،نيغات

وليمالصلإهذاابان،كمانشأ!افيالم!يح!يةالكنية

،.الىومانيةالأمبراطرر-افي،الكني!ةكتابهفيرعزي

عصياصلمنال!حملةكانتربما:كا"بو!أ

اورسليمنينكاميحيننواغاروس،المحبوب،معناها

يحرموتنبأانطا-ليةالىوذهبالاولالىصلعصرني

تيمرككدءسايامفيالمج!هذاحدثوقد.عظيم

الايخ!رطةني!رل!بتيمرصولما(:1138اعال)

ورجليه؟يدوربطاليهودتمناغا.وسبا.اورشليمالى

هكناصيقيدونهانهممنالىسرلهو-ذربرل!بخطقة

ويقول(؟او؟.:؟2اعال)اورثليمالىوصلمتى

الذتتليذأالينمنواحدأكاناغابرسانالقليد

.(01:1الوالميحارصلهم

جصردوسالملكسويدتينيلا31:يتاس.كرأ

بذا32::3؟-2526اعالفياالانياكرياس

13وهوميلادي27عامحراليولدوقد.الاسم

،جصردوس،انظرالاولاكرياسهرودوس

البهلإ.جصردوسحفيدايضأوهو،قصسامهوام

وت.صينةعمةوبرنيصدروسلالأختيهوكانت

محفا!ةعلاقةعلىباخهاشبهاتبرنيكلحول!امت

الامبراطوربيتنياغريباسترثاوقد.اغريباساخيها

الامبراطورمنالهردالماساتايدوتد.رومافي

كالحى،ملكهيرودوسعهمرتوبعد.صاتعدة

ني،تزار!ا،ولا،صامك!د*سالامبراطررعبنه

ميلادت2.-نةوني.ميلادت8،سنةنيقليمالاهذا

عهمم!ةمنم!ونةا-لبرممل!ةالىشله

لاضافةباوقىا-ونيضتانياذلكني؟فيلبىهيرودوس

بحركاليالراتاثعاطاتوصوابلينغالرئيضالى



فبولوعر،ا

اضسافميلاد..صنةوي.وثرىالمجل

المجل،نيو؟ربجآطبرمدبنىنجرنالامصاطرر

ممل!حمةالىبل!لأالم!نقلةالمهنوصىل!لياس

.ساشيبا

جا.الرردكلرومانيأواليآفتوساصبحولما

:02اعال)!حتهيصرالىوبرنبصاغرساس

منشي!االوتتهذانيالىسرلدول!وكان(3؟

وتد.ال!هودتادة!اا!مهاتهاما!كاذبةاكل

23(:25)اكالرول!بعانانمرلي!اسطلب

بعوائدطئاانائأيئطبكااكريباسرولى،طب

دا!بنبواتيؤمنوكن:26،3اليهرد)ا!ل

منكانانهاغريباسقالوت(27:)26ا!ديم

دعرا.رفعقديكنلملوبرلىسرخاطلاقالمم!حمن

كلبصر.الى

يحاولونضأبا!الرداشلحاسحذروقد

روماضداالورةنلإاناصتتفلا.روماعلىالرد

.الائرتالوردضدرومانبباالىاكري!اسربع

تحتاغرل!اسطكأ!بضيورشليمسقوطوبد

اتقلوقد.مباثرفيطريقعنروماصكم

هك!-33ثبمنحبثروماالىبرنبكلمعاصل!اس

حواليرومانيوعاتممتاؤةدربةمنوالياو*بريتور،

سبلادد.؟..سنة

النع،حن،مضا.رونافىام:فولوسأ

لمحأبالي!وعيةالربيةاثربهةأ؟3الاهذاوردوثد

روميةفيكانصيحيوهو،،اورولىا!دص

تير2)وستيول!الىالىسولبرلىمحتحياتوارسل

،:21).

،السبدمفاهاررنانبةكلة:هفنيو!1

اليوعيةالوبيةالرجمةنيالاصمهذاورد،وقداطالع

النرمغلبهترواسمنصابوهو،،اونتيضسبصيفة

منالنافذةمنفقطا!لنييظورلىكانييأ

فرايما(9

الحباةالىصرلاليهردوقد.ميأوعر.الاكاطابق

.(؟2-02:9اطل)

.،،ثرمضاهاع!ةكطة:و!راله&.فؤأ

ال!ولدةفي!لبي!تالاملىالاصموهر،؟)

وتدعى(11ة"وراعوث3ة8،و91ة03تك،

5(2:"يظ)4،افراتةلحم*بيتالاحإنبحضني

حرراموكانتصابىاصيأة31)2(

.(8:،و05و2:91اخبار؟)

المضاعفة،ثمارالا*.عناهاعصيةكالة:يمفى-اأ

وهر:

معر.فيولدوقد،واسناتروصفابئ(؟)

كانلانه،المضاضةالاثمار،الاسمهذاروسفواعطا.

يعقوبباركوكدسا(52:ا،تك)االانيالابئ

علىقدلالقاليعقيد.وضع،وتبناماءصفابني

ناالىبذلكصثيرأافرايمراسعلىال!رامةظمة

مناظمس!ب!رنافرايمنلمنيأتيالذيالحب!ط

مذ!.الاكبراخيهنلمنصيأيئالذيالط

عزرمالافرايمابنانقتلوقد.(.82،:8-تك)

جتما!ثيةعلىباغارةيقومانكانابيأوالمحاد

.(02-7:22اخبار1)

نسلماسائيلاسباط!نسبط31(2)

هوالحروجزمنفيالبطهذارئيىوكان.افرايم

كانتولها..\،:ا)عددعيهودىاليثع

م!انكانالاجقاعخبعةحرلالرفيتحلالاسباط

:2عددأوبنيامايئمنىمعالحيمةكربيالىافرايم

الذتالىجالبل!افرايمسبطثليالذجل(.والى18

نونبنيثوعاوهوثحهرالارفىليتضراذهبرا

افرايمسبطممثلوكان.(13:8عدد)مرصعد

،3:)عددشفطانبئقوئيلهوالارضيمتةعد

قوةعنللاسباطبركتهفيموسىتنبأوقد.(،2

يثرع،مرسىخليفةوكان،.17:-تتنية)افرايم



ابمفرا

نياسراثيلقادالذيوهوافرايمسبطمننرن!

.(3:9،قثنية)فلحطل!شوآ

تقعف!نتلافرايمئصييأعينتالقالمنطقةاما

منويحدهاالنربيةفلحطل!منالاوصطا!ممني

الرق،ومنودانبنيامينالجئرب،،ومنمنىلاق

يق)اثوصطالابيضالجحرالنربومر،6الاردنخهر

ارضآالعربيةافرايممنحدرات(.وكانتا.-.:16

ولأيترنوالكرومالحنطةحقوللزراعةتصلحخصبة

ف!حمانتالرثطالمنحدراما.الاضىالفابههةواشإر

وشديدةعخرومن!دراتعيةاغوارك!ضله

:؟2يق)شيمهيانرايممدنوام.الانحدار

الزمنمنمدةليةاقالممل!حمةعا!ةكانتالق(03

افرايممدناممنثيلرهوكانت(.:1225هلو1)

كأالىمنمن-قبةالاجماعخبعةيخانصبتفقد

زمننياسرانيلعتالدبنياا!بادةصكزكانت

بريترومفسبطاخذو!د3(:اصم1)ا!مغاة

ليةاىالم!لكةنيسأدصكزأكانثالقابل

طردمنافرايميتمكنولم(--2:92؟ملر؟)

منطقةوتسى(16:01يثقأ؟زرمنالكنمانيين

.،اةرايمجبل5الأ-يانبضنيافرايم

اسانيلريخ3نيهاسأدورأافرايمبوقد

نيتكنكانتالقالاسباط"ضاةنيربئصة

صبمانيوباراقدررةالافرايميونصاعدفقد.الثمال

معتنازعواو!د.(،؟:.قحق)الكنعايينضد

(6-12:5و-8:13قض)يفتاحومع-دعون

اعداهضدصبهمافييدعراملماثطضيينهذتلان

اصائيلفيعظيمتاءتاش،!ونيلركان.اصائجل

.(1:اصمأ)افرايمسبط،منالمملكةظ!ورقبل

نيالناليةالاصباطالثرةقائدكان،ايذي!وبعام

1:اماو)1افرايمسبطصهوذا،منعلىعصيانها

به!قاماثاليةالاسباطفيالقيادةدورانو؟.(36

فرسنكبونا(99

الاسميتم!لونماكثيأالانبياءاننجدفانناافرايم

ف!3)انظررتماثاليةالمملحةصكلالدلاالهانرايم

اثماليةالمعلكةهزقينيانرايماشزكوتد.(طط

.م.ق325صنةنيالاصرريينيدعلىالبىوني

بل!اثعبادةبدوراضطلعافرايمانو؟)3(

الا3الائبيا.يضدمصافاحيانأالاليةالاضباط

)ثلأبكاملاالنماليةالم!ل!ةكللكلالةافرايم

.(17:"وهر31:18وارميا3:2اش

:13صم)2ساصررب!يحوارمدينة(الح

!م،)فيالمذصرةافيرمةش!ا!الرتجح(23

اكل.فيالم!يحيرعزارهاالقوافرايم،3،:؟ا

ففىاغاظنراوقد(،.:11أ*خدتهمنالاخل!

القاطيبةبلدةاليوممكا!اان،دصرجحرنعفرون

ايل.لجتضقكالامبلاربمةمافةتبعد

وهوا!مديمةاورئليماوواباحد:أ.فرابمباب

اورثليم.افظر(8:16فمأاثماليالباب

نيالىاتالجبلبةالارضوهي:نرايمأنجتل

صأعينتوالقا!بيةفلطينمنالاومطالعم

.(..:91يق)افرايملبط

الم!انوهو:افرايمبةظاوافىايمغرؤ

اثردةاثارمثراتداودتواتنيههزمتالذي

نااواضحومن6،:8؟صم21ابثالىموتك

محنايممنباسبالاردنضقكانالمكانهذا

من،لترببالاثيرالمم!لى.المكماننن!هو%وو

الافراميينهزيمةمناحمهاخذورظ.اطددثط!ن

كانلانهاوا-6(:13)تضشاحعصرني

افرايم.منطقةتجا.جمع

اعا.ة3ضبه!بئو-فئوأ.شبهبون!فزأ

ال!حملاتهذ.متاستخدوقد،*موظفرنمفاهافارسية

لذت(وفلسطين)سررياالهرورا.ت!الظرصية



)2افرسيون

اليهردضدودار*سلارقىكيىالكابةفياشتركوا

:6و4:6و9:،عزأاورسليمي!نونكانواالذت

الكلاتهذ.انقبلآالائدالاعتقادكانوقد.(6

الرجمةتقصدهالذيالمحنىهر،ومذالقباثلاحما..

.(فانديكقىجمة)المقدسلكتابليةاطالوبية

مضاهاانورنجحاراميةكلة.فى-شونأ

(4:9عزر)نيوردتالقوهذ..الكلة،*فرس

بعضيظنول!حمن.الفرسبهايقصدانهيرتجح

الاعتقادكانوقدفارسيمرظف!مبا!االعلا.

المعفىهووهذافارسمنلمبيلة31ا!هاتبلآالائد

المعدسلمكتاباطاليةالعربيةالرجمةتقصد.ايالله

.(فانديكتربهة)

وا،خها-شاهاعبر--لى:نيمأ-عاذ

بينيهوذافيم!ان31كاوهيالدمسفكحد

اخبارافيوتسى(171مم1)وعزيقةسركو.

اليرممكانهاانكاو!جحدميم،ف!11:13

كاليايمالاربمةبعدعلىدمومتصىالقاطرب

.سوكو."سقي

ض9(1
،المرغربة،مضاهسا*نانيةكالة:آ.ف!نى

الثاطى.علىاسباالىوممائيةالمقاطحةعاممةوهي

مناميلاثلاثةمافةوعلىالكايترصهرمنالاير

صناعيفأصلهابنيوقد.سامرسجزيرةوتجاهالبحر

المديمة.رالعصني!مابحرياميناهافس!جعل!ا

آسياثلبالىالطب!يعيالمدخلهوكايسترووادي

المظيمارطاشهيكلافحصفيوكان.الصفرى

منلكثرتو!زإرأدينيأصكزأالمدينةجلمما

.الحبماج

فيافصمديخةالا*نيرنالأغريقااحتلوقد

ارونيعا!ةواصحتالميلادقبلكرالحماديالقرن

كانتالقالأماالآلمةبينتثا!أاليونانوجدوقد

تحتالمدينةووقعت.ارطاميىلهةوالآهناكتعبد

الفرسملكالطيمكررشليدياملكيصعءمحم

وفيبرغامىومملحةوحلنائهالاكل!والاسكندر

..مق-اعامالىومانحكمتحتيخةالمدوقتالنها-

رآهساالقالمبايىمنكثنةكىباكتحفتوقد

من!قولم.اشفيعمحرهنيالىسولبرلى

الدنياعجائباحدىكانالذيارطاميى"ي!ل

افىيىالكبيرالمرحصورة



)3افصس

هذابنا.اعيدما،وكترأالاصاساتسوىالسبح

الىسولبرل!عصرفياصولهكانوقد.اله!ل

عردمائةفيهوكانقدمأ،16لحوعرضهقدسأ2،3

اعظمعلوتد،تدمأ55منهاصطرلا!خاممن

اكتثفترقد.و!يينهداخلزضفةنياليونانفناني

لمحترصرتفىيهطهكاتصامثبيهةالهيكللهذافضيةنماذج

النقوشوتدل(،91:2اعال)المجاغمنويره

علىواطرافاتال!حرتططعلىوالابنيةوالاسوار

الذيوالمسرح.(91ة91اعالقارن)ا!موماولنك

اعالأالمي!يينضدشغبأوا.حدئواالصياغفيهتظاهر

العالممنبقيتالقاثارحاكصمن(هو92ة91

يصعومكانالمتاعدمنصنأ66وفيه.ا!مديم

نفى.005،2

اليهرديالمجحنيالمحيحبرسالةرولىوقدنادى

هناكوقىك.افانيةالعبئيررحلا4اثخاهافسفي

افس!فيالمي!يةالثهادةلي!ملابريحلاواكيلا

اشاهبرل!الىصرلواقام(21-18:18اعال)

خنتينعنتقللامدةافسفيا!الةاثئلإ؟رحلا"

تيرانسمدرصة،وفيالمجحنييناديشهوروئلائة

بم02:02و8-91:01)اعالخاعمةبيوتوني

الحر!تبحرقصنهناكالانجيلنجاحويظهر

الصياغبهقامالذيالتظاهرومن(1؟:99اممالأ

ارصاإميى،لهي!ل.%ثيلصياغئهم،صناعةاعب!تالذت

سنبنةوتفتوتد.(ا،-91:23اعال)خطرفي

فارصلميليتىفيار-لةاهذ.نيبدف!الىصول

نااليهماكلبوافصصشيةسيوخواستدعى

ارمحلوقىد.(38-02:31لمماا)عيةلىباايهتر

ا؟ثاوير%حتخي!ىبيدرمحالةافحىالىرواس

فياشى!نانىالىارست2دوريةرسالةكانت

ناجحثس.(؟6:2وا:ااف!)اف!ك!نيسة

تركوانهرومانيالأولس!نهبمدافىزاررولى

نيالعملسبرعلىثرفلصضاكتي!ولماوس

)9

.3(:اتيمر1)الكنيصة

،ءحضاضى،بصحتطووثقالذيالتقليدوبحسب

اف!.نيوخدمتهحياتهمنالاخيرةالنوات

افسىتجا.بطمىجزيرةنيوهوالىزياضروكت

رؤيا)اف!ل!نيسةئحذيرورصالةمدحرسالةوفيها

بعدف!المدينةاصبحتوقد.ا(:3و1:11

الاكالمجمعهناكالأموتدلليحية!مأصكزأ

.ميلاد؟3،سنةفيالمس!رني

.الميا.كايترصهريحملهالذيالطميملأرتد

شدلم8013سنةنيالمدينةالاتراكاخذانوبعد

آلقالبارربالحرب.مليالايامهذ.نيومكا!هابناؤها

الذياثضا.فيتموقد.افيىالاكأاكيحميها

.ه:2رؤيافيبهأنذرث

الىسالةهذ.كتب:افسىاهلىادالرسالة

(6:02او:4وا:3افسى)شي!نأكانلمابرلى

ناهلى..مب62عامحراليروميةفيكتبهاالنالبوفي

اعال)قيصرنيسشهاننا.كتبتاخهايظنالبمض

انسنيالتديينالى،ارلحاوت(27:،2

ناعلىالا؟ثوقددلت،يوعالمحيحنيوالمؤمنين

الخطوطاتبحضنيمرجردة،افى*فيالمجارة

-مةمنالىأيفياختلافثأحتىالآضالبعحقدون

الىأيانعلىل!كانواوات؟م،!نالىصالةترا.

ال!حمناذ!صبهاقعهـددور-نتكالةالىطانالىا!ع

الىئيعيةالكنيةكائتاف!انآسيا،وبمااح!عةصقافي

المب!رإصي!مطاالت!قليدبرىصفقد،اص!ةاإقاهذهفي

اسمكانوربما.افساهلالىصلةصاعتبارهاعلى

صهاوتظ!ر.يمازاندونمرووكااليمالمرصل

وااصاراتالىسالةفيترجدلأائهمنهذ.الدور-

رصالةعنعارةوهي.بذاتهما؟محانصةخامناتنات

يدعلىارسكوقد.خطابسثكلنيظقيةتعل!يية

صلوس!اهلالىالىسالة.يدع!!ار-ات3،تخيكل



افعص(49

بينوالافكارالمنةفيوالتثابه21(:6)افسى

شلآقارن6الوقتنذ!فيكئاا!ايظيرالىسافي

ا:افسىو2واة1معكو(2و1:!اف!)

ه:؟كومع6:12و3:01و02:6و02و3

13:اكوسح7و6:ااذصو-3ا:3و

:اكومع6:91و3:9و9:اافسىوو،5

:اكرمع01:اافسىو:3ناو2:2و26

افسو12:اكومع11:اافىو03و02

مع02و91:اافصو1:01كرمع1:17

افى!و3:1معكو02:اافسىو2:12ص

:2كرمع23:؟افى18:اصمع1:22

افصو01-3:8كومع،3-22ة،افحىو9

.(3:13كومع32:،

مقدارعلىبدللمحا-!اثهمنقليلةامثلةهذ.

منمافيالىسااناراضحومن.الى!افيبل!الدثابه

الىصالةانويظهرواحد.ظروففيالوا-دالىسولقم

صلوصاملالىالى-الةبعدحمعبتافحىاهلالى

الىالىسالةنيالف!رفيترسأنجداننااذةءيرروكت

كولوصي.اهلالىالىسالةفيعليههوماعلىاف!اهل

شضتتدم،هوصيكولىاملالىالىصالةوموضوع

اولو!لهفي.صفيالاولفهو،وممهالمسيح

فلاافس!اهلالىالىسالةموضوعامط.الا!ال

ناويم!ن.المفديينجمرعهيالقالحنيةتأصي!

تماليمصتوجزافسىاملالىالىصالةانيتال

هرابنهارسالفياقهقصدانليبينال!ابقةالىصول

غنى!المئظ!رالذيالندا.،فهنح!تارصبفدا.

6بالا؟نهوالحلاصانالىصالةئفزضلذا.افةنمعة

وفغاعطهالذيالنداهفييوععلوتظهرع،

فيالقالنععةالىالامملاقبالمصرامجهعاحهالباب

.يوعالميح

:الرساكعنو!ات

.\صال!نيسةآربخنيالالهيا؟نب(1)

(3-6عدد)الازلياالةتصدفيال!نيةبدأتفقد

وتثبت(7-12)عددالميحعلرواعطةونفذت

لالرصويصلي(،1و3؟عدد)الىوحختمبراسطة

هونمارهااولالقالمسيحدعرةر؟هيدركوارول!يم

الر؟.هذاعربرنايضأهووالذيالمجدفياثطمالخلص

.(23-15عدد)وضانه

2صامحنيهاتاربخفيالبثريا؟نب(2)

والدينرنةالحطيةمنانقذواقدالختارتانيطنارهر

ا!م(01-اعدد)يستحقونهالاالقالمجانيةبال!نممة

فياممأامعودأكانراأسرا+مأومتحدونتبطونص

واحدأهيحلألي!ونراوصتخطرن،الواحدالمسيح

.(-22ا؟عدد)للنيمقدط

لهيالإالرهذادمكظالىسولصكز(3)

لاج!ميصليوهر(-3؟اعدد3)صالكنيةفي

3)صبهويت!تموالهماقةاعد.سأيقدرواص

.21(،1-عدد

الدعرةبذ.يليقكماال!كعلىحث)،،

.-6،صاطضوةاطياةنيءلاقتهمصفيالعله!

كانافسىاهلالىالىسالةالىصلكتوقبلا

،وعيالطلىفيالجديدةالىوحيةا؟عةقياممثاهدقد

كانثمد.نح!تلفةابخاسمناسعاصمنم!ونة

اديحجدهي،الكظيةاي،الجاعةهذ.انيم

بل!وا،شانقواباصقخاسب31علىحثمطوكثنأ

كوار8-،:12رومية)الراحدالجدهذااعضا.

ذاومو،2:91و18:؟وكو12:12-03

وكان،آجامقأ!امةصنائىالىالانيكتب

وكائت،محتانةءمباينةويخلاجناسمناعضاؤها

نةم!هناووالىقىعيواراءنظرياتبينمقيد

الىسرل!زانا!بيسمنكان!دولذا؟الميح



)5افسنتين

هوالذيالجسدمذاأس3المحيحم!انةبولى

الجدصمنهكاالذي(23و22ةاافى)الكنيسة

العملحسب،علىمنحلبتأييدصمطتبطوصمأصق

:،)،المحبةفيلبنيانهنمو.يتم6جز.ل!لالمناصب

.(23-2:11معفارثه16

الىالثرق.كأارسلتالقروميةالىسالةوالى

اصريقعنالكاملةالرسولتماليمتشلالنرب

ارستوقد،افسصاهلالىالرصالةاما.الحلاص

الرمولتحليما!أفثلى؟الرقالىالرب.ش

ويمكنالثريالاربخفيايهتصدصءنالكامل

الرسولتعاليمبلإالذروةبلغتا!اعنهايتالان

هوتية.اللا

الفحعيلة.كأنجاتوهر:(البعيتران).ف!قتينأ

انواعكةمنهو*جدولء+ء،3،"3باتعرفالتي

يعرفالذيهووجردأالانراعواصرو،ظطينفي

وصاملمغا-صيوعصير..ول4.؟ء+ء؟3ط،3أ"،+أ*لا31

لم!بانعصزماصتففقدولذا(8:91رؤيا)ايضأ

المرأةتجبهاالقىوللويلات(92:18)تثخيةاطةعلى

اسرائيلعلىانو!مضا.،(:ه)اثالالزانية

اصائيليعايخاالقلاموللآ(9:15ارميا)

عا)وجورهالانانولظم(91و3:15عياثيأ

ئكلمجلالذيالكوكبواصم(6:12.\و:.

8:01رؤيا)الأفستينهووسامأعيأالأرضميا.

.(11و

ا!الةفانالقديمالمهدفي:-أط!شىأ

منطوقهامنهاقىيبةعصل!لةقىجمةهيافعىالعربية

المسىالصنفمنسامةحيةومضاما،،ات

الذيلمقضا.رعزفعىالاوهذ..47،!ءأتينيةللابا

العرولتدبلإات(02:16ا*ب)بالا!شارلمجل

الهدفياما0(95:5اشأضارالاهايديهىالتي

.خطوقهاالقاليونائيةال!مةكرجمةافىفكلةالجدبد

9(افيكي

الاظسمنال!امالصنفايضأبااخيدنا،ويتصد)

3:7لوفييقابلهالذيوالنص3:7متوفي

يرعالمبحنجد-ة23و،12:3متوفي

ماطةجزورةوفي.بالافاعيوالفرييهتال!ئبةيثبه

ناالجز*ةاهاليوانتظرالرسرل،رل!افعىلدغت

ضرريحعبهلموامحنهمتأبسقطبول!الرسرليروا

.(6-28:3اهال)

4

الذ3بايقصدالعصالكلةهذه:انمؤا

3."اةوعز13ة9،تكفيوردتوقدالافاءيبل!

الصيئل!كلةترجمةوهي1:92،واش23:32وام!ال-

تدلاظ.ثعبانتمنيالقالعامةالكالةوهي،،نحايق

هوبهااثدحودانعلىالنعوصهذ.فيالرا!.!ظم

قىجمة8:؟؟اتفيوردتوتد.المامالثبان

.سامئحبانمضاهاالق،صفرني،لكالة

وهي،*المنخرانممناهاعرةكلة:ئايمأ

03ة2اتبار؟،صهوذاصبطمننادابابئ31

.31(و

وهمط،فطنتمعناماعبىةكالة:أ.*صل

.37(:2اخبار11عؤذاسبطمنزايادابئا!م

،الارادةمضاهاروفانيةكالة:أ.فيييهي

العربيةالرجمةفيالا!عممذاويكت،المنتصرة

اصموهر،اونكة،بصورةالمقدسلمكتاباليرعية

:اتير2)الارجحعلىلرئيىوابنة؟تيمرئاوسام

منوفىاها.ررنانيآشوجتيهودةوكانت(ه

رطهفيلترة.،لىزارعندماالمسي!ياتالمؤمنات

.لبكفربولذا(؟:16اعال.)الثانيةالثير

تي!ول!وسوابنهالوئي!وا!اهيالمي!يالايمان

:،؟اعال)لمترةالاولىالر!ول.،لىزيارةانناه

تي!و،وسابخاتلامينفياميتكانتولقد2(.ا

(15و،؟:3تيمبر2)فيهاوتعليمهاقدسةال!ى



)6ار،

ال!نيسة.فيونمةاعداد.علىساعدتفقدولذا

علىمضاهايوت!عرانية!ك:أ"فوه

كانالصدرةيثبهثوبعلىتنطبقوهيالشب!وبه

.الكهنرتخدمةائنا.الصانيالكهةرثي!يلبط

الازرقوالكنالذهبلونمنصعو!ان

دتيئكتانمنيصخعوكان،واثمرعزيوالارجراب

!يطينرواسطةالجععلىيثبتوكان.وحصرم

منوعلىص.اضلمنوحزام،فوقمنالحتين

الانني.ايطعليهمنقوشجز!ا!الحتشدطي

بالصدرةتحصلوكان.اسرائيلنيصبطأمحثر

علىتحتريالصدرةوكانت.ذهبصلاسلرواصطة

ثلوساوفيهاصفوفاربعةنيموضوعة؟عحبرآعث!رائق

كانتوالقواليمالاوريمهيالقاثمدصةاللرعة

يلب!الكاهنوكان.افةارادةتبل!نيت!تشدم

الىتمدكانالذيالازرقالافودثوبالافردتحت

جميلأكانالأفودانالراضحومن.ال!اهنقدعي

غرالاثنيالج!رةوكانت.ا!ميمةوعظيمجدا

ناالىوتثيرغرالاننياصحرائيلاسباطامما.نحعل

عنهمالعبادةيتدموانهالمحعبصجملالكاهن

.(22-93:26و31-28:35)ش3وبا

طلبنيت!دمال!هنوتيةالافودوكائت

،03:7و23:9!م11داودنكلع،ايةاردثاد

كانتلاكاالنرضلهذاتستضمكانتاحهاررجح

واليم.الاوريمتثيالقالصدرةعلىتفل

تبينوفيالحبادةفيألافوداستخدام-صداوفد

8:32تفى)كصنمتقد-صهاالىبالهضانةارادة

.(،:3وهو،8:1؟و17:5و

افرد.شابطافردأالعابد!نبمضيلبىوكان

يقومكانعندما!وئبلينعلكان،ع،الكهةرئيى

(2:18صم1)عاليال!ةرئي!مساعدةنييدور.

افودأيلبموننربفيكاهنأوالمانرناطصةكانوقد

ألبق9(

الملثاداودلب!وقد.(22:18صم1)كانمن

الربآورتاسامورقصكاتعندماكانافرد

.("ه:6مم)3

مونقة،رحلة،!مناهانيةووناكلة:يةهـفىدأ

الرسولساعدتوقدفيل!ي!في.سيحبةاصأةا!عموهي

ونرى3(:،)فيب!الانجيلعلفيكئرأبرلى

العلفيوزميلا!ايحثها4:2فيلبمفيوول!ارسرلا

.الربنيواحدأف!حمرأتفتحراانالمحي

،نافرخ،مفاهاكانوربماعبى!ة:فيحأ

ربلاصم.وه!طالرضيعرأسفيالمينالجز.او

.(9:1صم؟)شاولالملكاصلافمنبنياميني

حصن،او،فرةمهناهاعصانبةكلة:يبئأ

وهي:

وكانت.!ثارون!لنيمدينة31(1)

،ئوحبقيادةالاسرائليونقتللم!نانيينمدينة

الفلطينيوناجتمحوقد.(12:18يق)ملكها

عاليزمنفيأصراثيلايطررواالمكانهذاني

اتجصرااغمايضأديرجحا(ة،!م1)ال!حماهن

ا!للكثاولزمنفياحىائيللىربة!اهكذلك

العينرأسبلدةاليوموم!ا!ا(.ا:92!م1)

ش.بالتربالرجةكرمشعضدوهمطالحدثة

.31(:23اعال)انتيباتريى

منالأصاثيليونايتحكنلمفينيقيةمدينة(2)

فقدعيدونشطلنياخاوبما،(:13)يقاخذها

اطديئةافقةا!اوورجحالجبليينارضمحذعهاورد

صل،ايبيبلىشرقيابراهيمشنبععت

اطدثة.

03(91:)يقاشيرنصيبفيمدينة)3(

منهاال!حمنمانبينطردمنالاشيرلمنيتمكنلمو)محن

الحدثةالكردانةتلا!ماويرئ!ح31(:ا)قض



719اف!يقة

ثمانيةمافةبعدعلىالنسينكومنبحمنبا!مرب

عكا.مشرلقجنربياميال

الاردنضقيكانتا!ايظنمدينة(،)

اظبضدصبهنيكقاعدةارامملكبنهدداستخدكا

!ائطصترطبسببالاراميينمنكئلإونتلوهناك

كائتربماهذ.وافيق..3(و02:26ملو،)

نلاثةبعدعلىفيقاي!أتدعىالقاطدئةافيقنفى

ا!ن.قلمةمنبالقربالجليلبحرضقياميال

حصن،*او،،ضلثعناهاعبركلة:فيغةأ

منبالتربكانتا!اررجح،عرذافيمدينةوهي

المرامةشبةهينتكاور؟(3ه:15يق)حابرن

.حبرونكربجنربتقعالقاطدلة

خادصا"،.خاهاع!صالة:فيفيأ

اسم:وكانت

،4(:15يق)صهرذاكريافيمدينة(1)

عوذاكانحيث،،!شيبه:38تكفيمىوز

!بلنيالمدفيةنفىوتسى.سيلاابنهولدلها

اخبار1)،،كزيباعوذاسبطنيوالبلدانليمابال

بينلفظيةترر.توبد،1:اميحا22(وني:،

اخذتور؟.،كاذب،او،دعخا،ومضا.الاصم

بضهمظنوقد.الفيضانمتظعنجعمناممهاةالبك

را!ينيالراقعةاطدثة،كزيبةعين،نض!ا!ا

اليضا،تل،انهاآضونوظن.عدالأمكاليإلجه

القلحيقخطاباتاحد3ويذ.عدلأمغرببخوب

عرذامدناحدىكانتا!هاارياعمرالىكأجع

ا!ينة.

أيقالاخننصيبمنمجنتمدينة)2(

الح!نطئيينطردمنيتمكنرالمولكنهم(9:92؟

الزيببلدةاليوممكاناوتقرم31(:اقضأ.صها

كاليوئصفاميالثمانبةمسافةتب!مدالق،اطديثة

اكد

او،سحر،محاماع!؟كلة:آكشاف

وتد02(:91يق)ائيرنيبلدةوهي،عرافة،

ور!ا(12:03او:11يق)ملكهانوعهزم

بنين.مناقرب!إاطدثة،!ليانتا!،ننىهي

أ
سو،تويانا*مضاهاعإثكلة:كالا

نيكامهايثئيلىوالىاليهاجررونجهربل31

الاصطحنيلالام!صانونلاحظ.؟:03امثال

ءالمازور.،ر؟لننر،ماسخصالىموجهةاثلائ!

اثرجمةاسا.ع!كاصمالاسمهذاال!ردكثةاو

فقداثمديمةاليرنانيةاثرجماتمنوفيهاالبحينية

ووربم،فت،لقدمفا.كفعلالاصمهذافرت

الفل!.هذافيمخنةانها

وفي،سناراركأفيتديمةمدينة:أ-ئد

جنبخالىجنبأ.؟:.؟تكنيوتذع.بابلمملكة

جكلوت.كرشبئنرودمملكة.كأفيهبابل

عام-واليامصاطرريتهعاصةاكدالاولهسرجون

بقربالمدينةهذهموقعكانوربما.م.ق00،2

بابل.كاليالزاتنهرعلى،هبةاد،

اثططعةصالىالمدينةنناكد31امتدوتد

نيبضهمامنبا!مربوالفراتالدبلة!رابفيضحيث

حراليمنا-دداصةوصتوتد.الاوسطالراق

الاولصجوناسهاالتي،.م.ق0022-؟5.2)

منومجلام6الصاقسظميثيكانبحيتحكا

هذهاعما.آتاوتد.!وريامناالرلقوالجز.فارس

الديمة.بابلمدننيالابنيةمنب!حمإالاصة

صجونيخد،سننرام،امامهالذيالثصرونصب

الاكادءنكان،وقدالاكاديلفنمثهررمثل

والص.الرببةاثتبنمنفرببةعامبةكبنكلون

لينح!نرايل!الوصمنرالمماالىموزاستعارواولقد

وتثي.المسارياططهذاوكان.لضتهمتدوتمن



89،

والكتاباتوالابليةألاشورالمغينالاكادالمنة

وترانينتجارةعقردأتغفاحفظتالقالاكادت

ياعدمنهابعض6دينيةواقاصإصريخية5وسإت

اثمديم.الهداجزا.بعف!وترصحتثبيتعلى

الاكل:وجبات،أكل

الافطارطعامكان:الططمتناولاوقات(11

.الىس!ادتمنيخلوخفيمأطمامأجدأ3الباالصباحفي

انهالراضحومن،الصباحلقت،اكلرديسميهوكان

واحد.فطورصوىالمقدسالكآبفيي!ذيملا

عحأاللاميذاصالصيدفيانضىطويلليلنجد

وي!نطق.(.او12:؟2)*قيامتهبحدالميحمع

باممة)الصباحيةالرلأئمعلىبالريلا؟متسفركاتب

،الصباحفياطرضبلرفالمأمنيكنولم(01:16

.(2:51اعال)

منكانانهفيظصالظهرفيالندا.!اولاما

كانوكذا(3:16،تك)الائعةالممريينعادات

(6؟:02ملو1)الأرامييناوالورفيعاداتمن

عنترتفرنفلسطإتفيالعمالكانالظكيرةوتتوني

معهماحضرو.الذيالطعامويتناولراليتريحواالعمل

!اولاهبةعلىبطرسوكان.(،2:1راعوث)

الذتالربالاليهوعلعندساالظ!رفيالغدا.طام

افدا.لتناولبطرسدعاموقدن!يليرس3ار-لهم

(23و09و01:9اعال)ممه

العثا.؟ططمفكاصتال!مفيالىئيسيةالوجه10،

كاتعد..صاالثصءروبوتتيتناولوصهاوكانوا

ليقموارسامهمفيالاسترارعنالمافرونيترقف

وا03(و92:،3لى1-91:63)تكا!ل

:3(.هذأ17الوالحقلمنيودونال!الكانعندما

ص)الآفاطةالميحفيهأصمإالذيالوقتهر

طمأعادةةالأستنناولالحاهططموفي35(:6

وا!راواتايحممنيحونما،كثرأرئإصيأاحدأ.

قالعدساانهالمفسرتبضويعتقد.المطبوخة

:2،(01الرواحد،الىاطجة،ولكن:لمرلماالمسيح

واحدطبقتناولفيالطدةهذ.الىيث!ل!كانانه

ئاص!اتترمكانتالقإلأشىاالرتبياتصوان

لازمة.ت!نلم

وضع:الطعام!اولفيالمت!بعةالطدات)2(

الاولىالعصورفي:الطاملتناولالجلوسعندالجم

علىلونباوم3ططيتناولونالصانبونكان

اطاضرالوقتفيالبدويفلحصركاعلىاوالارض

تبأبا.فقدالمقاعداصتخداماما250(+:)تك

فتحبعدالزراعيةالمجاةالىالدوحياةمنللانتقال

لمجلونورفامهئاولالملكفكان.كنعانارض

صلإنالملكوكذلك(ه:02صم)1المقاعدعلى

ملو1)اثماعدعلىلمجلرنكانرافاخهمبلاطهوربال

عحرفياثرفوكثراثروةازدادتولما.(.ة01

،الطامتناولغدالات!ا.عادةاصجحتالممل!ة

عامرسايامفيوكانت.المتبعةالعادةوهي،تدرلمجبأ

بمدولكن(،:6و3:12ءا)اثرفينبدعةتعتبر

علىاطرسعنبتبمحزقيالنجدبقرنينا!ينذلك

بدعلاذلكوكأن.نضضةمائدةامامالفاضالحرير

.(؟،:23حز)فيه

:6(ا)استل!الفوسبل!الاغيا.وكان

وفي.3طايتناولونومملضونوالىومانواليونان

تناولتالاتكاءا!:حالميلادقبلالثافيالة!ن

في،2ةا،)سيراخاليهودلدىعاديأاصأالطعام

مت!آتثلانةعادةروضعوكان.(اليرعيةالرجمة

منهيتدميمليأظالىابعالجانبويزكالمائدة-ول

المت!حمآتشتبوكانت.للا-!يخاالأطباقاطدء

ورعلىا!اوكانت.-طىفالىالط!:هكذا

علىيجل!وكان.الطماميماختدتقدصونومالحدء

ما6احيانأول!نبمعادةاصمعاصتلاثةالواحداث!أ



أكل)
يأكامني!ى.وكان.نههاواربعهيجلىكان

فوتهمنالطامل!تناولتفعوصالمائدةكوارورأصه

مؤشنياقدامهت!رنبحيتفيحتدجسطاما،المائدة

صفقهعلىجسهينديأصالذيوكان.اثكأ

.اطمامبهينناولحرأالايمنالذراعليتركالاير

منتريأءضعاثمدمةفياث!ى.رأسكان

تناولاثنا.انهفيظهرولذايليهالذياثكى.صدر

اساماثعدمةنيمت!أروحناكانالىبانيالثا.

ا،محأعلىاطوسفيالمكانةوكانت.الميح

نة.فالفلىفالاوسالأعلىاثرتهبهدابحصب

افانضاكي!نلمالاعلىالمحاننييجل!كان

المكانةهيوالعكربما!رفتبةوصي.ظهر.وراه

عندالميحفياجلىالقاث!حمأ،وهينيالطيا

ني.الىباالعثاه

الصائيونركان:الطعامقنارلضدالاغتال

الربيخلكاالطعامتناولقبلايدعمينلون

فيوفريضةطقأالمادةهذ.اصبحتوقداليرم

اوضحولتد.النرييينعدالحالكانتذاتهاكا

الجوهريالاصيهيالداخلنظافةانالميحالبد

منايضاكانوقد(ا-13ة3أصبهيتدالذي

،:18تك)الطامتخاولكدالانداءغلعاداغم

.(،13:5وء،،:7ولو91:2و

الطعامتناولتبل:الططمتناولعندالصلاة

الميحوبارك(9:13عم1)ال!يممموئيلطلب

:26و15:36و91:؟1مت)الطحامتناولقبل

ا!امعلىال!يمالاولونالمسي!يونوطلب.(26

الطعاممنالانهاهبمدالصلاةاما،33:35اعال)

.8:01،تثنيةفيبا.ممااليردعندنثأتفقد

يفمىصانالعشاهأصامقاولنيواغادوا

)متالواحدالطمامطبقفيالحبزكينالآمنوا-د

لاالى؟معياكنالصانياتالنا.وكانت(.26:23

99)

.:؟صماو؟،:2وراعوث91-12:1ش)

ضدابهم2!وة23اناللدبخ(،:اوا-ب

.الططمتناول

وكانت:اطكمامضدالططمتاول)3(

منكبلإأعددأتجمعماكثلإأوالحكامالملوكمراثد

داودشامتنحلماصثاولالملكغضبوقد.الموظفين

موائدوكانت.(6و02:ه!م؟)ضر.فيياصان

ا،صة!عتهمموظفبنعينانهحقجدأفاضة-لمإن

8:7-27،.ملو1)البلاداجزاهصمنالمزنجمع

..،بانتظامتطمةالاصفيايزابيلالملكةوكائت

طو1)أثي!انبيا.منئبى..،والبعلأنبيا.مننبيأ

001باتظاميضفكطمفياوكان.(18:91

،،؟-17:.نحم)الفترا.ومنالموظنينمن

مامنبصأان:الططموتناوليوع(،)

عرسفني.الططع!تناولاساءبهانطقتدبوعليمتط

خر.الىالماهتحويلوهيآتاولابرىالجبيلقانا

اقا!هاالقالوليمةفيوكضيف.(اا-ا:2)ءحنا

وقالواعاةال!رائبجباةمعبوعاصمئله

بيمنالنرانتقد.عندساهؤلا.ثلليخلصبا.انه

وعفد(.13-؟.:9مت)اططاةمعياصنهلا

المرأةيرعمدحالنرييطنبيتفياططمتخاوله

نهاتوبةباطيبودضتهمارجيهغلتالقالحماصاثة

قوتهفادينااظصوقد.(..36-:3لوابهوايمانآ

21،-3،:،1مت)الافاطةاططمهفيوتحن!نه

32-:.؟)متالافالاربعةاطمامهفيايضأغ

صل!الميحعلمعيابيتفيالططمتناولوعند38(

التطيمدونوهر-غيرالفاشاططماعدادان

:01الربكثل!صييمتسمهكانتالذياروحي

بيتنيسبتءمفيالمداهتناولوعد.(38-2،

الاستقا.بمرضيضأصيكانانانأيرعشنىفريي

وضدالماثدةعلىالاولىالا.اكنطلبضدوحذر



).اكل

ض!وقدم،الطعامتناواطالىفقطالاغياهدعوة

عا.تناولوعندا-،2(:،1الىالنيالعثا.

وامتد!أبالطيبقدميهصيمدهنتعيابيتفي

عثا.وفي(.اا-12:2رو)وولا.هاوفا.هايرع

ارجلهموغليوعتتدمتلاميذ.معالاخل!النصح

تلايذ.محعلىونطقنيالىباالعشاءفريضةوافثأ

الأميةمنعظمبانبعلىالقدسالىوجعنليمبتط

تناولواشا..(17-13*93-26:6ت1

لماالمتامالىبالتليذانعرفعراسنيالفا.ططم

ولمجد.(؟3-28:،2لواوا!اهمااطبزكر

تلاميذ.ءصعم!نريممكهنبعضأيرعاكاهذا

منالقيامةبدجد.وحقيقةعهـدقلهمليظ!ر

اصامتناولوعند.2،(ا،و:،2الرالاموات

ثلاثيوععهدالمجلبحرهسراطيعلىالافطار

جماعةالذتمضافهيرعىبانبطرسالىاتص

.(-31:923رو)المؤمنين

النصحيترجعكان:المتدسالاص)5(

وقتالاب!ارنجاة3!ذالصبرانيينذاعةالى

الاصتراكوكان(.-27:ا12ص)مصرفيكانواان

الذبائحءنكثرصميرتبطالمقدسالطعام!اولني

.3(صلاوييناالسلامةذبيحةوبخاصةانيةالمص

للربالذبائحبضمناجزاهتقدمكانتوبعدسا

الباقيياكوناولبدتومشرال!هةكانالمذبحعلى

:1ممافي(.وشى7:6او:2لاويل!انها

نيالذبيحةتقديمبعدالطعام،:اولشلآ-،112

مةدسةموائدفيثتركونالوزأيونلناوكا.مموثيلايام

سااتيانآالمرائد.هذومع(66:17اش)يهملد

.(8ة2عا)يكروننواكا

ذبيحةة3الذاالىالميحيالىبعحثا.ويتحيد

23-:ا؟كو1و26-26:93)متعاالهي!ح

فيالىبعثا.ي!بقكانالاحيانبضوفير(6،

كبخدسا01(

عدديهوذا)المحبةوليمةتحسمىوليمةالاولىالحنيسة

.(22-11:17اكوو2!

بفاءمعهالمفديينوصثر!المسيحانتصارويثبه

.\:91رؤيافياطلعرس

.،احمامو!كاوضيافة،،وليمة!:ايضأانظر

هيللوتردالعبرا!الة:!ارمأ-لل!

حز)!هاكلو،(91و905اكأ1،ايقمأكت،

الكتل!تثبهانلأو!ا33(:2وا6و15:4

انراعوبض،اعه،و،الار*مأصالأراميتين

الوك:هيالمتدسا!ابفيالمذصرةالوترد

واغصان(7:6با)احآساقهعندثثقةثيحديالذ

:،حزأالمحفواكل(6و،:15حز)الكروم

احصروا!ب03(:6)متالحقلوعثب(5؟

28:3واعال15:32دعد)شرعأالوتردانراع

الىتمفيتمنالحثبىالفحميصخعوكان(وغيره

كانوربم!ا.البلوطمنوكذلك4(:012)عز

:36ارميا)الحثبىبا)فحمحهوياتيمالملكمرتديثعل

الحثبىالف!مالكهنةرئي!خداماشعمل؟قد.(22

اصخدمهالذيالجرايضأومنه(18:18رو)لمتدثة

(31:9)رولمتلاميذالسكشيفييسرع

عدةفيالمتدسال!ابنيالرتردويسشدم

حز)وعرن(6ة15حز)فاسرانيل.رصز-نواح

.الىقودافارصتأع،.القضاك!!ايأ(32ة21

النارمنمتنثلةكثطةيكرناصائ!يلينقذوعندما

بهنمعذابالىالكريترناوقىعز(.3:2يازعأ

.(01ة02رؤب!)

وا،رقيقم!نا.لاتيني31:!ذسكنيتأ

رول!مععاملآوكانفياينيمي!برجلوهو،رحيم

اعيهةدسعنيختلفانهجحوير(3:،فيلي)الىسرل

الكنيةالىر!صالةكتبالذيرومامي!يياحد
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.مبلادي09عامحواليكورثوسني

.،عوفي،انظر:-تةأ

.،رببا،انظر:قإرب-ل!ةأ

-وديوهو،نر،معنا.تينيلاادم:يهيلا4أ

الايمانقبلوقد.الهفرىآسيااعالمنبنتىفيولد

اقاموقد.اطدمةنيلبول!زميلأواصبحالميحي

ولكنهماروميةفيالىمنمنةمدبري!لاوزوجتهاكيلا

الامبراطوراعدرعندساالمدينةقىكالىاضطرا

بزكها.اليهودمنس!حماصهاالىصاصأحمو!ءس

صناعةوهـيصناءتممهاخذحيثاىكورثرسفائتتل

ابنا.منكانلانههناكبولىممهاقاموقد.الحيام

تجلالىصرلصهادةطريقعنانهولمجتلصناعته

ة18ا!ل)المسيحيالايمانبري!حملاواصأتهاكيلا

اتس!الىكورثوسمنال!نرنيرافتهوقد(-3ا

16:91كو؟فيونقرأ(91و18:18اعال)

ا!يا،منتحيا!هماارسالنيالى-ولصعائتركاان!!

كانتحيثاذصفياطينذلكفيكالااغماويرجح

افسىفيابدسقابلاوقد.بيهمانيتجتمعال!نية

:18أاعالالم!ي!يةاالماليمعنوضوحباكئروعلاه

روسلنجدوولىلائناروميةالىبعدف!رجطوقد(26

كاناانهماررتبم(16:3رو)روميةالىتحياتهال!ما

تحياتهالىنرلاليهمارسلعضدمايمانبةصةافسني

.91:،ت!يمو2في

حامي،ءضا.روناني31:ضك!ندولإأ

:هذاوردوقد،البث!ر

مكدونياملكال!برالاصكندراعآ(1)

.النرصامباطرر-وفاتح(.م.ق6-323-)

العرننيعاثقالذياليوديالمؤرخءصيفوسويقرل

غزةاخذانبعدالادكندرانالميلاديالاول

ال!هةرئي!هـحتتابلوهناكاورصليمالىذهب

لاسكندرا01(

مكدوياملكالبهيرالاصكندر

فيبهالحاصةبالنبراتالا-محندراخ!الذيجدرع

دائيالفيالواردةاوؤياوتمثل.دانيالنبواتسفر

قرنهالماعز.كأط!شكلفياليونانبلاد8ص

وانه(21عدد)الكبيرللاسبهدررصزالعظيمالاول

ويقرل3.:11دانيالنيالمذكورالجارالملكهر

.امتيازاتعدةاليهردمفحالاس!ندرانءسيفوس

زرومى-ه!يكلزارمصرالىالأس!ندرذهبولما

لذلكابئانهالنبرةاعلنتوقد،سيوةواحةنيامرن

ولهالقودظععلىذلكبمديظقرفزا.ولذا.الاله

الذيالاسد،ؤ-لدآمرنالممريالالهصبققرنا

وبببلز*صابنأكانالذيهيركايزاليونايىللاله

القرنينبذيالاصكندراالمرآندعاهذهالعملةقطع

الاصكندرماتوتد.(98و86و18:83صيرة)

القالنننى-وهيوااللانينا!ائةسنفيبابلفي

ة8)صدانيالسفرا!ثاروع،.المسيحفيهاصلب

صتقتمالأسكندرامرتبدانه؟(:اوا22

الافىاما.-دثهحذاالاربعةقرادهبل!مملحط

ر*عكا!نياليرنائيةاينةانتثارفهرتهلفترحاالباؤ؟

ثرجمةاطريقمهدت!دولذا.الادفىالثرق

ت*وكذلك.القديملمهداليونانيةالببنية

وقسد.اليونانيةبالمغةالجديدالعهدلكتابةالطريق

ضقيحولماالافطارصفيسائعةالافةهذهكانت



)2الاعمكندر

تلكشعوبمطميفهعهاوكانالمتوسطالابيضالبحر

.اليقاع

الذيا!ميرواني!اناىالكندرص(2)

الكثرونويظن(21ة5؟)صيالم!يحصليبحمل

كانلانهالمناسبةتهنيذعالكسندرسان

م!بحبأ.

الك!ةرئيىاقربا.ا-صدالآض!در)3(

و.بر-خمابطرسلحصالذيالمجلرفيوعضو،-نان

.(4:6اعالأ

حاولافسمنيهودير-لاس!ندر)،(

)اعالالمحرحفيأخعبااماماليهردعنيدافعان

91:)-.

مي!يأصارافس!منرجلاسك!ندر)5(

ولذلكيمةالتووالاخلاقالهحيحالايمانتركولبهه

دينونةعليهصرتعالوببخا!ئدبول!الىسولرربخه

.02(ةاتيمو11

تحاليمرم-افىفينحاسرجلاس!ندر(6)

ولمجتمل(15والح:4تيمو2)ورفاقهبول!الىسرل

(1:02تيمو1)فيوالمذكورهـذااسكندران

رلهلاسكندا1(

واحد.شخصهما

مصرشاطى.محلىمدينة:ألاسكندربة

.ق.م332سنةفيالكببرالاسبهدراسها؟الثمالي

البلدةتثتحلالأص!دروكانت.باعهمميتوقد

تأصيماستجلكانتالتيرصتىالقديمةالمصر

كانربفرعمصبغربيميلآ14،وتبمدالاس!ندر

علىتقع،وكانتالىؤ"صيينالنيلفرعياحد(6رصيد)

الابيضوالحرورصاص!يرةبينالأرضصنتطمة

روعلميلطولهالميا.وسفيجزحابنيوتد.اكوسط

اطجزهذاساعدوقد؟فاروسوجزيرةالشاطى.بين

مصر.نيمينا.احع!نالاسك!ندرمينا.جعلعلى

قدماربمائةارتناعه!ارفاروسجزيرةعلىواتيم

الببم.القديمةالديخاعبمائبا-دىيهتبروكان

برةصكزأتأسي!هابمدالاسكندروامحمبحت

بلخانالىس!ا!هاعددزادوقدوالنربالثرقبين

الأسكندرةمدينةكانتوقد.نسة000،006

والىومانالبالةعصرهاوالا!رالبلادعاحمة

.ميلادي0،6عامفيالوبيالفغالىوالبيزنطيين

العيةلدراسةصكزأ(المتص)الميرزلمموكانت

البطالةك!دفيالاسبهدرية



)3وله!مكندا

الالمفيم!تبةاكبرالاصكندرم!تبةوكانت

مجلا.000،005علىوريدماتغكائتاذا!عديم

سرابيىا،ده1،هب!لالرابيرممطبدهااممننوكا

ابيى.لالهبااوزيرسالأدهاأصراج.كأم!رنالهوهو

واوزيرسنياليوناالأدهز*سمنخليطانهبعهمويظن

تبقىماواعظم.القدماهالمصريدعندالآضاالمالماله

.بمبايعودخعأ!يحىماهرالاس!ندرآيمارمن

صنةحوالياقامهيالذنرسياقلددعردالحقيةفيول!نه

كانانه،ويحتعلالسراريعرد،ويسىميلاد303

كومفيالقالمقابروسراديب.الرابيومنيمنصوبآ

ا!ريوالفنالاغريقيالفنبينامتراخاتظنرالث!قافة

المديمة.ا!روالديائةالاغريقيةوالديائة

فيضاصةامتيازاتاليهردالطالةمغوقد

ي!نرنكانوا،حئبكئرةاليهافاقب!االاسكندرة

العهدقى-موقد.الخةالمدينةاقساممنقسين

الأسكندرامدينةفياليونانيةالىالصانيةمنالقديم

الملكعصرفيم.ق285عامحراليترجمتهبدأتوقد

بالترجمةالمعروفةاثربهةهيوهذه.يخلادلفىبطليرس

نافيلواليهوديالف!يلحوفولطوقد.ال!ببية

،وقدالعرانيينغدوالوحيالاغريقهالظسفةبية*فق

القرنفيفياووطثقمجازيأتفيرأا!مديمالهدذس

.الميلاديالاول

الاصكندرفيالبطالسةالىاصادانيالويثير

اورسئليمفيفيااشفانوسحاوروتد.الجربكلوك

:6اعال)4الايكندر*دمناعضائهبعضكان

الاس!ندرفياليهود!قافةئلآابلوس9(.وكان

منال!ارالمدينةاهميةوتظ!ر.(،18:2اعال)

فيترلالصفرىسياباليكيةفيميرافيبول!الىسولان

رحلاءفيايطالياالىبالحبوبمملةاس!ندرسفينة

الىاطةما.شرروواتم(27:6اعالأروماالى

.(28:11اعال)اشىاس!ندرسفينةعلىلياايطا

)01
لثولدا

نجيلالارصاالهحملالبئل!ضعيانالةديدويقول

واصبحت.!اكاستثهدوانهالاس!ندرالى

المي!يينوالعحديملمثقافةصكزأسدف!المدينة

.واورلمجانرسالاصكندريايممندسعمرفيوبخاكمة

علىكتبتالمقدصلمكاباليرنانيةا!وطا.تواهم

ا!رطاتتلك،وخاصةالا-!ضدرينةمدفيالارجح

6الفاتي!حمانودشة6الا-محندربرنخةةالمط

ئية.التاوالنسشة

اعما.اص!ندررونهنالكنكا:يونرإسكند

،6:9اعال)اورشليمفي(نيينالميبر)الححررتجمع

وا!موهاصتنانوسابرهذامناعضاءحاوروقد

.،،ا9-:6اعال)باطةبتهم

هر*افةمضا.ربماعبحملة:أفضغون

يقأالجبل!ةعرذاارضفيقرثاصموهي،الاصاس

الدرر،،خربةاليرممكات!اانويرتجح(15:95

طمبإتكربياميالاربعةمسافةتبمدالقاطديثة

.،،حرسانجنويىميلينبعدعا!وهي

اقه،بمعنىعصانيتانكلتان:؟نتقيهإئتغى

يقأللاولجةتبدانفيمدينة31و!،خرفها

ء.ق07؟هـسنةوني(23و02ة2؟و،،و،.:91

القىمنبالتربا!ريينآسورملكشطريبهزم

افى،،كىبةنفىا!اويرتجح.البلدةواضب

)عترون(عقيرجنوبيا!يال6بعدعلىتقعالقالحدثة

.()تمنةتبنةش!الياميال3و

،الميلاداله*.عناهار؟عبركلة:تد.لئوأ

:15يق)يهوذامنالجنوبالطرففيبلدةوهي

)يقالش!ونييننصيب!نتعينتوقد03(و21

*ترلاد،92:،انجار،فيوتدعي،(:91

القاطدثة،سقرةعرتة،شبةنف!اصهاويرخح

سبح.بثرشرقجنربيميلأ13صافةتبعد



)4ن!طا

،حنان،اقهمشا.عبرياسم:ألحانان

:ا!وهر

الجقجلياتاخاقتلالذيوهوياعيراق(11

نا21:91!م2نيوردوتد(ه:02اخبار11

جلياتقتلالذيهونفهاطنانوان،بيتمىالا.

.،جلياتاخاقل.*يقصدانهالىاضحمنول!ن

ابطالواحددودوالىهوبيتلحيرجل(2)

.(11:26اخإراو23:24صم2)اللاثل!داود

افة،ابه،منضا.عبري31:ألذأد

لماونةانتخبواالذتالبينالثيوخمنواحدوهر

يذهبولم.الكليةنياصائيللبنيا!عضا.نيمو!ى

تالآضالئيوخمعالاجماعخيمةالىوميدادالداد

وتد،ما!وتنبأايضأعليهما-لالىبروحول!حمن

.،سول!حمنيتنبأانءنالداديمغانفيوعاراد

كانواارباسحبصليت،ياةوتالثوعأنب

.(92-"11:2عدد)،ائبيا.

،اقدعاةكأ،5معناهعبراقي31:فدصعةأ

.-(:اانجار1و،:35تك)مديانابئوهر

انة،انمتد*متا.عبراني31:،نزصاباأ

وهو:

اخبار1)داودالىاقىمحاربدي؟ر-ل(1)

.(2؟و12:8

منوكانادومعوبيداسرة-نلاوي،3(

اخبار1)اورصليمفيالىببيتفيالأ*ابصاس

26:)7.

ء!ا.ع!انياسم:أليصاظناوأفضاصفان

نيا!عاتينورئيىعزينيلابئوهو،اضيقدالة،

صاعدوتد(3:03وعدد23و6:18خر)البر

.اةلااا!ةرجظالىوابيهرنادابجسنقلني

لمازارا.؟(

اخبار11منهاحهالأبا.بيوتاحداتخذوقد(،

سفرنيادعيوردومد(92013اخبار2و15:8

ثلومضا.اليصافانبصورةالاياماخباروسرالحدد

تمامأ.الصافان

وهرثهد،تدافة*مفاهعبرانياسم:يغادأ

ولاطعدمطعزرواخو.هوتلوقد.افرايمابئ

ابرماافرايمعليهماناحوقد،جتربالماثية!رقة

.(22و7:21اخبار1)حميرةايامأ

اقة،لخه،منضا.ع!انياسم:أقا،1

.،3:02اخبار1)افرايمسبطمنتحثا!وهو

اعان،تد*افهممنا.عصيادم:ارأيغاز

:وردوتد

33(6:5)ضالمحاكهارونابئ31(1)

وتد(ا:28خرأراخوتهابيهمحكافأس3وتد

كداطزنفيمروالظهورانرحمنالازارموصىمغ

ناراقربانحدماسلافتدرابمررناداباضريهمرت

الازارحي!ذاصبحوقد-7(ا:01لااغربية

الكهنوتيةاللطةنيلهارونوثايخأ،اللاويينرثيى

نقلمباصثرةهارونمرتوتجل32(3:)عدد

-02:0228عدد)ووظيقهال!هنرتنيابمرص

مرسىحياةبقبةالوظبفةهذ.ني،وظل01:6و.شنبة

نيبهرنصيبلهكانوتد.ثرر3تيادةومدة

يق)اصاثيلاسباطعلىباثصعةكنطنارضتوزيع

فيفينطسابنهجل!هاالقيتنيدفنوقد(ا:8؟

رثاصةنيضفهوتد:-(،2)يقافرايميل

.(02:28قضأفينطصابنهالحرت

لمجتمنصاريعثرةمنلاوياصم)2(

تروجتوقدابنأيشباندونماتوقد.محلي

28:،2و23و23:21اخبار1)عنابخا.بناله

(9-6ة36عددمعتارنه



).الحاصة

ربالعسوت.ابي!نادابابئاسم)3(

أرسلعدماالاروتصاصةلاجلالطزاريطريمقر

(7:1مم1)بيتثصمناليهم

بئدودوابئوهوداودابطالاحداسم(،)

.(12:ا؟اخباراو23:9صم3)اخرخي

ساعدوقدفيناسابئوهوكاهناصم)0(

.(-:8صرا)عزراعصرنيال!ةرئي!

خدمواالذتاحدكانكاهنا!م)6(

سورتدسينعتالموسيقيةالآلاتعلىكطزفين

ويظن.(2،و12:27فم)فمياعصرنياوردئليم

.-:8عزرافيالمذكورالىجلنفىانهبضهم

ناعزرااتنعهوت.فرعوشابئ31(3)

.،02و؟8:؟.عزرا)ي!ةالشتهاصأيخرص!

المكابممرذاراخيال!اهنمتتياابئ31(8)

ثتحدالقالمعركاوني(.:2م!ا1)الاروعيناانظر

فيلةاحدالىذهبياز3بيتنيوال!رريينعوذابد

وقنلهنحنهوترلالفبلهذاعلىالملكانظانأالحورببن

.(6،:3،-6)م!امكانهفيوماتالفيلعليهفقط

ي!يعاسلافواحدايهردابئاسم(19

ازاراليهبمورةوردوت(55:امت،المميح

بمورةالمقدصلمكستاباليسرعيةاثرجمةفيوورد

.المازار

الة،صغ،تدمضا.علااني31:تهيقاإ

وهر:

ن!لومنعرذانلمنربل1131(

.93(ة3اخبار؟)ورحمينيل

اب!نهورونال!نصاولنملمنرجل31)2(

ذعهوردوتد(3؟:9و37--:8اخبار1)

.!،1)عةبمررةالاخيرا)ضصهذاني

الفالة.؟أ

ثاوبهرياهوحملوقدلنافاناص!اصم)3(

إبلنيالمبيينالىاورس!ليمنيارميامنرسالة!ميا

.،3-؟:92ارمبا)

ناا"صةصرااقغوقدنن!رالى3ا(،1

.(22و01:91عزرا)افريبةاحماأتهفيرج

تداقة*معاهاكانر؟عرانيةكلة:!الةأ

اخذباالاردن!ثرقيفيبلدةاسموهي،صص

ئم(+و32:3عددأبنا.هاواطدواالىؤب!بنبون

16:9و،:01اش)المؤابيرناخذهابعدف!

الانت!ىاللدةهذ.وضب38(:8"وارميا

كاليميلينبعدعلىتلتةعلىوهي،الال،

حثبرن.

توتي8افه*ضا.عبري31:اي!وزإ

صقكفيداودالىبا.واالذتالابطالاحدوهر

.(هوا:12اخبار1)

الوبية،الابجدةنيالاولاطرفاصم:لفأ

ا)قياليونايةالايحديةفيالأولاالحرفاسموالخا

الميحالقاباحد!والا.الاميالاصلعناخذت

المسيحانالممببهذاويقصدالىؤياسفرفيوردتالق

8:ارؤيا)سي.كابد.وانهالاشيا.صقبلهو

.(6:،،اشمعتارنه22:13و2:6ااووا

وهو،نجاة،افهمفاهعبريا!م:أقالظ

نيذع.وردوتد(ه:،1اخبار؟)داودابئ

أط،اليفابصررة3:6اخبارا

وهو،فرتد،انةمضا.عبري31:أ"لنقل

بيوتمنبيترئيىوكانشوايمابنبنبامينيرجل

.،18و2؟وا؟و8وا:8اخبار1)الآباه

او،خلقتد،ا!ةمعنا.برياصم:أقا"فة

ةوردوقد،افتنى،



6)ثوشيلاا

بيتمن،!اتعثلإةمنلاوياسم،؟أ

وابياعافلاسل!اخاوكان.اثمورحيايةومنيصهار

.36(و6:23اخباراو،6:2)ش

والنرتةوابيتالشيةننىمنلاوياسم(2)

.(6:36اعبار1)روئيل31وهوصابقهمثل

والنرتةوايتمثلإةنن!منلاوياعم(3)

.03(و26ة6اخبار؟)محثابئوهوصابقهمل

والنرنةوايتالحن!ل!نن!منلاوياصم(8)

افرايمارضمنوكان.وروحامابخاوهوصابقهمي

لفننةزوخاوكانصوفيمرامتابمنييقيموكانالجببة

ا:اصم1)حنةزوبتهمنمموئيلالرووهو،وخة

.،3،و6:27اخباراو02و2:11و

نييقطنكاناثعررصيينمنلاوياصم)0(

اخبار1)صقلغفيوهرداودالى؟ءوتبنيامين

.(6و؟:2!

صرفيلمتاررتالا،،ابصاصاحد31()6

.(01:23اخبار9)داود

الملكبلاطفيالبارزتالموظفيناحدم71()

7(.:28اخبار)2،الملك*؟نييلاهبوكانزآط

نرىسنترةبقطنكانلاويادم)8(

.(9:16اخبار1)النطوفاتيين

القوصا.ناحومال!نيوكان:يشالألقؤ

الجيل.بلاان!نمنكانتا!ع!كأانققليدويذ3

جمنبيتجنريىشعكانتاخهاآضتقليدويقرل

يقولالذيالمت!اخرالقليداما.عوذامنحدراتني

سفرمافةعلىاثورارضفيكانناحومموطنان

له.-عمةفلاالموصلث!اليءمين

الا!ندرانظر:وسمدتننذ

!1)09

نف!انههـر-جح.بابلفيمكان:أ!ىسار

ضلطجنربسنكرةاليرمومكانه.المديمةلارصا

الملوكالاربمةمنالاسارملكارءكوكان.ارك

واخذوانلطينضثطوهاجموااثرقمناتواالذت

احدىلارساوكانت(9او:،1تك)اسيرأرطآ

.م.ق0002شةحراليبابلفيالىئيسيةالمدن

الشاطى.علىرومانيةمتاطعة:يكونالنير

المقاطحةهذ.مميتوتد.الادرياتب!يبحرالث!رقي

ءغلافيامنجز.الانوهيدلماطةباصمبف!

روميةصاهلالىالىسالةفيالىصلبرلىويقول

ومااورشليممنالمسيحبانجيلنادىانه15:91

ررلىخدمةلببوانه.الملإيكونالىحولها

ا!يحرسالةت!ثبتتالميحيينمنوغبرهالتبشل!

الاولالقرناشا.الميريحرننيالمشحيةوتأصلت

0،3-)ج!ومالميحيوالمالم.ايلاديينوالاني

الىاثمدسا!ابقىجمالذي(ميلادية02،

نيولد،كاالفلحاتباسمالمعروفةاللاجمةتلكاللاتينية

.الملإي!ون

بئاا!موهو،بلرطة*ممنا.عصي31:ئونأ

.(+:،اخبار1)غرنسبطمنبدايا

،بلوطةمضا.عبرانيام:-لوتتالئونأ

وقدايلبيت..نبالقرببلوطةاسموهو،البكا.

.(35:8تك)رفقةضةصيدبورةثحتهادفنت

الملك،!بلوطةممناهاعر!دلة:لثئثكأ

انويححمل26(:91)بثىا!ثلإني4قىاسموهي

الملك،وادي،المسىاطديثالمكاناسمفييكرن

مقابلقيثوننهرفيالبطوفسهلمياهينرغوالذي

المديم.3الامنبقية6الكرملجبل

3صاتألمالحلةتعثير:تألم.لام06ألم

منابتدا.المسيحآلامالى:3ااعالنيوردت



7)1،لمودا

ويطنا.الصليبعلىموتهالىجثسإنيبتاننيالمه

فدا.لابلكانتالم!يحآلاماناثعدسالكتاب

51:،؟اعالوني(.3:18بط1)البثريالجن!

اثاعرعن،،المالكلةثتشدم5:17ويعترب

الاناثمه.والعراطف

وهر،عديقاثه،معنا.عوانياسم:المو،اور

وا26ة01أتكسامنلمن!ان31اسم

بلادبنوبيوفلههوقطنوربما02(:أاخبار

.الوب

يسرعنبسللةياعيرابئوهر:المو،ام

.(3:28الوالم!يسم

وهر،اعطى!افهمعنا.عإي31:الناثان

اسم:

ملو)2ءياكينالملكامنحرشاابي)1(

نفىانهويرتجحاورثايمفي-محنوقد8(:،2

ممرالىيهوياتيمالملكارسلهالذينالنايالامير

.(25و36:12ارمبا)

رئيسانالاولان.لاويل!نلانة(،و3و)2

ليعذوابابلنياهواة!رالىعزرادعا.معلىوالاك

.(6؟و8:15عزرا)اور!ثليمالىللىجوعالحذة

صو،صوراالة،ضاهعبرانياس:النعم

داودجيقابطالمنبطلانوكلارر!ريايريبايا.و

(6،:ا؟اخبار1)

وهرشيوكاالجع3الاهذامعانياحم!س:لهة6

%رنيهذانجدع،الباطلالوثنيةا!لهةعلىيطبق

لمةخاةالكلةهذ.وتحتع!ل..:8؟كوو03:3

ا:82)صزعنهنيابةويعملوناقهجلوناخهمبما

.،3(:01و*حناا:138و

الكانناتجمبحخالتالالهاسمتا:أث

المواهبصوالواهب،العرالملج!خالاعظمواطم

افهطببمة(ا

فيمكلل!كل!ازلي،محدودكر*روحوافة.اطنة

وجودتهوعدلهوقداستهوقدرتهوحكمتهوجود.

احرالونيمتنرعةبطرقنفهلنايعلنوهر،وحقه

عناتهوتدبل!،اعالهنيفافيظهرتبافيةنحتلفة

ذاتهويظروالبليغاتيتبلىول!نه(03ةأرو)

بيانباجلىنغهلنااعلنوقد.اثعدصةالكتني

ي!وحنحلصناالرجدابنهسنصني!ديفيةاكلوعلى

واعاله.حياتهطريقوعنالميسع

الآتيةةالأمررنتدبراقةفيتأملناوفي

باالتاثعديمالهدنيلدجد:افىأ.بماء(1)

وهيالجلالةلاسمرئيسيةمترادفاتنلاثالبمية

الاولنالاسم.،،ادونايو،ء.،ولمه،الوهيم

ال!رت.دنرمنالأولالاصطحفيكئنآصتمل

!يتالقاثرامل!تلك72-3،عزفيلهاشطوبكز

الاخنالاعينمعالبادلعلىويتعمل.الوهيمقيامل!

الاسمه!ذاويدل.العديمالهداسنارمنبقيف!

جميحمععلاقته،وعلىالعليمكالحمالقافهصفةعلى

فيدلاالانيالا!ماما.وعودامممنالطلمشرب

الهدروت413رهواصرائيلبنيمعافةعلاتةعا!

ادويماياشا.الفدا.والهوالاعلاناوؤياواد

وكان.وهيبةووقارثحوعاقهنحاطبةفيفتسغمل

لمكلةوهيء.شعرضأادوناييشععلونايهود

الكلاثهذ.انغير.الاطلاقعلىيخظو؟!اي!ونرا

انما،الصانبةبصبنهاالوبيةبةأثرفيتر!لااللاث

اليد.اووالىبويهر.افهالفاظمنهابدلاتتعي

اقافيمنلانةوهوواحداطة:اثطبيمة(2)

،(،؟:13كو3و9؟:28)تالجوهرفيمتاوت

فالآب،ا!عدسالىوحواالة،الاىواالة،الآباق

كو6:-عز)الا!!راسطةالمالمينضلقالذيهر

افداهاتمالذيهروالاى(1:2وعب1:16

ا!علبيط!رالذيهرالتدسوالىوح،بهو!صام



81فها-وحد

جميعفيممايثترءنااللاثةالاقانيمانغير،واطياة

اثلبثعقيدةتظ!رولا.الواهعلىالالهيةالاعال

ادانيتظ!ركاا!مديمايدنيالرضرحصواضحة

صيثاصتكنياثابثالىاص!وفد.الجديد

6:-عزقابل)انع،افه،روحو،،افةذع

نياثبية،الالهية3(و*اطكعةاوة؟و*

وهي.اص*خاني،،الثلةتقابل8صائال

الصفات،وتطلقاللاهوتنيالانيالاقنرمالىتثل!

علىأ،لانةالاقانمهذ.مناقنومكاعلىالالهية

حدته.

فىوجلا.روحم!ظاهرة.وهذ:ا!ةةو!(3)

نافي.الجديدالهدنيايصاتظهركااالمديمالهد

وينهم،ايهويثاربدالجدالعلانيواضعينأصياثلب

افهوحدةلابرازداعواعظم.اثعديمالهدنيضنأ

عادةومخ،م!اضىالهةاضاكخطأاترهر

الاولىالازمنةنياثيرعكثلإةكانتالتيالاوثان

واحدأ،*ربأفهيدس،:6تئنيةففي.قديمأ

دهتمييزأ،اطبم،الادايضآالقديمالعهدنيريدس

واحداقهبانوالاعتقاد.الباطلةالوشينالهةعن

نيجدأفينانهكااليهودالديائةنيجدأوجليين

الميحة.الديانة

وا!اله،اقةعفاتوتظمر:اثعفات،()

،2:)يقتدوسفهرال!حمائناتجميحاكللتد

م!حماتصنيفرط7؟(:اتي1)يننىلا(9؟

(1ة17)تكتدور،2(ة17؟عو913:7)!ز

رحوم(،2ة9ار)عادل(201:26عز)م!نل!غيى

:،ء1)محبةوهر(13ة12اي)حيم(136عزأ

اعاليمانيتظهرالقهذ.فيالصناتمنكثروهناك(16

ا!ر.عنوتريدالثريالشلادراكتفوقالق

:2!ز)المياكلالمقبهذااطلق:افىابئ

المحيتالر4الطرقةعلىبدلوهي(9،ةاو*3

الىابن091

هذااستحلوتد.الازليوالان!الماويالاببل!

صيةص،؟منيتربساالجدبدالهدنيالقب

01و303رو)ابخهيحبالابواثالمحبح.يسرع

:3)ءبويعملالاىارصلالذيهوالاب(17

،2:اوعب":،وغلا2،(:8و17و16

فيالكمالاتب!حملالهفهواثهاىانه؟والميج

:01و،5-ا:اوو)الالهيلمجوهرالتيالمحدودة

الطبيعةنيتةماووالا!(2:6وفيل!03-38

فالمسيحالاعتباراتهذ.ومن(-1702:.روأ

الجدابظروجهةمنيى،اتةا!،وهرهذانينريد

كثبيهبه*ولد،اكاينهمال!حملةمنيفهمكا

بل!الطبيعةنيوالت!اويواىونالمحبةمقدارعنليعر

.قدسالاا!الىثني1،انيوالاتنومالاولالاقنوم

.:13،*اثا!انهنفهعنالميحتالوتد

البهود-د!ةا!مهوفد(،:اوا01:36-7،و

اثه31الميحانهقاللانهعلبهوحك!واوطكو.

هذاالىسلاطلقماوحملإأ(63-26:66)مت

او2:02وكلا9:02)اعالالمبسععلىاالقب

.02(و13و01.و:.و3:8رو

الازلياث)ىهوالمي!حانعلىوالبراهل!

صرتب.الميحالجدبد،فضدممودةادانيكثلإة

:3)مت،اطبيبابنيهو*هذا:قائلأالماهمن

تجلىغدال!حملاتهذ.بننىالصوتجاءوقد(3،

واعالالىسلاخلاقوان(.:13أمتالميح

براسطةاالةا!انهعلىقويةلبراهينالمعبزالميح

الىولمصصد.(،:ارو)الامراتمنا!امة

.(3:؟عب)الما.

بنوعالمسيحعن،اقةاى،اثمبهذاواصتندم

ابرا.الذيافيالفدا.علعناثصثنيخاص

الاعظمالكاهنوهر(2:اعبأالاعظمالن!فهو

8(.:ا)عبالاظمالملكوهر،.ة)هـه



)9افهابثا.

اقب:اهذاوردوتد:اث.بناءأ

وضابطهمخالتىهوافةلانلللاثكة)؟(

:98وا:26وعز38:7وا:2و6:!اي)

.(3:25ود6

ضاتها!ةلانا!ة3ضااآدمدعيوتد)2(

(3:38لرامباضة

افهابنا.اواقابئاصائيلشعبدعي)3(

:،خر)وعنايتها،صةمحبتهموضرعكانراا!مجما

3،:واش11و6و32:5وا:،1وثنية23و22

.(.؟:اوهو7و6

العهدفي،افهدابنا.العب!هذااشععل)،(

فيصبح.خاصبنوعبافهالمؤمنينعنالجديد

6و5و23:3)الجديدبالميلاداقةابتا.المؤمنون

:؟)ءاروحيابالمعفىاالةمنمرودوناخهم8(و

او8؟:اويعق2:5وافى21:هو13و12

نيقةمابهتمفيينواانوعليهم:23(ابط

وقد(،:وه3:،و3:9*1)والمةالمداسة

(ولمجمه:4)غلالالبنيافةابناهالمؤمنرنكهـار

!:ثكلا)،الاباينجاا*يترلانا!عدسالىوخ

يرصدمالذيهوالقدوصافةوروضأ(8:15ورو

.(1،:8رو)ويتودم

تكفيالوارد،اللهابرتا.،البل!سفىاما(5)

:تفير.حرلالنقاشمنكثل!حدثفقد6:2

نياثعمودت،اقهابنا.،انقالمنكثم-ا

اعلا.(؟رتم)انظرالملائ!ةمالموضحهدا

زوماتلانفهمواتخذواالماويةثهمطكأصاالذت

اللاجمةنيا!ف!يمذا5وودوقد.الناص)بناتمن

ررسيفرسفيلوبهقالوكذا.اخنوخسفرنيالسبمينية

.وقىتليانالاسك!ندريوا!يندسمارنروجض

افها.ابخاالبارةانالاضونواعتقد-!

)!.
بابأ

افهعباد،تقيا.الاالناستعق6:2تكوتفيالىاردة

لمنا.هؤلا.ووجوقدلىالماشيثنلخاصوبنرع

.الماصبهمحلفتدولذاالصالحالنعلمنيكن

،و3رتمنيالىاردةالنصرصمنالىأيهذاويؤيد

افري!انوسءليرسايضأبهقالوقد.البندهذامن

الح!وكيرل!(الذهبنم)*حخاي!حتمو3

.وجصرمواغطينوسالاس!ندرةبطريرك

الاصرائيليرنفيهحلصكاناسم:أ"لوش

با!مربوكان(،1و3؟:-عدد)لهمترطائنا.

فبه.حلواالذيالانيالمكانكانتالقرفيديممن

كلاثهذه:شبثتيي-)ياأ"لو-ىأ"لوي

:15)صالمليبعلىوهوالم!يحجهانطقارامية

دو!؟8قى!نيلماذاالمحي،الهيةومعناها،3(

الصورةهذ.على6،:27مئنيالبارةهذ.وردت

كالبارةمعناهانيوهيإ،شبقتنيلماال!،الا-

وهي.الرجرمفيالعبارةهذ.وردتوقد.الابقة

العبارةهذ.وتظ!و؟:22ثرمررالأراميهالربهة

الصلببعلىالمسبحعانا.الذيالىوحيا،لممقدار

الم!ةتلكنيكانالمبحبانبعهمتالوقد

بالانفصال!ثعر!د،ولذاباس.الطلمخطيةيحط!

.الماويالآبعنالوتق

وهر،ابافه،ممفا.عبرانياءم:.لتابأ

اسم:

البريةنيزبرلرنشطورئيىحهيونابئ(11

.16(:01و92و،72:و2:7و9:ا)عدد

وابيفالتابئوهو،صنيراؤوربلا!م(2)

.(12اوة6؟عدد)وابيرامدال!ن

صوئيلاصلافمنلاويربلاسم)3(

،اليهو،؟ةاصمانيويدعى27(:6اخبار1)

.،،إيلين!يليدمم!،6:3اخباراوني



.)لياسافا

طويلوكان.الاكبرداوداخياصم81(

مم1)داودوح3روحهتحنلمول!ناثمامة

قبلبداوداشهانوقد:13(7؟و7و16:6

كلوجتوقد(92و17:28صم11لجلباتمبارؤته

12:اخبار1)صقلغنيداودابنا.احدابيايلابنة

.(11:18اخبار2و9و8و؟

الىءجاوتدجادنيالىربل!الىبالاحد.(5)

.(9و8او:12اخبار1)ضلغفيداود

الموسيقيةالآلاتعلىعازلآكانلاوي)6(

اخبار1)داودزماننيالىبمقدسنيلمبابرصأوط

ء02(و16و01:12

.البداعافظر:لباداعأ

:،انهزاد.من*مضا.عريا!م:يياضافأ

الاحمهـا.عندجادلبنيرثيأوقدكان)؟(

،7و7:82و،2:1و،1:1)عدداكانن

.(02ة01و

الجر!ثوئيينلبيتر!أكانلاويا!م21(

38:،2()عدور

اتة،يردهمن*ممنا.عكلي31:شهبلياأ

اسم:وهو

الفرقةاصلافواحدداودعصرفيكاهن(11

.(12وا:،2اخبار1)الكهنرتفيعثرةيةاطد

عزرااقنعهمالذتكنمنوصنملاوي(2)

.(،2و9؟و01:01عزراأالنويباتزوجاغمبترك

والاخرزنوابحاءدهاجدينلى31(،و31

النريبتينزوجتيه!ايتركاانعزرااقنهماوقدباني31

.(63و101:73شر)

ي!ةئيىابا.3خلفوتدءياتيم31).(

بانبما(1

هرواعادنحمياعصرفيعاكأوقد(.؟:12)نحم

ا:3)فماورثليمفيالصأنباببخا.والك!ة

طريقعنترابةعلاتةفيدخلوت2(او02و

ابنةمنحنيد.و،وجالعمرنيطوسامع،الىواج

لمانهوبما(28و13:8فم)الحورونيسنبلط

والاممال!ردبل!الانفصالاصفيمتمصكأيكن

لهقرابتهبببلطوبياالهي!لفينحدعأعينفقد

.5(:13نحم1

زرلابلنا!منوواحداليوعينيابئ)6(

.(،3:2اخبار11

اقه،يثبتهمن،ضا.عبي31:أ.لياييم

اصم:وهو

الم!يسحيوعاصلافاحدملياابئ)1(

.03(ة3الى

حزقيا.الملكتعلىوكانحلقيااى)2(

معليبتصراحزضاارسلمنلاثةمنواحداوكان

اورصليميراصركانالذيالاثرريا!مائدربثاق

\؟و36:3واش+و26و18:18س!2)

والىصلينالياقيمحزقياارصلهذابعدمنثم(22و

ربثاقييخراب!و.افىاضاالىم!الاخرت

اث!ح!ااتدحوتد(2:+واش91:2ملو)2

.(25-22:02تا)جدأالياقيم

وق!يهرذاعرشعلىوضليفته*سثيااى)3(

الىاحمهوغيريهوذاعلىمصرفىعرنتحوطكه

.(،:36اخبار2و،23:3م!2)عوياقيم

بىا!رصاالذتال!حمنةمنواحد)"،

ة2؟نحم)نحياعمرفياورشليمسورتدشينخدمة

.(27،1.و

الم!يحيسوححاسلافوا-دا!ابيهود)5،

3؟(:؟)متن



11البنبل

الاصليخاواحد31وها:وابلبثيلييفبلإ

:31كاوهواقةهوايل،ومضا.العري

اسلافواحدالقهاتيينومنترحابئلاوي(1)

اخبار11واليهوالمحآبايضاويدعى،افيمموئيل

.،3(و6:1

داودجيقابطالواحدمحويممنرجل(2)

.(6،و11:26اخبار1)

داودجيقاطالمنآضرجلادم31(

.(7،:11اخبار11

الىداودالىجا،وقدجادمناصم.رجل(4)

.(12:11اخبار1)صقلغ

عاشوتد.حبرونابئهو6لاوياصم(51

.(11و15:9اخبار1)داودزمانفي

اخبار1أكعيابنوهربنيامينيرجلاسم(6)

.(21و02وا:8

ساشقابئوهوبنيا.جنيربلاسم)7(

.(25و8:22اخبار؟)

الذيمنىشطنصففيرئيى31)8(

.(،2ة5اخبار1)الاردنشرقيسحن

والقدماتالمثررعلىاثمرفيناحد31)9(
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صررءت-نر.أاصرائيا!ملكعوآصقوهدم.اصلإآ

الىمعهالىهاقوبعحقالحراقواخذاووشليم

نيامصياعلىصيةموحدئتلماثم.ةالاص

عزيااوعزرياابنهواجلوالجقالىهرباورثليم

اقآصونذهبالنهاوني.نحهعوضأالرشعلى

62مدةححم،وقدهناكامصياوقتلرالجقالى

.م.ق73ا997-*،اليمنعامأوغرتتعة

.(-28ا:25اخبار2و02-ا:،1مل2)

اخبار1)كرنسبطمنوجلاسم)2(

."3(:؟

اخبار1)صجع!ا31وهرلاوياصم)3"

إلنبىمنعوقدايلبيتنيكاهناسم)،(

اصائيل،ملكروآشبئيربمامضدال!ممنعاموس

بانعاموستنبأوتد.ايلبيتنياثعدسوضد

.(17-7:01عاموس)البىنييزخذصوفامصيا

*حرلضا.*نانياسم:ليسشينوأ

منشبالتربمديخةامنيبولي!وكانت،المديخة

محاطةكانتلا!اا!فيبوليىعيتوقدصيمون،

المروفالطريقعلىوكانت.الربانحنا.تقريأ

بخوبميلآ-مافةعلى7أ*أ،هـ+!!8اغاطيابئيا

عندماوسيلا!رل!الىسولفيهاصيوقد.فيلبىكرب

وفي(اة13)اعاتالرنيكيةالىفيلبىمنصافرا

.خررءنيوت!ىترالاتأ?حماخا

4

عابا!مديمالعدنيالافظهذايطلقلم:تما

الجدةعلىايضأيطلقكانبل؟لحبالخ!ق!ةالائم

11(أمم

زوجةاوالىاتةعلىاطلقوكذلك،15:01مل1)

(5:3تض)المائدةوعلى(37:01تك)الأب

(2ة91وحز05:12ار)والثعوبالبلدانوانم

علىدليلأيتخذالاجماعيةالهئةنيالمرأةمقامانو!ا

وردمانراجحانبنافيصنوانحطاطاالثوبتمدن

نيوردفتد.والنمرصالآياتمنالاعهاتثأن

؟92:5و17:25و15:02وا:01اشال

:02)شالخةمرسىاصفارفيوكذلك؟:31و

(91:3ولا21-18ة31و16:.وتث12

تحرنمالملكاثموكانت.الاكاتعنالكثلإ

وكانت.،ملكة،انظر(2:91مل1)جدأوتحزم

يخلأثالا"المباركاالميحيوعالىباتمصيم

لابخامحبتهاوني:38(االوايما!انيللامومة

باتهالصليبعلىوهرالمض!دوقد(8،:3الى

اخذوتد.(27و91:26س!)روحناالىصرلالى

امهعناثعدسةالكئبومعرفةالالجانتيولماوس

يديعلىالىبمحرفةنيبدورهاثأتالقافنيص

.(5:؟تيم2)لوئيىا!ا

اثعدسالحابنيالاسممذايطلق:تمأ

(؟،:2ورو9:6،اش)الصانيينغيرالثعوبعلى

نورأسي!ونالميحبانا!عدييالهدانبيا.رأىوقد

جماعة!نالاءمصيدخلوان(9:6،اش)للامم

و!ن(9؟:املا)الحقيتىالوا-!دبالالهالمؤمنين

9:12وعا2-،:2)اشاقهملكرترعبة

.7(:وز39

يكرنالمبحيرعانافيخعاناعلنوتد

يوعاعلنوت:33()،3للامماعلاننور

:2،)صاشميا.نبرةبان2:31؟مقىفيالمبح

فيه.تمتقد،الاممرباهيكوناحهعلى،بائه(،

الاممضعفاتبعضالىتطيمهفيالميحاشاروقد

والى32(:6)متشلأالمادتبالامورمهمكاهم!



8)لامماانرفي

25(:02)متعلي!مالاممرؤسا.وت!لطسيادة

لخذراانرسلهالميسحاصالطىارساليتوني

.(28:91مت)الاممجمح

ليراالاممانرؤيانيبطرسافهعموتد

الىوحارسلوقد(16-01:9اعالأب!نبين

بيتهواهلنيليوس3الىومانيافةقاشدالىاثعدس

:01اعأالاممهؤلا.اغمدفقدولذاآمنرامابعد

هذ.الىاورشليمفيالكنيةومطتوتد(-8،،،

ايضأللاممالوبةوهبقداقةانوهيالنتيبة

اثريعةاناورشليمجممترروتد(11:18اع)

.(15صاعال)الامممنللؤمنينملزمةغل!المرسؤ

الطرمرصيشاولالامراتمنالعاثمالخاصدطوتد

26:17اع)الاممبينوبخاصةبالانجيلليثروارصله

:11أروالاممرسرلنفسهبرل!ويدعو18(و

عنالحلاصبقبلونبا!الاممرولىويذع13(

5(24-3؟:؟ارو)افةصعبطريق

اعالاصمجهذاقصدانهبظمر:الاممصاكأ

ويعواتلجزائر"2:1وصف5ة01تكنيورد

-يثاثوسطالابيضالبحرمنالثرقيلياقالجز.

.اليرنانمنبماعات.خاككائت

.،هي!ل،كلةافظر:الامماوفى

اتةوتل،،انممعناماعبرثكالةةأفة

ورا.ءآبصعىوقد.جبعونقربجيمتجا.!ل

*زماءانظر(،2:2صم2)المكانهذاالىابنر

.(8:1ءم2)،ا!مصبة

ةوردوتد،غنم،مضاهاعبرةكالة:فيرإ

كانتوقدداودعصرنيكاهنا!م(1)

اخبار1)نلهمنال!لاةمنعث!رةالسادسةافرقة

نيالمذكورتالكغةصلفهوكانور؟(؟،:،2

01:و3:37وعز3؟:؟اونحم9:12اخبار(أ

ابمان19(

7:.،(.ونحم02

ارمباعمرنيكاهنذن!وراباسم)3(

.1(:02)ار

ساعدالذيال!اهنصادوقاباسم)3(

وقد(3:92)نحمنحميازمننيإي!حملابنا.في

.(5)تحت)3(و2()بضموضع

المسميرنمنه)جعبابلنيم!ناسم،؟(

يم!حمنهملمولكنهمبابلؤرمعاورشليمالىامرانيرلطا

:97.ونحم2:عز11العرانينبهميثبتواان

انيعإلثصاممأكانهذاانب!همويظن61(

.م!اناسمي!نولم

علىوتدكتطلىافهمناتمنصفةةآقاصنة

اوانهنيواظهار.الالهيالعدلبهوعدمماصاقرار

.،3(و-وا:98وعز23:16عد)

يدة!صيارآال!لةهذ.وردتقد:إجمان

اغا:تنيدوهيالجديدالهدفي

6:7اع)افةوملكرتالمحبحديانة(،)

وهمط3(و؟3:9تياو23:اوغل5:اورو

اتديين.ةصالمسلمة

ب!ةالسكمنيم!نناالذيوهرالعل(2)

والقة،وفافيناوتر!ماالميحوبوعالانجيل

المعفىوهذا.عنائيابةالمسيحتممهالذيبالحلاص

الى-ولءلسرصائلفيوخاصةغو.منشيرغااكئر

؟36:رو8:01متنيوكذلكووحناوانجيل

المديمالهدني،آمن*كلةتردولم.16:اورو

عباراتنيضأيفهممضاهاانالاقلبلةاتصيالا

:.،اش1،الىبالىالفتوا،:ترلهشل.ضنرعة

اثحلين،و(؟،:23صز1،الىبانتظر!و(22

ذا،للؤسنينابآ،ابراهيمويحت!.(9:7نا)،عليه

اتخذوقد.(ااة،)روافهعلىاعماد.جلكان



منونا
9(

فيآتمنروميةالىرسالىموضوعبرل!الىصول

وحب17ة؟رو)،يحيافبالايمانالباراتا*حبقوق

تفصيلآمفصلآضالا"11صعبفيونجد،(:2

الاقدمين.الابطالايمانعن؟مأ

اقتناع:اولآ-ا.،رثلاثةالايانويتطلب

ا!طب.ثتة:لماة.الارادةتسليم:؟نيأ.الفهم

حيأس!ولا،وملاكهالا؟نعدةهياالقةانما

وينب!ني.الا؟نمرضوعالمحيحيوعنحلصاي!ون

وتطليمهاقوالهبصحةالاتمبالاكناعئقناتقونان

بالميحالايمانويؤهلنا.باطلأا؟شاكانوالا

هذاعنالناجمةالفوائدوبكلبهوالتسكلادراكه

لهبالابئيؤمن،الذي3:36فيءوردفقدولذا

الشكمنئقيضطرفعلىوالا؟ن،.ابدبة

:7(كوه)2اليانيلازمولا21(؟2:)مت

ولا"جم!ننا(ا:11)عبنرا.لابهنؤمنمافان

لناي!نلمماواست!اتاتهبرفيالمسيحثاركان

تبهروبالايمان،المسيح،نلبىفبالا؟ن.بايمان

!يئالميحفاتممهفقدخلاصناامما.دالا!اللا

الوردراثحةسثذاانكاانهعلى،اكل،تقال

حسنةبالحارتأتيالخدةالثوةانوكامنهتزح

مصربأيكونانينبنيفانهافىالا؟نكذلك

نحطصاقال:النصوصبعضواليك،الماطةبالامحال

لانحم،لرل!الىبولوتال،شفاكتدا؟نك،

هربلمنكمليىرذلكبالايماننحلصرنبالنععة

نامنفابدلاانهغل!:8(2)افاثهعلية

:2يع)،ميتاعالبدونالا؟ن*انايفأنقول

بالمحبة،الاسل،الا؟نبلزومايضآونقول36(

.6(:")غل

وردوقد،،امينممنا.عإي31:أ.منون

يأتي:لمااصهـا

وقد.اليزرعيليةاخينوعممنداودلافي(1)

موررونلاا؟9!

ملكعا!ةالمدينةهذهكانتلهاحلإونفيولد

ابتارمفمتلهابيهمناختهل!ماراذلوتد.ابيه

.(3:1انجاراو13صصم21صشيها

اخبار11يهوذاصبط.ششيمونلابئ)2(

،:)02.

فةيتحمكانشعب:تونألأفويى

وبابلوسرريافلسطينمناجزا.ح!مواوقد.سامية

ع!.قط0002سنةقبلمنالبابليونوكانالىمن.بعض

ملوكوكانالاموريلإ.ارض6وفلسطينعرريايدعون

الىكرالاصحالمرنمن،بابلفيالاولىالاسة

حمررادوكان.اموريين.م.قعئ!رالسادسالزن

هذ.ملوكاشهر،والترانينافرائععلالذي

الزاتنهر!لىواتتومي؟ماريوكانت.الاصة

فيالاموريين،عا!ةاطريريتل،اللآنوتدعى

ضراكتثفوقد.الميلادقبلالانيةلفالااوائل

ظار(لرحةالفعثرت)2."...منيقربوماكببر

.المماريبالحطم!وبة

الامررييننسبسلس!ان16ة01ظثويذع

ابراهيمعصرفيالامررررنوكان.كظنالىقىجع

)تكفلطينجنربنيالجب!ليةالارضفيقبيلةام

ماالامولرنكانالحروجوتتوي(13و3:،1

3:اتثو1392!عدد)الاقليمذلكيقطنونزالرا

افتتحواقدالحروجقبلوكانرا.،،(و02و91و

يلالىالجنوبنيارنونخهرمنالاردنورا+ما

3:8وتث26-21:03)عددا!مالفيصمون

22(:11وتض9:01و2:01ويق:8،و،

اواضةالاركأملك(؟31:2عدد)سيصنوكان

:21عدد)باشانملكوعوج6واليبوقطارنونبل!

المل!ينهذتالصانيرنهزما!وريلإءوقد.(-

الذتالاموريل!يثوعغزاوت:ارضهماواحتلوا

فلسطل!كربنيالمجةالاركأيقطنونكانرا



أثيماا
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باغزام6،:15تكوين!.(6و.:01يق)

بقيولحنسثرمب!ببعليهمضاهالامرريل!

الملإانبونافتتهاانبعدكنطنارفىنيالاموورون

ع!لئاالملإانيونعقدوقد(ه:1:35.3)قض

اضبدوتد(7:18صم11محرئيلزمننيممهم

مل1)عصر.الىبقواالذتالاموريينجميعطإن

الاموربينانولجما:7(8اخبار2و2وا9:02

اسمانفيظهرفلطل!فيا!عب!ائلامكانوامن

سعبصعلىالاجانبعضنياطلقتالاموريين

.(2:01وعا6:01وتض7:7يق)نلطاي!

.،آمون،عةائظر:نهؤأ

وا،،..ةرزمضاصانيةءناكلة:فيتاأ!نا

البونانيةالكلةهذ.وردتوتد،لعنةتحتواقع

فياليرفانينطقهانيهي،ع،!ةتحتوا!،ىة

علىللدلالةاثمدسلمحتابالوبيةفانديكقىجمة

وفي6:32؟و:23؟)؟صالمعنةعليهقحترمن

ورفياليونانيةالكلةنفىقيبهتوقد(9و8ةا

ال!لةهذ.وردتوقد،،محرومبلفظ9:3

كأجمةاثمدسم!حمآبالبعينيةالرجمةنياليرنانية

شثآاوماصخصآانتعنيالق،،صمالرمحلة

ويى21:3)عددلملاكخصصاوانرزما،تد

فه-!قدغانهالاحيانبعضنيتعنيهياو؟6:17

.(27:28لاا

وا*منضتعنيرجماعرحملة:ةضأس،1

9؟:يقأ3ياحدودعلىتديمةمدينةوهي،ممر

خةبعدعلىالناعورةبلدةاليرممكا!ا-ؤور!ا(9؟

وورجمل.ضقكالياميال

فيصمامضاهاءنانيةكلة:ش-بىتيبباأ

بولىالىسرلالىومانيونالجنوداخ!وقد6اننيباقي

طربتهمنيابلدةهذ.الىاووصليممنلبلآ،اسبرأ

البلدةهذ.وكانتا!(:23اع)ق!يصرةالى

وتد(13:18أيقا!عديمايدني،،انيقتدس

عاواطل!البلاةهذ.بناهالكب!ل!هلإودساعاد

م!اخاانلنرخح.لهتكريمأانتيباقياببهاصم

تديمرومانيطريقعلىتقعالقالينرأسهوالآن

ومنهفيهاكبل!نجعوووجد.وقيمر،اورسليمبل!

العرجة.شينبح

ائتيباقي،،نياليؤلاالا!مراخف:.نثيتاصأ

:!وردوقد،ابيهعنعوضأءل*منوممنا.

نيثهدأماتوتالمسي!ييناحداسم(1)

.(13و3؟ة2رؤ)المييمالاولالقرنفيبرغامى

وابئالمجلطملهيرودسآشاسم)2(

بامميالمزرخ*صيفوسفيدعو..الكببرهلإودس

فقطفيدعو.الجديدالعهداصا.وائتيباسجصردس

.،جصردس،حملةانظر.هيرودسباسم

و.ضا.اونجليرناليونانيايفظمن:فبيليا

ني316:روفيالانجيلأوجزوتد،طيب،خبر

والنقط.المؤصنينلحلاصالوحيدابنهارصلافهان

نا:هي!ولىبهبثركاالانجيلنيالىئإسية

الأمواتبل!منتاموانه6خطايانالاجلماتالمسيح

الجديدالهدفيويدعى.1-،(ة15ص1)

تيموا9و2:2تاواا:1)رو،اقه،انجيل

:اوروا:ا)ص،الم!يعو،انجيل؟(11:؟

(7:اوغل8؟و2؟:9واكو15:91و16

*وانجي!ل،3(ة03)اع،افةنحمةوانجيل5

خلاص!م،،وا!لى(6:15اف!1،اللام

:،كو2)،اسيحمجد،وانجيل(13:ااف!)

أمت،الملكرتئارةاوالمل!وتوانجيلثأ(،

الأنجيلبهذانفسهاديحي!وعب!ثروتد(33ة،

01(:16)اعارصلبهوثر(،1:ا)ص

.(8:02اع)والمثرون



)21جيللالأأ

عننجيلاحملةالثهد()مارقىجةتاستحعلوقد

في،إصرعالىصرليةال!هادةتتضنالقال!حابات

والكلة.تتريبأةميلاد155سنةنياومبكرعصر

ايضاالمعنىهذاتثمل،ثارةوهي،للانجيلالعربية

عيهالميحبرياةفيضرصرليكاباخمااي

.ا:لأرض

ال!نابنب:!انونيةالاربعةألاناجيل

الأناجيلالاربعة،الميلادياالانيالقرنفيالمسيحيرن

ال!نيةتلتوقد.سلاحناولوقاقىوصيمتىالى

ذاص!لطانوذاتبهاررئقكإتالحاباتهذه

وتمالبط.المسيمحباةعنالىسلشادةعلىتحتوي

الميلاديائانياالمرنمنالميبرنال!حمتابوبدأ

قىبهاتبعكلوقامراوضحاالاناجيلهذ.كباسبا

واللاتينية،وا!عبطيةاصريائيةكاترعةلناتالىمنها

رصليةسخلاتالاناجيلهذ.انفيصكمنفاولذا

الجديدا!دنيالىسعائلوتؤيد.صادقةص!يحة

كاف!انوش!مهواعالهوتعالبمهالمسيححياةعورة

جيل.الأنااهذ.فيوردتع،لهوا

لهالمموةخاصياتالاربعةالاناجيلمنولكل

كتاقيفيالكاتبغرضببببهاتنردالق

نيمانلةكانت-طاليهمكئبالذتوالاشظص

،وهراليهردالنظرو-!ةمنمتىحمتبفقد.ذهنه

نبواتفيهتمتالذيالملككالميايسرعفايقدم

كانوربماللامميص:قىوصي.المديمالعهد

فوقلنايقدموهو،خاصبرجهمنهمالىوممانيينيقصد

مجزاته.فيتظهرع،لمضلاصالميحقوةفي.كا

لهم،يحباليولمانمنلثقفل!ي!تلوقا،وهراما

كتبةمنغلإهكتبمماروعةاحمثرباسلوبلغةني

نحمةابرازنيبرل!لالى-تأثيرلنا،وئظكرالاناجل

والفةرا+والمنبوذتالاقطينتثملادقيالميح

نافيفهرالحاصروحناقصداما.بطنهوالماكين

جليالاأ(؟

للذتالآبيعلنالذيالمتحدكالكلةيرع"يظهر

.31(و25:03)ءيقبلرنه

منكثرالاولىاللانةالاناجيلبل!وءجد

.اوبعدةمنررحناانجيلعنتخت!لفول!ناالتثابه

منالمع!يحياةيقدمونولوقاقىوصمتىانوبما

اطلقشدلذاالم!وموجهكلمتثابهةنظروج!ات

اثثاجهة،،الاناجيلامئةاولا،ناجيلهذ.على

القيةاليوناأفىهه!لاكر5كالةمنم!خوذةوهيء؟،"له+لأكهاو

تبئ!حول!مكابايركزونلأ.وهؤ،مماالنظر"تعني

انجيلهرر-خارركزببأالجليلفيومناداتهالمح

الأولاللاثةويةدم.اليهودثفيالمععل-ول

ثب،وتعليطوامثاله،المامحوتءنالميحتعليم

ديثاطفينفهعنالميحتعليملنافي!ط*حخااما

الكثراثي.فيالاربعةالأناجيلوتثصترك6مستنينة

بهمعن!لنرن،والآضالراحديؤيدوقبحيث

ويتتمه.إلآضامن!3الوأ-ديححلبحيثالبعض

الأربمةاالبثلإون.نهااتقىالقالمصادراما

.وئوق.صادرنهيانأصيهمفيضوهاالقالمماومات

ولذايوعاتبعارسرلينوءحنامتيكاننتد.بها

اما.ثية.صفةهيسإهااقيلإطوادثفعرفتها

بياسذكررئدلبطرسرنيتأكاننتدصض

انجيلهفيضتنتىصانيلادة0،1صهحوالي

نفهلوقالناويرةق.يوععنبطرسبهوعظما

-8(؟:االرعانشهودمنمطرماتهاصتقىبانه

الىسل.دة2صثهاالأناجيلفيفيفانناولذا

الاناجلاولهرقىصيانالطا.بعضويظن

الم!وموجهعلى01است!دولوقامتىوان،دوئتاقي

فريقرناك.قىصوضهاالتيالىزجةالنقاطئف!

نايؤكد:ن،الث!ل*نقادوي!رن،النتادمن

وقد.سفايةدبثاطني-فظتالانا-ليمادة

خلالنيروىاراساساالىالعلا.منغيرماشار



)2الا،يل

هذ.وان،ايدينابدهيكاالرلأنيةجيلالال!فة

حمابتهازمنعلىدبلالاناجلنيالارايةالتايا

وانسماولاوصدقهاصحتاعلىايضا،ودليلالمبحر

احادثه.نيالارايةتمكانالمبح

صدقلبزبدلتلا!بذ.المسبحوعدانواخإأ

،اشا:قالفقد.رسوليتهاوصتالانايلهذ؟

فهوباحياللآبسرسلهالذيالمدسالىوح،المزي

لكم،قلاهماب!لوفيعمسي.صيطكم

.(26:،1أرر

مراتحتيدض:!فونيةكبألا،جيل

المي!يا!رنيالحاببعضكئبهماصالعوان

نحلصنا،سيرةخباربايختص؟6الىصليال!ربعدالمبكر

نيقرديمرسوانجيليعقوبكانجيلغيرمالىوفبو.

الحكلانييننجيلداالمحرييننجيلواالايويل!بجلوا

وانجيلترماوانحيلبطرسوانجيلالناصيين؟انجيل

لا!انوالمظنرن.عريىانجيا!وهرالطفولية

.تموضرعواما.االانيالمرننيكفيعترب

صييم،والمذرا.ررسفلحالةنوصفالاناجل

ثاهد.وسا،حدا!لهنيالميحكلهاالقنبوالب

ومنالذتيعقرلررضيمماهذهوغي!الهاوني

هذ.ثلالىروآحونالذتالطمةمنشابههم

الاناجيلهذ.نقصاما.العصصيينواخبارالاساطير

ديلا!اعلىوباتهافلصروحتناتضلاصهافظاهر

علىالزائفةالنقوددلالةالمانونبةالاسفارصحةعلى

اطمالصة.ا!يقيةالصحيحةالنقودوجرد

الانايلجمعبهورواد:البثيمينإ!ناق

التشابهاوجهيظهرنقعلىوقيتبيهاسأالمانرنية

فيصالقالمادةتوضعيخهاالاختلافواوجه

والهاالمئابهةالمادةيقابلعودنيحدةعلىانج!يل

اظ!ارمعالاضىالاناجيلمنغير.نيعنهاافتلفة

الانايلمنصنيالمذكورةاطوا!تريخع5

2؟(
اوسرندا

.كاأرو-ثاكاو،لوقاو،،ضصو،،متى!ةانظر)

اعد.الذيهولدينابقيلمبئيرتاتفاقواقدم

الةرجابوقىجموتد.ميلاد013ستفيآشيان

فيالربيةالىهذاالبلإتاتفاقالصيبئباالمدعو

.ديابعنراالاكاالمرن

لم!حعأ*رجلمحنا.نانيلمحى31:او"سؤأ.نلى

بطرسممعان،واخالمشحتلاميذاحداصموهر

وكان،،(ةا)مرحناصدابيتموطنهوكان

لاندراوسوكان(18-:16اص)كبطرسم!يادأ

وكان(1:92)ميكفرناحرع!نيبطرسمعبيت

اقةحمليح!وعالىارشدهالذيالمعحدانلوحناظيذأ

اضرالمياهويعرعباناندراوساقتخعماوبمد

دعاوتد(35،2-:ا-ء)يرعالىاضا.بطرس

ذيم.؟.وتد(16:اصي)ليبحهاندراوسب،ع

واندراوص.3:18صفيوردكاالىسلصكلني

حمة.عهكانالذيالصبىعنيوعانجصالذيهر

6:8رو)الآلافاطهاطعامعندوممكانارغه

شابعنو*حخاويحقوبوبطرسهو-ألوتد(9و

،(و3:3؟)عيافانيالمسيحومجيهاورشليم

فياليونانيينبضبرغبةيسرعوفيلبىهرواخ!

.(12:33سر)رؤيته

نيباتريافياستثهدائدراوسانالتقليدويتول

صلبوانهاليونانبلادمنالجنوبيالقمفياخائيا

يسم!ائصلبانمنالوعوهذا*بث!لع!ليبعلى

آشتقليدويقول.ائدراوصا!مد؟صصليبالآن

كرقتاندراوسبقايامنشيئاياتحلكائتسفينةان

القديسمديخةبا!منالآالصروفالمكانمنبا!مرب

03في.استشهادذعىوتتام.اس!نندافياندراوس

فياليومذلكفيالعظاتوتلقىعامصمننوفيمن

اندراوسان%ا!بحثيرالارسالياتعنال!ناضبمض

الىالآشتيضرالذيلثخصكاالاناجيلنييبز



)3رونكوسندا

ي!بلماندراوسالىسرلانءتقهوومما.يرث

القدي!،ا!ال3باالصروفيخاالأرو3صنر

.،اندراوس

*تاهرمعنا.سدناني31ةأ.ند"رويكو/مى

وكان،برلىالىصرلاقربا.احداصم2نوكا،الىجال

وذهببرل!قبلالميحيةقبلوقد.محهالجنفي

.7ة16ررفيايهاتحباتهالىسولارملوقدروماالى

الخلوتاترأسوهو(26ةاتك):إ.ن!ان

الكتابويلنا(-3628:اتك)وصيدمماايئة

ا:يمغيرواحددممنالاىلفيالخاسانالمتدس

منبضهايتينعديدةوقبائلاممالىبعدئذتنرقوا

وقد.والعاداتوالمفةوالهنةوالمامةاونافيبعض

العنابهضت!هاساالاركأبقاعمنانةصظنت

!ررتهعلىوضلامهالرابمنفانالااقةوضلق.الالهية

فياودعبماالحيةا)محاثناتساثرعنايا.ممينألألى

خالقهصررة3أمثاليحونتؤطهحية.خلاميةروحمن

الحلقيةالعواطففيهافةاوجدوقد.ثأنهجل

ا!ةفيرردوقد.الحقاةوالقوكهالىو-يةوالميول

اسشقوت.الانانجمفىكثرةمترادفاتالمبرية

اثبهوساوعاصرهوهيأ4اطهعلىلدلالةمعظمها

انفهفينةخاقةان2:7تكفيجا.وت.هذا

الننىطيةهذ.الحياةبنصمةيرادولا،حياةلمة

تلكاعلا.اقهانهرمنهاالمرادوانمالحبالطبيعي

انظر)الحيةبالنف!مقزنةوالىوحيةالعقليةالقوى

.(،آدم5كلة

لهوضعصورتهعلىالافانالمحةضلقماوبعد

له.وفتأيسل!انعليهيبغيماالالهيةالرائعمن

افرائعتلكنحالنةالىوانتاداص.علىغلىانهعلى

عليه.افهغضبشقفاالماويالاصيوصيان

ذلكوضد.وامالهاءافيبمذلكبببوفتد

منعليهفطرتقدكانتعاطبائعهافرفتاطبن

أنان(29

الرالىيالأفمارالحالقسبهعنوالحدالكلآ.ة

ناالىعايهتتحوذالمفاصدواخذت.والفاد

فلهالىارارئةيح!حممعنهوانتقلتطباعهنيتحكمت

نلبمعلىالموتواصترلى(لمه!طية،كالةانظر)

ترفعهك!الانانالالهيةالعناكلتوقد.آدم

يحبانعليه،!تاقةمنمكاتهالىوقىده

وان.وقدرتهوف!حمر.ونفهقلبهصمنالههالىب

بعلبصضعيفالافسانول!نصةصهقريبهيحب

ا!ريعةقذرانهولروالثرورلمامالآالىالنزوعكثل!

اص.بدايرةمنبرجبهاوسللثقدرماحقالماو

ارتكابعنولارتذالمعصبةقبحجلا.فيدهلظهر

والمماصي.اثرور

الانانلينتذال!المالىالوحيدابنهاقهارسلوتد

الميحبئ،5فيهاترذىالقالوهدةتلكمنوي!نتثله

عاالحذيعقابواحتلالالهةاثريحةواطاع

كااماملمايةا!ريرقاطة"وفغمعصالح!ناهووهكذا

.الأبدةاالسعادةلنوالافةالىالأقزاببروممزمن

كاارصلبللحبخطاياناعننحلصنايكنرولم

ويثبتاياهامجددأ"ايهت!بناليوجهالمعزيالىوح

لدىفينايثخيزاللاوهر.لهامقؤمأفيهنفوسنا

فتدواتدالانانبنيانوح.الماواتفيالأب

تحتوضاا!همومع،علياخلامواالقالالهةالصررة

ببببحرااخما،1الىهيبالألهياالعقابطمائلا

آمأكرانأنمخطابغرانينالرالاناهلأافدا.عل

الوحيد،الثفيحالمحيرعبالىبآمنرااذاكاملأ

صحيحةندامهخطايام.علىكاوندمراوالناساقهبين

الحيةعبردمن!وراملأواصبحوا،ضق!ية

المجانيةبانعمةاثهابخا.صالىوالاتقال،ورقا

معووارئين"بثة*ورلصبحون501--شلاالق

والحموعاقهلأواصالطاعهالأيمارودليل!هالمسيح

الالهية8لسلطتهاخيارعناالام



)24الأنانبئا

لصنوفاطاضرةالجاةنيمعرضونكافةوالبثر

منانتقالهمبحداسا6والمرتوابوبالضيقاتمن

علمابحبصسياعونفاغمالدنياالدارهذ.

كدالذكأالابراراما.سرأيمكانصأالجدني

الىصيدهلرنفا!مانةمحبةنيوثبتواعمايغمرت

الذتالاضارواما.؟الابدالماويالمل!حمعتافراع

لهماثعدمباطلاء!ي!ثراولمالنحعةوسائطاملوا

الىسيذبرنفا؟!ممتاوئيناوسحتهينينرفضو.بل

.(ىكاالمسيح!لةانظر01ابديعذاب

،الاناناجأ*:نانالابئأ-انانبئأ

لعبارةترجمةوهي23:91عددفيوردتعبارة

،آدمبنبا،اضىاماكننيالرببةالىقىجمعرانية

،ابئالعبارةهذ.وردت)وتدا:2حزنيئلأ

وثمانبنسبأسفر.نيحزقيالال!نبىالىاشارة،آدم

الى3:13دائيالفيالبارةهذ.وتث!ل!.(صية

وصفهاوردالقاءلياناتالاربمةعنيختلفثض

نيبالانانصبيهانهنيالاعطحمنالاولالجز.ني

اعطيقدانانىباالث!ميهالثضوهذا.المنظر

هذهوردتوقد.ينقرضلاومل!رتأابديأسطانأ

81:،1و13:ارؤياني،انانابئ،صثبهالبارة

والممخد.الامراتمنا!ماثمالميحعلىلدلالة

الفرني،الان!ان،اىعبارةاصت!عملتوقد

3و6:2،)صاخرخالىالمنربا!انرنيعر

96:26و63:11وو،91و62:7و8:2،و

المياع،علىالدلالة7:17(ا؟و07:و27و

.نتصاروالا.المضاوومنييأيئ

شلأوسبسنظنيةالاناجيلالاربعةنيلدجد

*اىالبارةهـذ.المسيميرع!ايتخدم

تىصفيالقبهذاوشخدم.نفهعن،الانان

وثمله.البئريابئسأس3وصفتهنف!طعن2:28

وتدل،اطقهالانانيةعلىتدلالبارةهذ.فانولذا

كبةافط؟(

االاني!هينبى.عندماالمصياانهعلىاشىمراضعفي

ينرنتهود(1:62،و!ي،26:6مت).وجمد

الميحاستحدمورجما28(:91)مثالبئرلمجع

الم!يا،وهيائهعلىدلالةيخهالانكثرأالبارةهذ.

اثواضمةحياتهالىالاصارةنيتصلحالىقتنف!ني

الملاحظةيحتعقومما.الكاملكا!،نانالارضعلى

عنيستحدملم،الانسان،اب!اقعبل!هذاانهو

56(:7اع)واحدةصيةصرىاهامةبمدالمحيح

كالىبتم!يدأاصزالمابأاثعدسالكتابوي!تخدم

.المعردبحدالخلمىالىالاصارةفيوغيرها

وهو،،نافعمعنا.ءنانيا!م:أصنسحئى

الارزتالمي!يين"منكانالذي،فليمرنعبد31

نافليرنالىالىصالةسنويظهو.صيكولرفي

روماوني.روماالىوهربسيد.محرقأنسيص

وخدمته.برلىمناداةطريئعنميصطاصبح

فليمونالىرصالةوممهالىكولى-يثانيةبرل!فارصل

لأانيس!يقبلانفليمونالىفيهاالىصوليطلب

نيتي!ي!ح!انحيصرافقوقد.كأخكعبدبل

ويترل.(9:،أكوكولوصيالىرومامنرح!ه

وانه،بلإهاستفبعدف!اصبحيصاؤانالقليد

شهبدأ.مات

نهرعلىمدينةوكانت)1(:أ.نطاكية

الابضالبممرمنب!لأغرنهسةمسافةعلىالماصي

نيكاتور!لوق!المدينةهذ.اصوقد.اثوسط

003عاماصهاالاكبرالاصكندرجمقتواداحد

انطيوخى.ابيهالىنبةانطاكيةودعاها.م.ق

الطصيىكأمصبعلىسلوقيةاي!آسلوضاصوقد

انطا!حمةمارتوقد،لانطاكيةمينا.ت!ونل!ي

صارواالذتواتباعهصلوضنلوماللوقيينعاممة

عاموني.+(:3مك1)بعدءمنسور،صكام



كبةانطا)125(انطايهة

واصحتنيالىومائدالقابرمبايينةالمداخذ.م.قط6،

صكزأكيةانطانتوكا.الىومانيدرريااقليمعاممة

.والغربالرقبدالقانيواثبادل!طرة!مأ

بعد)الىومالةاصورالامبرافيمدينةثالثوكانت

وكااكاتيخىالالمةوكانت(والاصكندرروسا

عبادةتقوموكانتالحاصةانطاكيةالهةكامياطظ*

كثيرعلىانطاكيةمنبالقربلأ،دفنيفي،ابونو،

الجامحة.الجنيةوالمارصاتوالئ!صةالىجىمن

بينهمومناليهردمنكبيرةجماعةابطاحميةنيوكان

المدينه.نيالأولالمي!ونخا!ر

بعدالمسي!يةصكزامانطاك!ية.اصبحتوقد

الىالمدينةهذهمنالمي!يةوانتثرث،اورشليم

انطاكيةفيميجيناللاميذدعيوتد.الغرب

نيالثمامسةاوائلومن26(:11اع)اولآ

منيقولاوسيدعىرجلاورشليمنيالمي!ية

مارثماليهودالىالوثنيةمناهتدىوقدانطاكية

استفانوسموتوسد.(ه:6اع)مع!يحيأكاصئا

انطاصيةالىاورصليممنالميحيونهربالثهد

ةا؟اع)هناكواليونانيينلميهودبالانجيلوبثروا

برنابااورشلمفيالكنيةار.لحتوقد.(2ا-91

معه+،لىودعاانطاكيةنياالبثيريالعملليقود

وتد.(-11:2225اع)واالعليمالوعظفيليعاونه

الىوتقدماتعطاياانطا!يةنيالمسي!يونارسل

03،.و92ة؟ام)1المج!عةانناءاورشليمفيالمسي!يين

ثلاثنيوول!الىصرلانطاكيةكنيمةوارسلت

(18:23و".:15و3-ا:13ع1)تبيريةرحلات

البثلإيتينالىحاتينبعدهناكال!نإصةالىعادوقسد

26:،1)اعخدمتهعنتقريرألهاليقدمالاوليين

.22(:8؟و-28

منالمسيحيينانافطاكجةفيال!حمنيسةرأتوقد

ولذا.الطقسيةاكصيعةلمجفظراانمكمينغل!الامم

لىوبرنابا*لىانطاكيةنيالكنيسةارسلتفقد

ناالمجصعوقرراورصليم،نيالمسي!يينلمقادةجمع

تبطينصغل!الامممنالمسيصةالىالداضلينالمي!ين

92(-ا:15اع)والطقسيةالفرضيةالثريعةجمطالب

يأصانلىفضهبطرسانطاكيةنيبولىوبخوقد

وقد12(و2:11)غلالامممنالمسيحيينمع

والفرضية،الطقبيةالئريضمنالحررمبدأجعل

الامم.بينواصحنطاقاعلىمم!ئابالانجيلالثير

الجديدالهدازمنةبعدانطاكيةنيظهروقد

ال!اصيضرعلىاةطاحميةنجةلمدنطر



61نطاكبةا

:وكلاث!رةالمسيحيةالكنيسةقادةاعظممنائنان

روما،فياصتثهدالذيافطاكبةصاسقفاضاطيوس

اله!المحيالراعظ،الذهب،نمستم3ررحنا

الكرفاظهرتوقد.ا!دط!نطينيةالىذهبالذي

اكئرهاكثيرةكناششائبانطاكيةنيابريتالتي

زيألمتوقد.الميلاديالىابعالقرنالىورجعقد؟ة

قدائطاكيةكائتجميلةبرصومالكناضهذ.بض

انطاكيةمنبالقرباكتثفوقد.بهااصتهرث

الىابعاوالالثالترنالىقىجعفضيةمةكأس

البعض،يدعي،ع،نجزمان؟محنولاالميلادبعد

وجدتهذ.ءنتدمأاكثراضىفضيةكأسضابان

اش!دعهاالقال!أسبذاتهاال!أس،وهي"ذ.داكل

اوباني.العث!ا.فريضةوضععندساالمحيحيوع

اعمبصوقد،يةالاكلبلميلةبلاةالآنوانطاكية

تركبا.حكمتحتالانيةالعالميةاطرببعد

اجاوصطفيمدينةا!أوكانت)2(

بإصيدحدودمنباثعربفريجيةني،الصنرى

:13)اعبيسيدانطاصيةاحيانأفتدعىولذا

تو،بيسبداثحا.فيالقانطاكيةاو،1(

نءوا-دأكانالذي،نيكاتورالاولسلرضاس

اوائلفيالمدينةهذ.6الاكرالاص!صدرقواد

ت!رجمأانطا.كيةودطهاالميلادقبلاالاكالقرن

الما!ي!هوعلىانطاكيةدعىع،ائطيو-سلابيه

ه!.تقعوكانت.لابيهت!ريخايضآالا3بهذا

المر-كرالىومانيؤنوملماعهعةتجارةطرقعلىالمدينة

اسحنوقد.علاطيةاقليممنالجنربيلمحز.الاداري

.هناكالرردمنبماعةالمدينةمؤ!سىسلوض

نيبيسيدةانطاكيةوبرنابا.!لىزاروت

ا!مىوت(13:18اع)الاولىالثيريئرحلاثما

وردوقدهناكاليهرديا.لمجعفيعظةبواسالىسول

قبلوقدالمظةهذ.منجزء16-؟،:13اعني

1(انطبوض

والامم،البهودمنكثرونبالمسبحاطلاصرسالة

ضدالمدينةقادةاثعاوميناليهردبعضاهاجولكن

-2،ة13اع)المدينةخارضأنجروكلاوبرنابابولى

عود!ماعدانطا!لبةفيوبرنابا8،لىترلوقد.(.ه

باقامةفاكال!؟يةوفظتا،التئيررحلتطمن

الىسرلويذع(-2123:،1اع)لها!ثيوخ

منتاصا.سا(؟ا:3تيم2)رسائلهآشفيررل!

رمالةانبهمويظن.انطاصيةفيوعذابالم

فيالىاقعةالكناثىالىارسلتال!طينالىبرل!

انطاكية.كنيسةك!اومنكلاطيةجنوب

با!ربضائبسوىهذ.انطاكيةمنيبقولم

-باللاصلةالجنوبالمن!درعلىيلفتقبلدةمن

تركيا.اواصطفيدغلاريسلطانتدعى

مضا.رونانيا!م:انطيوكساونطيرشأ

اصمةوكان"،مفاوم

،الحبير،ملكالملقبالالثانطيوض(؟أ

بعدةتامأنوبد.م.ق223-187من!عرريا

منوانرعهاالنهايةنيعليهااسؤلىفاصطينلا-ذمحاولات

.مق891عامبانياسصركافيمصرفياص!ةالطا

يدعلىا!زامهالى6-88:م!ابييناويثل!

منص!ثيرونويظن.م.ق091عامفيالىومان

11:31دايالنيالمذكورلاقملكانهالمنرت

ملك،ابيفافيى*اوالىاب!انطيرض(2)

صانارادوت.م.ق75"-163من-وريا

:اصمحا؟)ضدهالمكابيونتاراليهردالديانة

الرنهوانهالمذستمن-لثابرنوبظن(.53-ا،

وان9-،؟:8و7:8دايالنيالمذكررالمنير

تذعوالق،7-ه:11دايالهنياواردةالاصارة

تعنيانمااورشليمفيالهي!لينج!ايذيالمحتقر

هذاءابيفاني!انطيو-س



7)نطونياا

طك،ا.بوباتور،اوالحا.صانطيوخى()3

ءخهابئتدوقدقا.م63؟-162منسرريا

:17-6مكا)1العرصقعلىوخلفهدص*س

7)3:.

.لهككاثيوس"اودسالىانطيوض(،)

على4اجلىوقد.تا.م5،1-142منصوريا

ذلكبىمدمنقتهثمتريفرنيدءىقائدالعرش

.32(و3:31؟و،5و.،و93ة11م!ا؟)

ملكلمهكاسيديتىاوالابعانطيرض(51

.جدأفيقبلوقد.م.ق126-138.كأمصردا

المكابيلسطن!يازاتالاصبهفىعنيتنازلاانالاص

ابنهوضدممانضدبحربقامبعدف!ولكنه

.(؟.:16-ا:15م!ا1)هيركانوس

وكاننومينيرساممهيهوديرجلابياسم(6)

م!ا11حميانولاخيهالمكايايونائانمثيرأهذا

النرببةليةالثطاكاوفيبرجاسم:أنطونيا

هيرودسالبرجهذابفى،ولحدالهي!ل.ضطقة.كأ

انطونيرصلماركرست!ريمأأنطونياومما.الكبير

هاذ3القبارسقلعةمكانفيكانانهوير!ح

كاليتفعةصيصخرةعلىمتامةكانتوالقروسيفوس

الذيالمصراصلحنحمياانهـسجح،الهي!لكرب

ولما.8(:2)نحمعصر.فيالتلحةهذ.فيهكانت

منرومانيونجنردبا.،بولىعاعوالىالغوغا+هاجم

الصجهذادرجومن.برل!لينتذواالبرجهذا

،2(:31-21:22)اعالثعببول!خاطب

ث!ناتاللإجهذافيهكانالذيالموقعالآنويثنل

الاردني.لمجيق

الثريعةتذ3وقد،كاصر،ومحنا.:أ"نوق

الطائرهذا12:،1وتثنية:13؟الافيالموسؤ

امر،12(

العرانيل!.علىاكلهصتموقد.الن!مةالطيرربين

يح!للانه،كاص،ومضا.،،بيرصالصهفيواممه

لتقطيتركهاثمالهوا.فيواللاحفوالظامالىمم

الفامهذ.داخلالمرجودالنظعيأكاثمفتتكر

،.ال!ام،كاصرمميفقدولذااللاحفطمويأص

كاالتاباي5ح!هلا4لا9لا؟!؟3!؟5اللاتينيةفي4واس

ريقلوجرده!ذا!حطوقد،تنذابو،او،الملتحي

طولهيب!خالحجمكبرطائروهو.ذقنهتحتاسود

طرلهيبلخجناحيهيبطوعند.،ونصفاقدامثلاثة

المخزلة.الوديانفييعيقوهواقدامعثرة

ابئوهر،كارجلمعنا.عكلياصم:"نوشأ

ا:1اخباراواا6-:5و4:26تك)شيث

.38(:3ولر

يأتي،منومعنا.ررنانياصم:أ.نييعيئور"س

صنيسةنيخدمم!يحيرجلام،وكانبالنفع

زار.رومافيس!ينأورل!كانولما.افسى

بركاطالبآالىسرلبول!وير!لي.وساعد.انيسيفورس

:16-8؟(اتم)2بيتهاهلوعلىعليهاقه

91(:،تيم)2بيتهاهلالىوتحيتهسلامهويرصل

ص!بلماتولبقدكانانيسيفورسانالبضويظن

محقق.غيرهذاولكنالىسالةهذ.الىسول

وا،عنمانا،.عنا.نكاربماعإياسم:ييمامأ

صبطمنكيداعابئاصموكان،الثب"صثاة

.(7:91اخبار؟)منتى

جمعوقدبابلفيولمنطقةلنهراصم:اأ.هؤ

ونادىالنهرهذاالىاورشليمالىالىاجعينايهردعزرا

ولا3(او2او8:15)عزوصلاةبصومفبهم

الت!تيق.وجهعلىالبومم!انهيعرف

الاصماختصاركانورلمجاعب!ياسم:فودأ

:وكانابيرد



28)اهولة

منجلإاابئوهراسائيللبنيقاضيأ(11

عياونقتلوقد.اعراهردوكان.بنيامينسبط

الىسمبهوقاد،اصائيلبنناذلالذيموآبملك

.(03-3:15قض)الموآبيينعلىالنعر

اتار1)بنيامينسبطمنلحانابئ(3)

7:01).

توه*خيحتهاممناهعبرياصمةأفولة

يثبههاالقالاصيةعلىالاسمهذاحزقيالالن!اطلق

("،-،:23حز)الا!ثورسرناكواهاشررةأةصيبا

خيمة.نيكانمتدسالىالاسمثل!وربما

،ابخيمة*"ضا.عبرياصم:يإبفوأ

بصلنيلعاونوقددانصطمناخيساماكابئوكان

35(.و"35:3و31:6)ضوالما!االحيمةعلني

م!انتيمتي،.خا.عرياسم:مةيبتافوأ

اصم:وكان،تفععي

36:تك)اطويعفىبنتعيسوزوجة1()

.،3(:36تك)عوديتابضآتدسوكانت،2

اخبارا،وا:36تك)ادوعيرئيى)3"

فيها،يخمق8شا.علإيادم:لميبقةفوأ

صثهأاور!ثليمعلىالاصمهذاحزقيالالن!اطلقوقد

-،:23)حزالابلبرناكراهاخرةبامماأةاياها

اورشليم.نيالىبخيمةالىالاسموثير(8،

هذ.،الحاكأ،ءمناهعإياسم:أ.ية

الذيالىباسملفظو!ىعربيةصوفنيعيزكلة

مو!ىالىيتكمكانعدمائفهعلىالىباطلقه

ووجوبابديتهعنالأءمهذاوببر(،؟:3أض

المةردا!ارممبنةفيالهبر،،وا!لةوبود.

الىبعلىعادةيطلقالذيالبميوالاسم.لمت!م

ايخينال!كلاورا1(

فيالع!؟فيبالىب،وهوعادةويترجم،يهوه،ا-مهو

الفكل.ذاتمن"لمنائبالمنردالمضارعصيمة

صو،اقةارافى،!ضا.عبرياصم:ييلا

عز)الفريبةزوتجهبترلثعزرااقنعهوتبانيابن

وهو،الماهكاتربمضا.عبرياسم:أو"بوت

.-نبالقربوهر.اسرائيلبنوفيهحلمكان31

؟ا:او:؟2عدد)االرقيةالجنوبيةموآب-دود

الويبة.عيناليوموم!ات!ا(،،و3،ةكهو

ابل،مائق،ممنا.نكارتاعبري31:ييلؤأ

فيابلهداودوضعتناعاعم!رجلا!موهر

.03(:27اخبار1،!د!م

وهو،لهباو،نررمعنا.روياسم:أور

35(:؟؟اخبار11داودجيققراداحدأليفالا-،

."23:3صم2فيا--ايويدعى

ابراهيمرأسمسقطوهمط:ال!لهاقبنو"وأ

لدعوةاطاعةنهاشجولكنهنيهاوثأولدالتي

حنانالىذهبومنهاطرانالىوذبالىب

(.وم!حمان9:7ونحم15:7و31و28ةا؟تك)

بينالمافةمنتصففيالتبرتدعىكىائبالرماور

ابلعرةصافةوعلى،النارسيوالحليجبضداد

ا-صلوقد.اطاضرالرمنفيالفراث!رءرىثرق

انيونوالكلوالباب!،نوالعيلاميونرونأصوصاالمدبنة

الواليعلى

اورمدينةاناطدنةالكثوفاثبتتوت

ابراهيمعمرتجلعامالفمنيةربماوجدت

راقي!.لمدنيةميكضأالحيقالزمنذلكفينتوكا

بضانيخااكتثفتالقيمةفىأ3ش!لا!هاوتقول

نءقيةوتدل،النين.نلالآآ-محهوا.لو!ا

عظيأطوفانآانعلىيخاا!دتثفتالماصيرواش



ا192؟ر،زسا
اووصلليم

واخرانب

نايمكنلاولكننا.النهرتبينمااركانيمدث

الطرفانمنباقيةمذه.الطيرواسبباننجزم

ذلك.البضيدحمطكانرحايامنيحدثالذي

الى،ريخهايرجعالقالمل!حميةاقينياكتحفتوقد

اشىواشياهجمبلةجواهر،تقريبأم.ق0002ست

البشرالحياةانيظ!رول!ن.والذهبالفصمن

فقد؟اثعرماولئكعندتذ3قي!ةذاتتحنلم

قدالحدممنو!تينثمانيةانعلىالكثرفدلت

وقد.الاشىاطياةنيالمل!ة!دمةليقومراقت!ا

0235عامحوالياورننرصرفياورسلطانامتد

هيالق،النهرتبينساارضمطمعلى،م.تط

او،،زيجوواثالملكهذاشهنيوقد.الآنالعراقط

علىيبداثصرالهنانار،وكانعظيمهي!حملبرج

وقدالطينيةالوحاتمنكئل!فاكوجدوقد.تته

ناعلىيدكمماتجارمماملاتوثائقعليهاكئبت

.لمتم!ارةعظيمأصيكزأافيذلكفيكائتاور

ه

وا،ظريفشا.لاتبنياصم:إ"نوساؤ

عهفيبرل!عاونمسي!يرجلاصموكان،مؤدب

تحياتهلرل!اليهديرصل.روماالىذهبثمالبشلإي

الكلدانيينر

.(16:9رو)روماالىوسلامه

ونلطل!عرذاعاحمةوكانت:اوزضليم

عندمقدتمدينةاكاكا.طويللرمنالسياسبة

والمسلبن.يحونوا!اليلاد

اورثليم31فيهاوردةميواولاص!ؤها(1)

ضرالاصعالعرنالىروبمتديممصرينققنيهر

المدينة.هذ.امل!علاايعنةتمبوفيهالميلاد،قبل

وا،اللاماساس،هوالاصمهذاممنىانوربما

عزنيالمدينةمذ.وتدعى،صاليمالاله،اساس

كانالقئالبمانفلإبحولذا،*سالم76:2

:،1تك)ءاورسليمنذ!هيلهاملضصادقملص

ل!رس-:!يالأضىاورصليما!اءاسا0(18

مدبنة،؟:92اكأ)ارينيل(ا؟و91:01قض)

(72:16مز)والمدينة(26:ااش)الدل

8:2،أاشاثمدسةالمدينةاوا!دسومدينة

اورئ!لمالىنجالاضافةالوبيةنياعاؤهااما(ه:،ومت

وا!مدسواثمدسالمقدسبيت!آتصتىفهي

.المدسنهوالفالبالاسماماالثريف



ورئمليما

)013(

ووشليما

علىاورصليمتغ.مرقعها(1)صافينها(2)

للإحرلياقالطرفغربيصلأعئراربعةمسافة

يافاصثرقجنوييميلأثينوهلائلاثةبعدوعلى،الميت

-صةمافةوعلى،المتو!طالابيف!البحرعلىالواقض

ت!ترثلاثةوزلامئةبعدوعلى،لحمبتضقش!اليا.؟ل

فوقينةالمدارتفاع،ويتفاوتدمث!قغربجضوييميلأ

.قدءط0258الىقدمما0235ب!تالبحرسطح

مدارعلىصارتهدرجةمتوسطمتدللهناخهاولذا

الامطارصقوط،ومترسطفرنايختدرجة63النة

معظموتسةط.تقريبأبر!26الىيصلالنةفيفيها

.(ابريل)ونيان(نوفبر)الايخاثرسنبينالامطار

تلالخةعلىاورشليمبنيت.تلالها(أب

ارضوسطمنيبرزصخريأانتوهجمرعهافيتكون

منواللالالوديانبهاالثمال،وتحيطفيالجبليهيهوذا

اليوصيةالمدينةوكانت.الأخرىاللاثالجهات

آهلغيرالآنا:هو،الحرقيالجنوثااقعلىصلية111

ثيرن!ىإلاسمالتلهذادعيوقد.كترآبالكان

واعرفلاسموكان7(:5صم)2داودومديضة

عاىالتلهذاصنلياقالطرفعاحايطلق،كاالاعت

عوويد(3:26ونحم3ة27اخبار2)قلالأ

المدينةاواكىاباعماق!ذاالمؤرخ*صيفوس

المكانكانفقدالأوسطاالثرقياتلاما.الفلى

يا،كاالمر32:2تكفيعىويد.الهيكلعليهاقيمالذي

اسثترا.ومنه،ارناناوارونةبيدرموضعكانوقد

الزتونويلفيالجتيمابانفيهاويظهراوشليمينةمد



ورثليما
(93؟)

ووشليما

اخبار2)الهيتىفيهيبفىالذيالمرضعليحمونداود

المقامالتلعلىصهيوناسمالانبيا.ويطلق(ا:3

روسيفرسويدعو(ه:،اسقائظر)ايضئاالهيكلعليه

ا!مرنومنذ.المياالمدينةالغربيالجنوباكلالمؤرخ

هذاعلىخطأبطلقبهونواصمالمبلاديالىابع

ي!نلمانهفير-!الغربيالثماليالتلاما.الل

المديم.العهدازمنةفيالمدينةنطاقممنواقحأ

الحي.الآنوهوالثماليالحيررسينرسويدعوه

الماليوهوالحامىاتلواما.المدينةالمفي

دا!ازمنةنيالمدتةءنجز.أيكنفلمالثرقي

.الجديدةالمديخةارثابيز*سيفوسويدعر.المديم

)ءزجوانبئلائة!نباورشليماللالوتحبط

س!رب!،جبسلمنهاالثرقيلاقفالى(012:2

فيطررابوديروجبلالثرقافيالزيترنوجبل

!-،---صخص-:-خ-----2-!-س،!أ"!لأ!*اول.!-2؟لا!جت--ا"أيهه!فيسيهيم؟!ج).ا،؟

،ويقرلال!برةالمثورةتلايضا،وبسمىالجنوب

تلالوسلك6!اكنفسهخنقيهوذاانالت!قليدت

.النربنيالىئييمااليرد

بينسعوهرتدرونوادي:يانالود%()

ايضأويى.الئرقالىالزيترنوبلالمدينة

الوببةنيويدعى(3:12)يؤيهرشافاطوادي

يقعالمديتعنالنربوالى،صييمسيدتيوادي

الطانبركاالى!ثرمآويتبهالمي!وادييدعىراد

واديمنهالجز.هذاويسىالمدينةجنوبالىويير

هنومايواديهرالىبابةواديانت!عهـو.بةالىبا

نف!وهو(18:16يق)هنومجيالمرفيواممه

الرقيةاللالبينوروجد.الهربيةني"كاصهنماصم

بقطعالآنامتلأوقدواد،ينةالمدفيالغربيةواللال

مدىعلىفيها!ميتالقوغلإهاوالطربالا-!ار

المحودوباباورشليملورذظر



ورشليما
(32

ا.و%،تيروبرن،يوادءسيفوسويسيهالمرون

ويتصل.بالواديالعربيةفيري!ى!هالجبن،صائص

المدينةضقجنوبييمصقيسيدبواديالىبابةوادي

الجنربفيييرالذيالنارواديمنمحماويتكون

الميت.البعرالىاالرق

فيلزجد.ألينابيع10:الميا.منابع(د)

وهيةمعروفةينابيعاربعةاورشليممنطقة

ويدعى:38املافيجيحونالمصىالنح

وادينيالدرجامعيناوصيمسيدقيعينالان

حفروتد.مباشرةالثرقي4بالجضواقشرتيئدرون

وبينالمدينةريندجل؟الصخرفي!حردابأال!نعانيون

يوآبان،ويرجحالححاروقتيخاليتخدمابخعهذا

ليأخذوهاالردابهذامنالمدينةدخلواورباله

بزوتوجد.(11:6اخباراو5:8صم2)لداود

يمصيبدتيبواديالىبابةوادياتقا.منبالقرب

وردالتيروجلعينا!اويرجحا*ب،ببنرترف

منلتربوباالهي!لوكالي.9:املانيهاذع

اطاضر،الوقتنيالموجردةآنالقديةص!نية

متقطعنجعبالميا.يمدهاالتي"سدابيتترجدبرقي

ينايعالهي!جمتلغربوترجد(2-؟:5يرحخا)

.الثفا."خاءتسمى

الطرففياطرابركاالمياهمتودعات.2

.نن!ا:ثاويهى-حالث!رقيالجنرياالتلءنالجنوبي

11(،و9ة32إاصقالمتيقةوالبركأالسفلىال!بم

القسلوانعينتر-داطرابركاهنقليلأالثمالوالى

ويرئوح:1817مل2فيالمذكورةالعلياالبركاهمط

وبركا،،2:1نحمفيالمذصرةالملكبركانفىات!ا

البركاهذهمملوتد9:7*حخافيالمذكورةسلوام

منطقةخماليوالى(،02:02مل2)حزساالملك

حدابيتوبركاالبهيرةاسرائيلبركاتوجدالهيكل

بابسيديالذالثرقيالبابخارج(،،-52:*)

ورث!ليما!1

يم،صتيديد8بريسمىميا.مودع-،جديمصتيسيد

ير،الطرحتامبركاتوجدينةالمدسررمنافربالجزءوفي

اطالي،الوررجوظ.حزتيابر!،خطأابعضهاعادوتد

ورجما،ال!لطانبركاترجدالحل!يلببااوفايابباوغرب

كذلك.المانونينسلماالى.السلطانفبةكذلكحميت

لحرنت!تخدموالتيالمنطاةالميا.تاناخرمنكترروجد

الموجردةالحبلإةالمياهاناتخرهذهوتثملفيهاالمياه

جلبتئةحدعاتمتودواقيمت.الهي!لمنطقةتحت

.قارةعيرنمنالميا.اليها

بينيصلتديممجرىاكتشفالقنوات30

نفىانهويحضل،الحراوبرصصييمسيدلماعين

؟و8:6اشفيذ3.وردالذيسئي!.ميا.مجرى

المدينةاسوارضارجييركانالقناةهذهمجرىان

الميا.سير-،قفواانالمحاصرتعاىالسهلمنكانفقد

الارضتحتصدابأ-فىقياالملكحفرفقدولذلكفيها

-جونميا.لإ:صلقدموسبعمائةالفطولهالح!خرفي

طوانعيناوسلواملآبرالى؟يمصصيدقيعيناو

اكنشفوتد(32:03اخبار2و02:02مل2)

وتوجد.الردابفيالمملهذايصفعكلينقق

البطريق.-ضاموبرءماملأبركابينتصا!فاة

القناةهذ.حفرالذيهوالكبيرهيرودسانويرقجح

لمربباسلإنبركايفئاتدعىوالق،البراقبركمن

وقدمذاورثليمفيالهي!لالى،لحملمجتمن

.اروببركاالىجنوبأالقناةهد.الضطيبيلاطس

الذيسفلإسالامبراطورانيرتجحاخرىتناةوتوجد

حفرهاالذيهوالميلادياثاكالقرنائنا.-محم

مكانالىبيارواديبينالمجا.ترصلوكانت

الميا.وترفح.يافاباباو،الحليلبابمنبالقرب

مناقربباالمينرأسمنبالمضخاتالحاضرالوقتفي

اورصليم.الىيافا

تجحداير.الاسرارا:.يمةالقدثارالآ(3)



ورشلبما

1()كم
ورشيما

الثرقيالجنوبيلتلباتحيطكانتاليبوصيةالاسواران

اضذانوبمدالهيكلتطقةجنربيالىيقعالذي

5:9صم21الورهذا-!نالمدينةداودالملك

علىكانت،م!وكاالقذلكفيبما8(:11اخباراو

سلمانولفى.!لالثماليالطرفنيتلعةيرنجحما

وا!رالهيكلذلكفيا:اورشليم-ولصورأ

(31:مل)1الثرقيالاوسطالتلعلى،المثسيدان

وجهعلىسلإنصورمكمانيعرفلاولكن

امصياعمرنيالمذعرالزاويةبابواما.الخقيق

منبالقربكانانه14013(فيحتململ21

ناعلىهذاويدل،الحليلباباويافاباب!محان

وكان.افربيالجنربيالمحلتثملكانتالمدينة

الحارجمئاورشلبمفيالعيا.ة،لكل،مثهد



43)ورصمليما

اصرفالىيصلارياصرفيالمدينةالجنوليالسور

91ار)بةالربايوا!الآنهوالذيهضرماىوادي

الحين؟ذلكنيالثمالالىالذيالوروكان(2

الانيالقميثسلالميلاد،تجلالعابعا!مرنفياي

الىيقحوكان،العبرالمث!اتهذ3،الانيالحياو

فيويصف.(،22:1مل2)الهيكلغريىكال

الاصوارث!اهدانهكيف:12-5؟2نحمني

ء!3نحمفيويخبناالبابليونهدمهاالقوالابواب

الابرابو!ذ.الاسرارهذ.الشباصلعكيف

اسوارابينانيىانطيوتسهدموقد.ورممرها

:ام!ا11الميلادتجلالثانيا!مرننياورشليم

-ا1)ورمموهابخا.هاالمكابيوناعادول!ن31(

هيرودسحصنوقد.(.ا:13و12:36و06:،

علهماوبضنابراجأفيهوبتياورمثليم!ررالكبل!

منبالقرباطاضرالىقتنيالمرجردةا!ملمةاساسهو

منطقةاصراربخاهايضأاعادوقد.الحليلباب

السوربهابنيالقالبهيرةالا-طروبض؟الهيكل

فياطاضرالىقتالىتثاهدزالتلايوعرآهاوالق

الذيالمكانوعضصدللدينةالرقيةالجنوبيةالزاوت

علىالورمكماناما.قبلفمااليهردمبكىكان

فننابحيرعايامفيكانع،الححةيقوجه

يتجهكانالورانالعالا.منكثنونويظن.يقيني

وهذ.إدينةاخارجا!عيامةصي!ةموقعلمجلبحيث

انيطنرنغلإآااص.التةلميدالنظروجهةهي

الكنيماصة،هذ.مرتعداخلهاتثملكانتالاسوار

الهلمبم!انهرهذايكرنلااطلصذ.وفي

فيوتد(.13:12عب)المديخةخارجكانالذي

وقدالاكالثماليالورالاولاغريباسهيرودس

132سنةوفي.الحاليالوركالبقايا.بعضاكتصفت

فيكانمورآهدريانالىومانيالامبراطوربفىم!يلاد

اتا!اوقداطاليةالاسوارمكانفيءبنيآافالب

سدعرال!ادسا!عرنفيصدمانالريهااللطان

ورشليم1(9

.ابوابوثمانيةبرجأ،3اطاليةالاسوارفيوررجد.الميلاد

نافيهشكلاكاةألكثايةالمواقح.ب

سلمانهيكلساحةم!انفييقومالثريفالحرم

هي!حملمكانفيالار-حعلىتائمةالص!رةتبةوان

الارجحعلىهيالعبةهذ.تحتالقوالص!رة؟سلإن

سلإنهيكلفيكانكاالمحرقةمدبحموضعفي

زار.الذيهيرودسوهي!لبابلزرهيكلوكالن

منويظ!ر.ايضأالمكان!تافيالمسيحيسوع

تسىوالقذاغاالبةتهذ.علىانها:3اخبار2

اسطقابنهبتتديماياهيمشرعالمريا!لايضأ

ارئتىمحدانيانالمالونويغتد2(:22)تك

قبةيدعىاطرمفيساص!انمنجمجزةالما.الى

.المواج

القليديربطحاكثلإةاماكناورشليمفيوتوجد

جمنلاول!ن.الميحيوعحياةفيبحرادث

فالصبم،االضيقوجهعلىنهاالقليلمنالااالثبت

القديةكنية!نوبالقربالارءتتحتالقالسفلية

شفىحيثحدابيتبركاالارجعءلىهي(أحخةآن

هيصلوالتوعين.(2-5:9)*افي!وع

فاشطداعىانرلوداغآصل-هـثساوامبر!)خ!قيقبا

بتانوكان.(9:7أءيوعلاصوفقأبصر.

القليديا!انفياقضيقو-،ءصلىجثسإني

صوفة!يارضيةوتوجد.الزلونجلسةحعهدالمعروف

صهيوناخواثفيصةنحتاية4رونةوشو!ا

كانيالذطاللاهوصمحانفيطالبلاهذاانويرخمل

الجنودبعضي!ذكانحيثدجباثا،بالارامحةيدعى

القالىع،صاحةمنلقربباصيحمرآالىو!انيايت

ويقول.(91:13ء)المسيحبيلاط!فيهاصابم

الصلبم!نفوقمقامةا!ميامةكنيةانالقليد

انالعلا.بعضيظنول!ناديعيوعقبرو!محان

،الطاءبفى،ويترلءهروفغيرا،محانين!نهذموضع



53)ورشليما

الحالية.الاسوارمناك،لالىيغموضهماان

:اقدسبالكتابصلةلهاقديمهنتو!ثى.ص

الىيرجعالذي-يوامسردابنقققبلأذعلتد

كانحجرعلىنتقو-دوقدحزتياالملكع!ر

زةخانا!تثفوكذاك.الملكياعزعظاميظى

عنالأبىحعادباالامميرتحذويخهماهيرودسهي!لمن

.(،2:1افس)العلإانيينساحة

اورشليمتاريخيعك!ةاورشابموبغنا(،)

واول.الأدنىاالثرقتاربخالكابيةالصررفي

يخاوردتالمقدسال!ابخارجاورثليمالىاصارة

الميلادقيعثرالا!عالقرنالىقىجع!ريةنصوص

كنهمومنالابانبالاعداءعلىالامنةتصبويخا

ال!رئةتللرصاتبينرسائلوتوجد.اورشليمذعث

فيمصر"ملكاخناتونالىاورصليمملكمنصيلحة

ع!ادقمليموكان.الميلادقبلعثرالىابعالقرن

:،1)تكاورشليمهيالقساليمعلىملكاكاهنأ

اخذواصهوذاربالأن8:اقضاةويذع(18

اخذهارمنهم،ال!وسيونمنهماخذهاول!ناورشليم

كانت.وتدملكةعاممةوجعلها(-69:همم2)!اود

تكنلمالمدينةانبمابانبهمنحكي!ةخطةهذ.

صاطةكانتفقدولذاالاشاطمنسبطبايتصل

مصرملكئيثقشوالمد.الاسباطلكل-دمامحة

الفلسطينيرن!هاوكذلك(26ر25:،1ملا)اورظيم

(17و21:16اخبار2)يهورامعمرفيمآوالعرب

13ة11مل2)اصراثيلملكبهوآشغبهاوكذلك

المدينةاخذفياشورملكس!ئطريبفشل(.وقد8؟و

فقدبابلملكثبوخذ!رواما.36(:9؟مل2)

ا:25و-0116:،2مل2)تل!صالمدينةاهذ

وشبمالفارسكوركأالملكاذنوتد.(ا-ا

(1صعزرا)اورشليمالىللرجوعالبهردمن-لمج!

ارئرركسعي!()ثاحشورروبماعلةنحعياتمكنوكذلك

اووي11

اسواربنا.واعادةاورصثليمالىالصدةمنفارسملك

فكاورشليمالاك!الاسكندرفنموقد.المدينة

حكمتحتاولآصارتموتهوبحدامبراطرريته

نياللوقيبنءمحمالىانتقلتثمم!رفياوطالسة

الم!ايونثارالميلادتجل165عاموفي.صوريا

عا!هاوكانتعودممل!ةالصهافيواقاموااليهرد

اورشليمبرمبايالىومانيالقائداخذانوبحد.اورشليم

،الىومانحكمتحتالمدينةاصمبحتم.ق63عام

ايامنيالحالكائتمبا!ثرع،كيرأصريقعناما

وا،روماباذنيح!مكانالذيا)محيرهيرودس

بنطيوسح!حممفيالحالكانتمباشرع،طريقعن

المائداخذروماعلىاليردل!رماوبعد.بيلاط!

حمينوباعالهيكلواصقالمدينةالىومانيتيطى

ميلادة07سنةفيذلكوكانالبىفيصعبهامن

.(28:2متأالميحال!يديرلت!وفمآهذاتموتد

الايخاهي!تخدمةرمؤيأاووشليم51(

شاانظرثلآاقةملكرتالىعزعوصهيرناورثليم

اررشليم31اطلقوتد2ة21ورؤيا65:17-25

.ةالمم!الكنيهعلى

وا،النار،شوةمضاهعلايايعم:رنأؤ

فىافيةمذ.وتعرفال!افور،6،شجرةربما

ورعيئيلا!اسموكان8*لا!ملأأ!ه!اأ8باصماللاتينية

.(2:25امحبار؟)يهرذاسبطمن

4

رياح،محناهانيةروناكلة:ونوكي!يةوؤا

الجنوبيةاوياحا!هذا،الامرفيثل!ثرقيةبخربية

اجمرقدرولىكانالتيالفينةعلىهاجتالقاالرقية

(،23:1اع)صلإهاطريقعنبع!دآوبذبتاعليها

13الصهذانيتذ3اليونائيةا!وطاتوخير

.،!نرقيةايةكارياح،ومعناها،رورقلون،

اوري!اختصاروهرعبىي31:مم!ويىأ



36)ورينيلأ

:دوروتد

بع!فيلابروهوت!رذاسبط.نرجلاسم(()

وقيصيمهالمتدسبخاهياعلوامنبينكانالذي

:2ا-باروا3832:و3503:و312:)ش

.(5:ااخ!بار2و02

إسلمانوعيلاكانالذيجابراب31(21

.(91:،مل1)جلمادفي

وكان.الهي!لابواباسصاحداسم)3(

:01)عزافريباتناغمبتركعزرااقنهمممن

.)2،

كانوريث!االةو.مناهعبرياسم:يفيليىاو

ادم:رردوتد

الأويسبط./ن-!اتعث!يرة.كأتحثابئ(1)

.(،6:2انجار11

فياللاويينعثاثرمنقهاتلعثيرةرئي!(2)

انهويرخمل(11و15:5اخبار11داودعمحر

.(1)نيالمذكورالثخصنفى

امميخاياابوكانجبمةمنرجلاسم)3(

.(13:2اخبار2)عوذاملكانا

بعضني.لإككادمم3الاهذاوردوتد(،)

احماهالىالمنسربةالاسفاراوالمانونيةغل!الاسئار

ادانيراسا!و02:2اخنوخسفرمثلمتطرة

.؟:،

ا"

انرار*.سناهماعرانيتانكقان:جميمويمويىا

تامع،عادةسأالاحانهذانوروجد،و3،لأت

صماو27021عدد)هابمنردتدصيت3ذاوريم

ر!ااوصننتشنينكانااخيالرجح6(:28

ض)ال!شرثي!صدرةفييحفظانوكانا،حبمت

يسشدمالكهنةرئي!وكان8(:8ولا28:03

ال!هنرتيةالأمررفيالةارادةصرفةنيواكميمالاوريم

ورياآا!

28:6مماو27:21!د)القرميةالسياسيةاو

الرتجينفيوردتوقد(7:65ونحم63ة2وعز

إلأوريماالىاشار!اللاتينيةوالظجا،؟اليونانيةالبحينية

هذتاشخدامابطا!وقدا،:،1م15فيوالتميم

ويحتحلالمدتبإتصاازمت"ياالمةدصتينالترعتين

يآتيالذيالار!ثادوكالنررعاحابردلانالاصيمتان

.ا!ة.-ن

نررى،ءو.!.ضا..عبرياسمةتايىأو

:وكان

كانول!نهحثياصلمنرجلاسم)!،

منيظ!ركاالع!انيينالهالىبيعبدونمنكن

"يم:23صم21داودجمقفيقاثدأوكان.ا!عى

اتمالاداودالملا!اتصلوقدا؟(ة11اخباراو

ءضعانداوداصثم،اوريازوجةببثثبح!ث!يرأ

فيهيشضالجيدقمن!اتفيالمقدمةفياوريا

شا!عرنربةيحاصرالجيقكانء:دما،لالرت

.تعلىداودالملكناثانالنبىوبغو!داوريا

صم)2ببباعليهاقةدينونةبحلولواعلنهالحطايا

.(2؟و11ص

آطزالمللثاصاطاعك!ةرئبىاعم)2(

فيلمذبحئيلآاورشليمفيالهي!لنيمذبحأوبنى

نفىهرانهويرجخ(16-6:01؟مل2)دمق

اسميا.عليهحمتالذياللوحشاهذالذيال!اهن

.(2و؟:8اش!كابنصاصقشلال"عهيراسم

يماريم.قرةمنكعياابئهوئبىام)3(

الملكارصلوقدمحرالىهربفيبهرذاضدتبأوقد

ارمبا)الملكفقت!لهواضرو.مصرالىر-لآيهرياقيم

.(-0223ة36

:)كل-"عييمرثابوكانكاهناصم(؟أ

اركل6نفىهوانهويحتمل(21ولح:3ونحم33

بنبوفوالذي،كاهنأكانانهيرتجحالذي



)*لاوزا

.(،ة8فم)الريعةوقرأعزرا

امدتقرانهويظهريقطانا!وهر:الأوز

ةااخباراو01:27تك)العرببلادجنربني

ا!وطاتهنكثل!فياوزالاسموردوت(\،

37:91لحزقإلالسبييةالرجمةنيوكذلكالمبرية

.الصببلودنيالاما!دنمنكرهمعمكانكاصم

ازلالربةاصادراتب،الذيالم!انهروهذا

اط!ححاروالقالابتةالي!نلعاممةالمديم3الاوهو

تكفيالمذصراوزالانويحتحل.ح!اهبة!

امدينة.اهذهاقاءالذيهو37:.؟

ة

معنا.ي!حمرنانلمجتحلعبرياسم:اياوز

نينحياساعدالذيالألفاابوكاوهرممعقد،عو.

.(3:25نحم)اورشليماطوارترميم

مصنا.انويرصملعبرياصم:3أؤ،ضمأو

:وردكارقدغضبان،

ي!وذاصبطءنداودواتيي!ابحاصم(1)

.(2:02اخبار1)

اتبار؟)عرذاشط..نيرسفيللىا12،31

العبر؟ني3الا"-:اعبضةوردتوقد25(:3

.(؟)فيلابقة

لامحلةنيايوناالمنظالهرباينظيشبه:صاأ

ومضاها118:25صزفيالراردة،ا،عرشيضالمبر؟

ليرعتحيةالحلةبهذ.ا!ورتفوقد،.،-أ!!

احدءماورشليمالىالاتماريولهتدعندابح

ال!حملةهذ.وردتوقد.الفا-داوال!ن!ت

ورردت(29:31و!ر9:ا؟ص)تينعصهاتترذ

و21:9)متداود!*لأبئبعدهاوجا.تإتصر

الاعالي،في،بعدهاوبا.ايضتاتإتصيووردت(5؟

عزاناللودويقول.(.ا:؟اوعر21:9).ت

منينطلقكانالكلةهذ.يثيالذي25:ا8!

قبمراوغح!طس(9

نيالاغصانصهرؤنودمهتافهمكنالعبافواه

الكلةهذ.بعدوردوقد.المظالمجداثنا.ايدعم

اتوكان26ة118صمناكباسالاناجيلني

بعدف!ي!تصياصبحول!ن،صلاةالمبدأفيالمفظ

.بقادمثرحيباوالفرحعنكتبير

4
اوشطى:قيصركشطىأؤاوكضطىوا

روممايخةاصرةاسموقيصر،المبنل،و.خا.تييلالف

وكالط(م،1-ء.ق31)رومافياوراصرااولوهو

اخذرلحنه،كايمباساوكنابوسكاب!اصلأاممه

طاكانالذيتيصررويوسعن-صرا!لاصة31

انحا.كهنياللامتواعدارسوتد.مه.،لجدته

الابيضبالبرالمجةالاراضيونيالأمبراهأءر

منب!طحنلطبننيهلإودسحكموند.اثوصط

با.توتد.روماالىالجزروصلوكاناوغطى

بنا.يرعولادةوتتنيلحمفيتالىو*سفيمصي

ولما(ا:2لوااححاهبابرا.اوغط!قرارعلى

الححم-لف.كيربانههيرودساب!ارخيلاوساثبت

ليححرارومانيينح!حمامأوارصلارفط!عزله

علىكيصرث31الحب!هلإودساءالمقوقد.البلادث

سالولا.لهوتخليدألاوغط!يمأتحرالمدينةهذ.

وهيبط!ا!موصذلك.اليومالىباقيةق!يصر

اطعه،اوغ!عمىلاءمالمزئثنياليونائيةا*جمه

قيمراوكطى



8)اوغط!كتيبة

شطية.الاقوتدسالعديمةالاصيةمدينةكل

كلىفيلب!قي!ريئاسمفيبىهلإودساطكوكد

المدينةلذع.وهذ.وتخدبدألهت!حمريخاشىمدينة

المديع!هذ.نيكان،وتبانياسالأنتدس

م!سبةكانت!دولذا.اوذمطىللالههيكل

بانالمجيداعزافهالم!حمانهنانيبطرسيعلنانءيلة

عيدقد(16:16)متاعيقيافهاىهوبرع

وقد.الاحماطررهذالذ3!كذلكاغلىالثكل

الاباطرةالاببنقيصر3رواإوكحالىإصماصبح

25:3126!اعالفيمثلأ،فنبدإطينذلك*!

.لنيرونيتمملاوغط!المىان

اعطيشرفلقبهذا:اوفطىكتيبة

الامبالوركتيب!ةويعنى(ا:27اع)رومانيةل!تيه

اذابرفولاالعابهااحدادكصطىالاصموكان

زمنفيالكالحةهذ.علىاطلواثعبهذاكان

بص.ف!اوالاولالام!اطور

للذهبمصدرأكانمحان31:أو!ز

الم!نهذايوفولا(.:01ودا01:9)ارب!

والرجمةاللودتيروتد.لحسبالصفةبهذ.الا

ولكن.النصينهذتنياوفلإالىالاصمالريانية

المرضعينهذتنيالمحي!اثمرآةهمطاوفازانووتجح

اوفير.منقرائتهانيصربةاكالا!ا

ا
:لددوتد:اوير

نياشترانهويظ!رتجانا!أسم)1(

و-ويلاثياسممعور!اصووبلادلصربجنوب

.(23:ااتباراو"3:".تك)

الذيلقطاناتباسمعيتارضاصيم)2،

جنربنيكانتالارضهذ.انررمحعطبآذ3

اشتهروقد.اطضرلقتفيالي!ناو6الرببلاد

!ا2ة22واي،:2لاانير؟)بذهبهنالم!مذا

)13
ماروا

ارسلوتد(13:12واش9:،هوعز؟28:6و

اسطرلأ!ورملكوحلإاماسراثحلبقملكسلمان

وقداوفل!اليالعقبةظيجعلى؟برص!نمنتجاريأ

وححارةصندلوخثبذبأالاسطولهذاا!ر

تالوقد.(اا:01و28-9:36مل1)يمةع

واالثرقيافر!ائ!اطي.عا!تغاوفيرانبع!م

بلادنيهرمرقهاانيرنجحول!نالهندبلادفيا!ا

اله!ن.

كارهر:ارل،بع!نا*عبريادم:لاموأ

:7انجبار1)من!ىسبطمنفرشابئ(1)

.(17و16

اخبار)1بنامينشطمنعاشقاج!)2(

:8اخبار11صبايطالاولامتووكان(8:93

.،.؟

كدينةنيالنبيدانيالكانلما:أولا!ي

رؤياوأىالحاضرالرتتفيشوكأوهي،شوفان

(6؟و8:2دا)اولايصهرعلىانهالىؤيافيلرأى

نف!هراولاينهرانوشأ،ولمجحلكبثأورأى

وامنهصنل!فرعانهاومثرشانغربعخةتثر

!ضثيمعالقالمناةانهاوالنهرهذامنخارجةتناة

.صوصان

ا-ضاروهوورنانياصم:أو"لمتاس

ومو،*اولمبيوسزءسعطيةاياولمبيادوروس

ايى-لامهبول!ارصلوقدرومافيكانميبم

صحت،فييثكصتأكىتقليدويقرل(16:15رو)

روما.فياسثهدوانهفيلياتفبعدف!اصبحانه

كافعجح"معنا.انو!تملعريابم:مارأؤ

و"!3611:تك)عيووضيداليفازايئوكان

365(:ااخبار10و



آوىبئا93)قوأ

ىاومر،،قوةمعناهعرياصم(1)ةأون

علىتورحصيان"صااستركوتديهرذابظمنفالت

.(16:1عدد).،س!

اونولفظها!عديمةا!ر-ا!ن!مناصم)2(

،ه:ا،تكاأونكاهنابنةروسفتروجوقد

فيالسبينيةالرجمةفيوردوقد(86:03و05و

القالمدناكلا.الىمظفأأوناسم11:اشوج

النن!فيالصيةوالمرا.ة.مصرفيالصانيرنبناها

ولكن،،ضاقيآونهي7؟:03صفيالمتداولة

أونهي3وابخاالبييةالرجمةبحسبا!سا.ةا

المدبنةوتدعى.الام!يةاثمرا.ةهذ..هيانويحتل

اليونانيالاصمثفى:وهوكقبيت3:13،ارفي

نيالمدينة،وتدعىالشصمدينة،*ليربرليى،لمدينة

،مدينةالصا!وماصاتبضني:918؟اش

ينةمد،اشىنحطوطاتنيعىوتد(صس)،اكص!و

عاممةتديمأمم!رفيأونوكانت.(هرسأ،الهلاك

وكانتالفلى!رنيغراالاكا،قليموهواكوم

منبالقربأونوموقعالصسالهرععبادةصطحمر

كاليايالحثرةمافةعلىالحاليةالمطريةضا-ة

.تمنثارالآمنتبتىماوام.الماهرةضقي

سنرصتملةوهي،نةوصهااتقنتمل"ةالآدينةالمد

من-صمالذيعثرةالايةإلأصةامنإلأولا

ررصفانفيهشكلاومما.م.ق-71912691

3:13،ارنيرةمذصوهي،المآةمذ.شاهد

ناالقليدويقول.نيمقهاقدلجأأوناصتهـرتو-"

فيجميزش!رةتحتلتستريحجلتالمتدصحةالائلة

نيابغىلتيمصوان،ليأحاالمطريةهيالقأون

.ضعينميا.نييرعالحمي

4
اسم:وهركهتري،محا.عبري31ة-ناماو

آدوممن-وريوهو،ثربال.ابناا-د(1)

(،.:ااتباراو36:23تك)

عوذاسبطمنيرحميئ!يلابخا.احد)2(

.(28و2:26امحنار1)

أ

احدوهر،،قريمفا.ع!ياسم:3او!نا

اخيه،عيرمرتوبعد.كنعانيةاصيأةمنيهرذاابناه

فيتبأكان!مالاخيهنسلأيخلفانأونانرفض

أوناناقةاماتوقد.ابيهلاصووفمآاطينذلك

.(6:12،و،:38تك)رفضهب!بب

اصموهر،*قويمعنا.عبرياصم:أ.وهنو

بناهاوقد35(:11و6:3نحم)بنبا.فينيمديخة

عادوت(2؟:8اخبار1)شاصييدعىبنياهـفي

:3كوفم:2)عزبابلصيهنساكنيهابض

سبعةمافةعلىوهيكفرعاناالآن+(وتدعى

يافا.مدينةشرقياميال

الحقيقوجهعلىمعنا.يعرفلااسمةت؟و

.(6:15وض6:01،تك،كعونابنا.احدوهر

منواحدوهر،،خبمةتجفىع!ي31:قلاو)

.(3:02اخبار1)بابلزربني

وا-صدوهر!*رغبةمعنا.عبرياسم:أو،ي

ايامنياسرائيىلبنوقتلهمالذتمديانماودمن

.(13:21ويق31:8عدد)ى4مر

ترجموتدء*اتا،هوالصيالاسم:ىأؤنن،إ

كاناسوا.الاصلبحبآوىبناتاوآوىبئباموابا

01:22و9:11وار13:32اصقنيبهئأاممنردأ

وميخا3:،ثياصو+:5؟و-:94و1:6،و

انينبنيوكانالكلةفف!وردتوقد.8:ا

ني!احبوىةببناتاو،،آربابئلرجم

؟3،3:اصقكنالاماهذ.ني،الجعفياوالمنرد

نيترجمتولس!ا3:اوملا3:03،و35:7و

،ذنببكلةالمقدسيكابالعرببةفانديكترجمة



04)مرودخويلا

بكلةفانديكقىجمةنيقىجمتوكذلك،ذئاباو

.المرابطنبوهذا91:،،عزني،الئانلإ،

اطربنيييقآوىابئانالنصوصهذ.منونم

.(:8اميظ)الصا.كثنوانه39:22اصق،ملأ

خ4االا!ذأ3احا3هواللاتينيةنيآوى31واسم

نرائهلونالىاسارةهذاوفي،ب!الذالحلب*ومضاه

منوامنوالملبمنا-للاوهو.الأصفزالضلى

سالبيةوظبهاعاتآوىبناتولصطاد.الذثب

الجيف.اوالىممبهتقتات

الكتابالربيةفانديكقيجمةفيوردوق!د

63:01وعز،:.؟قضاةنيآوىابئاسماثعدس

،و-دذلك*ئعلببحلةطدةتعرب!لةترجمة

لكلةقىجمة،38:1و13:22اشفيايضأوردت

.،ضع،الاربحعلىتفي

صدوكأوملابالجيمن:تزذخيل؟ير

نبوخذنصراىوهر،د.وخصيالالهافان،ومعا.

وتد.(.مق)62.-056بابلصلكفيوضليفته

يطيهوكانالبنمنالأسلإالملكيهوياصيئاشج

وار:27-0203مل)2الططممنررمأنصسأ

فيالوميالنصيبهذاذعوقد؟3-،3(:2.

وشجل.حديثآاكتثفتالقالبابيةالحلاتبعض

اويلاختزرجهر13ة93اريانيالمذكورسشاصر

.العرشعلىوضلفه-يالذودخص

وجهمكىنيالصانبرنفيهحلم!حمان:إيعام

وعدد13:02ضوجمنوبظمرمصراركأمن

ناروجحالقصحرت!رقيكانانه6-8:-

كانتوالق6المزعكتلهواطضرالوتتنيم!حمانها

كافتاشاع!انفيظنولذا.الصرا.طرفكل

عب!واانوبعد.اطا%الامماع!يليةمدينةءنبالقرب

ناالىاب!مبرنيايامنلانةالبمايرن!ارالبحر

.مارةوطوا

1(ايثينل

انض!ل،*ساحلمعضاهاع!يةكلة:إبثتاقار

:23(وتد6)ضاولادهارونامراصموهو

الكبارااللاثةواخوتهابيهمعالكهؤتلرظيفةسغ

المراداحصا.نجؤولبةاليهكهوت(،:28أض

وتد21(38:أشالاجماعخيمةبنا.جمتالق

الاجماعخي!ةخدمةنيوالمراريينالجرسرنيينرأس

كلاوتيةاعرةاصوق!د-كلأ(21:،)عدد

بصماالىاصترتوقد،-6(:،2اخبار11

منعاليال!حمهنةرئي!وكان.2(:8)عزالسبى

ال!هنوترئاسةنيطلينلاصتروقداثاماراصرة

ويخفةا!ازاراصةمنصادوقهاخذانالى

ولم03،و2:33مل1)صيمانعمرفيال!حمهوت

الازارنلكانكاصدمحبركأانامارنلبكن

.(،:،2اخبار1)

:وردوقد،يمابت،مما.برياصم:بئانأ

اخبار1،عرذاجطمنزارح31اصم(1)

ويظ!ر(31:،مل11بححمتهاثتروقد(2:6

.اثرمررذلككاقيكانانه98مزمورعنوانمن

لاويصبطمنوصيااوقيث!ابئاصم)2(

داودعصرفيالاجماعخيمةفيالممنيناحدوكان

وكان(91و01:17و87و،،:6انجار1)

.(؟،:6"اخبار1)يدوثونايصأبدعى

اخبار1)لاويسبطمنزئةابئاسم)3(

6:)،2.

دانم،،مطروضا.عبرياصم:نجنانيمأ

(8:2مل11العبياثقويمنيالسابعالئهروهو

وجهعلىا-كوبرسرويقابلتئرىايضأيدعىوهو

وعيدالكفارةل!مالارواقعدوكان.اثقريب

.(،شر،ائظرأائهرهذاني!عالمظلات

مس،،افةضا.عإياسم:إضيفيل



)؟ا!ي

:وردوتد

)فمرنيامينسبطمنإسعياابئاسم)1(

11)7:.

آجررابونجهاننينعنواحداسم)3(

.(03:1امل)امثالهفيخطابه

احيرام،اختصاروهوعبرياسم:إيحيم

فياحلإامويدس(3ا6،:تك)بياميناولادواحد

فيواشخ3:12اخبارافيواح!،26:38عدد

لأ.:8اخبار؟

لا؟اوابىات،مضا.عبرياصم:إجا"بو،

الاعظمالكاهنعاليو-فيدفينطسابئمجد،وفو

السيةالأنجاروصرلبعدولدوتد21(:8صم)،

آمرثواضذوحميهازوج!امرتاليهانحملاثالى

.لىبا

تفع،صيعل!،الاسمممقانيحتمل:بلا!كل

:وردوممد

وكاهنالصيدونذملكانبملابنةاسم(،)

طكآخابروجتوقد31(:16مل1،عثزقى

اسبرةالمجلعبادةاعرائبلالىوادظتا"صرائبل

منكىترلوكائتو-(16:33مل)1

صاولتوت(8:91؟مل1)واثلإةابملكغة

انثماروبد(،:8؟مل11الىبانبياءقق!لان

اووابلعلتالكرملجبلعلىالبعلانبيا.علىايليا

هيوارزابل،(9:2؟مل11ايياتقل،ننذرأ

ليأخذ.مه3على!صلكلناروتثلنرتدالق

ايلياتنبأوقد(8-،؟:؟2مل1)الملكآظب

:23،؟2مل)1اكأاب،سآص،محلاببان

عينيهااورابلكطتبآظلمجتعلىياهرثررةوائناء

بهافقذفاصيولبههياهوالىالنافذةمنوتطلعت

9:03مل)2ايليانبوةفيهاوتمتا!عفلالىر؟ل

49)

-37).

نضماتدعوكانتشاتلإانياصأة31(2)

فاخة-وتكبواانهناكالمسيييناكرتنية،وقد

هذاعليهااطلقوقد.للاويماتذبحممايأكلواوأن

.(23-2:18رؤأصثرهاالىاسثارة3الا

،الحري*رجلمضا.ع!ياسم:شتإيشئو

اسرافيعلىكلكوظبفتثاولهالملكاىوهو

ولكن،افي،ر!لومفا.اسبكلاصلأاممهوكان

كالقلانهبيضأبعلاصممارعدسااممهتير

2:8عم)2الاول!نآلههمنالهاصم!ذلك

ثاولمرتوسد.،9:93-رة8اخباواو

ولحناسائيلعلىمل!بايشبوشثابنرنادى

اتبيشتصنوكائت.عليهمل!داودقبلعرذا

سنتينو!حمتقريبآسنةاربعينححمهبدأعدما

:2مم3)الاردنضقمحنايممل!حمةعاع!وكانت

ضدصبانيايتبوسثقراتا!زمتوكد(8-12

إنبوشتا!موقد(؟ة3-2:12عم2)داود

ثاول،!ر؟ر!نةسع*قةلهبانباطلاابنلإ

ايثبرصثفقدابنلإموتوبعد(602-:3مم2)

وبحنةركابفنلولد(ا:،صم21ثيع!هص

ثع!مافىاودولكنداودالىبرأسهواتياايئبوصثت

:8صم3)حمولنانيب!زامةأثبوصثرأسودفن

اصرائيلعلىملضداوداصبحنممن.-12(

كله.

،جلالءربلع!يوممنا.31:!يشهود

هتولكهاتهوكاثصمنشسبطمنربلوهر

.(3:18اخبار1)

اكأوص*ص،معا.ع!ياسم:إبو

03و؟36:2)تكادومارف!اطرريءمنصعل!

.38،:ااعباروا



42)لبايهأ

فيايطاياالاصماطلق:ييةوابطايياإبطا

الايطاليةافىررةشهمناطنوبيابز+علىالاصل

!لصالاصماصبحاطديدالهدازمنةنيول!ن

اليراني.والبحرالادرياتيسالحربل!الجرروةتبه

الى،ءيئ!!قبلاياايطافيايهلاوبرصكلا.عاشوقد

ابضاايطالياتنر3وتد(18:2اع)صرلزس

فبمراماملبنلروماادبرلررر!ع!الحلاع!ني

كا(تبوصل6(؟و:37)اعصثحرا.لنظر

صلامه،اليهميرسلمنكنالعرانيينالىالىسالة

كانانهعلىهذاويدل.ايطاليامناالذتاوالك

الجزيرةصبه!نتنرقةاجزا.م!يحيرناني!اك

المهدنيالمذصرةالايطاليةالبلدانود!لى.الايطاية

بالبحرالمجطةوالاقاليماي!طالياط!ةروما،الجديد

(28:13اع)ورطيوليورينيرن،اثو!كألأبا

.(5؟:28اع)اطوانإتوااللائةأبيوسوفررن

*الكتلمةرحميأتدعيالايطاليةال!حمتلةركانت

قت!ونركانت.،الىومانيةللرعيةاالايةالأيطالية

نيليوس3ءاروتد5ايطاليامنعررتعيدمن

صيحيأ.ال!حمتبةهذ.تائد

منجلأدافأوهرابيزراختصارةويقؤأ

المألوفةالاسموصينة03(:26)عددمنتىسبط

.،17:2إش)ابيشره!ال!امك

الدقيقبملفيبستحعلعبىيمكيال:نقةإ

نظرا(2:31سثارألثصااو0(6:91كلضأ

.،ومرازت،م!حماييل

رجلوهو،عطا.،مضا.عرياسمإيئوهـ:

مأخىسبطكأحنئيلابنهنابوقدمنتىسطمن

.(23:،3عدد)الارضشيمعد

الجز.جنوبينيمديخةوهيةييةإيغو

أيل1(

فيم!يئةاصلأوكانت.المنرىآسيامنالاو-ط

على،وكانتليحأونيةالىالىومان!هاول!نفريجية

نادكلوت.وسورياافسبل!الإريالطريق

البحلإ؟رحلتهمافيايقرنيةفيبالابجلوبرنابابرل!

ول!نوايونانييناليهودمنكرونآمنوفدالأولىا

عايهاوالاعتدا.لمهجرم-طةهناكبانعالى!صرلانلما

رولىرجغوقد(-6أ:،1اع)لترةالىذهبا

هنا،الميح!ل!وشمطايقونيةالىبدوبرنالإف!

ويظن(31-23:،1اع)ترصأهناكواقاموا

اشا.اشىةصايقرنيةزارررل!انالطا.بعض

و!ذلك.(16:6اعأاثانبةالبثيررحلته

االاالةالبثلإقيرررائنا.ثةيماةصزارهاانهيظنون

ايقوفيةنيالمبصيرنامتدحوقد(18:23اع)

حياقهصهاةيىبرل!3ويذ(16:2اع)وستيمو؟

(11ة3تير2)ايقرنيةنيطناهاالقالاضطهادات

والاسم.شاكاستثهداكبلاانالقليدويقول

قونياهرالمدينةإذ.اثريم

وتصتعر.الصثنيافهامما.مناصم:إيل

!لآاعيقيالواحدالالهعكللالالة!فردهاايل

منلتبمعايلي!تصيماوكثرأ:1313عدد

مثدايوايل،العلى*افةعليونايلملافهالماب

ايلكلةوتضع!ل.اا:03تكالمد-و،،انه

ت!داتة5الطدملكثرةعديدةاس!اهمنكبن.

تستضدمماواحيانآ.،اعانقداقة،واليازر،ثد

وترجد"ا:38شثلآالاوثانالهة.نالهعنايل

الا!ىالامبةاهطتنيايلكلةمنقريبةكلات

تدلىالاكادتنيايل،ؤشلأ،الهص-ئعلىوتدل

اسمالاوبريتيةفيوايل،الممرموجهعلىالهعلى

الهه.ايى

اصائيلالهايلرمحا.:اصصائيلىالهإيل

بالقرببنا.مذبحعلىالاصم!اوبيهاطاتوكد



3(

منذتغل!تدكانهراحهلانعليهواطثعهش!حميممن

.(32:28تك)اصائيلالىيتوبمنقحيرزمن

فقد،ايلبيت،1ومشا.:ايلبيتإ"

المكاناسمودعىايلبيتنيمذلمجأيعقوببنى

بجلآلهنفيطاعلنقدكانافهلانايلبيتايل

.(-28:1132تك)هناك

حدودعلىادومبةمدبنةاسم:انظزابل

)تكالمدينةهذ.كدرلعوصاعذوقدفارانبر،

وردوقد.الضيقو-علىمرقعمايعرتولا(:1،6

المةدسلمكت!ابالعربيةفانديكقىجمةني3الاهذا

.،فارانبطعة،ذععند

شبرة،ضماهعصي31:يلةأأوثيخلاأ

ةوردوتد،الب!ط

ظيجمنالثماليالطوفنيبلدةاسم)1(

وامل:28؟بر.)تثعصيرنمنبالقربالضب!ة

كرآصكانتكاصهئابحرل!مينا.نتوكا(9:26

فيبايلةا!عرائيلبنوعروقد.اهيةذاتلاقوافل

ناثختغ8(:2تث)آدومنيعيهـرمطرجمق

مم)2الادوميل!منالبلدةهذ.اخذالملكداود

ح8:17اخبار2نيايلهتذ3وقد،1(8:

لاسطرلهسلماناعد.تكانباهبر!ينا.عصرن

اخذهاول!نالمدينةالادوميرناستمادوقد.اثباري

ة،1مل2)بنا.هاواعادفانب*ذاملككريامنهم

ال!ارحعالمديةآرامملكرصيناخذماوبعد(22

النبطيةالمدينةوكانت(6:6؟مل)2الادوميون

+عصيونانظر.يلاأقدسالموقعهذاعلىبنيتال!

.،برط

؟و؟،36:)تكادوعىرئيىاسم)2(

5(20:ااخإر

يلنا(1

لءاأسلإنضباطاءفى!ث!اباعم)3(

،:)18.

الذيوهواسرائبلملكبعثاابناسم)،(

نيايلاكانولما(16:6مل1).المرشعلىخانه

بيتنيويحكريربكان-محطمنائائيةا.لنة

اصعرائيل.ط!حيتطوكانتقىصةنيوكيلةارصا

وملكو-ملهالمر-لباتنصفرئيىيزصعليهفدخل

.(805-:16مل1)كهعوفآ

ل.2أاصائيلملوكآضهرضعافى31(5)

.9(او:18او:17و5:03؟

اخبار1)عوذاسبطمنابكااى631،(!

اخبار1)بنيامئصطمنعزياتاسم7()

9:8،.

الىةالثهرربينألادسثهر31:نالولأ

وجهعدتجبمشريقابدوهر6:01(،فم

.،،سهرانظراقمريب

وهر.بلوطة5ضا.عبرياس!ةنئونإ

اسم:

أتكعإونا.احدوابحثيرجل)1(

36:3(.و،263:

وعدد:،61")تكزرورناحدابنا.)2(

)26:26.

وقدإلى،لمنيويلا4باصائيلنيقاةي،3)

زبرلىننياياوننيودفن-حراتعثرسدةقكى

.(2؟وا؟:13مض)

نالرجح(3،:91يق)دانترة.ني(،)

واديضبةإ!اابخملاوعلإنقرةهوليآطص!نا

لية.اطعلل!



4)يكنا

انهاويرنبح،بلدةوهمط:حانانبثيخلونآ

ضباطاحددقرابئيج!حم!هاوكاندانفيكانت

المذكورةايلرنفف!ا!هاررتجح(8:9مل1)طمان

الابتة.(،)ني

قدبا.،،اقةوممنا.عبرياسم:!لجيأ!ثة

على!ربوكانلاويعبطمنهإنا!وهو

داودزمننيالىبعبادةنيالموسيقيةالآلات

.(،2و،:02اخبار؟أ

قىجمةنيوردتاضلىصورةهذ.:يختيئيلإ

المذكوراليثيلنفىوهواثمدسلم!حمتابنانديك

.،الينيل،انظر.آنعآ

اسموهر،،اشجارومعنا.عبري31:إبييم

عبرر/بمداسرائيلبنوفيهحلائذيالانينالم!

وبريةمارةبل!يغالمكانهذاوكان.الاحمرالبر

منئبمرةوسبرنعي!نأكراثنافيوكان،صين

محانهانررنجح.(27:"؟)ضالنضيلاصإر

ينابمتوجدحيثكرندلراديواحةهوا،لي

وستين.لاثة63سافةالمكانهذاويبعدواثير

الوي!.شرقيجنرا!مي!

والمينة،عر.الهي،وممناهعبريامم:إييثا

فياحيالأوتتعملالياسهيالأصمتااليونانية

وهو:"السبية

؟و.اث!اليةالممل!ةنيطشعظيمنبى؟(،

ولكنهتثبةنيولدانهفيرنجعالثبىيدعىانه

بلبىعادةا،وكان:13مل)1جلعادنيعاكأ

ةامل2)ا؟دمنومنطقة(،موحأالعرمنثوبأ

كل)1البر!ةفيو+تمنالحثيربقه!وكان8،

زوجههاصاتتايزابلانو:صا9؟(.وص:13

بانايليائثبأفتدابرعادةالىاسرافليبنيوسب

الىافيواعنزلاسراثيلبنيعنالمطرسيمنعافه

4؟(ايلبا

بالدامايهوتأقيتمولهالنربانوكانتيت3ئهر

بيتنيوبقيصرفةذهت-الىالنهرصانوبعد

بيتهامنيفرخلملماايليالرعدووفقأ،ارملةاصيأة

13ماتولما.ا!افمدةطرالواوبتالدقيق

مل1)الهك!الىالحياةاقهفاعادايلباءلمىالارمك

.(17ص

عوبدياايلياقابلالجفافمناالالةالنةوني

مقابلاعلىمعهواتفقباقةمؤمنأوكانآخابوكبل

افيلمجعانالملكمنالنبىوطلب.الكا

واصلإةالبعلانبياهمعه!ضروانال!حمرملببلالى

البل.امارب،المحرقةتلا3نارأورسلايهاليرى

لصلا!م.ءيبمني!نلمولكنالبعلانبياهفصلي

منناروكألتلهفاصتإبا،بايليادعاولكن

مذ.انالىاثظبونير.المحرفةوا!هتالما.

ليآحايدعىم!حمانفيالكرمل*بلعلىتمتالمعبزة

الالهائههوالىببانالثبفاقر،،المحرقة

البعل.انببا.محلايليااصيعلىوبنا..الحقيقي

تداموبرىيترلصفالمطربانايليااعلنعندئذ

.(18صمل1)رور!لمدتلالىالملكص-لبة

انب!با.محللانهايلبابقتلارزابلترعدتولما

اثةالىوطلبسبعبةالىالجنربالىهربالبعل

ليشهملاكاالبهارصلالةولكن،حياتهيأخذان

ناامبههالاكلةهذ.وبقوة.وما.طماناوليط!ه

يدصالذيحوريبجلالى2مآاربمينمدةيافر

علىالقالم!ارةانالقلبدويقولسينا.جلايضآ

ختثثم،ايليافيهاقامالذينالم!هيموصىجبلى

النهانيولكنهواترولةوالىيحبالىاوباد

الةبعثثم.خبفمشةحقصوتنيايلياالىتكم

بإتسروليمحواسائيلعلىملكاياهوليعحاييا

ارامعلىملضحزائبلوليمح،البعلونجادآظب

.،91صمل1)ينلنهنبيأاليثعولبم!ح(



).يليداا

بآظزوجهاللإثناءوتقتلارزابلدبرتوقد

ايياقابلهالكرمليأخذآخابدخلولما.نا،تعم

وارزابلآخابسيرتهالذيالصنيحبالمرتوتنبأ

.(21صمل؟)آخاببيتمصرانبأوكذلك

منالعرشعلىوخليتهآخاباىاخزياوسقط

الهزءببعلليأوارسلأوارسل،فرضابانذة

الىوارجهمالىسلايليافقابلشفائهعنعقرون

لمأخذوارجلأ!صينمعضابطآاخزيافارسلةا!اص

والتهمتالما.مننارفاتتصلىولكنهايا

معالاصذاتوحدث.م!ربلأواطينالصابط

الالثالضابطاما.تآضرجلوكسيننيثاضابط

وحياة-ياتهلاجلتضرخفانهلأخذ.اليهأرملايذي

وانبأ.اخزياالملكالىايليامحهفذهباطينرباله

سيرتنانهوقيخائايحثل!انولطتدمادامنهبا

.(1صمل2)النبرة"ذ.وتحدث.وس!ذالأ!ا

منرسالة15-13:؟2اخبار2!اويع!جل

سلوكايلياينتقد،فيهاصهوذايهررامء!لكالملكالىابيا

وجموته.عليهيأتيبرضوينذر.وضرر+الملك

الل!غسعالاردنالىذهبايامهنهاتوني

الننإنو!ارالما.فانثقبردائهالاردنايلياوضرب

ايلياوحملتنارةوفرسانصكبةبا.تغاليابةعلى

.(8"-ا:2!ل2)ليخلأردا..وتركالما.الى

اثمديمالعهدنيايلياالىاسارةآضوردتوتد

ايلياسلإسلالىبانلحواهاوالق6و5:،ملاني

مقعدأاليهودبضوقيك.الطيمالىبرومقبلالنبى

لايليا.الفععيدمائدةعلىليأظ

-ءحناانالملاكوعدفقدالجدبدالمهدنياما

:1)روقىتهايل!يابروحالمحيحصيتقدمالمحمدان

ني؟هقدايلياانإ-يحاقالالممىهذاوني7؟(

01-ة17و:،1ا؟)متالمعمدانروحناشض

هونن!هيوعانخطأاباسبعضوتدظن(52

؟(أبئ

النامرةنيالعاطالزعلةوني(،16:1مت)ايليا

الىسرفةارملابيتلأايليااتامةالىيرعاسار

عنديرعمعومرسىايلياظهروقد(27و26:،

وكان.،الاناجملمنرغيه36-9:38لو،اث!بلى

مل2)اخزياطودحدثفياينكرانوروحنايضرب

نأبدعرانكانامااذايرعمنإلمباعندما،اص

ذاكعلىوفيمايوعولكنيونالساصعلىنارتترل

لايلياالىبجمعترالىورل!وثل!(..و،.:9الر

ايامنياسائيلبقبلإكانواكثنتمؤمنينبان

ص)بضوبويذع،،-2:ا؟رو)واخاباورابل

وعلاتهالمطرامتناعلاجلابلباملاة(8؟و17:"

.ابارملاةدمرةكثالالمطرتروللاجل

انجار1)نجبامينصبطمنوروساماب!اصم(2)

.(27ة8

عزرااكنعهوكدريمطا!وهوكاهنا!م(3)

.(01:21ص)االويهزوتجهبزك

عيلاماىوهراصائيلبقمنرجلاصم(1)

.(05:26ص)النري!ةزوجتهبزكعزرا6من!وفد

للنطقةالاكلدمرنالكانوم:بيئونآ.لإ

ثعرقالىتقع،وهيبدنإالموآبيرنس!حمنهاالق

تلى)قريتايمصهلنيكدرلوصي3هزوقدالاردن

نيوكانوا.كافاقيينالقامةطرالوكانرا(.:،؟

ايضأيد!ونوكانواوقويأالعددكب!شمبأماوقت

.(؟ا-9ة2تث)ثيينلىفابا

وكانلذةمنرجلدهرني*ل!اسم:!ييياس

شفا.وقدمفلوتجاسنينثمانيمنذفراسثهعلىمضطم!آ

محإونربعوتد،الميحيرعبتوةبطرسالىسول

.،03-9:32اع)الىبالىقليمالاذلكسكانمن

:وردوكد*صتر،محا.عإي31:ئهأ

)تكممنا!هرصرركل!ربلاسم(1)
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.(.،:ااخباروا،36:2

3:7صم2)ثاولصيةرصفةاب31(2)

.(ا؟و01و21:8و

ه
الثبيأصحيران:وأبانلوأ"يلةا"يل

وكانالرعةصديدوهوول!3ءح5تتيةللاباعىريد

أتثاثريعةحسبالطاهرةالحيواناتبل!لمجب

03:6واش2:9نقويثير(.:1،و12:15

ماواذأ،ركفه.انتالظمأكثروهر.خفتهالى

(6:اوعياثي.:14ار)قوتهوضضتهزلجاع

3،:22صم21الصخورءلىالتنزالايلعاداتومن

المقدسال!ابوصثر(3:16و-ب18:33وص

ئفتاليويثبه(ه:3و3:7أنقالايلمحبةالى

21(.:9،تك1منبمايلةبأ

4

البارةهذ.وتربد(النحرايلةأ:المعثلةا

موضوعالىلثنلأهيالارجحوعلى.32مزعنرانني

.اثرمورعليهاروكحالقإبنمةالىتثيرانماالثيو

الايائل()م!انمضا.عبرياصم:نلونأ

:وردوقد

دانبنيسبطفيللاويايطمدينةاصم)1(

:21)يقتهاتلبنياعليتوتد2،(:91يقر

تو03(:1-قض)الامرررونيقطنهاوكان،،2

الفلطينيينسعاسراشلبنيصوبنيذعهاورد

حقنهاوت(38:18اخبار2و1،31صم1)

منطتةكنمهـارتثم.؟(:11اخبار)2رحبمام

اقلالىمنطقتهموصادانبنيلانبنيامينبني

الفاصلةالحدودعلىكانتا!اوجما(18ص)تض

افرايمقمفياحبائأتذعفا!االمعل!ت!بين

عرذاقمنيواحيانأ96(و6:66انجار؟)

اوا!(28:18و01:؟؟اخبار2)وبنيامبن

الىمبلآ،1بعدعلى-عنيةقرثكارهي،بالىاطديث

اروب؟(

يافا.طريركالياورشليممنالنرب

جقالعقالبلدةمنبالقربوادا!م)3(

بقإدةاصراف!يلبنرهزمالراديهذاونيها،ذ3

اطديث3والا(12:.؟)يقالاموريينيثرع

.،صلإنوادي،هوالواديلهذا

االماضيدفنحيثؤرولرننيم!ن31)3(

المحانهذاموضعيوفولا(12:12قض)ايدن

ايونخمربةمكانانهولمجتيالحقيقوجهعلىالآن

البطمة.تلمكانائهيحتكلاواطدثة

علىضا.بعرفولا.علإي31:ئوبأ

المفظمنقريبانه3بعض،ويقرلالحقيقوجه

الائب،اواطهالىالىاجعليعنيفربماآيبالعربي

ومنالثيطانمنالمبتلىيعنيانهآشونوبقول

هؤلاهويقرل.بهحقتالقالكوارثومناصدنائه

،.يالماد،اىالابمنمأخرذلةاطهذ.في3الاان

ارضيقطنوكانالابرارالمديمالعدربالاحدوهو

حزيالهوذعهمنواول(ا:؟ايا1عرص

ثبيهبينةفيييقوكان(02و16و،1:،؟حز،

وكان،لظروفهمكاظةظروفوفيالأولينالاباهببيئة

يخهيقومكانزمننيالصحراهمنبا!مربيقيم

ولا.(17:ااي)افربببنزواتال!لدانيرن

القال!بةالاختباراتحقيةةنيلمثكموغءجد

هذ.ابرزتوتد.ضر.نيهاذ3وردوتدفيها؟ز

االةيمح:لماذاوهيالمائلالممنمسألةالاختبارات

المحكلةهذ.معالجةفيالنرييرثم؟ابارئألمبأن

اروبسفركتبود.رائعةفلفيةشعرقصيدةني

الاعل.فيثعرأاطكسةاسفاراحديتبرالذي

اروبعاناهاالقلامللآقرثيخةصورةاليفرلناورسم

الاسباببثأناصم!ابهوبينبينهدارالذيوالنقاصق

حلايجادوثأن،الممنتاصا.ماتا!ىلاجلاالق

،3:2؟و:ا)مىاثندمةوتذعائم!لةلهذ.



47)اصرب

اليهوخطابوبخاصةالاضىالحطاباتومقدمات

فىائهواتاعاروبعظمةوالحاتمة(.-ا:33أص

الىبباركهلماايامهاواضنيثمايامهاوائلني

القالاجزاههذ.-لئبتوقد(3-2:17،اي)

اسل!القالفرمثكلةافانثرأالاصلني،ناهاذ3

في:آنمأاليها

دحضهرالىئييموالنرءت!اباريتألملماذا

اطةغصبعلىعلامةالالمانتقرلالتيالنظز

لحطئةكنتيحةصادرانهبذلاوانه،رضا.وسدم

العهديدرسومن.الالمهذايقاسيمنارت!ا

لحياةنتيحةيأتيصاكلاأالنباحانيلإحظالمديم

ة23ضتارن)وابةالث!نذوراثروان،الص

-58:7واش63و37وعز28وتث62و02

صو-927؟و5-17:8و-53ة7وار13

يكونفعندماولذا(18صوحز03و92:؟3

حيرةسببيصبحوالشاباالوابثمانوناشثنا.بناك

كانفة!دالابرارلةطفياما،بالغوارقيابعظيحة

س!سببهيالقالحطيةعنالبحتالىانجا.فاك

فكللذااططيئةعنيتجالالمانبماالممنيقاصون

الالم.هذاسببت!ئة!اككانتانهءلىدليلالم

الليم.ل!.طقبحانبالأصنتاجهذاانالو)ضحومن

سنالبراهةصبري.انهيدعيا،نقاففي2بوا

كانانتابه،انراسمااعتقادأيعتقدول!نهالحطيئة

معقسوتهفييتنا-بلا،فائهلمعقابموجبثي.هناك

نجاحااعابجلبيم21ال!تابفاتحةوتصور.خطلثته

ولهوالموافيالقطعانمنالكثرويمتلك-ياتهفيبهرأ

ص!حوت.!لبيرةاسرةولهالحدم.نكبيرءد.د

مقتنياتهالأولافيففقدب21ايمانيخت!انلمثيطات

ايماناكادفيالوسيلا"هذ.لئتولمااصتهمنوحمىم

بالالمجد.يصيباتبعدف!لأصيطانجمعاءب

نجاحالىويعودالهافيرأخراء:ايمانولكن

الى:الفريقتمانويم!نالأولانجا-4فاق

اروب9(

.2اوصمقدمة:اولآ

6:؟-382:صسوةمحاورات:نيأ3

ذلك.و"

3.صالموتوتشمولد.ررمينسا*ب،1)

وامطبهامربلمجتطوراتسلادلنلاثة(2)

.27-8ص

اعطبخطاباتمنالاولىالل!لة)1(

."ا-،صلهموجوابهاروب

..و،صاينازظاب-؟

.7و6صاروبرد-2

.8صبلدد!اب-3

.01و9صاءبرد-،

.11صصرفرظاب-5

.،ا-12صارربرد-6

امطبظاباتمنالأيةالللة()ب

.21-01صلهموبوابهاررب

.01عىاليفازظاب-؟

.7؟و16صا*برد-2

518صبلادظاب-3

951صاءبرد-،

.02صعوفرخطاب-.

.21صاءبرد-6

اص!بخطاباتمنالا!ةاللسلة)%(

.-2223صلهموجواباءب

.22صالينازخطاب-ا

.،2و23صا!لابرد-2

.03صبلددخطاب-3

.37و26صاروبرد-،

.28صاط!مةفيقصيدة)3(

.31-92صياته؟ريخوراجعاروت(18



)8اروب

.+-32صالورظابات(.)

.؟8-38!بت!حممالىب(6)

.-6اة2،محهاملابخموع(71

.7-7؟:2،صظتمة:؟ثعأ

21ببل!دارتالقالمحاوراتخلال.كأويظهر

،ومعباصتقاتكلولأثعورأيحركانانهواصطبه

عليه؟.تالقاليد!ريدركانيظيعلافانهذلك

ازدادكلاالمبيالطاخرالنازعورزدادوتجوةلقوة

هذ.صفيولكني6الظاهرةاطمارجيةالهطمناليأس

بقع!ماانهأققادهفيراسحأعزعهعلىل!بتايبقى

علىسي!قىفانه،شرمنبح!يطو!ماسزمنعليه

عندماالنورمنبريعأروىثم.عليهوات!حمالهباقةلت

ورضا.انةلصرةووفعأماوتتفيانهبئطر.يجول

نيهذايحدثلاورنا.برا.تهوتحلماورببريظهر

.آتبدلاوانهيقينأثص!اول!بههالديااطياةهذ.

اءبينطقعندئذ.بالحلودقويا-متناعهذاوني

حيوليانعلتفقدانااما*الىائعاثمرلبهذا

هذاجدييفنىانوبديقوع!الارضعلىوالآش

الىا*ب!لوبهذا،افةارىجصديوبدون

التةعنهيزعزعانيمكنلاالذيالىاص!حالاصاس

.(26و9:02؟اي)

.الذياروبامطباحدالرريتقدمالنهافيثم

فبدلآآضأ،للحواراساسأويقدمالآنالىعاتآكان

اعتبارأهريضعخيئةكشابالالمنحتصانمن

تثحيعالىوسبكيكرنماكثرأالالمانوهوآكىأ

يمتبرلااطلةهذ.ونيوتطهبرموتنقتهماقةاولاد

عادرتأديبكبردي!حمرنلجهاطةكضبعنالالم

ممهدوكأنهال!ريظهوهذاوني.عبابمن

32-+ايمنويظص.افلصالىبلمج!!يءالطريق

ويظصالىبتكمعدئذ.الىأيهذاقياءبان

ا!رب؟ا

انمنتمك!نهلافليلةضنيلةالانانمعرفةانلاورب

فتضع.واحكامهافهاصاريفر-كيفيدرك

اطشاموني.(2:6،-ا38:اي)الىباماماروب

ماالىا*باصرةوتعردونجاحهفىاز.اروبالىيرجع

.(7-2:17،ص)قبلمنعليهكانت

ا*بصنرمنابزا.بانالنقادبضقالوتد

كا.قديمة!ادرالىقىجعواطاتمةاثمدمةشل

سدال!فرالىادظتاجزا.هناكانآضونقال

مدشأدرصأال!فريدرسمنول!حمن.كئاقي

المنطقيالفكروصيروذمللهاطواراتساقمعوي!ل!

وحدتهقبولالىالاتجا.وان،الفرووحدةيقتنحفيه

تجزئته.الىالانجا.منكثرأاقرى

المصدةهذهحوادثنيهتمتالذيالمنظراما

فلطينشرقيجنرداوسرقيالواقمةالهضبةفهوالىاثت

انويد.ونععةوشوةوتإنعوص!عجث

تببنبمكنولا.فلسطل!اهلمنكانالكانب

ظنوت.الضيئوجهعلىالفركتابةريخ5

انهآضونوظن.ارمياعمرنيكئبانهالنقادبض

ثأنفيهالراضحالصراعبببالييبدكت

مؤفىاثمنبضففيهاالسفرلتاما.وا!ابالثواب

متأفيريخ5الىتث!ررلجا،اراميةعربيةاوارامية

اثهيقوونا!اهبضانومع.النرلحأبة

كثانهيظنونغيرمانالاالبىبعدحالأكئب

!اكانسريبأع،الميلادقبلالىابعالرنفي

يتحدثالقرالظروفالبينةانبماانهيعتقدونعلا.

فبهاعاشالقوالظروفالبيثةتثبهالسفرعنها

الالفالىووجحانهيحتملفلذلكالاولرنالآبا.

.دابقبلالانية



الىتصلالارضنيحفرةالبنر:أتاربئر

برنيضروريأاصيأالآبارحفروكان.ياهنجع

،الآباراهذ.اكزوكانت.جوها!اف،اليهود

:21عدد)طوم!اناسآ!،كهاتبئلمان

فينهايخرجالم!قتليا!كانب!هاانالأ23(

.نادروذلك(عينازظر)غزيهىسا.ينبرعاطل

ينفقوكان؟،(:)رر،عظيمعقعلىوبضا

هذ.بعضوكان.جسيمةبالمحفرهافيالاهلون

ا،عة.تملكهكىالآوالبض!لافرادمل!الآبار

.3(و9:2،نكأ

حةروهامنبينخصاموقحاذا-يردمرخهاوكانوا

منهاالما.يستقونوكانوا(26:01تك)وكردم

!فعبكرةبصتحملونوقد(؟؟:،*)دلىررا!ة

الىانمةطريقعنيشتوناو(12:6باأاندلر

.هذاررمناالىالاعراببعضيفعل(كاالتادوفأ

:23!م2)لحمبيتفيالمثهورةالآبارومن

وسطنهعقوب!8؟(و17ة11ايوا01

اسضحفرهاالق02-22(ة26)تكورحوووت

وبئر(9؟:21تك)هابروبخر.برارارضني

يعقوبقابلعدهاالقو،(:263أتكحاران

الي6(:،)*يشوبوئر.صةلاولرفتة

يئ.الا!يالمرأةيرعتابلعدها

نيغلإهااوالمطرمياه!صرناليهوداكزوكان

يمطوناوعثب،"يظعوإثااحواضاوصهاريج

الدبهورالا.حرفبيهابةاقا

ويههـالها.فيهاليجتمحيقفرنهاثمبطينجوانبها

صفوحعندبضاالصخرفيينضوغاوقد.نظيفأ

.ا،!لال

يبقىالقالفارغةالمهاريجهذ.يشمملونوكانوا

-؟،جميريدونمنلحبى6اللزجالطينقا!اني

اربومع(-37:2،92تك)*-فمعبرى

عنالكلا!نيالمرنماشارذلكوالى(6ة38ار)

وكان.2:.،عزنياطأةوطينا!لاكجب

الررطةتلكنييقاسوناووالم!ن!حمردواوفك

.العذاباثدالرخيمة

وعماربجابارفلطينأرضنيللانسلولم

اكئرما،المدماياممنباقيةالمددوكثرةكبيرة

ابارأ،*بقرلهالنبمثل!هذ.والى،نأفتوغرمثققة

أارم!!منها،فائدةلاما،تضبطلامثققةابارأ

.:3؟(2

علىالاعمادكهيعتدوناورشليماهاليوكان

،الثتا.فصلائنا.الما.لجعالصهاري!تلكميا.ا

مدةا!اروقتنيالمدينةسكانتكنىفكانت

طريقعناليهااطريالما.انقطاعبقدبقليهليعت

اورثليممدينةتحتالهخركانولما.القنوات

الآبارهحفراطافالها!منعيأ،كان

،ظصةاحصراواثتاناوبئراسرةلكلفكان

واحدةنجبيتنحتصةنهااربعةاقيةوهاك.بها

)2(عق12نيعدض8نيطرلقدمأ15(11

(بالماسة،سالحنوفيقالفى



05(

03*03(4)اه*01*01()3اه*،*8

كالبلادااللدانمنفيرهامعفلعطينقابلنااذا

قليلةفيهاوالينابيحالأضهرانفىى،ثلآالأوربيةا

اذنعجبفلا.اورباوينابيعاخهرالىاطبةباجدأ

فيوالديناروالدرلموالاجتهادالجدصكاصهابذلاذا

الانهرمةصاماخترموبنا!هاوالمهاريجالآباراحفر

بنظانها،كلاالاعتنا.يغنونوكانوا.والينابيع

افظينة،الحجارةمنارصفةافواحماعا!ف!نرن

:26تك).عنهاالأوساخيخعكبلإبحجرويظو:!ا

الحياف!الآباربافبالىتقاموكائت.3(و3

ولم.طعانوالةالماصيةمنهالتثربوالابرانوالم!اقي

مئاتمناكانبلفتطا،دينةفياالأتارهذ.تصخ

والنحلةالمواصيفائدةلاجلوالطرتاتالحة،لفيوالىف

.والمافرتوا.لجعادت

الانالمقدسةالأركت!افيالمرجردةالآبارواص

فيذلكتثاهد3-االأقد!ينضعءنهياها

بينالتيكالطريقايجورةوالعارقالتديمةالأطلال

وعيكأ.اخرىاماكنوعدة،لحموبيتاريرصا

افىصفضةالأماكنوايةالأودفيالنالبعلىإلآباراهذ.

بينتترسحاو،بهولةالامطارمياهاااتضحدرحيث

فيها.ونج!ا.لأرة!طبقات

الآبارهذهكانت،فلطينفيالما.ولةلمة

.كأيا!م.جميح.كأافضلالاهدينعتدوالعهاريج

حقىاجلهاءنالحح!وءاتبذ!متةحكانت01فيمأ

العبائا!بينهائلةصوبالى،احيانأذلكيزولكان

كا.ما.،بملمةانظر.عليهاالمتخاعة

الناسقيصعامكنة،هذهالمياهمواردوكانت

وهذا،ينةالمدصا-ة،الومنةولع،مثهررةومراقع

ابني،اخاهوبحنةركابداود+وعلرتا!عول*ةج

عم3)،حبرونبرقيعلىاثبرشثقتلاالذترمرن

)1

:با.وفدعكلميا-م:بئئر

الما.افةاعطىحيثموآبفيالمحطة31(1)

:؟2عد)الثعبرؤصا.حفرهادرمناصرائيللبني

1618-).

:9)قضوشكيماورشليمبينمكان()2

نابدابإلكاخيهوجهمنروئاماليماهرب(21

هوالمكانهذاكانوربما.العو!جعنامثولثهالش

09بئيروثنف!

وهولمهالبطمكابزومحنا.عبريا!م:ايليمبنر

المكاناناصرجح8(:15اشع)موبنيموضع

هواليوممكائهكانورما)1(بئرنياليهاثمار

ثمد.واديفي،المدينة*

البعة،*بنرمضاهاعبريئكلة:شحض

ابراهيماعطا.بببهكذادعيت،الت!م*لراو

:21تك)اياهاحفرهعلىشهادةلابإلكنعاجصبع

:21تك)طرلجةمذةابراهيممكثوهناك.3(ا

المرضعننىالىاصحاقرجحبحد.ومن.-(

علىالثر31واطلق02(:26تك)البنروجذد

وهي.(كي:26تك)حولهاثأتالتيالمدينة

ا!ةالىميثوغركأثمانيةنحرحبرنعنتب!عد

الجنربية.

ءنالجنوبالحد!فاالمدينةهذ.كانتولما

شاع،.نمالياقالحدعلىودان،كنهانارض

بهيريدون،،سبحبثرالىدان،منالةولعند!م

نر*منقولهموكذلك(\:02قضأالبلادطول

عوذامملكةطرلبهيدونكى،افرايمجبلالىسبع

.(،:9؟اي3)

اعدتاكاولو*ذاصبفيشعبرحروكات



،11

و15:28يق)كعونسبطنصيبكنالذميمعند

النبىمموئلابنا.فيها!كنراالذتومن2،:91

الكت!اب،مجنا،3،اخ!أصارتثم(8:2مم1)

وقد(،8:1و5:.عاأالاصناملمبادةصي!دزا

دا!قديمةآبارعدةخراباتهانيالسياخبعضشاهد

دةربو%.تدمأةصينفرنهاالبضعق،بدآ

نهافنتقياطاجةعندتملأاحواضالآبارهذ.من

تلكانعلىيدلنا!اوهذا.والجالوالبقرافنم

.ىلالواعىصيكانتللديخةالمجاورةالهماب

،ئرمعناهاعبرعبارةوهذ.:وؤيبثو!!ى

تكأوباردقادكأبينما.عل!،يرانيالذيالحي

منالطريقني11(:25و62:و،2:،161

هربهاعدالمحريةهابراق!،تحيثسصرالىأخور

البئرهذ.انكل25:15تكويدل.صيد!هامن

الروجدانهرولائدويقول.جيرارعنكثنأتبعدلا

11ونحوسبحثرجنوبميلأ.هئريلععاياعند

.قادشعينفربميلأ

ويذ3(6:.؟تث):تف!انتغباوأ

،يتان،بنيباصم31عدد-.نيالمكانشى

*البلإت،هذ.ت!ونرحا.ادوع!حدودعلىوهو

العوجة.جنوباميالستةنحو

اب!اعهااليالارضطتفيثر:لضوببثو

91،وهي33:)تكخيمتهنحاونصبيعتوب

معقكمعدمائينباالمحيحيرعجلىالقالبئر

الرادينمنيوهي(6و5:،رو)ةالاعيالمرأة

33(.،3ويق91:-تكتابلأش!حميمبقرب

واطق.بالىوحاتةعبادةحشقةللرأةالىباعلنوهنا

منالرقيالجنوبالىوفتميلب!دعلىوهي

بقربا!ور()جبلبرزيمجبلسغضدفابلى

الجليل.الىاورسليمبنالمرعلالدرب

ا!يطةالذم!ةوطرلقديمثططبالنروءحط

لئروثيون9(

شاحميمؤربيمةوبفي-منظت

الفحةهذ.وفي.تدمأ151وعرضهاتدمأ291بها

سبعةنحووقطرهاقدمأ75نحوالبئروعق.المار

تدمأ015نحوكانعقهاانا!ا.ويظن.اتدام

وكانت.فيهااطم!ارةسقرطبمببارتفعتقدوا!ا

.الميلادبعدالىابعالقرنفيفوقهامبنيةكخية

سبطمن،برحركارجلمضاهعبرياسم:ابئيز

8(7:37اي1)اشير

منرئي!،بئرتشاهعلإياسمةبثيرة

.(6أ5ا!1)ؤلاصيأثسبا.راؤبينسبط

،ابار،وهيمضاهاءبريةكالةةبثإوت

(9:17يثى)بنيامينصبطنصيبنيجعونيةمدينة

مبنيةجبمونكائتالقالاعتصفحفيمبأيةوهي

وتدساورشليممنالثمالالىاميال9وتبعدعليها

.،البيرة،الآن

(3:،أص2)بئيروتاهل:بئيروتيون

وكذ!ك.ايثبوثثقتلااللذانالاثنانمنهموكان

:،صم2)الم!اننفىمنءآبسلاح!املكان

منالمدينةهذهمنر؟لرجعوقد37(:23و2



)2لثري

.(12:52عزر)لبىا

:وردوقد،بئرقي*معنا.عريا!:بئ!ييرءي

احدىيهوديتابدوهو.حثيرجلاسم(1)

ترجمةفيالاءموردوتد،3(.:26تك)عيونا.

كا.بيري،بم!ورةالبر؟فانديك

.(1:اهر)هرثحاخبماابي31(2)

خذ،هر*طنلمحنا.اكادياصم:،،ي

2:11)عززربابلصعر-مواالذتالمبيينبعض

إبلينةمد15(

با":مدينة

،بابلفظمنبابلاصم؟ء:ا(الالم

وفف!!هالله،بابومضاهالاكدافةاكامنايلو

اكليةوتظ!ر،نجرادكا،يةادوصالكلةترجمةالافظ

الكتابنيذعهاورودمنالقديمةالصورنيبلبا

الطمحةاسموهو.صيةمانقمنصفىاالمقدت

فيالمذصرة،شنعار،القديمةبابىللملكةالعظيمة

اط!عتالقالأشىا.والأسطا:،1و".:01تك

الجاةصحمر،تدير،مضها،كثرةالمدينةعلى

كاناذ،الزدوسايالعيبةاالمدينة،وكاايريدويم

صر-انا،وكبقضهانيعدنجنةانيدتقدونالبارليرن

.،ليةالطالأصرارذات+الممقانويظن،ايةالمااليد

نا01:9تكفيباه:نأصيماتاربخ(2

ينصبونهاالبابليإتانعلى،،نمرودهو،،.بابا!مؤسى

ارك"معبناماوقدكبرالأالهمم!ودخص،الى

بالضبطيمرفولا.الثيل!وهي!لأ"ردنةوواكد

الىيرجمحانهالمزكدمنول!،تأصيساتاريخ

الطبقةانا!رياتربال)يذ3البدائيةالازمنة

.(.م.قصنة....،نحرالىترحيملبابلالفلى

جموعةرأس،،صودخالاعظما!اوصار

كانتاذ"كماممةبابلننوذببب،البابىايةالالهة

الذياظيمابابلبرجصيحمروبببعادتهمحج

.(،بلبابرج،انظر)ةيدعدامررأعنهينناقلونكانوا

غرا!امناثصننيبحهدهاذروةبا!باثلتوقد

الاصرةمنالطيمانمترعابيمررحاعمرنيالميلادقبل

الميلادقبلالادسالهرننيوكذلك،الاولىالبابلية

الكلدانية.الاسرةنينجوخذنصرالملكعصرفي

وصف:ا،كاوبؤاصوارهاوصف3(

خصإبظيم!لنيتقحاغافبيقالمدينة،هلإودتى*

نحرمحيطهافي!رنمي!،؟فرضلمهالشكلصبع

هذهانو؟.!يلأصبعأ691نحواحتهاوهميلأ56



إبلينةمد)153(بابلينةمد

برعخ!فيعليهايعثرلمالأمحوارائارانوت!هائلةالماحة

ير.التقدهذاالىالكتطرقفقدالاماكن

احةمحاكانتالمدينةان،كاميرودتسذ3.ومما

سررذلكوورا..لما.لامماو.عريفىعيقبخندق

اناومع.قدمأ87نحووعرضهقدم003نحوعلو.

لمدةالبنا.مراداله:اؤونمنهيقتمءتجرأبتيتبابل

3يةتختفيانالنريب!نساللاائهالا،سنةالنى

علا.يدلافىاييتركانبدونهذ.الهائكالطوب

وهيكئها:رعمااوشوصهاافاوها-لزصر(،

وني.الفراتضهربافيبعلىمبنيةالمدينة؟نت

اطئبينءلىمسافةر؟صنيكانبالنهرالورلمابلنقطة

دير!اوكانت.الأصت!كاماتظو.حاجزأليكون

وثرار!.اربعةاوثلائةاودورتالىكأتنع

زواياني-لقاطعكانتاكاويظ!رمقيمةكانت

لحلوكان.الحدثةالعظيمةالمدنكشوارعقائمة

ونيتحمبه.كبلإةنحاسيةبؤابةالنهرالىيهلشارع

كرةت.يتللاآضصورأبواالحارجيالوردا-ل

المحورلذبل!الارضوكانت.اتلماحة!رانهالأ

!نتاوا!راواتاويفوبمشرعة3تستخدم

كانالمدينةاقاممنقموص.3خترهاتتستخدم

بهتحيطالملكصىاحدهما:عظبمينبنائينيروي

بناهوهر،*بيلهي!لوالا-خرقويةاستح!امات

)افرصخبانبلكلنرسنينويمتدنحا-جةبواداتلى

.(ياردة022نحوايميل8/1

بابلوبرجبابليةلمدضص



45)يابلينةمد

بعصيني!لدبرجاثمدسالمزارهذاداض

ثمانية.الىتصلمدزجةابراجتطو.فرسغنحرضلعه

منهاالر!نتطةفيالرابمنمصاعدالابراجوحول

خلوةمنهابرجاعلىوعلى.الصاعدفيهررآحمطح

فيهالي!.مذهبةوطاولةمقمدف!يهابهلإة()ح!رة

الثبمناصأةالا،احدفي!ايبيتولابخل

تمثالا!تجدسفليةأشىخلوةوني.الآلهةتخارها

ايضآقدميهوموطى.سيه3وكانبالأ،لبيل،ذهه!

المعدنوزنوكان.مذفبةطاولةوبقربهالذهبمن

الذبائحوكانت.وزئة008نحوهذ.صنيال!

اماالحوةضارجذهبىمذبحعلىتقدمفقطالوضيت

منقياشىمائدةعلىتقدمف!ائتالاشى

.(11تك)بابلبرجكانفذاانويظن.الذهب

وصفوبمقت!مى:،ا-لبسهاس"وعف(ه

بعددفرضأ036نحوإدينةامحيطكانانهياس

ا!رقررصلوكان.ميلآ2؟نحوايالنةايام

كةطولهالفراتعلى()كبريجراضببا

رعلىص.ياردة03برضياردة0801اينراسخ

وكان.ملسضربقالجرمنالجانببنمن

كانت!دالنربمنواعظمابدعاثرقيا!ممر

ان،احمشياس،وذ3.عاليةاصرارثلاثةتحميه

ا!عوالبسنكائتواالالثالمحانيالورتجدران

بطاردها،والاصدالنمروقنصصيدمناظرتمثلالملونة

ؤكان،.ومميراميى،نين!تملاتجإهاواثىذع

واحد-وربويحيطالرقمناصفراالربيا!ر

النهر.تحتنفقالج!رمنوبالقربكالابقةصررعليه

3وذ:المععةواطدالقبيلهيكل6(

نلاتيطو.كانالذي،*سلهيكلا-لنياص

،.وعلو.(دوخصيبيل)،لبيل،الاول:تمانيل

دبيوهي)دوكينا،،رهبةلامهوالايى،قدمأ

يا،لجرنرواثالث(،الدمقال!حماتبتمبل!بححب

بابلينةمد؟(

المطقةاطدائقاما.كادوخصسل،قرينة،بلاي!

قدء..،ضلعهبحصيفيكانتانهاع!نهافيذعالثهيرة

علي!!ا!زروعمنهاواليا.مصطتفرقمصطبةتطو

.(،1)انظر)ايضا.نح!تلفةانواعمناسممار

اصر،نبرخذ!او:نبوحذنصرمنح!ئأت7(

الجادقورصف،العطيينالورتاكلالذيوهر

افثأقدكانالذ-لىالمحو!ينممكوعرضبالطوب

خبمناثأهاالقالواباتوكانت.ابر.ب!هما

هذ.ايانالمرجحصنولير.بالبرترالمثرالارز

بعخىظنالصاهـع،الرترمنكانالض!مةالا!راب

.الكاب

بحيرةانثأ،للديخةآخريخأفيضيفوحئ

بعبررا!ثبماعنورهاكان،بالقولاحدآوصفهاعظيمة

هذ.طواط.اثرسطالبحريقصد،الاعظمالبحر

الاحمر.بالطوبصرفةصيق!ةبجسورالبصة

ومنةنبوخذنصرايامفطبلباهياكل8(

اعاداو،،ئبوخذنصرايامنيكانتالقافياصبل!

كأكااياجيلةداخل،وخدص،مزار،اي!را،بنا.ها

كادوازاجا،عرالمدالمعبدثم(اوبيلوسبيلهيكلاي)

يةصاءكانفيهالذي،والقدرالقضا.،مكاناي

النةعبدنيوالط.،الارضآلهة،ملكظل

كانوهناك.(ابريل)نيسان9و8نيايالجديدة

ويضارع.وشعبهامخا!الملكمستقبلالك!ةيعلن

طه،ماالاهيةني،*اباجيلةنيالاصلاطت

عوالمد،-يمانا-تيمن-اي،ترميمنينبوخذنمر

.(،بلبابرج،انظر)،بابلبرج،

الذينبوخذنمرالملكومنسثئآتاءلملأحاتان

لالبميا.واتفضقصر.سطحعلىيتمثىاذكان

دانيال)،بنيتهاالقالظيهةبابلهذ.،اليصتفقال

ضصهة-تأكانتالاصلا!اتمذ.(03:،

الىيشبرالملكهذاتركا"الذيواد!ل.وبديعة



5)بابلينةملى

اليونانالمؤرخونكتبهماويثبتها،ع،الحظ!ةهذ.

ذلك.ب

المملكةمذ.كانت:ا!بيةة!9(

وطررانيينصاميينمننحلفةوصعوبامممنمؤلفة

فانرااصلطةااص!باسا.وغيرلموحرسيين

ابئسبثدةالمملكةهذهس!عبواصتهر.الاميين

البلدانيعهاجموانبوخذنصراياموني.والاقدام

صليلصدىوكان.والنيلدجلةبل!ماالراقمة

صيكبا!اصراتواما.رعبأاعداءممملأسيوفهم

.(؟.:26وحز93:،ار)تاصفعد3ف!حمانت

غزوا!م.منغزوةنياخنقوااوهزيمةبهم!اقتوتقما

في؟.وقد.وافجدةبالبسالةفرساغمواشهرت

خيولهمصعةوصفمنشي.:8احبقوقالنبى

وطنالهامرعيبجودةجنودموامتازت.وحذصها

مممترتجهتوت!!والحثما-اليوفوضربالىماح

امتلأتالذيالىعبمهمصار،سارواوحجما،الظفر

الاممجميحاجدمنوهابتهم.اعدا!مق!بمنه

ورىكانالذياليهوديالحبس!ولا،الىورة

الجيرشتلكملاقاة!ناهرنالحامحمأسشرب

مطملةفي!رت!بونبالمتلىيمثلرنف!انوا.الجرارة

وامنهشرالىاحديحبت!ملمماوالا-صىالمبيين

الاثوريين.سوىثلهالى

الامةهذ.واشترت:بابلصناعة01(

الصررورسماالعينةا!طرةكضر،الصناعةبجودة

نيوبدوت.("اة23حز)رالآبرالصضرعلى

بالفةنحتلفةهيئاتعلىوخزفزباجصنآنيةاثارم

غا؟علىف!حمانتبابلمنرباتواما.31لال

صنعاريردا.ذكرذلكيثبتومماا!مدممنذالا-دئان

الاثةصنعاتتنواوقد7:21يثوعصفرفيننيى

كانراالذممنالىومائيينكدهذ.بضاعتهماشتهرتحتى

كانانهيل.غاليةباثمانويثترو!ابهالتاخرون

بإبلينةمد؟(

ميئ!باللىنيجنيرونالاصراطررمقمررةفيمطهآ

وكانرا،.ان!حمليزيجنيه00323قيشهتبلخبع!ور

نيظباوان،يلؤنوحافبمااححامعنفضلآ

واطيواياتالاعدافعل!اورممون.والابدخاطن

ا!تهمفقدكافتوبالاختصار.معزصةوكيرمفترصةمن

لهماولصرةالاسمفكانت،لواولالحنفائقة

ا،ضرةايامنافياطلهركاالىكبةكهفياقىس

كالبطالئريةالاثةبعضجردةالىبالنظر

عتاقيتهتقللاسامنهافان،والفارسيةالكردية

اثرقاهلحذااذاءصبولا.بابدتص!نعهكانت

البهمواتقل،ابابلييناسلافهمحذوالصناعةهذ.ني

.والمارةواطذق4الدرامنفبهمكانما

العلباالطبقاتلباسواما:اهلهالباس(11

العدمين،وفرثهالىالحانمنتيصأفكانبابلني

نعلامنضااحذيتهم-وكانتالصوفمنحلة

دضهايعد،يلنونهاف!نراصعررمواسا.اطب

واسا.بيما.بثامة6والطرالطيبانواعبجميع

فقط.واحدأردا.لبا!مف!حمانالطمة

بهااتازالقا!ومجملةومن:ع!مهم(12

دقيقة.اطثفيهولهمالفلكعمالمملحةت.اهل

لبلوالكسرفاط!وفاوقاتيينونكانرافا!م

كوفاثض،جصردوتى،وع!فوقد.حلولا

الاقباري!تعقومما.اثعدما.الفل!حميونلكاوذعها

ووضهم،الخسالسياراتمرفتهمالفنهذاني

اغمحق،الابراجوتينم(النبمم)ثوابتجدولأ

،واخترعواالثسيةالنةطولتجقالىترصلوا

الهيثةعلملخهمالاعلمينكرولا.ايضأاثرولة

ومنب!عرأفل!علاؤمف!ن.ا!بيمبط(الفلك)

الم!عمارياططي!نبون.لباب!يونو-إن.مأوصرة

أثيد1تث!ل!م-لئاباوكانت،ظارةلىحاتعلى

اطوفاناواطليقةشا!مهضوبعضوضائعدينية



65)بلإينةملى

ومنالاربغمنسثنأثمكئاباكدتولذدك،ضلا

سائلوالىالحطاباتبضوكلتوا!عبيميفلكطرم

.رتاثبثق3وار

فضلآ،بابلكافتةواتقهمفىوكم(13

برأوامةتجارةذات،مدينةالطيةسهر!اعن

لهم،المجاورةالبلادمنيجلبرنتجارهاف!ن.وبحرأ

يجلبونهكانواوهذا6واللؤلؤوالمرعزوالماجالذهب

مجد!موزادفىو!همكئرتوه!حمذا.الحبمظبجمن

اطلىانواعتجميعتترتناؤمفصارت،وكام

والرفه.باثنموعاشرا،وادهرات

بالدمارعلبممعادتتنح!همصثرةانعلى

ماديأمزثهم.نالميث!ةنيالتأنقوحط.واطواب

ابنية.ضميفاتنحيناتبناغمفصارت.وادسأ

ضبفادمنوامأهذكاالبابليينمنا؟ولواخذ

الف!ورو-دز،وت!حمصآتبرمأفزادواالمسكرات

نيتباعالعذارىكانتحئالمدينةهذ.صكانبين

،العذارظلات،الف!ثا.ورت!بنوالنا.،اقالاص

من؟نباعظمعلىكنانبحد،لعوزهناث

الجلضروبمنيتمملنوكن.واليصا!ق

6الىجاللاغرا.الرصفينرقمااثدإشوانرخ

.الفاصدةلميولهنارواهاضاكهننيوايقاعهم

صانةمملكتهالوافإبلألهة(،1

وشيةوديافتها.المطلقالئوعمنالدولةهذ.حكام

.دوخوصي-وئبر-بيلاقهموهش،صبق3،

منغاعلىهياصلهاوصادواعديدةاعمنامألهاو!نصا

الهياصمنوغركلانمرودوبرجيلك!صالظمة

وسلعمعليمفضب.ظلىافةبمااغاظواالقأثرضفة

واودصيعليهمتظتواالذتالامممنغلإلمايديالى

عيالهم.وصبوابلادم

بابلينةهد9(

انبيائهبنما!ةتالهلمامطابتةاطاضرةوطلتها

امهرهافتنثفه.!اههاعا!اصيدةيتولاذ،المديين

تيالىعلأ.،تموتد.كاغفلةحينعلىالمدوفيدضلها

سنةفيالفارسيكورثدضلهاحينالحظيحةبابلفي

كامنهماطرةاضذتوقداهلهاوافق8م.ق536

المدينةدخلالحدوانهيرودض3وذ.مأخذ

عليم،تيالآابالحطريشعرواحلمغافلرناهلهاواكثر

لهمت!نلىااذواموالهمامتحتهمبمالاعدا.فنهب

تاللماامحبئاذلكنجا..شئأمت!ايخنوااننرك!ة

خزائهاعلىسيقاوارسل37(:.3)النبىارصيا

لابلءاحأغا.بالةاخرىنجواتوردتوتد.فتنهب

6،:و01-ا:21وا-23:،1و13اشمثل

:؟"ورثر51وس05!وارمبا3-ا:7،و2وا

،نبو،وكاثديا،وكالاتتحتايخآانظر01

كا.،نبوخذنمر

نها،ب،-6(:11)تك:إبلبرج

صهلفيبابلبرجبخاهفينوحنلثرثالطوفان

فلاالأرضامنواحدمكانلمجمعهمالنبيةشنعار

قصدمفيوكان.الىاسحةالبيطةوجهعلىيتبددون

الم!انهذاعا!تهاواحدةممل!ة4كاالعالمجعل

وليقيمرا.بابلوعي!ثنارارءتفياختارو.الذي

وتشا.خكبريا!معلىدلالةومجدأاحمألأئفهم

.(،:11تثهأنفوسهم

الطينصبوااياللبناست!مملواالحجرتوفرولحدم

.بالما.تتأثرالأحتىالموالبواصقراقرالبفي

الازجالمزيجهوواطرالطينبدلاطرواستحملوا

وجودبببالبقاعهذ.بعضفير!ركانالذي

وعندماالأسفلايةالمادةاوالقارهوواطر.البترول

القوالب.تثبتتيبى

بحدالناستجغقصدهنيي!نلمالىبانالا



71بابلينةعد

منيكنلمثم.الارصثم!انتشارمبلالطوفان

نيوكإغمطرقمالىبإواانافاسصاجم!

السل.عنفكفوا،الحصنتهمالىبفبب!.اوبتحدي

منبابلاحماالبقعةوصارتالارضفعترواوتفرقوا

برلل،،.ضهالعريبوالعإي،العرثا،بلبل،النعل

طرقواختلافوالربةوالطق!النثتتهذاوببب

الختلفة.لظ!موتكؤنتالناسابخاسنئأتالمفة

اما0مهالتي،يمانا-تين-اي،انويظن

منويتركب،والارضلد،.الصحريالاساسبيت،

ترميمهاطدالذيبيلهي!ل"يلرهامصاطبثماني

بند،بابل،اذصلر،ا!يئالبرجهذاوهونجوخذ!ر

.9و8

لمه.دبم،انظر:بابلت!ي

!هريبينالىاقعةدابهي:،بلولاية

ا9:3،و:2)دابابلوعا!تهاوالدجهالفرات

تك)سثنياربارف!؟.قدتعرفتوكا(03و12و

.،بابل،انظر(01:01

بابل.اهل:بإبليئون

خهرمصبتربلييهةفيجميلصفأ:ابا-تز

ذاتمدينةوكانت.رودسجزروةتجا.اكسانؤس

فيلادفىبطليوسسناهاوقد.المديمفيسأن

نهاالقالمدينةوهي.اميأت3!ا،ارسنري"

الىفيل!منسفر.فيفينيقيةالىبرل!الىصولذهب

مشهورهي!حملبانبربم.((:21اع)اورشليم

.اليرنانعدالرحياله-لأروو

وهو،الابابن*محنا.اراعيا!ع:ا!إس،و

ولما.المن!راتوفكلالدما.بسفكاشتهررجل

م!عىهذاباراباسنكايسرعنحلصنايحاكوناليهردنكا

وكان.الشعببينفتنةوتحريكقتلللاالسضني

)01
بارع

كااصألمرردتطلقانالىومانبةاط!حمومةعادةمن

انحطاطمنفبلخ5ارادوامنالفصحعيدنيصنة

ا،ممنطلبواانهماطينذلكفيالأمةتلىك

الى.حماوت!ليمالمجرمباراباساطلاقالىوماني

.(-1626ة23متأالععيبعلىالموت

6:،تض)،برق،مفا.عبرياسم.اق،ؤ

منابينرعمابئهر32(:ااوعب12او:وه

اسرائيلبنيظلصالنإةتورةددعته،نقحاليقأدش

منالافءشرةبمح.كنطنملكيابينيد.ن

قائدسيسراعلىانتمروبهموزرولوننقالير؟ل

يزرعيل.نييابينجيق

،وستما،ابئمعنا.اراءكطام:ييظو.ستاز

.(86:؟.صي)اريرابتربيوعنحيشاث%.اعىاندان

نيم!ان،برد،شا.عبري31:تازد

،1(:16)تكرئيلحنىبئرقربفل!صطينجنوب

قديىعينبقربالباردامجبلانهالبعضظنوقد

ومصنط.ارابي31:باشاتراوتاتعاتجؤ

*ابئيكونقدمضا.انالضويظنسابا،،اى

يوفانشتصانول!جد.سبترومفيولداي،ادبت

وهوررستىالملامببارساباروسفالأول.الاصمبهذا

عندمامتباسوبينبينهالقرعةالىسلالمىانذي

الذيالاصضررلهطيهوذامنبدلأتليذتعيينارادوا

رجلبارصابايهرذاواالاني(23:ااع)ربهاء

نيوبرنابا.وولىورافقالاخوةبل!باثقوىامف!ر

قراراتلاب!غائطاكيةالىاورشليممنسفرما

.(15:22اع)الاولالمحمع

مضا.كانربماكنطنياصمانهورجح:تازع

،فائقأ،او،،صاعدأمهنا.كانربمااو،عطيةت
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سدومملكاموهو،،بارعالعربيةالكلةائظر

لعرعي.ركدصهزمهوقد(1:2،تك)3!\

وكان،مبارك،معنا.عكلياسم(؟):و،وخئا

حيث.(32:13)اراوياث!نيونحلمأمحبأكاتبأ

.اسدط36اروني.اثزاهالذيالحقلعكسله

نياريابهتنبأالذياتةكامف!حمتبانيارميا

قرأ.نمالىببيتفيالثب-امععلىوقىأ.درخأ

اضطرابأناضطرووااليهودرؤصاهاذانفيذلكبعد

ويخت!يذهبانباروخعلىبعضهمصاروا.عطيأ

الملكهذالان،ير!وياقيمالملكوجهمنوارمياهو

اسماعهعندالنارني.واولالفروعزقكيظأاخدم

ناارياالىاوحيذلمثبعدثم.منهعنرأجز.أ

عليهواملىباروخعديقهفاحضرثاذ؟السفريكتب

الىيادةوبضالابقالفرفيمكتوبأكانما

ايعضأ+

الذ3،ذهابهتشضالقباروخاءالومن

كانلجاتنبى.ارمياالنبىمرقر-الةحاملأبابلالى

الالهياثعصاصمنالطيبةالمدينةبتلك!رلانعزمما

حتىاورصليمالىاريارجعانفيوما.والحقوبة

!حتفلا.!ماوص!ناالمدينةعلىا!ارالمي

منبهلةمنباروخوكانالسعنمنأضجاالمدينة

النرشاما0-7(؟ة3،ارأمصرالىاخذوا

.بعد.مافانظو،باروخ*سفرباحمهالمى

قعصمأرمم(3:02)ئحزبايبئباروخ(2)

الذتفنكاتاثهدرتجح.اورثليم!رر.نثأفيأ

.(6:؟"نح)المثاقتصمرا

الثيلوفيعثيرةمنيهرذامنكحوزةابئ()3

.(11:5)ئح

النريىعمويةةالاوو3اصناراحد:روخباصنر

الاولىاطةالاص!احاتكتبارمياتبكاباروخان

:اقسامثةونلاأا-؟:صامةالنرمتدهذا.ويثحلف

)59

طالبأوصلاتهعليئتهاصرائيلاعتراف(1)

هذادراتمنويظهر8:-013:اصا!ران

الخطرطتاتدماماال!يئبالم!ةاولا"كتبانهاثمم

ناويحتمل.اليرنانيةاينةفيفهيالأنلدفيالق

الميلادتجلاالانيا!عرنالىيرجعاثميمهذا،ربخ

الفار!يم.الحرالىيرجعانهيظنونالبحضانالأ

اط!مةصنجعالىالىجرععلىدث)2(

.،ة94-ص:3

.9:صه-5:،صبالنإةووعدتثبيع(13

اذااثمحمينهذئجهةمنالىأيفياختلافوهناك

اليونانية.المضةامالصانيةباللتاصلأكتباقدكانامما

منفراطديالاصماح،اطامىعاحالى"ويثبه

وربع،ور؟القانونيةغيرالاسفاراحد،سلإنقصائد،

رأياتفقوت.الميلادقبلالاولا!عرنالى؟ريخه

السفرهذايكتبلمباروخانعلىا!ا.كالبية

قىجمهتيور!ع،الفرهذامنالادسوالاص!اح

قائمأضرآيكزناليرعيةالوبيةوالرجمةالنلمبات

الحبينية.اثرجمةنيوردتأرمياع،رصالةباصمب!نفه

.،يفاالابرع،و،ارميارسالة*انظر

،شارداوهارب*ومعناهعكلي31:تجر،يح

يا؟)داودذرتمنكياابئهورجلادموهو

3:22).

ثوع،،ابئمهنا.اراعياسم:تسوع؟ز

8(.و:396اع)الساصبعليميعرفكذابنج!وهو

وممطبافوسنيبولىصجرسالواليسعوكان

طالبأوبرنابابولسقاوموتد.قبرصجزررةفيمدينة

،سحر.بلطاناحتناظآالايمانعنالواليينسدان

وكانوظد4ضبابعليهسقطاطلففيلدل!،فوبخه

.،.،ل!*سرجبوسانظر.حبنالىاعى

ومناط!عاسحرمنطائر:البازياوزتا



)9قزبا

بخانفييكثرنوعوهووالثاهينالصقرفصيلة

القدما،ا!ريينعئدمقدسأطائرأوكان.وفليطين

الجرائم.اءظممنعندلميعذسهوأولرقتلهكانحى

ما"صبالن!ةالطيورجملامنفيعدونهاليهودواما

وقد(18:15وتث11:16الاالثريتني؟ه

.93:26اءبضرفيالطاثرلهذاالعكليالا3ورد

.الضاب3باذع.العربيةفانديكتربهةنيوبا+

فيتىالقالطيرريشلالعبريالاسمانويرجح

.5،1،!لا)لاحلا+!؟؟5و؟ححول7ء؟أهأ!3!لاتينيةاللا

وهي:،البذاربذر5منا.عبرياسم:قتاؤ

ثتحد(،:اتض)يهوذانصيبنيكانتينةمد(1)

واسوانيايابال!نطالىبسعبفيهاظفرموقعةعندها

اا!البعضوبظن(،باؤقادوني،انظر)ملكهم

اثالية.المدينةنفىاصهااو؟زربقرببنتةشبة

عدفيه(9و11:8مم1)موضعاومقاطمة(2)

بض!هموظنجلطديابيقانقذقبلاجنود.سثاول

.إبرقاطالياداوانترزهبرباخها

صو،ذكأراثحة،.ومظع!ياسم:يتئتج

مل1)تواد.احدايخ!عمىأةواعيسلإنابنةاسم

،بمة،والا.مالاسمهذاوردوتد.(15،

الص.الممةفيواحدةبصورة

وامستويةارءت،ومعنا.عإي31:!ان

ضقيواتتنحانارضنيمتاطعةوهي،!دة

.عه!(:21عد)وجلادحمرمرنجبليبذالاردن

.(68:15مز)دالبلاتلكفيجبلمنباشإنومميت

وكا!ا؟والممعاهوالجولانحورانتث!ملباثانوكانت

يةللظخصبةوتربتها.بركانبةواتربةصنررمنمؤلفة*

والح!موالثمراطنطةيخاويزرع.كزير.وماؤها

اراضيش!الأولمجدها.والكرصنةوالمدسوالذرة

وكربآجلاد،ارض،وجنربآصوريةباددمق،وثرمأ

الدروزجبلالث!رقيجانجهاوفي!رق.الاردنغرر

إكل15(

تلالطلةبالجولانويمر.المديمبا!ثانجلوهو

اما.مدةظقديمةبراكينهيالجنوبالىلاقمن

الصخراي،اللافا،منحقلفىالمحا.متاطصة

بركاننموهوصي!نتلمنان!حمبتقدالبركاني

نيصةستيننحوباشانتوذ3.ش!بةبى-ربقديم

.المتدسال!اب

تك)الىفائيينمنالمدما.باشانسكانوكان

مل!حمها،عوجأالهزيمةواصابت(3:11وتث5:،1

واقترا(-:32و-:12عد)ائيليوناياصفقتله

واسحارهاومواشيهابمراعيهااسث!تهوتوقد.ارضه

:..وار2:13واصق22:12ومز،32:1تث)

عدقيؤيدماالالمارمن93:18(وفيهاوحز91

03(.:13وبق3-3:13تت)المتدسالكاب

)2،الحكنمغاور(1)انراعاربعةابنيتهاومن

وئتفرعقدسأ015طرلهاببلخالارضتحتمناجم

بيرتطنبها،الارصتحتبثدلساديبازتةمنها

الص!زنيمنقررةبيرت3().سقف!انيكراهاتنفتح

و!اهاواروابهامنوتة!رةمنمحمرةليوت(،)

ابضأ.اطجرمن

ضا.عبيام:تاي!تعؤوتتاشان

اقلماصموهر،باشاننييائل!قرىاويائير،نحمات

)تثاالبما.وهيباشاننيقىاخرنيتىاوارجوب

.(32:1،عد،يائل!حؤوثابضأويدعى(3:14

.(قشباطلب):تايث!ق

،وهو:*صنمضا.ع!ياسم:تاضاوعرتا

اصم)2(اشل!!طمنمرفحابئهررجلاسم(1)

وكانى!رلخهواعطيت.رأوبينئصيبفيمدينة

،3:،تث)الاردن.ضقيوتقع.المايأمدنمن

اخذه!ثم5(6:78اي5و21:36و8ة02ويق

موآبح!رانظر)موآبملك3مثوءصةاالموآبيون



).إطح

كةبعدعلىتقعالقالعمدامانهاويظن(27سطر

كالونصفاميال؟وثمانيةخبونسشثقوفصفاميال

با.مأدضقي

اصموهو،ثةة،ضا.عبري31:تايل

وفي8:8(عم21ارامملكعزرهددمدبنة

القطب!ةاة!ايبمدولاطبةتدعى:88؟اي؟

.والنراتحلببين

"إيوااو،ركلنضا.روياصم:تاظن

وتد(9:25؟يقأا!ثصل!نصبفيمدينةاص!وهر

بطنبرتبرلدةنفىا!اروسابيوسالمورخذ3

.عكا.شرقيونصفاميالسبمةم!افةعلىاراقعة

اقضمعلىيخاه(3:6؟اع)ةبا"!س

وكان"الىومانيايةايامفيزتكامصص-نرورمنالشد

عىوتدالقديمةفرسأإفيافروديت4للاهيكلهناك

اطلاصبث!رىبرل!صجيوسقبلحيما،إفوالان

بالعى.الاصعليماقةوضرب

الاولاي،البكرمعنا.عبرياسم:تج!خر

6:12،تك)نيالمفظةهذ.وردتامحر،وا

عددوفيرنياميناولادلا-داس!أ8و6:ام!7؟و

يعرفيرالاشوصذاافرايمبنيلاحدايع!أ26:35

.(3:02اي1)بردباسماي!أ

.افرايمنلمنباععترة:كرصيونالبا

.(26:03عد)

وااثعلف،مشاهكانر!اموآبياسم:تالأق

انبلاممناطبوقدالموآبيينملكوهر،افرب

يق،و22:2عد)موصىايامفياصائيلبنيولمن

.،بدم*انظر(6:5وميظ3:9،

كانوربما،،-بدةمضاهعلإيا!م:با-لة

.،،بن)ختصار

باني(69

،الفلك،او،"الباعممنا.علإيم41:تالغ

اصم:وهو

8(و2:تك،1)افىالدائرة.ررنمنمدينة(1)

علىالميتالبومناثرقيالاطى.علىبنيةكانت

.(،صوكر*انظر).مصرطريق.

.32(:36تك)بعورابئوهوادوممئك()2

.38(:26عد)الاكربنيامينا!)3(

.(8:.اخبار1)عزازابئوهررآوبيني(،)

.38(:26عد)بالعنلآ:التا-ليئون

:21عد)،بعلباموت،نن!وهو:تجمئرت

16).

تناتص،ضا.عبري31:-بمللا.!وت

احدانهويحتلااردؤنخاليلجععكانوهو!هالبعل

واليه،3خيااسرائيلبنرفي!فربالقالاما!ن

:21عد)موآب-كرلتظكروت"،بلطمبالاقاخذ

باسمعؤابححريخاذع.وردوندا،(:22و91

نيشموكان27(-طرانظر)،باموت،بيت

بين13:7يقفيذع.وردوتد.رأوبينحدو!

هراليرممكمانهانويحتلماعونبعلو!يتديبرن

نبو.-بلجنوبيوفصفميلينبعدعلى،ا!مويقيةبةش،

كان،ور؟صا،بخاهمضاهعبرياسم:بافي

:وردو-د"،بخايااختصار

ابطالاحدوكانبادنلمنرجل31(1)

.(23:36صم2)داود

9:،(.اخبار11يهوذانسلمنرجلاصم(21

منافرادهابضعاداصةمزصاصم(3)

بعضسوجوفد(.؟:2عز)بلزرباخا-؟،ا

ممثوختموقد92(:05)عزاجنبياتبنا+منيم

الضهذارسدس(،0:1.افم)الهدةالاص

،،بزيبا!عم7:15نحمياني



ببفاه
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اخبار11صاريعثلإةمنلاوي31

منالىجوعتجلييقكانلاو!اسم(0)

برصرمعثلإةومناسافابخا.احدركانال!

ا:22،.ا)نحم

(7؟:3نحم)رجرما،وهولاوي)3(6)

المظالعيدنيوافربنصيباشتركالذيهركانورجما

اليوختم(.و9:4و8:3نحم)عزرازمنني

.(3؟:01فمأاسرتهعننيابة

.(،:1نحمألاوي31(7)

نلهمنوبا.عيرةاوبيتمؤ!س)8.(

.38(و،3:.؟عز)ايضأبانييدعيش!ض

فياطائرلهذاوردالذي3الاهوهذا:ببغاه

لكلةترجمةحايأايدينابل!القالعربيةالربهات

.(18:،1وتث1:91؟لاا،انفا.،لفظهاعبرة

31هربلالبتةببنا.يعنيلاالعلإيالا!مولكن

ولأء424ءهبالملأتينيةواصاليررمنفصيلةثملطائر

اوواوالم!،و،،اطزتمالكالفصيلةهذ.ولثمل

طيررعادةوهي.وغ!هاواالقلقوال!حمرصمنبم

عارت،طريلةوارجلطويل.خقارذاتاطصم-لبيرة

والزواحفالامماكعلىوتيقطلإانهانيبطيثةوهي

هذ.وثرالد،الموسوتالمحريعةنيفسةتعتبروكانت

الماصيةمعوتيقالحرلة!ريرةكدوت!ئرالطيررعها

.البحلإةمنالؤيبةالمراممطفي

بتروبياساختصاروهوفينارو31:تاسقحر"و

مدينةمنصيحيربلوهر،ابيه،حياةومعنا.

وقد(؟ا:16رو)تحيتهبول!اليهارسا!6رومية

ال!بعل!صنوا-!دأكانانهالتقاليدبعحقفيورد

حيثبوطيوليءثاصقمأبف!صار!.تل!يذا

سنويأ.عدأمدتتاهللهويقيم،اسمث!د

نوو9(

اثه4مضا.*بيتكانرنجع!يا!م:ثيلتئو

وردةوفد

لابانوالىابراهيمادشناحورا!اسم(1)

32و28و.؟:،2و23و22:22تلث)ورفقة

.(،نلابا،انظر)28:2و

هـاضبار)ضننميبنيكانمرضعاصم(2)

(2:16؟يق)،ايلييت5ابضا!جى03(:،

.(01:03يق)وحمبل،،:؟9بق)وبتول

.(27ة03فما)ينةالمدلذ.:هدداودارصلوقد

.،بتوئيل،افظر:.تتئول

هد1الا3هذاعليااطل!بنةمد:يىتإتئو

ساكلعلىحبناكاليالحدنةعكاوهي،ل!ةاب

)!ض،عكو،تدسقديمأوكانتاثو!البمر

بتولمايىنيالاخرةعلىرولىالىسولسلموتد(31ةأ

!ر.(مهموبتيةصيلآضاور!ث!ليمالىطريقهنيوهر

،(..عكو،انظر)(21:7اع)هناك

.،(،م!ييلانظر):ت!ث

،ت-فيابنة،مضا.عرياصم:تيمؤت!ت

اككبقربهكائت.!ثبرنبابكانانهروجح

.،:7الأنثادنثيدنيسلإنعناتكلمالق

ابخامنيظهرتدماملاوقروح:"بثور

مو!ذرا.رمادمنمصرارضنيوالحيواناتالناس

نيوبثتهالىياحمخملته(9:9)شفرعوناسام

علىمنه!ثي.سفطاذاة-حمانابلادانحا.بم

الاذلكوسابالدمماملأصيبح!راناوانان

جلباصائيلبنيعلىجورمانظلىلهمليظص

الحذاباشذفاذاقتهم.الهائلةالمحربة!ذهعل!م

ثارور؟.اقهلثمباليثةمماملا3علىلهم4جزا

.(28:27تث)مسربقرحةذلكمثلالى



62)بثحبم

وا،اثمم*ابنةضا.عرياسمةتصثتبغ

الحثياورياواصأةاليطمابنة،الابعاليومابنة*

زو"ياعلىواحتالالملكداود!ا!ثت(ا؟عم21

مل1)ملكلوبىيثصلإنابنهاوجعلففتل،فئزوج!ا

.(-1153:؟

5(.ة3اخبار)؟باثثبعتحريفةتصثئوء

واصهو+"،ابنةضا.عصياسم:يتية

رجلدصأةواعيفرصنابنةكارهمطيهو.*عابدة

فيدظتاخهاوررنجح(18:،اخبار11عوذامن

.الاديانمنيهرهعبادة

المالفيمتاعك3(:6؟)اع:يئيئة

يافلاكرنياضقأعدها.الصنرك!آسيامنالزد

وكربأوغلاطيةفرلمجيةوجنوبأألاسودالبصوكالا

فنهماخو!ادوسيلا+لال!ولصا.ةصيصبحر

.اخىىطرقعندلخاالانجيلول!ن.الىوح

كنبثينيةاهلكانالاولىرسالتهبطرسكتولما

اهلهااشتهروت(\:1بط1)البهمو!كهامن

ال!نحياالاريخبذلكي!ثهدكاوائباتبالتوى

بذلكتثهدو3،.الميحيالاريخ!نالاولالةرن

الأمبراطورالىالاصفريلينيارصالاالقالىصالةايضأ

كيففي!اوذ3االاني6القرنطليعةنيكأا؟ن

ض!منمنهمفضحمثيرونالمي!يالدتاعتنق

ولبانانهرأوقذمواالبعضفارتد،عذبمنوعذب

ناالا.الامبراطررلصورةوجدواالالهةلمائيل

.يكثروناغمبلئالاضتخويففيلمجدءلمذلك

اهـئذ.طرقباضمالالاذنويطلب

نيقية،مدنهامناثيننيجمعانعقدذالم!وبحد

اكبرمنوكانا؟.،ب.م.وخالبدونية.مب.032

المحية.نينلإأتاواعقهاالىم!

فياوهرالما.فييرغبجميلطائر:شع

الاعربحر1(

.(:1،16وتث11:18لاااليهوديةاثعريعة-صب

الماه،،فرخةيعنيرجماالصيالاصلفي3والا

.البوممننوغااو(لأ"53!3أ5)كهداء)د!محه،

اثمدسالكتابنيالكلةهذ.اطلقت:تخر

بكزةالمجا.اجتمعتوحيماوالبحيراتالانهرعلى

منما:36(:؟هوار21:22اسق)

:03تث01و2ةاتك)الاوقيانوس(1)

13).

تث)الفرياالبحرنيسنى،اثوسطابحر(2)

والبحر(؟23:3ض)فلسطنوبحر(،11:2

اثعرسط.الابيضالبحروحدثأ(7و،3:6عد)الكبل!

.(،:اضه)سرفبحروهوالأحمرالبحر(3)

.(7؟:3تث)العربةبحراوالملحبحر(،)

والفرات(:ه9؟اش)لنيلكاكبيرلنهر(.)

.(51:36ار)

العصانيرلطوكان(32:2حز)لمستنقع(6)

.ةاليهردكربالىومبحرلوقوعالنربيةا؟كة!اونيريد

عنآسيابفصلبحروهو:نهرا.لأآلتخو

ينونهمصرفياقامتهممدةالعكلانيرنوكانافريقيا

\:15و28و21و16و9و2:،1شأالبر

أا!وصني(7و2،06يق91و01و8و،و

اتخدور؟سوفوبحر(15:ا؟اشأمصربحر

ش)صثواطهعلىي!صالذيالناتمنالاسمهذا

.(23:31و22و،:15و13:18و01:91

البحرمذاعلىالاحمرال!راسماليرنايرنواطلق

أخذالا-رابحراصمبانوظن.الجيوالحلإج

ا!رررنسفا.وقد.فيهالناعيالاحمرالمر؟نمن

.الحجازبحرالعربويسميهالعربيةبحرايبنطبحر

بالمحيط،روصلهميلأ09،1نحوالاحمرالب!روطول



الاءجو)-1(الاحموبحر

والويىالمتبةخيجابظهرهـوفيهاالا!ابحر.تالثراليللطرفخارطة

فقط.مين18وءرضهالمندببابمضيهتافدي

جهقالىويفهمحقهـلأ015الأ!راحرا)عرف!ومعذل

الضبةضاجج،ضاجايتالىينقمالثمالوفي.طرفيه

طرفويبعد.الغربالىالسري!وظيج،الثرقالى

يلآ.07نحوالمترسطالأدضالبحرعنالاخير

ويختلف.الحليصبينسيناهجزيرةسبهوتن!ر

اصهشواوعلى.تامة006و.،.بينالوالاحمرعق

فيهالملاحةتجلعديدةوجزانرالمرجانمنالاف

الفيقة.اجزائهفيس!ولاعلإة

عرضهومحذلميلأ018نحو"صالسوخليجاصرلو

بايخلالمججهذاقديمةترءةأوصاتوقدميلأ.03

فيا)راكبباتمرفكانت،الفراعنةبعخ!حؤها

ميلأ.62اعبرلهاوكانالمسيحقبلعثعرازابعاالمرن

ضر93186سنةونيتينصالعربحفرهاواعاد

الابيض.بالبحرالأحمرالبحرفاتصلالري!قناة

ومعذليل001فرفطولهالعقبةيخجاما

بابر.عميونوم!ينا.ايلاتمى-أ.وعليهميلآ15عرضه

الافر!قيالاحمراليحرشاطى.علىالمهمةوالبلدان

صاطهعلىواما.رمموع،الوي!،وسواكن:هي

.جذةوامهاتيلةفالبلدانالأسيويا

ورعيهيالاحمربالبحراثصونةالمهمةواطدثة

15(و،1)كىالمحريينوغرقفيهاصاشلبني

اطدنةهذ.الىاثعذسةالحبتثيرساوحمثرأ

32و2:01ويق11:4وتت33:8)هـد

ة".واصق6ة66ومز11-9:9ونح؟22:6

(.اص!11:92عب2او:01كواو7:93واع26



الملحبحر(164)الكبيربحر

اصائيلبنيعبورم!حمان/نيالاراهاختلفتوقد

طرفهمنبا!مربالويىظيجعثراانمواللايح

كاليةثرقيةريحاانروبنوناررمةاثبتوقدلى.الثما

بمضمنالما.لطردت!نىالجزههذاجلىش

ال!ورفيالمعالمتيرتطلصوكل.الا!اكن

بائضبط.الموضعمعرفةيتمتوبحيثالنابرة

الريىخلييشاطي.علىار!لواصورلموبعد

)ضالجراداقىالاحمرالبوومن.؟(أعد-ة

تو.3(ا:11عد)واللوى(-01:1291

وني.ا!ومبار!قليطوفراالعقهخليجحرلداروا

عندوأيلة؟برعصيوننيصاكببنىصلإنملك

يا2و22ة01و9:26مل1)المقبةيخجرأس

.(18و8:17

.،،طصاخلبةتجر،يةتخر

)عد،3:6(اوبحرفلطين.ا.لكبإ:آ.تجخر

اتاثطزاللاثبينيترسطالميا.منظيممجتحهر

ألابيضالبحر،ديولذلك،وافربقياواروباآصيا

ميل0002فرالفربالىالثرقمنءاوله،المزسط

شاطهمن!صفوعلىميل008الى00،هنوعرضه

ال!اباليهويشير.كنمانارضمرتعاالرقي

(01:6واع3:92؟أعددالبحرباسمالمقدس

تثنية)المردالبراو(،:23يق)الطيمابحراو

ا!عديما!داؤمنةنيالفينيقيونوكان(،11:2

سررباشواطى.منفيهلملاحةوباالب!رهذابمرفةيلرن

هرقل.اعدةاوصاإرقجبلمضيقالى

اوتتا:،3عد):-لنثر"وتذ-لئارصةقخو

.(،جل!يل*ني،الجليلبحر*اطلب)(21:3ويثى3:17

العربةبخرويدعى(الميتالبحر):ا.لملغتخر

الملحوبحر(25:،1مل2ر9،:،و317تث)

الثرقيوالبحر(13:3و3:16ويق3:17تث)

والبو(1:8،وزك02ة2ويؤ3:18،حز)

وبحر3(ة،1تك)التذيموعق(8ة7،)ءفى

الىفتبةوالبيرةاثلرد(في)اطعوبصسدوم

ابواصموردولم(.ررسبنرسفي)الدوميةوالب!لإة

المؤلفونالاصماخترعوامحاالع!تالمؤلفاتفيالميت

.لرطبحرالانوبس.اليونانيون

جياوووىضدآاورصليمعنمبن16الملحبحريبعد

الممتدالنررمنجزهاعقنيوهرالزشوتاببلمن

واضكمبلأ6،وطلاله.اطولةالىالعقبماخايجمن

ميل003صاحته.الميلونصفاميالخ!رةعرضه

النةنصولحبيتنيرذلككانوانتقريبأبععي

تطرجبالبهتحيطمحتطيلةويئته.الما.وارتفاع

فبهالاردنضروصبالمبت!ييحرخاررر



)65المحبحر

الىالأ.،كناحمثرنيوتنحدر،قدم005؟نحرعنه

عندالجنربيقحمهفيقليلآعنهتتمدا!اغيرشالجه

.اصدمببل

صهلوهر،االانالثرقالجنربيجز.هويخترق

31تصؤو!حهاميال.نحووعرضهاميالكرةطرله

كضيربرجشاباتوفيهجملحمنحلىطينيحلباصيرمن

تحققلمائهغل!خزفوبتاياالاعدةوبضو!ريج

ذلك.منصيهص!ربخ

طينمنومزلفتقريثامفلطحالبحرهذاتعر

عقهواصى.طحببلوراتئمزوجينورملازرق

المشاهدانالاقدمأ11المسانوجنربياقدام0131

اقدام3عقهكانجز.أفانصنريأيزيدالسقهذاان

سنة.35في9نحرمارا

الجنوياالبرهذاطرفتعرمنزفتوينقذف

"الأردنالميتالب!رنيويصب.الزلازلحدوثعند

تجرياشىيةاودوعدة،الموجبو!ر،معينرالزرتا.

ووادينم!.ةيووادككىيصادفقطالثتاهنيمياهها

.الاروواديكريروواديزويرةوواديسذ.

الأردنشرمنمخهوينصبصاففلونهماؤ.اما

لااذكما4ويتبفرروء،صما.طنملايينستةنحر

منالمةفي25علىالماههذاتري2وال!يرةلمذ.نحرج

حم!ريدجملتهاومناكياديملحنصفاالجامدةالمادة

ال!ل!يوم،وكلرريدالمراصحمهي!حبهالذيالمضييوم

وافرةكيةوفيه.الزيتيةاللزجةخاصهي!حمحبهالذي

ثقلهويختلف.الاضىالعاصرمنوقل!البروءا.ق

المادةومقداراو602الىا:21.منالنرعي

واذا.ال!رما.فيمااضمافثمانيةنحرفيهاطمدة

الرجه،اوالاياديمهاوالثابالما.هذامنسيى.اصاب

ا-شالماناصابواذا.عليهاالملحمنظا.ترك

هذانيالأنانينرقولأ.نر-تلدةوحرارةبلذع

ل!حمافتهءالماه

الملحبحر(ا

راابخات.كأشيى.ف!يهيقلافانهعلبهوزد

ذلكمنثي.الأخهرميا.اليهدفتفاذا.اطيوان

ررىقدكانوانهذا.الثاطى.الىوانقذفمات

الىديانافوا.علىشموقليلةنباتاتانادالىؤب!ض

ممدودةانواطانبعضهموقالالحثتا.فصلبعدالمديدة

احيا.لاانعنهالمعروفانالأفيهتيقالامماكمن

.-فيهتيق

عينجمتامنصاخنةينابيعالبرهذاوئينب

واقليم.ف69.بنايريهرفيماصهاصارةدربةغررر

الأماكنابضونيقاحلةوشواطهاتجذر!االميتاالحر

الاخهرمناليهالمحمولةوفروعهاالأسطراكذوعمحاطة

يكادلابحيثبالملحم!عوخثبهاف!يهتصبالق

هيع،نينجهالمصبين!والمراضعبعضوفي.يثتعل

الشت.عينبترباطل

تكنياثمدسالكتابنياولأالبحرهذاذ3

هناكاليهالمشارالمرضعانإلأكروناوظن3:،1

الممانهغلإدموظن.11انجنربيالهإقعالجز.هر

اريحا.بخوبيالواتعافورمن

ترل!ةفكانت(91:25تك)ارراصةامدنا.،

بمدبالميا.تق!تاكاال!يرونوظن.الجرمن

نيالجاةعلاماتمنانحزقيال3)ويذ.كا!

وتكافىالميتالبحرميا.ن!فاهالجديدةافهملكوت

.(6-7:12"أحزبحيثفيهالاس!كانراع

الميت.البحرواجاداوالمبتالبحرلفانف

نيترانشبةمنبالمرباكتثف87!اعامفي

غراثخااوعثراحدالميتالب!حرمنالغربيالثمال

الاولوا!مرنالميلادقبلالاولا!مرنالىكأجعدرخا

بانباعظمعلىالأدراجاوالمفائفوهذ.؟الميلادي

ذيصوشذ.اثمدسالحأبلدارسيالأميةمن

الأفامنهاالقريبةوالبقاعالبقحةتلكفياكتثفاطين

المفائفهذ.كنومن.المحطركناتء!اتمزالقعاح

عدامماالتديمالعداصنارصمناجزا.وجد.تالق



!كورء(166)المحبوككل

الاصينيينجماعةصكنوهبايتاالجرؤربفرانطربةمنظر

طرلالصكليرصتوكان(4:6اخجار2و93!تبمناجزا.وجدتوكذلكاستيرضر

ونصفاقدامصبعةوعلوهقدمأ45ومحيطهتدمأ15قطرهوبعنىتقريبأب!ماملهاشيا.سفروجدوقد.رةاالابوكى

26و7:23مل1)بثالنى0002يحوكانوجدكذنك.ثلأحبترقسفرعلىالنيمات

مقوسةحافتوكافت.(ه:،اخبار2!عقارنهكانتالقالجاعةوطامثجءنتكمكتاب

صزرةالجوانبوكا!تالكأسكحافةاطارجالىوبحض؟الابضيينجماعةوهيالبةمةمذ.تصكئ

وقدئررأعثرائنيعلىنصبوتدالقثا.منبصفيناكتشفوسا.التمبدوالاشحارالدينيةالاناشيد

ذلكب!ثم.ليملأو.الجبعونيرنالاولافياصتشدمالعهدا-فىا.ءنوصدتمااقدميحتبراقديماايدمن

وقسد.سلإنبركمنقاةفياليهيرلمبالما.كاناكصخةنمىيؤيدا!وطةا!عهذ.وبعض.العديم

منرصبهـلىو!لهااليرانعنابراصازا،لنمىيؤيدالآخروالب!،ادقمةاوالماصورالعل!

نبوخذنصر!ح،لما(69:17مل2)-جارةهدهصنولكثر.البحينيهاوال.ناؤيةالتربمة

27:وار25:39ءل2)الحر!!هذاكتراورشليماخهافيالجديدالعهدلدارسياكليةالافائفءقالاجزاه

دابل.الىالك!انيونونةل(22-91ازمنةتيسائدةكانتالقوالافكارالبيئةترضح

!؟:-(.اخبار1)بحوريماهلاحد:-بحش"وييالميامجي.وترقعا!روحوبخاصةالجديدالهد

يعزور،،افظر!32ة8،ار!:يرتهش،بخر.وقبولهالمسيحلمجيءالقلوبفيالطريقد3مماالمنتظر

-سيمانصنحهكبير-وفىهو:ا.لمش!ئركا.تجخر

وهو،،الثابومضا.عبريامةئحوريم:18اخبار1)غنيمةداوداخذهقدكاننحاسمن

منالطريقعلىشعالزشرنجبلمنبا!ربقي-اصمفيموضهوكان8الهيكللحدمةإنصاوجمه8(

وردو!ر(هة16صم2)الأردنالىاورشليمالجنوبصكةوالقدسالمحرقةمذليحبينالداضليةالدأر

رجعوالمحا.داود-ياةتاريخفي!يارآهاذكر3!واقداأيديهمالكهةفيهليضلوءموقد.قل!لآ

وعئدها-،لداوداحضروهاعند.،.-محالزوج(:7مل1)المذبحالىالتقدماوالقدسدخولقبل



67)!يرة

الافىاابنهاثالرموجهمنهروبهاتنا.داودك!

3:16صم2)واخيمعصءنائاناختبأوفيها،عليه

وص!ات!ا،كااخي!مصانطر(17:18و16:5و

لأ.االيمرأص،نالآ

ة8و2وا:5لونيبحلإةاسماطلقةبتيزة

الجلبل.ب!راوجنيععارتبحلإةعلى33و23و22

21:و15و،1و02:01و91:02رؤيانيواطلق

قلبلةوالب!يرات.وال!بريتافاربحيرةعلى8

يصحالذيالمجثواالحر.وفل!ينسرريافيالوجود

اسماطلاتاغلبفيعليهيطلقبم!لإةيح!ىان

فيها!3الراردميرومميا.انولمجتحا!،الملح،بو

اطولة.ب!رةننىهي11:75يق

من!عصيكب8(:03)ض:تخور

واما.ا!وراتبضاوالصمخمنآشونرحلبان

وكان.36-،03:3شفيوجودةةشكيبهكيفية

يحرقهكانحيثالىببيتغيرفيممنوغااستاله

مذبحعلى16-؟2(:26اخجار21فتطال!هة

البمنورمذبحيتىبالذهبم!ثىالمبخصحرمن

المتصاعداالخوروكان،(و،مذبح،،جمرةانظر)

الىؤياوني.ا.ة؟وو2:ا،؟مزانظرالصلاةرمزأ

الذهيالمذبععلىالبضرروقدالذيالملاكم!ظر

(6-8:3رؤيا)بيناثمدص!اتمعتهخادفيمعد

للآكتجورأروقدونكانواايضاالوثنيل!انعلى

.(17و12:؟؟ار)ال!اذبة

)بروهو،،اننصالمضاهعري31ةتذاد

اوبددوي!ى35(:36تك)ادومملكهداد

.(6،:ااخبار11هدد

ينونة،الدابئمعنا.،نكاربماعري31:انتذ

ويفشاح(جدعرن)يربكلبينذ3تاضاسبم)؟(

فيورد!ماباراقانهوالارجح(13:11!م1)

سولمابرلؤ1(

الريانية.والرجمةال!بمصييةالرجمة

منىصبضمناولاءابئرجلاصم)2(

.(7:13اخبار1)

.اعلا.(،بداد،انظر):تذد

-(!،كادراذظر):رتئد

ودتر،،ابئمعنا.ربماعبريادم:يدفر

ضابطأكان.ياهرقراداحدىدقربعل،اخحعارهو

.(6:25صل2)الاولىتةالىمن

وهريهو.،ضلأهه*منمحنا.عبرى31:ا،بر

.(21ة8اخبار1)كسوابئبنيامينيرئيى

علىتطلقال!لةهذهكانتةكلابرةيتركل

والىوماني.اليونانيعداماالأرضامممنفردص

حب!افظةاهذ.تتضنوللاوبربريررنانيفيقال

اطئرنةمعفىمنثز-"االمقدسال!ابفيتتحلا

اع!اطضراستعمالنافييفمقدالذيوالر!ث!

.(3:11وكو11ةاورو4و3ة28

ومضا.إراميةاعنني*نا31:نوهسثؤتر

علىوالإهاناخثنائيللقباوكنية6ب،ترلما،ابئ

*حناانجيلنيسآونثنائيلفيلب!ذعهرذلك

نيوبرثرلماوسفيلبىوذ3(اهه،-:ا)سر

:6وو3:18وص01:3)هتالاخرالأناجيل

جدولفيبرثولماوسايالاحمينذععدموايمأ(،1

فلذلك+تالاشالانجيليينجداولنيونثنائيلءحنا

يذصونم.الىسلمنحمنلإ.احمدذاكانانهيرنجح

نا!رتبح31:2روونياليهااثارالآيةفيصرى

فيلدتاسمحقالمقدال!نابفيوردبرئولماوساصم

ويقول.اش!قالىبهاقىالذيهوفيلبىلان

بانئزاعخ!دأماتوائها!عرقفيبترالهالقليد

.جك.



)8برج

فيالابرا!ماكات:-(21)مت:ئرج

عخاالمدولدفعالمدناصرارعلىتبنىارمانقديم

برنجايبنونالبعضوكان.المدينةعلىهبرمهعند

اواقى.لاجلالباتيناوالكرومني()علية

(26:15مل2)(اطارس)يناطورملبأ!كرن

هذهعلووكان.الامطارهطلتاذاالمحايأوي

قدمأ.03وعرضهاقدمأصتيناحيائأالابراج

الكابنيعديدةصارآبرجافظةووردت

يأتي:ع،علام!متروئةاثهدس

قضأ؟باصبرج(9و،ة؟اتك)بابلبرج

برص!(ا؟:3ح)نيراتبر!ما(3.-هلأ:9

(1:09،وزك31:38وارا:3شح)حنتيل

(،:13الرصلرامبرج،(:4)نقداودبرج

مدينةقربحصينةقلعةعنعبارةوهوسكيمبرج

هابم3عدماالمدينةتلكاهلالهاا!أثحميم

عي)ا!دعوبرج.(-6،9،:9تض)ابإلك

نح)المئةوبرج(،:7نق)لبنانوبرج8(:8

.(9:17مل2)سؤرعيلوبر!(؟:3

عاصة.معأ.يعرفلاءنافي31:تتر

بعدعلىالصنرىآسبافيرومانيةمحتعرةوهيبخيلية

.!لزس!هرضنةءلىابحرمنوففاميالسبعة

*نانبينسحاخهاوكان.الصفيرةالمراكبالبهاتصل

الصخرتةوعلى.وصياسحصبقوصبةه!يكلوئيها

اننتودبعضوجدتوقدلارطاميىصحل

.الثهيرةالالهةهذ.مورةعليهامصزرفيهاالمس!هيم

فار!ماوفاك.الىبيعفيقىوعيوبرنابايرلىزارها

(25:،1و13:13اعأاورشليمالىوعادتي.عي

.كترةقديمةرال!وفيها.قلصتاصكيالانواعه!

صم3)لب!وريمقياجةغيرنسبة:صسكل

نيالمذكورالجرو.بشهركانورمما؟3(:23

.33:؟ااخبار3

البر،ي6؟!

افه،ءنالمبارك،محنا.علإانياصم:بر-خئبل

.(6و32:2اي)ا!لاباع!اباحداليرابر

المبارك،مضا.عصياصم:يختاتؤوخيابز

93ة6اخبار؟أآسافابرلاوي(1)،اقةمن

داودذرةمنزربابلاب!رجل(2).(17ة15ر

اخبار1)آصاابئلاوي(3).(3:25انجار1)

دا!تابوثابآبؤكانلاوي1،(0(9:16

مثيرتايافرايمي(5).،23ة15اخبار1)

.2؟(:28اخبار)2الملكفقحايامفيعاش

اورسليمامراربناهنيالعامليناحدملامابو()6

كز)يازعابر(7).(6:18و03و،:3ح)

.(33:35ومى7ر!:ا

نجأةجذاباردتيارفيالنرمتمرعندما:،كل

البرديكونفاحيانآ.مخجىدجليدالى!التت!ؤ

.مطرأابازلةالما.بحباتيلحقالجمدلانرذاذأ

.والزرعواطيرانالافانفتضراقطعتكبرواحيانأ

ا،ممصرامابتالقالضرباتاحدىالبردوكان

واصتخدم.(7،ة78ومز-و9:23خر)مرص

فقداعدائهاهلاكعلىيثوعمساعدةفيالبردافه

الما.من،ابى!!رةالاصريل!رصات؟+

:01)يقاليفبحدقتل!ااكزمنهمفاهلك

منا،تدمين1عندتعدال!دضربةوكانت.ا(ا

الكابنيمجازأاصتعملتويذلك؟المظيمةالضربات

ورؤ3ة28أاشهائلةعقاباتعن!عبيرالمقدس

16:،21.

ش.نرع.الثهلاالبابيروسوهوةالتر.يرك!

ين!و(؟؟:8اي)فى*كم!خ؟!3!ه!رايةالعدالفصيلة

يص!نصنالمصرءنوكان.واطولةالنيلصتنقطمحةني

مرصىفيهوصيمالذيكالسفطواصفاءأ،ملالأمنه

صنعوام2اةقياا*ا!جبولا(هو2:3ض)اكجمي

غاتفىكانت!صيقانه.لآن(18:2اشأقراربمخه
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سهولة.بكلبمضعلىبعضهاتنثني،والمونةالمتانة

بورقالمعروفالورقالبرديمنا!ر*نواصطخ

بزفذانهوصنهالورقضعوكيفية.البابيروس

صرالىفيسقفؤرالمذالقصبمنالداخحليا!مم

بالغرا.بمحض!اىبرمضهاال!بررهذ.تل!قثمصنيرة

.جداتجفانافالثم!فيوتزذ

كا،ورقالمترجمةالكالةانصلاحظتهتجدرومما

.البرديمنورقالىلر12*حنا2في

اوراقمنحمبيرةمصركياتارشفيوجدوقد

دراسةفيا(لأمبةمنعظيمنبجاعلىهيالقابىي

اوالالفنتينبرديهذهبينفن.المقدسال!اب

قبلكتوقدالأراميةبالمضةمكوبوهرالجزيرة

.اسرانمنطقةفيالميلادقبل..،عام

العل!بالمنةموبوهر،ناكأ،وبردي

الىويرجعالثرالوعايامنالاجزا.بمضويحري

.الميلادقبلاالانيالقرن

هنالاجزا.بعضولمحويريلندزجرنوبر!ي

قبلالانيا!مرنمنباهتاليرنايةبالمنةالعديمالهد

معروفجز.اقدءالمجموعةهذ.ضنومن.الميلاد

انجيلمنجزءوهرالجديدالعدمنهذاوقتناالى

.الملادياالايىاالمرناوائلالىويرجعررحنا

مناجزا.علىوتحتريبيتىتشتربرديواوراق

الرناية.لمنةباالجديدوايدا!مديمالهد

?حئاانجيلمعظمويثمل)2(،،!مماربر!يفى

تقريبأ.ميلادي002عامالىررجح

سنبالقرباكتصفالذيالفنوسيوا!دي

يين.الميلادابعوالىلتالاالمرئينالىويرجعحماد،نجع

:،و25و،3:2رو):تبريراريبررتز

للايمانالأساصيالقانونالبريرحملةتتضمن25(

خلافيروالكل.ينونةالدع!وهي.ادي!ي

وحيث.الجريمةارت!اببعدمالح!ماي6ا)برا.ة

برزلاي1(

ا:فىلأانوحيث؟اقهمجدواعوزآاخطأواالجيعان

تغعارالثرياطذرفكل،موتهيالحطثة

الاديانجميعتحفهالمالقالمعضلةوهنا.المرتحكم

ظأيايضرالقدوسا!ةانكيفةوغلإصاالوئنية

كيف؟الحاطيفيالموتح!متنفيذبدونالناس

ينفذالأهو،بيأعادلأاي،بازااللهي!رت

موترمزالقديمالهثدفيالذبائحكانتل!حكط

اي6نفسههو،ماتالأرضعلىالمسيححاءولما.الفادي

وصارفاتالحكمننذالحط!ة.عنذبيحةنن!هتذم

اثمرلمحنىهذا.بهيؤمنمنامحللمجبمرت

لي!حموناطضرالزمانفيبرةلأظ!ار،(26ة3رو)

المحببهرهذا،بيوعالايمانمنهومنويبررلإزا

بالا؟نصنارةافةقدمه25(كاالذي3:)رو

،.اقةباعهالالسالنةالحطاياعنالصفحاجلمنبدمه

للؤمنوليى،اقةبنحمةايمخانياللإيروهذا
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صدأعى!ق!ونانتصلحمحروتةغيرارض

اصاثيل،بنوفيها.تاالق.سينابريةاشهرهاو،لالواشي

،جديوعين،يهوذاوبر،فارانوبرية؟سينوبر؟

آونوبيت،وجبعرن،سبعوبز،وزيف،وارلمجا

،(.*قفرايضاانظراروابهافيأانظرها.معونوبرا

مضا.،نجععبرياصم:برذايتاواو-تبرز

11ملكيئيلابناسيرنيهـجا!31وهو،الزيتون

.(7:31اخبار

من،محهـنوعشما.عرياصم:ترزص+ي
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كان31(ة91صم)2جلعاديرجل)1(هديد،

خردأهاربأكاناياممماملا4احنوقدلداودعديقآ

الىداودورجعابثالومتتلهلا.ابنهابثالىممن

عبرواانالىصحبتهنيهذابرزلايكاناورشليم

الىيرجعانالملكمناستأذنوعندئد.إلأردنا

نا،لمعروفهجزا.،عليهفعرضالملكاسا،وطنه

الملك.دارفيايامهباقيو!رف،اورشليمالىيصحبه

جذأمتقدمأكانلانهالدعوةتلكبرزلأييقبلفلم

في،و!ا.عنهعوضآابرتار!لانهالا.النني

عائلةألىاحنداودالملكان،ال!حمسابنص

منابخهسلمانواو!ى،حياتهسدةصبرزلاثن

منولمجملبرزلاياولادالىيحسن)نبد.

.(2:7مل11مائدتهعلىكلينالآ

صم21.دثاولابنةميكالحمرالهرليء،(21

21:)8.

عادالذيالجلطديبرزلاتنابنةزوج،3(

الكغة،صلكيدخلراان؟وطلبرابابلمنخلفاؤ.

ونح62و3:61)عزذلكفيين!والمول!حهم

."6(و:763

.،بارسابا،()انظر:شابا،

وكانت،،فارسيةمعنا.روناني31ةييىتر

ني!ثيرأ*تبتروميةمدينةمن-جةاعيأة

.(16:12رو)تحيةالىسول!رلىالبهاارسل،الىب

،معمضاهكانربماعري31:ت!عاعير

.(:2،؟تك)عورةملكوكان،بالثر،او،اثر

غيروهوعضالضصالبرص:ترصأصبو

كانوانجلايضعيالبرمحالان.المعروفالجذام

الاعابععقدفت!تعماقط6يصيبهاالقالاعضاهنيفىبؤ

المريضبهييقوتد..الىخالحلقوشفوالانف

بياكطاو(ورمإكضخوءيبدأساوحمثرأ.أحويلأ

برغامس1(

فتصرحوافيها.تأكلقليلبمدا!االا.كاثوباه

13:2لااف!يهاالنابتالشعرويبيض!اقيمناعق

ابيضناتىهالجادفيكانواذا(الخ8و7و3و

حيلحممنوضحالناتى.وفيابيحقالتعرصتيرقد

الابرصعلافيحكم(24و-1،16و13:01لاا

اللمكاتوان،الاسعنير:هزلانويربفيانه

كا!اللإصعلىاذااما.رصدي،ءتصانهيقول

طاهرآالثضفيكون،حيلحمفيهيركاو.،الجم

اوالأنفاوالذقنالمر!قيحعيبوقد13(إعد

هذ؟ذ3وتد(13لاادنلآاوبالنارحرفايضى

:26اتي2و12:01عدفياللاويإخاغيرفيالمرف!

.هة،!الأفيوردوقد.23:همل2و-623؟

عنعبارةالاذلكوسا،ال!يابوبرصالبيوتبرص

فيهافبحدثالبيرتجدرانعلىينموقدالذيالفظر

أيوالى.عاحبهبدنفيبقناابر-!المحدثكابقا

.(بورياس)الاناحهالذيهوالبرصانالائد

فكاناليهودعندجذأم!روفادا.اللإصوكان

اقهمنلهمقصاعطباعتبارهصهمالبعضعلىي!طو

يحيبوتد.وجيحزي،موءىا-تلمريمححل!!ا

كنمانالمتنصفيحئطتةايمناناعأالمرض

الرياني.

وجهعلىممنا.يرفلانيررنا31:فستزكا

الصمرىباسياميسيافيمدينةايموهو.ال!قيق

2:12و11:ا)رؤالمحبعال!نانىىاحدفيهانتكا

لحلاةالثيطانبكرصيروحناي!القدلةبهاوقد(17-

فيواستطوماباساضلواالذتنيهاالكذبةالمطين

هيكلضنهاومنالوتنيةهياكهاوع*ت).الحطيةةوهد

وبضمتقريبأالئا02الأنصكاخهاوعدد(شف!الآله

وكان.بربهاءواالركيةافةافيايأحاوا!-جمحيرن

تراكيوبااضافتهابحلدالفمائقىعلىقي!ويمكتبةفيما

عيكضأبرغاصنتوكا.الاس!ضدرتم!تبماالى
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الىقوقفاسمولذا،اطودمنوالورقالىقرقلصناعةكبلإأ

احمها.منمأخوذ4!ء+"ء3،ءالاوربيةالاناتفي

الانالىباقي!المديمةالمدينةهذ.اثارترلولم

ظنالقالىخاميةكالاعدة،وغناهابطضهاتشهد

الأنااهاليهاويذعي.اسكولابيرسهي!لبقاياا!ها

الق.الكنيسةومحل،انتيباسالغيدتبريعرفونا!م

ءحغا.رسالةلقراءةاللاميذفيهااجتمع

قديمآ،كانتالمدينةهذهاننقولوبالاختصار

وأسمقطا!اظرأوكناها،متمدئةعاصية

انقالمناولكانالذيالمحالم"الثهير؟لينى

منزعمحمبماهواهلادسأتحملالدمويةالاوعية

مايت.قدالامنمبقهس

كهرباهانن!ارعنالناتجالضو.لمعان:برق

فيالحلةهذ.وردت(والمرجبالسالب)الجو

علىالالهيالنحبهولعنلمنعبل!المقدسالحت!اب

ظ!ورال!قلازموقد..(15ة22صم2)البئربني

يلازموكذللص(6؟:91خر)صينا.جبلنيالىب

(27:،2ومت8:5رؤ)الماواترؤىالإق

.باللإقالانانابئمجي.ويثبه

ناءظبهكانتلمرجهظا.:صبراقع"برتع

الذماءبعضتلبطزالتولااشعياهايا!فياورشليم

.(3:91امق)هذاررمناالى

ابئ،مضاهارا!ياسمانهيرنجح:ةئوسبز

الذت(الهيكلخدم)النثينيملبعضابأكان،قرس

.(7:55ونيم53ة2عز)بابلسبىمنرج!وا

المطرميا.فبهتتضححوض:-لة،"بوكيز

فيمياهاتتصرتوبعضها،الارفىمنما.نبعاو

ال!أبفيالمذكورةالبركواصو.لمحدائققوات

حبرونوبركا(5:2)ررحدابيتبركا،اثعذس

(22:38مل1)ةالساصوهـكا(12:،صم12

ميناسبر؟(

:81ما!12الطياوالبر!(29:7)امصلوكاوبر

نح)الملكوبركا(22:9اصق)النلىوال!بم(17

سل!نوبر!(22:11اصق)الهتبقةوالبركا(1،ة2

.(2:6جا)

بمدعرصافاطفيهاحتفلواد:كةيصبرواد

الاني!ني26(:02اي)2الموآسينكلبان

الجنوبالىايال8بعدعلىوهوبريكوتوادي

لحم.بيتمن

لفظةترد:الخمباوكبر-لةيباركباوك

فقد.اثمدسال!حمتابفيكثلإأومثتقاغا،*بارك

(1:،39وا:301مز)افهالناسمباكاالىتثير

عاياواثنياعالهاحمدياي،الىبنذييابلرص،

الناسمباركاالىئل!وقد..اجلهامنالىبومجذي

العمالب*!لومضاها-(وتث9،صتكأ

هرونبر*اثعبيلهذاومن.لهمالىبمنوطلبها
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مقعليميمطراي،الناسساركالىبانالركا

:12)تكبمائلا!مويلطفغلا!مونريد،نممه

الىصعدقبلاتلاميذ.المسيحباركوقد.بم3و2
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الىاصارة6؟:؟.(كوني:البركة-لأكا

نممجميعوتحماالناديلدءرعزأالمتدصةالكأس

الحلاص!صلأسالهاودثن.بدمهالفدا.وبركات

ناالمديمةاثمايدمنوكان.(116:13)عز

ولاجللالجاافهويبارككأسآيأخذالرليمةرئيى

فيثربالضيوفعلىيديرهاثمللجتمينالمرا-مبم

ثاني.الىالعثا.فيالطدةبرتع،منمص

شاهانتورحلمسرناني31:ميما!نتؤ

ينرقونكانواالذتا!ماصةاحدوهو،،ثابت

اورصليمنيواراءلم"ال!نيحةفقرا.علىالحنات

،هة6اع)
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وهر،الوعظابئ*محنا.إراس31:با-أصتز

اوسل.زمانفيالميحيةاعتنق.الجنىمكل!يلاوي

بث!رلىنثرنييجاهدواتدأالعالمةعلاقاتهفترك

المحي!ة،اعتناقعلىالناسويحث،الالمنيالحلاص

يانجاباالىصلسما.ولذلك.مصانبهمفيويعرعم

:،أاعاولاء*!صفاصىكانبعدماالوظاى
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الاولىالميحيةلمثر،استم!اررامن!نوبرنابا

منشيئأانيتولاحديكن*ولم.المبدأطتق

ة،اع)!همتزكا!ثيهصعندمنكاله،بلامراله

باعهحقللهكان،اذنترأ37عددفش32(،

الىصل،ارجلعندووضعابالدرالمواقى

ببرل!رنبالذيفهويمآ3اثلبكبيروكان

منرجعلماعليهااللاميذوعرتالميحقبلمابعد

ذلكسدثم.27(:9اع)اورشليمالىدمثق

هنالكووردراانطاكيةالىطرسرسمنوول!اخذ

25ةا؟)اععظيمأنجاحأفن!ابحباصم

الفرةنيالحارجفيلمتبثيرسافراثم.26(و

اورشليمجمعوضرا.(13صاع)الاولىالبثبرة

الملأمبيهوذامعوذهبا.(ا:2وغل15:22اع)

ثم22-،3(:15اع)انطاكيةالىوس!يلابرصابا

.(15:93اع)قلإصالىقىوصبرناباذهب

وتنب.المبرالينالىالىصالةاليه:ونيؤوالبض

منكاتبهايعرفلأانهالا.باممهممنونةرصالةاليه

برناباانالبمضيزعمالذيبرناباانحبيلاما.هو

ا!موانت!لالوسطىالقرونفيوضعمؤلففهوكاتبه

منبا!عربم!انالىالقيدولير.باطلأبرنابا

برنابا.متبانهعلىقبرصنييخوستافاما

.(،*تادشانظر)ةذحبز

النصر"،حامكمضاهرونانيا!م:يييهيتز

الصنبراكريباسواختال!ببرافربباسابنةوهبم

بريعةلأ(7

والمفاسد.ال!لإةبو.اشتهرتاصيأة،اليهردملك

محسريخهغ!عللأقةعلىكانتا!هابضهمتالفتد

فبا!ثيانعثقةكانتا!االاريخقال،اخيها

عظيم،باحتفال،ضرتانهاعنهاوذيم.وتيطس

،اعتيصرنيفيزصالواليامامرولسمحاكة

3513:).

فيقائد،شا.*نانيادم:"بر"وئشر"س

انتخبواالذتالمبحةاثمامةاحدوهر،المرتلينجرقة

بفقرا.الحاانويرنجحاليرنايل!بارامللمعنا،

.(هة6اع)مهمتهمكنكانتاورصليمفيالم!يجبين

انظر(؟02:2سل2):انتلاذبر"ودت!

.،دانبلاود!ص،

المن!ةالك!ينةهى(36:23ار):يبراة

التلم.لصيالمشمملة

6:مضا.*عهد،)قضعبريةكالةةتريث

.،بريثبكل*(-اطاب6،

جوزاحيأة،محا.ينيلى1اسم:يصكلابر

اصتهرت،يهرديرجلاكيلااصأةوهي،صنرة

البثيرفيرلجاتاعدفكانتوالفضيلةبا!قوى

معيحملهاكانالقاطجمىاعالهونيبالانجيلاخاداةوا

يصن!اكانالقةاليمضيافاتهفيالكنيسةادشصا.

اكوو:.163ورو26و18و18:2اعأبتهفي

16:91).

وردكارتدبارعفىممنا.عبري31:يمةترء

ا!م:

جتلربااخوتهقئلالذيافرايمءابنااحد(1)

قليلأاممه"حررماراذا.ماشيتهمليحرقراترلواجأ

بلية،لأنبريعةابر.سماهولذلكبليةضا.كان

23(:7اي1)،بيتهفيكانت

36:وعد13ة6،تك)اشبراولاداحد(2)
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.(11و23:.؟امحبار1)دض31لاوي(،)

.(4،:26عدأبريعةنل:يعيونالتر

المضاعنة،كاالهدثمعنا.فارسيام!م:آيز

.(.؟:ااص)البعةاححريرصقضياناحد

مم!يهوه*محتترضاهعبري31:تبةصبزنر

ولا(15:28يقأاليهودية!ثرقيجئويىنيم!حمان

الضقوبعلىالا!مرضهبعرف

لنوسمعدةمسزرةارض:بصاثين."بشتالة

الافئراحلفرضوايانآالمزهراواثمرالثبر

:2وا9:27مل2و21:2ملا)،جتةاطلب،

7ة2وار32:15و92:13و01:18واش18

:91و26وا:18لر13:91ولر-:8،و

فيهيثتضلومنالبشانحارس:"بتافى

.(02:01)رو

احدىوهي،عطرة*معنا.عصي31ةتضمة

.(17و36:3و،263تك)ءعيسرن!اه

لعةمرضعهر،منمضا.برياصم:بسوديا

فيالتيقالبابرضمااللذتاحدمشلامابوهو!هو.،

.(3:6نع)اورشليمسرر

صم1)الفلعطينييناعهـابصض:تواسير

الجز.تمثالتقديمالوثن!يل!دأبمنوكان(9و6:"

.(6:5صم1)منهالبر.عندللالهبمرضالمصاب

عب!.اليهردجنوبيالبوروادي:تشور

ربالهمن004سعداودفيهكانالذيوالجدول

يقعالواديهذاوكان2(9-ا03:صماأ

تجريالذيشةواديهركانورما.صقلغجنوب

الايضالبحرالىوتبرصبعبلأمنبا!عربمياهه

.غزة-ويىالمنوسط

.البارة-الطيباط!ابلغ:تبث!يرأت!ثتر

وخارجه.الهيكلنيويعلملمثر!اوكان

الجبل.علىاوالب!رمنالجوعيظكانماوكثلإأ

يعولمروايذهبواانبعد.منتلاميذهواوصى

الم!ييه.نيبدأفاثبثل!.الم!حمونةاقطارفيالامم

الاتب!ئ!لإ.ثمةيكننمالقدما.الصانيينزمانفيواما

اثعدسالكتابيخبناسا،علىالبىبعداخهم

لمثب.الثريعةيفرواانابتدأوا

الجديدالهدفيال!لةهذ.تطلق:مبعثتر

الىمكانمنهتنئلأ،الحلاصببثارةبظمنعلى

البر!ههاظ،نحموصمكانفييتقرلا6آش

)اعالميعباصمال!حمنائسويزسىبالانجيليعظ

.(5:،تي2و؟ا:،واف8:؟2

اضالهمنيللرسلمساعدتالمبئرونوكان

يأعذم!رل!الىسولهفكاناسنارآفيرفاتهموكانوا

)اعال!نائسلينوريذبكانحبثميتهني

!صوصنحتمةاخبارآحاملينوروسلهم(،وه:02

:2ني)عنهالبيدتللاخرةليطنرهاالحلاصبثرى

ليتن!وها!مةاسألآيسلهمكانانهحتى(-9133

.(13:و،15و،3:1و3:اتي1)غبابهمدة

البثاثراصطبالىالآتيةبالىمرزاشيروقد

ببقلانهالافمانبوجهمتىالىفرمز:الاربع

لانهبا!عدصتىوالى،آدممنالميحت!لل

ا!نتصر،اصدعوذاانهحضثمنالمحيحعنكتب

نفهقذمالميحانالىا!ئارلانهثورلىقاوالى

لارتفاعهبنسرروحخاوالى،المالمخطايالاجلذبيحة

العليا.المسيحلاهوتافاقفي
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الطيررمنويعذالكراسرالطيورمن:ض!قتا

.(،11:1لااالمرسراثريطحبالطاهرةعر

.(7ة28اي)البصربحدةموصوفوهو

،وكان،بح!لامضا.عإيا!م:يثن!م

مدةفيفلطينعلىالفارسيةالدولةفبلمن3،ما

منالىاجونابتدأولما.بابلسبىمبناليلادربوع

الىضتمكئا-بةارسل،هي!لهمكأميمنيالي

.(7:،عز)فبهشرصاعاليفهمارتخستاالملك

حظإة،*او،تمة*محنا.علاياصم:"نجرة

بلادفيالاولى:مديتينعلىالاصمهذاويطلق

تنبأكاضبتوقد(؟ة63و6:،3اشأوماد

واسا.(12:اوعا9:13،صأالنبمارمياغها

افرقالجنوبالىميلأ02بعدفملىاطدئةبملإة

8،:)ارموآببلادنيوا!اثحة.الميىبحومن

باصر.احهاب!هموظن(،2

ارض،ار،تنعكاصمعنا.علايادم:هـبصغة

اضىنياليهودسهولفيمكانوهي4،صؤ

.المكمانهذامنلامهيثرعجدوكانالجنرب

مل2و:1593)ثىلحيقمنبالتربوكائت

دوائمة.بلدةاليوممكا!اكانورجما.(\:22

بكئرةينمو،الزنبقيةالفصيلةمننبات:تضل

وحسنلكبم!ثهورا!ريوالمجل.مصرفي

ا!محئباحمهالاسرائيايون4اووت.طعمه

.(11:5عد)والسلرىالمنعلىفض!ه

افة،ظل*فيضاهعبريمااصم:تضنثيل

:3الاهذاوردوتد

نيدالحذقاشتهريهرذاسبطمنلىجل(1)

له!لاللازمةالادواتفصغالدقيقةالصاعات

.(1:؟3أض

بطرس1(

ئروتيانهالنيعزراعنهذيملىجل)2(

.(01:03عز)غريبةعيأةبا

ضا.ع!ياسم:او-بضييتتض!ت

خدمييمالبىمننسلهرجعرجلوهو،انراع،

:2عز)بابلزرمعرصاالذت،النثينيم!الهي!ل

.(،7:5وح52

بعورالعديمايدفيويستىبلماما،،:تضوو

السخ(ه:22)عد،*احتراقمضا.عري31وهو

الصينةحببصوريدعى2:15بط2نيول!ن

نية.اليونا

.،نجارة!اطلب(؟01:3نح):تفائع

نيبحزةالبطب!حانواعصتنمو:تطتخ

ا!،لائهالهيةحكمةذلكوفي.ا!رالديار

انيقدر،فقيرأاطارةالبلادتلكنيا)ظمآنكان

االمن.الىيخصإلطيخمن!ثصأباكلهعلشهيروي

باكلهواولعواعليهأكادواالاصراثيليينانوالظاهر

آو،اطرعليهمواشذالإ؟الىشجوالماا!محئ

مصرطختذكروا،يخاهصراهفيساثرون

الفاكهةبتلكعطشنافزويهناكبقيناياليتاوتالوا

.(11:5عد)الىطة

ححر،اوصخرة،ممأ.روناني31ة"بطر"س

*ناابيهواصمس!اناولأيسيالىسولهذاوكان

مدينته،وايعماندراوساخبهواصم(7!:16مت)

!يةكابفا،وهيهسمئيوعتجعفلا.صيدابيت

صخرةايصفاإلعربيةفييقابلها،ص!رةمحناهااراميه

باليونانيةوالصخرة.الاسمبذاإصيحاستا.وقد

(16:18ومت2،:اس!)بطرسونهابيتروس

رواسط!اكانالقالمكصيدبطرصحمةوكانت

كفوناحومكانيالايمةعائتهيكفيماعلىيحصل

اطنىهمنوسثفائهاطاتهيسرععيادةمنيحتدل



)5ولس

38-:،رلو31-92:؟وص15و،8:1مت)

قبلالمعمدانليوحخاتميذأكانبخطرصانويرجح

اندراوساخوهيوعالىبهباءالمبح.وقدالىمجيئه

وقد.البهالمقربينالمعمدانروخاتاليذيمنواحد

ن.رجوعهبدبوعالىحعورمافي-رحنااسار

9دتوقد.35-2،(:ا)روحأالبرفيالثوبة

ليكوندعا.:ناولا"صاتثلاثبطرسي!وع

ملازمأدهرفيقأيكونلس:ئانيةودعا.،تاليذأ

(5:01ور17:اوعي91:،)متباشرارايا.

01:2مت)4رسرلا"يكرنلس:ثاالسةدعا.ثم

حماسساعدوتد(،1و6:13ولو6؟وانا:3وصي

بل!كالمتقدميلازانعلىوغيرتهونثاطهبطرس

ذععنداولأداثمأاعهفيذ3.البدامناللاميذ

6:41ور3:16وص01:2مت)الىسلامماه

اكلإميذا!اءذععندوكذلك.(13:اواع

اولأيذعاسىكانهبرعالىجدأاثمربل!ا*ثة

بستانوفي،يرسباابنهاقامةوعند،البليفي!لآ

9:2+و:5وص؟:17مت)براوهلمنيجثإ

.(9:28و8:51ولى33:،1و13:3و

الن!ك،منثي.علىالريعسقرطهيدلولا

ارو!خةباكفيلذلكبعدلسيدةالمجةمناظهرهمافان

جمبحشكه؟كاسيد.ان!ارمنخصلماانعلى

لم،لجثريآضعقاكانانما،الىعتليلةفياللاميذ

الذيسيد.منالق!ابنظرةانبلطويلآيستر

صقأب!اهويبيمخارجالىيخرججلتهجيدأعرفه

.(22:62لىا

بهذانحتضةتذعاموراثعذسال!عابوفي

اخرج،يرعكتوله،اطشةصناتهتظ!ر،الىصرل

(9و8:هالوضاطي.،رجللانيربياسفينقمن

صنهثاالقبالجيبةالري!ثرهالاالاذلكوما

17(بطرمر،

نرىالىصرلهذاسايةتتبضااذاوهكذا.المسيح

مثهمنها،افه!باولثتهايمانهسرعةعلىت!هنامورأ

ادركمناؤلانهومنها92(:،1)تالماء!لا

االةابنالميحبانهجهارأفاقريرعس!يةحقيقة

.(16:16)مت

الاشيا.نحومئابأكانف!حمر.ان!لوولاهذا

،حاشاكذلكبعدديرعقودمنيظمركاالزمنية

،يتولعهاذوذلك.هذا،لكي!ونلا،يارب

)متالىوشألماورشليمالىيذهبانينبنيانه

تمت!كانذلكفيمعانهالا(23و16:22

الى،،ياربقولهمنظهركابسيد.ثباتب!ل

:6)ور،عندكالابدةالحياةكامأنذهبمن

.68(و67

ابىاللاميذاربليغسلانيسوعارادوحبأ

بكلاماشعانيبثلمانهالااؤلآذلكعليه

يدقيبلفقطرجلى،ليىقائلأوصرخسيد.

اذهب،حيثلتلاميذ.ي!وعتالواذ.،وراصي

:بطرسلهقالتأتوا،،انانتمتتدرونلاانا

اضعانيأالاناتبمكاناقدرلالماذاسيد،،يا

.38(كاو:13")سرعكننيم

الاعالسفرمنالاولالجز.!نا؟القيامةوبعد

هد.،وعلىتالمشحانبأماحققبطرسان

بالمضةاثمصودأكانفسوا.،ك!نيئابنيالص!رة

اثها!المسيحانه،؟بطرسبهصرخالذيالايمان

اثردوجالاس!طل!امصدص!رةلةظهانام،اغي

بطرساناو6الاصاتكانهذاالأيماناناي

انالخيقةعنينبوقذمنا،كا،صخوةمضاهواحمه

ونحلعىاطيافهايئهوالميعبانيؤمنمنص

بطرسثطاطلينعلأعلى6الكنيةيكزنالمالم

الاولى.البهيحةاعفاه!عيادة

نيالنراغسذالىاللاميذتادالذيهر!كان



بطرصر،(176)بطرس

برونأللرصا-بطرسرجليبشلالمح

.ليهوذابديلبا!اب(15:ااع)الىسلعدد

انطوكيف،الىوححلولمحنىاوضحالذيهووكان

لمغفرةاللهبابئبالايمانالحلاصي!ونالآنمن

لمكنيعةذاكعندفانغ.(36-،2:1اع)الحطايا

ثفا.فيالواسطةوكان.عضوالافثلاثةاول

لالسي!يةوالثارح4المدافعالكليموكان،الاعرج

وثخالذيهووكان8(:و،2؟،و3-:)اع

:هاح)العطاهودوافعاغراءتلتط،!روسفيرةخانيأ

الحلاصبابق!حاعلنالذيافمهووكان8(و3

نييوس3موضوعفيوللامم(38و2:01اع)لميرد

.(01اع)

بطرصبدأ،الكنيسةاساساتؤضمتماوبحد

محفي.وترلبرةىتواضغام!انأخذأآتحفي

الىبا-و،وبيهالقيادةأخذاورظيمفيال!نية

(12و2:9وغل21:18و15:13و:1217اع)

بواسوتركمصراعيةعلىفغقدللاممالابوكان

)غللهمالحلاص-ىتوعيلفيالقبادةا!سول

غل)،الحتانانجيلسولعبطرسواما.(7ة2

ر!آ3؟!هودءجد-يثتبثرهواصلفقد(2:8

لبرل!.والاممليحقوباورش!ليم

51صفيبطرسثاطذ3الاعالشروينهي

الجيح.منبالترحيبالاممتبثبرعنرأيهقوبلعدما

11(:2غل)انطاكيةفيكانانهنحذلكوبعد

واصلوانه(12:ااكوأكررثوحطفيورلجا

اكو)لآضم!،نمنمحهوزوجتةالتبثيريةتهرحلا

*)واخبر.ارباسبقكااسنثهدواخيرأ(ه:9

21:91).

عنشئآالمقذسال!تابيخبرنالاذلكبخلاف

وترليقهنجاحهاووآلامهاتعابةوعنالىسولهذاحظ

يبرزففيهما.-،رعاكمناستنتاجهنتطيعماغير

وانمرذجأالأيمانافيوالثباثللوداعةمثالا"امامنابطزس

يضم!ل.ولايفنىلأالذفيللرجا.



)*بطرس

با!فصل.وك!لبهسحهكيفيةالمؤرخونووصف

ذلككانومتىاتتأكيداحديستط!خ1إانهغل!

بانلهنصحواروميةفيالم!حيحينانوقيل.بالضبط

وهررومبةداخلأالسيدرأى،يقولون،كاانهغيريهرب

الىفاباب؟!ديااتالىلهفقال.الصليب؟ول

ورجعبطرسبلحبمفترقيل.ثايخةاعلبحيثرومية

فياصانأ!الىاين!صاناصلبو،مص!بأواصتد

.لحيدهالثهادةويخاننحمهتأديب

بطرس9(



بطرمى8،1(بطرئا

.،-2ة2ال!نيةطبيمةص

المييالحلقالىالرمرلبقصديؤجيهات(2)

.6:-،3؟:2الاءعط

.-1317ة2ولةلكبالنبةأ

.-3:1825ألافانيةاملائقبالنسبةب

.-3ا:3اليتفيالدلوك%

.6:،8-:3الاضطادتحتاللرك!

-3:،الرأنةاطباتئأنتطإت،3(

91.،:7-الاظهادزمنفيألاحمالواالعبمأ

.11-اة"وافيالئيوخواجباتب

ه؟!ا-2؟:.ختاميةتحيات

رعر؟ر!الةهذه:الثانيةبطر!وسالة

ضسدلتحذرممكانصفيالمحيحيينالىموء!ة

وثتواالأجمانبايتمح!راانولحثهمالزائنةاكطليم

فيه.

،!انانهننهعنالرصالةهذ.كاتبويتول

(3:1اوة1،ورص4،الميعيوععبدبطرس

:17)1الجليبلفوقاد:حمعكانوانه

ولو-9:339وصي13-ا:17متسعتارنه

؟ضثهاي.يوعالربانجأوالذي28،36-:9

بعذ.(وسا18:؟2ءمعقارنه،؟:؟بط2)

:3بط2)برد!الرصولمعالماواةتدم!لاوبأنه

فيالنتادفانكهاهذ.معانهالابمد.(وما01

كئابتها؟ربخجيومنكاتجاجهةمنمتفقين

البببالاسلوبلي!الرسالةاسلوبانفيتولرن

ال!نقادبدأوقدالحوبهانيالاولىالرسالة!كوهي

دليلأهذاالاسلوباختلافيأخذونجلإومعر"ش

نيابثكمايضآيقرلىنثم.الكاتباخ!تلافعلى

موتبلمتداولةكانت!ولىالرسولرطثلان

هذهئصمنبفهمالذياطدالىالرسولبطرس

ابزا.بعضنيالأولىالكنيسةانيقولونثم،الرسالة

كاتبء!ةمنمثصقةضثبنةتكنلمالمديما!الم

روصابيوسآربخني؟.سا)قارنإلرسالةهذه

جموهةضنالرصالأتدملولم،هذا!ميوصالع!حمني

نيالاالريالبةالكنيسأبالجدبدا!داسفار

.الادصالون

ب!طرستبهاكاالىالرطةهذ.نسبةصدقانالا

يعتقدوناليرما!اهبضانمننابثالرصول

نفىهراالعانيةالرصالةالحوبانراسطاعقادأ

هوالاولىالرسالةواسلوبذاتهالصبادبطرساسلوب

منهذايظ!رع،كاتببدعلى؟.ناالذياسلوبه

الكبل!التثابالىا!ا.هؤلاهونير12:.بط1

والبيراتوالمادةالاسلوبفيالرسالتينبل!

ضنقبحهاالاولىال!حمطضةصنانثم.واللااكيب

ع!!دليلجميعهاهذ.ففي،الجدي!دالمهداسفارجمومة

.الرصرلبىطرسهركاتبهاان

:أصنيانفيظهركتابتها،ريخجهةمناما

نيلالرصاستث!هادتجل-دتتاصهاالىتلبط،1

واطالة--لتبتقدتكرنانفي!كنمباشيةروما

القالإظاربمفيوانمبلادثتم68صنةمذ.

الكاتباصتضداموفيبذاكا!الالرصيعالج!

الرصالةالىاشارةمننجاينهموف!بهوذالرصالة

الاريخ.هذأنيكئبتانهايزيدماالارلى

مانبة:بطرسوسالةعنو،ت

.2و؟:اتحية(1)

:3-اوالصرفةالنسةنيالنرمحلىحعث)2(

ا-1:221الميحياطلاصمنالثبت)3(



)9بطط

.-1218:االرسوليالحليممنأ

.-9121:؟الرحيكلةمنب

:2تطليمهموبنضالزائنينالمطينادانة(،)

3:ا-13.ثايةالم!يحمجيهمنالحقق(5)

.-3:1،18المي!بينواب(6)

.،ا:3طاهرةحياةينراانأ

6؟.واهة3صائبأتفلإأليمالطيفرواانب

.3:17الزائنينالمعلينيقإومراانبر

.3:18المعحيحوممرفةالنعمةنيينموااند

نيال!حمالة!ذ.استححلت:ابطال-بطل

11ة23-زفينرىكاالمدحجمقالمقدسائكتاب

البض.ظنكاالناسمنخاصةلفنةصفةلا

:12متفيالكالةهذهوردت:تطالة

كلة)ي.المملمنالحلوايالطالةمنوهي.36

نافعةغير!الةوممناها.لهالزوملا-لمالاعل

كالتمتليقلاكلةصبهاويتصد.افع..وعههلة

واباطلأ،(الهكالىب3باتنطقلأ)،المتحرر

لأوتدذاتهانيردالكالةتكونوقد.نميمة

لفظهعلىلمجاسبانالمؤمنعلىيرتتم،مماتكون

علبه.لمجاشلاحئ

طاءقي-بطالةوجممه.تطئي!وس

منوالمذكورون.مصرفيا!دونيالاس!ندر

:مالمقدسالكتابفيالبطالة

الخلصكااي،سرقىواتبالأولبطليوس(1)

البطالة.سلسكاولوهو(.م.ق)323-285

جمقفيخدم.لنيلبىشرعيغيراىائهيرنجح

علىوتغلب.م.ق323سنةمصروفتحالاسكندر

سنةفلعطينالىوز-ف..مق321سنةبربهى

بطلي!س17(

عددأوسبى.التصرماورئليموأخذ.م.ق032

بلطفعاملمائهالا،!رالىفاخذمال!ردمن

دا،الجنوبمركائهويظن.مملكتهفيفاقاموا

.(.ة11

028)،فبلادلفرس،الماتباالانيلجليوس،3)

بلاموملك.ذع.اثتدماب!(.م.ق-7،2

طكالانيبانطوخىابنتهبرثيصاقترنتبعدصا

الثهلإةالمكتبةانسالذي(وهر11:6دا)سوريا

اناصأالمإينةلخكالىوجذب.الاس!حمندرني

،اقليدسوالمدس،نيوحمرينوسكالثاسكن

أصيمناولانهويل.وغبرماراقىوالفليم

وبل!والنربا!رقبل!و!ح.البعينيةبالرجمة

تأئيرلماجمهوكان.ايرنان!ينوظسنةالكلدحك!ة

والميحية.اليهرد؟الديانتين؟ريخنيعظيم

7،2اورجحض،)الملتىاالالثبطلحرس)3(

سورياالى:حت.ذ3.إحقدءااي(.م.ق-222

سوريافقح.وقتلهازوجهارففهاالقاخهثأر،خذ

نيذباخ3وقذ"ضقأوبابلكالأائطاكيةالى

ئقلهاالقالمائيلواصترجع.اثريمةحسباورسثليم

.(3-11:9دا)مصرالىذبز

22،)،فياوباترر،الملتبالىابعبطلييرس(4)

كلبالذيوهرذ3.المتتدمالى(.مق.-..2

صنةكوةبقرب،*رفحعدال!حمبيرانطيوخىجيق

ذبائحوتذم(-0112:ا(أدا..مق502

الىبدتلانولطانهالااورسظيمهي!لفياطد

بالفالج.!ربالاتداسقدص

002)،ابيفاني!،الم!فباطمامىبطلي!وس(.)

س!محر.وكان.ةبمالم!مذما!(..مق181-

انطيرخىفغصغر.مدةوني.ارو.ماتعندماسنين

كفل!عددوهرب.واليهود؟وفبنيقبةالبقاعالكبير



)08بطمة

حبثمصرالىلحةالبطالسبسلة.أمنابقواتالذالمرردمن

رواصطةثم.ليرنتؤ،،ل!هيكلال!حمهةرئيىاش

ممعرقوةانلااوانطيوضبطليموسلح!االىومانيين

.(-1113:17دا)الافتتاحذلكبحدبرعةلعلصت

181)،،فيلومزالملاتمبالادسبطليموس(6)

توفيئعندماطفلأوكان.الأخيراالى(ق.م.-6،1

اوفا!حل!الىمل!ةكيرباكأاامهوكانت.ابر.

صنةفيانهالالسررمسالمةوكانت.م.ق173

مصرعلىابيفانيىانطيوضه!م..مق71؟

الىوماني!ينانغير.اصيرأواخذ.بطليموسعلىوتنقب

ظكعارتئم.م.قا168سنةسرامحترصوا

03(-11:25دا)رومانيةولا،تدريجيأالبلاد

فيالهيكلبخا.الادسعلىبطليوسمدةوفي

نواوكا.اورشليمغيرصيكزلميهودرفصا،ل!ليوئتو،ر

ذلكمنوئتجوا!ريل!اليرنانيينفلاسفةيخالطرن

الديانةلقبولاليهوديالعباصتعدادنيعظيمتأت!

المحببحية.

3حث!4!أ14النماقيةالةصيكمنشجرة:!بط!ة

ويعروصرؤلطينفيب!ثرةينرلا؟؟+أط!!ح+3

الاعميةالمحجرةماتاذاحى؟عديدةسنايه

ذلكوالى.تخلفهاجديدةفروعاضالامنتفرخ

البطما!شطرت!بردو(6:13اكأ)افياصار

الشجرةوعفىفيوردع،اغصا:12وت!تحميرأ

اثالومبهاعلقالقالملئكة(18:6صبم2)الهظيمة

.بنا،علىهاربأكانبيأ

اللإالينثجهيرفيهحقتوا!:البطموادي

ة17صم1)الفلطينيينبطلجلياتداودقتلحيأ

عثرا-!دبعدعلىالظواديانهويظن.(91

ربعوعرضه،اورثليمصنالنربالجنوبالىيلآ

بحخىالانالىوروجد.التحعاعدثديدةوجرانبهميل

.ةبالكب!ةالبطماسثطر

)1

بطسلجريرةصورة

بح!ثما

تنىالىوعيالارخجلفيجشيرة:تطنى

ماموصجنربميلأ03نحوبعدعلىكابطمو،الان

منكان.للنربالجنوبالصنرىآجاشاطى.على

والمجرمين.المذنبيناليهاتنفيانالىوممانيةالدولةعادة

ب.م،9سنةفياليهاننىالانجع!سرحناانوالارجح

.(9:ا)رؤدوميتيان!زمانفي

قاحلةصطورارايهااكئرلانمجدبةوتربتها

بركانية.بقاياانهاقيل،الرابمنبتل!مفطاة

كهفداظاصومعةالثاطي!منقليلةمافةوعلى

الىؤيا.سفرفيهكتيوحناانيظن

،الفدق،بتمعنا.عبرياسم:"بطونيم

26(:13)يقبادبنيصبطاملاكمنمدبنةوهي

الظ.غربجنرباميالتلاثةبطنةكىبةالآناحمها

اصأةكاوهيمحترقة*مفا.عصيايمةتنوا

،(8:8اي1)بنيامين-بطمنشوايم

يهو.،،ءلمما.كانر؟علإياصم:تشيا

(.،:6ائا9)آماف!لفا.منبرمثرنيلاويوهر



9()81بحضا

لبهلا

والرجماتا!رطاتبعضفيالأصمهذاوردوقد

.،*محابصررةالقديمة

لا3اخصارأكانرلجاع!ياصم:شثا

اخياايوهر،رباوبيالحمى،ومعنا.كىبعل

وضربهيربرمامبئنادابعلىتآص.ياكرسبطمن

رملك27(:15مل1)لافلطينيينالقتجثونني

معارضيطرضهانمنوحذرا.صنةعرتعخهعرضا

نافبىقالهلمااتمامآيربعامعاثلةكاقتلالملكفي

وعليربمامطريقفيبحثاوصلك(01:،1مل1)

كلوالاضطراباتالحروبنتوكا.اوبعينيفيالثر

نولىماتولما2(-ا15:16مل1)ملكهابام

المر!لباتفصفرثيىيزصعبدهعليهففقأيلهابنه

.(911-:16مل1)بيتهاهلوصوقتله

،عشتاروت،بيتمشا.نيكنطادعم:تقحترة

ا!آوتدعى31:27()يقباشانفيمدينة

.71(:6اي1)عاروت

اطثراتسننرع:بموفى-فو-فة

وبعض.عنهفيصفىالسمناوالمبننيغعالمحنية

مت)المشحوقرلالملاريابراثيمينقلالبهوضانراع

الىبلتتونالفريشينصونالىيشير(،23:2

.الكبيرةوقيكونالصنيرةالأشيا.ا

*ربمشا.صاعياسم:بعليموجمهالبمل

ياوكان!نعانيالهوهو.كازوجاوسيداو

اوعناتاوعثير.اوب!ةالألههوزوحايلالأد

المزارعلهاوكان.هددلأدهصاويعرفعثتاروت

والمراشي.الحيراناتوفياطقولنيالحصبورب

حتىالمجلبعبادةجذااثصرقطاهلاولعوقد

مذابحهعلىالبثر-الذبائحيضخونكانواا!م

المرتنعةا/لأماكنفيتارونوكانرا.(ه:91ار)

الابنتعليهافيذونالجيلةا!لناظرذاتواللالكالجال

.عندمالمظيمالألهلهذاويكرشونهاالمزخرفةناشة

!وربايثاوكارنيكذئفوايينالكنطكدنلبحلكاأ!تما

الذتللاصائيلونعثرةذلكب!دالمجلصاروقد

الىالالمذاعإدةبادخالهماقةضيعةكروا

وعد22:17ويق.،-18:17مل1)بلادم

.(3:،وتث601:38ومز18و5و25:3

عوميةكافتالبعلعبادةانئقولوبالأختصار

دترىولذلكالقديمالزمانفيالمثرقاهاليبين

كائتامةصلأنا-لاذلكوت،عديدةاسداء

منالاسموكان.قو!اعندبهيحرف3باتت؟

اوالبلادتلكباصموينت!بببلغالئايبتدياممائه

بعلنحراليهين!ببثي.او،فيهاهرالموجودالمدينة

.عقرونا14وهوالذلانالهاي-زبوبوبعا!،ففور



بحبك(182)

النطسيخدعونكثنونص!ةلمبلوكان

ع،6لالههمينبو!اأشى!واعال!موثرذبصم

نحومغ!لفانه؟البعلوانبيا.ايلياقصةمننرى

قدرةوعدمحمذبهم!اسبذلكفاظهرنفأ..،

السبائب.علعلىآلهتهم

اخبار1)رأوبيننلمنرجل(1):شل

اخبار)؟بنياميننلمنربل2131(

:8)03.

ايضآوتتىكعرنصبطمنمديتاسم)3(

يعرفولا.:33(،اي11بئروبلةبعدت

الحتيق.وجهعلىالآنموضها

رتةمد(1)مم!ةصيد،معنا.ساعي31:ققلة

القالمدينةاثاوالارجح(،؟:91يق)دانفي

.(8:6اي2ر9:18مل؟)سلإنالملكض!نها

ال!قيق.وجهعلىالآنموضعايعرفولا

(15:9)يقساريملعريةآض31)2(

يهوذافيبرملولةرية(6:2مم2):ثوذاولبعل

.،يعاريمقرية*اطلب(،؟ة18و15:06يق،

وهمط92(:15).يقيهوذانيموضع)3(

.(92:،اي1)وبلهة(91:3يق)،لةبا،

.،المذبحتلول،هوالآنموضعهاانتبعهـلم

عقرونبل!يرذافيجبل:البعلةتجبل

.(1؟.15يئ!أريبننبل

البز"،صا-بةمحناهعلإيا!م:بثربفلة

)3(بعلانظر8(:91)يق

ايد،كاربممنا.كنمانياصم:-بريثتفل

فىنيشيمنيالبعلبهبعبدكانالذيالاصموهو

لاوكان4(:9:-و8)قضا!اةزمن

بريثايلباسميعرفكانواجمانأ،هتاكه!كل

.(9:46تض)الهدالهاي

اتجاعاسهلبواقمةمدينةهي:تف!ك

هيوبرليىيوناليول!وستاها.االحرقيالجبلصحعد

اقلالىميلآ2،بعدعلىوهيالثصصدبخةاي

سطحفوقتدم0038ع!ووعلىدمقصنالغربي

المدينةهذ.تاريخءنالقليللأايهرفوا،.االحر

ئ-الفاخرةابنت!ابهظمةاثثرت13ول!ض.يمةالقد

الدنيا.ءجائبمنيحذكانال!بيرهيهل!!ات

بلتانإةفاعافيبهليلمثقلهةاثار



)83آماربكل

اعنرمااصول،كيبرانهكلانلجبكوفى

باعدةمحاطأوكان.تدمآ012ضهويتدمأ325

بين،المسافةقدمأ،همهاالراحدءاولالحجمكبيرة

الث!صهي!لواما.قدمأ2؟-9منعردتص

باربحةاصأمحاوكانتدمأ،32فطرلهاكبرهاوهو

منوع!هاقدام7منهاالواحدقطريبلخ!ودأوكين

منهاالمبنيالححارةوإما.قد.أ98قتهالىقاعدته

فكلشة.الهيكلهذا

عذتالطيمةالمدينةهذهاننقولوبالأختمار

تضاهيكانتهياعهاانحتىإ،ال!امدناعظممن

فيدونهاكانتوانبخا!ابعظمةاليرنانهياص

تسهامؤعنالمؤرخونيعرفوقلما.فةوالرشالرقب

بخاهـانطونين!فقدالش!هيكلواها.الاصلي

بكلا!االبعفبىظنوقد.م.ب015سنةبيرس

ه:13و12:7و11:17يقفيالمذكررةب!اد

،الن!ا!اله،محناهصي31ةرماقاتفل

هوور:ا.-(:02قض،جبعةمنقرببم!ان

مكائهيعرفولا(ه:،قض)دبورةتحلةا!تى

.محانهبانبعضهمقالوقد.التحقيقوجهعلىالان

.،ارحاحربة،نهإآخرونوقال!أالطريلالىأس*

البعل،*معكرمضا.عبري31:جادتغل

:11يق)كالا!يشوعفتوحاتمنتهىدببعلكان

علىمكانهيعرفولا.(ه:13و7ة12و17

الآنم!انهانبعضهمقالوقدال!قيقوجه

.،بعلبك،نهإآخرونوقال،صبياحا،

الساحة،كابعلممنا.صي31:طضووشل

:13صم2)امنوناخا.ابثالومفيهقتللم!اناسم

بعدعلىالصررجبلنا،سمحانهكانورخا.(23

.ايا!بيتشرقكاليونصفا.يالارلعةسافة

جبلكابعلضما.عبري31:حرمونتغل

فر!يمبحل1(

3:3قهتأصمون-!لمزبالتربمكان،صمون

وجهعلىمرضهالآنا!رفولا(23:هاخجار1و

العضيق.

ا!يدالدوفي!نعافي31:بوللاتفلر

لفظهالرردفغيربطز.ورب3الاهذااصل.بطزرول

ة3وصي27و،12:2و01:25مت)بحلزررلالى

الاتذار،*!لاوصا.(9؟و18و15ة11ولو22

ويعتبرو!،الوشيينآلهسةيحتقرونكانرالانهم

لهاوممنا.بعلزرربواما(01:02اكو)كياطين

41كانانهوالاربح.عقرونالهف!انالذباب

آلهتهمبماكبروهو3(:اكل)2عندمالطب

:12متفيوردع،الثباطينرئيىدعيولذلمث

الماكنبحلانهالعضظنرقد15:ا؟ولو،2

.الناصبضتدخا!القال!ةالارواحزئيىلانه

!ءيوعاضء"الذيالنصىكالىوحالجنرنوتبب

رئإسبطزرودطالفريعيوندعا.جأالمجنونالانسان

.(2:28؟متأال!ثياطل!

االك،،بل:مناهعبرياسم:شليصةشل

ممافةعلىئككفركافتورجما2،(:،مل)2

.كااللد،شرقيش!اليعيلأ16

اقل،*بعلمضا.حمنعاني31:ضفونشل

كانالذي(مجدل)برج،المراقبةبرج،بعلاو

ضلىالسويىظيجتربم!حمانوهو.نهانريبأ

البرأنبونعرحيثالوي!منالربيالاطىء

.7(:وعد-9و2:،1)شالاحمرالبحر

*ب!ضا.!نعاتي31ةفراعيمتفل

:.صم3)الىفائيينوادينيمكان،فف!اراتالأ

قربفراصيمصلوهو.(اا:،1اخبار؟و02

محانهكان1ورب(28:21اش)جبعونوادي

.،الشادررأس*اليرم



84)فغوربحلى

نييعبدكانلالهمرآبياسم:ففورتفل

.(9-ا:25عدد)فنورجبل

الن،*بعلمم!نا.مرآباصم:ممونتفل

:5اخباراو32:38عدأالىأوبينيونبناطينةمد

معونوبيت(13:17يق)معونبعلوتدع!(8

الآنواما(32:3عد)بعولطورجما(8:23،ار)

النرثاالجنوبالىاميال9بعدعلىوءمحطمعينفتدعى

وردوتد،كثرةخربالأنفيهاوتو!حبانمن

الموآبي.ا!رفيها3ذ

،بعلضا.كنمانياصم:هامونتفلى

:8نق)معف!يهاصلإنكانمكانوهو،الجهرر

الضيق.وجهعلىالآنمرضهيرفولا(11

جمع-،صيداتمحناهعلاانيا!م:شلوت

.،بن

اليهرديةمنالجنرببةالمجةنيوا!مدينة(؟)

.8(ة91)يقبئربطةانهاوالارجح(15:،2يق)

يح!طم!اناش!!بفيكاتموضح(2)

.(16:،مل1)سلإنضباطإحدبمنة

رثي،ار،سيديضاهعلإيامم:بئلي

محنيين!علوهمط2:16هويالكلةهذ.وردت

،المرأةبلواثاني.المثهررالكنمانيينالهالاول

،سيصبدهافةسمبانهرالبارةولحرىزوخيهااي

ا،تنية.1اققاليدمنخالبةطاهرةجمادةتمالى

رجل،بعل،يهرهشا.عبري31ةتفييا

.(12:5اخبار1)صقلغالىداودالى؟هةنيافي

كايمكاالبملممنا.عإياعم:داعتقئيا

ايم!اويدعى(7:،1ا-بار1)داودابخا.احد

.(8ة3اخباراو5:16صم2)والياداعاليدايم

واعلي!،اىةضاهعوني31:شلبى

!9
بعور

نبوخذنرصايامفيالمموئيل!ملكوكان،العرورابئ*

.(ا؟:،.ار)

.(،*بحلاطلب)بمل!حة!تجغييم

كابياريمقىية،انظر:يهوذابفل

اصم:هو،الحخيقمعنا.كاابئعوياسم:تفنآ

سهلفيا!ربيةاثماطحةفيسلإنويهل(؟)

وربمااخيلودابئوكان؟الأردنالىمجدومنيزرعيا!

.(4:12مل1)المملليهرشافاصااخأكان

وكانجاورهاومااشيرفيسلإنركيلى(2)

صديقنذىهوهذاحوشايكانوربماحوسايابئ

.(16:،مل1)ومعثروهداود

.(،:3نحم)صادوتابرهورجل.(3)

كا.الضيقكاافيممنا.علإياصم:

ابئايثبوشثر؟لمنرمونابنياحد(1)

افمارصفيفدخلاركاباخيهىذهب.!رناثان

داودالىواخذا.رأسهوتطعاالمذصرايشبوصثبيت

افمح.الحملبهذايسرآتها!ماظانينحوونفي

واصالبربريةالمرةهذ.علىلهماجزا+فقتلهماهوواما

مم2)حبرونفيالبركاعلىوارجلهماايديهازهلقبان

،:2-12).

داودجيقضباطاحدخالدايا31)2(

.35(:؟ااخبار1)

دابل-هبىمنزربابا!صعادرجل31(

.2(:2)عز

اصم:وهو،ا"ثراتد.منا.ص+انيإسم:تيئوو

و؟36:32أتكادومملكبالعابر(11

.(3،:؟انجار

بصورويدعى(الخ22:5عد)بلطمابز(2)

.(2:15بط2)
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ذع،*صروجةضا.عكل-للة:صولة

الرديةالارضتملثيظهراشمباءالنبىالكلةهذ.

.(63:8اكأ)ببطهاالمرأةكت!سك،ظلى،بائه

.(،صعونبعل،اطلب)(22:3عد):نئون

الة،*عطيةضاهقدبمفارصياصم:يقثا

.(01:ااس)البمةاحثويروشالملكضإناحدوهو

احثرروورش.الملكخصياناحدوهو:يقنان

.(2:21اص)الملكعلىوترشهوتآميوتد

-3،:5مت)المحبةعك!الضه:"بقض

الحطيئة.الانبن!رلأانالمحاوصاناوقد(8،

بمفببالبنحةواما.المجعمناكز!بهوان

الأفراراعظمالىتؤديالقوالحصرماتالاثتاتات

.(،محبة،اطلب)

يترتدمن،الحافرذواتمنجواق:تقل

الفرسءنوا!فراطارمناكبروهر،والفرساولر

)صزالشاداوعافهومن.منهاكزيصتروامحنه

الفرسمةاءيقرموهر.المثاتعلىوالمبر(32:9

علىيهمب--المحجرة6ضيىوالأرالرعرةالجبالني

يروماالقةالضبةالمايثتلكنيي!ل!انالنرس

فبها.منابهلبنربو-دكانه،-*لةبكلالبنل

مثاهدر5كاافننانهنيالجبالسكانبرغبولذلك

الجبلية.اللدانمنوغ!.لبنانجبلني

فيهورعب.الوردعتممروفاالبفل.كان

الالىمالأميرنجلشنةرأع،واصاؤمملوحمهم

ا:-ملاو9:،3اخبار2و18:9صم21وغير.

المرسويالنامرسخماوقد.(ه:18و25:."و

.(9؟:91لأاالبنالكأبيةعن

اطظ،،حسنمضا.فاشصياصم:يقواي

اسم:وردوتد

بترة1(

زربابلمعبراياولادبمضربعرجل(1)

أعزعزرامعوبمضهم،1(:2وعز7:91)نح

8:)1،.

الذيقالمي!ختمالاحم!بهذايدعىرجل(2)

:16(.؟و7:3ونح2:3)عزامحرائيلبنوصنعه

ربلوهو،باص،محنا.عبيام:تلبتهر

.(9:01اخإر؟)لاوي

وكان،قارورة*ضا.عبرياسم:كئوق

رصاايذت،افي!لخدامأالنثينيممعبقبوقاولأد

.(7:53ونح؟.:2ص)زربابلمع

رجمااو،،مارررةمعا.ع!ىاسم:بلئ!يا

لاويبنيمنرجلوهو،سحبالىب،مما.كان

.(02و2:9؟و7؟:؟انح)

الظ!،اتتوقةا!ةاطيرالاتمن:اتجغر

:22لااالطاهرةالبهائممنال!براثيرنعذهاولذلك

91،.

22(و321:)31.اليقال:تزة

بقرروااعجهالاناناناليومذلكني،وي!رن

يأص،افيصنهماكئرةمنائهوي!رن.وصات!

زبدأيأ!"الارضنيابنمقصفان.زبدأ

ناهرالض،ةههـفنيالنبى"مومعق.وعلأ،

س!نا.عددويةليخنتهاشضير*ذاارض

بقرةلبنانحق،واطكالوكوعها3نيفينبت

الي!دعلىوصم.وا-دةعائلةلاعالةي!فيوشاتد

*بمنيوجمابقرةيذبحراانالموسوثالثريعةحب

وظن.معروففنرذلكمناثمصدواساواحد،

وئيةطدةالأشهاكاناغاالحريم-بانبضهم

ا!ددصصفرنيوردوتد.ساطنوالثنقةدلهراو

وكانثطهر.اغ...حمرا.قيةرمادورصقان91:2

.بترةشحلنيماثررالآلهةيمثلوناثمدما.الممرورن



)6البقاع

وهوالمتنقةالارفاوهيبق!بهحةتجقاع

لبناناطلب)اثرقوالجبللبنانبل!الىاقحالل

.(وسور

بقيا.اختصادوهوعرياصم:تجي

الىؤساهاحدوكاندانسبطمنرجل(1)

.(22:،3عد)صططنارضليق!واجمنواال!ت

لا:اخبار)1!هارؤصا.نلمنوكل(3)

المنصب.لمذايصللمانهو"تجح(،:7وفيا..و

قدالىب*مضاهكانور؟عصياسم:"جتا

انجار؟)المتيينمنالادساثممرئي!وهو،امتض

.(3؟و،:03

صرايكرانالردعندالادةكانت:يحص

(9؟،3:و:1312)ضالربلحدمةذعب!حمرص

لح!ذكروابذلكأصيواانهموهراضسبفوبنال"

-)ابكارلمعلاوابقاسا!ريينلاب!حماراثهكل

تعيل!منذالمادةهذ.حكمفف!خ:12(3،

ولما.بلاوقيبكرصعنيتاضفصارا!ه،يل!

عنأذع233الابكاردعدزادويل!اللاواعذ

نهسةرأصكا!عنبدرامالعرانرنفداممددم

واما(انكلينيجنيهنصتنحو)الفضةمنئوأقل

.الربلحدمةايضأمحرصأفكانالبهائممنالب!ر

انجةاطيواناتفيكاناذاالاييدلولأيفكلا

اوردلمواذا.فكهصاجهواراد6الشيعةصب

.27(:27لا13:13)ضبذلا،تتلاوبيع

،رراخوتهباقيعنامتيازاثيبحروكان

يأخذكأن،البكورة-قوقشالكلامفيذعها

ا!اهذا7؟(ة21،تثذلكوغل!اثنيقنصيب

نيحقهفيحقطوالاالامتيازاتهد.يت!عقكان

ورأوبينلطسرحدثع،البكررةاتيازاتبم

اكنثفوتد(.2و1:.اصارا!23:92)ءك

18(اب!ر

الىترجبموالتيالراقنينرزيفيتوجداقيالنقر!قفي

بحرريتهباعاحدمبانعي!رفيهعاشالذيال!ر

منالممذسالحنابفىوردماوإما.ن!هلاجل

ث!دةبهفيراد03(:؟لحاش)الماكينابكارذ3

اي)المظيمالموتايالموتبكروكذلك.الفقر

الحليقةورأساولايظيقةوب!رص(8:13؟

فادادب6:اعبفيالب!رواما(15:ا)ع

ورئاسته.المسحعظمةعلىالدلالة

صلىفريضةكانت:وإ-لورةابكاو

وعكمحصادآبأكررةمنقهيقذمواانالصانيين

واولالجديدةغلاحممننحبرزواولزتهموابكار

تطىالطاياهذهصوكائت.ماصيتممنالصوف

احتيماجاغمفييشمملو!اكانراالذتالربلكخة

ا؟:18و21-15:91وعد23:91ش)الختلفة

-13).

معروففنيرالمراسمهذ.منيقذممامقدارواما

واما.ءخها06مناعنيقللاانهيظنول!نهتمامأ

ثروحةوالاب!ارالاصراتمذ.تتديمك!نية

.-،ا23:01لافيبالتفصيل

اولمن-زمةجلبكينبةالاعتبار!ضومما

الكاهنيرذدهاكانالقالهيكلالىالثعيرحصاد

وكان.الفصحعيدبعدال!نياليومفيالربامام

الئيم،منحفنةياتصذينقبهاانبمدائهكذلك

عنللرضىللربويقدعهابالزيتو!اوثريها

جديدأخبزأمنهيقدمرنفكانواالقمحواما.المب

.الجدبدة3مراسعلىفهصكرأ

ا-ددمزرعاذافكانالاثطر-محمواسا

.صنواتتلاث!ابمدالائمرهايطفلا،س!رة

اطمامةواما،للربفيةذسهاالرابعةالنةاثماراما

بملكهيتمرتانبعدهالهوكان.الملكفلصاحب

رلم(24و91:23ولا8،12؟عد)ثا.ع،



71ألبكورة

تقديمبدالاا!اديمتواانلهمسرخايكن

الىذلكعلىزالواوما.آنمأالمذكورةالقدصةهذ.

ناالى،بمد.املوهاثم،الملكسلإنترفىان

.(31:،واخبار2)بهايحلالملكحزقيااصه!ضهم

01:35)نحالبىمنرجوء3بحدنحمياوكذلك

،.:02حز)تتديمماالائبيا.ويثذد(،،:12و

.(،:،1رؤياتابل،1،:48و03:،،و

لمبكورتكان(25:31تك):يةرالبكو

منغلإ.عنالب!ربهايمتازامتيازاتاليكلدعد

مينابيتنيايهعنالب!حمريابةتما.اخرته

يكونانضطعلىبال!بماختصاصهون!ا.غيابه

ليرحدثلغر.كافتطىوالا،صتحقآلها

عنزائدأواحدآنصيأيطىانهونها.ورأوبين

واعظمهاامماوهو،ومت!ا(17ة؟2تت)اخرت

:22)ضللربصمحرضاكانالب!ران،اعتبارأ

92).

الئبمناللاويل!اثهاختارذاكعلىوبخا.

ازا.علإ3ونرضالثحباب!ارعنعوضأليشدمو.

تقذمكاالنمةمنصراقلكةالبكرفدةذلك

ذلث.عنال!حملام

بنبزاانالحقالملوكاولادمنلبكروكان

ناعلى(.،و21:3اخبار2)ابيهبمدالملكاريكة

ضلفراوالياوحهوآحازصلإنفانمطردأيكنلمذلك

23:13مل2)اب!ارأيحونواولمائلكنيابا.!م

.(22-8؟:ا؟اخب!او3وا":3اتباراو

عندواغبارسأنذااصآالب!ررةكانتولما

الاميةصيركانماصيلةبرنكانرااليهود،فا:ثم

الامواتمن،وب!رالب!رذعجا.ولذلكبالب!ر.

ص)المجدله،المسيعسيدنااالعابفيالوحيدوالابئ

.(8:92ورو18:؟

91ئه

اتكة(31وهوتجكرجمع):"بكران

المبنهي06:6اشنيالهاالمارالجالولي

نيتجطعوصغهضهمئورالجالمننوعوهي

الجلمناعلىوهو.يلآ09الى06منالنهار

مهوأب!الحرلمجتعللا،ولكنهمنهواطرلالمعروف

.(بهلاطلب،

!اوهر،،ب!رمضا.عإياصمة"بكرو

.(،،:9و8:38انجار1)آعل

وهو،*ب!حمريومضا.عرياسم:يكري

.،ا:02!م2)اجداد.احداوسبعابر

،ت،او،جد،مضا.عبري31:تكوزة

.،؟:9عم1)صاولاسلافاحدوهر

اورظعالىيتؤدرربق،هال!يواد:نجكاء

بعدإرآأفعاحفرواا!مالااؤلاأبارفيهايكنولم

اثذصة.المدينةتاصدأالمازمنهايربفكانذلك،

صبيلعلى6:،8مزنيوردتاكابعممولال

واد!يايجقمواديانماآشونوقال.الاصتيارة

،.،بلاتتعنيف(بكا)ةءمهوكلة.هتوما!

ابإ،اعطىءوممنا.اكادياسم:!بلاذا،

02:21ءل2)بابلملكبلاداندوخصابووهو

.(93:1وأش

ئات،فرخ،ضا.ءنانيادم:تلآسثى

)اعاغرياسهلإودسنحدععلىالناظروكان

12:)02.

احدوهر،صرور،مفا.ع!ي31:ياتجاي

ء(8:.؟نح)المثاقختراالذت

وهو:به!،مضأ.عبرياصم:لحبة

نيالكةمنكرةالحامةايشخةرئيى(1)

(،؟:،2اخباو؟)داودايام



بلوطة؟()هه

.(18و12:.!نحزربابلمععادكاهن(2)

تد،بيلمضا.كانرجما-ي31:ينذ،

تاحثالذي،اووللأنةا*باعطباحدوهر،اصب

)ايمطصنطمافيتعالىاتةعدالةشا!ربمع

اساوذلك-بالثرحيي!قوكان(02و8:18

تهأاصءنابراهيم31ثىالىابربلاد.الىنبة

جذهذاسزمكانور؟.2(:02)تكطورة

.(11ة3اي)هناالأصربلدد

بلادالبلانوطن(02:+تك):تلتسان

ساق!ذوقدمأ،؟علؤ.يبلغصبروهر.ا!ق

جلىدبلانمنهد!نرجضرا.عضةواوراوعهي!

اثعرا.افيطالماالذياقيبرائخهاثهور

نيالاطا.ذ3وت.مد!نيا!مدما.والمزرخون

والجروحاضالاصسفا.نيظيعةمنافعلهالمديم

الاممبيناسثالهثاعوه!ذا8:22،)ار

الىيحلونهافيوفكان.ارمانذلكنيالثرقية

يحتطرنكانواالذتابلادلكانويبيعونه!ر

الذتالاصطعيليياانال!حمابنيوذ3.بهمرإم

ثممصر.الىمحمباصانأملل!طكانراروسفاستروا

ب!فيباعفكانصرتوراجت،ا-يرأوبر!.ش

منهاخذاو،مبيوستيطىانوقيل.ا!ةمنئقله

واما.افيانتصارهاعلىعلامة،روميةالىمهمايهات

تجرحانفهيالم!ثهررابلمهذااستضراجكيفية

فيت!لاميقرتهاالصلإمنفينرجبفأصالبلسانثبمة

لذلكممذةخزفبةاوعيةني

لاانهفيبلادنيالانينبتفلاالبلاناما

ولأ.الماضيةالأعمحرنييابتلمائهذلكمني!ت!ج

واسةارة!علىظلقكانتلجادلفظةانب

الذتالىبانويظن.ليةاطجلعادشرقيالىتمدة

بلمهوهـء6"ا،افىولأ،!لاءص!864ومالراناريحاني

يبيعرنهالصل!مننوعأثمر.منفيتضرجون،جلىد

جلعاد.كبل!م

ربمااو،،الانلمشا.عبرياسم:يلصان

رافقرجلوهر،،صيدموممنا.الاكاديمنكان

.(7:7ونح2:2عز)بابلمنرجرعهفيزربابل

دارفحصةكانت13(ة9؟)رر:البلاط

.كأآخرنرعاوبا،خاممبلطةاصلبيلاالقالمضا.

.جتائا(واطلب)(6ة؟اشتابل)ا!رة

بيلليحفظ،ومشا.كداني31ةبخطصاعر

نبوخذن!ربلاطنيلدالالأعطي31وهو،حياته

.(دانيالاطلب)(7:اداأ

فيصقاماكافيابدطذ3:طوط

:13و12:6تك،جملهامن.تالمقذالكتاب

91:03وتث35:8وا:18و13:،1و18

صماو37و9:6و11:،وتض26:،3ويق

ا،:،،و6:13واثق،3:1"..لاو3:.؟

.2:ا؟وزك9ة2وعا3؟ة6وحز

واممهالمقرلهولبناناصطلاح-صبهـ-البلوط

3ء")،فى!ح5!طأ.4ءأ+!6+،طالبرتفالي.النديانالنباتي

.مترأ15علوش!رتوتلخ.الثا.فييقطورقه

ينثق،الديانانراعاكئرمنقوةاقلوخثبه

)اطبالاضالكث!جيدحطبهاغصا.بهولة

.(عنديان

(.صغتتيماصلب91:-()1يق):اتجتوطة

م!؟في3الاهـزاور!ة،بووتئوطة

.اثمدسالكابفيآخرمحلفييذعولم01:3

ناالبمضوقاله،ممروففنير؟حورلفظةمضىواسا

كأثادفنتالقباصتألونذاتهي؟روربلوطة

اخهاندركووقال(35:8تكأرفقةصيضحةد*،رة

ابتعة.الانالمساووسليمجنوبالواقعالهل



ا(بمفيلية
.(11ويهوذا16و8ة31عددبلماع!وقتل

وا،غمممنا.كانربماع!يا!م:بنقام

متىارضفيم!حماناسموهو(أا؟نب،هلاك

عثلإةمنللاوييننصيبأاعلىوقدالاردنخهرغربي

يق)يبلحامايضأوينى(6:07اخبار9)قمات

وم!نه25(.:21)يقرءترنوجت(3:11؟

و13جنينجنوبئميلرلممافةع!!بلعةقر،اليوم

اصم:

36:

اخبار

عديم

صار

فيف

)"2



)09جمال

تجلت!حمرنالمالتانواي!ةبييد-دلوديوس

03وعرضهميلآ08طولهصاحلوهي.يخاذلك

ال!تاركبىهيا!ارنلاثةوتحرقا.يلآ

عاضهابرجةركانت.يدونوالاوروألسزس

وكانت.(25:،2اع)ميناها(ايةاضا)وا؟لية

فارسلت،الفارسيةالحربمدةعنرةبلادابنيلية

مائة.ك!يليكيةارسلتيأ"فقطصحمئاثلاثين

آساغمتعرةالىالىومائيرناضافهاالأولاوفي

الثهل!.شإضونح!ي!ذعليهاالحا!وكان.فص!ها

وبرنابابرل!زار.الذيالاولالموضعبرجةوكانت

ضصفارقهماو!اك.الاولى4البتلإالفرةني

نيثريدب!منرجوعهبحدغ(3؟ة13اع)

2،:،؟اع)انطاكيةالىا؟ليةمنسافراثمبرجة

سحانبعضاطين*بماورص!ليمفيوكان-36،

فيحلية.

مهل،على،ممنا.كانر؟عبري31:ينهال

.-(ة7اخ!بار؟)اشل!سبطمنرجلوهو

.(بنياميناطلب)(حزنيابئأ:أوفى!

وهو:عر.،بنا.*منممنا.عبرياصمثتنايا

صم)2االلاثةداودابطالاحدا!م()1

.(1،:27و31:ا؟اتباراو33:03

.(:436اخبار1)كعونةفيرؤساهاحد(2)

داودايامنياللاويينالمشيناحداءم)3(

.(16:5و02و18:؟5بارات1)

اخباو1)داودملكزمنفيكاهناسم()4

.(16:6و،15:2

.(،02:1اخبار2)لاوي31()5

حزقياالملكايامفي!اكأالمإوكب31(6)

.(31:13ا-بار)2

)1

ووجوار؟للاربعةاصم(01و9و8و)7

.(43و35و03و01:25عز)غري!ةبرناه

.(3؟او:11حز)فلطياارو(11)

-كو."بنا.،منضما.عبرياصم:تاهوشآ

وقد.الملكداودايامفيالكهنةرئي!ابئوهو

:23صم2)عديدةصارأواقدامهبشماعتهاشتهر

لسلإننحلضاصديةأهذابناياهروكان(02-23

وبحد36-93(:امل11ادولآضدممهواتنق

!2مل1)اطققيادةفيمحلهاخذءآب+لما

.38(:92و25

،البعر،وممناهولاتينيرونانيام:"بننض

آصيامنالثرقيةاثماليةاثماطحة31(1:ابطا)

،الاصدالبحرشطوطعلىواقضوكانت.الهنرى

وغوبأ!بدوكيةوجنربآكرلح!شرقأيحدصا

نحلصناايامفياثعاطحةهذ.ينوكان.كلاطية

وت.9(:2اليهودأاعمنبتليلليىعدد

الميحيالاولالمرنفياطلاصثارةاليهاد!لت

تو.المحيحيةالديانةاهركامنغيرعددفاغ!نق

وبنتى.ا.لأولىر-التهالىسولبطرسالمماوسل

(2ة18)اعبرل!رفيقاكيلااصنوهيهذ.

الث*ل!مزادضملوكهاومنستقةمملكةوكانت

ررمبيوس.زمنفيالىو!انييناصلاكالىأضيفتا!االا

وهر،القرةافي،معناهعلإياصم:يتخائل

السعبليطرايهوشافاصاارطممالذتالاعصا.ا-د

.(7ة17ا-بار2)افريعة

المنعم،ابئ،ضا.عكلياصم:-حاتانبئ

.(02:،اخبار1)يموذاسبضمنرجلوهو

زوصيت،ابن5محنا.عبرياصم:خنتتتؤو

.(4:02اخبار؟)عرذانلمنرجلوهو

شلمن!رساابنوهو:ويتقةيئعا



بئعتي)
.31،ة9و8:37اخبار1)ثاولبئسرنائإن

وهو،!ثعبىاى،مضا.علاياسم:عفيبئ

العترئيونذملسلومنهالصفرىابن!تهمنلوطا!

.:38(91)ت

اسم:كاوهوكامبنيمعنا.علإياسم:يتوى

.(+:8عز)لاويرجل(1)

غريبةنسا.اهذواالذتمناثنان3(و21

.38(و01:03)عز

.(3:24ئح)الورمنتمابنىلاوي(،)

(7:15)نعزربابلمععادوالتومأب(5)

.(3:01عز)بانيائههـوضع

او،ممنا.،مبنيكانربمابرياسم:هـبيي

:31وهر،كامقام

.(،:9ح)لاوي،1)

.(01:.انح)المثاقختمواالذسناحد(2)

هددبارالاراميةميغهعبرياصم:بتقد،

.هدد،،31ومضا.

ملكآسازمننيدمشقعلىملكأكان(1)

ملكبعثاضدعهدأآسامعهعقدالذيوهو.صهوذا

.(وبعثاآسااطب)(15:18مل11اسرائيل

فيابا.!لف.اعلا.المذصربنهدد31(2)

عديدةصوبأآضابايام،الملكهذااناروقدالملك

مل1،احداهافياصيرأأخذ،اصرائبلممل!ةعلى

يهورامعلىص!اأ!اراتآخاببعدمنوكان(02

ملكيخبراليثعالنبىكانولحن،اصاشلملك

يصادففلمعليهميدبرهاكانالقبتدابير.اسرائيل

الهيةباعجوبة،عية،المزيمةبقتطوقد.نجاط

.--(6:8مل2)

لحدثةالساص،صية؟صرطائهاصي.ومن

91(بثصبنه

با،محيطينكانراجنودهلانالمدينةنيشديدضيق

منها.الحروجولااليهاالدتولمناحدأيمكنونلا

لبلةذاثالىعبالمياثةان،يد.مننجا!هاوكانت

امضهمآركين،هاربل!ففروا،جنود.ظوبفي

واحملوا.الاسرائيليرنفنج!هاومؤنتهموسلاحهم

نااوشكراسابعدواراملهمصاكينهمواطع!وا

بنهددانذلكبعدوحدث.(7مل2)جوكايموترا

افيالىعد.حزائيلفارسلشديدأصضأضص

جوابفكان.لاامضهصمنأيثنىليسألهاليشع

ضه.عوضأيملكهذاحزائيليشنى،وانلاالملكانالنبى

يئنى.ينهكاذببجرابالملكالىحزا!لنرجع

اطلب،مكانهوملكفراشهفيظنقهقتلهعلىعلثم

انهالنبياليخمعهذالب!نهددحدثومما.(حزاثيل

،ابرصوكان،الريانينثانعبد.اليهارسل

.،اليغاطبأ(5مل2)برعهمنالنبىفثفا.

وتدزيهوآطملكزمننيحزائيلاى)3(

الماليةالمملكةاوالاشاطالثرةبنهدداضط!د

عرآطزى*آكأو!ن(3-13:13مل)2

اخذهاالتيالمدنواسشعاداتصثلاثبددهزم

22-13:25مل2)اسراثيلبنيمندمثقملك

.32--(:01صيءمعقارنإ

لاويوهو،،ابنهضا.عريادع:بئو

.(27و26:،2اخبار1)

اطلاقمنيكثرأالمرائيونتوتع:ابن

ضيدجمعق،رةفاستصلوها،ا!مرابةعلىابئلنظة

المجدةاثمرابةعا!ا؟رةواطلةوها(ه:92تك)

صلةكللدلالةايضأوتشحدم(2،:22مت)جذأ

.6(:.؟)واللامكا!،ماخاصيةأو

.(آوىاطب)آوىبناتجمط:أوىبئا

االنةنيال!ةهذ.تتعلاقد:يتت،ابنة



29)االهابناه

ابنق،يا،ثلأفيقال،الاصلىمفاهاغل!فيالبماية

الى،-فيدتييااواخقيااو،اخيبتيابهاويراد

عنهاتيل،نلأفاشبر.الاصطلاحاتمنذلكغير

يرادوقد.لهعتمابخةوكانتدخايصابنةاغا

صآببناتكقولهم.نطهمنا!ا*ندابنة

اليعاباتعنتيلالقبيلهذاومن.حثوبنات

هرونانمع،هرونبناتاحدىانهاياز3أةاص

فيوبا..عدبدةبقرونوجودهاتبلماتتدكان

نابذلكوأريد،الناسوبناتافةابخا.6:2تك

بالئ!رورمتدتاتببناتتروجوااطدارآاتقيا.ر؟لأ

.مل!والآ

،ادانهالبعضظن(6:2تك1:اثبناءا

.طاهرةارواحابرملائكةاما،هناائهابناءبلفظة

.(ائةانظر)الابراربهيقصدانهورتجحولحن

والولا،الاتدمينعندالمادةبرت:لضثى

هؤلا.فيتمتع.لانفهماولادأيتبواان،الانالى

كاة!موغيرهاوراثةمنالبنؤا!وقبجيعالبنون

نتوكا.(2:7واش3:01ض)حقيقيرنابنا.

زوجة؟ريتهاتطيولدلهاي!نلماذا،قديمأالمرأة

ا؟رسيدةتتتهم،بنونمنهالهولدفاذا،ابحلها

واذا.وراحيلسارةصنتع،لهابنينوحبتهم

د!وحيدةابنةالألهي!نلمرجلأانحدث

ويتبتى،معتوقلمجدزوجةيطيهاانمنهيحون

موته.بعدا!ىويحيواللإثو.اولادها

واليرنانيين.الىومانيينعندمش!ورا!يوالبئي

واسا.نحصوصةضائعفيه3حكالهمسنوقد

بالمسيحنؤمنانالمسيحيةالديانةنيبهفيرادالتبني

ونولدقلوبناالقدوسافهروحفينير6لناورتآنحلصأ

(13و12:؟رو)افهاليخا.فخصل!افايةالىلادة

لملكوته.ئا.وور

بفيامين1(

تعلراالعصائيينانءفقلاصيانهةتتاء

الديارربوعهابل!اقامتهممدةمصرفيابخاهصاعة

وطإنداوداستضدامواءصا(،1و11:ا)ض

عرفراائيليينالاصانينافىفلايينالف!يةمنالبتائل!

(1:،1اخبار"و18و5:17مل1)الصناعةهذ.

بنا.في!تنلونكانوااننهملا!م،جيدأواتتنرها

هي!لبخا.واما.الفينيةيينلاثيباعدةالهيكل

منوص.الالبابويدهقالعقولقييرفاصيسلإن

يعترفالمربعةحإرتهتركيبوكيفيةترتيبهفيتأمل

نيالطولىاليدلهمكانالذتالىبالاوئكبحذق

يحتععلوالماخهمذلكفيماواعص.الصناعةهذ.

13:01-فىنيالمذصراطتلاوالطينبخائهفي

رةالحطتلكبل!ايانآالىصاصيسبهونكانراوانما

يشحعلونهفكانواالطينواما.ضطهالتمديلالكبيرة

،2-،:،؟لااوخارخاداخلآيةالاغيادالابنيةني

.(23:27وصت

اليعين،اليد،ابئمضا.عبرياسم:مينتنبا

منيعتوبا!وهر8؟:35تك)1(افسنا!او

نيامهتهولد.ا،وتاعنروكان،راحيلاصأته

ارضالىارامفدانمنراجعونوآلحمبيتطريق

دحتهلذلك،ولادتهعقبماتتولكنها.كنمان

بئيامينندعا.ابر.واما.حزنيابئاي،اونيبئ

ومحبربأمطيألإمأولدأبنياسينوكان.يمينيابحاي

كيابمدةص!ولاشبتوختهنيلهومعزيأ،ابيهمن

محبتهورىءسفقصةقرأمنوكا!.روسفاخيه

لموآاخرتصلىاخفانه.الصن!لاخيهالغريبة

لخا.ممرالى3مهيرضرو.انصبعديعرفوه

عليبما.صزيدلاباشتياقوقتلهبكى،ونظر.احفرو.

كنطنارضمننصيبهف!انبنيامينسبطواما

ما-!هابلتالقوعوذاافرايمبينالواقعةالاراضي

0002نحرتطووهي،عرضآ13وطرلأميلأ26نحو



)39بنيامينارش

الربة،خصبةاراضيهها.الىومبحرسطحفوققدم

صةاثمداالأراضيعا!ةاورشليممدناومن.الهرا.جيدة

.كيرطمدينة25و

كاالبات،اهـخةبالصفاتبنر.بنياميناشتهروقد

عنوانفصلتالثرةطالابصحتلمافانه.والرفا.

اطدمعلىبقرابل،ال!مينقادوالم*ذاهلكة

(-12:2123مل؟)عرذابثياخر!ممعوعهدم

،مفترسذئببنيامين،،بقولهيحقربعنهمتبأوقد

جذأاستهروا،البنيةاقريا.،الاساءاسذوكانرا

علىملكاول،شاولمنموقام.اثعلاع!رب

اصائيل.بني

ئفوا!الاسباطبقيةان03صقضنيو؟.

تفنيهكادتجم!يدةواحتالواال!بطمذاضدصية

السبط.هذامنالىسرلرولىوكان.آض.ع!

.(3:01اخبار1،بنيامينيوئي!(2)

:01عز)ضيبةنا.اخذواالذتا-د(3)

32).

.(بيايخهاكئنأ:بفيامينأرض

اسم،اللإق*بنومضا.عبري31:قترتق

ابئا!اوالارجح(،ه:9؟في)داننيمديرتة

يافا.مناميالاربعةمسانةعلىاطايةبراقطبنياءوابراق

،ابننا،ضا.كانر؟عبري31:بفينو

.(53:.؟نح)الماقختملاويرجلوهر

فيلأتنجرء33(:38ايأ:النعقبنات

الاكبر.الدبكوكبة

يضان،،ابخا.محخا.عبري31:-يخقانتق

وقداطورفيصعرنا!منا.ياروجعتجيلةاصموهو

بنوقر!ا-زالقالأبارعلىالاسمهذاأطلق

اخاوقيل.لئنوتايضأت!ىنتوكا.اصائيل

فىبىابو(\

منالجنوبيةا؟!ةالىاميال6بعدعلىاطانيةاللأت

.32(و31:-)عدالعو؟

28:58)ضاحمرلونهيم3حجر:كؤماق

الحلةانيقرلون(وبضهم28:53و27:16وحز

.الزصيدتعنيالص

اكاالبضقال(15:.،اي):كبموث

المواضعبضنيقىجمتوقد.البمائيةني!مةجمع

وزعم.(3:22،ومز؟؟:35اي)،وحوش،

.،الها.،ثررمعناهاتديمةمصر-كلةاحماآضون

فرسهر!مرثباناط!ميصحذلكعلىوبخاه

ايخلنيوالآنمصرارضفيقديخالمرجردالبحر

الاصإر6وبل!الميا.فيخهار.مطميقيحيتالاعلى

طبنيا؟ورةالحتولالىشجايلباءفاذا

منع!هولماواثيرهاصروعاكاتلففا"ادس

النهم.ثدة

ممسااكئراطيرانهذاعلىاروبقرلويصدق

اطمضمالحبمفيلانه،سرا.علىدمدق

اليهودعلا.واما.اتدام7وعلوهتدمأ16نحرطرله

تدرةذوالمجمصبل!حيرانج!يصثانفينعرن

كأالولاكانانهشأنه،.ومنهائلومنظر.عيمة

.؟فاذا،الميحمجي.الىالحليقةاتدا.منذيتن

للؤمنين.وليمةعندهاقذع!

الىعد،ابناه*مضا.اراممطام:جى،بوافو

)صالمقببهذاورحنايضوبالمجدلهصدناولتب

منظهرلماتليئاذلكفيانهـدنجح3:17(

نترلأناقىيد،وبيا*،؟صرحتالااذةصطبهما

،أايضأابليافلكافتفنيهمالما.مننارتترلان

كاياالقا!موةالىرعزذلكانالبضظنوقد

الميهـح.باصمتئرمانييظكراهاانغيدت



49)باب

حديدمنالمحصنةالمدنابوابكانت:باب

ماوصيرأ.خثباونحاساو(12:01اع)

لمرور(صنيرباب)خرخةالبابممراعيىاحدفيكان

كانتساوكلاآ.الكبيرالابغلقبعدصخص

و15:2صم2)العاسلاجماعالابداخلاداحة

بضوكانرا7(:26واياة8و!حا:7مل2

ه:17تث)الاحةهذ+فياوتا!ميقضرنالاحيان

منتظهرذاكوكيفية(15ر5:13وعا25:7و

سدالبابفيلمجلسرنالناصوكان-12ا:،را

.(96:12وعزا:91تكأاشنالهمتضا.

علىيشوليا)دينةبابعلىبشوليالذيانوبما

القرةعلىللدلألةالبابكلةتتحمل،ذا!هاالمدينة

ابوابان،ربناقال(12:،2واش22:17تك)

.(16:18)متكنيستهعلىتقوىلنا!يم

عزينةوالبيوتالمدنابوابكائتماوكثرأ

احد!وت!ت(18:16مل2و35و،6:3مل1)

يقتضىوكان(2ة3اع)بالمجلالهي!لارواب

هر17:91امفيدابوالمعقي.رجلأغ!رونفلقه

.(من)اطلبالكبيا.الىرعز

العديمةاورثليما،،ابمنباب:أشأنإب

بضهمتال2(:ورره12:93و33او:3)نح

وبابافةبرجبينسا،الي!لقربكانائه

يم،صي،صتنابابانهالقيداصطبوقال.الس!ن

.الزيتونوجبلنيجثإالىمنهيضيالذي

8،ابالااحد(9ة26اخبار21:الواديباب

اوردثليم.غربني

منالبواب(2؟:16اخبار؟):ابونبؤ

:8؟صم2)اسبهوماالهيكلاوالمدينةبابيخفر

علىالبزابينعددبلغوقد01(7:مل2و26

:23اخبارالأبراب...تاورمثليمهيكلابراب

)9
برع!ايى

ئبهماصحسبعل!مينلطونرؤصا.لهموكان(.

.(،8:1اخبار2و-13ا:26انجار1)

الثعب،من،ممنا.لاتهني31:س"بو.بلبو

انهوالارجح.مليطةجزيرةمقذموهو(28:7اع)

الاكيراطمقبلمنالجزيرةتلكعلىطعأكان

لماورفانههوبول!الى!عولاضافوتد،صقليةني

صنيوتد.اياءثلائةمدةالجزيىةتلكفيكاؤا

وبظهر.علمهيدلهووضعالى-ولكلعندماابر.

رومانيأ.كانانهاممهمن

بردن!اصلألنظهلاتيني31:بو،يى

فيالمبحيينا-دوهو،تواضعاو،خحول،ومعنا.

!رلىبدعلىتبرثاوسالى!بتارسلوتد.رومبة

.(21:،قي2)

.(فستوصاطلب):سف!تو"بور-ليوس

:31وهو،احتقار*معنا.عصياصم:زبو

القمفيانهيرنجح23(:25،اراقليم1()

تسميتهاملكانوربما.العرببلادمنالثمالي

.،22:21تك)ناحورافىروزمن

.(22:21تك)ابرهيماخيناحوراي(2)

.أ،؟:5انجار1)جادصبطمنرجل3()

ارروهولبوز،،نسبةعبري31:بؤؤي

.3(:احز)النبىحزقيالي

ا*باصطباحدالبرزيئاليرةبؤزي

لانهالاسمبهذايشانهوالارجع(32:2اي)

.(22:21تك)آنعأالمذكور"زنلمن

لامع،"معنا.كانوربماع!ياسم:بوضص

الواحدةاسمص!رةستاواد!اسجبمةبينوكان

(،وه:،1مم1)سنهالاشىواصمبوصيص

الصوبنيط.وادينياثماويرتجح
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صننة،بارا*ومضا.تييلااع:ليطيوبو

الىاميال8بعدايطاليا؟علىاعالمنمديةاسموهر

ؤولي.بنالآنوتدعى.نابرليمنالنربيلاق

ايضأوكانت.امخارة!ابحماماقدئمااصترتوت

رومية.ييقواحدىايطالمجافيأسكلةاح!ن

رخصةاطخطةاطاملةالأسكندر؟للراكبوم!ن!ت

.متورةوقلوعهاالميناههذ.تدخلبانخح!وصية

ورفاقهرولىونقل.دكيارخياالرنانياحمهاوكان

.(،1و13ة28اع)ايطالياوصولهمعند8اليا

"العزة*ذوشا.كانر؟عرياصم:شبو

:ويذع،فثاع!او

نل!نفاضلرجلهر(ا:2را)(11

:اومت21:،راأيهوذاملوكاصلافعوذا،واحد

اهلعلىيخررألاقربائهنح!وافرةثروةذاوكان(ه

وا-سانهتريتطراعرثمعمن.تمرفهيظهركاوطنه

لداود!ثريقابذابذلكبرص!اربهاترؤجهثماليها

.(راعرثا!ب)الميحيرعربنا؟داودولابئ

مناليسرىالجهةالىسلإناوتفهعود)2(

3:17اي2و2او:7مل1)الهيكلرواق

الآضالمودامموكان21-23(:52ارقابل

هذانملزملمولا،،ياكيناليمنىالجهةالىالذي

واعلاكلااوالعمودتقذساشخصيناس!الأع!انا

رعزية.لمعان.ختقان

هيئةعلىموسيقيةآلة(91:16)ش:بوق

علامةاعطاهوعندالأجمادئيفيهاينفخرنكانراالقرن

الفضة.منال!هةابواقوكانت.اثبهوماالحرب

31(ة،2إتالانيالمسحبحي.الوقوسيعلن

.(15:52كوا)الامواتقيامةيحلنوحمذلك

23:،2(ولا-6؟ة92عد)ةالابواقمحيد

ايترياولفيالمدني!النة.كأررماولكان

ميلاد-،ماطاخاميةوصقاه(ا-كتربر)الأولتثرت

؟(
برلس

ويزرصنالاثمارلمجمعونالوتتذلكفيلانهالالم

.وسحاذاالا،لأبواقبايبوقونكانواوفيه.البذور

الهيكل.ضارجيبوقفلا،البترومفياليد

حوليةشفانوسبعة،وكبأثورأيقذمونوكانرا

الذبائحعدا!ذا.خطيئةذبيحةالمعزمنوتيآ

ظهورعدالمفرو!كرالاحدوالذباثحالرمية

التيالاهقةامجادبقيةعنالعيدهذاوفيصلف.الهلال

.ءملكونهالذبائحعلىايف!ايبؤقونكانواانهمفها

.وعبادةراحة

ذاتابواق9(:25لاا:الهتافابواق

عالية.اصوات

وهر،،الباكونمشا.عروي31:بو-ليم

منالنربيةالجهةالىالجمالفوقمكان31

فيها!حرائيلبنيب!ا.منبهذلكدعي.الاردن

.(-ها:2تض)

الاولتثرتروافقوهر(صهراطلب):صل

.(نونبراواحمربر)اثانياو

بوئس:

والعاظة.الاسم-ا

الىرصولبولىصررة



بولس(699)برلس

ولكنه(7-ا:3وفي23:6اع)الحيقالامرس.ثقافته-2

الىومانية.ارءو-بايتمتحوهوولد.لليحييناضطهاده-3

من!ضأعياصرسرسنتكا:ثقافته-03تجذد.-"

اللممماهدفيهاكزتفقد.الضلياتهذيبعياكز.واكرفالاصتعلىافىفترة-.

ظهرالقالىواقيةلافلفةصكزأوكانت.والتربية.انطاكية-ل!نيحةفي-6

.المبادىعنالىسرلتعبيراتمنكثرفيتأتلإه!ا.حرادصهاوتراربفي-ياتهملض!-7

صغر.فيالميكرنانبدلأانهالقرلوسبق.امسيحيةا.كابتهاومكانوتراريضرسائله-8

مناليهودوتاريخالكتابمنسافبالتاريخ.تقدور.-9

القاليد.ال!.الأممرسولبرل!ةوالعاظةالاسم-1

الىيبأحرفةتعقماليهردعبيانوصسائربهذاوتفى،،طوبايشاولالعلإياحمهكان

تعلمهاالقاطرفةوكانت.اخاجاذامنهاالأك!ساباما،قيلحيث13:9اعالىالأعالسنرفي3الا

علىذلكيذلفلا3(:18اعأالحيام!خرول!الىالرقتذللثومنابضأةرول!هوالذيثاول

.!اوفتر.،ال!ير،وشا..،لىدعيالاعالصفرآخى

طرسرسفيتحصيلهيم!نماتحصيلاتمولىا،برلى،صجيرسمنالاصماخذانهالعضوظن

اك..وس.فيلينبحراليهودعاصة،اورشليمالىأرسلالىأيولمححن.جذامتبعدوهذاقكلصوالي

الأئيلكارجليعندكأبىانهنمرف33:3اعومناسم4كاز،ظولانهو،المحوابوهو،ا&ئد

فاصبحومنترالنا!وسمعلياشهرمنهذاوكاناسن!يموتدبرلىهومم101عدبهمعروفآض

تأهلأاكئروالاصتعدادوالمعرفةا!مصنلهو:ابهذا(.اا:،ص12:12و23:ااع)الرودلبعض

لالداخلةالىصلئرسامناكثرقلتأفقد!عبثير..ةوكفاكيليكيةولاتنيطرصسنيالىسرلرول!ولد

.والبرابرةوالىومالينواليونانيينأليهردبينوا!بشل!صهـةصرفجماالىو!دانبة،اطورالامإاعالمن

س!نهك!نرفياورشليمالىذمبظولانويظلراع)الىومانيةالىعوعلىححرلهومن.ءافوليته

32او02الحرمنلهكانوانه(،:26اع)وعلىشريفةعائلةمنكانانه(لضتنتج23:25-92

.اناسذاتهيظهـرنحلححناضع-يختو7ة16روفينانهننرذ،وصا-بةنت!ةليستالأتلا

ذ!رلاوكان:للسيحيين3-اضطهاد.انورظهردهاناهثلائةالىالحيةيرسلنجد.؟؟

3"محافيالت*دان7:58الاعال-فرفيلبول!نلم33:16اعومن.قبلهالميحيةاعتنقاالاولين

دهيقالصابرجليعخدثياب!3خلعوا،اصتفاثرسويحتمل"ضد.المؤاصةخ!البه!لاخهابئان

صا!انه881اعفيجا..،معل!كهالمأ!ولهذهمضليعرفيجطهننرذذااومر!أكانانه

على،كانانهايبتتلراصأكانوانهننوذ.كأضفنالما"!+ضفعاحهويدك.ارالاص

صاقواالذت6:9اعفيالمذك!،؟كأ!ن،1،ءبى9:1اع)اليهودأتادةاوبينالشهدريمفيونفوذ

،مت!بك!خصهناصيخهرا.ا!لأولاصثهيداضدالتم!.(-7إ:3وفي.:22و3و

ناويعتقدالمحياهوالمح!اوبذلكانالن!رةي!ر.أعلىرتيوقدبنيامينصبطمنفريآابر.وكان



برلس

مسزدوبضعير.وسياعيأدطيأخطرآكانرا؟بحيه

قمااوهؤلا.اربعمحاولةفيوفيرب!نصيببقومكان

ا؟و26:01و،:8:3.32اع)دابرهم

؟1:3تياو3:6وفي13:اوغل15:9اكو

مضقلكيرلثرهشخصبتسوةالأضطهادبذاقام

اورصليم،فيالطريقذلكاتباعب!هاجمةيكتففلم

يظناكانذلكصوفي.خاربهانيلاحتهم

.والناموسقةخدمةيؤدي

!االطريقنيذلكصان:،-تجذ،.

ممنورحولهابرقعندماالمحاروسطفي،دمثق

مهوكان3(:9أاعالارضعلىفتطالما.

وار7(ة)9الصرتيمعونصامتينوقفرا،؟ل

،عصالقولومن(22:9)الالناظيميزوالم!نرا

791)
الىبر

انهالافيهبرل!ر%الذيالشكلتضحلاوبيأ

ىاهويوعانيتحققجهمماوواضحأاكيدأكان

،،91ة26اع)البثرفادي،الحيافه

تخ!لاوعقلىتأتل!ايتحتشاولي!نفلم

رر!دطويلأعاشثم6فلاورأىفلىعبلهحتيري

وصبروتقةبرضىقاسىماوقاسى،افتناعهوروضح

ايامه.آضالى(8و3:،تي2)



ولس!891)

لاعانتهميةد001عطيةومم.!اورشليمفيالمسيحيينالى

.الجوعوتت

عا)الحارجفي!بثيروثاصمااصةالدجاهتثم

التشيريةالىسولهذارحلاتوبدأث.،،-13:2

الصفرىآصيانيالأنجيلنثرصاءهامنكانالتي

واسبانيا.وايطالياوالبلقان

حوادثهاوتواريخبولىحياة7-ملخض

الباحثين:اباعحعب

.م.ب35بول!تجديد

.م.ب35-37العربيةفيسسحسناه

:اخا!)م.ب37اورشليمالىالاولالفر

ة11اع)انطاكيةءطرسوسفيوس!ناه(8؟

.م.37-،،ب26،

!وائللخنيفبابرناحاورثايمالىالتهـالاني

.م.ب،،لحاجر

الى-بابرناصمالخارجفيال!بتيريةالارلىادةرة

ودربةواصترةوايتونيةبييدوانطا!يةقبرص

.م.ب94-،هانطاكيةالىورجوعه

الحنصربل!اطصام،اورصليمفيالىصوليالمجح

الىالاكسنر.،الكتيسةفيوا.لأممياليهودي

الاقفاق،الحصامتوية،وتيطىبرنابامعاورشليم

انطاكيةالىبرل!رجوع"المؤمينوالاممالهـودبين

انطا-ليةفيوبرنابابطرسمعمباحثته.(15اع)

صقىببببرناباومطرضته(؟2-2:11غلأ

،.:15اعأسيلامعالانيةالبثيريةالفرة

واسرةودربةوكيلي!ة-وريةالى(18:-18

اوربا،الىالهبورثموقىوا-!وغلاطةوايكأوزت

.م.ب؟هوكرردرسواث!اوب!!يةوتالونيهيمفهيي

رصالقوكتابةعرنؤسفيوففسخةبقاؤه

.35-25نييملواته

فيوجيزةمدةوبةاؤهاورصليمالىازابحادنمر

!-.

أ---ه.-..------!همر
.ي-ء

.ةا؟ا:
:ء::!--6،..--.كأبمه.!:!-+"!

."...!ة؟----+.جمرب

؟ظأيهه:،.ء-!ضص،ة..*!-"

ى".*.*.-،:فل
إ*.*.*-.،-

تصرية.....!8

لأالأأ،رضبص

؟ي.!.3.ؤ!انر

ى/الماء.رليز(ه

إكاف

سفرانهفيلىإرارعانرالقيالبداخاتجايألىخار



)9بولس

نيسنينثلاثتجاؤ.21(:18)اعائطاكية

الاولىسافيوالىغلاطيةرصالةصتابته،افى

ورلحته(57او56شة)كورثوساهلالىواالانية

اهلالىالىسالةوكئابئوكورننوسمحدونيةالى

.(58او53سنة)روميا

هوات(الىبيعفي)اورشليمالىاطامىصفر.

.58قصرةالىوارسالهع!العبض

فيلك!اماممحايههابرا.،قصر؟نيببنه

32(:31-26:،2اع)واكرباسوفرس

انجيلهحمابةنيضعلوقاانيظنالفترةهذ.وفي)

.06-58سنة(الاعالوسفر

الفينةوائحسار(الحريفني)روميةالىسفر.

.61سنةربمنيروميةالىوقدومهماطةبقرب

الىا!سائلوكتابئ،روميةنيالاولسحه

.-6163سنةوفلي!ونوفيلبىوافصصيكولى

وا!اد)*ليو(تموزثرنيرومبةصيق

رأيعلىوذلك)بول!واستشهادئيرونايامالم!جين

رومية(فيفقطواحدةةصس!نرولسباناعت!قدمن

.(،6ست)

أطرانهيرتنى،نيةي!أصبرولىانبظنمن

المثرقالىوسافر63سنةروميةنيالاولاصر.من

يت.و3ومكدونيةافس!وزاراصبائياالىوربما

الىالاولىللرسالةكتابتهكانتالىأيهذاعحفاذا

الفترةهذ.خلالفيتيطىالىصالةوالىتير،وس

.(66وصنة،6سنةفيأ

تيرثاوسالىاثانيةالىسالةوحمتاقياالانيسفه

.(ميلاد67صنة)

.م.ب68او67ستبرلىاصهاد

ال!91(بو

-لتابتها:وتواوبخلىبورسالل-8

25س!ةفيوالائيةالاولىتالوئيماهلالى

.كررلوسفي-مسيحية53و

في-مي!ة56-57سنةنيغلاطيةاهلالى

افص.

58و57صنةفيوالائيةالاولىكورثوساهلالى

وم!حمدونية.افسىني-صي!ة

-نيمصيحية58سنةفيروميةاهلالى

.كورثوس

16سنةوفليمونوفيلبىوافسكولوسياهلالى

رومية.في-م!يحية63-

صيحية،6سنة(البحضقرلعلى)ارر!نيينالى

ايطاليا.من-

66وسنة،6صنةبينوتيطىالاولىتيموئاوس

مكدونبة.من-مسبحبة

رومبة.من-مبحبة67سنةالائيةتبرثاوس

عدؤمنبولىنتيراتجبناواذا:-كلديره9

الميحبة،للديانةبكليتاحياتسغ،بعالىالذ

ذهنوقوةشانوعلوطهارةمنعليهكانصاسع

منكانوسا،البئل!فياتعابوكئرة،وحذق

الىدمثقطريقنيإباالىرجوعهصخذسيرته

حكمنا-هذااكناصاذا-روميةفياستئهاد.

انانأوكان.الميحيينبينفريدرجلبولىان

،م!ناذعالموجههفيوقام،طئكبلا،مالبلا

نماضطهد.تكانالذيالمسيحلحدمةونجتد

اعتتادعلىيودرزاللاوثالهرصائلهبراسطة

وفي.الالمأإراتاصفيعاد!مويتود،المزمئين

يلهمه.وروحهفيهالميحكانخدمتهص



بوم
.(

الكواسر.الطيورمنطانر:-"بومةبوم

المحاتعنالبعيدةوالمقفرةالحربةالاماكنيس!ن

وصقوقالاوكارفيالنهاومذةويختبىء(3:61عز)

منا!لفيويخرج؟ال!مةالاثيروبل!المحور

المحزنة!ئتهخصائصهومن.فرنتويطلبو3.

بحبوب!ذ.المجععدالمعروفال!يبوعرته

وتث13:؟الااال!نجةالطيورمنالموسريةالريعة

انهغير،سرريافيانراعكةمنهووو-د(18:16

ورداقيالاياتفيالانواع"صذ.!يقيم!نلا

فيها.3.ذ

وا،مبنيمفا.كانرلجاعبرياسر:فىبو

.(15ة11نح)نحمياايامفيلاويوهر،ئتام

ر"-لوهو،،ذكا.ممنا.عبري31:بونة

.(2:25اخبار1)عرذانلمن

ربلوهو،اجهام،مضا.عبمياصم:قنبو

.(8:17؟و15:6إفي)رأوبيني

علىعلامةعنبارةكان:بوقنضر

عنكشيرأيبعديكنولىوبنياءينيهوذابينالحدود

.(7؟:18و15:6يق)الاردن

ساعدواالذتوا-د-ينادادابئوهو:ايبؤ

.(3:18نح)اورسليمصورفيثانتمبنا.في

نءافرادهابحضرجعاسرةرئإس:ييتاي

؟.نح)نحمياي!المدختيواالذئاحدوكانالبى

11ة8و2:11شفيالأصموردوقد.(15:

ينا.ايدبإتالقالعربيةالرجمةفييبابابصورة716:ونح

يرادوتد(ماكنمكناطلب):تفت

:2؟تلث)المائلةاوالبيتاهل،بتب!حملةاحيانأ

سااو،(ة2الىالثيرةاو8(:هيئ؟و17

.(13:8مل؟)الانانيقتنيه

ايلبيت02(

واكو!قه!بكلرجما(15:2اتأةالتفت

.مترةمصوفغلاموآبفيموضع

-الاعنام*لمجتمضا.عبرةعبارة:آونتيت

اصم.وهي،اكسبيتاو

الىوموفبنيامينسبطنصيبنيمكان،1)

صم1)كاصوغربي(7:2يق)ايلبيتضقي

لهذاانهويظناصنامهبكثرةاثتروت(ه:13

.(33و12:28مل؟قابل)آونبيتدعيالبب

بيتعلىمجازأالاصممذاهوشعاطلق2()

الوثنيةاهبادةصكزأعندئذاصبحتلأ!اايل

.(8:5؟و8:هو8:15)هر

:01هر)ثالانبااخرينةمد:أر-بئبلتهت

طكلبةغربياربداونالاىدسثرقفيليةاطااربداوهي1،

اثة،،بايتضا.عبري31:ايلتفت

خيمتهنصى،الميادارضابرهيمتدممااولا(1)

و2:8؟تك)ايلبيتقربالمرتفعةالاراضل!في

هاربأالنهرتبينماالىيهقربممافرلماتم(3:3؟

مديتقربسكاننيبات،عيماصوا-يهوجهمن

المدينةاسمفدعا.المظيحةرؤيا.هناكورأى.لوز

تلكفيثالهظ!راقةلانوذلك6ايلبيتحين!ثذ

موقعاءصا(31:13و-91ا؟:28تك)الميلة

نابلىالىاور!ئليممنيمتدخطصرقفالىالمدينة

قد،وكائت.المدينتينكاحامنواحدبمدعلى

لمافرايمبنيعينتولما.الكنطنيينملوكاقامةمحل

رجلأام!راجواصيمانلولااخذهاعلىيقدروا

(-2226:اتض)مدلخاعلىفدتهماهيامن

يخاالزمنبعضبتىالهدتالرتانعهاوالمهرر

الذبل!الابيل!فيهايربعاماتامثم.(02:27تنى)

هذاانويرجح(--8،:13مل؟أعالمااللذكأ

آونبيتلمجيهاانعلىالنبى!لالذيالب%هو

.(8و5ة01هر)الأمامبيتاي



أ؟.بارةلمجت

ايلبيتالىصحدعرذاعلىررثيملكولما

المرتفعاتك!ةوذبحاسرائبلايديمنفاخذما

الاسعظامواصق،وهيا!"اضاممابوص،فيا

الى،همعاموصالنبىترلأذلكومن.مذابحهاكل

عومأللاوثانالجودأتمثيلبذلكيريد،ايللجت

.(.:هو،:"عا)

بثأنموج!اكانعامرسنجوةمنقدطاقويظهر

الملكءصياايام"فيعنابهتبأمافتم،المدينةهذ.

ا-!اعاموسنبوةم!يظهروالذي(23:15مل21

(13-7:01)أاصائيللملوكدارأايامهنيكائت

اصافيلبنييخاضىمموئيلانايضئاعنهاوالم!لوم

بدثائيهص!حم!نرهااليهودوان(7:16صم1)

الرريسبكيدوان(11:31نح)البىمنرجرعهم

.،بيتين*الآنوتدسالمكاببينايامنيحضخا

16(:12)يقعرذاجنربنيمدينة)2(

)يقوبترل03(:01)ش!كلايضأتتى

.03(:،انجار11وبتوئيل(،:9؟

ابلبر-بقربيل-ايلبرتجبل31(

.(3:2؟مم؟و؟:16يق)

بيتاطلب)(،7:2قض):إرةتفت

.(عبة

خيتتي،مفا.،بتعرياسم:-برفىتينت

31(:"انجار؟)كونارضنيمدينةاصموص

:91يقأ،لباوت،او،باوتبيت،اغالرئبم

الحدثةالبرة،وهيفلسطينجنوبيفي32(:.؟*و

يظن.ماكل

اطب)(7؟:3؟)بقة.هونبعلببت

+،صرنب!

اثفاح،برت*مفا.عبياسم:-!حبت

تنرحالآنتدس3.(ة01)يقص!وذاني.دينة

2(ييت!سدا

.حصرنمنالنريةالجهةالىايالكةبحدعلىوهي

وهي07المديمةالمدينةمنل!رالآبعضفيايزالولا

اصإر-!ولاو-تا!اانمارهابكثرةمثهورة

.والكرمالىبنرن

الرر،بيت5محنا.عبىي31:جاديرتيت

ا.،:2اخبار)1يهوذانيعلامانهورتجح

.(؟دواطلبأجذورالاقيدعى

الجل،،بيتمنا.عرياسم:ب.ءلبت

امبالسةبهيلضبةهيكانتربخ،موآببمدينة

يحنهاولالهاصرلاةبلد-يلوضبة.ذيبانسشقي

انرارميانهاتنبأع،الصيئوحوشبلانان

.(21-8:02،ار)

)اطب92(:2!)نحةابلإل!ت

(.جلبمال

المجه،مضا.،بيتعرياسم:حبئتبت

9؟ر:18و01:6)يقبنيامينارضنيمدبنة

ارء،بل!موحماحطةعبنالآنوتدعى21(

.والأردن

عا)ضر.اوعانلةإمابحق:حزانبلنيت

1:").

الىش،بيت5مضا.اراييام:صداتيت

هيمنهاواحدةانورجحبركنلاثاورصليمنيءبد

علىاسرائلبركافهيالاولى0101حدابيتبركا

.الدرجامعينفهياالاية،واماالقلبد*نبقرلما

بتربوساروكلأكةفطتديمةبر،فياالا!ةاما

اكتت،وثداورظيني،آن)حنةاثدلةكظجة

افيةموضعاظا!.لمدنمينكزاهبود؟هعهسةلي

بر!اسرتوند،2-9:.)ءبرعصناالتي

كانتالقاطبةاطراصمنلهاكان؟مسداببت



ثمانبيت)202(حورونبيت

فكان.اعةإ.صضايمنانان!لقشفي

بةصمنيقصدوخهاوالاسقاماضالاصاصطب

جميمهم،وكانوا.ا!ماصمنالثفاهعلىلي!لوا

تحريكينتظروناللإكاحولمبنبةاروفةفييقبمون

.الماء

هذ.محتىعنالعليلفيالازاهاختلفتوقد

فيالمثهرروالىأي.الصكاتلكمياهفيال!ثافيةاثؤة

سببعنناتجةالمرةتلكت!رنان)ساهوذلك

.الميا.تلكفيمطروحةءوادمنمحتحبةاوطبيعي

صكبمنننضالثافيةا!عؤةانآضونوظن

فيضماعنبحمنانهظنوغيرم.فيهاالذبيحةدم

احدوظن.اشىويكناحيانآجمجكانالبرء

عنقجناالطبيةالمنافعمناليهانسبماصانالمؤلفين

ا!موةهذفىانغلإموظن.لهحقيقةلافقطتصزر

الماهتحريكوان.ا!وبةعنناتجةكانتالافية

فيفيهااننسهمليلامراوالمقرمينللرضىعلامةكان

المضيئ.الرفت

،بإتضاهعلإيادمم:حورونتيت

علىواقعتينقريتينعكالاسمهذايطلق،المنارة

اقلالىميلآ12بعدوعلىوبنيامينافرايمحدود

اا!حررونبيتايضآتدعيان،وكائتااووشليممن

16:3اووا01:01)يشال!نلىحورونوبيت

الفوقةعوربيتالآنتسميتهايقابلماوذاك(هو

الواحدةانذلكمنويستنتج.ال!حتةعورولجت

ارضعلىوالاخرىتفعةصارضعلىمبنيةكانت

سلإنالملكان9:17ملافيوردوتد.منضفة

حضنها.اي،الفلىحورونبيتبفى

!رذانيمديخةاصم(1)ةداجونتيت

اية.الحادابانبيتلعلها(ا،:15يق)

الاتجا.فيالحدودعلياشيرفيمكان)2(

العتيقةجلامة31اويرجع(91:27يق)قدولونالى

الكرمل.سغعند

اتراصكابيتمعنا.علإياسم:.بلتايمدصت

نفىوهي22(:8؟)ارموآبفيمديخة،ا!ين

.(6،:-عد)دبلا!ايمعلرن

الىحب،بيت،معنا.بري31:وحوببيت

(15:6صم2و18:28قض!كاالثمارعبيتاو

داربقربوموقها(13:21عد)ر-وبهيوربما

اطب)كاالحاليةكابنياساغاالبعضوظن،ا!عاضي،تل

.(رحوب

الصكرن،بيت،معنا.عبري31:شانتهت

كىيةالاشانليتاولجانخرائبتظهرفبهالذي-ا!وننل



)،شطهللت

منالنربيةالمحةالىامإلكسةبعدعلىمدينةاسم

يت!اصرسبط!مىاولا"وكانت.الاردنبهر

،؟او:13يق)منىسبطباملاكاخ!أفالحقت

المدنرئي!حةصارتالب!وب92(:7اخبار

الآنوم!ا!ا.س!يثوبولىباصمودعيت.العنر

ثارالآبقايامنوفيها،بيصانمن!مرببااطهنتل

واروقةهياصكبقايا6الاصليةظعتهاعلى4بدلما

فااكتشفوقد.الحيللباقوميادتومارح

وآضالاولليقنصبالفدما.المحريينانارمن

النلسطبن!ونانالذعيتقومحا.االانيلىعح!يس

المدينةهذ.سورعلىالملكثاولجدسئروأ

.(31:01مم1)ليلأبلاديابيقسكانفأسترصه

النط،،بيتمعنا.عرياصم:ضطةتيت

واديبل!تقعكانتبلدةوهي22(7:)قض

.الاردنواديفيوزر-دةصؤرعيل

اربعةعلىالاصمهذايطلق:!شستيت

:اثمدسال!حمثابفيهاذ3ورداماكن

اىلييهرذاارضتخمنيوا!مدينة(1)

61-21و15:15يق)هرونبني!م!وكاثت

صارسوجبل(ا،:91يق)كىعينهيورمما

اليهاالعهدآ.،تبرجوعاشتهرتوقد35(:اقض)

مم1)الفلسطينيينبيناشهرعدةمقامهطلبعدما

6:)9-02.

ننتاليار!فيكانتاشىمدينةأصم)2(

التيةعينانها*كوندر،ويظن38(ة91)يق

لبة.اط

ين!اعارضتخمفيمطيةكانتمدينة)3(

السابقة.المدينةننىهيوربما(91:22يقأ

ويطلق(13ة3،أارمصرفيم!انأ،(

.الآنهليورولي!وهيأوناسمايضآعليه

!،.
علىنببت

الصض،،بيتمضاهع!ي31:صووبيت

رحبطمبناما6مموذاجبالفيواقعةمدينةادع

اخبار2)اورسليمترميمنيالمدينههذ.طموساعد

وسصوربيتالآنوتدعى(لأ3:6وخ11:7

.حبرون!نالثمالالىاميال،بعدعلى

الصيد،،بيتمعنا.اراميا!م:صيداتيت

مدينتين.علىالاصمهذايطلق(21:اا)مت

مناالرقاثاطى+علىاحداطاكانت(1)

كانتوبقر!ا.طلابحرفيمصبهتربالاردنخهر

لمي.؟:9ولى02-15:،1مت)صيدابيتبر

الجليل،صيدابيتعىتدالاشىوكانت(2)

طكلبحبرةقربالاردنخهرمنالغربيةاجمةني

وبطرساندراوسمدينةوبي.منيةظنبقرب

ليىانفيظن،،طمسناما،،(:)12وفيلبى

اطقي،زافيادعندواغا،واحدةصيدابيتآلا

الكلاتلانوذلكط!بحرةفيالاردنمصبنبط

الننغ.بضمنمحذوفة،صيدا،لمدبنة

(.صكن-وصاكناطلبأ:اسيفتيت

،الواديبيت،مضا.علاياصم:يقالماتيت

هيكانتورلجا27(:91)يقاشل!فيمدينة

ع!ا.شرقيكالاميال8تبعدالقاطليةمحقة

انضة،،بيتمضا.عإيام:-عيرةتيت

منا!رقالثاطى.علىمبنيةكانتمدينة31وهو

فعاعبرالقافيضةموضعانهيظنحيثالاردن!ر

كانهذاعبةبيتوني.ي!ثوعايامالنهوالصانيون

نيأحماوردوقد(28:اروأالمعمدانءحنايعمد

موضعاسا،عنيابيتبا!مالمديمةا!وطاتبعض

ا!لا.نحاضةفهوآنمأاليهاالمثاراقضة

وهيبلإخنهرمنبالهرباتليم:-عذنبيت



ا!الصبةلي!ر

.(عدناطلب))2(ن!تشى

الهل،بيت،منا.-ي31:!ر،ست

61(و6ة01)يقعرذاسبطسدنمنمدينة

(18:22يقأبنيافيسبطمدنمععذثولبهها

مرنماواسا.(18:18يق)العربةايمأوتدس

القلت.وادينيالنربةعينعننجا!مرب

بنيامينسبطمدنمنينةمد:موت-شتيت

92-2؟)خشمزتايحآوتدعى(7:28نح)

الواتاطليةصمةهيكانتورجما(،2:2وش

ببعة.منا!رقياطنوبالى

والصاصةرررعيلبينب!ة:ارطةصصت

مل3)عوذاملكطئلا4منننأ2،ياهوذبح!يما

(،؟:01مل2)عقدبيتايصأوتس(12ة01

اطلبة.قادبيتوهي

الالهه،بالىضا.كنطفىاصم:عناةبمت

:-(اوتهت:9138يق)نم!اليارضنيبلدة(عاة

عحا.صشقيميلآكراثنيبعدعلىابضةترةوهي

الالهة*بيتممنا.-نمانياصمةعنوتتيت

الىاميال3بعدعلىمدينة9.(:01،)يقضاة

عينونبيتهيكانتر،.ح!ونمنالثرقاالمال

ا،لية.

واالؤس*بيتمضا.اراممطا!عم:عنياقيت

الزيترنجبلمناثرقالجنربالىقى،وهيابانس

الآنوتدعي.تقريبآاورشليممنم!طينبدعلى

عرةصراعتعلىمبنيةصنرةقريةوء!الطزرة

هذ.اهيهعظما!عارى.علىيخفىولا.الما!ك

.الارضهذهعلىلقاكاننحلصنابحياةوعلاتهاالمرة

ايامهنيس!ولا،عدبدةارأمياليهاقيذدكانفانه

مت)فيهابرتوالهاءةالملذةاطوادثمنوم.الأخلإة

لر3ة،"و12وا(:11وص6ة26و3؟ة21

فاج!ابت.8(

فبابيت-ورة

الذتواختهول!ازرنحلضنابين(ا:12او:11

قل!انالبضزعمو"مب.الةر-هذ.فيعاصوا

واما.للآنموجردةتراللابيتهوخراباتلعازر

علز.مدخلوله،الصخرفيفحوتالمذكاورالمكل

الىتنئهيدرجة27وفيهقدمانوعرضهونصفاتدام3

نراوي!.اربعةوداضلهابحةصياتدام9ماحتهاكرفة

الين،كابيتمضا.ارا!ي31:ظبمليت

الىدرنجبلمنالث!رقالجنوبالىصنيرةقروهي

منيظهرع،النويةالجهةمن-يخالمجيتوتتكل

بخلضناانوالظاهرا21:ستمع91:21لرمقابلة

الىاريحاعنآتيأكاناذعنيابيتدخلقبلادخلا

ومن!ضةعنيابيتقرباغايرتجحفلذلكاورثليم

الباحثوناختلفوقد.اقليةالجهةنحوقليلآعنها

وبيتاورصليمالىونسبتهاالا!ف!مرتهامعرفةفي

ربعبعدعلىخرابا!هاوجدانهالياحاحدفقال.عنيا



)5فالمابيت

جيروموظل.يخابيتمنالثماايةالجهةالىيل

موقعلهايعرفلاالزدتونجبلصقمغيرةقرا!ا

.الاقحقيتى

كاالهرببيتتمضاهعكلياسم:فالظبيت

ة11ونح15:27يق)يهوذاارضجنويهفيمدينة

اومولادةقربالحاليةالكس!يفةا!اوقيل26(

.اطورة

التثزت،بيت+ممنا.عبرياسم:صضيصبيت

ومن.الجيلبحر!كربي3ياارفىفيم!انوهر

.(91:21يق)الحديثةجنوبيتانهالمحتمل

وا*بيت.خا.عبرياصم:.!وربيت

:،و3:92تث)الفسحةفيفغرركامكانهيكل

.(نجةاطلب)(13:02ربق6:،63،و

،الحرفان*بيتمضاهعبرياصم:-لاوبيت

كوندرظنها(7:11صم11المصفاةغربيمدينة

الحالية.كارمعينانها

،المبزةكابيتمضاهعرياصم:تبآو"تبيث

طم8(بيت

نيينالمصنصيب!نكانتعوذاجنربفيبلدة

.،برئيبيتاصلب1)(91:6و01:32يق)

افي،،بيتتعا.عبريايم:لعتيت

الىايال6تبعد31تعلىمبيةصغيرةقر(1)

تك!وهابتلالمحاطةوهياررشليممنالجنوب

منتنجرعذبةميا.وفيها.الجيكوالنبا-تالائجار

داودان،الكتابنم!فيوحاء.افبةاراضيها

لحمبيتبزمنساهيئربانةصياثحاقالملك

غنم-سعىصبت%كانحيأعليهااعتادقدكانلانه

تحسبلمبحثعنلإةكاتلحمبيتانو!ح.ابيه

)يقالاصلييهوذااملاكجدولفي3الذمستحقة

نيالمذكورةالمراضعمنآحمىموضعيمادلهافار(15

مدفنكانتفا!اشتىلاعتاراتالمقذسال!تاب

وراعوثوبرعزنعيصنو(35:91تك)را-يل

(17:12مم11داودرأسومستط(91:ارا)

أخذهاوت32(:2صم)2روابآلومدؤن

او!(15و23:14صم12ةصيالندماصأون

.(11:6أخبار2)ر"بعام



6)المدكبوتبيت

حسبالخلصفيهاولدانهجميمهذئكمنواظم

القصيملان(ه:2ومص2:"عي)النبوات

الىفاتتداودنسلمنكانتالناصرةفيولدت

فولدتولاد!هاوقتفبهالحانللا!ابلحمبيت

وس!ناللاهوتنجتداذنفيها.هناكيرع

اجواقاعراتحمعتص!لهاوفوق6الناسسعاثه

الارضوعلىالاعاليفيلتة،المجدترنمالملائ!ة

...،مناكئرلحمولبيت.،الصرةوباناساللام

ايامبحدماالىحتىصنيرةكألولمتعستأمنذصنة

-.سنةوفي15اصوارروسشباسممروقد.المع!يح

المنارةفوقكنيسةهيلانةالاصراطورةوبنتمسيحية

صسنيسةاقدموهي؟فيهاولدنحلصناانيظنالتي

الىومبينالانمؤقيوهي.المحالمفيصيحية

الطوائفله!ذهأديرةوبجانبها،وألارمنواللاتل!

ابضأ.اللاث

التيالمنارةئذلىا!هامحققفغيرالمنارةمذ.اما

كنيسةداخلواقعةوهي.المجدلهنحلصافيهاولد

علىوتحريكيئص!رنيومنحوتة،هذ.الميلاد

رخامية،بلاطةنهماالثماليةوفيعنيرتلإ،غرفتين

المسيعيوعانيتالحيثفضيةنجعةنحامؤل

ال!ئدجستين!هرذلكقالمنواول.هخاكولد

وفيمجبروموالمدبسالمزرخاوبسيحبوصوب.

الميبم.!رمقاربزماننيعاسثواالذتمن

موضعانالانجيلفيالقصةمنيتدللاانهالآ

باهماعلىالمذودفيكانبلمنارةفيكانمبلاد.

الصريع.االنمىفي

لولمه؟(:91)يقزرولونفيترث)2(

.الناصرةغرباميال6بعدعلىوهيالاصمبهذاتدعي

اثانية.الالميةاطربحتىالمانيةباليةنيهاوسكخت

،بيتمضا.عكلياءم:المر-لبوتتيت

5+وا:91يق1*ذاجنربنيمدينة،المركباث

بشبموثببت02(

ليةاط،،المرتةا!ارولاندقال31(:،اخبار

صبع.بزجنوباميال01بعدعلىوهي

وص!ات(02:14صم)2:معكةتيت

آبلفتدعىالاناواماوآبلمعكةبيتايضآتدعى

منالنربيالثمالالىواقعةعضيرةقروهي.المح

مملكةكانتمعحةبانوف3ويظن.اطولةبحيرة

فلسطينش!الىفيعنيرة

.(معرنبعلاطلبأ:معونتيت

العذبالماهمعنا.كابيتعبري31ةيئرةبيت

ارضجنوبفيمدبنةالنركاوهيبيتاواثمراح

تدعىوكانت36(32:وعد13:37)فيط؟د

نمرتفتدعىالآنواما3(:32عد)ايصأنمرة

ويظنارلمجاتبالةالاردنصرشرق!عترتوهي

.عبرةبيتا!هاالبض

الكل،*بيتمضا.عبرياسم:هاوامتيت

(27ة13يقحاد)ارضفيالذيالىاديفيةبلدوهي

اخها،ل،صتال(32:36عد)هارانبيتولعالا

ثطيم.صهلفيالكائنةالحاليةالىامةتل

.(هاراماطب):هاوانببت

*المحانشاهعصي31:بيلهابيت

منمقربةعلىالواقعة،*اصلاكاكاقيلالقريب

علىالاعلديراغاوقيل.(؟؟:أ)عياورسليم

سيم.صبيتتلشرقيمياينبحد

،بينشا.عكلياصمةهكاويمبيت

ة3وخ؟:6ار)تتوعتربم!ان،ال!رمة

الىاميال؟يبعدالذيزريدي!يلطه،1(

لحم.بيتءنالثرقيالجنوب

القفار،برت،معثا.عبريام:يثي!وتبيت

:13و612:3،ويق33:)عدموآبفيمدينة



)7بيثينيما

ا!با،واضةا!ا،شوارئر*قال(25:9وحز02

!وقال.الميتالبصمنالربياقلالىا!ديم

9،امقىسكل*واما.ليةاب!،يمةصر*عين!اا،لعي،

الثماذالىاميالهتبعدالقالىامةتلا!افقال

رأوبيناخذهاوقد.الاردن!هرمصبمنالئرق

ربتثمالبىزمانالىملكلفيوبقيتموآبمن

.(25:9حز)الموآبيينالىبحد.من

.،!بثينيةافظر:ييثينية

.(درصاطلب):بميدو

وهر،يهوهكاكلبدمعناهكانعبري31:بيد!

عزراوحثغريبةأةاصووخ!رجلأوكانبانيا!

.(01:35عز)قىحمماكل

آبار،،مضا.عكلياسم:ويروثةيبروه!ي

(8ة8مم2و7:16،)حزفلسطينش!لفيمدينة

قوتتكرنانفيهاالارجحانعلى،بيروتهيوربما

بطبك.منالنربيالجنوبالىاميال6بعدعلىبريتان

وهو،بئر،ع!احبضا.علإيا!م:يري

.(،26:3تك)عيرفاءاحدىيتعودابر

الىينتسبالذي،ممنا.رونايةكنية:ييرقي

بضوفي(،:02اع)سوباترسالعبوهي،بلإية

.بيروسي!سثىكاناباهانيقالالنخ

واقمةمكدونيةاعالمن.ررينة)1(:يةير

24و23بحدوعلىزصالونييمهنميلأكينبعدعلى

فيبالانجيلفيهابرل!نادىوتد.البحرمنميلأ

وهي.(13-17:01اع)الاولىيريةالبثرطته

فرتة.الآنتدعى

واقعةوهياطدثةحلبلمدينةقديماسم(21

افةالربيةا!ورتمنال!وريالاتلمفي

)02

3؟:،(.مكا21

الابار،،اهلضا.عبرياصم:ألبيرتون

نتكامنبعرفولا(\؟:02مم2)عائلة31وهو

تنتسب.!ثبايالىاوالائلةهذه

محمر،او،سيفمعنا.ع!ياسم:يي!اي

9،ونح:2)عز،الجكل،خدامالشنيمبعضنجذ

7:52).

الصشىآصيااعالمنمقاطعة:ييسيدتة

انطاصيةتشىمد!هااحدىوكانت.بمنيليةكالي

عنلهاتمييزأبيسيدانطاكيةفيقال،المحاوتضاف

كلاطيةاقليممنجز.آوكافت.سورتفيانطاكية

وكانالطورسجبالسللوسطهامنوتيمالىوماني

لااضاعهممنبتم!حمنلمانهحدالى!ثطنآسكاحها

انطاكيةفيالىصلبرلىبثووقد.الىومانولاالفرس

.(،2:،1اع)بيسيدمتاطمةوفي

بضابراع!تصاربصلئ!يلالا!عكانربماةيبضاي

اداختعواتالذمنلاصةثملآنوكاالسبىمنامعينالى

.(23ة7ونح:.217عز)نحمياايامفيالىبمع

يتابل*يلو،وهولفظهاكاديا!م:ييل

وكانبابلنيالىئيىالالهوهر،بي،العبريالامم

:05اوار!6:1،اش)دوخصباسمايضأيعرف

الىبم.والهالمحصالهوكان،،(:واه2

دانيالهلفريفيةالابو3الاضافاتفي!ع.ور!وق!

.!والتنينبال،في

بالبنطي،ويلتبا(:9؟)روةيلاطى

اقاشهوالهو2(:27)متبنطيوسباللاتنية

سنةلييةاليهودعلى3،صااوئبأناالىومانبةالح!ومة

بحدماالىسنايطبضعحكمهواستز.مي!ية92

وكان.ولايتصيكزقبصرنتوكا،نحلصناعصد



81.بيلاطس

ضاكلمنمبفيضيالىلاةدارالىاورشليمالىيصط

.28!(:18رو)

لائهل!ودصضيةتكنفلمححوتهايامواما

وفضلآ.الئجةلمنافحهالا3غيرجذآقاسيأكان

اعترفانهمعلميهودالمع!يحاليدسميالذذ*ذلكعن

وما.فمتسليطروجببرمأافترافهؤعدمبلإا.ته

والنربب.الم!بنبصاعاحمؤانهلعدمالاذلك

لنايةكاناليهودطلمببيلا،سابابةانووونجح

يسرعبىبراءةمقتنآكانفانهصكز.علىالىفظة

منااذنيبئفم(و،91:61)روذعناكا

الذتاليهودخراطرارضاءمنناهذ3ماألاسبب

واح!بموت!رخرنالكاسؤكالاسودكانرا

كانولر.اولادنا،وعلىعلينادمهاصلبه،اصلبه

ءقذزةثقالنفسهنياوافذ!ثريفبيلاطى

يدمنوخلصهالبريءلذئكلاتمروالثفقةالعدالة

رفضانهاثمدسالكتابويخعم!.ال!حماثنأهدائه

الكأبةيثيرانمنهارادوا"لمااليهودطلبا؟بة

عحوانه91-22(:)ء91الصليبعلىالق

)متويدفنهموتهبعديسوعجديأخذانليرصف

علىندمانهذلكمنيزخذور؟6(7.-ا:27

جديحرسوناثعكلعلىصأ!أوضعواخلإأ.ضعما

مىاسلوتد.62-66(:27)متيرع

.!اكوماتفرناالىنفيوقدلقرتهوظي!ت

منت!رأماتانهب!همويترل

2(في

بيل،ليضظمضا.اكادياعم:يبنشاضر

الامبراطررسلوكآكىنبرنيدص31وهو،الملك

صفرويذع.اطكنيضيكهوكانال!لدانية

منلظمرولكنلنبوخذن!راب!كانانهداشال

يكنلمانهدائيالضرنيالراردةالباراتمنطوق

ابئخه31كانانهويرتبعلنبرخذنمر،مباثرأابنأ

الإتنيالمذكرربطاسننىهوكانورلجا

وت.لللكالاولالنائب؟ثعةقاموالذيالبابلية

السبلاتو!أابيهشبال!نيابةملكأبيلثاصراصبح

المركزتافيواستر.م.ق553سنةالبابلية

م!عيبأكاننبرنيدسانومع.م.ق953منةالى

فتحانالىالملكبتركلمانهالا4تإنيالوقتطوال

03(و92و22و9و2اوة5)دابابلكررمق

واصشللعظمائهبلبامدينةحصارمدةوليمةأولموقد

الىليمةوسطونينبرخذنضرغن!االقالهي!لآنية

منا،منااطئطغلىوكئبتانعانيداصابحظ!رت

حكاءعبزولما:02(ه،)داوفرسيننتيل

ا!ابةشل!اوةقراهعنالكلدانيينوس!رة

اغاظ!رتالقال!تابةهذ.دقيردانيالأشدعيم

نيذلكوحدث.المملكةوانقلابالملكجمرتنبؤة

المدينة8الماديدارروصاخذاذالاليةإديكا

لاويبواب!ا!،معنا.ع!ياصم:تبن

.(15:18انجار1)داودزمانفيعاصقالجنى



من،قريبةضا.علإياصم:ضيه.لا"لة

ومنىافرايمبينماال!ومعلىواقحةوهيصيلو.،

بعدعلىتل،تضةضبةالانوهي،16:6يقأ

تقريبأ.(نابلى)شكيمشرقيجنرباميالسبمبما

بها.،او*ضيا.سنا.علإياسم:،إص

افرايمتخومكنداخلةشكيممنقريبةمدبنةوهي

9:05تضأابمالكامامهكلتريبرجو!هاوني

توباه!مدينةنيباقيآرزالولا(2ا11:صم2و-..

على(بلىنا)!ثسحيمشرقيكالاميال01وتبدالكبايه

.،*بطوباسالآنوتحرف(ابإلكانظرأبيسانطريق

.(عرافةاطلب)(02:27لاا:،شة

.(دنناطلب)(05:26تك):3"بوت

صنطصندوق(35:01)ض:العهد،بوت

ذراعوعرضهوئصفذراعانطوله،تمالى.صيباميس!

الهدنابوت

مدييالاماذالمرصوآالحرفهذابكتابةآقا

منمصنوغاوكان.ونهفذراعوارتفاعهونصف

داضلهنئتىذهببصفاشحوءثىالسنطخثب

ظاهفرقهذهبمنا!طيلبرأسه؟ويحيطخارجومن

سنوبالطا.3منطرفصوفوق.نتيذهبمن

حثمتاناثاروتن!بامنصوعلى.الفطاهيظللذهب

لهلبالذهبالمصنحتينالابرتلصريذهبمن

من!اتبنووطه!راشهالمنوطوكان.الادرت

.(؟3-3:92عد)وييناللا

منهيدنىلاالذياوبحضورال!روبانوجل

بينهمامنصرتهواعلاناب!روبينبل!وصحنا.

01-2522:)ضالثبمملىمعيجتمعوهناك

.،(:،صموا7:98وعد03:6و

،وعصاالمنعلىيحثوييالذالىعاهالاررتنينوكا

اثهوءاياعليهماالهد،وكان،ولوحاانرختالقهارون

:9وعب؟2و02:16ش)افهباصبعامحتوبةاالحر

(31:26تث)ا-وراةاكاب!انيوضعثم(،و3

ة02)ضالهادةآبوتاحيانأالابوتيى!ومن

فيهارونوخصاالمنوعا.يكنولم(؟2:.،و16

الابظرالنطا.وفوق(8:9مل؟)طإنملك

نيوكان7:918وعد56:2لاااثهكأا.ىحيث

ا،ءابوتانالل!نيالملإا.حرنر-لمااذااليهايام

وعودنهارأال!حابعودويتقدمهالثبامامبل

برياتم*يتولالابوتحملاذاوكان.ليلآالار

واذا،امامكمنمب!ضوكوعرباعداؤكفلاستبدد

صاتابالفامرةالقيلياثصاصالمحبد



،بور092()الهد،برت

ربراتالىداربارجع،ابمتاصبقرلالتابوتحل

عل!ماوعند.(36-سه!:01عد)،اصاشلألرف

فاثقالما.الى3اماالابوتحملالاردنالصانيون

افيوعصفوقمنا!لنحدرةا!يا.فوقفتالنهرتيار

فيمدةبقيثم.؟ا-17(3:أيقاليابةعلى

حبث!ئي!هالى!لذلكوبعدالجلطلفيالحيمة

اخذثم(15-7:12ار)سنة.،.و003بينبقي

الفلسطيئيينايدينيفوقعالجيقاماموحملاطيمةمن

:4صم)؟افبقبقرباصائيلبنواخهزمعندما

يخانبووضعو.اش!دودالىالفلسطييونفأخذ.(11

علإثماكضلاللهانفي2(ة5مم1)داجونصنم

ارضالىارجاعهالىاضطرواحقىاضأواصبلايا

ئم7(ر6صما)يعاريمتريةفيفوضعالصانيين

علىالمحاالابوتنقلاورشليمداودس!نعدما

هناكفبقي،المناسبةالدينيةوالمظاهرالتطةمنغاية

اخباراوا-6:15صم)2الهي!لبنيانالى

ف!ذلكاثناهفيائهويظن25-92،ة15

الهيكلفيالتابرتوةحثمثونوالثلاواثانيالمائةاثرمور

شحوتأتمحالآمذلىووضع2-01(:5اخإر،2

لهيجدحىم!انهمنالابوتازالورجمااثهبيتفي

ارجه-لمشياانكل!(7:-اخبار2)نأمكا

.القدسس!بوتوسما.3(:35اخبار2)

لاا!اغيرالانيالهي!لفيالابوتي!نولم

اختنىاواورشليمالبابليونصهبعضدمااخذهلنطم

ائباتالىيقةرثيوبيينالاعندتقليدوروجد.فتدثم

بأثيوبيا.كصمبأمرجودالعهدص!بوتانوهو

الطورالآنيسىالجليلارفىفيجبل:ربولما

يسا3تخرمفيويتع()عاصمميرابئصجعلىيرف

فيجا.مايؤيدوهذا(5:1،22جز.)روسيفرس

جبلمناصغرانهمعشهيرجبلوهو.11:22يثوع

اميال!صة!دعلىيقع(98:12)مزحرمون

ميلآ12والناصرةمنالشرقيالجنوبفوونصف

بحلإةكربيجنوبميلآ12وجلبوعجلمنكالأ

.جنييارات

الجبوكهلاجماعتابورمرقعيصلح:ويخهتا)1(

جمعوهناك()عاصعيرابئصجعلىلكرنهلمقتال

،:6قضأ-ي!سرالمحاربةرجل00015نحوجي!ثطباراق

اصرائيلمقاتليبعضالمديادونقتلوهناك(-،1

.(8:18تف!)جدعوننصرةتبل

النامرةمنبالثربنابورجبلص!ورة



)9ب!برر

عليهوعبدوا(6:18،ار)مل؟بورعمح!ع

غيرالجديدالهدفييذعولم(ا:5)هوالاول!ن

انالىالتقاليدبعضتثيرلاليلادالانيالجيلفيات

وهذا(2-9:01)صالخليجبلهوالجبلمذا

الجبلهذاقبماعلىووجدت.اثباتالىيقعقرالقليد

218-خةالبهيرانطيوضحاصرهاقدكان.ررينة

جز.)بوليوسحصض!ائمعليهاواستولىالملادقبل

ناثمالمسيحصرالىقائمةوظلت5:7،6(

37)ءسيفوسلخصينهاحولهاسورأضرب*سيفرس

.،8(1:،وجز.

جبلهوالجبلهذاانسادالذيللاعتقادوبالنببة

الاولىالةرونمنذكنائ!عدةعليهاتيمتالجلي

ثلاثعليهبنيتالسادصالقرنحهاوقل.ل!صية

+ئقامانبطرسطلبالقافلاتلالظالتذكارآكنائس

ةت.علىللاتينظمةكنيسةاقيمتوحدثأ.هناك

الىائعةالجبالاحدبورتاجبلان:منظره(3)

علىالمحهلعنتفعصلانهصلطينجبالبينالمنظر

وعلوهالجليلصالبقيةعنمنفردو!و،ثدوهيئة

االحرسطحفرققدمي3،18والهلفوقتدمأ1375

المسلكعرةقهالىوالطريق.اقوسطالابيض

-وانبهبقيةوامامقنرةالجنوبيةواجتههاصبحتوقد

وقىقي.وغيرهاوالجوزوالبطمالنديانبثجرفكوة

الحجالاشجارهبينمنويصطادالمرعىتوافق!بة

والطيورالحيوانات..نوغيرهاوالعابىوالاراشب

اقلالجبلوقة.والنركالذئبالحنواريوبعضحئ

احدكلاديرانوعليهاعرضأو"ثمهطرالآميلربعمن

وحصونابراجضبايضآوعايهاتلإ.للاخروالآلاروم

واليونانيةاليهودالأبنيةاصنوغيرهاو!حهاريجواقبية

"بوررأس.نالمنظراما.زيةثهاوال!والغربيةوالث!رتية

الىمنهفيظ!رالوسطىفلسطل!مناظر-يعاجملفهو

حورانوجبالالجليلوبحرالشيخجبلوالثرفالثمال

)92
،هح

عاصكااو)علاابنعيجوالنربالجنوبوالى،وجلاد

اثعوسط.الابيفىوالبحروال!رملوجلبوع(الآنعىيد

مناريصيلبنيخحعحعتزبولونفيمدينة(21

(؟برركلو!اطلب6:77،1انجار،)اللاويايئ

عنددبورةشبةاطا!ىالىقتفيم!ا!هاكانوربما

.دبوراليوموتدعىتابورجبلسفح

.،تحتهو،ماضا.عبىياصم:تتآ

26-:)عداللإيةفيا!رائيلبني!اتاحد

الياهة.الرببيناليهجبلعندا!اويظن(27و

.،دافيناوكاق!ممنا.علإياسم:ضشآ

.(22:24تكأرؤومةسريتهمنلناحورابى

رجل."معحكر،مضا.عبرياصم:تاتش

اخباواو26:35عد)قبيلةومؤس!افرايمبنيمن

7:25).

)عدانمأالمذكررتاحنذر:تاجييئون

26:)35.

اى،جبلية،عترةشاهعبري31:آرخ

وضىالك!انيل!اوريقطنكانابراهيموابرذاحور

قاعبادةعلىالاوثانعبادةمؤثرأفيهاحياتهاغب

الممرعبدماالىالالهةبينومن.(2ة،3يق)

راشوقد.اورفيلهمكرسآهيكلكانحيث

منوله،توفيءيثالنهرتبينماصارالنالىابراصيم

وقتئذابراهيمعروكانسنينوضمئتانالعمر

.33(و11:31تك)سنةوسبصكأ

بل!البرفياسرائيللبنيمحطة:تارخ

موت!ماكانورما(28و33:27عد)و.حقةتاشت

.الطورةعرببين

.(تحريعاطلب):يعرتا

03رجواالذتالنثينيماسرةمؤس!ةتاقح



)2لبعيرة

وي!نى،7:05ونح3.:2عزأالحبىمنزربابل

-ثامح.ايئ

مرضع،اششطذ،مضا.صياصم:!بيإة

نارواشتعلتاسرائيلبنوتذصي-إثفرانبرني

واكدت،هتاؤةقبوتفيالمحةاحرفواصتتالىب

.(9:22وتث-3ا:11عد)مرسبترصلات

المبنلضعافيي!دمرناليهودكان:تبن

أ-كالحيراناتلعلفوكذلك7-18(:)شه

.02(ة،2

جبنةابئ،البن"منمعنا.عبرياسم:يبق

نصفاليهافازوتعريربوطالملكادعى

مل1)اخلإأماةانهغل!سواتاربعمدةالثب

.(22و؟3ة16

الفرات!رجنوبفيالفرسولاةاحد:تنناي

ة6و6و3:.)صالهيكلنجناهاعادةنيعارض

.(13و6

البضائعنتكا(23:2اش):تبارة"نضار

وراسطةآخرالىمكانمنتنقلالحماليةالاعمرني

في؟.وقد،اطاضروقتنانيجارهوكااثموافل

تجارةواول.تجارقافلةالىبيع-لمسفانالحتاب

!اوالهمنهاترسلقرافلبراسطةكانتسبامعععفا

علاقاتهناككانتانهغيروصروفلصطينسؤريامن

واول.والبحارالا!ربواصطةعتفةاممبينايضأكغة

ضاكأونصيدنتوكا،فينيقيةذتكارةالطبااشتهرتامة

زيادةرامومن.دالبلاعاممةمورصارتثماولافينيية

وكائت28و27حزبمراجعةفبهفينيقبةتجارعنةالمعرة

الىيأترنفكانواالنعلاقمتسعةايضأا!ريينتجارة

بضائعهملئرس!نوالهدوسباالصرمالمنببضائعدمبلا

يمقرباشاروقد.اقوسطلمبحرمجاورةاماكنةعدالى

منشجولونكانراالذتالايامتلكتجارالىارسول

:13(،)يعالارباحنيعلمأاخر!الىمدبنة

)21

نتكاماهثةعلىالحارةنثأتوقد.(فينيقيةاطلب)

نحتلفةجماهل!الىالناصانقملماا!مديمةالأزمنةنيعليه

الفلاحينمحاعبلعلىعضقفةالمدناهاليمميث!ةوصارت

ابراهيمزمنفي!ومهرع،الاجنبيةالامموبحائح

فيالمظيمةالىعةحدثتحيأت2قصةنيوردوما

معتجار!مبت!نظيمكثرأيغنونالي!ردي!نولم.مصر

ةقدالفنعلفينجاحهملعدموذلك،الاجنبيةإلأمما

:22مل؟)الصارعرصافاطمثروعاتبتظ

ي!تاعونكانرااغمايضأشمانناغير9،(8،و

21(و13:02وفح3:7)عزالاجنبيةالبضائع

كينيقيةايضأالاجنديئالم!الكالىبضائعهموبرصلرن

02(:12واع27:13وحزا!:5مل1)وغيرها

الفنفانبت!ار!ا،اورشليممينا.يافااشتهرتوتد

اما(3:ا)ررلطعديدة.موانيالىمنهاتقلعكانت

المراصماياممططفكانالداخليةاليهردتجارة

المراشييبيعونكانواالاوقاتتلكفيفا!هموالاعياد

بعلماوهذاالهيكلفيالدرالمو!رفونللذبيحة

الباعةويطردالميارفةمرائديقلبانصعالخلص

.(،2:1ورو21:12أمىالهيكلمن

منزارهاالقالمدينةهمط:اد،حذ!فيتضتيم

الىاتراتجااصائيلبنياحصا.علىداودوكهم

(6:،2)2!مصيدونالىواشداروايعندان

ارضفيواقعةت!ونورجما،بالضبطمكاصهايعرفولا

اليونانيةالرجمةفيوردتكا،قادثقنحوالحثيين

المبعبنية.

هو،ماشما.عصي31:لماحتاوتحث

.تحت،

يه!اربيتمنقورحقبي!منلاوي)1(

.(27و،6:2اخبار1)

اخبار11شوتاعقبيلةبردابئوهوافرائمي(2)

.(02ة7



31نحربع

اخبار؟)برد!!ثنلمنالادا31(3)

7:02)

رجل،*م!ارضا.علاي31:كخربع

ا"(6اخبار1)*ناطنجمةمنصثاولنلمن

.35(:8اخبار1)،ربعايضأويدعى

*تحضي!،.اطلب(03:18حز):تشحيى

نيمصرملكفرعوناصأة(1)ةصفنيى

11:مل؟)هددباخ!تااتترنالقوهيسلإنعصر

والحئرتالانيةالاصحرةمنزوب!اوكان(18-02

مضر.لملىك

تحفنيىوتدعىالفلىم!رفيمديخة)2(

:،،و9و8و:33،ار)!نعيىاو(16ة2ار)

هربأايصدايمااب(03:18وحز،؟:6،؟و

،7-3،:3،ار)جدلياقلبحدالباباييناتقأبممن

،،:ار)لهمدائمأصكنآاتخذوهااليهردانوبظهر

ةا!نيالكلةهذ.وقىئت(،6:1،او

الواتعةا!نةالمدينةدفنةبذا!اوهيتيىالصبسينية

:2جزه)جصردوتالنيلمنابلرذيافرععلى

علىالواتعدفنةتلبايتصدورلجا03،7.؟(

.اثنطرةكربأمبال01بعد

وهر،،حكيمجمنىع!يلتب:تخكفوفع

ة23عم)2حكرفيمنمحرفوهيليثبعام!مب

حك!وني.اصةمؤص(؟ا:11اهباراو8

استظنة،او،نحمةمضاهع!يام:جمئة

ناحاثمدينةهؤصيهوذاشطمنربلوهر

.(12،اهإر1)ادثتوناىوهواباهاوي!نى

.(حمراطلب):نخت

وهو،،تحقالع!لمكلةكأجمصة:ئخى

الاجماعلحيمةالحاربيلمطا.جدهاصتع!لحيوان

؟2(تدمو

ق"الىاقية4الأحذنعالمنهوتثحذ(ه:25)ش

اليهااثاروالجدد(16:01حز)العيداتتلبحها

كاكلظةالبحرالحبرايتبددلباولنيهي

ابو.وعبمنجوالدوص

ارضعلىتثلبرااذااصائ!لبنوكانةثغ

لكلالمرصوةائشقيعلىبريآبالترعةيتتسو!ا

ينصلوكان.نصلطحبفرداوبيتاوشبط

واالاثبمارمنصفوالآشا،احدا!لبين

كانوعليه6ا!لزواياعلىتوضعا!رةمنكرمة

كانالببولهذالمناه!لأشكااوالتعرمهذ.نقل

تخمكليتعدىكانمنصعلىعارمأالمصاص

.،23:01وام27:13و،؟:91تث)عاحبه

.(عوذااطلب)(01:3مت):ساؤتذ

از:.الملوكاحدجرييمملك:لتذط

:،1تثأ!وصكدرسحلمجاربراانتعاهدوا

.ا-9(

(،:8اصار2،الم!راهفيمدينة:تدعر

صنهاالطلممدناجملمنوكانتجدأ،قديمةوهي

ملاوني.!هاالمارةالموانلطرقلضبطاطكيمسلإن

وني،،آماربصورةالكليالنمىفيالاصمورد9:18

يلا0،1بعدعلىوا!ةوهيتدصبعورةالهامق

النراتمنيلأ012ودمقمنالثرقاثمالمن

واصةوهي.ونصفميلنحرتمتدالآنشبةوهي

منالمع!ررةشفينصلاا!اتصمناثنربايحيط

كانتم-2الىم102ضةومن،حوالاالارض

استقلالأاستقلتوقتبعدتمبزثيأمحتقلةتد!ى

31،إلمإأ،!ء!اطلقاسنهدرعل!اتنلبولما.،ما

ظباتمنيحنفماكانلماوذاكالنضلمدينةاي

ت!تضاليومالمدبنةهذ.واطلال،ا!يملأالننل

ف!يا:لمالوافيالطمةمنعليههيلماوا!أملالنظر



)214(
ائيمثر

الوريةالصحرا*فيميتدينةلمدآثار

وآئار.م.ق273سنةهادصياورليان!انغيرضقأالمدينةويخترق.والاعدةالقديمةثارالامن

عهدها.قدمعلىتدلالمدينة.آخرعمعأالصفهذااصعويقاالاعدةمنصفوكربأ

ارص،س!ا.ءنانياصم:صتراخوييتى!ثريزلولمالآنالىقانمةالاعدةهذهواكثر

دثقجنوبواقعالصخوركئيروعركااقليممحجرةالصفيناصولاطرفوعنداولأكانكااعتابهامن

المماةالصكانيةالص!ورعلى،ويث!تما!الأردناوضقياربعةملتتاهماوعند،المنقوشةالجمارةمنمبنيةترس

اطلب)الدروزجبلمنجزهمعالمجاهالانا.س!اقطانواشأنقانمانمنهماافان،الصخرمناعدة

منالكبلإهلإودوصالاقليمهذااخذوتد(.ارجوبهإصواثارحمثرةاعدةالهفينهذتعداوفه!ا

المصوصبميبيدانبشرطاوغسط!أصورالامبرا!رصوقرية.ا!يمافصوهي!كلعزضفةوقبور

فيموتهوبعد،مضملآنأكانفانهفيهكانواألذتلا8،رهاوأالهيكلمذااصوارداخلالحدشة

ابنهايطوريةمععليهاستولىالمعمدان!رضاظهوريام

الجليلربعرئي!هيرودساتوالىبعرئيىفيلب!الاسوريةصفيوالاتساعالىوئقفييضابها

(31:الواقنيةفيتحتهامنتجريكزيرةومياهها.بعلبك

الجبلتحتطبيعيةقناةفييجويينابيعهاواعظمقديمة

وقد،صحداث،محناهاعإتكالة:ميمترا.ف588ا!ريقمانهاحرارةودرجة.ادينةجنويى

:1523صموا17:5)قضترجمةبدونوردتفيغاوهيالمدورزخارجفأكثرهاالمبرراسا

3،و31:91تك)اصنائاتترجموتد(91:16وبنيوبر!الارفىتحتالصخرفيمحفوربهضهاالاتتان

وت!ونااليتربالهةاواضاموهي35(والمنحوتةبالماثيلملآنةالمدينةوكانت.ابراجيئةعلى

ويم!حمنبعرعةالهروبني!السكللةجدأصننةوفظرأ.مصرقبورفيبماشبصهةمرمياهفيهارنواويى

و03و31:91أثكالجلءداجةتحتاخفاؤهاالنوتبيهةوماسوربينالكاقالمديخةهذ.لموح

الادميينهيئةعلىي!حمرنالرافيمفيماوابر؟3(سلإنزمنقبلتجاراكليةذاتكافتبأكاصؤعم

ابريتالقالافىا!رياتوفي:13(91صم)1اياموفيفقطتجاريةلمتاءداستخدعهاسلمانوان

يعتقدونالناسوكان،كبيرةترافيمايةيكتثفلمممل!هاصاضرة%*لمتها(الزباءاوزينب)ؤنوبياالملكة



)5لةاتى

صلفيتحتثاروكانتاطنافألمجلبةا!ا

وبحب.2(ة01وزك21ة21حزأاكملاحات

نافيالحقالاصةالهةعندهلمنكانالبالجااثمانون

حارانفيلاباناستعملهاوقدالبكونصيبروث

كنعانالىوحملتهاالرافيمراحيلابنتهوصتت

جهاعلمليمتوبيكنو،3(ولم3:91ا)تك

بيثهاهلاصشكيمالىيعقوبوصلولما32(31:تك)

35:)بينهمالتيالرافيميعزلواانممهكانمنوص

صلمنالذيلمي!اكانالمماةاياموفي(،-2

وتمثالوقيافيمبانودوكاهنضاصمذبحانرايم

(،:18هوو،:17قض)مسبوكوتمالمن!وت

(6و18:5قض)الىبيستث!يرميضاكانوواسطها

81)الدانل!منجماعةوالاصناما!.افيمهذ.حملوقد

العرافةك!يةاالعردانمموئيلاشاروقد(-1702

ذلكومع(15:23صم11وا*افيمكالر!والمناد

:91صم1)لزوجتهترافيمداودبيتفي-لاجدفكان

:3هو)اليهودلةطالىالنبىاشارةمنوي!شناد(.13

رئيىوبلاملكبلاحملإةايامأسيقمدونبتوله(،

اليهودإن،وقىافيمافودوبلاتمئالوبلاذبي!ة!بلا

عبادةيفقدونلابحيثالتاع!ال!فرصالةفيسيقعون

رو!ثياابادوقد.عبادةوصدتصبلفظافه

ومع(،23:2مل2)الاصناممنغيرهامعاللاافيم

منالسبىمنرجوعهبعدالشعببينوجدفائهذلك

.(2:؟.زك)الرانيميعأل

يرفئيلبينواقعةبنيامينلسبطمدينة:سالة

.(18:27يق)وصيلع

ذاالذتالعويينآلهةمناءاسم:تاقش

بنيعنعوضأليسسوهاةال!اصالىشالناصربهم

.(17:31مل2)اسرائيل

يطقكانلقبوهواثوريا!:آنس

واصق18:17مل)2الاشرريايطجيقرئيىعلى

2(ترشيش

واءشتجنرالاسمهذان2الاشورويلنظ(ا:2ة

كأن!نو.

قىتبرس،،تصنيروهرلاتيني31:تر"ثئى

رولىعلىي!ثكاالبصدقبلمندعيرومافيمحام

الشريعةنظاماليهودلجهلوذلكفيلحى،امام

ييمحابأسلوبفىآمتأحقاطابهنوكا.الىومائية

.(-28ا:،2اعأالوقتذلكفياروممان

وهو،*االالثمضا.لاتينياسم:قريئوس

اهلالىرسالتهالىسولبول!استكشبهالذيالشفمى

.(61:22رو)رومية

.(نياطلب):ثوكان

ىا،انطم،ضا.ع!ياصم:خنةتز

مع!حمةمنبرحيئيلامحووهوصرون3اكابى

.(8،:2رخباا1)سيتبما

.(سلاحاطلب):!س

ياب!،او،ئابتمضا.فاريياصم:لزش

الملكضربابيحرسانكانااللإتالحصييناحدوهو

نفذوقدالملكالىايديهمايمداانوطلبااحع!ويروصق

.(6:2و2:31اس)الاعدا!حكمفيهما

،محترماو،نحوفمعئا.نارصياسم:ثايؤشا

النارسيالاحتلالايامفييهوذالحامفارييلقبوهو

03و7:65وخ2:63)عززربابلمع؟+وتد

.(01:1و8:6و

ه،!عكررومعي،معنا.فينيقياسم:يصفيتر

(،:01تك)ياوانمنمتناسلشعب1()

قىشيقالىد!ربالعنينةالىروناندخرلمنويت!ضح

كانتاليهاالطريقوانينةمداخها(3ةارون)يافامن

سفنكانتوكذلك.المتوسطالبالابيضميا.علا



)16قىشيق

كأسثيقالىةعيصراتثلاثصتيتأوحلاامنسل!

:01مل11وطواوي!وقرودأوعاخاوفضةهبأذملةحا

الفنلتلكيقتصيكانولما21"!أ:9اخبار2ر22

تكرنانيننتيصفرهاتعودامنلصسنبنثلاث

ت!رنانويعتقد.(91ة66اش)بعيدأبلدآقىصثيق

اسبانياجزبفيواقعةوهيترتيوسهيترثيق

لو!(152:؟جز.هيرودت)طارقجبلقرب

افريقياخالالىاقعةالمدينةقرط!شةهيهذهكأتيرص

وكائت.المسيحيا!راوائلالىقائمةوكانت

المطرقةكالفضةالمعدنيةالروةنيجدأغنيةقى!ثيق

والقح!ديروالحديد9(:01ار)الواحأالمصنوعة

نححعصةقىصيقصننكانتوتد(27:12)حز

ترثيقصفناعهـب!تذلكبفىتم.واليهامنها!إرة

وكانت.جهةالىصت!افربحيثبمكانالطحةمن

البضائصعبأثمنالمحملةترشيقسفنتصدمالىياح

اتوسط()الابيضاوومبخرياهنيوتحرها

06:9و،1و23:1و2:16واش8:7،)مز

الننهذهمنبعضآبنىبهوشافاطوان(27:25رحز

عصيرنفرضةعلىالواقحةاوفيرالىفافرفكانتالظيمة

الاحمرالبحرنيالمقبةضلحعلى(أايلات؟بر

االمولاسا0(01:22مل1و9:21اخبار2)

ترئإشالىالمافرةالننمنهيتصدترشيقسنن

(9:؟2اخبار2و9:28ملاو02:36اخبار2)

علىال!ريرسننترشيقبسننيتح!درجمااضوبمنى

ولهاالمتوسطالابيضالبحرعبابتم!رالقالفنشبه

عهدوفيصرديتنيال!ريرومماملبالمناجماؤصال

ي!رنربمااوفينيقيةمعاسبافياجنوبيسفنمت!أض

.(سفيتاطلب)ال!حمبلإةالفنترشيقبحفناثممرد

اخبار؟)بلهان3بنيامينبنيمنرجل)2(

7:01).

اس)السةوفارسماديرؤصااحد)3(

قةقىط2(

.(11ترصيقافظر:ترث!يث!ة

انثراع،او،فرحمعنا.علإي31:يزصة

اصلأوكائت،(:6)نشلمناجميلةمدينة

ثوحىبهاضالقمد!هماحدىوهيلم!ظنيين

،2(:12يق)اصائيلبنيلأصباطوا!اهانرن

نحوالعئرةاصائيلاصباطلمملكةصكزأوكازت

16:-وو15:21و17:،1طر1)منةكسين

.(؟2و23)ةالاصعريبنىحقى(23و6

الفارعةتلرابيةمرحماي!رنانويمكن

نالجىمدينةسرقيكالياميال7بعدعلىالكبيرة

.()سبم

-:26عد)افىعلظدبناتاصش()3

.3(:17وفيا:27و

اللاويينال!حمتبةكائراحد!:تزعاتيم

:2اخبار؟أيعيصس!انمنالقينيينمنااللانة

ابإلكصيةفيهاؤجدمدينةوهي:قةتر

:9قضأارومةش!كانتور؟31(:9تض)

االالثالحك(قاتقر!ربا):)شهاقة

الاسرةاووالثرتالحامةالاسرةمنوالاخل!

منكالأتوجهستكرتايكانلما،الاثيوبية

عهيكرنانيرنجحملكسحاثيوبيةعاحمةنابا؟

ترهاقةذلكبحدواصحمصرالاخل!كزالمامثابا

لمحاربةتقدمأرا!ريالانيوياالجيشينرأسعلى

صنةالاثوريينملك:صاريبممعولما.الا!ثرريين

)انيوبية(الحبثةملكترهاقةانالميلادقبل؟07

:آ9مل2)الكةمعركانيمعه.لقابل!ربتهقادم

ترهاقةاصبحالميلادتجل688سنةوحوالي9(

الميلادقبل671:ةوني()فرعرنمصرعلىمل!



ت!الوفي)7؟2(ساترو

المصريالتطرداخلاسرحدونصن!عاريبام!اندفع

ملكايكوشملكيدعر.كانالذيترهاقةوهزم

،37:9واش91:1مل3،(انيوي!ة)اطبثة

ترهاقة.ابئواسمنفيىمدينةمنهواخذ

)أعمييةاعالمنبحرمينا.:يرواس

رؤيافيمقدونيأرجلأبولىرأىوتجما(16:11

ة2كو2و8-16:01)اعاوربا!يارةيدعوه

كانحيأاصبوطايضأرول!الىصولف!اواقام(12

ةصتركوتد(02:6اع)االاثةصفرتمنرافي

انتي!وساصها.(3؟ة،تي2،شاكتوقوالى+.ردا

مرتهوبمدانتحونامماهاالذيالاسح!ندرحلفا.احد

بأسمتراتيةملكلضطخوسمناف!هاسايخز

منلهاتميبزأترواسالمحاواضاف،الاسح!ندرة

جنوبمافةبصعلىواقعةوهي.ممراسكندر

لهذ.ترواسا!عماطلقنهاالقتروياهرجموص

.سهنامبول"صاالأنوام!ا.اثطولة

كرياواشعالورأسمدينة!جيلئونثزو

!رل!اقام،سساممجزيرةمقابلال!رلىآصياثاطي.

(02:15اع)الالةسفرتهمنرجوعهعندهناك

بولى.ا!مديىمينا.المكانهنانيالمرفا!ي!ى

مننا.،ئنذء،وهوورنانياسمة"ترويخيض

لبرل!رفيقأوكاتاف!منالامممنمعيس

ضرانهالاطلأا!مالذيوهوالتبثلإ؟،سفراتهفي

:؟2و02:8اع)بالئرتلأردراها!كلالى

نيصيضاكهشالىسولاانعنهنعماشؤ(92

+(4:02قي2.)ميض

لطبنة،اوءظرلفة"ضا.ني*نااع:يئنا-تر.

مرصيأتحياتهبول!اليهااركلرويةمنأةاصيوهي

.(16:12روأالىبفيتتباناياها

وا،ظريفةضا.روناني31:ترصيفوستا

تريفينااصماممهايلازمروميةمنةأاصيوهي،انيقة

رول!لهمررملالذتالىومانييناولشكتائمةني

ا!ا3وذكاستيناواخينت!حموناناور؟تحيات

5(16:12رو)الىبفيتعبتا

احدىحاضرةكانتمدينة:!مالولمجكي

علىواضةسالوتيلثالآنوتدعيم!دويةمقاطعات

صاخن،ينبوع،ومحاهفىمااولااعهانوكاسالونيكا،

لحنا.اننياقكل.مقرآا!الأولالحندرجما

اختقالىيخكاصيأتهباسمتالوني!او!ها

طلويكاوتالونبكليلمدبةمنظر



تاونيم)8
الانيةالمدينةت!الونيسوكانت،الاصاسكندر

ونحررتالب!ارالهدنبينالمططينيةمدينةبط

.المبلادفبل2،المدبة

المدينة،*ح!م*ليترخىبحمونح!اكاوكان

الذتالوردمنبتليلليىعددبهاوكان(7:6؟اع،

ماوبعدهناكجمعلهموكان.الظرةيقصدونهاكانوا

الأنجيلبالس!ثراليهااقىفيل!منررل!الىسولطرد

الكنيةنواةاصبحواممنالأيمانالىرول!وبذب

.3-صةهناكواص(-3:113؟اع)المحيية

وسلوانستيموناوسرفيقيهبماعدةكنيصةميلاد

المدينةلهذهالىسولو-لت(2و؟:2و؟:؟ف!1)

وهاوسكرندسارسترخ!مساعدا.وكان،رصالين

.(272:و02:،اع)يد.علىوآمناتالرنيكلمن

الفرانما:ت!الونيكياهلادالرسالتان

دا!اصنارترتيبحبكرابعوالىغ!رالالث

رصالهانوالارجح.ل!لمالىصلقبلا،وكاالجديد

وام2.سنة!اقربحمبهارطلةاولهيالاولى

هحبالاصتراككورثوسفيوهوم53سنةبداةني

والنا.التالرنييهينكنيسةالىوتيولماوسصلوان!

وا!مداسةالنعحةفيهناكالمحيحأبه!طئبيتث

،وطبالفضيلةيئرىالمكعلىوحثهموث!يهم

منالىابعوالاصطح.ةالابدالأفراحعلىاطمول

يز!دجليأوصعآدقيآالقيامةيصفالى!الةهذه

كلإمسبقواالحاعلحوالمالىاقدتانئلزمنين

محزنوالاانويأعيم.الاخلااليوءفييعومونوصرف

لهمربا.لاالذتالامميشلكاالىاتدتءكةمن

بهيحسيقومكذلكقامثمماتالم!يحانكانأنه

احيا.يكونرنلا!ميموترنلاالبضان،غل!المزمنين

الىاقدتيبةونلاولكنهمينيةا!ليعمجي.عند

تنيرتجلاياولاسيقومونالميحفيالىاقدتلان

معنفهالىبصيترلالمظيمالدينرنةءموني.الاحيا.

تيالونيملأ(9

ووقصوتيمقبطعظيموصوتبهتافاثعدسينجنود.

منلا.هويخقومربهململاقاةويدعرآالىاتدتينبه

.جسدمث!لعنالاحيا.ويتبقبورم

اهلالىالاولىاومالةمحترياتتذممانويم!في

يأقي:كاتالونيم

.ا:صايخة)1(

2:اصالىوصينمرلمالأ!لشكر(2)

ضدايتهوارعارسالتهعنالىيرلدفاع(31

.16-اة2صاليهودثالهجمات

ص-2:17صالحوادثليمضصرد(،)

3:01.

02.-7؟ة2صعنهمبول!غياب:أ

..-؟:3صتي!وناوسارسالية:ب

6-3.01:صليوثاوصلمرير:بر

.ا-313:اصلاجلهمبول!صلاة(أ.

4:؟صالتالرنبكيينمثاصممالجة)6(

.؟2-ا:4صالحلقيةالوعهـياتبعض:أ

.5:11-8:13االانياليحا.:ب

.22-5:12وتصرفهاالك!نيسةحياة:بر

الىسالةوخاتمة،الحماميةبول!صلاة)7(

0523-28.

ناويظمرالأولىبعدفكت!بتالايةا،سالةواما

الىسالةفيوردتعهعةعباراتبعضايضاحهومت!االناية

ا!يقصدماغ!علىتأويلهاعنالىسرلخثيالاولى

المزورةسنلىسالةالتالونيكيةلمحنيةوتحذيرآ

ترهمتقدتالونييمحم!نيح!ةكانتولما.براس3با

لهمبين،جدأقريأكانالىبءمانالأولىالىسالةمن



تشبى)9
بحدسي!ونالربمجي.اناالانيةالرصالةفيالىصرل

الربيأتيانالىاولاسيىلالأمثمصرالارتداد،وأن

قوةبكلالثيطانبم!لمجية،الذيالاتيمليبيد

ثم،الأثمخديمةوبكلكاذبةوعإئب.وبآيات

يتخبواوانوالمجةالأ؟تنيثبتواانالرصرلءع!يهم

حبوليىترتيب*بلايل!ونالذتيع

.،لهمالمطىالعليم

اهلالىاالانيةالىسالةمحتوياتتقمانويمكن

يأتي:3،تالونييم

.2-؟:1تحية(11

.:3-101نمرملاجلش!رلمه)2

.11-12:الاجلهمصلاة31(

.-12؟:2الانيالمجي.جمهةمنليمظ(،)

.-،؟ة2عاجلأليسانه:أ

".12-.:2تحبقهالقاطرادث:ب

.-317؟:2الازلياالةقعمد(.)

.01-ا:3مت!زعةئصائح(6)

-2.ا:3الصلاةلأجلطلب:أ

.3-.:3تشحعكلة:ب

.-3:601العيثحث:ص

:3والل!!،الرفبع،ختاميهصلاة)7،

.-618؟

تنيقراهالياواسرةافراداحد:لثنيي

الاسمبهذااصةنعرفولا(؟:17مل1)،تثبة،

جثودنيهيل!ئي:2()1طوباكابوفى

وكدءساصيرنرقالجايلفينقاليممنكيدررس

؟ريخومنالبعينيةاكصنةمنويلاحظ.قادشقفي

نال!بنا:17مل1نيالراردالنصانءشفرس

القاقرتاو!جلطد،نيالاردنصثرقنيواقعةت!ثبة

فلاسرتنلث21(

بالتثبم.المعروفايلبافيهاولد

رمية،،ارضضاهكنعانياصمةنفعك

الميلادتجل0016عامنحرذعتالكظنيينمدبنة

مل!حمهاا!زم.مجدوضدالاكتحشتتدمعدما

نيتتعوهي(12:21يق)نرن!يرعوذبحه

17:11في)لمنىاعطيتولبههاي!ايمحدود

ولم(21:01)يقللاولجةثم،7:92اخباراو

!االاكنينالكنايينطردعلىالمنيونيقو

23(:ا)قضضريبةعليماخيرأفرضواولكنم

باراقبينرحاهادارتالتيال!بيرةالمركاان

هنهوكانت(91:.قض)تعنكنيكا.توسيرأ

12(:،مل11سلإندوائرمنجزهأالمديخة

:6اخبار؟)عافيهيور؟الملكمائدةلمؤازرةالمعدة

بينويغاثعديمةالمدينةموضعهرتحنكوتل07(

-فىرعبل-ولمنالجنرثالطرفعلىالمنضضةاثلال

اثمديمة.لمجدواثرقيالجنوبفوامبال.

ابلئ!لقبالاصورء:-*يرثقلث

ولماشررملكهو،اسارةاىتعق*معنا.اثارا

اعههوفولانوالمرجح،لفولآضاسمالايكن

فلا!رتظثلقبلهاتخذالرتارشولماالاصلي

فرعةوجدالميلادقبل3،3سنةحواليففي.الفيم

ثمالاقالمفيالىصبليوقححملاتيقرداوللإسل

دفعاسرائيلملكمنحيمولكناصائبلارضاحتل

ورجعاصرائيلارضوتركلهملكهثبتلهافرية

تحالفصارالميلادقبل،سه!ستوفي.بلاد.الى

احازندعا.يهوذاملكزاظضدورمينفقحمع

قدموكدلهالنياصيا.تجذوررغمضدهالياعد.

8(و:167سل)2وفلإأمالآفلاص!نك

وسارؤاطمعاجكونسلطانه.شررادفرصواتهز

فبيقي.الاحلعلىمدغاوطصرفلطبنضدمط

وطكبابلادبل،73سنهغزةوضطت



ئئاح).لا
لينبماعرذامضايقةفوصةاكتنواالذتالفلطيني!

الجنربنحوتتدمهاشاهوني(28:18ابار2)

مححةبيتوابلعيوناخذاىلمنرابعوهو

ارفيوصوالجلبلوجلادصوروطوقادشويانوح

وني.(01:92مل2)اثررالىالاصةوحملنفتالمط

الاسرربيةلحكفرلروحالىبحرلالممانذلك

والجاديينالىأوبينننابمآفسبىفلاصتظثاو

فرفىوقد.(5:26اخبار1)منىشطونصف

ببنهممنكانكئرتطركعلىضرببةفلاصتطث

هذ.وتتفقعوذاملكزوعوآطومرآبامرنملوك

الملكزاطفانالكابني؟.سامعاطوادث

:16مل)2فلامرثعكليقابلدمقالىذب

نيدثق!تالميلادقبل.-صنةوني.(.؟

قبل328سنةط!تثهرمنالماثرنيومات.يد

ثلهايرفلمومجبدةظيمةممل!ةاقامانبمدالمبلاد

الابتين.الملوكحبهمتي

.(نرفةاطب):لتتة

،تبرح،بادبرنيةافاكهةهذ.اصم:"ئقاح

وبؤ25:11وام.:8و7:8.وو3:،نش)

وهرالذكبةالىانحةمعنىينبدألاسموهذا(2،:ا

والمريضللعيمنعثةفا!االفاحصفاتاخمىمن

يزجبمانارادمنبرأييتدولا،لمبيعومنرحة

العفاحانلزمحمالىماناوبالمئقاليانيةاالفظة

وئذ3.مغهةكيروانراعهاثرقفيالوجودتليل

بلادوترجد12:ايؤفيفلطينفراكهبيناثفاحثبم

،3(:15يق)ألمنضضةالاراف!نيتنرحتتي

يق)ومن!افرايمحدودوع!)83(جونترب

اكةخواسم.هناكالفاحاص!ب!ارتنرحيث(:38؟

هل!!م.مدها!+تينيةللاب!

*!ياضةمعنا.عرياسم:ثناحاوتتصغ

إنصااملالثحدوداضكانتمدينةوهي،ممراو

2(نفوع

ئبتكىبذا!اوهي(،2:،عل()النراتاتجا.ني

بليخ،صبفوقلنراتاالربيةالضنةعلىالىافعة

.النراتالاو!ادىنيالصراتاممنوكانت

ببوئقكانتصبتالسلوفيئحكم!تتعرفوكانت

هد.ت!ثم!لالاك!واس!حمندرالمنبركورش

دبة.الآنواسا.المظضة

س!نهضربم!ان:يتحاحاوتتصغ

محوذ3(16ة01مل2)فاصبةروصئيةم!نحبم

فدرلمصالطوبظئعنهبحبدةلمجتان!يظهرالق!عة

صتةنحربعدعلىالواشةافىثةشحمرضعا!ا

.(سيم)نابلىكرليجنوبوفصفاميالي

اصم:وهي،نفاحة،مما.ع!ياسم:ثئوح

عرذامنالفلىالارضيخبمامدينة11(

نتيف.بيتتكرنانهـوبح،3(ة5؟يق)

حدودعلىثكيمشفيلافرايممدينة)2(

هيتكونربما8و7ة17و16:8اشافرايم

نحووق!بحدالجديدةياسرفقربؤرداووشبخبذا!ا

.(نابلىأصيمجنوبيايال8

نلمن(3،:2اخبار1)حجرنا!3()

.*ذا

.،املاوائتظار*ممنا.عإياصم:يخؤة

:22مل2)ال!نببهخلدهزوج:لومارو(1)

.(22:،3اخبار2)توقهةايضاويدعي(،1

.(01:01عز)يحزياارو(2)

مضا.،نصب!نرلجاع!يا!م:كوع

(.:،و،2:2اخبار1)عوذانيمدينة،الحيام

(01و02:2اخبار3)جديعيناتجا.نيالبةني

نتكاا!ابدليلالبقعة،هذتقصدنتكاالىعاةانوبظهر

تقومويلى.الىعاةب!كانيالذالب!عامرسمرطن



؟)نفوعبربة

!انيوجعلحكيعةاصأةوامحذقيابارصلهذ.

2:،1مم2)ابثالومبئأنداودب!كمكامأ

وني(11:6انجار2)رحبامبناهاوق!د(02-

رسبخاهاعادةنيتقرعس!عبساعدنحمياعمر

خدميظهرونا!ةتلكاعيانكانبيأ،اور!ثليم

تقرعاصمكأالولا(27و3:5نحأبالمملمبالاة

اميال6نحوتبدضبةقرعنعبارةوهيللآنباقيأ

اثممةعريضتلعلىتحتويلحمبيتسشقيجنرب

صبعةجارةمنمنازلاساماتبقاياترجدحيث

فداد!ن.كةاواربعةماحةتثنلائبوحمي

تموهيثعتوعمجاورةكانت:.-!عبر؟

والموآسينعونبنيعوشافاطهزموفيها*ذابن،من

.(03-02:02اخبار2)

آنمأالمذ!رةنترعس!نآ:عنون!و

وشع27:9و28ة1؟اخباراو23:26صم2)

.(27و.:3

.(.ظاطلب)(5:02)دا:قيل

تل،مضا.ا!ثورياسم:قلصارضاو-له

عليهوثعلبعدنبنريقطنهكانمكاناعماشور،

يكؤن(12:+واثق91:12مل2)الاشورورن

الجز.علىصنلإةمملكة،ادينيبيتمدناحدى

هالفراتينالاعلى

،كرةاو،شبةضاهعلإيا!عمةللح

بريعةجهةمني!رنانروبحافرايمبنىمنرجل

.(3:02اخبار1)

.(تلاساراطلب):ثثضار

تلاو،صمةضا.بابلياصم:أبيبتل

بباراوخارررشعندبابلنيقر،الممحس!نابل

:3)حزالمسبينالهردسحالنبىحزيالص!نا

2(تلنماي

يئة.اطابانتلمرقعنيكانمو!اانوبظن(15

صبياسم:اطكيلةاك!ةاوضيلةلل

برهنيعودائصيبنيتل.،المظم،اللمحنا.

من.68وممهشاولمنهاربأداودنيهاختفىزيف

نيمحزمهيأذلئهبشاولعكروهناك،ر؟له

وهرا-3(:26عم؟)داودمطاردةعلىنفه

الصرا.مناطوبوعلىحبرنضثطحنردواتع

.(،2-92و23:91صم1)مونمنبيدألي!

الكرت،تلمضاهعلاياسم:حرشاثل

صعدبابلنيم!ناسم.،الصانعتلاوالسصاو

الىؤربابلمعساكالمنفيينالرردمنقممنه

.(7:61وئح9.:2عز)اورئليم

ثبعةالعهـي3لرقىجمة.ت:فلفتل

نيالط.ديرنفيهاعتقالذينالم!وهيهاصلىث

.(3:.يق)يئررمايام

منل!إلجمةزريلواديني:ئووةلل

يكون"انأ!تملوهنا(:7)قضسودينبرع

ا!مالالىاميال8نحوالمنل!صموناوداحىببل

نالونبنوئواحدوميلجلبوعيلمنالشيى

.(مررةابضأانظر)

المح.،نلشا.عهي31:يلغثل

هناكالمبيينالرردمنقممنهربعبابلنيم!ن

.(7:61شع9.:2عز)بابلزرمع

صوربدالباكيةالاخاديد:اللام،تنم

ومز؟.93:واي1،:؟"صم1)الارضنيالمراث

اتلاحاتباكتاروبوقرل3(:92؟و06:01

!!أكليدلجمازي!موهذا38(:31اي)

الظم.منالاءياسات

بالاظدبد،فاعىفضا.صاىاصم:ثئماي



)2نبذ

امحلةامنمشتقةتكوناندنرتجح.،اثالحراو

.،كبل!،ومحناها،تلأ*اطوره

قبيلةمؤصيكونانوورخحعاقاي(1)

-روونءنبىكا.طرد(3:22؟عدأالناقيين

.(01:اونض،0101)بق

إ-دىكانتمعكةوابنتهخررملك3()

.،++3؟و3:3!م2)ابثاوماموهيداودتزوب

المقدسال!ابفيالكلةهذ.لثر:يمييذ

(8:16اكأ)النبىاصعيا.منلمطأاتبحهنالىص

ل!لوتت!حي.(،9:1)متالمم!دانللاصط

ولو2؟:.؟)مىالمبحليمظقبلواالذتالمؤمنين

وبنوع(6:66و؟:،ورو-و27و26:؟،

8:32وا:5)متكرالاننيالىسلمناخص

.(مدرصةاطلب1(انما:12و؟:01و

يتم.،*تعليمضا.عبرياصم:التلفود

الموضوعوهر،المحنة،قينالىال!تابهذا

صارة،ال!رار،فالمثنة.الفل!،ءب،وا،رة،

منالآياترفيخافتلنةايهرد"ثقاليدمنجمرعةعن

اثعاليدهذ.بأنيزعونواليهرد.اثعدسالكتاب

هرونتداولهاثمالجبلءلىكان-فيلمو!اعطيت

عنائتقلت،ثمللائبيا.وسلرهاوثوعوالي!ازر

العرنحئوضلفا!هما!يمالمجمعاعضا.الىالانبيا.

ومن؟وكتبها-صذامخاالحاجمها-يأالميحبعداالاني

والجارة.نلفة؟!أكدميعتبرالنصهذاعارثم

القوالفاصيروالطايمالمناظراتجموعوهب،الطيم

والتناسير.المنةاتها.بمدالماليةالمدارسفيبرت

اررثليمبتلوداولهايعرفنوعاناثمنةمحالمطرة

محمتو.توالذواءاصلثالاالةرنبل!كفوقد

فيكتبوقدبابلبتالوداالانيويعرف،4ءابرحا!فى

تاليمدرسنيكئلإآياعدناواللرد.اطاصاثمرن

والاصتعاراثالاساراثبعضبفرفاتالمبم

2!تخاع

الميحوقالالايديكلثلآ،نجاالمرجودة

7:)صتقليدماثهكاميب!طلوناتثملمفرصيين

.(ا-13

دومرؤييرنهالذتالبابلييناله:تموز

الأبئ)ابزودوموزيد-بىاكوصالكاملايعىوكان

!بفيايضأوجى(الجوفيالمحيطلمياهالا.-في

.(الثفا.رب)ران5صايةالثوصالعبادة

والفاصط!ينبونوالينيقيرنوالاشور-رونالبابإنرننوكا

ال!نةءناوابحالثهرءلىاحمهواطلقتموزيعبدون

سنة(اطلب)اميةا)

)عثاروت(عةالالهةلاخهزو-ألحؤزوكان

ارساالهكانانهء،الأيةالارضفيومامحأ

وكانرااعيلىبالةبثم،ومنرصهاوحاالطمانعيوحا

النهمعالحياةالىبودنم-لمنويأ؟وتانهيتصررون

نييموتكانيأانهالاصطورةوتةدل.الجديدة

تمالارضظهرعلىالجاةتوقفتالصفيةالارض

وترمز.الثفا.ومنحتهالفلإةالدنياء:روا-روقت

اصيفاصارةفياربا،تءوتالىالأ!ورةمذ.

نيحزقيالورأى.اربمافيالمجاةالىوعود!ا

المحابءا!لساتحاكناليهردياتءالظانرؤيا.

؟8حز)6ؤزالالهءلىنانحه،تا!محلءنا!ماليا

الىوابرونبرسالاصسدريصبرلرواظر.(؟،

ايروني!وسوتال،ادون!الفيقيالالهو5-وزان

نيالمجادةبتقديمصنويآ،تفاونكانواادوريينان

موتهعلى!وحالناهوكافت"لادوشرونيهثهر

البابليالثهروايدءىالحياةالىبعودته"خفلنوم

الاله.هذابا-متمرز(و،ليورونير)الىاببم

.(اوريماطاب)03:لا38خر:تيم

.صدد،دممنا.عبري31:ي!تاع

صبةا!بحتلوطانوا-ت-عيرابنة(1)



ننور(223)

22و12ة36)تكمماليقوامعيوابنلايخا

.93(:ااخبار؟و

،.36تك)وبماداصا.منامير31(2)

5(51و16ة؟اخبار؟و

،،المعين،القممعنا.عري31:يننة

حبرونجنوبيالىيهوذاجبالفيمدينة()1

التتىيالذالم!انهوهذاي!رنورجما،57ة15يق)

نتوكا(1،-38:12تك)ثاماربكنت!هيهوذافيه

بحدلاموتتصلتبنةالحديثواط!اجيعةمنقريبة

.نتصفبيتشرقياميال4بعدعلىوعينايم

ة.ضمتالقالاراصيحدودعلىمدينة)2(

01(ة15يق)كىبىيتعنبحيدةوليستليهوذا

وكان3،،ة91يق)دانلسب!طذلكبحدواعليت

:14قض)كشوناصأةبلدةوهـبالفلطينيرنيقطنها

ا!ازححمفيألسطينيرناايضاواخذها2(

وتغتبنةتلىسشبةوهي(8؟:38ا-؟ر2)

كر.بيتكري!جنوباميال3نحوبعدعلى

الرر*نوبنى،املبيتمنتريبةمدينة(3)

(..:9معكا؟)المحكايىرونالمانايامخيافيهاحصنأ

.صمارحتمنةفف!هيورثا

.(طرحغثاطلب):حارصيثخة

،ذصيبضاهعريا!م:يماوحيضنة

ة2قض)،الش.ننصيب،حارس6تةو،وافر

لياقالجائبفيافرايمجملعلىمدينةوهي(9

يخاودفنفبناهاليثرعاعإتجاعق-بلمن

تبنةهيتكرنانويرتجح03(،2:.هوة9!يق)

الد.ا!ثرقييالميلأ12مسافةعلىتقحالقى

)قضكثرنحموممنةسكاناحد:تفنن

15:)6.

الفخاراواطجرمنلتنورمنغ!!

ممنا.عري31:تتخوقث

احدابرافطوفانيتنحومث،كاتعز

جدلياوكالةتحتكانواالذتالىؤصاه

.(8:.،وار25:23مل21

صبيهلنورالمبريالمفظ:تتوو

نير(تنابهعه)والتضور.العرليلمةظبا

النناراوالحجر.نبخاهعنعبارة

8:3)خرالحبزفيهيخبزانجاااو

منكانماواحبانأ،(:2ولأ

ررنجحصفيرتخورلمجلانمحنالمه

مكانمنالفخارمن.!هوكاكانانه

ماوا-يانآ(15:17تك)آخرالى

يتندمناسعذةمنالنسا.كانت

(26:26لاأ!سبلإأواحدأتخورآ



)24ثنين

ا!فافياوا!بمنبم!انءقدالنوروكان

الدخانبسببفاسردالنوردأضاما03،ة6)مت

الثنررصارةوتثيير(01:.اثيصيافظرأمنهالصاعد

والى6(:7)هرالضبالىفحهاكبراضال

(3:7هرأانسهلاكوالى،،:7هو)افىة

وسلا6؟3:واش21:9أمزاقهدينرنةوالى

.(؟:،

ا!ابفيبا.7:12،)اي:تتين

:اتك)النانينالحمامىاليومفي!لقاطةانالمةدس

مننحصرصفيسالىلثنلاالبهلةومذ.(31

اكانتسواهفاتالىصااكبربايتصد،انمااطيوانات

دا!فيبالنينويعني(ءناناطاب)بحرامبرة

:12)رؤ،الثيطانالمدعرةاثديمة،اطبةالجديد

صبعةلهاحمربلونرمزيأالتنينويمور(02:2و3

وذئبهتبجانجمةرؤوسهوعلىقرونوعثرةرؤوس

وراه!رساهمنهيهحطانقادركبيرنم4وطويل

:16وص-12:1316)رؤاءلاكهيربدمن

اطدجثإلأرءتاالىالطهمن3؟(وطرح

:2!)ا"وقيفيو"سجنعليهقىشواتيرأال!حمظخة

الوبو.بعضفيالتينويثبه3(ة702-3؟و

اوهقوهدا13صنيذ!رهالراردالرحق

هاذ3الئكالرحوشوحوشاربعةمنعي-لب

الارضعلىقواتاربعائحادالاربعةوتمثلدانإل

.(7:7دا)اطهممامحةضد

:9ومت6:،1)-ذ:توبةبئئوبص!ب

وندامةاسفيتم!بالفكرنيتنييرالتوبةاول(13

ول!نهوقوعهعدمعاءلمهيت!ئكانماسي.علعلى

قصدبدوناءطيةنتائجدببالندامةوقرعيمحن

أمتعلماعلىندمانهيهرذاعن؟.قىكماع،

عيسران3؟:12عبفيايضاوردوكا3(:27

2(أج

بعدوذلكبدموعطلبهاانهمعلمؤبةم!حمانأيجدلم

،2-:27تك)دونهليعقوباسضمباركادثةط

علىوالندامةاطزنذ!يياةالوبةواسا.،(

وبذلونهاالحطيةعنوالابتطدالثرارتكاب

الىوحوم!اعدةاثهنعةعلىالمامالات!حمالفيا؟!د

واطموعانةمنإنةالىوالانقيادعهاللابتعادالقدس

:11و031واع3:8مت)الطاهرةهلاواص

وهذ.(2:02لى2و01-7:8ص2و18

يوعباستضاقا!ايامضرة!الالقالوبةهي

المصيع.

.01)تلثيافتاولادخاصهرةبال"نو

ماسكومع(66:91اثق)ياوانمعذ3وتد(2

صوراصراقنيالن!اصيةوالاوعيةالىقيقتجارةفي

اصلإآجم!وكان26(32:و:2713)حز

ل!رتجح،ا:93و3و38:2حز)وتوباللماس!ك

آصياثرقنيالىاضةالبلادتقطنكانتذرتهان

.الصفرى

مطرنة،ضربشا.31:فاين"نوإل

مدادأوكان"صئةتهأاصيمنلامكابئاطداد"

.(8:22تكأوحدبدنحاسمنآلةصضارب

اولبرةالازمنةنيالاصأكانا!كلبلاو:يماج

الاءرواماواللطانعلامةمنسوجا!زشلآل!أسلباسآ

علىيمعونهوالاصاهلللوكنحصمئاظلبآوكان

،ا؟:23اخبار3)الاخفالاتاوقاتنيرؤوصهم

عددبقدرتي!عانألنةصهالراحدالملكصنحورلجا

استمملتوقد(9:12؟)رؤدها،ضةالمالك

االرفبخقخارةالاسببلعلىكيلااوآجكلة

والجاة(5:16صاثي)والظفر(12:4ام)

.(،ة.بض1)والمجدالابدت
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إثجانمناشكال

الذهبمندافىةعنعبارةالموصافاج(؟)

:12عم2)الجراهربهيلمقوكان3(:21)0

بملةايحإننج!حكانتواحيانا(6؟:9وزك03

.(13:ا،مكا؟و6:11زك)البضبضماسع

ملكهم،جاخذعرنبقربةنيداودربطو،

الىبفيربونكانوالاصهممرلوكبالصنمخاعئأوكان

نيوزنلفظةواما..3(:12صم2)الضالساحة

ثم،نقلهالىولي!الاجتيةالىلثل!ال!هد.

وربنرظوعارواداشحإفاالببن!لنيتفننوا

ايضا!اتتوجالملحاتو!نت،الكرممةبا!رة

.(2:13اس)

اس)افرسلملوكي9الطالىأصلخاهوكا!

منت!رنربما؟مدةقبعةعنعبارة11(:(

جآركان.والضازرقشريطحايحيطاكماثى

تقريبأالطرروشيثبهالنحلمم!روطيالانوريالممظ

بالاحبارصعوص6ذهبمنمت!ضلةبأضطةعزت

العليالمصراحدها:؟باشمصرنيوكان.الع!رممة

بقبل!ةبنتيالطرفدقيقابيضمتدروآعاليأو!ن

حمراهقب!مئلوهوالسنلى!ر؟جنكاوالانيورةمحتد

مموجاوحاتهعاليةنقطةالىالحلفمنقىتةعمسطحة

2(،ج

اتحدتولها.الاماممنالجبهةعلىتترلنتوهذات

ررتديالمككانواحدح!حممتحتالمملكتان

مصر؟جيطرالفلىمصر،جوكان6متحدتالاعين

الجبهةنوقيلب!الذيالم!بمالمباسوكان.العلبا

المصرلذقدما.ضداوراوصاثمدسةالحيةيحمل

اثاجص!لوكان.والسلطانالملكالىقىمزوالق

الحاضعةوالث!عوبوالىوماناليونانببنعندالمإلوف

بيقوضغوقد،متألق،جعنعبارةللطا!م

محاعنةبقصدالمحهامةعلىالئوكمن،خاالىومان

:23)متاهكلادعائهبوالاصتهزا.تعذيبة

منلىحةعلىولمح!ويالكهنةرئي!3ج(2)

!ر.،،تدسعايانقق8:9(الاالذهب

قداامتكونازرقبلونالمماشمنتجيطوصي!طة

.،92:6و+و28:36ش)مةالط

":،هو:2تي)2الاضار؟ج)3(

واالاوراقمنا-يلأويكرن9(:3وعب

صاوالابطالا.الاصتيبانعلىينققوكانالمحدن

وكان،الصادقةوخدما!مالمظي!ةاعالهمعلىيكل

اولمةالالابنيالسبق!بيحوزلمنيطىالا!ل

ة،تي21اطروبنياطنالجهادطهدلمناو

.8،و7

ا!روسانيتوجانقديمأالمحادةوبرت(،)

العادةهذ.كأالولا(16:12وحز3:11أذق

الريىيلبىاذأثديمةا!رقيةال!نانىفيمرعية

.الصفافحفلةانناها!ييلآوالووس

:38حز)الثمالاقاصيتياقليم:"تو!برفة

)تكجوصيجهةمنيافثبنيمنقومس!نه6(

وا!البالجولصررمعتجار!موكانت3(:01
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الشبفيشحترصمةوكانجت("ا:27)حز

ارمينيا.بلادمناطنرب

المجار1)قهاتبنيمنلاويأوكان:ثوح

.(1:اصم11ترصوايضأويدعى3(با:6

وقدحشأكانور؟حماة!طك:توصتو!و

لبهنى.وارسلصوبةملكعزرهددمعاطربنياشنبك

(01و8:9صم21عدو.علاائتمار.علىداود

.(9-1812اخبار1)ترعيايضأوبدجمى

(-:03اصقأتفتةايمأوكئبت:شفة

م!ناوالبصاتهالكلةهذ.تحنير؟مؤكدغل!تحليلها)

،م!طومعناهاالاراميةمنمأخرذةتكرناواب!ة

الىبابةواديوهرهنرماىوادينيمكان،اطريق

وارمياا!ثيا.ايامفيالبانيرناكادقد،وكاناطالي

و731:)ارالنارفيوبأ!ماولادمهناكيحرقواان

ترنةفيوكان(23:01مل2)مرلركللالهتقدم!(32

النلإانفيهوتشل:طبفيهيجمعواسعمحيقبحر

عددآانارمياوتبأ(23:01مل2)*شياودنط

والوادي!ي!نىتوفة31وانهناكسيقتلافيمن

و7:32)ارالذبحواديينىفيهشعالذي

.،هنرموادياطب)(91:6وكد

ربمام!حمان،،!يمعنا.ع!ياصم:لؤق

:؟تث)الكليةفياسرائيللبني!ةةصيذاتكان

؟،مافةعلىشعالقطفيلةانهبضمويتولا(

الميت.البحرشرقيجنوبيلأ

.11(تتر.نف!وهو:"توتهة

،وزناو،مقياسمعناهع!ياصم:"توكن

ولا32(0،اخيار1)كعونبنيطكفيمدينة

التحقيق.علىالآنءمحا!ايعرف

فيمدينة،*ولادةمضا.عبري31ة"تولاد

22)

الولد.كلةاطب(92:،اخبار1)يهوذابنولي

تاثقاو*دودةضا.علاياسم:"تولاع

31ة6،تكأاثولاعبينجدي!اع.بحر،قرمزي

.(7:1اخبماراو26:23وعد

آنفأالمذكرر3الانفىالمريفي:تولع

لبققاصأوكان3يساسبطمنفواةابئوهو

وماتوعاشصنة23وقضىلكلاب!ظفآاصائيل

ا:15)قضافرايميلعلىشاصنيودفن

.2(و

الاثنياحد،،ترأممعا.اراعياصم:"ثوما

الوأميسىوكان3(:01)مترسولأعثر

بذماوبعدسوداويمزاجذاكانانهوالظاهر

با!رةبربههاليهردهدد.لهاالبهودءالىالمع!يع

لنذهب،!لاميذقاللهتومافبة8(و7ة11)سد

،افاالمع!بحقالوعندما(16)عدد،معهلن!وت

تمونائغ،لهمايضافالوعندما،مكالألاعذذاهب

لا،نحنترماتال،الطريقوتعرفوناذهباتالى

،.الطريقنعرفانئقدرنيهفتذهباتالىنعلم

الطريقهوانا*المعروفةاطرةبكلاتهيسرعفاباب

ترمابكنولم(-16:،1)رو،والجاةواطق

بعدالىببرؤ؟اللاميذحظيلماالاولالاجماعفي

افىيد؟فيابمرلمان،ترمافقالالامواتمنتياته

بنبهنييديواضعالمساميرافىفياصبسواضعالمساملإ

هذ.بعدعليهاطلقوتد(02و02:،2رو)،أومنلا

علىثكانهاغحطينوسويقول.المتثعككتوماثةاطاد

المسي!اراهايامثمانيةوبعدهفنثكان!بلاانه

ة02س!)،والهي،ربيفقالوهنبهيد.نيالقالجروح

اللاميذمنآشتستةحالجليلبحرعلىوكان(26

معوكان-8(ا:21)*يرعشاكهماصلحلما



27)نبضبكوس

(13:ااع)الصعردبعداورشليمنيالعيةفيالبقية

برثيافيعاملأذلكسدكانتومااناثعمليدويفيد

الىالهندنيبرتوماالىسولانايضآويظن،والنرس

يئىمدراستربمكانررجد.شهدأماتان

صثلإونيزاللاالآنوالىترمااثمديىجبلالآن

اليال!حمنائىمسيحيمناحهميدعونالثرقني

آوبالهند،الملبارسكانس!ولاالىسولهذااسها

تو.الردانيةالكنيسةضينبعونميحيون

غنوسيةنحطوطاتمصربصيدحماديفجنياكتشف

ك!نهاومن5،91سنةوجدتا!بطيةبالمغةم!تربة

ترما،*ايخليدعىينااروعانجيلمننحة

غيرالىصولالىفتهانا!ماهعندالعاموالاعت!قاد.

ا!رطةوهذ.،الشرسيينصتاباتمنوانهص!ي!ة

.الميلاديالحماصاثعرنالىقىبح

وهو،*محصنمحنا.رونانيام:ييخيو-كي

تقدملماآضتمعوصافرآسياولاتمنمسيحي

محبوبآ،اخآوكانترواسالىمقدونيةمن،ل!

الىسائلالمليحلابول!وارصله،للربامينأدمأوخا

وافنرح7(:،وكو21ة6)افصلرصيافى

نم،12ة3)تيالىعيتيرسلهانايحآبرلى

.(12:،تي2)افسالىوول!ارطهاضلإأ

اخباروا01:2تك)يافثاى:احايإ

لمجتلونوكانواالرسنيوننلهكانوربما(ه:؟

)راجعالمجيةبحرساحلعلىواقتواراضيجزورة

قواصنةواللم(،9و57:اجزءهلاودوت؟ريخ

عثرا!اكاللرننيوسوريا!رغزواالذتكأوشا

.الميلادقبل

وامطلق،حاممشا.لاتيماسم:تيراهنس

مطأكانانهيرخحافسىمنربلوهو،طايخة

ويممبهوديأكاتبآكانربمااولم!ابةاولمفلفة

لمدةرومصيحاجبولىوكان.مدرستهفياثعانرن

2(تيطى

نيذلكيتماناضقانبعدالم!يح!ةلثرسن!

.(91:9اع)الب!دجمع

عرذانلمنرجلوهرعللئبلاى:ير!

.(16ة،اخبار11

اخبار1)داودابطالاهدليرط!هب:التيصي

اهلها.منهوالقالبلداصمالىراصةنبتهولعل(،ه:11

ص2)معهوعامللمولىتمنمزرفيق:ييطى

(2:3غلا)اممييناروتمنولد(23و16و8:6

اثارالىصلول!حمناوسلا!الفياحمهيذصلم

انطا!يةمنالمندوبيناهدوكانرعائلهفياليه

اورشليمالىوبرنابا،،ل!رافقواالذت(15:3اع)

ناويحتعل3(او:2)غلاالمجمعانمقادوقت

يدعلىنجددانهوبرضعانطا-ليةاهلمنيكون

حسبالصريحابتييدعو.الر!رلاناذبرلى

اعنرانهالواضحومن4(:ا)تيالمشتركالايمان

2:3غل)يختقانت!يط!يضطرولىبول!منسنأ

بهواناطكورثرسالىرول!ارطهوقد(-ه

كو)2شأنذاتصائلوتدبلإظلإةامورترتيب

تركولما(:هاوقي01،:تي2و8:6

ترواسفيتيط!يقابلانيأملكانافصالرسول

مقدويةالىذهبيأتلمولما(13و2:12كو2)

سارةاخبارأرولىواخ!تيطىبهاتصلوهناك

تيطىعنصيئآنقرأولم(و،131و7:6كو)2

فيالاولص!نهمنبول!عنافىجانسدالا

تركانهعلىتيط!الىبولىرسالةوتدلنا.رومية

وظهرالجزورةتلكفيالكناشتنظيمليتولىعيت

رسوليآمندوبأكانافسنيتيولماوتشلانه

اخلإأوذهبفير-!ليىالىالر!رلورافق.اخلإأ

.(4:01تي2)دلماطيةالى

الابعالنرهيةادثيطسبوليوسالة



28)نباون

تيطىالىحبتوتدالجديدالهداضارمنكر

كاناذيتعس!انمع!رفهنيار!ثاد.بقمد

الربومعرفةاطلاصبأصبينهمفياوي!رزللئرم

منرولىعنالافراجبعدكتبتاخهاويرنجح.يرع

البثلإيا!لواسقثنافهروميةنيالاولسحنه

الحبارةفصيحةوالرسالة.66او65سنةنيكتبت،ور

منهيانمانيهاالمعلنةليموالط.والمبادى.،المعنىبلينة

الرصالةهذ.وفي.لمبحثمجالأواوسعهاليمالطاعظم

والمحافظةالصيحالعليماتباععلىتيط!الرسوليحث

كانواعيتسكانلانوطهار!االةحنعلى

ولمجذر.الدنيؤواللذاتلمثهواتص!تمبدتقومآ

واوضح6والهرثطتال!اذبةليمالتطمنالر!ول

والاصاففة.الشبئبهاتحلىالقالصفات

نبطىادالرسالةعنوبات

.،-؟:انحبة(11

.-516:لأالثيرخمزهلات(2)

.01-ا:2المديحيينتمرف)3(

الصاطةلميثةالاظماطفزالانجبل)،(

.11ا-:3الطلمنيالميحيينتصرف،51

.15-312:وتحياتش!يةمتنرقةامور(6)

ىانوكا،تنعحع،مشاهبريا!م:ييلون

.(02:،اخبار1)عرذانلمنرجلوهوشيمون

ا!وبي،،شا.نكاربماع!ياسم:وثيماءتيما

بلادتقطنف!نتت!منتسللتامماعيليةقبيلاوهي

وتسضى(03:ااخبار1و35:15تكأالعرب

:،1(21)اشفبهاتإ+يع!نونالقالجهةايضأ

اي)البقةهذ.فيجيدآمعروفلأاثعرافلوكانت

بينالطريقمنتصفنيالعرببلادنيوتإ.(6:91

رمما3ليحو2(

ييعرالىبابلمنمتاوةمسافةوعلىومكةدصن!ق

ددانومع(6:91اي)شاهمعت!ت3ذوقد

.:23(02وار،1و:2113أاصق

الجنرد،او،اليمينيمعنا.عإياسم:تيمان

.(36:11تك)عيرىاليفازبكر(1)

عير!اليفازبكرباصمتسميتقبيك)2(

و،3(01و3611:)تكتحم!نهالذيوالاقليم

الجز.نيواتحنححكنهكانتالذيالاقليمانووا!

ويدساثرقابنا.ارضويسى.ادوممناثمالى

باطك!أاهلهاصتروقد25:13()حزتنمنايضآ

طريلانالانمكانهكانوربما.(9وعو9:7،ار)

.هالبتراضلط

واي،3ة36تك)تإنالىبالنبة:يي!افي

اي)تإنمناروبءديقالبفازوكان(2:11

اخباراثور)1ابناهاحداسموهوا؟(:2

،)6:.

.(تإناطلب)الجنوبيةالمحرا.:يي!ن

اروهو،معتلإ،ممنا.روناني31:ييماوس

.(01:86سي)المسيحثنا.الذيالاعىالىجل

اثه،،عابدضاهءنانياسم:يينو،وص

)بنيإيا.الىسولت!حعيةومن،ومساعد.رول!رفيو

81:ايئ11والامينالحبيبوالافىا!ريح3والإ

انهررنجح2(:أتي2و17:،واص2:وا

تبثبر.ارساليةاولفيانهوواضح.بد.علىآمن

تيرلماوسهناكفوبدلكاؤئيهنيلتراورل!زار

المويمةالديانةمبادىهعلىالطفولةمنذئأالذي

امهانوسع15(:3تي)2وامهبدتهبحناة

ولهذامدنانيأربلآكاناباهانالاص!ودتكانت

ثل!لحلاوختةبرلىفاخذ.نحتت!نآيحنلمفانه

الانيةرحلتهفيلسلااووليزار،ولماعلبهايكلدضب



)9تيو،ومما

وارمحونيةلترانيالاخوةبل!ا!ثتهرقدالثابوجد

اسفار.فيلهر!أبولىوجمه:2(16)اع

والىوفيلبىقىواسالىثمغلاطيةالىوصحبه

سيلاسعبقيائه،17:1اعفيوذ3تالونيص

يأتياانلهاارسلاثيناالى"،ل!ذهـبلمابلإثني

تىامنرلكن(17:15اع)يمكنماباسع

تح!الونيمالىتيموناوسارصلانهيتض2و،:3

الىوصلحتىيص!با.لموت!يموثاوسشلاوان

وم!ث(3:6تىاو18:5اع)كورثوس

ا:؟تى1)نيكورثوسبول!سعتيول!وس

ائه17:،اكونيبولىويخنا.(ا:؟ت!2و

كررئؤسالىتيرثاوسارسلالىسالةكتابةتجل

الىرجعائهيظهرساولبب،ناكالمجربيصلح

برتتالمدينةتلكبولىقيكءاتجللانهافى

عا)مقدونبةالىواراصطوسنب!وناوستفدمهفلبل

الصدبقالثابهذابول!رافقحيث22(:91

الىصرنثرسمآالاشانوذهب(ا:اص2)

اناع،الربعليحللانه،بقرلهةصدهشدوفد

كانانهآضمجلنيعنهو؟.(.؟:6؟اكو)،ايضأ

.(16:اص2)اثه31الميمبيصرعمعهي!حمرز

،لانبقولهالرسولئلإفيلبىاهلالىالرسالةني

،باخلاء!باحوالكمبهتمنذينظل!آضاحدلملي!

ائتلافعلىقاطعدليلوهذا02(و2:91)في

الرسائلصياصةومن.ثنينالابل!كانيالذالحواطر

كنيسةفيتيرثاوسجهدالىتثيرعديدةآياتنرى

.:12(،يئ)1النحديثكانجنااف!

منطلبتدبولىان2او9:،تيمو2منونم

:13عبمنونعلمرويةالىيذهبانتيوثاوس

ادصنمناطلقثموجنروميةالىذهبائه23

.المقدسالكتابنيتيموثاوسعننسمعهماآضوهذا

الحاسةماتيرثاوسالىالرسولطبول!ثارط

يد،وكئبتالجدالهداصفارمنغرةوالادصةثحرة

وممايموأ(22

واستثناف!بنهفيبول!سراحاطلاقبعدالاولى

-صضيسةنيكأكقدتيوئاوسوكان.الببريعله

(3:اتي1)مقدونيةالىبول!ذهبلمااذمى

مقدونيةنيكئبتقدالرسالةتكونانووجح

القالصرباتالرسالةوظبح،65او،6صةحرالي

ضرعيةليمظتتضسنيصأوهي.تيعوثاوسواجهت

الانجيلخدمةوصالك!نيةمعليضاتبثأن

اعالهم.نيوالامانةالصدقعلىومحبةبجرأةوراجبا!م

و!ىثي!و،ادالاودالرسالةعنوبات

.\-متدمة(1)

2.ا:اوأ:نحبة

.311-:االحطأضدالمسبحة:ب

-7؟.12:اللانجيلخادمبرلى:بر

02.-18اةليمرناوسبرل!وصية:د

.3و2ونظا!االكنيةحياة(2)

.3-ا:2ا"مةةالبادجهةمنارثادات:أ

5؟.2:8-المامةالبادةفيا!مرف:ب

.16-؟:3الكنيةموظفيتمؤهلا:بر

.7-ا:3قنةلاساا:ا

.8-3:13الثمامةة2

:3الارشاداتءذ.منالنوض:3

1،16-.

.؟؟-،:؟الحاذبةلمتعاليمد-ض:د

.6-12:،صةحاارسادات-:"

.2:-6؟:5اثنوعةاللاقات:و

.2وا:.والجن!لمنبةبالف:؟

.3-6؟:5للاراملبالخبة:2

.21-17:"لشيوخبالنبة:3

.-5:2302اضافيةتحذيرات:"



)03ومماتيمولأ

.2وا:6البيدواببات:.

.301-:6ال!حماذبةليما!عط:ز

2.ا-ا6:اللسي!يينختاميةوع!ية،ضاتمة3()

العبضبعدروميةمنكتتفقدالانيةالرصالةاما

يتمويخما67سنةنحوالائيةللرةالرصولعلى

2:9(و16و:8؟تي)2اسلإانهنفطعن

قىكوهكثرونواصدتا.(6:،أيتنهدانوتزمح

مع(ا؟:،)معهكانالاولصديتهوحدهولوتا

فكانرسالهاسا(21)حرلهاخ!را!لعنان

وجز.،ليبثرعهعلىتيرثاوسلتحنب!حنهابزه

.الرسولخدمةوليتمروميةالىف!الاصنيعآحامنها

وتتينتظركانلماالر!الةهذهبول!و-كبم

كوصيةوقعتكل6-8(:،تي2)ومرتهانحلاله

ابتالىالموترالرسولالابذللثمنالاخبرةالموت

كاواجباتبثأنامررعدةتضمنوهي،الربني

وفيهاوالضيقاتاثطربنييعملهانعليهومامسي!

الميحيسرعبالرباثمويمبالجانهالرسولئصرح

به.المؤمنفاعدهاشقالقالظيمةمراعيد.وب!حمل

وسثيمويالىانيةألاالرسالةعتويات

.-ه؟:اوش!رتحيات(1)

الىوحيةتهحاجاجهةمن4،وسلتيموفصيحة(2)

.2:13-6ة1

عمتيموثاوسصجهةمنبرصبات)3(

:2الصحيحا!طيمالىوصيثدمحلم:أ

.26-2:02ش!ية،توصيات:ب

.-39:اخلقافلالبفترةالنبؤ:ص

.13-3:01الى-ولررل!مثال:د

نين2(

-3.17:،1المقدسةالكني!ةتأبيد:"

.الباتعلىحث:ر

.22-6:،الوداعيةبولسكالات(")

.6-8:،التيدموته:أ

.15-9:،لت!رثاوسلزصيات:ب

.-1618:،اقهعلىرول!ات!ال:بر

.32-91:،واليركاتحيات:د

احدنوكا،،مكرتمممناهنينارو31:تيفون

فيمحلهملي!لواالرسلاقاعهمالذتالبحةاقمة

.(6:5اع)الاولىالكنيةفيالدئيرالامور

فيعديدةارآصافي3ذورد:تين

وسوريةفاصطينفيمئهورشجروهوالمقدسالحتاب

الارضعنالينشجرةتطووقدالثكلاجاصيوثمر.

الىاغصاغاوتتفرعقدمأعرتالىاقدامغرةمن

(9:11قضأطيبثثمرأالتينةوتنضجذتلفةانحا.

-6ة13الىيفلحلممايثرلاالجديدالتينوش!ر

صجلوسيعتبونالقدماهوكان(27:18وام9

مل1)والنلاحالسلامدلائلمنتيضتهتحتانسان

؟:"ومي36:16واش؟18:3مل2و25:،

النريبةافيخواصومن48(:اهـلم3:01وزك

يظهرولمالاوراقظهرتفاذااوراقهقبلثمر.ظهور

(21:91مى)السنةتلكفياولرهاليؤمللاالثمر

اقترابعلىالادلتهاكصمنفلسطينفيافيواوراق

و21:36ولو32:؟2ومت2:13نق)الص!يف

فاذاسلفف!عهمةالينمحاصيلوكانت..3(

على!مةضربةذلكعذآفةاصابتهاوحملهنقص

21و7:اوبؤ8:13و5:17ار)البلاد

.(3:17وحب



نبن(23؟أتين

جزورانفيوينضج(2:13نق)الباكوويافي

وقد2(:،2)ارجدآولذبذجمبل)رونير(وهر

جهذااصائيلبنيمحالىبعلائقهوصغالنيسه

نيتينةعلىكباكورةابابم،رأيتيقرلاذالنرع

لآطيتطنضجاذاوالين(.؟:9)هواولها،

الىاسارتهالنياتخذذلكومناصحار.،هزمجردمن

لإلبراكل!تيناش!ارقلاعك،جميعيقولحيثنينوى

.(3:12نا)،الا-صنمفيت!قطاكأتاذا

)ررئير(حزيراناواشفيوبظهرالص!بفيالين

وايلولآبنينض!هوبتمالابقالنىجنضوجبعداي

الىالشمىفيوروضعيجعذلكاثنا.فيبعدفرجأ

.لمثتا.عظثمييصان

ايلناتبضالا!ثطرعلىل!قىقدالثتريافي

انواعهبضانالاالىيمالىواحيالأالثا.فملالى

الثشا.واوائلاطريفاواضفيالااثمار.تنفجلا

.بالثشريفيعرف

اغ...الل!وتتي!نلمبانهاثمولواسا

الاعتيادياثل!جمعوقتفالمراد(؟2و:1113ص)

صبرةالمزلفوبدفقد.نضبهومقاربةظهرر.وتلا

افارهاوكانتنيسانآشكربموس!عيونعندتل!

منتليلينضجقدالظروفبعضوفي.تنضجتكاد

يجه.ولمئمرأالمجعفيهطلبالذيالرقتفيالر

ماعثمرووبرديتطعلمافلصانالمصةمنويظهر

تدسبرة*!ظرذلىصيا!لفييقالاذللاص

قولهفانشيئأ،فيهايجدلعلوبا.ورقعليهابعيدمن

انهكل!جوعهبهي!دفيهبرجودالئكعلىيدلول

ليىنلنهانتطورمآحاملةوجدهاالشجرةالىاقىلما

ليىعقيمةلانهابل،اوانهغيرفيينضجلم!رهالان

ويتمهـدناضجكل!ولاناضجلاالثرمنشيى.علبها

.الحوردتالامةبذلكالميحالسيد

الىالقديممنذمزونةويذشييىافيوكان

اغابلابيبعن؟.فقد(.،:12اخبار11الان

18(:25عم1)افيمنترصئمقداودلاقت

حزقيادملعابما!ثصيا.فانايضأعلاجآي!شح!لوقد

الموتخطرمننجا.وه!ذاعليهافيقرصبوضع

.(38:21واثق02:7مل2)

وفى.انبناوراق



قانونعرت:(ثعلبث)الاتىاوللوث

بالتولالضيدةهذهالايمان

الآبواح!باله،نؤمن

داا!مدصوالىوحوالاى

مذماوتواحدجوهرواحد

.،والمجدالمدرةفي

خراصنلافةتظهرالواحدالالههذاطب!بمةفي

اظنيم()صضياتصررةفيال!حمابيمانها،ازلية

ليستالاقانيماثلثةالثض!يةبذ.ومعرنتنا.متا(و؟

بصورةالمديمالهدفيالكابكااعلنهسماويأحقأالا

واضخا،الجديدالهدفيقذمهل!نه،الممالمواضحةغر

التالية:الستالنقاطهذهنياليدةئا!ىانوبم!ن

شض!ياتثلاثلنايقدمالمقدسال!حماب-ا

اقة.سضيهقيم

بطربقةالكتابيصةثمالثارزةفزلا.-2

.الاضىعنالىاحدةمتميزةث!حصياتنجعلهم

وامو.قأليسافةطب!يعةفياثثينمذا3-

و-قيقي.ابديبلظاهريأ

نابلآلهةثلائةيصنيلاافيثهذا-،

واحد.جرهراثلاثالثخصياتهذ.

والىوحوالابئالاباثلاثالشخصات-5

.متساوونالقدس

بل،الشيدةهذ.فيتناتضءجدولا-6

الميحية.العآئدباقلنهمالمنتاحلناتآدما!هابالاحرى

الميحتعليمنيتضمنةالحقيقةهذ.كانتولقد

وقد(15:26،ء26ة،1ورو11-9:،1رو)

:28،91صتفيواضأباهبماالكنيةتمكت

ا،:13كو2نياطقبقةهذ.مقدمينالرسلوتحدث

شلاننستطيحولا:207وا2:اوابط

وا!الآبم!وتيسحونيهالمسيحمعمودمنظر

رأسعلىا!مدسالروحويحتر،المسيحالىمرجها

17و6؟:3أتعامة!ثحلفيالاىالم!يح

.(-و32:اوحر22و2اة3ولى11و01:اوص

الميمبلاهرتوايما!االكنيسةيقينكانولقد

لالبفياثليثحقيقةنتصوخفااطتعيالدافعهو

باثهالمحيحبينمحرفةح!حولهتدورالذيا!لورلمجلها

ع!.وتقومالرثنيةاوالور"البينةتلكني

نيتردلم،الالوثاو،اثليثنفسهاوالكلة

واخزكاصاغهامناولانويظن،المقدصال!تاب

ظهرثم.لليلادالانيالمرنفيقىتليانهوواستمملا

ناوطولالالثاثمرنمنتصففيببدعتهصبيليرس

نيحقيمأاصيأليسال!يث*انبالمولالشيدةيفر

مؤقتحادثفهر،ضارجياعلانءردل!نهاثه

نادىالذيارءسبدعةظهرتثم.ابدبأ،وليى

القدسوالروحالابئبيأالازليهروحد.الاتيبان

ر!واخلإآ،الحليقةطئرعنتيناننحلوقان

الشيدةا!اسوواضأالنظرياتهذ.داحضآاثناسيوس

بالفاهرةامينفيليبوالنىمكجلولىالذسالحرفهذاموادبكتابةافا



)-آمار
وفيلىيما

ميلاديئ.032عامنين!يقيةجمعهاواكتمدقبلهاالقالسلية

يرعلىالاثناصيوسيالايمانقانونتبلوروالمد

عقيدةالمانرنوصار،الحاصالمرنفياك!طيرس

.هذا*مناالىالار!فيذلكمنالضليةال!نيصة

جونالمصلإيذىانالضدةهذ.دارسيستطيعولا

علىونصكر،الادسا!مرننيعاشالذي،عش

الق،التيدةهذ.نيا*تةالاقانيمبينالامالت!اوي

الزمن.صيعلىآضالىوقتمنالنبيرهذاثليلزمها

عقيدةاثليثغيدةانالىفثل!اننودواخيرآ

ا!ليدركهاولاالئريالادراكفوقششعسامية

هيبلالبثرياكفيموليدةليتلأ!امجردأ،

الاختبارويدعه،اثعدسالوحييقدمه!اوياعلان

البئريتدعهاديانةصتصل!وهكذا.المي!

هذ.تجرلصبيلوفي.اثعليثعقيدةمنخالية

لمحياةالميقإلأختبارامنبدلاواعتناكاالض!يدة

المب!بة.

الههدفيوجا.،تحلا،.خا.عبري31:مارت!

.لمكان3واالنا.منكلاثة3كاا!مديم

:38تك)يهوذابكر،عير،زوجة31(1)

،،أونانلاخيهزوحةاعلت،عير،توفيفلا03(-6

ناجوذافوعدها،فر.عاجلآايحضأماتالذي

،الادةحب،حم!متى،،صلالصننلابنهيطيها

رتبتحئانتظارهاوصإلالوعدتحزتل!.،روانتظرت

جزوقتالطريقءقبةحطشحاطفي*ذاتلاقيان

وزارحلفارصامأبببهفح!ارت15اخذوقد.غنمه

ننطبررتبالزنااحممتولما(،:؟اتحار1)

اصمانونلاحظ.تقتلفم6عوذاخطيةصظرة

وني12:،راعوثفينر13قدفارص:ابنهاثامار

بدون3:،متفيالجدحبالمسيحيوعنل

ساننة.اصارةاة

نيالبمانيينعندالىواجعوائدلناؤمرروالقصة

اثونيوخ،زوجتهىللايختارفالاب.الوشتذاك

وتجلىوبهاتفيوالزانية.ايخهةأباصيزوج

لابرغا.ره!اوتأخذ،اننمجز3عوفيالطريقكل

انونأذلهاالقالجيلةائالوماختاصم(2)

اخباراو3؟صم2)عهاركأمعمابافد؟عهاخوها

3:9).

.(:23،؟مم21الجيلةاثالومابنة31(3!

البحرمنالفربالجنربفيم!حماناسم)4(

.:8،28،و7:91،)حزالميت

باسم:8؟9مل؟نيبا.ماانالبضويظن

اثمديمةيرويئالنخبحضحبلمامارهوافتدص

.(،تدصي،انظر)

:2)ص،،ضكمشا.علإي31:يحءع!

ه،،آمحاطلب(30

منمحبوب،شما.فاني2اسم:يخيئىتماو

اليهوتجهالذيالثخصوهر،افه،صديقاو،افة

.(1ة؟واع3:االرالاعالوسفرانجيلهلوقا

الىتراظ،العزرز،هي،وفبل!علىالمطلامةوالصفة

ظنكاعامةلليحيينولإش.بالذاتمعينشخص

!رومنصبوماحبرومائيأكانوطه،بعضهم

الميحيرنيتبمهلمالذيالتحبإسبهذانحاطتهقتطلب

الشكأ،،اسمبانونلاحظ.البحضبخعفممععادة

بضهميتقدولذلك،الاعالسنرديباجةفييردلم

وكتابة6الانجيل!ابةيخهف!الميحيةاغنقانه

إلأعالا.اسفر

شفاعلكتدنغلمحا.يأكانانهآحميونوبحتقد

الفرتهذتاليهارصللرتاوان.رومافيبرل!

.الدفاعصادةو!طكالاليحاولآليكبه

منوسالةارسالنياشزكشيخانهبعضهمواغقد

!ماالنظرياتهذ.ول!ن.+،لىالىال!ررنثيين



4)انر!

الدبل.الىكتتر

نيهاذ3باءالنبرممنصكلعة31:ثاكز

عنينيومرضا:8.وط؟383:و:99اي

يمحئ.انهكا.الىيعاوائلنيوتطهراالرربرج

ل!نالمحردةبافينجو!امنسبسةاوستةرؤ

نجم.مائةمناحملاعنيكثفاللكرباستمال

يضونطمةوالاميرنالاولالع!افينكانوثد

.(،الجبار*انظر).الفلكبدراتصةظنحا

(03:6و93:،1اش):طباوسام"لمنان

عحاريافاعي،صقيقتهمجازيهناالتثببهانرونجع

(،حية،انظر)الوثببرعةالمثلارةاالرق

التصميةهذ.نينظرناتانتاال!الصةوالحة

الناراللذعةممقنحعلالق،،ملإافكلةهي

الجعميتانالنريبومن6المؤهبةالناروهـيق

الىترجمتت6و6:2اشميا.نيوروتالق

نيالن!ابصرهاالقالماوةالكائناتايصبرباانجيم

والثراهةوالم!ر.هابالدسنهررسيرانةثفلب

بالطبررشاتوهو6الثرقكهنيوبرد.يحكل

م!حمر.لندةا!لبهويضرب،المنرةفاتو!وط

كامفيذ3.؟.و!د(،:13حز)ودهانه

واالمالب.32(:13لواهلإودسشالمهجاليد

والنرع6ا!ريابوع:نوعانفلطيننيالمروفة

(8:02متأجورنيطدةاالملبرييق.الاعر

وهو،(18:.صياثي)واثمبررالحربوصطويحر

32(:13ولو،:53حز)حياتهعلىاطرصسديد

)نقالكروموخصوصأالمدصيبنثاطهثهوروهر

2)01:.

كان(.؟-28:13اع):اطوانيتورلاثة

بعد-كلعامةمنتدياتثلاثةعلىيطلقالاصمهذا

23(طج

علىاستراحةببةكانتوقد.روماحمنردملا

ني.امأههولاكأ4لأالابيانيالطربق3باأئووالطربق

روماالىقدملماانهرول!الرسرلاخبارنيوبا.ايطال!ا

فيالاخرةلاكليقديهعلىمافرأبرطيوليفيوقىل

وومية.الىمططئدتورافقوهاكلانيتااللاثة

شربطاتيظنموصبقبةآلة:ئنتثات

منبقضيبعيهيدقئكهينةعلىم!يممدني

ت!حمرنور؟،رنانأصرتأفتصيآشنم!اوحديد

الارفىذ-لةاثبطيةال!نيةنيحايأالمتصلةا!لةأهي

مرسيقيةآلةانهاآشونويظن،الناثوسبانبالى

.او!رثلانةذات

انتصاربخاصبةاثمدسالكتابنيهاذ3؟ءوقد

.(18:6صم11بلياتعلىداود

الا؟.جع21،:13عما):الاسنانئنثات

دصور؟اطراثةادواتانرف!بضالىبهاثارانه

.اصناننلاثةذاتثوكات

اثلجذ3ورد:(ذتر.!يد.نايج)ثلج

بمورةلذماقطهبالنسبةالمقدسال!حمئابفيصثلإآ

وقد،تفياكاوصيفلطينجبالسنوحعلىمتحررة

،والحيوانلدمحانوالمجاةالميا.مصدرذلككان

7،1:أمزالابيضبالعوفيثبطترولهفياثلجومنظر

02:اما!اد،)روع!نيااللج،كلادقيلوقد(16

ا!ادايامااللجمنبهيؤقىماالىاسارة(3؟

منألينااللجما.كانولما،لمطصدتالماءالريد

9:03ايفي!با.لمنلمناوانسبالادةالميا.

،.لائنانباييدونظفتااللجفياغتصلتولى،

تليلأ،الااطرفيبمضاهااللجالىالكتابيرولم

يذ3.كانوان،18:1وار6:16اينيع،

بياضيصفنحدسا،كامجازبطريقةالنالبني

6(27:"مل2و12:01وعد6:،خر)الابرص



ثمية)!ه!
ةلباساوالم!صيحلباساوافهلباصبصفنحدسااو

ء،(9:3وص38:3ومت9ة3دا)الملان!حمة

؟:ا؟اخباراو23:02مم3)أيدثدةيصفاو

هوالمألوفا؟زيالمحفىلكن،21(:؟3وام22

نجاسةءمنالمطهرةوتوتهاطةمضرةتحد!االقالنتاوة

.،18:اواثق7:\.)مزاططينة

المتع!لةونيةاليرناالكلة(6:6رؤ):ثميية

المائة.منوثمائيةالرآيمادلكيلأتعننهنا

الفرعلىيطلقالذيالاممهرهذا.:سثنية

الربهةانيوردكاالموصوالاضارمنا،مى

.،ل!نبةصةالموصالئريعةت!رإروبعغ،ال!بعينية

اما،والعحبلإالرصحهوالعكراوهذامنوا!صد

أاى،بارمهد،الهفهوالع!فىالىاردالسنر31

نيالاولىا،-لاثال!حملاتوهمط،ال!حملامهر،هذا

النر.هذا

وكد،الخيمالمثرعموس!الىالفروبنتب

عدا،ف!لثرعالثبقيادةعهامت!ليمقبلكتبه

وبظن،منهالأخل!لاع!احكا،القصلإةالاجزا.بعمق

جلإومويعتقد.برعدهكتبتالاجزا.هذ.انالبعض

نالليلادالىابعا!مرننيالطيمالكتابدارسوهو

هذهرعلى23:8مل2نياليهالمثارهوالفرهذا

.اطا!رنيالباحثينبعضبقالاخلإةالنظرة

اتقبا+بيدصآكتبقدالفربأنيناديالذيرأيهم

.م.ق963-396يهوذاملكمذى!دنياليهود

.(.مق-806)638ءسياعصرنيواكنئف

الطاهباقاع!القالاطثوالحدثةال!ئوفانكل!

مقابلاتمنافرتالمرنمنالاولالنصفني

عصرالىورجعالفرانالىتثيرولغوةرفيبة5

مرحما.

بنلإةالبرعلىبا!ىييضنبوياف!نيةوشر

ربالابهال!،الوعظيةبالمادةغقفهومتناهبينوصاوة

؟(تنبة

افكالىب،فيا!مىللأصيةتفصعتفسلإفانه

أتثلرتكصومنننكصومنقبكصمن
6:.).

الفرهذايات7الىتعليطنيالميحاشاروقد

ومث8:3تثمع8ة،مئقارن)صياتعسدة

6:13تثمع..8:1ومت6:16تثمع7ة،

تثمع12:03وص؟:،2تثمع31:أبرمت

الأرنالنرهذاالىوواسلىتااظركذلك

ع9ة9اصو8؟و18:01نتمع22ة3اع

3:35وغل.:91تثمع":213!و،:02

:03تثسع-01:68ورو21:23تتمع

.(،؟و12

تعاليم:ثلائةالنرهذانيتجؤ

آشالههناكفلإس6لهعئيللاالهالىب-ا

والرأفةبالامانةمت!بةروصية-لثض!بةنلاعلز

.الربغل!وبطبعرنهبحبرنهلذت

باعتارلم.لهضيللاسعبائهشب-2

لحلورثةمقدسةوا.ةملويموكهنوتغتاربنى

اثهيزدبهملذلكمحبورونوم،للآ؟اهافهو!ود

ومقدسين.كاملينليصبرلم

نجلالاعلةوصمبهاقهبينالمانمةالصلة-3

صباماخوفعلافةبالهنهاالنعربعلافةان.فا

وقكوتبيتةوتقدءحبعلاقةبالىفحلا-عهالرب

وبنقض.والسباقةبل!مباركممدعلىتقوم

.الىبوعبةالعبعىاذاالصلة.ضموالعهد

اثطداضت،تئهننرعا!.صرههاويث!ي

اطدياثهرفيموآبارضنياسرائيلبنيكلمرص

م!ر.منطروجهمالارببالخةمنث!ر



نربأثهم
فيعلى؟-8(ويحتريص1:الادلاعاب

افةالهدمعلحعمنذاصاثيلبقلر!لاتاصزانى

!ادخرفمثانالمخطالحرادثوذع،سيا.ببلني

لاواصالطاعةعلىتحريضاططابهداونيكنطن

وضاثط.اله

الى!وبنذم.-28،)ص:ثالماعاب

اقامةثلاثة

-ااثممفيالمذكورةالوصايات!ترضمقدمة-1

-الكلكاتذعسعحنظهاضرورةعلىرتنترالاول

)ال!يانعنتنتجالقوالضرباتالطاعةعنالنانجة

.(.-؟ا)ص

11(0-226؟)صاالةلمطالبمطولشير-2

"االامان!طريقنيبال!بمباوعدتنتهيتمةظ-3

11+(-2728ص،الصيانطربقنيوباالمنة

وطاب92-03(وهو)ص:ماكاعاب

!ةووبابالبركاالمذصرالهدلأببدحولولدورفصل!

8جمارةمط31--صالاععاحاتاما.وتأكيد.

كادحيطتهكلوتحتري،الرداعيةموصكلاتممن

بنيبلم!نةاالربعةكئابنليمبصةعلىتحتوي

)32،وههـ-لتهوموستيدثم9(،)31:لاوي
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موتحولفيدور،3صالاخل!الاعطحاما

اثه.ركلمرصى

اثدسالكآبنيوردت:ثياب.ثوب

اوتاتفياباسيلبهكانلماكثرةواعا.كلات

الملاب!.تكأيةاومافقىدلموان،نحتلنة

ئرفاننشطيعل!حمننا،فايؤضحهاانجمكن

مناثمدما.مؤر.كلامحضوصهاالأيضاطتبض

!همكئابانيواليرناني!والاصرريينوالبابليينالمعريين

البطا.يلبهفيااليرمنرا.ما؟نبالى،فنوصموني

نرب

الاوسط.االرقبلادبعضوفيفلطينفي

الوب-المنطقةالىوتنقم:ادجالفياب-؟

الصانب.-الاحذث-الحمارجيالرب-الداخلى

القااليابانواعاقدمانايظن:المنطقة-أ

الاولىالايامفيتنيوكانت.الاناناصتحها

،الصرةويفياطقرتحرلمباضةيلبى،ازارا،

اوقاتنيمقا!ايقرمكانالذي،،بايخحاليهوئار

نتوكا،(02:2واكأ6:03سل2)اطزن

الكتانمناوإطنالمماشمناواطدمنتصخ

.(1ة13وار:8امل)3

تمقفطرتالرمنمعالمنطقةاش!عمالوتطرر

وغاينا(11ة21واع92:5أضاطزاماوارنار

عوفاوحبلمنطدةتضعوكانتاثعيمىاح!م

ذهبمنبصنعوغاف!نراال!حم!ةاماطد،اوررصاو

.:28،8)شجصرمروصوقرعزواحمانجوني

:03صم2)"!لاححملفيتتضدمالمنطقةوكانت

.الجيوبني،دةنح!لهوماالفضةوكذلك(8

تصاالأصلنيكان:الداض-هوبب

ذلكبعدطولةزيدثمفقط،كبةالىالىيمداع،مبدون

يصخعركان.يمنطقرنهوبدأواكامالااليهواضيفت

غنىحسبتاثيختلفحتاناوعرفمنعادة

يؤديالررديالىجلكانوتدوذوقهالض

ول!م،،اثمميصهذاصتديأايرميةاعالهكه

منعلىالاماكنبعضنيعريالطكلةاطلقال!حمتاب

،،:91مم؟)اثمميعىالاصي.صلمننجرد

.(7:؟2و!لا52وا.:،؟وعي8:ا،ميظ

:.مت)الىدا.او:اكلارجيثوب--

منطيلةتاوصيبمةقطحةكان8،:؟3و.،

وصضهاافدامتحةالىاقدامستةمنطر!اتاالمما

الحابةمضتواذا،الجدحرلتلفاتدامضة
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الميلفياسا.الابطنحتاوالمنكبفوقتطرح

وتث27و22:26ضةغطا.نظل!تقلفحانت

اطرافعلىكانتالاهدابانويظن،13:،2

(33:5ومت15:38عدأوحوافيهاالوبسذا

لصاحبهتحميهاثريعةكانتالذيالثي.هووهذا

اخذاباحتاخارغم،مدينأكانوانحقفيهليئام

ولكن.للدتاسيفا.()اثمميعىالداخليالوب

:همتنيتلاميذهعلماليبتامحهنيالمسيح

فيقدموناثريحةبحدمماالىتبيتهنيعطواان.،

االوب،علىعلاوة،بحماشهايتمتعالذيالردا.

خصاملكلالام،ورفضالجزةالانانلرغبةاعلانآ

.المدىالبميدوتامحه،وض

المحالاو(3:11مت):يةالات-د

كباقيحادةالرردكان.(6:9وص25:9تث)

داخلني3اتدافيثينأيلبرنلاالثعرقيةاثوب

يلبسونفا!مخاوجالىشجوامقلك!نهم؟بيو!م

واخثبمناساتضعالنالكانتوتد.نطلأ

تك)خبطاو(شراك)جلدمنببوروقيبطجلد،

عندتخلعالنعالوكانت.(27:.واش23:،1

كا6لهااحزامآالبادةامكنةاوالبيرتدخرل

03(:15!م2)اطزناوقاتنيتخلعكانتا!ا

الاتذارمناثدمتتيلاالاحذثهذ.كائتولما

نيالمثيبدقدمي!يخلانصاحبهااثرموالنار

لهذهماءيةدمانالمضيفعلىو"بلذلك،اطرج

وكان7:،8(ولو،2:32)تكلصنهات

العدمينغلوكذلكباطدممنوطأاطذا.سيورحل

.(ا-13:16وور7:)صا

.واالراهالبيعغدمجازأتحتعيالنمالوكانت

لبائحويطيهنكليخعاليهردياثتريكانفقد

.،8و7:،را)المبادلةالىاسارة

الزوجاظتر!عالموصؤالثريعةكانتكا

وا!رارهرفضهلةطوني،لاخيهنلآيقيمباناثوفى

نطهوتخلعالثيئامامالارملةتتقدمالرفضعلى

بيتال!انيينتاممهويدعي..اغرلجهمن

.(05-25:5تث،النعلنحلوع

!ثكلاتخذوقدالرأسلباس:العصائب-كل

الانانويلبه()كوفيةطقتينذاتالمماشمنتطعة

.كطتالرأسحولتلفاو.الشصمنللوقاة

لمظةبسيطةثيابهكانت:المجحثياب2-

داخليتيص(1)منعصر.عادة-بوتتكون

داخليةملاب!.نايرمنلبهساشكولايتابل

فيهتجلالذيهوهذاولل،رجيظتيص)2(

ة91،ء،فوقمن-للهمفوجأخياطةبنن*تيص

اثععيصهذائل*انروشفوسفيهويقول.(23

لبطت!للمفرقمنكلهمنوجخياطةبنلإالذي

بالمر!العكراخذ.وت.،الكهنهلرؤط.الا

الحاربيالردا.)،(المميصلربطتطقة)3(

ئماقدالمضلايةالاحذمئنماذخأ
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ماعلىبنا.الالضالصرفمنكانانهنعتقدالذي

.3(:6)صالبليجبلعلىملاب!هوصفني؟.

صلبعندالملابىباقمعالمكراتتسطوتد

المامةواخلإأ(16.لالنطاوالاحذة(0).الميح

معليعلىال!روريمنكانلانه،ارأساظا.او

.للرأسخطا.يلبواانالررد

(22و5:.هـل!3):ثباببدلات3-

.فيوفثياببدلاتيبد:نوا!ما.الملوككان

صارالمجعتدمتارثكانتااليابهبئةانوبما

تك)سهلآاصأآشبثيابوا-ررثتصئيابابدال

.(15:22ولوه:22وتث":18مماو5؟:27

لهرونبالنبةتتكون:الكهة،-ثياب

ويتطقة.وعامةنحرموتيصوجةوردا.ع!درةمن

ومناطقاتمةمنليهوبالن!بة:،(28أش

:28أشكآنمنوسراويلوالبها.للبدوقلاذلى

،.،3-).

ب!نفمالنا.لباساما:ألمساء5-تياب

الذيالحمارجياالوبنيالاالىجالباص!يختلف

ينىالذيوهرالىبالردا.مناتاكااكئركان

الىواضيف("ه:،1)صيازارأاومدرآالآن

المناديلاما0(65:،2تك)الماماوالبرقعذلك

)اعاوجهعلىتوضعاوإدافيصيشحانت

91:)12

اه!اباوبالجواهرئرتالنعا.شابوكانت

عامةمنالنا.وكانت.والطررووالفضةالذب

انرفهنفيوالحزامةآذانننيالاقراطيلبنالثب

3:6؟واكأا.ةاصم3)والحلاخللأصاورباويتحلين

ا!اسمنالمصنرعةالمرائيويرصلن02(و91و

نياومناطقهنح!لىيملامنهااوايديهنفيالمصقرل

النا.نتوكا.(3:23واش38:8ضأاعناقهن

بضفرنهثميعلرلالثعريزكنوالىومائيا!اليونانيات

)2

تي؟)ايضأالزينةمنوضرول!والجواهرباطلىررينه

.(3:3بط؟و.؟وإ:2

ثيودورسنياليوناللاسماختصاروهوةاسلوذ

كالائيليتصدفيذع.وردوتد"افهعطية*ويعني

اع)الىسلعلاالقضا!ماهوقتنيالنهدريمامام

كالاشيلذ3الحديثذلكوني.36(8؟و:5

لي!تصكاصوتدداذمنءكاصثباتاص

ثرداساحدما،اطقلهذامثلينوتذم.اتةمن

رجلماثةاربعوراههوائقاد6!.انهادعىالذي

الذيالجلملىعرذاضلثم،وتبددواجميأفتلوا

المحب.وتثتتهرهلكثمضلإأشحبآوراء.ازاغ

فيللرسلالرضعدمطالبآحدلةكالائيلواخا

وان،فتبددونازفسبممنكانرافان،حرحمهم

الندريماعحا.ويكرت،فئبت!رنا!ةمنكانوا

الة.مقاومين

عنروسيفوس!لئاباتفيثوداس31وردوقد

ل!حمنالىومانضدالصيائبةاليهودصكاتبض

وصلاهصذانوداصشضمية!صوصاختلفتالآرا.

كالائيل.لانعلىالمذكورثوداس

معروفحيوانوهوالبقرذيم(!):ثور

حيوأنوهر.الحملعلىونجقد؟بقرتهالثرقفي

واتلكل.ا!مديمشذورؤضهالافاناستأنه

02:41و12:16زك1اياولنيوابإلكابراهيم

وقتاالعدسا.المحر*ناستخدمه(27،3:؟3و

ايكو!وصان.3(:9)تكالثرالمحربات

اي35:،2تك)الآبا.مقتيخاتنيالاظماطنب

تث)اطراثةفيا!راناستحدمتوقد.3(:1

،:،؟وام،1:؟واي9:91؟مل؟و23:01

8و7و7:3عد)الدباتبهىوفي(؟03:2واش

01:وهو،:02تث)الدراترني(6ة6مم2و

ايضآوتزصتذبحوكانت.9(:9؟كوو11
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اخبار1و22:8ومت91:21و25ةامل1)

سمالأ!ذباثحتقدمكات.ع،:93(12

مل1و224:22!و88و3:87تث)كحرقات

الدراسةوفي.(ه:7و6ة5اخبار2ر8:63

أتثالث!ريعةحسببلاكامةتتركاثيرانكانت

علعأتعلفكانتالأرضصاثةوتوفي،،ة02

ائنينصقىبطكانتكا.(،2ة03اش)جبدأ

هل)1بقرفدانمنهمااثنينصويشىاخيربامغا

91:)91.

:31ارميااليهاصثارالذيالمروضافور.!كيراما

.02(:51واش5:،1)تثالرعلمميفقد18

سثهيرةكانت!د(22:12)مزباصانئيراناما

صثرقباطيرالغنيةالارضفي"قىبىكائتلاخهابالنسبة

الجل!ل.كر

الثرقجماداتفيءظمىوامية؟ريخو!ور

مصرنيكرىاميةلهكافتوقد،القديمةالاو!ط

وصا،،آبيى*عبادة31تحتممفيىفيقىكزت

الثصاسعةمنشعاعقىولنتيجةولدانهيعت!قدون

مماببضلونينذاعجلآانجبتبترةعلىالما.من

علىتريرهلالجهتهفرقابيضمثكسعاسرد

االمديمةالدولةوقتفيالك!ةخدمه،الايمن؟نبه

هذ.تغلظترلقد،.مق0032-0027حرالي

وقفةانبعضهمويتقد.ممرفيفعالةبصررةالعبادة

كائتالإ؟فيهارونصنمهايذيال!علغدموس

النيرالىينودثدلثوربنمثهد

ثبانبرا12

ارنبةمصرديانةمنالعرانيينلتضلبصطوالهجابة

بتميزتلقدالمجتحالوراما.(-28؟:32)ض

البابلية.الرسوم

ليولمبادةلمضبكببآرمزآايضأالرروكان

الىئئل!،ايل،الكلةوكانت،الكنطنبةالديانة

.عاد!م.ني،اثررالاب،

والعربيةا!مديمةرالعرايةال!حمنطنيةاثقاوبموفي.

ثررأعثرباثقالاربحةالفصولالىثار،ايضئا

.ثلإانثلانةقمصوفياقاماربمةفيمختظمة

فقد(،:02)ضا!انيةالوصيةمنالرغموعلي

الصائيةالفنوننيلهاطريعأوتماثيلهاثورصررتجدتو

تأفيتحتورماالهيكلبناهوقتس!لإنايامفش

الجاةنيافورعلىالمانمةالوثنيةدضاتفينيقيفنان

23-:7مل،)المبركابوصنحاذ،المبرانية

لانه،ال!حمرنعنالرئنيةالمانيبصورالذي26(

ونياكاماربعةالىمنقنينثورأ12علىروتكز

الارض3اتالىروجر!اتتبهنيرانثلاثةذمص

الاربم.

رعر!نيااصائيلبل!يفصلانميربططولةاما

26-:12مل11ايلوبيتداننيصلينباقامته

وباثعاليرربمامرأسعلىحملإةلعناتجلبتفقد(صا

إسرائيل.كل

يثبهاثرقصفيبحرة-كأرخنجات:ثوم

و!نياولأسفانهيظن.قررانحةولهالبصل

وكان.صانماولمأصار-يثمصرالىانتقلثمآص!

!انتقدو.اليفياستهو.انهمحئباكهمولميناالهرد

.(5:ا؟عد)

آسبانيمدبخلأ(،16:1)اع:ثبايرا

ورلجا.ي!ياحدودثربليديامقالىيخاالصزى

علىكانتوتثبا،فكاو،مدبنةالاسمبحني



ثيني024()ثاتيرا

103سنةوبين.ساردساليبرغاموشمنالحوبق

واصكننيكاتورصلوقىباه.م.ق؟28وصنة

.ثياتيرا3الاعليهاأصلقواالاءريقمنالكثرفها

يقرلاءهيبيا،كااولجوي!باسمتمرفوكانت

وصفيةالاعاههذهكانتوربما،يرالح!بليق

س!لفيموجردةالمدينةهذ.بقاياسالولا،فتط

%!تالقالمدينةومماراتسوارعفيثبتةاعدةبقايا

الضثطالجنربالىو*ي،حصاراقباصمم!اخا

ازمير.من

وصبغه.الار-وانصناعةفيجمهار!اءلأاشتر

المدينة!!ذهمنالارجوانبائمةليدياكانتوقد

احدىقامتالمدينةمذهوفي،1(:16)اع

:ا)رؤالىؤيا-فرعنهاتحدثالقالبعالكناض

.(92-18ة2و؟ا

وهو!بثمعبدقديمأةبهاكاتانهويظن

اليهاالمث!ارالنبية"بحمبثكانت،ورتجاالمدينةخارج

.03--22ة3رؤفي

جمتازالخرمننرع(18:12)رؤ:ففي

الجيلالىرديلونهعا!اعلاوةزكيةبهراءةخبه

فارتفحاحملب!وهوالرو.،نقذرهلذلكاعرادهوملابة

بحمفةالرؤياسفريذع.،لياتال!ماءنواءترسعر.

.الثريرةبابا!اواقفيتباعالقالاسياهكنمجاز



بطل،او،ليجلضا.ع!ياسم:كلتجا

المحا.بتحبربااولأ.المديمالهدنيتينصورد

رامرتنيصلمانو!هاتدابو(13:،مل1)

ىاواثاني.ليةاثماجلطدوتىالهـجربكورةجلطد

منالجضربادع!موكيلبايرابا.ب!راوري

واحدا!مبصررتيهوالمفظ.(91:،مل11جلعاد

واحد.رجلالىلرانور؟الاصلفي

(9:8زلث)و(02:؟1داأ:جمهتإ

.،ةجبا*اطلب

وجهعلىمصوفغل!معناهاارامحطاسم:تإءثر

:01تك)عرصواخواراماولأدمنوهوءا!تيق

ولم17:ااخبارانيالكلةذعثوتد،(23

مكا!م.يرف

رأسوهر،ضيف،مشا.!ياصم:خرتإ

:2عزرا)البىمنالىاصواحدالنثينيملعثيرة

الككقصنوتد.9،:7نحفيايحأوذ3(7،

ناشلولذلك،منهاثقةالجيمبغ"جحرالمرببة

عفي.الحكممنى

الثص،منمحترق،مضا.عصي31:خمتجا

(22:،2تك)ابراهيماخيناحرراولاداحداصمهو

رؤومة.صبتهمنلهولدوكان

وهو:،حن4طا،منا.-ي31:دتي

ليثةحاريةزلفةمنيعقوبابخاهاحد)1(

وكانت،بعد،ليثةقالتميلاد.ني(0311:تك)

يزحمولكنه.جيقيزحمه،بادلهيعتوببر؟

وصعلانهاقهباركومرس(6؟:46تك)ض.،مؤ

.(02:-تث)جاد

منكلإةاصسمنهمصبنينسبحةلجمادكان

.(-1518ة26وعد6:16،تك)الجاديينقبائل

لداودعديقوهو،نبىاوراني6؟د(2)

تاوئصحه.عدلاممظرةفيداودكانلمااليه؟.

:32صم1)امانااكلاغير.الىءالمكانذلكيزك

بدداودالىبا.ثمورائيأمشبرألداودكار(ه

ثلائةمنواحدأ؟افةاصعلىبناء،ليختارذلك

،2:صم2)الثعبداوداحمىلماالعماصمنانراع

الىببيتفيالمرصيقيةالحدمةكأتيبنيماعد

ملك؟ريغو!لتب(25ة92اعبار2)وتنظيا

.(92:92اخبار1)داود

يقرببئبادمناثناسل؟دصبط31(

--و-28-(-.وحؤ-13،8ةوتت-،2"ا:اعدأ

عددكانالرنيتمالذيالأولاالاحصاءفي

)عدد0056،وهواللاحلحلكافيآالجاديين

:26عد)....8الانيالا!ما.وني(02و،2:ا

فيلداودصافقين؟دسبطجبابرةوكان(-18.؟

هذامنواشتهر8-15(ة2؟اخبار1)صقلغ

بر-بايخهبداثابراب!القىاطرفتاموادبيهابةآتا



42)؟در

(:1727صم2)الجاطدييبنزلا:هاربلانالبط

.(17:1مل1)جلطدصحتوطنيمنالتئب!وايليا

لهمعينه.الاردنضق؟دجطنصيبوكان

واناهر!مالىابهرجمواانعليهمواسرطموسى

03-ة32)عدصنطنارفىكرونيياعدوم

ونصفالجنوبمنرأوببنتخمببننصيعهبمويمتد32(

الجزءعلىتخمهمواشتي.اقلمنمنىسبط

خبونالىجنوبأاليبوقمنجلعاد-جملمنالجرب

،وكلتالأردنواديكربعرنربةالىحثبرنومن

منبا!مربنمرةبيتمناثرقيالثاطي.،الواديمن

يق)جنيسارتبحيرةوالىالميتلمبحرالثماليالطرف

وصان(17و16و3:12وتث-13:3828

هذاوني(4-32:1عد)لنراعيمناسبأالاقليم

تعينتالقلجادرامرتتقعكانتايصأالاتليم

!تالساحةتخهموكان8(:02)يقملبمامدينة

:01مل2)واصائيلآرامبينبرتالقلمعروب

)-.

رؤصاهخرجوصهرذااصرائيلداوداحصىولما

بادوأديو!نيوقىراالاردنوجمصااعق

.(.:،2عم3)يشررتجا.

ئططاي،بدارضا.ع!ياسم:تيدر

عرذاارضجنرباتصفيمدينة31وهي،صوراو

ويحتلمورففيالآنوم!نها(12:13ينى)

.جدوراو؟دربيتت!حمرنان

:01مل2)اصانبلملكمنحيما،:يتيد

8آ13و،1

،،برابمعنا.كانرجماعهـي31:تإؤب

وابرصجمنىوباهت.الجلدمنمص!زماناهوهر

داودابطالاحدوهرايثري؟رب.الجربعيض

.،.8ة؟ااباراو23:38صم)2

سانب2(

اورشليممنبا!مرب31،ةتباربأ-ثقه

معروفغبرومرفعها(31:93ار)الشبج!من

.الآن

!راو،ئصيبشما.ع!يا!م:تجازر

يرحعقديمةكنعانيةمدينةا!موهو.،العروس

لحيقمنقريبة.م.قسنهآلافثلائةالى،ريخها

:01يق)افرايمالمض.ئأخمالسنلىحررونوبيت

افرايمنصيبدتجاور(7:38اياو16:3و-

)يقاللاويينتهاتلبقمارحهامعاعطيتوت

ا،فراجميونعحزوقد(6:63اخباراو21:؟3

منمدةمعهمفسكزامنهاالكن!انيينطردعن

تحتعببدأال!حمنانيرنوكان(16:01ي!ق)الزمن

.(1:92تض)الجز؟

حصكمرقمةمناكئرني!او!صوبنيزوباذعت

.(02:،اخباراو5:02صم)2م!نهابالقر!اوفيها

وا!اهاواصقهامحرملكفرعرنفزاهاولد

بنا.هانسل!اعادذلك،وبمدنسل!اصأةلابنته!هرأ

نياهميةذاتايمأوكانت01-17(:9مل1)

:9صك11!يناغاقؤواالذتالمحابيينصوب

اما8حصاربعدبيالم!كاناهذهاولد52(

ميلآ18بعدعلىتقعوهيالجزرتلفىاطلىا!ا

الميلونلقاميالنهسةبعدوعلىاور!ثليمغربكالأ

فيانيوالصباليونانيئترشوبدثوقد،عترونضق

المدينةء31الىثل!ضائبما

ادعموهو،بزازءمضاهعهي31:بزتإفي

.(6،ة2اي؟أاضاد.اهد3واكالباولاداحد

خمببةمنطقةوهمط(01:.،تك):شانق!

قضواضة6والمرافيثططنالمرس-ك!صرفي

جرارمنالممتدةباثرليةالآنالمعروفةوهي.الدثا

ترميلاتواديالىضربرهومقالبصالىزبلاد



)3؟عش

نجامفس!نواواخوتهلابيهروصفاعطاهاوقد

عنتعدوكانت.سنةمائقنحوبحدلممنوذريتهم

وهي(7:6،و،46:3ئك)،الارضاضل"

روضهاستقبل،وهناكوعيىارضمنجز.أت!حمون

:6"تك)كنطنارصمنضروالماواخوتهابا.

ضيأالثبكاناضطهاد!مبموقتوفي(92و28

.22(:8)ضصنأك

زولة،او*وعدضا.صياسم:مىت!ا

!خةجنربافرايملمحبطبحة3هضبة9(:2)قهت

ويتال.يرعدفينهناك03،:2ثلقا-ارح

اخبار؟و33:03صم2فيالمذصرةعق؟ةاودان

ابواحي.تلكنيكانت32:؟ا

الهدمنوافروناطاديالنرةالتايتة

فيا!امتبنرودعي،الكارزاعهومعنى،اثمديم

إقرهيلت(العبرال!الةتر-ةوهيالسبعينيةالربهة

اومجتحعفييتكماوءفلفيلمجلىمنمعناهاالق

داودبئسلإنالىيثيرالجامحةوالاسم.-دنية

؟(وقسدفاق.السابتين:1)بااورشليمفيالملك

:6؟وا)؟والغفىاخكمةفياورصليمفيجميأ

.9(و2:3

؟اختبارهكالفياوثجر-ففي-لممانكتبه

عواطفهءنويبوجاتمنءظيمآدرصآيلقىوفيه

12-:افيصاهفااختبرهاالقالحياةالىاتهوئظي

ناالى،وبثيرملكوهرالفحا!ياختبارهالىيئ!ل!(،؟

بخلاث،سلإنكاتبهانعلىوالادلةباطلثيم.ص

يأتي:صا،طابعأذعمما

صيرات3نااتخذانهطإنعن!(1)

ا.لمنالاواتيالاوثانوعابداتالاجنبياتمنكثل!بينهن

ويقول(،و11:3مل9)ازباتجاععنقلبه

مناعي!وجدت28(و7:36)صالصاتب

ويداهااشراكوتجاصباكهيالقالمرأةالموت

محةاط24(

.،اجدلماوثكصفبيناصأ:اما،ويمول،قبرد

ولأعديدةامثالا!الفطمانانيتال21(

تكلمانهويقال،الامثالسفراكزكتبانهشك

الكاتباما32(:،ما!1)مأ!آلافللاثة

وقد،امثالا،!ثلإة*وازقن9(:12)صفيقول

غيرحمالاتال!ابهذانيانالمتةدتبعضتال

منالكاتبيكونالتلمجبفلذلك،محضةعكلائية

بعهتلادطانغير.نسلمالثهش!وانهآخمرجيل

صلاتهامتدتانانتأليفنيالغريبةا!ات

.يتنربلاكثرةوالنةاممالىالبمار؟

عامهالحاضرةبالحباةىةظا&فرهذارسالةان

تعبهكا!منللالنانففعمنهاسوالؤال.الارض

اختباء.منالسؤالهذاعنفيحيب3(:ا)ص

لكفايةالوحيدالححمدراتالجامحةولمجد.المتنوع

والجدالمقلإتقوا.لاسظ،وفيذاتهفيهوالانان

القوالادبيةاطببحيةالكرننوالج!معاتفاتني

الىذاتهمنينتقلثم،2(:2)ه!يخاوضع

فيالانصانحالفيفيب!ث3(أصالحمارجيالالم

وتهفيفأ-ثيهكا!رتبقدا!ةانفيجدالزمان

غيروقةفيبميلضي.وص.تفيرلالمابتوقتوهر

نابثبعضآبكغمويظالونالريعماونالناسان

يخازىلاوالتقييخجو،والثريرالقحعاى!تحتيقعالبالى

ثة.الىدافالهجزا.يناللاوالشقي،!ماصيرأ

:3)صالفرفإت-يدتاقانذلكمنويستنتج

ويىصدل.الا-ضويقاء!الواحدفينهف(3:،الى16

ت!ية.الآوابلماةبالدينرنةاعتقادهعلىذالمثءن

:6الىا:5)صالصحةمننفتآاقلواالروة

ن!افضلهوالذيالصيتعنالجاصمةيتحدثثم(9

الىا:7)صعلطا!ولوكيفيةالطيبالدهن

تحىومي12(:7أصصالحةا!مة01(

بم8-،:8)صالموكمعالتالنيوتفيداعطجها



44)؟صل

االقوىسان*اولمةاطتيتةهذ.الجام!ةويذع

يأتيالمرتوان(15-5؟ة8)ص،صياسةافضل

نياللذةعناذأألافانفليب!ث.السرا.علىلابيع

9:2أصنصيبهلا!االعادثابتراضعةالحياةافراح

!ث!با!نييفوحواانالثحباباطمعةي!نصحثم(01-

الادبية.اقةسياسةتحتانهممتذعتقوتهمووقت

ءاتتي:بهذ.النصاثحوتختم.خالتهائاباذأفليذع

اثهلانحمهالانانهوهذالانوصايا.وا!نظاقه

:12الى9ة؟ا)ص،الدينونةالىعل!ضرص

صائدةكائتفلعفةح!هنيال!حماتب(دصدستمل،1

اظروفتنهالأناني!يفان:وهيوقتني

فياليهودبعضشكوتد.لهالمحيطل!والاخبار

بينبم!اتهاخلإأاقتنعواولكنهمال!فرهذاقانونية

اقتباصاتتوبدلاانهويلاحظ.المانونيةالا!فار

الجديد.الهدكئبنيمنهتالياتاومبا!ثرة

نسا!من،،منطرممضا.عبرياصم:ئولتي

.ررةالكةمنوالحثسرتالانيةالفرقةرئيىهوون

.(7؟:؟2اخبار1)داودملك

واإةاعظمة،.ضاهعصي31:ثيلقبماو

منالجواسي!ا-دوهو،ماصابئ،اقمنمفدي

.(13:15عدأبادسبط

الجزت،،بابيضاهعرياسم:تجئاي

.(8:؟انح،اورشليمفي!اكنأكانبنياءيني

لجعالارضنيتحفرعيمةكبيرةضرة:"جب

يعىوالجب.قبلمنموجردةت!ونقداوالميا.

فيهويبقى(9:11زك)ماؤهيفرغقدفيآايصأ

:37تك)ورسففيهاقىلواالذيالجبئظيرالطين

ويسغمل(38:6ار)النبىواريا(،32-3

(03-33:81ي1)،حمضة،لموتواثم!زل!مجا

الموقىوموضع(2:.،عز)،الهلاك*حبوممي

جبثون2(

5(،:88و03:3و؟:28ش)

شاوليرتد!هاكان،8:،2صم1):ضة

.(،نوب*اطلب)جبتهطرفداودوقطم

الفدسينةبمداطاليةجاهلا

واتنعصكاتلمعخاهااراميةلنظة:تجئا-ثا

باكاد!مت(ستروثاليؤلميونانيةترجمتولما،جة

ومنه.القحناةمديثبهببلاطعوفصي.خويصوضع

:91أرو(لموتواسالهيوععلىبيلاط!-محم

فيهفيح.فضاهيرودسقصرامامروشدوكان(13

كاليدقثفاوقد.وا،ستدارةالارتفاعمنفى.

حفرهاوكأ.نلهابلاعلىساحةحدلأالثريفاطرم

.الم!بحاسيداعحرالىترجعالرو.،نالجنود

!هارتفاعاو،جبلمعنا.عبري31:جثثون

)يقاللاويينتهاتلنياءطيتدانلبنيبلدةاصم

النلسطينيرنامتلكها(-21:0123و،9:4؟

مل1)حصارأعلبمايضربوهرنادابقتلوهناك

المرثيمتاحطانقبلعريصرهاوط(15:37

وعثرتسبئاحصارهاودام(-517؟:16مل11

علىوتقعالميلاطبتلاليومالصروفةهيت!ونوربما.سنة

باثرة.عقرونوثرقئمنهجنربالميلائمانخعةبعد



جبار).8
،موود(النضبنييقتليالذالىبل):تجئار

الكلةبهذ.يقصد(9و8:؟.تك)،الارض

واحيانأوإلأثموا!ديوا!ورالبأسذواحيانآ

الهائلة.النريبةالبنيةوذوالقامةطولبهايقصد

(،:6)تكمطلينالبأساشدا.الجبابرةوكان

واساطردم.ناليوناميثولوحيةفيالمذصرتالعيتانيينفظ!

الجبابرةاصهرمنقديماحبرنسبكانعناقبنووكان

ا!حرائيلبنوظافهماثمدسالحآبنيالمذكررت

،اننافيمقالواا!مجراصيهمءنكانحئجذا

اعينهم،فيصناوكذاك.كالجرادعيوننانيكنا

المامةطولمنخاقبنوبلأمهماعلىقاطعورليلوهنا

والجبابرةالمعدودتالابطالومن.والموةالبط!قوشدة

الذي(ا:3تث)با!ث!ا"ملكمحوجقد،المئهررت

اربعوعرضهاذرعنحطولهحدبدمنصرو.كان

طولهكانالذي(،:17صم؟أوجليات،اذرع

كانتيالذبناياقتلهيالذوالمصري،وشراذرعش

قاموقد.(23:؟ااخبار1)اذرعضقامته

ملالبنيةوعظمةالعامةبطرلاقصفواكثيرونانراد

كنعانمنقديمةوامموالزمزميينفائبينوالىالايميين

؟او؟.:3و28:"تثأالاردن!ثشقهفيوغلإها

بطحبرونالبراتيرناخذولما(9:3و21و02!

الظسطنيةالمدنالىالهاوكمنالهاربونالعناقيرن

الذيبنوبيش!هؤلا.و.ق؟2-22(:11يق)

راحا.اولادءن

،2:)مزاقهاحاهمنكاسمجارلفخلةواطلقت

العريف،ال*الىمضافوالجبار،لتوتهنظرأ(8

الكواكبمنجمرعةاوررن،صهو،الابراجلاحداصم

اثعرببالخارل!وىكوكب0005علىتحتوي

هذانيوالكلة.(5:8عاموس)(تلكوب)

الميثرلوجيةوني،حمسيل،البم؟يحلةكأبهةهيالموضع

اصتهرا!مرةعظيما،باناالجبار9يث!هال!لاش!حية

انتقلذياناالالهةقتلا"ولماوبالميد،الحديدبصنع

)2

ضهويكق31(:38اروب)بهاوربطلسمرات

الهرعةهذهرقىى،حهالمبثريمكنلابربطهنا

وعرصة.طوليةعطوطني(الاكبرالدب)بقرب

مضا.،بطل،عهي31الجيمبكر:ضاو

عزرا)ؤربابلمعال!منبخوهرجعلىجل31وهو

ايرن)بنربإرةثذ3الموضعهذافي02(:2

.جبعرنمنالىجللان

وااثة،ربلضا.عبىياسم:ائلجبون

رفيعةرتةذيلملاكعلم31،جارأذاتهاقةاظهر

لم-627،:8دانيال)النبىلدائيالرؤيال!يفرارصك

لهوليعلنفهمأليطيهال!نبىلنفسزيارةنيةصوبث

.(-9:2127)داتيالاسبوغاالبصنبوة

فييالى3البن!ارةليحملاورصثليمالىارسلوقد

.(-1:1132لوقااالمعمدانءحناولادةصثأن

نجأ!ايمصيالعذرا.لم!ثرالنا!رةالىايفأوارصل

وصفوفد-38(26:االوقاللسيحائاستكرن

.("ا:؟الوقاا!امامواقفبأنهنفسهجبرائيل

ضا.،تل،عبرياصمةتجبغجنعجتح

لم!ةوعينت،2(ة8؟)يثوعبنيامدفيمدينة

الئماليالطرفعلىتقعوكانت(21:17)يشرع

(1:01،وزعيا33:8عاوك2)يهوذالمما!ة

تةعلىواقحةالمديم3الاتحملقرالآنوتوجد

اورشليم.ضقاميال6هـافةوت!بعدهضبة

نءواحد،تل*صن!ا.عريمااسم:تجبتا

.9"ة2ا-؟ر؟كابىنل

اطلب)،،أكةضا.عبريا!:جنقه

.،،جبل

لطرة،31ضا.،تلعصياصم:جئغة

نها:قرى



86)ببعون

..،:01!ونيل،1:افهببمة(1)

وقضاة28ة8؟)ثرع:بنيامينجبت21(

ليةاطالفولتلوهي(2ة13محوئيلاو02:01

منالطريقصثرقياورصثليمكالاميال8بعدعلى

.نابا-!الىاورشليم

(57ة15!وع):صهوذاجبالفيجبمة)3(

.ح!ونمنلأصطاالىامياؤ01بمدعلى

11:و01:26مرفيل1):شاولجبحة(،أ

(01:92ادثمياه9؟:33و22:6و،01:3و،

.شاولملكعا!ةوكانتبنيامينجبمةنف!وهي

المدبنة،،تلمشاهعبرياسم:جنغون

71و9:3يثرع)كنعانل51منلمحرلل!الىئيت

مموئيل2)الاموريل!الىايضأوينتمون(91:؟او

وقريةونيروتكفلإةايضئاامتل!واوتد(2:؟2

اور!ثليمعنجبعونوتجد(9:79يئوع)يعاريم

يقولع،الثمالالىاسالهاوغدة..بنحو

الواثعةالجيببقرةفيعرفاطليمرقمااماورسبفوس.

صلطسكانهاعل.اورشليمكربيكالهعنبةقةعلى

(59-6:،ي!ثرع)عهداطعواوبدها!ميثوعمع

عبيدأاسرافيللبنيعارواخداء3اكتثفولما

اتجعة!ااح!سمتالمعاهدةل!ن،حطبوجا.عي

اسرائيلبنواقىوحاربومعليهماطةالأءوريين.،وك

1-ا؟:01)يثوعايديهممنوانقذوملصرتهم

.(28:21واشمياه

الئصالجبعونيين!ثاولق!للماقرونعدةوبعد

(9-ا!2:ممرئيل2)وصلبراالسبحةبنيهمنالمدل

:18)ي!ثرعبنيامينئصي!بمن-مونصارتوتد

يثرعإهرونلبنيمار-!امعاعطيت25،بم،

وكاتالز.ن.نو-ذأصاولاسلافس!نها(17:؟3

الحراعوني(35ة9و،8:3اخبار1)ننرذلهم

"يعونفيمهركاشتوداوداثبرصثبين"مالذي

جبل2(

3:03(ان!رو3:8-7؟و،2ممرئيل)2

جبصنبركافيداودعبيداماماسرائيلر؟ل!ا

.والثرونالاربحةالىبالتطوهناك

اخبمار1)الفلسطبنيينعلىداودإتمرجبعونوفي

عاسأروآبقتلالطيمةجبونصضرةوعند(6؟:،1

حكمجبرنوفي(01-02:8مموئيل12بالسيف

ملكل.بداةفيسلإنوحكمايامهحمها؟فيداود

ناوقبل.النحاثوءذبحالاجماعخيمةنح!بتوفيها

اخذوهناك،ذبائحهناكسل!انقدمالهيكا!يبق

اخباراو،-3:15ملوك؟)اقةرصالةالحمفي

(3.-6و3:ااخبار3و:3192و.ث93-:16

سورتصا.فيعاونواالبىءنالجبعونيونرجحولما

الث!رقيالجنوبوفي(3:7و7:25نحميا)اورشليم

ئحزانيتصلسا.نجعررجدالحاليةالجيبقرمن

جبرنبرءالعديمالهدفيهذاويحىصناعي

وقتلبابنل!يرآبالتقى-بث:3؟(3حمرنجل)2

ابنيرر؟لومنوعائ!رجلآ91داودعيدمن

انتصرجبونبريةوفي،رجلأ036ماتوبنيامإن

حدثتو!اك.المتحاهدتالخسةالملوكعلىي!ثوع

-13:؟.يثرع)المفبءنالثصوقوفمهجزة

بزالىررصا!عظيمدرجاخلإأاكتشفوقد(،1

.جبعبنفيالماهنجعالىتصلع!يقة

المذكورة-برن-محانم:البينفووئون

صفبل2)بهاالمتطةاحاإثاا!عرىسكاناوآنقا

.(17و7و9:3ولرع،-21:1

احد(13:3اتبار1)جبمةءن:أليئيي

ءةلمغ.الىداودالىجا.واتالذأطالأبطأا

وحمبةمرعىذعها(1)ةجبالىوتج!ل

موسىنلتبإلأعلاءواالالقاب-بيلعلىالر-ب

جبالهالكثرةنظرأوالاكامالهضاببدفلطين



71جبال

جبلفلطينفياعلاهاوكان.ساحتاترصحالز

وجبلالمورياوجليهونوجبللبنانجبالثمصمون

لبنان،اطلب)وور3ويلاويترنوببلالكرمل

.(مراضعهانيوغ!ها...،و؟رورملو3

سورهئةعلىبالبلادتحيطلاالجبالهذ.(2)

جميعفيوتضبنحتلفةافاهفىتخزقهابا!لرقايتها

ف!يمصد(ا:36حزميال)اصاثيلجبالواما.جاتها

.الهضابوكثرةجليةبلادألكونهابأصرهاالبلاد!ا

الىاسافلامنتحرثفاطينجبالاكثرركانت

.اليومحىجوانبهاعلىالاجلالآثارءلولمق!ننها

شيلعلىالمجالالوحي!خبةيذ3)3(

طبييةاسظرةفالجبلونبوا!ماشعارمنيالاصتطرة

01:-تثنية)الابديا،زليوالأسترارلمتا+

ة03أمزمور!باتاصتمارةوهي(3:6وحبقوق

المتبةاطياةونحاطرويصعربات(54:01وادئعبا.7

واتسلا!ايصمبالقولمتبات(13:16ارميا)

وشبهت(21:21ومتى7:،زعيا)عليهايقوى

(3ة125)صزمرربالمجالشمبهوحمايتهافهوقا

2:2أا!ئعيا.بجبلالم!يحملكوتتبيهوردوقد

.،اكة،اطلب35(:2ودانيال11:9و

(83:7)مزمورفيمذكورة(1):جبآل

مرضعوهوادوميالمنالثماليالجز.تعنيهي

.ب!مانالضامسوف

ذهبت(الجبال)لاورس!ليما!ورةالبلاد)2(

.(93:الرقاااليصابات*ورالعذراهيمصياليها

بنوباملىيلهو:الأفزعاتجتل

:12و11:17،ثوعسصجبلطريقنيفلطين

فيوادى.المارةواديفيعبتمشقيدث!الفي3(

حلق.جبلالاصل

.،،يطريمانظر:يقاو-يمتجل

جيلى2(

جبالهي(17ة2نق):الئشفنةأليبال

ياللس!لةطورةوهيصةبلملا.ليحت

.لبنان

:13بثرع)جيلمدبنةاهل:الينببون

.الأحبارتاطعيبكر!همومهورون(.

فيلوتجميد.وتخثيهالمذروب:ضنق

:13عم)1اقراصهيثةعلىيضظغمنهالمصل

ذ3وردوتد(01:."واي7:92؟صم2و18

الشثيروطريقة.صاتاربعاثعدسالكتابفيالجبن

واكإوتبموادوحدثأ،الارضيباؤهارص!نتقدجمأ

الىخزفيةاوانياوصلالنيالجبن!ظثم.منشة

يخرجافيصر،لان-(:03ام)اطبةحين

الجبانيدكاووادياورسليممنقمويعرف.جنأ،

.ووسبفرسيقول

علىروصيئفديمأكانراالعبيدانبقال:خفة

بختماميافةملاكان3ة3رؤيانيو؟..جباهم

ونيالحرابمنلانقاذمجباههمعلىالىبالبحض

وني،بباهمكلوممواارحقعبيدان0:9(1رؤيا

الزائيةالمرأةببهةعلىمحوبأكان.:17رؤيا

ببغاالمرأةعيبأنبرتا"دةانوبما،محر،

)ارميازانيةتحبالجبةالمحئرفةكائت0ادقع

.3(ة7ورؤيا3:7حزقال)صبا.والجع3(:3

:3؟ورو13:02مت)(باجا):جب!ية

والواردةإلصادرةالضائععلىيدفحسال7(

.(،بزث،اطلت)

.تعثأر،اطلب:تة!تامكان

الابيضال!رطسلعلىفينيقيةمدينة:ختيل

وعلىبم!املا02ب!كلبلإوتا!كااثوصط



حافرجت(24)8بت

مدنجةخرانب

.الجبيليرنموصحانهاصبدونمنميلآ2،

عندواماببلوسالرنانعندقديمأته!وكافت

كلةتصنل!ت!حمونوقدجبيلتتىفهيالآنالعرب

تبلكرا،مىالمرنفي!رتابعةكانت.جل

!اكابينالمتبادلةالمراصلاتلناصفخلتوقدالميلاد

تلاحبالىالم!روفةالىساثلفيفرعرنمععدايرب

بمحلصورعظمةايامنيايضااشترتوقد.ال!ارنة

،عدبدةضائبالاقوفيا.(27:9حز)الفن

ثةاطدالكنوفاظهرتوقد.يمةاالمدبظتيات!ثهد

والرومانوالفنيقيينالفراعةء!دالىشجحالمارأ

فيوضمتتدجمةصدافنفيهاووجدت.والأقىاك

.الففارمنبرارنيالامواترفات

احدىوهي،مصرة،محناهصياسم:تجت

:7و7؟:6مم1)ا!ىافىالفلسالينيين"مدن

موالمناقيينمنلبقيةمبهأب!ونهااشتهرت(،1

-وتث:3،وعد11:32يق)التامةطرالاناس

جلياتفيهاوولددانتخومنيوهي.(ا؟و201

الفلحطينيل!الجبابرةالحربر؟لمنوغاي!.الجبار

اخباراو-21:1533مم2و،:17صم؟)

:11بق)صموخهممنصنأوكانت-8(،:02

01-ة21صم1)اخيقملحهااسموكان.(22

بناننيجيل

.(-17ة27و15

و15:18مم2)ايد-+ائ5داودإخذهاثم

الز.،ننكبات!ادارتثم؟(ة18اخبارا

عادتثم93(:3مل1)الفلسطينيونفا!ذها

اخذهاثم8(:11اخبار2)رجعاهفنرزهالرذا

اصتربهاتم(12:13مل)2ارام.لمكحزائيل

يدالىرجر!اوبمد25(ة13مل)2-!وآكأ

.6(:26اكبار)2سورهاعزلاهدمالفلطينيين

عي)الزمنعليهاعفا،ريخياق!باتنيفييذعها

اطليموئعهاانويظن.(.2:اصم2و01:ا

ايالصتةبعدعلىوهيالمثيةعراكبتليعرفما

جمور.بيىغربونصف

شا.،عحر؟ن،قر؟عبرياسم:جئا-يم

منالبئلإويرنالمجاهرب(-:11نع)لبيامإضا

بامتيتي331ذوقد3(:تصم2)ثاولقرة

الىملة.ينةمدقربوموقعهارنةالطتلالواحني

ا!رة،مصرةممنا.ع!ي31:حايزجمت

ن!رنمدنمنمدينةوهمط(02ة1،مل2)،البزاو

01(.:،ملوا:9113أيقحانرارضني

.(25:،1مل2)رونانالن!رأسمقط



بثسيماني(924)ومونبت

ميلينبعدعلىعنرةقىجيرومايامفيوكانت

اميال3بعدعلىالمحهدمزرعةمرضهاصفورضقي

جنوبفكانالأءلطالموقعاما.الخاصرةغرقي

.نناموقبوراحدوف!يها،الىرةضبة

،محرةشا.عبرياسم:ثوقرتج!ت

مم:اوهر،نلىمماا

تحيت(ه،ة91يق)دانل!طمدية(1)

اخباراو،21:3يق)قهاتبرفيمنللاوييننصيبأ

فيبريثةشرقيزلرنابرتلانهاويظن96(:6

يافا.منهـببالهشاروتصهل

اعليتا،ردنغربمن!رسبطفيمدينة(2)

اا!ويحتمل(21:25يق)تهاتبنيمنللاويين

.(6:07اخبار1)بلعامخطأعيت

لم!.جت،اصلباجتنس!طوآوتجيون:تة

ذعتوقدموصيقيةلأ-لةت!مية:ختئة

جقالصفةمؤنث.،8و؟8و8لمزمورعنوانآامحلةا

هياو.جتنيتت!لكانتموسيقيةآلةوهي

مم)3الجقللوسنثيداوال!رمقطا!فاغن!ية

*مصرةمحناهااراميةكللأ:تجثضيقاين

اشبارفيهبتانآوكان36،ة26)مت،الزت

!فاورصليمشقيعوهر!ر.ومصرةالزيترن

)مىالزيزنيلسغقربتدرونواديورا.

صمان(ا:18رو32و26:ا"وص26:03

النف!وترويحلمزلةطلبأكبرآاليهيترددالم!يح

.2(:18ل!22:93الى

محانكانلانه.مةدسمكانالآنوهر

صو36-26:56)مىعليهوالقبضوتليمهالمه

.(12-ا:8؟ورو23:93-3.ور3252-:،1

يغالخلصاليهذهبالذيالبتانانوررجح

اوبتبىنجلصفحعلىالجثمافيبتان



.(

استفانوسباببينماءمليالذالجرمثرقالىقليلآ

والبتان.طريقينمفترقنيوهوقدرونووادي

8،18عاموفي.تدمأ0،1*001اثكلصبع

ئمانيالآنفيه،بورالنرنسيكانا!بانطهاط

عندهاثاهدالكبرفيمتنايةا!يتونمنثحرات

السابعالترنفيلاورشليمفيالعربيالعداوائلآ،ر

قطعتيطىلأنالميحآلامتثاهدلمبالطبعفهي

يذعءصارهاكاوقتاورصليمحولالاس!بارجميع

.ررسيفرسياليهودالمؤر!ا

ناالىوغيرماوجيرومروبصونلةالىحااساروقد

طمسوننكاوانالزي!ونجبلصشحفيدممكانالمكان

عنبعيدأيكونانبدلاالاصليالم!انانيشتد

.اليارداتمنمناتعدةوضوفاحهااورصليماسراق

ؤآشنهافيع!لرنزيتونهنوىيجعرنهبانوالى

.لكيارةالبانالباحويقصد.!ابح

رأسوهر،ضيف"مضا.عبري31:تجر

وهوالبممنربع3،(:2أعزالنثنيممنعائلا

.98(:7)نح؟صايمأ

وقدالحرصنارعلى3الاهذايطلق:صثى

(9:11،تك)صصذالابنهيترببركاذ3بورد

.(،:01قض)ا!رفا.رر-لبهكان

.،2؟ة11اي)الفراكبقبريهرماومنه

الاولينالملوكروحاظهركاتراضهالم!يحاظهروتد

نياج!ن31جصثأوركبفرمآرركبانرفضلما

ومت9:9)زكاورفيالى.الانتصاريدهرله

قىجمةوهمط.المرقىمترالهاوث(1):!يم

وقدهاديىاليرنانيةوالكلةصولالع!هالكلة

.صوتاوقبركأنهاتارةالكالةهذ.المبرانيونفم

25(الجحيم

كأنها!يمالمتدسةالاصفاركتابصؤروقد

31:وحز03--:16عد1الار!تحتم!ات

01(38:أاشابرابوله2(:9وعا،1-17

فيولكثهميثعرون-محانهنحيفمظلممكانوهر

تذهب(ه:6ومز22:6صم2)بامدبليدوجرد

وفيها!عصاصفيه35(:37)تكالجيحففرساليه

صم1)الارضالىمنهالعودةيمحنولا،الؤاب

امامعريانم!انوهو(11:6وتث28:8-91

.(26:6ايأاقة

وان8(:913)مزهناكالهانالمرنمويقرل

عينهتحتكانتالمكانذلكفيوحاالهمشعبطاروخ

الموتبعداخعبهاقهمعرفةعنالعليموتا.الاهرة

الضبطةعلىاشتمللهمالداثمةومحبتهممموحضرر.

:مقرانلهمواصح.الموتبعدللاضاروالريلللابرار

وبهه.عنونيب!عدالىب،والاسثرارمعيكرنرنالابرار

والمجاةالجدقيامةبت!عليميتصلايضآالتعليموهذا

يماثمدلعهدايذعهاكها.وهذ.التيدلمجدوالابدا

...:8-1611ومز25-91:27ارربفيكما

الطليملهذ.ابضأاساسوروجد3و12:3و!ااغ

فقدالميماماايلياواختطافاخنوخانتقالفي

الحلودانارلانهالعاليمهذ.حرلالنموضصاوضح

.:23،اوفيلبىا-3:،1للا01ةاتي)2

اليرنافيالمفظمنمأعوذثانمعنىد!جد)2(

ولرقا"9:7قىوص03و92و22:.متىأجيئنة

الحلةمنمأخوذبدور.وهذا(3:6ويتوب.:12

الاطفاليحرقكانحيتضوموادياوجيهومالبدية

الطيةعمزاليهثاركانالملاهذاومن.لمولك

اصا!مهم!انالىاصارةالاصممارحتىوالريل

واصار(3،:9ق!وص9و8:؟8متى)يالابد

في.فيبالتلرح،:3الانيةرمالىنيبغرسال!يه

والاغريقالىومانعندآشالع!اجهنملمكالةانكا



)؟.رابد

.الهاو؟اسنلفيوهوالىيلمقرترآروسكلةهو

3؟:،2اشالو62:3مزمرر):ار!بذ

(.:13وحمزقيال؟03:3ءامثمياو01:8متوبا

ماا!يقيالمعنىفيباديرالبمانيةال!كنفىوهي

والحراسهالهىيفيدماالىزيوالمعنى،بالبيتيحيط

.(،جدران،انظر)

حورافي)7(:.؟)تث:خوديبذ

؟د(.الجد

(.:وتبط!283:؟9متى):تخد-يل!

وهيواحدةالمحاالمثارالمرضرعيننياليرنائيةالحلة

معفىواولصرصهاالمباحثةوحصرت.،،بالنبانيا

ميلادخق.3:تيطريااواردهرالكلةتح!له

الىلأموراردوهر9:28؟مقفيمضاع!وامايدجد

تاالحطأومن.الجديدالصرنيال!امكط!ا

الالمبهايقحدنحامناوكان.،قيامة*بكلةتترجم

هرلجاوتتبدلالعتيةةالاسيا.،ولعدماالجديد

والارة!الما.تح!ل!اذ،الطلمالىلمايأمجيئهنيجديد

جديدجما.

غلي!عة*ه3:شطىفيالمرادالمعنىاما

الجديدويلبىالغيقالانانيخلعلماالانيالميلاد

ماوهواطقوقداصةال!فياالةمررةحسبالخلوق

ويصح3:3()*ضافرقمنبالرلادةبعرف

بدس(كا13و12:اأروحناافهاولادالميحرن

وا!امةاثعدسالىوحوتجديداالايةالولادةايفأ

محالمجاةيعنيانهكاالحطئةمرتمنالىوحية

الميح.

الجاةكرسهواللاهريئمضا.نيواثجلىيلى

نف!ني،انهوكلةالقدساووحبم!ونة،الىوحية

ادراكعلىقادرةلكرنوالمماصيمل!لآباتلطضتقد

بتلكالديدوالطق،بهاوالايمانالىوحيةالامرر

ببنبل2(

إلاطلإلايانالانانفثرعالجديدةالحالة

.اطرهواثعاصدالمحررةواطدماتالطح!ة

3،وينرحوتراضعبزبةيثعريدالبدعلىواطصل

تجددالقالمسبحبنحمةويسر،ممهواالركاانةبمزفة

ظكلانالثرلجيعوا!بةوايولاصفالعوانيه

المحبة.وبملضصارتالعواطف

النرةالرردهالامجاداحد:عدالئخدءبد

...مو016سنةالمكاد!رذابهالاضاداثأ

صنواتئلاثوبعد.وتجديد.الهيبهلتطيرتذكارأ

163صنةابيفافيانطيوضباصاليونانيوندنه

،:2.-9..الاولالمكابيينتاربنيجا.ع،.م.ق

نيوردع،الانرارعيدايضأالعيدهذاويى

بهذاالاءخفالوكان7(:12اثار)ءسيفىتارييم

ايامئلاثةويدوءا!البعيدالأحتناكثهالميد

نيعادةويغ(.أديبمالأرلاكانون25منابتداأ

القىوفيهالأقا!عا!ة*صالميححخر.وقداصتا.ا

زالوسا(01:22*حنا)المحيدالجهررعلىتطابأ

.للآنبيحتفلونالهرد

هر،اقةعخمت،معنا.عكلي31:نتيمجذ

علىرئيحأوكان،هإنا!للرباقينواحدلأوي

داودعينهاالقفرقة،3الىمنوالعثرتالثانيةالفرقة

هه2الكلىجموعهملجقوقد.الىببيتفيالنناهلحدمة

.(92و7و،ة02انج!ار1)مننيأ

باصوس،جد،ضماهعبري31:مم!ص

كطنارة!اصتكئاففياستخدءمنىسبطمن

.(13:11عدد)

احد،افة*نصيبىمحنا.عكلياصم:جمد:بئبل

كنطنارف!اكئاففيزرولرنصبط-.،الجواصإس

.،.؟:13عدد)

.(،يلبلى،اطلب):صنل



)2نواب

الجدرانل!نونيخقدنواكا،،حواثط:وانئب

بالما.مئايجبلانوافيالرابمنعزيجوهوايبنمن

كانواولذلكالشمر،نييجففتممطومةنصبعلى

القاطرفةاليولفيليقاومعيكأافيهيمنرن

62:صمرر)المذكورةالجدران!دمكانتماكثرآ

كاالركيبواهيلانهذلك(03:13واصعيا.3

.ألاندثارصريةاوىفيالموجودةالبيوتنينرى

فنبنيافيهبطقد،اسمياهالن!قوليزيدمماوهذا

معهذاويتفق(01ة9اخع!ا.)،منوتةمحطرة

عظيمأجز.ألاناثمصررتأصافارانعاموسقرل

المامالكثبروالرابافيمنكانمنهالمبنيةالمبنمن

.(1،و09و7:؟عامرس)

عناقةيتخلىلتامجازأجدرانكلةاستم!اتقد

ارمياواتح!لها(ه:5)اشحيا.انانعناوامة

.(91:،ار?با)اثملبلضلات

!اماسوارأابمأالراطةالجدرانذمت!عملع،

بهايقصدكاالعبدواليعليهاالشدالكرومحول

علىتطركانتالقآوىبخاتمنالضبوناة

!سولاجسيمآضررآبهافتلحقرالإحمرومالعثاء!قول

طوبياان3:،نحميافيوبا..العنبتطافايامني

سا،انالورلينونكالؤااذباليهودهزأالصوني

حائطم،ححارة!دمفانهنطبصعداذايدنرنه

.:3(،)نحميا

\:،وحماتى8:28)تهاةئونجذر

ماباسمالآنالممروفةجدرةاهلم(لآ2ة8ولوقا

روشفرسويصفهاطرةبحرضقيجنربالوا!ةقيى

رو!ابيوسويصفها.عظيمةمدينةبانهاالووديالمؤرخ

بحدعلىتقع.طبرثمقابلالاردتضقواصدا!ا

علىالمئرفالجب!لرأسعلىاربدكربساعات3

الثاطيهمناجال.بعدوعلىاليرموك!روادي

ذات؟ريخيةكدينةالميحاياماشتهرت.ا!زد

)25
عونجك

تزاوحرةطمعدنيةينابيعفيهاوتوجد،رومانيةآثار

.فدرجة911-درجة801بينف!ا.الماحرارةدرجة

بهذامدبنتينوجودباحمالايضأءشفوسويقول

يحنهحصينمحانبلإ؟-وهيطممة!مانيهماالاسم

.بادوربتلاليومالمكانهذاويعرفاثريا.أناس

)اطلب.!يهااثماطعةفهيالجدرييناماكورة

.(،برجيون،

ضاب،اوابأدة*مع!نا.عريامم:جذكوم

رمرنوصخرةجبمةبين!عبنيامينفيلترية31

..،(:02)قغاة

قاطعاوأصبما،هضا+علاياسم:يبذفون

عنرةنيي!ح!نكانالابيزري-لمآشا!هر،بثدة

ا!رةنياطنطةيخبطكانبيأا؟(6:)قفاة

الىبملاكدعا.المديانيينالناهبينمنيهر!اص

12-،2(:6)قضاةالمديانيينمنصعبهليطص

مذبحهدمالمبلةتلكوني،ذبيحةقدمالحالوفي

6:52قضاة)للربمذبئوبفى،لابيهالذيالبل

علىاعابا.لكنمرتهالمديةاهلوطلب.(-27

جدعون31صارصاومننفهعنيدافعالبعلات

روونوزواثل!من!معهجمع.(البعلليقاتلهايربعل

جزةبخجزةدعوتهتت!ققريماتأنىول!حمنه!ال

.(6:0،2أتضاةالصوف

رجل003الىالعددافقصانبعدربالهمعتام

قام،لانانوليىللىبالانتحعارمجدلي!رن

نيحالينكانواالذتالمديانييأمحلةعلىل!بهجرم

قضاة)ءورةتلعند(-:6قضاة)يزرعيلوادي

حئالمديانيبنصفرففيالاضطرابوشاع(ا:7

-صدودحىالاردنالىوهربرابعفأبعضهمحارب

ثما.الافرايمي!الىرسلجدعونارصلثم6بلادم

غاوضعشدعليهمالىجعةخطوطوظعالمديانيين

املإيوقتلواالهاربينعلىبا!مبضهزلا.فقام،الاردن



3)عونيجلى

جدعرنالىبرأسيهماواتوا.وذئ!بأكرابآالمديانيين

وواص.(8:3الى،7:2مماة)الاردنع!

الصحرا.حدودالىالمديانيينمطاردةور؟لهجدعون

-"3(ث:8)ضاةوقتمامديانملصواص

رومينيواصبحثهورأ-،مآالنصرةت.كانت

.(11ة83ومزمرر26ة01و،:9اثيا.)مديان

بيتأوبتهجدعونلمجلذلكبمدصكاتامت

عليكم،ينسلط،الىبقائلأجدعونفرؤفىملحيأ

اتراطاخذجدعونانعلى.(-8:2223تضاة)

وصخالمديانيينمنالا!راثيليونتالتيالذهب
برهن،والعدعنرةفيمديئضهنيالافردوجعلافودآ!كها

ولبيتهلنفهصللانهحكمةعدمعلىالشلهذا

.(02:6لاوبينوانظر8:23قضاة)ظ!أو.لأصرائبل

07لهوكان-فياتزو؟تلجدعونوكان

نف!هجعلالذياكابإلهولدسيتهومن.ولدأ

ابيه.موتبحدمل!

لاصائيلقضىانبعدصاطةثببةعونجدومات

الهدنيالمبرالينرطلةنياممهذعوقد.صنة..نحر

.الاطنابطال!اثمهفىالجديد

ارو،،قاطعضا.عبرياصمةفويييب

:؟عدد)موس!زمننيالريئفيبئيامينسبطرئيى

.("01:2و65و7:06و2:22و11

(3:8أصلوسونميعةسنبصة:يفشإ

فيلائقغيركاماثعدسالكتابنيبهاويقصد

52:واث!يا.8؟-01:،7صزمور)وصفاتهاتهصأن

كانموسىسشيعةوفي(21و؟1و16:9ورؤيا"

وقد(16-01:،3الاويين)الىجميفا!صعتاب

-21:1الأول)رركزورأاليزرعرنابرتبهااكم

المسيحيوعوربنا(691:اعال)اصتفانرسو(3؟

-:.؟وءحنا66-65ة26و9:3مق41نف

.36(و

)02

ليالطنالعدسالىوحعلىالبديفانواعومن

الاصشنا.انالنربونصتولالميحمابزات

بطزرولاعالمنهواظالةبروحتمالذيوالاضس

قل(03-3:32صوصي3إ-31:22مئ)

ثوونالذتواساللننرةتابلغل!الحديفهذا

،اثعدسالىوحكلبدفراقداثممنهمظتابيأس

5-الم!رةلت!بديدقابلوناثميظهرالبببهذافيأصهم

هقاومواتصلف!،الربةرفضراقدالذتبخلاف

انذار.وتكذيبمطرضتهنيونجاوزوااثمدسالىوح

هؤلا.فام!ل.ا!لمنعدماثوبةمارتانالى

اعلآ.المضرةبنالرنلا

الاواباهدابس(:2212كلنيةأة!بذأيل

الذيفالهدبوعليه(،هدب،اطلب)العلاانيينعند

(902:متى)ابحثربكلالدمالنازفةالمرأةلمته

ادريعةاطاعالميحلان،اثعب!لهذامنكانرجما

.(،ثياب،اطلب)واكلا

منانة(2:8ليا):تةئضاذواليبذ

.(،؟:2فيلبى)والدمدمهبا!ب!وبة

.،عظيم،عر.ممنا.عرياصم:لياحذ

وثرنبد31وهربباوالىبالعرداالتنبنيناحد(!)

الاربعمنا!ايةالنرتةرأسوكان(:023اخبار11

الذتموسيقيأعثراننيمنالمحرنةفرقةوافرت

.،02:9اخبار1)الىببيتلحدمةداودعبنهم

.،ا:ا)صفنياصفنياالنبىالحلأفاحد(2)

.(38:اارميا)ارم!ؤمننيثحوراى(3)

ايخآمارووهوالنسبطليعوذامنرجل(،)

فل!ط!علىوطكأوكيلآنبوخذنصراقامهشافانفى

يئ51وملوك.:،.ارميا)اورث!ليمغروبعد(عرذاأ

فدرآاكالهشاكومنالمصناةنياقام(24:22

ر؟ربضبماعدةالملسانلمننثنيا!جمل

.(18و2:ا،أرمبا1



541ووجلى

ناعزراامالهمالذتمنالك!ةاحد)5(

.(8؟:01عزرا)الغريبةناءميطلقوا

مكاناو،حمنمعناهعبرىا!عم:جذور

وهر:،هـور

الحلأفمنوتيىنيرواخريعوفلابئ(1)

.(37-9:35و31-8:03اخبار1)ساول

.(؟:،اخبار1)فنوئيلاى(2)

اخبار1)اليهوديةتهاعيأمنيلددابئ)3(

.(8؟:"

لحمبببينواتعةيهرذاجبالنيمدينة(،)

./51:58ثوع)وحكلون

تخومفيكانربماو!ر!اصعيربينموضع)5(

لنلطينالنربيةلصةاقاطدودمنباثربكرنسبط

ال!بييةاالرجمةفيوردتوقد93(:،اخبار1،

.جيرار

(12:7ا%بار1)يامينسبطفيقرية(6)

اط!ارةيرمونالذتالابطالمناثخاننها؟.

وهرداوذورافقواواليارباليمينالقيمنوالهام

يىةالجدخربةالآنوموضعبا.ص!ارلوص،عن!وز

اورثطيم.غربكاللتاوبيتعانليتبين

اظرمنديدو!نالمعزىلصفيراسم:جؤي

(!6:9وتضاة38:17و2709تحوت)الاطححة

ءذ.الأنامهبلبنيطبخو.انلمبرانيينيجرزلاوكان

وكان.الوئنيينعنددينيأوطقعأوثنيةعا؟ةكانت

(ولم91وا13:هتضاة.أمحرؤاحيانأالجديي!تعمل

.(،في،و،معز،اطب)!ا،بألعةصوالثرقيةالامم!ل

.ضا.عبرياصم:ئر-قيالخدصنرةنجذ

وهي:(15:36عثو1،الفغحظيرة،

اميالاربةبعدعلىتقعيهوذاصولفيقرة(؟)

جرار2(

.(:1536ي!ترع)وا!ثتاولصرعةغربيكالونصف

(:128اخبار1)بيامينبنيتخومفيقرية(3)

اورصليم.منأفربالاقالىاميال6بعدعلىوتشع

اخبار1)الجديىيحانانبعل:الخد-يرءي

اقامهداودلاللكالقالاملاكرؤسا.ا-د(27:28

،،جديرةانظرألهلفيالذتيز2واالزيتونعلى

.(1)رتم

ضا.عبرياصم:وتجد-يروتنروتخذ

يثوع)حهوذاسلفيمدينةوهكط،الغنمحظائر،

الفلطييوناخذهاآحازحكممدةوفي(ا،:15

ليةاط،*كثرةهياخهاوالمعتقد(28:18اخبار2)

قدروت3باالاولالم!ابيينسفرفيتفي3وشد

وادينيقريةهيالق(15:93الاول)مكابيين

عنيرمنالنرلمهالجنربمناميال3بعدضلىصرق

عقرونغربيجنرتاميال،ر

المنهنييرةلجداثمنىصيغةوهي:يموصآنرخذ

-يلفيلقريةكااسمافنمتان*حضإإومحناهاالبر-

ليىهناالاصمانويهىجح36(ة15يثرع)!وذ)

فيباالمرلال!عهنيةتربم!!اولذلك،طظبرتينباىلقر

المدنلان،غنمهاوحظاثرالجديرة،15:36توع

!-ةالاحما.،ولكنفقطمدينةعثرةا!بع

اس!اعر

زاداقه،معنا.عبريم):يلوجدتجدصيل

(2:47عزرا)النثينيماحدابوالاوذ3الا!هوعظم

وكللأكل((2:56عزرا)صلإتعبيدمنوالاني

.58(9،و:7)فميازربابلمعاليمنرجحا

نيةآوهب،برة*ضا.عبري31:ارخؤ

عاىفلطل!ج!ربفيشهيرةيمةقدمديخةوهيئ.تفىفية

:01ت!رت)غزةثرقيجنوبمنايالثمانيةبعد

الفلطينيوناحتلاوقديمأ(13:،1اخبار2و91



)5اجرب

المعروفالمكانهيكانتوربما(ا:26تكوتة

منصاليهااتىالمدينةوهذ.5برارامبخربةلآن

الىتثاصوتبرض،الجوعبببواصضياهيم

ابإلكوال!لة.اصأتيهمابئأنلكاب!علىلحذب

ا:26او:02ت!وت)ملوكهالمجعلقبآ!نت

)25

تجربة!بم

لقجرجحيو

،ملاخىمراعيد.فياقهامانةتجار

واصيل5:1قىصا!يلني



)9.؟رحة

الظاهراباتهذانيبرالمحبب.بالجدريل!8:26لىظ

عرفواالذتلمي!دخاعةانجيلهكتبلمامتىانهو

بيأ،بالضبطالمعحزةمرضحذ3بأالار!تلك

القريةيذعالمالامملاجلكتباالذانورقاقم!ص

ريينالجدصرةاذعبل،الم!زةتلكثتحدبقرباالق

فاطلبأاطدريينصرةاما.فيهاالمرؤلمككانتالق

الذخلاختلافالباتهذاالبعضعزاوتد.(جدرة

وبرجسةبر-ة!ةذعفيوا!وس"تأثعديمة

اليومتعرفالجليلبحرعلىخرائبالئرولا.رةوبط

المذكورالبحرمنالثرقيالثاطى.عاىيمسةبالكلة

الأردندخولمناميالكأةمافةعلىبحدلةمقابل

فيقوواديعكواديبإتمر!عوهناكال!يرةالى

لقطيعيهل!االبحرالىالهضابققتربحيث

البحر.الىعهرولأيندفعان

صاصرة()طورةارءحوتبر:تجارءحة

المعق-ومجازأ-قيقةالمقدسال!ابفيوردت

الىبقطععئدما01:11ت!حموتنيذكرإلأولا

متعددةذبائحيقدمان.واصي.صألآابراهيمصع

يزبرها.ابراهيمفكانالجوارحنزك،ودثةيا

7ة"وا*ب18:6اصعياهفي؟.الافيا!نى

والحطفيقوةمجازأاصتع!لتحيث9؟12وارميا

كأح*بار*ة:با!مولهناكارمياذكرهاوقدوالنهب

.،عيهحوايهالجوارح.ليملإاثي

فيهجا:اضاتب!قىو-وخر"وح:"جرخ

لمجرحرابألااسرائيلدقيلجاعةالموصالريعةنراهي

لاويينافيهملمجطوالاوسموصابةلميتاجادم

الكتابفيالجروحذكروردوقد38(.:95

يأتي:ف!اثمدس

لمجرحراانال!ةعلىالثريعةصمت(1)

الالاإثممقدصيماتيكونوابلآإاجافيبرا-ة

هذ.ضحفيحا!يونروبرتويقول(ه:21

ا،بر2(

الوثنيل!بينسائدةكانتالاداتهذ.انالمجارات

والحنعانيينالموآيينمصلوضافاغماشزاخهمفي

.الهنودوبعض

فىشكرا.سببتالقايوببهىوحاما،(2)

.(7!:9ا-،ب)معروفة

والس!رالخرنتائجمنسبببلابروح3()

.(23:92اثال)

الربيخفيلمنغا.جنةوهيالمحبجروح(،)

.(37:6اثال)

أاسمياه.عاححيشالاجلاثيحجروح)5(

5(.ة53

.(6ة13زكريا)ال!اذبالنبىبروح(6)

اسيحالتامذتهس!اتوهيبرل!جراحات(7)

.33(:16ا!إل)

كااربة،العلإايخةال!امةقىجمة:ادجز

فصيلةمنالحثراتمننوعكارهواحمردس،نيةواليونا

والنوع.شرافهوشدةعددهبكئرةمغورالجندب

النوعهرالمقدسالك!ابفيبكثرةالمذ!ور

الىاحلةابديبودابال!إزينيةالمئىالأشاديا

ل!.كا!؟هله113أ-!3لمه!أم

لهااكراوبوصتان.ضهاالراحدةاصول:وصفه

واص!اتوالحلفياناضيقالاما.جان6اجنحةاربعة

--كه-

الرراةنيالمذحمورعاليومنةجرادمئضر



71-هـاد

وتقفزاربععلىتمئيارجلشوللواحدة،سفافان

الثحراوراقيقرضترضفمولمعراد.باثنتين

يغصالجرادواثمار؟وكانوالزهوروالبراعموالاكاب

و11:31لاويينأالطاهرةالحثراتمنالثريعةفي

يزصرزالولايآكلهالمحمدانروحناكان.(22

كانوغالبآ4(:3أمتالث!رق،بلدانبعضني

ارجلهنفطمانهراكله،وكبفبةكلونهيأالاصينبرن

الاقياط!مويو!امعاؤ.وتترعورأصهواجن!ته

نييجففاوالربتنييقلىوت،هادئةنارعلى

بهفيضاضا،بة!ل!الىيحفظثمويق.،الثص

الدقبئ،عن

،افرقنيالخربةةالمدصيالمحرباتادثدمنوهو

فيفرعرناربباضربالتياثامنةائصربةالجرادنوكا

؟38:6وعزمور15-،ة01شوخأ)مصرارض

كضانةعديدصارأاليهاصل!يذلك(،001:3و

2و+:8طواو28:38تث)الالهيالخط

قد،الاممان15(كا:3ونا-وم6:28اخبار

ل-!دالما.منضربةتعتبهكانتالوردغ!

.،الآلهةسفطدليلالضربة،هذ.معنا.مابلينبوس

منقيتعد،والثوبد.بحدال!صنررءبوهو

الف!يحةالفلواتويقطعالىاسمةالمماربع!فانهظهور.

ويفنيصالاثمارو!لكالمظلةبنيومها!ادويني

نبت.

يحدثاكيىواديعلىثرتيةرليمتحملهوعندما

تصضدلذلك،الزراعيةباطاصلاتيخأضررآ

الرقبلدانسغير!اوفيمصرنياطكرمات

ثة.حدعليةوصيلةبكليضهةداباووم!ماحهثماومته

عددهالكثرةبالجرادالجوششبضماوكثبرأ

تخريبها.وصدة(23ة6،وارميا2؟:3قضاة)

هي:(،:؟)روئيلضرفيالمذكورةوالانرأع

الجرادوهوالزماف،ا!ارضالجرادوهوا!ع!ص

)02
بر،م

واطيار،افطاطالجرادوهوالرغا.،زحفهفيالىاحم

.الخربالجرادوهو

ثمارى.مطومةوهياضرار.يصفهناررنيد

صدةعرصم-لببقالصظرتصيحيث،الثرقي

:3أناحومأبديخدرهااوااليلنيوتتريحالهار

واتظامتتانبايتتدمانهالاملكالبرادوليي(ء12

!جفاذا،03:23ا!ال)يمارأولايمينآولا.يلتفت

الاروابويدخلفرتهثىدربهفيجدارأاوبيتأ

صادفواذا(2:9لرئيل01:6ضوج)وال!وى

بضهومثىملأ.!رأالماهكانفاذا،فيهدخلماه

الجعفيهغرقعرآالما.كان،واذاالبضخثفرق

وبا.يتولداثاطى.علىالجثثامحرةانهويحدث

صنةوك!رتوضجةالميحقبلحدتخطبرعا

ومصر.ويروانلييةفيسض05008وامات

افوا.نيويخيميطل!اختالجرادك!واذا

!اكفا!الارضعلىبمضهويقط(.؟:2)روئيل

و!ئلهمبكلالترولعنيمنعوهانالاهالي!تهد

وقرعاطبولدقاصواتوت(،؟:ا.ارميا)

المناثح.

واأابربل)نيانسهرنيببضهيفعانواعهعلىوالجراد

الاثىضهاالث!حملاسطوانيةحفرةني()ماروايار

اطرارم!نهااطثرة.وتجتاز(ملانية)حزررانث!نيويفقى

ابعو.ملاهكانجرادةفيتثمسشنتةالىرا.عذمنالن!و

اي،*صاسيلالبمالحلةترجمة:تجزدم

وكد.المةاطراتمننرعوهوالهرباواثلف

الجرادمننرعذ3؟؟-ا:9صالىةياضرنيورد

تحلالقا!رباتمنواحدةوهرخارتةصناتو

الجرادفمي!منوهوبالنةصثرةوي!بالارض

+وشمور:8الاولملوك)معهالحتابنيوبذكر

)بروخوص،باليونانيةال!بحينيةاثرجمةنيو؟.(38:6،

اثوكان،تكرينهطورنيالجرادائهلةنجح
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اطلب)عقابهلتنفيذكرسيلةالخراتهذهيحدم

.(كركاه،براد

الفخارشاناه(،1:،2تكرت):ةص

كالححراخرىمادةمنيضعواحيانأ،الحزفاو

الثرقفيتشخدمالجرةئتوكا(6ة2رو)الحباو

طلتتخدمالحاضرعصرناحتى،الىولاالما.لاضتاء

.(12:6بامعةأالمل!اوالزمنالما.

متبضانولها.الجافةالمواداول!وائلالجرةوت!حتم!ل

16و15و13ة،2تكرت)عادةالنا.وتحسملها

(1:13،ضص)لالىبايحملهائأواحيا(28:،وروحنا

الطعامفيهايخزنعاالزيتاوالخرفيهايخزنوكان

.(صاراطب).(17:12ملو1)البيرتني

اطديكؤنمخدرص!ريجبل:يبرفي-يم

وهو(نابلى)شكيمفيهتقعالذياواديالجنود

الراديءمنالثماليالجائبفيعيبالجبلرواجه

البحرصطحفرققدمأ9،28برزيمجبلووتغ

فغولما.نابلىمدينةفوققدم007والمثو-طالابيض

يثوعحملفلطينمنالاوسطالجز.الادرائيليون

الاصباطنصفواوقف،لمرصىاعطيالذيالوجيه

الآشانصفواوقفبالبركاتلينطقوابرزيمجبلعلى

الفصحبيدال!رةبحتفلخه4وعلىبلىنايخةمدقربجرزلحجل

بمجرز2(

11:92)تشيةبالامناتلينطقواعيالجبلجهةالى

،--35(:8وثرع-13؟اة27و

خثلهجدعونىررلمامنطقبرزيمجبلعلىومن

:9قضاة)والا!ثطرالعوسجثلوهوشكيملىبال

رثيىيدوعاخامذمىانسبفوس2ويقرل(.2ا-7

سنبلطييسابنيشنصابنةمنسوجال!حم!ة

لنانهاوتهاصأبطلقانامااورشليمثيوخواص.

رغمطلاكافيمذمىوفكر،المذبحمنيقترب

وعدسنبلطاباهالكن،عند.عزيزةكانتاخها

لهفيبني!اولمبنوجتاحتفظاذاائهمهـهر.

وبنى.،عد.وفىولد.اورسليمهي!لضدهيكلآ

الهي!لاملهذاوكانبرزيم،سلعلىهيكلآ

الذىىالاصهوهذاسنبلطكانواذا.يالاص

تاوموالذي(13:28وا:،)نحمياسفرني3ذ

الاصييبرزيم"ي!لفياهتاريغفي!رن،اليهرد

.م.ق32،عامني

سنةهركانرسروحنابواسطةالهيكلهدمولقد

عندمقدسأبرزيمجبلصاروقد..مق28،

اشارتولذلكعليهالهيكلتثلدبببالساصيين

*هذابترلهايرعاشار!هاورددةالاصالموأة

يمقوبفيروكات(21و02:،روحنا)،الجبل

الذيبرزيمجبلسفحفيعهايتحدثانكاناالق

الحبرمنصكبوالجبل.الطورجبلالآنيى

وتمةوبلا!اصهاريجآثاراعضهوعلىالكل!ي

لمن.وبيوت

ضيقمميقوادعيبالوجبلبرزيمصلوبين

كمارالذيالاحتناليناشالممرموجهعلىوالم!ان

الجبلينبإضاوحممهاالمرا.ةتبادليهلحيثيشوعايام

أصب:1)اصحرائيلصبنيكبل!لجهورالموضعويذمع

.(ءنساص،ص!حميم،ع!ال



195لجرزيونا

بخوباستوطراشعبم:ئونالخرفي

ثاولزمنوالخوريل!لقيينال!معوذغوافلح!طين

.(27:8صم1)

وقد،،كريبمعنا.علإياسم:شوميبر

،طرد،اي،بركأ،البريالفعلمن،*تقيتعني

وهو:،ونش*

:81و2:22خروخ!)صوصىلى.داوب!ر(؟)

.مديانارضفيلهولد3(

ا:6اخبارافيلأويابئبرشوندعي(2)

صاروتد15:7و7؟و6:16اخار؟فيوبرصوم

ال!هنةبينولايراللاويينمنوحصبابيهبيترأس

.(16-،23:1اخبار1)

لبيتورأسفي!نحاسنلمن،كاهن)3(

.(8:2عزرا،عزراز.شفيالفرعذلكفيابيه

كابرس،او،نني*مشا.علإياصم:يبرنف!صن

:6،ت!وت)تالجرسراصةومؤ-!لاوفيب!ر

ت3وع!؟6:1اخباراو17و6:16وضوج11

و7؟و6:16ا-حار؟أبرمثرمك!تبوقد(17

اصرتيناسصافقدوكعيلبنيابناهوامط7(:01

.(6:17خروج)فرعيتين

نراكا(بريثرننسا!من):نئونالخر.ياثو

!الينكانوااللاقةاللاويينافاممنقمأاغونيز

وءثدا،جماع1خجمةمنالنرييالجمانبفيالبريةفي

وا!ا.المس!ن)وهيذا!االحيمةبحراصةاليهم

وا،ط!ابالدارواصتارالا-مماعخيمةبابوس!ف

21-ة،و33-3:26)عدد(المذبحو-ول

.ئيرانواربعةجملأخمانلهمتعينولماعدثم(38

الإأيونوماقبيلاانتفرءتالجرشرنيإتو.ن

الذكور.ن0075البريةفيتعداد!اوكانميوتواله

صديضةعشرةئلاثم4اعحيت221(و3:21)عد

الملكجزاز2(

ياعيخاواربعمذىسبطنصتفياز!تانمنها

يثدرع)نفتالىنيمدنوثلاثاشيرسبطفيواربع

انجار11لمخدمةداودنظموقد(-21:2733

33:-711).

.(-ي!حطلبا):قفوفبره

الطي،اوالقوي*مضا.عبىيامم:ييالخر.

لظهداودالملكمعاقامواالذت.كأتعيلةلابيلتب

.(16:،اخبار1)

اوانهي(6ة2سلاخا):ان+جر-أض.ن

الاعراسفيالمدعوتارجللفلالما.لخظحجر

والمطر.ثيثلااومطرتمنهاالىاحدبح،والولانم

موضوعةكانتوربماللاأ35اورطلآ08نحويمادل

.(8و:73قىصي)والاوافيريقالاباغللاجلايفأ

.(!دأصلب1):تةيىجا

!ك؟او*منزسمناهصياسم:خزام

رجل031،قطع"كاايجزمكعبرياما!من

زربابلمعبنوهرجع،الثينيمنعيرةاصس

.(8،:2عزرا)جزامادصأويدعى(اه7:فحيا)

.(72:6عزمور!حثهابحا.المراءي:از!ؤ

ظفواذا*(؟:7عاموسأ:التيكاؤعو

تبقىماهوا!بوظف"ىالمك-زازبمد:!ب

سكاناناذالانيالن!وايقطحهبصدالفبمن

مراصثيهميسرحواانلهميصحيكنلمبديمأالب*د

خيول!رعتهاقدت!ونانبعد.الاالهصو.جةالمراءبفي

الحيولتلكوكانتلمحرب..ضهاالمحدس!.لأالملك

تيماخيروتأصالحنةث(وربهحقالمراءبفيتسرح

مننبرةهناوالمبارةالملكجزاز..+ئهوهذا.بالحث

لائمباطةدينونةفيهاابانالي!ودل!ان!عامو

افيمنتبقى.صاليأكابرادأبإرسالهوذالمث



).صح

مواثم.منهلتصم

.،جزام*انظر:ص+ام

احري!هارضنيروبدكانيمحبرع:يرع

العرةا!كعليهتدلكا2:12()تكوت

كانانهاثمدسالحابنيعنهوردومما8!ئوهاي!،

13و93:6و02و9-28:12ضوجأبداثميتا

اصرائبلبنيتتدماتكنمنكان(28:16راءب

.الىبطبعلىبنا،المحكنمرادلاعداد

ستةا!راشلبنياعا.نقثتجزع!يعلى

لهرونالىدا.!فيعلىووفعاهبركاعلىاسباط

هوالجزعوكان9-13(:28)!وجثمذ!ر

صدرةبهرعتالذيالىابعالصفنيالانياس

الاحباربينمنكانوتد،03ة38)شوحاثضا.

:92اخبار1)الهي!للبنا.داودجمهاالقالكريمة

تبةصيارانعدةفيهقىىبلريشنافوالجزع(2

تحتالمحملونماحدالىوتثبهمتوازةطوطني

التر.

3؟احجر(21:02رؤ):كييييئبزع

نيالجزعيثبهفهو،والجزعالشيقصفاتبين؟مع

الحاصىتالاصاوب!رنرنهنيالضيقونبهقىيمجه

موجودانوالشيقوالجزع.الجدبدةاورصليمصورني

بينصزيجولونها!دوبلادوالرردالسببلادني

.المرةالىيميلواحيانآوالاحمرالابيض

ايووهوهاثماممهرجللتب:صؤيي

ناويجوز،3،:؟ااخبار1)داودالجالبض

.الم!حماناوالاصرة!ببحرن

تتدمخدمةأوبضاعةاومال(1):يةص

اطضوععلأمةلملكاواشىلامةفردمناوامةمن

:38اوتضاة؟ه:9،أت!وكأبالننتةوتياصأ

ولما(17:02ومتى31:8وا!ثيا.13:،وشرا

26)

صألو.لببررو.الم!بحبطادواانب!بونالفراراد

المثهرربقرلافابابملقيصرالجزتدفعجرازعن

بذ.مبي!نآ،الةثهوما!ميصرليصرسا،اعلو)

نحتلفتين.دائرتل!نيواببينبينالميينالا؟بة

عنجمارةالمرسريئا!ريعةحسبجز)2(

العثرتسنفرقنف!صعلىتفرضكانتدرهين

خيحةخدمةسبيلنيينفقسثاهملنصفومقدارها

كاننحعياايامنيثم03:3؟()شوجالأجماع

صاقل()ثكهواخشاريأجز.أاسرائعيدفعص

ثمو-(01:32)نحمياالهي!حملفيالحدمةلققة

منتجمعسنتركصريبةئاقلفصفبدفإع!ار

ا!ا.صنيعر.منالعشرتجاوزيهوديص

اقي4الجزاعيفيوبطرسالميحكاورةواما،العالم

نا!ااثممودفكانكفرناسرمفيالميحدفها

يضىانممحنأكانانهلبطرسالمعروضح

االةا!لانه6!ئا+لرالجز؟دفعمن()الميح

ل!حمنهبيتهلحدمةافرائبتلكتدفعكانتالذي

،2-:13)متىالثعبيعثرلالصالاستاردفع

تضهجزةالثبعلىسلإنالملكوقدجل27(

سدانهالمؤرخءسيفرسويقول(،:12ملو؟)

اليهردجميع،سبيانالاملإاطورألىماورصليمشاب

فيجربيزلهبكليدفعراانالامبراطررانحا.في

صابقآيدفر!اكانرااللذتالدرمين،روية

ايتكلل.

عضلات(1)ةالكلةبهذ.يراد:تج!د

واطيرأاوحيوانآاوانانأكاناناطيوانيالجم

ص؟و5:؟2ولاويل!91و13-6تكرت)محكأ

البمانيةالكمةكأجمةهيالكلةوهذه93(:15

.،ساركى،اليرنائبةكارالكالةبر،

:13وعب؟001:8اثميا)الىوحنقيض(13

هيضاايضأالعرايةوالحلةا،(:26ومق3



1)ووطفيجم

*سوما،وهياليونانيةا!ةلكن،بسر،

الجديدالهدنيالمذكررتالموضعينني،سارك!،

جدبينالكلتينفيالجديدال!هدمزجموينرقولم

.،1:2ءلو!يمفىباهعاوجم

الذياقةروحمنالمجردالطبييالانان3()

ه:7)روميةالذهنويطيحالئهواتعليهتيطر

6؟-21ة5وكلاطيةا7:ص3و5-87و

يشلفهوولذا(2:01بط2و2:3وافس!

:8رومبةأالاررصةوكبرالمجددةغبرالبنرالطببعة

.(3:06لرحنا8

وهيالكني!ةعلىالجدكلةاط!عت()؟

وتعاو!ماعضا!ابينالمواهب3لزرمزأالمؤفنينجماعة

:12)رومية)المسيحهويالذأسبالىوارتبا!ممئا

.(3:6وافسى.

المؤمنون!يلبدالذيهر:يؤوخاجغ

صررةيلبوناطيوافيصورةلبواكاا!عيامةبحد

الحيرانيةالثهراتعنا!رداطموهرالماوي

يكرنوا!اتفيرلاسثكله.المالميةوالاميال

الماوالأنراحبجيع!تحنأبلأنتيأطاهرأ

بدموالمفتداةالمطهرةالنفىسعالىوحيةوالمباهح

(15:،،كواأالروحسلطةتحتوصيكونالميح

.(نفىاطلب)

منكان،،صانتةمضا.ع!ياسم:ضتا

.(11:21أفمبانحميازمنفيالسب!بعدالنث!ينيمرزب

،مطر،او،،جبممعنا.ع!ياصم:جثتم

مقاومةعلىرطوبياضبلطمعاتف!عردربلوهر

لمابئحمياهزأوقد،البىمنربوعهماليهردب

بالردرا!مهاورشليمصرربخاهاعادةنيفكر

انغاليهودتل!نييفلحلمولما91،:2)نحميا

هذانيفثلولمانحع!يااغتيالهؤاصةنيآخنصع

صام(26

المدبنة!مننحياانالأممبل!اشاعايضأالزض

علىمل!نفسهليقيمفارسمملكةعلىتمردجمدأ

مؤشآاكتثفتوقد.(-9ا:6أفميايهوذا

وعا.علىصرمنالثرقيةاكمماليةالجهةنينقوش

.قيدارقبيلةعلىملكأكانجثعمان3فم!-ويذ

مقاطعة،،جرشا.عبري31:جث!ئوو

:3ل!نية)ارجوبتتاخموباصثانحىمونبينواقعة

:2اخباراو13و13:11و12:5ويثرع،1

منى.نصيبداخلممكةضقيو!ع(23

نابعدابثالوماليهافهربصعتقلةجثرروكانت

هذهحدودوعلى+(:13!م21امنوناخا.قتل

يموفواطرلةطبريةبينالاردن!رءلىبرالمتاطعة

.يعتوببناتبجسر

تئ!نية)جثررصكان(1):الخحئورئون

.(13و11ة13و3:5؟وثرع،3:1

اتجا.فيفلطينجنوبتقطنكانتقبيلة(2)

.8(؟27عماو2ة13نوع)مصر

:9،اسئما.أالهامفبهترضعوعا.:تجفتة

سبيلعلىا!بةوذعت.كنائةالىتربمتحيث(2

وكان(5:16وارميا3:13صاثي)نيالاستحارة

علىوفتحتهاظهررمعلىا!ةيحنالامرماة

عي!ا!فيوآاما،ماةكانوامقاليمنىال!حمتف

يضعركاالممرءنوكانالمركبةمجانبيعلقوخهافكانوا

الذراعتحتمنالهامويخرجونظهورمعلىافقية

للاعرازكتثبيهجعبةاشحدمتوتد.الي!رى

.ه:127مزنيبالنل

ضيد،،ضيفضاهعرياصم:تجفئام

أخإراوا؟:36تكرت)وماد.اصاواحدعي!ر
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)تكوتباكهسيتابارةانويظهر36(:ا

.6"،ة36

جل،*او،،صاههمضا.ع!يام:ضل

منعمابةسع،.عابد31هو،خنفا.،او

نيابإلكالملكضداهلهاواهاجثبمالىالاتباع

نرلفارسلمنهالحكاغتصاببذلكقاصدأغيابه

ناعليهواشار،صلبفتنةيعلهابإلكالى-دلة

وياخذالفجرعندوبماييلينقضيانالىينتظر

تنلبجملحاربهولماالمثورة!ذهالملكوفعل.المدينة

.(1،-9:26تضاة)فهوبابإلكه!

تابتسجلإةوهي()نبات:ضد"ومتجقصة

كالحنظلصةالحارعناقيدوتحمل6صدومبقرب

المعروفةالث!رةاغاالبمضوارتأى(32:32تثية)

عويوثمرهاقدمأ15علوهايبلغالعربعندبالثر

ويتدلىوالثلالحجمفياليرتقاليثبهاللوناعفر

اربعاوثلاثش!اصفيعناقيدهيئةعلىمنها

قراريط8الثجرةهذ.جزعقطرويبلخ.ثمرات

ضظاذاانهغيرالملىناعةلمحنظرش!ةواثمارها

هوا،المملر.الزقكانفعارانفجرتعصرتاولحيا

معالىتيقةثورهابقاياعليايضنطمنيدفيوي!تى

صدومجفنةالحارعن*سيفرسويقول.اليافهابعفى

وموطن.ورمادندظالىأنحاتبالدقبضتاذااخها

ع،والهندالعربوبلادالطيامصرفيال!رةهذ.

اوحروا!يمناضىوانحا+جديعينفيتنواغا

.المناخاطارالميت

:32تثنيةفياليهاالمثارباقيءوص!قصدوتد

ونجاصتهمانهاعدا.دناءةمجازبح!ورةيصفان32

باعيقةمول!نهموالضةبالضقوىيتظاهرونفا!م

.سدومجفنةاثمارئل

ممهدحرجالىب،.ضا.يعبراسم:لقي

!!ل2(

.(؟9:5اخبار1)لاوي(1)

:11ونحميا9:16اخبار11ثانلاوي(2)

.يدوتونابئ(17

،عينمضا.كانربماعلاياصم:جنئوع

شاولفيههزمالذيالجبل(ا:28مم11،منف!رة

وبنر.هوحتفهلقيوعليهالفلسطينيل!معالمعر؟في

؟2:13و21وا:6صم3و8و31:1صما)اثلانة

نيالبارزالجز.يكزنوهو(8و؟:01اخبار1و

ماقطيكؤنكاأفرايمصلمنافرقيالثمال

الاردنغروواديقيشرن!رحرفىبينالمجاه

تكرنتفعةصجبالصللةصلىالاصمهذاويطلق

ثمانيةال!لسلةهذ.طوليزرعيلواديشحرقيقوسا

تشمااميالخسةالىثلاثةمنوعرضهااميال

فيهانقطةاعلىهضابعدةالىالميقةالح!يقةالاوده

سطحفوقتطووهي"برقان،الثخعندالواق!ةهي

قدمآ.6916البحر

تدربةفهيالللةلهذ+الغربيةالمنحدراتاما

شديدةنيالجنربتراجهالقالمنحدرات)محن

فيالعميقةوال!ثقرقاطفرفيهاتكزوعرةالانحدار

علىوترجدالرقيةالمنحدراتونلهاعديدةاماكن

اراضيالنربجهةمنسمالأالمخحدراتمذ.بعض

عداوما،الزيتونويزرعرالثيرالقحوينموللراعي

بالخاثقمطاة.اوبرداهص!ريةفالمنحدراتذلك

.اللإ-والأعثاب

بالقربوتق!فقرعجبل31الومعلبهويطلق

القديم.3الأثبهالقجبرنقر،منه

،ثدصج،معناهاعبركالة:جفخال

:مذكورةمعابةعدولها،ةئردا،تعنيوتد(03:؟اتث)

عبوربمدللاسرا!يليينص!حراولهي(1)

زصباقيمو!ا.حمنعانارفىردخولهمالاردن



31لجطل

النهرقعرمناخذتحجرآعث!راننيمنتذكاري

دصجةمعناهاطنيفوبتفيل!(،2-2:،يثرع)

صفريضةاللايةفياهلو.الذيختا!معقبعارم

.(7-9ة5ينوع)طوبلةمدة

موتهاوعلىواريحاالاردنبينالحيمةنصبت

ولم7(:15)ئوعليهرذاالأليالخميثبت

محوئيلعليهيموكانجلعالايالحتابعلا.يزكد

ريستفاد(7:16مم1)النوالدورسفراتهني

ملضسثاولنصبالجلبالفيان11:01صم؟من

شاولحولهالثحبتجعوفاكالممدحة،وتجددت

شاولمعانتظرواوهناك،الفل!طينييناعدا!لمواجهة

ممونيلتأشوعدساالمحرقةليقدمصرشيليأيئان

(01-،:13مم1)بننسهالهرتةوقدمشاولتام

الصيانوبهذا.!وئيللرظيفةاقت!مأهذاواكبر

صم11طو-ليةاصةتأصيىاضازصاولاضاع

عنىشلمااي!أصاولصهـاالجابالوني(،13:1

منرفضثمومنيحرمهانمنهطلبالذياباج

و02-15:23عم1)اكروصماابرفارتهلألمجك

للإحب*ذاسبطمنوفداقالمجالالى

عم21ابثالومابنهمرتبعدالملكالىداودبرجوع

يات3بالذالملى.الم!حمانهذاول!ن(04و91:01

ترلواالذتالملوكايامللاصنامصكزأع!اراثمدسة

الانبياءهمإهانذللثعنونتييربعامبعداطكم

(5:5و،:،وعاموص.؟:،هرشح)ونو.

البىبعد12:26فميانيذ3ساانديرخح

ضابةتىبتثهيوالآنالجلبمالبيتالىاصارة

بعدعلىالجلوجوليةتسىبركانهاوباالمرب.الاثلا

ال!عالمهصفوالىينفقوهذاارلمجاشرقيدنكميل

البلإل

الىوترلاواليغايليانهاضجقرء)2(

26)

ة8ا-؟و2:ملو11:023)تثنيةايلبيت

ايل.بيتكالاميال8اطديثةجلحليةوهي38(

ئرر3عليهانتصرالذيبرييمملكعامحة3()

ضقابال.ص!انةعلىتغ(12:33ينوع)

.يثارونسهلنيتري!انتيبا

واديكالادميمعقبةمقابلمكان)،(

.(15:7ي!ثوع)عنور

.(جمحمةاطلب):خنختة

ا!مديمايدنيوردت:تلإجلضنضل

حليةمعذهبمنتصنعكانت،والجعالمفردبصينة

اذيالكلتعلقايضأذهبمنرمانةهيثةعلىاضى

صرتويمالونالازرقالكةرثي!ردا.

وكدالمدسالىالحنهرثدردخولعندالجلابل

93:03و"3و28:33ضوج)الىبامامشوجه

:،؟ياز3نيالمذصرةا*اس-لكواما26(و

الاصلنيالكلتينلاختلافبلابلتعنينلا02

.لصيا

.شومضاما،رتيعالإالكدة:تجتد

3؟و01و،1و8و7و6:اتك)مطروقممتد

كأنهحزشالنبوةنيالطءجدوظهر(02و

نيالمجاهقت22(:ا)حزقيالصضمقبب

باتحتومبا.الجلدفوقجا.الىالحلقوقت

شليث،(:8،1ومزامل!7:ا)تكوت

صصحوالجلد.،ألمحراتنوقاليالمجا.،

وصبه3(:13)دانيالالمضيئةوالجومبال!واكب

:ال!وا!بهشبهصبماالجد

:،01شامل!)الارفىفوقمننثرةخيمة(1)

.هكعرادقالسمواتينثر،(32:.،واشعبا.2

.(18:+اررب)المبوكاالمرآة(2)
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وكوى(7:11ت!وت)طاتاتلمطد(3)

وقد(78:23امل!عز)ومماريع(7:2ملر2)

والجنىالبهودعندوالاوصافالآراهمذ.صادت

التثبيه-سبيلعلىالعباراتوهذ.،عرمآالامي

.مادتصفيةوليصت

جلدمناتصةاللةصنع:جف-"جئود

(321:ت!رت)الجنةمنطردهماقبلوحوا.لادم

لاكراضاستعملتالجلوددبغص!ناعةالناصتعلمولما

!ذ.الكتابفيتوذ3والامتحةكاليابكث!ة

وغيرها:الاغراض

وعدد+:11)ع!انيينلباصآاصتحملت(1)

31:02).

:26)شوجي!مةامحطيةواستعملت)2(

يا،و،ج!دتخ!،جمرةكباش،جدد،1(

البحر.!ااوالبحريالدلفينحيران

.9:17مئلاضرالزقمنهبصنع)3(

ويليني!وكانيقتالالمجنمنهيصخعأ،(

واضا.21:اصم)2بالدهنيمحاو!الزيت

21:)5.

.(16:01حزء-ال)لمنعال(5)

يلباكانالقاصقكالمناجلدمنمناطق()6

.(3:4ومتى8:املو12المحمدانوروحناايليا

*شافيالبولي!ربالثبرن:تجلا"،"ون

اطكرمةعخدمحتحدمينقديمآوكانوااطاضر

اعنا"الم،ليضربوااوالمذنبينالجلدواالىومائية

اما،بلطةبيخهاعصيرزمةالرلاةاماملمج!لونوكانرا

فيرجحداودصسكانواالذتوإلعاةالجلادرن

13فانالأصليينالهود-ا!لمنكانوااصهم

(1ث:03!م1)ال!رييينألعبرانيةفيا؟لإدصن

.كاأ،كريتيوناصلب1)فليشينفيهاوالعاة

جلما،جبل2(

.،خناو،علبممنا.علإيام:جنغاد

عثيرةرأسوهرمنىوحفيدماكل!ابئ(1)

.(17:1ويثوع03و26:92دعد)الجلعاديين

.2(و؟:11)قضاةيفتاحابو)2(

.(4":5اخبار1)جادي()3

8ة6)هوشعبخمادحمولفيمدينة)4(

11(.2؟ةو

بلادالىيمندالاردنشرقجبليقطر(51

صفريئارضه"اخدثةاتجاءيثت!لوهرالحرب

يثرعنيو؟.(9ة2صم2وا:،3تثنبة)وعرة

جلعاد،مدنصلملكانجادتخمان13:25

جلعادونصفباشانكا!اخذواتصىصبطونصف

13و3:12تثنيةنيوبا.(31و13:03يشرع)

وبقيةوباد!أوبيناعطيجلعادجبلفح!تان16و

فيينبتوكان.منىصبطلنحفاععايتجلعاد

تدعى!شةمادةمنهيخرجالثجرمننوعلجاد

6،:و8:22ارصيا)طبيةخواصذات-لممادبرلان

)ت!حموتاقجارةمرادبينكلإىاهميةو!(11

صربدانهالثحهيرالجنرافيابراصزوذيم.(37:25

ا،صمارهذهمنمملو.ارلمجاقربفلحصإيئفيحقا

برعةويت!صداللزجاصل!يبذصبماا؟،الباع!يرواما

زمنوفي.الألتهابأتفيعلاجأيخحملكأنحات

فضةوزنهضعفيتعادلب.تكانتا.لأصكندر

.(بلساناصلب1)

يرفإلأردناغربيا!:جئضادتجتل

جدعرنجيقمنقبممخهانحرفصرضيا-واديعلى

اليومالمماةصودعينمنهوبالهرب(7:3قحضاة)

وكاجلرد!ريدعيحهرأهناكان3،جلعودعإت

منجلمادايضأكانت.جلعادلكالةاصداهمذ.



)5الجما،رون

تخماتدوربما(15:92ملو2)نفتالينصيب

.الاردننحرالثرقالىنفتالي

سنمأصىسبطمنتم:ألينقادئون

93(.:26)عددجلما!نل

الهادة،كاربهةمضاهاعبريةكالة:تجنييد

جالفييعقوبوواسطةتذكاريكنحمباقيت

.ممررفكيراليوممكانها.يبرقنهركالجلعأد

يوبوماكنلابانم!اكنبينالىجمةهذ.اقيت

الآشاحدمايقربالابينهماا!مالهدعلىشهادة

.ه،-،.(31:)تكو!ناليهليي.

دص!،الىب،ضا.عري31:تجلآي

سورتدثينفينصيبله؟كانالمضيناللاوييناحد

.(12:36نحيا)نحمياايامفياوردئليم

قر-)؟(،*اصاممعناهاعبريةكلةةتجئيم

بنيامينلبنيوهيوعاثرثصثاولجبعةمنباالموئي

بحوريمعنكثنأتبعدولا03(و92ة01)ادئعيا+

اخذالذيفلطيمسكنوهي،،(:25صم11

.(16-3:13!م2)داوداعيأةمبحال

السبمينيةالرجمةفيتذ3يهوذافيبلدة)2(

ارتباطاص!ولاوائاملحموبتتقرعمعجمرعةفي

بيتت!رنانولمحتملىاورشليمغربالىاقعةبالئبدان

طم.بيتمنبا!مربالواتتلاط

مضا.،صبىكنطنيأاياكانربما:خلنيآت

جبابر!ممنكان.الفلسطينيينجتمنرجل،نفياو

صبهادواتوكانتاتدام9منا-دئرطرلهبلغ

مذكورهرداودع،قته،وقوتهقامتهلطولمنابة

02:اخباراو01و29او17صما)فيبالفصبل

وثوح13:23)عددعناتبنياحدكانوربما(ه

داودقتلهامذيغيرآشجياتوذع22(:11

الاخيروهذا(ه:02اخباراو21:91صم21

)2

/!عوقدالبتلح!يارجيميعريبئاطانانلهتلهفد

حتىرافااولادمناطريةالمعاركفيالجبابرةمنعدد

.جلياتافباهمنهووافاانال!تاببعضظن

وا*داؤة،ضا.عرياصم:الخيبل

لنفتالمطالجبليالعطرفيالاصلنيكانت،،مقاطحة

قادصقوكانت(6:76اخباراو15:92ملو2،

وكانت32(:21و02:7)يثوعمدخهااحدى

روامصلإنه!نالموهوبةالمهمةغبرالثرونالمدن

مذاوفي11(:9ملو)1الجل!ارضىفيواتعة

:ا)قضاةال!نطنيينمنكثنونيقيمكانالقم

نافتفيدالاممجل!عبارةواما(2:،03--و

:،)متالامممنكابيةتقطنهكاتالصمهذا

يزرعيلمنطقةصكلخىالجليل31وامتد(15

اطروبائنا.اصورالىالجللاهلمن-لثروناخذوقد

استرطنواالذتا!ملاثلواليهرد.(15:92ملو21

حمانرواصطة؟اليهودالىنقكاالىجرعبعدالمجل

(5:23مكا2).م.ق،16عامحراليالم!ابي

ف!حمرتت!هردية!ورعارتقلبلبحدالجلللكن

صارتمرتهوبعد.الكبل!هلإودسممل!ةمنجز.آ

اثمالىا!عمفيوكانتاوبعرئي!هبرودسالى

نيفلطيناليهاقتالقامالاالثلاثةبينمن

الىومانية.الدولةعصرنيالميحزمن

كانتلليلاد03عحامالبهرداطروبوفي

والجليلال!لياالجل!:و!اقصمينالىمقسعةالجليل

ابخوبومنصرراثمالمنويحدهاالعليا-:النلى

،الاردنالثرقومنفينيقهالؤبومنالاصية

الىهل!عايةمنوتمتدالطياجنوبققعوالحفلى

الابيضابحرعلىعحماالآناحاوالقبطولماسترب

وجمةبذأخصبةالمنطقةهذ.وكانت.المتوسط

بلغواسكاكاانتاريخهفي*سيفوسويذع.ال!كان

منةقرامهبيقلهاوكاننحمةملايينثلاثةايامهني



66)اطلبر

القسينحدودبينوقومدبنة0،2وبهامقاتلالف

المدنواكرنمة00015س!حماخهاالمرىهذ.واصنر

ادىالاجناسمنضليط!هاكان(صفرر؟)صيفورب!

صت!منوا!عهوع،لضهمنيخاصةن!اتالى

اربحةقديمأ7،صكنها:2واعال22:95ولوقا18:07

وكان.واشل!؟ففتالي،زرولرن،ياعوماصباط

منهيكرنانيمكنلاالمجلسصانالاعتقاد

المسيحرسلمطمانغبر(-52ا،:7)*حنانبى

الجلملىبانهيعرفيرعوكان.المجلمنكانرا

فيوخدموغذبثأنيها96()ش.26:

فيمنمتهاوداخلالجليلبحرعندالث!رقيةحدودها

وتاناونايينوكفرناحومصداوبيتصصرزت

تظهرهولفتهجللىاتلبطرسعنوقيل.والامرة

.(07ة1،ذىوعي73و26:96متى)

ميلآ،25وعرضهاميلأ91الجليلمقاطعةطول

وتحثرالحبوبفيهاتن!وضبةجبليةهيالمومعلى

ارتفاعويبغو؟روروجلبرعال!رملثلالجبالف!

تدمهـ.0004الىبعما

منمياههاتستمدعذبةبحيرة:الضييلتنر

!ارةبحرالمديمالمجلبررواسمالاردنكأ

جن!ارسمج!رةاوالجل!لمجر

اطليلجكر2(

(5:1الرتاجنيارثبحيرةثم91(:،3)عدد

(1ة21و6:1)روحخاطلابحراوالجليلوبحو

شانالبحرو!ذا.العرببينبالمث!هورالاسموهر

حياة؟ريغالىفبتهحيثمنالاناجبلفيعظيم

!ا!ثنأالقك!!ا-و!نانحياتهبد.فيالخلص

اختارونها.شاطهعلىتقعالميحاقداموطثتها

مياديطصلهمالذتالصيادتتلايذ.هناربعة

انهغل!تلاميذ.كلتنرقالميحطبوبعد.الناس

لاة!مالب!رذلكثاطي.علىبهماجتمحقيامتهبعد

التديمة.بحرنتهميتظونهناكالىرجعراتدكانوا

وسد(02:اض)صصيحةخمةالصيدوكان

الانواعمنهناكالسمكمن!نو22الياحبعض

الاردننيماويشبههاالطعمالث!ةوالكبيرةالصنيرة

نيالاوهضاببتلالمحاطالب!روهذا.وفروعه

منوالزرووطروالنويرالثمالمنالبطي!ةصهول

وضوبهدخولهنيالاردن!ربهيلاقي-يثالجنوب

منواصابركانيةعيةالفربمنالهضابوتلك

تدم.0001مناكزعلوهاويبلغفيكانيةالثرق

اثنينحرفيبلخالجنوبألىالثمالمنالبحرطرلاما

ا-لمجدل!مريةالمقابلالعريضوطرفهونصفميلآصر

683بنحوارتفاغايقلوسطحهونصفاميالسبمةيبلغ

اعاض.وبببالمتوسطالابيفىالبحرسطععنقدمآ

صمونجبلءخه6مربوبا.حارنصففناخهسطحه

وتصفالارياحتثوركلهاكئرأولذلكبالرجاثوج

صطحنيوتنتهيالجلجمنحدرمارةبضةالانواه

النوع"ذامنزوبةانالانجيلني؟.وقد.الجر

سيدمدونمبذاولتقلكانتالقالسفيتفاجأت

العماجةالامواجتلكعلىماصأاليهمبا.يرعوان

ولمالماهعلىلملاقاتهبطرسترلالفينةمندناولما

وورد.(36-24:؟اصت)اذىبأدنىرمب

كانبيأالفينةعلىهاجالنو.انالاناجيلفيايضأ
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فذهبواشدتهمنالملاميذفارتعبةيهانائمتايوع

-8:33صت)فمحتالىيحوأنتهرفقاع!وايقظو.

.(ط!انظر)،27

الاظماثهضاتمنصفة)1(:تبلييل

.(028:58تثنية)المماب

علىبنبنيالقالمس!يحيةلفضائلرصف)2(

،:8(.)فيلبىباويتصففيهايفتكرانمؤمنص

س!صشعلىقدتما)؟(اط!مت:!بلآء

.(02:4اسعيا.)اثورملك.وواسطة

)ارمياللرحيلاستعداداوبلاهاهبة)2(

لمبى.مجازيئفةوهي(6:91،

وا،دوائر،ءضا.ع!ي31:تجييئوت

:8؟يثوع)بنيامينتخومعلىمكانادم،،صل

ادميم()مطلععقبةمتابلالجلإلهيوغالبأ(13

.(جلبمالاطلب)(7:.؟نثرعأ

:،1)صيضالجلبلمنمواطن:تجيييي

بطرسعنقيلت37(:5واعالا:3؟ووتا03

.(23:6لومااالم!سعوعن(9.:22لىماأ

!انوااليهودمنفثة(1):ظييئون

الجلع.مموذاالىانقادوالاخهمبالجليليينيرفرن

ا!ومةمتاومةكانتكاي!همانالبعضويزعم

.؟-سنةاليردكاهلعلىوضقهالمحريبةالىومانبة

الىومانيةاطكرمةواتباعهعوذاعصيوتد.م12

ضابالىذلكعلىواشرواك!،:.)اعال

كانواالجليليينانالاربخويخكلنا.والجكلاورشليم

النريب.محوناقعلى

حيأبيلاطىقتلاالذتالجيليرنواما21(

دما.مضالطأاورشليمنيذباثحهميقدمون!انوا

رعايامنفكانوا248(:13الىتابذباثحهم

26)

،23:12لبيلاط!الىقاعدوأكانالذيه!ودس

موالمررةمذ.علىهلاكهمانبضهموزعم

عدمعلىدليلآكانوالسبودالعبادةفرائضيقدمون

عل!م.وصظعنهمافهرضى

صلبحيتالجلثةموضعهي:)جفخقة

لكنهاورشطيممنباالعربموضعوهر.هناكب،ع

:91)*حنادفنحدودهاونيالمدينةاصوارخارج

كانتا!اويظهر(-13:1113وعبرانيينا،و17

(9،:23ولوتا.،:15ض)صيمنظورةتجة

.(و-27:32ست)عامسلطافيطريقمنوبالقرب

،،صصانيرناليونانيةعنماخوذةوالكلة

لكلةالاراميةال!لةفهيجعةواما.جمبمة

كهة27مت):(جولجرليث)وباليمايخةجم!مة

.(91:17وررحخا22ة15ضوصي

بحببالموضععلىاطلقالا3انجصرمويظن

ناكابهوافتحمر.مدفوئةفيمكئوفةبماجموجرد

النائعالطديوالفسبر.للاعدامطحةكانالم!ان

والمعتتد.!ضةش!حملعلىتلأكانالمكانان

والسؤال.حدثةتسميةالجلضةجبلكلةانالآن

روبدأالمكلوءوضعالصلبموضعهرات:اليوم

.الطاءبل!لمبحثتابلانموضمان

المدينة:..صافىداخلالميامةكنبةاوله!ا(1)

ثة.الحد

ا!را.ا"ضبةاوالاضراللاثانيوالموضع(2)

مسافةعلىوهيارميامأرةحيثكوردنوجلضة

.(العامودباب)الامبابشرقثمالياردة025

يؤيدها،قديمتقليدلخاالقيامةكنيةاما

صئهحوالىفحمرفيالمولودء.-ابيوسرأيوهذا

بياناتاومطوماتبقدممؤرخاتدموهو.م،26

الادثقيا.بضانروسابيرسيقول.المرضوعهذاعن
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ضنوس،للالهةمعب!دأفوقه!بنرابالارضاثم!ظوا

وبا..يلأطووقتأوالاهاللمنيانالمكانتركثم

هذ.ومكان،-لنيةالمعبدم!حمانوبقذمطنطل!

هذاانيد.القيام!بكنيحةمشنولالآنالكني!ة

صيحغيرانهالبعضاعتقد،باتقيدالمؤيدالمرضع

جنوباوكالالانيالرراتجا.يعلماحدلالانهذلك

ناويقال.الميامةكنيسةفرقهابايتالقالبقعةتلك

الررانبقرلههذاضحاليهوديالمؤرخروس!يفوس

الآنوال!ة6الموقعهذاجنربيعل!كاناالمالي

اطدثةالمدينةتحتاصب!تالاماكنهذهصان

اما.والنقيبا!ربع!ليةاالمياميم!نلاحيث

اربمأرةمنبالقربهوالمرضعانالقائلالىأي

واتفق9،18طماوتوتينوسيدعىعالمبهنادىفقد

.آضونعلاهممه

هذاففياطديثاليهرديالتقليدبححباما

.بالحعارةرجمأء!فهميلقرنالمجرمونكانالمكان

بحدفهواريامنارةفبتقعالذيا!لاما

المظرةومدخلاالمستدورةالتلوتة.اكانيالسور

مافةعلىمنمتظورةلمج!لااللتحتالابونان

الطيمةاطدائقمنهاوبالترب.بمجمةكأنهابيدة

قديمتقليدلأل!نالصشر،فيالمنحرتةواثمبور

اصألةاتحقيقزالوما،الم!انبهذاالصلببيربط

حكمةيسوعصلبموضعاخفا.نيورجماالبحثقيد

)بمية(هيرليةلبادةمرضعأالناسلمجهلئلاالهية

الصحيحة.نةالديالىوحظورة

ايضأوتسا(:.؟الاويين:يخقؤة

لوضعالهياصنييستع!لانا.وهي(:،9عب)مبنوة

كانت(93و3و16:6عد)فيهوالبفورافار

مذبحعلىدانمأا!رمةالنارمننارأتملأالهمرة

فيالبفورويحملاواحدةاليدنيوتحياثقدمة

)ضوجالن!سمنالحيعةمحاصيكائت.إلاضى

26)

.(83:3جشوو72:3

منفكانتالهيكلفيكانتالتنلخكاما

انيينوعإ4:22اخبار2و7:05الاولم!كأهبالذ

كانتالىؤياسفرنيالمذكورةالمباخروكذلك(،:9

.(5و8:3رؤيا)ذهبمن

منورفاتهقررحاستعملااليا؟صكانت

الكفارة-،متشعما/القالمجمرةوكانت.النحاس

ال!ةرئيربهايدخل،الحالصالذهبمنالطيم

هـوشعافىتححبالسنةفيةصالاق!راسق!سالى

وتدعى.علررائحةمنهفتتصاعدالنارعلىالب!ور

.8(ة5)رؤياوبامأ(،7:1عد)ءحئاالمجرة

،اعلتد،الىبمضا.عإيادم:تجتجقو

ارسالماالذتالائنينواحد،حدقباالىهو(1)

ارباوانتهؤ،بابلملكنبوخذناصرالىصدقيا

محذرآالسبىفيكانواالذتالىوصالةوحرلهالفرصة

ارميا)عتقهمبثأنال!حماذبةالنبواتمنايام

92:)3.

كان،اطبتامواخرالكاتبشافاناى()2

طلبراالذتمعا!موقدالهي!لنحادع)حدئنل

ارميا).ارمياالنبىحمتاباتيحرقبألآيهرياقيمالى

.(25و29و11و36:01

.الجبز،كاثئ!معنا.عإي31:جنز"و

عليهااسترلى،!رذاارضفيمستتكقرىلهابلدة

.(8،:28امحبار2)آحازايامالفلطييرن

اميال3بعدعلىصنبرةقريةهياطاضرةوبهزو

اللد.اولدة!ثرقجنوب

اضرلاءأ.ا9كهله!اهولهءلأثهصروف!ثص:خفيؤ

سي!رمررسوباليرنانية.،شط،باليلإياممهالورق

الظلكثفالحجم!لبير،منهنوعوهوافيويشبط
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بهبزلصجرةشظر

ارادلمااليهزكاصعدفلذلكوكثرها،الاغصانممتد

!ثيرتدئماوكان،(ة91الوالمحيحيرىان

اخباراو01:23طو31يهوذا!لفيالربود

!ان.(9:27و15:ااهبار2و27:28

نيهـنررع(،:91ألىتاالاردنوادينيينر

وكان.موبودأيزالولا(78:7،عزمور)مصرارض

هشبمنقيمةاقللكنهكثرآ،يستمملخحب!ه

.27،:01ملواو9:01،اسئياهالارز

ودنل،تدمأ05الى25منالث!رةطوليبلغ

علىاورا!اشكل،قدمما06علىويدمساحة

ظلاامحئرةالطربقبانبعلىتررع.اللبصكل

منفمصنوعةم!ر؟نعوشأالبمضوجدوت

الىتربعا!امعالاصليةحالت!هاعلىوللمالجيز

ويطلحعنقودهنةعلىفينموالمراما.سنة0003

فيوكانوا.الكبرىالاغصاناومبا!ثرةالجزعمن

اناصآيعبنونكانراا!محئبج!عهجذايعتنونالمديم

27:82اهبار1)ولجنيهينضجلسبالمشرطلقطعه

تنقتهبعدالاثمر.يؤصولا8؟(:7وعامرس

.الردلمجتمللاانهوبقال.بهالالقةالحثراتمن

كانتا!افيظهر17:6لوقافيالمذكورةالجيزةاما

57؟دا!هألا9!عالاميالترتنوعمن

جمع(26

الؤانذوعيمح!رهر:تجقشتؤتجثنت

؟28:6)صوجالارجوانياللوناخصهانحتلفةكثنة

نيكانتالقابرةجملةمنوكان(93:12و

لاورشلبمعثراالانيالوروهوالكهةرثي!صدرة

ذاتنقيةبلورةلؤلؤةوهو(21:02)رؤالجديدة

المننن!.منيع!نقدكاناتجازرقبنفحم!لون

:"3و23:16ضوج)الجععيد:تجغ

.؟.-ا!ادآضنييقععيد93(:23ولاويين22

تئرتواوائلايلرلاواشفيايترىمن22

:16)تت(مظالاطلب)المظالعيدوهوالاول

1315-).

غالبأتختصالكلةهذهكانت:قةتجظ

48ويث!وع31:03أتثالختونيناسائيلبأمة

.،15:15عدد)الا؟نببخلاف(35

صعاصرائيلسعبعلىئادرأتطلقوكانت

يردوكان(22:22عز)عتمالنازلينالنربا.

منمائتبوتدوالبيرتالاسباطرؤسا.الجاعة

)عدالاح!حماموابرا.الاصناللقضا،ثيحأسبعون

خصوصي!لفيتجتمعالجاعةوكات(11:16

اجتعواحدبوقصوتواذا.بوفينصوتاسماععند

اياموفي(7و،و3ة01عدد)الالىفرؤسا.

وني،السنهدريممميشيرخجمعألفالمتأشةاليهود

!الناسصجمهررا!كلةبهذ.يرادالجدبدالعلا

.(18:17ورؤيا3،:13اع)

اليهردوعندالاجماعمكانهو11(:شغ

يتععلوكانا!اليثلضاهودارلامبادةصكز

كدرية.

اورشليمهيكلفيتؤدىالبىقبلالعبادةكانت

.م!حمانايفييقرأالكتابكانوطبعأفقط

.(15-12و01و36:6ارميا)
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-لزناحوأجمىعثارآ

م!انايفيالانبيا.الىيذبرونالناسوكات

المجادةوكافت38(:،صر21الدينيللارثاد

فيالعثبكانلماممكنةوغلامشحيلةاورسليمني

ثأتبابلوفيالوقتذلكفيانهويظهر.بابلمبى

اثلطمع.ن!رة

ناوالذبائحم!انألمحونلااتيمتولتد

نظمهابرانالبعضوزءموالصلاةالكظبي!عليم

انهمماهدكلة؟ءتوقد(11:16)عددموس

متادساومحافلاوافهمجامعتهق8:،7مزمورني

وا!صا(811-ة11انجار3)ي!وشافاطاياممن

زمنالىوبقيالم!ابيينايامفيانتظمفقدالنهدريم

ح!مالذيابحمحوهو،(5:22)مقىنحلصنا

ومن(ا:15تىوص26:51مت)يوععلى

و-ثالىوتتناقصتضهفسلطتطا-دتالوقتذلك

فابرالىذلكوبعدتبنةالىنةلثماورشايمضاب

سطةالمجل!لهذاوكان.م25،سنةانغىحيث

منمؤلعاوكان.والمدنيةالدينبةالامررفيظيعة

والكهةالثيرخمنبنتخبرنعضوأوسبعينواحد

عهاجمازعنواما.ةالمترئي!ويرصهمبةوال!

اخذالتالودتتليدوحصبالهي!لقربالصباحففي

للاثالمسيحموتقبلبالموتالح!مالسنهدريممن

ليحاكهسببلاطالىبيوعالبهردحا.فماسنين

)2

18:31(.)روا*دأ،نقتلانلنالمجرز،لا:لهتالرا

فيصافعديدةاضىمجامعيوودكان(21

لمحمعضاضعةكهاكانتا!افيبينهاف!نظامها

اوردثليم.نيريمالني

02؟بيو!اامطبعددقرةنيالمحمعوكان

االعرلىوفي6ص!أوكرتئلانةمنمزلنافصاعدأ

اعضا.نلانةاوولاويين.خ!اةسبمةمنالصنلإة

ة.مىفيوسلطتهاالىمعهذ.الىاش!وقد.فقط

المررةاربابواسا.13:9تىوص22و21

جمآف!نوا(25:12)اعفسترسخاطبمالذت

وكان.الىومانيةبالححرمة.اصييتعلقبذاتهقاثمأ

الصنرىالمدننيظفينارف!خارجمجامعلميهود

وفي(ه:13اع)قيصوفيسلامي!ليكانع،

.اع)ايقرنيةوني(،(:13اع)بييديةانطاكية

هذهوكات.(.ا:17اع)بيروفي(؟:؟ا

الدينيةصؤوتثاوتدورالح!رمةعنمننصكالمجامع

.البلادانون1بالطبحخاضعةوهيوالمدنية

بترتيىاثمهع4المجاتلكقىقبكان)3(
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ال!حمبقعأسطرفبهاحد،لنديانكااثينا!ب

خبمنبرجنيبختصفهيملقمدببكديدينتهي

هد!ااثعصودالاسوارالىيتربدواليبءلاصكب

واثعلاعبالترصرامرنالبرجفيكانساوكثرأ

يقرببيأالمدافعينعلىوا!ىال!هاميطلقون

.الرربهويطرقالمنبانيئ

!صلعتلياضطراب:(مجنون)نجئون

28،:28)تثالمحائبالفكرمنخاليآالانان

اثهاوآضث!نصبأنهافتلفيهايتنبل!الةوهو

صئلاصبابالجنونوعصل.الواقعةفيلنروفمحاط

الدينيةوالصرراتوالنضبالعقليوالابهادكاطزن

ويظئ.الدماخنيصيضمنواحيانأ،اطيقيةغير

وبملعظهانةلحبتنهوالهرنانكثروون

ءل!يخربقواخذبالجنونداودتظاهر.بالثفقةكالبأ

امامونجالجتهعلىربقه.وييلالبابمماريع

.(-.؟21:13صم؟)جتملكاخيق

و؟12:01)اعالهذلانالجنوناعراضومن

و!امأيمارأي!ميالذيابخونثل:23(،1ص

فيثرب!ونوقئيةاعراضأالكرينتجوقد.ومرلآ

(7:.او02:16ار)ويجنرنوقينحرنالسكارى

المضبوطةغل!الاثرةلصراطفصالةهرايضأوالجنون

*بالاصأم38(:..)ارمياالافتتاناعراضهومن

واقى،ا؟:26واع8:؟2.!ز)وا!ق،نجن

ف!يهالاتطبضالجديدالعهدويذ3.(أ؟:6لىا

محلالىرالجميةالضليةالاصاضبضشب

وتقر:23،؟أصتنحلمالزالنبةالاروخ

ممنباختلانهاوتثميز(،2:؟أصالميحبلاهوت

31(:8)متتسص!حمنهالذيالانيانضة

بالصلاةالايخرجلاالجنىهذاانالم!يحوبا

.92(:9.)ص

.،(،عرافةاطلب):اتجان

اثةرتبهالذيالاصلىالفردوس:خة

:13،01و2:01)تكضوطهتجلللانان

طاالككواط!مت،اطياةسبرةوسطهنيووضع

.الملوكقصررنيبتانص

والذاتلمرنئراحسدةباتين:تجئات

الاثادوثيد.:2)باصلإنالملكجناتومنها



6(

وبا6:،2أعددوينابيعسراقيوفيها(13:،

هذ.وكانت:3(65و58:11واش.:2

:4)ذث!النريبلابدلخالصمصرنةالجنات

.(،ترس،اطلب):؟تجق

.(،وسيطان،،جنون*ائظر):شئون

لبةهلاالارضمنقطعة:تتجنيضاؤأؤض

المقدسالكتابفيت3ذالجديلبحرغربالث!كل

لرتابل6:53وص،3:،1مت)فقطتينص

بالنوير.المعروفالسهلا!االبعضونعما(:.

نينبطرلااربرمةالىاجالثلائةفيوتمتدوهي

غربآناويحدصاطها.منعرضايلمنواكزالبحيرة

عدةاراضبهاتقيحيثمجدلةكالالمجلهضاب

ليىم!نيةخانالىالممتدا!ماليوالعم،ميا.بحاري

بأقنيةتقىكافتاراضيهانويظنالبتةميا.فيه

الطابت.عينانهاوروجحكفرناحرهفبعمنتأتيه

ابحيرةمنوبزهنجبارتارفى

ما1(:5الى:"جتي!تارت"ضيؤة

.(مكانهفييطلب)الجليللبحرصثائح

اطات،*ينبرعم!ناهعلاياصم:ضيممحنق

ومما:

:،3(01لوع)*ذام!ضاتفيقرة(11

جوجماوجوخ!(72

بيتمنالنربيالجنوبفيحنةبأمالمهروفةاغاويقال

نن!فيالجالبيتشرقفطيرعينلكنك!

العديمة.جنيمعينالىاقربمرقعفيتغالىورة

بنيناكايظن3ياتخمفيمدينة21(

اطدائقفيسقيالما.منمجرىفيهاحيروكاناطدلة

منوكانت؟2(:16يثوع)بهاالمحيطةالجيلة

(وهي:2192ثوع)لاويبنيمنالجرثرييننصيب

ا!ال7ودوثانشرقيف!الاميال5نحوبعدعلى

كالميلآ68بعدوعلىجلبرعبلغربيبنرب

اورشليم.

يارهو،صقة،سأ.عبرياسم:تتتجئو

نابعدفرعرن،بيشفيوقىبىوتدولدنسل!عدوهدد

.02(:11ملا)امهاختالملكةتحفنيىفطمته

.(،الاب،اطلبا:هـ12):تها،

.(،يمة3ةرح!ا،طبا):يراجو-ة

.(،قوم*طبا):بهئغ

صهريج،اوخندق،ممنا.عكلي31ة"جوب

فيهشبتايذيالهلاسم(91و21:18عم2)

نياصاثيلوبرفيالظسييينبينتينصالحربنار

فيالراردجازرائهالبعضوبظن.داودح!م

.،*بازراطلب،:02اببارا

.(،:5اعبار1)رأوبيني(1):قاخوجوججو

وتوبالماثكعلىرئيسأكانجوج)2(

روصفوهو،وتوبال!ماشكاطلب(93و38حزأ

الايامآضنياسراشلارضوينزوسيترمبأئه

93(و38حز)هائلةصذبحةفيالجبالعلىوسيقتل

لا!النبواتنيالوقيةالىرصزوحلفاؤ.وشعبهوهو

الاسماخذررنجا.اللةمل!رتويتاومونيعاكصون

واشرربانيبالايةايداالعائلاترؤسا.احدبي!ىمن



جوججمهور

ثتةوموضعالملكياطرسنيكانجوبويدعو.

البيتمنسبدهقنل.م.ق007عاموني.الملك

ليد.مملكةتمحرواكصبالهرفليةللاصرةالمناف!

فىارولولهيكلظحمةهدا!اومدمبدآفنيأكان

المنرىآس!يانيالاكريقيةالمدنضدربوطدلفي

امحذتصيحرهتهوني.آريخهفيجمودئىبقرلصا

عددأواصحراالمتالني3فهزتالكيممنمملكته

هدايافارعلالمزوب!بدانوخئيرؤط!من

لمطربلةولمدة.ا!ثررملكبانل!الاصررالملكالى

ليد-سنرا.لنةيفهماناثورمناحدي!تطع

صداقةوعارتالمنةبدركوبلعلىحصداواعلإا

اعانتصيةبرهةوبدوالاشورفيبيي!بل!

انتقامهذاعلافا،راش!ررضدلتثررممرجييى

وغزوا،الحاملإيلإعليهسلطالذياصررطك

عامحواليا!زوةهذ.ولي،بديدمنليدطكة

لابخهالمرش،رصأجيبيىفتل..مق662

.،ومابر!برص،انظرعليهلينلفهاردي!

نبوةنيالمذكوريخوجدثببهةصشضية31(

تعملاطضر،ورلجاا!ر!اقيستظرحزقيال

اما(02:8)رؤعليهاالنكل!وثددالكني!عةضد

(01:2تك)يافثابخا.ئانيكانفقدمابوج

كانواالذتاثوحنةال!حميثيلإ،قبانلويقصدبهم

وماةنرسالأال!تبتوا!ماثمالمنيأترن

بالع.متلين

فبهقلاتيالذالىادياصم:جئصضفغوو

اصحابويظن01(و9311:)حزجوجقتلى

كانانه،والارجحالجل!يلبحرقيبكانانهالربوم

وممر.سررئابينالطىالطريرعلى

وء،محنا.عريادم:دجوركتةأوجوو

با!مربويقح(27-9مل2)،حيواناياواصد

وجنل!ايزرعيلبينالطربقعلىم!نوهربي!لاممن

277)
جوء

.وماتياهربأصعوذاملكاخزياقتلحيثالحديثة

،مكنشا.كنانيادم:تفل"جوو

،26:7امحبار2)العربيقط!نهاكانمقاطعة،بعل

ضدسبحبزجنربالصحرا.فيتكرنانيحتل

.الؤريحرلة

الميؤلوبيةنيالاسمهذايطلقكان:اءالخو.ؤ

ررلكى-كاصتوروهازفىتؤأعيعلىاليولأنية

كانواولذلكالايامتلكنوتيةحظبهاتعلقاللذت

28)اعبهتيعنطالجوزا.بعلامةالفنببرن

كلماديبلادنيومآفىةبك:ان"برز

؟91:2و18:11و17:6مل2)ضابررغر

يك!نهاكان(12:+واش5:26اعباراو

بوؤنتيىبطلايىدعاهااصائيلبنيمنبض

..(ر،2،ظاطلبأ

أيقعوذاجالنيمدينة11(:جوشق

اطدثة.4الضاهرقرهوهي(15:51

وكبعونكزةبينيهرذابنربنيمقاطعة(2)

.(1:16ا،وا:01بق)

المطرانتطاعببباما،الطام،تلة:"جوع

مدينةالىا!امدخولمنحاو،ا!ولاتوذرول

يحوعالمقدسالكشابنيصارآاخ!وتد.محاصرة

عدمالاوقنيصببهالعربوبلادوفلسطينمصرفي

وفيالمطرصقوط!مالانيةرني،ايخلفيضان

قصاصانراعجمكمنوكان.الجراداتيانالاخلإة

فيو؟.عنهيتنبأونالانبيا.وكانالحطايالاجلالة

قيكأنابراهيمالرمجوعاان12:01ت!وت

فل!طيننياسحئتفربمصرع،نيويتفربكنطن

برعحدثءصفحكماياموفي(ا:26تك)
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ا؟ورةدابوعمسنينسبعداممصرنيفديد

.(6،-\،صتك)

ت!ربلكالإجحلالتضاةايامفيجوعوحدث

:21صم2)داودح!موني(ا:ارا)موآبني

مل1)شديدجرعحدثواخابايليااياموفي(ا

نياثدجرعحدثاليثعاياموفي(18و17ص

2،:6و38ة،مل)2ا!ارلببةالاص

أملى)ا،موزبلالهيرطمالثمباصفيه(25و

اورشليمحصاربمببجرع-دثوتد.(ا8:

،:52وار-3ا:25مل2)نجوتذناصريدعلى

ء(6-

ميلادةا،-،5عامك!دررسحكمزفي

واليرنانايىدعممتعاقبةمددفيالجوعحدث

الجوعهذاءنيكتب(ع،28:ا؟اع)وايطاليا

سيتركه.وص!ءسينوكا

جمعنى،عاهبا*عصياصلمنوهي:قة-و

جهةمناور!ئليممنبالمربم!انوهر،*خفض

محيطويمدالمدينةبنا.عنارمياتنبأ،النربيالجنوب

.93(:31ار)جوعةالىاثعباس

ورجماكنمانجأالا3هذاكانر!ا:ءجولا-لة

من،بولان،او،ئببا،كااومثاطى.،معنا.كان

باثانفيللل!أشهيرةمدينةا!مموهو.بالالفعل

أتثالاردنسرق!صسبطتصفتخصكانت

71(60اخباراو21:27و02:8وش3،:؟

جرلاليتى3باالمروفةالناحيةتلكذممتونها

الامةعن؟ريخهني*سيفرسوبذع.الآنجرلان

تربهزيمةثرمنيبانيسرسال!سندران4الورد

ها.ودصبمدف!اضىحملةعلع!ااعادثمالم!انهذا

الىوتنتمواللإمركصمونبينالمنطتةهذهرتتع

ليواق،لم!رثقابلالينةارضالجنوبالعمجزئإ:

!كعارىرروىمنهاالمنمسطالجز.وكانصخريفيح!ف

2(صيبم

نرعاكنىمنصاعيوبها،عديدةويناسعصمولطهن

ضبة.فا!هاالاناماسرريافي

نت،وكاءليوسمنمونثتينيلأاصم:ليآ"جو

فيلولوعىزوبةاخهاووبح6روميةمنمسيحيةسيدة

.(1601)روسلامه،،د!البهبمتالذي

01:2تك)يافثبكوهر(1):جوقر

الصشىآمبامنعظيفأنبأ؟ذريتهقطنتوفد(3و

ويذع(6و5:ااخباراو38:6-فى)وفرلمجية

باهلثبمالاغريتبمالاعرهرمبرسانهيرودتى

إءااتواثمالاوديسا(كتابه)نيالاضىالثمال

واشوطخراالقفقاسورا.القالمناطقمنآسيا

ول!نالاشورثالامبراطررةوهددواكبادوكبة

آس!ياواحقلواالنربالىاتجهواثمهزعمآصحدون

بايجيى.معمعاركعدةفيواصتبكراالصفرى

منالياشىطردموقد.وفت!.ةليدملك(جوج)

.بدفما-ليد

هـالهضا.كانورمماعبرياسمجوعي()2

هو)هرشعوزوجةدبلايمةلافيأسموهو،ي!مل

.3،:ا

احمراو،مدهرنضماهعلايادع:ييءجو

تك)الجرنيل!علإةومؤصنفتالي31(11،فاح

.(7:13اخبارافى8،:26وعد،2ة6،

.(15ةهاخبار1)بادذريةمنرجل(2)

،8،:26عد)جونيذر؟:يئونجو

صنبطنوهولىادالبميةا!ة:اءيبر

م!آبارضفيمر!ىدفنفيهواصعواداوالارض

.(3:6!أتث)

عورةاحواض*ضا.عصي31:جببيم

31،:.؟اشقياورشليمش!الترتوهمط،5اإ1لحزن



19يح

بدعوهامنفنهمصاليأءرقهاتحديدعلىالطا.اختلف

ناالبهف!ويظن.البطقطنباوآضوندرالدضبة

اا!آضونويظن،الجيبالآنيدعيالمكات

.الي!رة

،،شلالاو،تدفق،ممناهعبرياصم4جيح

فيجبونبل!امةقلمنبالفربتغقر؟وهي

صم2)ببوقنحاضةمنبالعربالاردنونحاضةبنبامين

ورا.سميهمانيوابيشاكط*آبال!اومل،2(؟2

نل!.بهابن!

،الىؤ*واديممناهعبريادم:جيضوي

اخ!(12:؟مل)2ورفيقهالييغالبيكلامهر

ابئلهاي!حمرناننيالشونمبةمضيفتهمرنجةشالن!

قدميهعندوارتمتالينعالىذهبتالرلدماتولما

يدفها.انجي!زيولوط(23و،1:،مل)2

يتطلبلاالاصانفيدرسأعليهيلقيانالنبىاراد

ليضمابصا.النلامارصللذلكوعلاةا؟نيأبلصرأ

4:92-37(ملو2أبنتيبةتأتولمايتالصبىعلى

صفىلماانهايمأواتنق.اولدتامصلىلمالكن

ناائهبأصال!ص:ا.منالسريانيثعاناليثع

يأخذهاانالنبيفأبىنفيعةكمدمةلهقدمهذانعمان

ولحقاثقدمةرذلانهس!يدهمنجيضيفاغتاظ

واخفا.لنفطال!قدمةمنقمأواهذمنهضيةنمان

منمهكانلماعتابأنمانبرصوبنلهبهنلصق

للوظيفةالاحتقارنجلبفيتبب،3،وكذب!ع

النبؤ.

.،متدفقنغ*مضاهعصيمهاصم:جيضون

تك)الاربعةعدنبنةانهارمنشراسم،1)

بحرفييصبالذياركي!غرانهيظن(2:13

فيالاحاراك!منانهبهمويظن.تزوئ

بابله

27)

مدينةضواحينيمجرىاوينبوعاصم)2(

اسرائلعلىما!سلإنصحوبتربهاورشليم

حفروهاليبرص!الةويقال:--ه،(؟مل)1

ظرجالادمبهذايبوعوكان.!مق0002طم

تحتبأقنيةههبوبرحزتياططمنهاالغربفيالمدينة

ف!دولةالاءداءيأتيأنمنتولأاورمثطيمالىالارض

واثصلت(03و،و32:3انجار3)كزيرةمياهأ

أورشلبمأسراوداخلسلواميإبمقنيةألاهذ.احدى

.(9:7أ*

.(،انواؤزل!لمكا،اطلب):صا

جنزا:اصمعكليربماكانمحنا.،قىيل

.،اقلدى

حنيد3وابنياميناولادمنرجل131()

8:3اخباراو6:21،)تكبالعابئلبنيامين

7(.وهو

ة3قع!)اصائيلقضاةاحداهودابر(2)

ابفأ.بنيامينيوهر(15

صم12داوديىبكانالذي!ث!ابر(3)

.8(:2ملاو91:16و16:5

نبصي،مشا+علاي31:-بنفاموتتجنؤ

اطلب(17:،اار)ل"شاونخاهورجما،عيام

.،،كيمام

المترجمةالككان:53(26أت:جبق

الفرقةوهي-لجنرناليونانيةالكلةهيتبيق

مكرنةالاعلنيكانت.الىومانيالجيقفيالىئيية

.النرسان..-41ومنالمظةمنعحري0003مئ

اختلفلجورالاملاأمقوطالى.م.ق001عامومن

اوغطىايامومز.0006الى....بينماالعدد

0006العددكاناطديدالعهدزماننيهادريانالى



بينة(028)جيثان

الفرقةهذهوكانت.الفرسانعداماالاكياديهو

كائب؟.علىيحتوي(!هأ!يما)المضرناوالىئيية

002!هااورطةوصاورط3يخهاكت!يبةص

عديدأصعددآايضآتفيدالحلةانغ!.جندي

محنافافيبيقكلةواما(15و5:9قرصي!م!

افزاةاوالجنودمنعددعلىتدللفظةفا!اا!و

صم92،:9؟و)تكصنلإأاوصان-لبلإأ

.)12203

منرجل*قذر،معنا.عبرياصم:جصان

.(7!ة2ات:ار1)!دايابئ.عوذا

الحلةلفظهو(كادور):نجبتالأ:جيل

.معانعدة،فياالص

باثطقبالمت!اصلينالأسخاصصنفوجص(؟)

وتث02:5وخى55:23تك)مثثرك-اف.ن

83:2).

واحدوقتفياناسفيهييقعصر)2(

.(32:13وعد؟:7تك)كط!رت

فيالبثريالجنىاوالحاظةحياةمنطور()3

ومت6؟ة01تك)سنةمئةتاويالىمانمنمدة

ا:6(.وضا:17

ملا،(اصج)جيلالاسمنصنف)،(

.(32:5)تث

:اور،:ا)حاالاوتاتمنوتت)5(

كيلنياليهااثثاربالمانينث!روك):نجيالأ

قىجمةوهي(6:9تك)!الوالدبمنىأيضأوتأتي

.ةالم!،دوروت*

مم2)حي!.مدينةسكماناحد:جيئوفي

.،3،:23و5:12؟

ة15)يث!وععوذاتلالفيقر:جيئوه

امحبنرفل.كانومنها(15:12صم2و51

عسافةكلضلاشبةهيوحاليأ:نيالييلو

كالايال.م!افةوعلىادمارفربوربعميل

.حصرنغرب

1،تبني،،حماثشا.ع!ياسم:جي!ة

اصائيلسلىالملكعرشعرينازعالذيوهو

.32،و16:21مل1)

!!ص!



.،ثريك،،ضكامحنا.ع!يا!م:كلخا

اسرةومؤصاشلإ،حنيد،بريعةا!(1)

.(.،ة26وعدد6:17،تحرتأ

وزوج6موصىحمومرباببنيمن،ا!عيني(2)

.(28-11:،قضاة)جمسراكلتالتيياعيل

عزرا،نل،منءذاسبطمنر!ل)3(

.(8:18اعبار11سرصاهلوارر

اهبار5)ألقتلمنصحرايم،ارربنياميق(،أ

8:13).

.(.،:26عددأبرطذرث:نرئوننط

،ببند،ةبراد،منا.عهي31:بتيظ

اصةمؤسى6زربابلمعبابلمنرعبنو.رعلى

.(6،ة2صرا)الننينيمن

،ص،معند،!ا*مضاهعصيأدع:ررظد

نيصرمأاميالثلائةبعدعلىتقعباياملإ،نيقر؟وهي

ونحعياسه!:2عزرا)لذاي،لردمنئرقالنمال

كلثرتتلكلمبنيةكروكانت.:-،11

.،،!دفيالآنوتدهى،الهل!

اكادياصلمنكانربما31:طزان

اصم:وهو،ثافلة6،طريرمعنا.

وهوبليخ!ر،علىال!تبينمدينة)5،

االمالالىب!028صافةعلىوتقع!نراتفرح

الد!اطاهحرفبكنابةألا

تجاريأ،صحمزآالمديخةوكافت.دلهئقمنالترق

والببابلفيالىئييةابرالطرقاحدكللحونا

فيهاوتفرتيلهاالهأاثعرالهاتخذتوقد6أثرسط

ضاك؟رحومات،الرمنمنمدةوابراهيم،رح

وصحنت.(و.2:8؟و32و31:،1تحرت)

ويتوب،رفتةاخوولابان،ناء2راصةنجا

.(.و،:92و.؟:38و3،:27)ت!وت

ملوك2نيذلكوردالاثودرنكاعلااسترلىوقد

اكزم.م.ق3.وفي.؟2:+واسعياه12:؟9

قيصرد!ليوسورمبايرفيق،سوسعالىومانياالماثد

وذبرح،صورياالفارصيالمائدامامرانمامنباثرب

قرةالآنوالمدينة.ذلكبعدلآطوصثيةبطرشة

.صانلاسملإمحتظةتراللامنلإة

صروتاسرةمن،وعبفةكالب31)2(

.(6،:2اخبار1)

31وهوسنا.،وعر،عهىا!م"!طرث

بيأاومنمنمدةداودنيهااختبأ،عوذافيغابة

ويشقد..(:22صم1)حياتهعددناولكان

اجمةالىاطدثةشستريئعدكانموكاانابعق

ضيلة.تربارنبةواديمناثمالبة

المملكةملوكمنصثناصم:انيىت

ومنهم:العربيةالنبطية

بالويى()لايسيدبثاي
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،ياسونالكهةلىئيىطصرأكانملك(1)

.(8:.م!كا2)..م.ق03؟نحو

(..،م-"م.ق9)اوابعاطرث،21

طلقوعندمماالىبعرئيىانتيباسهلإودسحمروهو

علبه!اطرثاعلنهيروديايروجلصابنتههلإودس

وانحاز.36ءفيساحقةعزيمةجثهوهزمصبأ

لمأديبظيتيليوسوارسلوا،هلإودسالىالىومان

اطلة.اصهىطيبارءسالامصاطورموتلكن،اطرث

وا،ليجولاكاحكمءاثنا.م،.او93فيووكان

وافام،دمثقعلىاسزلىاطارثان.م36نير؟

وت.32(ة11صرثوس2)قبلهمننائبآفيها

:6اعال)برلىعلىيقبضاندمئقطمحاول

-(4وسا،نب!بونافظر).(25و،2

اصم:وهر،ض،مضا.صي31:سزظ

.35(:؟قضاة)!وننيشعص(1)

الىأييصبح3،وا،:91يثوعسعوبالمقارئة

اي،ضعينمدينةهرحارسيلبانالقائل

محتملا.كىبت

شرقيبقعة؟(8:13قضاة)حارسعقبة(2)

وصلناع.زبحهزيمةبعدبدعونمنارجع،الأردن

بحضنيا!اورد6مصرةمديثة)3(

الشمى،مدينةوهي92:18اسثعيا.نيالخطرطات

.)2(اونانظرهييوروليراي

حمووهو،ذهب،مضا.ع!يا!مم:حاؤوص

:21ملوك2)ي!مهآمرنالمللاوبد6منتىا.لملك

شينى6،شيف،مضا.ءيام:!تعايى

.،صاد

معبابلمنافرادهارجع6اسرةرب(1)

-(،7:2نحميا)بلزربا

صووط12

فىصيا)لاسرتهكثل،العهدخمرئي!(2)

الذي(؟2:18عزرا)يورةنفهوهو.(91ة؟.

ضيني.مطرايضآممناه

.،؟ه:2اخبار1)كالببنيمنرجل)3(

6مكرس،صم،صيم،معنا.صياسمر-يمقط

.،افط!

اسرتهحرنت.هاروننلمنرجل(1)

:،2اخبار،)داودايامفيالكهةمنافالةالفرتة

رجصاليالاسرهافرادكاثواوربما.8(و6وا

وني.42(:7وفى!ميا93ة2)عزرابابلمن

!باببيتالاصمهذاعلالبىبمدالتاليالجيل

صيم.ايضأدعيحيث(12:15نحمياأال!ة

هذ.منابمضكانمتأضعمروفي.رحرمانظر

:01عزراأكريبةنا.سوجراالذتبينالاسرة

بينالاصمبهذاكاهنكاتابضاذلكوبمد.2(ا

يراوليمافهمثريمةيحفظواليمالهدخت!واالذت

.(51:5نحميا)النربباتبالذصا.اثروجليشصا

افرادهارجع،حمهوتيماغبراصةمؤسسى(2)

،ال!نريباتنسا.موطردوا،زربابلمسعبابلمن

:2عزرا)اورشليمسورمنفخاابنائهاحدورمم

.(7:35و3:11ونحميا01:31و32

وكان،،حظلإةمعنا.عرياصم:حاضور

31:

فلسطإ،خمالفيالكظنيينمملكةعا!ة(1)

البعض،وبضقديشرعزمنفييابل!يحك!هاكان

ينوع،اعضهاميرومميا.فوقتقحكانتا!ا

واعيد.(12:91و-113:؟اأثوعواحمرقها

.36(:16)يشرعنفتاليلسبطاعطيتإبناؤها

كنطنيآضملكعليهااستولىوباراقدبورةاياموفي

كانيابل!انالبضيغتد)ولذلكياببايفآاممه
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وابإلك،م!رلملوككفرعرن،نهارلم!كلقبأ

.(العرببلادش!اليالوكوالحارث،فلسطينلمكك

ضدصبهءاصلانحاول،صيراقائد.هزيمةوعند

-ا:،قضاة)وقتللىاهيرأانجزمل!نه،امبرانيينا

.9(:12ص!ئيلوا،2

صلإنحصنهاالقهيهذ.حاصوركانتوربما

صكانفلاسرتنلترتعلوقد.(15ة9ملوك1)

.(5:92؟ملوك21اشورالىمبيينالمدينةهذ.

11:ملاد!رس*نائانهزملهاا!ورالسهلوني

اربحةبحدنحوعلىا!مدحتلهيكانتوربما.67

بقايااكتثفتوكد.يعقرببناتبركرباميال

واللاانبين.ال!حمظيينعمور!نالمدبنة

قاد!ققربيهوذابنوباق!نيصورط(2)

اليومعمحاغاكانتور؟.(1533يضعأ

اءيالتعةنحرعلىالق،اطانربزتربا،برة

العرجة.صثرقجنوب

وبقال(15:25يثوع)حمرونقرية31(

بنربونصفامبالاربعةنحوالةريتينشبةكالبآانها

ماعين.تل

وينول.33(:11)نحيابذإمينقر)،(

الىاميالاربحةبعدءلى،حاعررضبةائ!صاالب!حض

والنرحنينةبإتوبين،اورشليممنالربيالث!ال

ميئيل.

فلحطين.شرقالهربيةالهحراهنيمتاطمة،5)

عنهاوردهـاصابفاالمدينةهذهعظمةعلىيدلومما

بنهبارجاتنبأفقد9،:28-33،ارمبني

نبوخذتصرانب!وسوسويذ3.لمحانبوخذنصر

ويثل!جموعةا!عمالاسمي!ونرر؟صا.ال!ربيةهزم

مع!ورنتمااذاالمصتقرةالقروثالجاعةياةالى

.،تهحد)انظر.خلالىوالبد

)2

كا،تةو!دمورصااوأ:ثتعذوساعش

.(ك!نل!النخبعضنيوردت

صا.فالاصماراميةاكانيةالكلةكانتفاذا

،،:،012ي!ثرح)عرذاتوبني.،يدةبدقرية،

الخي!نيكانتور؟.حاصرر-ربالظاهرحب

زروس.الميتالبحرنحوطوافيشرقبنوب

البضويععد.01:23نيالمذصرةاالانيةمافور

.اطدادةضرضبهيمكانماان

ومى:،براوضرة*معنا.عكلي31:!اقو

.،7؟:،1ثرع)الاردنكربمدينة(1)

ملوك1)صرع.تربكانتر!،لمقاطعةوالاسم

وادممطعلىبي!ثارتلانهاافيويتول.(.ا:،

عوذانياثاوالاركح.ثارونصهلنياطوارث

طلية.5المتهدهيكانتور؟يثرععليهااسزلى

أمحددمنتىنياسرةكلطدمؤسىاى)2(

.3،و17:2ل!يرعا:23و-و26:33

تقوعمناشرر-اوو،يهوذامنرجل!3(

.(6:،انجار1)

:ا؟اخبار)01داودابطال.قاليالميم(،أ

.،2(اررعلىالملاحظاتذلكمحائظر.36(

عدد)شبمتىمنفرحا؟ذر:حاضثيرن

.(33ة26

واثرةهمصنا.كانر؟ع!ياصم:خالس

.،لصضا6خلصقد(أافه

الىؤسا+احد،الرأيمبنيمنالفيلوني(؟لم

النرفرفةرئبس،داودمعكانراالذ!نادللأربئ

1:32؟اخباراو23:26!وئيل2)الابع

.(27:01و

!صروننلمنولذابقمنرجل(3)

.93(:2اخبار؟)
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،محالنة،*طفممنا.عريام:خالف

حدودعلىمدبنة،،قصبةمغا.كان،ور؟مبادلة

الىأس.احهاآضونوبظن.(-:91يشرع)شآلى

.تا!ررجبل!ثرقعرباتةا!الرجع

ىا،نصيب،قم،مضا.علايام:خاتق

26:03)عددتخىا!رة،اطلقيينجدبلطد

.3(:17ويثو!ا

.،لقط،ذرث:ضاتقئون

وهر."ترة،صة،مضا.عبرياصم:لمط

.(1،و6:01يازعأحلداي

اوساخناي*حاميمضا.ع!ياسم:ظم

كانسابعدولد،نرحابناها!غر.،حماحمى

.9:،2(و6:01و5:32)تكوتسنة8.0عر.

لمانهيظهرامحنصروبأكانالطرفانوقتني

3:ابطرسو3:3)تحوتب!بنونلهي!حمن

عاقأ!رلأتصرفايهسكرحادثني..2(

:9ق!رت)الاضةحمنطننسلهوعلىففهعلىنجلب

،توكر،الجنوبر-ةالوبيةسثوبوقائمة.(22-23

-09:6)ت!حموتو-لنعان،،وصراطبثةاي

عناخذواالذتواولكذرار،علأتثمل.(،1

.وغير.افزوطريق

الحابفيواستشدممصرعلىالأ!ماطلقوقد

501:32وا.:78)مزمررفقطالن!عرفياثعدس

.(601:22و27و

له،يرنى،ممول،معنا.علإياصم:ئولط

يهر!افياصةومؤص،فارصابنا.اصنر.،يبقى

.(2:5امحبار؟و26:21دوعد86:12ت!وت)

.مولطنل:حائولئون

.،،عيمحنان،رحيم"مضا.عبرياسم:نظ!ا

.(:11،3اهبار1)داودابطالمنبطل(؟أ

نرنحا2(

ساصاقافى،بنيامبنمنشهبررجل21(

.(8:23اخبار")

ثاول31ررنال!ننلمن،ا!آصيل)3(

.(،،:9و8:38اخبار1)

نينحدعلاولاد.كان،يجدلياابئقي(4)

.(،:35ارمبا)الهيكل

منافرادهارجعالناينيممناصحرةمؤسى(51

.(9،:7ونحميا6،:2عزرا)زربابلمعبابل

مععزرااستفدمهالاويأكانربمارجل(6)

.7(:8نحميا)يثبالثريمةيننىليمآضت

.حنانوحي(01:01نحميا)العهدختمانهويظهر

ايضأالهدخآ،ثمحبرئيان8(و)7

.26(و:0122)نحيا

وا،اكاربامعنحعيااقامه،زكوراى(19

13(ة13)فمياالشعبعننافأ،لمنزائةماعدأ

ن.نحمياانت!بهمضااليهمالمثارالاربعةواطزئة

وال!تهالحة:ومالأر!خالئعبطتجات

.واكبوورنواللا

،منيم،"حنونمعنا.علإياصم:حائون

.،عليهمنغ

وكانوخافهشناطاى،العحونيينملك(1)

صرومأ.داودمعصنعوتدداودءددت،صقناط

صوتعلىينرو.حانرنالىعبيدهالعريالملكارصل

ا!يذلكن.الرشكللمجوصهول!نوه،ابيه

كانبتةالحتيتيالشضبأناليهاوعزواالأثرار

حانوناساهولذلك،الممرنيينعاممةعلىال!ص

صلقاذ،نح!لةوبطريقةبفظاظةوعاملهمالفرا.مطمل

بانعمواذ.اودطمننيابهبموضرلحامانصاف

معو!الفة!ربا-تعد،ستت!نكرالاهانةهذ.

اطربوضراحمهزملكنه،الوريينايالاراميل!

02:3(.91:ا-صاخباروا:ااا-ا.ا:ع!ئيل2)
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اورشليمصورفيتمأرمناعوديان3(و2)

.013و:313)نحميانحمياكدني

،(،:03اثمياءأصرفيينةمد:ييىحا

لم!نيل،الفربيةالضفةعلىممفيىبخربميلآ05نحرتبد

الصروفي،اهناسيااي،باهناسمعروفةئراللاوهي

العظس.بهيراكيربولي!معووفةنتكاالىومانينيالبونا

خبأ.،خباقد،يهو.محناهعري31:حبا!

نسلبا!ماذعواالذتاليهودبعضابرعو.،.

منطردوا،المج!لفيامماؤمترجدلمولما.متدس

لهذاالص!يحالنطقاما0(!2:6عزرا)الكهنرت

حبابا.وليىحبايافهر7:63فميانيوردكاالاصم

وشمير.تح6حنطةافظر:خثة

وااطهعناستخدمتسواهالمجة:كبة

،المحبوبمحل!لاجلاثلنهةاطرةالىغبةهي،الانان

والان!انافهلكلاوالمحبة.برفاهتهالمظيموالاهمام

نيمرضحةهيكاسراه،ا!يقبةللديانةاصاسية

يسرعالىبصرحوتد.الجدبدالهداما!مديمالعهد

ا!بةعلىيتوقفوالانبياهالنامرسصاننفه

لىسولاو.(3؟-21:82ق!وصي،.:22مى)

اكورثرص1المحبةعنالفريدةافثودتهني،رول!

اطياةفيالنعماوالفضائلاءغمجما،13(

موهبةاو،بالالسنةالكلممناعظم،الم!ي!ية

بدونلانه،الوفائقالجاناقتناهاو،النبوة

كوبةصتكنها،3والنهالمواهبهذ.ص،المحبة

قيىةوبلا،في.!تكرن،ذا!احدنيو،فعة

وايرعالىبانهذابعفىولا.افهنظرفيدانمة

تنبحمنهالذيالا!انقيمةمنيقللوول!الىصرل

كعمةبهامه!رفهذ.الاانفنعمة6النعمص

وم!املاتالانانحاقةمعاملاتبمنياصاسية

:11وعبرانيين92و6:28أسر-خااقةممالانان

ماالا؟انان!بانالسوا.على!كليهمالكن،6(

ئمولا(28

نينفطيظهرلمماوباطلةالاثرعديمةعقيدةالاهر

احمىهيا!بةانوع،.والانساناللهلكلاالمحبة

يجبكذلك،البثريبالجنىوعلاقتهافةعنتعبير

بئلقهالانانعلاقةعنتعبيراممىتحونان

.الانسانوبأخيه

،*ا؟بايءنايةكلةقىبهة:.عتبةولائم

بحمقنيايضأتوجد،ع،محبية،ولائم12عوذافي

صكمنبدلأ13ة2بطرص2فيا!وطات

المجيةاولائمكانت.،،كر،-ردمالمترجمة،،اباج!ي

الىببعثا.متصلةالكنان!فيتقا!اجماعيةولانم

.11(و:027او:66"و:2اعال)قارن

الثكر(أرستياالاظاوالىبعثا.فريضةانويظهر

أقارنالهبةوليمةضامنيتتعالاع!لنيكانت

ولونا52-81:22ن!وصي92-62:62مئ

يريبدو.(.11:2كورثرس؟و02-،22:1

ديستحيثكورثوسنيحالاتهناككائتانه

،الأخوةعنتعبيرأقكونانمنفبدلأ،الرايمة

واثراهةلمتناضونرصةعاديةولبمةصارت

افمذه!ويترر.-،3(11:17اكورثوس)

اكقكان،الاولىاثمتنياتشركاتوقفتبعدماائه

الىوالرابا!اممنقيعاتهم!ضرونالاعضا.

ممارسةوبعدالاجماعإتختامعند،فيها،القالكنية

يسثنىولا،الجيعيثترككان،الىبكا.نرضية

مبدأتقدمعلىناعدون!مالوسيلةوبهذ..الفقرا+

الكنيةا!معبعضصمتوقد.المسيحيينبينالمبة

ا!معهذ.جميعلكن،الرلائمهذ.كلافامةالاولى

ولائمبحياةاوائدال!سكا!ا.نيتمامأتن!لممعآ

ني-وجودةالسلاببأ،الضببةال!ني!ةفيالمحبة

الاحصرالدينيةالطواثفومن.اليونانيةال!حمنبة

المورافيون،المحبيةالولائمائعثتوالي6حدائة

الانديمانيين.بينايضآموكردةوهي.والدانكررون



حبرون(286)

.وندو-لا،ةوءلد،ءلد:انظر:ضئر

العمررنيالحبركان.بهي!تصائل:جبؤ

واا.اواالمسحوقالفحمءنءنريجعنعبارةالظبرة

وكان.ا!غمنقليلاليهالمضافا!اجلحممن

الىرةالىاربأةارجرانيآصائلآنونيستخدالىرمانيون

الحبروانراع.السمك2انوبعضمنيشفرج

واط*.والصمغوالزاجالضصءنلبآغاتصنحالصري

ثبالأ،واشدالايامهذ.فياطبرمناكئركاوالمديم

والى،قديمأالكتب!ةعادةومن.الصينياطبروكذلك

مناثهمفيالدواةروبطواان،الشرقنيالآن

.وكتاب،دواةانظر.(6:2حؤقيالأ

صحبة؟،عصبة"متاهعصياصم:ونضنؤ

وهمط:.،داط،طربا

)شوجادرةومؤسىتماتايلاوي(؟)

و18و6:2اطباراو3:91وعدد6:18

23:)12.

ة15يعث!وع)الجبليةيهوذااركأفيمدينة(2)

رباعية،مدينة)اربعقريةاملآود-ت(،8،و،5

،(02:7عثوو32:2ت!رت)(إسا*رتيز

.صر،فيصرعنقبلسنينسبعبذتوقد.اربعانظر

وقتمنمرجردةوكانت،22(:13)عدد

نيالزمنبعضس!نالذي،ابرهيمايامفيبمحر

:13تكوفى)ممرابطماتاوتبلوصاإقيت،جرارها

واثزى،ضاكصارةوماتت.(35:27و18

مناشتراهاوتد،تبرآكمحرنا)مح!لةصكارةابراهيم

ت!رت)حينثذالمدينةيمامحو!كانواالذتاطثبين

نءمدةويعقوباسحقوتنرب.(.22-:23

.(،37:1و35:27ت!وت)حبرونفيالزءن

في!صاساكنينالعناقيينووجدوا،الجواسي!زارها

احد،هوهامملكهاوكان(13:22)عدد

،لوعضدصادقادونيءصعتحالفراءيوكاربعة

-01:1لموع)وقتاوا،وا!روا،فىموا31لبههم

سكاصهاواهلكبعدف!نةحها*برونوأ:خذت.(27

اصنهوافراروابرايمفبرفيهانيفالحابرننيلمكانمنظر



صرون

تيت!سللهاالتصةهد..36-93()الآيات

فييشرعانجلحيث،22و11:21ي!ثوع

،،وعناب،ودبيرحبونمنافا!اظعالوقتذلك

بعدلكن.تمامأءد!مواهلك،الجبليةالبلادوكا

منبالدريج!اثعبقرنرجع،العامةالاولىالحةهذ.

اعادواقليلة!نواتمدىوفي.وملابخهمعالهم

اوفكبينوكان.الخربةالمدنمنك!باه

الذتالعناقيل!مناللاثالمبائلبقايااواص

ةصهناددؤطينوجدوافإتد.جمونفيصكنرا

وقد.(12:،1ثوع)كنعانغزوبعداضلى

امتلكوعندما،لهمل!آالمقاطمةبهذ.كالبطالب

عاد،يشرعمرتبمدلهالخصصاتليمه*ذاسبط

وثوع02و91و1:01تضاة)صوننأخذكالب

ا!ص!بعةقىىلمجرنوكان.(-15:1391

وكات،لمكغةاعطيتوئد.(،15:5ثرع)

-21:0113و02:3يثوعأالملبأمدناحدى

هناكالىداودوارسل.(-6:5،57اخباراو

:03!رئيل1)استردهاالقصقلغكنيمةمنجزهأ

سنةونحفسنينشعةمدةفيهاملكذلك(،وبمد31

؟وا-5:ره32وا؟وا-3:اصرئيل)2

ضاكوولد،(92:27امحباراوا؟ة2ملوك

اعبار؟و2-3:5حموثيل2)اولاد.منعدد

3:23محونيل2)ابنيرهناكودفن.(،-ا:3

.(،ممرشل2)نفسهاالمبمفيايشبوثثرأسووضع

:15مموئيل2)المصيانراةاب!ثالومرفعحإونوفي

.(01و11:5اخبار2)رحبعاموحهتيا.(أ.-7

،صهرذاجنوبالادوميوناحتلعندما،البىوائنا.

وقد.ايديهمفي،اضىاماكنكن،حلاونوقعت

كانالوقتذلكني.المكابييهرذامنهماسآصبها

ولم.الأضىالمدنرأسوكانتابراجذاتقلعةلها

الحليل.ينةمدالاتاهيوحبرون.الجديدالهدفي3تذ

صبقوق(287

وهي.:2،23)يعاقهخل!يلابراهيممدينةلانها

،بالس!نآهلا"،اللاالقالالمنيالمدناقدممن

0.03وتطو،شدروعلىالىادينيواقعةوحصرن

الىمين91بعدعلىوهي.البحرمشوىفوقندمأ

ونصفيلأكروثلاثة،اورشليممنالغريىالجنوب

ينبوعأ02صرجد.لحمبيتمنالنريىالجنوبالى.يل

عوممع،حرونقربكبرةأباروعث!رةالما.من

قرفبهانقي!الذيالمكانوفي.زيتونوكابات

عمرنيكنيحمةافيمتويعقربواسضوسارةابراهيم

اليوميقرمالمكانذلكوني.جتنيانالاملااطور

بهلإ.بامع

لسبطالأنسابجداولفيذ3رجل31)3(

.(3؟و2،:2اخبار1)يوذا

نلمناثماتييناللاوببنعنبرة:حبرونبون

26:اخباراو:2658و3:27)عددحابرن

.31(و03و23

تصاص.:انظر:خنى

:كوثق.انظر"حتشة

بصباحاو،نررضا.علاياصم:ضنصينيا

طريلبنمنارمياقبلعاشالىكابيينمنرجليهو.،

.3(:35)ارمبا

13ر؟او،يطنق8مما.علإي31:-بقوق

مزمرر.منويتنتج.!رذانينبى."حدبقةنبات

فيالمننينلامامالارشاداتومنالاكالا!احني

نيالمتيناحدوانهلاويسبطمنكانانه11الآة

المجةالنبواتفيالامنهرحبقوقوسفر.الهيكل

من:ويت!حمرن

الضفضدافهالىصرخة:اولىش!رى(1)

،(،-:2احبقوق)"تمعلاوالظموالاغوالسف



حبل2()هه

ال!حملدائ!ذيقيماثهةالىببراب.االرم!نتئرومحصر

سيعاتجونكذنجينلحنهم.؟(:.)الآيات

5؟أ()الآيز

يتلاصثىلنائهملحرت:د!نيةئحرى)2،

وا!أديبباط!حممسيفتقدون،والحلدانيونشلأ

قية:باادبيةمشكلةهناكتراللال!ن(2؟)الآة

الذتاولنكويخرروايتلفراانلحلدانبينيحائه

(-1317الآيات)أهذايشرهل.منهمابرم

مستقيينوغيرمنتفخرنالحلدانيرن:الىبجواب

عليهمتحكمانها،الايمانلعبنكافيةاعيقةهذ.

(6؟-:12؟.واشعيا.ا:؟حبتوقتارن)بالهلاك

فبايمانهالباراما،عثلهملمالذتالجيععلىونحكم

ينهمعندمااطقهذا.ا-،(:2)-ب!وقير؟

فان،ذلكعنفضلأالمثحلة،يحلصحيطفهمأ

آتادرالسييرلالاغشماقباللهانبيقينيةالايمانا

ط!!!،:!!+!!.أ"*\.--/-ش

--.ر-كليئ!به!!حميم"م!
303ء-:-،صيء3--.،-به**-!.4.شع.-،....-...ء.-ة

-.ث!.!مى!ا.كأ.!+ا!.،.--".بنن
؟:-"إض.-كا!.-.ميجمييمأ..،!9نجةءنبه!.،ممبة*؟...--،..:!-ء.ء--ب؟.-7+حبم

كأأ،ضه؟ممجبمإ!ه3...ج
ير."-....ةة"!،--.؟،،4،ولول.ةشمي"شنرعت.هـكه

*في!بم8!ي!!9ل!؟اص-؟

..**،.!ء-.--.ش...+-.،،ب!ءبم،02تم!-

ط!..!،2.!نج!:-!بخ!*يبر!م،لآط،في
...".-...--.--..-.،.-.4.-!قي!"

!يىبم...ك!فر.3ثم!،.6.:ءصسخ!:!،؟

ير-"!أ!ئنفئكل!ك!جمنئفيجمل!!،

:(جمذ؟-بهى..---ب-.،جم!ج!ب-ث-:-.!..ل!جم!بئ!

؟!!ش*خر!".!!*ء

ص،ثء-4،+!!جم!هـ"س!يخى

ه-....--..،...،ة-.يم هـ!!ي!ضء*."بم

ناغطوطاتفمنوموجةوقأبرإتتفير

بسببالكدانيينعلىويلاتبخمىينطقانعلى

.(02-5الاياتأشرم

فيهاالق(ا!اكالاصطح)تبيحعلاة()3

ال!)الىحمةيذعا!بنيالةانوطلبةدعا.بعد

ذلكبل!قوما،جلالهنياالةظهورابيبصف،(2

عنيكل"كا(315-الاتات)لاعدائهرعبمن

.(-1691الايات)بافهلايمائهالقالهادئةافقة

:لانالحلدانيل!عصرفيكثالفرانالواضحومن

.؟،:)3تائمأيزاللاكانالهيكل)1(

.(31:91فيهتمارسالموسبتيةوالحدمة

الثعرببينمحيفةقرةيصبحونالكلدايون(2)

فلأبدأواوقد،6(.وة1)الجيلذلكاثنا.

.(7؟و6الآيات).الاممقتلفي

طوبلزمنمنذصووفينال!لدانيونكانولقد

فيالالعفاثماحلإأاصزعوات.ايينالعإلدى

بانتممارلماو.م.ق626نيالاثرريينضدثورا!م

الدنر،ومن؟م.ق3506عيقفيا!ريينعلى

)706-عوماقيمحكماثنا.،تنبأحبقوقاني!بدو

بدقة.ا!رشينالصعبمنلكل(.م.ق395

وقيحزمنالىكأبعالنبوةانا!ادغال!يةويعتقد

النبوة،رينخانآضونويضقد.غكيئنمعركة

وجر.بنمنالمعركةتلكتبلكان

ا!شنتالقالادرانياوالمنائفبيقوجدوقد

نبراتلتف!نسحة7،91عامفيترانواديفي

الذيالممننفىالىصتابتها؟ريخيرجعحبقوق

ايضأاكتح!فالذيا!ثعياءنبواتدرجفيه!!ب

.الميلادقبلالاولهالقرنحواليالمفائفهذ.بين

المديمالهدفيصش!دمهكالة:جبال،خبل

نيتدلولا.،دضج،ماوعن!كايربط*ماعن

)ائظرمميتقرةارممكعلىالصيضينمنصيضةايه



198حثاث

ويث!وع17:13و8:2ع!ئيل2و3؟ة15قماة

،ماعنحبلكلةوردتالجديدالهدوفي.(ا2:ه

كأبطالذيالحبلتمنيوقدلحنا.،اوحمارمنيصع

القالصن!ةالحبالاو320(:27اعال)الفيئةبه

المجالوكانت.(2:15)ررحناكوظتصلح

ل!ن6الميفاوالقنباو،الحتانمنتصععا،ة

يصنعونكانراالصانيرنابضأوحذلك،الممريل!

وسفنوبىباط2خيطافظر)ةجلدسيورمنالحبال

علامةالاكاقعلىاطبالوضعوكان.(وقوارب

.31(:02ملوك1)والصيقالثدةعلاماتمن

توةالى(22:"اثال)الحطيئةبحبالثارورجما

12:6(بامعة)،النضة،جلأنيظنكا.المادة

الثكلفيالتصابهماالويمالظعالىث!انما

16:6مزمورفيبالحباليقصدوصذلك.واللون

؟و!يطالاراضيلقباساولمح،المستفدماطبل

الذيالميراثبل6ئفطاطبلليىفالمراد،تخوفها

2وا:2وزعيا7:17طموسافظر.)بقيى

.(7:3،وحزقيال

غنينيلابئ،رعبدمعناهعلايا،1:خئاث

..(13:،اكبار1)

المتثرقونظل:ارضاطثنبين،جثتين،جت

لاملإاطوريتينبمركزئمنثينالثينمنعددآ

،والنراتالدجكوواديالنيلرادي:ماظبمتل!

3علجقنينقرشاكتشفتعندما،1871سنةومن

واكتثفتبالحثيينمعرفتنابدأتاذجديدعنمرامامناتمثل

آسيافيازدهرت،ل!ثة!ي!ةشرتيةامبراطرر.

يعرفولا.تقريبأ.م.ق0012و0091بل!الصضى

.اطثيوناليهينتىيالذيالعنصرالثحقيقوجهعلى

كبير،انفلهممرآثارفيثاهد3مضجن!فلااك

الامة.هذ.سلالةمنمالحدلينالارمنانويظهر

حنببن2(

غليظة.صثفا.،ذويالج!مممتلنيقعارأالخيونوكان

العلاماتهذ.،وتظهرلورا.مائلةوجبهةكبلإةوانوت

ويظهر.ساميينيصنلحبرنولم.اطنينلمارآعلى

فكانت،نقيلةنيابأررتدونكانواا!مرالال!من

تفعصالىأس؟.ززيالىكتينالىمحاطنهم!ل

منحيةاحذتيلبونوكانواالصرت..منمصتوع

جبالمنبا.واانهمييئمما،الاصابعكدفؤقالى

ثل!ية.

الاصراطرربيندفبقاتميينأنمينانبنب!فيوآريخيأ

ثرقربخوبسورياش!الفيالخيةوالولايات،اطثة

صلةتنطبق،ا!رياتعلموبحب.الصنرىآسيا

آسبافيموبردةفربدةشهيرةئقافةبقاياعلىخيبن

منالىغموعلى.الواقوكالسورياكال،المينرى

القوتلك،الصغرىآسياحثيآناربيناثمابهةص

سطقةذلكنيالجاسورياوكالالعراقكالفي

عامأاننهالآتبينالقالعراملىبعضفهاك،(طورس

الاناضرليينالخيينثقافةانويظهر.الجاعتينبين

اواكاتبينالق،كبادوكيةفيمتركزةكانت

.بطروادةكثرةنبصلاثالفأر

المنرىآسياالى()افاسيرنايالحثيونبا.وقد

والاسم.م.ق0025شةحرالي،مبكروفتفىني

ا!ربةثارالاضمنالحثينطوكصررة



).ثكأ

كانتالق،اناضوليا(اي)طتيمنصثتقمثيل!

.خؤصاشطصتها

هياطيةالمنةانعامبوجهالآنعليهاثفقومن

.(الآر؟)الاوروبيةابدبالأتمابكيفيةمتملا

هربواكتثفهالخيةللثصكلةاطقيقيوالمفتاح

و6091-709؟ا-دتثفالذي،الالمافيثينكلر

يمة(القدحتوشاشموقع)مركازكوىفي1191-1291

اشوربحووفمنتوصة!ئنةطينيةلوحة...ر.1نحو

:الافاتمنعددأتملوهي.مسماراواشينية

وال!نقوثق.وغلإهاواطثية،دوالاكا،يةالوص

الميروغايفية.الخيةبالحروفمحربةاطثيةلمارالآعلى

،7وردت(وجمعمفرد)وخيرنخيوالكلة

ةص،1حث!دلةوردتبيأ،التديمالهدنيصية

الاممقائمةنياطثيونيذعماو!ل!ثيرأ.اشى

ت!ومنقارن)الع!انييندخولقبلكنمانالساكنة

02:17واة7وتثنية3:8وشوج01:02

ذرثوم.ا(ا:و،32:اوا301:ويثوع

اثروىانهابراهيمعنونقرأ.!لنطنابنا.نيل!حث

23:01)تكرتاطيضرونمنالمكفيلةمنارة

تكرتأحثيتيناميأطةحيسوواتخذ.(-18

الخبينمعبعدف!الصانيرنوواوج3،6(:26

اورشليمحزقيالخاطبوعندما.(6و.:3قضاةأ

وميلدكنحربك...،::163صنيتال،اطائنة

انظر)،حثيةوامكامورياووك6-لنعانارضمن

!رئبل1)حثبرناعدقا.لداودوكان.(.،:16

الحياوريااصيأة،بثثبموكأو!أ.(26:6

ناهلسلإنوكان.2-27(:11صئيل)2

سلمانوصخر.(ا:11ملوك1)نساثهلجتحئيات

مملكتط،اعالفيالثعوبمنغلإمسعالحشين

8(39-:8اخبار2و-9:0232م!ك11

ضببن(92

معروفأ،قويآشعبأالحثيينالصايرناعت!وقد

ويذع.(،:ايشرع)الخبينبأرضاعترفرافقد

ملولث1)امآطوكمحواحدةجملةنياطي!ينملوك

تةصيفيلكضعرن.(17:ااخبار2و01:92

طوك)2عظمتهمعلىعدللا!ريينمعواحدة

7:.)6

ارستقراطيةالاء!لنياطينممل!أوكانت

الامرواطوراوالتديمةالمىلمكةاثناهوني،اتطاعية

النبلاهكان(.م.ق-.0091165)نحرالاولى

ني(..مق0091)فوبتظناسالحكيترجون

جنوب،اطدثةبيرركاليي)اوكوساراسكوشارا

نهربخوبالى(نيسا)ني!اسوغزا،انقرةخرب

.المغرىآس!يا،صانيتاسابنةوهزم.هاليى

عاكه.نيساصوكائت

الىالطممة،0162)الاولمررشبليقوسل

ووضعبلبا!بغارةوني.ملبوهزمءثوشاش

.(؟595نحوأالامررثحمورايهلاسةنهاة

الممريالمحالثتحتمىهزم82،1سنةوني

بز.لهيدفصاانعليهموكان6مجدونيالحثيين

ببالوكانت.النراتوعبرطبحئتوغلوشد

عندئذ.الحثيةلمبلادالجنوبياطدطررص

الام!اطوريةاوالجدبةالمهلكةهكموامتد

ل!ن.م.ق0012فرالى05،1نحومنالثانية

تحاعاد(1355-5913فو)شربيلوليوماش

النراتبينسورياكالوجعلالميانبينوهزمالاناةول

منجز،1اضىةصلبنانجبالالىالمثوسطوالبحر

.الامبراطرر-

ا!رروناصطدمحثرةالتاسمةالاسرةوائنا.

!رريا.فياطثيينمعالاولسحيقح!متحت

الانير.سيىحقاديقهرحمة00مروا؟ليقوخافى

صرريا.خمالعنالممحريينجلاهتمحيث"5912فىر



)1حثلون

معءماهـدةاثالثاخر!ثيلإشعقد9127صنةوءوالي

الملكوزار.الم!اواةصروطعلىالثانيرمإس

برصارالبمىابئضهبزواجليخفلمصرالحئي

الأتي.

فياطثيا!مإليرناننيالاضائيرنقاوموقد

سطت.م.ق0012سنهوحرالي.المغرىآسيا

كانورجماايجيهـثعبايدينياطثيةالامبماطور

والفريريينءا!راقيينءنهزلا.

وجع!هاي!قعحرلضندئذ،الحثيونتجمحوقد

سنةنيواخيرأ.بالاشورييناتصلراوهناك،إمعا!ة

سرجونايدي،ني3يمشسقطت.ق..م717

صررياكالباالدريجاشررابتلعتوهكذا.االاني

الثقافةحاغةاطيونكانوقد.الهفرىآ!ياوثسق

.(،كنعان،انظر).واوروباوالنراتجلاالديوادبين

لفلسطين،الثماليةالحدودعلى.محان:خثلىن

:7،حزقيال)حماةمدخلقرب6-زقيالتنبأكما

حيتك،همطوربما.(8:،3وانظهـعددا:8،و15

.طراباسشرقيكال

كابرادةرارامماصا.ام:جابةأوحبا!

محبابلمنبنر.،رجعالنثينيممنعئيمةمؤص

وفميأ،ه:2عزرا)بباحاغيروهو،بلزربا

7:،8).

فيمولوداي،،عيدمعناهعبرياسم:ضي

.عيد،ءم

46:تحوت)عنيرةومؤص6باداي(11

5(26:15وعدد16

9:اححيسارن)لزعيامعاصرفي(21

بابل.منالىحوعسدتنبأ.(ا:ايا3زمع

15لمدةتوتفتدالهي!لبنا.اعادةنيالعملكان

العبا-اضفيكرىاداةح!وكان،سنة

خب2(

.(1،:6و2وا:5عؤرا)اليخاه.نيكصوع

.الصغيرةالنبواتفيالعاشرهوةيسةر-حخي

مديفيبهانطقئبواتاربعمنيئمحونوهو

!ستاسبيس6لدارررساثايةالنهمنشرراربعة

..مق053

روبخالسادسالتيرمنالاولاليرمفي(1)

وبنوا،شابآالهيكلترءاالذتاولئ!كالنبى

ل!اركلاسوفاالةانويبين6مةوفةبيرلألانفم

اصتؤنف،الانذارلهذاوكنتيجة.اطاعةاعالهم

الثهرمنوالث!رتالرابعاليومفيالهي!لفيالعي

.(الاولالاصحاح)نة4

يثجح،21اليوموني،الابعالث!رفي(2.)

الجديدالبنا.هذاتواضععلىيب!رنالذتاولك

مذامجدبأنويتنبأ.القديمالبناهبها.معبالمقارنة

افهلان،الاولءدمناءظمسي!ونالاخيرالمجت

لشبفييد،الاممصبثت!هىوسيأتي،الاممسيهز

وسيطي،مجدأالبيتهذاائةويملأ،وذهبهمفضتهم

وعرانيين9-ا2:حجي)المكانهذافيالسلامانه

12:2628-).

يضيف،،2اليومفي،االاسعالثوفي)3(

للقدصالنج!م!ان،3،الاولىلمنبوةملىآ

فلم،علهمدنسفةالاولنسا!همهكذا،ين!سه

افهلاجلانتهتتاليغل!!مل!ن.بركتهافهيمنح

.(91-2:01)الىبمنناجحةباوتاتستقترن

اثانيةينبوةملضايفيفننسهايومفيأ،(

يمثلالذي،زربابلسيثبت؟الاممالربيهزعندما

.(23-2:02)المليماودبنل

وشا.حبممؤنثعلاياسم:حضيث

نا.احدىوءحطعيد،،رومني.سلودةاي،عبد،

5(0:املرك؟و3:4!رئل2)ادوياوامداود



29)جر

ساوكلاأ،ح!رثبلادفلطل!:صو

لرعهجمدأالحبارةمنالحتلشقيةالمحروريمنكان

بر!يتنو.العدومقولوكافت.(5:2)اس!يا.

طوك)2بالاح!ارآلإر.تسد،ع،عليياطارة

نيتستندمالاححاروكائت.25(و3:91

:متعددةاكراض

والمواني،والمراصيوالحواجزالارصفةلاجل(1)

الما!نولاجل،3(:،نحميا)المدنواصار

ملوك1)والعور،(5:11وعاموص،ه:1،لاوببنا

،(6:7ملوك11والهياص،،واطصون(9وا:7

،(6:ااشير)الاعدةولاجلالافنيةتبليطولاجل

لتمجيدالحجىارةاس!ت!دمتالهلإودسبينعصوروني

فوقالميا.مجاريولاجل،(،،شارعافظر)الثوارع

حرلوالجدران!والجرر6الماهوخزانات،اثمئاطر

المذابعءبفوفي.(3او03:،2اثال)ال!روم

شوج)مخحوتةغيراحجارأائيليونالاصاست!ضدم

الالية،الجدرانبنا.نيو!دذلك"25(:.،

ذعلا-إ.ا!رةمناكوامآيحملونكانواوعندما

مجرمتصثمييزاو6،(:31)تحوتطدث

:18!وئيل2و8:26و7:26يشوعأمثهرر

وبلادسوريافيمنتثرةالعادةهذ.،الولا،(7؟

نتوكا.الاضارقبورعلىتقضرلالحنها،العرب

7:ملوك)1اغراضلعدةوتن!تتقطعالاححار

حبمذاتاحطرتحتضد!كائتواحيانآ،(9-11

الهي!لاصواربخا.فياطالكانت"ع،فمغ

!ر.فيالم!ينا.وادعة

الاحواضفملغاقامطرتعشخدمكانت(2)

27:ومتى92:3ت!وت)التبورومداخل،والآبار

داطصدو2اوا!خوموترضيح.(38:؟؟وروحنا66

علىماتكلىاستخدمتوربما.(،91:1تننية)

فتكاالىوصانيةالعصوروفي(31:21ارميا)الطريق

الىئيسية،العامةالطرقعلىاطحرةالاميالمعالمتقام

)2

ب!يلاوب!،وصيدا.صرربينشلآالطربقعلى-دا

تقاموكانت.هناكقىىهنيالكللاحيث6وحبراسا

ت!حمرت)ثاطراد3ذولاحيا.المبورلتمييزالاحعار

،(18:18مدئيل2و02و،35:1ه،وة31

)انظرالاعالسإتعيهاتنققاحبالأوكانت

حا!هافيالاحماراش!دمتوتد.(لمهمرآب،ححر

كأصنام،السوا.صلىمنحوتةوهي3،الطبيعية

91:18ملوك2و92:17وتثنية؟:26الاويين

مينة،صغلإةاحجاروهناك.(57:6اشمبا.وفارن

واحيانأ.،بيترليا،،و،بيثولياليونانيةنينسثى

كانتلذلك،،يازكدانمآت!نلمانهذ.،كانت

ساوك!أ،الما.منسقطتلا!امقذسةتعت!

اعالأالاء!ار.هذثلعلىالرننيةاطرافاتءب!ت

والاسم.الثرمنتحميا!اوقبل..3(:91

ي!ثبهسامياصلمن!شكبلاهوالذياليوناني

مضلاآكانالحجرانيبينوقد.،ايلكابيت

إله.ار،روحاو،الطب!يتفائقةقرة!محن

كثذكارمفردأح!رأالعصانيونعسالاحيانبعضوني

واشعياه7:12مموئيلاو22-:2818-محوت)قه

)ت!وئللكاندينيآاكايطونوكانرا.(91:91

احيالأكانراكاتمامألمح!و،حتىاو7(ة35

وشوجء2:سه!ت!وت)اقهباسمالمذبحيسشون

هذ.ثلنيل!ن.(35:7ت!رتوتارنا:ه17

صاكنةالتؤةاواللاهوتيعتإونيكونوالماطلات

الهيأ.اكرامأ!ايقذمواولمالمذبحاوالحجوفي

:؟3ت!رت)الحبهـالعذكاريدونالةعبدوابل

.(7:1صئيلاو7او:35و،5

والمخبنيقبالمتلاعألاحباركأعىكائت)3(

اخبار2و17:04!وئيلاو02:16قضاة)

انظر)المجرء!نلاعداموسيلةوكانت.(26:15

الصوانصمنظعتشخدموكانت.("م:*ز



3(

خثنبث!لتضعكانت،3،نارأتقدحليم

ماوكلاأ.(:52يثرع)!محاكينق!شخدمليم

:25تثنية)المرازتاوزانالأءصارءنتقطعكانت

الحبراحلىالاواستخدت،(،مرازكأءوانظر13

ذختئتوكا.(12:،2ضرج)الوثائقل!ابة

ويوحنا7:91ضوج)الماءطفظالاح!ارمنالاواني

وكان.(42:،.حزقيال)اي!أوالمرائد؟(2:6

ي!حرج،ذالمثنصرءا-ئلأ!او03وزقمدورحعو

وا،دقيقالىيطحنهاليمالحصطةعلىوايابآذهابأ

حجرئمنلاطحنرحىاومطفةصعكانت

.6!:2!ا)تثخية

ا!ثعورافقداناوالقاوةالىمجازيأاط!رثير

والمتانة،(36:26وصزقيال37ة25س!ئبل1)

واتجاع.!،2:،او6:12اصوب)الترةاو

وحبر،روحيآهيكلأمبنيرنحيةحجارة،آالمسيح

-2:02افسى)،ننسهالمسبحهرالىئبجةالزاوية

.(-8،:2بطرساو22

بوهن.انظر:بو.نصخر

الزاحفة.نظرا:احفةالخخر

ممرئيل،نهبهتذكاريح!و:ا!ونةخر

رإلسن6المصفاةبينمكانافي،المصناةقربدطهركما

.(12و7:01صم؟)النلطييينالىبهزمحيث

ا!ان.،العزلحجر*:اقالاشصو

ناولنائاناشاعانالىداودفيهاختبأالذي

!وئيل1)افزتاو!اك،منهصاولبموقفيخبر.

02:91).

حتلفيكان(6:18!م1):بيرأل!3الخجر

ارجحهمابمدالىب؟!توضعحيثالبيتثصييهوشع

تقولا!وطاتوبعض.يعاريمقرالىالفل!طينيرن

الكبير.المرج

)2

ائارال!ريمةالححارةبم:-لريمةجخارة

نيمذكورة،ثلائةعداما،القانونيةالاسفارفياليها

،12-91و12:11ورؤيا02-28:71شوج

حزقيال)الالماسهيالباقيةواثلاثةوالهامقالنصفي

ورؤيا28:91ضوجأوالتيقا!روعين؟(3:9

اممانفقطماالاقلعلىاثنانهـذ.ومن،3(:،

واطحارة.قبلمن3ذممايمينعلحجرتآخىان

يث!م،،الالماس:!طالكتابفيالمذكورةالكرجمة

زصيد،(سلقيدزصاوأجز-ع،جمشت،الهرعين

اببض،عق!يق،(دزصاو)جير!ان،(بهرماناو)

الهر(عيناو)اعانجوني،بالور،اضرعةيق،زبرجد

عقيق،لؤلؤ6جزع؟الهرعين،ازلىققوتيا،يسب

ياقرت،عقيقلحجز(اص!انجونياوأازرقياقرت،ا-ر

.(بابهفييمكىح!ركلائظر)اصر

6بتررالعر؟نيي!ى،بريطائر:صل

فلسطايأجبالعلىويقتنص،المنادياوالصارخاي

نيالمحبوسالححلوكان..2(:26ممرئيل1)

ويتارن..3(:11)سيراخكطعميحتخدمقنص

لمصاتحضنالقبالحطة،حقبنيرالضنىءقلارميا

.(17:11ارمبا)تبض!ملمع!غارآتج!حاو،تبض

مجلاو،الهحراءحجل:فدطينفيمنهنوعانوروجد

الوحيدالزعوهو،(ولولممو؟34ء"ه"أل!)الىمليهاي

عندمطداودكانحيثالبرفي؟جديعينني

تنحىس!تبم-حم!

الحجلصورة
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02(:26!وئيل1)مطاردلمججلنذطثاون

باللاتينيةواممهالثركارحجلهرالثانيوالنرج

منالطاؤ!ذاطمويعد.حح!43ذأطكالا؟ح43

منيحلانالىالناسويطارد.،الفاضةالمآص

وعق.بالاياديحينئذنيلتةطونهو!لطيرانالب

؟وفيربيداصلانمعرضالارضعلىالمبنيالمجل

وصجل.بنثةالحجلةمنهتطردساكئلإأولذلك

فلسطيناجزا.جميعفيبكثرةموجودشو!ار

طهـفيعلىزاهيةبالوانملؤنريقوله.الجبلية

اسودوعنق6داكنا!رومنتاروساقان.جخايه

اليوناني؟الحجلنوع؟منلطيفكبيرطافىومؤقام

الحجم.فيالهنديرالثركاح!لويفوق،منهاكل!لكنه

كااحدىتتجلة،شاهعبريم41:خضتة

36:11وا:27و26:33عدد)صلةحادبنات

.(17:3ويشوع

يهر.كالاوي،عيدمعناهعلإياسم:حبيثا

.(6:03اخبار1)صارينسلمن

يالنزبضىالكتابنيتصتخدم:أ!تة

ف!ربرادطةيكتشفانولمجبواضحغبرشي.

البحثويحركالالتفاتلثرليمفقمرويعرضقبل!

منويطلب،وتأئ!أوضوحأاكثراقىيرلوفي

-17:2)-فىتبالمباشرأشرحآيطيانمقدمه

ايكتثفواالناسامامالمغزيطرحمداو0(،2

وقد.(-1291:،1قضاةأك!نونكنزمعناه

سلإنالنازاما،شعريقالبفيالاترهذاورد

)حمتابروسيفرص؟ريخكتابنيوردتفقدوحلإام

.3(وفترة5!ل8

وملتب!*مظلمشاهعبرياسم:جيتة

-ا:26!ونيل)9زيفبرفيقلركئرء،

غل!،الصحراهجنوبوالىحلإونشرقيجشب،(3

حك،2(

.(62-2،و23:91ممرئيل1).صنءنبعيد

ف!بدثاولترلوهناك.هناكنفطداوداخفى

.،نحيلةتل،افظربطارد.كانعندما

واالباشقفصيلةمنا!رارحمنطافى:جدأة

ولمحدأة،المل!يةاطدأةعاليأيصةس،الصتراوالاز

طويلذيلعادةولها،صنناناصويلانجناصان

العوية.في!اتفلاثتربم4والاسم.ءلمئعب

ةافر!حسبنجسانكلاكل!اوالبا!ثقواطدأة

عدةواطدأة.(13:،1وزننية،11:1لاويينا

(37117!اول،3!.+5)(الممابرة)السرداهاطدأة.الؤاع

وغرب؟افريقياروبا؟وكالا؟جنوبرصطفي!وجودة

تترلحيث6اذارشهرفيظط!نيخاوتظهر.آسيا

لاجلاسنلالىا!وا.،و!طاتفيضوضاهبلا

،ببانطائرلامهاالىمممنبت!ونالذي،طمامها

6الاشحارعلىتتوالدوهي.الماشيةوجمحانشيدلا

الودا.والحدأة.محتلفةالوانمنبخرقعث!اوست

فلسما!ن،نيايض!اترجد(ول+،اص!3ح*با!)لا.ا!5أالجخاحين

.(،شقوباكانرانظر).درةنالكنها

كأ!بالذيالجلرحل(هودج):تجةخذا

اباام!نامراحيلاخفتالحداجةوفيالما.افيه

.،3(31:)ت!وت

.،حددتانظر(25:15-محوت):ارخذ

فيقرية،،حدثةمعنا.عبرياسم:!ذاشة

موقهابكونوربما.(15:37يثوع)يهوذا-؟ل

.عجلانوضبةالنثيةعراقبينالخذيدةكىبةفي

انظر)،"حديثمحناهعبرياصمةلةخذ

.(،حدتةصورحا،

،،وثراسةة،حذممنا.علإي31:خذد

حدارايضأويدعى03(:اا-بار11اسداعيلافي

.(25:15ت!وت)



5)اقلحد

!روهريدوصاعلمنعبرياصم:اتلقي

وينابيعه.(؟:01ودانبال1،:2ت!وت)بلةد

الجنوببالمنحدرمنتابعحيثارميياوسطفيالىئيسية

لمجريالنربيوالنبح.طورسبلالمقابلةلم!بال

ميلأ.015علىويدلمسافةمتعربئ،دياربكويخوار

،وثاي*بتليىبالمعروفانالئرقيانوافبان

وطوله!ا،فانبحيرةجنوبسان،،تثايقيان،

يتجهالجداولهذ.م!يقىوبعد.ميل001نحر

جبالعلال،تقريبآالثرقيلمضوبالثرقالىالنهر

لم!،م!نعددةأخهرفيهوتصب،صردستان

يلتقيواخلإأ،والديالةوالأصنرالاكبرالزابمنها

ويمر.الفار!الحليجفييصبكانوتديمأ.بالنرات

الضنةعلىتقوم،القنينوىبخوائببريانهني

ضفتهعلىالموصلمقابلتقريبأ،اثرتيةاواليسرى

ومن،تينالىبندادالنهريقعذلكبعدثم.اليمنى

شائباولا:التاليةبالحرائبيمرابضأذلكبعد

خرائبثم،اللانيينعاحمة6المدانتاواصتاسيفرن

الدجلةمجرىوطول،اليونانيةالدولةطممةسلوقه

ميلأ6،11هوالعربشطعندالنراتمعملتمتا.الى

اسا.الث!ق!يقالنهرطول.مهـفمنقليلأاكئراي

ميلآ.012فطولهالنهر-اثحد

من"قايينتوبال(معروف)معدن:حديد

أقكرتواطديدسالنطفياش!نل،قايلإن!ل

هناككانتالمب!رالموسويالصروني.(22:،

35:16أعدداطديدمناخرىوادواتفؤوس

الحديدمنعوجسىوكان.(ه:91وتثنية

الاوابكانتيثوعزمنوني.(؟ا3:)تشيلأ

،2(،و91ة6)يشرعالمعدنهذامنتضع

الاغراضنيالحديد،المرصباتتستندموكائت

طوالذلكواستر،(6؟:17يشوع)اطوبية

91:ا)تضاةمتأضةازمنةوالى،ا!اةصر

الدروعتضمكانتاطديدومن.(13و3:،و

اخحلر(92

:17مموئيل11والروسالىماحكأسنة،والاس!ة

والنوارجكالفؤوسالزراعيةلاتوالآ،(9:9ورؤيا7

وادوات،3(:اوعامرس12:13صر!ل2)

6(22:3اخباراو6:7ملوك1)والمامل!البنائين

:17وارميا،91:2إ*ب)ا!راوالنتروادوات

:ا،اروب)المحمكلصبدالشائ!ةوالمحصوص،(ا

501:81مزمور)والت!ودوالمصانوالابواب،(3

وا!ذ2:،هواشعيا+9،1:8و16و701:01و

يشرردنوكا.(،:5دانيال)والاصنام،(21:01

من!ثكوبلا،ل،واقواليونان،قىشيقمنيدالحد

و!زقيال15:12ارمياأالاسوديبحرمجاورةبلدان

نيعايهاطصوليم!نوكان.(291!و:27

صالهنيمتوفرأل!حمرنه،9(:8)تشيةفدطين

.مق.00،1فراطديدصهواولحدثوقد.لبنان

ت؟.الحثيةالصنرىآسياهضابفيذلككانوربما

ة8ملوكوا02ة،تثنية)انرانفيتصهرخاماته

فياقدام01نحو،حممارةمنمبنيةوكانت،(51

ي!حبهماوربداقدام3فطرلهقطرهاواما،الارتناع

الفحميستدموكان.اطضرالوقتفيلبنانفيهذا

وقارن22:02حزقيال)بمنفاخالناروتنفخ،!ا

تعلواتالفلطينيينانويظر.(6:92ارميا

علىبتدقيقوحافظوااكعالفيالحدبداستحدام

وانتئر.(22-13:91ممرئيل1)ع!نحهاساليب

شاولهزمبحدماالبمائيينبينالمعدنهذااستضدام

الصانعواطذادهرتوغموداودالفلىطيلإوكسرا

:13!وئيل1)واسلحةآلإتالحديديصشعالذي

.توبالشل16(،:،5و12:؟؟واشميا+91

،والملتط،،والمخناخالنحمالحدادصرويست!دم.تايين

،.،ومنناني،بابر*،عصيرن،انظر،والحصندانرالمطرقة

منبالقربسوريافيمقالى:يعدراخارفى

.(9:1زك)دم!ثق
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.(،تحتيمةانظر):شىصد

وهو!كاكامنتهىمعناهعبريادمم:لايجذ

.(28:12اخبار2)افرايممنرجل

،(وخوفرعب،معنا.عبري31:خرصاذ

.(25و24:سه!عدد)اللإيةز؟لممصانبينمحلةوهي

ملإةتهمدالقالينيوادفيصادةببلكانتوربما

.حصةعينءنورم

عدرايخش،صبفيالاشتباكتبهل:حزب

قضاة)الاصفيارادتهليعرفراالةالعبرانيوتاسنثار

23:2و37:*اصرئيلاو28ر27و02:23

ممك!نأيكنلمعندسااو60(:22ملوكوا

واحيانأبالصلاةاللةمعونةيطلبونكانوا،التألتجخب

اخبار2و13:12و6و7:8حموئيل1)بائحبالذ

العرافةالىيبأونالوتنيونوكان.(02:5-12

يهتونوكانوا،(21:31حزتيال)نفهاللاكرافى

زعهم.ح!ب4الطاحسن-لممفياطربيبدأوابان

علىلمحصولالا!امالىيرسلونالجواسإسكالناوعادة

قبللالقاومةالاستحدادولاتذ؟دلالبلام!ةخامملومات

:1317عدد)ممر!فيالاثتباكاومادبلاددخول

:26!وئيلاو11-7:9وتصاةا:2ويثرع

يسخوبرننراكايؤشذونالاصىنكاوعندما.(،

-03:11صموريلاو،8:1تضاة)نة-4لنرض

كا،المسالىجدأيزبيةالعدوكانوعندما.(15

ميذ3بانالثعبيثجعالتائداوالكاهنكان

الحدمةمنيعفونالضباطوكان،و.!ونتهاقةبحضرر

غرسوااو،يس!وهاولمبيوتأفيواحنوالذالحائفين

يروجوهنولمنماهخطبرااو،بثرهيتمتراولمكرمأ

.(02-1،:02اخبار2و6-02:2زثنية)بعد

المباغتة،ثل،متعددةصبيةخططت!تخدموكانت

:1،تت!ر)عةدلخااو،رلةهـاباهـرلتظاوا،لحمل!وا

حموئيل2و22-7:16وتضاة7-8:2وثرع51

)2

المتعادةالجبوشكانتعندماواحيانأ.23(:5

منصبطلعلىالاخياربغكان،لالعر!تصطف

كانذلكعداوفما.(17صوئ!ل؟)معر

وكان؟يجوميضربالوقوكان.القتالرتهحم

9ة01عدد)باقةواشنانةلازحنصاصارةالبرقنفخ

.(13:21اخبار2و7:02وتضاة6:5ثوعو

ه:6)يثوحبهتافالامامالىيه!مالجيقوكات

2:21؟وحزتيالة05وارميا17:52صموشلاو

يدآالقتالفيالجنودثتب!كثم،(:،1اوعامرس22

العصانيونوكان.دمرالمطاردةوكائت.ليد

ويحصلبون،العدومعسكريخهبون،ينتصرونعندما

عصرلمنيالامممنكيرآثلذلكفيمثالم،الموقى

اخبار2و31:9صموئيلاو34-8:26)قضاة

يثزهوناويقتلونكانواواحجانأ،25(:02

وقضاة32-22:؟.و92و8:32عيثو)لاصىا

اصثروفي،(8:2صهوئيل2و8:21و6:ا

.عبيدأيصترونهمكانراالاحجان

صرونالم!كان،مامدينةتحاصركانتوعندما

ف!!م،ام!نواذا،اله!رمضدمعسكرملمجق!نون

ثمآلايدفعواوليم.المدينةعنالماهكانرايقطعرن

كرماي-المتارإسيقيمونكانراالحملالىاطربية

المدماءا!ريهيئعندللقتالالاسطفاف-ورة



79)ابكل

وحزقيال02:15عوئيل2)المدينةاتجا.نيا+اب

بالتدريجالارتفاعنيكأداداثراسوكان.(8:2

المدينة.سورارتفاجنصفالىبحلاحيانأكانحتى

آلةوهو،الكبقييركانالمائلالمشرىهذافوق

مناصب،موقعالىيصلحتى،الاسرارلهدمصبية

والمسلحونالنبالرطة،كاناثراسرءقاعلاهءنغ

صلالمتوضعوكاشت.قذائنهميطلقونإثماليع

واحيائآ.ال!ورعلىلمتسلقاثلااسقةعلىاث!حلق

ليمالنارفيوتثعلالاء،ابعلىالرقودروضعكان

،(52ة9قضاة)للدينةادخولثنرةتفغثمتحترق

المدافعينشعاجمونابخالرماةما.كانواحيالأ

،الورقاعدةضديقفرنالىماةهؤلا.ركانالور،

ي!عتعدونالمحاصرونوكان.اثراسعيلىوليى

تحصبأ!موشميم،باههممصادربحاثللطصرة

روجونوكانوا.(ه-3ة33اخبار12وتتويتها

لمهاتجهم.لاتروجيضطرونهانويحاوونالمحدو

علياتهمفيالىصرتويرقونالهبرميصدونوكانوا

مناصهامباورب3وا!ارةارماحباطلاقالعدوانبة

الآلاتيتلفراانيحاولىناويتلفونوكانوا،الاسوار

ولرا!ةعايامحترقةسعلاترميبراسطةالحربية

الكباكأ!اتقومكانتاليامالاصققويض

.(26:15اخبار2و،2و11:21ع!ئيل)2

سكانها،بحويذبتخرالمسبيةالمدنكانتماوكئلإأ

لجأ"بالنسبةولالةبالنبةلااحدمنهاي!تبتيولا

22-01:37و،2-8:26و،2و؟2ة6)يثوع

قعىوالى.فنابال!نصربائحتغلنوكا(.01:16طوك3و

18:ص!رئيلاو5ملوقصاة21-ا:15)ضوج

.(جيقكلةانظر)(.26-28ة02اخبار2و6

.الاتداصتدساوالهيكلمؤخر:يضراب

تحنيالق*دبير،الصالحلةجمةال!لةهذ.

صبرأ2(

نيالرلةالرجمةنيالحلةهذ.وردتوتمؤض

دراتومن28:2ومز8:6و91و6:5ملر1

قدسعنكنااصحععلتا!ايتضحالراهدهذ.

.(هيلكلةانظرأكهالهي!لاوالاقداس

تنشث،،لرزعكاالمواحفمننوع:ءباجز

6بذأكبر؟ناطربا.ورئتا.(.1:3!لأويل!ا

وعيناما.صفافةشبهتجعلاغاتتمذدانوعنذ.ما

حتى،ص!همانيمستقلا!انوما،رأسهامنبارز،ن

والاشىاعلىالىعينبهااحدىتحولانتقدرانها

ائيا.الىنحتلفةاتجاهاتفيتنظراو،ا-فلالى

تبل!علىقدرةايضأولها.واحدوقتنيمتنوعة

ثرابهاتبطاوحولهاالقالاسياءللونطبمآلىحا

خلاياوجردالىترجعالموةوهذ..تنزعجعدما

اجمازيضبط،ا!فيملؤنةلمادةملهطاوءافية

نيتعبقوالحوباء(.وانب!ا!اانقباض!االعهي

كالابدي،للاستضدامتصلحواقدا!ا.الاسثعار

ت!تطقانتقدرا!احق،لمقبضيصلحطوبلوذبلها

تةمتماا!ياطثراتعلىتقتاتوهي.بالاغصان

.لرتبمادةطرفهنيالمنطىالطريللساغابوا!ة

.(ورل،غةوز،ةع!ا،نوصذنظرا)

يي**

!!نص

ا!باء

اصلع،،ضب،مضا.فار!يماصم:بوناحز

ادصوروشوساقخصيوهو.،حماردائق،اصد

.(7:9وا:ا)اشير



8)اثصر

فلاصة.اننل:ثص

ويحكرن.بدائيفل!طيننيالمحراث:اتنحو

احدفيالنل!يلق،صبرةكصناوضثبيةظنمةمن

ترشواوضنالآشالطرفمنجمزبيأ،طرفيها

تثصحلاطدبدمنرق!بقةبمنب!ظفةفىطمةفبه

ايوشيا!روني.(،:2اشعيا.)ا!راثسكة

ناا!ت!ملومن.ع!بمنالمحراثصكةكانت

اطديد؟الهراثص!حمةادخلراالذتمالفلطينيين

ثيرانوواسطةالمحراثويجر.(.13:2صرئيل11

.(9:62ووقا،1:ااصربأباليدلدبه،ابقاواو

انمناحصرتنعلانتتدرلاالاداةهذهوثل

باثقيحرثالثعكانضدما.الارضس!تخدش

عتسراشاهأككانربمااللإانمنندانأضر

وكان6وربلفيانبزوصآمنهاعراثكا،محرانأ

.(02و91:91ملوك1)عثرالاننيآضاليثع

(.في)ازظر

جمةالفدا!ريةالنقوشفيوببدكماالمحراث

:11لاوييناالجرادفصيكمن:ضخوان

22،.

ظهزوجشئومبد،بها.*لمطن:ضخز

اخبار2نيح!عرةدعي.(،؟:22ملوك21النية

3،:22.

،ثديدة،سارةمعنا.عريادم:وخكلض

ربع،النثينيممنعثلإةمؤسسى.،اصتطلحمو

ونحمياا.:2عزرا)زربابلمحبابلمنبضهم

3:).3.

)2

!!

*-5ب.

جمى:ه

!

!مح!ص!

من،الشريعةح!بنجسحيوانةذةنيش

:1؟لاويل!1،أناقة*العلاثترجمةوالادمالزواحف

بيضا.تجعله،اطائطعظايةهووالحرذون..؟(

الاديواطرذون.حزئانينمنهيخرج،ظهر.على

مأوفوهر.فلسطينفيبدأكث!القدمالمروحياو

وهر.وصوفهاجدرا!افوقولمجري6البيرتني

لاصابحهال!بالتركيببببهذاالقيامعلىيقدر

الحيوانجمثيعندمافراختحتهايتحرنباطاقالمجزة

بطربقةوالقوفلجدرانباالحبوانهذايلتصقوهكذا

،.،الرصتعنيالاعلفيالكلةانبعهمويظن،ماصة

.،بريص1،،البلاداهليدعو.ولذلك

الأ3هوهذا(27:23حزتيال):ان،حز

الاصماماايدينابل!القالعربيةال!جمةنيوردكا

.(رانحاانظر)رانحافوأهبرت1ني

انواعتنت!هناعم،ديقخبط:حرير

خيطمنمنرجتاصق،واطريرالقزدودمنمتمذدة

بعدلأحاالنرباسواقالىالح!بروصلوقد.اطررر

عندمعروفأوكان.الاكلاالاس!ندرغزوات

الذت،السلإيينالىنصجمة،بال!لإيكوناليرنالين

تجاوسلعةاطرروكان.بالصينيينعامةيرفون

الأباطرةلثابيليقوهو.(8:12)رؤيانحتارة

،اوريليانالاملااطورءمحموفي.والملىكالىومان

تباعالحمالصةالحريرثاللحكانت،م027-275

حزقيالفياليهاالمث!ارالجيلةوالملابى.ذهبأبوزنا

فهر3،اطريرمنكانترئابالبز13و16:01

الان!حملبن.االفةفيترجمتوكا،الىببونالمفنرون



)9صس

21:واضيا.7:)فثيد.:حاوصحزصى

الويضفارسبلادنياطراسمنيطلبكان(11

متيط!كانواولذاك6اثرارعنيالناسمنئ!لبعا

البطقمنويحمومالمدبنةسكانليحذروابدآ

منهميطلبوكان.(9-2ةكاحزقيال)والندر

الازقة.نيمتبولينالمبلاوفاتفيينادواانايضأ

الىالكبلإةالمدنبضني؟ريئالادةهذ.ئرلولم

نييقنرناطراسكاناالحطروقتوني.اليرمهذا

:62و21:8)اشحياهالمدبنةاووابفوقابراج

.(شرط.رقيبانظر01(6

اصم،،اب!م،شا.عبري31شتش

.م.قه،،اطي!ةجمرظفيملش،لاوةعثب!رأس

.(9:15امحبار11

امم،6ابكم*مشا.علإي31:ضاص

معبابلمنب!مرجع،النثبنيممنعثايةمزسى

.(،7:5ونحميا2:52عزراأزربابل

،مقدسمرضع*مضا.عكلياسم:قةئش

ضابها.بعدصمة،صفاةمدينةدعيتوقد،شاب

قرب،ادومتخومنحرالجنوليةالبلادفيتقحكاثت

نا،ايما:مفقدوابعد.،البرانيرنتجاسرحل!،صقلغ

لييرنالطترل.!حمانفوقادشمنيتقدموا

صمة،الىحقوطاردوموضربرم،والكنانيرن

ذلكبعدسنة38بخحرشاجهابعدالمدينةدعيتكا

الارتحالوني.،،(:1وتثنيةه،ة،1)عدد

38الىهذ.ائتضا.بعدقادشمن!لااليناالاني

عاد،حرريلنيمصكرتكانرابيأ،ضة

واخذوا،عابهم"وهح!راعرادملكتحتال!حمنعانيون

لوباهلا-دهماسرائبلبنرفنذو،الاس!بعض

افطقةودعرا،مدين!تهمودضوا.،يهو.،صاعدم

.(3-21:1عدد)ضابأاي،صمةافربة

مىنحر2(

!فنقلتلكنها،عرذانصيبمنصمةوكاثت

وبعد.،(:91و01:03)ثرعكعونالىبعد

المدينة،يأعذانمحلىثصنعوذاساعديثوع،مرت

مننجتاحها،واساالحنانيرنيحنهاوكان

د!ا-طمأفذاكاولأالمنطتةتضيذعدمااطراب

بعدف!المدينةافرزتوقد.2(:21)عدد

ودمجت،واطيوانالانانفيهافذبحلمنراب

ابثرعوكان.(7؟:؟قضاة)صمةمنذثذءالمدينة

مدينتهعنظئبأكانور؟.قبلمئمل!اهزمقد

بقمن!ومأياعدكانلانه،الموكاوثوععت

)يئيحثومههزيمةحدنتعندساملاوننيبنسه

سكنهاالمدينةاشبتساوبعد.(،12:1

علىبمة3وكانت..3(:،اخبار1)الث!رنبون

اصدتائهالىداودوارسل،ءل!يدأكاننحدماداود

.03(03:محوثيلاأصقلخكائممنجز.آهناك

تلايمأ)ويدعىال!ختلنيموتعماكانوربما

سبح.فيسرقاميال3نحو(اثاين

،مقذسببل،ضا.عبرياءم:صنحز

،اورلألى.،ايسرررنالصبدونيوندعا.يل

ونئيد9و3:8)تثنيةشنل!اوس!نيروالا.،رررن

سثرنوهوالعبرانذءخدآضامملهوكان.(8:،

ا!رقيالئمالىالحدهووكان.8،(:،)نننبة

3:8تثنيةأوينوعموصىبقيادةالع!انبينفزوات

ا؟و.:13وا:12و17و11:3ويث!وع9و

ليأثمدسال!حمتابنيودذع.(23:.اتبار؟و

،،2؟:98)مزمورررر3معمقروئآالعبري.الثعر

،(:88فثسد)ولبنان،(3:كلأامزمرر)وصهيون

لسلةا!رفيالطرفويكؤن.بهيأعلبهايطووهو

فرققدمأ566..ارتفاعالىويطو،اه...-قي1لبنانجبل

منصثهاجزا.منيثاهدانويم!ن.البحر

بقدرومنه6بدبعبهيا!ممةمنوالمنظر.فلطل!



)003(مونيونحر

النرنجةبنانجالسل!لةجنوبفيحرمونلجلنطر

ديحرو

دمثق،حول،والهلبخانروىانالانان

وسهول،الاعلىالمجلوجبال،والكرمل،وصرو

ولذروته.الجلبلوبحوحولةوبحلإة،الادئىالجل!

اعلاماالثرقيالجنربالىالرافعةوالقمة،قم3

صمونجبالبأنهررصفاثعممهذ.لهواذ.جم!

النصهذانيالحلةل!ن،6(:2،)مزمور

الجبلوذروة.عامةحرمرنسللةالىت!ثل!انيم!ن

الىئييواانجع.النةسدارعلىبا!لجمناة

يحوعاوبتجفيانويقال.صمرنببلنيللاردن

وبدع!.بدالموةوعهذالكن،فرتحدث

.،الحيخ،جبلالآنصمويا

)مزمررحرمونجبلسس!انةين!نسؤمو

.)6:،2

مضا.مصرياصمكانر!احز.شر:

7:امحبار11صوشعافياسثلإيآ،صا،هورس

)36.

حامي،،يهوهضا.عبري31:خزهايا

اورصليمسررمنجزءامرالذيلينيلعزالصائغابر

)نحميا..مقه،،صوشنمننحميارجعءابعد

)3:8.

رعب،،ارتحاد،معناهعكليادمةخر"وفى

كانبيأتصامهجدعرننصبمنهبالقربينبوعوهر

:7قضاة)الوادي،فيمورهتلعندالمديانهيرناعداؤه

الجانبعلىبالودعيناةثاالبحفىويعتقد.(ا

!نربشرمآميلنحو،جلبرعجبلمنالغربافمالي

.بيانمنوبالقربيزرعلمن

صودمذيخةسكاناهـد:خر"ودي



1)نمةحرو

نحوشيدانبة.2هيرجما،(23:25ص!ئيللأا

اورصليم.شرقيجنوبميلونصفاميالثلائة

فيت،ممنا.علاي31:الاممتر"وشة

مننحتلفةاجناسسكنتهامدينةوهي.،الامم

.(61و13و4:2صاةب)سي!رافيهااقام.مالاص

علىع!غوةتريةموتها،وفياحارتيةتحتعارتلوهي

المجرىفيهايرالقالنقطةعد6لقيثرناقايةالضفة

16بمدعلىوهي،ع!اسها!الىليدخلمضيقمن

.مجدومنالنربياكممالالىميلآ

انضمالذيالقورحيثط!!قب:تر"وفط

قرا.ةاسا0(12:5اخبار؟)صقلغفيداودالى

صبنى.فهيالذصخبحض

الانف،اشرم،مضا.عإيا!ع:عزوماف

)نحيااورشليمسورقىميمنيعلالذييداياا.،

3:01).

الانف،،نحرومضاهعلاياسم:صر-يم

اسم:وهو،ينتهكلا،م!رش

االهدخيمواالذتالثعبرؤساهاحد11(

.:27(01)ف!جا

(12:15نحميا)ال!ثةمن4فرذرئإس(2)

اطلب)حاريمباسمالموضعمذاغيرفيدعيوقد

.(ريمط

اته،رأى*إقدمضا.ارامي31:حزائيل

يمسحهنباايلياالىباصالمليماللاطمناراصيرهو

بضمةوبعد.(91:15ملرك1)ارامعلىملض

الذيعبنهدد.م.ق3،8و845بينايصنوات

دمشق،فيكاناليسعانابدعلىحينئذ.ملك

سيشفىكاناذاعثاالنبىليألحزائيلاليهفأرصل

حزقيال03(

سيد.انحزائيلاليثعفاخد.الحطل!صفمن

ارامملكصي!ونننههوواتيثنىلن

وعندما.اساشلشبفينحينةفظائعوسيرت!ب

بأنهتنبأالنبىبأناخر.،بنهددالى-فىائيلرجع

عنهعوضآوطكقتلهالانياليوم،وفيسيثفى

كا!ربط2،8وفي.(15-8:7طوك21

وني.جزثعليهرفرض،ؤائيلالاثودىيشالناصر

طكختامونحو.اخرىصيةصلنا!رحاربه838

ا!انبل!ارضحزانبلضرب،اسرانبلعلىياهو

م!وفي،32(:01ملوك)2الاردنشرق

سثديدألالآاذاصاشلواذل،النرعصالتاليالملك

واخذ،الفلسطينيينارضوغزا(،-7،:13ء!)

ثمينةهد،اورصليممهاجمةعنفقط،وأعاقتهبت

12:)صالمكرشةالهيكلكنوزمنمكؤنة

ني(،:1)عامرس-زائيلوبيت.(18و17

دمثق.

.عر.،رأى*قدمعنا.علاياسم:اياخز

.،:ه11نحيا)صيةع!رةمن،عرذامنرجلوهو

اختطراو،قويئ،مظهعرويادسم:يخىحز

.(8:17امحبار1)اقتلاى،بيامينيوهو،حزقيا

.،يقويافه،معنا.ع!ياسم:يخيالتش

عثةومن،روزيابئ،ال!بارالانبيا.احدوهو

نيوث!أوحبرولد.(3:احزقياله)كضتة

افنا.،الهكلبيئةفياورصليمفيوربما،فلطين

معيهرذامنسببآ"حيلثم.ارياافيمدمة

دايالننىبعدسنواتثماني(م..ق795)كيني!يا

؟ا:،2م!ك2معوقارنها:04و؟2:-أءذ

يكنولم،الىقتذلكنيشابأركان.(-16

اللارون!ضعندساالسنتحتكانل!نهطفلأ



)2حزفبال

معوطكأ.بال3الاحصا.نيوحسبرارواحبا!م

قناة،كبار،وهراوخاوورخهركلالرودالمس!بيل!

أحزقالابيبتلنيكانتور؟،بابلارضني

السنةنيمب!رأر؟،وني،(5؟:3و3و؟:ا

ائبم،منالاصةالنةنيالاكئرعلىاو،ألادصة

.(18او:،2او:8أصبيتلهوكان

لبىاطاميةالنةنيالثبوةهدمتهبدأت

الهيكلشابقبلشين7مدتبنمناي،عويا-لين

:اص)الجرضفافعلىسا-فاكانبيأ،اورثليمني

وهبمعر.مناللائبنالنةنيوكان.2(او

:؟)عدداطدمةاللاورونيدخلفيهاالقال!ن

سنالىتبرلااللانينالسنةانوافظر.3(

اعتلا.مناسامحسربآريخلكنها،حزقيال

اصلاحاتمنار،نبرمحذنصر،العرصقاد،نبوبرلاص

طوك2و3وا:25ارمياالىبالنظرتقطروثعيا،

انهومع.2:اوحزتيال2-25:6و23:36

اطرلهكاثتانهالا،غرببةارضنيسيأكان

لاجلافيشيوخايهووبعوكان.بنبراتهينطقان

ل!ن.(\:02وا:،1وا:8أصانصيحة

.03--(:)-بأمانةتتبعلم-دلاته

كانانهوالاخةالف!رفيالمثاباتمنوراضح

ملاحظاتينناولنهر.اريابتحليمآمةدراعلى

تههطابااو،الايضاحيةاستماراتهاو،العليميةارميا

صينةيطيهاماومحلإأ،ررسهالرض!ها،اثمصلإة

13-15:ا)ارمياالقدرضل:غافبةادبية

والاعتين،(3-11:،2و211-:11وحزكيال

للذنبينوا!ران،(23رحزقإل11-3:6ارميا)

والفرد،12-18:5اريا،الامة)يتررونسامند

يظصالأضارعاةوالى،(32-3؟:18!زثال

قبالص3(

وحزقيالا-23:6)ارمياالداوديبالملكعغ

اثلالىبالنظرالفرديئالمتولية،ا-،2(:،3

31:92أارمياا!رميأك!نالذتالآبا.عن

الىوحيةاطيقة،(؟3-18:2وحزشال03و

11:91وحزقيال"3-و:31)ارمياالجديدة

إ*دادونمنوللبيم.(25-92ة36و02و

وحزقيال28ارميا)المتقبل،ربا.مقيينبقواالذت

ثاطامتدوقد.(1،-ا:33و11:15-21

الاقلعلىصنة22عنويدفزةالنبويحزقيال

وتتيوفولا.(92:17مع2:اصقارن)

بها.ماتالقالطريقةولاموته

العربياثعدسالكتابنيبقومحؤفيالوسفر

الفرتهذ-قانوجما.ردانيالارمياصاثيبل!

فان،التانو؟جةالعبريةالاسفارفيال!آباتبينموضوعان

ةضصبايأتيالعريةاثمدسةالكت!بنيحزقيالمكان

تقريبأ،اثاريخيبئ!ظامهاتة!يوالنبوات.ارميابعد

فيها.الميتالقيهوياكينسبىسنيبحبمؤرخةو!

:اقامنلاثةالىينتموالسفر

تن!هوء!،اورشديمغزوقبلالعيتنبواتاولا!-

يدعىالحام!ةالستني.هطاياهابببسترطاعن

:11رؤياوواسطةلمملهويعدالنبويئاوظيفةالكاهن

افعالبواسطة،يتنبأبأنيؤصثم،21(:1-3

:7-3:22)المدينةشابعن،وتنسلإهارمزة

ب!ببلب!وذاانذاراتالسادسةا!ةفي.27(

الهي!لمنالىمزيعوهارتحال؟(8ص)وثنيتها

ةإن،تعز،(13:ا1-ا:)9تدقخهببب

لهممقدسآسيكونوهو،افهشبزالراماالمدليين

17(،أآيةابا!مارضالىويردآ،(16)آية

الآياتأبديدأتلبأحياتهميمرلونالذتويطي

بالأنماهوالالتصاقالالجانوعدم.8؟-25(



)3صفبال

،(،1-12صأمدبنتهعوهقىكشبماال!ذبة

ل!ن،(-1517ص)مؤكداورثليمشابوان

رؤساءعلىرثا..(8،)صاقهبرضىسيتمتعونالعاثببن

بانيتنبأ،السابعةالسنةفي.(91أصاصرائيل

نظرفيتدنىتاممهلانالئبصياقبعو.

!:02)اعهلاجلبعدف!.سلإدملكنه.الامم

التعدياتت3ذوقد،مؤكدالمضاهوقوع،(،،-

العاسة،النةفي.(91:-23ه،:02)ائهامام

تجدرالشبوتثتتاورشليمحصارالىورمز

.،2(.)ص

النةفي:الاممعلىالح!متنبوة-لمايآ

(2صهأوفل!طينوادومومرآبامونعلى،الاسحة

-26ص)وصيدا.مورعلى،عث!رةاطدةالسنةني

،والعث!رتوالابعة،الطسرةالسنواتوني.(28

.32(9،-)صمصرعلى،كرةوا"دة

القيت:البىمنجوعبالىسحلقةنبوات-لمافا

السنةفي.وشابهالاورشليمن!ب!وخذ!ركزوبد

سقرطاخباروصلتتجاالمساهني،عثعرةالانية

ككق!وعندما،عليهالىبيدكانت،افيالىالمدينة

-،:-أجديدمننثاطهبدأالاهبارهذ.البر

انس!يدركالدينونةبعدالثبانويتعلم.22(

ا-:بينهمكانتدصاد!انبأوان،اثههوعر.

،3(؟ص)دإودبوصالىرامء--(،وسيتوم23

الشعبوسيتقدس،35():صاعدا.نموسيعاقب

الاسباطوسيشعق،(36ص)ارضهمالىوسإصن

فيحت!عون،وبعردونالمولقمنكاعئ!رالاشا

.(93و38ص)اخيرأاعداؤموسيتهر،(37ص)

تأسإساعادةت!شف،والعث!رتاطاصةالنةني

مبمأالهي!لرؤيافيرمزيآتعرض!اذ،انكني!ة

يهو.لدىومقبولأمطهرأوالثعب،!لهومقدسأ

صيال03(

،(8،-86أصاثعدسةوهدماته(6-3،.،ص)

،(3،)صبهتاطياةوكلمنهيخرجاطياةو!هر

،!امديننهموتعرف،الاصباطبل!ألارضوتوزيع

.(8،)صصهو.فيهلمجلالذيالمكان

عرفهقدالذكطالهبكليتضل!الىؤياهذ.في

.مظهر.نيمأ!تي!أصباهايامنييدأحزقيال

متوخآإ(ط-بلآررى،الصن!صيمنجبلعنفعوضا

وملاكأ،.قيذيمناعظمبديدأمتدسأبمباني

والهيحل.البابني،واقمأقياسوبلبقصبة

المامة6ترتل!اتهنيالعديمء-بفعلآمصقمالجديد

وغرفهوافنيته،الناسماكنالىبالنبةقانملكنه

هناكصيسكنالذي،ي!و.قداسةتحميحتىمتقة

كاعنيلا.انفصالالعابدتعلىوتطبح،لآط

مضت-فيةسنواتمنذ.والطقسيةالادبيةالنإصة

ا!مديمالهيكل،ركاعو.رؤيانيحزقيالرأىقد

والاتأ.(،2-22:؟11و91و01:18)المدنى

ومجدالهي!لالىنفيهالابمنراجماعر.النبىيرى

فائلأ:الداهلمئصوتأويصمع،البيتمالنأيهوه

وصطنياس!نحبت...عصيمكان،هذا

اكياسرائيلبيتبمدينضول!الابدالىاصحرائيل

الدا!ليةالداروني.(6-ا:31،،000القدوس

الحقارةمذبححزياليرى،اثعدسالبيتامام

،فأرضى:الصريحويس!معالجديذلاصائيلمعذأ

.(27-13الآيات)،الىبالس!يديقولعنهم

ونيالمثبرلاصرائيلعإدة!نبىالآنوتوصف

كا!الحتيتيةاطلةشطابقالجديدةاثيوتراطية

الخترئينفياثمدسالىيدخلولن.الالهيالاعلى

انهاعلىدلتالقاللاووالحثائر8الجداوبالقلب

المذبع،تخدمبانلمحايصحلنقدئماامينةغبر

نيمتواضأ،يكلكا،مكانأسيطونلك!نهم



)4.صتال

نذمهاممهمالذتصادقبنووال!ة.الهيكل

سثظونوحدمماشا.ظلوآالذت،باريعق

وستقدم.(،،أصعر.فدابمالعلباال!هنوظبفة

الحدساتلاعانةالارضمنذم،تقدمةللرب

ابضاولمرئبى.أ-6(أه،:اثمدسولحدسة

منتحكنه،الارفىتقدمةمنمناصيبةاعانةستطى

ي!يمهلنوهو6الشبباسمالعامةالحدماتتدعيم

علىالتمدياوالشمبباضطهادططتهاصتظل

.(-8؟6؟و6:2،و512،:7-)ال!نةحقوق

الهيحلفيالميتةاماكنهفيصيحتمعكذلكوالثعب

االيوقراطية،اضا.وص.(9%)يمبدونهعندما

فيبمالختصةاواجماتيهرفونوالثعب!يينالىعيين

الحقارةالىبالنبةالمتمددةوعلاقا!اماصنهم

ذلكبمدحزقيالويرى.الواجباتهذ.ويؤدون

!يم6ءرىالى،صرايدأايحلمنخارخا!رأ

والموتالجدبيصاالقللناطقحةوالهالحياةعب

صتحتلهااليالارفىوحدود.(ا-12:)7،

،(02-71:13،موصو؟ةاديمنالىاجعةا؟عة

وتقدمة926(ة21-8،ة)47الاصباطوموقع

والمدينةئيىوالىوالاويينال!هنةبل!تقتمالارض

انظر)مثتركاالشببميمض.(8:8-22،)

:.8و91%وقارن،3-03و02-15الآيات

،03(:)8،هناكعر.ايشفعرهواحها،(6

كها.لمنبوةالمركزيالف!حمرالىاشارة

تقدمفيحزقبالبهقامالذيالنصيبهوف!ا

نا،ويلهاوزتمدرسة*فقاديعتبرأرفيالدالف!ر

ورزعرن.الاخلإةالشكليةاليهوداروهوحزقيال

.،-8،تالاصططفيالجديدةاورشليموصفان

الحهنرتيةالوتيياتاقامعليهبناءالذياالنا.جهو

النظرمذ..وعددلاويينفيالمتضمنةالحاصة

ال!حمتابيةالنظرةيتخذونالذتالعلاءمنصنرضة

صفيال3(

تث!ريعبانوبتمسكرن،الصانيةالقوانيناعلعن

الن!انوايضأ،حزقيالعصري!بقاطاصاللاويين

جمنامج.تالاصططهذ.تكونانيقصدلم

اعلىثلآليتالاص!احاتهذ.فيالمعلنةوالصورة

ظلصة.رمؤةلبهها،صفيآيتحققانالن!قحتر

المر!ع!يمنجبلننهمانالمم!نفلي!من

الهدشة،ألارضوتتسماتواثماللى،الجديد

اطلفيوتصب!حالمقدسمنتخرجالتيالثافيةوالميا.

وورقهاصرصثمرهاتنتيالقوالاشجار،عظيمآ!رأ

الاسيا.بينومن.الأعتبارلهذاا،وفمألمشفا.

تدمهاةالقالاضى

نحولفكرةوربلكو.افةعنالف!رة(1)

ة1)،الىببشبه،منظرقارنانانالىافه

سبروسعو.عنتحلونآضونيأ.38(

ظبمهصثتقيجمع،(28ومزمرر8:15،ت!وت)

ب!طفبهمرشني،(35:15و:233أارميصا

عنيفتقكناثحزقبالوجل(،11:.،اسعاء)

:8؟هئوقارن16-11:،3حزقيال)الضالاضانه

5(.؟:"اولرظ-"ا2؟

المرتفهالجط:الجدبدةاورشلعرويا)2(

اثمدسةالمديخة،(21:01ورؤيا2:.،صتيال)

ة21ورؤ!33:27)حزتيالالناسبينافهمحيمة

:21ورؤيا.-3:2،حزتيال)فيهااثهمجد،3(

ررؤيا03و8:16،حزقيالأالمربحةالمدينة،(؟؟

8:03،حزقيألأبأباعثرائهالهاالق،(31:16

-فىقبال)الحياةنهر،131و12:21ورؤيا،3-

بافيعلىالقالاسشار،(أ:22ورؤياا:7،

21و7:3،)حزقباللم!ئفاهاوراقهاالر،النهر

اأ!م،حزقيالفي4رمزوهي.(23:2ورؤيا

الىؤيا.!نرنيرمزة



)5.صفبا

الفكرةحزتيالصاعدال!لفوقلكن)3(

ارياتماليميطناولفهوالمتقبللأورشليمالىو*ية

وضوحباصثرالفرديةالمثرليةويؤكدمم!الاصلية

العبطبيعةوكذاك(02-ا:33و18حز!ال)

التيالمل!رتوقداسةوب!دجديد،منتخلقالق

:36و02و11:91)الا-تيالزمانس!جشحون

موضوعهيالجديدةاذجماحةان2-92،0(

المجيد.المحتقبلالىينظهـونعندماانهشبرجا.

واقؤىقدالىب،معنا.عبرياس!:قثاجؤ

ابيهمعاصزك.يهوذاملكزآطاي)1("قوةالىب

عاجزأكانآحازانوتجا.م.ق728فيالح!حممني

-زقياصار،الدولةشنونفيالفيةالمامةعن

سنفيلمجكمبدأقد-فىقياانقيل.الانلياطم

:92اخبار2و8:2؟ملوك2)والثرتالحمامسة

ح!طواففخوثو.مكرسأخادمأكان.؟(

الىوحيةخدماتهتنظيمواعاد،وتطهلإ.الهب!لبترميم

نتطاي!،اليهدعاعظيمبنصحواححنل،ومرظنيه

اخبار2)الاكىىالا-باطالعثرةبل،وبني!امينصذا

وطر!أ6اش!اتوازال.ا-03:13(:"2

حزبازمننيحفرناال!بنوالقماةللبرحمةمنظر

صقيا3(

موسى،!االقالنىاسيةالحيةوطم:الآتيل

وننية.عبادةموضرعصارتلا!ا

عيمأواصبحالفا-طينيينء-لى-زقيااتثر

.م.ق،72مل!همنالىابمةادنةوفي.وناجخا

.م.و272وفى،ةصالسا-هـارشالناىسأوتا

البيالىالاسباطالشرةوحمل،الانيصرجونا!لمه

وفعأ.م.ق71،وفي.(ا.و18:9م!ك2)

افزواتسللةبدأت،الصائيينالمؤرخينلحاب

واتهت-زتيالحكمممينةءورةتصالقالاضر

الوظئعمذهال!حمابويقدم.لاشوربكارثة

بدا،:اتيامثلاثةفيوققع.متصلةكروايئ

36:واشحبا.18:13طوك2)،،7نحوافزوات

712فيفلطينكزووفارن-328:؟اخبار2وربماأ

،107نيا!ئإصيةاطة(؟:03واصميا.711-

وني،(6؟-،18:1طوك3)الاولىحلا!هاصفي

91:03الى18:17ملرك2)ال!ائيتحاتهاص

:33الى2ة036اصعياو12-33:9اخبار2و

91:63ملرك2)681فيسنطريبوخهاة،36(

لاسرجونكان385(وه\3:37وا!ثمبا.33و

وضعقدكانلحنه،631فياصورعر!قعلىيزال

ذلكقبلرفبعع!ريصكزفيصنحاريبابخه

ابيهثكيرقاديالذهومنطريبنكاوربما،االاردخ

لطر!ااو31،6وبدا،315او072فيكانتالق

اكية!رو-ب،يهوذا،اخضعتتتأخرتاربخ

صبأيثلالىئيياشورجإشكانعدما،الاشوري

هذ-بداةبحدانهويظهر.وضتهااشررثحالالى

من!،ريضأصيحزقيا،؟7،كاننيءجاشرةافزوات

يدأجدامتدادأ"مغل!نهالموتعلىوقارب،خبإصةجمرة

واصما.؟ا-اة02ملوك2)سنة15مدتهلح!يات

حز-صاعبهاحملالتيالا!ةعنالاشعلامركان.(38

6بلادانودخصلبمثةالظاهرالةرضهوالوتتهذافي



)6صقيا

طكاقناعفكانا!يقيالفرضاما.بابل..لك

يجريكانالذيالمظيمال!لفىالىينغبأنصوذا

حزقيافافتفخ.الاصوريةالموةضدسرأت!حمرفي

مصادر.امماعهموب!ابابليينالنرا.يي.بدأ

يهوذاشحىبأنحذرها!ثيا.اخبىال!حمن،المالبة

منه؟.الذينفسهالمكانذلكالىاسرأسؤخذ

13ة32اخبار2و-02:1218ملرك2)الفرا.

لنالحلفالىحزقياوانضم.93(واصياء

الحلفا.علىهبم،مقتدرأقاثدأكانالذيسجون

اشدود،علىحملا"وتمت.خططهمنضضقبلا

سببهاوكان712في،(ا:03اشعيا.)كأ،نبقيادة

يدفعواان،وموآب6وادوم،ويهوذا،فل!طينرفض

الهرشعنبلادانصودخظع071وفيالجزية

منه.بدلابابلعلىمل!حمأنفهوصل

سنطريبابنهواعتلىسرجون003"سلوفي

لثوراتائارةاطمحسامتنعفكان.اسررعرش

سنطريبتقذم،النربثورةبقمعولص.جديدة

نيف!بنيقيةعلى103،متنلبأعامفيظسطينبلادالى

وموآب،،وعون،اصدودمنوفردأواستقبلطريقه

،صةمسدنوعدت.اللامملاسسة،وادوم

واسقلون،،داجونوبيت،يافاالىسن!رببوتقدم

طيق،علىواصترلى،ضمآوافي.اضىواماكن

كانالذيحزقيامنجزواخذ،هناكخيامهونصب

03منم!حموئةالجزةهذ.وكانت.فرتأررتب

وفمأاوالفضةمنوزنة003،والذهبمنوزنة

الاسزرياالقرروريتحدث.وزنة008الاشرريل!اب

واخثابةيمة3احبرالجزةفيكانتانهش

منونا.،حزقياوبنات،الماجمنوادوات،ثمينة

المعادنعلىحزقيا!لمحصلولكل.ذلكوفي،الضر

اعثتها.تياركأعاقي!لةواعدابواب-!ر،اثعينة

يزاللاكانبيآصنماريبالىوصلتاخبارألحن

كوشو!رالفلطينيةالمدنبل!لف!عنلحيقني

صفيا03(

نايقبليكنلمولائه،و،2(21ة18ملوك)2

ادسل6مؤضتهنيكأورصليمقوتقلعةهناكتكون

.سدحزقياوكان.المدينة!صرةبيثهمنفصيلة

عقرونمقاومةوعنالجنوليالجيقزحفعنممع

!لريقعنبيهر.ايمانهايصأوانتمق.للاثرريينالتز

نيالادثرريةالجيوصقيقبلانفابى،اشعيا.تث!يعات

شدالاشوريالملككانئفطالرمتوني.المدينة

:91ملوك2)ابنةكلوهبملحيقمنا!اررفع

حزثيا،وقفهالذيالتحديمرففعن!واذ.(8

اياهمئوعدأ،بدترسائللمجملونرسلآاليهارسل

انقية،الىترابعسنطريبولكن،قادمبانتقام

غناثمل!حمن،ا!ر-لمنو"صذ.معركاصثحيث

الىا!فاتسنحاربحولثم.نره!يدةكانتالنصر

تدمإ.يترقفولمادورةالمنطقةنييةالممادالمدن

المناجى+الوبا!واطةالااورشليمالىوتقدمهللدن

واحدةليلةنيأهلكوالذي،جي!ثطضربالذي

.36(و91:03ملأك21بنودهمن000018

.،،سنطريبانظر

اور!ثلمنيحزقيابهاقاماقيالامحالكنومن

ستوفيسدابآواتاع!لليا.و!اةبركاصنرانه

روبعع!ينقدقطامصردابنياكذصف1881

)انظرالسردابذلكاقامةوبصفعزلياعهدالى

لأ.25:02ملوك2

م!اصرتويناهوصثعكان،ائ!عياهعنوفضلآ

الملكومات.(ا:اوميظا:ا)هرشعطزقيا

العرشليمتلىمنتىابنهب!رصما..مق396فر

.،-:33كلبارا2و02:12كمل2،

ويعتتد،(ا:اأصفنياصفنياافيجد(2)

الملك.حزقيانن!هوهذاءفىنياانالبعفى

المل!يةيهوذالأصرةقرير:،نيريااي)3،

.(3:23اخبار1)



)7مونطز

)نحميازربابلمعاولادهبعضربعربل(81

.16ة2شرانيبحزقيااعهويكت(7:21

نيالهدخمواالذتالث!حباحدرؤصا.)5(

.(7؟:01نحميا)نحميازمن

تامواتالذ0(27:17اعال):نفوحافي

اذثابها.انفصالنفعالفبتحرلحبالبربط

صرناابئ،رؤث،ضا.صياصم:خزو

وربما3الاوهذا.(22:22ت!وت)وملحة

عصهاالقزوط3با،الجبليةالمنطقةنيبافيأيزاللأ

.حررانمنبهل!دةليتوهي،اصحدون

ربما،افهبمر،ممضا.عبريام:حزبئ!يل

اخبار1)كهحطب!ا،برسرنيلاوي.لمجزثيلاختصار

23:9).

منرئيى،،ختريرمنا.عكلي31:يرص

.(02؟.فيصيا)نحيامعالسدختمإلثبرؤصا

با،رويا،ضاهارامياصم:ئونحز

.(:18"؟ملوك11آرامملكبنهددوجد،طكليمون

ا*رو،نحمة،،رحمةممنط.عبري31:حشد

.(01:،ملىك1)نصل!.بر!حدا

الىبكانقد،ضا.عري31:ضذيا

اخبار11المليمداودنلمنزربابلابئمنصآ،

.(؟3:2

*عوزة،معنا.كانر؟عبرياسم:حضزة

.،صح!*نظرا

.،شوك،نظرا:حك

وهو،حفظتديهوه،المبريةمنرها:!شلي

.35(:3لوقااال!بمبعدعاشلل!بحجد

المفردالاسمولفظ.22:35لوقا:"محننون

الم!كبعضأ!بوقد.محنايوررجتىاليونائيةني

)3

إئنانبهلقبمنجمةومن.لهمتطيمأايقببهذا

اببطالة.من

مزص،،مشىمحناهعلايام:صسئوفا

محبابلسبىمنافرادهسارجع،ابثينيممناصة

.،،7:6نحياو12:32شر)بلبازر

،قاعقمضا.كانر؟ع!ياصع!:حئنتذا-نة

كانعندماعزرايار!وقفواتالذاحد،وهومشول

.(8:،ك!يا،البىمنالىابحلفإلثريعةتجرأ

*.،يحاسبه،منمضا.ع!ياسم:حعتننا

.،01:25)نحعيانحميامعايدخعواالذتاحد

.عر.،يحاصبه،منمعنا.بريام:ضنييا

ترميمنياصةبهواالذتاحد،حطرشابر(1)

.،01ة3نحميا)الور

ضوارراسطتالذت،اللاوي!احد)2(

ايامفيعر.معالهدورتمواعذو/،اراجيناالم!ب!ذ

.(5ة9نحمبا)نحمبا

تدبلإ،،،ححبانمعاهموآبي31:ضئون

اخهايظهر)محنالاموريينملك،شحرنمدينةوهي

و02-21:03)عددالموات!يورمنأصلأمأخوذة

اطدالنزووبعد،للرأوبي!ن!يينموصىعينهافقد.،3(

وبئرع+:32)عددالحبطذلكر؟لبنا.ها

اطدودظعلىتانمةكانتلكها.(13:17

ناوحدث،(13:26يشو.ع)دوبارأوبينبل!

د؟سبطمنكدينةوتعينت6؟دسبطامتل!ها

.81،:6اخبار1و21:93درع)للاويين

:01ائيا+)وارميااشعيا.ايامفيالموآببونواخذها

.،،3و-و8:2،واريا9و8:؟6و،

؟ناروساسكندرحوزةنيكانتذلكوبعد

صبان!!متعرفسالولا.البهل!وهبرودس



.81

ارنونبين6منشلتلعلىتاتمة،شبةمدينةوهي

مادبا.لظلونصفامبالسبعةنحووتغ،ول!رق

؟ر،المدينةشائبضق،فيميا.خزانوهناك

)نثيدالمدينةاسوارخار!أكانتالتيالدكاحدهر

.(،ة7نثادالا

،.طسباودتر*عر.ممنا.برياسم:ضئيا

وجد،امصيانلمن،صاريلاوي(1)

ور؟.ه،(و،،:6اخبار1)أيأناويدوثرن

اخبار)؟!اكحدالمذكرررونينلمنكان

.(11:15.ونحيا1،:"

الفرتةورئي!يدوثرنابح،عياريلاوي(2،

للقدسداودشيهمالذتالطزفينمنف!رةالانية

.(91و02:3اعبار1)

وكيل،حصونعثيمةمنقهاليلاوي)3(

26:03اخبار1)الأردنكربالواقعةالبلادعلى

.(2؟:23وظرن

،لاويسبطمن،رئي!ترئيلاىلأوي(8)

.(27:17اخبار1)داودعمرفيعاش

روصياملكاننا.طشاللاريبنمنرئيى(.)

.،03:9اخبار3)

!رعشدعزراالىانضم6عياريلاهوي،6)

الذتكرالأننياحدكانانه،وبظهراهوا

عزرا)اررشليمالىنتلالذيالكتركررااصؤدعهم

الهدختمالذيهركانوربما.28(و811:

عازنيوا-دلاويأرطسأوكان،(؟ا:01)!يا

.(12:31أتحمحااله!بكل

فميا.عمرفي؟قعيلةدائرةنصفرئي!()7

.(3:17نحعيا)اووشليمسرمنآبزهرمم

(11:22نح!يا)آطفن!لمنلاوي81(

حصاد3(

زمنفيطفيابلمجت"رئيىكاهن)9(

.(12:21نححيا)ال!هنةرئيىيهرياقيم

كامنشا.كانربماعبرياسم:ضوب

.،اليهاطةفكريتجهالذياو،فيهيفكر

رصرمتواكأالذاحد،موآبطثابئ(1)

.(3:11نحميا)اورصليم

مقابلاورس!ليمسور.شجزءأرمميهودي(2)

صابقةار،هوكانوربما.23(:3)فميابيته

.(01:33!يا)العدختعوامن!ن

:9اخبار11كعيااب،صاريلاوي(3)

.(15ة11ونحميا،1

مدينة،،خصبمعنا.علإياسم:خش!ون

.(5:27؟يشرع)يهوذاجنوباتم!ني

كاكطخصبة،معنا.عبري31:حثشونة

.(03و-:92عدد)البرفيكأحالهمفيلمملإانيين

ويقصدامطؤ.(،البطنني)ماةأ.حصاء

او3:13)كولوسيرالحنانالىأفةاحاساتبها

.(3:17حلىظ

.،كاحثربنظرا:بخثئو

،مقذر؟محسرب،معناهعبري31:تة!ئئو

.(3:02اخبار9)بلزرباابئ

ممنا.،اففكانربماعريا!م:ضوم

مناعضاؤهارجع،اصةمؤس!وهو.لمهمنرطحة

ونحيا:0133و3:91)عزرازربابلمعبابل

الأسم،بهذاصى-صاو،الأصةوممثل.(7:22

الشعبلمجاءابهذاكانببأعزرايخافبوقف

.(01:18)!مياالهد،تمثم،،(ة8)فميا

فيالحصادفترةتقمانيمكن:حضا،



)903(صصاد

فدثماممرمنا!ادون

شوعالصصر

وحصادحمادالثبر:قسينالىا!عديمةفلطين

)راعوثاسبوعينبنحوالاخلإي!يقوالاول،ا!صح

حزء!ةباحمارا!ادبداوش!رس.(2:23

:23لاويل!ايدلترد،الحصيداول،الباكوليات

والاراضيالوديانفيسدأا!ادوكان.(.ا

وكان.التلالعلىالنلالتضجقباالمنضضة

ابريل،نيالاردنوادينييدأال!ئع!حصاد

معوقارنه3:15ثوع)ممتلنأالاردنيكرنعندما

الامطارفصلبعدمباضةلمجلفكان،(5:01

وكان.(ا:26وانال18و12:17ص!ئيل1)

رونيه.شهرالىيتأضالمرتانةالاراضينيالم!ححصاد

:18واسعبا.03:13)انالرطالوقتوهذا

كانت،الخةوتضماطصاديتمكانوكدما.8(

اعيادوكانت.3(ة9اشيا.)عظمىافرختقام

صلةذاتوالفم،ا!اداووالاصابيح،الفطلإ

ا!د.بنمل

لم!ادمطولأوءفأراعوثسفرنيونجد

بالماجلتقطعاطنطةوكانت.(1:22،راعوث

،(16ة2راعرثأكائلوئحع،(16:..ارميا)

البيادرالىتنقلغ،(912:7مزمرر)حزمأوتحزم

الصلاتعلىا-بانأتنتلوكائت،الاهرا.او

وكانوا.وتذرىتدرسثم،(2:13)عامرص

ت!ي!هالمجوزيكنولمللدراساللإانييشدمون

.(9:9كورثوصاو،:25أتثن!ية

خلاصالىبا!ادنحلمنايرعالىبررعز

بالانجيلال!رزالىالعاسلاووباطصد،النفرس

لكوصذ.(38-53:،حناروو01:2قالىا

93(:3؟)مقالمحالماثقضا.الىبا!ادورعز

سلاصلالرقتذلكفيالملائكةالىوبا!ادممن

:18رؤيا)،الارضحصيديب!قداذ*من!دالملاك

(نلات،سنةائظر).(1ه

.،بص،نظرا0(02:91تثنية):رصضا

محا!ر،،،صورمفا.ك!يإصم:ايصز

.03(:23!وئيل2)داودابطالاحد،كرملي

.صرويدعى11:37اخباراولي

.،ادار،انظر:ادارخضر"

العد،،قر؟مفا.علاي31:ةجذخضر"

27(15:6)ثوععوذاجنوباضىفيمدينة

.زويرةرأسكربجنوب،غزةشبةرجما

،ترةمعناهعصياسبم:سوسةصز

انجاراو:.91!رع)يثعرنيينترية،وهيالجل

اروا!بلاتمكاخهاانالبمضوظن.3(ا:،

صرشةا!اتحلول!ن،النارعةتلترب،صرسين

.اصمرعكاليميلينمسافةعلىتقعالق

سرسة.صرجمح:سوسيمضو

،تر؟ضا.عرياسم:شوعالخضو

لثرنيياا!يت،يهوذاجنرباضىنيقرة،االبلب

(28:،انجار؟و91:3و28:؟.ثرع)



).عبنانحصر

وربما،(11:27نحميا)السبىبعدالرردسكنهاوقد

والى،البعوتلسبعبثربين،،،الرطنكانت

سبع.فيمنالثرقيالجنوب

،الحيرنقر؟،مغا.عصياسم:محيةانخضر-

اقليةفلسطينحدودعلىقو.،اليناببعقرة

؟ر،(ا:8،و3:17،و-زقيال9:،3عدد)

الىدمقمنالطريقعلى،،،القريتيكانت

.تدص

،الؤثضا.عري31:اوسطىضز

-فىقيال)حورانحدودعلىقر.،اثرسطة

.،ياحصر،نظرا:وخضز

،،حصارضاهعلاياسم:عضر"ون

.،حلإة

يبعدلا،ليهوذاالجنوباطدعلىم!ان،1(

وعدد15:3ثوع)برنيحوقادشعينعنكثلإأ

نف!هياو،ادارمنقريبةوكانت.،(،3:

واديعلىالمدبراتضابةمرفعاكانور؟.ادار

وعصبوناورصليمبينمحطأكانتوقد.القدسرات

لرع)حصرونلقرمحطأكانتوكذلك.جابر

.(3)،صررحا،افظر(25:؟5

ا!رونييناسرةومزس!6رأوبيناى(2)

او62:6دعدر1،:6وضوصأ9:،6ت!وت)

.(5:3اخبار

ومؤس،يهوذاسبط.ن6فارصابئ31(

وراعوث26:31درعد؟6:2،ت!رت)ا!رة

.3(:اومتى2:5اتبار!و8:18

.(الطعاممن)مقدارةجص،جة

حصة،ضيفل!ليفرزواانالقد!ا.عادةكانت

تحيمو31(

مناكئريطرهبانالممتازالضيفيكرمونوكانرا

.:1ممو!لاوني،،3(:3،تكوت)غير.

نصيحا.كيت

تقيع،سخاهع!ياسم:مارل!حمئون

اخبار21جدىعنانظر.،النن!لرمله،النخمل

ة88و؟6:،7لتياحز)رمالمامم!5ربما.(02:2

م!نمرخماكانر؟الق"،،تمارااو"(38

منالغربيالجنوثالىميلأ02مسافةعلى،،،عنرب

حلاونمنالطريقمحلىالميتلمبعرالجنوييالطرف

.ايلاتالى

بمتةصد.(2:13رؤياأ:صبضناءضاة

تطىكانتالقالب!يضا!ىالىتثلإاحهاالبعض

اعاؤمعليهامحفورأالاوليمبيةالالعابنيللنتحرت

با.ي!افأونكانواالقالجواتروتيمة

،الموت*قر؟محناهعبريام:ضزموت

الجزيرةنيمقاطعةسكنراايقطانيل!امنجماعة31وهر

واصم.(.2:ااخباراو01:26تحوت)الربية

الأسم6بذاتسشىواللاالجزيرةمثبهجنربفيتطقة

صحيأ،)يرهرا.هالكن،والمرايبانفيهايكئر

.3الابهذائمصيبلذلك

الكابنياطضنصلةتتععل:جضن

ولىقا11:.،اصعياه)اطفظعلىالدلالةالمتدس

او،(3:23؟)روحناالمجةشدةاو،23(:16

.(118ء-نا)الكاملالاتحإد

*حظاثر،ديار،محنا.علإي31ةضنروت

بمدذع.با.وقدالبريئفيلاصرانبينمحطوهي.،قرى

ا،نبهذاوسلى036(:ا؟)عددهتأوةقبروت

.(:ااوقئنية17:و-12:16عد!)فارانمن



)؟

ء!عدد)مرسىعلىوهارونصيمتذصيتوهع!ك

م!افةعلى،،الوا!ةضرةعين،كانتوربما،(12

.سي!نا.حبلثرقيظلميلأ36

.،بحتمع،مضا.عكلي31ةخثوش

شحنياواصة،كياابئ،عوذامنركل(1،

.(3:22اخبار1)

زربابلسحبابلمنرجعكهةرئيى)3،

.17و12:2)نحمبا

معرجع،داودبنيمن،اببيتزأس(3)

.(8:2عزرا)اورشليمالىعزرا

اورشليم!ررمنأجزهتمر،حثبياام!(8)

.(3:01نحب)

)نجانحمياسعالعهدختمكاهن")

،ظل6محنا.كانر؟عوياسم:خظيل

اسةاص،نصل!عبيداحد.،متقلامل،فىدمار

2:55عذراأزربابلسعبابلمناعظؤهاربع

.(9.-3:57ونحميا7.و

احد،،!ططمعنا.ارامياصم:لخيطا

بابلمناعضاؤهاربعاسرةاسى،اله!ي!حمدرواد

.(.،:7ونحميا2،:2عزرا)بلؤربامع

اصلإ،.،،نحطرفممنا.اراميام:ظيفا

محبابلمناعماؤهاوبع،الننينيممئاسرةمؤس

.(6.:7ونحيا،.:2عزراأبلزربا

مدينة،،حنر؟نمضا.ع!ياصم:ضاوايم

البعضيتول،(9:91؟ثرع)ي!اصحدودكل

ونصفاميالكسةمعافةعلى،الفرةشابةاغا

كالالراقت،*اطيةكانتور؟،مجذوكربثال

.3يانصيبتلبب،ص!انبيتكرد

3(ضل

يكون،قدالارضفيعيقكبلإجحر:ةضو

:+و.؟:،1تحوت)بئرأفت!حونصناعآاوطبيعيأ

بأن،اطيوانلصيدا!رةتصتندمرقد.(،2و02

كنروفاليفحيرانعليهايىبطضانبأفيينطى

ا!رة،نيفتعالمفزصاطبرانعليهنجبجدي،او

علىالذكطالسبكاالآالحيوان!ايديىساو

الناسحيلعنبذلكو"يكنى.الفخفيفبقعظا!ا

وحزقيال26:27واثال911:85مزمرر)والشيطان

المرتاويقبرمجازيأا!رةوتتخدم.،(:91

.،،و*الماوتجحيم*انظر،(،2و8؟:-اسربأ

.،بها،صوريمعا.علايام:صصبتة

.،ا:؟3ملوك2)مننيالملكام(!)

لاورصليماولصهيرنسيط!رمزياصم)2(

،(.:62)انعبا.

.،غ!اه،مضا.كانبرجماعلاياصم:ضة

من3؟افرتةصارتاسرت6هاروننسلمنرجل

.(13:،2اخبار؟)الكة

ه،حرنام،ائظر:صثم

انيونالكليدعىفيهاحتفاليعيد:قخفي

التسضل!.اعالمنبصلحيثذيححولا،مأليض!را

الاويل!سبتصتنملاثعدسةالاعبادوكانت

عيدمنالابعواليرمالاولواليرم،-3(ا:33

عددو3و32:6لاويينو61ة21كىوصأ)لفطل!ا

:01-23الاوييناط!ين*م.2(6و:2818

الابع6الث!هرمنالابعواليومالاولاليوم،(21

،2-:23الاويينا!يمال!نارةررمهووالاخير

الابعواليومالاولوايرم،،أ:،2وعدد28

اطماصاليومنيل!دأكانالذي،المظالعيدمن

ونحم!،3-23:36لاولوناالابعالثهرمنكر

ابماععلىللدلالةال!لةهذ.وتصتم.(8:18



صتى)12
اصتخدمتكا.(29:16شوج)!ادةالثب

.(59:17ارميا)الا!ث!وارابماعكللاللألكةعي

كانأسرا.عالاج(1،بهايقصدالجديدالدوني

:91اعال)شرمميغيرام(93:؟9اعال)ضجمأ

عصانيينأالماهفيالملائ!ةاجماع)2(.(1،و32

.(2:22؟

فرخاو6ذنيبةا؟*مشا.صرياصم:ضثي

فينحاسواخو.هرتاموقد،عاليافي.،الضفدع

اظهرال!خ،،عالي!ثحوخةنيال!نوتووظيفة

اخلاتهمابببالمتد!عةالوظينةبهذ.جد-،تغيرا!ما

ولملينأاعتراضا-!رفم،علىعالي،واعتر!الفاضة

الالهيالتضا.صدرلذلك،ونتحجةصارمآتوبيحأءبخما

الىافه؟روتيؤخذانتقررولما.بإتوضدضد.

وفينحاصحفنيرافقه،الفلصطينيينةدالمعركاميدان

كانااللذتال!اهثذحما3امحولهحارسذكانااللذان

القالمعركافي!هاقتلوقد؟بالحدمةية،مان

.(22:،-3:22حموئيل1)ذاكسدوشت

المؤنينوالرالدتانرباللتراخيرديهثا!وهما

أنظر.الصحيحةالب!يتيةالآرسةاولادمتربيةفي

.،،عالي

به،مقض!اوعنوردمسناهعبري31:"عوق

وهي.،3(:91يثوع1نقاليحدودعلىمدينة

اكفالالىاصيالصتةمنيةربمامافةعلىياقوق

حوبم.تلمنالريى

للدلالةالمقدسال!ابنياستحدم:ضل

فلاحةامص.عىأكانتسرا.،مزرةغيرارضكاله

مساحتهاكافتءثا،(16-،1و37:7ت!حمرت)

وتد.(،13:2و6:28ومتى23:9ت!وت)

ت!وتنيبلادبكلةاليبم؟الكلةنفىقىبهت

توضعكانتوعندءصا.6.:1وراعوث7:،1

القصارحقل3(

)تثنيةححارةرواسطةتايأكانتصناعيآاطدود

91:"،).

،الدمحقل،مضاه.ارامياصم:دهاضل

اصثتراها،افخاريتجلصروفةالارفىمنتطعة

عرذاطرحهااليالفصةمنقطعةلافلاثينالك!ة

ضةتحونل!خصضوهاوتد،الهيكلفياصثالى

القالارضمنالمطعةهذ..(27:7متى)،شباء

فيهالذيالم!انكانتوالتي،الدمبثمناشريت

حقلذلكعلىبنا.بحقعيت،نفهيهوذاشق

بطرص!بثبر.(91:اواعال27:8متى)الدم

(91و18:؟اقالأا!لاقتنىكأنهحهوذاالى

ال!حمنهةانبل،!ئيأاثترا.انهيمنيلاهوورجما

اثقنىالصالمالذلك،الحاق!وذابمالاشترو.

وربعالذيكاالحقللهذااالقليديوالموقع.بالحرام

علىيتع،الىابعالترنفيجلإومعصرالى؟ريخه

المكانن!ن!هوكانوربما.توميلوادالجنوبيالجانب

وقد،لميالفظطينفيهاالمخطقةلان،منهقريبأاو

طويل،وتتمنذالموقىلدننعصكاناصتفدمت

الصيييين.منكثرونبحدف!يخادفنوقد

المكانهذاعلىيطلقاذالآنالىالعديمالا!بموبتى

،.الذم31*حق

.،الدم،حقلانظر:الصاريكل

وحقل(افيابمبيضحقل):!ارضل

نيث!ررأموضئاوكاناورشليمخارجية!عالقصار

الإبموقناةصلطانيطربتفيهوكان.المامحيةعصر

منقريأوكان،(36:2و7:3)اثميا.العيا

الحقلفيوقفواعندماالاثوريايئر-لانحقالمدينة

المدينةسورعا!كانواالذتالثبمحعموتكلرا

!عيمتدرأيوهناك.(18:17ملوك2)وةثرم

حيثاطالي،يافابابترب،النربفياطرادثهذه



)3خو،

توموادينيماميلابركةمنتناةشاكتجري

ناورنجحآشرأيوهناك.المدبنةالى،الأعلىا

الجمانبكانلاقانحيث،الثمالالىكانموضه

المحتما!من!ن.منهالهجوميقعالذيالطبيعي

يئبوعصل2انذيالنفقهيال!االمثاراثمناةانجدأ

حقليكرناطالةهذهوفي،طامببركةالعذرا.

.تدرونواديفيالمصر

منحني6،،مائلمحنا.علىياسمةضوفا

3:15عزراأالنثينيممنكلإةمؤسوهر!همرج

.(3:53ونحب

.،،طقةانظر:ظوق

،ينتظرمحناهكانربماعبىياسم:خكنيا

وا؟نح!يا)نحياارو،محتصاو!عر.،عو.

،وحر*حكيممعنا.عبريامةتخئوفي

32.(:23و11:11اخبار11ويحنيلثبماناور

.،نحكموني،انظر

ضد،،زبنة،حلية*معنا.عبرياصم:حلاة

تقرعر؟لجداثحوراصيأقياحدى.،قلادة

.(7ر"ة8اخإر11

خحبة،،حبلى*ضاهعهي3ا:طنة

نهايطردلم،اشل!تميتداخلمدينة.،دعة

)قضاةاطبنفىهيكانتوربما،ال!حمنطنيرن

الاصورييةعند،*محلبةتقابلوهي.3(ا:ا

تقربمافةعلى،،المحالب*شبةاليوممحاغاوالق

،ع!ورضقيكالامبالاربعةمن

نيمدبنة،خصب،ممين6حبل*:حنئون

ويحتقد،،23:18حزقيالأبخردهامنهررةسور،

حص131

افىدا!مالالىميلآ3،مافةعلىالوا!ةحابرنا!ا

بينمحمررض!توادنيواضةوالعر.دمقمن

طرللةوثراطى.،الانحدارصديدةبردا.جبيةبقاع

وقاح.قدم0003الى0003منيملبارتفاعماثلة

الجالمنحدراتاكلوني6بالباتينملاقالرادي

المصاطبقلكطرلوعلى.المماطبمتدرجةكروم

كرهاركان.واصةضائباضلمنالىاديوني

.وظرسوبابلاشررفيمئهورأ

،باقاو،حالدمحنا.عكلي31:يط!داي

،6:01زك)ال!منالىاصاحد31وهو

العربيةاثربهةنياواردالاسمنذ!هرالأصلافيواممه

.،6:18زك)لمطايفأوبدعىبلفظءخلداي

مضا.يعرفلااشررياصمانهيرنج:طغ

الم!ب!وناليهاحملاصررامصاطورةنيمقاطتاسموهر

وا؟:18و13:6طوك2)النرةالاسباطمن

ال!اثماطمة!صكانتوربا.(26ة5اخبار؟

6النهرتبينف!،ظ!تهسباصمبف!عرفت

.والاوصراسالحما،رخريحوكأ-في،انجو!فرب

:01ثرم،عرذاجبالنيقرت:حئخول

محلىتتع،وهيحلرلثسثىالمرثئرالولا.(8.

انءاثقليدويقرل.حبرنكالاميال،نحرسافة

.الم!حمانهذافي؟دا!وقر(رونس)روناب

.،،قمانظر:صتف

.،تادل،مضا.اراعياصم:ضنفى

العنربتربوارر،؟تالمراحدىزوصا(11

وتجرل،(8.:55ت!وص01:3مئ!ل!سي

.،.01:8كىوصي91:02ءحناأكوباانهابعض

.،يعتوب،انظر

وظرن،2:1نىص)مقاولاوبارو(2)

9:9،5مئ



)4؟

الحفا.نيتمننر

اممهوا!ث!تقاق،الأرتفاعقليلنبات:ظفا+

رأسه،ويحني،المتنتعاتنيينعوانهعلىيدلباسة

واديونيم!رعحيدفيويكثر.صبالالىزيقل

.(8:11واووب5و2:3ضو!ماأحانا

لحقيااخماركانربماع!ياسم:جنقاي

كاهن،وهر.،حتلي،نصي!،ت!ي،يهو.مما.

ال!ةرئيسمدياقيمايامني،صاروثاببيترئيس

.(13:05نحمبا)

،نصيب،شا.،قسمعلاي31:،ظنة

اعليت،(91:02يثوعأاصرحدودعلىعدية

.31(:21أيثرعالجرشونبينللاويينبصراحيها

ا!ااالمشويترل.حتوق6:75انجارانيتسى

ث!لورصاسيالثمانيهمسافةعلىالىاقمةرركااوررثة

.،الهربجتل،ا!اآشرنووربح.عحاضقي

،حتلمشاهعكليام:شوريمجنقت

ثهداعليا!بم،اليرفحدوداواطادالمبران

منبنيامبني12بين،ببرنبركةعتالمصارعة

حموئيل)2داودرجالمنومثلهمايسبوشتر؟ل

.6؟(:2

قيي،،صهو.شا.صياسم:طييا

.(.:16مزمررتارن)،نصعط

!لأ13

صاريبنيسن،امصيابئ،لاوي(؟أ

.(6،ه،وة6اخباري1)

اخبار1)-وصةا!،كىآصاريلاوي(2)

فيالملكبايتعلىكانالذي"الياقيمابو(3)

:22واشميا.26و18ة18ملوك3)حزتياحكم

.3(:36و02

.(1:اارمبا)ارمباا*!،كاهن(،)

.(92:3ارميا)لارمياالماصرجمريااب(51

الذي،ليرصاالمما!رالكهنةرثيى)6(

الثريعةسفرووجدالدينياصلاحهفياطك!اعد

ملوك21الهي!لالىالمدخلةالفضةمجبكانبيأ

افبارء2و6:13اخباراو،:23و،1-،:22

.،ثياءلم،ئظرا0(22-3:9؟

زربابلم!عبابلمنرجعكهنةرئيى)3(

الاصمهذاحملالاليالجيلوفي.(12:7)فيصيا

.(21عدد)اببيت

قرأعندماممزرا!نبوقفواالذتاحد)8(

.(،:8نحميا1لمشباثريحة

،الناسءنجماهـةاوبيقمحط:التضلة

:،1)ضوجلاراخ!هموقتيةترتيباتتقامحيت

:7ملرك2و،:7؟و5ة،مموشلاو91

اليانيل!لجيقعارمةقىتيباتتقرروكانت.(3

.،-،1(:23)تثنيةمحلا!همنيالنظافةلظن

قىطلهماضاهظةالمتائيةالعإالامةمحلوترتيب

:3و،2:3-7،:اعددفيمرعوف6اللاتفي

.،شطيم،وانظر،28-01:11وقارن1-93،

يخاموحولها؟الرسطفيالى*جماعركانت.خيعة

بهةنيمنهافمصاقاماربعةوافي،اللاويل!

3،راةنهاقمولكلاطيمةبهاثاربعمن



!لم).
لكللوكانكبلإ،بيت،صسبطل!لكان
باحاعنداطيمة!ئرقفنىافهانشبرثيىشط

وتثص!لعرذاعل!ثم،هرونوبنروهرونموسى

اثمهاث!ونبنربهاوفى،وؤرولىن3ريداعوذااسباط

،وبادويونرأوبل!اصباطوتنملرأوبينمحثهثم

افرايموتشل!افرايمعلا"ثمالجرثوفينغر!ماوني

دانعلةثمالمراررنكالهاوني،وبنيامينومنتى

ا!همظروكان.ونمتاليواصيردانمحكوتثمل

.(.و2:،2)عددببأ

هافرماشا.الضل!طرافكارة.ظغ

بألي:ماالىالاملامت!نقمانويمكن

كا:ومزمور8ة02اروب)طلةبااحلام،1)

.(92:8.واصمبا02

مل!كرته.ثماصداتهيحدمهااحلام(21

نراميىلجتااثيحيالاحلامهذ.اتام،.ني

الجاةعلىتزثرانبهايقمداولأاحلاموهي،ا!ل

وشبم،الدونتطالمديانيلحدم.للافرادالىوحبة

)كظةالايهالناقيبل!عهالذي،بدعرن

يلاطىاصأةصلمكذلككانوربما.(3؟ة7

امحثيراالالهيةالمناارتوفد.(23:91سق)

نيرترن،فيرحنا.اطدثةالصررنيالاحلامهذ.من

طريقلهأو!ح!لملااد،نفبخلاء!مغوهر

ارسلتشد.نبؤدؤجعبةاحلامدمانيأ.الحلاص

اتحرتابإلكالىاحلامنيالاباالاعلالمات

:31و28:12تكوتأيضربوالى،(02:3

*سفوالى(،،2ة31تكرت)لابانوالى،(01

فرعونساقيإطوا،(02و؟.و9و-:.تحوت)

تكوت)فرعرنوالى،(.:.تت!حموتأوبخاز.

س!ك1أطإن،والى26،و35و01و7:اث

63و8ر؟:3دانبال)نجوخذئصررالى6(.:3

،(2و؟ة7دانيال)دانيالوالى،،2و.:"ر

يوء93(

ادس،والى(:02امق)يمصظببفءوالى

لأررمالمضبرطالن!وموبة.(2:13تى)

المزبينافةكدالهبوبل!الناسبعضاعطيتالنبؤ

،02،*؟و:؟،تحرت)ءسفضل،لد

والاطم.(87و02-2:28دانيال)ودانيال

لامظيماتتعرضكانتلك!ني!ةكاعلاناتالمطاة

شرفمحلىتحرفىكانتفاذا.لجيعتالتةرور

راكاتلننناا!تةهذ.بببكانت،ناصد

يقردانررالخايىكانانانراي6كاذبة

كانإطةآلهأعادةالىعو.عبادةمنالثب

ارمياوت!رنا-.:13تثنيةأبالمرتع!يحكم

وثد.2(:.؟وز3!ا:938و23:02-32

ينرواانالآشاوالبضيحلواانالبعضاثهاطى

؟.-28:12و6-02:3تكوت)ع!الاحلا

.(2:28لهئيل2لودانيا38:6صيئيلاو

بطربتهالكهةرئيىالىبذهبحلأورىمنوكان

يكنلمات،صاطلمتفدلإعنمنهويعتممبنة

منالاستفارولاالاعتيادالاحلاماكباربوخ

-؟:13تثنية)الحرةار،المجوساو6العرافين

ا!ؤىكلةتتضدموقد.:9-،!(18.و

ودانيال.؟:-واروب6:2؟ت!وت)اطمبمعق

يعلنماالىغا؟نتل!ا!اعلى؟،،7:و:228

:8؟واطل7؟:6ملوك2تارنأبقظانوهوللراثي

2وا:12كررنثوس3و27:23و23:11ر9

.(؟.:3نيلصي؟و33:؟قالرو8و

كانفلطبناشاجمنحلرى.خلاوى

الصيالنظ(؟57:7تيال-فى)!اثزوالصررءن

نرعبأنهوليرالزجره-لحبعالوبيةواث!بر"يخاجهر

فيعهودتبويةفاثالأوني،الحلوىاوالمردمئ

الكك.من



كلا
متنوعة.بنيناتانفسهمالثسرقيرنورت:!يغ

،والمصرورن،لعصائيونفا.كذلكاطلنكاطالماوثد

نواكا،ءوالنالالىباكا،والوررون،فيونياوالمد

وخروج21:22)تكوتاويخاتبلب!منرمين

.(31:05وعدد32:2و2:ا؟و22ة3

،واللآلىءالحرزمنعقودأتلبىالنا.وكانت

نشيد)وا!اس،والفضة،الذهبمنوادوات

(؟والاقراط2:9وستي!ول!او؟1و:.اا3!ثيدالا

صل،واللا،اقلاطروائدوالعلا،طانولاوا،انموافى

والمحم،والاعدالذراعواصاور،النعايةوالمرايا

و7،و22:،2تحوت)نجلوالحلا،والحراتم

شحيا.او؟13:5دعدو03:32وضوج،ة03

عداماالطبقاتصمن؟لوالى.18-33(:3

تكوت)اخامهيالقاطراتميلبسرنكانواالنثرا.

للزينة.كاالهملنيتشفدمكانتالق(،38:18

عمىحمأ!اللاذرعالاطوريتبوالموكذلملى

،اشورملوكضل،ثاوللب!لقدنقطالنا.

.(01:؟ص!ئيل2)المصماوالذراعحولسوارأ

الىباليلبىانالاعاعيلبينعدقوميةطدةوكافت

بضكاقواحبانأ،(26و25ة8أقضاةاقراطأ

.(32:2كىوج)هذاينطونالصانيينمنالى؟ل

ذبةصللةيلبرنالجا.اصحابالىبالوكان

:5ودانيال2،:أ،تكرت)الىظيةعلى-لكمة

خروج)الحزنوتتفيالزيخاتتترعوكائت.(93

فيصيةاولالحليتذ3وتد.،-6(-:

رفتةالىابراهيمخادءقدمعندما22:،2تكرت

ارميا)الحلينيقيغبوالحذراه.والاساورتراطالا

الاصاورمنالعلإانين-صاكماوكانت،32(:2

البوناندبلانيببريةفىاكتثفتأواختاخواتمنلر

)3!

و16:91أحزتيالوالحزاثموالاتراطوالاطراق

لنصاهدقيقوصف-625؟:3اثحيا.وفي.(\.

حسبنيابآويلبنيتحلينكنالداتيالصرذلك

المؤمناتالناهيحثونالىسلوكا.ن.الايامتلل!ازيا.

،(2:01تي!وثاوس1)الصالحةبالاعاليركأبأن

المن،كثيراالةقدامهويالذ.الها!ىيعالو!لىوحودا

.(،:3بطرس11اطرجيةالزينةعلىيعتمدنولا

قى-وس،زينة،كاحليمعناهعلاياصم:خيي

اغاظنوقد.25(:9؟)يثولحاشلإحدودعلى

كالمينعثرثلاتةمافةعلىتقع،عاليةضابة

الحارتية،جنوب،العاليقللكن،عكاشرقي

لمقرينة.اكئرمطابقأيبدو

حصن،،،حم!ضا.ارامي31:كاة

.،تل!

صمرنثطل،الط!ي!رعلىمدينة(11

كالميلأ013نحرصافةعلىتقع(ه:13صوع،

كبل!عددمنيظهركاحثيةمدينةكانت.دثق

علىداود،ترعي،ملكاهنأاطثيةال!حمتاباتمن

:8ممرئيل2)المثآىكعدوماعزرهددعلىن!رته

اضذ0(01و9و18:3انجاراو01و9

اخبار2)منطقهافيالمحازنمدنوبنىحماةطإن

صكاخهاالى،حالأعادتالحا0،(و8:3

اشرلى،اسرائ!يلملك،الثانييربعاملكن،الاصليل!

هذانحر.28(:،1ملوك)2وحماةدصثقعلى

عاموس)ا!يمةحماةالمدينةهذ.عامرسممىالوقت

بنهددمعحماةتحالفت"ترقرمعركاوفي.2(:6

اشور،ملك،الالثصلنا!رضد،وآخابالدمثترب

3ث:8؟ماوك2)بعدف!هزمرهاالاشوريينلحن

:لا-اصةالاثرريينهزخةوبعى!(13؟91و

طلىثورةفي!اةصسانيةبرصصعالاصيةانضت

قمحصرجونلكن.م.ق072صنةنيالاصوريل!



7)حماةخلمد

منمستردنالاشورروننقلوقد.صحريأالورة

ةالاصالى،المحم6اسث!مماضروا،عاة

المسبيينبعضوضعبيأ،03(و،17:2ملوك2)

.(11:ا؟اشيا.)حماة،نييبدو،كااصائيلمن

سوريا،اوارامآريغنيمد؟،ريخهااصبحذلكبعد

.(923،ةارميا)لدمنق،بتصارتقداصهاويظهر

افهمملكةنطاقكنستحونحماةانحزتالوتنبأ

وكات.،؟:8،و02و17و6":7"حزتياله)

اليونايةالادةعصراثنا.ابيفاياباصممعروفةحماة

الحدثةالمدينةترالولا.ابيفانيىانطيوخوسايامني

.حماة،اثمديمبالاصمتخنظ

وكانت،المدينةتحكمهاالقاثططمة)2(

.-(:23ملوك2)مدخااحدىربلة

الثماليالحدمغرآصان:عاةمد-ل

:8ملوكاو38:8و13:21عددألاسرائيل

ممنىالجنوباهلعدالمبل!لهذاكانور؟..6(

سل!لقبل!،الطوبلالبقاعواديعلىويدلصظ

الطريقيمتدفيوالذيوا!رقيةالنرببةلبنانجبال

لبنانجمالبينكالصريحتبونهوالعنى.حماةالى

وهكذا،طرابل!الىحمصمنتحدأ،والنصير

اثوصط.البحرباحلالداخليسوريااقليمءبطه

مدخل،المزجمةالع!ةالكلةبانآشرأيوفاك

علىوبنا.م.أسمهي،الدخرلعداوفيومع!ناها

البوةحماةليبراحمهم!حمانأهع!كانيعتقدذلك

اثرقيالثمالالىميلأ؟ابعدعلىيقع(،الحديثة

بينالمرتفعةالارضعلىيثرفهووه!ذابطبكمن

:13عدد)الجوا-يسار.زوتد،نيواييطاالطصينري

.(13:5عيشر)ليالثطفلطين-دوهو(03

.(01:18تحرمذ)حماةس!مان:تيونشا

اثطور؟ن"وعوبةحماةممل!تاةضوبةتهاة

طر3(

ارامصوبةلمملكةملك،حماةيدسصصمكماناو

.3(:8اخبار2)سلإنعلطاستولى.صوريااو

ح!،سار5ضا.علاياصم:انكد

سصنلمنديثونب!ر،حوريوهو.،مشض

اخبار1)حمرانا!آويدكى،(26ة36)تكرت

.(ا؟:ا

ثلانةالمقدسالكابنيذعت:كار

:المعروفالحيرانهذامنانراع

ويى،الرحقحماراو،ارحث!1،ر(1)

ضربأمرصوفوهر.الثعارداي،،،عرودالي؟ني

صرياحمارايضأبذعحيث،5-93:8ا*بني

.21.:دايالنيايضأمذءروهو،ال!اديالرحئ!ي

وللا!.98ولهح!34تينيةللابايىيالذالنرعر؟وهر

كانحيث،الربيةالجزيرةونيالمعرا.نيالموجود

وكان.بدآالوبود!مادرالآنول!حمنه،ب!روةءجد

صلاوو.منبفالاواطارحورانالىاحبالأررحل

،فرا،الع!؟وني،الىحثيمصورياحمار(2)

وهوول.با!"لاه"أ*ء"9باللاتينيةواب!،الرتماباي

ا؟:،01ومزمور93:5و.:،2اروبفيمذكور

منحبأاصنروهو1:6،وارميا؟،:31واثعبا.

ماكثإأمنهضخمةظعالأانالمعروفومن.الابق

كانيموجودةوهي.الميففيارمينياجبالتدخل

،النهرتبينوما،العرببةالجشيرةش!الفيالاوةات

هووهذا.ظطينكالتدخلماواحيانآ،وسوريا

.نينوىنقوكأفيرممهيظهرالذيالنرع

واكه.،طمرر،الص،ونيلبفالاالحار(3)

النرعمنمتشاصلوهو.ا؟3اذلادا+؟ك!9باللاتبنية

الاضىالناجةمنلكنه.وبيدعنيدوهو.الاول

تدجنوتد.ومحفوح،وصبور،بهولةويطعم،-وي

تحرت)حمل!لابراهيموكان.طويلعهدمناولر

وكذلك(22:3ت!وتأعليهار!ب(12:16
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اطل!وكانت.3،(:03)ت!وتليعتربكان

03:وادثياه،9:1؟ت!ركأ)ثقالالاطلتتندم

اطيروكانت.(ا.:32تثنية)وفي.ولمحرث.(6

اباالمراكزذويماللاصخاصمناصبةتعتلاالبيعا.

ماوكيرأءفلحطيننيواللا،كا(":.اقضاة)

رامجألهايتشدماط!منحمب!يرعددواحدلىجلكان

.(27:03اخباراو،36:2تحو!)صاظ

والحصب.اط.الىالجضةسعاطاربذ3وثار

الىكربثيالمادلحةلا!ااطارمنافملوالاآن

عن"!يوتد.وللرضىوللاطفاللمطعامأبنهاولجردة

للاخلاطاتةالىصاهةا!ثارةونررحمارعلىاطرث

وكان.(.\:23تثية)المزمنل!وفيالؤمننبين

واولر3(:،2اررب)فظيأائمآاليتاسحماراخذ

ثدةعلىويتدل.3(:1اشعبا.)لصاحبهمحب

الذينلناليالسمنحصارهامدةةالاصفيالجوع

كاطارالىجردكثيريوانرأسلاجليدفعونهكانرا

تحبكانتاطارموتوعند03(:6مدك21

آوىوبناتالضباعتأ!اجثالصيةالىخته

القالاهانةشدةعنويمبر،والضبانوالكلاب

ارميا)اولربموتمرتهبت!ثبيهللانانحدر!ايم!ن

يرعالىباظروتد.(.36:3تارن9؟:22

فرسعلىيركبلملانه،اللامملكبأنهغلصنا

الىكوئهاصارة،حمارظلىركببل،محاربعلمك

الىالانتصاريدخولهتيجليآهذاوظهر،لملامعبأ

.(21:5ومقى9:9يا3)زاورشليم

صبضهالمعدنيا!ارءننوعوهو:ش

تماضاجمدسااذازفتالىويتمولالث!ديدباثعطران

فياليومالىايضأيحتع!لزالولايتعلوكان

منهوبا!مربالميتالبحوفيوءجدالمراكبطلا.

اسفدت،ايول9نرأ،؟،ا!"هالوناندعاهمدولذلك

وكانالفراتعلى"،حتمدينةنيجد2وكذلك

)3

لبناتلمكالاممنتعنعوضأبابلنييتضدم

بابلبرجبنا.نيحدثكابالاضىالواحدةالطوب

نيوعامررةسدوممل!حماستطوتد.3(:؟اتك)

وقد..ا(:،؟)تكهروبهاعنداطرمنحفو

اوفتاوباطرفيهوضتهالذيالفطمرسىامطلت

.(2:3خماضو)

.،لمجمور،الصلمكلةنعربب:نخفور

ويستخدمالطقسيةالئربطحبطاهرحبوانوهو

علىورميأيقدمونهكانرا.(ه:،1تثنية)ل!م

يبينواشتقاقه.23(:،ملوك1)سلإنمائدة

قرونهيطرح6عربيةمصادركلوبنا..عرلونهان

باللاتينية،واحمهالايلاوالفزالصفةوهذ.،سنةص

صثل!حيواناوروبافيوهو.ل!هحاه!3لا*!".مء*ء3

يبلغآسيانيلكنه3،الحعفعدقدمينفىرارتفاعه

قاتمآ،ممرآبنيآلرنهي!ونالصيفوفي.اكصح!مالى

بيضا.رقعة.*ودهصحصنرأرماديأفيكرنالثا.فياما

واشعبثلاثوفياتدمنحوترنيهوطرل.بهنلاعلى

وهو.وآصيااووبافيكبلإةصاحةعلىيرىوهر.نقط

.بنانوجلال!حمرملجبلعلىفلطيننيمرجرد

واالتيتلهوال!مررانيقولرنكلإكتلكن

رأسوله،الكبيرلالوعىلمجموهو،الوحقبقر

وطه.شاحببنياوممروسثمر،ضيقةوجبهةطريل

.جدألذيذ

منرجل،ا!هـ،مضا.عبريا!م:كزان

.،،حمدانانظر.(1،:ااخبار1)سعرنل

بذور.اوابخاتمنمعروفنرع:جثص

ورخا،والنولابلثا!،يةممذوءب،تؤصالق

ناورفقاؤ.دايخالارادالذىا!مطافيمنكان

المريواطص.(16و2!:؟دانيال)بهيتغذوا

+17:28ميءيل2فيمذكرر



)91حمآ

العظاث،،مكانمضا.ع!ياصم:ضفط!

ءذكورة*ذاتلالفيمديتوهيء،قلعة،ربمااو

.(،15:5يثوع)حىنفي

عوتله(55:6مزمرر)طانر:قةت!ا

ودودلطيفطعله،،1(38:)اصعيا.حزت

لبىلكنه9(:6ووه:21،2.:)ثيدالانثاد

يابوهو.(اا:7أهوشعاطك!ةكثل!

فانهالنوعمنكانواذا.ووتجفيخوفعندما،جول

6(16ة7حزقيال)الوديانعلىبحلاةيترددا!يالأ

:8،ارميا)الشقوقارالجحررنجانبفيعثهويني

النوافذالىيترعجعندمايطل!اليمآكانواذا.(28

-8:8تحرتوقارن06:8اصميا.)اجالاياو

عنكناوذع.يرعالىبايىاثاروقد.(12

وكال!.(01:16متىأايذائهوعدموبرآتهباطته

قروص21:12)مئالهيكلساحةداعلويباعي!ن!ى

فييتحدمكانلانه،لأا(ة2للاهنا11:01

ىذوص8-21:6ولاويين01:9تكرت)ثحباالذ

.(61-1،:2ورضا2،:2ولوقا11:01

وصض3:16أمئالقدسللىوحرمزوا،مة

ماواطامه.32(:ادر!نا3:22ولرقا01:ا

.واشت!اضرال!مةان،مع؟مةآضاسمالاهي

و؟مه.حمامهبكئرةالجليلنيالمجلقرقربالمحاموادي

اربعبضهممنهيذ3،الطيورمننرعواطام

الابحماماوالمطوقا،م:فعطينفيموجودةنمائل

ح51لا!!كاءه+43،لصويوا،حاهلاولط4،ه1!وللا؟3

الىماديالصخروحمام،أهحلاول،طاأ!.7الميضوحمام

رزورالمطوقمواول.اهح4!وللازر!م*؟"ء5المؤضة

ائناهواطريفالىبيعفيض!مةاصابنيفلطين

علىموحودال!ياولماووالقري.ال!ز؟رملاته

وحمام،النهرهذاوادمىنياو،الاردن!ثرلىنيلبان

كربالمرتن!ةالاراضيونيالساحلعلىيحرالمشر

حمامة3(

روفؤي!كلالمؤضةالىمماديا!روحمام.الاردن

الىويلبما،الاردنواديونيالبلادداخلفيكب!ة

ليالموصوفنوعوهر.واثتوقوالمناورال!حمرف

.8:28،وارميا،2:1الانثادثيد

نثيدنيالوارد،حمامتانعياك،با!عولهـ،اد

)ظرنالعراطفعنالميونتمبل!رقةا:،الاتاد

منائهسثعبرجرعوثبه.(5:12نثادالافثسد

أهوعغاشرر،ارضمن*ك!لاةارضهمالىالي

كا،مةهرمهمنيطل!انداودوتمنى.(اا:11

افلكمنحمامةنرحوارسلء(8-55:6مزمرر)

ت!حمرت)لااماليابةظرتقدكانتمااذاليعرف

الهامهدرالىالانبياهواشار.8:6-12(

وناحوم6؟:3و-زقيال95:11و38:18اشيا.)

2:7).

اثارةففطا68:13مزمورنيالىاردةالآيةاما

كالذهب.جناحيهرندمقنيالهاممننوعالى

الىظ.زمننيالح!بيشبةانباقيالمرنمو!د

زمننيلهمطمعباثمارنةالطاهرةالط!رربأجمل

ا،ما!حرابالىاشارة06:8اشعيا.وفي.البؤس

،..؟مة،انظر.كاليومبيو!االىالىاجة

ال!!زمننيصرهاارتفحمادةةاهامزبل

ملوك)2بنهددبهقامالذيالاصيةحصاراننا.

اورشليم.حصاراتنا.تؤصوكانت.(6:25

البقرللاضاباصتخدمالحامفرثهوور،

روبئالساصياعهاو6الىصرتةالساصاهللامداد

وابالعدسشبيهالبقرلمننرعهوور؟،اطثعون

ب!ونكانراو-دذك،العصانيونيميهكاناطص

الاسم.!هذابهيكالالذيالمكيال

عنرانمنبز.ةالنوإءبينالبكيهامامة

ورنمكانالذيالمحناصمانهوالارجح،56مزمرر

.المزمررهذاعليه



ضام)02
منانهالناسيجدالحارالثرقحرني:خام

ابنةاستحمتوقدالاسظممنالاكارالمحروري

ا!ررونوكان.(هة2)ضوجالنيلنيفوعون

وكان6باست!رارشل6ال!حمتانمنثيابآيلبون

تل!وصالئارفيتل!صباردمما.فييت!حرن-دهثهم

كانواوالوررنوال!هانيونوا!رءن،ايلني

قيلىنكانواعندمااقدامهمعنالطريققىابيشلون

و91:2:؟و18)ت!حموترحلةبعدبيتني

مىواذا.(.ا:13لدحنا،3:2،و2،32

وثيابهماجسادمينلونكانوا،نجاسةالعهانيرن

:91وعدد5؟:13و5ة15و8:،1الاويل!

نياو،(01:ءهـيوك)2صهرفياو،8(و7

و11:2مموئيل)2الحديقةنياوالدارفي،بيت

ابهىوبلبسرنانف!مويدهنونيت!مرنوكانوا.(،

اطشنئيابيترعونحالهافاشةوثيابالميدملابى

ئيلص!2و3:3عوثاور31و21:،.ضوخا)

يضلونال!ةوصان.(6:17ومتى12:02

تقدبماواثمدسالمكاندخولفبلواقدامهمايدعم

وكان.(2ا-03:91ضو!)المذبحعلىكرتة

قبلالكقارةاليومونيتنصلعهعندبح!مال!ةرطى

،:16و6:8الأويين)الكفل!اعالمنعلص

يض8دوناليهردكان،الميحزمنوني.،2،و

لطانفهمروسوناوونج!ن6الاصقبلايدعم

هذافي.(4و7:3ن!ص)الرقمنصد!م

والىومانالونانعاداتظتدوعندما،ايضأاوقت

اطارةاينابموا.العامةاطاماتاقيمت؟اليهودالى

الث!اطى.قىببملميرويوكا،الحقةاووجدارة،ط!في

الصحة.لاجلالناسيؤمهاتفي،الميتيبحوالرثط

شضدماريحانيبا!رالمتصلةالماهبركوكات

حة.وابللأصتحام

.،ساخنينبوع*معناهعبري31:خ!تة

هوو3(

.91:35(يثوع)لنفتاليم!ورةمدينة(11

ا!بتوالق،وحقرندورحنوتنفسهاهيربما

366(:6ابخار؟و21:32درع)للاوبل!

علىصاخةحماماتقرهـفماهيالق،عواسوهي

قربوهياطمةالآن،وته!طبريةمنصغيرةمافة

جنوبوربعميلنحوالجليلبحرمنالغربيالثاطىه

وطبى.كلإيقوالما..طدث

القيثيينمناسرة،ركابمؤس!بيت)2(

.(2:55إخبار1)

دور،يابيعمضا.عريام:دورحتوت

ننتاليبنيملحأومدبنةلاو،مدينة.الساخة،

.،وحتون،حتةانظر32(:21لوعأ

.8!ازة،بنايحمعنا.ع!يايمم:حنون

صيدونقربادثبمبنيتخمفيم!ان)1(

تبمدالتىمرلطجمينا!اويظن.(91:28ثوع)

.صورجنوباميال01

:6اخبار)1نفتاليلبنيلاوةمدينة21(

الأنوتدعىدوروحتوتحتةاخهاوالاربم.(76

اطمة.ارضتدعيحولهاالتىوالارصاطنةحمامات

.،دوروحنوتحئة!انظر

غضب،اثه*حميةمضا.ع!ي31:حئون!يل

شاؤولاصةمنر؟،ثماعاى،صني.،افه

.(26:،إخبار1)

امير.،حمار*ضا.نيكنطاصم:حئور

وقضاة33:،2وي!ثرع02:،3ت!وت)!ئيم

شيمابنه0(34:2ت!و!ن)حؤي،(9:28

لاشقامفريسةسقطاوالافيالابوعلأ،دينهاف!د

.(31-ا:،3تكرت)ولإويكوناخر!ا
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"،اطل،!وضا.عهيام:ضفوظل

ارميادابنةوهي.،طلهراطو،ور؟،الندىفيب

وآحازعوالمل!ينوام،ررصياالملكوزوجةلنةمن

و:52وارمبا18:،2و23:31م!ك3)وصدفبا

وجمطل.حئيطلوعيت،(ا

.)6(،نانط،انظر.:حتان

)إ"رحيم6يم،3منعم،معنا.عرياسم:خمافي

لم.،حننيااختصاراو

منعثرةا"منةالفرقةورئيىهإناى(1)

.داودجمنهمالذتالطزفينمنوالثرتالاربعافرق

.(25و35:8اخبار1)القدس

-وكان(،؟:16م!ك؟)ياهرالنيارو(3)

وففاالمنفيووضع،آصاوبخ.رائيآنفههو

.(01-6:7؟اخبار2)الملكلاص

11اورصليمباخباراليهاقىالذياخوىجا)3(

على،اقياا!ررئيىوحئنياوهو.2(:ا)نحعيا

.(7:2أنحميابعدف!المدينة

بطردعزرااتحعه،انيرام!،كاهن)،1

.،01:25عزرا)الرل!ةزوبته

سررتدثيننيآلةعلىعزفلاوي)5(

.36(:2؟نحميا)نحمياعصرفياورسدليم

.،هـهذاتحقممنا.*عو.م!يام-ضنافيا

01الردالاعلنيحنيآاوحنن!ياكلةنفىهر3الا

اورشلبمنيإكيةاالىانضمواتالذاءلمد(1)

ا،مفرةزوتجهمحهوانضمتالميحبةعهداولني

ال!ن6منجز.أواخذ،ارضظعةباحوقد

01(.!-ا:5اعالأارصلاقدامعشدروضط

لم*اذ.الم!بحية3لاعةاعندمثتركاشي.صكان

اصطبكانواالذتصلانتحاخااحدفممي!ن

2(خيانبا

المبيطتبأظنويأتونل!يصغاكانوابيوتاوحقرل

كهعلىءزحف!ن.الىسلارجلعندويفعرغا

03(،و،:،3اعال1،احنباجلهيكرنواحدكا

.،8:.امحال)هذاينلبأنملزمأاحدي!نولم

،ساعمقتنىصانيتطلبلماثعمردواالرض

ت!تطلبعدماتباعاثقنياتكانتذلكمعل!حمنه

عدروضحه،اثنمنجز.آحنانيااضر.اطاجة

بطرسفوفي.ال!حملتهبأم!ظاهوأالىصلاربل

نيوماتفسقط،اثدسالىوحعىلىكذبلانه

بحدب.تالق،-فيةتلاصأثح!،كاا!ل

،برىتدبماتدريت!حمنلمواذ،صاعاتنلاث

الذينفهالمهيرلهافوتكل،زوجهاحمذبكررت

.بطرسبكدبأ

بتحدبدرؤيافياخبر،دمقنيمسيح!(2)

الىويدخلهبصر.لهرردكلأليهوارسل،شاول

-9:01اعال،المع!ودبرأسطةالمسبحجةال!حمنيحة

18).

طك،هلإودسجمنه؟ك!ةرئيى)3(

ارسلهننواتا،بعوب.م8،طمنحو،ظل!يى

ابيفال!ردهبممعنليتبؤبروماالىسورياوالي

،افرل!اسلننوذصاحهاطح!ل!ن،يينالاصيعلى

رنيروهر6*نال!نوكان،اورصليمالىوربع

.م8.سترني.سياصيأبهتبطأص6سابقك!ة

ضدوظهر6لاستبمابهحنانياامام،،لىاصتدعى

.(؟:،2و23:3امال)الىاليفيل!حمىامامرولى

سنةونحر.ءييمانزميلئتلالوقتذلكوني

اكرياصظع،فيلحىح!مختامقرب.ء9.

تلعلىاقامانهويظهر.وظيفته!ننفخانيا

ضرقرب،االياالمدينةني،اورسثليمغر؟بجثرب

.م67صنةوقتل.الحشرنيين
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طريقعلى،منل!عط:اثلاثةاطواليت

،ابيوسفورنمنايال01نحومافةعلىأبيرس

المسييينمنعددقابلحيثرومامنيلآ.،و

.(38:01اعال)روماالىطريقهنيرهوررلى

،.،نمانظرةست

نيبحكلةوئررعالحبوبيعام:يخطة

مصروني(،03:1)تكابهرتبينماارض

وتثنية،3:22)ضفلطينوني9:32()حز

الاماكن.هذهغل!وفي(6:11وتض8:8

الاريخ.فيمب!رةعصورالىؤراعتهاممارتوقىبع

الانيتثرتسهرنيفل!طيننيسرعالخطةنتوكا

فصل+ابئدابعد(ديحر)الاولكانرنصهرنياو(نوفي)

اياراو(ابريل)نياننياماتحصدوكانتالامطار

زرض!الذيالمرفعبححب)روئيو(حزوواناو()مارو

الح!.ذلكنيالطض!هوطوأ*بةفيه

سرمنحنطةنجه

)*

اطنطةدقيقمنعادة!عالعرانيينخ!وكان

الحنطةسابللرونوكانوا.2(:92)ض

16و،2:1لاأالمويالمحويا!كلرنوينركو!ا

تنركالجطةكانتوكذلك.(،2:1وراعوث

المقدصالكنابنيوردوكد.هكذاوتؤكهوتدق

الكييأهذ.علىالجدبدةالحنطةيأكلونكانواائهم

.(2":،م!ك2و14:.23لاا

البحرا.ثليمكلالنحزنتعت!مصروكانت

كباتنهاتعثحنوكانتبجمدالمتوسطالابيض

رو!االىالاسحندرمنسنةصالحنطةمنهائلة

الالدمونالمؤرخونذك!ولد(38و23:6اعال)

،رعكائتالحنطةانراعافضلان:،ثلأبليننومنهم

يطلعبحيثالنابلكثلإةا!رواطنطة.!رني

ثذ3وقد،النابلمنكبيرمددواحدساقعلى

نيالحنطةسنابلتبيننتوكأوكأى11:22تكني

كأالولا.المصر؟الا،رفيتظهراثمدبمةا!ور

.اليومالىمحرنيتررعالحنطةمنالانراعهذ.

النوعمنفيفل!طيننيئررعالقالحطةاسا

الاكلب.علىالراحدةالنبلا"ذيالادي

تحوت)ممر؟العرافينحنطقلا:ثانييط

:91لرح!ناا":61انجار3وقارن62و05:3

اقدممنذيمارسرنهفكانواا!رءناسما،93(

وكانرا،العددكبيرةطائفةنا!نطموكان.الصرر

والالجاهالمحنطونوكان،المدافننييسكنرن

ثلاثالىينقصرنوكانوا.الكةضنمنيحبون

والانية،اطةبنتحتقومكانتالاولىالنرتة:فرق

كاشتواثا!ة،والضاقيروالطوربالاطياب!غكانت

المدفن.نيالجثةوضععندالدينيةالطةوستقرد

حدالىبفنهموصلواعثرةالانةالامرةعصروفي

الانفمنيحبالمخفكان.الاضىالصل
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قدهابرالن!يدسحمز

وكانت.با!وابلمكمانهويملأ،حديدي!طاف

حتنهرواسطةينلالبطنوتجريف،تترعالاخا.

،انديواثفا+المرمنبموقيملأثم،اللحبخر

نيكهاالحةتنقعثم.الاضىوالوابل،والمرفة

07فرفيهوتتركالارود(طحمحلول)اعطرون1

،او3عرفماعصائباولنافاتفيتلفثم.رومأ

007؟الىالطولني!لكانتلكنها؟فقط.،صات

الصمخيتفدموكان.ياردة0001الىرجمااو

انبواخلإأ،م!ا!افيايفافات!ظا!رلمه

الجل!خشبصآورتنيتوضعكانت،الجثةتحنط

،انسانصئكلعلىافخار،مضوعاوالمجراو

ماأو!في.الىاحلاكخصليثلوملونوم!نقوش

وااط!ئبمنخارجيآضصندوقفيترضعكانت

تتطلبت!نلمنفقةالاقلوالطريقة.حجري،ء،ت

ضنهابراسطةالاحثا.تذابكانتبل،الجثةفغ

البطنيال!ريفكان،الفقرا.لةحاوفي.الارزبنيت

المؤرخوبحسب.النطرونفيوينغ!طيضل

قيانساندفنكان،صولوسدرودوروس

مننوع!اكوكان،جنيهأنهمائةنحريكئف

الحنيطوتوقف.الثعبلطمةجدأارتصا!نيط

اثاحف.فيالمومباتمنكثرو*جد.م005نحر

لمهوا.وتترضاحداماعنايفافاتتترعومحندما

تتفتت.

ايطفظواوروسفيعقوبخقاساشيلبنروخط

.(36و2:..تك)نكنطارضىالىبنق!ماانالىعليهما

ضان3(

وا!وربالا!ابملاتأ!رسنيآساووضع

.(،6:1؟اخبار2)

وصدأصآنبقرثيرساعد،كاحنرطأ.الفاتوأعذ

،،وسر،دفن،!دلقانظر.الميجبدال!فاية

قدالة،محا.كانر؟ع!ياسم:حتفشل

اريا)اريااب!عمواى،ثلمابههر.؟تحتن

32:7).

ينةمد،انص!عب،معنا.ع!يا!م:خناثون

على،؟(،:91)لوعن!وونحدودعلىتقع

الهربجتلكلتقع،ور؟عكاالىمجذومنالطريق

ابدروةتلسر؟او.الماكوإديني

انمم،قد،اثمشا.ع!يامةضتئيل

نيبرجوهو،افةحنا:العربيةنيقارن،تحققد

31:38وارميا12:93و؟:3نحمياأاورشليم

انة.وهـصأالضأنبابقرب.(؟.:1توزكريا

.،اورثليم،انظر

قدعو.،حنانيااختصار،عكلياسم:حثان

قيافا6كان،ع،اورشليمفيكةرئيى.،انعم

)رظخدمتالمممدانروحنابدأيخاالقالنةيا

كلإينيوسجمثه.م26نحرئظنماعلى،2(:3

الواليوضاله.م6نحوصهنةرئيىسرريةوالي

نحواتوس3ظ!س،الرردعلىالموصاطم

رئيىاطةاولاد.منواحدصصاروتد.م15

:"ا)روحناقاناامح!ةارئيىحماهو،وكانكلاة

رئيى!رظيفةيقومي!نلمحتانانوص.(3؟

صاكانل!نه6الم!يحخلى"قبضكدماال!هة

رئيىلقبيحصلوواللاوكان،ئنوذأائك!ة

أيخذواليه،6(:،واعال3:2الوقاال!ة

ارسله!هماوبعد6(18:13أ*حنااولأالميح
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قم!ءولما.،،2ة18)روصاقيافاالىمقلا

بينهبارزأضانكان،بدن!لر!نابطرس

.6،ة،)اءخوها

،حنون،حنانضا.عصي31:سصة

نح!ة،.

لدىعبوبةكانتاثطنةزوجقاحدى،1،

كاثىولما.ضر!المضايما!لرضىولذلكزوبها،

لحدعةتخصصهذعأطفلآولدتاذااغانذرتعاكرأ

صؤفا!واعطاها،اطرةصلاغاافهوا؟ب.الىب

!رئيل،)نذرهاونفذت،الن!!رئيلانمر!بت

كانتورجما،رائعةشعرانتصارهاواغنية.(؟

صحرهاصعبتعندساالعذرا.صيمف!رني

اممهابخأص!لدا!اعاممالدىمماتةصؤبأنأم

ولرنا01-؟:2مموئبل1)الها!وبدسبرع

ارملا،،نبية،اشيرسبطمنفنوئ!بلبنت(2،

8،سنوني.فقطشرات7الروبيةحيا!ادات

لي!وطلباتبأصرامطبدةافيحلتنارقلاكانت

.ليكرسالطفلاحضرضدماهناكوكانت،و!ارأ

علىاخذ.عندماالئيغ!نتبهتنبأعاوعت

بحدبلامبطلاههانايهوطلبالىبوباركذراعيه

الطفلعرفتاببيةوهذه.بعينيها!صرأىما

لرقااالمعتظر(المحأالمياهوانهواعلنتاثدرس

.(338-إ:2

انعم،قد*عر.ضا.ع!ي31:حضتيا

..،نحقند

.(،8:2اخبار1)!ثاسق31،بنبامني

من"5

للقدس

132

اخبار2)عزياالمكجيقرؤسا.منحد

اوميا)لارمباالماصر،قياصدم!

من،السنةني.ببونمنعزور31()0

البى.منصنتينبعدالمبيينبرجرعتنبأصدقياملك

وكقصاص.نحتلفةنبرةاعطىقدكانارميالكن

ذأكبعدوممات،بالموتعيه"حيهم!الكذابلمن!

.(28ارمبا)ثهرت

اطراس،يماظرللإئيا،بميدسلفاو،جد(6)

يكلدانيين؟صرسانهبتهحةارمياعلىقبضالذي

.(01-13:+ارمبا)البهموصورب

الحبةاحد،الاس!للام!الصيالأصم(3)

الكلدافينعا.يالذ6البىني!ايالرو!اء*!لا!ة

.(7و6:ادانيال)ثدرخ

اخبار1)وبثيافلط!ياوارو،زربابلاى()8

.(21و9؟:،

،3؟

نحمياخي

زوجتيطردبانعزرااقنعه،بابايى

(عطا

نحمياء

سورترميمفيصاعد(عيللي

الررتدسينعندبالبوقضربهن

نح!ياسعالعهدختم،لمشحبئيى

صريكعوحاالقهصئيى

7:2نح!يا)اورسليملى

ارميااببيتنيى

نحعيا2،يخيل"البى

حناني،

أبإميا

ه،:2؟
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)نحياالررترميمفيعل،ثلياافى(15)

.)3:03

،مدرب،،دارسمنا.علاياصم:حنوك

.،محرش

قايل!بناهاالقوالمدينة،قاييناور(2و1)

.(13:،تكوتأعهباوشاها

ظررةمنابراهيمنلومن،مدياناى،)3

5(-:ااخبار؟و،:02ت!وت)

سبطبة،عيرة،ومؤسىرأوبينبحر)،(

:6وضوج6:9،ت!ر-كأأاطنركيينععهوهي

.3(ة5اخباراو26:5وعذد،1

اقة،*نعملأءضا.عبرياصم:حيبضيل

.،افهحنان

كان،عندمامنتىسبطمنرئيى)1(

نيتعين،كنطنيدظواانوشكعلىالعهايرن

.(23:،3عدد)الارضل!شيمبخة

.(7:93اخبار11"علأا!،اشيري(2)

وهر.،كبوب،محناهمديانياسم:بابئص

قضاة،الماصريتبةابىافيةالنفة!ب،موصحمو

يثروناو،رعرئيلهومرسىحموبيأ.(ا؟:،

.،6وهو2وا:18و8؟:4وا:3)ضوضما

عدد)رسشلاىهوحوبابانبالت!يدريقرر

الكلةالاكنةاطروفالىفظرناواذا،(01:92

حوباب،-الىالبريةالحلاتقىبهةجدأيمكن،فقط

،موصوحمر(ء11:،و6؟:!قغاة)،موصىعر

رفيديمفيالمحةنيموسىزار،يثروناورعرئيل

ربعد.(27و5و!:18شوصا)ارفالىورجع

منيتقدمواانوصكعلىانيونالمصكانعندماشة

ناعلى،رعرئيلاى،-ولاب.وشحث،صينا.

32)
صر

حوبابووافق.الصحرا.جمرفتهلصلاعدلمورافغ

.(11:،و*2:اوتضاة01:92عدد)اخلإآ

رعوشلسخصهرليىحوبابانيظهرولذلك

مموذا،نياصتهسكنت،كنانغزووبعد.نفه

ساولعصرنيهناكتراللاوكانت6عرادبنوب

:23و6:.؟مموئيلاو16:ا)قضاةوداود

فماة)القبنيبننعلمنوحرباب.(03:92و06

المديانيين.مناص6(11:،و6؟ة1

*تصب،مضاهكانر؟اراميام:تة"حو

وصلحداضىوهي،دمقكالمدينة.حلفا.،

المنهزمينلفينالمظالثسرقملوكمطاردةفياياهيماليه

بهذام!نأبضهمويذع.ه؟(ت،؟)تكوت

كاليميلأ..نحومافةعلىوحمصتدصبلإالاسم

دمق.

.،تمظ6،خ!مشا.عرياصم:مثاص

بريعةسلالةمن،طبرابئ،اصلإي1()

325(:7اخبار1)

!بابنائهمناشانكان،عروعبري(21

.،،،:؟ااخبار؟)داودابطال

منمأخوذ!رياصمهذاانررتوح:حوو

.،حورس،الالهاسم

،صرونسلاكمن،عرذامنرجل)1(

جد.9؟(ر:*218اخبار)1كالبلجتمن

.(2و؟:؟3وشوج2:02اخبار؟)بصثيل

البها!عةمعالمعركاائنا.موسىذراعيدعمهرونمع

هرونييمصثتركاكان.(-12.؟:17)شوخأ

سيناجبلنيكائبأمرسكانبيأاسائيلحكمفي

كانحورانروسيفرسويقرل.(،1:،2)خروج

موحما.اختبمعيزوج



61صوام

موصىذبحهممديانملوكءمنواحد31(

.(3:21؟وثرع8:؟3عدد)

ملوك1)افرايمنيسلإنوجملارو)3(

8:)8.

اورشليمصر-ييمنيعلالذيرفاياارو(8)

.(3:9نحمبا)

الاخ*ضا.وعلايف!بنيقياسمةصرام

.،ريخع

انظر30(:2انجار)2صررملك(1)

.،حلإام*

وا؟ت،اخبار2)صورىماهرعانع)2(

.،-يرام،انظر0(16

.(ه8:اخبار؟)بالما!ر؟،بنياميني(3)

.،حوفام*انظر

ارض*معنا.كانرخاسامياصم:حووان

منطقةوهمط،واصدحؤزالربيةنيقارن،سودا.

ومتاكةدصثقجنوبتقعصودا.بركانيةا!ر

الصرفيوكانت.(8؟و7:16،حزقيال)لجلماد

معروفةوكانفص!واقليمعلىتطلقالىومانياليوناني

اربعمنواحدة،وكازتاورانيتي!باسمحينثذ

ماوعلى،وجرلونشي!،اف!الفيقىاخرنيتيس،دوائر

كا!تو!ذا.النريهالثمالنحربا؟نيايظر

وجملجولويتي!بايةالمنبطالهلمنتتحرن

03-نةوفر.الاخيرتشملوربما،اطليحوران

اورائتيىالكبيرلميرردساوكماسودب.م.ق

مملكةانقستوعدما.آياوباقىاخويخت!سع

ربعمنالاكبرا!ماثماططتهذ.كونتجمودس

تتضللمنبطآسطحهاوكان.(؟3:لوقااابنهفيلب!

درجةالىخصبةشتهاوكانتبركايةوروابعزر

نيوتترم.كا!ايدائرةغلالنحزناصبحتحررانان

صري(32

،وب!هاالألبنيمهجورةكثرةوترىمدنحدودها

.،،باصانانظر.الصضر-،اتجارةباشان*عدنجا

وبهعلىمعنا.يعرفلاعصياسم:حوراي

اخبار،)عق؟اودمنداودابطالاحدوهوا!ضيق

03.:23ع!ئيل2فيهدايصن!وقد.32(؟12

،كهفضا.علاياسم:الجدجادحوو

كه:عدد)اللايةنياصاشللبني!،جدباد

7*تارنو6:؟.تثنية)جردالجدوهمط.(32

،غدكردةواديعلىتغرجما.(31-3!:عدد-

كونيلةثحال،جيرافيلواديالابع،غداغداو

الضبة.يخجمنالنربيالثمالالىكالأ،الجيراني

،كهنان،ضاهموآب31:حور"وفا-يم

ويظهر.أخذودسنععلىموآبيةمدينة،وهد،ن

وارم!5:5؟)اشميا.عوعرمنبيدةغل!ا!ا

لا.،(الموآبيالحجر،انظر،،3و5و8:3،

الاصك!ندراخذهاالق،اورنايمدبنةا!اشك

الىهيركانوسابنهوردما،العربمنياناروس

0،6؟نحوعلىتقحالق،العراقهيرخااطرث

اينابم،باوالحافلة،المرآببةالهضب!ةمسترىتحتقدم

.ال!حمثلإةوالكهوف،واطدائق

ر!ااو6حورويأيمسكانمن:حوو"وفي

نحمياع!وصنبلط،حورونبيتمن،ألارجحعلى

91د3:01)نحميااررشليمترميمفيتاوصهالذي

.:28(13و

*واحدمعنا.كانرلجانحبةاسمةريئص

.،اطوريينمن

صيربنيمنعثلإةرارولرطانابئ)1(

.93(:؟اخبار؟و03و36:32ت!رت)

نضبنيمن،دثافاط،ا؟صرسابو(3)

(5ت3؟)عدد



)7صري

حورعثيرةمنفردعلىيطلقع!ياسم:ري"عو

.(،51اخبار؟أ؟دبنيمنربل

.،سيناه،انظر:يبوحو

،مقدس،،منشلمحنا.علاياسم:بم"حور

38،:9؟ثوع)ففتاليفيءصينةمدينةاصموهر

صمرنجبلمنبالقربقتامونشبةالأنموثعهاور؟

الجلبل.ني

.(36:02تحوت)صحرلقب:سورممع

الاصليونسعريلسكان:"سووئون

21(و36:02)تحوتصصبقبدعونولذلك

.6(:،1)ت!حمرتوصلفاؤ.لرصكدرهزمهم

.(03و36:92ت!رت)اصيا.يح!حم!هموكان

تثنية)م!!موس!نواعيرنلبعدف!ابادمثم

كلةمنمنتقةال!حملةانصابقأالاعتفادركان

الاسموفسر،،كهف*او،ثقبمئ،مررعلإة

الاشتقاقهذاانماالحرفص!نيعقانهعلى

احمثافمنذعامبقبولبعديقابللاالمتداول

الادفى.اثرقفيسلاليكعنصر(الحوريين،اطوري!

هابر،المجالمنسلاميفيسحبأاطولرنوكان

ضقمهو!الثيليالى..مق0002صنةبد

ببنمااراضينيذلكبعدوانثروا.النهرتب!ما

الى!ووصلوأ،الحصةالمنضضهوصور!االهرث

نيالصانيينسبقراوضذ.مصروحدودفلطين

نقافتمصاكزاحدالاوسطالفراتوكان،فلطين

الاعلىالفراتعلىهانيإلباتاومتانومملكةوكانت

آرلون،اولآكا.نراحكامها)نمح،بتأمور

ورثتالمبحرةالاثوروالقافة.حنيدبعدون!

النوؤوالاحور-،نواباد.وخلفتهااطررةالقانة

.م.ق00.5طمنحرنياطررلمحأ

)3

.،،م!منا.علاي31:قةئو

*ابآداوراظمه،عياريبنيمن،لاوي(1)

؟.:26و16:38اتبار1)صلكةبابعلى

.(16و

،هاننال،غجه،مضا.ع!ياصم:تف!ة"حو

ومن11(،:27،و:،اخبار؟)ليهوذامدبنة

طم.بيتغردجنوب،حومانقرةا!هااقحمد

سب!ي،!مب،حوشةصاكن:"حوشاقط

و23:23صم2)داودابطال،ءنمبونايهرور؟

حرثهيايضأويدعى.(اا:27و11:92ابخار"

.21:18صم2ني

.،اننال،عبلا،منا.صبام:يف!ام"صو

كلكلكررباب،خلفاثإنيينبلادمنربل

:؟انجاراو03و،36:3أل!حموتادوم

.(6،بر.،

.،!ريع،مذسع،ععناهعهياسم:يشاحو

الاتنينداودمستثارياحدوهو،بالاصويثعب

وباف!،ابثاومتمرداثنا.لملكلامينأبقي.الىئيل!

33-:01محرئيل2)اخيتوفلمررةاحبطالذيهو

.،وبضا،،اخيتوفل،انظر0(61-175و+

.،اننال،،عبةمعنا.ع!يام:شيمحو

ودعي.،6:33،ت!حموت)دانابئ،1)

.(2":26عدد)مثوطايضأ

اخبار11اصل!اى؟كلإة،رثي!بنياميني(3)

7:12).

البنياميقص!حرايمزا.نلاثمنواحدة)3(

.(11و8:8إعبار1)

.،حوئايا،انظر:حوني
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على4تر.!ملإ،محنا.ع!ي31:تة"حو

المدينةوهي،عررجنوبا!هاويظهر،اصل!صدود

هيكانتربما.(:9192يثرع)الثاطي.كلالاية

وب!هم.الىئيشةالارضعلىصوراو،بالتارروس

.مرجودةتراللاالق،ة)الشا!ايؤل

كانجزط(23:8تثنية):الضطحصائط

يضعالبيتصطححولاثريعةاصحسبي!ق

.الناسسقرط

.(،1:اف!3):المتوسطادياجحاثط

وواراليهردداربين!لكان،الهيكلدارنيجزط

الاممعنالورديفصلماالىصبهويرمز،الامم

عادا!م.امنواميسهمبهةمناكانيرا.عهبهموينضلهم

اطئط،هذامنلىحوجدوتد.،،يكإانظر

تحذروعليهكتبوقدبرا-!الىصل!دألىورجع

ية!ل.الحائطهذايتطرراهمطح!بان

افي،وهرمفا.يرفلاعبرياسم:حوفام

البطذلكنيكيرةومؤصرلبنيامينبيدحفيداو

ة6،تكرت)حقيمايفأدعي.93(:26عدد)

حورامورجما،(15و7:12اخبارا،قارن21

.(8:5إخبار1)

.(26:36عدد)-وفامشل:ميونلاحو

.،دورة،دائرة5ءنا.اراحمطادم:لهـحو

:ااخبار1و01:23تكرت)لاراع!ا!اني3الا

بأنهالا3تحقبق؟محنجنرافيةوعنطفة.(17

ماص!وس.يخلصلهاقىنازربالاسررهايذ3أليحرله

رملية،،مما.كان%رعبىياصم:نرحو

،(15:51)ثرعيهرذا-صالئيمدينةوهي

:21)يثرعالكهنةسار-!ااوبضراحيهااعطيت

:58(6اخبار1)ايضئاحيليندعيتوقد..ا(

.اليرمم!ا!اديرفولا

ئيرياحووث3(

ر؟صا؟(8:21،ارمياأموآبيةمدينة(2)

.حررون

تر:حو،

-،ئزاومو

ببلمكما،نظرا0(3:2هوثح)

الذيالاسم،حياة*ممنا.عصياسم:اءحؤ

ت!حموتأحيكااملاصاالاولىللرأةآدماعلا.

اليهصأضرت،خلتهسدحالآ..2(3:

جنبمنحرآهتحر.توقد.فظرهمحينأت!ون

الطبيعةفيالىجلمعالمرأةوحدةالىيثل!وهذا،آدم

!عوهيعل!يردانهصح،والامتيازاتوالحقوق

الطمة.اطياةوصوناووبيةقاتالكنييربكاله

جطاعتهأ،رلصعدنجنةفيوضهماإفةوتد

لكن.ممينةسبرةثمريذوقااويماانمنمنهما

نيالكالىحؤا.قادتشيطانيتأفيتحتالجة

ذلكوبعد.الهرمةاالرةاصالىثم6اقةصلاح

،،وساركها!مرلهافع،،يأصانآدمعلىال!ت

ت!ت)الانعانصوطالنتيحةوكانت.ذبها

منالمذنبينالىوجينطردوبد.ا-،2(3:

وهابيل؟،قايل!امالراليكلا.حؤصارت"الجنة

02و2وا:،قكرت)آشتوبناتوبخينوشيث

ص2نيدرولىالىسرلريثل!.(ه-؟:5و26و

والترط.مرا.الىو،؟213تيراو3:!!

وا*قىلىمت.ع!ياصم:يانيرحووث

اصاربدونمدنوهي.،ئلايامحح!حمراتاونحمات

،الار-وبمنطتة،فيباسانمنالنربيلياقالصمفي

الجش!رربينبلادمنالبقعةهذ.تقتربحيث

الارضبل!الحدودتند!جوح!يت،والمع!يين

نيؤبا.سان،.الراالىمليةوالاركأ،وجلماد،الىسة

3:،و)تثنيةملحوظغيراندماجآالبعضحما

متى.صبطمنوهويانبرباشرلى.،؟(



الأ2صل!برن

متنازعارضفيواقعةلا!المتل!قابلأعددهاوكان

منبدقةتمينانويجب.23،:2اخبار1،عليها

في،وحمذلكباثانقلبنيالمورةمديةالين

.(13ت،ص!ك؟و5و،:3تثنية)ارجرب

محذدةتكنلموباصانجلعادب!اطدودانوبما

بطريقايضأتتمينفلم،الطبيصةبوا!ةبرضوح

الحدودهذ.علىالاماكنبعضالىويثار،العرف

.باشاننياملجادنياكانتصوا.المةهـرةغير

علىالاسيلاهلباشانالبرانيينغزوتضمنوقد

غل!الحدودهذ.علىالارجربفيءصررةمدن

علاقتهنيهذايافياصتيلا.يذعوعندماالمؤرة

،باشاننياذرعيمنغالذي،عوجممل!ةبغزو

أصاننيكانتلويائيرع،حووثتذ3،كركز

عندساامحن،(13:03ويثرع،3:1تثنية)

الأردنواديفيالمافرنحيكفيالئرقيةالبلادثمل

اولأيحكلمبالطبعفانه،النهرغربحمنطنفياو

للارضبتوسع3الاهذايتفدمواحيانأ،جلادعن

للاسمي!ون!اوكثيرآ.النهرشرقكا!االمرتفحة

-233أ2:2اخبار1)الارضمتنرعةد.لألاتعدة

.(3":،ملأك؟وا،و،ه:33وعدد

قارن،نحيمقرية،مضا.عبري31:يون"حو-

اجناسا-درهم.--إمجمرعةاوخوا.:المربيةفي

17ة01د!حمرت)لهاالحبراني!!اغزومبىلكنعان

عدةالىثتزاوتد.،ا:9وثوع3:17وضوج

عمرفيسيمني-محنمنمففربو.جماعات

ثمللاوظل،(2:،3و33:8؟تحرت)يضرب

:9قضاة)افزوبعداياللعدةالمدينةفيتأثير

و-وارها،جبعرننيس!نا!فأمنهمونربت.(28

طريقعن،يثوعمنصلامعهدعماحصاواوقد

خدغهم،انكفتحالمال!ن،احآلىهاحيلة

لهموكان.9،أثرعوساةعتطببن)سضدموا

صللأ3(

ببلسشحفي،الىثييمقرمهوربما،واسحمقر

:ا؟ئوع)حماةمدخلالىصمونجبلمن،لبنان

ليةاىالجبيةالمناطقهذهي.3(:3وقضاة3

فيمتأشوقتالىحقيملكونهاقرىلهمكانت

الذتواولك.3(:،2حموئيل2)داودعصر

الآحمنالكنطنيينسعالاعليةطينذفيكانوا

خدمةيقدموابأنطرلبوا،دابفيبقواالذت

بهاقامالقالواصحةالبنا.علياتفيلل!انتشل!

.(8و8:7رخباا2و22-02ة9ملك1)

ذعأ36:2تكرتنيالبيالنصنيونجد

نيذعانهنجدلكنناحزي،وهوصب!رناعهلىجل

2:،3وت!رت.حوريبانه92ر03عددي

ذ3انهمعحورىالبعينيةاال!جمةوفي9:7ريثرع

قمهناككانانهويحتلا.حوفيبائهالصرانبةفي

لاطويينايعرفاطوريينءن

تارن،*رمليةشا.صاميام:بلةضو

.،رمل،حرل،البم-

.(7:؟.تك)بنيكوصقمنرجل(1)

.،92:.؟تكأيقطانبنيمنرجل(3)

ب!ايكن،الوببلادنيمتاطحة)3(

وم،اليقطانيرنالآضالبعضويكنالكرصيرن

9:؟اخبار؟و92و7:اءت!وث)طيصحب

واماكنوحضرءوتحويلةر-ينلةوال!.(23و

اوالربيةابدوصطفيموعالىثيراض!

لذهبباغئيةوالمنطقة،قفرننهر-ويلةوني.-خربما

الحريمةوالاحإر،طبعطريحمغوهو-والمةل

يحقة!اانالبضويفحند.(39و3:11تكوت)

ثليالمرببلادمنالنربيا!ممني،خولانبخطهة

اطويلةتمتدكانتحدايالىيعرفولا.اليمن

ننح!حقدالالقةمعصاولطربةتصومن،كالا



).حين!ل

الاميالمئاتعدةيمتد،الربيةالصحرا.منقعآان

15:7مموشل1)حويلةا!عويححلالإمةظل

.(25:18تكرئوتارن

رجل،حياالة،محنا.علإيا!م:جيثيل

علىنجلبآضابملكنيارطحضن6ايلبيتمن

تدمربمااذ،ب!ر.فات6يشوعنتمةاتمامننه

صنن.ماتركذلك،الاطسوضععندما،ذيحة

ملوكاو:626)بثوعاروا!ائصبتعندما

:،3(.6؟

الاياماخبارسنرفياسهور!:ييمام

:،1اخبارانيالعريالنصنيعداما،،*حررام

نيوردحيث9:01بو11:،اخبار3او

.،حيرام*المكتوبفيوورد،هحررام،اثروه

مدك؟)،،حلإومايضآمحوبآالصنيوردوقد

اختصاروفينيتيعبريا!م0(0،:7و18و01:.

.،قيمزرالاخ،ومعنا.اخلإام

الذيالاقتباسكلبخاه.صررملك(1)

،ومندروسالفينيقيالمؤرخمنروسيفوسيقتبط

فان،ميناندرقىجمهاالقالمررهالتاريخيةالانجار

وهوومات،سنة؟3وصلك،ابييعلابا.ظفحيرام

مورمدينةوسعوتعر.،منوالحينالاالةني

ممرآكذللهوبق،الثرقيا؟نبعلىرصيفببنا.

جربزهيكل!اقامالقبالجز-كلةالمدينةرربط

الهنافياثتفي!لمنأاحيراسفاو!

يرام(2

الهيكل،هذانيذهبيآعودآوعس،مميمبعلاو

،لبنانمنقطعهبأرزوسقفها،القديمةاثعادصورمم

9لداويمآصدوكان.وعثتاروثلهرقلهياصوشيد

وفي.3(:2اخبار2وا:5ملوك1)وسلإن

صهرن،قلعةعلىداوداسترلىانبعد،ساوقت

،ضرآداوداشهىوعندما،اليهسفارةحيراماركل

صئيل2)ونجارتوبنائل!الارزخثبحلإاملهقدم

سإنمرلدتبلتضماعلىهذاوكان.(اا:5

اعتلىوعندما.(11:2و13و7:2!وشل2)

و!روأارزآقدموقد.!ناتهارسل،العرصقصلإن

الحئىنجهبزنيلياعدواثرة4وصناغا،الهي!للبنا.

وزبآحنطةسلإنلهدفعهذامتابلوني،واطبم

.(3-2:16انجار2و-112ة.هملوك1)

.ملوكاأالذهبمنوزنة012حلإامقدمولذلك

بحرثبثةارسالنيسلمانمع؟ا(ءوائصم:9

9:62ملوك11الينالمعدنهذالاجلاوفيرالى

صلإنلهتدمولذلك.(؟9:2اخبار2و-38

لكنه،الجليلنيمدينة02خدماتهمنبضمقابل

،(2وا:8اخبار2و12-.؟:9م!ك11!فضها

هذاغلإعلىحيراماسماطلقوقد.،،كابولانظر

؟ررتجبيلفياكتثفوقد.الفينيقيينم!كمنالملك

الملكنف!هوانهبعضهمظنوقداحيراميدعىلملك

.وسلإنداودعا!رالذي

نفتاليمنارملةرامه،مرريابر."صانع(2)

دانمواليدمنل!نها.(14و:3؟3ملوك)1

اكحاشةالاشيا.بصناعةتاموقد.(3:14اخار3)

والمناضح،والمرحضة،كالاعدة6نسلماي!حملفي

2:31رخباا2و61-7:31ملوك1)تالىفرو

في،ايىحيرام*او،ابيحرراع!*وبب.(،1و

انهالقبهذايعنيور؟4:16و2:13ا-ار3

مثل!.اوماهرصافم



)1صة

وا،نبيلمضا.كانربماع!يادمةةييم

38:)تكرتيهوذاصديقعدلاميصرلف،وهو

02(.و12او

بني*عقر،منضا.عبياصمصير

نياببيتالىاسرتهكهت،ك!ةرثي!،هوون

ال!حمهةمن13ارالفرقةواصبحت،داودعمر

.(15ة،2اضبار؟)

تجلالحياكةفناورنمارس:خاك

اثةينتبمنوحطنوا،م!رالىا&انييقوصول

:ا،تكرت)الكتاناوالبوصثبابمثلمنوجة

هدايحعلونالذتمعادةالى؟لوكان.2،(

فقط،الى؟لعلىمقتصرأي!نلم،ولكتهالعمل

ا!ريةالنقوشنيالنولعلىيظهرنالنساهلان

من!الصانيرنسفالحروجوقتوفي.القديمة

واثحوا.(35:35شوج)والمتقنةالبيطةكاالحيا

مثل،المي!ةفالاصناف.الانرالعلىمتمددةاثة

منتصنعكانتالفقرا.الحاموالملابى6الحيامتاسق

،(،:3ومئ62:7ضو!أالابلووبرعزلمااشعر

والصوفالكتانمنشجكانتالفاضةوالاتثة

مطرزةظذجتضعوكانت،7،(:13الاويل!

ملونةخيوطصتخدامباملرنةافس!ةوكذلك،ومصررة

،(82:93نرقاو2،1*جضو)!ثتلفةنأالوا

أضوجالأتشةفيتنجكائتالذهبيةاطيوطحق

وظذجبمرريطرزايضاالتماشوكانء3(:93

يمملالتطريزنوكا.(38:23و27:16شوج)

ا.ةد؟ة-!ثةالمهاطياكة

؟(صبلام

ناالمفرتعنكثلإونويحتقدبالايديعادة

أثضشني،،طراز*المتربهة،روتيم،ال!؟الكلة

المدبح.اي،النسيجنيال!تص!إتيطحالذي

بلالنا.تتومانالصانيل!بينابحوكان

ممرئبل1وقارن23:3ملوك2)عادةوافزلالنحيج

وكانت.(9:93واعال22:؟3وام!ل2:91

للاش!ل؟هزةالنولمنتخرجوالاتصةالاوصحة

تتطلبتبهنلم،كاملةتنبمالاتةكانتعندما

الكه!ترصفالا!ةهذ.ثلوكانت.يخاطة

مناواحدأيرعلبىوقد،(8و28:6ضوج)

.23(:91)روحناصلبهثبيل

افق!اوعرديآامامصرنيءضحالنرلوكان

فرقضئيلأارتفاعآالنولاطاريرتفحا!ر!الصرروني

كأنهويبدوعلهنيالمرفصا.الناجويجلى،الارض

تجريالطريلا()الداةوضيوط.الجيوطعلىيدوس

هذ.علطتت!طقالمتنالدطمتينبينوكلتدمتواز

ضيرطتفصل،بدائينوحايمنوفواصل.الحيوط

الىنبعةلمرورممرأوثخلجمرعتينالىالداة

،وتكونالمصةلحيوطآشملطاياو(المكرك)

ويفرب.المنس!3التماشوبل!بينهاينهتريبةهنه

دفعهالذيالاخل!الحيط(خشبيةعارضةاو)بقصبة

االحمة.الىونيقاضطاليضنطهالداةوسط

ووشديضهدعامتها!ييلمنولكانوهكذا

:3واروب321:91!وئيلو17:7مموئيل1)

حاالقالقصةب!ون،قدووتدالنيج.6،

،18و16:13)تفاةمقر.الىايحمةخيط!رب

،38:22اشعيا.)النولمنالنصيجيةطعركان

وهر،حصن*مضا.نكار؟عرياسم:محيلا

عزر،هدرداودهزمحيث،الاردن!ثرقفيمكان

.(-1691:.؟ممرئل2)،صوريا،ارامملك



21بدن

نيعلةاو136.ةم!بيين)1عليمهرربما

.صرانم!

شإع،،*كويمحنا.ءياسم:جيلوى

:3و2:7و9:؟دعد)رررلىنرئي!،بالياارو

.(؟6:؟.و92و88

،1)،مولىن،نظرا:جببن

عطف،،،خانضاهءي31:ض!

.(6:18بميا)صف!نبا31.،طف،سضة

*حنانععنا.كانر؟بأسم:اهياه

نيزربابلابناؤ.ضد،لاوةاصرةمؤصهدد،

عزراأايكلاصاساتنيهترضعكانتالذياوكت

)نحميااورئليمسورترميمنيوطمحد3:9،،

.8؟(3:

كمأ"المتعددةالاعاهنحتافظرةضوا4

القالاط.اثةلهااطى2،0:اتكرتدظقا

ائهسلط.(.2:2تكر!ذ)آدم!ااطلاهها

9:2و،2-36:؟)تكو!نماالانان

حفظت.(13:اتىصوقارن-8:68ومزمرر

افرر،!اص،22-6:91تكو!ن)نوحفلكني

،(.ة22و28-21:36)شوجمنايتحالذي

:21شوج)بهاالانسانيلضهالذيالاذىساص

و؟9و.:23و22:03ضوج)!ااناة،-

12:،8ونثنبة28و23:23ولاوببن26:،3

؟و12:01رام!ل":02و3و6و،:22و

افهعنا.،،8؟:.وستي!ول!؟و9:9كررنثوس

ا!عادا(18-01:"،.و36:6مزمور)كا

-01:.8و93وص،ا-38:93و.:6اءبأ

و3:"واصعياه22-02ة؟8.ومزمور،؟وص،2

و5:8و7:،و،2:2وارمبا1،و38:13

و":3وعاموس02:38و6و.:81و8:3

ث!!

:3؟واثعإ.8،1:01)مزمورائهتحبح،12(

لاونجة،،1(الاولونتؤصطاهرة..2(

.،ا؟الاوفيتؤص

:وسروح،نفىايةحباة

المرتعكىوهي،الطب!يحيةالجاة11(

الانانمحراو،(13:02وامحال2:7أتكرث

.(16:02ولرقا02:7تكوتأالارضكل

هوماصعحىوهي،الىوصبةاطياة(21

وصيواني.جدي

والمحيحانةحياةوهي،الابدالجاة)3(

؟6و7و5و3:3)روحنالمانيةالمولردالمؤمنفي

.3(:17و28:.و

واالر(.؟:03تثنية)بالجاةالحل!لىل!ثب!

الجاة،،ثبوةاثظر320(:ا)رويةبالمرت

.(22:2و2:7ورؤيا3:22و2:9ت!وت)

.(1.و6:03روحنا)،الحياةءبز،و

.(17وا:22رؤيا)،حياةما.و،

:3ت!وتأبطنهعلى-نرحفحيوان:ضة

وضوج3:01)تكرتوذنبرأسلها،1(وا

مثاملاا!ماتسى.اطرافلماليىلكن،،،:،

تكرتقارن)(حنق،الوبية،قارن)نثقالىيةفي

مع9:؟2وعدد11:3صرثرصق2مع3:13

ا!ب!ون،سلإهانيتتلوىواذ(1،:3ءحنا

:7)م!!هالذي،با!رابللاحت!كموضأ

انراعهابضولدغة.(،31:ت!حموتوظرن17

:8.ومزمور21:6عددأالجرحفيمميتأ؟تصب

بامةأ-وكاانيمكنوبظ.(23:32وامله،

اناطقونيال!،نيمرحودةواطبة.ا(ا:01

،الصرروعلى،اليا؟توني،!رقوعلىالمأهو8،



)سم

واثال6:؟2وعدد9:17،تكوت)الجدوانوفي

.(9؟:5وعاموص01:8و؟محةلأ03:9

ال!نياسرائبلبنيلدغتالقالمحرقةوالحيات

فيالموجردةالحإتمننرغاكانتالموتوصببت

محرتأناريأألمأغهلدتحدثغلاهاوفيالسيةالصحرا.

.(اه8:وتثية21:6عدد)وا!قلتهابالاءن

.،افحاصحية،انظر

عادصحيةالمظهرفيكانتالت!ربةوحية

.والدهاهالم!رفياليرةوصرصق!وقونحا

الرحوشبين!ت"الانطنتجربةفيتوزطتوبعدما

ثينآحوا.تبصرلمورلجا.(،1و(ة03ت!رت)

اطية،هذ+فيكانالشيطانل!ن،حيةمناكثر

وفيالناسنيبدفيال!نبسةالارواحكانتكا

وتتفد!ا،خارفادها.وتعيرها،ققودها،الحنازير

2و16:02أروميةحرا.الىتقتربباكوشلة

.،شبطان،انظر،(12:9ورؤيا3:؟اكررتوس

ال!ي.اطبرانعاىوقح،كاالقصاصعليهاوقعوقد

.(16و02:15لاويينالمطيةآلةاستحدمعندما

لا!طاطهاذعىالارضعلىزحفهاطريقةجعلتوتد

النطسحبة(3

منبدأم!روهةوهي.دينرنتهاعلىوعلامة

ادركو-دلا.رآهاكلابقتلهاعمالذي،الانان

الجة،سيدكانالثر،الىوحانروضوحالانان

،صل،انظر.الاك!ا!دوالىعداوتهحرل

.،،وافس،*وافعوان

انظر60(:21أعدد:فخونةخنات

ه،،ية

ثحل.9(:21)عدد:النحامىضية

اللانيعودعلى.واتاحماموصىصنهامحرتةحية

اصائيل،بنوالمجابنظركل،الىبقولحسب

ناائةوعدفيبايمان،المحرتةالحياتئهملدالذت

وني.9(ر21:8)عددينظروخهاالذتيشنى

كمخ،يتدمرغاالبمانيرنبدأالصايةالشين

*قطعةايعثشاندعاهاوبازدرا.،حزقياط!ها

ملوك)2الؤجماتاحدىنيعطفقط،نحاس

18:)8.

ضا.ء.،!ثرحبصلبهيوعالىبتنبأوخدما

)رو!ناالنحاسيةاطبةبرفعبمقارتهالىوحبةواهته

.(15و،؟:3



ولفظهمضا.يرفلااكادياصم؟خائور

اصتقرال!حمدانيينارضني!روهو،،كبارالصةني

.حزقيالالن!بينهماليهودالميل!بعضضفتهكل

3و1:احزأالىؤىمنكثرأافيرأىرهناك

نهرغبروهر.(.3و01:15و23و.؟:3و

والذي،ووراسخا*اليرنانعليهاطلقالذي،رررظ*

بينمابلاداعاليفينح!يبينمنمقربةعلىيجوي

فقدهذاضاروراما.النراتخهرفيويصبالنهرت

يطلقوكانبابل!ثرقاجنوبنيكبلإةقناةكان

.،غر*اصمالقنواتتلكعلى

بينمابلادفيخر:جوزاقكرحائور

:17مل2)الضرةالاسباطمسبيراليهأخذابرت

هوائهوقيل.:26(هاخباراو18:11و6

بينسابلادنحترقأجنوبأيجريالذيظ.،ركأ

الثرقبالفرعيلتتىميلأوتعينمائةوبمد،الهرت

قر-ييا.عندالفراتلنهر

حمن،،محناماعلإياناحمان:ضالداوصابى

ابطالاحدالتطوفانيبعنةبئخابوهر.وخلرد،

ايضأعليهاطلقوقد(23:21مم)2داودجيق

ايضئاهوانهويظن03(:11اخبار)؟،خالد،

.(27:15اخبار1)،الظوفانيخلداي*

دا!فيالتاريخيانالسفران:الاإماضبار

،المؤرخ،مميواحدمزلفوضعمنرما.اتحديما

الحرفهذاموادب!خابةآفا

سفروماءالهدفووحدةالفكروحدةونجمهما

مترجمووتدقمهما.التديمةالصا!رطاتنيواحد

التقسبمقب!هذاوقد+ص!فرتالىالسبعينيةال!رجمة

الفرتواسم.القديمالهدلاسفارالمطبرعةالنشةفي

وردكاالا!عمومش.،الاياماعال،معناهالعبرتفي

النرصوكانقىكتاقيالامورالبعينيةالترجمةفي

حموثيللاسنارتكعلةي!رناانالنرتوضعمن

مستقلأ.كرضأيستهدفانالحقيقةنيرل!نهماوالملوك

المقدسالتاريحطوادثسحلا!ماجيرومقالوقد

حمه.

:اقامارقيالىذا!هات!ما.منال!فرانوينقم

اخبار؟)الانانتل!لتضم!نتوقدمقدمة(1)

ص)داودوحكمث!اولمرت)2(.(-9اصط

-اصابخار)2سلإنحكم)3(.(-0192

ال!بم،حقىيهوذا،ملوكالمملكةتتيم)،(.(9

.(36-01ص)الملكاصكورش

الماثلةالاجزا.معكاملآاتفامأالنرانوتفق

ال!وتمنالمتتدمةالاريخيةالاسفارفيوردتالق

استطنكاقد*المزرخانعلىبدلمماالملركالى

اشىجمصادواستعانانهوالظاهر.المصادربمذ.

منيقتبسانه.ع،التاريخعايائيبق-لمايضأ

92:92اخبار11والانبياهالىؤىامابمؤلفات

3،:02و13:22و12:15و9:26اخبار3و

.(آش.ألى26:22و

بالفاهرةسعيدبيبلاستاذ



)5+لايامااخبار

نظروجهةمنوالملركمموئيلاسناركتبتوتد

زظروجهةمنكتبافقدالاخبارسفرااماالانبياء

بتسلكلاهمامايما،كاالمزرخاهتموقد.الكة

والمبرالحللمنهااستخلصفقدالحرادثاما.الامما.

اخبار2و،1و01:13اخبار1)والدينبةالادبية

الى35-02:37و7-16:12و-2؟؟:12

الثئونفيالالهياخدخلباالمؤرخآمنوقد.(آض.

814-ة14و02-13ة13انجار2)البثر

اغفلالملوك؟ربخمطلجتهوفي.(-.3(:02و

اقليةوالمملحةشاولريخ3الكوتي،المؤرخ*

يرميالذيالهدفالىبمكتمتلاحواد!هما!ظ

منانتشالكأنهوابنائهشاولموترذ3.اليه

؟ريخفيلمجدولم.داودحكمالىالامما.تسلسل

عر.عادةتقدمعلىتدلمادةاقليةالممل!ة

كايدليالمؤرخ*انعلى-وارتقانهااورشليمفيالحقة

الدينيةوالطقرسبالمبادةاثع!مةالمسائلنيببيانات

داوداصرةملوكوعلاقةوالمرتليناللاويينومامة

في؟.مماتفميللاكثرالهيكلنيعو.بعبادة

زطلللاا)سفرتفيال!هنرتيةوالصبضة.الملركسفري

التاريخية.قيتثامنقآاطلا

كا--هوعزراانءلىالةديمالىأياتنقوتد

الىأيهذااثباتيم!نلاانهعلى،الاخبارسفري

36:اخبار2انعليهالأدلةمنانماالقاطعبالدليل

.ا-3:!عزراالثبها-بريشبهان23و23

وحدةوفياعزراصفريسعالصفراننويتئ

الىآدممنابتدا.صهوذاعلم!ةتارببخاحرتتاريخية

وردوت.ونحمياعزرايدعلىالثهبءردةصر

االمفيالمبرفيالقديمالعهـدفيالاياماخبارصفرا

بهدان6وير.المةدسةا،سفار1!نالاخيرارالاك

آخرفيالاخبار-فرينحدفاننالذلكونحمياعزرا

احتا،الذيالموضعهووهذا.القديماله!داسفار

لانهالارضعلىالم!يحاليدعمرفيالفرانهذان

هوبهاستثدالذيالقديمالعهدانبيا.آخرانذع

محهذاوقارن11:51ولوقا23:35متأزعيا

الاخبارصفريقىتيبإما(22-03:،2انجار2

الاسفاركنالفرانوضع!دالبعينيةالترجمةفي

مفماتبعتوقد.ونحمياعزراوتجلالاريخية

كتابة؟ريخاما.الأخيرالرتيبهذااالرجمات

نااذم.ق..،سنةحواليكتبانهفلإبحالفر

ايالشةيذع91-،32:اخبارافيالفر

زربابل.بعد

عندالمتعلالحبزكان:خثاؤخبزختز

منمحنرعأصغيرأمسطحآ!عكأيثبهالبمانيين

دقيقمنيخبزوئهفكانراالفقرا.اساالقمحدقيق

تدارمطحنةفيروميأتطحنالحنطةوكات.الت!عر

اطبزكانوجأ.روميآالطازجالحبزويخبزباليد

بدونالاحياناكئريزص،فيكانعجلعلىيؤص

ناعلى28:،2(صموا:913)تكخميرة

وكان.لدممممجهولةتكنلمالختمرالحبؤصناعة

ذلك.بعدويختربالما.بخلطه!يئايضعالدقيق

نيبالا.خلطقدالابينكانالاولا!حفيانهعلى

الاصت!مواساعةبعداخت!مرتي!نولمالمعاجن

.(؟21:3خر)لىحيلبا

ا،صةالاسرتتحلهالذيأابور(وكان

الىتاقئةالارتوضعثميحسكان؟لمنتلقابلآوعا.

جازرنيوجدتوقداطبزصينية



)6الوص.نجز

لاوأالنررنيافبرزالحبزعلىوعلاوة.ءاظهني

ماجعلىالكعكمننوطيخبزونكانرا،فا!م،ة2

حبرةعلىايضأيخبزونهكانواا(بم.:2لاواص

وكانوا.(91:6مل1)عنهاالىمادازالةبعد!ة

المجةالظروفاقتضتاذايرالاتالنرعهنايصصن

نجزبصونهوكانوا.(8:6؟تك)الحبزاعدادني

وكان.رخوآندأالاضويبقىمنه؟نبينض،ملا"

عم1و6ة28تكأالنا.واجباتمناطفياعط!

وني.(؟6:9وتض26:26ولاوبين8:13

كانانهعلى،العبيدبهيقومكانالكبايةالبيوت

:+ارميا)اطبزديوننجازونالبمىالمدنني

منصلأبيانأ(2صأالتشية-نرنيونجد.(2،

وبا..ال!عدما!فىممبولآكانالذىالحبز2بانو

)مز،الاتطب،خبزثلالاصتعارةصبيلعلىاطبز

،وخبز(ه:08ءز)الدمو!ا،،وخبز،27:2"

:،ام1،اثروخبز*(02:17ام)،الكذب

،خبزا؟زشيلعلىئفطيرعدعاوكد.(7!

.35(ة6)*-خا،اطياة

النطرنجزهر)!25:03(:ارجوهضؤ

مائدةعلىوئقدملجتكا"يصتكانالذي

بقدرركيعأغراثنامنهيقدموكان،صاخنأهبات

نتكاا.لأرغفةانويظن.اسائيلرفياشاطعدد

دائمأكاتلاكاالرجو.-فىوحميت.صفيننجكل

لاويينابترومصتةيروكات"اربا.صام

ا،جو.نجزصائدة

الوبو"نجبز(+

الامحايأصانلاحديحلي!حمنولم:8(،2

ومتا-21:6صم1)المتدسفيومالحة

كاذتالقعرالاننيالارغةو!ل.،(:2؟

مسنرةصلةالىتومىءكائتالىباصام!يأ

التيوالحيراتاخعاواهبفهر،س!عبطوبينمموهبين

وكان.طدتويت!دمرخمهاحفرتهفيبهايتتون

!ئونهصاطبزهذاصناعةعلىقوامينالقهاتيينبئو

.(9:32اخبار1)سبت

الأجخخبمن!عالرجر.خبزءاندةوكانت

تنتياطهـاخاوكازت،ذهبمنبثرةوتط!

طرفصخهاتفيلحقةترضحوكانتذهبىبا!ماب

وكان.بهاتحملالقالهيفيهاتوضع6اطرانهامن

وارتناعاواحدأذراكاوعركاذراعينالمائذةطول

ولصرفة.(93-25:23)ضذراعونصفذراعأ

توضحوكافت.8و7:،عددانظرنقلاةطرية

يمينعناياقلياطئطجرارالى!القدني

هب!حملنيوكان(22:.،)ضالحيمةالىالداخل

عضفيهكانكاالوجو.لجزمرائدكرطإن

واحدةماثدةالايستخدملمائهي!رولكن.نرمنا

واحدةمنارةمناكئرميشظلمواحدع،وتتفي

.،13:11و91و8:،انجار2)واحدوقتفي

االامن،،الحتابءصبفوسآريخراجنااذاوكذلك

ملو1نينجدفاننا،الابمةوالنترةالاكوالنصل

ءماشدةلالاسظذ92:183امحبار3و8،:3

الهي!لنيكانتالتقالوجو.خبزمائدةاها.واحدة

يهوذاول!ن،اب!يفاني!انتيخوسمعهحملافقدائانيا

33:"ص!ابيين؟)جديدةمائدةصنعالمكابي

مطايضأهذ.ا،وماني!طىوقدحمل98(:،و

السابعال!ضابصدجنرسصوبراجع)روماالى

.(الحمامةوالفترةالحمامىالفصل



ضان)*ظنم

ا،تمعلى"يققكان:خوانم-نمحا-ح!م

:28حزأمآكامااومحينرصماوطبه31

ا!رائيةاثمديمةبابلنيالاختاموكانت.(13

الىريخها3يربعمنهانماذجعلىعثروقد.الثكل

الفنفيارتتا.علىهنهوتدل.م.ق..-طمحرالي

نيتلبىالحواتموكانت.ال!يقالصرذلكني

بحبلتربطاو،والمنضرتوالمعاصموالآذانالامابح

وتك15:22رلرقا3:21)اصقافقفيوتحلق

يخنمونالناسوكان.(،22:2وارميا38:18

يفالهساوهذا.المتنداتاوتيبالم!3باختا

:21مل1)ايرمحئااللدانبعضنيالاميون

33:01وارميا8:8واستر9:38ويخا8

الاخ!اممنكبيرعددوجدوقد.-(:3ررحنا

بينالمدةالىريخها3يربعفلسطيننيالاختاموآلمار

امما.هنيوتحمل،الميلادقبلوا،مىاالامناالمرنين

القوالائيا.وا!مبورالصناديقوكانت.امطبا

لحطةيملكالذيالثخمىبئتمتخنملا"ورادقحا

ودانيال5؟:\،و17ة،9اروب)عنهاالناسمغ

اذاوكان.(ا:5درؤيا27:66ومتى6:17

منقليلعليه*ضعتيراوصندوقاوبابختماريد

قرانوالارجح.بالحاتميختمثمالغاوالطلإ

اط!ررباططلياي،الصورةهذ.علىختمالميح

تجاتمختمثمالثحعاوبالطينبابهعلىكانالذي

اطتم.ك!راذايعرفكانبجثشضياوعومي

نيالاصتمارةسيلعلى،،ختمكلةوردتوقد

طريتةاوعلامةاوعلعلىللدلالةالمتدسالكعاب

فيينىخاتم

:،روأوالتأهين(2:16ني2)والتيينالتثبيت

.(7:3ورؤيا1:13واف11

لر01-17:12)تكالتطهلإوهوةيختان

،الرردنيالصروفةالثعائرمنوالحتان(7:22

وقد.ايامظنيةذ313صغرلةلحمقطعوهر

الذفيوابراهيمافهبينكدعلامةالطق!هذاجعل

الحتانوكان.الذكوروعبيد.بيتهواهلهراختذ

واحيانأاليانييناحداوااليتربعادةبهيقرم

عذوتد(06ةاالاولوم!ابيين،:25)شالام

نيوهروايم!اعيلوالت!مين31اصةفيوهرابراهيم

صنةتجددتثم(-17:1123تك)كرةاثاالة

يأك!لاان:3(فضي12الالمو!ىالحضان

ا!فظةصطفظرنالكلدوكان.اغرلرجلافصح

ابر.أفىرحل!همائنا.اطوهاومدالنههذهعلى

صغ-دنطنارضالضبدخرلعندانهعلى

!لهالصعبوخذالمبرانمنسكاكينيثوع

النربا.صعلىمنروضأوكان.(9-2:"ثوع)

لهذايخمعوااناليهودةفيالدخوليقبلونالذت

22و-1،13:،3تك)اعارمت!نحماالفوض

.(8،:2؟وض

المصريينبينومعروفاشائعأكاناطخانانعلى

محرودأيكنلمائهالا،العوبمنوغيرلمالمدما.

فرضأكاناليهودنيول!نه.الفلسبنبينلدى

:8)روالناسوباقيابراهيمنلبل!لمتمييزدينيأ

ت!حمري!هرالرردلدىالىو-باطتانومنى(9-12

الحشان،اهل،انضبميدعونكانولذلك6الجسد

ب!رروفي.،العرلة،اهلعداممنويدعرلط

نااكخرتاليهردمنفر"تزعمالميحيا!ر

تالولمحذا6لمضلاصضروريالنةظكحفظ

اقولبولىانا*هساكلاطيةالىرسا!هفيبرلى

صئأالمبحيننع!ملااختنتمانانهلحم



العبنمةخد)8ك!تانحذ

ناملامائه!يتذانانلكللصايضااشهدلحن

وايصا.3(و3:.فلا)،الناموسبكليمعل

ولاشيتاينغالحتانليىيرعالميحني،لانه

ويتضح.(6:15غلا)،الجديدةألحليقةبلالزلا

بان"يعلمالىصرلان12و؟ا:2نيكولوس!؟هكا

كانتالقالمكانةننىالجديدالهد.فيللعمودث

اقديم.االهدني!تان

السنةهذهيماوسرنالمعاصرونالهردرزالولا

فياخذ.المحعالىبالولدفيأتون،ثموساب!حمامل

علبةويجريقاطبأتيثمالعهد،،-بديدعىربل

والمراسيم.الطقوسبضءالحتان

كانرجما(21و13:88حزأ:مضدات

بهاالمرادولعل.منادبلالاصلبةامحلةبااثمصود

ناهرؤوسعلىيؤضعكاذتينةوالىااليابمننرع

.الاع!ناميبدنكنتجمااللا،اصائيلبني

مى)داحيةغرفة(03ة3،تك):"شذع

افد!اوكان.اولهفطكانتماوكثنأ(6:6

.(9:2مل2)ثانعدعداخلاحيانأ

عمين.اولمحضي)1(س!بعةئ!امحايرم

لماالىقيقابدفبوصف،دنياوظيفةلي!توءحط

مرلا.بيتفيوالمجدال!حمرامةم!انةالىارتتي

الويخةابيثجوأترات،(93:أتك،،عدمه

،و؟نتداودبيتفيوالاحترامالكراسةمترلة

علىثوعووتف.،و.؟(:امل11،تخدمه

ثمالاولىالاجمماعخيمةخدمةوتىدموسىخدمة

3311:و28:13وظبفته.)شنيموصظف

ايليا،خدمةعلىاليثعووقف.(ا:؟ولوع

:91مل؟)ذلكبعدوخلنهيدعلىالما.وصب

يعاونكانابروخادم.ا(ا3:مل3و21

.02(:،الرباطدسةيقومكانالذيالمطم

عيانشهودوكانواخدمتهعلىقامراالمح!يحوظلأيذ

.(26:16واعال2:ا،لىله

خدمةاوالدولةخدمةفيعرحمطموظف)2(

الاقداسبخدمةالقيامفيواللاويينال!هنةئلاقة

:ارلو18:5وتث331:وعدد:2813)ش

عظيمككاهنالمسيعوثل،(9:21وعب23

خدمةفيو.،ل!.(2ة8عب)الاقداسخدمةفي

ملحقعلىالكلةوتطلق.(6؟:01رو)الانجيل

موظفوعلى.(ه:.؟مل)1الملسالبلاطفي

.(.؟:اواستل!22:8اخبار2)عاليةتبةصني

و:؟3012)مزايضآالملائ!حمةعلىتطبقكا

01،.،،:

كأنهومحوبآكربخدمةملحقشضص)3(

،فاناقهجلالذينلآكاطام،يخدمهمننمل

ثوروة،بلالمالحةللاعالخرناليواالحكام

ظدمع!!خاصةالحلةوتطلق.3(:13)رو

ررلى.(3:2ذى!)شموثاوسضلالانجيل

.(:3اأكررصيوابفواس(ه:3كور1)وابرلى

الظناكلب(؟:16رو):الكنيعةخادمة

النا.كايخدمنتقياتنا.الكنان!فيكانانه

المناةواجباكنمنوكان.إ،الىجااثمامةعدم

واضافةالبتام!وتربيةوالاراملوالفقيراتبالمريضات

-5:1تياانظو)الاراملمنكنورجما.النربا.

16،.

بخدسةالمراد2(:6اع):مواثدتخدم

واالماكينعلىوترزيعهالططمبجمعالاصتنالالموائد

المالية.الكني!ةشزونبتدبيرالاهمام

22(ة3وكو6:6اف):العينخدعة

ال!المأجورةالحدمةاووالاجبارالاكىا.خدمةهى

ال!يد.نظرنحتكاخهاتض



!هم19جخرو

11،موسىاسفارمناالابالفوهر:"خزوج

هذابواسم.اثعديمالهداسفارقىتيبحبوالاني

وهذه،اي،شيموتواله،العلايالاصلنيالفر

وفياليونانبةالبمينيةالتربهة!فياممهسنىامااحما.،

11مطابقوالادعم،،"أعدزوجفهوالاضىا*جماتمعظم

منقاءصائيلبنيضوجالاريخصحلفهر،لالى

الميحعنهاقتبىوقد.فعطينالىمتهينمصر

11وت.ئيهابما%91ولفوصهاآ002ميذوتلا

موتوتتمنبرتالياطرادث؟ريختضمن

تقسيط!وبمكن.الهادةخيمةبنا.وقتالىووصف

.اتامنلانةالى

!اويمر(2:36؟-ا:1ص):ممرفي-ا

اغبت-القالمتواليةا!عرونعلىال!حمرامصالفر

عنصواحدةعبارةنيوي!ها،مصرالىيضوبترول

)ويتحدث.(1:3)ءصفموتبعدالئبتكافى

المكلانببنهعلىوقحتالتيالمظالم:عنذلكبعد

ودعرتهالاولىوحياتهمرسوولادة،(افح11:8

11،المحرباتالواكففرعونمعوكأحه(،-2صأ

:5أصالاخيرةالضربةبمناسبةالفصحفريضةرسمثم

"-12:)36.

،37:2-12)ص:سيناءالىمصرمق2-

رعيىن4الىحبلا!ممهذاويصف.(99:3و

اضافيةوتعلإتقواعدوثضع.(2،-12:37صأ

فيللاثآشاكالنرباهلهايخضعالقوالروطالن!عن

تقديىصوفرض(351،-:12)الميدهذا

منايام-بعةواعلان2(؟او:13)صبكر

ووصية،النحححبحيدا-تنا.تحفظفصاعدأافيذلك

البروعبرر(3-16اعدادأالب!رلتقديىاقة

-15:1ص)الحلاصوكريحة،(،8)صالاص

ة15ص)والدىوالمنمارةفيالمرةوالميا.،(91

ن!تتفجرالمجا.:رفيديمفي.،02-16:36

الهروجم!ويخ(2

وريارة،عايقعلىوالانتصار،حوريبفيالص!ر

.(18و17ص)يثرون

ثم38:.،3-:91ص):سيناءفي3-

اليرقراطياكظامعائمدترطيد(01:01دالعدسفرالى

مثترطأاقةاقترحهالذيا!يوقراطيالهد:الديني

افي!موافقة.(36-:91)الطاعةفيه

والاحكامالشرالوصايا0(8و7عدد)الروطعلى

ص)11روحمتابنيكتبتالقالاضىالاضافية

الهدهدأعلىالثبموافقة.(،ةو،02-232

اثعاقدتالارفينبينالدووليحة.(-8ا:،2)

الاوصاف:المجلفوقموص.(11-9عدد)

؟3ة،2)صالمجروموائد!ال!وال!لمخيصةالمطر

زيارة.و-،32محا)الذهبىالبل0(31:18-

المدلثرائعصيعوتايصلميلاالانيةموسى

ص)واقامتاالاءتماعخيمةبخا..،3()ص

)،.-35.

نحديدفيا!اهاختلف:اضوج،وبغ

مناسراشلبنيضوجفيهحدثالذيالاربخ

:بالحاع!ةالارا.لمجململخصوهاك.مصر

الحروجبانبتولالذيهوالاولالىأي(1)

هروهذا-الميلادقيعثرالادسالمرنفيحدث

عاشالذيا!ريالمؤرخمافبنربهقالالذيالىأي

بهذايأخذونالطا.است!عروقدم.ق025سنةنحو

كرا!ادحالمرناواشالىمانثوعصرمنذالىأي

طردواالصانيينانهوالىأيهذاوجمل.الميلادي

الاربخهذاولكن.الهكوسحمهرارضمن

ةاضوجفيالواردةال!ابةالنصره!معيتفقلا

ايضأيتنقولا.؟:6ملوكا.؟و:13و1؟

.ا!رياتاظهر!االقاطدثةالاكأ!سافاتمع

حدتالحروجانفيترلالانيالىأياما(2)

نحراوالميلادتجلعثرالحامىالقرنمتصففي



104اطروج،ريخ

نياوالالثتحترسزمنفيحدثوانه1،،7سنه

الراربخاتربهرالاريخوهذا.الانيامنوفىزمن

عاشالذيينتاحفان:36ا؟قضاةمعاتفاقأ

سنةئةثلاثانيذع.م.ق..؟اسنةحوالي

دظوهاانهمايالارفر!العصانييندخولمنذمضت

المجايصافوعندما..مق..،؟صنةنحرني

الىالتاريغيصلالرهفيقفرهاالقسنةالاربرن

تقريأ.غرالحاصا!مرناواسط

نيالواردالنصمعاثار!خهذايتفقوصرزلك

الاربعسنةني،وكان:يقرلهجثا:6ملوكا

ني.صرارفىمناصائيلبنيلحروجوالمانينصئة

.،لربالبيتبنىانه...سلمانلملكالىابعةالنة

.م.ق679عامنيالهي!لببنا+بدى.قدكانفاذا

هذابحب1،،7طمنيشتدالحروجفيحرن

النص.

القالاكتثافاتحإثاريخهذايتفقوكذاك

بضلنايقول-؟رو!اصاريحافيالنقيباظهرها

.ائعلاه

الممارنةتلتلوطفيوردسامعاي!أوبتفق

ا؟فلحطينارضالىقادم!ثبعنتتحدثالق

وتدعو.قصل!فيمنبعد.او،تقريبأاثاربخهذأ

بعضويعتقد،الجبرو،باصمالث!هبهذاالموحات

ارفىالىباءواالذتالصانيونمهؤلاهانالملاه

الاريخ.هذانحرنيفلطين

الحروجص!ريخباناالاكالىأيوبترل)3(

الهرناوائلفياوم.ق092؟عامنحونيبتع

ا.اثنىفي*دثقدوانه.الميلأإدقبل!ثرافاك

!ىوجفي3يذالكتاباناذاثانير-ي!حكم

فيثوم:نحازنمدلنتيبنوااصرافلبنيانا؟:ا

اسيهرر!سالاسمهذأانويقولون.ورعيى

لاولني"عصرهفياطروخأحدثالذيفرعون

الهبورموضع(3

اصمعلىقاطعكدليلالمدينةاسميتخذانيمكن

المحثملمنلانهصر.فيالحروجتمالذيفرصن

صابقعصرفياست!دمقد،،رعيىالاسمانجدأ

طويل.بنمناالانيرمسيى!ر

مدنف!حنيانالىأىبهذاالطئلونورىكذلك

الاريخمذامنيترب؟ريخفيوكيرهاطقثل

يتدلالذيالاريخاننملمولكننا.لىأ!تأييدأ

تقري!يآ.يكونانالايمكنلاا!رلاتمنعليه

فيحدثاطروجانآضونعلا.يتول(،!

بنيوقد.م.ق0123طمحرالياومننتاحصر

الذيالذكاريلمنصبخاطىهتفبرعلىالىأيهذا

وفي.اصائيلعلىانتصار.3يذوفيه،منفتاحاقامه

افي.ذلكفيفلطينتقطنكانتالتىالامممن

،ا!روجالىامثارةاصائيلذ3فيانظتواضد

اسرائيلبنيانالىالاسارةهذ.مني!تدلانهمح

زمنوتضوا،مصرالىضجواقدالحينذلكفيكانرا

المحلادفيواسئقروافلحطينودضلواال!نياثيه

يناقضماوهذاعيهممنقاحافتصارقبلطريلأزمنأ

.العلاههؤلاءرأي

موضعنيا!ا.اختلف:المبووموضع

الاءورمنلي!بالدقةتيينهانوالحق،البور

فيتمتمو!يدعلىبرتالقفالم!زات.اليلإة

رععيىوكانت.(78:12مز)نيىتأايصرعن

الىا!رائيلبنرارتحلونها.العاحمةلهذ.ضاحية

واديفيالمخوطةتلوهي33(:12ض)س!وت

11ني!و5شرقبخوبميلآ32وتبمد،طميلات

ال!ار:-اقمرتخذوألمفهم.الامماءيليةغرببلأ

ن.بالقربالبرطهـيقءنرحلوابل؟فلط!نالى

+.اثهاوضررر.(81و31:71ض)الاحمرلبحرا

ولم.،،اثامنيسكوتمأدرةسدصةلاول



)1ضدل

طرفعلىكانانهعلى،المرقعهداتعيينيمحن

ساكومن.(.2عدد)العحرا.فةطضدال!ه

مجدلبيناطلإوثفمامامخيامهموضرورارصا

منولي!.(2:،1)شصفونبلاماموالبعر

كربكانانهالممروفانالا،الموقعهذايدتحدالميرر

(صوفبحر)الاحمرعدرا.البحرفاكومن.الاحمرالب!

طذاةطرواثم.(22و،:01ضأشوربرةالى

ويذهب.(ا:16)شسينا.جبلالىالاحمرابص

ايامنيممتدأكانأ!لإجالةالىالطاهمن!دثرون

متنقع.هيئةعلىالمرةالبحراتمنطقةالىمرسى

بالقربكانالحبررموضعبانالباخينبضويقرل

كازانهآضونويقرل.اطدثةالاعاعيليةعدينةمن

ا!منيانبضهمويرى.الريىمدينةمنبالترب

البحر.عبورالىاصارةالديىمنبا!مرب،عتاقة،جبل

ونيالشبياةنيعيقروحيممقلالنروج

الىومزالحبرد؟منالحررنياناذالحنيةحياة

واثحرراعيةعبردةمنالحلاصنيا!يدافةمحل

م!لطا!ا.من

ولكنها،الحبمءنرةحباتهنبات:خز،ل

الاعثابمنفيهامناكبرث!رةتصل!بحيثتن!و

+ى!ش+ص!ءكاجمنيبرحم!سفي

نج!!.نرىس،/شس

!مم!ذ9دبر"!ه!ر*ة*

+،تيجم!-ء+7دص-ء-،!!بم*ضءبرش.

ب!!،.!!

تفيشلأ.فه..!تع!ء!+

الحرفىللخرةعنطر

خرز!(34

تتقر،(8:33وص13:32ومتى9؟:13لوا

البذوراصضوهي.حبا!اشلأقطاغصاغاعلىالاطيار

هذ.منت!ن!والقالنبتةو-د!32،.:13)مقجميما

ضنيلا.بدامنالماواتملكرتت!حماكأيمثلالبذرة

استعملاكاامألهمنيالذوةهذ.اليهوداستملوتد

علىلدلالة6(:7؟ور7:02؟)مئ!ب

هرفل!طيننيالصروفواطردل.الصص*الاثيا.

-برينباتوهرأه*!أذ34!."9الاسردالحردل

المئافرونشاهد.3،وراكبهالجرادعلرطرلهفي

القبذور.نيطلبأاطدائقنيايضأيزرعوهر

والفانلكالملحاثرابلانراغمنكنوعتتضدم

وآرا.فارغةوح!اياتتصصهي:افةخز

،بالكذباثهحق،(تتبدل:اتي)1سخينة

وا!ائد.الاديانصآفةوهي

ابخاتمننرع،6؟:01)ر:خرنوب

بدقرونهتؤصهمحح8أث!ه9.4اأ4ءلاللاتينيةبااحمه

ول!ن،والموائياطنانرلنحينطماموهر؟بفافها

ضربهالذيا!لنيالظلالاىعلىيئركان

،ا!رةدانمةالمنظرجمبلا"الحرنوبوسوة.الم!يح

محلإةوهي.اشراكبهاوليى،تدمأثلاث!الىتطو

طولها.نيقدمأتبلغحتىا-يائأقرو!اوتحبا!عرون

الناسانالأ،والمراشالجازثطاما!اومع

اطرنوبلخرةمنظر



42)حز!

احيانآا!مرونوتصر،ا!اطتابانعنةيأكرنها

بسكرمخلىلبنالىصلإهاويضافضراهوهي

مناصنربافةعراءبذوراثمرونوبداخل.فبحمد

ا!افبعداللاحهز!اواذا.ا؟فاطصبذور

الافاعي.انراعبعضبصليلاشبهصرتأكأث

بخوبوفي،الئرقبلدانبضفيالحرنربويكئر

ررحناانبضهموقال.واسبانياايطالياشلاوربا

.البتنيوهومنهيقتاتكانالممعدان

اولىمنالحزفصاعةنحسب:صف

واغابالاولىصور.فيالانانإتقنهاالقاطرت

منالحزفصاعةتحلوأاصاشلبنيانالظن

رحلا!هماثناهخزقيةاوانيامتعمداوتد.ا!ريين

.(5:17وعدد-:11و6:28لاأالصتني

والتي،اصائيلبنيعندمتملةكانتالقوالطريقة

اكلبفيتضاهيكانت،صيارأالانبيا.اليهاامثار

.يداسفكان.المصرءنعرفهاالقالطريتةاطلات

متحادلالحليطيصيرانالىبالاربلاولأالطل!

عيةافالحربأ-ذثم(2ر:ا،اصق)الامرواخأ

الذيالدولابفي-الحثءنتره!علىويضاكايخة

وكانرا.(18:3ار)بدواصهاوبال!د"لداركان

المرقد.فييرونهخمبالدهانالوتا.يطلونذلكبعد

تستحهالماطزفآفةان،32:2ارمنوصتدل

ال!محوكمثلفيهاالا!ثياهبعض!ظبلفقطططبخ

تدغاصرنيالحزفعسخ

امهخز3(

المستنداتمنحمثنأا!ريات.علاوجدوقد.وغلإها

اتخذتوقد.الحزفمناوانداخلالقديمةالحطية

الطل!منش!لايصاغةعلىالحزافمتدرة

-9:02ورومية12-18:5وارميا9:،ها!ق)

انعلى.البثركلوصلطانهافة!مدرةتمثلآ(25

مقتصاتوفقالسلطةهذ.يمارس،طبأ،االة

وحته.وصلاحهوعدله-محمته

اطكلحزانيخاصبنا+اورسليمفيوكان

ل!إءحماناذلكحيولهذا23(ة،اي)1

.ريالفظ

(،:92وحز91:38مل2):قةايش

الناصر،اوالحيراناتانرففيتدخلكانتحاطةوهي

اليومحقىت!تحملزالتوسا.معذبرهالمجرهاا!

ولبض،الثر:بلدانبضفياالافيصةفيان

القالصانيرتثبهالحزائموبعض.الث!وصةالحيوانات

بخباسيمتمركانتومذ..الأعاكالصيدتست!عمل

تزكبحيثيخطبهاو!ىبطكيد.بحدالمك

الصياديتصنانالىبوتد2اةصبرالما.ياالسصكة

وكانت.(،:93وحز2ةا،اووب)اخذما

الحيواناتمنوغيرهاالأصودالجرا-يانأفصح!ا

نتكاع،(؟:91وحز28ة91كل3)المنترسة

(؟؟:33اخبار12الأ-رىاثةاهفيلزءع

-اةا(:جمبر:ا!فيا

01!!لا

:؟ببرخك

--/

نجاقداشور.لادفياطزات

لم5

!+ا

!!ئم



صاهلم

الانفخزائم

(43

!

حثعاتوه!(3:21اش)ةالانفخزالم

اففرنيعادةلخق،آشمعدناوالذهبمن

هذ.المصريينعامةاضحملوقد.للزيةالاممن

الحزانم.

انجاراو8:02!ر):حزائق-نةضا

نيهتردعكانتايكلداخلم!حمان26(:9

.(،،هي!لايمآأنظر01الحايا

ببوتكات(5:17عز):صاننتبت

وال!،وا!ونواثمرىالمدنفىعرذاملوكعزالى

.(23:02اعبار1)

كناما(27:27ابخار1):اهرئصا

برتوقد.كهولآاواقبيةكانتربما،اطولخظ

الخربراريطمرواانواليويانيينالصانيينبينالادة

النق.الى

ضثتتة:،اطلب،قماص،(.

فلكبهبنيالذيالحث!بهر:ضرضب

تيتا.خئاكانانهبد،1(ولا:6)تكنرح

لصلاحبتهالرواصنافمنصنفانهورعبضهم

ناويضقد.والو3،النخرقابلتهوعدمالفنلبا.

.،كافور،الربالاصميقابل،برفو،الكليالاصم

وا6همادمابالحنطهبعالاهمأ:خضاعة

علىيبقوااناسرائيلبنواصوقد.قطفهبعد(لنب

بضاي،عصاصةاويترنة؟على،بهلاالهالكرمة

:2راعرث)والاياسوايتاعىبا+والشلمنترا.المر

)3

23:22و01و91:9ولا13:6وامق16و2

"يابمانجدعونارادولما.99،ة،2وتث

خصاصة،اليصت:تالمنهنت!واالذتالافرامببن

وما.(8:2قض)ابيعزر،قطافمنخل!افرايم

اليرمحقعيةصيلفقرا.ا!ادبقاياتركعادةترال

الادنى.الوقبلاانبعمقني

اوبردالذيألثنعىالحلةتعننحصغ

نياطصيانيستحدمرنوكانوا،الجنح!يةفوا.منصم

3ة6.)اشالداخليةالدورنيقدتماالرقبلدان

اطصياناوالككانماوكثنأ.(91:12وسى

.والجاهاللطانوصياتبالىفيعةالمرا-دزيحتلون

،ورئي!القاة،فرعونبلاطنيالثرطةفرئبس

36+:)تكخصيانأكهمكانواالحبافنورئيى

ملوكبلاطالحصانخدع!وتد.7(و2:.8و

اروابعلىصصأوكانواوفارس31:؟دانيال)بلبا

ضيؤكان.3(ا:2و01:ا)استل!قصورلم

2:3)اسل!فارسنيالملكصيمدارعلىيثرف

:،اصتر)الملحةللإافقضيوانتدب.(،1و

وابنهبآظالملكبلاطفيالحصيانخدمكا.(.

مل2و22:9مل1)ايضأالملكةاورابلوخدموا

بلاطهفيداوداستضدمهم32(كا:9و8:6

مملكةنياللاحتينالملركمنوغر.(ا:28اي1)

ومقدمه!ودسالملككأصحاملوكان.عوذا

،كاالحصيانمنالنومغرفةالىورفيقه،ططمه

ماعلى،ايضأضياماريمناالح!بيبةزوبتهضادمكان

.العررديالمؤرخ!رسيفوصيترل

يدضلاانعلىالموسوا!ريمةنصتوتد

.1(:23أتث!نيةاوبجماعةنيمجبوباوضي

يكرنبان،و.:6.اشعياءنيبافهولكن

.الىببيتنيم!انلهؤلا.



44)ضيصث!ي

وؤسرأالىبلتاكان:جصيضغ

خزائنهاجميععلىاقيموقد،الحبثةمل!ةل!ندا-دة

تلكوتياليهردهدخلانهويرنجع27(:"اح)

!بفيابالتتياورثليممنراضاكانوعدما.الديانة

:8اعأيدعلىواعتمدالميحفقبلبنوهالذي

)26-93.

علىاثديهيالحطية:طبةاولخينة

ينعلالحطيةيخلمنوص.واحكامهائهصريعة

تفرضهسااهالهيالركوخطية.ايفأا!عدي

نتماارتكابفهيالنعلخطيةاما*الة!ئربعة

رواو.،:03ومتى7:،تك)اثريعةتلكمنه

رواو3:23ورمية12-.3:8وعلا3؟:.

3:8).

5(،تلوستر،طلبا):لخب

اكهاصمالتيالن!ةالحواناتمن:خاش

والحفاش.(18و13و؟؟:8؟ونت؟91:9لاا

والمبونة،االديذواتمن-يوانهوبل،ئرأطلي!

،وعطالطلإانقوةحيثمنالاالطيورثبهلاوهر

.المنقارمنبدلأاسئانوله،با!يثىلابالرمثطى

وهو،الاشىالطيورعنفيهتخنلفاطلإانواعتا.

التذرةاثمنرةوالاماحمنالح!فنيغالبأيع!ن

.02(ة2)ات

،(،،نباب،"جلإلايضأ)ائظر:ظظل

حليوهي8؟و3:69اشفياطلاخيل!عت

،الذراعنيالاصاورتلبىكاالاربلنيتلبى

كالذهبالاصاورنهاتصخجالتيالموادمنوتصنع

الجلبلةبلبهاودتصد.الىخيمةالمعادناوالنضةاو

كانتالقالسلاسلانبعضههىوزعم.افياثنا.

كانتاليهي،الزينةبتصدإشنساهارجلنيلوضم

ءص3(

ط!

!!

منطرللخلاضل

؟36:اشني؟هكامصيتهننييت!رنتجطهن

بضعنداالرقنيذتمملالحلىهذ.والوما

.البتات

.،باقاولد،ظمضاهع!ياسم:خنداي

النرقةرئيىوكان،النطوفانيضلدايهر(1)

.(27:01اخار1)داودجيقفيغرةال!ية

ال!بيمنعادوا"الذتاحدايضأوهو(3)

:6زكأصلدايباسمالربهاتبعضنياحمهوردوتد

لم.ط3باورد،1عددوفي.؟01

هي،عرساور*ضا.عريام:!ندة

منا"نياثصمسكنتدئهإثنبيةوهي،شاوماصأة

روصباا!ككدني.(،22:1مل)3اورصليم

انهاضانتولكنها،اورصليمضابعنوتنبأت

بينيهبثهدانقبلسيرتفانه،الملكثقوىنظرآ

ابار2و،2-؟.:22مل2)ال!حمارثةهذ.

34:02-28).

النإةالمديمالهدنيداطلاص،ا!:خلاص

.(601:801-!و،1:13الحطر)شاوا)صرمن



!ص)04
هو،آشممق!اظعضدابيد!دنياما

المرادهروهذا.المبحبي!عبالا؟ناعاةانقاذ

(6:2ص)2،الحلاص،رومبعبارا!مثه

اشىوعارات(13:اات)،اطلاصانجيلو،

الجدب!ادانياطلاصمنىنحتوبنطوي.فيها

وتطهرونتاعهاربقتامنواطلاصاعئةضران

وعب21:ا)متالازليالمحالموانراحأبئى

.:)9.

.،،الميح*كلةانظر):مضلى

واا!يإ.ضد:12،اص)2:يظص

.اثظنبهتنطيلماالطبنيماومطبتة،المكر

الحصنورالىالمرضعهذانيايوينيةالحةوئ!

ما!اذا،ارهاجابررهذالانوذ!،ال!اع

زغل.كهمنظليةنقاوتهافى،طثي.عل

،الحليقة،معقلحونقد:ظق-!ظيلة

ذاتالحلقشلاو(891:أروافوظتكه

ال!الاثبا.ابداعهوالحل!ومئ.6(:01أمر

اثههو،*حوالنينيوالناعل.وبووليحنلم

(1:؟تك)والارضال!واتضوناثه.دائمأ

عدد)والانان(21عددأرالهرانهةالمانبةوالجاة

عاموس)واريح،26:.،لقا(،والكرا-لب27

)مزاطاهرالنقيا!طبيخل!الذيوهو(13:،

مجلالرأتظعتاصوالىب..\،:ه.

والبومواثروالحمى،وعلائ!تهاابنادها

تحم!مد(..:8،؟)مزالواتنوقلقواياه

!ع.الح!حميمالش-نرالقدرررهو،ثي.صفصنع

ويصوصها،يرعاهاولد.،ا!وتاتكاحإةلؤكأ

تجددالمبدعةونمته،عل!هاضحاوجههواختفا.

ضلقرتد..3(-27:،.؟مز)الارضكلاطباة

3:امرأالا!،،هوالذي،،بالكلةالالميناثه

.(2:اوعب1:16وكولو3:9وافحى

ظق13

امدهايكي،عزئل!الىالحليقة!ةوتئقم

(3:ا-2:ا)تكالاولالجز.ففي.الآض

2:8تك)االانيوني.،اثه*لةاباسمي!حي

يختةالىالاولالجز.بش!.،الألهالىب*،02-

وهو،الانانضليتةةلىالانياما،الحرنكه

صانرفي.وفدائهالافانمترط!ةفاتحة

والبثر،العالم!ؤونعلىالمبطرهواثه،الاحوال

حيمقصدالىو!دف،بححعةتبةصالاسث!يا.وص

.الانانونحوالحرنني

مددفيامحالصنةالىفت!6الستةالاباماما

ركان.(3و2:2تك)الايةاصةبالىتنتهياية

تنظيممعالطواالمل،الم!ثتثعرالررخدقالادلالمعل

.ابروامطهالأرض!حعنوفصلها،لم!موا!

النباتوخحىأيابسةصايا.نصلهيالثوا!مل

والكواحمبصالثصنررالخارارابعواال!ل

الجاةخح!ا،هىوالممل.الابخرةنحل!طربو

ضو!ا،!واالمل.والهرا.الما.فيالدنيااطيرائية

ائه.!ررةعلىخليالذيوالانالتال!ةالجرالمات

يميرىوبدأعهمنالةاستراحالابعاليرموني

وفي،ظقهصافباركالمدبر،،اطرسوظيفة

والفى.الجدطل!الاصبوعنيراحة?للانان

لاثت!*!رم،فكانالمفسرتبعضوبمتتد

اكاويقرلون،صاعةككرتاربعمدةبا!رورة

وثأييد.الامدطربهحيرلىجةمدةالىتثرلارجحبا

ني،*ءملفظةاستحلتما-لثيرأانهيقرلونرأعم

روممناكزمدةعلىللدلالةالمتدسالكاب

ينرنة،الدوءم6النقمةوروم،الا!ثراركبرم،كي

واحد-ديومالىبمجنينيصنةوالفاطلاصوووم

.(8ة3بط2و،:09مزأ

كااطليتصةفهمني3بالذجديرهوومما

ولمالحؤنضرأفهانهوالتكرتصفرنيوردت



46)علق

نا.الفلاصمفةبضيزعمكاولثأنهلذاتهيزكه

فظة.وطمعصيرةظ!مةال!حموننيعاملةؤالتلاترته

علعنآضثيثآيطناالمقدسالكتابانثم

الكتابتعليموفقاطلقنياته،ةمحمانةاطلقفياثه

قيحدثالذيلي!ارسطوطافكرةعنتختلفالمقدر

الحليقةوبدافهببناتصاللاوكان،الاولىالعلاعن

فان.والمكللاتاطلمنسللةطريقعن!عرى

ررمكانكاهواليومالباريضعمنفيهوماال!حمين

تعليميناتضكاالكلوفيالكلفهو.اولأابدعه

المقدسالكتاباناذالمادةازليةعنارصطوطاليى

نيالمقدسالكتابانثم.بداللادةبانيا

بفرنونلأالذتاطلويبنيناقضاطلقعنتعليط

الحليقةليرفافه!ابينييمؤجونبلوظيقتطاطلقبل!

لاحريتهبمحضالطلمخلقوفد.اتهاطليقةوقي

منانبثاقعنعبارةاطلقبانالحشسيرنيقرلحمما

محيصلا!رورةتفصدر،الذاقيالوالدينبهالة

وسيرهاوجردهانيوهيالكا!ناتمبدعانه.منها

والمل!اطالقائهلجاعليهتتعدوانتظامهاوبقا!ا

بها.يتملماولكلىلهاوالمدبرواطفظ

عنيحلناانهوالمقدسال!تابسثمةانومع

لااياهيعاماانالاواطليقةاطلقفيافهم!انة

منصحتهثبتتالذيالصحيعالعلمسعيتناقض

كلإثلة.

لا،ش!آ،الكوتصفرنيافةفاوبظهر

خلقفيعاملآلناويتفل،البمضيزعمع،قوةمجرد

فياطةاعالواسص.شهلامنفيهماوصالطلم

فييصلوهر،الحيتةذروةالازطنهوالحلق

بانوايماشا،ل!بتةوشرائعنراميسوفقالحون

وتؤيد.العاليةوالنظرياتالفرو!كا!فرقيتام!

منبل،الصدفةولبدةتكنلمالحيقةانا!مصةلنا

3(ضل

.ىصع!ظدر،عاقلمدبر،ح!حميما!تدببر

اطلق.فيطيحهيتكلم

كماالحليقةقصةبعضانالعالا.لدىنبتوقد

ئارالآنيايفأوردث.افكرتسفرنيباهت

الاشورةالقصةول!ن.الفعارمنلوصاتفيالاشور

يصبالاقدمينباساطيرحافلا"،ومفككةمضطربة

سنرتصةاسا.المراضعمنكئل!فيمطنيهافهم

عنضلأ.محكمأترتيبآتبةوصف!ل!لةالكرت

اما،الالهةمنعديدأتذ3الاشورالقصةفانهذا

خالقراحد،هرالهعنفتحدئناالكوتقصة

!المل!.ورب،والارضالسوات

صبنةقوييثرابايار،اطرتمل!:تل

زادتفاذا(6:3عدد)والفليلاثهسيربرطريتة

عارت،طويلأزمنأاطرحفظتاو،الخم!نمسبة

(01:26ام)الاسنانصرسمضطواطل.خلأ

علىكنل5(02:02اثال)الصانرنويقي

:96مز)ل!ثربعاعغيرذاتهنيوهو.،نطرون

صالحآصار،الريتمنبقليلمزجاذاولكنه(21

الما.وبردعرمتىا!قلاطفا.وخاصة،لمرب

ويغص،الاشىالاطعمةمعيتحملوكان.الصاع

عادةمنوكان.،1(ة2)راعوثالحبزفيه

!يفعأنوكامسكراتهمفييثسر،رواانالىومانالجنود

النوعهذامنشرابآولعل.بالما.ممزوخاالحلمن

علىوهرليسوعالىومانيالجنديتدمهالذيهر

:91ررو5:36؟ص،ظعائهحرقةليطفي.الصليب

تختلفيرحشربهاالتيالجرعةوهذ..(.3و92

ورفف،دتع!انسبقالذيالحريفالخرعن

وعي27:38)متىدالمرممزوجةاطرتلكوكانت

15:23).

بلاانمن-لثيرنياليومحتىمستعملآافىيزالوما



471ظوى

ليححصبها،والرابلالاطعمةبصقالىبضاف،ا!الم

صيفا.!اامذ

منالاولى،الحبتةمعنا.ورناني31:خنو-ي

المواهلها،صيحيهاصأةوهـي.،الأضرالشب

نيحدثالذيالأنثقاقءنبواساخكلواالذت

.(1:11كوا)صرثوسك!ني!ة

،فكانراافيمن!غاطركانتةخفو

يحملوغاثم،6:9ارميا.أسلالنيالحاقيديج!سن

صيبهةا!رةوكانت.فاكويلامو!اا!رةالى

نيم!نقرراوالارضعلىمبنياالمق!لدلظمن

اصفلهنيبثقربويتصسل3،6:.)اتالصخر

افيوكان.ايضاالصنرنيمنترر،آضبدن

3:01؟)نحمياامبالاتالدوسبطريقيحى

اكئراورجلأب!خدمرنوكانرا(،ا؟ة،2واءب

ور؟مكرخا-الداثرنوكان.الدنحجمسب

لاحئمعلتة!-الايضآ-يمح!،نفلطينني

كنوعواحدةوتيرةعلىعلماثنا.ويمرن؟يقطوا

وارميا(.:16اش)السلاننا.واثرفيهالنليةصت

افيدسا.تنابوحرلهم-(:ث8و25:03

.-3(ا:63اش)ونيابهمجلردمتلطضاطرا.

الاضل،الدنالىال!صيرينابالأعلىاندنومن

اءب)الجلدمنفيناتاوازتةنيذلكب!و*ضع

منصبيرةاوعيةنياو3،(ة9ومئ3،91:

م!رالاتوبعد.ليخت!رطريلأيتركحيث،النمار

.(13و8:11،ارمياه)اشىاويمةالىصنقل

بطرقعصرهبيختعا!عصلإالضبوكان

بعدكضراو،نحترغيرفاكهةكراب:نحتلنة

كانراولط!.تخمير.زيادةبعدكضلاو،المحخصر

يهضرن-الحاخصالرتتفي-كاالتديمالزمنفي

كب.بحدحلوأضابأالصل!من

3(نجر

كطب!واريتالخطةمعاطركرتذوقد

الضيرتبتد!ركابيتصنيوكانت،للافانظى

2:3،.له:1،18)تلثالاعبادنيلاص!

فوبخماستهاول.وااط6الامموصائر،البهردانفل!

ابيدايدايضأوبخمع،،القديمالهدذاكءلى

:28و22ة.وا!ق03-92ة23وا:02ام)

اطقىوني.(11:،وهرسح6:12.وا-7

أليرمي!ا!رثةمحنهرمنال!بهبكانتالمو!وي

23:الاالباصراثتقديموضد.،(:21)ش

:.(+)!د.؟الذبائحبقيةتقديموعند13،

يكنولم،(:18)ذثمنهالعريدفعركان

:6أعددنذر.مدةمنهينرببانلمنذررئس!ح

منهيئرببانلم!هنبكن،بسحلمولذلك3،

بكئولم9(:.؟الاالمقدصلحدمةدخولهعند

مجالىنيجلوصهمكدمنهي!ثر!اانلمقضاةلاثقأ

وت.3(:واصق.28ه،وة31اثال)القضا.

ام!ل)نباوةاطرشبنيانالمقدسالكتاباعلن

.و"8-03(2او23:02و17:؟2و02:1

ر-ط!فيةاحتياطاتاثعديمالهدنياتخذتوقد

ويذع.بالما.،كزبهاصثربانيالافراطمنالناس

انهويحتقدللرليتأرقبحينرنكانواانهمالكاب

خماوقد.(.او2:9س!)الرضلهذابعينكان

لخلأباالصكران،وعلمباطرالسكرعنالكآب

ءاوا؟-17:هوا!ق:،؟-16اصم)1

:8؟.وافى؟2:وضلا.6:01و؟ا:.

(9:2ام!ل)الممزوبةواطر.3(:،بطأو

بلثضبنهالجا.ممؤوبةنهرألبساالمزوجواثراب

القواثيابلا!اقلامنبانواعاطرمزجالىيثان

ثاثعآ.لو!اوتجعل،شاربيهابلذقيل-طعمها

ا!يننيترضعا!ضرالابينمنقطعة:كير

وصيان3:5(13و16و12:01)ضلننر.



)8اطسةالاسناو

:2لا1ل!باثقدماتنيعظررأالخل!اسظل

،الفسادالىرمزآكانال!شلالانوذلك،(11

وصض11ة16مى)الفاسدةا!اليمألىلرمز

6:.اكو)الانانكلبفياث!رهـالى(8001

باستثاللمورديسحي!نولم.(9:.وكلا-8

عديمأالحياةالىرمزوذلك،الفصحايامخلالالهلإ

مذاوكان.ا!ةافهخدمةتتطلبهاالقالفاد

لمحيث،صرمنضربهمبيرمايمئايذيهرلم

ولذلك.جينميخرواانمنالظررفقحنهم

صاطواالرقتتلكومن.ظلإأخبزآاكرا

الكلةانعلى.لغجثهمتذكارآا!عنيأفطلإ

)مئمقافيجلنيالمذصراثلنيوردت،،كرو

الحفيالانجيلذلثبهحيثجيد،بمعق(سم:13

ملصتنموالىرمزوهر،بالخلإةالائانبرني

.صصةبداةمنالعالمنياثه

الاضارهي:اثةموص:اسناوكسة

،الحوت:وهيالمديما!دمنلىالاهاطسة

وصب"الثنية،والعدد،واللاويين،واطروج

امحبار2)،مرصيدالىبضيعةدفر*الاسغار.هذ

:13اخبار)2،مرسثريعة،سفرو(،1:،3

(23:2و22:8مل12،الثريحة،سنرو(9

:23مل2و03:،3انجار2)،الهد،سفرو

ضيعةمنر،و(7:6ش)،مرص!ثريعة،و(31

تاالاضارت

اعلسةالاسنار3(

:8؟لا،سفرمومى،)صااو8:موس!،)شع

13:12(و،الرراة،02:،واخبار2او:13ونح

:8له01:26لىا،،الامرسو(.:12مت)

.(17و.

هوعر!ىانعلىوالباحنذالطا.جمهرةاجمعومد

وان،الاهلكلاكلاهااوالاسفارهذ.كاتب

الاسفار.كاقيهرموصىاننيشكقدبضهميكن

مرس!انتؤكدواحدةآ4ذا!االاصفارفيولي!

فياقباسينواجدونفاناذلكوصع.ع!كاتبهاهو

علىالانتصارتصةاحدما:ذاتهموصبتلماثمصة

بيرحلا4وصفوالاني.،1(:17)ضعاليق

عددأار!انجاهمؤابصهولالىمصرمناصائبل

فحلرودد،!ذي!نثيدايضأوهناك.2(-:

وملحنهواضههرمرسىاناسائيل،ويتالبنيعلىاثه

وكذلك.(،؟:32و03و22و91ة؟3تث)

والبحرفرعرنيدمنةالنطعلىوالشكراطدنث!يد

ومئدهكاتيهومرسىانقيلوت،الاحمر

5(ا-15:18)ض

الاصفارهذ.نيالطنونيالشريىا!ممويتأ!

*حمعابت!ىالاولىالمج!وعة:جمرعاتثلاثمن

الأسا!يا!مانونوهي،العثرالوصاياوتتضنالعهد،

صشأبهاالمتعلقةوالمرانيناللواثحوبض،لملأمة

كاتبهرمرصىانصراحةقيلوقد.(33-ص02

الانيةالمج!رعةو-دألف.(،:،2)ضالمجوعةهذ.

شص)والحدمةبالمقدسخاصةوقوانإنضائممن

.(العددسةرمنكبيروجز.ولأويين31هـ!-25

موسىان!راحةعتثاقيلفقدالالثةالمجرعةاما

دخرلهمعتيةاهقبكالأ.جيالآذانفيورددهاالقاها

القيطريقةصوبزأبيانأتثيوهي.كنطنارض



)9اطةالاسنار

الثريمة،اجزاهلبعضتكرارآ،ثمالثمباقهبهاقاد

والظروف،فيهاوالدينيةالىوحيةالنراحيوابراز

وقد.الاح!امهذ.فيهاصطقالقالمستشدمة

الىوسلاوحمبهالثبا!اتهـذءموصالعى

و31:9تثأعود!مني؟!اليحتنظوااللاويين

ذا!االاسفارفيالداخليالدليلهوهذا.(،2-26

كاتبها.مرصىانالىلل!الق

فان،الداخليالدليلهذاكل!اشىادلةوهناك

كاتبهرمرسانالىدثنالمديمادااصفاربقية

ويخا8؟:6وعزرا8و7:اثرعأا!ريعة

في!ثلإةنصوصتوجدركذلك.(18وأ:8

شريحة،الىصريحةراةحةاستاراتبياالعد.يمالهد

ملوك1و،:3وتض35-8:31ينرع)،مرمى

ودائيال8و12:7و21و8:6م!ك2و2:3

.(،:،وملا7:6و3:2وعزرا؟3وا؟:9

الىمحلإةاس!اراتالجديدالهدفينجدانناثم

رأيهر!ذا.الخةالاضارتبكاهرموسىان

:12ص)الم!يحاليدزمنفيوقاد!ماليهودعلا.

والبشيرونالم!يحالح!يداساروتد.(ه:8وء91

موس!هركاتهاانوالىاطسةالاصفارهذ.الى

.،،(و27:،2و16:93ولر3:36")عي

ثم،موسى،-!اباو،!وصفي،باهفيقرلون

يدعلىباهتاواعلاهاموسىانالىايضآيثلإون

17:!ورو91ة13و01:5عي)كاتبهااثاو

.(7:91و7،و6":5و

صدورهايصبعباراتهناكانبعضمزعموقد

نجدلاالمباراتهذ.درصعدائناالاموس!،عن

القرلفلامرسىعنصدورهافبولفيالبثةصثقة

:12تك)،الارضنيحيتذالحنعانيون،وكان

كانواال!خ!انبينفانصادقةص!ريخيةءبارةوهمط(6

القرلكذلك.ابراهبمزمننيالارضنيو!لأحعآ

اطسبنبرم(؟3

نثرهم،الاردنعير،في(؟:9تثنية)فيالرارد

كانكاقيعنالاتصدرلاالعبارةهذه)نبعضهم

،عهالا3تايت!الاولكن.فلأكنطنفي

نطرايبدونالاردنلثرقعلماسم،الاردن

الكاتب.فيهروجدالذيالمكانالى

-12.:،3تثنيةفيمرسىميتسكلعناما

موثبعداضيفقدالجز.هذايكونانيصبفهل

ناابتةبحنيلاوهذا.التدسالروحبار!ثادمرسى

افة.الاصفارهذ.كئبمرصىغيرآضأشفصآ

مرصىبانمقتنعوناثعدسالكتابعلا.فكئرة

صضيأعرفلانهوذلك،الاصفارتلككاتبهو

ماوظصة،بهاجاهتالقالحوادثمنظيمأبانبأ

ذلكثال،وضار!ا!ثعبهاواحرالبمصريتملق

01،واطرب:11)تثالقئطريقةالى!حه

،"ة8تث)المادنواشضا!أ(هة02تث)

نااحديقدرولا.الخ(35:2تث)وا!عصاعى

كلهريكنلمماالكلرطةعنالرانياليانيتدم

الاضاراطوبفانهذاعنفضلأ.الىاحلينرأس

نيوالضابباالرابتعلقساصةوظولاهوتهااطسة

صرتجلمبكرعصرالى،رجمايرءح،الآشة

!رمحيةاطفرياتايدتوتد.السيوقبل،داود

وبودوكذلكبابلبرجوجودفاثبتتاطةالاضار

بعدمذلكقبلالبعضزعمقدوكان،اطثيين

منحدثساايصأا!رياتوانبتت.وجودم

وكذلك.وعامورةكسدومالدانرةمدنانقلاب

الهطشالاصفارهذ.تذع.مااطنرياتايدت

مألرفأكانصاتوافقانها2حيثمنالاولينالآبا.

صرنيلاالميلاد،تجلالعث!رتا!مرنيخاوصروفأ

.هذاعنمتأض

عدهو:امسبممبد-امبنبوم-نهون

(16:9وتث23:15رلا38:22ض)الاطببع



أ.

نييقعوكان26(:28)عدالباكورةءموضي

23:51لااالنصحمنالأنيايرمبعدالخينأليرم

الاعياداحدوكان.(.\و16:9وتث16و

ناالشعبمنالذكورعلىتحتمكانالقاور!لا!،

.(23و32:؟3أشالىبامامليثلوافيهابذهبوا

بايفيهيقومونلاراحةزمنايسبتابضبروكان

:28وعد23:21الالمبادةمآيجتمصنبلعل

اطصادلاجلثكركبرمالارلنيبدأوقد.(36

وكانوا.واحدأرومآتهمدوكانت،اثمدسةالبلادني

كلةمنطحنالذيالدقبقمنركيفل!فيهيقدمرن

ركذلك.(.ا:16وتث02و23:17لااا!اد

:23الااليومذلكنيذباخعث!ربقدمونكانوا

انالعيدهذافيافي!ثرنوكانرا(91و18

واليتيموالاسةوا!دللاويكاالمحتاجينيذعوا

.(12وأ16:1تث)والارملأ"

فياعليالناموسإنالورديالقليدوبقول

لحفظولذا،مصرمنشوجهمبالخيناليرم

يحنظونهممااكثرالناموسلا!ا.تذكارأايرمأليهود

.اطصادجمععدكبوم

حيناطينءمنياثمدسالروحانبوتد

بمناسبةواجتصرااررسليمالىاقواقدمحلإونكان

الكنيةاخذتوقد(ا-،2:1)اعالميدهذا

.الضصرةعيدوهر-اعيادهاكن!ظهالمي!حية

ألنحةالحيواناتمنالحز،كان:سؤكل

تذو،لانهوذلك8(:8؟وتث3:ا؟الاولون

لماذااضالاصبضلحهوررلد6طمامهيجترلاوهو

تربيته،العربعلىمحرمآوكان.طبنهعندي!نضح

تو.التوراةنهاص،ع،كلهأالترآنمسوثد

اخهمحنجأوالمحرءنوالاثيوبيرنأفييقبونصبه

ال!نويالحيدنيذبيحةخزرأيقدمرنكانراممرني

كانفانهذلكومع(.باخرسأولاوزبريىأثصرلاله

ظضة35(

ولم.يثتلانعرضاولىخنررأبلىمنعلىتحتم

ولم،افيكليدعلاناطنررولىاعيئمحب!ن

لااحدآلان،مثلاالرعاةبناتمنالايتروجي!ن

جمودقىرابعأالحناذيرراممطمنابنتهيزوجانيرضى

محرمآالحزوطمفكانالرردعنداسا:7،(3

:2بط2و7:6ومئ11:22اءشال)!عذارته

وادناها،المهنا!مناطنازرورعيوكان22(

ناعلى،15.:15لىاالممدمونالفقرا.الاربهايةلا

اليهودبلإاوئنيةالاعيادنيالحرهـاستصيطم

عصروني.17(:66و،:65أاشالمتبيحين

طمبأصالبهرديأصونكانواابيفانيساننيحرس

المدبم،دبنهمعلىبقا!معدممن،!اكدالحتربر

:امكابيين11وحكامهمخزا!ملدتالرلا.او

(1ة7و2او6:18م!حمابيين2و7،و.ه

طانأمنصرعونبضهمكانالمحيحعمروتي

س!!ااكلبمستحعرةني(-13اا:صه)اطناننر

بل،طومهاليأك!اءرو!اكانواوما.اليونانمن

الرومانية.لبوشاواليونانالىليبيرها

وهو،،الهلالهضا.برياعم:ئزذثى

.(8:9اخبار؟)يوايمزوبةاعم

.(،صلاح!اطلب)ةضذ-ة

ابريق،"مضا.ارامياسمهروربما:يزتش

كاتسرتناتواصأ.اننيباسهلإودسو-!يلوهو

الرومماتهجاتهفييوعخدمناللاتيانا.بين

.(01:،2و8:3

يصالذيالمكاناومعل!بهاوراد:قضاضة

:3وقض3:7يق)كالاردنالما.منجمرىفيه

وارنرن(32:22تك)ويبرق(6و13:5و28

مابر(51:32ار)والفرات(مابر2:؟6اش)

اطين.الاردننحاوضوتجيغ



)1ظفة

نحاتعه.اوا!ةخوف:خوفاوكافة

،االمدوسلاممهامالا3ديلوهو،نععةاتهوعوف

وخوف.الطاهرةضيعتهتعديعنداظظتهوخشية

بالهبة،وبقترنوالصلاةوالذللالسريقض!اث

فيان.ابيهمنالابئبخوفاصبهلانهوالطاعة

المواطف:وائداطواساقوىنثتركاللةعوف

والشكر.والقةوالطاجمةا!بة

هي(18:8اخبار1)ة-لوناوئشن

اطلب)8:8صم2فيالمذصصرة،جصرآي،

.(،*بلإونة

صةاقترنت:-اختيار-نحتاريحتار

والجديدالعديمالهدتفيالاصضاصببض،ممثتار،

:18ولو13:27وصي28:22وت":06ا!ق)

نيوباه.،؟:؟وتي3؟:3!و-:8ورو7

كقولهالاضارمعقتحيعباراتالجدبدالعد

افهقصدوه(13ة.بط1)،معكم،افآرة

النعمة،،واعتإر11(:9)روالاختيار،مب

:،قى)1اختيارم،افهو،من(:ه11)وو

.(01:ابط2)واكتار3،و،دعوتكم(؟

ناعلىوغلإهاالحتابيةالنصوصهذهوتدل

قرمأيختارانبيقصدافهاعالمنعلالاعتيار

خاصة.علافةبهلهمتكرنصويخل!مالبئرمن

فييرفهافى.اما،البثرإدراكفوقالامحتيارهذاوص

صلىثحهمال!تابانبل6وبدصنهالبثر

منه.اثض

انهفيدي!راذنالامحتيارنيالريالضمر

لب!وهر7افهفكويعوفالذيذاومنافهكل

(6:11رومية)مقدورآنيولي!البثراتداعمن

.لاهكايعملاننيوصيتهافهبقدرةبتصلوهو

وجماملاتهافهكا.يةباعالالاختيماريتصلوكذلك

013

،9ص)روميةوعيربعتوبشلاانظر.لثر

.،الاختيارصبانهقصدبثبت*!ي

فيالاعت!يساروبظهرةالديمالعهدفيالاخنيار

ظه!لرصخاصةبهاعةاخارافهاننيا!نديما!د

2:،؟و01:01و6-7:8و+:،تثية)

.(.و،:2ومبما:1،واش3:8مككاو

لالهاقبار.بانالشهبهذاافهيذكرماوكثرأ

اظ؟نبهمناصتظقعلىاوفيهفضيلةعلىيؤفف

.،*-7:8تثنية)وفضلأائهمنئمعةتم

افىادآاثةاخار،ائعبلهذاانهاختياووني

ك!وضدهارادتهوم!نفذياعلاناداةليكرنوا

2و3؟:12و01:88صم1)ه!كا(1)اخ!ر

92:.و:28اخباروا16:م!8وا؟6:2عم

6:8واش3:8عم؟)انبياء"اختار(2)و(!

،؟.:3وطمرس3-؟:2وصز.و،:اوارميا9و

.(أ؟:13تثنية)العبادةاما-دناختار)3(كا

الئرانالىث!:الجدبدا!دنيوالاختيار

المفدلض،ا!ينجماعةلمالاختيارغالمالذت

الجديدافتروالجن!اطاصافهسبلموهزلاه

ولذا،ا!عديمايدنيافتارالثعبكلحلالذي

لهانكاحاعةاقيازاتاطدبالصبنلهذا

افهملكرتنيبمكاتهتتقخاصةصزوليات

ائهيمنهاااليوالامتإزات.الملكرتلذلكوعدمته

بلذاتيتهامنتنبثقولامنهاتنبثلاالجاعة!ذه

مناشضاقكروعلىفضلا!ها،افهمننممةاغا

فيهتتمضا!اليمحلفي،عيهمالمنعمبانب

ارمياضهانحدتالقالجديدايدوامتيازاتثروط

الشبهذاظايافان،بعدهوما31:31مىني

نيتحعبصوفافهضسةوان،بعدف!نذ3لا

نادونالم!يحبا!متئىمنانثم.قلوبهم

ليىفهروح!ياتهالميحروحمننصببلهيكون



2(

(6:16وغلاطية8:9رومية)شي.نيالميحمن

اذنهيالجديدالهدتطيمبحسبالمجارةفا،عة

تظهرالقا؟نبةافهنعمةكحهمنهمافرابرصصركا

3:ابط1)الفودلهذااطةيمنعابديدةحياةني

.(-7،:11ورومية

انايافةنحتارالميححدعي،قد:اقةنحتار

عليهوقعتدالانانواىا!عدروالازلياقهاى

ا:2،)اشالحلاصفيقصد.ل!نفيذافهاق!يار

:25(335و9:35ولرتا12:18وت

،عيد،مساكن،صات)انظر:يختة

.،*عم،،بتان،(المظال

بجتممكاناليالاصلبةاطبمة:الخبقة

مميتولذلك،(01-7:-ش)بثمبهالربن!ا

ضآبيتعلى،*الحيمةواطلقت،الاجماع،طيمة

اهإراو6:17مم)2الا!رت.داودفيهوصع

انموصىافهاصالقنهيالاصليةالحيعةاما

)شصحبهبينفيهااالةيس!نصال!نيييا

وكانت.،المحكن،ممتولذلك.،9و02:8

مميتولذلكوالثهادةالنامرسالواحيخاتودع

اطلقوقد.(2ا:38)ض،الثهادة،م!ن

الاج!عخبمة

3(المبمة

منالحيعةصنتوقد.،الربببت،علماصمعليها

،المجاورةالنواحمطفيوبدتالقالاوليةالمواد

،وجكدالديةفيينبتكانالذيالنط!ث!جر

وادواتسوالنط،والفضة،والذهب،الحيوانات

وحماسصضا.نيالشعببهاتلاعوهذ.!ها.الزينة

الانناقاهذاي!نولم.(؟2-35:92)ض

أهذاثلنيالينةدنالمطفان،ضياغاال!ي

11تنتقلانلهامقذرأكان،اثعنقل-المؤقتالم!ن

اثمدسةائيةالآوكذلك.دائيظمبنا.الىبحدفما

صتديم.جديدص!نالىستنقلكانت

المكن،:اجزاءثلاتةالىالحيمةوائفت

.والطاه،والحيمة

المطرزومالم!البوصمنفصع،،المكناما

.الاقداسوقدسللقدسالواحومنءبال!اروبيم

وكانت،المحنفوقف!انتالحيمةاما

.المنرىشعرمنمهخوعة

،وا!يوسالكباشجلودمنفكانالطا.اما

منلىقايتهماوالمس!نالحيمةفوقءضحوكان

والمطر.الثس

علوهام!وم.،صمنشققالمكنبدارواحاط

الراحدشل!عدنحاسبعراميدم!مةاقدامثمانيةنحر

الفضة.من"سىبراسطةاتامنيةظمننحرأالا-ش

الحوايد،هذ.منعثرونجافبكاعلىوكان

ماثةالماحةطرلف!ان.عثرةطرفصوعاى

وكان.قدمأوسبعينكةوعرنها،قدمأونهين

ومنطىقدمآنلاتينالمصكنضقيالىالمدخلعرض

وأئبتت.فيهعوبيممطرزبخومبرصمنبثتة

منوقراعدهانحاسمند3واوحبالبواصطةالعواميد

فضة.منوقضبانهاالاعدةرززوكائت،طس



)53اطببمة

طولكانالدارمنالضبياطرفوبقرب

01وعلوهاقدمآ15وعرضهاقدمأ،هذا!االجمة

وكان،بالراحمظفةومؤشهانباهابانوكا.قدمآ

وني.لىحآعث!روننبباصوفي.مفترخامقدمها

الفضةمنطرفانلرحولكل.الىخثمانيةالمؤش

احالالىوكانت.فضةمنقاعدتيننييدعلان

بذهب،مصنحةالسنطخبمنبعرارفنمرصرلة

ذهب.منبحلأماتتنفذ

مملاهةمزضفةب!ثتةمفيالجمةمدخلوكان

،وقدساثعدسالىداخلهاوانقم.عواميدك!ةكل

المص!ناعلىمنمطررسثقةبينايفصل،الاقداس

.،ببالئقةهذ+وجيت،ا!هالى

المسحق:دارنيوكان

.الدارعيكزبقربا!رتةمذبح(1)

03:18()شنحاسمنالمرحضة)2(

وكانت(7:23مل11اقسبحرايمأوعيت

ابديلغلماهفهاوكان.والحيمةالمذبحبين

.اثمدسالىدخولهمكدال!حمهةواربل

الىالذهبمنارة(1).ف!ناطيمةال!ثاما

.المحارةقبالةالىجو.خبنمائدة(3).اليعار

الىبوهخبزومائدةالمنارةيخاافيرمذبح(3)

الهد.؟روت(4).ا!اروتوامام

اطيمة،اقامةنياسهرتمةالصناحاس!تنلوقد

وكيرمواهرلياببصنيلالمناعهؤلاهكنمنوكان

فائتةومهارةننرةوبضلإةح!مةروحاقةاعطامكن

ودست.2-6(:؟3)ضالح!لهذالاتمام

:9وعب.،)شصدينيةبثطئرمنهاالانتها.بعد

و!فيالكلفيالفرءدةتنصبوكانت8؟2(

اطبمة3(

بقيةخيامثم،واللاويدال!حمغةخيامبها!يطا!ه

:3-2)عدداقاماربةنيحرالع!مالاصباط

فحهايم!نبحيثدقيقأالجة!نحوكان.،3(

مرضعصوكان.آشءمحاننيونصبهاوبها

،الارتحالوقىتبب،اشىمحلاالىوالنقل،محل

اطيعةفيهاكلتالذياليوموني.افهمنسرمةص

ذلكوبعد.وملأ!اظتاسحابةفيذاتهافهاظهر

نيال!ثباساميسل!كانمحردالىال!بةتحولت

اطيمة،فوقاالردوقفاذاف!ن.رحلا!م

وتبحالحيعة،نقلتاتخلواذا.المحعبيترل

الىالسطبةاستطكا!لوني.الابةا!رر

وعدد03-38:.،)شاماممسافى!مارعامرد

9)01-33:.

نياطيمةاصتقرتافيرحلاتانضوعندما

تمحئضاكوبت!ت.9؟،:،)يقالجلإل

،؟:18)يق!ثيلو.الىظتثمابلادانتت!اح

سنة.مانةاربحاومانةنلاتسدةبقيتحيت

وني"-9؟:21!1)نربالىنقكهناكومن

.(92:؟2اخبار،،جونالىنقلتداودملك

:اأخبار3)سلإنح!حمممتهلنيهناكوكانت

معصنقلتالهي!حملبنا.اتماموبمد.3-13(

،وانالحبمةظكلالهي!لبنيوقدوآنيتها،المالما!ها

.وعلوأوعرصآطولأححمهانيضعنماي!حمن

صبعبادةصحمزالاجماعخيعةكانتوقد

أب!ادةوقىتيبنظامهاانئم.الهي!لبنا.تبلاثه

و!ولهائهقداسةعن-لثلإةاثيا.المبعلافيها

كأاضا.وعقمت،كاوصطهمفيوح!رر.بينهم

البنورتقديممنالثبوتغ.والكفارةالذبائح

.الملاةفياقةالىالاقترابقدصية



خيو!ق)354(الهيمة

رمزأالجديدالعدنيالم!ناوالحيةوتت!

ءنالىؤياسفريت!دثتم(11ة9)عبليح

اشارةو!يه.معهمسي!كنوانهائناسم!اقهع!ن

با!رةالابديوا!حالىوحيةافركادوامالى

.(12:3رؤيا)سيةاثمد

أنهافلإجح26(:5عا)،ملكوم،خيمةاما

لرضعومنابة،الاكتافعلى"تحلصنرةكانت

يخها.المثال

الارلحببلنيجزيرة(02:15اع):يخبوص

لسبرسبين،الصفرىآسياتخومعلى،اليوناني

ميلأ15وعرضهابلأ32نحوطولهاببلغ.وساموص

تيهابجودةتديمأاشت!رتوتد.-+نانوص!ات!ا

اشا.!ابولىالىصولصوتد.ورخامهاوعنب،

.-اموسالىميتيينيمنصفر.

بقرباوالذبائححولاوالاحةللجحةمنظر



الاكاديالاسممنقرببصي31:"ا،ن

الياباى31وهو،*قريممنا.الذي،دائنو،

نيواوناخيهابلإامم!اشزكوتد.راوبينبننمبن

وتث7-2691و6؟ص)عددتورحعصيان

.(7؟:*.اومز6:ا؟

،ومعنا.*دا؟نمنكنطنياسم:داجون

وضا.،داج،منانهبعضمويظن.،حنطة*

صم)1عندالفلط!ينيينمنماسموهر.،مم!ة،

حوادثثلاثاثمدسالكتابويذع-3(ا:.

هيكلنفي(1):داجرنللالههيحلنيحدئت

23-:16تض)كونماتلداجونالخبتيين

عندماايدودفيالفلحطينيونكلوقد(2).03(

صم)1الههمداجونهي!لالىالهدآووتاخذ

31(0الارضالىالههمتمالو!ط1-7(:"

علىالةلمطييونيخاانتصرالقجلبرعمعركابعد

داجونه!ي!لفيوعلقشاولرأساضذالع!انيين

كشفوقد.ثانبيتني(01:01اخبار1)

يمبدالالههذاكانوتد.الهيكلهذاعنالنقيب

نااضرةارأسنياصخفتئصوصوققول.نينبذةفي

يبدنكابلوهوأيانااب،داجرن،او،ندابا،

نيلههيكلءنالنقبكئفىوتد.اطنطةكاله

المئالان3بمضم!انوقد.اصرةارأساواوبريت

ت!الهو!ةالآضونضهانانالاعلىنصفهالذي

اءدىاصتلوننيالهةالصقلىديلوروسويأيم.دابرن

مرالدبهوراطرتهذاموادبضبخةبكتاآقا

هئةعلىالفلينصفها،دركيتر،ا!أظط!ينيينامدن

عدمانويدر.اصأةصكلللىالطوفيونصفهاحمكة

الفلطينيدطقوسمن،داجونهبكلتجةعلىادبر

كانداجرنانادلا.بعضويظن.(ه:"صماتارن)

الميلاد.تجلوالثرتالحماميا!مرننياكادفييبد

ضا.التديمةالطرشةمن31:ثوسذايى

.؟ملوكعدةعلىالاسمهذايطلق.،الحير،مالك

التديم:اتاريغنيعذ3

31ت5)دابالمادقيالصروفدارءس"()

الملكتولى(؟:9دا،تاحثورروابن(ا:11و

بابلكلجيقكورثقاصتيلا.بالكلدايينعلى

02؟المحل!حمةعلىولىوقدصنةوستينائنتينابئوكان

احدموزرا.ئلاثةعليهمواتام(!ربآ)زباناص

الثربصالىالكتابة-صقلهوكان.دانيال

داريوسالملك

الفامرةمجاسةالابةاللناتاضاز-ملكااد



)56،امرممه

كررصق.عنثيابةبابلعلىوطك(6:02دا)

ويظن.كورشخالكياك!فىانهالبضويظن

كووثق.بيوثقوتائدبابلطمب!ايىانهآشون

منححمالذيصتاشى3دارروس(21

وقفح!مهاولوني..م521-86،قسنة

ص!وىبباورس!لبمنيالهيكلبخاهنيالعي

عا!ةانهثانيوجد،لبضواءحمنه،الىورةالبالل

نافاص.الهي!لباعادةكررشالملكاصماداي

اقامةنيا!لالىف!ادوااور!ثليمالىاليهوديرجع

(-3ا:7زكمعتالجه15-؟:6غر)الهيكل

او:2او:هأحجياوز3حبمتنبأايامهوني

زسنوفي.(ا:7و3وا:اوزك89و01

،ئدتربيل،إصةتحتبابلصتايمتاحكط

نيقيلمافيهافتم2.اسنةهزمهداررسولحن

اصيدارروسانهلإودوتويقرل.ص7،اشحيا.نبوة

عددهاكانالقاقصيةابرابهابابلمنتترعبان

موقحةفيالمايثذا6اخهزموتد8.(:ا.)ارئة

على!اعالهالملكهدادونوتد.ماراثرن

الفارجة:نتئلاثنيهدانمنباثرببهؤن

،احثورروش،اطب01ميةوا!يلا،رالبابلية،يمةاثمد

.(،فارس،و

6--منسكموقدالفرسملوكآش31(

تبرأعدماالاسمبهذاتسوكد..ما-ق

الاصكندرعليهتظبوقد.ئذمانسواعه،الوكأ

دولةبموتوانرقرضت(ا:ام!ا)1الأص

مندانيالضرني؟.مافيهاوتمالاولىالفرس

:8و7و7:6و.،93-:2دا)نهاالنبوات

.(21و02و9و.

اضلىصينةانهوربع*نانياسم:قر!اة

"3(:7؟)احا،عبة*وما.دالىالا3كا

أند3(

بسبببالانجيلآمنتا!امناصأةاصموهو

رولى.كرازة

وهرت،تاض،ممنا.عكلي31ةانذ

ولدتهيعتوبابخا.خاصىهوش!ىاسم(؟)

حوسيمالرصدافيواصم6(:03)تكبلهةله

وهذا.(2،:26عد)مسرطاو(46:23تك)

و9:16،)قكبثانهالواردةيربنبؤةنص

اصائيل.اصباطكاحدشحبهيدت،دان(17

يلعالصبيلعلىافعوالأالطريقعلىجةداني!حمون

ناوالارصح،الوراهالىراكبهفيقطالفرسعقبى

سبطهصاواةالىيث!16عددنيئأنهسلما

واما.سر-اىكانانهمعاصاثيلاصباطباز

وت.ومكرمذريتهدها.الىفتثل!النبوةبقية

:-تت)باثانمنيثباسدبشبلموص!شبهه

صبطماهلإاحدوهركونانيطموص.22(

قض)الم!ائدوحىالدها.منشي.علىكاندان

خاصةالصنةهذ.كانتوربا.(15و،1ص

.(،افعى،اطلب)(27و18:26قض)لدانيينبا

بينئصي!بهكان(31:6أضسبط331()

بنيامينحدودوبل!جهةمنوافرايمعوذااسلاك

راحةلهمي!نولم.اضىجهةمنالبحروشاطى.

.،-8؟:91يق)تابلملحمنيسلامولا

تنازعما!كلإأبل(ا:18و35و،3:اوتض

فكانتبلادمواصا.الاصليرنالبلادابلمعم

المرتفعةوالهمابافعرجةالاودةحميرةخصةجميك

أيقالاصباطبقيةانصبةماحةاع!نروماحت!صا

يطلبونكانراولذلك.(اة18وقض91:87

منهمرجالهكةفارصلوانصإجهمألىي!يفونهمكانآ

مناصبأ،صمحائألهمفوبدواادأرؤالباسذويمن

المكان،واسملياقالحمنيمطعئنونمسز!وناهله

نلا(3،:91بق)ثماو(18:7ثض)لايق



)7دان

اللازمةا!دابل!اخذنيسشعوابالحل!اليهمرصا

سنرنيبالالمجاؤمذكورذلكوتفصيل.عايهللاشلاه

بنر.ثمواصقر.اليفبحدالمكان!رروا.المماة

وكوناهوليابوكان.ابيهمدانباصمو!ص.نيةي!

.دانشطمن

النترةنيبنا!اتنصيلذ3مدينةاسم)3(

بنيارضمنالثماليالطرففيوموخماال!ابقة

تلعندصمونجبلسغفينمئالي!بفياسرائيل

الىدانمنوالعبل!.الاردنمنابححيثا!ماضي

دانالىسبعبزمناوا(:02بزشع.)قض

ائمالمنكهاابلادعلىبدل(21:2اخبار1)

واضبهاالمدينةهذ.علىبنهددتغلبوقد.الجنوبالى

نمبونحا(،:16اخبار2و01:03مل؟)

(،؟:8وعا92ة12مل؟)الذهبيينالعبلينرربمام

صروفةكافتالاول!نعبادةانمععباد!ماوسن

24-و17-18:91)قضيربعامدحلاقبلافما

ولما.تجارتاهميةذاتكانتانهاويظهر.؟3(

فيكثرةا!ثاراتعنهاوردتفقدالحدودعلىكانت

.(8:16و15:،ار)النبوات

كريىاميالنلاثةبعدعلىتقعدانانويرجح

الينابيعفان.ا!عاضيمبتلالانالميروفةوهي.بانياس

ءسيفرسذعالذيافبعتطابقالقاضيتلفيالق

ويخانبهبدانالمىئلاردنالآش*المنبحانه

نيوكانتلايق.تدممأتسىكانتالقدانكهمدينة

الدانيينانغيرصيدالمقاطعة؟بعةاصيهااول

وجيرومروصابيرساما.ابيهم3باوعرهااخذوها

عنرومانيةايال،تبمددانمدينةانفيقرلان

مسافةالمطابقةتماميطابقوهذاصورجهةالىلإنباس

الذيالنهرانورجفوسويقول.اطاضرةالمثابم

تمييزآالهنلإ،الاردن،يدعىالمكانهذامنيخرج

1هليالد35(

يصبالذيدانياسمنالحارجالكبيرالمجرىعنله

الصفل!.النهرفيه

وهر27:91حزفيذ3مكانا!مأ،(

وردوقد.مررمعقتابركانتمدينةاواقليم

.،يىذان،هكذاالرجماتبعضفي3الا

قف!،،اللهشاهءيرياسم:،انيال

ا!مةوهو

منوكانال!بارالاربمةالانبيا.احد)1(

3:ا)دااورشليمفيولدانهويظنصثريفةعائلة

معبابلالىتبوخذنصرباصوأتي(سلاسيفوصقابل

وميشائيلحننيا:مالاضافمن!انثلاثة

الكلدايينلغةهناكنجتعلم.م.ق506صنةوعزريا

الملصا!عصرفيلمخدمةاللائةرفقائهسعورصح

الحصانرئيىفصا(:25وار1-،:ا)دا

شدرخررفقاههبلطثاصردايخالفسىامما.م

منيأكواانالاربعةهؤلأ.وأبى.وعبدنفروميثنم

ا!عطانيواخارواكرهمني!ثرروااناوالملكطام

مناظرمفانوالمثربالمأصهذاباطةومع.والماه

من!اولواالذتالفتيانبقيةمناحمنظهرت

.وكر.الملكاطايب

اقهاعطا.-خينثلاثدانيالتعلممابعدثم

بل!وهوالنيدايخال



8)لانياد

لنبوخذنمرحئاففروحكقهعلهلا!ارنرصة

مذ.علىلهومكافأة(2ص)داازعجهمدكان

جميحعلىورئيتآبابلعلىصاع،نحبهالحدهة

حزأجيلهاهلبيناثهرالم!نصبهذاوني.حكما!ا

ا!ا.بعضانمع.3(:38ر02و؟:،1

ضآسخصالىاشارةالكلاتهذ.فيانيظنرن

صاحبدايالقبلمبكرصرفيعاشدانيالاممه

تداطةكانماآضوقتفيلاللكابانمثم.النر

.(8صدا)يائهوككلعتوانهلاجلبهيقاصهانقصد

ابنةا!بيلث!اصرصعذلكمثلايفتالهووقع

بابلفيحكموالذينبويدسرا!ئبوخذنصر

اطائطعلىالتيالثتابةدائيالقرأوقد،تنيابة

.(5ص)دا

الرزراهاولدانيالجلالمادي!ارءساياموفي

دانيالاعدا.فدش،!رنارماديدولةفياثلائة

تقدملاباناصيأيححدرانعلىدارروسوحملواد

ينقطعفلمدانيالاما،رومآ03مدةلاللكالاصلاة

اعيحبالاصردجبفيطرحولذلثال!لاةعن

:2مكابييناافظرثم3-6:23)ء!الحك

منيقرباليكانلدارروسالاولىالهخةوفي(06

ودائيال21:01و21و52:11يااره)!ايته

واعزفالىبامامدائيالتذللوتد-(2و؟:9

لهذ.كا!ارتجمجةال!لاةفياقةالىواقيص!حبه!ايا

وفي.(؟9:2ص)اسبوكاالبميننبرةلهاعلتت

فيدازجمالرألىالفرسملكثكورلملكالئا.صةالنة

ص)اقوملكرتالحالمقواتبرينالاخيرالتراعرؤيا

فيتدايالالىالجديدالعهداصاروقد(.2؟-01

.-1،زيينوعبرا1،:13م!وص2:59،

12:11امدراس2فيالا.وعينانيذ3.وردوتد

.2:06م!حماببين؟و

الكتابنيدانيالمفرءضع:دانيالسفر

فبالفىسفر35(

اطديثةاالفاتنيوكذلكالوبيةبالمضاثمدس

البهارالانبيا.،كنوالالمانيةوالفرنهكالانكلين

هذ.تتبعهذاوني.حزكيالبعدالرتببفيفيايئ

البمينيةا*جمةعليهصارتالذيالرتيبالرجمات

الفرمرضعاما.اللاقينيةالفلطتترجمةبعدهاومن

ني؟ه3،اثعديمالهدفيالاضارقىتيبلمجسب

*الحوبيم،يىالذيالتمنيفيغالعبريالامل

ا!عديمأسدمناثالثاثمعوهو.،الكتب،اي

الاصلية.المغةفي

قمدالىمحتوياتالىبالنبةالنروينقم

وما:رزييين

الاريخية.الاجزاه:اولآ

.النبوةارالىؤويةالاجزاه:نيأيما

نجد:ا،ولالقموفي

لدانيالصررةنرى-وفيهاكلهالفرمقدمة(ا-)

الذتعوذانيالاشرافابناهمنتلهموا)علاثةورفات

نارفضراا!موكيفبابلالىالبىنياخذوا

.(؟)صصروبهوبخمرالملكباطايبيتنجرا

التئالعننبرخذنصرحلميفردانيال(2)

.(2أصال!بباالاثل

لتثاليمإوااندانيالرفاقرفض)3(

البيه،ونجا!مالمنتدةاباراتونفيوالتاؤم،الملك

.(3ص)الملاثةبنلإانهالاحتراقءن

النحرةعناطكحلميفردانيال)،(

.(،ء!)قطعتالقالحظيحة

نياطئطعلىال!ابةينسردانيال51(

.(.ص)يلثاصراتامهاالقليحةالى

سااددانيادررفعالمادقيفىارءس(6)

نيكبددناعدائهحدهذافثل!المملحةفيالمناصب



)95دايخالسنر

ءنينجيهالىبول!ن.الاسودجبفيويلتىله

.(6ص)الأسودجب

يراماعظيحةرؤىاربحالانيالتمفيرنجد

وهمط:دانيال

فيالعظمىالاربعالمحالمقوىتمثلرؤيا(1)

ومنالقوىهذهتزولثمجواناتاربعةسكل

ملحوتوهيالحليتديسيشمبمملكةتثبتبعدها

.(7ص)ابدي

تيىيمثلهاالقالتوةيرىفيهاالقالىؤيا(2)

واالموة،كبقثملهاهاظةاضىقوةعلىتتغلبالمعز

احدملك،اتساماربعةالىتنقمالمعزتيسثملهاالق

.(8أصالهيكليخ!.خامالاهذ.

لصلاةاستجابةبا.تفقدالالةالىؤيااما(3)

حملهارسالةعنعبارةوهي.دانيالقدماالتيالوبة

التيال!صيدةالمسيحبمسلكةتتعلقجصائيلالملاكاليه

.(9ص)اسبرغاشعل!بعدتأقي

افهمنرسائلتيهتأالىابحةالىؤيافي(،)

يرىوفيها.شعبهنيالامناهللؤمنينالةمحبةلهتؤكد

01-)صالثمالطكيرتكبهاالقلالظالمصورة

12).

سنراننلاءفاانبخاولمجدر:ادفرلنة

جزهكتبفةد،الأكلافيلض!نفيم!عربدانيال

7:28-ص،:2صإصملوهوالاراميةبالمنةمنه

العبرالة.افةباكتتفق!ال!فربقيةاما

الحدثةال!ثرفافىسنكان:الصفر،ويخية

زعمفلقد.اصنراتارئحشحمةاثباتعلىصاعدتا!ا

الةرنواوانلعثرا)حا-حالةرنفيالعالا.منحمير

ملكضاككانانفيهالمكوكمنبانهالغ!رت

معا!رةسجلاتاكتثمافوامحنبيلشاصر،با!م

فرتوتد.،ريخيةصخصيةكانانهاثبتبابللنزو

دانيالصفر3(

بيلثاصرصللاجلهالذيالسببال!لاتهذ.لنا

فيال!نيأيحرنانمنبدلأالم!لكةنيلمالثأدايال

كايأنجونيدسالملكواباهبيلحا!رلانوذلك

اظهوتثم.الممل!حمةفيالاولينالم!انينئظن

ملكانذ3لاجلهالذيالببالجلاتهذهلشا

بيثاصركانالميدررنفيهاغزاهاالقالالجةفيبابرل

تركقدكانالملكنبونيدسفان.نبونيدسولي!

العربيةالصحيىاهشالفيتإ.فيلنفسهوبقبابل

ابنهالىبالملكعهدوانه،بابلقصورتثبقمورأ

لقبيحملكانالذيببلئ!اصرالملكفيو!ثررء"

ابيهغيبةفيالنل!ا!كوتدكان.بابلملك

ناالكثوفهذ.لنااظهرتوكذالمث.نبونيدس

وفقيل!كانبابلفيلاللكنائبآعينلماكورش

الاشارةانلااظهرتثم.عنهعرفتاليسياسته

الرفسعتتمئىنجرخذئعركابئبيلئاصرالى

حينثذ.لوفالمأ

متفيوذلكدانيالنبوةالميماديدويقب!

نبىبانهدايخالءنورصيفوسويتحدث.15:،2

(19والفقرةالا!ثرالكتاب-آئار،)ووشفرسعظيم

موجردةكانتدانيالئبراتانروصيفرسذ3وقد

-.عامقبلايالاكبرالا-ءندرعصرنجل

وقد.ركسيىار3عصرقبلبالحرياو..مق

ايؤنمنوعبدننووميثخصدرخنجاةاصذكر

جبمندانيالنجاةاصوكذلك،المتقدةالنار

محانيو!دذلك06و2:95ام!3افيالاسرد

.31:؟؟و9:27بدانياكجمقارته،5ةا-

تفل!بتفق:الميحبةالك!نيةفيدانبالنفبر

اراركسيىترارثلاا!اريخفيحدث!معالنر

-نةنيايمل!،منالابرمةالشةفياعلنهالذي

عاعا9،اوال!مناسابمسبعةمضيوبعد458

الاصلاحمعهذاوبتفق..مق8.،عاماي



)06دالالسفو

نيبهتاماالذيونحمياعزرايدعلىتمالذي

الاصلاحهذاتوقفمتىيعرفولا.الممنهذااتنا.

سنةنحميامحل!لالذياطاماننعلمول!ننا

الابع.الاصبرعختامقبل؟.وقدفارصيأكان؟ا،

وتصلسنة،3،اواسبو،62با.ذلكبمدمنلم

الىايعيلادي26عامالىالحينذلكمنهذ.

لالانجيلالجهار؟مناداتهيوعفيهبدأالذياومن

الاصابمهذهبعدميلادي27عاماواثلفير؟او

(9:26دانيال)،اديحيقطع،والتينالاتنين

يتحدثالذيالابديبال!وآتيأالاثممتممآ.كفارة

الأصبوعهذاوسطوفي.،9:2دانيالفيعنه

افرائضحدأوصعالذبيحةيبطلواحديأتيالاضر

ذبيحةنفطبتقديمهبلمنعهاطريقلاعنالطقية

الاضلىالذبائحصجعلوبذلكالجلحةعليبعلى

بعضرويرى.ءوضوعذاتغيرالمرمروالطقوس

نيحدئتالقالتاريخيةالحوادثانمعائهالمفرت

هذاعنالفرنيبا.وماتتفقافهمل!وتآريهخ

اميةمنالاتناقلهذاماومعالابديالملكوت

البينهذ.انيرنجحانهيقولوناصهمالاعظى

القالاضىالاسابيعالسبعةاليهايعاف،اسب!رط

الا-يرالاسبوعوكذلكحد!اعلىالابتدا+نيتجي.

امررالاهيانهذ.،صحدتههلىيجيءالذي

طويلةآمادعنلاحابيأرمزيأتعبلإآوتررمزة

.الارضعلىائهملكوتريخ3نيثاسعة

المسيحيرعالربانبالذعجديرهوومما

؟7:3الدإزفيالمذصر،الانانابئ،لفاتخذ

ذفطفيمحتقألدينونةمحنهءنونخدث6ثبآ،1و

فيالأناتابنعلعندائيالبهتحذثماسهو

.(،26:6و03:،2متأالدينونة

البحرمنالصاعدةحرشوالىدايالرؤىانثم

صورةفيصداهانجد3-7:7صنيالمذصرة

يعندان3(

)رؤياالبحرمنصاعدأءحنار%الذيارحق

13:)1.

منالنهائيالنرضاننذكربان!درو-دذلك

النبواتفهدف،افهملكوتفييتركزالفرنبرات

مداعلانذئاروعايتاالملكوتهذاتأسيس

المجا!دفاليالمجيدةوالناية،وف!عهالمل!حمرت

واطلةلفوفا.4كانيالمل!رتهذامجي.هي

ته.وكاياواهداتاغراضهفيالىؤيابنر!ثبيههذ.

.فيراسعرجعاثامارعاظةمنكاهن،2)

الهدضراالذتكنمنوكانابيهبيتعنوناب

.(01:6ونحم3ة8عزرا)نحميازمنفي

ا،:18حزقيالسفرفيالمذكوردانيال)3(

شضيةانهالعلا.منكثنيرتجح3ة28و02و

مطصرآكانوالذيالنرصاحبدايالعنتختلف

ومعلؤ!أمعالهصرصهذ.فييذكرفانه.لحزقيال

ب!رزمننيتعاهذادائيالانعاىبدلخااروب

ا!دانيا31انيلا-ظ!.-فىتيالاصرسابق،دأ

دانيالاما،،يا.ا.لأءلفيتخقحهكتابئفيهذا

فياحمهكابة،اليا.كايافترجدالفرصاحب

كان5-ذادانيالانامالا.ابعضويظن.الاملى

وانصافهبتتراهمعروفأوكان،القديمفيعاشبطلأ

نهوصنيذكر.وردوت.وا.لأيامللارا!ل

الحا!سالقرنفونيالشرارأسمن،،اوبريت

الميلاد.قبلعثراوابعاوعئر

ن!داودابخاهاحد:دانيالاوفىانيفيل(،)

(1:-اتر1)حبرونفيولدوتابيجايل

.3:3!م2في-ليلآبباسمويدممط

وصيىونجلحادبينم!ماناسم:تتندان

نف!سالم!انهذاكانوربما6(:،2صم)3

فدطين.كأالماليالطرففيكانتاليدان



)9و،،1

18:82!اةنيصيدونوبينبينهاالارتباطقارنأ

وهيدانيانايرمموضهابانبضمرربم(92و

اكزيب.ثلضبة

اىوهر،محبوب5ممنا.عدياسم:،اود

الىننظرانوجم!ن.اسرائيلبنيملوكويمانيي!

صياحل:عدةمنحيات

ونبابحداننهحلا"ص:الاولىالمرحلة(1)

لحمبيتنيالمرحةهذ.منالارلالظرتمىوتد

:16!م1)بنينظنيةبينابناعغروكان.-!رذا

نينرىاشاومع:12-،؟(7؟اواو01

ذ133-2001اخبارانيءذاسبطصبل

ماتاحدمانورجحانهالافقطليىابخا.سبحة

بالتقرىداوداتمعرفتوقد.نلايتباندون

و؟ربخ.(16:؟6؟و86:16مز)والمحلا!أ

انهالاالالهامعلىوباصثومجيدوبديعرائعاسلافه

الاحيانبضفيالحطئةلولماتبعصمنيخللم

9و:38،و38:3؟-92و23و3726:)لك

:8ثصاور2؟-ا:2صاليلر3؟-81:،،و

!تؤحم!-ز

3-.ة-ج!يلات-هعرا.:-.---
خ-ش-ب-ا.+!،1

!!--صأ!غ-ا-أا
.--.نإ:.8

ا--"-يز-ت:--برلم

الاكناايرسوهو،اود

او،د

أينل!!وةمغاثقرداودوكان.-22(17

اصش،نانهو؟،56:52صم1)المنظررصن

اظروكلد.ايهإضاما!ناجم!ةعففقدالابنا.

ظفقةوسإعةلمادرأاخلاصأالمهعةبذ.اثيامني

:163)؟اثطيحهاجماودبأاصدأ!قدكلتل

منموسبفبةبراهبتمغوفد،3-36(:13و11

اثأف!ثماثمي!ركلاالمبا؟دفقد،مم!ؤصنف

الملكالىبرفضرلها،والالماسدالمزاصربعد

داودلبمحطمبيتالىمحوئيلالنبىبث،ناول

لمحلاصيننذملضبداوديناذولم.لاولظيفة

ليبمحهامتفلوقد.ثاولوبينبي!نهالمداوةت!ر

منقيلنفر!ورذلككانوربماضيقوصط

:16صم11مهشبيذ3ولم.قريتهصيرخ

سناوداوديىانيدوانهالا-،13و.و8

ا،دثهذاكانوقد.محهاصتهدفالذياليرعق

وصع6بترة؟..الىبروحفانصاتهنيتحرلنظة

.بي!تهناوارضيحعلهيحتقرفلمهذا

لثاول.خدمتهاكافبةالمرحهدح!من21(

واذ.لمحروروحاعترا.!ثاولافهرفضلمانانه

لهنصحالصراب؟دةعنعظهانحرافدلائلظهرت

عدىهكلبخدمثهبا!شارضاربأيلحقاناتباعه

كروذ.لهطتضطربكدسابمرصيقا.روعهمن

نييعلثباعولجلماهركاعبعندئذداود

.(-8؟8؟:6؟!15وئ!بابهطداتهببأساطرب

ورضيبزصيقا.صنإآافادوقد،داوددئاولفدط

ويخنهمعهسقيهانيىالىوطلب،اخلاقهصحملإأ

تو.:91-83(16مم)؟لهصلاحطمل

!اتدربمدرصةخيرلثاولداودخدمةكانت

.واط!موالباصةاطرباساليبتعلمفقد،داود

ذلكنيار؟لااقدرمنبمددعلهبح!حمماتملوكلد

ولكن.والمظلةالمناي!الملكبوانبورأىاطين



62)اودد

لةطاني!دواذ،باستمرار!ثاولمعداوديقملم

كؤةصارألداودالفرصةاتيحتوقد.تحنتالملك

.(17:15مم1)ايهكنمعلىليئرفيردان

ذاافنمعلىويثرفقريتهبنيارةيقومكانوبيأ

نضزاوالنلطينيينال!ايل!ب!الحربشبت

مافةعلىمعحرمواقاموأيهوذاالفلسط!ينيون

فقاد.لحمبيتكربيلاكر!سةمنتقرب

ادلانة!او!اخوةوكان.لملاتا!ما!قشاول

منتتربمدةتضازثمبعدثم.اطقمعالبهار

يىارسلوذوحهماهلهمعنبعبدتاطبمصتة

كانحينذلكوفي.صلامتهمعنيالصداود

اليانيينجيقنيانانايعتحديأتقدمقدبليات

داود.روحاثحديهذافالمارلمبارزتجمزلس

الذيالعاريدعلىصينيلالىببانبقينأشروقد

الذيالفلطينيهذايكونعننفأل.بقومهلحى

شاولالىكلاتهبلغتوتد.اطياثهصنرفيحثر

يتقدمانبالفئالدافعالىوحقرةرأىاذالذي

اطربلباسداودظلع.جلياتمباوزةباصاليهعهد

وتد.يجربهلمانهبحبةشاولايا.البهتدكانالذي

بلياتصكافانعظسعبقرالاؤنةتلكفياظهر

اعاقتهيلبطكانالذيالسلاحئقلإصببالبطبنة

بلبسهالذيالسلاحنوعكان،وكذلكصأ

لحلاعدو.منقربصقتالهبحرنينعليهيحغ

داوداتا.عنهبيدأداممامنهتع!كنيتطيم..ان

سااوسلاحثقلي!وقهلااطركةضبفاليهبئفي

استشدامهاتقنقدكانصقلاعوم!اد.ذلكاثبه

بعد.عنتذ!ايم!ئملىاحمإركسةدانتقى

يدافعالقالمصةبحدلرائعاحساسؤيتملكل؟.

مثاعر.وصقلبهعلىويودلاجما،ؤطربهنها

.باذبالمةعاويصعور

كاناثب!كاعباراتبنادلاثطوبانبدأثم

داودقذفثم.ا!يمنياثبارزتلدلىمألوفأ

اودد3(

داودفتقدمافىهملىجلياتصقطحبمأبملاعه

معداودذهبالانتصاروبعد.بلاحهعليهوضى

شاولكانالذي-الموكزبنيامينجبعةالىاماشاول

حبثنربالىذهبااخمااو،منهويحكمفيهيقيم

رأسداودعرضثم.منمربةالاجماعخيمةكانت

لميبوصيينتحديأذلكفحلانهويدواورممثليمفيجيات

الحين.ذلمىفيالحصنيمل!حمرنيزالونلاكانراالذت

،.(:17مم)1خيمتهفيجلياتسلاحوضعثم

.(21:9صم1)مم!عالاصخيمةنيالسيفووضع

منشاولانذهلبلياتلمجمابهةذهبلماداود)نثم

.ي!ونمنواىالفىعنابنيروسألروحهبطولة

نفهالؤالشارلاليهوجهمنت!رأداودعادولما

يتىعبدك*ا!:قائلأبباطةداودعليهفرد

ي!حمنولم(ا-8،-17:55مم1)،لمحيالبيت

ناويبدو.اطربيةابطرلةباعرفواقددأوداسلاف

المثتحراسةصكؤيرفاناراد!ؤالهفيشاول

اصرةيضيوص،روجةابنتهيطيهانوعدالذي

صم1)عليهممفروضةكانتالقالمحرائبمنابيه

تي*بدلاائه:18(فاكتشف18و:1725

.صهرهصارمااذامنهيخلانيم!نماداوداسرة

ذاتحلةصجلياتعلىداردانتصاركانوقد

والمعاعةالبطولةمناظهرفقد.حياتهنيعظمىاهمية

روناثانشىالىعببأجمهساوالقوىوالراضع

(18:1صم1)كنفسهواحبهبرداودنفهتعلاهت

بلابيهبيتالىيعودانذلكبعدمننهيسعولم

.(18:2صم1)الدوامعلىشاولبلاطنيبقي

علىلانتصار.داود!مالهالذيالاكرامول!ن

منذلداودعدوأا!بحالذيشاولغيرةانارجليات

شاولرأىوتد6-9(:18صم11اطينذلك

خل!هرمنالىمنهالملكبافتقالصوثيلتنبؤان

فيتمامهمنقربقد17-92(:15مم1)منه



63)اودد

ذلثاجلومن.المتطاعجهدذلكيمخانلحاولداود

و18:01بم؟)باطربةداوديقتلانةعيطول

داودم!انةمن!8،ا!وهذ.نيثدواذ(15

اعطىوقد.(8:13؟صم1)سلطتهؤمناطربية

لآ!زوجة،لداود!وبهاانوعدالقابنته

منبنصبانولطوتد.(-791؟:18عم؟)

02-27،:18!م)1لقتلهلهظألمي!لعبته

على!ثاولخافكلاداودشهرةاز!ا!تو!لا

8:92؟صم1)ق!لهنيفعد.قيءولممنهملكه

قطشثاولاتجاعتفلولم(ا:91و03و

وعنران9:،3صم؟)اثعصدهذاتنيذفيالي

الوتتبصقاكدتلداودعداوتهانومع3(مؤ

!ربهانوطولجديدمنلمارتغلإتهانالا

نابعدف!ارادثم،-9(ة91مم)؟!إطربة

مبكالدبرحابحيلاهربانهولاداودكليقبض

.9مزداودكتبوت(-9:0117؟مم؟أ

حيثالىامةني!رئيلالىهربثم.اطينذلكني

:18-9؟صم)؟علبهلقمىرصلأصاولارصل

الذيءنال!نالىداودهربذلكبمدومن28(

دامسالهاعانلاانهاكهالمرتفتحرىانبعد

(02صمم1)صاولبلاطفيبات!يظل

الظررفهذ.:الطربدالبطلداود)3(

نقتهفقدمنبمظهراظهرتهبداودحلتالقا!عاسية

.وا!منرطاليأسمنبحزنيواغرقته،اوكادباثة

بلخقدايمانهوكاننربالىو؟.ئاولمنفهرب

ا:؟3صم1)بالصدقينط!فلم1.هصا.الضفمن

اخيقحماوطلبجتاداسرعهناكومن(9-

اتطابول!ن،.؟:؟3!م؟)ثاولعدومل!حما

واضاعهزمهممنوبردالىبطئنوالمالفلسطييين

21:80صم؟)عبالقبضنا!مراو!همنيهيمتهم

ظرد.دالجونلخاهرانهفي6.(مزرمزان

ادد،3(

ابإلمثانجدآالمربحومن،،3مزعنرانفارن)

اخيق،ثمبهقيلتبانهاوأيخقشىهو

عوذاالىورجع"3،)مزبائها؟نهداوداصتعاد

اخذولكنه(ا:22صم1)عدلاممظرةني6مامر

8(وابتتو:223)؟!موابنيليطا"ه

ننهمالمعتاربمتماربةالاكراضمتعددةجماعةاليه

عددمبلغممنهؤلا.وفياليان!،ومنهملهعللامن

وكان.سمائةانظازدادواثمالبدافياربحمائة

مقبقيالذيال!هنوهرهزلا.-كنمناببالمار

النيوكذلث.الافودومعه؟..نرب!د!ةبل!

مم؟)الىامةنيبهالقىداودانووجحالذي؟د

ذلكنيلداودتوفرت(ولذا33:6و03.و:22

شيلاالىعدلامعنذهبثم.الدينيةالمرنةاطين

ا:23صم5)الفدسطينيينايديمنالبدةوخدص

صم؟)عرذابرةالىهربلمماجمتهساولثيأواذ(ه-

.؟مابعدعاولطرد.صبث63،ومز،،:23

ناغ!عندمئ!ضىءداودانواخ!و.الريفيرناليه

ناعلمعندماالمطأردةشيتوقفاناضطرصاول

،؟-:33صم)؟البلاداقتحراقدالفلطينيين

طودالفلطينيينمتابعةمنساولرجعوبعدما(92

انعلماذجديهينالىفذهبلداردمطاردته

داودقبضةنييقحكادول!حمنه.هناكنحتى+داود

3.ووعز؟3مم؟)حياتهوانقذعنهعناانهلولا

ابابينمنقيمهاملاكحماهعلىعلثم.(2،1

وكد.8(:27و؟62؟و:02و!:23صم)؟

لى؟لهاطمامفيقدمجميلهبعضلهرودانداودانتظر

نيولى؟4لهمؤنآبطلبولمضريبةبطلبلمفانه

طلبهرفضنابالانغل!امتلحاتتلكعندفاكم

ياباليثقذولمداودفيظهذافاثاررواحتقار!ضر

صمصا)زوجتهححعةصوىدمهيفكانمن

.دال3مرتبلهزوجةداوداخذماالق02(



)4*او،

اويفيونفاضزيفمنبالمربم!حمانالىداودعادثم

واظهو!ثماولةلمطاردفنهضمكانهعنيةل!ةصيصاول

يدهنيوقعانبعدعنهوضاودثهامةو.ةصداود

انهواءبهوايتظهرأصهضدمنالما.ىزريناخذ

يئىواذ.عنهعناائهفييد.نيوتعتدكان

عرذاقىكمطاردتهعندئاولكتمنداود

طرفنيمدينةوهيضلغتحلاننياخيقواصتأذن

ير-باشهرواربعةسنةفاكبقيحيتالجنريةالصرا.

(27هـ!صما)الصحراهقبائلوطربالفلطينيين

شاوللمحاربةجلبرعجبلالىالفلطينيونذهبولما

مهمبذهبانلداودالفلطينيداظابيحلم

وجدعودتهوعند(92وص2اوة28عم1)

.ضهمواصتخلم!الغزاةفتب.اضبتقدظغان

فيحدثبماممعولما!03()اصمالاسلاب

ورثاكلاو*ناثانصاول!رعحزنجلبرعمحر-له

.(1صصم2)رأطرل!ء

اختارشاولموتبعد،حهوذامايثداود(4)

بط.ا)هذاسنلانهعليهملكاداودعرذاسبط

ا:2مم2)حبرونفييهرذاجطعلىح!مهوبدأ

:هصم2)عاصأتلائينحينثذصنهركانت(01-

سوكان،ابنيربقيادةالأصباطبقيةفقامت،(

نيصاولابئايثبوشثواقامو،عصر.ر؟لاقرى

ربالبينصنتينلمدةاهليةصبنارواصتعلىمحنايم

واثبرصثابنيرغتالبااننمتواثبرصثلورباداود

:،-13:ءصم31:ضا.وعدءداودرنجةغيرعلى

جعمدةحإونفيداودملكدامومد12(

حارتدوكان(ه:هصم3)اشهروصتةصند

ه!:-برونفيوعدواالذتوابخاؤهناءعدةله

.(5-ا:3صم3)وادونيا،وابثالوم،امنون

وعدمرت:اعرائلبننكلعلىملكداود51(

عل!ا.ملضداودالأسباطاصاختارتالثوصث

اودد*(

-اةهصم)2المملكهبتأصيىلممالبادروت

بلادبضنيالفلط!ينيةالحامياتبعضوكانت(ه

نيبالاخرىالمجدانبعض،وكانتالمملكة

نياليبوصيل!حصنباخذداودفقام.الحنطنيين

يقرلامنيأاطصنيغلاونالكانوكان.اورشليم

المدينةجعلوتجكعة.كرةاكت!هاودإولكن

وكانت.صرر*نصناعلهبنا.ضرأواقامطكهعاهـخة

نيالقالاسباطبيناطدودعلىتقعالجديدةالىممة

بيناطدازالةعلىعاملآموقعاوكانوصهرذاالثمال

كائتالقاللاداخذهصاعدوتد.والجنوبلاق

عوذابينالطريقفتحعلىال!نطنيل!ايديفي

وعلتوالجوباكممالبينا!طملويترتواثمال

الفلطينيرنكزاوقد.مملكت!هاواصراحكامعلى

بالقربالمرتيننيداودهزمهمولكنتينصالبلاد

:،1اخباراو79-25:هصم)2اورصليممن

الفل!طينيل!علىاكالإانتصار.بحدتقدمرقد(8-17

صاتفيثمالمرةهذهوني.جتواخذدمبلافةشا

منتمكنالنلطييينبهاجمةداردنهاتام؟لية

ةمحنواش(-21:1522صم2)تمامأاخضاعهم

اتموحا،قىونعدةمدةاصهاالقالممل!ةاقلاق

الدينيةاثؤونالىعنايتهوجهالمملكةتأصيىداود

ظيموفرحوذبائحدينيةباحتفالاتاثابوتفاضر

:ااخبار2و15:9لوعأباريمتر.كأفنقل

مدبنةنيلهنصبهاالقالاجماعخ!يمةفيووضحه(ث

-ا:"؟وص13صاخباراو6ءساص!2)داود

فاحنالبادةتنظيمالىعنايتهو-،ذلكبعدمنغ(3

تصميئاووضع(16وص؟هصاخبار1)تنظيمها

صو7؟صاخباراو3صصم3)عظبملهيك!

ناجأناصبحنمحتهلهافهوزاد.:7-.؟(32

انكلويحرصمملكةامنيض!نولس.جدأ

صوالمجاورةالامممنالرثنيةالعدوىتأيهمالا



51داو،

داودقام،ملكهعلىو!تباتلاجلينتقم

والاراميينبيينالموآفاخضعبهمالهيطةالاممضدبحرب

رالثالقةوالادوميينواالمونيينودمقععربةني

امتدتوبهذا(31-2:26؟و01و8صمم3)

؟ريخها.صنيايهاوصكحدوداضىالىمملحته

الحئياورياضدالثن!حةخطينتهداودارتكبوقد

علىنانانالن!وبخهوقد.الحريينحصبهاثناه

يحلالذيالماويال!قابلهواعلناططشةهذ.

الى14ااصم)2بيتهيفارقلنال!يفان:به

؟.،)مزصادتةتربةداودب5وتد23(:12

اصأةمنزواجهنتيبةولدالذيافلامول!حمن

اثهوةتوةظهرتوتد(12:91مم21ماتاوريا

،(13صمم21بيتهنيالمحرمالانتقاموقوةالجامحة

اهليةصبأوا،رمضبهفاقفىعليهابنهعصإنوفي

وجدتوقد.(؟9-؟،صعم2)مملكتهنيوثصاه

نيابثالومآرهااالقوالطمعوالحداثعلقروح

بمدماحقوبقيتالشحبنفرسنيمكالأ،الاجاط

عصيانفياشىةصوظهرت،ابشالومعصياناخد

داودوقىوقد(02صعم2)بكري3سثبع

فانتتمعصر.نيسانرآكانمابحب4حؤالعدل

.(؟2صعم2)الجبريينمعاطلفساوللكر

وقدالئعبباحصا.بقيامهكبيا.خطينةوارتكب

،2صصم)2بالوبا+الشحباميببانلذلكعرقب

اشا.!كثلإآداودائنلوفد(21صاخباراو

وحمذلكوتنظياالداخليةالدولةبشرنحكمه

باعدادسملوكذلك.بها!امالقالكاثةباطروب

سليمانبتثبيتح!حمههوختم.الهي!للبناءالمواد

بايقاعاوصىثم(صاملو؟)لهوارنأالوشعلى

وافلا،ابرمآارت!حمبواممنبعضكلاا!دلاط!حمم

ا-11(:2)؟ملرح!حمطسدةنيال!دالةمن

ناسدعر.منوالبيناطادالنةنيومات

ونصفسنينسبعمنهايزيدأوضةاربينح!حمم

اوفىد(36

مم2أاورئليمنيسنةوثلاقيونلاثةحعرننيسنة

دفنوقد.(92:27اخباراوهو،:5و2:11

الربف.الحرمجنوبهنهوتقعداودمدينةنيداود

يتىالذينالم!كوالتيد!بتجهم!ناما

الا3.!ناالمىالبابمنبا!مربوهر،داودالني،

اطواصائيلصنمحدانتهمنذداوداعتبروقد

ور!وكد.المزامل!اليهنبترقد(؟:23صم2)

كانفقد.بالموميئلتذ3التاريخيةالكتبني

-833؟ة16عما)فائتةبهارةا!ميأرعلى!رب

للقدسالع!ححخدمةنظموتد(6:همم2و

،ه:02و82و؟،و6:7؟و؟6:3اخبار1)

ابنر.رل!و!دذلكورونائانلثاولرل!.اشأوقد

8!نطالقاطتاميةوالكلاتالنإةانثودةانن!دثم

22وص3:-و"3و:17-27امم)2!ا

الىو!راعامرساصاروتا-7(:23وص

36و،2:2؟ونحم01ة3)عزراالموصيتىثاطه

3:8،)صسلإاخواى.(:6وعا86و.،و

قدكانداودبهكلامالذيالعيهذاومل9(و

المصريينعندنهتالمل!و!ذبتوقىعرعثأ

وتماة18:؟3)عددوالع!انيينوابابليينا!عدما+

مزمورآوجعونثلاثةداودالىوينسب.(هص

ا!بريالاصلفيالمزامل!هذ.عناوتنيذعكما

تذ3ماو-لثلإأ.(الخ51و،3و3و3مزتارن)

مزمرر.ذاكاوالمزمورهذاانشدلاجلهاالقاناصبة

ئاولصعوجود.اننا.انثا7مزالارجحوعلى9.

2،1و63و7.و6.و،5و2.و،3ومزامل!

طريدأ.كانوعندماضيقبهحلرقتنيان!ثئت

عدةنيكئبت06و!هو03و18و3ومزامير

كانعدمامنوعةاختباراتداودجازيهااتمنا

ملكأ.

طاياالاجانبضنيارتكبداودانومح

نبةالىفظرنااذااساالاصلآالجبينلهايندى



)6اود،ينةمد

ذلكنيصائدةكانتالقالضئيلا"الىوحيانموج

افيجقبلالعالمتعمكانتالقالظلاموحالةال!ر

هذانيلىأيناتوبتهعقالىنظوياذاثم،النررنجر

الاشىالنا!يةومن.ماحذالىذنبهيخففمماسينآ

وروعةلهاخلاصهوثدةبافهتعثمهترةالىنظريمااذا

ربلأدسانهكيفندركانام!حمتابا؟نه

نتدالاجمالوعلى(،13:1عما)اثهظبمب

ظينتهمنكانماعدامااثهعنينيالمرضيض

جلهظرءفقد(ه:01)؟ملواطياورياحيني

متداروإن.36،:13)اعالورتدافىثمورة

حدكب!.الىعظيمالبثريالجنىنيالافىمنماله

بتاعصنياثدتمزامل!واثأ،ملكآاص!مد

انتدتركما.وقرونقرونطرالالميساوللم

كانوقد.قرروهيةحياةالمرنميننيبئتكلا

سلثهنيالاهةمني!ونماغاةطقبماقيداود

داودربالرقتنفسونيداودان!هو!ناناب

.(-.،ا،:22أش!

على:اطلقالذيالاسمهرهنا:ود،1مدينة

ر؟لاخذ.والذي!يرننياليبرديا!ن(؟)

ملك!مترجهلهلانه،داودمدينة*وس!اود

وكانت3(و11:5اخباراو-69:هصم21

المكانمنالجنربالطرفعلىتقعداودمدينة

ا!نهذار؟ريخ.بعدفمااله!لفيهاقيمالذي

صررالى!جعداودمدينةصارالذياليبو!يم

مأهرلةينةمدالمكانهذانكافةدالتاريغنيءب!رة

ملكوفي.م.ق0003مةحواليبالاسوارططة

الىناكواستقرالمدينةهذ.الىالا،،تاخذداود

16و6:12ممفي"31ووضعالهي!لبنيان

.(5:3انجار2و15صاخبار1وا:8ملو؟و

،،ا!عدسالحدثةاررشليممدينةاصراروني

اصأالرروئيداود،افي،بابيدسباب

36)!!

ويدع!،(اطيلاو)يافاباب،منبالقرب،برج،

يبنلمداردانالباحثل!معظمويققد.،داودبرج،

فيبناةاقامانهبتينأنعلمرل!نالبقعةهذ.نيصنأ

الئريف.اطرممنالجنربالىالانيقعالذيالم!ان

القعةهذ.فيالقديمةالاسواربضاكثفتوقد

يمناخها.تامالذيهرداودانويحتي

بيتعلىداود،،مديخةالاءميطلق(2)

.(،:2لرافيهاكانداودبيتلانلحم

تفشا.رساديالرريالدتلرن:فيفى

رالحضراواتالاعثابعلىعادةالددبوييق.صفرة

الدببةوخطرالافتراسالىاطاجةاضطرتاذاالا

(5:11وعا11:7اش)للىنايةعظيماقيتمااذا

ثديدةاخهااذمنهاحغارهاانزعتمااذاوئيصته

؟13:3واثال17:8صم2)بصعارماالتلق

ال!رريةالدببةرجردانوصع.(3:8؟وهرثع

حرء،نوعلى،الأر!نغرلمافيلبنانعلىالانيقتحر

ورالع!نيالدببةانالآالهرصرقيوبا!ث!انوجلاد

قتلوقد.عهاالبلإدفيوقيتجرلكانتا!عديمة

.34(:17!م؟)لحمبيتءنبالقربدبآداود

)يا!بيتمنالقريبةالناباتءندتانوخرجت

النبىاليثحمنصضوارلدأواربعين41ةينومزقت

.(؟2:2ماو2)

الىالجار؟الأضالفيالكولبالدبةري!نى

.11،!!قامفيإصغةاوالتيظثدة

!سه!!قض

الد-



،باثعة

اطلقالذي7:5دانإلنيالمذكورالدباما

الدولةالىيثل!انهفيرتجحكثنألهأيأصكل

فيالمذكورةالوحرثقالاربعةاننرىاننانم.المادث

الىؤياصفرنيواحدصحثىوتذ3مماتمترجادانيال

الودفقهذاوارجل،الالمترةكا!ظ13:2

الدفي.ارجلهياراحد

نتحةلمبثرئحدثالىا!ىال!كاتومن

البئراخلاتاانالم!بفي.وافىالانجيللانثار

البترةانمن7ة1!اشني؟.ماويتمتتص

مآ.اولادهاوتربض،فىعيانثةوالد

وهو،الجلصنام،ومضا.ع!ي31:شة،نج

:91)بقزرلىنحدودعلىنقعكانتبدةاصم

مقابل،الثفامتل*الانم!!ااندرقي،11

.قيونبخودالى،تيونتد*

وااالملعلىالمث!رفوندممطة،لدورقىث

و،1(6:.)ش،،مدفيالمديمالعدنينظار.

شؤونروتبطع،ايمدبرأالمبحدسوقد

:2)متبهوالمؤمنينشمبهويرسويدبرهااتاعه

وعلىتمصرعلىمدبرآ!رسفدعي*(دمد

شزونتدبل!مهمةنتوكا(؟.:7اع)صفىصن

)ردالاولىالكنيةنيم!نتهالاوظبفا،الكني!ة

لرنجح(7؟:هتياو12:28اصو2:8"

ألاؤمةوالماعدةالصرنةتدبل!وظبفةكانتاكا

الصرنة.هذهوتوؤيحالمحتاجينولافرادهالابماعة

معنا.كانور؟ع!ي31:تزتذاوةكلذ

ياع.نصيبفيققعكانتةلبلداسموهو،س،حى

91:12)يقلعر!ثونيل!وضياكاهياعليتوقد

ان!تابسيفرص2وصوب6:72اخاراو12:28و

اثالة(والنترةوالث!رتاطديوا!لالاني

.،رورلجبلالنربالغني4درررقر؟اليومومكانها

د؟(36

عباو،،كيمشا.عرياصم:دنري

وهردانشطمنرجلاسموهو،الكلاملحرة

بذفلانهسلومية3ضيد.اقتلوقدخلوميةابر

.(11-18:الا،2وصبالا3على

لجودفياق!القالعملبةهيالدبأكة:ؤئجغ

الذبائحشتنرلنبعدالاولىطلتهامنالحيرانات

واطائبللاحذللاض!لصالحةنص!انالى

نفي.الجدمنبصخكارفيرهاا!دثرالملبرطت

علولباصتنداماطدعلىالذيالئعررزالالدباغة

رجذورهاقثررمنعكلفيا!دوروضع.وغلإ.ارو

!صبحامضاطديشبعحئالبلوطاثحاروبئصة

زمة!ول!شلدصت!.ليصلعطريأمتا!نأفبصبحالنبات

ب!الىاطيواناتجلودتتحولوهكظ.طريلأ

يافانيبطرساتاموت.عدةلاكراضيتندم

.(6.و:.؟اح)الصناعةهذ.فييصيدباخعند

مزدوبهكعكة،ومضاهعرياصم:د.*يم

برصزوبتهوا،،هوسححمياصموهو،التنمن

.3(:ا)هو

،متووة،حثمةسنا.عهياسم:.بنةد

(6:18حز)نلطل!نيمحان31وهر،كعكة

بعضويظن.المديدوجهعلىموضهيرفولم

بعضنيصينتهوودتكاربلاهرالاصمانوو.

اثنرمنكتولالتيابارةاننترلرن،ولذاا!طت

يا،ربهالىأثعنر،مقتترأان!ب،دبلةالى

مدخل،الىاولاىاض!الىالجشباضىمن

نيوب!حمين(ا:8،و7:16،حزتارن)،حماة

اطراد:الىاسارة8اطهذ.نيربلةاصتثال

23:كهملر)2!احدثتالقالمفبةالمؤسية

آضونويظن.(بعد.وما02وبعدهوما25:6و

نيوتقحاطدثةدبل+نم!ا!االقالعدةا!ا

.(*وبلا4،افظر)الجليلكال



)8،بررة

وقد،غة.مضا.عهياسمةةفوزة

:اطورد

بل!ماارضمنرافقتهاالقرفتةلمو!(1)

فدانمنيعقربعودةبمدساالىوطصتالنرت

رانطنيفرابتهاواهلقوم!الىعادتور؟.آرام

كنطنالىعادعندمايمتربورافتترفقةمرتبعد

حالايوكل.شيمنيكانلمابهلحقتا!ااو

لهاوكانماتتحيثايلبيتنيمحهنراهافائنا

اسحقمناعنرتكنلمفا!اعامأ015ا!رمن

المدبنةكانتالذيالجلسغضدودفنت.بيم

أ.لون3اعابااطدقبلوطثبرةتحتعديهمقامة

،2:9.وأقكا!ا.بلوطةايبكوث

.)03:8

كاتوت.يدوت61زوجةءم!نبية(2)

بينققعكافباكامميتنخيلش!رةنحتتقيم

تقنيكانت،وهناكافرايم-بلنيإد!!ولمجتالىامة

سيسرابمحاربةبقرم،راقدعتوند.اسرائبللبني

فالتقى(9:،قض)اطربهذهنيبارا:ورافقت

وبري!!آلافعثرةوفيهباراق-لجق-الجي!صان

الذيوكان.سيرابهليادةكنعانطكبابين

.و"عددأغددأباراق-يقمناصثرصيرابةود.

رل!حمنه.حدبءنصبهةنةتعمعهوكان

وبعدالسببحد-يثهوصآصاصيراوهربا!زم

قضنيالواردةالمصهورةبةصيمتهادبورةترنمتالنمر

.(،جما!وياباراق،انظر).ء!

محنا.،متدس،كانور؟عريام:،بيم

:وردوتد

ادونيمعطلفالذيعج!نلملكاكا(1)

يثوعرتتيماعاعهماو-:ف!ا!ز!-اول!.ثاصادق

.36(و23و3:.؟يثىأ

،بجة(36

وهيالجبليةصهوذاارضنيمدينة31)2(

ايضيأتدسوكانتالجنربارضنياوافقبفي

ابضأتدعىوكانت،الكتمدينةايصفرقر

15:15)يقايخلغصنمدينةايشةتر

يشوععصرنييس!نهاوكان.9،(8،وو91و

قىأسوكانتملك!اوكان.الحناقينمنقرم

وتتلثوعفتحهاوقد.حاتحيطاض!مدن

:12و21:افىاو93و01:38يق)صكا!ا

ل!نيةوسكنرهانهاالفازونطدولكن13(

؟؟:اوقض-15:1517يق)ضنئيلفغزاها

لأهو13ة31يق)يكةنصلأعينتوقد(12و

ناكؤونظنوت58(و6:57اخباروا

ميلأ2؟حواليتبحدالقالظرقرالآنمكاغا

م!ا!هاانالارجحعلىولكنحلاونغربجنرب

بلآ3؟يبعدنحرالذيصيسيمبيتتلهرالاتأ

ثلائةبعدوعلى،صونمنال!ربيالجنربالىغربأ

كفوتد.ثاميرمنالنرباثمالالىظلأاميال

الكنايين!دالىقىجعاثارعندبيرنيالنقيب

والعدانيين.والهكرسوا!ريين

منباقربالاردنشرقيتجعمحاناسم3()

؟د)يقبنيسبطنصيبنيتقعوكاشتمحخايم

ءلردبارهيكانتورجما(13:26

عوذاجطحدودعلىتقعبلدةاصمأ،(

الاممكانوربما(15:7يق).عنررواديبترب

فيالحالةالدبرثغرةقر؟فيباقيأزالماالذيهر

الطريقعلى(ميماد)مالد4من6هرببادبل!وادي

واريحا-اورشليمبين

افراخهعلىبخني.ايتهرئرطا:جةبد

11يداشاروقد.حمايحهمفيوالفانيعل!موحدبه

ة23متأبهنفهمشبغاالطائرهذاتوالىالمحيح

خرفأوالحواصالجوار!أتخافوالد؟جة37(



،حقثس)9

عزمأكانالىومانيالنراننحلصناعلموقدسديدأ

ولذااور!ثليمفياطائفةالفراخوروخلآطيظهران

ومنالبثرثورمنويخلصهم!معهمانارادفف

عليهم.اثهغضبوتوع

الجديدالعهدفيال!حملة.تتطلق:ذيخيل

بينمناليهودالديانةيدخلالذيالضعلى

اكشابعلىشديدةغيرةلمفريسيينوكان.الوئنيين

نيالىوماعواثاويذ3.(23:51مت)خلا.الد

اليهودةالديانةالىالدخلاهاتجابانهوراس

.عصر.فياليهودجهاتميزالقاطاصياتابرزمنكان

الابانبمحاملةبحنالموسواتريمةاوصتوتد

91(و01:18)تثالمقدصةالارضنيالاكنين

يمتنعانضيطةالملجأمدنبحمااوصتو!لذلك

02:2لااالاو،نؤعبادةالحديفعنالا؟نب

بانبا.والشللابا؟بسا!أوكان(24:16و

وعبد(16:92لااال!قارةس!مؤثنيلثزصا

ة،1زكأالمظالوجمد(؟ا:16تث)الاسابيع

فيالافزاكلهمساحي!نلمائهغل!(-1691

8،وعد:12)شيختننرالمساالفععيدصعائر

اليهردثالديافةئادخرلهميتميم"9(9:

يهودأي!ونوالمممنكفل!عدددخلوقد.وعبادحا

هؤلاهمنعددكانوتد.؟ايهودالديانةالىاصلأ

القدسالىوحانسكبعدماافين*مفيموجودأ

انتضياالذتالى؟لاحدوكان(2:15اعال)

منديخلأالاولىالبهبةفيالفقرا.باصليمنوا

ويذع.(ه:6اعال)زيقولاوسواحمهانطايهة

الثرونوالفصلنيالاالحاب:صوب)ءبفرس

نءكبرعددائطاكيةنيكانبائه(الائيةوالنقرة

كنداكةالملكةحاشيةرئي!اتاويرنجح،الدخلا.

ناتبلالهودالديائةدخلتدكاناطثةمل!ة

الحلاعىطريقالىويرثد.الطريقفييلاما.فيلب!

23(:8أاعالالم!يحيرعبالىببالاجمان

اديابينينيالمال!حمةالاصةانايضآروسيفوسثناويحد

البهردالديانةد!لتقدكانتالفراتسرق

(،2-فتراتالثحرونالفصل،آدمار؟)*سيفبرس

تبعراكثيروندخلا.بيسيدانطاكيةفيوكان

.(3،:13اعالأهناكالىذبلماوبرناباوولى

الاولالنرع(أ):خلا.الدمننوعينالىبيونذ3وقد

الدخلا.وهزلا..ال!دخلا.ا!ععلبهاطلقماوهر

يقدمر)وانيثمدواوانتحتنراانقبلواالذتلم

وطقر!ابفروضهايةالوردالديائةتبلواوقد.الذبائح

اصمعليهاطلقماهراثانيالنرع(ب).ياونوام!

هؤلا.وكانالترلا.،الدخلا.،او،اباب،دخلاه

!ظراانهزلا.تجلفتدسابقيهممنصتبةاتل

ول!حمنهم(نرحكالةانظر)السبحنوحوصايااوفرائض

برمتها.اليهودةالديانةيقبلوااويختتنواانرفضرا

.3؟اع)المتمبدتالجديدالعدنيهؤلأ.عىوقد

.7(:18و17و،:17و؟ا:16.هوو3،

اتابفيبرل!ا!االقالكنائسنواةوكانت

كانالصخفهذاافرادكنومن.هؤلا.من

.وتيماسوتبمرئاوسوليدكرنيليرس

اطبوبمنلنوعالربيالانظهرهذاتنئذ

الاصماما.الربيةنياعهدنهالع!فيلنظهو.!ط

حزقيالأصيوقد.+ا،حأ!،!+!?،؟)أ+افهرتينيارا

ال!ناصرمنكواحهاحبوب.نالنرعهذايت!خدمات

:،حز)عداد.7يقومالذيالجزنهايضعالق

ب!روةالحبوبصنالوعهذايشدمزالولا(9

اوربا.وج!نربافريقياكال،نيوجنرباآدياغربيني

ططمآتستخدمالذخن-بربعلياتنب!تاق!والمبدان

اليورلا!امتتخدمنفحهاواطبرب،الهاشيةمهمأ

مت!اعأ.م!ذيأطمامأالانانفيهالمجدوكذلك



ور،،1

سكنهمكانور؟لثعبص!ثيماسمةند،1

العوبيةالجزيرةبنوبنيرعةمنباثموبماوتثني

ظورةسنابراهيمنلمن:7،وم.؟)تك

وكان.:3(02،تكطرةموتبدزوتجه

تجارةنيصيمرقةمحانةلهتجاريأصعبأالددانيرن

وكانرا(38:13و02ر23:01حز)اثدمالالم

جنولي3(ويظنرن:21اش)العرببلادمن

(3؟:25وحز8:،،و25:33اومحا)الادومببن

الجزءةو!ومنالجنربمناثموافلطرقوكانت

ديدانفيباقيأالاسميزادولا.ببلادمتمر!بية

.،،تإهافرلأمنا!ربالىيقعم!نوهي

لمتجارةصكزأتإءبقربتغالقذدانوكانت

في،الغلا،اطديثواحما.الربيةالجزررةني

محطأكاشتوت.الحجازكالنيا!عرىوادي

ايمنمنتيةالآلمت!ارةصكزأكانتكالمؤافل

المتوسط.الابيضالبحرالىوالهند

مناث!رقالجنوياالتمفيمديخة:زبةفى

لترانيورلىرجمولما.أالصشىآصيافيليكأونية

بعثراوفاك.دربةالىذهبا6منهاوبرناباهروطرد

اع)للبحاورمبذمنكبلإأعددأوربحابالمبح

ا!بئلإةرحلا"فيبرلىبهاصثم92(و:1،6

وكانت.لسؤافياونيهابيرثاوسوتعرفاالانية

دربةمديخةفيهكانتالذيالمكانوهرلبنبودنل

)*
،و،ي

ويتقد(،:02اعأغاررسيلادم!ندربة

لحلإني8جوتلحلىتقحكانتا!اا!ا.بعض

وعلىزوصاض!كالياميالملاثةمافةيبعدسول

ايقونية.اوبنودكرنيةميلاواربعيننهةبعد

.(،كآب،انظر):ون!ذ

ربة،د،-لالةتتعمل:رجاتد،جةؤؤ

عدةعلىللدلالةاثعدسلكتابالعريةا*جمةفي

:اشيا.

الاعةشي،اومنمنتمعلىتدلانها(11

واش02:9مه2لأبالدر؟تالوفئينالثسب

38:8).

مناللمبنكوناليللوحدةنسنعمل(21

كلإهامنامص!رةمناللمأكاندوا.جمرعها

.(9:18اخبار2)

بينالاشانمكانةعلىللدلالةتتل)3(

تبر1)المجاينتىالقالجاعةنيومقامهالناس

3:13).

ممناهكانرجماصياصم:داوع،،زذع

سبمنزارحكلإةمنماحولا!وهو،،صرك

يذعالكآبولكن.بالحكمةاثتهروقد.عرذا

اخبار؟و؟3:،ملو؟أاطكمةنيفاثهلحإن)ن

نوعاياواطرمنيرسبماوهو:دز؟!

وثير،،الكدرا!عايضأعليهويطلقالكحولمن

02:6ادقنيالمذكورة،درديعلى،كرمجارة

.تحركاندونالامدماياطلاقياطرالى

طريلآامدأورواصبهاكدرهاعلىاطريةيهونوكانوا

مجازيآ،!لثارفيهاخواعاوتإعلو!ايثتدكما

بحما!هالافاناكتفاهالىالدرديعلىبالاستقرار



*رصى)1*،ركا

:اوصف8:11،ارميا)الىاهنةوظروبهاط!مية

وترعالىافكأسعكرسزب13(ويثل!

بأ.75:8مز)بعمامهالاضاركلاثعاص

.(،لؤلؤ،)نظر6ة7صت):ررذنجوة

المليةهي.هذ:اسأزد،وسيد،سزد

المديمنيوكانوا.المقعناطبوبتننعلبهاالق

(6:11قض)بضأالحبربمنصصةمقادوريخبطرن

الشثاسخراجنيمثبةالوعيلةهذ.وكانت

اثماد!ت!حمونضدما!ا،23ة28اصق)و6ص!ون

البيادرنياسلإاندرسهايتظمرنفكانواكبية

قلكفيوجافالجولضا.الرا.نييقامالبيدروكان

واحدأببدرأيقي!ونوكانرا33(:6)قضالبقاع

يملكبذاتهةردكانمااحيانأول!حمن.لمقر؟كها

نايحههـصونوكانرا(16:،2صم2)لنضهبيدرأ

ام!نصاصترصخري!حعلىاليدري!حمرن

بيدرف!ان.ا!ياحلهبوبمعرضتلتةوعلى

عليها!حملبنيوقدالمورياص!لتةعلىأرنان

هذاثليترفرلماذااما(28-21:15اخبار1)

الارف!منظعةيوونكانراناحهمالطبيه!ابيدر

دانرةسكلعلىويمدوخاالطريقبافبالىمطحة

الظةبحزمويأترن.تدمآ!صيننحوتطرهاببلغ

دائرةش!لعلىوتصفففتحلدرسهايريدوناقط

اليدرعلىبدرسالدراس

ابقراوالرانويشدمون.البيدرارضيةعلى

يكئمونولاالنررجلجرالحيواناتمنهذ.غل!او

اطيراناتوتل!(.:،25تث)تدرسالقاطيرانات

الحيواتاتهذ.درسفيساعددائرةش!لعلىالنهعلى

وان!التبنالىاليقانتكرصلىالنورجمع

مئتصخأبدائيةالنوارجوكانت.البنعناطب

لمجااحإرآعلمايضرنوكانراا!بمنقطعة

!لىالائقكاناوالدرصعايةنعهلحنىنبلة

تطررتثم.نفه!قحدتقلهامن-نريدليمعل!ا

بروازمنمصنرعةعجهعنعارةفاصبحتالنوارج

بدواليبمجهزةاصطراناتثلاثفيهاثكلمظبل

.؟(:!،)اشكالمنثارمننةاطرافهاحديدمن

اثنيناو!ئضأيحشدا!وازفوقيثبتوكان

الدارصة.اطيواناتوتجر.آضومعهالائقعيهلمجلى

اثمزيقطعوالشابلاليدانعلىانورجيمررعد.،

اطب.ويخرج

صورنواحيمعظمنييتح!لالذيالنررجاما

يثبتتينعشبمنلوحل!عنعارةفلاوفلطين

هذاطرلويبخ.بمارضتينالآشبجانباحدما

ذراعنحووعرضهذرخونصفذراعيننحرالورج

وسطحهاعلىالىقينمنحنالاماميوجزؤهوربع

منظعنحايثبتكثنةثقربثقوبالفلي

منقلإاطنصفنحر!زدلبآشصخراوصوان

تكرهاافةعيدانءلىالنررجصيورفضدالطح

الائقويجلىالنابلعناطبوينفصلتبنأفتمير

وتأص.عيهيت!حمىءاواطويالنورج-طحعلى

كئلانا!االنابلمنابورجتجرالقاطبرانات

.الاحياناغلبني

منهبالقرباوالببدرعلىالخةعاحبوينام

تدرسساوبعد.،،1-3:2را)غلتهلب!رس

نيوالحبوبءمةنيالتبنميجحعتذرىاحبرب



)2ملىرصة

!علاالتيالصحلإةالققذراتاوالصهـافةاما،اشى

بتيتاناو(،:امز)تذرعاالىيحفاننها

وبحد(3:12ومت،5:2اش)بالنارتحرقفاغا

واالمنازلفيالحبوبتخزنالدرسعليةمنالفراغ

افيكانوكذلك.المأورقياوحاةةآبارني

.وقردأليت!دماوالحيوانعدفلىليتخدميخزن

هيئةعلىفهيالنلالفيايخزنرنكانراالقالآباراما

يزيدمتدوروفاالانانقامةعلىكهارزيدقنينة

الارضبمستوىوي!رن.2الذرفصفعلىقليلآظر.

الآبارهذ.بضواقيمت.اضاؤ.يهلبحيت

فياوالمترلفيداخايةكرنةنياوالمحازلارضيه

صم3)اليرنعن!ماايالما.باالحماصةالغرف

.(91و8؟:17و6ة،

مصروفيبابلنيالمدارسوبدت:قذزسة

والمابدبالهياكا!احقةالاريخفيمبكرةصورفي

بالمعفىمدارسالقديمةالازمنةنيلعرانيينيكنولم

فقد.منعدمأي!نفلمالطيماما.الآناثداول

:18تلث)دينيأتعايأاولادميحلرنالوالدونكان

سرسنا3سنرنييفاالابوبم3وتذ(6:7وتث16

الجديدالهدوفىهـني.الدبنياطيمهذاعنمثئأ

تي!و2)الطيممنالنوعهذاوجردالىواضحةا!ثارة

اثهذيبتلقرتكانوافقدالكباراهـاه؟(3:

فيكانراالذتواللاويينال!ةايديعلىالديني

انحا.بهيحنيلهمعينتالقالمدننياوالمقدس

واللاوورنالح!ةهؤلا.كانماكثرأبل.اللاد

السبيطراليمالبلادا!ا.يعفييطوفرن

:17اخبار2و11ة01لااوفرائضهاالثريمةصذ

صنينصبعكاوكانرا.؟ا(ة3و-!جي7-9

بهاعةمامععلىالمظالعيدفيجهارأا!ريعةيقرأون

الامح!ا!توصط.؟-13(!3:)تثالف

31:تتأانرضلهذاكئبتالقواثرانبموألايأييد

مدرسة

اطوادثهذ.ىذ3تحيى(-3،ا:32و03و91

الىبتجدحهاوالقالامةنئعأةنيحدثتالق

المعرفةالانبيا.اذ)عوقد.اليهااحسنوالذيفادعا

نتوكابلادآنيالدييةاطياة،واصهضوابمنادا!مالدينية

الوارعفيتجرىالقماثيةوالنظمالتارةالمعاملات

ولذاالاسسنصأىعلىوالاحاتوالميادت

وتعليبالعبلتثقيفالوصائلاممنفكانت

والكآبةا!مرا.ةانالظنعلىويظبوالمعبالنظر

الصورنيحقالانمنكثرتلدىمألرفةكانت

.(01:11واش،8:1قضأالمبكرة

روجهونفكانراالىوصاني-الاغريتي،ا!رنياما

وكانت.وتعليمهم.النقغذيبنحوعظىعا

الاطفاليتعلمكانحيثاوليةءدارسبالمجامعتلحق

وكانرا.يخ!براواناثمدصةالحتبيقرأواان

03عامنحوويخا.الحسابعلممنصينآايضأيتعلرن

حددتوقد.الىاميآالاتدافيالمليمصار.م.ق

ف!ان.كالائيلعصرنيالمدارسبهذ.الالحاقسن

يبلنونعندماالحينذلكنيبالمدارسالاطفاليل!ق

وكيرلمالىتبقيحت!دمونوكانرا.العرءنالسادصة

الك!ةوكان.الاغياهابنا.بتمليميقرمونعهلين

وكافت.الاتدائيالحليميىالذيبالتعليميقرمون

ايحتوقد.الئريعةتتناوليعلونهاالقالموضوعات

فيامطاورشليمفيبالهيكلالحقتللدرستاطت

وكانتتاعةبالهمعتل!قف!حمانتالاشىالمدن

ا!حليموكان،.6":2لىاالىضراتلالقاهمتشص

عصرفيانهيقالول!حمنبا؟ن،انلبعلى

سم3نقردآلمجحالبابرسطكانالكبل!هيرودس

هذهعلىقامرأا*ميذتطيمي!نولم.للدعول

الطمر؟لكانهذ.الىبالاضافةفانهالو!مائل

البضبضهمبينعلنيةومناظراتمنافاتيقيرن

ا!علبم.يريدونومنالعلمنيورغبرنالذت!رها



)سعرد

الهيكلرواقوفيالمجمعيخايعلمالميعوكان

.(01:23وء6:2ضعي)

لدراساتلمدرسةرنبكانالأئيلكاانويرجح

(22:3اع)كاشاذبالفةصثيرةذاوكانالعيا

عنتفمةصكانتالمعلماوالاستاذعصيانويقال

فيكانتاقدميهانحتيتالدرحجرةارضسطح

المارالآيةبانويرجح.التلاميذرؤوسمرازاة

استاذأكانكالانيلانبهاويرادمجارساتجأالها

.ممتازةمكانةالتليمنيلهوانمهورأ

.(،بمؤد،،،تيذ،،،ولد،:اننر)

.(،صلاح،،،ترس،انظرأ:عدز

!ريع،،مشا.كانربماعبريام:ئونزذ

يا،،ذزقالعرببالفعلقارئه،،م!لاو

سل!نعبيدابناهبيناسىةرئي!31وهو،اسرع،

.7:58(رنحم2:56)عز

،،،ارزان،،،مكاييل)انظر:يرؤقم

،(،فضة

دروصسمؤنثوهوتينيلا31:ي!رهود

منالاولاغريباسهيرودسبخاتمضرىوهي

،(ميلادي38عامحواليولدت)كيكلوسزوجته

تبلغلمولما.انيلادبعد،1عامنيابيهامرتقبلاي

يدعىلثفصالوعا-اعطيبعدعرمامنالاد!عة

ابئهذاادفانيىوكان،سيروجابانهابيفانيى

ناابيفانيىوعدوقد،،صمجينيما!كانتيضوس

بحدف!ذلكرفضولكتاليهوديالدتيدخل

تقدمثممنبيخهماالهدونقضالت!الفففثل

الروطبخفى()حمصاماعزيز-ملكمنهالمزوج

ص!ملكفق!!.تنفيذهاابينانيسمنطلىاقي

ذر"وصلاوصارتالىوفيوتمافروطهذ.ينفذان

اراثماا،لمنبانبعلىدروسلانتكاوتد.لهزوجة

)3

تطهدهابرنييمالكبرىانهافكانترلذلك

جمالاغرىوتد.عاديجمالذاتبرنييموكمانت

ق!صيأفاكرىالرومانياليهوديةصامفيلكىدروصلا

فاشبابتلهزوجةثكوناليهيستبلهاانممعانعىيد

شقا.نيجعلهالهابرن!ييماضطهادلاتوبخاصةلاكرائه

منوتروجتزوجهاوشكتال!ردالثريعةرنحدت

نحونيذلك.وكان)ورلمانرعابا-اممي-وهوفيلكس

و-ل!اغريباسحميا.ابئلهاوولد.م.ب53سنة

بركانانفإرنيهلكانهالاوترو!أهذااكريبات

عثرالامنالكتاب،روسبفرسآثار:انظر)فيزوف

ال!ابوكذلك.(الىابعةوالنترةالحمامىوالنصل

والاية(الاولىوالنقرتينالابعوالنصلالغ!رت

تكلملماذاندركانيم!ناطوادثهذ.ومن

ف!يل!حمىاماموالدبنرنةوالشفالنبرعنبرل!سرلاا

اعالأكامهمنفيل!حمىارتعبوكيفودروسلا

.(25و؟38:2

منذممررأمبدآالدعاوىرنعكان:دفؤى

.9(و178.:أتثاليهودالن!ريعةفيا!ديم

يرفعراانللرعاياتبيحالىومانيةالث!ريعةوكات

حكامبح!ميرضرالماذاالامصاطررالىدعوام

دعوا.رولىارسرلرفعولذلك.واثعاطاتتاليمالا

.(25:11اعأقيصرالى

وا،افة،معرفةمعنا.عبي31:ئيلدعو

الفعلمنقريباصلمنكانوربما،نة،الدعاء

وابر؟دصبطمنرجلوهو.،دعالمهالعربي

(01:02و2،:3و،؟:1عدد)الياصاف

.،اقه*صديقومع!نارعرئيل2:،1عددنيويدعى

الطبولمننرعوهحطمرسيقيةلةلااصم:ذث

قطمةعنعبارةوهي.،اليد*بطبليسمىماهيار

صدآالحئبمناطارالىمدودةالىقياتالجلدمن

المدوداورعلىالدفربتاذابحيثقربأمح!ثأ



دضة

الدت
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نغعلىعلااليدتركيعاتقنماوإذاصرتأا!ث

اطرافليويعثون.بهيلأموسبقيأعو!ا!تظص

الآلةالراحدةأليدفتهزجةابرا!أالح!الىظار

وكان.اطدعلىالاصىاليداصابعو!رب

النسا.تتوم،وكانتا!لاتفيكئرأيتملالذت

تضربنتكاوصيارأ..الماذلكويصحبعلبهإ!رب

ماواحيانأ.انغامهاعلىالىاتصوند!تصالدفوف

ي!تمملصةاحياننيولكنهغردهالذث!تععل

اثلانيمجرقاتلمرافقةالموسيقبةالآلاتمنغير.مح

تن!تركالقالموسقيةالنرقمعنتخدماو،شنيمهافي

وقض03ة5؟وش31:26تك)الىبعبادةني

:13اعباراو18:6و01:5مماو،3ة11

.(5:12واصق8:2لأومز21:12واروب8

.(،*سفي!نلأانظر):دقة

عمنا.*سوقكانربمساعلإيا!م:،"تغة

فيه-طالذيالاماكناحداسمرهو،المراسي

علىوكان.اللإثنيترحالهمانناهلهمرطالهانيرن

)عددالاحمرورفيديم0البحربينبناهالىالطريق

كانرنجاانهالعلا.بعضتالوقد(13و12-:

باثمربصمحاناو،الحادم!سرابيةاليرمم!!ا

.المنارةواديمن

أانظر*تلا،(.ة،تق

،لينر،او،"طشوهضا.ع!ياصبم:+ض

معفييع!لونكانراالذتاوكا.احدابروهر

.(1ة،ملو1)سل!انحكمنيالارافي

37(،لب

مت.*شبرةكانورجماصامي31:ديخلة

بننوعاي،قل،ذالعرب3الامعقارنه،النشيل

منثوماكاوكان8دنباصيتبةمنالبلعيخل

21(:5اخباراو15:27)تكلخانشل

العربية.الجزيرةنيالاغلبعلىهؤلا.ص!نوكان

،الىبصره*منضما.علاياسمةلا،

اصتهنمتوقدهارونن!لمنربل31(1)

ال!حملاةوكانداودعمرفيعئيمةصارتان-الى

منوالحثرتالاالةافرقةي!وتونالاصةهذ.من

.(18:"2اخبار1)الكهة

الذتواحدكعيااىوهواميرايعم(2)

نبراتضرءرقلاانحهرياقيمالمكالىطلبوا

.(25و36:12ارميا)ارميا

اليرجمنياىوهرداودذريةمنرجل)3(

.(3:28انجار1)

ملحتلمنصعدواقوموجذالنثينيماحد(،)

.(7:62ونحم2:06ءز)صشاوتل

ور؟نحميايخيفانولطرجلابياسم)5(

ائهاو)1،فيسابقأذعالذيالرجلهركان

.01(:6)نحمحفبده

جداولعندينوالذيالث!رمننوع:فيذ

قدمأ09و07بينيزاوحارتفاعالىوينموالميا.

تثبهاو،اليدكفت!بطالثصرمنالنوعهذاواوراق

اصمالاتينيةيعليهاطلقواوقد.الجيزشجراوراف

آصيا.وكرباورباجنوبنيويخمولاول!،14!5305؟ا!؟+ءأ

.الجبالجوانبعلىبرقيكتجرفلطيننيرينمو

عيتل!ذع.وردرقدكثيرةاماكنفييزرعونهاخهمع،

.(8:؟3وحز37ة03تك)المقدسالكتابني



)5دلحان

كاائدلعضا.املمنعلإياسم:دلنان

ارحقمنالفلىالبقاعنيبلدةاسموهو.،امتذاو

فيوم!ا!ا38(:15يق)المصناةبتربعرذا

الجيك.تلاطاضرالوقت

يظمىلا.كأتضا.اكادياسم:لقوند

.(9:7اس)هاماناىوهر

منالرقيالاطى.علىاقليم:دلماطتة

من!بيرأعددالاقليمويعثعلالادرياتيسالبعر

الىوماناضعدقد.دهابورةالصن!ةالجزر

..مب9عامفيالاقليممذافيألجبليةالمبائل

الاقليمواصبحفبمروطببارووسقبمراغحطىبيادة

فيتعت!وكانت.الحايهذلكمنرومانيةمقاطعة

حدوداضىهذاوكان.الملإي!رنمنكز.آالاصل

النواحيمذ.في4البثيربولىالىسولرطت

بقيانبعدتبطىرفيقهوكال!(01:91)رومية

ارنحلقدالايطاليةالط!ةنيوول!معاومنمنمدة

يذيعليمفاكذهبانهوررنبح.دلمالجةالى

تيمو3إالاقليمذلكسحانبينالانجيلثارة

روكعلايا.دولامنبز.اليوموهي،8:01

علىيقعكانانهيرضعمكان:،لمالوثة

.مجدلمنبا!عربالمجلبحرمنالنربالثاطى.

انآضونويظن،مجدلننىا!ابهمويظن

وقد.()الطابغةطبنةمنبالقربالم!نيةخانمكاخها

الآلافالارب!ةاطمامبعدوتلاميذ.يوعايهاابحر

.(01:93متمعتارنه8:01مي)

*مدكه،او،*معثرقةمضا.ع!ي31:ليلةؤ

اكرتوقدسورقواديمننليطبنبةاصيأةوهي

منهفافرعتحباثلانيرتعأنالىفاحبهاكرن

عينيهقلراالذتاعدائهايديالىفلتهقرتهس

دمثئ(37

اعدائهمعجموتهحياتهاتهتانالىغرةنيوسبز.

.(،ثحثرن،انظر)(32-ت:16-خق)

ققع.مد!اواكبرسورياعاممةةدم!ثمق

البصضقيميلأوستينكةنحومافةعلى

الثمالالىميلأ133فرم!افةوعلىإلمترصطالابيض

الغعندسهلفيمقامةوالمدية.اورشليممنالثرقي

ال!لعلةهذ.فيوينبع.الصفيرلبنانلجلالثرقي

وفرفرابانة!را:وماضقأيجريانصهرانالجبالمن

.(5:12ملو2)اثمدسالكتابفىاذصران

مذانويتفرع.والاعوجبردىالآنريدعيان

اطدائقميماحماتسقىكثلإةجداولالىالهران

علىدمقوتغ.بدمثقتحيطالقوالبعاتين

وجوهاالهحرسطحفوقتدم2و003نحرارتفاع

و!اك.اث!ارةلطرقهامصكزوهي.معتدل

الابيضالبحرالىيصلانالىوجنربأغربأيل!طريق

دئرقالىجنوبأييمثانوطريق.ومصراثوصط

عبري!ل!ثاكوطريق.العربيةوالجزيرةالاردن

الىكالأيل!رابحوطريق.بفدادالىالصحرا.

قىوجالقوالاقشةباسواقهامثهورةودصثق.طب

المعدنية.بالاوانياشتهرتوكذلكفيهانجار!ا

.التدمفيعريقةدمشقمدينة:،ربخها

5(15:،1تك)ابراهيمعمرفيهاذ3وردوتد

منابراهيمبيتحا!الموصالدصثتىاليعازروكان

احدىداودعمرفيدمشقوكانت.المدينةهذه

غزاهاوتد.الحصيبالهلالفيتامتالقالممالك

اخبماروا6و8:5صم2)صاميةفيهاواقامداود

الورالممل!ةمحقانوب.6(و:ه18

رعايامنهذا،وكانرزونيدعىرجلقام،موبةني

اطالىجامنجماعة-ولهوجمع،سابمأصوبةطك

الررة.المملحةاسىحيثدمقاخذشوتمحن

اومملكةالثطديةالممل!ةوبينببنااطربودامت



دمشق)6*دث!ئد

نتوكا(،2و23ة11ملو؟)طريلا"آمادأةالاصي

:15ملو1)وبنهددوط!يمرنحزءنطممةدمثق

ملو1)وحزائيل(8:7طو2و،02:3و02و18

ورصين.(01-8:8سلو2و7؟و01ة91

وبل!الاولوبنهددطبريمونبايتطف!اكوكان

6:2؟م!2و91و-8؟01طو؟)يهرذامرك

دمثقنياصواقألنيانعلىآخاباتةتو!مد(3و

دمثقعملوكتحالفوقد،3(:02ملو)1

بحربوقامراةالاصطكبواظالفينيقيينملوك

فياطربنيمحهواشتب!رااسررملكصلناصرضد

هزمانهرسع..مق853سةفيترترموكا

الاشوريين.تقدمتومنتمكنراا!ما.لأالمتحالفين

سنةدثقملكحزائيلوهزءعادشلنا!رولكن

يدفعانالىواضطر.سءونجملعلى2،8

ملكرفغدمثتصلكرصيننحالفولماالجز؟

اورسليم!هاجمةوارادا.ع!تط،33صنةفيا-ان!يل

نجا.اصئررملكبتغلاثفلاسر!هرذاملكزآطاصذجد

اهلهاوحمل(م.ق332)سنةراخذهادصثقاى

.-9ة6؟ماوك)2رصإتوقتا!-يرالىاد؟،في

سرعانولكن(ه-3:اوعا6ة-8ا:7واش

-فى1هارهاوازدوصمحالها!انجا-دمقاتبادتما

ال!دازيينالىيينالأثو؟امنواتتلت.(37:18

تي.اثعدوفأ-:ناناالى-اتة!ثم3-اشاالىومنهم

ليىديكانرت!اتكرزتالقالمدنا-دلىدمشقنتوكا

صبتللو!و.،نيإاتدالةا-ذوةد.المدنالثراو

ياالتاليالماموني.مق"6عامدمثتمدينة

وكان.صةروسمقاسامة-وريااتصحت.مق63

وكانت.دمث-ي!نرتالهردمن!لبل!عدد

روصية:!وحمروب9:3اعال)مجامعمحدةناك

اثانية(والفقرةافرونوا!ائانيالحتاب

نيالطرصسياثاولاليحظ!ر.ثء"منوباثعرب

يخا،المس!يينليضطهدال!يهاذابأكاناذالطريق

:9ا!اعاأويالطالصرتوممعالارضالىفسقط

26:12(و01-13و22:6و8-01و3و2

ا!اليهودغضبمنليهرباصرارهامنتدلىوقد

وغلاطة26:21صب!تارئه25و،9:2اعال)

رولىالى!عرلعصرنيالمدينةوكانت.(:17ا

باسمعرفتالقالعرب!يةالبلادمللثاطارثيديفي

ايديالىعادتماسعانولكنهاالبترا.او،بيترايا*

.(-و23:ا"كر2)نمالىوا

مكاننيال!بل!دمقجامعبنيةرهاال!

بناهاقدكانالقالمعمدانروحناالمدي!كخي!حة

طر2)رمونهي!لانويرجحقطنطيناطررالامإ

الذيوالشارعالمكانهذاننىفيكان(5:18

لمامنهبالهرببولىاقامالذي،،المست!قيميدعى

الآنيدس(؟ا:9)اعالدمثقالىذهب

عصرالىقيجعوربماقديمةاعدةوفيهالطريلةسرق

(9:01اعال)حشلأنيابيتولمجع.بواسالىسول

الذيوالمكانالميحياطيفيالتقليد3كمايذ

صقديخةمدفياتفيمالارع



،مىع)"
كا(9:02أمحال،زني!لنيالررعنبرلىمنهتدلم

كنية.الاتةم!نه

-امزنيأبارةهذ.وردت:ن!زق،موع

واعندثانطكانتعادةالىثراغاويظن6:8.

11كاناذوالىومانيل!الفينيقيينوفا!مدما.ا!ريين

كااعينمنتذرفالقالدمرعلمحرناثمرمأوالك

؟هذ.وكانت.الزيةتقديماوقاتنيالنافي

عموترضحالدموعؤقتدس!ارورةفيتحفظالدموع

لهالاصيا.حزنعلىصاهدألصكونالمرلىاضرصةعلى

اد.فقد.اطارةبفداحةو!ثصرمله،وعبتمالمبتعلى

)اواو؟جمناساعادةيصعالدموعزقوكان

الا.الشازمق

وتد.مثهةترحةهوالدمل:ذثلة،ذنل

القالادصةالضربةفيلدماملباوأبهانمالناسضرب

.(811-:9ش)مرسىزمننيفرعرنبآلصلت

علاماتكنمنهوالدماملمنخاعىنرعوروبد

الدماسلوست!ون18-02(:13الااكص

الو+شيعبدونبالذتيحلالذيالشابمنبز.أ

.(6:2؟رؤيا)

نياورشليمابراباصدرهو:الذفقإب

:12و،1و313:و:213،فم!ياعصر

ذراعالفصافةعلىشعالبابهذاوكان.3(ا

واتلإوبيرنوادييلا!حيثالىاديبابضق

وورنجح.ليةاطسلرامبركابنوبقوموواديالوادي

لانالزبلباباومن1.4بابسىالبابه!اان

هذامئالمدينةمنتحعلكانتوا!لاتالاكذار

.قرموادينيوتطرحالباب

نميبكنتقعكانتللاويينمدينة:؟.منة

رمونننىاكالنرنجح35(:21ث!)زولىن

اطدي!ةرتانةكثودي91:13نرر3نيالمذصرة

دم

.الناصرةظلىأميالسةمسانةتبعدالق

نيبسل!الذيالحيريالائلهرالدم:ةم

118؟او:13لاادمهفىالانانوحاة.الجم

العمرانهاو(12:23تت)الحياةهوالدماناو

يطناكاماديفيآشضصرفهناك.يخاالمادي

الدمانو؟03(و92:،01عز)اثمدسال!ب

يلفقدالةاماممقد!ةاطياةانوجمااطياةجمل

نمانمالابأطاالارضمناثةالىصرخاثههاببلدمعن

صاسئممباصشةالطرفانوبعد01(:،)تكله

كططمواكهابذبخهاصرحقدانهمعاطيوايماتدم

نضتوتد.(92و05:03واع8و3ة9نك)

ي!نكبالأنانالاناندمسافكانعلىالريعة

اعنةعقابهرالجاةونقدان.(9:6تك)دمه

حقرمزأاطياةهذ.تلمانافروريمنوكان

االريعةفضتفقدولذا(9:22عب)أططينةتمى

ئصطاداوتذبحالقالذبائحدمانعلىالموسرة

شعاثهلانباثرابيفىانينبنىطعائألأ!ثها

؟7لااالاثمشالتحفل!وخصصهكطمامالدمتناول

القاباراتاما(160و.؟:12ونت،؟-01:

،دمو،يوع،دمشلالجديدالهدنيوردت

فكلا"اطل،و،دمالمحي!وع،و،دمالمحيح

كو1)الكناريالموتبايقصدطزةرمزمحبارة

0191و،99وعب2:13وافسى01:16

ا،:7ورؤيا9:3ملااو91و1:3بطاو

11(.ة12و

الثنصوهو:الدممننقماو،الدموقي

اثمانونفيطيولذاباالعاتلالضابايقاعيتولىا!ي

ناالوحيتولالثرعلىويري،الاجلالمنضه

:9أتكدمهي!نكبالانانالاناندمسالك

المديةاطياةتنتظموعدما(03:31وعدد6.و

الآثم.منققتمىانالمدلمحاعواجبمنيصبح



)8ء،در

منغرمعندكانكااثمديمالصاعيالمالمنيانهغر

الوفكانواللافالجرمانوتبائللاغربقكااثعوب

يقتلعندمافكان.ل!نفحهالأشانبخقماناثبع

اتربعلىكان،مامادثةا.قيمنيموتاوامد

،متقميدعىوكانلهينتقمانالميتالىالاتربا.

ولرقريبهمرتني*ت!ببمناوالعاتلفيقئل،الدم

لا!ظروفتظهرمحاكةبدونضدغ!عن

للدمانتقامأقشلمناقرباهاقربوكان.ورواضه

تبدأوهكذا.قريطقتلمنفتلمة3نفطعلىبأخذ

وتد.واثمترلاثمالاصرتيبينالأرمنسللا

منالكثنازالتقراعدالموسويةالثربعةوضت

اليهايهربللل!أمدنفت!عينت.،،الأرفظاملجنات

تهبرآفتثبتكةللم!انرصةويط!.اثعطغرالماتل

ارتكبقدكانانادانتهلثتاوبرئأكانان

32و،2و35:91عدد)قصدصابقوعنعدآاثقل

.(،الملحأ،مدنانظو)(11:،1صيم2و

ش!اينجآالمويويةالثربعةتعتر:لىد

جمثلنجسأشئآاوأفيش!آيم!.فياياو

تنرضوكانت(17:15لاااثهسااومبت

ضللازالةوغلإ.كلمنوالطترسالفروضبعض

يما!عدالهبدفياططايابفروتحتبر.النباسة.هذ

روحية،ناحيةمنالانانتنج!ا!ااذنجاسة

(95:3اش)والقل(18:02لااثلآكالفى

.(37:23حز)الاوفانوعبادة

المحيرعالىبعلمفتدالجديدالهدنياما

خطوأاصدالىوحاوافن!تم!اليالنباسةلان

مت)الطتيةالنعاصةمنالانانعلىضررأواعظم

هذانيالىمكلساروقد(91و7:2وص8؟ة.!

الكامنالذريعاططرابرازنيافلصس!ةالمبل

!ارةالنىالامةبيانونيالىوحيةالنباسةني

:3وبع؟.:21وعب1:02،رومبة)الىوصية

ثم(
دهوءيئ

بانالىؤيايخادرسأبطرساللةا!ىوت.(6

اع!بحتقدالمرصرالريعةبحبالطقيةالفراثض

عليهلهاصلطانولاالمؤمنعلىلهااثرولاا!يحفي

.(15-01:11ا!الأ

وصمحاخهاالجبلية*ذاارضنيقر-:تةذ

.والظاهر؟(أيطة*طةبينمميااوالثصيردالان

!منتصا.كانربماا!و!ام:كابةد

تك)ادومملكبالععاممةخ!حممأ،وكافتيطي

اليوممكا!اكانوربما(3،:؟اخباراو36:32

ارنونجنربيموآبنيبلدةوهيى،الدن"شبة

بقليل.

:طنلمذةالكلةهذ.تستعمل:ذفز

صراه.الطريلالزمنعلىللدلالةتستعمل)1(

:9و،:6)تكالمستقبلفيامالماضينياكان

.(وغيره2!

ة02و16:8الواطاضرللزمنتتعمل(2)

ت!ثل!ماوغالبأ(02:ااكرو12:2ورومية،3

الطلم.فيالذياثرالى

.(3:18بط2)الطلمانقضا.عنت!ععل)3(

ش)الأبدواالازلعلىللدلال!تشعمل)*(

:8(.اوعب،2:2.؟و:6ه،

بضفيالكلةهذ.وردت:ئونذفي

9:،عزرفياراصيةلكلة،جمةالعربيةالترجمات

اليرينيالمؤرخذ3وقد.معتنلثعباس!انجا.ت

طاالفارجةالام!اطوريئنيقيلاعنشيثأجصردقى

كانتسااذاالت!قيقوبهعلىبعرفولا.داي

لا.امالدهوبل!نف!هيالقبيلةهذ.

لكلةالاراكطللاعلاشىقرا.ةوردتوقد

المعقهووهدا،انه"ايهومعناهاانالىتش!



كم)9دواخ
ياود،

فهوولذلكالسبعينيةالر-ةمنالنخبعضنيالوارد

لمكلةالفسل!وهذا.اطديئةالربهاتمطمروبدني

قرا.ةوحرنوممقرلمستاغا!مرينةالىبالنبة

مد،اليلايوناي،والثوسثنيون:ه!ذاالمبارة

.عيلامط!ةسرتاوثبرصنكانت

اطرف،*سثديدمعنا.ادوعيا3:اغذؤ

وكان7(:31!1)لظولرعاةرئيىوكان

اماممنهاربآداودكانوقدالحيمةنينوبفي

طعامعلىا!رلمنوتم!ننربالىفوعلصئاول

منهارببانهيعلملمالذياخإلكمنوصيف

حدثبماشاولدواخناخ!(52عزضران)الملك

الذممذوالكهةاخإلكواصتدعىالملكئرةد!فثارت

يكتففلم.حدثماايضاحمنهموطلبمعهكانوا

يةضلوااناطراسالىوطلبالايضاح!ذاصاول

يقو!اندواغ!ئاولفاصيذاكعنفاهتنراال!نة

قريمهاجمثم.كاهنأوثمانينخةفقتلبقت!م

مم1)ابضأاناصثيةواهلكوالاولادالفا.وقتل

32:7-23).

وهمط،آبار*تشيربماعإيةكك:ذؤين

-اويمروالاصةثيمعن!دئيرأتبمدلابلدة

ملو2و02و17و،37:1تك)اثموافلطريق

ثمنهابالقرببزفيءصفالقوتد.(6:13

17-:37تك)للديايينوبيعالبلامناشج

البلدةتلكفياليشعالاراميرنحا!روقد.28(

الىوأخذوابالعىالم"جمالجإشبخرد"ضربول!ن

يصاورااتدونبلادمالىارصلواهناك،وءنةالاصي

تىلاليومرم!اصها(-6:823ملو3)بأذى

بزمنبالقرب،دول!نتل،ويدساحدلايحنه

ةالاصضقيشطليورصامإلتعةمافةتبعد

اغلبرعلىلمةوافلطريقتوجدأتلمنوبالقرب

عمبرنذالمرافلفيه!ارتالتياطريقاتالظن

شبيهةالميا.!اتخؤنخقرمنهاوبالقرب.*سف

الكثرفائبتتوقد.ءصففاالقالقبالبز

نيبالحكانآهلامدينةكانتدوثانتلانالحدلة

اليثع.زمنونيسف2زمن

اكطعلىالأصمهذايطلق:،ودوددو،ة

منويتكونجسطفيعظابملا،زاحفعنل!حيران

نااولهاطرافولامتحركا!ماتاومفاصلعدة

نيالدودةعلىويطلق.جدأفقصلإةاطرافلهكانت

أليويمانيةوني،،تولتاو،،تولعاسمالي؟ايمة

متلفةباكاهاذ3وردوقد.*س!ول!حم!،اسم
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الذيالجن!الىتننسبمنهاكثرةانراعوتربد6بحلاة

وبضافقطمزعجبضا،!3ء؟لا،!باللاتي!نيةيحمى

كلألىابتافربةالذبابكانوتدلمأ؟6ضارالآش

ئظهراشيا.فةونيأ.؟8:2)ضمرص!اياممصر

شا)الألهيواثمضا.الادببمنكنرعالذبابالا

وهذا،زورب،هيبابالمذالع!انيةوال!حملة.(:8؟7

يحيالذي،الذبابرباي،شرببعلممقررضح

ماحبالضرونبينلهاهذاكانوقد،الوبا.هذامن

كشفعلىبتدرتهواشهر2-6؟:امل2نيبا.

.(،بطزووب،انظر).الم!شقبل

الىقةالذبائحتقديمطدةتربع:دي!حة

اثاراتا!مديمالهدنيفنبد،الئريالاربخنجر

تكأائهالىالتقدمكطريقةالذلإئحهذ.ثلالى

:17و7ة.و23:،ولا15:25وش8:02

الذ،ئحعصرعىمتشرعةطقوسوبدثوق!،(11

ب!حمثل!.موص!ايامقبلوغلإماومصربابلني

الذبائحهذ.عنغقنفيالآنالمسيحيوناما

كامههرةعلىذبيحةالصليبعلىزةصعالميحلان

يقدمرنا!مالا12(وا13:ا)عبلاجلهم

المبم،نيضحمهمعلىتدلىآضصنفمنخذبا

(16و13:01صب)واالوزيعالحيروفكلكالتبيح

.(،ثربان،انظر)

بالناهرة-امبنييبوالمىمكجل
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عليهتقدم!حصمكانوبحني:تحقى

وت،العب!ادةاثنا.الب!نررارالعقدمةاوالذبيحة

الىاسارةاربعائةمناكئرا!مديمايدفيوردت

نرحضوصأعدبا.تاسارةاولانالا،المذابح

معروفةكاتالذبائحانمع8:02تكالنلكمن

.الطوفانقبل

عظ!ئأامتامأالمذابعلعلاوناثمدسا.وكا-ن

فبنوها،لمبادةالمحروريةالمتلزماتمنويعدوئها

كانتالقالامم،خلافتخلفاس!الكل

وغيرممديرأالمذبحيبنيكانمن،ننهمتقيمها

لبعضت!حمرسكانتالمذابحفانبىاولوعلى.بأصي

ا!عملهيحنلموبضا.بامما!اوتىالالهة

.،مجهولءلالهالمذبحف!اكائينانيكا،اطلاقآ

بالاكاليلمذابحهمرزينونماكثروأالروطنيرنوكان

القالآلهة66ديلجوانبهاعلىويحفرونوالازهار

لها.مكوسةالهياصكانت

باقةالاصتنائةالمذابحبخاهمنا!ممدوكان

وكانرا.صاحمهطلباو،لهالثصكرتقديماو

،الاحياناغالبنيالمرتتالاماكنلذ!يؤفىون

.ياثا!!!1!/:ذأ)ج!ا*لألا!لا3في

الفدعاءستحمابحالمذ

هذبح(38

،ارنع؟:؟12صفيداودكاممعنىننهموهكذا

محد!تحيث،،:122عزوني،...الجالالىجمني

.،اوب31ليحعدوالاصافيلسادةالىباصباط

قمديمالمرتتألىالئ!صيئيلعردصرهووهذا

المرتفحالمكانتفخيلنيالرو!ل.الذب!يحة

لياكة؟نبالياثةالىألاتزابف!حمرةالىراجح

تذكارآتبنىالمذابحوكانت.وجلالهالمظهر

:01!17عاليقا!زامشلالخل!يعةلمحوادث

ابداوني.غ،ة،2شاصائيلمعالهدوتطع

معين،رصماوش!حملبدون"تضعالمذابحكانث

الذتالىنيل!بضعندالاالبناهمتقنةتكنولم

اما.المذبحصضةفيآقهموبو.ينحتونكانوا

منصيبمةصمةشعبارةكانتفقدالمذابحسانر

امامألانانيصنعه،اللاابمنقلاوا!إرة/

ائه،معثقابلا"تذكارأاو!عبادة،حلحبماخي!ته

ابلىبيتنيمذبحهبتربصغالاصاسهذاوعلى

يةترصد.الذيالحبم7(منو1ة35)تك

03:و28:18)تكئهومتابلتهعيرمنهروبه

-؟:23عدنينجدهاالمذبحهذاواثلة،،1(

ا!.،؟:03وامم03

الباخل!بعضعليهاطلقالذيالمذبحهوهذا

!وزكانالذي،الث!اوالاميالمذبح31

جيأفليسلهذا،ذبانحهعليهيقدمانواحدل!ل

ب!دلأطالمذبحبهذاثعبهمعمطملاتهاقهيبدأان

ثبمحاثةويتدرج.(،0205ش)الفراوعايا

!؟رة.ناوحجرمنالذيالمذبحعننيحد!م

بمتركيحن!اللأنققاوحفوبدونصححةمنحرتةغير

باصنطلفميحمحفلم6الوننيةالمانيلاوالصرر

ة27وتث25:.،أشيتدن!كلابنائهفيالحديد

بدونيحونانطلبكا،31(ة8وثش6"و

.(02:26خر)الببلخن!درج
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مذبحعنلهمفاعلنايضآشمبهمعاتهتدرجثم

تدمهوتد،ال!هوتما،المذبح،ب!هميمهاآش

المذابحصعننحتناف!ان.موسىيدعلىاالة

بالنحاسالمضىالنطخبمنهـءنماذ،الابقة

وبكلإوصىاقةاعلنهادتيقةبمتاييى،الذهباو

ولا.الاربعةاركانهفيالاربعةقرونهتظهر!يصوص

الاالمذبحهذاعلىذبب!ةيهدمانلأحدلمجوز

)مذبحالمذبحهذاوءضع.اللاويلم!هن

لاانهمؤكدأالاجماعخيمةمدعلفي(ا!رتة

خاطأباعتاوهالاافةالىيتتدمانالانسانيتطيع

الذبي!ة.دمفييقترب

هي:الم!روفةيةاليهودوالمذابح

ونجل!ةالثحاصيالمذبحاوالهرقاتمذبح(1)

المدخلصدرنياللايةنياصائيلبتيعبادةوقت

خبمنمصنركاوكان.الثهادةلجعةالرئييى

اذرع،كةوعرضهاذرعخةطونهالنط

بصفائحومغىمجوفوهر،اذرعثلاثةرارتناعه

منمصوعةالاربعزوايا.علىقرونولهفاسمن

بهمعثه!ةوكانت.ايضابابماسومضثاةاطشب

موتدةلوضعاوعليهاالنارلىضعالنم!اسمنصب!ة

كالمدورالهيكلآنيةجميعهـصنصت3،اثرابمن

.النعاسمنوا!لإصوالمناثلوالمراكنوالرفوت

منحلقةالاربعزوايا.منزواتصفيو"ثبتت

خبمنعصانهااتنتينصفي"يدخلسالنط

وا-8ة27)ضتهيلآلحهبن!اسمغثاةالظ

الثهاشعلهافقدالمذبحهذاناراما0ا-7(38:

واشرت،2(:9لأاجميبةبطر!ةالبداقي

المحرقةبحصذ

)38

بدونتفدمكانتالذبائحلأنتنطةبهلامثتعك

دخاخهاويتصاعددائمآالنارعلىد!هافيس!بانقطاع

تواطة.برصورةالما.الى

"صذابنىالاولالهيكلسلإنبنىوعندما

صابمأ،الهادةخيمةفيالمعروفنموذجهعلىالمذبح

وعرضهقدمأثلاثونطرلهالحجممت!حنا.لكنه

فيوضهوقد.قدمأكرةنهةوارتناعه،كذلك

اعلنتدكانثالهولحل.لاثكلالىئييالمدخل

28:اخ1)دلمانساله،ثممابصورةلداودالةمن

درباتثلاثايىيصحدوكان(91و12و11

سطعبراسطةبلآضونويقرل،البعضيزعمكا

كانتالدرباتانحزقيالرؤيامنوئسشدلمائل

واما(17ة3،أحزالمذبحمنالشرتيةالجهةالى

هيرودس!لباسمالمعروفالالثالهيكلني

ليكرنشعظحةابهةفيزربابله!يكلبعدبنيوالذي

م!اثهفيالمحروةمذبح"جعلفقد،امبادةبالائقأ

روسفوستعبل!حدعلىبكثراك!كانلكنهالاول

.(،هيكل،انظر)اللودوكتابات

وكان:الذييالمذبحاوالبضوومدبح(2)

وكان(6-ا03:خر)الداخلياطجابامامم!انه

وطردالطسيكالمذبحالنطخشبمنصصنوعأهذا

وسط!ه،ذراعانوارتفاعهذراعوعرضهذراع

ولهنقيبذمبمنئاةجميياوقرونهحواليهوحبطانه

الجوربحمذ
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صلاماتاربعالاكايلوتحتذهبمناكجلايهحوا

حلقة"الاربحجوانبه!نزاوصفيالذهىمن

توالشطخثبمنايضأكانتاطلهوالعمران

فيالبفررمذبحهيئةوكانت.بالذهبغثيخا

مماذانحلمولا.جدأمنثابهةوالانيالارلألهيكل

الذياننيالهي!لفيكانالذيالمذبحاصاب

صوربينثاهدلاصورتهفانالمكابيعوذارممه

توسعلىوالمرسومةالهيكلمناخذتالقالاصلاب

المذبحهذاعلىررقدالبفوروكان.رومافيتيطى

دانمأبخورأوكان،(،بخرر،انظر)وصباخاما.

والترابينالمحرتاتلتديم"يححولم8(:03)ض

الابالدميل!لخانولاالمذبحهذ)علىوالصكائب

الكاهنعنهي!فركانعندمماوذلكالنةنيصة

918(و:1618الا

ع،اليهودضدللجرءينملبئالمذابحوكاذت

كانا!لهـنخائعآكانمنفانالامملإقيعند

.(05:امل؟)المذبعبترونويتمسكيرع

اعنيبرداليهاصار:مجهوللالىتليح

القالمذابع!أحدبنيالمذبحهذاولعل17:23

دصرب.حم!المؤرخءنهكبالذيالىباهبببانتئت

ييينالانصالحريقابامنيدسانذاعألارتيرس

قيولبوادا!طة.ابيضاا3اغامندعد:طلابا

فهاكاصتقرتوحيما،ت!تقرحتىباكوسارءسفي

الأطنيينولعا!.إمحاناهذالالهذباء3يقد.ون

ليسام!نةفيالاغناماستقرت01عندكثرأنحلإوا

صترامذابحبناهالىفاضطروا،معروفالهلها

.،مجهوللاله،فوتما

الاوئنيأمعفىيح!لالعنوانهذامنكونغموبالى

واعظم،اسىتفيرأيرملانجمكنعظيمتعبل!انه

افضلاتضد!االذيرول!الفرصةهذ.تنتولم

والانجيل.المسيحثارة!تديماس!دام

ذب3(

عنالم!يحتعليمني؟.مانقارنانالمف!يدومن

،انتم220(:،)*الملاموعبادةالمجهولعادة

ئطم،لمافنبدنحناما،تعالونلتملماتجدون

.االهود،منهواطلاصلان

ائدفاكاالمبملعادةفينصنحنالحقية4وني

ايأالههعينيفيصضيعلنحوالانانفيطييأ

وبدونناقصةتبقىالبثرالمجهوداتهذ.ل!ن.كان

الحقيتىالطويالاعلانويتوجهاينرهالممامعنى

.(،1-2:16)رو

.(،مكال!ل،انظر!:عواذ

:3ومت،03:2اكأنيوردت:اةيذز

و!،،مذاراتالعامةتميهازراعيةآلةو!ط12

الهواهنيوالح!نطةافيخليطبهائرع!اصابعذات

علىوحدهااطنطةوتقحبائبالىا،بنيخطل!

ت!تععلاشىزراعيةالآتوالمنسفوالرفق،الارض

.(،شذز،انظرأالهعتنة-ةني

يذ3،الذي،مضادءبري31:ذ-لري

خروج1ي!اربيتمنقها!!نعيرةلآويوهو

.،ي3ز،نةسهوالاملفيوالاصم(6:21

وسل،المعادنواثمنانتلمن:ةقب

سنقديخئوردكان.كبر.مناكترالتطربق

مل1)سبأومن(12و3:11تك)الحريلةارض

،22:8مل؟أاوفبرومن(5":72وعز2:.؟

بل!ثنأالذباحتعمالو!،ن؟(8؟:8اخ2و

فيثمالابماعخيمةفياثاثقطععدةفان.الع!انيين

:36و25:18)ضبالذهبمثماةكانتالهيكل

اصنامع!نعتوقد.(..-48ة7مل؟و،3-38

وا!ق3231:و:0223)ضالذهبمنكترة

؟2:عز)تيبمانصنت(كا17:92واع91:.،

8؟،ة.)نقوخراتم(2،:81تك)وسلاعل(3
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كعملةالذهباستعمل26(كا8:)تضويلامان

03و6ة3واع96ة2عز)جدأمبكروقتني

:)-.

داس!اهانواعهحسبالذ!بائيرنالعإممىرتد

اغوالابريز6قوالمطر،اطالصكالذهب،مميتلفة

.("ابربهف،انظر)(22-01:17مل1)

)عصافمينةاوالحقيقيةالميمالىالذهبلرعز

.(3:18ورؤ3:،

ذهب،يهلد،منمضا.عبري31ةهبةذو

مو!بنيكقممنهمتربةعلىمكانا!مموهو

.(1:1تث)لهمالىبم!املةبثأناصائيل

غامضةكالةوهيعبريةلكلةشبهة:ئذفبة

هيداودعزاميرمنشةعناوتنيوردت.المعق

ترجمتوتد.،،م!امولفظها06-56و16عز

،ال!نقرصقاثرجوموفي،م!نقوشة،كابةالبعينيةفي

يقصدلداودوصمأجلإومويعتبرها!كاالمستقيحة

لرفربماالاصيةالكلةواما،والمحصاتواضعبه

اعيئة،تطيةالىتثل!ولعلا،والطيةالأضا.الى

مساعدةالىعدفعزمورعنعيارةالمذهبةفت!رن

عنها.باثص!حمفل!تائحهااوظيئتهتطيةفيالمتعبد

لممبادة،عزمورتعنيربمااغاايضأآشونورأى

العامة.الجهوريةالعبادةصزامل!مقابلكانيالثخصية

الذيالمحننوعالىت!ثل!ربمااحهاايضأبعضهمورأى

.المزمورعيهيرتل



يهره،او،رأىس!و.،مضا.عإي31:أياز

.،اكق

حصونمني!ذااحنادواحدس!وبالا!(؟)

ابخار؟نيهروا.ويدعى(2ة،ابار1)

.(ه:.اخبار؟)رأوبينصبطمنمي!افىا(3)

6ة2عزأزربابلمعبزهرجحركلاصم31،

قي.(..:3وشح3،

احدط،،ارابعسنا.مدياني31:زاقي

يعةنيا!راشلبنوقتلهمالذتاطةمديانملوك

في31:8أعدالمديانيينضدموصىسهاالقاطرب

ضا13:21،0وبق

ولا،.!مذحاو،رحب!مضا.ع!ياسم:اطبر

اوالجاصوصاضافت(ا:2يق)اريحامنزانيةاصيأةهي

وخبأ!ا،المديخةليتضاثرعارسلهمااللذت

ال!رةمنبحبلاتر!هماواخلإأ،.نخهماالبحثلدى

الطريقةوبهذه.المدينةلررملاصمأبيتهاكاناذ

انوتجلالع!ايين!هالىصالمينظداانقذ!ا

ا-ا!انتاذنياخرسطاكدأعلهماكلعتاطلقهما

المدينةانيرنالكلدخلسااذاابيابيتوص

خبوطمنحبلآقىبطانعلامةوا!ياها،و!،ها

.(-228:؟يق)منهااترثهماالتيالحوةنيا!مرش

كامعراحابنجتاريحايشوعامحذوعدما

المعصاطرتمذاموادبكتاآقا

:*يقأاسائيلبنيو!نيجميآفكنرابيتها

.(2:25ويع31:؟اوعب17-25

فعارت-كو!اسبمنسلرنسوجتالقوهي

ن!بصللة!نوبالتاليداودالملكنبسلة!ن

.(.:امتأي!وعالىب

:93تك)،شاة،منا.عبىياسم:اجملؤ

تأ!ب!هاافظرحثهوكانىالصنرىلابانابنه6،0

منبالمربالرعندرآهاعندماالاولىلمنظرةي!قوب

ضدمهو!د.لابانابيهاكنمتيصكانتاذرانط

والحاهلابانظدعهراحيللاجلشينسبعيعقرب

شينسبحراحيللابليضربخدمهثم.لبنة

ندوماتتوبنيامينروسفامهيىوراحيلءاضى

22-0302:و1-92:03)تكبنيامينولادة

كدابيهااعناع!اخفتالقوهي(02-6؟:35و

راحيل

ةلقاسبا-داودمرقى
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32-35(ة31)تككنعانالىيعقربارتحال

.،(،يعقوب!انظر

راحيلحزنعن(31:15)ارمياتحدثوقد

،تبمصارتاغا،وكبفومنىافرايمصبطيبدة

ليرالا!معنهمت!تشىانوتأداولادهاعلى

تين"صتمتاكبوةمذ.انويظن.،بموجردت

ورا.ماالىالمذكورانالسبطانس!عندماالاولى

هيرودسفتلعندماوالاية،(ا:.،ار)الفرات

يوعالطنلخم!يقتلانمؤءلأطمبيتانل

.(:218)مت

وا،افراتة،طريقفيودةختراحيلماتتوقد

بربكاليميلبعدعلىتانمأضريحهايفالولا.طمبيت

.(،امةالى،انظر)راحيلبقبةاراثرذلكوبعرفلحم

،تجارة*صمنا.علإياسم:لواكااوراحال

اليهاارصل،الآنموق!!ايعرفلا،يهوذانيمدينة

.(03:92عم1)غنيمتهمنت!ناداود

01:01عد):وشصورؤوكاشسرأس

(6و3و6:1،وحز4:23ءل2و38:11و

.(،هلال،،،صر*،،0،اسم،،،ترءانظر)

-اناف(؟:14)مت:اربعرنيى

الكتابوفي.مملكةربعيرمحممنعلىيطلق

مامقاطحةعلىمترليأكانمنكا!بهيتصدالمةدس

.صغلإةامكانت!بيرةالىرممانيةالامبراطورفي

:ومالحكامهؤلا.مننلاثةالجدبدالع!دذ3وتد

الجليل.علىربعرئيرهلإودص(1)

اخونيتى.وقىايطورتعلىربعرئيىفيلبى(2)

الرالابليةعلىربعرئيىليانيوس31(

3:1).

مل!يدسالىبعرئيىكاناثنيبابومن

اعوثر3(

.(،6:1وص9اوة،1)متألاحيانبعضفي

اكاديلقبهذا:ماجراباوالهوسونيى

:93ار)،الكبرالرئير،كاومحنا.موجيراب،

نرجلسغلهاالبابليالباإطفيوظيفةوهي.(13و3

شحراصر.

فا)،وسلطان-زكاريابقولهيراد.سةيارء

ملائكة.منسافمة(3:01و6؟:اوكر31ا.:

جميلة،،معناهكانرخامرآبياسم:زاعوث

سبطمنالإلك!بمح!ناولأكروجت!وآسةتاةوهي

ورافقتهانحميبحما!الصقتزوجها!اتولما-يهرذا

نيابهاوبيتسثعبها؟قياليهودلحمبيتالى

ندمةوجد!اذصخ!عاعلىالىبفكافأها.مرآب

سل!لةخمنمارتوبهذا.تروجهاالذيبوعزعينيفي

والميح.داودفب

التديم،العهدفيصنرنامنهو:راعوثسفر

فيه.الىوايةبطلةراعوثالىنبةالاصمبهذاوسب

ن!العصيةبالمحغةالهديمالهدفيفرا).هذاروفح

تغوهذ.الادراجاو،بحقرثكب،!االقا!لأسفار

يسىالذيالمقدسةالاصارءناتالثاالذمفي

عيدنيالفرهذاايهوداووةهـأ،الكتاو،كتربريم*

.الحمادعيداواطين

ا!لمنالنابلتجعرا!وث



99)اعوثر

هذافيهدونالذيبالوتتالجزميمكنولا

ن،نظرأل!ن.كاتبهشضصيةبتحديداوال!فر

ي!وتانلج!نلاانهفيتنتجختامهنيذعداود

حمتابتهبمضمذ-بولهذا.داودايامقيكئبقد

.عزراالىوآشون:حزقياالىوآضون،ميئيلالى

يمكئفلاالىوايةهذهفيهتمتالذيالوقتاما

الأصطحفيوردفماحالايوعلى،ايضأبهالجزم

ح!مايام،فيتمتاخهايفهمالاولىوالآيةالاول

اكثراوعامأبشينداودولادةقبلرجما،االم!اة

.22(و21:؟)صقليلآ

فيجوعحدثعندساائهفيالىوا-وتل!

مرآبالىالإلك4اسرجلذبالع!ايينارض

نعميارمتهآركاهناكماتثممؤقتأباواستوطن

الاخانصاك!واذ.بريتينموآبفتاتدترو؟وابنين

عزصتانتهتتدبلادهانيا؟عةاننع!يوصص

الىصبالردةكنتيهاعلىواطت،اليهاالردةعلى

افانيةاما،عرفةوهياحداهمافقبلت.ابيهابت

ناثأولمطا!اكاملآولا،فاظهرتراعرثوهي

نصيوحما!هاهيطمبيتالىوصلتواذ.تنارتها

اطتولالىراعوثظرجتالفقرلاتطاشدنيكاتا

تث!قطانالربودبر.ا!ادتورا.يتبت!ماثلآ!عط

اقزنواخلإأ.الإلكطيهاغنينيبوهربوعزحقلني

.داودابييىاببعوبيدنهاورزق!ها

رعزآا!مديمالهدحمنيصةنيراعوثقبولنكاولقد

.لمثربنجيلالاصوخلاافهمل!وتنيالاممقبولالى

كالاقئ:فيالفرمحتوداتاما

.ه-ا:امرآببلادفىالمالكاصة(؟)

لحمبيتالىتذبانوراعوثنصي)2(

.2صبوعزحقلفيالحبتلتقطراعوث)3(

.3صالبيدرفيوراعوثبوش(؟)

)3

.؟صونسلها،راعوثيزوجبوعز(5)

اقهايصفى،هوضا.عبريايحم:افاؤ

.(8:2اخبار1)بنياميننلمنرجل،ثفى

وهو،صفىقداثهءمعنا.عبري31ةرافائيل

اصوبيا)الىبامامالراقفينالبحةالملافخةاحدايم

يلازمالملاكهذاانهاوبياسزويذ3(12:15

ارتحاله.فيطوبربا

افةايشفى*عو.!شا.عبرياسم:انةؤ

(8:37اخبار1)شاولنلمنرجلوهر،سفى

.3،:9اخبارافيرفاياويدعى

ارووهولمه،،شنىضا.عبريامةافوؤ

ة13)عدبنيامينصبطمنالمنتخبالجا!عوسفلطي

تشكيل،،رتق،ضا.عصي31:اقمز

.،ت!طت

ميمقعهاكانورلجابنيامينلبطمدينة(1)

.(:1827يق)الىاموغربيالتدسكاليتلنديةالآن

.(7:6؟اخبار11منعىنلمنرجل2()

اصرائيلبنوقتلمالذتمديانملوكاحد(3)

.(13:21ويق":31عد)

حبرونبنيمنروذانلمنرجلأ،(

.3،(:2انجار1)

ه:1،تثو2:8،و32:22عد):ثميى

الاوروذ!،،هربانهبرت!عجوان(17:-و

العالممنانقرضانهغيرتدئماوجدالورمننوعوهو

يم!حمنولا8(:"2و.؟23:3)عد!طئلانوةوله

الاعالنيالانسانطدمةت!ر.اولمنل!عنتهاخا.

.(12-93:9اي)الرراعية

نيترجمتثمبالىضااثرجمةالياتيةوالكلة

22:12مزوفي،الوحثيباالرر01و93:9اي

الوحثي.بالبقر7:،3واثق92:6و
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ء،سام،!عصي،محناهعري31:وام

صروناولادومن!وذانلمنرجل(1)

3:امت،أراموبدعى(ءاو2:9اخبار1)

.-(:3،ولىو

ووحمئبلاولادومن!رذانلمنرجل(31

.(27و2:25اخبار1)

:32ي1)اليهووجد،برزاحفاداحد(3)

تكنيذع.الراردارامهربانهالبضوكأعم(2

لبىاراملانالىعملهذااطسلال!ن32:21

نيتختلهانوارامرامكلقانثم،برزن!لمن

.البيالاصل

.،تشةصي،مضا.عهياصم:الرامة

طليةهضبةعلىمب!نيةقر؟عنيةكانت)؟،

:اصمرا8:25؟فيأبنيامينصبطنصيبني

اورصليمكالاميالكةبعدعلى(8؟:2ومت95

اصائيلملكبعثابناهاوقد.ايلبيتطريقعلى

يدضاويخرجصسبهمناحدأيدحلاكلوضها

مكيدةلهدئنبهوذاملكانغل!،عرذاملكألى

وبعد.13-22(:01مل)1يد.منوانزكا

الرامةفيالي!شداتجحاورثليمنبرزردانشبما

وايها.البابلىالبيالىرحلواونها،ه:.،ار)

ونح2:26)مزالبيمنربوكمبدطدوا

.:-،؟ه

الرامةنيممع،صرتعناليارمياءيت!حدث

ناوتأداولادهاعلىتبسرا!يل،صوب!.نرح

را)،جموكودتليوالاك!اولادها!نتتشى

.،الرام،ال!رمناوم!.(.؟:35

م!1)كوئبلوالدانحاعاشمدينة)12

صم1)بهاوافامفيهاهووولد11(:3و9!:أ

مم1)بهاومات(اك،15:3و،:8و3:17

رامصث3(

جمتالقالاشىالمدنعنولييزها.(ا:02

ظرفه؟:اصم1)صرفيمرامتايمش3الأبنف!

مم)1ملضثاولمعوفيها.(الغ9؟عمع

د11نيالمذصرةالىامةهمطبأ!اوبظن.(،:8

ودفنهالمسيحجداخذالذيررسفمنهاالقالجدبد

ثارامهبمكانتوربما.(91:38روأت!.ني

لية.اط

:91يق)امث!صبطحدودعلىمدبنة)3(

مافةعلىالرامةالانمكا!اانورظن.(92

.صورجنوبميلآفرئلانة

:1؟يق)نق!اليسبطنيمورةمدبنة(،)

مافةعلىالرامةالاقمكا!اانويعتقد.36(

صفدكرببنييىأميالخسة

8:82عل2)جلعادلىامرتآشاسم(0)

.(6و.:23اخبار2معقارنه92و

9؟:8(.)يقثصنسبطفيقر)6(

ة03عم)5الجزبرامرتمياغانيثكولا

.8،:91يق،نربطةابحأوتدعى(27

تظ*صيضاهع!ي31ةصوفبموامنابم

.(3،)افظر،الرامة)(؟:اصم1)،الموفيين

لسبطالجنودالخمنيمدينة:الجنوبوامة

ابخرب،،رامرتايضأوتى(91:8يق)شون

.(6)،الرامة*افظر)(03:27صم1)

برجتتص،مضا.عكلياصم:فاةالمهرامة

26،:13)يقبادسبطتخمعلىقرة،المراقبة

.بلطدرامرتننىهيكانتور؟

الرامة،،انةلر،03:27عم1):راموت

.،زمةوه،الجنرب،ورامرث



39)موثاو

تظتص،مشا.عرك!31:جلعا"راموت

يباديين.صارتثمللاموريين"لمينةنتكاهذه،جلماد

وتد.الاردنسرقيوموكامدخهماشهرمنوهي

8:3،لللبأ)تتمديثةوعينتللاويداعطيت

انجار2)الىامةايفأوتدعى.(02:8ويق

الذ!نالوصهاحدصكزوكائى.(3206

.(13:،مل؟)المرتصزونعلىسلإناقامم

اخابفتطلفالاراميونعايسااصتولىذللثوب!د

بلينئاصحأبرحاخابانكلا،لار؟!اويهرصافاط

ا!ار2و2-22:36مل11المرت!فيرمات

.(18ص

جمىح(اميررأامءراناي!ف!أعخايذ3ومما

اي!ضأيخهاوئح.الاراميينمناصزباعهابعدفها

مل31الفعبأصياصائيلعلىملضاثطئدياهر

اا!و*جع.6(و22:5اخبار2و:828

لبة.اطراميثتل

.،الجنربرامة،افظر:ابخوبراموت

وهر،تفطت،صيمضا.علاياسم:واموث

قيكعزراوالزمهمكريبةنا.اتخذواالذتاحد

.(01:92في)نما!هم

اخبار1)الىامةالىينبربيل:!راعغ

27:27).

تك)،ا!،هوذامحناهعصياصمةلينورأ

،وكانلنةلهولدتيمقوبب!رهر.32(:92

روصفلتلاخوتهتآصعندما.وضيمآقليلأنله

يرد.انآملآالئرفياخو.يلتىانباقتراحهوتقدم

الىروسفباعواعندمامهميرمحنولم.حئاابيها!

واذاالبئرالىرجععندماجدأفاغتاظالامماعييين

وعندمما.21-92(33:)نكفيهليىئوسف

صرنيثديدةضيقةنيانف!هماترتهرأربينوبد

بينأرر(3

يحتركلمبأنهم3فذاسرعطمأكرتبد

تك)ءصفقتلبهاقصدواالقالمؤاصةنيمهم

،2:-222،).

ممرالىبنيامينارسالفييشوبتل!حمأوكدما

لمانينة3اولاد.مناننينابيهعلىرأوفيعركأ

.(+:82تك)اليهبنيامينورذ

وفلوحنرك:ماولاداربعةلىأوبينكانوقد

كانوعندما.(6:8،تك)ممطوعوصرون

فصرأوبل!باناعلنالمرتفراشعلىبعقوب

يايتنضللاوانه،كالماه(نابتغل!)أفائىيكون

الئنيمةعينتهوب!ب.(الىئاسةلهتكونالا

البكووةامتياز-ذسابيهفواشدنسبها-الق

.،(و98:3و32ة03تك)

الانقاصائبلاصباطاحد:رأوببنسبط

ينقموكان.رأب!نلمنم!ونأركان،عثر

رأوبينارلادالىتنتسبكرىعثانراربعالى

ر؟لعددكان.-؟ا(ه:26)عدالاربحه

نيال!صبطمن(فصاعدأضةكرتاى)منالحرب

وني،(21و02:اعد)6،ر005الاولالاحصاء

.3،ر033(سض-38بعد)نياالاءال!!صا

فياثةصاالذتواونوابيرامداثانكانوقد

انتها.وبعد.(.ه-اة16عد)رأوبينيينحقررفتنة

؟دوصبطصبططلبوعوججحونسعا!ب

نينصببهميحونانمن!صبطوفصفرأوبين

كائتمواسيهملانالأردنسثرقنيالارضامتلاك

بهمفا؟"المواصيلىعا-مالحةالارصوكانتكثنة

باقاخوتهميساعدواان!ثحرطعلىطلبهمالىموص!

وبعد.32()عدحمنطنارضافتتاحفيالاصباط

مذ؟اقامواالاردنثرقفينصيبهمالىعادواان

اباطبقبةوب!بينمتطعالذيا!دعلىلدلالة



)4رأوبينفبب

شاولابامونيا-،3(:32)بقاسراشل

م!اغموص!حمنواوكلبرمالهابريينالىأوبينيونربط

نصيبانولجا.22(و18و01:امحبار.)1

والجادرونمماروافتدالاردنضقكانرأوبين

.(26:.ابار1)بابلالىولا-المبيين

تجعرأوبيننصيبكان:رأوبيننصيب

واديالجنربي!منوكا.الميتوالبعرالاردنشرق

لياقاطداما،الآنموببواديوهو)ارنون

الىوصلحبانواديمناقلالىفكان

الىاصا.الاردنالنربيحذ.وكانبادحدود

الىيمتدكانبلمحينةحدودهناكتكنفلما!رق

:32صعددمحتابله21-13:01يق)ال!يئ

للرآببينفبلآالارضهذ.وكانت.38(+و

:3وتث،2:؟3صعدأاليانيونطردمالذت

هذاوكان.(.؟-13:23ويق3؟و6؟

ببال(2)الفور(؟أاقسامثلاثةالىينقمالنصيب

اربعفيهوكان.الب!ما.حمل3()وبل!ادمو7ب

وكائت.الوبةمدنعداسامهمةمدبنةفرة

ادافي.كراعصالحةرأوبيننصيبنيالواقعةالارض

وحشبونميدبا!اكالمهمةالمدنكنمن-وكان

فغوروبيتسرنبعلوبيتبيوبامرتوديبون

وينعة.وتديموتو!اوباصر

الروبينيينمدنمنائيمالمرآبيونا!ذوتد

اصثياهنيالمذكررةببةامماالمدنامماهمنهذاويظهر

المجر*وني88صارياوثي6،و"؟اصحاحيني

.،دالمرآ

يق26:7عدأرأوبينذر:أوبيفونؤ

.(؟2:ا

وهيص،تفعص،معنا.عري31:زؤومة

.("22:3تك)ابراهيماعيناحرر

ءحارؤبا(93

.8ن!،انظر(9:9صم11:اءز

*رؤلا،لنظةت!ع!ل(رؤى)وجمعها:ر"ؤ!

لمعنيم:اثمدسالحابفي

5(92:7واكأ؟ه33:اي)المنامفيالحم(1)

92:81وام؟98:9صز)تالاصلا(2)

.(1:اواش

كيهمايشفدماللهلانواحدممنىأ!ااتعوالى

اصناء!طربقءنوذلكوحكطارادتهلاعلان

المالم.ادناسمنوصفتحيا!متقدصتاتقياه

اليالمزيفةالىؤىمناثعدسال!ابحذروتد

.،27و22و21و23:16ار)الا!ثراريدجمها

(1:1رؤاعلانأ)ونى:يوحناوؤبا

هذاويتضمن.الجفيدالهدمنالاخل!الفرهي

المسيحيوع،اعلان،كاقيتعبل!حب،الفو

ي!حمرنانبدلاماعبيد.للإىافهايا.اعلاهالذي

لب.الاعلانهذاالمشحارسلوقد.،قربىعن

الكنيةالىبدور.هرلينقلهملاكهسدسرحنا

.(2او:؟أوؤر%مابكلوث!د

آصيانيكنائىشعالىاطدد:وخهوقد

الحابني7العدديثيرواذ.(ااو،:ارؤ)

السفرانذلكمنالقصدفلعلاءحممال،،االىالمقدس

ال!فرمنالىئي!يةالناقياما.ال!حمنيةصالىوربه

ا!المصراعوسطوتحذيرهاالبهيةتعزفهي

22:7و8و3:؟ص)افافيالربلمجي.واعدادها

.(02و7؟و01و

اثعدمةسدانهيتضحالفرفيا!أملولدى

ينقم-8،،:ا)صواثحية-3(ا:ا)ص

ا7!:22صفيتنتهيرئيحيةاقسامسبعةالى

الاقاممذ.منوص.(2ا-122:8اطماتمة



مر7ة3()59ووحنارؤ!

صبمةالىوينذ3،رؤىسللةاو-حقلةرؤيايثي

فرعية.أقام

ط!ةكافيالاقامالبمةاما

وبتا،كنيتهوسطالممبدالميحرؤيا(1)

)رؤآصبانيالتيالكنان!البعالىرساثلشح

الكنيحةلتطيمهيهناوالنا.22(ة1-3:ا

وتئحييها.يرهاوعذاطاضرةحالنهاني

المس!حمرنةمصل!علىب!بطراثهرؤيا)2(

السفربيد.افةحملورؤيا6الحليقةصمنمضا

،)صالالهيةالاواصيوأثضمنخرمببعةالمحؤم

تطنرؤى-بحفيالحتومفغذلكوربع،(.و

الدينونةرومالىليظبالم!يحضوجمناثةتصد

الادساطتموبين.ا(:6-8)صالخعة

وصطافهشمبسلامةتبينرؤيانجدألابعوالحتم

.(7ص)بالعالمتحلالقالطيمةالضيقة

صبعةاعطراالذتالملائكةالبمةرؤيا)3(

سلاكبرؤياوتبدأ(211:91-:8)صابراق

ويتبح2-6،:8)صاثعديينصلراتفهيتدم

ال!لوينتي،الثرروبالطلميحلضابرؤياروقص

والبرقالادسالبرقوبل!.الايخةبالدينرنة

ال!نيةحفظتطناضهـايفتارؤياقتوصطالابع

.(ا":11-؟ة01عى)اثاهذة

الميحتلدباصأةاياكأمزالكني!ةرزيا(،)

(؟2ص)سبآ(الثيطاناي)النينعاوي!ثهر

النطانسبتغدمهمااللذتالرصينرؤىذلكويشع

ص،ابىهدةالح!يسةورؤيا،(3؟ص)لمطوته

الم!بحلنصرةالمضطردةاططواتورؤدا(-.،،:؟

013-6الاعداد)

الاخلإةافرباتالمحترثالجاماترؤيا).(

ا!مديين،!رةالاولىالىن!ياوتمثل.(6؟و.،عي)

الالمعلىالبعاقةضرباتفتثلاطماتالبعةاما

.(؟6ص)الرير

(17ص)بلبااي،الىانيةينةالمدرؤيا(6)

اثعطلف!اعدائهوعلىعاياالميحنصرةويتبما

91و8؟)ء!الاخلإةبالدينرنةايضأوتتم،معها

.(02و

وا،الميحصرساثالبةالكنيةرؤيا(7)

وصفويها(-8ا:21ص)الجديدةاورشليم

.(22:7-21:9ص)لامجادها

:؟ص)رو!نااعهكاتبهانالفرمنافحوالى

بضز!محاغموبالى.8(220و9و"او

انالاالانجر*ضاهوليراثهالاوائلالكأب

الىهذانيمتند!ر،هربأنةنجمعت!حمادال!حمنية

ءصتينوسثهاداتالىص!وداحليةخارية8اد

اكاننا،مرنب!انيط-االاذتوبابياسالثيمد

الاسحندريواعيشدس.رترتريانسواروينيوس

.واورطنوس

بزراحدىبطصبزكىةنيالفركئبوقد

آسيا.ساطيعنميلأ،2نحرقبعدوهي،ايرنانبحو

!اقربم09صنةنحوذلكوكان،المفرى

11،الم!يينمنعددآنفىالذيدوتإنسحكم

.بيدةاتاليم

13:21كر؟و8؟:+اي):يرأة

منصفيحةبهارواد23(هـةويع3:18كو2و

لانحكاسصاطةتص!حتىبيدأتصتلكانتالممدن

وطنررأفينيقيرنقد،ا!ررونوكان.عنهاالور

مزيحمناواقسمنالمرايايصنصنا!مديمةالامم

وابب!اوثاوصدند*ةاماتصخوكانت.دنالمط

علالي!لبدأفبهايثترن!نرامار-لثلإأ.صبحة

وا!ول.ا



69)مراني

انظو38:80)شعيآةجمح:قوالط

.،،،صيآة

الفظ:يقصدبهذا:زب

علىتطلقاطلةهذهوني،الها!اصم(11

ورؤ01:36اع)بتثماتمييزبدونوالأ!الآب

.الرصرل"ل!رصائلفيس!(6؟:9؟

علىدلالةمولىاوسيدجمقتتعيوقد(2)

.اموالا3الاضبار

نيواحدةعيةالعبل!هذاورد:الربيوم

العبادةفيهتقامالذياليرمبهويقصدالجديد11رر

3:01دطرص2فيايضاوورد،(."ةاأرثر

.،الربمجي.،رومبهيقصدآخرجمفىل!حمن

رومهرا!عديمالهدفيوال!بادةالراحةورمكان

الجديدالهدنيالاحدبيوماستبدللحنه،البت

بينمنفبهتامالمجحلاننظرأالرصوليالصرمنذ

ةصفبهظهراذاكرا.آالربوزاد..الامرات

:02)*مماءخمعينكانوالماتلاميذ.لجيعاشى

على-!لالقدسالروحانهذاالىيفاف.(26

الا-هـ.ءماللامبذ

رومفيلمبادةمأالاجماععلىااللاميذصصوقد

02:7اعفني،(الاسرعمنالاولاليوم)الاحد

الاسبرعاولفيمأيجتمعونترواسميحيىنرى

كواوفي.برل!لالرصصرنيخلإألي!روا

منمواحدصيضمكورثوسءصيحيمفىى16:2

انقصدمااي،تيرمااجوعاولصنيعند.

ي!ينلارول!وعلهماذاحقاورثليملنترا.يتدمه

جمع.ينئذ

ابدا؟نيكانراار*دمنالمتنصرتانويبدو

لاكانواا!ما-اصهـلىوالاحدالبت!ظون

بيأ،وثمرصهابامرسوءايايعضمتمحينيزالرن

الربعناه(3

الاحد.الا.يحفظونلاالا!ممنالمتنصرونكان

فقط.الاحد*!لمجفظونالجحصارالاياملؤاليومع

نيواحدةصةالببرهذاورد:الربض!اء

الىب!اا-القالفريضةبهويقصد11:02؟كو

حيثجثإنيبانالىذهابهقبيلآلامهليلةيسوع

وهيبالاظارصياالفريضةهذ.وتسى.ليصلباع

وا،الحراو،،ش!رممناها*نانيةكالة

المثا.او،ودمهالىبجسد!ثركااو،الثركا

وليمة.او،الىبمائدةاو،نيالىبا

الضولعيى.انارادالخلصانالبعضويحقد

وذلك.طويل!رقتتأبصهاقبلافريضةهذه!مبول

لا!منالادسالاصحاحفيالواردحدثهني

ااسهاعالىقتحانولما.ا!ياةخبزعنروخا

وولىوالقدي!الاولونااللاثةالانجيليونيحدشا

.سوللىا

النريضةهذ.نظامالمعيحيرعالىبرسموتد

اخذالفمحعثاهتناولانبمدفإنهاصلباقبل

لمتلاميذوا!ا.لاجلالئكروقدموباركهالجز

اصنعوالاجلكمالمكسورجديهو*هذا:قائلآ

قائلأ:الفا.بعدايضأالكأسوكذلكي،3لذهذا

يعنكالذيبدميالجديدالهدهيالكأس*هن!

عنكثنتينكيالذ"(02و:2316و)،نحكم

لاجلهالذيالفرف!اما(36:28مت)الحطايا،لمضرة

:22لراإدوعالىبلنذعفهوالفريفةهذ.رحمت

ص1)يجيهانالىاياهمظهرتبمرتهولنض(91

الىسلعلىمقصررأالثا.ي!نولم.،26و11:25

ني؟رسكانولكنهالميحيينمناليهودعاىاو

ثلأك!ورنزسايضأالامممنالمجيينكنائس

الحنيةادركتوقد.21(5؟-:01؟ص)

فيبممارستهتحظىلهاامتيازأالثا.هذاسي!رنان

ءضعالقالمائدةدعيتوقد.والازمانالعمررص

.(؟01:2اكو)،الىب،مائدةالحبزعيا



رب)7
الذيالمديمبالاصماحتفظتتقدمالقوالكأس

،صأسوهوالررديالنصحنيبهتىكانت

ابضأدعيتوقد.:01116اكو)،الد-دة

.(11:27و21:(.كوا)،الىبكأس،

الع!تيبارةتربهةالحبارةهذ.:الجنودرب

هوالربانالعبل!هذاويعني.،صباؤؤث،عو.

231:واش.،:17مم1)ايينالكلتواترئيى

منمدىمضا.الاو!حنياثبل!الىنظرأاذااما،،

،والىعاتالاممجيوشيحبطافهانيحني،نجدههذا

وألنبومواثصروالحمى(93:13ار)والاوبئة

و!ل،،31:03وار12:.،و36:.،امق)

98:)مزوالملائكة6،:9)نحمالطبيتقوات

الهدنيالعبارةهذ.تربهةوردتوثد.6-8(

اطم،اى،بن!كرا!رر،بلفظنهال!ويالثهبااثمدم

.،الجيعكل

بضنيالكلةهذ.وردت:رباب،بةو!إ

بعضاما.،،نبلالع!يلمفظقىجمةيةالأ+جمات

،في،الصياالفظترجمت!مدالاضىالربيةأ*بهات

المرجتيةلةالآهذ.بميضعوكان،عرد،ب!حملة

بانبضهمارتأىوتد.(ه:6صم21الحبمن

علىممنر،كانالنفمورددالذيافيالآلةبع

الآلاتمنالآلةوهذ..الجلامنزقشحل

لةالآهذ.انواعلاحدوكان.بالىقىةالمعروفة

لةالآهذ.نغوكان.(2صمز)اوآرعئ!رة

:01اعبار؟)،البمانويوبحمماوهوتفأص

الموسيقيةللأالآلهذ.كانا.ءسيفوسويقرل.(.2

لامابع.باعليهاءثعن،لنغوكاوقىأكرانأطدة

بينصئدودةكانتر33لاواناغطينوسويقول

اثصلانحنيوالذراعالننمورددالذي4الآبم

منالنوعهداانالواضحومن.الآثهع!م

رقد.ا!عبثارانواعبعضمنكانالموسيقبةالآلات

رتة3(

علىروضونشاولبهمالقىالذ!نالانبيا.كان

كنالرباباصتندموقد.(.:01صم!)الى!اب

آبرتب!نقلاهنفا.محلع!اوقعأليالمرسبقبةالآلات

وثد.(.:6مم2)داودزمننياورشليمالىالهد

القالموسبقيهالفرثة!نالربابكلالمرقعينداود!ث!

نيا!فدسنيالموسييةالآلاتصلىتوقعكائت

وثد.(28و02و01:16ابار11اورنلبم

ادالآلاتكاحدىالمزام!نيصأهاذ3ورد

7:8.مز)ثلألهواطدللربال!يحطيها*تع

.:3(001و

،كببة،معناهاوعفرنبةفيكلة:تةز

وهي:

06،:05يق)كوذايمالنيمدبنة(1)

هيوللما،اورئ!لممنكويةكانتاغاوالاربم

ال!رنة.تلالواحنيذعهاالىاردلوتي

أتث،عئون،رئةاو،عنونبني*ربة(2)

:"3و!ز98:2وار12:26مم2و3:11

وتبطشيترقعندمنبعتقعمديةوهي..2(

بقارضعاممةوكاذت.ضآميلا23بنحوالاردن

للدينةروآبعا!رةعداورياماتويخاعمون

صرئطداودجمعذلكوبعد.(11:17صم21

:12صم)2واخذهاوطربماالمدينةالىوذهب

وحؤقياله(-6:26،أصارمياانذروقد(92

وثد.رنةورسبغالمضاهبان(21:02)ص

(م.ق6،2-028سنة)فلادلفرسبطليوسبقلها

له.تكريمأنيلادلفيافسمبت

ونيبل!لاثليمالحدا!رقنيتقعوكانت

ا!باريالطريروكان.المدناسئرأجنرباضى

اطديثوا!.بهايمرالعربيةوالجزروةدمئقبين

(،عترن*ان!ر)الاردنضقعا!ةوهي!!ن



)8برنيو

.،موآب،عارانظر:هوأبوتة

أو،،رتيمحناهااراميةصة:رترفى

عباراتاممىيحلاالقبهذاوكان.،،ضدي

دين!.مسئأنحاطبتهمنياليهردبينوالاحتراماثقد.وو

.(16ة02رو)،،معلمب!لمةيؤبهالرحأ

تىصنيالبونانيالاصلنيال!حملةنفىوردتوتد

.،سيديمايا،ترجمتوقدا.:01

سو،،جمهورمحناهاصكلة:ؤبفت

91:)يقالجنوبيةالحدودعلىيتا3لبنيمديخة

عنتبعدالقاطاليةرناقربئالبومومكا!ا(03

افرقي.الجنوباتجا.نياميالسبحةبنحوبخين

،ربالاصاديالمتبمن:زنجحاريى

.،الرأسهو،الرئي!ومعنا.ربثر،ثا

وند.الاصوريزالدولةالمابمنالعبوهر

المقبهذايح!لرجلآاصررملكسناريباثتدب

ملو2)اورصليمعلى!ومارسلهالذيجيحطلموافتة

.(93:3وار3؟:8؟

:أ)دانبوخذن!رالملكخصيانرئيىو!

المتب.هذأش!يرولكان3،

تر،ثرب،الاكاديالةبمن:كلز.ثا

انتدبوت،وا.،او"القاة،رئيىومحنا.

معالمقبهذايركلرجلأاثورنلكسنطريب

لم!جوماوت.الذيجيث!لمرافقةوتر؟نوباريى

تولىالذيوهر79(:18مل21اورشليمعلى

(37و23و26و91الاعداد)حزفباربالمنافن!ة

.(16:8)صاطلةرئيسهوكانوول

ملأكانبطرسانباثمرلرراد:ارابع

اربعالىصلأكانانهالصر-منارابعاربمةالى

فتحمينعاعارب!عةمنم!حمونةجماعة،صجماعات

)3

قنناوبا،عةوكانت.جندبآعثر!تهالجلة

الميلصاءاثناهوني.صاطتنلاثصالحراصة

والائنانبخهنيبطرسمعبنامانجنديانكان

.،6و":؟3ح!)البابقدامبلبئانان.الاش

ءضا.،به!ر،كانر؟ماممطاسم:رءبتة

:23مل2)حماةارضبمديةوهيبركثرتار

عندمافيهاصابطل!ا!ررونكان(21ة25-و

وضدسا.-(:23مل،2اسإآزبيهواطأتي

بهأتياورشليممنهربهبعدصدقياعلىاالعبضأ!س

جمنيهقلعوهذا،ربثهنيكانالذينبوخذناصرالى

ايضأربلةوفي.بابلالىليرصلصلاصلفيوقيد.

2؟و3و25:6مل2)يهوذاورؤسا.بنو.دل

.(27و11-52:9و7-93:5وار

ذاتكاهـهيانالضيقوجهعلىيعرفولا

ضقياخهاا!،3:عدنيعماذ3التي،ربلا،

اولصيغرنهايخرجالقالكبيرةافياي-عين

هرمل.الحديثالبلد3وا

تدفحالقالناثدة(25:27مت):بايى

تهيالمو!رالريعةكأنت.اكصرف!المالعن

ولا22:25إشاخركممنالىبااخذعناليهود

تث)الشبا.منبأخذ.،موتح(+-25:35

23:03).

زيدبرباالامراليقترضرنالصيارفةوكان

.(2؟:22حز)النرقنلإبحرنفا-شبرباويقرضر!ما

:15)مزبالمرابل!اثعدسال!نابئذدطالما

البهودقىاخىركد.(18:8و-فى28:8رام"

لىباباالحمامةالوصاياكنهاومنالبىبعدالنامرسحفظني

.(3؟-ا:.نح)بثدةنحم!يافانتمرم

اللاتيقاعهالثحمننوع:تقةز.قمز

وذ-هـنيالصحارينيوينوحول!+*4ول،،ء34



ونمة

صحراوينباتوهوالرنم

9(

يؤصوقد.الرتمةتحتنامايلباان91:5ملا

ثو.(،:03)اعبارا!عاتوقتالرتمبذر

.(012:،مز)وبذور.الرتمبذوعمنلحميضع

حطمحلة،وهي*رتمةمضا.علاياصم:ر؟لمة

و18:-عد)ال!؟نيلهمرطفيهااصائيلبنر

كانتور؟.ال!يةنيين!والذيالرتمومن.(91

.صينا.بزررةشبهنيضرا.عينظلى

(3،:،6تك)(1):سةطز.نجىيى

الرطةكحرفةم!رو.ايربىائه.أ!يممحنيتال

يكنولم.المصريينضدربأكانتفا!امثلأ

بلذاكااطرفةلغضيزىل!طةالمحرلونب!ى

ابدوالرطةمنجماعةانوذلمث3لوب!هملثدة

الممريينواذاتراصرغزوابالهحصوسالصروفين

13صساوهذا.لهاح!حم!ماثأهالعذابصي

.عندمبدأمكروهأالرطة

اطبواناتبمضكانت18(:23)تت)2(

.الناموسحسبرج!أتمدفهاالمنيوالامحال

كانت(23:13مل2و،:،،ار)(31

ربيأ.تعدوتنرعهااشكالهاعلىالاصنامعبادة

وط(93

نجاح.بالهز.جىبى.اعلرابنجةبى

دايخالنبواتنيالعباراتبهذ.رراد:الاوجاس

بانالانذار(12:11و11:31و9:23صأ

رأىوتد.اورشليمنيالهيكلنيستقامالاصنام

ضدما؟11:3دابالنيالواردةالنبرةنحفبقاليهرد

اقامه،وقداورصليمنيالهي!حملفينللاول!هبكلاقيم

بتقديمواص.م.ق168صنةنيابيفانيسانني!وس

:،.،صمحا1)نياولمبيوسزفىل!لهخنررذبيحة

الميحاليدانذروقد(6:2مكا2و6:7و

القالحرابرب!ةالعرردثنيالمؤمزنىرأمئبانه

عر،ااناثمدسالمكاننيقائمةدانيالعنهاتكلم

ثارا!االرومانيةالجيرشاقتربتوعندما.الجبالالى

المؤمنرنرأىمبلادة07صنة.نيالرثنيةورمرزها

ضقنيلحلالى!رررالهمتحذروآهذانيالم!ي!يرن

انذارالنبواثهذهوني.اورسثليمضابقبلالاردن

نتيبة!دثالذيواطرابالرثنيةابادةضد

لممارصتها.

تطلقالحةوكانت.زوجبهايقصد:حلؤ

كدلانبيلاوجولمخاطبأكانمنعلىابضأ

.(16:!)متنتضهي!رغلامقدعكاناعبة

(23:.انى)،المرأةرأس،الربلكانولما

.والاغبارامالا3فلهالببتورب

منتخلعالاحذكانت:آزحل.فييى

.:3)ضمقدصأمكانأالمر.يطأانقبلالاربل

الضنكلامةاب!أنخلعوكانت.(.ا:.وبق

.،13ة،2وحز15:03ع!2)

.ضاةومالهيحلنييخدمرنالحهنةوكان

الكنانىبضنيصجمةال!دةهذ.،الولا

الشرقية.الميب

احدبيتاليفدعلمااذاانهالعادةوكانت



ربم).
قدميهوغلحذا..وظعاطدمتقدمالمردر!ن

7(.:؟وص؟،:02مم؟)

اذغسلللاممذ.معالمسيحضعوافندا.؟

القليد؟الحنانسكأاللا،6و13:5وو)3اقدا

الاربلكل!تمارسالمملحةال!نائسوبض

فينلاثعصيساوال!هةكب!اواطرانيتقدبماذ

،.غبار،،،ثياب،انظر!ال!نيحةنيالمؤمنينارجل

يهداياى،،صديومفا.عوياصم:زنجم

.(7،:2اخإر1)عرذانلمن

الئالشديدا!ابانوأعمننرعةزنجم

عادةالربموكان2(:02الاالناموسفركا

ايحئأاششدمهابطاليهردعلىتقت!رلمقديمة

المديئةرجظيتمالىجموكان.والفرساثمدونيرن

8.(.:3واع13ر21:01مل؟و،؟:،2الا

الىاصارةالمجرمرأسعلىايديهميضرنالثردكان

فياثممننحلونوكانرا.عليهاصعرتالجريمةالأ

لاتو!االىفىلاتطوني.الىجممحيةعنيطلمما

:3؟تث)الاولىابرةيلترنالهردكاناشى

.(8:7ءانظر3:7"و9

من!ردكاناالرمانالروديالقل!دويترل

ساهداوليطرصهثمعورتهيترماالاملابسهكا

.اتدامعشؤالارف!عنترتفحدتا!هفيالارصالى

علىالاولبالمجوورجمهف!نالانيالثاهداسا

الواضونأممليمتلمفاذا،العلبفرقصدر.

الىبم.عت

ا!رمونمبمبالىعيهميحكمكانوالذت

الفحشاءتكبووصالبتومدفرالاصناموهبدة

.(02لااالبنينمنواكردون

.7:8)اعاصتفانوسرجمالجديدالعهدوني

طول!ذلك.(91:؟ا)خرولى9.(و

وحبعام4(

31:،1و8:95أروالمصيحورجمواانأليهود

+:8(؟؟و

،صديقضا.عهيادم:قيكزتجم

لي!ألكاي!م!)يلبيتاهلارسلهربلوهر،الملك

.(3ة3زك)الصوم.!نسؤالآالكة

اسم،،زبتتمحنا.ع!ياسم:ؤحامة

اصبحواثم(ا:2هر)اصائيلبنيمحلىاطلقمجازي

ب!أ.بمصمبهيحيونبرمدفما

افي،اتح"ميناهعبرياسم:زخئعام

ومع31(:،1مل1)العرنيةفععةمنصلإن31

النكل6ضينكانانهالاحكيمربلام!كانات

ابتح.ق!.م319سنةحواليدطإنمات،لما

اذليبسلر.ملكآسبطاعثرللاتنممثونشكيمني

من!انمنهفطلبرا.اثرسارارثهوكان

ثلانةامهلمفقدهراما.ارو.ايا.حتلهمالذيالنر

كانراالذتالشيرخمشورةطلباتنا!اوني.ايام

بأنعليهاساروارهؤلا.،لابيهمتثارتجمثابة

ذلكوبعد.حأكاعأويككلالثعبطبة!بمب

اصارراوهؤلا.6مههنتأواالذتالث!بانمشررةطلب

فنضل.ابيهمنعلع!مت!رةامحريكرنبانعيه

افينيائلرالذيالاص-االمتهووتالثبانمثررة

وشج.الملكةانتاماىلىوادوالورةا!صبروح

ل!قولما-صائيلأممل!3باعبتاصباطعثرةع!

مملكة3باحمياوقدوبنبامل!عرذاسبطمطسوىم!

.(؟.اخبار2و12مل1)عرذا

عظيمبجيقالصاةعلىورحفانرحبياموف!ر

21-:12مل1)الهيباعصامتنعانهكلإويخضهم

ونلميامينعوذافيالمدنبشتحمإتفاحمنى.(،2

لحن.(؟2-5:ا؟اخبار2)اطمونوشدد

اصائيلمملكةعلكيربعاموب!تبنهقامىاطرب

.(15ت12اخبار2)طويلأراسترتبعدف!



.5(

منذاصرائيلممحكةنيالرثنيةبادةاشرت

نيعرذاكللحةطرتسنواتللاثوبعد،بدايتها

:8؟مل1)اصراثيللححهالذيالطريقذات

.(12:1و-1317:"؟اخبار2و21-،2

اليهع!عدر!بطمطكمناطامةالنةوني

المدنبعضعلىواستولىمملحهرشامصرملكسيث!

واث!راله!كلوصهبذا!ااورثليمواعذا!جة

-12:2اهبار2و-0238:،1مل1)المص

12).

صر،وسترنزوبةغرةنمانيلىحبطمكان

اخبار2)ابنةوستيناب!وثرتفابةبنهنوانجب

حراليوماتخةكرةسبحرحبطمملكوقدا؟

31:،1مل1)ابياابنهوخلفه..مق019صنة

.(56و3؟:12اعبار2و؟3و

وارصبالىب،ضا.بر!31:زضنيا

؟23:7!بار1)موس!نبلمن2رملوبو،وبع

مستدررانا.،03:18ش):ضضةيز

انهادةعيعةنييتعىكاننحاسعنمصنوع

الحدمةرقبلواثدامهمايدعمفيهال!نةل!ينكل

13-:03)ضاثدسالىالدخرلقبلاوالهي!ل

ترفرهاارابباط!رةالىررمزهذاوكان.2(ا

المذبحبينالمرحضةترضعوكانت،افهيخدممنني

.الاجماععيعةوباب

النماسمن،عرهنالككانسلإني!لوني

واحدةصضةصيمنبدلأصياهضوفر،المبرك

انظر0(3،و،ه38-و26-3:23سل؟)

.،المسبوكالبحر،*!بكل!للات

)4
وحويرت

،خ!وج،،سينا.،انظرأ:اصراليلو!ت

.(،،ضر،،برث

.(،،طشاندأ:ؤحمه

يارب،مكانممنا.عهيامةزضوب

.،متصحصارع*او،،مئع

8:عم)2عربةطككررهدرارو)1(

.12،و3

.،.أ:11نح)نحيامعالهدختملاوي(2)

:13)عدالجواسيىاليهانتهىم!ن31!

:01عم)2رحوببيتا!أويدس.2(ا

.8(و6

91:)يقاشبمسبطنصيبنيمدينة)،(

هذتنيالاسمذ3انبعنمويظن..3(و28

اصبر.نيواحدةمدينةلامدينتينالىثل!!ددت

31:؟2)يقلأوبينرموبا!بتوت

البئر،تلمكا!اكانوو؟..7(:6اخباراو

منها.النرق!ةوالىعكامنبالقربالود،

،الاما-لنضاهءي3ا:ؤخوبوت

.،اثلتالث!وارع،او،المتحةايالىحبة

نينرىمدينةمنبز.آكانتمدينة)1(

)تكعإ،،ر!وروتا!أوت!ي،الني!ة

.ا؟(:01

تك)صاروادينياسضحنرهابز(3،

واديهرالراديانويؤرروبنرن.(26:22

الىيلا91سبعبزعنيبعدالذيتريبةالر

النرلى.الجنرب

اضباروا36:33)تك:النهرزحوبوت

ورجما.آدومملك!ثارلمنهابا.مدينة(48:أ

.الفرات!رعلىتقعالقدالرطنفىهيكانت



وصم)!
.،محبرباوشفوق،مضا.عهياسنم:خومؤ

ال!منزربابلمعربعواالذ!ناحد(؟)

.(7:7شع1نحومايضأويدس(2:2عز)البابلي

الىرصالةص!تبالذيا!عضا.صاحب،2(

اورشليماصواربخاهاعادةليرقفالملكارتحثشا

.33(7؟وو9و8ة،)جمزوهي!حملها

،

نح)اورئليمصررفىميمنيصاعدلاوي)3(

3:13).

)شعنحميامعالدختمواالذتاحد)،(

02،.ة01

)نحزربابلمعبابلمنرجعكاهن).(

5(12:15نح)صيمابضأوبدس(12:3

الرضمطافى

الطيررمنوهر6ا!ريا!ابةزخم

وبي.(18:17تث85؟:11الاالنبة

باللاتيايةأممه.فرعرند؟صاالماسةضد

لىنانالاايضولونه35*3"ه+ه3!3!،"ه!حلا9

.اسردالابنحةاطراففيالذياودق

المناصباتنيتتمالرديدعديةكانت:ترديد

اثاية:

يرددالكاهنفكان،السلامةذبي!ة،1)

.("3-703:لاايأكهثمالىبامامكأديدأالصدر

04(ررة

اولورددالكاهنكاناذ،اوود،12

.(11و23:01لااالىبامامصزمة

عبارةوهو،الباصرةخبزاوا*ديدفي،3)

ووددانوكا!أ.الجديدةالحنطةمنيصمانركيفينعن

اولحزمةترديدمنورمأكينبعداياطينروم

.(02-23:01لااا!اد

ألاثنائهبعدالابرصعنالاثمذبيحلأأ،(

ل!نيةبقدسالابرصكانوبها21(و12ث،1

افه.طدمة

.(5:02عدأانيةنفدمة،.أ

اد!اءعهاتنحرروووهاال!هنكانهذ.ص

برهوبلكليأا،ليىائهانكللدلالةالاربع

.(،قربان،انظو)ال!حمل

،عو.مشا.كانرلجأع!ي31ةايؤة

اهبار1)يىابنا.ضاصوهر،داوداخ،اضع

2:18).

.(،ثرب،نظرا):ءادير

بعضب،بليردا.أوأ:ضنمارييىهاه

ضابضدعأنصتالذيالىداههر(ا*بهات

*ردا+بأنهررصينوسويترر(3:21يق)اريحا

صثهررةبابلكانتوقد.،بالذهبمرسىملكل

النح.بصناعة

صاميةوظيفةدس.ؤبانصوالمفرد:بةافيقز

اواليوظيفةمناحمى،النفوذوا-ملطانذات

نببن.ابول!كد،ابسصا،!ا؟.،3:3دا)

وا،،اتطابتدعومالعربيةالرجماتوبعض

.،ءاعيا،

الاطحعبمةنينعلقالنققكانت:رزة

:26)شالفضةاوالذهبمنمصنوعةرززروا!ة

.(23:01و37و32



)3رؤون

مل1)املإ،،ضا.اراممطاصمةزز"ون

عندمنهربالذيوهر6ا!ايداع2(:ضا؟

النزواتببعنىقاع!ثمالتراةمنربالاوجمععزرهدد

وكان.دسئئنياطكعرصقوتبوأدمقبجوار

.وطإنداودايامصلادرأئيلخصئأ

،ندي*مضا.كانر!اعإي31:ضةيى

ر!الهمنالأصازيصهانحهحطالبرفىم!نوهر

قيمةبينالجرانيكنتلةولل(22و31ةعد-أ

النبين.رريةجبلكربيكالواتجة

:(مبرث):سولز

اصمأظصةمهمةفيووصل!ثضاي)11

.(6؟:13ورو11:3

تلاميذعلىظصةبصفةالاصمويطل!)2(

ليعاينوااختارلمالذتكرالاثنييرعالىب

وثهدواتاتهبحدويرو.الارضعلىحياتهحوادث

)متعليهمالتدسالروححلرلبمدالطلمامامله

.22(و!2:3-2،و!ا:01

م!ويقوبواندراوسبطرسممعانآوهؤلا.

ومئوقرماوبرئرلمارسوفيلبىاخر.وروحنازبدي

تداوسالملتبوباوسحلنىبئويتربالعار

التانريو!ان(صلنىاىيهرذاايضأ)ويى

الاسشرروطي.وعوذا(النرروهر)

-.:01مئفيارصاليتهمقانرنذو-نوقد

مهم.صاسمتحتواحدصسيرةودونت2،

النترا.منوبعضماثرسطةالطبقةمنالرسلوكان

غيراغلبهموكان.ال!نهةمناحدبينهميكنولم

الطيم.يمادى.الماملهمالقليلونكانكا6متطين

عيقآروحيأتمليمأبثطيهمعقيوعانعلى

-غبرالاتقيا.منابرمينوكانرا.معهماقامتمدة

شاذ:أملكأوسكانحرفالاصخرءطيعرذاان

الميح!عردوبمد.ومطهجد.ن!ليمالىبهأدى

04(وسول

ليهوذالخآمتاسالتلاميذانت!بايامببمحة

!دسنواتببحالمودوبد.الاصشرءطي

بل!اطربقنيكاناذمباسرةالمييحمنبرلى

الاثق!نيكنلمانهومع.ودمثقاور!ئليم

نيوعزبهيهممناكئروتب؟هدانهالاغر

12اوة؟)فىاحمكلرصاثلوكتباكئربلاد

."92-23:؟اكو2و*؟و15ر

ممنس!لاالاولىماخ!فيالاطلسفرويخهـنا

مط!عأشيتحدثلمانهولر.ورل!بطرساعال

وف!يلب!اندراوساثالم!نهمتاليمخدمات

ليىل!حمن.ومتياسولباوسومقىوتوماوبرثرلماوس

شيثآ.يعملوالماخهمذلكمينى

:الرصرلنيوثترط

وطض.بالمشحاتملتدبكرنان:اولآ

.مباشرةمنهليصهتطوتلقى

هرهالىدط.قدالميحبكرنان:ل!نيأ

.سرهـمتباساثرط"ذامنيحتذولم.الحدمة

لاانعلىصصرااختارو.الذتعئرالاحدانعلى

منذالميحعاسرواالذتبينمنالااحدآيختاروا

.(22و21ة1اع)المببحقيامةالىروحنامصرد

.تيذأالبينحرلهناككانائهالتقلبدووي

بئباعلىايضأرسولافظةراطلقت31(

ونيانطاكيةنيالاولىخدماتني،لىلازمالذي

.(،1و8:،1اع)المرىآصبا

المبثرتعلىاعمجمقكذلكواطور()،

.(3:35وني8:33كو2)لانجيلبا

وهر(ا:3عب)رصرلآنحلصناودعى(.)

طلاصالابمنالمرسلهولانهالاصمبهذا!ليق

ت!دثروحناانجيلعزمرضأ2،وني.الثر

.الابمنصصلبانهنفعنالمبح



14ورسائلرسااله

2؟كل3الاهذااط!:صائلرسا!-ور

كنائ!الىالرسلحبهاالجديد،الهدنيصنرآ

ماسة.بصفةالم!ييل!اومجنيناششاعىارمينلأ

تعلإتاونصاشحتتضمنالرسائلهذ"كانتوان

ظروفب!ببمينينلاضاصاوممينةلحأث!

بصهالمسسح!حنية!تطيمتصحاحاالامينة

صبقماصلانزمانصوفيم!نصنيطمة

.(8ة.؟رو)تعلبعنالاكلحبف!حب

ثلاثيورسالةثرةاربعرولىو!دحمب

نلا؟ررحنارصالثينوبطرسواحدةوبضرب*كرة

.ةوا!وعوذا

بمطتض!نلاالجديدالهداننيثكولا

هذ.انقررتالاولىالكنيةانغوالرسلكتبه

الروح،لهامحمتالقالقانونيةهيا،ليةالرطئل

.اثمدس

حميل.الاي-لتابةقبلالىسائلبضكئبتوقد

الهداضاراجقهيكانت)ورجمابضوبفرصالة

تالونيصورسالثام.،سنةحواليكت!بت،الجديد

.م05سنةحرالي

ورصالةالع!انونالىالىصالةعداالىسائلوص

لكنيةوا!مكاتبهااصمبدايتهافيتينالاولىروحنا

ورسالةبطرسرسالتااما.اليهالموبهةالثضاو

الضرانويتلو.المؤمنينجماهل!الىموجهةفاغاعوذا

باثحية.كذلكالىطئلاكلبوتختمألية

رطئلهبداتنيرول!يستمعلهاالقاثيةاسا

برلىانوالاربم،وسلام،نعطقلنذفننضمن

.22(:16)رورسائلهعليهاملىكاتبااصتندم

انهعلى.صر.ضفهرذلكفيألمحببانويظن

حمبلإةبحووف!طهتحيةرمائلهنهاةلييدونكان

رعالة،صنيعلامة،اغاالمراتاحدىنيفهايقول

.،3:13ت!12

مرساة4(

كلةمنبزهالىساثل.تكالىسل!رخوتد

ذ3وت:12(ابطوا2:!اتى)1اثه

ا!هاوولىالرسرلرسائلعنصراحةبطرسالىسول

.،16و.؟:3بط2)اثمدسةا!نبكنمن

الجدبداليكلصازليان

-لتابنماعرمأ!ويخمحابتهاموضعالرسالة

م.،يورثليميتوب

..مكهثؤساتارنيم

مء.،تارفي2

م6.او50اف!ررطية

م7.افسىصورنثوس9

م7.مكدونيةكررلؤس2

8.محمرنثوصرومية

م62رومية!وس

م62،افحى

م62،فليمون

م-،فيلبى

م06-89ليابطفيينالكلالى

م01ير،6روهيةاوبابلبطرسا

م15او،6م!حدونياتيرلماوسا

م66يو06،فطى

م،6رومبهتي!ولماوس2

م68،بظرص3

م181ووذا

م001-09فسروحأ3ر2وا

ضاميةود،اشورمدناحدى:ؤضن

،بالمديخةالمعروفةالمدنجموعةواحدىلنينوى

.(01:12تك)وكاعنينرىبينوشع5،الك!ى

ب!يتالصرونةالالة،1):مرلي-مرساة

وكانت.36(:3"ر27)اعموضهانيالفبنة



ونمف

المرصاة

5(

---!ح!-

منواحيانأالحمينةمؤضمنكالبأاالنا.نيتطرح

الىالمذكررةبالالةامثيرانهبعصموظن.مقدمتا

الاناالمعرونةكالمرصاةسمباربعذاتصيصاة

الععك.الميا.نيالمستعلا

الربا.علىللدلالةمجازأالكلةواست!مت(2)

.(6:9؟عب)الابديال!حرعلىاثبتةاقةبمواعيد

منرجل،في،مضا.عإياسمةزضف.

.(7:25اخبار1)افرايمنل

منذ!دمعروفاكانثقيلممدن:قىضاع!

.22(؟3:)عدالمديايبنمنكبمةأمحذ.بعيد

:27)مزكأسيقمنيصدروكانمصرنيوخد

.7،:.أزكالاوزاننييتم!لوكان.(12

:91اينيوردماولكل.عليهالم!ابةوكالراح

اووبتمنىكانالذيالفرانيعني،2و23

الرصاصويصبالصضرنيينقربانخليقكئابته

اعر.ني

لحماوعى"حبرمضا.صاعياسم:ؤضب

ينةمدوهي.(12+:واش:9112ملى2)،متوهج

والارجح.دصوهاالاشوريينبانرب!اتىاتنر

نحوتبعدالقاطاليةرصافةموتعنيكانتانها

.تدصاتجاهنيالنراتكربيميلآثلائل!اوغ!ر!ن

طماوممىحبر،مضاهصا!ياصم:ضفهلى

قامبحببها.(3:7عم2)لثاولصةوهي،متوهج

الىابنل!انضمامالىاذىوابنرايثبودئثبل!كأاح

ابنبهاخقصستوتد.(8-3:6مم2)داود

رعلى04(

الصيبخبةعلىوكأصهاالجبرنيونطبهااللذت

.(811-:21صم2)وغارآلبلأاصنهرعدة

رئيىوهو،،ب!جمنا.علاي31:صياز

.(7:93اخبار1)اغيمبنيمن

صنر،ما.بدول،منا.ارا!اسما:يينز

مل2).م.8-قصنةحراليارامملوكاحد(1)

رص!انغعوذاط!كزاطايامني.37(:15

دربتهااورشليمالىوع!داا-ائيلملافقحالى

ناصبقم!وهذا.9(-16:5مل2)ففثلا

اصتنبدواذ.(12:-9اة7اش)اسئميابهتنبأ

قتلمنتمكناشورملكالانيفلاصبتظثزاط

الاثور.رالال!وني7-9(..:16مل)2رصين

.الحربهذ.الىيثرما

معبنو.عادانثبنيممناصةمؤس!21(

.،..ة7ونح8،:2ش)أبابلىاال!بممنزربابل

انههالكلقبضبالذيالموتهر:ؤفد

يحدثانويندر.(9:23ش)وفزكارعبآيبب

امأظسطيننيا!اف!لهرالذيالصيفني

هذانيمطربا.انحدثفعندماولذلك(ا:26

كلعلامةهتأكاناجلهمنالصلاةبعدالنصل

.(18و12:17صم11الصلاةاسثإبة

الربصرتهربانهمجاؤأومفطالهاولقد

لان(39-:92وعز9:.،و5-37:2ايأ

.(:2826اي)وروجههاالطصنةيرصلالذيهوالرب

ثحدماائهحضوراءلانا!الرعدرانىطالمااتد،

.(5ة،ورؤ91:16)ضرعظمةجلالنيالى

الطبيعه.ذمحلهفىاومدرةعظمةلعلنوالرعد

فاتهمدصيةبماصنةينذربانهايهينظركانولأز،

:22صم2و.؟:2صم؟)الالمح!الائ!طمالىيرعز

.(77:18ومز15و،1



)6يارعلا

احد،ارعبالرب،ص!نا.عري31:كلا!ز

زربابلهـحالبابلىالبىمنرجواالذتالرؤصا..

.7(:7)فحنيعميارودس(2:2عز)

:،،ارتعا-ثمهنا.علإياسم:كمةز.زقما

.(9ةااخباراو:017تك)صامحفيد(1)

الحرببلادمنالغريهبالجنيفيءتاطحة(2)

ال!ريمةوالحجارةبالطيبصررسعتتبركانت

منسكاصهابانو!يظن.(27:32)-زوالذهب

.مطحفيد(رعة)رعاذريز

الهءابئمعنا.قديممحرياصم:محسيىؤ

نيمضطقةاخصبنيممرنيمدينة،وهيالثمى

-نجاا!)ادطقةرهذ.(7:11،تك)اللاد

.فرعونمنبأصياسرائيلبنرس!نهاالقه!ي(6ع

نيالمدينةهذ.االاني)رعي!(رءسيىبق!عد

باعه.ومماهاالثسرقيةمصرحدود

بناهاالقالخازنمدينةنفرهيا!اوالارجح

بنيضوجوعند.(اا:اش)لفرعوناذيونالعإ

س!وتالىرعبصمنتحركوامصرءنا-ائبل

صالح!هـ،مدينةف!والانموق!اما370(:13)ض

اطجر.صاناو

ارعب،الب5مضا.عبرياصم:ؤقفبا

.(رعلا!انو)

اصلافاحد،يقصد*ممن!ا.عكليا!م:زضو

(3،و21:03وتك3:35لراعلصتا

،اقيق،!فىشاهعريادم:زطوثيل

.(36:4تك)عيراولاداحد(1)

(92:.؟وعد2:18كى)موصىحمر،31

اطلقانهويبدر(3:9)كىيئروناي!أوي!ى

)انظرشرف-يقب،ومضا.،مم!الأ-مهذاعليه

.،(+بئرون

اصكهر04(

أعدالاسافابو،بادسبطمنرجل31،

.(،دعوئيل،انظر)(،2:1

.(9:8اعبار؟)بئيامينيرثيى(،)

!صالمواسثيبرعايةتم3الذيالشخصراعء:

لابنهرعايتهااصي!لالمرا!ئيىعا-بكان.الغنم

وا(91و7:11؟صم؟و2ة37تكا--انأ

لاجل!او(7؟و2:16وض92:9تك)لابرلمته

.(12:ءاورر2؟:ا؟وزك32و31ة03).تك-

القضافهويدعوالصباحفيالحظيرةالىالىاعييذهب

تعرفهفلاالفريبصوتاما،وتتبمهصرته!رف

مهاويقضيالمرعىالىويقردها(2-هة01)ور

تكأايضأالميلالاحبانبف!وفيكلهالنهارهناك

،ثالىحومنويحرسها(2:8ولو1:7ونق،ة31

.(،:31واش35و7:31"مم1)والمموص

الضالويرد،المزروعةالاراضيعلىالاعداهمنويمنعها

بال!ارخاصةبصفةويعق(،ة؟هولو13:،3خر)

61و،و3:3،حزو؟ا:،.ش1)نهاص5لضمفاوا

.(11:9كوز

رجمهاافنملقيادةطرييةعماعادةالىاعييحمل

،:23)مزمناالصاةوتأدربعنهاوالدفاعممأ

ناءلىالىاممطيررص.(11:7وزك،7:1رم!ي!ا

اقترباذابنبا-"ليحذر،03:9ايأكا-يرافقه

.مفترسو-شافنممن

منمالمؤمنينس!اصائيلراءيافهدممطوقد

عنالمصيعيوعأرباتال،2(3،:9،)تك

.(-01:189!رأالماعالىاعيهوبانهئنسه

رعاةبأ!موالملوكوال!ةالانبيا.الىيضظروكان

.،3()حز

القرساوأ:يرخايحتصالميحيةال!نيةوفي

لىعا؟الاعظمالىعاةرئي!ءيخنهمرعاةالا!اقنةاو

؟-،(.:هبط)1شعبه



)7قيرعو

الجدبدالهدنيالكلةهذ.وردت:بةزعؤ

عنيخهاواطديث22:28اعنيالأولى:تل!صي

منيصيرالمر.ان)يالىومانيةاطررم!للاالىعو؟

عننحاواطديث2:12اففيواالانية.اتباعها

بنيجماعةمنالمر.يكرنانأياصاثيلرعرية

اسرائيل.

.(،خكل،انظر)(3ة16اخبار11:كيفؤ

وهر،افه،ئفىمضا.عبرياصم:فائيلز

.(26:7اخبار1)اللاويينمنبراب

،،الموقى،ظلالمضا.ع!يام:فانيونز

المجابرةمنعثيرة،جبابرة،،،الىا!لينارواح،

حىوغربهالاردنضقيافلسطينفيقديمأسكنوا

وتث15:02و5:،1تكأابراهيموصرلتبل

وعندما.(15ة17وفي3:11و02و2:11

الىنائيايطمنبقيةانيبدوكنانالصائيرندخل

.(21-21:16مم2)الفلسطينيينبيناهتبأوا

بينباطصبمثهورواد:الرنائيينوادي

15:8ويحق23:13صم)2واورسليملحمبيت

ة17)اشرفايمواديايضأ(ويسى18:16و

الظسطينيينعلىتينصداودانتمروفيه.(ه

وربما.(اا9-:،(امحبار251-18:.صم2)

واديانهتبموير.اشوطنو.مناولمالىفائيونكان

اورئليم.كرببنربييقعالذيالبقاع

سفى(تد،يهو.ضا.ع!ياسم:ؤط!

.(3:21اخبار1)داودنلمنرجل(؟)

حؤقياايامفيعاشكرنبنيمنقائد)2(

.(2،:،اخبار1)

.(7:2اخبار1)3يسابنيمنرجل!3)

(3،:6اخبار1)ساولنسلمنرجل(،أ

مرتلمة4(

.33(:8اخبار1)رافةايضأويدعى

اورثليمدانرةنصفورئيىحورابئ)5(

.9(:3نح)

.(،،رفانبونانظر):ر!فابم

منربل،،ثروةمم!نا.عبرياسم:ؤفع

.(7:25اخبار1)"افرايمنل

تنطكلىصياماكنةمرتشات-مر!تقعة

الاصبدايةفيكانت،الجبالتماوالهضابرؤوس

2:3،)تكافةلعبادةعليهاالمذابحلاقامةتفضل

الهيكليبئانوقبل.(،31:5و22:2و8و

علىالمذابحاقامةانالثعبرأىلعبادةويخصص

36و6:25تض)لياقةاالأماكغاكثرهوالمرتنعات

:؟2و93ة16اخبار؟و25و91و12ة9صماو

المرتظتلمنونالىتتئنىنيكانواالامملكن.(92

دخرلهمقبلمنهاسثعبهاتهحذرولهذاالرثنيةلعباد!م

(33:92وتث52ة-عد)كنطنارض

الاماكنتلكتغ!مارتالهيكلاقيمماوبعد

قيلحتىالاصنامبعبادةجميا!ىلانهارجة

هوماعلبانهالصاطينيهرذا(ملركاحدءثامعن

سلتنرع،)2لمالمرشاتان،الامستقيم

15:)35.

نيذعهاوردالقالمرتفطتاماكنهيوهذ.

:المقدسالك!اب

،(21:38عد)ارنون،(01:8هو)آون

جبعرن،(7:31ارأترفة4،(،22:1عد)بعل

.(02:92حز)تفمةص،(،:3مل1)

:م!دهذ.تفطتصيبنراتوالذ

انجار2)اميهرر،(21:31مل1)يربمام

منى،(28:35ابار2)زآ!ا،(ا؟:21
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اصائيلبنر6(3:كلأانجار2و31:3مل2)

فاقتدى.(17:9مل2و-و3:32،مل1)

.(23:،1ملاأيهرذابنو!هم

نيالمملحةوصلتالذيننهسلإنانبل

فبنىالاممياتزو؟تهاكوتهالذهبىعمرهاالىايامه

الصيدونيين،ر؟صةلعثتورث،لالهتنشاتص

عرنبنياهة3ومل!رم،الموآبيينر؟صةوكوكأ

.:7(11مل)1

تقترنالمرتائاتهذهعلىالرتنيةالعبادةوكانت

وار،1-11:،هو)والفجورالىذائلا*اعباقبح

ازاغتاغاعلىعلاوة(11ة21انجار2و32:

اليمونبذلولهذا،الحقيقيةالعبادةعناالةصب

آصاامثاللازافهاجهدمالماطينيهوذاملوكعن

اخبار2)وولحافأط(!7:(هر5و1:3،اخبار2)

:13رانجا2و،:81مل،)قيا-فىو(31:6

.(3:،3خبارا2و23:8مل،أوروسا(؟

:3(2؟مل)3عوآشايامفيتنزعلم!ا

(،:15مل12وعزو!(،:1،.ل2)وامهيا

عنالتقيب-دشفوكد..3،:"؟مل2)د*!م

و؟زرايلبيتنياهدجمةيلئنيةالمرتنعاتبض

.والبة!

.(،نباض8نظرا):فيعةز

،،رباطمضا.كانربماعصياسم:مةيى

،2:نك.)لابانواختبترثيلابنةوهي،يدء-لاو

خدامهاحدال!.تلفاصحقكبرلما93("؟و

فذهبكلإتهفتباتبإتءنزوجةءنلهليبحث

رفتةلاضاروققهافهارشادعئبواذاكادم

بن!زواجهاوبعد28(تك)ا--تفزوءت

بانلهاواعلن،وع!ءضربولدتسنةعثرت

مزاكزيرتو.بفاحبت.لحقربستكرناليادة

القالربمابيهمنلبنالليشربالحطةودبرتعي!ر

وفب4(

23:ا-و25:28)تكلمحيرحظرةكانت

رتتنياصتجلرففةوكلدماتت.:.(18

نيودفنتلابانخالهعئديعقوبابخهاكانالذي

.31(:9،تك)ابراهيمقكلكدالمكفيلةمأرة

عحهوهي،*منطتمضا.ع!ياسم:يميخدز

فمرطفيها!واوصياء،سينبر؟بيناسائيلبق

وعد91:2او:17)شالبرةنيارتحالهماشاه

الثبفتذصما.فيهاي!حمنلم.(12-15:-

ة13)ضماهئهاوشجالصضةمرسىوضرب

.،6"و

مردىوقفاذوقرمهعاليقلرعهزموفيها

نيضدمالذيافهالىملإأيد.ورفعتلعلى

وأذا،شعبهغلبيديهمرص!وفعاذاوكانالقتال

ئقيلتينيدا.صارتفلا.بنلبايقعاكانعفضهما

الشصشوبالىبتتبنل!فحاتاوحورهروندعهما

.(8-3؟:17)ضعاليقوهزمصبهفغلب

وترلبيتهاهلمحمرصي!عريثرونبا.وايها

شأاصائيلصيرخمعللربموبم!!وسبدعليضبمأ

ولعلهاالعضئيئوبهورمصوففننم!حما!ااما

وهنالم!.مرصىيلغرليكالرفايدواديفي

-بئصلباردةياهمجرىوهر-ردواوادي

رفايد.ببلصغعدواحةوبهرفايدلروادي

اي،،،فارخمضاهاارايةكلة:قاوص

معنىيفيدتعبلإوهر(32:.مت)،،،تاوخاوء،

.را.زدالا

سص*نظرا)(9-3:-حزأ:تيبز

(،صر،رحا
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المفرحةالم!ناج!اتنيالىقص؟رس:فصؤ

:55رلو5:01وصابئ،ة3و؟03:11مز)

واافرادأامايمارصنهالصانياتالناهكانت.(.2

:11)قضالمشصراطقاصتقبالنيببهاعات

..(:92و7و18:6؟صمو38

علىالادبيخطرهايةاليرل!الطداتلب!عضكان

صالرميرقصتهالذيالمجحالىقصو!ل.اليهود

الطداتتلكاحدىكانهلإودسامامورودياابنة

.(22ة6ومما6:،1مت)

الاحتفالاتمنصضه،اوقصان-ويدو

تمارصهالناهوكانت.انيينالإبين!ثائط،كانالدينية

!2(و21:؟،وتض59:02أشخامةبصنة

نينرىع،الى؟ل؟ر!كانالاحيانبعمقوني

صم2)الاروتامامداودرقصساعةالمعروفةا،دفة

.(93ة15اخبارار-6:1،23

الاول!نعبدةبينشائئاثيلالماامامالرقصوكان

.(8:26؟مل؟و9؟ة33ضأ

معيقدمكانالدقيقمنكعك:زظق

ض)بالزيت()يابنيلتنوعمتنرعةتقدمات

:8و3:13،و:3ولا33و92:2و6:31؟

(91و15ة6وعد26

الكتابةالمحدةالمحبزاوالننمجلود:قوقر

نيينغاولأاطدكان.الررقصنبدلأعايا

لمجقثم.عنهالمحوفارالثعرلترعالجيرءلمول

وع!ب14

بانهيرودوتىيقرلوينحموئدويجفففيضل

المعل!بلوداصتعملوا6ايونانبيناسلافالاءنيلإ،بم

القليدهـووي.درةناكانتالكلدياوراقلأنوالننم

برعانياولأاضحملتالىقوقان

علىاواقعة-دورانير"جدت8391سنةوني

تحررقوقعلىالمدونةالم!ننداتبعض-الفراتخر

.م.ق186-091و591-69؟نتابلتواريغ

هكتابةعادةالمتعكهيابدياوراقكانت

التيرترتهالىثير*لىالىسوللكن(2؟رر2)

.،13:،لي3)عةظعناثاولاها

بنةمدوهي،،صاطى.مضا.اراميام:قةؤ

النردالثاطي.على35(:91)يقلنفتاليصة

مرقعنيكانتانهاالردعلا.دؤعم.الجليللبحر

اتلات!تلموقحنيكانتللاامحناطليةط!-

.(،طلإةانظر)المجدلجنرب

،شاطي.،هيمحنا.لعلع!ي31:ئونؤ

ناندرصورزعم.(91:86يق)لدانمدبنة

مصبعنيلونصفميلينوتبمدالىقيتتلفيمرف!

شطلآ.يافاعناميال6ار،كالآالوجةنهر
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ا،صةوللاكراض(ه:املاو:ا59صم2و3،

.(8:28واع9:همل2و6:92،تكأ
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كثنآتتعكلكانتلبهها.فم!ابكئرةتستحمل

.:3(8وتض:1716أيقكنطناوديةني

ئمانداسررنيالمربهة
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طبيعتيافيوماديةنفيةوهياطوانيةالحفى!ود

تا!والا،عنهاقيلالقوهي،الجدييموتلك

17:لاا،دمههمطبدنف!-صلأنماجددم

نيالحيةالنفىاسا23:0(12وتثو،111

انف!هي،احمىعنمرفهي(2:7تك)الانان

علىوجماالانانفياطالقنفقالقالعاقلة

لفظةتتحملالاحيانمنكئلإفنىولهذا.صورته

النضولفظة،النفىبدلالكتابني،،ا!وح

عنمرئهناكانكيرونيعتقدولهذاالىوحبدل

الانانيةافف!وضلالجدالانانفيؤط

والروح

الالثالاتنرم،االةروحهرةالفدسالروح

المديمالهدنيالتعب!يرمذا3ذوفد.الالوثني

؟.:63واصق51:11مز)نةطعياتثلاث

فىامالحملهعدبدةاصاراتبتضنلكنه(11و

ارأص.ذعفقديدالجدالهد

وسآقدءكطود،اطياةمبدعنهلاروحأييمطوقد

ويدعىالمؤمنتلبتقد؟سعلهخمنمنلان

اصيحاوروحاقةرو!

ذاتيةعنوءوحبكلالمقدسال!تابويعلنا
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شي.صعاماوالتدرة،27(و36ة8ورو18و

(،9:1عب)والازلية،(35:؟لوا

)مزكالحلقالالهيةالاعالاليهونسب)3(

.(،:33وائ03:؟4.

:6اش)دلةالراجبةالحبادةاليهونسب(،)

.(،؟:13كو3و28:91ومت3

3:)تف!القوةيهبانهايضأاممالهكنومن

و6:؟اصماو،15:1و91و6:،1و01

والنهموالحكمة.(12:18اخباراو16:13

وروحأجديدأقلبأو-3(:31)سوالمعرفة

-علىالعالمويبكت27(و3626:)حزبديدأ

ويذعى.صويعلم.دينرنةوعلىبروعلىخطية

16:،؟)رووييعزي26اة،؟)روقيلمابكل

ورأاالبنيروحويهب(16:3و15:26و26و

لاجلهيصلونصاليطهمالمؤمنينفي15(ولثع8:

والائاملالحطاياالمائتينيحييوهر.(8:26)رو

والشعاللةتم!ديزهلهموهكذاويطهرلمويقدصهم

(-8:213و5:5روأالابدالىبه

والفهم،اطكمهروح،انهافياسعبا.تومال

الىب،ونحافةالموفةروح،والقرةالمثورةروح

.3(:11)اش

منف!يهابالمسيححبلالعذرا.اليدةحبلتواذ

.(02-18:امت)القدسالىوح

الكتاباسفارسلوالىوالانبياهالاباهكتبولما

ارشدآالذيالقدصالىوحمنمرقينكانواالمقدس

بصانرآوفتعالحطأمنحلهموحةوعضدمكتبواف!

بط2)متقبلةامررعنلبمحتبواالحالاتبمضفي

.(،الأرواحتمييز،انظر)(3:16تي2و21:ا

)4
رودس

مواهباحدىهيهذ.ةالاوواحتمييز

اتطنيم!نوبها(12:01كو؟)القدسالىوح

رر؟)اقمنكانتالناتعرفليموتمييزهاالارواح

كثرالكني!ة؟ريخمنالاولىالحصرروني(اة،

الغريبة.ليموالتحاالثريرةوالأرواحالكذبة.نبياالأ

(الارواحتميينعلىالمدرة)المراهـبهذ.بواسطة

خداعبواسوعرفحنانياكذببطرساكشنى

الاحر.عليم

وهي،ورد،سوةمعنا.نيررنا31:زؤدا

اع)تىصالملتبروحنااميمصبيتفيكانتات

الىذهبالحنمنبطرسأصلقاولما.(29:13

رتجيبلتح!عرودابا.تالابوطرقصيمبيت

.ا)طارق

وهي،وردشوة!معنا.يخارونا31:ر"ود"كط

آصيامنالفربيالجنربفيالمترسطلأبريضاالبحرفيجزيرة

ميلأ.02حراليوعرفاميلآ،هحواليطرلها.الصغرى

بمركزهاقديمأاصتهرت.والمرالحلالبرتقالمث!هورة

الاس!ندرتمنصكزصلمجاريكاديالذريالتط

بتحثالها-ط!با-وتىعاض!ااصتهرت.وقرطاجنة

..!حراليارتفاعهيبلغعالءفناروهر،الهائل

وظل.م.ق288وصنة003منةبيناقيماقدام

فصهانوقيل.الزلازلهدمتهثمسنة56نحوقانمأ

السفي!نةرودسنيرتوقد.-ل009علىحمل

رودسقلبندوسنجاء



)16روش

الىميليتى.نفيهامافرأوولىلالرصكانالق

.(21:1خ)اقىبا

باصتقلالهاع!طةطوبلأزمنأالجزصرةظلتوقد

اصترواالذتءحناالتديىفرطناصياهيحنها

م3301سنةاخلإأاحتلوهاالذتشاكالايت!حذون

وعضع.مالطةجزورةالىبالانتقالللاصاهوععوا

اليونافية.الدولةطكمالانالجزيرة

.،رأس،محنا.عكلي31:وثقز

مهصالىترلىاالذتواحدلبنيامينابئ(1)

.(21ة6،تك)وبنبهبشوبمع

سعذعال!ئطلثعربمنصب31)3(

.(93:1و38:2كى)وتربالماصك

تديما!مهويرءونرباانهالمض!وفيعم

لاعامكاممالرجماتب!ضفيوردوت.لروجا

.،رزش5وقى-3علماصم

اباوهر،احمر5سنا.لاتينيامةر"وئى

صايىطلس!رالذيا!عيرينياوا!عيروافييسعا.ت

روف!ذاتههرولى.21(:ه؟)صالمبح

:6؟رو)تحته،لىايىوبمثروميةنيكانيالف

.الرأيهذالتأددكافدليلفالكلبىل!حمن،3؟

ا"ا0(3:اا،تكأاضركب:ؤؤضة

الهي!للدارالفربيالجانبفيفناه:رءواق

علىيح!ويوكان18(:36انجار)1اطارجة

وتد!(؟؟:23مل2)الهاسةاز%وزرللرظنينشف

)روالهي!لفيسلإنرواقنييرعالربعلم

01:)23.

يهتاليرنانالفلاضةمنصيمة:زواقئون

زينوفيهيطمكانالذيالرواقالىنبة!زرلك

نءهذازرهنووكانالةلفيالمذهبهذامزصى

الرواقيينجماعةمعلىبرانقىرقدقصساوكثيم

)4
روقي

،8؟:17اع)ائينافيالابيقورلونمعوكذلك

حراليقدسانيالمذهبهذامؤسزينوولدوقد

اتيناالىرأسهمتطمناتتلثم.م.ق6-عام

نيرواقنيطمأ8.مدةالفلفةيعلمضاكوبتي

،بنثيائية،عاملرجهفلسفتهوكانت.العامالرق

الرواقيرناغصوقد.ال!ائناتبالرهيهتحتقداي

نظريتهفيبهوتمئلواستراطاتجاعكنمنانفهم

هرمابدواضطينأتفريعأفرقواوقد.الحياةعن

نافاعلنرالائقاوموافقهوماوبينادبيأخل!

ناينبنيلاوانهذاتهنيضأاوخيرأي!رنالعحل

خل!واممى.ساكلايمنالماالروري!حمون

بحبالعيثهنيعرفهمفيا)،ضيلةوكائت.النضيلا4هر

العوانينالانانياللوكوموافقةباطبيسةوالنثبالفطرة

الالمجلأللارادةالانانيةالارادةومرافقةالكرن

وا!مدرلمتماهالامالاصتلامحدالىتصلموافقة

الممليةالححةهيعرفهمنيالفضائلواعظم

والفطنةوالحاعة،مشاوخيرهوصاالىبالنبة

نااتباعهزينوثبموقد.وا)مدلالت!وضبط

بقدريصبحواحقمح!ئأضبطأءصاعرميضبطوا

فىاتالمؤصعنالاصتقلالتماممسقلينالمظاعأ

يحدثانيم!نعالرغموبانرعهاكاناثعاتةاءثا

عاماربممئةمدةفتالةقوةاقيةالروابضتوتد

عبدأ،كانالذيابكيتىاصاتذتهااعظموكان

.اوريليرسماكرسوالأصراطرر،الف!يلرفوسنكا

اومكان،ارتفاعمحنا.عبري31ةر"ومة

وربما(23:36.ل2)قيمي!يالجدوطن5،تخمي

اميالستةمافةتجدالقرومةخربةهيكافت

.الظصرةكال

*ظصتضا.محبرياصم:كزرر"وتنق

والثرتالرابعةالنرقةئي!ورهمانبئاوهو،مساعدته

.(31و،:25اخبار1)داودايامالمريختءن



79)م!يةوو

أسرومبر.م.ق753صنةاسسها:و"وبة

اعتعلىبناهاوقد.لهاملكاوأ،!ارالذي

الزسنش!دتومع6هناكالبحالاكاممنواحدة

الممامحةهذ.نفوذازدادواذ.كامالاصفثظت

بعدف!صارتفثيثأشيثأ--روميةالناثئةالمشيرة

الابيضالبحرحوضعلىاصترلتثم.ام!اطور

الامبراطررعاممة-روميةف!ائت.كهاثرسط

صاسةوملتقى،كلهالمحالمانظارءقبلة،الىومانية

والادابالطومانثرترومبةومن.وقادتهالمالم

فيصيدر-سالرومانيا!مانرنيزالولا،والفلسفة

فقدهذاكامنغمبالىل!ن.الانالىالعالمارجا.

وقبانحهاالوشبةالعبادةارجاسفيغارقةالمديخةكانت

ع!ضحالذي-الاصاطزعبلاتعل!اواصتولت

رومية.اهلالىالرصالةمنألاولالاص!حنيورد

منكثنونبالمدينةكانالمسيحولدوعندما

العالم.اربا.صنيبعدفمات!ثتتواالذتالوود

ولأابلحيةدختهافيهالذيالوقتيقينأيمو"لأ

رومبةنيكيطىالذبما/الن!صراقوس

مبةرو4(

يدعلىتمانهالارجحلكن.دضلا!اتنيدعلى

اطينررماورصليمنيكانواالذكأروميةاهلالورد

الىوطدواالتدسالروحمنامتلأوااذ(؟.:2اع)

اح!تدتوقد.يخاالانجيليذيعرنبدأواروميه

مناولهوبطرسنكااذاف!-الشولا-المناثات

تناديالباررفالك!نية.روميةنيبالانجيلنادى

.الاضىالكنائىاغلبيهو!لنا،يالرأبهذا

ممدا!المنيمدينةامكانترويةولان

بالانجيل.فيهاللناداةاليهايذهبانبرل!اصتهى

هذ.اصنيتتحبقدونكثرةعرائقطات!ءن

وم!نمتالي!ماتيانقصدت-فيةصارأانني،

انلهرتباثهل!ن.(3؟:ا)رو،الانحتى

نااساسعلىقيمراماميحامصالمحايذهب

قد*لىوكان.رومانيلكليطىحعأكانهذا

-23:2528ص!)بالمرلدالرومانيةالرعرةاكتب

الىأرصرغتهعلىوبخاه.12(و35:11و

:38)خصنتينفيهاواتامفعلآايهافرعلرومية

.03(و16

وا،رنجرنالامكلاطررقامم،6سنةوني

ب!.منقامثم،روميةم!بحيعلى!ثديل!أاضطهادآ

وخانه.م.ب؟8سنةالأضطهادوبدددومتيانرس

،3صنةبيناثداضطهادأعل!مال!رجثقىا؟نرس

.117وصنة

هواليو*لىبطرسمناشثهدكهروميةوني

واكال!6الرأسمنحىبصل!"الاولم68سنة

رأصه.بطع

عظتانيتن!رفلاا!ثةروميةص!رةاسا

المديمأالا،رمنبهتذضف!ايفأبللحسباطلية

يىا!عدكظجةوا!ا،أليمةوال!ناثىال!نفيط

واكظهاالالمكناثساظممنتعتكلالئيبرطرس



،8برلسرسااله

رئيىابابامتوالناتي!حمانايضآو!ا.ات!ا،

ال!نرلي!حمية.الكنيحة

الصفرهيةرومبةاهلادبولىرسالة

رول!كتبهاوقد،الجديدالهداضارمنالادس

ليذهبمضادر!اقبيلكورثوسمدينةمنم8.سنة

جصيطالقالماليةالماعدةمحهملأطاررسليمالى

وأرصلت(.36و02ة01رو)فبهاالفقرا.القدبيئ

نيالقالحنية(كاسةاو)خادمةفيبىيدعلى

مرلبىظل.(؟:16رو)كررثرساعالكاك!ش

ص)رويةزيارةالىماقأكثلاةسنواتالىسول

فيخدتهانتتواذ:23(01."-2؟وة؟

اصبانبابالىطربقهفيرزورهاانتصدائرق

.(28:)15اورصثليملاهلالمالبةالماعدةتقديم

كانحيثروميةمب!يالىالىصالةهذ.ارسلوقد

روميةكنيةاناعتقداذكلإوناصدقا.هناك4

)انظرصللاممسول3خدم!هداثرةفكلدض

.16(و01:.؟

ساثرصلىروميةرطلةتقديمفيالمحبباما

:اسبابعدةالىفلإجعررل!رصائل

منطقية.وعباراغابلاغةاكزهااغا-؟

ظيما.سر-2

:!ا.امططكثرة-3

الها.كتبتالقالمدينةعظمة-8

تقرأبانيأصكانالذهبفمءحناانويقال

.الاسبرعنيتينصيلةالىطهذ.امامه

الباراتاحدىفيفيلصمىالىصالةمرضوعواما

لكللمخكصافهقوةاهيح+أنجيرفي!اراردة

،لايمانبإيمانانةبرمملنفيهلان...بزمنمن

هذ.فيالىصرلاقيوقد.7؟،و6؟:ا)ص

وهي.الحاصطريقته-رصائلهاكبفي-كاالىطلة

الىومالةالمملكة(94

الاخل!والجز.(11-1ص)تعلي!يالاولالجز.ان

.(16-12محا)علي

عن:العيميالجز.ويعلنا:اولآ

لأشالتكلعلىدبنينأساصه(11اطلاصطريق

ولا؟()صالطبيمةعيهمتمليهاالقالاءمبأعال

فقطل!حمن3(و2)صبالناموسالقاليهودبأعال

.(،وصالخ3:21صأالمحبحبيوعبالأيمان

اتهق!ادلوم:ءباطلاصذالمثودربات(2)

.(8صألت!بدا(7و6ص)ي!لتقدا(هص)

واليهودالأ،3م:يخلصونننالذالاسظص(13

النممةاخيارمسلىبتو!لفوذلك01،011()ص

.9()ص

وارشاداتليمثط)؟(نجدوفيالعرالجز.نيأ،

ارشادات(2)(12صأالمسيحيينبهق!تف!بدنوعة

و)3(13()صمدنبههنةنيكامفاهلف!دثا

بعضمحاملأ3نيالميحبنتفبدوثرانل!مباديه

:15و،1)صالمسي!يةاليكشيةنيكاعضاهبعمأ

.(ا-"ا

لهملكتاقييشذرفىا.وفبه(الوسالةختام)

وعنئنحهعنمل!أوبطيهم،-01:1،16)ص

(92-22ع)ر!مبنياويعدمم(12-17ع)ممه

وبهدي03-33(أعلأجلهبصلواانويربوم

ا-16(:16)صعديدتلأضاصسلامه

(02-17)عالثتاتاتيحببونالذتصنولمجذرلم

واخيرأ(-2123)عابضألهماعهـدقائهصلامويبلغ

اقهوجيدلهمالرصولية!دةالكلبطلبالرسالةيخم

.،2-27()ع

رومية.رربنةتأصب!بدأةالروطنيةالم!لكة

شدادال!خيرةالممل!ةهد.مارت.م.قا753عام

الىالمدنمنحاورهاماعلىوتشرليواهميةاتاغا



19الروهانيةالمملكة

يطالبونالمبعامةوصار.جمهورصارتان

!رترومانيلكلاصبحانالىامئيازبعدبامتياز

روميةوسعتالجهوويةسدةوفي.الحكرمةفي

واخيرأص،ايطاليااولاصكلتحنىحدودما

المتوصط.الابيضالب!حرحرض

091سنةاولاباسياروميةاخكاكحدث

الكبل!اننيرضالىومانيالجيقهزمحين.م.ق

الهفرى.آم!يافينفرذهاروميةمدتثم،سورياطك

لىوميةاليهردخضت.م.ق63صنةوفي

بنيها.منولاةتعينبانلهاممحولكن

الامرواطورا!متولى.م.ق31وفي.سنة

قينفطعلىواطلق(اوكتافيرس)اوكتافيان

الرومائية8الامداطورثبدأتوه!ذااوفطى

وفي،المسيحاوغط!رلدحكماشا.وفي

الملب.تمطيبارلمسضافهح!ماتنا.

روحنااخويمقربقتلكاود-لمس-محمائنا.وني

بةساالرو،صلكةاعرشعليحلفهلذيابوسمهطيارسااوقيمروغحص

ألرومايخةالمملكة41(

رفعنإونوالى.2،او:12و28ةا؟اع)

وولىقتلالذيوهو.(؟ا:25اع)!محرا.برلى

الذياورصليمضابامما.بصلبهوبطرسرأسهبتطع

فقد(21و91ولر39وص،2مت)الىبعنهتنبأ

بعدف!عارالذيتط!يدعلىم07صنةفيتم

.امداطررأ

الامكلاطورةمدودكانتاوغحطىاياع!وني

والصحرا.،كربأالاطلنطيصوالمحيطضتآالنراتحهو

والدانربالرتو!هرياث!الوبحر،جنوبأالافريتية

بريطايا.منبز.كزوتمكاودءسا!اموني.ش!الا

مهربعدمساالىالامكلاطرويةات!حتقىا؟ناياموني

الىاتاعآئردادالا%اطرر؟مارتوهكذا،النرات

الفادصسبدأواذ.اث!دتال!المممخئمكلتان

تضفبدأتالداخلنيالامبراطررةعظامفيينحر

علىلجكامبراطررآضكان.!رطهابدأوبالالي

وعند.(093-9+)وسرسثيودالامكلاطررص

متحدةتمدولمابنيهبينالامكلاطورانقمتموته

بعد.فما

منذالميحيةاضطهادعلىالاباطرةدأبوقد

ودومتيانوسفيونضفأاصدموكانبدافي

كانتالاضطهادهذامنلركمبال!حمن.ودتلديانرس

نيقحطنطيناياموني.وانتثاوأقوةتردادالميحبة

الرممةالديانةالمبحبةمارتالرابعالمرناوائل

.-طورامكلللا

وصيكالرومايخةالامصاطورصطةوكانت

وفطاعاالمرصنةعلىقهتاذالمسيحيةلانثار

الختانة،الممالكبين!ث!ةطرقأومدت،اعرقا

مهاباتايزاللاناةمة!مقوائينووضت

ا!فةوانثرت،البارةهرتوازد،اروءانيااثمانرن

وهحذا.ا!رفنينيةاليوظوالمفةالنربنيالات!ينيةا



).ريباي

جرتالرصلايامونيواثثل!المعارفانتثارتيسر

الرومانية.اولاياتا-لئر

يجاهد،،*.مشا.عهياسم:بباييى

صم12داودابطالاحدا؟يوا*ببعةمنبنياميني

.31،:11اخباراو"2:-2

هنالكانيعتقدونالعهانيونكان:يىيح

النويةبحوالىاف!ريةالىيح:الىيحمنانراعاربمة

ومز9:36؟ار)الجنوبيةيحوالىالثماليةيحوالى

الىبحخلقالذيهووانة.(ا:7ورؤ9:ثم

وتتمموتطيعهلاص.حاضةوهي(13ة؟)عا

52ة7.؟و78:26ومز28:25اي)ارادته

.(8:36ومت8،5:8و013:7و

الربيوالجنوبالنربمن!بات!الىيحكانت

وتقترن.فلطل!الىالامطارتحملالفربيوالئمال

81ة7"اومز،ه-3،:18سل1)با!راصف

.(13:13وخز

اي)والفنالمنازلالريحدعيتماوكلاآ

الربحاما0(7:27ومت8:7،دءفى91:ا

المزروعاتوتلفحالا!ارتجفففكانتاللالحة

لرن91:12وحز01:؟1واش6:ا،تك)

8:8).

صواهتحكلالتيائرتيةالجض:لة،والجنوبيةوالرياضأ

.(5.:12ولو37:17اي)وحارةجافةالرب

لطنة.اثطلبةوالربح

لتنقاواطبربالممعدرسفييحبالىوين!غ

ايمأالملاحرنوينتغ.(18:؟2اي)ابنمن

شبهوتد..،(:27اع)سفنهملمبادةبالربح

)روالريح!ربا!مدسالروحعلالميحاليد

،اوقات*.،مطر،.،اوركبدرن،انظر)(3:8

.(،زوبعة،

42)
ال!ر

،الرأص،محنا.ارامبأايع!أكانر؟ةي!عايى

صللةخمنذعهوردوقد،زربابلاصلافاحد

.(3:27الرالمسيحنب

ربلوهر،ودود،ممنا.عهي31:بعىبى

اغصابمحاولآادونباتمردعدمالداودمراليآبتى

.،8:؟مل1)صا؟ناضيهمنالعرش

طحلعلىفي*نااملمنمدينة:بفبئونيى

رولىسفينةحطت.صقليةفيلمي!يناموابهةايطاليا

روميةالىطريقهنيكاناذواحدآورمآفيهارحالها

رلمجيو.الانتدعىوهي.(28:13اعأ

01:3تك)جوصنلمن!ثعب:يفاثيى

ا!ممروصيفوسوبقرر.:6(ااباروا

الم،تنتحبالريفيينيالولعل.البفل!رنيرت

فيالعالمحدودهيالجبالهذ.بأنيعت!قدوكان

اقلي.الاطيه

اخبار1)!هوذاشطنصيبنيمحان:يكلةر

العربيةاللاجمةفيالكلةهذ.تنوب:وابة

*نيى،احداما،العبريالاصلنيكتينعن

:18واءث،:06)مزمثلرأصهاعلىصار؟بم!ق

،(27و2؟:51و؟2و6:،رار63:01و3

منالمصنرعالوا.اوالعلمبمق،جلب*والاشى

ومز1:52)عدالصرربعضع!والمصورتاش

.(،:6و2:8ونق02:5

رممتعوذارا.علىانهالودعلا.بعضتال

وعلى،ربل!ورةرأوبينراتوعلى،اصدصررة

نرعورةدانرابةوعلى،نورصررةافرابمراة

.(،ربة"انظر)



او،هـوهب،اطةممنا.عبري31:زا،،

.،،هة

الصرىالعبد!كتآيب!لناثاناي(1)

كاناتويظن.،3-36(ة2انجار1)ررحح

.(41:ا.؟اخبار1)داودابطالاحد

ءإواتهعخدجتربالقتلافرايمي)3(

.(؟7:3اخبار1)ماشيتهمصقة

والقاتلينالفاتهينواحدالعمونبةكعةاى3()

يهرياداعبئيا3زلدساءاتقائا6قياشلللك

ويدعى(26و25و32ة،2اخبار2)ال!حماهن

.(12:21كل2)كارروزاايضأ

اتخذواالذتمنر؟لثلائةاصم)،(

.(83و23و01:23عز)كريباتزو؟تلانفهم

وهو،ة،موهربمشاهع!ياصم:ؤائو،

سلإنء!دفيكاهنآزابودوكان،النبىناثانافى

.5(:،مل1)لهصديعأكانكما

،،النرربنوغ،شاهعإياسم:زازح

المديم:العهدر؟لمنعدد3الابهذاتسىوتد

عيراوحفيدامماعيلسلالةمنادومي)؟(

33ر17و13و،و36:3نك)رعرئبلوا!

.(8،و37:؟اخباراو

ليهوذاثاماررلدتهماالمذتاثراميناحد(21

عد)حهوذاشطفيالزارحيينعثلإةوءنرص،حميها

ولىالفىالحرفهذاموادبكتابةأقا

سع3عظنانتىالحث!ةهذ.والى(36:02

ان!نانالاانتمى(كا،2و18و13و؟:7يق)

.(13و27:11افبار1)داودبيقفيالمادةمن

عثإةمؤس،ضنبنيمنواحد)3(

او3؟و26:12)عدكونصبطنيالرارحيين

6:01،تك)صوصايضاويدعى،2(:،اخبار

.15(:6وش

:6انجار؟)برصرمبنيمنلاوي)،(

.1،(و21

طيونلجغبراربجيقضجملككوفي)5(

نيوا!زم،الملكآساايامنيحهوذالىربةرجل

ويظن(9:،1اخبار2)صفاتةواديفيثةص

الاصةمن،ا!انياوالاولاوسوبمن،انهبضم

آشونيعتقد03،!رحكمتالقوالغ!رتالانبة

فيكرنعربياصالى-روجع،،كوثيىافظاان

.الاعتقادهذابحبابالاسمنربيثهزارحالملك

عدأعرذا!زارحذرةم:جيونازز

.(13وا":37انجاراو7:17ويق26:02

سبطنياالرارحيينمناضىعلإةضاكوكانت

.(،2:،انجاراو39و16:12عد)كعرن

وهر،،ازدهار،مشا.عبرياصم:دازؤ

لرطبحرنيويصبعباريمجبلمنيخرجما.جدول

وهر.منهالثرقيالجنوبيالجزهني،الميت)البو

بالفاهرةامبنفبببوالفىمكلجلا



422)اازز

آض.نوكان،و.،ابادومبتناطيه!يااطد

كنهانالىمصرمنالبرانيينطريقفياتجات

فيمعروفوهو12(،:2اوعد:313)لث

ا!ى.رراديالايامهذ.

ىتحرك،ممناهكانر!اعيراني31:ااؤز

.(3:33اخبار11حهرذانلمنوهررويانانابئ

ر-ل،لمهتذكار"معناهعصي31:ا-لرؤ

ايضاويدعى(8:31اصبار؟أبنيامينبنيمن

.(9:37اخبار1)يازع

الملايةالابحديةبالابرعاطرفهرةيئزا

،اطسابنيسبمةالىويرعز،رممهنيالحنجروثبه

وحرف،،ذ،و،ز،هماصفانالربيةفيويقابله

911عزمورفيالابحالذمرأسكلم!وباوات

نياطرفبهذايبدأالق!عهذانيعددصلان

.تالص

وا،،ص!تنغمتصا.عبرياصم:ائوحز

فياحداكلا:يهوذانير؟ضينمدتلىاكلتا،وبد،اجمة،

البىسدسكنتوتد.(،15:3يق)الهل

احهـرترسيمفيس!ا!اواش!ك03(:11)نح

فيالانيةوالمدينة.(3:13)نحاورصليماب21

.(15:56يق)يهرذافيالجبال

وكاز،!هاهة،عتلما.علإي31:قماؤ

.(91:؟اا-بار2)رجحاءابخاهاحد

مزاك:ق!!او،نتىمعنا.عيريا!م:ؤتجاي

غريبأاصيأةاتخذرجلاسموهو،،لآضءمحان

الذيالث!ص4نفهوكان:28(وربخ01)ءذ

زءكانباروخابضهانعاى،3:03)نحبايذع.

اورشليم.سررعيقي

و،صأ،تجةفمابمدا)محرمةغ-ار:ز!بيب

زبدة

لذا-كؤدطفيارا!يفيب!6-ةصرعأتباكان

فيذع+وردوقد.الا-صالكيرالزببكان

صم2و18ة25صم1)مقبرلةصى!داياالكتاب

ولذيذمنعقكعلعامار(.،:12اخبارااو:16

الىتنيةأ+بادةاموادكىإشدىار(03:13ح!13)

.(3:1هر)اقراصثمحلفيمأمتهالم!روهة

7:18فياليهمثيرأار.صاصمرمحرنوربم!أ

.91:،ثو

!ه،اللة.نمهطى،ص"خاهءبرياسمةئودز

.(اث8عززلابلمنعزراارجعتعائلةرزيى!

مننرعوهرزسلب!حيف:ز-ثلجيل

البرنايةوال!لمة.(33ة11كو2)الكب!ةاللال

كانتوليا،المضفرراكي.محقزةبدالاصلبة

هذ.و،ريض،رجا!ثقللتفلاطبالمنص،نرعة

المغيرةاللالمننحتلفةانراغاهـرطهرألضاعة

صفه،اوالنقايفمنصحشوعرمضها،وال!بيرة

.الجالمناو،انالحازراءوادصناوأ-لفا.امناو

والا-3والحبزأفواكها!حملصتىنواحفيوؤتمما

نااليهوديالفلاحاعادرقد.البخا.ولراتما-كوا

ثلمننوعفيالزرع..نرءخر،5تقد.-اتهدضع

اح!لب)االهي!ا!الىك!عرد.صإتالىاللالءذه

"(.،-كاقنة،صل

مليماحد،بيحةذ5.مهتاعبريا-3:تحزص

ه:8)قضوقتا؟،-دعراتاصكج!االاذتمديان

.(83:11وص21-

ش.تتخر!اكالدحمةدةا،1ءي:ز.بدة

تحقو8:8؟تك)،اقخئةا)بالقثدةو؟ت-ىالمإت

بحه3وخلن.(7:15وا-ث55:31وءفى5:25

الحافى.افيءلىاصإنأتعالمقكانتزبدةكدةان



3)ىؤبك

اعطى،قدعو.5معناهعكلي31ةبتلإيؤ

وابصالرمةزوخ!انهايظن02(و9:91)عي

الذفالفالهكأحدطملأيكنولم.الرسلمنلاننين

منتبةصارفحكانبلبيرمهءمصطماميحهءن

مذكورهوماعلىسفين!تهفيابرىمعهكاناذ،ذلك

نيلي!رناوورحنايحقوبلابنيهربنادصةعد!ريحأ

علىمالهامنت!نفقاصأتهكانتوقد.رصلهطة

.صة.ناكثرنهاذعكاتهاضيابالدالحيد

،،اكلتد*انهمحنا.عيرياسم:ؤنجإي

الحابنيالاصمبهذاربالاربعةتىوت

:المقدص

17و؟7:ش)يهرذاسبطمنرجل)1(

.8؟(و

.،9؟:8اخبار11بنيامينبنيمنربل(2،

اطرخزائعلىثرلأداوداتامهرجل)3،

.(33:27اخبار1)عومهني

7؟(:؟1أحآصافاولادمنلاوي)،(

.لابناقووز!االتسبيحفيابيهم!ةاعذور؟

،،اعط!قدبهو.،ممنا.صياسم:نجدنجؤ

كانراالقديمالهدنياصحاصتسحةعلىاطلقاصموهو

الاهية.تلر

بويعةافيو/بيامينبنيمن3(و2)او

م-سوطفيوا(17-8:51راخبا9)الفعلبئوا

اخبار1)داودالىباهواالذتالابطالاحدوهو

12:7).

2ة26اخبارقور!أأابنيمنلاوي)،(

كا.الابوابصا-!،احدوهو

3(ة27اتبار11يوآباخيعائيلابئ(5)

.داودبيققادةاحدوهر

زبرلفى(

ثطيم!هوسافاطالملككأيخهمارجلان7(و)6

ف!ان.يهرذامدنفيوتنفيذهاالألهيةالشريمة

االانيوكان8(ة17اخبار2)مطعألاويآاحدهما

ايخار2)حهوذابإمترئإسيفشلوابئتاضيأ

كان،عزراحذكرهماباهرجلان9(و)8

ثمانيهرأسعلىعزرا.خرجعلثفطياابنأاحدكلا

كاهنأاالانيوكان:8(8)عزعانلتهمن!ث!أ

:01عزأبابلمنالرجرعبعدغريبةاصأةانحذ

،،ا!ىاية،مغا.ع!يما31:نجديفيلز

رباله:لحلانةاصم

الاولىالفرقةفيالحراسرئيىثبماموالد،1)

.،27:3اخبار؟)داودعد

فيشهلإأكاهنأوكانب!دوليمأبئ)3(

.(،51:1شع)البىمنالىجوعبمداورظيم

اغتال..مق.18سنةفيعريىام!)3،

الاولابيينالم!صنرأسرريامدكلاسباالاسبهدر

.،3؟:11

الدبدةال!حصربمةا!رةمننرع:تزتجدز

كافىوت،افاتحالا!راللونذاتالملابة

الزبرجدمنالكهنةرئي!عدوةعلىالعاضةالجوهرة

ارؤياسفرنيالىائييحدشنا!ذلك.(.38:3ش)

ؤينتالقالكريمةابرةكأصدالىبرجدعن

02(:21)رزالجديدةاورصدبيماسراراساسات

ة.نق)ال!تابفياشىمواضحفي!عتكما

.(6:.؟ودا13ة28و01:9و16:اوحز،1

.شسولئوسهيلزبرجديةالبوناوالكلة

،مترلاوءصكنمعنا.علاياسم:ئولز

صحيممدينةنيلابإلكوكيلأكانربل31وهر



241نزبرو

.(1،-9:28تض)الكنمانيينمعصوبهمدة

،سحن،ضا.عصي31:زئوفولة

.،اتامه

ليعقوبوالاضلمينةالادسالابئهو)1(

ي!اكنهاصوفرلجاانامهظنتولادتهوعند

.(03:02تك)ز،لرنفدعته

له،مؤسأزبولرنكانالذيالبطهر(2)

اولادمنصتوازالسبطهذاعاثرت!رنتوتد

:26عد)،ياحئيلوالجرنطر!رما،لاثةز،ون

عددبلغالاولىالمرةنيالسبا-صيماوت.(26

ائرةوني.؟3(و03:اعد)57..،رالبطهذا

مذائملوكان.(26:27عد)ر.0056بلغالثانية

-دءخدعيبالجبلعلىالواقفينالتةاحدالبط

والاضارالصاةعلىبالمعناتالنطىلاجلكنمان

وتلى.(-23:1326)تثالايةلمرميةبالنبه

الجانبنقاليصبطجنودمعالبطهذابنردكؤن

قواتضدصبمفيودبورةباراقجيقنيالمهم

!ما(18و،5:1و615-:"تضأسيرا

مديانضدصبهنيجدعونجيقمنجز.أكزنوا

حكمقاضقامالبطهذامن..3(:6)قض

:ءتالزررلوني)يلوناممهسنينعشراسرائلعلى

اطربرةقواتهماشتركتوتد.12(؟او12

اصاشلبنيقواتساثرمعرجلر.ه...وعددها

ح!ونفياصائيلعلىمل!آداودتوكجيط

ارضلوتوع،بالنبة.:33-.8(13انجار11

لهمت!نفلمالمممةالمراكزعنبعيدأالبطهذا

.اليهردم!ريضنيالبمىالاحداثاكئرفييد

الاصلإممينالأرة!ص!ان!اهـدفيقصروا!ذلك

3،الأيةالو!صةضدرماهرومحالطرمبلالرئنيل!

وشت!را،(03:؟قض)صيغاالاوئانعبدوااخهم

اعلنلذاك-8؟(.؟:03اخبار2)حزقيارسل

ؤ؟!4(

وتعذيبهفلاسرتغكمجيهفيصكرأعليمافهغضب

وتد.(5:92"مل2)اصىالماخذ.ثمايام

الحديدةاورصليمابراباحدرؤيا.نيحزقيالرأى

.(-:8،حز)زرولونببا3بافصىوقد

الصبطهذانصيبمنكانتالقالاركأ31(

النرةبروحا."ءاليهاشاروقد.كنماناشت!في

عنعبارةوهر-طويلبنمانفعلآي!حمرنانقبا!

بحرمنالوبواتفلطينش!النيالرات!الم!إن

زبرلونحدودداخلوفي.(9:13،ظ!زالجلهات

دعتوقد.!مبيتباصمصنيرةمدينةؤجدت

فيالقلحمستعن!مييزهازبرلرنارضلحمبيى

،بورجبلحدودهافيكانوكذلك.يهر!احدود

الجلي.جبلانهبمهمظنانذي

وهي،،ممنرح،مضا.عكليا!م:بيدةز

.(23:36مل2)الملكقيميهريارامصرصيااصأة

وهر،،،صصثتريمعناهارامياصمةزءبينا

الأجنببةازوصقبركضررااقنعهوقدنبراتاهمن

.(3؟ة01عزأبلبامنالىجرعبعد

نءزربابل.عبتوهرجعالذيهر:توز

وفح:28)ءزقيمةذاتعبرةمكرنينالسبى

ننممز1..بةن!ا.ب!ماتخذوتد.(7:13

العثيرةمرهوثمل.01:1،1نح)(01:27عزز

الهد.خت!واا.نذ!طفنىمنكان

عفدمعروفةالزباجصناعةكات:ز"جاج

ني!ذايظهر.!رع.انيالاخصءلىالتدما.

الختلفةوالاوافيالزبابيةلمقطعاقنوعةالاكل!افات

بحخهايرجعوالقالنراعةبحهتاطهعليهاالم!وب

تمالأتالاوبسبب.اكثراو-م.ق0002صةالى

اف!ينيقيرنالالايامتلكفيوسريا.صربينالوثيقة

بها.واص!ترواالع!ناعةهذ+



).احفةلىا

االرباجعمناعةانا!لؤرخبينيوساثاعومد

اناذ،يخامنبا!مربمكاننيصدفةبدأت

هدابقربالبحرنيرسىبالنطرونعثىصكبآ

يجدوالمولما،غذا.مليطبنواالب!رةوترلالمرضع

منحملعلىاسندوهااوانيهمعيهايندونحبارة

.الز؟جم!حمينآلرملباواختلطالنارفاذابتهالنطرون

هذ.لقدمئظرآفيه.صحوكالرعمهذاانالا

مص.نيآلمارهاوبدتاقيالصناعة

فقداثمدسالحابنياوباجذعورودمحناما

28:)ايالرردسروقاكانانهمعقل!يلا3ذ

ربظن8؟(2:5او01:2و6ة8ورؤ718؟و

الىباجهراثراهدهذ.اغلبنياثمصودالزباحان

نيوربدطدةكانالذيالبلورالمىالطبيي

المأصرةالحأسانالباخبنبضبظنكا.الص!نور

ءنمتا6:8.مزنيالمذصرةوالمق23:31امني

اوانيتوجدانالطريفومن.ار؟جمنغالبآ

نيا!مديمةاثمابربعضفيضنعةبحمياتز؟جية

القالدموعكباتالىتث!وللا6انيينالكلبلاد

نيالاوانيهذ.كنوضظتالىاحلبنعلىصكبت

الىاحلبناوالكفبمةعلىدلالةالعادةحبفبورم

فعطم.ألايمةثدةوعلى

.الز؟جمنالنحا.كثلإةحلىصنعتوقد

تصنحكانتالمرايااننظناناططأمنول!ن

ابطس،ثلنتطالمعادنمنكانتاغااذمتتديمأ

.جيدآوتيعهامقلهابمدوذلكاووتراوالنضةاو

وممنا.زوصكالعهـتنيلنظه31:الؤاضة

عينحبهـتربا!موهو.ضرهاوكالعبان،،زاحف

وليمةحولهادونيااكلام،اورشليمكودبنوبروجل

+9(:امل11ابيهعلىتمردضدماتترلمجهورم

،ماهعينقربلىبود.كلديمأالشمبتدسهحبووول

شدالابامتلكنيالكنانيةاثقاليدحسبوذلك

زرحيا14

كأنفدصوهالمحياةمصادرالما.عبونني*ونكانوا

فيها.لطافا

بابل،زرع،هحا.اكادي31:يلئاؤز

8و3:2ش)ثاثيئبل!ا!،،بابلنيالمولرد*او

23و2:2ر،1و12او:اومجا:12وثح

نارنظيع.3:27(ولو13و12:اومت

شالجيلان3:17-9؟اهبارانيوردممانفهم

ووجسالتجيلاخرفداياولمحل.ذرثبدونمات

:02تت)ابامرسحبلا!يهنسلأواتامبا!أته

وربح...لأثن!لابنأزربابلنمار،(6و.

جمادتهتحتد!ةاولنيال!رردالىإبلمنالرد

روصاداق!ب!ثدوحمعؤربابلواشترك(3:2عز)

ادقاتلاعمادالمذبحبخا.نيالكهنةواخوت

داودبلىمنرهو،-9ا:3كر)البادةوتنظي

صرشمنتلموتد؟3(،3:لى2؟:؟أمت

اتيمانهثماورثليمالىردتالقاثعدسةالآية

؟،:6-801)زكالهيكلاساسووضعوال!

الدينيةالطتوسار؟عنياطرلىابدلهوكانت

اتامةنيوصلشعبمحأوكان،لمثمبالاكيادة

المهببدونافيكانحيث،آيةاثمدسالبنا.

اكلوقد،زربابلباسمالهي!لفعرت،آبا!هم

صنةحىقاثمأوظل..مق.؟.صنةنيالبنا.

منروعهالاك!جصردسبدأكدما..مق02

زربابلحماصةكانتوقد.اطديدالهيكللبنا.

المباسضيةفيهررىانحبمين!داعةبخا.

صئبمراصمانلرجح-23(2:02حح)المنتظر

.،،*هيكلانظر)(11و:8؟كر)بللررباآضا!م

وهو:،اضقالىب،معناهع!ياسم:ضيازؤ

6:6اخبار)5العازرنلمنكاهن(1)

(،:7وشوا.



)6زرثق

عزراسعبابلمنبنر.ربعرجل)2(

.8:"()عز

كانورط،فاردياصلمناسم:ززثى

الث!رصاحباو،الم!ذرالماب!*الننصشا.

هامانزوجة،،وهيفرخاالطافرالثضاو،المثث

.(6:13و،1و.؟:.اصق)

،(،)ائظر،فلاحة:3(13)متزارع:وعز

.(،وت،انظر)(8:22تك)زرع

.(،سلا،نوا):اقرقي

وغ!،مضطربضا.عإياسم:انزص

اصياهمن)يمرأبناهلإحدامموهو،،هادىه

.(2،:اامحبار9و36:27تك)اطوريين

القالمادةنحدبدالامكانفيلب!:فتفي

امما.حدةنجداذ،ا!مديمالعهدنيالكتابقصدها

البنيةالرجمةوني،قار،حمر،زفت:وهيمصتعملة

يغلبمعدنيةمادةا!هاالباخرنورظن.،،اسفلت

قربالارضبطنمنتخرج،الاسوداللونعايا

الميت،ابحركرببيرةبكياتوترجدبابل

نيهامةمناجملهاتوجدكا،قاعهمنظرجةاو

صريا.ش!النيترجد31اكماصمرنجبلقربصبيا!ا

باستعراف!طيقههعنصي.معرفةالممكنمنولعل

طلا.فييتعملهفنرح،لهالاقدميناشثالات

نيفتظهمو!ىامانثم،(،؟:6تكأالنلك

بابلبرجتجاثياسا،3(ة2)كرالفططوه

نيكانوقد.3(:؟؟تك)كالملاطفاصتضدمر.

اثصيطعلياتنيليتحدممصرالىيصذرالمديم

صناعةنيقدممأالبابليل!عنديت!دمكانائهكا

نيتثبتالقالمدونةالاحعارتجطعالمزينةالامدة

مادةحالايعلىوهر.الزفت؟دةالامحد.

ء9:،3اشعيا.بذ3كاالانتالصبعة

زفس2؟ا

،،*رانحةمفا.اميأاراس!انكاربما:تر،ونفي

بنيلاملاكلياقالخمءلىواقعةمدينةا!مموهو

زعفرانةهيتكونوربما.(9:،3عد)اسائبل

الىبنوبأ،وحماةحمصبينالطريقعلىالراقعة

.حماةمنالثرقيالجنرب

وتد،اليونانعندالآلهةرئي!وهر:زئى

جمحلىءمتلطاكانوقد،جربترالىرمانمما.

رونانيل!منالونيوناطكامهدفولقد.الوثنيةالآلهة

فاقامواكهالالمنيزف!عبادةتعيمالىورومانبين

وعندما.تقريأالهامةالمدنصفيلهوتمانيلممابد

المحرقاتمذبحفرقلزفىمذئحاا!ابعانتيخوساةام

وبدأواالهردءضباستعلاورشليمفيالهي!لني

انتهتالق،واخوتهالم!ابييهوذابقيادةثورغم

تقريبأ،سنةاربثائةباليهودالىاطريةبرجوع

.البودونيالسبىنيتضرها

ضا.عن:8-1،18الاعالسنرويحدننا

بول!انليكأونيةاملواعتقادلحسترةفيالمقعد

زذسالا-له
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،وزعوااليموكألتبالاس!بهتآلهةماانماوبرنابا

شافا!فيباهلماتكرارأكانالىسولينظهوران

الايامصالفنيمقاطعتهمانتقداوهرصزفىانمن

هوكاناذهرصو،رل!زف!برنابادعراولذلك

بببكانذلكانوالارجح.البهلامفياثتدم

ضجهذازعهمعلىوبنا،،بيانهوححنفماحته

كانوالذيللدفيةالحارسالاله)زف!كاهن

وكانوالاكاليلبالثنان(الاروابتامهيكله

لمووا!عبهولهاربجدللرصولينيذبحانمزمآ

الاباطيل.هذ.عن-،جواانالىسرلانعليميلح

وهر،،مذصر،معنا.ع!يا!م:ى-نرفي

ل!حمبئةاعم

:8اهباو1)بئيامين.رؤطمنثلانة(1)

.(27و23و9؟

ايضآويسى(9:01اخبار1،لاوي)2(

.(11:17)نحزبدي

.(26:02اخبار1)آضلاوي(3)

.(27:16اخبار1)رأوبيق(،أ

اخبار2)يهوشافاطجيققادةلاحداب(0)

.(7:16؟

امحبار21روآشمل!حموأالذتلاحداب(6)

.)،(نيالمذكورالثضنف!هركانور؟(23:ا

وآسازنغببناطربفيادثتهرانرايط)7(

.(28:7اخبار12

.(11:9نحأبنياميني(8)

نيزربابلمععادواالذتمنكاهن)9(

.(12:17نح)هـلاتيمالعظيمالكاهنايام

21(:6)ضقهاتعثرةمنلاوي101(

.،ي3،ذالمتداولةالعربيةالرجمةنياممهوردرقد

ز!لربا142

زكرياالنيفربحانهبفورنفريحبرىالمرورةفيالى

.،!ء3-لااورشابمبفربوهولا؟.؟لالا1!!9!

،،حمقد،ص.ممنا.عإي31:ئاكرز

نيثضآونلاثرناننانالاسمبهذاتسىوقد

اما.بالتفصبلصنأيممعتةواهمالمقدسالحناب

و.؟25؟6اخبارا)لاويينصتةفنهمالاقرن

،3:و،؟:02اخبار2وأ؟:26و28:02و18

03:اخبار2و:،152اعبار1)كة(،وكة12

مععاداورئيان(ا،و12:16و11:12ونح8

طميذووارر،(11و8:3عز)بابلمن!را

الىابعوالارر،(27:21اخبار1)بلادنيمننى

ا.الاصولحد،(21:2اضبار2)عرصافاطلللك

الحبار2)عرذاسعبليعلواعر!ثافاطارسلمالذت

فهم:بينمالائ!خاصاماماآشهالى،7:7،

وظيفتهاصاشلملكالانييرب!اما!(1،

نيوقعثماشهرصتةنحو92(،ملك:،1مل)2

-8ة01مل21عهعرضأرمدكفقتلاشلرمابدي

.(7:9وعا11

انظر-(.:الرااببافرتةمنكاهن2()

دبمتوفد.المعمدانررحناابووهو-،ايا"

وضوحآ،واتمهاالحباراتبطباتهاصيأوصفاتصفاته

وصايابمنيسال!ل!بار!نورعين!ماوكانا
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اثمدسالىوحنعمةعلىلي!لاوصهماوباذلينارب

بطريقةلهفاعلنءحنامولداسا.:إ(االى

وطلبئكبليصدقفلم.الادةخارقةجيبة

الريبةمنشهفيلمادفمااعتيادةفيعلامة

اليرمالىصامتآوبقيالنطققرةفقدانآيتهف!انت

تولصبروحنادعا.اذالصيميلادبعداالامن

ترةوعاودتهلانهانطلقالحال،ونيلهالملاك

الىوحمنطو.آويحمد.ائهثحرفاعذ.النطئ

أثمديمةالىانبةبالتابيحاشبهبنثيدالىبومب!

.:7.-08(االر

كانانه)د*بح!وياداع3ياز313(

لدآشاخزياايامنيل!بكاشأوكانصد.،

بالاحتراميشمتعكانالذيالموتريهوياداعموتوبعد

وصسدأوطمبأعدبتآكانوالذيوالاكرام

آبا!مالهالىببيتوقىصاوالثعبالملكقامليرآش

.اصوالاصنامالالههوعبدوا

ت!نصبقدوكان"هذاص!ديادخسر3ياا!ا

والثعبالملكمنكانمارأىقدكاناذ،كاهنآ

ظوبهموشرتمودمعلىوتوعدمالىوحبارشادقام

ال!رطابهانفي،الثديداليظةطنيوهر

الىببيتدارني!رةورجمو.عليهفحنراكضبهم

اما6لحمبل3الناالملكباصوالهيكلالمذبحبين

ا!يمعرذالجكواستظثائهالىدعواهفرفعهو

ويطالب،بنظرالىب،:قالاذاعدائهمنلهلينتقم

ألىالميحاثاروقد.02-32(:اعبار،2،2

،؟.:؟اولو23:03صتنيالفظيمةاطدنةهذ.

وولبرصا!زكرل!مئنيالمييحدعا.وقد

مواضعنيتتع!لع،!ا،افى،لفظةاستحي

في!رنفقطالنسبعلىللدلالةالحتابنيكئية

.داودارويوعانبقالز-لرياكااحدابدادبرضيا

ولاعزياايامنيص!وذاارضفيعاكأرجل(،)

كانانهفيالمليلالاووظيفتهخلاههوعنعنهبعلم

ز!لوياسفر(42

بذايرادوربما(هة36اخبار2)الىببمناظرفامآ

من!اصنرعلهكاناوتقأكانانهالعبل!

لهصشدةفكانتعزياعلىمررتهاسا.اكبوة

ابأهوكانورجما.لفلاحهصببأوكانتواجباتهلاتمام

مل2)لحزقياأوجذزآحااعيأة،ابية،او،لابي،

.(92:1اخبار2و18:2

شاهدأاثحيما.اتخذ.الذييلاخيااىهر(5)

وولدتمنهحبلتالق،،النب!يةمععلاقهعلىامينأ

بنيمنكانائهوالارجح2(8:)اشابنأله

.(92:13اخبار2)آساف

الحاديوهر،عذوىبرخياىزكريا(6)

ا،:6او:5عزوفي،المارالان!ا.بل!عثر

الاربح،على،ذلكوسبب.،عذواى،انهيذكر

حبفنسبالثبابريماننيماتبرخياابا.انهو

مناكزمهورآكانالذيعذوبد.الىالوائد

كانولذلكلاوينلمنكانانهويظهر.ابيه

وتد.(6؟:12شح)وفيكاهنوظيفةصتصآ

لداسووسالانيةالنةمنالامنالثهرنيزكرياتنبأ

لىباليخاأذنالقالمدةكضرنفيوذلكالملك

الامووالممنفكانبابلبممنيرجواانيهوذا

ممهمويهضالايفالشبعزانميتريانلد؟

اثعقوىروحويعززوابابلنل!عنهمليترعواال!اظة

عزمنعليهكانتماالىاليرديةورصوابينهمف!

روحيةرسائلو!دمصث!ةرؤىفلإى.وقرة

متنوعةنبواتيقدمكاوالطاعةالصرم!وصعظيمة

بالفكرورتفعكا،وءوحهومجينةالمحيح!عرص

المبم.وملكالايامنهاالى

طالتهذاز-درياانالبهوديالقليدوبذ!در

كانالذيجيطنبودفنبلاد.نيوطثقايامه

له.زميلآ

بل!كراطديالنرهر:ز-لر!سنر

والىأي،ال!ارنب!يا.لابا"تىالقالاسفارجموعة
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النار!يا!رفيحمتبالنرهذاانهرالاثد

.م.ق052عامصالىاوالاولداررحطححماثنا.

9-،؟منالاصماحاتانالباحئينبعضظنوقد

االمرنفيكتبتانهاآضونوظنالبى-صلكتبت

ا!وطتدراصةايدتقدرل!ن.م.قافىني

بقلم!بوانهالفروحدة،النموصودراسة

كنيةاصارةسلإاخىيئرعاليهاثاروقد.زكريا

عامحواليهذاوكانك!رالاننيضرذ-لرعندما

.م.ق003

:ات!اماربعةالىالفروينقع

رؤىئمانسنسللة،الفرمقدمة:اولآ

.8ة-6ا:؟ء!

ال!حم!ةرثي!تويجذثيرمزاعال:نيأي!

.9-6:01محا

الصومعنيألابلبيتمنوت:،!عأ

.8و7صالنكوبراب

اعدا.3ل!كتن!.النبراتمنطلة:رابعأ

ا،-9صافهمل!وترمجي.6المياومجي.افه

وهي:الميحعننجواتالم!مهذاوني

9:)9اورصنلبمالىالاننصاريدخرله)1(

.(31:5متممقارنه

12:)11النضةسنثلاثل!تليمه)2(

.(01و37:9متمعتارنه

ةارثه13:6و01:)12يدنقب)3(

.:+(9؟رومع

متسعتارنه3:)13اثالمالىاعي("أ

.31،ة26

.،601:)الجبععلىيسردالميححكم،.أ

،ز3؟*امحتصارعديآايع!اكانربما:حاز

فيالررداضيا.منربلوهو،(01-ا:91الو

زكور4(

ايهودكان.هناكالمحرائبلجاةورئيىارلمجا

الوطياياالىوماناطءاميخدمباغبار.خاطأيعترونه

على!عدالمسيمجمرورعرفواذ.مهمويتعاون

ف!حمثالمصيحعرفهاوركباتافكارقلبهونيجميزة

حصلا!مدسالىوحتافيوتحت،النهارذلكعنده

!اايضأهراذ*بالقوليرادولا6الحلرصولبيتهله

انهبلالطبيعةحبنلهمنكانانه،ابراهيم

بضهمويظن.والمواعيدالايماننيلهضي!آصار

للاكيناموالهنصفىا!ا.عنالطيماعلاتان

عنيكشفالحابمودثىلمناضافاربحةورد.

ثف-ن!ل!6جدبدةحياةبداة-اولأ:تاص

جباةزملائهحياةعناختلفتضيفةتر!هةحياةعن

با!مرب،العليق،تلولنياننقيباظهروقد.الهرانب

مترللىكاكانوربما،منقرصةحوائطهانازلاريحامن

هالمنازلهذ.كاحد

ؤعيا،،اخصار!يآاكاكانربما:حمايز

معبابلعنرجراش!ضأوشينمائةل!بعجد

.(،7:1وئح2:9عز)زربابل

،متذصص6محنا.عري31:زكور

.،مننبه

اركلالذيرأوبينسبطلىئي!اب(؟)

.(،:13عدأحمنطنارضليضى

)طبارأأمثماعسلالةنيجاءكوني)2(

:،)26.

.(27:،2اخبار1)صاريبنيمنلاوي(13

قافابنا.ومن،برصونبنيمنلاوي(،)

02اخبار1)داودايامنيالمرنمينمنفرتةورئيى

.35(:2؟ون01و2

حرلهالررب!نا.فيساعدوقداصيي0،31)

.(3:2سح)اورشليم



)03لةلتز

.(01:12نح)االهدتجتمقاملاوي(6)

طنانابنهوعللاويوهرمتنيااى71،

.(3:13؟نح)!عباايامنياطزنةكاحد

وفي.ارضياضطراباواهتراز:لةلزز

الىولةنحاتزكزالقالماطقونيالعنيفةاطلات

وترتعق،(،2:،ار)وذهابأبينةالجبالتتصك

)زكالارضوتنثق،7(:18)مزالجبالاسى

الناسوتبتلعصاتعدةوتئقح،(،وه:،؟

فيحدثتوت.31--(:16عد)والبيوت

بجملا!ها،كثلاةقرىدصتعديدةزلازلفلطل!

صارتويربعامعزياايامفيبهرذافيح!تتزولةمنها

ا:ا)عاحوادثهم،ريخنيالبهير!وناساسأ

الكبل!هبرودسايابمنيكذلك،(ه:،؟وزك

اهامحتط!صهالاب!ةالنةنيعظيمةزلزلةحدئت

...ر.،مناكئروقتلتالمراصيمنكبيرأعددأ

القالبلايامعةالمدصأالرلازلذكرتوتد.نذلى

.2:7تمتنياورثليمبخرابتنذرصائت

صفيأ.النبرةاتماميثبترنالمزرعينمنوغبر.ووصيفى

الحادثةاولزلةتميزتفقدالم!يحايامنياما

العدوصالارقلعلىحزناشدبدبظلامالصلبوقت

اولزلةتميزتصاا،-،5(واهه،:27)مت

للاصرارعبةصيظافرةزلزلةلا!اقياتهو-ثاطادثة

الاعالسفرفيلوتاو،(،ويحدننا28:2)مت

كانعندمامقدونيةفيزلزلةحدوثعن16:26

الجنابوابتفتحعنهانتجالضفيوسيلابرلى

فلم،فيل!نيالمجينينايديمنالتريردوتوط

الهية.ضرباتالىلازلصتكن

معنا.،تصلإةكانربماع!يام:!ةفي

وقتفيلةالىلاباناعطاهاباريةوهي،الائف

!حريةثرصاتدو.(2،:62تك)وببيمة!هااؤو

)4
مورمز

اكر،بخينلهلنصلنةزوتجهطبملىبنا+لبعقرب

.(13-03:9تك)واثل!؟دفانجبت

مؤلةةطربآلة(4:21تك):قاوقي

لسلمالطولنحتلفةالقصبمنظعثماناوسبحلهن

.،كا.،انظر،اطضررومناحقارطةبينتتحمل

الاضار.قجمرعة:ييراتز-ئكلوتز

قىنمكانتوشكر.افهتمحيدوكرضهاالملحنةالدينية

وني،المرصيقيةالآلاتمنوفي.المزمارصوتعلى

المبحدعا.كااطد،،صاببسىاليابة

با!مءرفوقد،(2،:03لوا،المزامير،كتاب

المزامل!لمحددبالنبةنقط،داود،اوداودمزاملإ

.مزمررأ001منكاوبانت.لداودنسبتالق

كاتتهي،كئبكسةالىالمزامل!هذ.وتقم

ااضا!،تينصآمينلفظةوتكراربتبيحةمنها

اثتيمهذاو!ل.المزامل!مؤلفولاال!حمتاببامو

تقيموهو6اطةالموشإلاصنارالىورمزاظسي

الاصرلنيع،البينيةاثرجمةنيروضرحررىجدأيمقد

بالمزام!تبتدى.الاقاموهذ..ا!مديمةال!لااية

.701و09و73و82و؟:بالرتيبتبةالآ

نهما،مزمروأا،الاولا!مموبتض!ن-ا

و-01و2اووهيمنهااربمةامالداود،33

اليتيمةالمزاميريدعو!الذلك،معروفينفيلمؤيخة

فيندمج،السبينيةنياما،لهاابوبردلعدمنظرأ

.لداودفينسب-مزموراما،9مع01مزمور

ال!ني،الكتاباوا!افيالقماصا2-

لبني7منها72-42مناي،مزمررأ31فيتضمن

لمؤلنين8ولداود18ولآسافواحدومزمررقرر!أ

وينتهي.صلإدةعناوللإنومزمررصروفينغل!

داودصلواتتمت.آمينثمآمل!،باثولالذمهذا

.(72:91مز)،بثىى



)9ا!رمز

،عزمررأعثعرسبعةكالاال!حمتابويتضهن-3

قورحلبني3ولأشاف11منها،73-98مناي

وبنيالازراحيلهإنوواحد)86(لداودوواحد

.(98)الازراحيلالانوواحد(881مفاقورح

،ايضآمزءورأ17ارابجاا)!خابويتضعن-،

)09(لمرسىمزمورنها،09-601صناي

معروفين.غيرلمؤلنبنوالبتية(301وا.!)لداود2و

هزمررأ،4؟اطامىالحتابويتضمن-5

اصلإنوواحدلداود15منها،015-701مناي

بروعةالهصمهذاوني.معروفينغل!لمزلنل!والبتية

صود.فياصعبااستضدمهاالرالمصاعد،وهيترنإت

كا.(012-،13من)وهيالمتدصةالمدينةالى

تتمةوهي(ا.ه-146)التهل!!مزاميريحريانه

كل.النر

وردنحمياكاعصرالىالتيمهذانسب5وقد

الابا.بعف!انغبر.ال!بعينيةالر!ةنيالتقسيمهذا

الىصلكتبهلمانحالفانهلزعهمرفمو.الميحبين

بقلولم،02:ااع)،المزاميرسنر،يى:قالياذ

هذاانالعلاهبرمضظنوتدكأباواضار

علىاواطةمودىلاسنارمثاب!ةعلىمؤساتقيم

نوععلىاو،المؤلفينتتابععلىاو،؟ريخيفظام

ذلك،وغيرالعبادةمناتجهاعاىاومزاملإهاتهخات

مبادى.علىمؤصأكانيمالنةانيظهرانهفي

بمض-محررتوقد.البادةمطالبحبمعتلفة

،53و،1مزمرريقارن،الختلفةالصبنيالمزامير

وتتمق07مزمورنيتجدها.،مزمررتتحةانغ

صاوذلك،801صزمررقيدمافي06و57عزموري

مجاميعالاصفيكانتاطصةالكئبانيين

!ولالكتبجمعوقتتحديديم!نولانحتانة

الك!ابينه،دةمنيرتجحانه!ير،واحدسفرفي

بمصاا!هماعزاملإمابعضفىا!ععبيريهضةينالاخير

اهيرمز(43

ايامنياكلقدالجعانويربح،بابلصبىبحد

تظرالمزامل!اناذ.،تدريجيآتمت،وانهعزرا

ألىداودصرمنذالعديدةلمقرونالختلفةالعواطف

بابل.سبىمنالىجوع

3،عداكواناثالمزاميرلكل:ألع!نوانات

عنوانبلاالتيالمزامبرهذ.ا!الردويسئى-شها

هللويا.،العبارةانليمضهمظنوتد.،رييمةمزا!ير،

الا،عنرانهيصزاميرعدةصدرفيممأالىباحمدوا

فقط.،2الاساسهذاعلىالينيحةالمزاميرو!ون

نايظنانهغرالعناوتهذ.اصلبحرفولا

الالأجلعنواناتاضافوا3،اضافوهاالكف؟مه!ط

يتفسبرومنيدةفديمةحالايعلىوهيصائلوالى

ممقضاعوتد.العهايةالذمخجميعفيومرجردة

نقلآمنهانفهطماانغل!،السبعينيةتترجمهافلمبضها

بفبدنا،المذكورةاللاجمةتجلالائعةالتقاليدعن

فياسقملتالقلةوبالآالثعرونرعالمزلفباسم

لتأليفه.ال!ياوالتاريخيوبالمرجبوبالنغمةشيله

داودبمزامل!تختصالاخيرةالملاحظاتانالا

منسرجمنهاوكثنحياتهحرادثالىلرواحصرها

مح2.مزعزانقابل)الناريخيةالاصفارمنسفبأ

56ومز23:91صماصع،5وعز22:9صما

نيالتراعاصدوتد.11-5؟(:21!م؟مع

كلتصفي.الىتثيرا!اوالمرجحصلا.لفظةمعنى

بالرتيل.

هذ.انالعجيبمن:المزاصرمنضفنات

الميحقبلاذقبا.عرانيون-لتبهاادتيالمزامير

الميحيةالكنيةعادةفياليومتستعكل،بقرون

ولعل.سوا.حدعلىالطرائفجمبعذوقوتاسب

رهمطالمحةمنبمر"كاكر!هاعلىديلهذا

تحالىقةنتهفيالانانيالقلباعاق.منصادرة

واطزنوالربةواطدالص!رحاسباتعنوتعبن



مزامير4(32)مزاير

ننىصلمجلنحرعلى،عامةوالفرح؟.والىوافم

لاحتيابا!ا.بمناسبتهاثعربلدوكاصرصنيتقية

الاذلكفاعزموركابقوةالثورصتثرلمواق

والمزام!.تأينهالهبطةالظروفبمادراك!دم

التاعرلاحاسإصمناشةاحاسي!لنهمهوبقغيسعر

فنلذلك.العيزضا.يتارىهيشضحص

البربةاوتاتنيالافهطلا.يم!حمنساالمزامل!

وقتفيالافهطيم!نلاساونها.وال!يق

انهكل!.والابتهاجالفرحوقتنيوفيهاالاضطهاد

ادواكنازيادةتكونالىوميأهتبارناؤيادة!درعلى

وهكذا.الجاةظروفل!لالمزامل!لمناجة

ة!قراهالحعابيةالاصفاراصثراننلاحظ

اطصالمزامل!صارتكذلك.والمزاميرالانابيل

الفردالعبادةنيالمتع!لةالميحيةشانينامن-في

كذلدتظلو!عوف8المكونةصنيوالجهور

يجوز.عيباعتبارانهريبولا.الدهررمدى

هيا!اويدركأ*نإتهذ.فيبفكرميسص

وداودمر!عىسي!اطنيالأثرنيشبأكانتبينها

.تد؟وآطف

مدةالمزام!تأليفاسثرقد:المزاميرمؤفو

اليمنالردةالىموصايام،منسنةالفنحو

انفي5عزراايامفيبقليلبمدهاحقاو،البابلي

وينسب*.وسلإنداودايامنيحباحصرها

-؟او3-9هيعناوينهاحبلداودمنهاعزمورأ

101و86و07-68و-5106وا،،3-و32

ا-و؟3؟و،12و122و.؟ا-8.؟ر3.؟و

ورئيىالمؤلنيناصهرهووصان.138-.،او

كحرعممبتماحملإألذالمث.اصرائبلنيالمرنمبن

البارةوقؤبيطةالمزامل!وهذ..،داود!زامل!*

صورةاماشاوشصم.الاطنمعالىتةة:!انجتمع

الطريقنيوالحاريةالداخليةالضاتضدط!بدانان

اثهءمدبنةالى

83-73و..لآصافشمروأ12ينىكذلك

وا!رتيلالطربالاترؤما.واحدلاويأاصافوكان

.(03ة92اهبار2و91و01:17اخبار؟)لداود

تعليمية.با!اعزاملإ.وقتمين

عائلةوهزلا..عزءورأ11قورحلبنيوينسب

داردايامنيالكوتوظينةيمارصونكانوا!ثعرا.

":36؟9؟:9و22:*ابخار1)وخلفائه

،9-"8و82المزامل!وهمط6(91ة02اخبار3و

تختصجعةالمجموعةهذ.ومن88و87و08و،8و

صثعرهابحنالمزاميرهذ.وتمتاز.وسلإنداودبايام

وابداعه.هيالهاوروعة

وواحد523و72هائلإنعزمررانوين!ب

.01لموس

مضخا!اح!بالمزاميروتمم:المزام!ا!اع

:اقامثمافيةالى

-و،2و91و8والذبيحاطدشامير-؟

*،او؟12و7.؟و301و001و69و36و،3و

بالنحبةالمراحملابلالث!رشامير-3

لنعبوبالن!بة03و22و8؟و9بذا!ملائظص

.89و65و،8و،6ائيلاس

.؟و38و32و02و6الربةامل!عز-3

.31،و؟03و؟.2و

البادة،!تديموالار!الالنرعزامل!-،

.138-012المماعدقىنإتوهي

الم!ت!تيهائهمماملاتذكوآريخيةمزامير-"

.601و501و78ثمب!همعحيمةوالى

افهوعدعلىمزسةوصبحيةنجومزام!-6

61و2وهي(+6؟-7:13مم2)وبيتهلداود

.518وا؟.و79و72و96و68و.،و.،و22و



ريم3نامرز

تعليية.صزامل!-7

ونمإجهموالاشرارالابرارخصائصني)أ(

.25و،3و17وو،151و9-12و7وهوا

.116و91اذثريمةجردةني()ب

.09و9،و93الافات-إة"بعللفي()ج

+101ر82الحكامواجباتفي(أد

لداودواكثرهااططاةضدعزاملإد،عا.-8

37؟و901و96و95و58و52و35

دبقرمحناهكانر؟صاساعياسم:انفؤفي

وهو.(33:ااخباراو25:2تك)،الرحق

ذريتهانبعضهمويظنابراهيممنقطررةب!ر

الب!رقربمكةغربيمدية-وهيزبرامتكن

فييينالىصقبيلةيكونرنا!مضونويظن،الاحمر

.أمربادبلااواصط

لوئهيم3حبر(38:13)،حز:دئلا.ز

كجىهـةتوقدأخم!ااشعةعليهوتتاذاترعزيا!ر

الآنإمروفادالزصهوكاناذا،امآنعلمولا.نار

والفرلجا؟وروشفىالبمينيهاثرجمةوتعتممل،في.ام

.(9301:و:3817ض)دزصمنبدلأبهرمانكلة

يصبه،.نمحنا.كانرخاعبرياسم:يؤ-في

طة:31وهو،الوحقبتر

(2:6اخبار1)يهوذاوحفيدزارحابئ(1)

.زبديبايعم18و17وا:7يثرعفيودعي

3ف!ينحاستدكعونصعطفيرفي)2(

.(:،351عد)للإبكيرتهفيسطيمفيالكاهنالمازار

ح!اولابئروناثاننلمىنبنياميني31(

.(3،:9و8:36اخبار1)

نصفعلىكاناسرائيلجيققائدني)،(

علىف!ثم،اصائيلملكبحثابئايلةص!لبات

زمان؟(

بشا.بيتعلىالالهيالتضاهمتممأوقتلهسيده

عري؟.حققىصةنيايامسبعةملكأهووجلى

باصاقالائتطرالىيزصفاضطرحمهالجقرئبر

.:8-02(16مل)1ف!ات،ءلميهالملكقحص

ناولطوقد!شاولنكلمنانهبعصثماعتقدوقد

.(8:36اخبار1)القديمالملك!ترجع

وربما25(:25)ارمعروفكير!ثمب)5(

كرهذاعلىالدلبلل!ن،زصانصلالةمنكان

متب!ر.

*مترصرن!عنا.دامياصم:يتونفؤ"ز

مناتدمسحبوم.،ال!يناوالضجيجعانعواو

ركانرا.(.2:3وتث5:؟اتكأالكنانيين

شرقالارضيقطنونالباساشداها!امةطوال

بالىفائيين.يدصنوكمانوا.اقيوالبحرالأردن

وبمدئذوغلبم!رصكدرعليهمصطااتتاوم

باسمايضأعرفواوت.وطردومالعرنيونباه

.الىوزصرن

لفظهيفلطينبينمدبنة31:القضبةةامفي

سو(؟:8صم3)،تةهأ،ص-جيالحصالاصلفي

.(؟:18اخبار؟)-ت

محدعة،اومثورة5معفا.عبرياسم:!ةفي

وحفيدلشعيوابئبرشومبنيمنللاوياصموهر

اخبر3و3،و،3و6:02انجار1)يرث

.(؟92:2

دبالأولىالأيامنيالزمنكان:تانز

القرلمرافعبالنحبةاو،وغروبهاالتسلحروق

نيالوقتالىكايةاشارةواول.ال!وموبمض

.:؟الحوتسفرني؟.تالمقدسا)عتاب

لححمالشسوضلقوالظلةابوربينائهفصلعندما

(16و،؟:؟)الميلط-!موالنبممرالقرالنهار



)4زمان

ولاوقاثلاياتاقةقالكاالأنرارد:.وكا؟ت

المتطورالتة!ل!اساسفصارت.وصنينولايام

وتنظيمه.الوقتبخصوص

ازدادالارضوينلحيفرعالانانبدأمارت

لالنتالوتتترتيبوبدأالوتت(قي-ةادراص

ي!ل.م.قالاشرالترنفيبازروتتويمللزراعة

المرصيصنلحجرقطحةعلىالادراكهذامنسيئأ

:8تكفيا،وقاتهذ.3يذوالكتاب.الاملى

:14وزك17ة،3ومز26:5ولأ31:"3وش33

؟ر.يخهماليهودربطوقد.21:9و،صم8

:29)شممرمنالحروجئلالكب!ةبالاحداث

وا(ا:.،و93:-حز)البابليادياو(.،

اة؟عا)الزلزلةاو(6:1مل1)الهيحلبنا.

الم!كحكمسنيالىبالنبتاو5(ة،؟وزك

.(وكلإ.،؟:3..إس3،

تييراتيلاحظرااناليهردنجتلموه!ذا

الرتتاقا!امزالاعةوكانت.والازمنةالطض

آلةوراسطةيقي!و!اكانواا!مويظهر.عدم

وكان.ا(ا:03)3ءلدرباتعيتكية

الطببيالنهاراماالشصبنروبيبدأالدبنيرومهم

افامرلائةالىالميلتى:ا!.بثسروقهايبدأ

الهزيعمنهاذعوتد.هزدئاص:!اقمكا!صئي

ال!ر()الصبحوهزيع(؟3:9تض)الاوسط

.(؟1:؟؟صم؟و،3:"،ش)

الجديد.الهدفيلميلارومايخااال!تيبويظهر

35(.:13)عيهزعاربعالىمنتمأمنرا.

الديك،وصياح6الايلونصف،الماههزيع

فيصصاعة،2الىم!نذممأاليوموكان.والصب!اح

ئقلوارقد.ل!نية06دقيقةصونيدقيقة06منها

علىاعا،ال!لدانيونا!قوفد.بينالرصشهذا

حدد!دا،وبافجرمربالقربالمرقىءتبطالايام

زمان3،(

صاعاتوستوومأ315بالنةايامتبرريمانرالفليم

طولمنظناقريبوهذا.ثانية81وقيقة*15و

!ستاطقيقيطرلهاعلىكفبدائهاذالخيقيالن!

ثانية.و-صينو-سد-يتةوغرت

تنتهيايامسبعةفكاناللإانيالا-بوعاما

03وهوص!هرمالقدما.الممريينقموقدبالحبت

وكان.ايا!ءشرةت!اكا!فياتسام.ثلاثةالىررمأ

الابيم.البومفيعالالايهشالقياميحرمرنالابرليرن

الزمنوتوقيتا،سبرع1فكرةبنواالمكلانييناتويلاحظ

-محنولم.(2ارصتك)الحليقةفيافهفىتببعلى

ا!مالأإ-امأااعطوه!افتدللايامامما.لديهم

ابومبة.االكتابيةالقرا.اتإضببميزوها

كمان،ترداش!ر!كان!دالبرافيالهراما

ا!اروفي.عيدأوكانالهلاليس!ىنمهروءاول

سو!يم"يذلماعوثو:والتضاةوثوعالخةمرمح!

بشالررعذتثمابببوهرباممهواحدشر

سزوفي.أبخاوالثاكالانيالشهر!لبهاتر

همط:الا:ثرمنثلاثةاس!ه3ئذالاولالم!ك

الابع(أوار!انيم(ا:6صل؟أ()الأنيزرو

.(38ة6مل1)(افامن)وبرل(8:3مما1)

قبلمااسفارفيال!رراحماهمنهذ.عل!يذعولم

السبى.

وزور(ننيا)ابإب:هيالمبروالهور

(تثري)واثانيموايلوبوتموزوصان

وهو،واذار.واذاروشباطوطببيتوكلووبول

.(المضافغراثالثالثهر

عثرائنيمنافتئأف!حممانتالحل!النةاما

يضيفونكانرافي.نياناولابتداؤ!اتريأشهرأ

وذلكعثرافالثالهرممثابةي!رن!ثهرأاليها

لا!اعتدألقبلكرافانيالرينتهيعندما

صنتصففيالثعيركلةباكرراتتقديميخعمماوالنهار



)5زمان

نيالتقدصاتبقيةتقديموكذلك،االاليالشهر

ثماطريففيتبدأالبمقبلالتوكانت.اوانها

.الىبتىفيتبدأادجميبمدصارت

معالبمبعدالشبةاصنةااليهوداست!خدموفد

وكانت.الدبنيةاطياةلاجلالعريةبالسنةاحتفاضهم

ررفقراانحاولرافي.ررمونصف!لامأ93شررهاايام

النةالىقريشهرباضافةوالصرالثيةالنةبين

دورةخلالنيعياتسبعرذلكالانيآذاراصر.

النةنيوذلك(حأ+)،!حول!أعاحل!)عامأكرتمة

ابعةوالىعثرةواطادوالأمنةوالادصةالثالثة

اليهودئقلوقد.شرةوالاصةغرةوالابعةعثرة

الباب!يين.عنالنظامهذا

كانفقد،لانةمتدآناتأشتلميردوكان

.اثمدتلمنةالاولالثهرهوالمدنيالابعاثهر

الابعالئهرفيواليوبييةاصابعةاالنونابتدأتكما

زراجمة.لاصبابتبأصيكانذلكانهـ،بح

فيقليلةف!نتاثعدسةوايامهماعيادمواما

نيثم،والأهلةالبرتنيوا!رت،الاولىالازمفة

عبهيوالاعباد.واحدوصومكبلإةاعباداربعة

.انظالومجدالارواقوجمدالاصابيعوجمدالنمح

البىبمدانهالا.ال!فارةرومصومفكانالصوماما

وعبدالفوربمجمد:منها-ك!ةواصواماعباداضبفت

نييفكرونالشبعلتوهذ.وصيامالدشينإ

سنةف!انتالابعةالنةاما.السىوقت!ائبهم

تثأالمظالجمدوقتالسابعالن!هرفيتبتدى.راحة

نيالفمح2ماليرببلشةتبتدى.كذلك(5؟:31

اتالاالابتبالع!نةثبيهةوكانتسنة98نها

منها.اميهاكئركانت

وقتمنلملوكهمالنينيعدوناليردكانوقد

.العرشوتبو.الملكبداية،ريخمنوليى!هايتها

تةريبىوبهعلىالهوديالرةتجقبتميينوجمكتا

زمان4(

ي!قب:عبعهميفاذا

،رانطمنابرامارتحالالىالحليقةمن(1)

سحيقةعصيرنيكانتلانهاالفترةهذ.تحةيقوي!ب

اتبحتالقةالطريةاتضيقوجهعلىنعرفلاولاننا

كاناذاايضأنعرفولانة4الازظكحابني

اصدا.3ذامبالتللالاعطهصذكاتالوحي

الىآدممناولآعندناالقنةطابار،تالاثماص

الىساممننم،3-33(:5نكأواولاد.نرح

.(36-.؟:11تك)ابرام

،الحروجالىرانط-تابرامارتحالمن(2)

،(3:17غلأصنة03،ا!العضهمويخن

(.ث:2؟أضت-615باكاآض،نوقال

الع!ي.النصبحب

،صلمانهيحلتأسيىالىاخروجمن31،

تبلخصفةءةغرةاثنتياطقبماهـذهاعتتوقد

صة1،08!"فح!رن،صنةاربعونمنهاواحدة

القالفترةاطق!ةهذ.اجزا.واول.(اة6مل1)

استنرق،كا(-ة،9وعد35ة16ض)الصيةني

03و8؟:3قض)ثمانيةاوفتراتستاثمضاةصر

:2؟و-3ا:01و؟:13و"8:3و؟3:.و

:8؟(،،أ"بمعاليكمانةكدئم،7-،1(

-واخلإأ؟(!13:2اع)!ثاولملككدثم

.(2:11مل1)داودملك

هذ.اجزا.أنندركانيهوتناانين!ولا

نيصنةالاربعينلانتمامأمتاويةكا!ات!نلماءتجة

نا،كاوق!رأطولا.تتفاوتكانتمنمصاص

إلىراجعالحقبةت.وقتتحدبدنيالاختلاف

ومدودها.حابهاطريقةفيالاختلاف

،ضابالىسلإنهي!لتأسيىمن)،(

ل!ادةبالن!بةويقينأدقةاكزالخبةهذ.وآريخ

نيالمقدتيتاريخالاممربخ3و!ثادةالآل!ر



61زمان

يبلغالمدةصذ.وطول.مقسنة01.هحدود

وقد،انق!اماقبللممل!حمة+م!نها03،صنة

مدةاما،تقرببأسنة388*ذامملكةمدةكانت

تقريبأ.سنة255فكانتاصرائيلمملكة

منالىجوحالىصلإنهب!لضابمن(5)

قالتصماسنةسبعونوهي(بابل)صبىالي

البحينمدةاكايخظن،تحدردهاويصب،النبرة

وافرقفل!طينعلىبابلنجاتسلطتالقست

ة35ار)لنبوخذنامرسنةاولمحلاتفاقها(35ارأ

كورمقواسهاربابلبترطوانتهازها2(:6،او

.(92:01ارألملكهلاولىاالنةفيالمبيينبودةالاصي

الميح،مجي.الىالسبىمنالىجوعمن(6)

اطقبةهذهوفي.سنة053بحراليالمدةهذ.وتقدر

والبطالةالاغريقحكماقىثمالهيكلبنا.اعيد

صنةمنالمكابيايانجمالافقفيوظهرفلطينكلا

جل!عندما.مق33!نةحتى..مق166

وبدأ.الهيكلبخما.واعادالعرشعلىهرودس

بمبايالمائداصترلىانبمدفلصطيننيالىومان!د

.م.ق63سنةفياورصليمعلى

ا!!كل،ضابالىالمسيحميلادمن)7(

سنة.،7بوققدر

وودتالقىافامةالحرادثبعمدتراريغوهاك

علىبجمعرنالباحثرني!ادوالقالمقدسالكت!ابني

التربب:وجهعلىالواربخهذ.فيحدثتا!ا

م.ق167سلإنه!يكلبناه

م.ق؟39الممل!ة3انتسا

قم72أاو733ةالساصسقوط

قم587اورشليمصقرط

م.ق38.اورسليمالىالرردبمضرجوع

م.ق515زربابليكلبناهاتمام

زنبور8،

يدعلىالهيكلتكريى

م.ق165المكابيبهرذا

م.ق،حواليالميحميلاد

يةمبلاد03حراليواليامةالصلب

الطرصوس!صاولاهتدا.

4دميلا35اليحر(الىسوللىبو)

ةديلا68او67حراليل!!راستثهاد

شاب،او،ترئيمة،محناهعبرياصم:برةز

منربل،،اطجم*عنيراو،،طيةوبدونانيق

.(7:8اخبار1)بنيامينفل

ايامنانيالاسمهذايطلق:-زفابقفبقز

هارإاوعلىحتىالزنبقةالفميلةمنانواععدةعلىهذ.

لفظةكازتالميحايامفيوهكذااخرىفصائلمن

ارادواالذتتهبوعثأيثئانواععلىتدلالزنجق

.28(:6)متغيرهدرنبنرعيفيىوهاان

المسيحقصد.ماعلىالرضرحيزربلاالتقييدوهذا

احماكاالىلاالازهارجمالالىالا!ثارةتصدفاتد

االية.

انراونجقة!نىورجمانبالنطالثقانقمنزعرةسورخ

الانجيلنياليها

المحررالثديدةالحراتمننوعةز"نبور

:7وتث38ة23ضأالرئنيينلتأديبافهاضعمل



37)زثا

الىرمزادثارةفيهوربما.12(:24ويق02

علىولنصر!بهالمؤمنينلمعرنةاثهيرسلهاالقا!عوة

اعدا!م.

.،ثوب،انظر:ئاوؤ

ونفهالانانحياةتلؤث!طيئة:أفي

اعلاناته.حسبالصارمالمةعتابونستحقوت!حه

وهي:

غيرجذباتصال-صالموسرقيالمعنى)1(

فتاةاو،كير.اصيأةرجليضاجحكأن.ضعي

اغ.محطوبةغل!سةفتاةاو،آشلىجلنحطوبة

02:01لااوالموتالىجمالحطئةهذ.عقابوكان

عديدةتفا!يلو!اك.22-92(:23وتت

4؟وصعاقبتهااظ!ارهاوطريقةالحطيئةهد.بخمرص

.(31-5:11عد)موصىاسفار

الفحرفينجاسة-صالميحيالمعفى)3(

ذالمثمنشي.منهيثتمماوص.والاعالوالكلام

بتفبرالادعةالوصيةمنماخوذالمعنىهذاولل

؟اوتث:02)خراب!علىموعط،فيالمسيم

.(28و5:27ومت5:18

ا!ادةعنالانحراف-المج!زيالممنى)3(

امانةعدمصاو.الرثنيةالآلهةالىا!يقيللاله

33:37وحز9و3:8ار)افةصعلممدبالنت

فيالمفظةهذ.وردتوتد.(-2:213هو3،و

اثهشعبعيانةعلىللدلالةكيرأالمقدسالكاب

تلوبخاصيطلباللةوحمانالمتدسةلمهردوزمحغ

قلبها.صعروسهمنبنتظرزوخاتجار.باالمحبة

املامهنتيبهولدابئ،*ولدانظر:نرفىابئ

الزفىابئعلىمسوقد.واصأةرجلببن!ثرجمةكبر

.(23:2تث)الىبجماعةنييدخلان

زوحيت8،

علىالكلتانها؟نتطلق:زانءؤانبة

نهاتحذثزانيةواول.الفابرتوالمرأةالىجل

وقصةو،3(38:6)تكثامارهيال!حمتاب

صلإنح!مةمز-628؟:3كلافيالانينين

تويضعنالآبا+المرسويالاموشخاوقد

عندماال!ماهنابنةباصاقو-محملكلىبنا!م

نج!ة.نحباالرانيةوكافت.(21:9لاائرنى

23:8"(.)تثا)محلببا!ماحماقرنوقد

.،23:23ام)الضيةوا!رةالحميقةبالهوةوشبهت

7:01ام)م!اضغامنتحذيراصدالثبابوحذر

المتدسالحتابنيوتستعمل.:3(92و-27

وكد.اثهحقعلىاصائيلبرفيتعديعلىلتدل

وار21:؟)اشولمنطصةالأصناماهبادةواتاعهم

01:،و2:2وهر؟.:16وحز3:1و3:02

.،براط*انظر(،:3ونا

الكوصبوهو،.خل!كوكب:ةؤ"ضز

وهو،الظلامغامعلنأ3الباالصباحفييظهرالذي

ويسرنه.الرتتذلكنيالماهفيافحومألمع

اسيا.انيشبهوقد.باللاتبنيةلىصيفراو،فينى

الصباحابئالحركبه!اببها.بابلمجدملك

اضىمراضعفيالحابويحدئنا.(12:،1اشأ

23:16المنلإأرؤالص!خ!محركبالميجعن

.(91:ابظا2و

مذاهرالثيطانبانالمحمامالاعتقاداما

الماهمنكالرقالاتطالملاكوانه.الحوكب

وطه،المحعراهبل!س!لاالالثالترننيبدأفقد

المسبحقولبينبربطالذياطماطي.التفحيرعلىمبي

9:ارؤاو11:12اشتو01:18لوني

12:7-.؟و

ارو،،مت!حم!مضا.ع!ياسم:زوصيت

.(02ة،اخبار1)يهوذاسبطمنيئ!عي



9ء3)ونوزز

هذاكانشبما(ه:8؟تك)ةيونزءوفي

المقاطعةس!انمنقبيلةوم.لانرمزميإتآشالما

فيجبابرةوكانواوالاردنلوطبحر!ثرقيالواقعة

ثمفهزمهملحوصيكدرغزاموقدوتوغماجسامهم

.عمونبشطردم

الهدنيصاتةعفذكرنباتا!ةزوفا

بث!.ا!عمنالاحياهعلا.لخعولمالقديم

الزعترانهاليهردبينيالتقليدأيوالى.بخصرصنهائي

نكليزوبالا+لا+!!."ه3،!الاتينيةباللاواممهالعتراو

المقدسالحتابمنويظهر.3؟م.ءولاو3!ولأ340ول

فاستح!لصتنوعةاصتعمالاتاستحكلالنباتهذاان

الحطنةومن6(،وة،1الااللاصمنلمتطهبر

1.(9،و:الا،1الاولةوءن:7()مز؟ه

اسثعمل!ما(18و91:6عد)الطت!يةولمطهارة

91(3،ة9وعب12:22)شالدملىصقواصطة

علىلليمعلأالمعلو.ةالاصفنبةلىفحاستع!ل

عطرينجاتايضأوالزوفا.92(:91)روالصليب

نيبرودةيحدثغالبداتنيحارطممله،الىائحة

فيوينبتالما.مناكئرويييرويلذلكالفم

ويستندم،ءفيةةمزواورافه،الم!ورونيوانالجد

نيالوائلضانبم!نمناب!حزمشحلني

اوراتمااوالروفااضافةكائتور؟لرثقداخلها

المص!بين.آلاميخففاسفنحةنيالحلالى

وهواه)أ+لاللاتينيةبااممهعثب:انؤفي

اطنطةبينكثرأيئبت،كثلإةلييةاطرافذو

سامعشبوهرحبوبهينثروصأتزراعةبدون

يتمذر.مرتأيببوربماوارتعاشأدوارأا-دلهيحدث

النرقل!حمن،البدانيالحنطةوببنبينهالغرير

ارواناقلاعيمحنولا.والاثمارالنضبعديظهر

يضطة،بافةاضرارحدنتوالاالحنطةوسطمن

ا!ادوقتحئعليهالأنيالىالحقلعاحبفيصطر

زيت4،

وربمااحربقاولابمههفيوالأولادالنا.فتنثنل

ذالمثبالحنطةتجحثم،الدجاجلاطامبص!دم

يهورانوالزو.(13-36و03-2،:13مت)

همالزوانانكماالمصيحمل!وتلتط!لابايىعل

ال!نيةداخلفيشارالا

الضيعةنيوردت.زوايابهاةيةاوؤ

اركانهةايالحقلزواياالىتعددةادثاراتالموسوية

والأرمكواليثيملافقيرالحصادفيقىكهاووجرب

نرا-يرمنناحيةوهذ.22(:23و99:9ألا

استعملترتد.كالنن!التريبصكلبةنيالنامرسلسيم

تخرهوتعنيموآبزاوهثلشي.الىمضافةالحلة

اي،السريرزاويةاو(5،:8،ار)البلادلخك

الدمقسعلبهيفرشالذياليتنيالممتازالموضع

الىتثر":."زكنياوبةوالى.(3:12عاأ

2:02واف2،:21مت)ابحايالزاوحبر

(2:6بط1و

علىوكانا!مدامىالعلاانيرناستمطه:زيت

الزيترنثمرينضالعادةونيالزيتونزيتالافي

علىيحصولتضرباوالثجرة!هزثم،الحريفني

ثم(13:،2و6ة17واش02:"3نت)ثمرها

3،:-تث)بالارجلعليهبالدوسالميتيحر

ثم،الضضلهذاآلاتنيضعبالىاو(6:15وي

افئالزيتويؤخذ.اوماخمنفبهماصيرسب

.للاستطل

)عدفلطينفياصاصيأائتاجأالريتكانوقد

(3:5"و36:؟.ونح3؟:7وتث8:39؟

03:6)ضالرجنيبوضهالملأضا.ةاستمملوقد

يجهزالمرضوضالنقيالريتوكان.3(:35ومت

:27)شالتدسفيالمشرةللاضا.ةضاصةبطربتة

،.:2؟اعبار؟)الططمنياليتاستصيك!ا(02

.(7:13؟مل1)الحغ!توني،6:13؟وحز



زيتون،)943يرفز

قبلبالزيتوكأثتخلطكثيرةتقدماتكانتكا!ا

معالجةنيالىيتاصئخدمكما(7-ا:،لااقد؟يا

وقد.(،01:3ولو6:13ص6:؟اش)الجراح

بعدوالىؤوسالاجامدهننيايهأالزيتاستفدم

الاتوالاحتة3الموافيص!لاالثرقيةبالطورتحطير.

النرحعلىدليلآالمورةبهذ.است!دا!،وكان

علىدلمجلأاشدا.ءوعلمم(ه:23مز)وادصور

محنيايضأاستخدمرقد.(17:،مت!الحزن

93:املأ3؟واو:16او:01صما)ا!رك

بالنسبةمقد!أزيتأحميوقد.6،و:93مل2و

كما03(:98)مزافةباسمي!ش!دمكان؟لأنه

تجهيزهبعدال!حمهنةورؤسا.الكهة-خنيا.صفخدنم

،والتابرت،الاجماعيخمةمحفيبرلخاصةبمررة

ش)والمذبحايقرقاعد!اوالمرحضةوالمنارةوالمائدة

.،بترنز،نظرا(--03:22

ومجهز-جمدأمضروبزيت:موضوفىزيت

.،زيتونكانظرخاصةشالاتلا

زيترنث!رة(91:،اتا):يتألزاضبمة

اردأزيصامحنهمنهاالىدتء!استظيمكنبرني

رالا3اويترنسبممنالمستخلصاوبتمنبكثر

وهي.زيتهانوعروضحربمادهناي،كن،العلاي

والاصةحمونقربالوا!ةالمناطقفيمرجردة

نيالمرجودةالبانيةال!حملةكأجمتوقد.؟روروجبل

زتونوصةزبتونبحلةغالبأ6الاولالملوكسفر

الىبتونبذعالاخلإةالاةهذهوني(ها8:شع)بري

غيراريتشبرةمنالمرادي!حمونانبدفلاابضا

البرةهذ.!بانويظن.الزينونمناثمصرد

وكان.سلإنيكلفيال!روبيمص!ناعةنياستحدم

6:23ملا)اذرعغرةالىرو!ععوبص

الهي!حملنيالابرابزواياصغنيوكذلك.(26و

.31--(:6مل1)

،زبترن*دئجرةضا.علإيا!م:زنجتان

.(7:01اخبار؟)لبنيامينرئيى

فلطينفيالفدبممنمعروفة!ثسصة:زبتون

:51وتض3؟:2،ويق؟ا:6:تث؟ا:23ض)

اضرفيتنبتكانتكا.(،8:1واصم5

اورافعاانفيباؤهاويظهر.32(:18مل)2

اذاحقاصفلمنفضيةوسضحاببةالاعاليفيضرا.

برتجعمطاةكأ!ابعيدمنالتبرةظهرتالهواءهزها

ابيضوزهر.(6ة،1هر)جدأجميلشناففضيى

ةه؟اي)حينئذالعاقربهفت!ثبهينتثرماوكئيرأ

فيالهظىقيمتهانالاالزبتونءبويزص.33(

المرورلولم.(37:17وحز11:،2اي)زيته

اش)انفضاو(02:،2تث)ال!ثجرةبخبطيجصع

يحقوابأنالاسرائيليوناوصىوتد.6،:17

.(03:،2تث)لفقرا.الرتونخصا!

الثيبةفيولمجلالسنيىثاتاويتونوبيق

اسا.(،؟و3":39مزقارن،وكالنضكالارز

(92:6ايأاصفرانيمنتررةكانتفقدمعاصر.

وصيات.البلادتلكنيايفألمارالآبذلكتثهدكا

وقد.(.ا:6مي)بارجلحبوبهيدوسونكانرا

الهي!لابزا.بعضصخفيالزيترنخثباشصل

تطعيماما330(و31و6:83ملا)وصتعثماته

ني+،ل!ايهنجفوبيدةزيتونةنيالصةاويزئة

الىالاممدخولمصورأ-،172:؟اروميةرسالة

اضىبطببعةبال!طعيمالئ!ىةالطبعةونغيبركا6الابمان

اثرروهالبئريالقلبنيافعمةعلالىي!ثل!

كانالطوفانبعدنوحالىاطافةحمدماواول

صارفذلك.،5؟:8تكأالميتونشبرةورقة

شبةوحمذللث.وعلامتهاللامسطراويتونضن

)مزالالهيةوالركاالنماحالىتثيرعلامةالرترن

تتقدموعندما.(6:،1وهو16:ا؟وار2:8.



الزقيونجبل(044)ونالزقيجبل

الىيترننبتاتحرلها!نتكئرالصرفيالىيترنيبرة

افسا.اكانتوتد.3(:138)ءزالناميةالصفيرة

كان3،زهرر.ءنباكيلالمناصباتبحضنيتزت

الاامابنيالمنت!حرعنقيطرقالذيالزهر!يل

.الزيئوناوراقمنم!رنأاليونانفيالاولمبية

اورشليمعلىالجبلهذايثرفةالزيتونجبل

المدينةشوارعصةضهمنفترىالرقيةالجهةمن

الىيتونشبر.نمأخرذاعهانشكولا.وبير!ا

فيهترجدوالولأ.بكزةفيهمرجردأكانالذي

.الآنالىالهدوالقديمةالحجمالحبيرةاسبار.بعض

تحتالقديمالهدنيالجبلهذاوي!ثرذ3

وزك15:03صم3)الزدرنكج!،نحتلقة.اصط

تجاهالذيوالجبل(8:15نح)والجهل(،:،1

شرقيءلىالذيوالجبل7(:11.ل1)اورشليم

:23مل)3الهلاكو-بل23(:11)-زالمدينة

بحياةعلاقهفيالجديدالمهدنييذكر.ع،13(

3:،2وا:21)!تالارضعلىالمجدربالمسيح

ولو26:،1و13:3وا:11وص26:03و

واعا:8ورو23:93و21:37و37و9:92؟

.(12:ا

قدرونوادياورشليمعنالجبلهـتاوينهل

المانةحسبتوقد..3(و23و،15:1صم2)

خ)سبتبسفراورسئليموبيناقليةقمهاقمىبين

صتاوخىررسيف!تالع،او،(12:ا

.غلوات

وباكيأاقدميناعاريداودصدالجبلهذاعلى

الىبظهرالجبلهذاوعلى.اثالوماماموهاربأ

يالى3ظهركما،(23:ا؟-زأرؤياهنيطزقيال

الزتونلجلو.خهد-بمانيبتاننيهـنا،



)41الزقيون-ل

شعبطفيشافطالجبلمذاعلىواققاالنبرةبروح

وقتوفي،اليهالميحعمدرطالما.(،:،1زك)

الجوعاسشقب!4قيلةبايامالصابقبلمنهتروده

المدينةعىلىيبمهروكانوالترحيببالهتاف

ق!ذثو-د،(،،-6:37؟لراالقريبوسميزها

جمى4وزدالهي!لخرابءنالمجلذلكصغ!ن

اف!حاوقبل،(13:3وعي3:،2مت)تةالمد

غربفيجثإنيبستان-يثهناكالىعهـحدالاخير

ضته.فيفاجيوب-ءخيابيحتنتكاوقد.ابل

ال!يازريةتضىءفيرةمدتةتوجدالحاضرالرتتوفي

يم؟وعصثاوصلهازركان-ثعخيابت.محان

هذامنوبالةرب،الاءواتمنلمازراقيم.و-ث

.(؟هو05:،2لواا)ط.الىاصيحاصحدالمكان

اطاضراوقتنيالزيتونجملالربويني

فيعبارةالجبلمذاانالحقيةةوفي.اطرراجبل

2أولأ،الإلالىسلاسلهبعضتمتدالجباليمنسل!لة

تان!خ!صا،تئااوتلالأفصىتةرؤوسوله

وترشعأفربيااكممالفيضدة-تة؟ةبانبيتان

-صل-لمسيف!فصية--بتس!ىمأقد2ر737الى

وترتفعالغربيالجنوبفيتخدة-تة02سكوب!

الىشبةا!دثةالمثررةتلوفصىقدمأ92،درالى

ريفيبدتيرتةظكانقيافابانيقولالذيالتقليد

ءلىأ!ثةامحءصثورتهتىت،وفيهالجافمذاني

اثمالفيتة-03(30-7،:11صلا)الم!ي!تل

معالحاضرالوتتنيوتتىقدمأ2ر723الىترتفع

،ولالىنسبةالجليلتلولآتدعىوكانت،اليد

ربمااو،والموا،!الاجمادايامالبقمةهذ.نيالجليليين

عنغرالىابعالقرنفيتبلورالذيالاعتقادب!بب

للرسلالملاكينقولعلى،بخا،هناكهـنالميحارتفاع

فيوهياصعوداتة-،.،الجالجونالىبالا!ا،

3ر3.6الىوقىشعلاورثليمالئرقاالابمواجهة

من3الابذا!فتوقد،أبحراصطحفوقتدمأ

زرزا4(

بقبةةالقى"صذ.قسطنطينترنيوقد.م315عام

!اكال!ناثىت!افىتوند،ةعملإوبكظجة

الىزسبةالآئدجاء5-قة0ال!ودكثيةباءم

ا+صيةا6-تة0جانبهاع!لىالانبيا.-ئررو-ود

الرثنيةمذابحهسيمانبفىهناكانهالأعتقاداالىأصسبة

.الوثفياتتهلىو؟

حئكثرآالانببا.تلتةءنالصمردتةوتقزب

.ةواحدقةيهقيكلابنهمان

ضاتاتح!يرةالاتالاربعةالىؤوسبل!توجدولا

بالزيتونقديمأء!وأالزيتونجلكانوقد،عيقة

المراضعبعنىفيوبال!ل،والسنديان3إطواوالتين

الارزمنن3شبرقتهرببةوكانت.تباكبت

الهي!حمل،لحديةا،صاملبيعحوائيتاربعةوتحنهما

وافي.الزيتونسرىسي.ذالمثصءقيبقولم

جذصإنيمنوبالقربالزيئونيلاقداموعند

بيتالىفرع:فروعاربعةالىتةرعطربقيمتد

فيصيوانبئالملكءبدالحايةةبنا.وقدواريحاعنيا

التعةعكليتجهاثانيوالنرع،الميلاديالابحع61هرن

الآضانالنرعانام!ا،ءجاوبإتفاجيبيتالى

واديوءن.القمةالىطريتهمافيكثنأنيتعربان

قديم.رومانيطرب!يمتدالاردنالىقدرون

خعي،،ضارب،معنا.فارصياصم:يثاوفي

.(؟.:"اس)لاحثريروش

،،زيتون،صجؤمضا.عرياصم:يثامفي

.(،26:2و33:8اخبار؟)لاوي

واالمطمارومو(8و7:7عا):بجفي

ارتفاعلتحقيقالبناؤونيستع!لهرمامةبهتعلقتب

عرديأ.البناه

،كئرةمضا.كانرلجاعكل!يىاسم:يزافي

.،ازدواجاو



زسر(442)زمزة

.(37:،اخبار1)كمونبنيمنرئي!(؟)

امحبار)2مع!حمةوامةرحب!ماماولأدمن()3

او،كئرةمحنا.كانربماعرياسم:زيزة

(ا؟ة23اعبار11ءصرنبنيمنلاوي،ازدواض!

.(33:01اخبار؟)زلياايضأويدعى

او،صكامعنا.كانر،عبرياصمةيعفي

عثرةرئيىكانربابادبنيمنرجل،تعقص

.(3؟:.اعبار1)

ترتفعهضب!ةوهو،زيفتلسمبااليوموتعرف.8(

اميالاربحةوت!مدالبحرسطعفوققدمأ3ر882الى

المدينةه!ذ.الى.حإوتمنالثرقيالجنوبالى

الغابوأما،فيهاوا-صبأشاولوجهمنداودهرب

بالتربمكانكانربما23:15صمانيالمذعر

زيف.من

.(69،ات؟ر1)وذا2لسلمنرجل:بقةفي

؟33:6عم1)زيفمسحان:ز-ييبسون

.(5،!زانعضو

لجلتلبيتمنيهوذامنرجل(1):يففي

.(69:،اعبار؟)

باصماليومتئرف!وذاجنربنيمدينة(3)

.(،15:3يق)عنوبغربجنربياويفة

)يق!رذافيالجبيةالمنطقةنيمدينة)3(

-،23:1مم1)زيفبريةمنبالترب(01:05

:؟؟اخبار13رحبطمحصنهاوقد،،56:3و،2

.،يزاز،ؤظرا:يناؤء

،ورسزيود،ايمماخت!صارنيررنااسم:ي!اسؤ

بالنامرسي،*يعرفكانرجلكاموزفىهبة،ومعناه

منوكان،الامرسدرتعلىمنع!فاكانلأنه

حثحثرابرلوسهويت3في،وبالالقانونربالط

.(3:3؟)؟!برحدتهماالقيامعلىليعاوثاتطربول!

."شهو،انظرعبرانيشهراسم:ز-ئو



حية،اواحتراق،معناهعصانيابم:ساواف

منوكان،يهرذاىشيلال!منرجلوصاراف

.(22:،ا-بار1)صواباع!اب

وهو،المج!هدة5معنا.عبرانيادم:ساراي

تحوتاذظر،ابرهيمزوجةلارةالاعليالاسم

.وهي.،املإة،مضصاهعكلانياصم:ةوسا

.صارايتدعىالاصلفيوكانت"ابره!زوجة

ال!دانييناورنيابرهيمءنسارةسوجت

92-:11ت!رت):واتبرمثرمنها!فروكانت

طرانمنابرهيمضجوعندما.(7؟:7؟و31

ولكل!ا،،ة2؟)تكو!نسنة06ساوةعركان

محتفظةوكانتالصر،منبلنتمماغمبالى!لجةكانت

و!باجها.بقرتها

مصر،الىالتررلوةبلحارانءفادرةوبعد

اغصاتخفيانمناوطلمبسارةمعابرهيمتحدث

اختهبافعلكانتوفد،اعتهاتوتقولزو،ته

وكان.(3؟:03تك)امهابنةليستابيهابنة

يلفتسارةجمالانهـنمحرتذلكابرهيمطلببب

واطاعت.ويأخذونهايخقحلونه،الهاالمصرييننظر

منعهافهوامحن،مصرملكفاخذها6زوجهاطرة

عدمازوجهافرءونووبخ.الياالاقزابمن

الاصافةلهاعلن

عنوقالجرارنيابرهيمس!حمنسنينعدةوبمد

يزو!نها،انابإلكفطلب،اختهانهاسارة

.اثهويالبدويالاءبرممافتحاايجادلغرضربما

عارةالىالاصا.ةمنابإلكاطةمنعايفأو!ا

.(ا-02:18)تكوت

نيامماغاضفست07صارةعركانوعندما

نأشارت،نسلعلى.مولهاحيثمنائهوعداتمام

فولدت،هابرجاريتهامنقيوجانزوبهاعلى

.(69-ا:16-محوت)عيلاس!اها!

بميلادالمرممد؟.ها98سنصارةبلتوصدما

صارايا!اقةوفئن.سنةبعدولدتهالذيامحق

؟.:17تك)الموعد-وتتالىقتذلدنيطرةالى

.(-.ا:؟3و-18:915و-22

..عظ!يمةوليمةوالداهاقاماسحئفطموعندما

كانانهقيلوقد،يمزحامماعيلاندارةولاظت

بابمنبقتله!ددأاسحقعلىسهامهيصوب

الجار؟يطردانابرهيممنصارةظلبت،التحربف

قاوةكانذلكانالبضظنوقد.ابنهابع

صارةانيغقدالاضالبمضانكل!،سارةمنوثسرأ

لابرهيمالاخرىالحيامالىالاهابرطردظلبلم

طرةاناي،الآضونعيد.يخهابقيمكانوالق

ال!يد،خيحةالصنمنوابغصاالجارمنعت

فتاكبماريةمكانهاتاخذوصلئما

جمابالنرربدعنبىوالفى!المامرةنر!طب ببالفىالد!كتررالحرفهذا.هـا،بكنابةقام



41سارح

فيكانتولبهها،سارةفيالآرا.واخلفت

ماتتوقد.ثاليةوامأامينةوزوجةفاضلةمؤمنةاطق

بمااصحقولادةبعد،سنة127سنفيوهيسارة

الم!فيلةحقلفيابرهيمودفنها،سنة36علىيزيد

الفرف!.لهذااشترا.الذي

وهو،كا!ئارحمه.!اهعبراني.اسم:ساؤح

روضح.الذياصخصا

،الىحيدةالابنةاخها،وقبلاثيرابنةهيوسارح

وكان،وبجالهابشضصيت!امتميزةكانتاخهاقيلكما

6:17،تك6،ة36)عدد131ذعسببهذا

.03(:7اخباراو

وهو.،خرفةضا.علإانياسم:سارصد

اممهوردرقد،ب!رهانهقيلز*لرتمنرجلى

وعدد6:14،تحرت)الأنابصلكفيتينص

ن!واقدماممنمدينةكانت:يم!ارد-س

دديوتينتابرمةالاصاولفيوكانت،الصغرىآسيا

بلصفحنيواقحةوكانت.لميديينأتبمتمم

اقليمويطفيبكتولوسنهراصيءشاعلىتمرلرس

عيرنا.شرقيميلأكينمسافةوعلىخصب

الكببراسترلىصرشالميلادقبل6،5سنةفي

وما!!االمجديينعاحمةذاكاذوكانت،المدينةعلى

طرروسينةعد

دسسار(44

اصعةالمقاعاممةوءارت.جدأالغنيالماك(-وب)ع

.مق91،-خةثينروونالااحرقهاوقد.الفارصية

يدعلىاليونانلبلادفارسكزوصببهذاوكان

م.ق،33سنةوثب.واكركسإسدارصرس

تولى21؟اسنةوفي،ال!بيرللاسبهدرخضمت

علىيقدرلمولكنه،الكبل!ائطيوض!ا

مقيزيافيالرو!انامامهزيمتهببببهاالاحتةإظ

برغاصبمملكةالىوماناطقهاوتد.م.ق091صنة

.م.ق912صنةآسياابليمأنثأواعخدماولكن!م

آصيا.ولاضنسساردرتت

كني!ةيخاوتأ-صت،يخهاالي!ودوسكن

علىوكانت.(؟او:3و11:ا)رؤيامسبحية

ظ!لمول!نها،صتهورةحمبيرةكنيسةئتنتجما

وديدو"والنجا-اتاخهواتافياشلتإذمكاخا

الذهبالىتعرداثلاوةكانتفقد،ضيقهاالروةان

صكتوهناك،باحمولوسخهررمالفيو"جدالذي

محتفظةال!يةوظلت.وفضيةذهبيةعلةاول

ميتة.الحقيقةنيكانتول!نهاالقوالحياةبمظاهر

لمولبهها،جدأعظيمةحضارةوسطكانتنعم

ضتمفمنذارالابا.هاوقد،الصحيحةالىسالةتزد

صءانهافقدتولذلك،به

وتوجد،سرت،اس!امتيرةقريةاليوموساردس

العظيماارطاميىهي!لبقاياالمظيحةالمدينةمكانفي

صذاوكان،الميلادقبلالىابعالقرننيبنيالذي

كانانه،قيلاعظم!محلمكاننيبنيقدا!محل

فيالهيكللبقاياملاصقأوفصد.(ءاءطلمسا1لسبعلى

قبلبنيتميحية!خيسةجدرانبقاياالثمالية،الج!

.ليلادالىابلحالقرن

كانواالاصوصبعضانالاحثرنا!دتثفوتد

وآضآنبينقيلونوكانراتمرلوسجبلي!عكنون



/45نروسا

)شارةسهذاولعل،ساردسفيمكانايلعرقة

ناوش-!خ3(:3)رؤياكصمجيئهالىالىب

.تساردالىتثير02عولديافي،صفاردى

.،در-ا،نظرا:نفودرصسا

لكالةاليونانيةالص!غةهيهت.ةسار"ون

الاعالصفرفيإلاتردلم،،-ولمتاهاعبرانية

اماكنفيوردتوامحنها،الصيغةبمذ.6:35

.،شارون*اطلب-شارون3بااضى

،،غيرهبحدباقي،ممناهعبرانياصم:بدساو

.(12و91:01يق)زبولرنحدودعلىتر-وهي

الثماليةا؟،4الىاشدودتلهيصاريدن01لو!

اصبالكسةرمدعلىعاصيبئصج،رعيليخىسهلس

.الناصرةمنالفربالجخربالى

.،صحل!،انظر:ساعير

اك-فيبر+شفيالككهذهوردت:شأف

طاؤوهر"شهف،العبريةامحالةقىجمةالهربر!ة

اجهحته،الغررصاوالماهز،ت!،يستى،بحري

طويل،الىماديبالمرنمثربةاللونبيضاهوظهر.

النحةالطيررمنوهر.الارجلمكةف،الاجنحة

شواصاب.عضدرمح!ثروكان(6؟:؟الااالبهودعند

واحد،ؤصاإعلى"يطلمقلاعامالاسموهذا.فلسطين

.الطيورمنانراععذةعلىبل

عتبة،او،حرضضا.صاصيأصم:!!اف

ويدعى(21:18!رئل2)الفلطييينجبابرةاحد

.(،:02اخبار1)ستايايضأ

.،ابرة،ممنا.عبرانيام:شا-طر

احدايخامابروهو،الهواريينمنواحد(1)

فيوردتوقد35(:؟1اخبار1)داودابطال

.شارار23:33!رئيل2

سالع4،

ارلأدراب!وهو،اللاويينمناببز(2)

(،:62رخباا1)ومادب!يدعو

محنا.عبرانياءم:يلغاوتمها-لعاوشالتع

صهرعنكا،ادومارضفيمولحعامضع،وهـى8صضرةد

الحصاروتى"تتهرلا-صيما:ةكةامةالادوصيونالي!ا

عوبدياوصفوقد.جبلتةعلىققعلاغا،الحربي

.3عررديافياليهاثالادوباصثخانا

ادوءودعاهامنيهرذاملكامصيااخذها

الىالاشارةؤ!ونوتد(14:7ملوك3)يتتنيل

.ا،صكانهذاعن:36اتهاةفيوردتاقطالهخرة

25:21اخبار2فيالمقصردةي5ا!اويةبى

51البترومم!صالعينةسد



61سالع

اشعيا.ايضاوربما،3وعوبديا؟؟:2،واصحيا.

ثترقفيالاعاليفيصحاخااقاموقد.؟:6،

،بترا*الم!اناليرنانيرنويدعر.3(عربديا)الصخر

سالع8كالةوتر!أصخرمعناهاالق

منتصففي،هورجبلصغبقربسالعوتقع

القالجبالوقىتفع6مينا.وجبلاريحابينالمسافة

القلمعربةالرفيةاطدودفرقالمدبنةمذ.!ي

ظيجالىالميتالبحرمنالمقدالميقالراديهي

المقية.

من،بترا،انتقلت.م.قالىابعالمرنوني

منجماوهاالذت،النبطيل!الههـبشالىالادوميل!

الرائعالىيطاهبفضل"الزراعهةالبقاعافضل

استخد!راكا،أص!را.افعتروا،الميا.وخزانات

وادخلوا،وقتنذالمعروفةاطربيةلببالاطافصل

التجارةعر-دزبلادموكانت.الحينات!ا

وكاشتوالنربوالث!رقوالجنوباثمالمنا!مادمة

اطارت،،باصمالملركمنعددأتصماطكةالاصة

تو.89:33كوزثرس2نياحدمذكوورد

حينطلق!!اولكنه،الحارثابنةهيرودسسوج

اخبه)اميأةسوج

الميح،بعد501سنةالنبطيينمملكةوانتت

وعارت،ترا؟نال!ومانيالاصراطررهاجمهاعندما

ومد.رومانبة"ةاطمةالجيلةالوبيةالمنرمدينة

بركهاردتالمهوروارائدالمتكثفمكاخاكف

فيهافتهت،962عامنياضبتانبعد2؟18عام

.(17و9:16،)ارمياثبوة

الوصول،ويم!نكثرونصاجالبومسالع،كأور

اصيق،ااممهجسرطريقعنالثرقجهةمناب

نواحيهبممنعاطوهو،واحدأميلأطولهوي!لغ

.الما.فعلءنتخففترائحةطبيميةالوانذاتبمخور

وورعم،مرصروادي3باابضاا!رهذاويى

سالومة4،

مرصىضربعندماتخلفانههناكالاكرنالا!راب

.بصاهالصغرة

عيناحهعغل!خهرطولأاليقواديو!ؤق

منضدةرمليةصخررمنالواديوجدران،موسى

وارجوانية.وعفرا.ونييةقرمزيةبالرانملؤنة

يمىالصخرفي!نحوتهيكلاليقخهاوتجا.

وتفاميل،قدمأ85ارتفاعهلجخ،فرعرنخزنة

التةاعدتمننهسةسالولا،جيدأمحفوظةنحته

.اليومحئقائمة

طرلهاصبعهدارالهيكلهذابابوداخل

وعئرون!سةوارتفا!ا،قدمآوثلاثرنصةوعرفا

بقاياتوجدمنهقدممئةصتنحربعدوعلى؟قدمأ

ونيه،قدمأ117،قطر.سالحظرهر،عظيممرح

ثلاتةبينتعحالقالمقاعدمنصمآوثلاثونثلاثة

.تنرجآلافواربعة

النحرو-وسفرعرنتصرصالعغرائب-لةومن

وت!ثم.صأنذاتبها،وقبورهياصعدةمم

لأخها؟اليهاالوصرلتيالمتاعبءنكترأالزاؤون

.الصرا.داخلني

سالعزارالى!رل"ل!انالميحيالقليدويقرل

:ا)كلاطةالعربيةاللادالىذهبعندماهذ.

ا!حقليد.هذاصدقعلىدليلءجدلاول!ن13(

توافلطريقعنغابأالمجاوصلتالميحيةانغير

اليومصالعقلحةواسم.بهاتمركانتالقالبارة

.،البئارةام5

.،موزون،معئا.كانرجماعلااني31:سالو

وهو(،25:1)عددكعونلبنيرئي!31وهر

القالمديانيةالمرأةممفينحاسقتلهالذييزصارو

اصرائيل.خيامالىيزصادخلا

.صلإنمؤنثصيا!م:سالومة



)7ساليم

)قارنوررخايعتوبوامزبديزوجة(1)

وكانت(اة16و.،ة01وصض23:56مقى

وخدمنهالجليلنيالميحاتحناواتيااكصا.احدى

سثاهدناللراتيواحدى،(ا؟و.،:15قىص)

صاحالقبرالىوذهبت56(:27)مئالصلب

:69قسصي)ا.لاطيابيحملنوهنانا.م!القيامة

واحدلمجل!انالمبعمنطلهتالقوهي،(ا

-02ة03متى)يار.عنوالاكىبةاولادهامن

يوعامصيماختا!حاالبحضوورجح.(؟2

.91:35ءحنامنذلكمتنتص

القهيهيروديةابنة-الىمةانيتال(2)

رأسوطلبت،هيرودسميلادعيدحةاتنيرقهت

ول!ن(11-3:،1متى)طقعلىالمععدانيوخا

اس!ا.توردلاالاناجيل

.،سلام،معنا.علإانياسم:ساليم

حيثنونعينيا.منبالتربمكان(11

:3)*حناالناستعحبلمجريالمممدانروحناكان

انهعلى6بالضبطالانءمروفغيروالم!ان.(23

وساليمنونعينفإنجيرومكتاباتفيباهمابحب

رومائيةايالثمايةبمدعلىالاردنواديفيتقان

احدهوامماناانوالمظنون،سكثوبولي!من

تية:الآالامكنة

جرار.الىروجدحيثالديرالآنالمدعوالم!ان

انهاو.حمثرةضائبترجدكا،ينالعجعة

صن!لآافرفالىوهرالمعمدانبأمالميروف

.الاولالمكان

القردكةتلسفحفيوانبعالحرائبائهاو

رومانية.اميالصبعةالاسكير*!لي!عنتبعدلا

احما.فعلآنقرأفنحن،الحدثةالحريطةفياما

علىتقعساليماط!امدبخةفهاك،وساليمنونعين

)4

جوبممتدسهلعلىش!3!ثرقاميالاربعةمسافة

علىممتدةكىائبهينونوعين.فارعةوادي

كالاميالعئرةنحربمدعلىطرباسواديمنحدر

فارعة.واديكالاميالواربمة؟صيمث!رق

المكانينهذتاعتبارضديقوءاعتراضأانعلى

هذهلؤنعينانوهر،روحناسودمكانما

كليدالقرتينبينالمافةفان"ماليمبقربليست

ناكا،بينهما!عفارعةووادي،ايالنمانيةعلى

خصوصأ،الىطليممنهاشيمالىاقربنونعين

قى-لنافاذا.طربقصكيموبينيخايربطوانه

يبعدلاالذيفأرعةوادينجدفاننا،بانجألزنعين

الينبوعيناو...اميالثلا"ثةمنبأحمثرساليمعن

ترجدالحيرنهذهول!ن.بالما.ساليميغذيانالاذت

نيعئدقدا!مدانروحناانويظن6ةالاصاتليمفي

.(3:3ولىقا01:5و3:5مقىانظر)ةالساص

صلحيم،هواثمصودالمحاناتآخىونشلىو

نيالرنيويقع،،،صليمالسبحينيةفيميزجموهو

م!نمنهبالقربوءجد،لايهودةالاقمىا!نوب

ئذععيتانكير32(:"؟يثرعأ،عين،يدعى

ثلحيم.معولي!رمونمعدانمأ

،آشفارعةواديني!نرنعينانوالارجح

صةمسافةعلىفائضةينايمفيهمنعزلوادوهر

هذاانالظنواترب.اورشليم!ثرقيث!الاميال

ل!ن،تذ3نونعينلانلا،نرنعينهرالمكان

واديالم!انهذامنيلينمافةعلىءجدلانه

صاليم.

،اللاممدينةلاورسليمطبيعياختصار(2)

تحوت)ايضأوربما(2ة71صزمرر،ال!لاماساساو

.،صادقملص،انظر،(18:،1



48)سام

اصبروهو،،اسممعنا.عبرأنياصم:سام

(21واة01-7-و23ة9و:32هتكأنو!أابناه

م!روخاوكان،تة!صمثةءهـنوحكانحل!ولد

تك)وفمذاولادلهلم.ي!نا-حمن،الطوفانوقت

ميمابيهعريتغطيةوبىبب(3:02رط8و7:7

ناالبركةوفي،بركأنالأطرفانابعديافثاخيه

.(-9:3337ةك)نلهنيسآص!راقهعبادة

ءرهكانحينارة!شادالاكبرابخهؤلدوقد

وبناتبأولأدانرزتثم(11:01تك)سنةثة

وقد.!وتهحثىذلكتلتالياطئةالشراتفي

الممتدةالارضرقحةفيالخةاولاد.ءنفله-!ن

الابريضالبحر!ثرقحتىآشاغربفيعيلاممن

والاشور-2نوالاراميرنالي!ودآصانسلومن،المترسط

نسلبهايتكلمالقاظتاتدعىولذلك،والعرب

اهربيةاافةاثل،ابافبةأصاميةاالافات!ام

البماية.والات

.،الحارسحيكز،معضا.علإانيا!مةالسامرة

نيةصداطولاقا.المثعرةالاسباطعاممة(1)

ايامبخاؤهااصلحاوالمدينةوقد"بنيت.،ريخهم

(3ق8763،8-)اسرئبلملكاخابىءوي

جنيهالفنحراي)اةضةامنررزتيناصرا.تلعلى

الذي،،شاصاحمهالارضصا-بوكان(ممري

.،رس!ا،او،تىاعص،بعني

بممنىسوءيرونءرياعاها،تلعلىواقعةينةوالمد

فعلأوكانت،2(:16مل1)،المراقبة،مكان

حر!اوكان،الغرثاالجنربفيعظيمببرجءضنة

احيانأعلي!صااطلقوقد.اقدامنهةعرضهصور

:6وا:،عاموس)،ةالاصيجبل،تحصينهاببب

اشعيا.)خصبواد.وسطنيفانمةوكانت(ا

بتيانه"حقىجدأححشأنالم!كانوقد(ا:28

الملركوكات6اديوتتالىاثماليةللمل!ةعاصة

)4

الا.رةنجةسدآثار

ءهـةاصاا

صا2فييدتون!و!موكأد،فيهايف-رن3ونالحا

22:01و:03،3و92و16:38ءيرك1)

.51(و37و

بنددبينكأاعقامحتىالاءرة"بدتانوما

فياسراقأآراممدكاقامفقد،وعريآرامملك

!ا!بآ!اياموفي،3(ة02ص!ك1)الاعرة

ءبركة!اكنتوكا.آرامفيهاازمحرايضأصب

موتحةنيآخابةيهابرحالقالعربةفيهاغلواقريبة

قصرمحثافاتالاشاظ!رتوت.جلعادراموت

وفي،عاجيةاوانيءنفيهكان،ماآخابالملك

ابآغااهبرانيةباعايها!محثوبلر-ةؤجدتءاورمبنى

وفثلالامرةآرامها-معندساسررامايامفي

صوخفلوصد.(.87:2-:6ملوك2)

قامالذيياءوارضا.فيرغبةآخابابئصا.الماصرة

.بزرةآخاب!لى

وبفىب!اوئنيةمدينةالبدا.ةمنال!امرةكانت

جاسثم32(:16ملوك1)لاجلهي!لآآخاب

ايزابلالملكةمائدةعلىاشرةاوالرأريانبيا.

قا+اياصانالىالوشوظل(8:91؟ملوك؟)



)9مرةا)صما

الوئأقي""!ذ.لحارب(13:6ملوك3)لررته

،-8:6)هوعالارفرلتمفكتعادتا-خما

.(،8:1وعامرس

ا!ثررملكشدخأصرها-3.!.ق،72عاموفي

عليهاوتةآب(36-ة17.لموك2)ةاصاصاينةمد

المدلجة،اخذالذيسجرنظنهيدعلى032عامفي

الابائب.افزاةفيهاواص!ن

خدرالاص!المدينةاسترلىءلى.م.ق332ءاموني

بدلآواس!نش!يمالىصروا.!اونة!لامحبل!ا

وصوررفي.مقدوزبيمن!م

هبركانرسررحناحاصرها.م.ق012عاموفي

غ،كاملة-خةالمدينةده!دتطربلأحعارأ

هيركانرسءحناواواد.الجوعبببيد.نيسظت

ول!نا.الارضالىوصحاالمدينة!ع!ران

،؟يخوساسصكندرايامنيباليكانوعرتطدت

بخيوس؟وححا،!وريا:قاطعةبرمبىوا!ا

وتحصيخهاهابناهال!بيريرودس5اعادغ.يدجدمن

بجاصطوسمنئثالمؤإمموهو،صيباسطةودعاها

الىومافي.ا!ميصرلاغيطساليوناني3الاهوالذي

فوقاوللرائعهي!لأةالاصنيهبرودسوبنى

أتزاولا،اثمداعىالاسرائيلإينالملركتصورموتع

.اليرمالىباقيةهبرودسهي!لرآل!

وبئرةالاصالىساقفبلبىذهبوقد

بخهمومن،واعتحدوا-بباكبيرعددفآمن،فيها

بطرساورشليمفيامحنيةاوارسات.الاص!يمون

:8)اعالهناكال!؟صةا-لمالليتفقداوءضا

5-02).

علىتلعلىةالاصاوسبباسطةمدينةوشع

والل،سيمضبكالونصفاه.يالكةمافة

منميلاطرلهاويبلغ.متراثحةرلحن،منحدر

)4

يونمراساا

النل"-ذاعلىا،وجودةوالةهـث.أفرباالىاكسق

!ه.ةطب-،آصى

عاصتهالذيالاقايم31ايضأاصا!رةا2()

.ةالضصالا-باطاحتلهيالذوهو،الا.رةتةمد

الاعرةنقرلوء:دما،اقليةالممامحةاسما!رةاوا

ملوك2و؟:3؟ملوك؟)لاسرائبكا-"ننصد

و-رقيال.ة13مياارو07:9اثمياو2،:71

61:6-،).

بينويةحنلحطبنوسطولفمالامرةاتليم(3)

وصفوقد.ابخربنيوالهردالثمالنيالج!ل

وتمر،الميحايامنيكانم،الاقليمهذاروبلمفوس

كالبأوهيبييةتدعىقريةنيفيهالثعاليةالحدود

الامرةوامتدت.بخينباسمايرمالمروفالمكان

الابيضالبرالىتصللمولكنها،ضمآالاردنالى

المريىحدهاانالبهودياللودوبقرل.اثرسط

الاردنغربمنىاراضيةثتوقد،ائتبباكأس

63عاموني.بياءينمنو-ز.أوياعوافرايم

اقام.م.ق6عاموني-ورياوولا-رومبىالحغصا

ثهاط.هذنتوكا،طع،علثااكسط!اطررالامص

المدبح.بوعظ*رونت

خماوردتالقالىحبدةالمرة:الاموبون

ت17ا!عانيالملوكترنيالقديمالعدنيال!لةهذ.

ائمالبة.لمعل!ةبااقهلمونأص!اناوتعفى92

بد؟.تالقافىاضةال!انجينكتاباتوني

نيبقعالذياصاصرةااتليم-ءانمتاهاكانادجمي

.(12ة7؟لىقاافاصطفيوصط

.م"ق733عامالاحىةسرجونءزاوعدءا

اص!انابضوكأك.سخمأ0728،ص!اخا.ن-ي

شلتطهدنننءضردلماغموجدواذ،الاعيين

وحماةبابل.نثبآفنةل،ا!ائرةوطنيهمب!صا



يرنمرالصا

اض!نورورا.ويففونحم!المبمنى.يرنسالا

!و)م!إ!ا--ا!خاخ،خائر،كل!!بر؟لم

.(

وصار(2ث:17.يوك2)ةالاصالىوالمربية

القعبا!ا!مجمار-ونوظلوا،رييالاحىهمولا.5

.ةالحاصالىالمجيهتبا!اكادرها

عددتلانالمتراصلةالحروببسه%ركان

ال!الارضفيالبرالىحرم!فر!(ادمحما!

تلكبعض+ملتوتتأديبعححااقهاتعملها

لها،انفاعت!قدوا،الجددالارضس!انالىحرش

لجكبحيثرنلارسلوا،عليهمءاءب،الأرض

فراثضليعالمنةالكماحد3البمارلالذيااصرر

ايل.بنيوصكنامحاهناوبا.الار!اله

عباداثيلاعنلمجعالمانيقدرلما!اهنانمحا

اضارنيكااطةعبادةيمارسرنفظ!ا،اصناء*

:17ملوك21الاصامعاد-يمارصرنع،.موصى

المزدوجةالهبادةهذ.يمارسونوظلوا(35-33

:17ملوك2)م.ق586عاماورثليمصقرطخى

ئنذهااقياالحطةتنذاسحرحدونوظل(؟،،3-

.(2:،عزرا)سرجرنجده

الاصنامعادةعلىثاروااليهودانوحدث

..البادةتلكفتنا!ت7(و6:،3اخبار3)

يونمراصااه،،

ولي.صد.اضىضربةالوثيةالملكاررثضربثم

الىيذهبونالاصيبينبرمضكانالننثسات

عادوعشدماا!يارةاولمعبادةاورش!ليميىا!ي!ل

يشتركواانزربابلمناصلبواون2الاصحا.المبيون

الهالىبنمبدكحااتقاثلينالهم!حملبنا.بمحه

ول!حمن(2:،عزرا)اسرحدوناياممنذاصائيل

الساصةاهليطلبفلم،الطلبرفضزربابل

محاربةعلىءاوابل،اخرىةصالبناءفيالأش!صاك

تعطيلفيالي!وداعدا.الىوانض!موا،الي:ا.فياليهرد

11-ورنجا.ز.طلعلىذلكبعدعلرا،ع،البنا.

الحرقيهذهنيئائددموكان.(-23اة،نحميا)

وهر،الكاهنلى..،وكان.اطررونيسنبلطالأخلإة

العنطيمالكاهنألياشيبفي*ياداعدفيمنواحد

فاغتاظ"الىخرثمننحيا.فطرد،لعنبهلط!أرأ

ايىالتجأالذيفبهوساعدحميرأذلكمنشبلط

الهاربل!الهردبعضوكانبرزيمفيهصءلافبفى

برزيمهبحلالىيذهبرناورصليمفيالقانونمن

كبير.بترحيبيقابلو!مف!حممانرا،امبادة

نجىفعندما،للإ؟ودالاصيينعداهواصتمر

كرةبتقديماورشليمهيحلايفاذيىائط!وص

الىينثرنلاانهمن2الاصياعلن،مذبحهعلى

بانيطاغيةولا.مواعلنرا،ابدااليموديالاصل

زف!للالههيكلأجرزيمببلعلىهيك!3كرصوا

..باالشممطصا

ش!حميمعلىهلإكانرسروحنااصترلى128عاموني

صنة،فيقيبنائهبعدهناكالهيصلواضبوجرزيم

الجبلعلى!لرابينهميقذمونظقوايينالاصواءن

.؟ءقىهذاينعلونوكانرا.هيكلهمكان-يث

عاموني.(2او03:،روحنا)ارضناالىابح

نينجةعظأمآالاصييينبضالتى..مق6

انمنيحتنحفالرديفصار،اررشليمهيكل



)1يةمرا&االتوراة

!ر-بنوكا،ىيساص،كالةبظتشفتيهينبس

الخترير.كحمفي-أيالاصءأطم

او*دبينصحمصكماالصدا.كانوه!ذا

علاتةيبأبسحرناليهودلمجكنونم،ييناحياوا

يين.الاصحد!-ةاواجماعية

اللاهوفبةعتاندمت!قلىالميحزصنوفي

عقائدالصدوقيينوخحو!أال*دعقائدعنتختلف

لما!معلى،احصجاكااينتظرونصل!موكانوا؟ءن!ع!

موص!.ا-فارالاالقديمالهد.نيقباوا

رأواانرعدالميحرسالةاصامر*ناقبا!وقد

المسي!ةانكا،فيلبى!بدءفالعظي!ةالايات

اورن.الضيتة4أيهوداالديانةبخلاف3،لةبرلمات!-

ضميمأ.كاناقبالهم

فيفقيمأصا.ريينامنقليكبماضةهناكوالولا

الىيصمدونوم.وحولها(اقديمةا):*!نابراس

النصحعبفي،النةفيصراتثلاثبرزيمجبلهم

الاعيادر.يذرنولم،المظلوعدالاسابيموعيد

...الفصحعيدفيدموه-ذبا!حبحونرير،الموسؤ-

بالتوراةاصرون11اح!تفظةال!اهويةالتوراة

وقد(العديمالعهدءنالاولى"اطالاسنار)الم!انية

وروسابيوسجلإومالاءرالوراةمذ.مناقتب!

الساعريةالادراجوصظم.بالم!ير4الآبا.منوغيركلا

ترجحلامناجز.أاوكا!ااطةالاضارتشلالق

نحخةترجدأنهخالمبلاديالطشرالةهـلتتبلماالى

656عامنيكتبت.خهاالقديمةالأجزا.انت!س

نضنابل!فيالاصريينءنعةجماولدى.ميلادي

.كنعانفتحبعد13عامنجسضتاخهايقرلونخطية

بهكتبتالذيالحطانية،لونال!لا.جمهررانالا

.الميلادياالالسرا!مرنالىيرجعالنفةهذ.

لثهالذيالاصريبالحطصءخوبةالادرئيوهذ.

مربةالعاالوراذ45(

يةمرالااكوراة

عمرمنوملتناالقاكقودهـلىالموجوداطط

تجلالحطبمذاير!ضالعكلانيوكاناإمحابيين

الرقتفيالمحشملةالمرليهةاطروفاستخدامفيالبد.

اطاضر.

؟فالمجريا:صاعناسا.ريااخصاوفيضلف

اةالتررابدلتةثلأبم.،ض!آلافسشةمنبةرب

نيزيادة(8،و.37تت)بجرريمعيبالاصاءريةا

الأحشلافات.هذإ.تعزهـممظمالمةدسجبل!3ام31

ا)ء!آبةو!تالفاخءنرقمتانتلافياتطا.الى

.تصدواصرارعنبها0.1قامتحمدةاخطاهالىاو

فيا)جعينيةاالرجمةصهادامرالتوراةنصويتفق

علىيللمماالمواضعهذ..نمرصنونعمانةالف



)2يااموفىسا

تتفقحعبر؟نسخةاستخدمراالب.ير-ةصروبميان

ذاتليستالاخلافاتهذ.انالاادا.رالنضة

الذيالصرالىاصرة11التوراةقيجعوربما.بال

وعهرتالحيرئي!ألياثيبحيدمفىفيهأصرد

روسينرسرل!آ03-13:33نح)ثليماورمن-اصلط

هيحلأفبني،الصاعريينالىوال!جأ8(ر11:7

واذا.اورسا!فهصءلليناصزيمجبلءلى

عامخواليتقررتتاءصةالاسفارتانرنيةكانت

.تفييةالاصالتوراةذمحونفلا.م.ق.،.

اليهودحوشةنيكانتالقلا!وراةتأئرتقدالحالة

اليهودبينالث!قاقانورظهر.الاربخذالخابرمد

.الانبيا.قانونيةؤتريهىقبلوقعييناصاوا

الرراةاتفيعليناالاصيختلطلأانبوينبض

الق"توراة4الطعرالنعخةعنتختلفةاصا)

المي!حطالعهداواثلىفيالاعريينلهجةفيوضحت

الترننيترجمتايضأعربرحمةترجمةالاصريينجرزةوفي

سفروصذلك.غراكانيالقرناوغراطادي

الهرننيوكتبالطنرنييثوعسفرعلىمبنيي!رع

وءير.المبلاديءضالاك

ايم،ثرتفعص*مضا.نيرونا31:ثرأصسامو

ثرايم..ساطيمنبالتربالمجةبحرنيجزيرةوهي

ويخما"صربعأميلآنلانينعلىليلآةماحهارتريد

وكانت.مة!أ0015علىأارتفااعلاهايزريىجبال

و!للؤماتالممانجدبرمحثرةمثهررةصامرثرايمحزيرة

صفيتاتجمتوقد.اكخلفةبنيةالدأكذكاروالأرنية

:16اعالأمباصرةالهاترواسمنالىصلبرلى

صالحعرسىوجردالص%منكانانهومع(11

فاالملضا.يففلونكالزارةالبطانالالم!فن

البحرو!فيليلآافماطرةعلى

وهي،،عرتفعء.منا.نيءنا31:ساموكا

بحرنيمربئاجلأ06؟ماحئهاتبلغصجملبةجزيرة

سباءاوركة5،(

مترأ0015مناكزعلوالىجبالهاتفعوكى،اليرنان

ال!اا-ذتالأرتفاعهذاومن،ابرصطحلهو:

الىالمغرىآس!اسئاطيءمناقربباصامرسوققع

بالفخارثهورةوكانت،افسمنالفربيالجنرب

.هيراالألهةلبصادةآمر!شكازتكاال!نفش

مانحتلفة-اصيةظروففيسامرسجزيرةمرتوود

براسزارهاطوتد،رومانيد"و!ا،استةللألبين

الاكةالتثيرثرحإتمنعردز"طريقيالى-ول

(5؟:03ا!ال)الىومانيالننرذدائرةفينتكا

الزيتوءاحيلها،بالتجارةث*رونصامرسوس!ان

والحرير.والزبيبوالمتبوالبرتقالر2وا

امربياالافظهرهىذاانويرصل:شبا

شا:3للا

اخبار1و01:7ت!رت)كودق.ابىخااكبم(؟)

.(9:ا

،العربجزيرةنجربني:صبارلإد)2(

مزمور)،واطبثةمصرممخابال!فيهاةذويرذ

.(3:،3ء!صباو09ة37

01و،و؟:01الاولملركفيسبأارجااما

6:91ب2وا12و9و3وا:9اخبار3و13و

سبامروشةا!ارءم،ال!برانيالأصلفىسبأف!ب

(،صبا5انظر)

ملحةانالمقدسر3اديرويةسباملكة

حكمتهعنممهتانبرمدصلإنالملكزارتقدسبا

انبسنمامحةالمسبحربسمبها.(.األاولملرك)

.(2،:12متى)إلجنربملكةبممفى

اوا!5بلي!ا!انالعريةاقماليدرتقرل

ريخي3دليلروجدلاولحن،سلمانمنابخأولدت

التقالد.هذ.يإهنصيح

الحبثطم!كصللةانالحبئىالتقلبدويقول



)3-إثيون

ولذللثالمل!ةهذهطرويئعنسلإنالىشبهاير-ع

سبطمنالحارجبالاسدنفسهالحبثةطكيلقب

اص!بفيالمذعرونوم،سبااهل:شقثئولة

:5،)اسياهالقامةطوالشمبوم،15ةا

ع،ساكنيهاويبرنالهلادعلى!برونوكانوا(،1

)1،ببلدالىبلدمنيتنقلونوم،اروبمحفعلرا

(3:8)سلائيلالحبيدفييتابرونوكانرا(6:91

تو.الكوثءينمنفرعانهمدلمانودتقد

(7ة01تحركت)كرتبحسبانلمنيحرنون

نيفتابروابالتطرةويث!تنلونحضارةاهلوكانرا

ءلأت!محاعلىتجأركمتتتهصولم،والطورالذهب

والحبشة.الهندطءلاتالىاتذتبلادلية

كاذالىوصلواحتىالأراضيفيسبااهلوانتشر

اثامنالترنفيالا!ثرريينايامنيالرببلادغرب

افبط!يين،معالهحرا.كالالىعاوو،الميلاد!بل

الىواجطريقعنالاضىبالقبائلاصرجواكا

ناذلكتأفيمنوكان،الحياسيةوالأرتباطاث

انابهم.-لاكلاختلك

نرىاورصليمفيلصلإنملكل!مزيارةتصةومن

لاوكانوا،عظينامكانأالمرأةيطرنكانوااغم

ويبرونوكالؤا...واحدةمناصثريروجون

الشمى.

نجمااقامراوق!مأربتسىعاض!هموكانت

طقرهيكلأبنواثمواصمةشهرةذاعظيمأصدأ

هذاا-4نتفوقد،ب!مبر،ي!لالأتةبصس

الفنبدائيم.نمثي.فيهووحد،حدبثأالهي!ل

الىانعة.نجلوالماالمنبعةوالاسرارالهائلةوالاعدة

.،شيون*انظو:سباثيون

.،لت!ثبر،اؤظر:لتسبو

4(سبت

وقد،،*راحةمحناهاعبرايةكلة:شنت

قيكالذياليومانهعلىالمبترومفيالتفكربدأ

وذلك،تديمأيلايححتىاناد؟اثظلهالانسانفيه

روماقهبارك،لذلكالحليقةمنالسابعلايومتذكارأ

اعاله،جميممناربااستراحفيهلانوفدصهالبت

02:8الحروجصفرويقول-3(؟:2)زمحرت

افهلانالدابرحاليومفينستريحانلمجبا-ا

المنكأولاللهشع5-ت0الحلب!ة"منفيهاستراح

:6؟خروج)يتريروا-ئال!ابعاليومفيلاصرائيل

22-03).

نيافهاصحإتالبتررمفيالتبمتطزرثم

ءمبارك*إقة:لانالعبتبحنظالرابرعةالرصية

ا.لأنانيتريحانإقةراص.هوبدسهالسبت

فيهاخىاحلانهلا،السبتفيالبيتوتريلواطبران

صداوعلى.ايضأوقدسهبارحمهلافهبل،لحسب

بدونقتلوهال!بتاليهودا-صد!دسرعندمافانه

.(36-09:32عددأرحمة

واضحرومأكانالبت*مانؤىهذاومن

،لمعبادةالدرفيالجانبمناصاف!يلنيعيأصاا!الم

والمجدالمثتلينلاراحةالاجماءحطالجانبومن

.(13-15:ه)تثنية

ورم-فظفيا!ببيرجرااناالعضحاولوتد

محظونهؤلا.كانفقد،دهالبابليينحفظالىالبت

والاص!والف!رتيوالحادكرابعوالىالابعاليوم

وكافت،اليوماسمكان!ما،!ثهرصمنوالضرت

علىالمطبوخا!حميأصلاالملكانؤقولضائعم

!لا،جد.ثيابييرولا6الايامهذ.نيالفحم

رركبولا،ذيحتهيتذمولا؟نظيفةئبابايلبى

نيلرائيلمجوزولا،قضيةفييتحلمولا،عربةني

يجوزولا،روىسالمناسيقذما!!الايامهذ.

الما.رضد.انسانجدعلىيد.يضعانططبيب



)4سبت

للإلهة.بتقدماتهالملكيأيئ

هـ"التىاخمرر-بغابئقيكانتا،يامهذ.ل!ن

عندا&اتيرءحفظانال!ضاثاالاربجمننمنوواضح

ا!لأصرهـو،رالقىنور.كأاظملنورتبفاكانالب!ود

ريناصاصيةعلاقةفلا،،ويا1الأعلاناونررالالهي

ادبتلان،بابلويوماللهيومتقدإسن4افرضا

الله.ازادةتضهورمالعبري

حئ"بمواظبةا)-بتص!م؟فضرناليهردتجيوقد

احيانأ،حمىفيآحفظألحففاو.،ذلكنيتطرفوا

لهمفارسلى،اخرلىاحبانأالاوئانبباداتوخاطر.

روحيأ،حنفا،ال!بتحنظالىليرشدومالأنبياهااقه

ه:8وءا!وس23ة،صلموك2)اذرغبةحسى

.(3:،6و-فى-مال؟01:3واصبا2:11وهوهـثع

فوابابلفيايهودضاهاالقاصبىافترةوفي

حطهسلىصثذدوناللةربالفبدأمادبتحفظ

الأبطالج!دنحمياوحاهد،كنمانالىالردةبعد

09:13نحهيا)القديمةم!انتهالبتيومالىليميد

.(23-3:15؟و

"الب!ودمجامعقضتاالدتببنءافترةوفي

وفيالنامرسدراسةفيالبتووميقضرنف!انرا

م*حفظنيشذدواوقد.المالميةاشغالهممناشاتا

هذافي!اجميهمضدسلاحآيرفعوالم3اتحتىادت

ص!يرتمسنهمالماجمرنفاه!كةالمقدساليوم

عادواولكن!3.(38-93ة2مكابيين،أ

افن!عنلمدفاعاصبتارومفياطربعنوتجاوزوا

.1،(93-:2مكمابيين1)علبماله!وم!الةفي

اليهودزادوالمحيحعزرابينالواقحةالنأرةوفي

رومفيحفظهايجبالىالتقيد؟الةوانينمنعددأ

الرئيسيةالامورهيالقواطقالرحمة؟ركين،الصبت

حفظموضوعكانالمحيحجا.وكدما.فيهالراجبة

صيرخوبايتالمسيعبينالأولىارواعامادةهوالسبت
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لمبت،حمعبيدصفيأاليوم-فظواارادفقد.اليهود

الان!انلاجلبلانماالحبتانالمب-ءآميىأ

.(2:27-سص)

!يو!قيمتهءناصبتارومادي!ءلمجردولم

صرمفيلمصلاة!المجاالىدومأذهبفقد،لاهبادة

وريىلصخقكانول!،(16:،لر-!ااصبتا

:3ضص)ا-بتاربلانها-بتاءمني!زاتالمه

-،مي!ونانادبتليوميريدوكان.8؟(

الىحمه.وعلة4الحد

ول!ن،اصبتارومالاولونالم!يحيونكدسدو

محلتدرلمجيأ-ذ(الا-د)ايالاشرعكأ4إلأولااليرم

ني4لمجت!عونالاولوناصي!وناوكان،ابح11الرم

الوملهذاضامةقيصةربناامةجعلتفقد،لام!لاة

.الاصبرعمنا،ول1

قادةيفرضلمالاولادهجيالمجحتراروفي

احدعلىالثردياصبتارومحنظالاولىالكظية

-ةظالىاميههناكقعدفام(الخ59:38اعال)

الومالىادصيرننقلوقد..اليهرديالبتروم

،إ*ديااسبتانيصاافضلالاسصبوعمنالاول

.إ*دابهاصة!اأالقالاخطا.صءنوتخل!وا

بدقة،الاحدرومحظعدميعنيلاهذاانعلى

بنيالقا-تةوا،باقءاصادبيكناموساصبتافان

عا!ايجبالاحد،فانهالىا-بتابتضييرتتغيرلاعليها

ء.اضبواامحذابعداسوعصنيررمأفرويحان

مكرسآالوقتسبعافهنع!انينب!فيات!اكما

لهاتمامأ

عنتختلفالاحدحفظمنابصيغاانغل!

ينظرالم!ي!فان،اصبتاحفظمناليرديظ

منت!رأفيهقاءالذيبالفاديواتقاالا-صدرومالى

..افدا.علىلهليتممالامواتمن

ابجينأنيفت!رونالميجينمنجماعةوهناك
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لكن...الاحدروملاالحبتررملمجفظراانينبفي

!!ة،بقوةالاحدالىاسبماتارومغاوتيحا!-إمة

لمعبادةيرخمعراانالاولونإ-جحيرنااعادوب!د

الأنجبل.فيظاهرهوع،الا-برعاولفيادت!ءة

البتمنكلألمجفظرنالاولينالميحيينبعضركان

يرفظوالماغمغير،ادبحيالىبويرماد.!ردي

اليهودياصبتاحفظوالات!م،احدةسب!بفيةالو.في

مداوات-رالمسجيالىبلرما-!مدادأك!وم

جمعس:+4انبعدهاصيانتىش،قروناربعةصدة

فيواعتمدوا.م،36عامفيالكفيلاود!ية

منالأولاليرمفيبتلاميذ،حالمباجقاععاىذلك

ومأ.*الأسبرع

الاولاليومحفظتانهاالكنيسةتاربخوفيبرنا

كتبوتسد.ارصلااواصعلىبنا،الأ:وعمن

بهالذيالىبحم!رمالاحدرومبحفظداعيأاصيوساعنا

حت،:تجآ!نوالثهيدوقال،لنااطياةقيامة

القلةانغنرفيهيالذالاولالبرمنهلاالاحدءمتةسر

قاماليرمهذاوفي.وجودالىوالحدم،نورالى

ائناسوسو!ثهد،،الامواتمنالميعيسوعمخلهنا

سرمالىالسبتسرمغيرقداقهان،:الاسكندري

الديانةاصرلفيالمحالمروسيبيرسوقال:،الىب

ظمهيالذبا!د(ابح)والكلة،:الميحية

الخلصوا!اناال!باحنررالىالبتويمةرةمعنا

يجباليومهذاففي.الحقيقبةاراحةارمزالربروم

نايم!نناماوكا،الىوحبةالثررعةبموجبنلكان

أعلنوتد،الىب*مالىئتلفقدالسبتءمنحمله

.،اليومهذامثلفينجتعانيجبانهلنا

الاحدب!دلضظعلىالكت!ابيةالادالهوسن

عرئوس5و03:3وا!ال95:،.روحناالبت

.،،ممياس*انظر):سبتصفو

ابرضاهمنالالتالأبئ31:وشش!سةششنظ

المظنونو(9:ارخباا9و7:؟.تكوت)كأع

اصمواناليربرللأدجنوبواقامرااولأد.ان

.حضرموتءا!4شبرةكانمديتأم

اولادمنوالاصغرالحاءسالابئاسم:ششنكا

المظنونو،(9:اخبارااو01:7مذت!ر)عودق

عندالعرببلادءنما.محانفيس!خوااولأد.ان

.ا)مارءيالحيج

التسابيحذعالجدردالهدنيبا.:تسبيحة

كولرسي5:91افس!)اروحيةاوالاغانيالمزاميرمع

،ويسب!نيصلميانوصيلابرل!كانوقد(3:16

وتد.(35:؟6اعال)فيلبى--نفيكاوكلاافه

-!حعندماجميغالديحيينءصالأهذافيالمسيحكان

)متىلمصليباستحدادأالزيترنجمحلالىونهرج

علىتحتريا)قيالوح!يدةالديآنةهيوالم!يحية

الروحيالفرحديائةلأصهاالىوحيةوالاغانيالتالمجح

العمق.

،الاملمحناهاكانربماعلإانيةكالة:شبرائم

بل!ةلمطينكالنيتنعةصيبقمةوهي،،المماعف

إصتبعدولا،(7:16،حؤقيال)وحماةدصتقتخوم

31(و،17:2طرك2)صفروايمهيتكينان

!هسنرةضبةت!حمونقد،كاشلنأصربهااشالق

ا!بيةالضنةعلىتقعوهي،ا!عديمةصصائمم!ان

جنرباميالثلائةبعلىاعصبانينرمن

%بل.سشق

،صبط،لفظاع!انيةصلةمناصم:سبط

،بصا،رئيىيقودهاجماعةهاو،*عصاومضاها

،اولاديشربك!منعلىعادةتطحووكانف

ولم.*سف!ابنىومذىافراممنصعلىو!لذلك
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فكان،الاسباطخمنمنمحسربألاويسبطب!ن

ومن!افرايملان،شط،عراننيالأسباطعدد

تقنمتوه!ذا(26:38عدد)*صفبدلأضيفا

لاويجطاا!،قأعثراننيالىصنانارض

الاسباطباقيوكان،ادمحلفيلا!دمةتعينفقد

يرمرلر:يم.

اخبار؟و16:اعدد)رز؟سصبطامحلوكان

ذايئا-خقلالصبطا!لكان27:22(كا

وكثرأ.ا،سباط1باثقمعخاهدة،تبطكانول!نه

)قضاةحدةعلىاوآضسب!طعسبططربصا

-8؟و5:18و3،و2":،اخبار1و3ة؟

علىاوواحدسهطعلىاللضاةبعضكان(3213

.اصباطعدة

مملكةنيتبطينصعئرالاثناالا!باطوبقي

نحامماتبينم"لحدثسلإنالملكماتحتىواحدة

وافرايميهوذابينخصرمةوحدئت،وماحنات

الىانتهت(-3،أ،:91و9-،:2م!ئيل2)

وبنيامبنيهرذافانحاز:ف-ينالىالممامحةانقام

با!مممامحته!اودعواسلإنالملكاىرحبامالى

وانحاز،،ابئولةالممل!ة،او،يهوذا،مملكة

ودعرا،نجاطىيربعامالىالبافونال!ثرةالأصباط

.،اك،ليةالمملحة*او،اصرائل،ممل!ةاننم

عددحلىبنا،رسولأعثدراننيالميحعينوقد

ءحتصابةصمالىؤياسنروني.كرتنيالاالاسباط

والاصاصاتوالا،،ابقامكالأرآهاالقيزالماوالمناظر

(21-.؟:؟2و*-،:7رؤيا)عثرائنيالى

الايخدياكىتيباحباصائيلبنياصباط.واط

رأوبين،،دان،د؟،مينبنيا،أيمافر،اثل!:هي

،عيا،ليننتا،منى6لاوي،كون،برلىنز

اصمصاطبمنهمصعنئيهولمعرفة.ءذا

م!نه.ني

سرهة4(

ال!تابنيمبعةالعدديرمز:!ابح..سصهة

سبحةالاصبوعايامفمدد،أمحالواأمماماالىالمةدس

ثم6الطوفانقبلنرحأاتهوحذر(2:2-محرت)

افرابنوحارصلوءخدماايامبسبعةاإطرترولقبل

ا:7)تس!وتايامسبد4بعدذلككانوا،ت

القالطاهرةالحيراناتعددوكان(29و8:01و

القوالعاعفة3،:7)ت!رتصبعةالفلكدضات

،اصادساإو!اآخرفي"ضبماتأماوفانابصد؟.ت

وكذا،الالمجعاليومكانبالصحرشقاءمواول

و"تذصتا!كفب"اصتترالذيهوالابعكان

فئر.الذيةرعرتحاموني.اخ!راذبائحفيه

تكرت)سبعةوالابلالبةراتعددكانروصف

الابحايومبايرخةلمونا!!ودوكان(-1037،

سبعاليرللسنةركازت،الابعةاصسنةوبا،يحبادة

سبعةوالمظالالفطل!اعيادوكافت"ح!اتشعتين

يرشالدموكان،صبعةفيهاالذبائ!وكانتايام

ألاويينعياتسبعال!فارةرومفيالمذبحعلى

،فروعصبحذاتالمنارةوكانت(91و،16:9

ا*واق،!بعةيفربوناريحااسرار-ولا)محهةوطاف

حنا2وكتب،صاتسبحطافواالابعاليرموني

سبحىورأ،كناشسبحالىالىؤياسفرفيالىائي

رسبعةالراقوسبحةخزموصبعةارواحوشعةمنائر

وبالاختمار.ضرباتوسب!حباماتوسبعرعود

نيصةمنةشمناصثرالسبعاتذ3ورد

..المقدسالكتاب

وإحدةكالةيطلقونالاميرنالابليرنوكان

الحددكانع،،،،صكلةوعلى-بمةالصددعلى

.ال!ددع،لوعنقوةاظمعنتعبروأ-بعة

مهم:نصإب!اادبمةمضاعناتعناما

:12)ضوجالفم!حعيدحابفيمهم،1نالدد

الخينوءماليربيليحذدكان98والعدد(6،و6



71اصصبوع

الىنل!كان07والعدد،القدسالىوحوحرل

وتضاة؟:،3ر.:؟ضوج)المحورمنبهل!دعد

نيويظهر،الظمةيظركان37والعدد:7(؟

اثعدماتعظمةوفي(،3:،تحوت)لامككلات

فإخل!عراتجحعرةشعيناما8،03.:)عزرا

فقدآلافسبعةوالعدد،18:22متى)الدوامالى

ورومية"ا:9؟لوك5؟)ايضآالمددعظمةالىاشار

وهوالضيقالىثيرف!انسبمةالعددف!فاما

(5،:7ودانال،ا:؟،رزيا1ال!حممال!ف

نياسابيعالىاومن،تةيظ!ر:أسببمع

ت!وت)البتمدميدبتمدصلا4نيالمقدسةال!حمتب

،روئييحتفلواانالردرناعتادوقد،(-3؟:3

كانتوه!حمذا.(!3و31:33ت!رت)اصبوعأ

ة؟3صئيلاو؟.ة05تكرت)الجازةصدة

!مياسرح!دةايامالبتاسبوعكانفقد(3؟

اومن.

بامما.الاشوعاياميحرفرنالصانيرنب!نولم

كانواالذيالجعةو*م،البترومالا،خاصة

وكانوالم3،:.؟عرض)الاستعدادءمعلبهبطثعرن

رالانيالاولكالبرم6اعدادأالايامعلىيطلقون

.(؟:38متى)وهحذا

سبعةالىارمنتتمأئربصتحنولم

ا!ر*نوذم،فانيةالىالىومانقطفقد،ايام

وذلك،ايامضرةمنها،صاقامثلاثةالىانهر

.الاهرامبناهكبل

ايامنيمتأضوقتنيالا.دإطالايإمتذ!ولم

الاسبرعاياممنءمعلىصاطلقواالذتالىومان

.الما.كواكبمنصكباسمالبة

:،3ضوجنيذ3.ورد:الادصابيحعيد

)8.

طلبا؟61:6تثنةو؟.:33ولاويل!22

.،نهين*

ممهاوئراد6:02علاانبل!نيوردت:صابق

اثه،صفرةالى،لاجلناا!صابقأدخليالذالمبح

لببهزبذهبمنهروالابق.الحبابورا.ماالى

..البهلبزداو،اولآالم!حمان

كورنثوس()اباصرةهوالتينثمرنيوادابق

.(23و02:.؟

العربةاواطصانيبقمنهوالابقانكا

.(6:9استل!)ظيمامامالطريقلهة

،غابة،ممنا.كانر،ع!انياصم:ششكاي

الممدودت،داودالملكابطالاحدوهرعر.،

(7،:33!وئبل3)مبريماياسمابضآعلبهوهبطلق

اولاداحدهوالذيسفاياوسأفتتلالذيوهو

.92(:ا؟اخبار؟و8؟:21ص!ئبل)2رافا

القالىعيمدناحدى:ينتةضنقة

وني(32:38عدد)و؟درأوبل!ترعةنيوقت

صيفندريولا،ببعةوردت3:9؟يثرع

مهورةكائتوت.مذةبعدمرآباصترجها

تاجلإومويتول(9و16:8اشعياءأبكرومها

تكرنوقد،خبرنمنمملنصفمسافةعلىواقعة

منافرداطنبعلىشعالقاطليةسوميةهي

زالتولا6حبانمنميلينبحدعلى،حبانوادي

.اليومالىف!اباقيةا!مديمةاطبرةافيطصرآ!مار

،ئباء،يو،،صبامبصورةالمدينةهذ.31وورد

.3:،3عددني

عبودثتحتالرجرد!الةهوالبى:ضي

اعتادوت6كرببةارضنيالاخصعلى،ألاصر

الىيفتنهاالقالبلاداهلبنقلواانالكلدايون
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عنسدأ،الوطنيحما!همينقدواحتىاضىبلاد
الوطن.تياذيم

وقناها.فيسبيينافىقدسالكتابويذع

الةةحنوالبحداططثةبببلمعبرانيين

مملحةاوالفحرةالاشاطسبىالاولالسبى

هوياكان.م.ق3،8عامةفي،اسمالبةائيلاسرا

ح!موافنا.،اشورملكثلنأصرالىالجزيةيؤدي

الاسرر!رنبدأ(م.ق738-6،7)نلاصرتغك

سيفقحح!ماثنا.وني.الارضسحانيبون

ال!انبقيةسبمثم(59:92ملوك2)نقاليصبط

ساالىمذلىسبطونصفوالجاديينالرأوبينبينمن

مدينةحومرت!31(:5اخبار1)النهرتبين

.مق722عامصرجرنببدوسظتالماصة

ملوك3)النهرتبينوصاماديالىال!كانوسبى

دفعرافقدالارضفيالباقوناما(18و6.و:13

من3اتوابنرباهالارضالاشرررونوملأ.الجز

هؤلا.اصفامبصبادةالارضفامتلأتاضهـ6بلاد

االغرباء

منكيرونقيالشعبسبىالىبرذانوبعد

نآبيناررشليميزورونوكانوا،الحمارجفيالبهود

.(9و3:8اعال)وآش

سبنوقد،يهوذاسبىفىالهامالانيالبىاما

وكأبنئمةوفوعهفبلاصبىاهـذاعنر-؟نجأاصبا.

يهرذاأنمبخاتنبأكا(12و6:11اصدعيا.)عامأ

أصبىامدةانارمياوتنبأ(01:،)بابلنيسي!

.(13و11و35:1)عامأسبعينستكون

اربحفينبرمحذنمريدعلىالسبىهذاتموقد

.ء.ق587و.م.ق795م.ق506عامفيصاحل

فاخذ-7(2ة36امحبار2).م.ق582عامنيثم

والمال،ررفاقهنيالداومنهمالبلادعظما.نصرفيخذ

ذلك.بحدواشبهالهي!حملآنيةامذكا،الفن!

ستري،(

محآومةصاكزالىالبىفيالي!ودوملوقد

واستفلوا،الحدملهموكان،البيوتفامتلكوا،جدأ

:اونحميا8،:2ودانبال2:65عزرا)بالشارة

كانكا،هناكيحقعونهم-!نتهمو-كان11(

ثم،!:9و-فىقيال1:5ءزرا)لهمبخبأحزقيال

صرشيدفي.م.ق953عامفيبابلسقطت

وابن،ارنهمالىالهردبعودةفح،النارءي

يهودايممفصار،بابلفيالبقا.ؤضلوامنهمصشلإت

قيادةتحتآبايمارة!الىبعضهموعاد.الات

صرا)عزراتصإدةتحتثم(3:2عزرا)زربابل

-7:5فيصيا)نحجا-صادةقيتغ(-7ا:7

الكتابفيالىرودكثيرتاكايتان:السيبنو

ولادهم،والمسبيونا:ثابةصدر(9:،اءزرئظراأتلمقدا

)!زمورصهرنصيرداللهانالحباراتتجدكما

وارجع(1،:92ارميا)سبي!موارد(!:26؟

الثعبرجوعتمنيوهي(16:53)-زقيال!!بيهن

ءلىلمدلالةاليكالةتتعيدو".ارضهالى

سبىاقهرذ.؟:2؟ايوبوفي،والخذلانالذل

والحافىوالارقاكائبالم!منخقه،نهابمعفىاروب

الله.رءافييةرحوبعله،فيهاصبيآكانالق

:8(،)اف!صبيأ-ياديحعنويقال

21:،غلاطة)شعبهفاطلقالبماخضعانهبممفى

.(91ة2بطرس2و2:15وع!انيين

وسفرالحروجسفرنيورد:سئر-استار

الؤالحجباوالستائروهي،للأستارذعالعدد

صننوعةالم!الحيحةدارجدرانعلىتعلقكانت

362دعدو53:71و9ة72جشو)لشتقا

.(62:،و

*نحبأ،او،،ملحأممناهعبراني31ةي!ثوي



)9ستور

منلاويسبطءقشض،ملجأ،واثمحود،اثه

.(6:22صاضو)قهاتعثيمة

ءي!مائيلاب!،نحفى5نجنىعلاانياسم:تممئور

ارضليخسراذبواالذثالىجالاحدوهو

عدد)اثيرسبطعننائبأاركلوقد،كنان

.(3:13؟

علىيدلالبمدةت!جد-بجد-سجود

تكوت)المتواءمةأخ!ةواوالاكرامالا-!رامتقديم

وهذا.(9:18ومئ53:املرك9و37:01

لمنالناتيقدمهاءيزيدلاا-جردامنالوع

عنيزبولا،الح!اماوا.الاصءنب!ر.وإيم

امهم.51نحناهالا

تقديمانهالقرينةءقيفهمآشصجودو،جد

.،2(:4وروضا21:18)تكوتتهالتبد

المبادةضروبءنضرب.اقةلنرا!بدئةوالجرد

.(09:25واعال18-،:3دانيال)الرثنية

صآيىاصطلاحوهو:يخف،شخف

امامصجفؤضعوفد،الست!ائراوالحج!ببهيق!د

الدارمدخلوامام36(:26)ضوجاحيمةباب

جمةنيالكلةهذ.وتغمل(37:16)ضوج

:93و2؟:.!)خروخحجابالىمصافةاماحمن

.،.:8وعدد21:.،و"!

صلإ.4وس!رتير.هرالملكءصبم:.متخل

وقد،الممل!ةفيالمقامعظيممرظفوهر،ايضآ

ف!ان،بمد.وبقيتالوظبفةهذهالملكداودانثأ

نيفإجلها،الممل!حمةاعالالمعلىيؤتمنالمجل

منالمسجلكان.اللزومعندبهاالملكليذكرسةر

مموئيل3)وصلإنداودايامنيالمملكةربالا-لبر

حزتاالملكعننابعا3(:،ملوك1و6؟:8

علىانرتمنوصذلكو+(:8؟8؟ملوك21

)45

اخبار)2*صااياءفيالهيكلفيالاصلاحات

)3:8،.

مصر،نيالسبئعننسمعمااول:ي!خن

وكان،المذنبينعلىيححفظم!انهناككانفقد

وكان.عسكريءوظفبيتمنجزهأعادة

و،3ة.،ت!وتأفيهوروضرنيقيدونالمجرمون

الفلطينيينانزبرأ00،3(،2و17و2:16"و

اليهاقتبدوقد،المذنبينلحب!م!انأيخصصونكانوا

.(16:21قضاة)عتيهقلعواانبعدكثون

نيمعرودأاص!نايكنفلمالعرانيينبيناصا

عليمالقبضبعدالمجرمين3ونيحاوكانوا،الاعياول

الاعندمقهاصمرءصعاد!قي!نولم،!الأ

عدانهنلا-ظاشاغل!،المملكةتأبسبد

نيمجرميناناسأوضواابرافياسحرائيلبنيصور

ومن(15:38وعدد2؟:،2لاوييناالهرس

ا!ميتدل13-38:6وارميا37:34تحوت

شغلالملوكاياموفي.النالهذهجب!ااوبزأاستعملوا

.(3ة32ارميا1الماصالقصرمنتقآالبن

!بدمجبلىوبرسبطرفيهمجنرقدروبةنيمدضلالحبن



)06سجوب

اعال)وخلفائههلاودسايامنيكذلكاطلودام

نيانطونيابرجالىوممانيونواصتمل.35(:23

قيصريةفيالمحكراصتحملواكا؟صجنأاورسليم

؟بعصضهناكوكان(23:01اعال)!لذلك

18-5:23)اعالاورشليمنيالدينيينللرؤساه

.8:3،و

.،تفعص*ممنا.عكلانياسم:شوب

شا.اعادالذيطين!يلالاعغرالا!1()

بنا.منارر+فرغعندماالاىماتوقد،ارط

القالمعنةشتوبذلك؟3(:6؟ملوك1)المدبنة

.(6:26يق)ي!نرعبهانطو

تهولدطمروناىوهو،يهوذانلمن(2)

ولدوصبمب(23و؟2:2اخبار11ماك!ابئة

ارضنيمدينةوغرونئلاثلهكانالذيياثل!

.بلطد

52اشال)انيمهي:سحابة-تم!حاب

نيالمطرعلامةالنربمنالطبمجي.وكان(،1

بنياقةقادوت.(،13:5لرقاافل!طينارض

شوبهمطريرنيومالطبمنبم!وداسراشل

ضادغرمصزيسحابوهو،مصرارضمن

الما.ير.كانوعندما.(22و13:21شوج)

السحابوكان.لهمليصي.فيهالنورررسلالةكان

مطبةظللتوتد(كا6؟:.؟ضوج)ائهمجديستر

:13مئ)اثبليعبلعلىااللاثةصلوالىالميح

ععدالارضعلىالميحخدمةانتضوعندما.(.

سطبعلىل!نيةوسيألي9(:ا)اهال!بةعلى

الامملدينونةذلكويحون03،:،2،مقا!د

.،9،:8؟رؤيا)

03:)اروبارمنصرشيالطبةيتوتد

.(06:8اصثيا.)اولهل!كئرةتعققد(كا01

)4
موسد

سنهوالساصةشر-ساحر-سحرة

بطرقالغببمعرفةاوالطبيعةفوققدرةل!نفسهيذعي

:7خروج،الثريرةلارواحباالاخصوعلى،عتفة

حوادثعلىسيطرةلهمانالوةاذعىوقد(11

ناوزعوا،سربةبطرقتعديلااولتف!لإهاالم!تقبل

صحرةتاككانوقد.بالآلهةاوبالجانءللأقةلهم

فيؤجدوا(كا،:3أناحوماشوروفيمصرني

.الاشىابلادبعضوفي(3:9،اصعيا.)بلبا

و!ددمالسحرةةد!المقدال!تابشذدوتد

ه:3)م!عيالثديدبا!ابفي!!لثونوءن

:18تثنية)بتاتابمنعهمانراص.(22:15ورؤيا

اركأفيالاتامةمنأحرافوناءضعكما(-0113

.(22:81ضوجأنيينالعلاا

مذ.حفظنيصهاوناصائبل!شمبانغير

عدالحرةالىيلجأالثحبنجدأ،الالهيةالوصية

برصددورعينعرانةالىثاولالملكفلجأ،اطجة

02(3-:28ممرئيل؟)لهالىبروحمفارقة

اعال)الاصسيمونعنيحدئناالجديدالهدانكا

بنيوعن(13:6اعال)ينرعباروعن(9ة8

.(91:13اعال)سكاوا

،حقرل،دبد،اخا،مضاهعلااني31:يمالضد

يتحرنالذي)المعدنيالزتبحفرملاقوادوهو

الايدروجينمنالمنةني12والفحممنافةفي08من

الواديهذاويغ.(الاكسبينمنائمةبوثلائة

هذاوني.ايتالبحرهرالذيالملحبحرمظتةني

سو.وكةم!كاربعةبيناطرببرتارادى

سدومملكعلىكدرلعرصفيهااتصرالقالحرب

ةيوموهي.(ا.و8و1:3،تكوت)وحلناثه

اقي.ابحراجنربفيل!لميا.منررةم!نطقة

ا!فتهاالقاطةالهلمدناحدى:شدوم

ا!يصةاهلهاخطيئةبببالط.عنترلتالقالناو



1)سذاب

للرةسدومذكروردوت!3(ة9؟ت!رتأ

كنطنارضحدودعنالحديثنيالرراةنيالاولى

لمعح!نمدينةلرطاختارهاثم(9؟:01تحرت)

وسرلةارةثابرصىاشفتابرهيمعنانفصالهبحد

.(13:01تكوت،فيهاالىي

عفاصوهزمهاسدوموحلناؤ.رلعوصكدوهاجم

(،؟ت!وت)الملوبةالننيمةورذواوربالهابرهيم

صدوموعاودت6سدومنيوس!نعادلرطول!ن

نارآاقهفارصل،افهعنوالبعدالئرفيالاولىعلإت!ا

ءنهاينجصولم.(91ت!يت)قتهاحمىفاالما.من

وابنحيهلو!سوى

الاثال،مضربمد،مخطيةصارتوقد

7ويهوذا5؟:01متىلط)مصبرهاصاروكذلك

الثذوذاو،الدومية،ظينةان(ع،8ة؟؟ورؤيا

.(9:5؟ت!رت)سدومسناس!اخذتالجني

البوجنربفياليومالماهتحتسدوموتقع

براطةمكاكالكثفالمحاولاتوتجري،الميت

الحدلة.نجدا!مالما.تحتينرمرنالذتالنرا!ين

نظرا(33:33ت!ة):دمسدضنة

.!جننة،

ويصلوالشجرالعشببيننبات:تممذاب

يهتقونالفريسيونوكان،العليقةح!مالىاحيانآ

!يةباللاواعه83(:؟االوتاكهاثؤربدفع

واربحةتدمينبل!ارتناء،وقياوح*؟لاولث!3!*..1ءاهء7

معبرلة،فيت!حمرنفد،نتاذةراثحهوده،اقدام

كانواكل،منهدوا.علىلمحصوليزرعونهوكانوا

لا!رأتغالا.علىوبضعرنهامنهشبةبأخذون

محاصلمنرالذاب.الحسدمنلحفظهكطلم

خممدونهالبضوكانةالمحو!الاب!بضالبحر

46)

الذابنجات

افبمسر

-"ئركلف.ص*ك!ع!(!!لأي-نجبم

لم!بمء!،أ?أ6!"ح!5لأز-قط

أه!*/ء!!!!بر
ل!*لا!!

والأ،البعنىيظن-لابريأنبانأنيحروهو،يطعام

عنه.العثوركمديمببناككانما

معناهايكونانيفلببرالةكالةةترافيم

وهي،ضفا...معناهانكاربمااو،مثتطةئناتكا،

6و6:2اثميا.نجوةنيالا،دولم،الجعصيحةني

وظرتالىبثعرتخدمكانتالقللارواحتعية

نادونالرافيماصحيا.وبصفرؤيا.فيلاثمإ.

وارجلأوايديوجوهألهمانفيتول،عددميذع

ينيباثنين،اجنحةصةمنمموعل،واج!نحة

لانهوذلك،يطل!وباشينرجليهيطيوبائنينو-*

ورىانرويدلاولانه،ائهوجهيرىانبعتحقلأ

!لىروتد.ائةمحثنةليصخيطيرولانه،ربليهانه

صنقعلىووضهاالمذبحعلىمنبجمرةمهمواحد

!طهيرما.اشعإ.

منطمباننوطنكاامحروبيمالرافيمان،يبدو

نااصيا.لناويقول.افهفيدمونء.أااالملإئكة

تميدأ،...لدوص،.وررددونورنمرنكانواالرافيم

نيالحر،بيمعنيت!لونأليهو!كانوكا،فة



62)صاكوسرا

اسئحيا.تكلمهكذا،ص!ابفيالتابوتءلىحاونه

.ساطعرنلامعونا!معلىاصرافيماءن

!ةالاجتذاتاطيواناتعنالىؤياسةروت-دث

نجدلاو)!كا(8:،رؤ)انتخدماقيواعوالبرن

ياعنالمقدسامحتابافيذ.5!ناكارسكءات

الخلوتاتهذ.من

صبيرثه!.علىكانتمدينة:يراعو-،

صةلمةجزيرهصاشلء-لىختىزتوكماكليةالاءن

2ارية4نيايامثلأثةالى-ولبواسفي!ا-مى،الثرقي

اصس120(ة28)اعالر،ء-االىءلمي!إةءن

.ء.ق758ءصاما!ورزلميوناادتصرونت4المد

وهااتذوالىومانصها5صاثم؟ءظ-أنجاحأونجحت

ورااث3الملأدسذ-لانبصد.م.ؤ323ءام

ا!:د-!يةفيبرتهيحاونركاوةد،راططفيارصيىس

كأ!ا.الدفاعفي

نءو?:-ا.داءأتجاريأص!شأالمدينلأكانت

انهاشبصونفي!التا.صةيةجزيرةمرانيانضل

سفنوكاشت.قاءابةوا-لم!-االيونائيةالمدناعظم

.ياء!ا.ةو-ودفأهاصهـنفصياكأ-واررماةنقل

اقياالت!اريةبالاكلءةذتحلااطدلةوصلإاكرسا

ا-ديمة.االمدير:ةكا؟ت

كا.فيتداقه"ممناهءبرانياصم:ساياة

ويدعى(8:17ممرئيل2)لداودكازب(1)

شإص!اويدعى(03:35مموقبل2)شيراايضا

ا-بار1)ثوشاايهأعىيدكا(3:،ملوك11

.(6؟:8؟

ا-ذ.،عدفيا!لمكفيالعخنيمامحاكلتا(3)

وقلمبيأالمملكةعظما.منكئلاتمعنبو-ذنصر

رؤسا.قانمةفياعهوردوقد(27و2لح:52اريا)

عزرا)اشربذوهر(1،:6رخباا1)ال!!ة

)4
سراب

الابرطالوا-د،النطوفايئتفو!ثاي3()

نابعدفو-ذنصرغ!بمن3انفتن!واالذت

امح!ازهيياءصعتراط،الذيالحام-دلباقث!ا

.(25-23؟25!يوك2)ادخ!صرت

والدوهو،الاعغرثح!أجمئيلواخوقنازابئ(،أ

.(،؟و13:،ا-بار1)الصتاعواديابيررآب

ا-بار1)ش.ونسبطءنوهوياهوجذ(5)

اورشايم-الىبابلمنعادكاهن(61

ايضأعىويد(7:7وفيصيا2:2ءفىرا)بىلبازر

زواجبحدماله!داءخراالذتاحدوهو.عزريا

!اروقد(2:.8نحيا)ا-نبياتءناقييالهكل

ال!!ةسلالةمنلانه،بنائهبداقةلبترئبأ

.(9:11؟فى-!)

الماكاصمتالذاحدوهرءفىرقلابئ(7)

باروخس!هـتير.وء-لىارمياعلىبفربالةيهرياقيم

.(36:36اريا!

صدقباخاديالىذهبالذينلإباسها(81

ممهلمجملانار!ياا)نبىمئهطبوقد،يهوذاملك

بابل،علىتيةالآاكصورص-وىسفرأبابلالى

وصطفيوياقيهبحجريربطهشيقرأهان!نهوسااب

.(،6-51:95ارميا)بابلإلاكر+زأالفرات

بينالقالربيةالئرجمةفيذع.ورد:قراب

نادظنونالبهضوا-ق35:7اشعياهايديهصا

رمالعنعبارةوالمرابكأءرقة،صارةيعنيالاصل

-مح!سحينما.وكأ!االنهارضو.فياهاقيال!حرا.

المشرةالارضسطعفيظهر،أصح!ااشعة!ا

صافية.ماهبحيرةوكأئه

الحداعالرابانالقولبهذاالخبيويقصد



)3اجسر

فر8ااالارضفتمير،صحيحةوواقعةحقيقةسيصبح

ثل!نبويتولوهو،الاصجارحولهاتنموما.بحيرة

المسبع.صجيءزمنالى

!اساوظآرمنيص!نحكانوعا.:ي!راج

واالنفطاوكالزيتللاشتغالقابلصائلفيهوروضع

.الظلامفيايف!ءيثعلنهفتيلفيه:،ضع،ثمالقطران

المنارةنيصضماسبعةإي!لافيتوجدنتعو

:7ملرك؟ر37:23ضوج)ذهبمنمصنوعة

ا)بم!ةشابصنبرنتائلنعلونهاوكانوا.9،(

وكانرا(27:02ضوج)انريتونوفييتالبالية

علامةاطفا!الأن،الميلطولمثتحكالرجيقون

وارميا6ة81يوبا)الىتهـجراويدالثدالفقر

اتساعالىلترالصجاضا.ةوكانت.(ا.ة35

تدبير--نوالى(13:9اضالأالصددتثروة

.(18ة؟3اثالأالمترليالمرأة

الهدايةالىيرمزالسراجعنالحديثو!طن

الاياننفرالىيرعزكان(كا.ا:ه911)عزمور

ابا.سيضلمفالذيالابئالىاو(02:27امثال)

.4(:59ملوك1)

عنكثيرأالجديدالهدنيالمسيحوقد-محلم

بالحرجمدادالاتتلاميذ.سنفطلب،الرج

-!ا35(:12الوقا+التيمالىترعزالقافوقدة

سرجون(46

منى)المنلإةوسجهنالحكإتالنىارىثلضرب

المجععلىينل!انيجبالميعينورانوتال(25

)مىالحيتنيا؟لينصعلىالراجيخل!كا

5)15:

معناهااكاديةلكلةالعبر؟الصينةةتصرجون

اصمذكرير!ولم.-شاروكلإ،،المثبت،الملك

أضصاا:03ائعإ.نبوةفيالاسرجرنالملك

اخورطكوهو،6ة17الانيالملوكفيفقطاليه

صرجونملكوقد.سنحاريبوابرشمنأصروظيفة

.م.ق507الى723عاءمن

صلنأصرمنالعرشاكتهبصجونانوبظن

قدكاناقطةالاصفت!شرفنذمهالىوعزا

اهعاسبىثمشواتثلاثلمدةشانأصرحا!رها

اليساباتالكلمنويستدل(6ة17ماو!3)

تدفعكانتجمهرذاضا-ةاننينوىآثارعلىوجدت

الجزية.له

واثتهر،عظيتاحربرجلصجونكانو-د

صدةالمه،حرلهالقلكالماصعلىالظيمةتماراتلأبا

كبدوكيةالىالثرقنيوماديالجوبفيبابلمن

ائغر،كماالفربنيومصرطينوفاوسورياالثمالفي

.البنا.واتقانانرصمصن2

الثرقبلداننيامتملثالتيجمةاللدادسجمىانواع



)4بولسصرجبوس

نابعد،بابلنيبلادانبرودخعليهعصاوقد

على!رجرناليهترجه،لثلنأصرالجزهيدفعكان

وطردهء.ق؟7.عامفيوهزمهتويشيقوأس

ملكأمكانهنفسهوتوج.ياكينبيتعاحمتهءن

نيمتولأمات.مق507عاموفيبابلعلى

كحفوقد.نهصمحاصخاربابنهوملك،!ره

منهـببالةخور-بادنيصرجرنضرعنادقبرن

ئورض!نها!نكثرةئارآالةحرفيوجدتوقدنينرى

شي!كاغو.؟!مةتصفيمحفوظالحجمهانلءخح

الواليوهولاتيني31:بولىت!وجبوس

يدعلىبالميحآمنوالذيقكلصجزيرةحملىالىرعافي

قنصل،ئبنا،الىحمةوظيفتهنتوكا،الىصولاسيرو

الدتعنالحقيهةتةضينيواخلاعآفه!أاظهروفد

ا!ثيرهرطهااثنا.فيوبرنابارول!بهيناديالذي

لىرأانسدوآمن(3؟-3:5؟ا!ال)الاولى

ثاولانبعضمزعموقد.الاصعليمصعال!ة

وول!،برجيوسا!جابأرواساممهجملتدالطرصوسي

الارجحعلى*لىاسملهكانشاولانالحتقةل!ن

وعةدما.ممادفةالاعيناتناقوات،ذلك-ملءن

الوالي"وبينبرل!بل!يةفاناصاصاعليم،لط

كان،الىاليكاصماسانحبذصذ،لرذ!وربما

!ربالراليايماندةصدالاصبركالا6،ل!على

نبرتأىرأعندمالاالراليتجددوقسد.بالحىعليم

بكلاتتأثرءندمابل"اولصعلىررل!كالات

لر.2نممناطارجةابصة

.،مدينة،اصلبا:مارح

جمنىالجديدالعهدنيصكلةوردت:يؤ

بتلهيدركهاانإنانيقدرلاعيقةروحيةحقيقة

ينهعهاانربقدلاائه،ع،يالجدبن!ر.ولاالطيي

الطبيى.الادراكتفرقلامهاالحالمهذايىص!يأف!أ

الامماقتالسرنجيلالأنيالمذكورةارالاصو.ق

46)
عصررر

قيامةوص(25:؟ا)روعبةبالمسيحالألجانالى

الميحميلادرس،؟ه:،هصرثوس؟)الأموات

:3تبرل!وس1)بناسرتهلأهوتواطدعذراهمن

.5:32(اف!ألإلبهيةالميعا!دوس(16

ويقولالانجبلعنيتحدثبواسالسرلانعلى

ساغيرمحنىتحملوهي(6:91اف!)سرانه

ناالىالصدرنيضومالم!اليهتعنياذ،تخدم

حيزفيبهالعلمفيصبح،عنهالأفصاحوتيجي.

مطومأيمل!ابرلانبننسولوالى،الامحان

علىلدلالةالىؤياصنرفيسكلةوؤ-ضمل.با!اكه

.،(:1)امحرا!-اادبعةصفئلأرمزيصي.

كانتوت.(3:7؟1بالزمزالمتربلةالمرأةوصر

بائضيىفلا،لهااصارأ!ظايونايةالهناتبعض

علىحمولهمبعدوذلك،بمها3منالاخصا.الىإلا

مينة.اختبارات

،ياليهردالناموسحبشعيةزوجة:ببةير

وتد.ايتسيدةدرجةمناتلدرجةنيولكنها

ف!نت،الىوباتتمددنظامنيبارأهذاكان

نظير،بئمنويثترتالعبيدمنعادةيؤخذنالراري

:92تكرت)وبلهة(3و3:؟6ت!وت)هاجر

احيانأوكن.(3أ:8قضاة)عونجدوسية(92

اميراتمناو،آباؤهني!يعهناللواتيالفتياتمن

طلاقن4اصهلالرةطلاقكانوت.اطرب

ائريعةبحبمحنوظةحتوثا،ولكناليدة

.(1،-؟.:3؟وتثية19-52:7ضوج)يةصيالمر

ا!اموسفيشرعيأاجضبياتبراريالىواجيكنولم

نصهنيصرا.الجديدالهدفييتضحول!ن.ايودي

فيلاوامدةزوجةءلايقتصرالموا!أانروحهام

وكان،علبهاالنرماقياثا،تاحد:شركل

ولمجضلرنالارضعلىغالبأينامرنوالمافرونالةقرا.

يحوتوقد.،38:11ت!حموت)كنا.الىواه



سرسخبم)5
تطوىانيمكنصجادةاوحصل!مجرداحيانأالرور

ئ)!صووهحسدابيتيضصحملباليدكا!تحعل

كانتالاركأع!نالمرتنمةالفرشول!ن(9:6

01(:وأ6،و:،ملوك)2اقديمانذصشلة

تثنية)اطديداوالحثبءنبقرائمم!:وعةوكانت

العاج!نتضحكانت9،3(:ونثيد؟3:11

2صءنوفواش(6:8أعامرسالاغيا.ءضد

.(6-ا:7ام)ضاليةواطة(3:13طء،س)

ء.خاهكانرب!صااكادياصم:شيمتمسه

وقدنبرخذنصرقصررفييعملوكانالعيد،،رئي!

3(.ة93ارميا)بابلملكظا.معاورشليمدخل

الجرانممناليهودعندالسرقةكانتةساوق

القالبلادوني؟صارمأغابأت!بوهاصيطقبالق

اليمنى.بد.بقطعالارقيماقببداشةعئةشيق

المراشيصقةعنشئأموسىشريحةتذ3وتد

ص!يركااكئرالمواسيسرقةوكانت،افاسوصنة

وصبةالعثعرالوصاياوفي.(،-؟:32ضوجأ

فيالارقعلىوالح!م.عومأالرقةعنتنهي

من!رقسااضعافنههيردانالموصوةالئربمة

ويتحتم،غنئأااسروقكاناذااضمافاربعةاوبقر

العريضوكان!ففهاصارقايباعورالحكمتنضيئ

ولو31،:6)امنالاضافصبعةالىاجانأبصل

رودلاالذيوكان.لجفقنةصذلثفيا!ى

رودهاوجدهاالتيايقطةيخبى.اوعند.القالىديمة

ومن.(؟-ه:6الاوبلإحماضبزيادة

ا!والهنصفزكاا!ىلماذانفهما!مرانينت.

.(:918لوقاااضحافاربعةصلبهمنورذللاكين

نيبكزةترجدكبلإةشبمةاصروا:تعس.و

ملوك؟ألبناننيالارزسعوتن!ووفلطينسوريا

وعشرتكأةالمتبرعثرةءنطرلهاويبلغ.(8:"

دائمة.جميلةراثحةولها،باصفراراضر،ولرخهامترأ

يلواس!ر4(

5!؟دء53!ح3+ح3+ء3."3ءهتينيةباللااصراثجوةواءم

ئ!ثل!تعلاانيةلكلةكأجمة-روالربيةوال!لة

المنوبر.ث!جوالى

وءيئة،تمدةواغصانهالبريالثعربينالرووءن

فالذيالجويادروبخلافبيضاوالئرة

نحرواإةالث!رةهبةوت!يناعلىالىاغصانه

صتطيلة.

المراصببفا.الكليالروتخبوقي!ي

صرئل3)الطوبآلاتولصل،ه:27-فى-حمال)

الأرزتصب"س!البوتوآصثي!يدولبنا.(ه:6

.(2:3ناحوم)الىماحولحمل(5:8طوك1)

)ءنرمورفيهعث..ليبنيالأطاقاتارهارتفاعهولشدة

01،:17).

ملوك2)ام!ةواا،،ةعنال!ووباشجاروي!ئ

اغصانهاهرازويقابل.(8:،،واثهيا.91:33

(3:3ناحوم)الحروبفيالىءخاهترازالىي!مم

الحصب.والىالحضرةالىالسروبتةريخويثار

.(،برصو*طلبا)

غصن،،او،بيصز،ممنا.صاميا!م:سش"وج

أحدوهوابرهيموسلفناحوروابررعرالى31وهر

:ا،ت!رت)الطوفانبسامسلالةمنالابا.

نتوكا.(.3:3قاولى63ة1رخباااو02-23

.رانطءنا-هـبباالاسمبذامدينةهناك

الداخلية،اليابتطعةالراوبل:يلشواو

صاوي!منيائلائةالفتيةفبرخذنصرلربااونقوقد

الناروسطبهموأ!عراولباس!!واردي!همواتصتهم

،الاصعالزيادةالىيؤديالذيالاص،اقتدة

كرةمنال!بزيادةالىاذىالىببقرةولح!نه

.(2؟:3لنبااد)لمبنةا



)6سارليما

0317:ا:ميا.فيهاذ3ورد:شاربة

شعصم!حمانعلىمنصوبدليلاوعلامةاثساعلى

واطريقالىللارشادوالساثحرنالمسافرونيرا.-ئ

خطر.مناتحذ-

المرتفعةالاما!نعلىتنصبالواريوكانت

12:2تثنية)البعللحبادةحولهاالناسقيهححق

اعادوتد.6(:23ملوك2و21ة16و3و

المرتفاتتلكإقام!الربعبادةءنالمضحرفونالم!وك

كانواالاتقيا.الملوكوامحن،الاصنامابادة

العبريةال!لةانالحديثالبحثاظهروقديترعر!ها

تشيراو(3:7قض)الهةالىاماتثير،اسلإة،

الىرمزأنصبأتقامكافتالقالحثهيةالارالى

هذهذكرتوقد.(34:13أخرالآلهةهذه

رأسنياصشنتا)قيااوكريتلرحاتفيالآلهة

.ةصرلثا

عن:27،لوتانيالميحت!م:"صرإفي

هووالرياني،الن!اليئحسفا.الذيالريانيننط

سورياكلةتكنولم،آراماوسرريااهالياح!

عليهميطلقكانبل،العديمالعهدفيت!د!ة..

الآرا!يون

،،درع،معاهاصيدوئيهكلة:يممر.يون

جبلعلىيطلقونهالصدوفينكانالذيالا!عموهر

ناوويب!د.(92:6عزمررو3:9تثنية)صصرن

جبالسللةمنمعينجز.علىيطلقلمالادمهذا

ررلىكانالذ!يالجزهعلىيطلقكانبل،حرمرن

الصدونيين.بلاد.ساطيعلىالىقرفتصموتمن

عائلةمنعوذاسبطمنربل:يسظي

.(.،:3امحبار1)يرحمن!يلبيتمنصرون

امموهو،،خصاممعناهعرانياممةيطتة

والق،براروادينياسحيحفرهاالقالانيةالبز

46)
سحير

وتقع،اسحقمراشىرءاةمعبراررعاةعليهاتخا!م

عيهيطلق!فيوادفير*وبوتوبينسبعبلإبثر

نرىاطديث3الاهذاوفي..الىحيبةصطنةاليرم

بتربكانتالقرحوبوتواصمسطنة3لااحياء

.(26:22تكأ!نة

منوهو،شهير،مضا.عبراني31ةريمشغو

فرؤ،منفرقةفصارتعائلتهونمت،هارونسلالة

الفر".رئيىمذاوصعوريم،داودايامفيال!نة

.(13:8رخباا؟أبعةالىا

وكانراالمثاةالجنو!و!:ضاةوجمعهساع

يهوياداعفيبخاياهووكان،عادةالمحكيحرسرن

(8:18!وئيل2)الملكداودايامفيلهمرئيتآ

وكانرا،المثيفيءظي!مةصعةذويالعاةوكان

المافة،نياوالمدةنيانالل!طرلعلىمترنين

فيعررالىاورشليممنمنهمالاعييصلكانحى

الملكاحشويرشلدىوكان.صاعةوعثرتاربع

نحا.االىاواح!هروفراحئونهارأليلأثمونسماة

)استل!وصعةبمجلةالاطرافالواصعةمملكته

.(3؟ة3

سعاةكاتالذيالخدعهي:السعاةفرفة

ايحملواالملدمنقريبينلكرنوافبهبقيونالملك

.28(:11ملوك1)وقتايفيرسائل

.،صبر،طلبا:رو5سا

:،الثعركير،معناهاءورانيةكلة:سشير

اصقالمناءلىاحهاصلقاحورياميراصم)1(

.(36:03تكرت)صكنهاالقالجبلية

الحورسرنيك!نهاكانا)قيالارض1،م)2(

ونملعيوعايااشولىثم:6(،1)ت!حمرت



67)سعيرة

صعل!-بلايفئا"تسىوكانت3(:33)-محوت

الربية،الصيةءناكسقيالجافبعلىجبلإةار!لا!ا

قىأ4..16الىالارضهذهفيتةاعلىارتناعويرصل

ناا!رائيلبنوحاولوبد.هوريلتةوهي

،حمنعانالىممر.ن!مطرفيالارضتلكيصوا

اهبرافيرن1خلفد،،مالماحرففراوميينالادول!ن

وءرةأرضنيوساروا،سعيرأرف!ضقيالعريةال!ية

.(،وءاد،اءا،ب)صهيرفياارورواقيفادءئتاشة

،15:18يثرع)يهوذاأرضفيبرل3()

الجبال-دلمةكازوربما،ضوبيتياريمقرةرفي

-ريةمنالنربيالجنربالىصاري!هـةءيهاتةعالق

آثاراتزاولا.اور!ئايم.نال!ربياصمالاوالىيعاريم

.ايوماالىءوجودةفرقهتفوكاتاقياالنابات

تطجهاجبليةأرض،!حنا.عبراني31:شهييرة

نأبمدود51ايى"ربيالذااءةعوهو،،تالغابا

كانور؟-ا(3:36-صاة)موآب*اكء"يون-ةل

يقربالجاجالفيا!ودورص،ولهلازرايم-بلموقعه

.(3:61ة-ضا)الةرضأهذ

علىيطلكانمكانو5:الفجةشفوح

،9:،و3:17تثنية)الثعرقصن!ةالميتالب!ر

عهوننهأتجبيموير.(.13:2و12:3ثوعو

(،ف!ة،اطلب)مرسى

،إحصا.5او،حد،متا.ساعياسي:شفار

كخم09:03ت!وتفيالاذ!ه/دلمءمحمان

وا!ن،الحاليةظةرولعل!!ا،يقطانبنيحدود!ن

نءالجنوبالىاحدما:ظفربادمم!انانهناك

الىسحرمنطقةنيالثاطىهع!لىضوالآ،ءفحاه

نفىهوالاعيرالموضمولعل.-خيرءوتمنالشرف

يمة.التد!فار

تحفظكانتالذيالبيتهو:الاسفاربيت

)4
القالؤفيةلاصعفارا

يوتاحدوكان6فارسملوكتواريضاشارفيه

.(1:آو5:17اءزر)الملكتنرائ

نأ.:حاولالبحثهذافي:ةيةالفانوالاسفار

فيوالتينالشةال!تبعلىاحصاةصيفنرضع

هذ.كتىعتنفأللاونحن.المقدسكتابنا

الاصتعالصفة15واءطا،مئاجمهاعتنبل،الا-فار

3إاصبحيةاامحتةاأصالمةتوقد.دس31القانوني

الع!،نالمتدسالكاباسنارعلىالةانوفةالا!فار

.والاعالللايمانالصرمالويردالقانون

الذيانيتوليرأهخاك:الةديمالمد(1)

كتآبص6هديماالهكدا-فارءلىالةانونيةصفةاضفى

بدافعي!ضبرنوم:مرواود،انفس!مالاسفار

الجاةقرانينيكحبرناغمالتدسالروحءن

رأيهمءحةكت!بو.سامحتوياتاظهرتثم،لأثب

حقأ.الهيأتانونأكتبوهصانكافقد،و!وابه

صفةاعطىالذيانرهقولآضرأيوتصاك

بالىوحالمقودونالكتأبمالاصفارلهذهاقانرفة

الذتوالميجيناليهودمنالدتقادةومعهم،الةدس

ابضأ.القدصحاروبارصادالا-فارهذهقبلىا

د!الاءمآالمديمالهيداصنارتج!حلمنهاكير

هوا)-اقيعزرااناليهودبعفىزءموقد،اصبما

ذلكفيعاونهوتد،الحاضرةهيت،على-مهاالذي

ال!بل!المجمعربال

ثلاثةا!!ا!مديمالعهداتاراليهودقموقد

موسىأسفاروهي-النامرسأوالتوراة(أ):اقام

تين:الى-وينقدونالايخا.()ب.اطة

وصفرارالةضاةيئيعأصفاروهيالمتقدمونئبيا.الا

سفرأاعتبراالاخيرلمحطمنوص)الملوكوضرا!وئيل

واربااشعيا.ومالمتأضونالانبيا.غ(واحدأ

اغ!توقد)الصأرعرالائاوالأنبياه،وحزقيال
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الاسفارهذ.عددوجمرع(واحدأسفرأأسفارهم

وعدد.الكتبهركالناوالقم(%).نمافية

ارربإوالانالالمزاملاوهيصفرأعثراحدأسفار.

،نبالودا،واستنوالمراثيوراعرثوالجام!والنثيد

صفرالاخباروضرا،واحدكفرونححياعزراثم

وعئروناربعةالاغارهذهعددوجموع.واحد

،القضاةالىراعوثسفرواضافواالي!ردعادثم.سفرأ

الاضارعددفصار،ارمياصفرالىارمياوصاثي

الص.الأكدحروفبعدد،فقطصفر"33القانونية

الحروجسفرفيقولإفدسةاالكتاباتحفظعنأما

فيووضهماالث!هادةلوحياخذمرصىان02:.،

كتبمرسىان6131:1صثنيةسفريترل،ع،لاء،ت

برحماواصم،لاويبنيلمكهنةولح!االتوراة

منوتضح،3-36(:؟3تثنية)التاررتطنب

حتىمحؤظينكاناالثهادةلرحيان8:9الأولملوك

الىقذ!ماالكماهنيهرياداعان،ع،صلإنزمن

حزقيار؟لنقلوت13(:11ملوك)3*آش

.(؟:35اثال)سلماناثالالملك

ذاتكانتالمحرظةالكاباتهذ.انغ

صفرقصةمنهذاوقضح،الناسحياةعلىصلطان

-33:8م!ك)2المحعبحياةغرالذياف!ريعة

افظروكذلك8:8نحعيامنهذايظركا(،ه

هذايقولوول!انكا9:3نبالودا9،:7يازع

.3:16تيمولماوسالىالانيةرصاثهني

قىقيالقديمالدكتاباتضظعلىعلوقد

بدئتوالق،،البينيةالمعروفةباالربهةاليرنانيةالى

بدأثوتد.م.ق05؟حوالي3طتوا025حوالي

يحبكانالذييلادلفوسبطليموسباصالرجمةهذ.

.م.ق028صنةمنممعرنيحكم،والذيالحتب

هوكاا!مديمالعداننتأكدالجديدالعدومن

027نهاقتبىفقد،مطلقططانولهكاملالآن

القانونيةالاسفار؟(

ي!هنمما،وافكارفصصمنهافتبعتكماشاهدأ

وقد.اليومايدينابل!كماهرالمديمالهدصخةلنا

بينهوكاالقديمالهدالاولرنالكنيسةربالقبل

مارقىجق!خاباتمنذلكويتضح.اليرمايدينا

الذيصاردساصقفكتاباتومنةم،6!نحرحرالي

يفحصالاصهذااجلمنخصيصأفلطينالىذهب

الاصحندرياوريجانوسومن.م017نحوفيوالب!ث

.م2؟هسنةحوالي

تجمعلماشارالب!عيأيةالآشجمةنجخفيوصرجد

تعرفا،سفاروهذ.العصاقديمالهداسنارضنى

.،لابركريفابا،

ا!ارجمع،ريخويضةم:الجديدالهد(3)

:اتامتلانةالىالجديردالعهد

-م07؟عامحتىالبد.منالاولالقسم()أ

القرننيالجديدالهداضارجميم!تابةتمتوفد

اللطانالحتاباتلهذ.وكان،ابحيالاول

تهلكتاباتكونأنالىصلل!برطلبؤقد"اثمدس

وكولرس:522تالونييم1)الواجبةالرصوليةاللطة

وافيهاضافةمنالمجعروضاوحذر(56:،

:22رؤيا)الرؤياسفرفيكتبهمماما!ثيهحذف

لدلى-خاباتبطرصالرصولواعتبر(9؟و18

المقد-ةالكتبكبق!يةقانويةصلطةذاثالرسرل

الاولرنالآباءكانومد.(16ة3بطرس)2

وه!ذا،الفائدةلتحغوالكتاباتالرسائليتبادلرن

بهأ.للي!يينمعروفةاطديدالعدكتاباتصارت

مقمنم15طمفيالرومانيا!ييشدساقتب!وثد

وتيحوثاوسوكورفوسوروميةلينالع!اورصالةولوقا

كتبهارسالةنيوذلك،وافىوبطرسوتيطى

روما.سيحرالى

الىم115عامرسالةاتالجوسو!ت
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منالكئلافياقتبىعلانااصقفبزلي!اربوس

الجديد.اله!داسفارنحتلف

لمقاومةف!ركثرةهرطاتقامتوقد--

الأناجيلمنعليهالىدباالاولىنالآبا.فقام،صبينالمب

المدافحينالآباهومن.الرصلكتاباتوبقيةالاربعة

صاردسمنوصيزوارستيدسمارترجذالايمانعن

انطاكية.منوثاوفيلى

وهرم022الى07؟منالانيالمسم()ب

بالمباحثالميحيةالكضيةفيهاثغلتالذيالىتت

آشانييريناوسإفيهوبرز.والقائداللاهوقد

كالفيوشتليانالاس!ندريواكايمندسالمنرى

صاكي!نلمانهيتضكتابا!مومن.افريقيا

ناالا،الجديدالهدنيالقانونيةالاصفارحولتراع

واضحأ.ي!نلمنحدبدها

ابمالىوكالاالترنانومدتهكالاالتسم(بر)

نيالمحونيالمبحيالمجحاجتن:الميلاديان

هيالقانونيةالاضارأنوقررم793عامقر!نة

والق،اليومايدينابينالقوالعثرونال!بحةالاسفار

طوائنها.بكلالبوماديحيةالكفةتقبلا

ينتميالقالدولة!لهر:شفواءصنير-

منبتينيخا،وذلكبقيمالقالدولةفيال!يها

الانجيلمبثريانرولىالرسولقالوقددوثه

صرترس2)الطلمهذاممل!ةنيالمسيحسفرا.م

.:02)"

القالدولةتمثلدولةمنجماعة:يفارة

لىتااخاصةمهمةلادا.اضىدولةنيايهاتنتمي

1،:32).

عوايةكلةوهي،بلدةاصم:ابمؤشض

سنارة5بلدا!االظنالىادىمما،اثنىصررةني

ميلا16بعلىالفراتغرضفقعلىتظنالمتان

،(سفيرة

لحبادةهامأصيكزأنتاكاوقد،بغدادغربجنوب

استارالالهتينةوعباد،،،شاماثقالسصالهابابلىألاله

مثاماشسفارالمديئ!يناحداسموكان.وانونيت

هورمزداد!كئفويتول،انونيتسناروالاشلى

.هنجةارو،هراليومموتهماان881؟عامنيراصام

6:31؟ملوك2فانامامناتقومصصبةانغل!

االاريخمن!مولكشا،ملكلهاكانانهيترل

ويظن،طكلهار-نولملبابل؟بعةكانتاصها

حزيالنيالمذكورة!برائمهيسنروايمانبنهم

شرمورةالبوممكا!اانآخرونوبظن.7:16،

حمص.بحلإةشرق

اصررطكمنهاقىالذيابلدهيوسنروايم

الذتصكاحابدلةالاصنيلإصص!،1جمابرت

3،:18و،7:2.ملوك2)اشىبلادالىنقلم

.(36:91واشميا.

ملوك2)سفروايماهل3:اجميئونضقزؤ

،ةالاصنيوظنهمقدا!ثررملكوكان(17:31

للآلهةكتقدماتاولادآيحرترناضرواول!نهم

الوننية.

(2:3)ضوجالرديسنسفة:شقط

يتربلاحتىوالزفتباطروطلنهاموصىامصنتها

ص!يملأبنتهاوا!ته،ابنهاف!اروضت،اياالما.

النيل..صاطيعلىالناميةاطلفا.بينل!ف

،عتبة"او،،حرضمعنا.صانياصم:سا!

ايحأويدس،،:02اخبار1)فلطينىجباروهر

.(8؟ة25صصئيل3،صاف

زوبةوهي،*جمبهمضا.اوا!ي31ةضإة

كلكذ،لانهماوزوجاهيوقدماتت،خانيا

)اطب(.؟-ا:.)اهالا!دسالروح

8(*خانإ،



07(

،بثوار،متا.نكاربماعريام:تجئوث

شاولالمالمثطارد.عندماداوداليه؟،م!انوهو

كنيحةمنهداياال؟28(وار-ل:03!رئيل11

زبطيكانود،!رذاجنربفيولعل!-ا،صقلغ

.(37ة37اخبار1)اهلهامنالثي

ي!ونراولم،رعياهلاليهردكان:يخينة

-،!بلادآفيي!نولم،كيرأالبحريرصبرن

زمنوفي.يافافياثاالم!مممانبنا.واحدمينا.

لكنهو،عاصأقيصر.ءيخان3هرودسالملك

اثراهااستحارو-صد.ومانيينالىاضافتحتكان

الصرريينحبإةمنالبحارنحاءارصررالمبرانيون

.م!احمهمءنا-كعاروهاكااكز،وا،صريين

التاريخنجرصتذالبحريركبونالخاسبدأوقد

نتوصا،النراتر!هرالنبإ-نهرعلىوذالم!

ويهوعهصا،الصفصافخبمنمحهخرعةالفنعائمد

بهىايدف!الطخشبيةعارضةت!صيحملرجلان

آلافكأةتحلسعتةاكبروكانتالسفتة

منصصنرعةالتليءلى؟ضل!القاصةنانتوكا،وزنة

النط.-صب

علىالصبسةنا-صمملواقفيامبراااننيشكولا

لاالقديمالهدوا!ن،طويلزمان"نذالجليلبحر

ةو)صلالرصصرالىكأجعكلاينيشق!نضوزة4سفبة

!4

3ذنيالجديدالعهديفيضيأ،ذللث!ايذع

.23(:6*حنا)مثلاذلمث

الجاريةالفناشخدامبدأمناولسلمانوكان

يحذوانيهو!ثافاطالملكصاولوقد،الحرافينبين

ويهرثافاطسلإناعتمدوقد،تجحلموامحنهحذوه

وقد.الاصرائيليل!علىلا،البيقيل!البحارةعلى

عيمانص!لبخا.اخ!ابايىدونيونالبخارة!ل

حملواصا9(:هم!ك)1يافاالىاطوافءلى

.(3:7ررا)كذلكالانيا!ي!لبنا.اخاب

كانواالهاربافياصرنانحملتالتياد+يةوبخارة

.(5:ا*نان)الابانبءن

امحثيرمرحأالموسطالابيضاالحركانوقد

ودانيال،2:،2ءددأوالس!رالص!رالفنمن

الجنرد،قي-لاطربيةالمحفنكاتوقد.(.11:3

كاناذ،الحربيةالمحاركفي!ترككافتكا

المدوتنبهاتطعنمحونةبمقدمةلمجهزأبعضها

الآضوالبعض6هلوعباييربعضهاوكان.فتفرقها

ناضةتقشاكوكانت.معأوالمجاذيفاتلرعلإ

نإفيقول،احداهاوصف-رقياللفايقدمافر

الجيلة،ارافيةاذيالروخشبءنكافتالىاش!ا

،ءطرزكتانن5وشراء!ا،فيانارزصنيهاوسوار

كانفقدالسثمرمنأركابادظقلالذيغطاؤهااما

ولمجارةقائدلهاوكاناوالارجوانالاس!انجرنيءن

.(37حزقيال)تهتملإينفذون

منالكيرتحلضخمةسفنهناكوكانت

الميافرةوولرسفينةكانتفقد،والبضائعالم!افرت

ويقرله،القمح!ولةعداراكبأ376تحملمالطةالى

را-لبئةدتتحملصفينةركبانه:رر-يفوس

صف!ةالفبنةدفةوكافت.ولة41هـنطنوالف

وكانى.(،:3يعتوبأ-جمهاالى:بال!جدآ

كدويثزحا!فينة؟ئبئربطكبلإأمجذالأاحيانأ
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بماشل،توكانت.ء،(:27)ا!الا!يزوم

بهايتيتن(الجوزا.)زف!ترأءي!دعلامةصوروعليها

لهاوكمان.(28:11)اعالالوئنيوناالحارة

لمقيا--حبلوفيها6اليرمسةنصياسيثبهصياصي

منلحفظهااللزومكأصدالسفينةطزماشىوحبالأ

العراصف.دنجملالتفكك

تلكدةنئحأراوصمأالأعالصنراناويئدم

بولىرحلاتوصففيوذاك،بهافرواله3الأدا

.التفير-الىصول

منلمجبالذيهولميتالس!ف:تم!قف

سلإنهيكلسقفصعوؤد،و(لثح!المطر

15و6:9طوك1)الارزخبهـنواضلاعه

مصنرتالبيوتبعضسقوفوكانت.3(:7و

نايم!ندمضفيبضهيتداخلظ،ريطوبمن

ولهذا،ب*لةمكانهالىب!ادانويممحن)يرفع

يضمصليدلواالسقفصفعواالىالمةلرجاهلاستطاع

.(2ضصي)المسيحامام

نايينقرنيكمالبيوتمطحةلقوفنطر

الم!كبلاطنيالتيعةعظيممرظف:ساق

يثرفانبعدلاللكالثسرابيقدمكان،القدماه

:اونح!يا-13ا:.،ت!رت)بنفهتجهينهعلى

سكاوي4(

باليدالكأسيتدمانصابتآالعادةوكانت.(ا\

معرودأالملكصاقوكان.الماثدةعلى-،ضعولا

المشر)يةهـذ.اليهتوكاانقبلوامانتهباخلاصه

فيرئإس،ص!قاةوكان.الملكالمدس.قخوفا

.،؟ا:؟دانيال،المالم!بيت

يرصهولةالصبارةبهذهئرادةبالزخلشقلى

الارصفيصغيرةاخاديدبراسطةوذلك"الارض

ئداردولاببواسطةاو،بالىصجلتفخحاوتدد

.(01:،1تثخية)القناةالىالما.ويرفع-جلبالى

وا،،غطا.مفط.عصياسم:شكاكة

فيالتالمدناحدىوهي،النابكأير،مكان

كيرالارضنيوتقع.(؟15:6لرع)بوذابر!

فيهاقىعىزالتولا،الميتالب!ركربيالمزروعة

القديم.الصرانآ+،رفيهاوتظهر6الدواغناءاليرم

ميلينبمدعلىتقحالقالس!ةشبةانوبعتقدكوندر

كا-محامكانهي(الهازرقرة!عنيابىقيجنوبي

يمةالقد

منص!ةرئي!يهوديرجلةتسكاوي

بالعحر،ي!ثتظونالبعةاولاد.و!ان،افص

كانواطه،بالكهانةيشتنليرمحنلمانهوالأغلب

ص!اوياولادىرأوتد.فقطنرتالكمعائلةمن

الثىةالارواحيخر!وهوالرسولبول!البحة

ربعني3الايطواانفرأوا،المسيحاسمبحلطان

شروروحبهرجلالىفذهبوا،المرضىمنالمال

يناديالذيالميحباسمالثربرالىوضأعلىو-خوا

الروحبهالذيالرجلعليهمفي،برل!مبثرأبه

منوطردم،ابادموبرخثيابموعزتط،ا!ى

الذيالانجيلصحةعلىبرهانأهذاف!ان،البيت

كثيرونفأكبل،افصاهلئظرنيبول!بهيخادي

كتبمن!لبيربعددوجا.وا،الميعيالايمانالى



2(

واصقوهاالفضةمنالفاكينتبخ.قيشهاالقالسحر

.(؟9-1،:؟9اعال)

.،تقدمة*اطلب:تصكيب

.،مكر.!ر.بض*طلبا:"شر

منالمكريصنعونالعرانيونكانةفن!ر

نيويصرونه،الناضجاثمويجمونن!نرا،افي

متخصصرنر؟ليدؤسه،بانالحجرمنءنحوتةمصرة

منهةظثقربمنيخرجال!ل!وكان.مباتداعهم

:5اشعياءأايضآالصضرنيمنحرتتشنالىالحجر

يصرونالذتالى؟لوكان.(.\:3؟ونحيا2

!فمنمدلاةحبالالىيتندونباقدامهمالنب

ص!حبصوتيشونوموثشظون،ا!ان

الطازجالصيرياخذونكانراثم(16:01اسحيا.)

اوانينياوالجلد(منترب)زتاقنيويضرنه

حق(7؟:9ومئ33:91اروب)خزفبةاوظارة

حثراتوجردمنخوفأيصفرنهكانواغ،يتضر

حديثولعل(13و؟،و33و03:ا؟الاويينفيه

ذلك.الىيشل!كان23:31متىنيالم!بيم

يخترانقبلطازجأالصلإيثر،،ناليهودوكان

9و62:8واصمياء،2:2روئيل)ارادوااذا

الصل!ينفلونكانواال!ودبعضانعلى(06:8و

.،3(:5ولرنا؟؟:،)هوسعتحرانبد

ياالكرفةئتاجتمالمبحان-فيونويعتقد

)مئالربانيالعئا.فيلتلامبذ.اترفيأ!

طبيأتصت!لكانتفقداثضرةاطراسا

ال!حمئل!باطرالىلموكان(23:.تبمول!وس؟)

كانواالبعم!انوسع.3،8:تبمر1)ممنرط

بنهيالكتا!انالا3(:.ت!)؟يحرون

.(؟ا:.واشيا.؟:02اثال)المكرش

بنوثصكوت(4

،وهو:*مظلاتمعنا.عرانيام:ضكوث

انبديضوباليهرحلالذيالمكان(1)

نالدالاسمهذاعليهاطلقوقد،عير.اظترك

ة-ت!وت)ولموائبهولبنيهلهمظلاتفيهاقام

،؟دسبطن!لبءن-محوتوقعتوقد.(17

وقد.(3:27؟يترع)هـة6بيتمعهاذ!رجا.

ذبحصوبمنعودتهباهلهاجدعرنعاتب

شيرخدرسفقد،منتصرأالمديانيين.لمسوءلمناث

برجوهدماوروقتلاللايةسوكمعص!وت

فرففواالمديايينضدعوحهمطلبفوكان،فنرئيل

صحرتبينوكات(6؟-،1و-8:58تضاةأ

الهي!لزإلهيخهاش!راينحاسمابكوصرآن

.(7":،اخبار3و6،:7ملوك؟)صلإنايام

يبوقنحاضةوكالالاردنشرقس!وتو!ع

كانتاخانعرف801:7و06:6مزموريومن

ديرغريىا!صاصتلاليوموءمحا!ا.واد.ني-بع

اربعةبعدوعلى(الىرقا.نهر)اليوقمنبا!مربعلة

.الأردنصرقامبال

صوجهمبعدنيونالياف!يهاوقفمحقةاول(2)

:-دعدو53:؟3و+:"2!أضو)ءصرمن

وادينيتقعانهاملىبدلايناموبينبينهاوالبعد،.

بالضبط.معروففل!المكانول!ن،الط!يلات

اا!البضفظن،رعيىمن*مضرعلىوكانت

الهبطةالمدينةاكاآضونوظن،المضطةتل

..بفيثوء

افاصهصنما!موسر:نئوتشكوث

المابرونلهوبق،ةالاصنيابابليونالمتعرون

03(وبقرل:7؟ملوك)2هناكهبكلابابلمن

الييالا3هربنوث-محوتان:دلينقالاصتاذ

ويظن.أبابليل!عندالطلمالاظماطاماكادللاله



31حيونس

لفظبابليةالهةلاصمالعصالصيتهيهذ.انآضون

.،!اربيتر،فيما3الاا

قريبةاملها،افريقيالىتيلةاصم:ي!:فون

عءمنها-نردبعضبا.وقد،الاحمرالبحراطي.ثرمن

مصرملكشي!ثققيادةقيتواحباشلوبييت،د

.(21:3رخباا2)يهوذاولض

الالرنالاتاء!ان:.صاعن-تسكن

ولحن.(11:35ت!وت)امحرفابمحنرن

،اطباةفيماتم!ب-ننقعاتالىيريا!اكانالمطر

،فمحن.ل!ناض!طريتةفيافاسفنكر

نءمزافةيخامفيالمد؟ةالقبائلمنكهير؟نب

،المعزىشعرصقاظيةةوفها!ضداطخبمنعواميد

:،5ادئبا.)بأوتدةومثبتةبحبالمدودةوهي

تطعررا-طةغرفالىاحيانأتنتمركانت.3(

بالبطار!اتفركأوكازت،افىزى!ثعر!ن

برت!اتفتحالتمامقءنستارةالابوكان،والسجاد

.،قدةنيالنارورتدونوكانوا.نبجاالىبدفااو

نيالدويفهلهءصايشبه!لىوهذا،اطيعةارضفي

الحيمةالرسرلبولراخذوقد.اليرمحتىخيامهم

سا!نلان،ابدنيالاناناقامة!اليئبه

كرر!،س2)للزوالصر!ةاطيمة،ولانغريبالحيمة

.(؟.-5:1

بيرتأيزونواخذوااكصا-عرائدتغترت!

ولنعههـقديممنذالبناءفنواتقنوا،ءص!تديمة

نياستقرارمبحدالاالبيوت4بنايبدأوالمالحكلانيين

ابرهيمشلالاولينالآباهانغل!.كنعاناركأ

.الحيامب!ءنكانواويعقوبواسحق

طابقمنفل!طينءصاكنارباعثلائةوتت!حمون

قعين6الىداهلهوينتم،واحدةكرفةذيراحد

ابساباوبةود.اقدامببضعةالآخرمناعلىاحدكلا

4!ء-حن

ثم،الحيواناتصكنهوالذيالاولالجز.الى

،حبثتدربببضعاننيالجزءالىالداخلالىيصد

واائطل!ن4مهخوعةالبيتوجدران.الناسبمحن

الئبراكصان.ناصقفاويهخع،الاخضراطربا

وت.،الماينمنكثيفةبطبقةيظىثمواك!فلي

.(6؟-13:01-فىقيال)الممارتتحىللاالابنية

جدأ،ذلكعنقضلفالغنيةالطبقةبيوتاما

سادثهواطقمصهنيلناالمقدسالكابويقدم

كانفتد..أتديماالبيتعنواةحةفكرةطي

(3:01عامرسالسنكئلإةبيوتأيبنرنالاغة.إ.

صبحةصالةحولصنتةابيتوكرفوكانت

ماوصثلإأ،المالةصدرفيالدخرلوباب،فسيحة

فيهدهليزاوخارجيةدارادخلاعضد-محونزت3

الرسطفتىامالةااما(3؟:13اعال)ابالبر

باكورالختلفةالفرف6ذاليوهي.(9؟:5لوفاا

ني3،مبلطةت!ونكانتءصاوكثيرأةوالهراه

("؟:7؟!رئيل2)نرومطكاوفي،هذ.اياهـنا

الصالةوكانت.صتوفرواقالهالة!ذ.وحول

وكانرا.(ه:؟اتير)الصيرفا-م!عموضعالمربمة

الثصاثمةدخوللشبمالتائرفرقهايمدوناحيانأ

وهرذلكالىيسيرالمرنمولعل،الصيففيالبما

:8.؟مزمور)،كأقةالرات،البا-ط:بقول

)اضرالصالةفييجلرابيتعاحبوكان.2(

بيطبحماليافبصعدونعاليةت!ونوقدا(:5

ححراتوكانت.(6:8ملوك؟)"خحدرىبمراو

وكيرأ(3:3استير1الداهلىابيتااتم!فيالناه

الانياطابقفيالطياالحبراتوكافت6صزينةكافتما

يضبوفمل!ة)تبنىقدانهبما،ايطريقفوقتصز

من!لبماليهاويصعدون،وصطهفيالطحفوق

النيلاليثعبئوهاالقالطيئءثل،"بيتخارجمن

عبونلللكالهـودعيةومق01(:،ملوك)2



/،7مس!ونة

الحماصاليلمن4اهردهربوتد(،2-3:02قضاة)

وهو-الخدعشاكوكان.صلونقتلانبعدبااللية

.(6:6)ءئابيتبقةعنمنعطفةصنلإةكرفة

يحاطانمنلهبدلاكانفتدالبيتسطحاما

الطحنرقيصعدونالذتصتوطيمخعهبنىباج

ءلىينبتوكان(22:8تثنية)الناءوساصحسب

يصخعرنوكانوا(91:26ملوك2)عثبالسطح

كانوا!،(8:16)نحمياالسطوحءصلىالمظال

يتعملوز،وكانوا(11:2!وئيل12علإ،يتسثون

كانواع،(3:6يثرع)اتينواالحبيبلت!فيف

وكانوا(22ة16ممرئيل2)عيهمالحبينهبرن

وكانوا(1:25كلوشل1)المثورةعليهيجت!عون

.(23:12!يوك12الاوئانلهبادةيشعىيونهاجانأ

الىابافاافيتةصح8فكمانتالمكنكوىاما

!اة)الماريؤعلىيحثرفكانبعص!اانكل!،الدار

.(9:03م!ك2و28:"

ف!انتةمداخنديمةالةلمبيوتيحنولم

وكانرا.3(:13)هوسعالدضانتخرجالكرى

36:)ارءياأختا.انيلاخدثةالمرا-ديست!د!ون

اإخ!،تةا-!ارةءن:ا.الاخبوتوكانت.(33

اتير)ثمتةوحجارةموظمنار(5:11!عاصو1

اطوائطلفعايةاولأ--وفيتسلمونوكانوا.،1:6

البرتيتصوننواوكا(1،:22اربا)لارزاخثب

ءزمرر.:2293طوك11وعاجوؤضةبذهبينوخهاويز

فكانتالنقراه!،تاما(3:08و!اءوس5:8

ق4اوقىاب!قاو،خحوتة5غيرحجارةمن"قبثى

بالطين.تفطت!ابعدمررقةة!باناولبن

بير!مالعبرانبرنيدشنانالمادةبرتوقد

.(03:5تثنية)اثهيباركا

الكتابفيالكلةهذ.وردت:ق!عكونة

محاني:بعدة

،4

)ا*بصكانفيهروجدالذيالم!حمان)1(

.)،15:8

.(03ة16اخبار1)الكون(2)

.(89:9و69:31رءفىصو)ضلاراثوب(3)

.(33:8رشصو)ضلارا(،)

(2:1لوتااالرومابةالامبراطررية(5)

وءاوراتهاالمةدسةالاركأعنمجازأقيلت(6)

.(17:6اعال)

الىالفقيرالكدةب!-ذ.المتصود:تء-ين

!لكرتلهالذيبالىوحا&!في-5نناغا،عءاالمال

لاافهفانالماديةالمحكنةعناء!ا.ا-واتا

عادلآتوزيعأالدمحلترزيعطلبو-صد،يرضاها

يبيعالهررايىكانوعندسا.(8و،:6خروجا

اليوبيلصنةفييؤذماكانالحاجةب!ببارضه

كانجائعايان23،3(و13ة35الأويين

كا(25و،23:3تثف،أالنابليةطفانيممحن

الحترلىفيقصدعناطصادونيزكهاالقالبقتيجمع

(31-91ة؟2وتثية91:9لاويين31والكرو

ابعة11اكةفيالارعىثمريأصالمكينوكان

12(اروا4-25:7الاوييناطينوالنة

قيلىجلخدماتهيبيعاوالمالءن"بلخايوإ-خاف

علي(.؟-15:7وذلمنية38،2-:35لاويينا

،النثريعاتهذهص!نبالىغءبة-المس!نهان

الناسبعضفتصرسو.الىيرجعذلكفيالسببوكان

وا،البعيدةال!ورةفيالضالكالابئ،اءوالهمفي

النواميرهىذهصاعاةوعدمالىوحيالضعفببب

.(92و22:7لقيا-زو32:؟.مياث1)يدةلدا

التنفأعطىباداكينحيةالمبال!نبةا!صتوقد

كررثوساو32:،و"3:5اعال)هفيالمحتاخ!

.(3-ا:16



)5سكوندس

باننانالأ!ثعرانفففيالىوجةالمبهةاما

تعتي،كافيلهففلولا،افةيدمنهولدما

الميح.بدمالضرانونوالباططيئةالأعتراف

،،اثاني5معنا.لاتيني31ةضكولد"س

رولىصا!يبينوكانتحالىئيممنمي!حطوهو

اعال)الصغرلىآصياالىمقدولةمنصفرهفيالىصول

وات!روهترواسالى3+ل!صبتراتدوكانوا(،:03

ممثليءنواحدأص!رندسكانفاذا.هناك

لكنيما4الماليعر!اتدمتالقايرناذجمةالبهانى

اورشليمحتىبولرحصافرانهبدؤلا،اورصليم

(8:33كورنزس2و17ة24اعال)

الناسمنالجنىهذاذ3وردةس!كييثي

متمبزلةمت!ضرةغل!قبائلوما؟:3كرلىسيفي

البدومنوم،قزوتوبحرالاسردالبحركالمن

!لصعرباتنيينتق!نبليزرعونلاالذت

بالما.يضتلونلافمعريبةعاداتولهم.متا!بم

الصركا،نيالاولىالضحيةدمويشروون،ابا

وكانرا.يثربكأوايىالموقىجماجمويتم!لون

منصرجلجدبقدمرنوكانوا.اليفيعبدون

يشتظرنوكانوا،الغريبالالهلهذااصام.نمئة

تو.كالجرادالبلادعلىفيننون،فقطلحرببا

.شانبيتفيب!همس!ن

قلاصجزيرةصاطى.محلىمدية:شلاميى

فاساكوصتاش!اليايالثلائةبعدعلىوتغالرق

داخلنييجريالذييدبخيرسخرضةعلىالحالية

وفدايةاطاالطممةيقوسبامدينةحتىالجزيرة

اشا.وناجخابالس!انعاصأعظي!أمينا.كانت

منخليطأا!اوكان6واليرنانيالىومانياطكم

أهلسعتابرونكانراالذتوالفينبقبيناليوفانيين

زفى.للالهيتمبدونوكانوا.وصررياصقية

7؟(

ةبرصفيثاروآاعدة

سلاع

ررحناوصي،المدينةمذ.وبرنابابرل!زار

ءينا.قىكاانبمد"الأولىاالبثل!الىحلةفيقىص

وذهب،ميلأ03؟رصلأ3منقطعواوقد،سلو-لية

،وكانالمدينةمجاحنيبالانجيليبثرانوبرناباررلر

لميهردكانكا(ه:13اعال)!اكجمعلميهود

ولم.ق!صجزيرةمننحتلفةبلادفيمجا!عع!دة

برناباوا-ن،اخرىصةسلاميرالىبرلىررجع

93،:08)اعالالانيةالتبثنرحلتهفيعاد

نيرنمنبأصصيدأ!اكماتانها!عقليدويقول

بالتربباعهدرراليرءفيهروجدالذيالمكانني

صلاميسمن

وفتلواتكاليهردلمارميلاد16؟عاموفي

ئور!همفاكد،والىوماناليرنانمنالقاواربعينئتن

ثم،المديةمنجز.أوهدم،هادريانالاصراطرر

الامباطررول!ن.منماالباقالجز.علىالزلازلا-ث

اسقفنجاوكان،بناهاالثاثيقطنطل!الميحي

وقد.ابيفانيوسواحهالهراطقةضدثارممتازمجي

عواميدمكاغافياليوموترجد.م7.6طماضبت

اثعديمة،الابنيةواصاساتمثصققةومهاري!كطمة

يمة.الةدغرستاممافاممهاوا

لمهبرمنوع:نو!يرالأسلحةكانتةيم!لاح

اصلحةاعا.ال!ضابلناويقدم،لدفاعوآخر

الجبارالفلطينيجلياتاصتعطاالقوالدفاعجوم41

جيئهعزياالملكجهاجهزوالق(7-17:5مموئيلا)



سلاح

الندماهالمحرببنءندالزس

(76

اس!ا.ارساالنبىلنايقدمثم(،1ة36اعبار2)

:6؟ارميا)نحوفرعونجي!قاشعصلاالقالاسلحة

عنالىسولبول!يت!لمالجديدا!دوني(،و3

ايصلحةمناياهامستعلإأ،الىوحيةالمؤمناصلحة

(-0117ة6افس)الرومانيالجندي

اسط!!ب!الهجر:(أ

يهلمقهانوكا،الىاعيصلاحوهي-ال!ا(1)9

لتادةيشمملهاكانانهوسع،بجطذراعهعلى

:37ولاويين،:33مزمررأولعذهاولث!ي!كنمه

اسعيا.)لاضرباحيانأبست!ضدعهاكانانهالا32(

الاصدلت!لعماهاشخدمداودوارر(15و01:5

،كطاوبا!اب!ربالمحاربوكان.وال!ب

بماعدو.

منمصنرععاديصلاحوهو-المقلاع،2)

حولوضحي!نيعرضآارسطنيالعريضاطد

المقلاعويطوحالجلدبطرفيالخمىويمك،فيه

الطرفيناحديتركثم،فبهالحجروضعبمدبشدة

ماهرتابرنيامينيرنوكان.ما.صيالىالحبرفيندفع

الوا.علىواالمنىاليرىباليدبالمقلاعالىميني

الحربنييضكلاثملاعوكان.(6؟:02ثماة)

.بلياتداودبهققالذيوهو(3:35ملوك2)

نايمصنسلاحوهر-والمرسالهم)3(

الامضنحتوقد،اطيلرابهواوالمثاةيتمله

رانعيخث%منوالقوس،خيفخثبمناولآ

منيصضعفكانالرقىاما؟3،:8؟)عزمررنحاس

سلاح4!

احيانأهتخطىالقوسوكانتا؟لداوالمجل!ثص

عاحبها،فتجرحا.الوسالىتنثياذ(78:57صزمور)

وكانت.غايتهالىالهمتوقلفلاتضى+فانهااو

بعضكان(6:4،3اءب)مسمومةاحبانأالم

الاربليحلالهماصرففيجمر*يضمرنالمقاتلين

.(،:021مورعز)ولهدا

ويبغاطديدمنئصخوكان-الىح(،)

(7:7؟محرئيل!)احيانأقدمأرعثرتكأةاصوله

رأصهعةديركز.نامفاذا،ممهيحملهالمحاربوكان

بريقعنهيصدروكان(7ة26و6ة22!وثيل1)

.(3:3ناحوم)الحربني

اوالدفاعفي"يتخدموكان-اليف)5(

منلدلىوكان،الحدلتمنحذ.وكان،الىجرم

منونيكرنوقد،الثمالجهةالىالوصطفي-زام

دا!فييحفظوكان16(3:)قضاةالحدكت

شا.ال!يفاسلالوكان(ه:7؟!رئيل1)

برل!ويحني3(:21)حزفالاطربفيالبد.

(17ة6اف!)الىوحسيفافه!لةالىسرل

انهصالةانالعلإانيينالىالىسالةكاتبويتول

.(،:12علاانيين)حدتذيسيفصمنامضى

رتعرف.الحربادواتمنوهي-النأس(6)

(51:02ارميا)باللطةالمامةعضدالحربيةالفاس

:الدفاعاسلحة(ب)

الفدطءئبنالمصركدالتابقوس



صلاح

اثررياندرعان:اكل

مؤلفدرعمنجز.:وصط

حانات-..

وخوذةفاسصرعد:اضل

نيةاةيو

7(

والمبنالصفبرهووا!نرس-المجناوالزس(1)

و-فيأ،الحثبمنصحوكان،الكببرالرسهو

.1،(و:77؟ممرئل)؟ضاصرجلحملهما

دوائرهيثةعلىنحتلنةبألوانتلوناحيانأوكانت

ناالكابويترل.:3(2)ناحرمالخصفني

شحوقودأاسرائيلصيكفيجوجاتراسسثب

ينطونهكانواماوكتلإأ(93:9حزقيال)صنوات

لايتثققحتىالريتفيالجلاوينعسرنباطد،

منترسمئئاسلإنلدىوكان(هة21)اسميا.

وكان.(17و01:16ملوك؟أاطمالصالذهب

فاذا،ظهر.علىجلديبحزام61روسيحعلالىرب

باد!نال،اليسرىبيد.ليتع!لهكأعهالمعركا؟ءت

وتهصالترسصضعلىالجلدصنصيرتتحتايد

.(6ة22ادئحبا.)فته!اكدصغبرس!علىالاصابم

ماحوالىالسهاممنالىربطا؟يستع!لالنرسوكان

علىتلتىكانتالقىالم!هبةالفحمولخعواطبارة

ومجنهالمؤمنقىسافةانالكعابويقول.الجنرد

رول!يقرل(ع،35:3و!زمرر55:8تحوتأ

سهامجميعالايمانبزسيطنى.المؤمنانالىصرل

الملنهبة.اثعرير

يلب!هكانيرأسلباسوهي-الحوذة)2(

:17مموئيل1)المحاربل!منوغيرموالموادالملوك

اخبار3)جنرد.لكلخوذاتعزياعلوقد38(

صلكةاوس!لخة4،

(،:6،ارميا)تحوفوعرنصنح،وهكذا،26:1

بريققغاترتنحاساوجلدعناطرذةوكانت

هو3الحلاعرانالىمرلرول!ويقرل.بمرفاو

المزمن.لىأساطوذة

والظهرا!دريطيوكان-الدرع)3(

ا؟ضى،عندموصولينئين-منيتألفوهو،وابطن

اخبار3)لجنردهعزياجهزهاالقالتطعاحدىوهر

معركافيماتعندمايلبسهبآظوكان(،1ة26

نااسئمياه31(ويقرلة32ملوك؟)جلهادراموت

:)51!خو!ةوالحلاى-كدرعابرايلبراتة

اف!ص)الردرعلبىعلىالىسول!رل!ولمجث(17

نحاسمنصفائحمنئصنعالدرعوكان،،6:1

المبطن.الكتاناوالجلدمناو

يخلبىنكاافحاسمنجرربوهرالجرموق(،)

محرئبل؟أجلياتا!لحةفيالا.دبميردول!،جلالىعلى

ي!تمعلوئه،رمحرنرالما&برنيينانيظيركا(17:6

.استع!لوهيل!والمهصالاشوريينلكن

ا!ربكانالوسطعلى-حزامالمنطتة)5(

،،:8؟ممرئيل؟)اثمالجةعلىسيفهت،يدلي

ضا.عرانيادم:شنكةاوتعذضة

وردمدبنة31كاوهراليل،س!كاو،،صباحة

باشانحدود!يل!01ة3تثجةفيالاولىللرة

عرج-مح!هاالقالبلاداحدىوكانت،الثرفهة

القيمنيوقتثم.(:13!ترع)باشانملك

ومن93(:3؟)يثرحمنىصبطفصفئصيبني

رأوي!مقابلص!ن؟دانفىلى؟؟:5اخبارا

ذلكمنونتدذ،سلضةالىحىباشانارضني

اقامم.حدودغرواالاسباطانعلى

عضدتقعالتراطليةسلضدهيالقديمةوسلضة

وتقوم(باص!ان)جبلالجنوبيالدروزجلطرف

ئرفقدم003ارتفا!ايبلخبركانيةتلةعلىقلعنها
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محاطةوهي،بنوهاقدالىومايونوكان6الهلعلى

اكأابهابعضوعلا،بالأح!ارمطورعيقبخندق

وروجد.وعربيةيةررناتوصحابارومانيةنوررصم

"باطبارة-قرفةبيت008حواليالقلعةتلك-ول

تلي!نالوم-محا!اانعلى

رجل!،رهواتهاج،محنا.ء*انياسم:شلد

قيكاندونماتوقد،ناداباى،يهرذابنيمن

ء(2:03ابخار1)نلأ

"ت!تحملنتكا(1):سلسلا.يلصلة

وحول02(:3أاشعيا.الى-خحولوتلب!للزينة

اما!سط!انتحملها1إع،9:،ثيد)كقلائدالىقبة

.(6:31ملرك1)هيحلفيالمحراب

وكات،!لاصىكقيو!تستححلفتكا(2)

الىومانوكان7(ة93ارميا)نحاسمنتضع

يربطوناوعصكريب!يدالىاحدةالأصيريدوربطون

12:6)اعالبائبيهعلىعححريينلدييد؟

لإللاصلالمجان!وربطونكانراكا33(:؟3و3و

.،4و5:3)صتى

ملاب!رئيىمنجزهآتشحلكانت)3(

.(1،:82جضو)لك!ةا

الاسنيمجازيبمشى"تتسلكانت)،(

.(02:1ورؤيا،:3بطرس12والضيق

واا!كنائباوالسطانوكيل:ئعتطط

علىمنسلطأروسفكانوبدالاصصاحبندوب

)تحرتفرعونالمحكمنبتفريضممرارض

،3:6)

عيدانمنيصنمونهوعا.:ضئةءضي

وكان،الصفمافشصعيدانوبالأخص،إلشبم

تكرت!ئقلهااولحااوالاثيا.!ظيتعر

سلام4(

نبيل،ز5و،قفة*اطلب0(92:3وضوج71:،.

زبل(تحت)

صرآشاطدجميدقامفيهم!مانتيلى

:3؟ملوك2)نازلأكانحيثالقلصةبيتنيوقتلره

فييلىفانهذاالقلمةبيتيكينوحبما(03

.اليوممعروفكيرالمكانل!حمن،اسنله

وا،نورأ.الىفا،مضا.ع!اني31:شلا+صي

وهر:،شتكر،

عودتهبعداورشليمفيصكنبنيابفيرجل(؟)

.(8:؟؟نحمياأالبىمن

(12:02نحي!ا)اورصليمالىعادكاهن(3)

او،فورأ،ولبضا.انيعا4ايم:سئو

وهر:،مكرس،

7ة11)نحمبابئ؟مينسطمنرجل11(

.(9:3اخبار؟و

معالبيبحداورشليمالىعادكاهن)2(

.(12:7نحيا)شألتنيلبئزربابل

اطارجيالاضطرابمنالىاحة!الةةسلام

الاضطوابمناو،اطربنيجيقبمحوم!دثيالذ

عارةالكلةهذ.وكانت.اخفىابراحةالداخلي

الاطننانبهايقصدونوم،اليهردعنداثحية

الحمارجيالامنبهابقصدون،كااحةوالىوالرور

المبيينتحيةوهر.الباسيالاستحباد-نوا!حرر

الملبيالروحياللاع!بهيريدونولكنهم،ايضأ

لا"تنيلهسلامأ،بد.ءالم!بحاشترا.الذيالمميق

الذياللاموهو.عراصفهاصنترعهولاالديخا

)روميةافهمعمصالحتهنت!حةالمؤمنقلبعلىيمك

.(،2:1وافحرا:"

ل!والتبةاللامئطبرنال!ردوكان
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اليشحطلبفقدهذاوعلى،الرتتويضيعالمصالح

اذاحد،علىاللاملط!لالاجحزىغلامهمنالنبى

عليهعكاز.ليضعالميتال!جميالىيعسرعانتصد

منتلاميذ.المسيح!هي92،3(:،ملوك)3

الرقاالببا!نرالطريقفيا-صدعلىالتسليم

01.)،:

الارضعلىمنصربةسلأيضربلىرأ:"سثم

طريقهنيوهرليلارؤيانيوذلكالما.يمىورأسها

وجهسنهاربألابانخالهبيتالىابيهبيتمن

عابا.وتترلفهداقةملائكةوكانت،ءبر

د،!بيمقربالحماصةاالةعنايةعنتحبيرهذاوني

القبالارضالما.اتصالواصطةالسلمهذ.كانت

نفهاقوكان.الاندانلحدمةالملائ!ةعباتأيئ

ناسرتالىيثل!إيلبيتوسلم.اللمرأسعلى

.بالارضالما.القتفيالذيالميى

اى،وهر،لاب!،معنا.عبرانياصم:شئنا

بعه3،وئظنلحمبيتوابو،نكالبمن-ور

.(3:51اخبار1)سلرنانه

وا،،كسا.مفا.عصانيام:ضفظي

الىعادواالذتافثجننلبعضابوهولمهمكحؤ5

واسئلآيايضأويدعى8،(:7)نحميااورصايم

.(6،:2عزرا)صلتاي

:2اخجار،أبرعزارو:!سنتااوشن!و

.،صلون،!اإ-111

او،،كاهضا.علإانيا!م:شنئون

بايىوجدراعوثزوجبوءزابو،وهر،!م!صر

فياممهوردوقد3(وا02:،)راعرثداود

هذاو!ن(،وه:9أمئالمديصانسابسللة

بوعز.منهاوولدراحابسوجنهانرى

امسلبركة4!

فيهتو.!ت،يتعنيمينا.اسم:شنئوفي

المضادةالىياحءخعتهاانب!دولرقاالىسرل.رل!سفية

(37:3اعال)مباشرةروماالىالىحلةمتابمةمن

الماليالركننييروصيدرأصاممهابلداليومومو.دعا

بتعجزيرةمنالثرثط

ةصوسبعينإحدىوردموسيقيتعبل!:تلا.

نيصاتتلاثرردكا،مزمورأوثلاتينتحمةفي

تتوتعنيال!لةانابمضويظن.حبتوقسنر

المرنمونيترثالمعنىهذاوفي،لدةرترقيعهالمحن

نأآشونويظن.وحدهاالمرسيقيةلةالآلذمع

الموسيقهالآلاتفتترقف،موسيقيةوقفةمهخاها

اناهاالىمنالذييعقربوبتول.المرنمرنويصت

مماعسدالميحيرنالمرنمرنيرددهاالتيآ!ثنتشب

.،بركتك*اعط:تعنيسلا.ف!أن،ال!كة

فيالكلةهذ.مناثمصودالاساسيالمعفىولكن

.فمولم

ضا.ع!اني31وسلوام:ينوام-تةبر

والقاورثليممنريبةالةاللاكةاسموهو،،ضتل،

اورثلبمنيالفدجمةطوامبركةالىتؤديالتيالادراج



.)امسلبركيما

تجريوالق6(:8اصثحياء)شيلر.اسمعليايلطق

الماكبخذةعندوتغ،ودكوتهدوهفيمياهها

بالضط.مرتهايرددلاهذاانولى(3:01نحميا)

وادياسفلتقعاحاررسينرسالمؤرخويقول

سلران،بركةاليومتىاقيا*كةاوهي،الجبانين

91وعقهاقدمآ18وعرضها،قدمأ58عاولهاويبلغ

النربينباباانلاحجار-ولوبا.مبنيةوجرانبها،فدما

البرمانهولو،المذاقملببارما.وفبها،تحطمفد

فيهيق!كما،فيهيغانالنسالاتلاننتىغير

نءسلوامبركةالىالما.ويأليجلودمالدباكون

اطوإالصخرفيمنحرتةملا،شاةفيالمذرا.عين

نيالحدائقبعضلرويالهاهويفبضتدمأ807؟

.تدرونوادي

الموابهةا!اةبانبمنصبىدخلوتد

عامفيالكتابةمنسطورصتةفاكتشف،لمرو!دة

المببالأفةا!ااؤضحال!ضابة،صوبعد،088؟

ولو6الملىكاحزتبازءنالىوقىجع.،القديمة

ا!8فىانالا،الزءنبرورءيتتدالطوربضان

ال!الانوهو؟واضعاكحوتال!لاممنالمقمود

بائبوءنالمينبانبمنالصترتحتونبدأوا

ا.ءووصل،امحلإأالقياحتىيعملانوظلاالبرحمة

الصكة.الىالنبع

النيالاخيربايوماخفالهمنياليهوداعتادرقد

ذهبمنبابريقكاهنيذهبانالمظلاتعيدمن

،الما.منصاتئلاثبهويصف،بلوامبركةالى

الهي!حملالىعظيممركبنيا!ل!.بالابرقييه،د!

علىصيوعا.نيالماهيصبثم6الماءبابمجزأ

الرباحمدوا،:أثرنيمو!النربالمذبح؟نب

الميحولمحل.،رحمتهالابدالىوان،!اعفانه

احدعطقان،:قولهعندالاخ!فالهذاالىاصار

.38(و3:37ا!رحنا،هـدشرباليفليقبل

سلى4(

ءمنياعىإولوداارجلاالمسيحارسلوقد

:9حنا)2نيبحرفي!صايففل-دةالكلالىالسبت

.(7-ا؟

ثمانيعلىسةطالذيالرجهر:س!امئرج

بعرفولا.(،:13لوقااوقظهمصخمئاثصة

تسالرالمرنيكانولله،طبالفاليومءمحانه

الذيالمكانبقربالزيتونيلعندطواناليوم

وملكرم.وعشتاروثلكموصقاياصسلإذنيهبفى

.الن!ادجبلايومواممه

.،سيلا،ذظرا:.شايم!لو

نهاركبالقانطاكيةبخاء:شلوكية

:3؟اعال)الاولىالبثيمةرصلتهانيباوبرنارول!

ثحالاميالكةبعدعلىالبحوشاطى.علىوهي(،

انطاكية.غربيميلأ16بعدوعلى،الاصينرفم

يلكوريفيوسمنحدرعلىا!مديمةلحركيةوكانت

ليهاتورسلوقىاسهاوقد.(موس!جبلالآناحمه)

ح!ماثنا.كانتوقد.م.ق038عامتونيالذي

كائتكما،رائعوننظيمظيم-صالذاتالىوءان

ولها،ورضاالى!لذلكزالتولاتةميناؤها

وقد.برناباباسمضوالآل!ررباسماحدكلارصيفان

الاولى،ا!-خي!ةمجامعبمضسلوكيةفياجتهمت

المرنشذالاكحلالالىصارتامتاولحن

يدةالسياليومواحما.يينالميلادوالابعأصادسا

61هبوص!.اع!اقريمةاثعد-!-ليةضائببقربو،جد

الجنوبفيافريقية"نترصلطيور:ضنو-ى

!يدومد،جدأالمددكنلإةأسابفياثمالالى

وهي،واحدررمنيطاثرالفئةايطال!نينها

وئسىالكثيفالحابفتثب!هاسرابفيتطل!

وقد.سأ*أ!!لا،5الم،حء4أ3ذ،!لاتينيةاللايضبااللرى

علةالىالطيورمذ.من-لبي!3يةائهارصل
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مرصىعلىتذصواانبعدط!الياكاراازيينالعإ

طارتو-صد.(3ا:11دوعد3؟:61ضوج)

فقطهت6رالا!الجرطريقعنالجخوبءناسابها

ثبهنيأرواالىووصات،وادويرالمةبةخلبجي

علةبدخانواذا،4هصت+ةصيشا.-زيىة

،الارضعلىلافلآباقخآطبا!،ففيالعكلا

وهي6المذاقحلوةوادلمولىبالداماك!افبول

علىءشفيوقصخنهابضة!ث-تالى20منتاجز

نوق!راءفينحو،منيرارتناع-ص!ءوتني،الارض

الهبراقيرنإثروقد!31:؟1دعد)،الأرة!وجه

كانوتد.اللة-ولاياهاصطينبال!فةووراادلمولى

كاءلشمرمدةالواةرةا!-ةابهذ.اداوىارسال

:78)عزمررامحاءلمةااالةءنايةعلاءات!تعلاهـة

-36)03.

ىاوهو،سلام"رجلمعنا.عبرياسمةظيمالة
ةمحان،اءصرافيلأننعوثقءلىضافهيالذداودالملثا

لهكانانهومح.سنةاربعين.لمكء)زر،وقداظم

وكيلآبات،ن:ومنخلفاتا!اتمناخوةشة

سلإنانالا؟ويزعاموسئنطياوادوزجاواثالوم

،ا؟:اماوك1)بأثبعا!وهو.ماكيالذ"و

داودا-بوحد.الحثيلاوريازو-ةكا؟تالق

ا!معايهواطاق،المةطةزوتجهايكانلانهسلإن

اعلاهاتةوامحن،صببلا-لامأله!تمنيأصا،ن

3،:3؟لكلوف3):*.صءباييديديااءم

راساتالد!!عبوا-تلموالذكاءثديدنوكا.(25و

:،ملوك؟)النينانانهـب!لىغالأتلقاهاالذ

.33(و32

صلإنابنايملكانبثشبعوعدتدداودوكان

ملوك؟)اسثالومضيانةبعدوذلك،بعدهالثبءلى

الملكيأهذانداودىادونياحاولوقد(17:ا

للإننفهوا-لمدلوامحنه،والد.وفاةوصل

!4
لممانمه

الركأوريثسلإنعار!ذاة؟ا:53ملرك؟)

.منازعبدون

فىعرنالملكابنهن4بالزواجحكعهصل!انوبدأ

سلإنتروجوند،لها.نم!درذلكبكونحق

اربعيناصائيلبنرنجقي،دبلوماصيلغرف!زيجاته

.(،3:ثملرك؟)صببدون-لامفيسنة

فيهصأله،-لمأ-محطبد.نيصا؟نرأىوقد

طرلوالأعظىةولاكقيطلبلمة،يطابعااثه

وتد(59-:3ملرك1)الح!مةطلببل"ايام

المذبحالىذهابهفي-!صتهفظهرت،اقهلهاعطاها

كتءرقةالفوذبحالصفيمرصىبنا.الذي

الححمفيحكشهظهرتكا.(3:4ءلموك1)

ملوك؟1اطيالمافلحلىاد-خازغينأسيدتينابين

الةوعدصلإن-محمفيتحةقوتد(-3:1628

النراتحرالىسصرخهرمنسلإنمطكاذلابرهيم

.(18:؟5ت!يت)الكببر

وكيلآ،عثراثناملكلنيسلمانياونوكان

وص!ل،تبانوكا،كاهنانوممهال!هنةرئيىم

لللك،و!احب،الوصللا.على،ورئيىالجيقورثيى

(6-2:،ملرك؟)لمفضل!ورئي!،البيتورنيى

وصبلص،آضتوكبلأعن!راننالهكانكا

صهر!اتفسمهمنيجمع،المح!بمنذمءلى

ملاوجينالوكا.هؤلاءءناثنانوكان،الملكلبيت

زادوقد(3-9؟:8ءلموك؟)دلم!انابنتينمن

دكغ،.لدبيناربعةعلىءمحطنياصنعباعدد

با!راثب.مثلينكانوا

ملكحلإاممع!داقةعلىسلإنكانوتد

بنا.موادمقابل،لعيد.الطامصلمانفقدم،صور

صلإناعتحدوكد(12-،:.ءيوك1)ايىمحل

وبخا.الطمةالابنيةال!عرةاعالنيالئ!مبءلى

سلإنوكان(-318":"ءلوك؟)إيكلا



83)سليمان

وكان،الهيلفبنى،اثانيرصيىئلعظيعأبنا،

موته،قبلابنا.اموادمنال!خيرجهزقدداوداووه

دسا.رجلكانلانهبالبنا.الىبدهديحولم

هي!لبخا.اصت!فرقومد.:8(23اخبار1)

افهاعطا.الذيالىسمثالعلىسنواتسبعسلإن

وكان6(ملوك1)حجمهبضفولكن،لمر!ى

ابنهابرهيمقدمجثالمرياجبلعلىابخا.مرقع

الهب!لوكان.اليبوساروئةبيدروعلى،اسحز

الهي!لسيمانودثن.جدالبلاصلإناعالاعظم

اح!فالفي،المظالعيدوقبلالعظيمالكفارةمرمبمد

البيتافةمجدومازبال!حاباقةبرتوامتلأ،رائع

الهللربطريلةملاةصلإنوعلى(هانجار2)

سل!انوقدم.23-8:53ملوكافي،نجدهاالما.

نانرىهذاوفي!هي!لهلدثاياعطيةمحرتات

اموسوم!انهرونصمحاناخذسلإن

،لبنانوعربيتثسلاضىابيةسلإنوبفى

موضعكانالذيال!رسيورواق،الاعدةورواق

-7:2ملوك؟)فرعونلابتبيتأبق،كاالعضا.

.،2(:9ملوك11الهب!لولتلعة8(وبنى

5؟-:9ملوك1)المحلكةانحا.فيعديدةوحصونأ

صلإنيتركولم.عنهاوالدفاعالمملكةطاية(91

وبنيلحماناسبلات

4(سيمان

رمموااوالملوكاكلفقد،بعد.لببقآشلملكبحالأ

به.سلإنبدأما

زارتهسيمانالمدكح!3اياممنتصفوعند

سلإنفاراها،حكتهعن!تانبمدسباملكة

مذادأدهثها،حكطونظاموابنيتهملكلعاممة

صسلإنفاقو-د،بمدروحفيهايبقلمحتىجدأ

اصتها،صعلىابابانبد،حكمتهعنعتطما

لهوتدمت،حكمتهيسعرنالذترجالهفطربت

.(01ملوك1)عطيةهدية

!ص.وكان،مذهلةسلإنكفىعظمةوكانت

تسحترفصوبهحاكت!نولم،اتثصادينجاحعصر

صةبرأربعكللةةصسفنهتثهأوقد،الئبمال

غرةحماالذهب)وزنةذهبوزئةوغرت

نيتجاراصالمحلدوكانت(م!ريةجصيهآلاف

الذهبدهنجلبتةالمتوسطالأبيضوالبحرالهندبحر

والمجلرالبرصوالأبنوسوالماجوافحاسوالفضة

(01:22ملوك1)والطراويىوالمردةوالمر-لبات

مائدته.منيأكونآلافعثرةخدمتهنيوكان

سلإنجعلوقد،ذهبوآنية!ةآنيةدهوكان

وتتدر.الجبزمثلالأرزومحشبالحسإرةئلالفضة

دولارملايينغرةياويبماسنربأسلإندخلقبمة

.(28-9:21ملرك1)تقريبأ

ملوك11جدأع!يهةسلإنتلببةرطوكائت

تدرسان؟محنالقال!لومصدرسفقد(92:،

عمفدرس،المثهررتعصر.عالا+صفيهاوفاق

الامثالوكتب،الطبوروعلمالحيوانوعمالنبات

92-،3(:،ملوك1)والمصائداطكلوكتب

الار-قولم،صلإنصتبهمماكثيرضاعوقد

:01و؟:اام)الامثالسفرنيوردمما،بعضه

سفركنبالذيهرانهوالأكالبا(:35و1

.الاثادونثيداطمعة



)3سليمانئرك

كانتسلإنحكممنالاعيرةالسنواتانعلى

غريبةنا.وا-%،الروجاتبتعددبدأفقد،وسفة4

منمئةسبعلهفكمان،فرعونبنتسعكثيرة

\:!املوك1)الراريمنءنةونلاتالىو؟ت

اماكنبقحئالريبةالآلهةالىقلبهفأملن8،

عليه،الىبف!ب،لهنارضا،الاول!ن!ادة

خصومألهواتام،عنهالمملكةبتمزيقوهدو.

يربطمولسلإنطلبوتد(ه،-9:ا؟ملوث1)

لهبمحونالم!لحةمحظماناخياانبىالهقالالذي

.(04-26:؟اماوك؟)مصرالىكىبحامفهرب

تادتقدوالنجاحوالغفىالعظمةاننر!وه!ذا

ب!حابةواذا...افةعنبةنهاالى0صلإن

..ا!رقاصاحيااليومما.ءصلىتخيمداكخة

داود،مدينةفيوذفنآبائهمعإنسا،واضط!صأ

،وهوذاانصلإ-إةءلىتنطبئلمصلإنح!مةفان

.،"ثاسلإنمناعظم

صا،نلحيلاصإتبحدوفياتصباظهروقد

أتنزبااظهروكذلك.اررليمنكحمنة-واليتح

عصرالىعتر-ينحاسءصابكبابرعصيرنني

وثروتهملكل-ةعلىيدلمماسا؟ن

الجنوبنيتوجدبركنلاث:سليمانيرك

ءناميالغرةبعلى،لحمبيتمنالنريى

في!ايت!تحبئاهاسلإنانالةيدويتول،اورشايم

(2:6)؟معة!اةفياورشايمالىويصلالماه

في!ا،مبنيالآضوالبه!ال!صرفيمتوت!اودمه

اللالءنالمطرءنالنازلالما.وبتجتع.متيأ

الارضتحتقاةطهـيقعنال!كالىويصل،المحيطة

اط!م،!يحةبركوهي.البفر!نالماهضظ

ا!ابرصةفيوتصب،بالماهاورشليمتمؤنكانت

البنطييلاطىوقدعلالهيكلعدال!حمبلإالبحو

.ورطاللاكهذ.فيكيرةتاملاط

حمحان4،

وكان،ءصقرفممث!الىواق:سلإنوواق

:01روحنا)الاممودارااليكلشقيسلإنرواق

منسقفهنوبم.(5:12و؟؟:3وا!ال3؟

الىخاميةالاعدةءنصفينعلىوينندالارزمحثب

أمحررثي.ااكظامعلىالمنحرتةاليضا+

منعودثمعزساسفريذعةسنلإنعبيد

8.و..ة3عزرا)الهبءحمللبنا.اورثلميمالىاصبما

النثينيمبعددومآهمذ3ورود(06و7:57ونحميا

:7فيراتارن)ايى!لنيمحدمةدهمانيم!رمما

ولماللاويل!يخدمونكانواا!والاغلى.(؟2

قاثمةنيدتيراول!نهم،ع!اتياصلمنيكونرا

قد3وقد،بأئهءنفرس!واانبحدايىمحلمحدم

.صلإنلذاك

معا.كانرجمااكاديامةنجوتصفخر

نصرنبوخذلرباا-د(93:3ارميا)،قوياتحق،

البابفيرجل!وااورشليمدتلراالذتبابللحك

الاوصط.

وهر:،محت!مع،معنا.عبراني31:يمسان

تقيرجل(25ة3لوقااا!ثيغاعان(1)

روىحتىسييقانهاليهواو-ي،اورشليمصحن

الهب!حملالىبالىوحانقادوت.المتض!دالمسبح

،هناكالىيرعبالطفليموصروسفذهبعندما

ناطابثم،افهوش!رذراءبل!الطنلوا-صذ

هليلابئانهالقاليدبضوتةول.بلامالةيطلمته

صنظللاول!ن،كالافيلووالداليهوديالىبي

سند.بلااصها،ع،ا!متاليىلهذهاله!ة

.،بطرس"اطلببطرسحمان(2)

جمانوهو(،:01)مىالعانرفىحمعان)3(

ألىينتيوكان،كرالاثنيالىصملاحدأيخررا

معناهااراميةكالةقانريوال!مة،اليورت-زب
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وبينبلنهلمتفريقغيررلمبعلهاطلقوقد.غيرر

.بطوسعمان

!هوذاوالدوهو،الا-"رروءلطمحان)؟(

.(6:71*ح!نا)الاصنرروطي

تو"عنيالمجتصنالابرءسس!ان)5(

فيالمسيحرأسعلىالطيبلعازراختصيمص!بت

ويظهر،الم!بجوابرأ.ابرصكانانهويظهر،بيته

:26مق)لماوصوصيملمماز!صديقآكاننهاايضأ

.(7-ا:12وء6

اصأةغلتفريىيرجلالنرإ.يدان(6)

رأسهابثعروصصحتهمابالدموعالمسيحقدءحيخاطنة

.(.،و7:36لىناابيتني

ضوص3:55؟متىأالرباخرممان(7)

6:3).

لييافيقرينيمنوكاناتيوانيعان8()

الذيالىجلوهو.العردثيلقبطي!حموتاانفيجبولذا

تحتهصقطعندصاا!يحصليمحملعلىاجصوه

المعروفينوروف!الكندرابروهر33(:37متى)

01:13)صثىرويةنيالكنيةالدوائرني

.(16:13ورومية

الائببا.احد(ا:13اعال)نيجرس،ن(9)

منبعضماش!نتجوقدانطايهةكنيةنيوالمعلبن

.الرناصدكاننها!مبه

الىصرلبطرساضافرجلبخباالدس،ت(؟.)

وذلك،البحرعندوبيت(3،:9اعال)يافافي

ءحية.لاسباباو،الهودعدالطهارةناموسبسبب

عل!الانانوصلطال!كاطةضلقةشتك

62:!تكوتاواطيوانالاصإرعلىسلطهكا

المكبينميزالناموسانغل!(8:8وشمرر28و

وصاشفزعانرفلهفالذي،ال!بموالكالطاهر

كك4(

الجلبلجمرفييمارسكانبالثادكمااهـكيد

-حم!صت!ت!!عحيم

نجأكانوصاسفزعانفلهليىوالذي،طاهر

الملكلسطنوكان.:9-13(11الاويين

انكلإ:-(،طوك)1فلطينبامماكم!رفة

بل،السكانواع1عنلمجدثنالاالمقدسال!تاب

وت،صبحةالمكوتجارة.عومأالنوعيذيم

الب!سا.افةضربعندماكثيرأالمكرورنخر

الملاا.صوناشتاقوقد،المكفيهومات،دمأفصار

أعددكنعانالىطريقمفيومايخلاممكالى

مصريخا.نقصعناصعياهاكجمطتنبأوقد(هةا؟

-91:5اثبا.)يهصبادلةحاوت!عوهالسكفيقل

:18(8)مقىبالثاكالمكو!اد..؟(

السكويثر(7:ا،اءب)وبالحرابوبالصنارة

ثدء؟صرفيلمبدالمكسنطر
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وهناك،الجليلبخربا.-؟والاللحطينميا.في

متى)لاطعامالصاعالسكصننرعألاثين4مناكثر

المبجصجذزرمناربحةكانوقد.(18و7،:13

(21-18:،سكأ)الىلمثبهيديثتغلونقلا.لاعاى

او!شليمفيلابيعبالس!مكيألؤنالصيادونوكان

رمن(1،ة33اخبار12السعكببابنبهخلردنويد

اغلبلانالصبد،بيتتمنيصيدابيتانالملاحظ

ال!ك.ر!يداشتفلراا*لمها

كانتالق،،اتارجتىالألهةاكانتوت

انسانثءلعلىالاعلىنصفااشقلرنتحبدفي

س-ةش!لعلىالنليونصنها

ال!كصيدمنتلاصيذ.المسيحدعاوقد

ع،(17:،ضصي)،الناسميادي،ليكرنرا

نحتلة-تجحبثب!ةالمواتمل!رتشتبماائه

علىحزتبالوبقول(7،:13ئ)5المكانراع

االحرالىوصلتالقالمقدسميا.انالمجازسبيل

وبدأال!حكفيهافعاش،مياهها!لحتقدالميت

.(15-ا:7،حزقيال)صيد.فيالصيادون

ايما!م،الىبال!م!ةالاولونالميح!يرنرعزوقد

حمروفانوالراقع،ب!ينهما!ارفعلامةف!انت

يرع،الجلةكلاتبد.هياليرنافيةفيالىمحة

.،نحلصاقهابئالمسيح

ناويرجحاورصليمفيداب:السسكباب

لمجاببضاعتهممنهيدخلونكانراألسمكصيادي

ال!ملصبر-دةمئباالمربكانولل،المدينةلاهل

كانالذيالررنيكانوربما(،33:1اخبار2)

.،،اورسليماطلبللدينةاثمالياطنبعلى

عضد.،منضا.انيعإاسم:شتكبا

ادومعوبيدنلمنلاويبوابا!م،وهريهو.،

.(6:7،اخبار؟أ

)4

ماوهر،،ثوب،سنا.صاني11:شنتة

انتجلملكوتدالقدما.ادومملركمنملك

خلحتطعاممةوكائت،اصانيلفيطكي!رن

(7،:!اخبار؟و36:36ت!رت)مسريقة

ارضأ،ليىهوماصالىلثرالكلة:شماء

بممفى،والارضالسراتخلقافةانالتكوتفبقول

.والفيرمالنجرمخلقانه

الهيوليةاما،الىوحيةوالما.ليةالهيرالما.وفاك

،الزرقا.القهو"تسرؤو-خافرقتظهرالق!ي

،،ا:؟تحرت)الجلدا!ابقوونالعرانيرنوكان

المطرنهاقيلومصاريعصى!اانمجازأويتولون

وبقوب38:23وعزمور711:تك)وااللجوالصقبع

نجومابومعيتوتد.(.93ة38واصلاب5:18

وتثن!ية3:16ناحوم)ابىوانوارالماهوجندالماه

الذياليرميأتجهوسرف(،1:؟وق!يت9؟:،

بدلا"منهماوتظهرالارضمعالما.هذ.تض!وفبه

ورؤيا.3:8بطرس13جديدةوعا.جديدةارض

،اطاصاتةمكنفهيالىوحيةالعما.اسا

،ومثيئثهالما.الهوانهاد!ا.نيافةان"يقالولذلك

مثيئتك*!كن:قائليننصليولذلكهناكنافذة

الم!يحعنوبقال،الارضعلىكذيكالط.نيكما

15:صرثوس8و،ه:5مقى)الما.مناربانها

فيهاوهواليهاوممدالما.منالمسيحقىلوقد(7،

وبرد،الملافكةنحنهناك(3:13)روحنا

كث!ةمنازلفهاالميحيأوقد.واللامالفرح

تو(2:،1و"خا9:38؟الىقابهللؤنين

انكا،ا:2ملوك)3المحاعاصفةنيايلياععد

-لنوز.يخاي!تروهوفياميرائأمؤمنل!ل

الفردوسوالكلتان(6:02ومتىا:ابطرس1)
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،33:3لوتاااثي.ننىالىتيرانابرهيموحضن

،3،:16و

الشيطانهبطومد،الط.ضدفهيالهاواما

.(،2:ثطرس2و:8؟01لوتااالهاوالىال!ا.من

وا!ن،ممواتسبح"ناكانالىبيرنقالوقد

رؤيا.فياثاثةالما.الىصحدنهايتولالر!رلبرل!

لع!اهءقجمايتبرماوهي(13:3كورثلأس3)

،والطيررا)-حبعاهالاولىفاد،.،ال!وات

،.11اما،واكجرمال!را!%حا.الالةوالما.

با؟صدالمصيح4!نوالا!بالمجدصظهرفهيالالثة

وادراكناثمنافرقوحالتها.والقدبينوالملازءة

(11:،انيينوعإ3ر1:3،وءخا3:؟افسى)

اعدبى:السماواتمل!فىت.الماهملكوت

.!ملكوت5

لآسياالنريااداحلهـلىمديخة:سيثرنأ

تجلالفعام-لمنانيةع-خمرةتأست،الصفرى

سضقأخهاساطامتدعظ!يمةينةمداصبحتثم،ابلاد

يةليدملكالياتإسهزءياثم،نفرذهاوعظموغربأ

فيبنا.هانيوناليونافأعاد.م.ق006عامهاودعي

نيابيةمجال!يخاواقاموا.م.قالاكالعرن

يم!ير!ابنت.م.ق599عاموني.،!مومماهد

.------هـ-ص.---،،:--.-خ/!صحى،-"عض
--!للا!!---م!بء-!----.-ص...-،05

!نجة-برنا

)4

اواصرفترطدث،رومالمحبرداتوخضصتههيكلأ

روما.وبينبينهاالصداقة

،مميرنا:الهولعت!معلىحميرنااهلنققوتد

استرابر:المؤرخوبقول،آسيامدنواكبراجمل

واناقةمراركانظالةالىيعزكطعلإناجمالان8

ءتقيالذأ"حراوروعة،مانبهاوظامة،ارصفتها

اشجاروجمال،تكتخف!االقكامالآوجلال،بما

11تظلهاالقاصنديانواال!رو

،فقدحشةاخلاقعلىعيرنااهلكانوقد

ناغير،اخلاقهمجمال3بيوغابنية!الالىاضافوا

باخوسهي!لفييتحبدونكانرامنهمالأءظماالواد

امتدحهاص-يحيةكنيسةيخاتأ-تثم،الحراله

وكان(01ة3رؤيا)الىؤياسنرفي*حناالىصول

ماتوقد،لهااسققاالىسولروحنازيىذبرليكاربوس

الىفيهاتلعلىيقرمرقصهم155عامنيش!دأفها

جم!الىعنهانائبأعلإناكنيسةارسلتوقدالوم

.م335عاماجتمعالذيالمجيققية

على!عوهي،اثمديمةحيرناهـيإةالحاوارءير

افر.كالبفلأكينبحد

،م!رو.،معنا.نكماربماعبريا-3:تثشاةة

عا!تجماثكونواصنا.ةبنيانونحمياءزرايذ-ر

ة3عزرا)بهعانارف!الىزربابلمحاليبعد

!سنا.ةبتوا!مءنمقيلوقد38(:3ونحميا35

اخبار)1بنيامينسبطمن3:3(ولعالم)نحميا

اخيض،امحلةاليوممكا!هاكانوربما.7(:6

ارلمجا!ث!الامإلصب!ةمافةعلا،قىوني

اتصراانههووسناكاديادم:شئبتظ

،اله3الأممفىفي!رن،الجاةاعطىمعناهاوبلط

افنوذظيمش!وهر.،الجاةاعطىا)تر

ذلكمعنىوليى،الحورونيوفيت(2:01نحيا)
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كانبل،مرآبفيحورونايممنمراطنأكانانه

واسرارالهي!لبناهقاوموقد.حورونبيتمن

،اداصةجيقمنوغرمالعرب!جبأناورصليم

وكان.مممتهت!يثوصاولنحمباقتلعلىقآصثم

متفقآوكان،الياصيبالعظيملاحماهنمعاصرأسنبلط

وجماعته،نحمياضدالعمونيالعبدطوبياوح!عه

ارتكزركيسلححمالغرتالسنةبوذاصك

البر*يارراقفي؟هوتد7(:،و؟3:)نحيا

حماكأكانائهاسوانفيانجزيرةفياكتثنتإقيا

فيوذلك،مباشرة.م.ق7.،عامقللماصة

زوقيوت.نرئرسلدار*سعثرةالسابر!ةالة

الاخيبابئروياداعابئمنىالىإبأضهسنبلط

نابحدالاثيبنحمياعاردولذلك،العظيمالكاهن

.(13:38)فمياعزله

الحظ،يعيدة،مفا.روناني31:يشتيخي

اس!بولى،ذعيخلبىكنيةبمصيحةسيدة31وهر

،خصامبينهماوكان،افرد-هياشىسيدةواصم

كيرشخصمنطلب،ع،تتصالحاانمنمافطلب

علىيساعدماانالمضامرشرد-،ولكنهلنامعروف

،جيدأيخلبىعضيسةيعرفبول!كانوفدالصلح

.(2:،فيلبىأهناككاصهكانتسنشجيولعل

القرالاله،محناهاكادياسم:تستحاربب

682-؟07)اسورملكوهو.،الاخوةعددزاد

،سرجونوالدكا.وناةبحدثالعراعحلىوقد(م.لط

الىبلاد)نودخصفعاد،ابر.فتحهاالقبابلوترك

علىالحربلثرانصودخواراد.!ا

فيعنهل!ألرنرصلأحزقياالىفارصل،صنطريب

ريبصحاوععر(91-03:31ملرك2)فص

برللأدان،ودخصيفيهاهزمبابلعلىبرربفقامبذلك

يمجهسنحاريبوبدأ.سوا.ملكأبابلعلىوجعل

عندفاعهيجهزبدأقدحزقياوكان"افربنحو

48)

اسورملكمنحاربب

مشحارير:

امي!ا.معارضةمنكملىبا.صرالىهدايا،فارصلبلاد.

الىالماهلجلىوقناةبركأوفي.(،-؟:03اشأ

وبرأ(03:03ملرك2)حرصرتاذااورصليم

هداياحزقيالهفارسل،اورشليمنحويزحفسنحاريب

!.:،1(18م!ك)2تفرجعيترضيه!حط

ةشل،سفاريبعلىالتاليةالنةفيبابللمارت

واقامودخصومات،ضاكافامهالذيالحاء

بابا!علىملكااب!نهصنطريب

اليهفارسل،-خاريبعلىو!ىحزقياوعاد

ارصائلحزقيافبط،بالههفي!احمهزأرسائلسنماريب

جيقوضربلهالىبفاضتم!اب،وصلىاتهاسام

مضفات،اورشليميحاءركانالذيالاثرريين

اططرسنحاريبفرفع،واحدةليةفيال!أ185

ذلكوليمد(36و35:،9ملوك2)عاضهالىوعا!

بيتفيساجدأس!نريبكانسنةكرتبحواب
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اسيفباوشرآصرادرملكابخا.!ربه،الههنسروخ

.فات(91:37ملرك3)

تركوقد،عطجأمحاربأ:حاريبكانوقد

كثفوقىد.الكل!وغفىواتهته.فتوحارئاسن

الىيشيررفيهاعحر.فيكبت؟قرشالتنقب!عن

ولكن4-ئصفيشالخايحاصركا-فىقياحا!رائه

اورشايم.يأخذ.لمنهاايفأالنتوشهذ.منقيضح

انواعآمةفلصينانيور!د:سنديان

بؤصثمرأبروبمفها،السندياناصجارءننحتافة

المجالفىشربعضهاان3،،فتطاظاوبعما

فضة.المخضاصهولواالأودفيضالآوالبهضالعاية

و"اتديانامنانواعايتحديديم!نلاانهعلى

تحزبئل2ادمنفاير،الكابفي3.ذوإدالذي

والب!صا9+"ء.)ءفىلللأتينيةباواحمه.المةمودانوعا

يى.ذ!وردوقد.يانا!فىاصجارمننوعاناحطموا
ة06اوة:،،و9،:ا،اشفيالمقدسامحتاب1

.،بلوط،و،بمام،اطب.3؟

،،اخخلا-ف،15ممناتبراني31:شستة

وهي31(:5؟)ثوعالنقبني!رضع31وس

،يهوذاسبطئ!بنيوقعتالقالمدناحدى

(9:5،لوعأسرصةحصرايضأاحماويدعى

حه!رابضأن!ىا!سا،ع،ىاءلي،داروصحناها

شبةالوبم!امرت!ولعل(31:،انجار11يرسيم

ثرقطكالياميال.،بعدعلى!عالقالمانإت

سبع.بز

واديفيينمركانالئحرصننوع:شئط

كانكا،الميتالبحوالىالجل!يلبررمنالاردن

وقد4ءولأح4للاتينيةباوامحه.!بنا.نيبكزةبنر

،ع،ادخطخثب!نوعصرادابوتموسىعل

فان،والوارضالمحنوالواحالمائدةايضأعل

48!

طاتثترة

-=---ح!.!هة.:.ب-يجح-.-!...:تا.ت،.--ج!خط..ت-تةةؤ-ء.-عي!ظ-:خ-سء-حر.لم.بر.!ثأ-لأ!4
ور*ح!"+3!:3-عص.-ا.عهـ -.لمت/:--!إهـ،ض

-!ي!بخ!-ير--ء-.!---
*..-...-.-.--

---."3"...

جم!لا03ىبز-ء-!.

003ءتيزءممي-ت

..؟!!ىثت---.-

بم-!م!يرتت!ر--ءة-:

.*..ءة-"2أ!ثت

جتىعهـ:تع!

خصرحمرء!ء

7ل!،ة !لأ!:-!ئكه

01و25:5)ضرجالأئاثالصفعي!لممخة

يصنرنالمصررونوكان.(36:15و323؟وو

ويب!قىوصلبجدأثقيلأصنطاوثبمنهال!فن

واغصانه،اطرةالىمائا-اسرلبهولون،عاويلأامدأ

صغلاةوازهار.،عزدوجةريثيهواورا-5،شركذات

يش!دمرنأ:طااكصانو.ن..رؤوسبمجهتمة

.جيدأخحأ!نهيصفونماوكنرأأهربياخالص

لم،ء!روغل!فباراد:الشتطوادي

وطه،"ةطانط1اشإصارسو!فبهيهصويكن

اتجا.فيشرقأاورصليممنتمحدرالذيالناروادي

السنطيوادعنصرئيلالنبىتكلموقد.ا؟تابيرا

صخررهوالان،حيةكل!مياههلان(3:18)*ئيل

فيهيأيئالذيالربصرمفيانهيةولوهو،قا-لة

اقةميغيض،االةءنالبميدةالاءم!لىبالدينرنة

أصنطاواديانحقى،وار!مثبهعلىبالبركة

وبشر،وىالتاحل

الاوتارذوات.-نمربيقيةآلة:ضئطير

وكان،اولأأصيدويرناع!او-د(ه:3دانيال)
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تصنعرها3اوو!نت،المعدناوالحتبمنبصها

عئرةمنعددهاوكان،الحبواناتبعضاما.من

.وترأاربينالى

وصنبمين،عينءوس!نامرسقالةينه

ذلكمناليهودفهموتد(21:؟2ضوج)،بسن

الناموسول!ن،باالأرالاهذيايحالمانرنهذاان

غل!.ا!عانونهذااستعمالحقوحد.القاضياعطى

والمشرةالهبةناموسهوجديدبخاموسعلمالميحان

:38.)مقالاعدا.نجحبةفنادى،الاناةوطول

القديمالنامرسالجدبالقانرنبهذاوالنى93(و

.،بنوصبعينعين*

عاءوسالنبىاورد.تابل!:الاسناننظأةة

فتبقى،يأكلهماللانانيزكلاالذيالجوع!عفى

الكآبويتكم.(6:،عامرس)نظيفةاصنانه

بأشانهالمر."يمرانممنى،الاسنانصريرعنايفأ

(3؟:8مقى)والندمواياسوال!بالحرفعلامة

الابنا.اتانضرسعنايضأالكآبيتكمكما

.(21ة18-فىقيالأا!رمالوالدونيأصعندما

تأفيهاتزكاقىالآباهثطاياعناطديثنيوذللث

اررانة.اصاضايفأتعنيوهي،اولادمنيالي.

وهي،2،،شوك.محن!عبرانياصم:شة

،رو!صا!ااضىطدةعنرةتتابلدةطصضرة

ناحيتيمنيعالىكاس.نالطريقتعترضانكانتا

الص!نرتينهاتينبل!نرونال!بازوتد.والعرباثرق

:،!ع!ئي!أ؟الفلينيينلمهاجمةطريقهنيوهر

حياةاياءفيالجروابردمجلى:يموشغد

الا3هذاالمؤرموناطلقوفد،الارضعلىكللصنا

.ايهردةللامةالمجاالمحكلعةباعتبار.المج!هذاكل

48)

وبتحرن6الىومانامامالثعبفيالنهدريموكان

عددضلمهمجعين،عضوأوشعينواحدمن

هروالبرنواطوي،موصىعاونراالذتالثيرخ

علىالهدريممجلىتغ!وتد.ال!هنةرئي!

.(9.:36و.كأ3،:1،قىص)وصاكهالمسبح

بعدوذلكم07عامبعداسنهدربماعلتوقفوئد

اورشليم.ضاب

الجنإحطويلالمجمعغيرطائر:.سنونة

بناحبهموتلتعحقالطبرانوسبع،نبيأ

:3(،8وعزمور26:3)اثالالهوا.يضربان

نيالطين.نثينيوهو30،ال+دا5باللا-ينيةواممه

بالبثر،يتأن!وهو،االبادةابنيةاوالناسصاكن

بهيك.هادثةبموسيقىويرنم

الربيةامحتاباتر!ةنياصنونةاذعوردوقد

الط.جمهورول!ن7ة8وارميا،؟ة38اشنياثداولة

النونة.الىلاا)محرصالىهناالائارةانبظنون

كبةالع!ايينعندالنةكانتقد:سنة

كانتشهررمولكن،ش!هرأعثراننيمنتتكرن

اتقربم،الىايامباضافةذاكروفقونوكانوا،ترية

هذاولكن،كبيسة-خةالىصشهرأيضيفوناذ

.المقدسالكتابنيمذ!،رفي

)ابريل-ابيببثهرتبدأالعكلالظكانت

سنتمئتوكا(؟.:33و3:،2ضوج)(نيان

:38و6؟:33ضوج)اطريفنيتبدأارراعية

الذتابهوداعنووند.(9و،:25ولاويين22

عيدأالابعالثهر"شالاولاليرمالبىءنعادوا

.(8:3ونحميا*:3عؤرة)النةلىأس

واطريصالصيفالفصولءننيونالعرا3ذوكد

يايموز36:32ارمياو7:71،عزمور).والئتا

.،01ة3توعامو"ةتا
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الزراعبة.3المواتنبحكانتفقداجمادلماسا

.،عيد،،اطلب)

!ه.5*بيلاطلب:البوببلسثة

سنة)تسمىالابحةالنةكافت:البتسنة

ايضأ"تسىكانتع،3(:35الاويينالبت

الصبتصنةوكانت.(.؟:31تثنية)الأبرا.سنة

الارف!محاصيلريتركرن،ف!يهايزرعونلاراحةسنة

:25الاويينايضأوالوحوشوالغريبلافقيرالذاتة

باكأبارمالنةلهذ.اعتبارمارتبطوقد.-7(ا

.(12-01ة33خرو!)ائسبتليرم

النة:لهذهاهدافثلاثةهناككانتوقد

الاجماعياصا.ودبنيراض!صادياجماءبهدف

والاقتصادي،والم!ينبالفقيرالاشامكان!د

اما،ا!رثرتجردحقئالارضىاراحةكانفتد

!طهالئعبإثماروهو،الاكبرالهدففهو،الديني

،3،عند.منرزقهممصدروان،ل!بالارضان

وهوفيهئقتهميفعراانويجب،لهايضأما!م

بهم.يقني

فيالكنارةءمروافقالب!تصةبدهكانوقد

كانالذيالمظالجمديليهوكان،السابعالئهر

اسام"يقرأالامرسفكان،ءمأكركةيتر

افيوكان.(-3؟31:01تثنية)كلهالثعب

،ع،كلات.الناموسعساىالتعرتفيالةيضي

وانا!ليربواوانيصيدراانلهمسسوحأكان

.التجارةو؟رصاالابنيةويصلحراالموافيعواين

ببلخالح!رةداغضحر:ضتؤبراوت!نوبر

واممه،!لدصدبدوخه،قدمأاربعونارتفاعه

نيوا!ةصة53ذوردوت،لا!أم5باللاتينية

انواعمنهودزجد.(،1:،،اش)المقدسال!تاب

قىسباسو4(

المنربراوالوبرثجرة

.السنربريوال!نوبرالحلبىالسنوبراشلأرها،كيرة

معنا."جبلكانرب!ااموري031شنيير

الأمررروناصلقهاالذيالأصموهر.،النرراوالنا

اخبارافيرل!ن6(ة3تثنية)صمونجبلعلى

!جبلينصذكررانوحرمونصنيراننجد23ة5

صمونجبلءنقماصمصنيرانوالأغلب،نحتلفين

.(الثي!خجل)

هرشعاليهارسلالذيمصرصلمكةاتممؤ

اشررملكشالنآمرضدعرئهبطلباصائيلملك

(،و17:3ملوك21دهابلمزيةدفحرؤضانبعد

شالنأصروجا..بثي.هوشحيخفعلمصاولكن

تلاثدامحصاربصدواخذهاةالاصوءلمب

ضدبحربذلكبمد-راالملكقاموقد-شرات

علىس!لنأ!رظفالذيصجونفهزمهاشور

.!ق072عامرفحموتعةفيذلكوكان،البركأ

قائدأكانالذيصبئةهوصرافرعرنانويرجح

!ر.جيقفي

،،الابوتصاع*معنا.نيصرنااصم:شسسوبا
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نيالىسرللبرل!رفيقأكان،بيريةمنرجلوهر

عودةطريقفيوذاصكآصياالىاليرنانءنسفره

(،:02اعال)لثةالاالت!بث!رصلا"منالىسول

وهر!هكناصات،ممنا.،روانياصم:"يموح

.36(ة7اخبار1)اشيرصبطصنصوفحابى

داخلواسعم!انالمدتةطحةةساحة

كأدالاحةت!رنوقد،القديمةيةالحصالمدينةاصوار

نيتكونقداوالمدينةصيوخيجلرحيثالبب

لا-تماعمصوصتاص!احةاوكانت.المدينةمنتصف

الفربا.كانكا،والمأكولاتالحاجياتولبيعالناس

ت!وت)بنةالمدعظما.ءلم!احةا)نت،وكافبهاببيتوت

.(93:7ارربوا:8ونحبا3ة؟9

واحدةصيةذعهاوردةبلدام:صخار

زيارةعئد5:،رو-خاانجيلنيالمقدصال!ابيى

فيال!اصةبتحازأكانفقد،يعقوبلبزالم!حيح

وباالقالضيعةقرب،الجليلىالىاليهردمنطريقه

ابنه.ليرسفيعتوب

الأ!ا!3ذورد،عهمةكيرقرتوصرخار

+عسكر"قريةاصهاويرجح.يترببزمنقرليبة

.يعترببئركاليمبلنصفبحدعلى

وهمط"يختلىالصانيالدتمعملقبةسيدي

.(،9.قي!9وص26:25متى)طخاهصمفىتتابل

رياوبين،صيذجمفىرببينيمزوناليهردوكان

)*حناالكبل!سيديخمفىررونيربين،صيديجمفى

يحييهمانيحبرنالزيسببنكانرقد(6؟:35

لمجبرنمتككلونلاصم،بيديوينادوصافاس

.،33:7مق)اباسمنالمدخ

خادماتدد!االقالمرأةهمطالبدة:سيدة

بابلمملكةلقبتوقد.(133:2صصر)واماه

ؤوسو4(

:7،)اصعياءمش!حرا!الكونةالممالكببدة

.7(.و

:،الر،عاحبصناهع!ياصم:شودي

سبطمنذهبالذيا؟سرسجدبشلابروهر

!.؟:13ع!دأكنطنارضنيليتجصنولون

تنوعةلاماورنماذ!أ

ء!

ال!!

للزبنةحليةوهذ.:يواو-اطوو-اسورة

بلبهاوكان،المرفقاعلىاوالاعدعلىتلب!كانت

فقد(؟؟:601حزقيال)أصرا.اعلىرالنياءالىبال

مموئيل،أذراعهعلىصرارألابأساولالملككان

رفقةابرهيمعبدالدمثقياليعازرألب!كا(01:؟

23(:،2)تكوتبديهاعلىصوارتاسحقطيبما

مهمكهديةذهبمناصورةنيونالعهااهدلىوتد

وكانت(..:31عددأالاجماععيمةلبنا.وتوع

وااضطةاوصلاسلهيئةعلىنصنعالا!عررة

ع!نائ!.

.،ئختار،عممضا.علاانياسم:"سسرق

نيهصكنتالذيالىاديعلىالأصمهذااطلقوقد

ايومواعه.(،:16قضاة)كترنصديقةدليلة

مي!عثرثلافةبعدعلىيبدأالذيالضراررادي

المتوسط.الأبيضالبحرالىو!داور!ثليمكرب

اميالئمانيةبدعلىالبوفييصبنبعويث!ثه

كالضائببوابوشاك.يافاجنوبوفصف



)2بةسور

ميلينبعدعلى،،صررلينضبة،اممها!راروادي

.كثونمبلادمكمانصرعةمن

13(2:2ولىقا،3ة،متى)ةبةسوو

اثو!الابيضابرهصاطيعلىتمتدالتيابلاد

31العلإانبرنعليهااطلقالقوهي،الداعلوالى

اختصارهر4سررالا-مانالبعضوبقول،آرام

الختصر3الاهذااصتطلبرىوقد،اصورل!حملة

.البلادهذ.الاكرالأسحندركزاانبمد

منقفوسهرلتظتصمنصوروكححرن

الابيضالبحرس!اطي.بحدا.الجنوبالىاثمال

ارتفاعهيزيدهصيبيهلالفربمنوقبدأ،اثوسط

نيعرضهويبلغ،تم...لجغحقالئ!رؤالى

اللاذقيةمدنفبهوتقع،اميالثمانيةالأما-دنبعض

اعلاهاببالالهلهذاوبتلو.وجصرتوطرابلى

،وجلقدمأ075.ارتناعهيبغالذيكاسعيوسجلا

نيو!ع،قدمأ0878ارتفاعهلجغالذيصنين

الجبالصللةتتلوثم.اليهبرةالجبالهذ.ج!نرب

الىلأجنوبوتمتدلبنانترابهوهيأشىجبالهذ.

،ونيوآدومومرآبجلمادبهاجنرفي،وسعسمرنيل

الىالجالهذهبتلوثم.الدروؤجالال!للةهذ.

ابانةكريخايجريمزروعةضيقةارضالرق

نيتقعالقدمثقمدبنةحباةمصدروهو(بردلى)

القوا)حنايعالاغاربعضهذايليغ،الجزههذا

مياههاوكيةصيرهانيالجبالتتحكم

ئررعو،الثرقةمناففىا!ربيةالاجزا.وتعتر

،والعدسوالذرةوالقعال!روقصبال!نيلف!ا

الأفياءجاللكن،متسعةصاعيبهاتوبدكما

وال!حم!بت،والمارالنحمفيهالاننلمادبا،غفائرتبة

الناجةيتبارةطربقأكانتكهاالمنطقةانغل!

وغيرماولأالبلادهذ.نياطثرنصحنولد

العلاقةبدأت.مق0027صنة،ونيمطنكلمن

يةسور4(

صفارامحكمتحتصارثحتىوبابلصوريةبين

لفةالبابليةاخةاحمررابيالملكجلوقحد،البابلى

ح!متحتسرروقتثم.الدبلرماسبةالمراسلات

..مق0016عامالاولنحتصفتحهاعندمامصر

حرائطعلىانتصاراتهسحلالذيالمالثتحتستلا.!

ا.خحتبحكمتحتوظلت6بالاقصرالكرنكمحبد

تقلصعليهامصرنفوذولكن،ألاولوصيقالرابع

وكانتعليهكانماالىالثانيرعييراعاد.حق

دمتقملوكملحمثركأ.يوكبينمنتمةصرر

ملرك2و01:93ملوك1)وجثرروصوبةورحوب

وجبللبناننراحيمبعضيثوعفتحوتد6(7

داوداستعموصا(-218:؟اي!ثوع)الشبخ

وبقيت(3-8:13حمرئبل2)لهوامحضمادمشق

حكمهنهاقرباصتقتحتىسلمانحكمقىت

كانوقد.(-2325:؟او21:،ملوك؟)

حاررومساوكثرألمصا.سيناءدا.دصصقملوك

.8--(:6.لمرك2و03-15:18ملوك1)

نااصائيلبنيوملكصرملكولحاوعندمما

!ايةوبعد6اشوربملكآحازاستحانعوذايفتحا

ا!ثرر،3مملكةالىعرريةمملكةازضتالحرب

ممحةن5جزءأ3،بابلمملكةمنجز.أصارت

وذلكالأكلاالاصكندرمملكةمنبز.أ،ثمفارس

بعلالذيسلوق!يدنيوقمتثم،م.ق3كهعام

ابيفاني!اظيرخ!خلنهوقد،لهعاصةانطكية

هي!لمذبحعلىسأختروتدمأيهردظمالذي

الححمتحتسرريةصقطتء..لتنجيهاورصليم

لها.عاممةنطاكيةاواسترت.م.ق،6عامالىوماني

مناداةطريقعنسوريةالىالم!ةدضلتوقد

18:81و؟،و15:33اعال)الىسرللرولى

.،21:"وةلاطية



)3نيسصوستا

!ا،القوةصليم،معنا.ررنافيام:ئ!وستاني!

زإرةاننا.كورئوسفياليهودجمعرئي!اسموهي

البوآلينبعضةصبهوت،للدينةالرصرلبرل!

يمداندونغاليونالىومانيالراليامامصديدأضربأ

والهردصرشانيىلأنوذلك،لينقذ.يدأالوالى

(7؟:8؟)اعالارسرلابرلىاضطهدواقدكانرا

فاتا،ذلكبعدصيحيأصارصرضانيرانوالاكلب

!درذحيثالىعرثرسارصالةاتحةفاني3الأهذانقرأ

الكررنثيين،الىانرسرل*ل!محسلامهورصلكن

.(1:اصرشوس1)لهافاالىصرلبولرويمتر.

تأكاحيتالمراعيفيين!ونجاتةشؤشن

(3ة6وه:،و:6؟2ثيد)والاغنامالفزلأنوترعى

كالؤاكذلك(2ة3نثيد)الاصراكلينينركما

ل!حمنه3(:6)نشيداطاصةالحدائقنييزرعرنه

وصنة!تنىحتىصثرةالاوديةفيبنموكان

ويقطرطببةرانحةذاوكان(؟:2فثيد)الاودية

تقرراثخهكانتخى(5:13)نثيدمائناصأ

بجال!ربالأشالوكائت.بهالمحيطالجر

هئةينحترنوصانوا(ه:،1)هوثحالوص

اعبار3و3:9؟ملوك؟)الراميدرؤوسعلىالرصن

فلطين،فيالسرسنمنانراععدةووجدت(ه:،

ةصصفيال!حمتابقصدهمنهانوعايندريولا

اللرتىزهرةانوالاغب.الوسنعذنيورد

السوسن.مننوعهيا!ربة

(3:1ثيدأالرسن!فرد:تصة!و.

.،الوصن،طلبا

08و96و06و45عزمررعنران:تعن/سو

يكونقدلكنه،بالتأكيدمعروفغيرومهضاها

.معروفلمصاص!ا

الوسن،*زهرةممنا.ع!ياصم:اسوشث؟

سو!4،

امرالهنمنالميحخدمناللوابئال10احدلىوهي

احدعلىالا!مهذااطلقرتد.3(:8الىتا

سفرالىاضيفالذيالجزهوهر-يفاالابر3عت

نيالدا

،اوهر،!فارس،صا.عبري31:سوسي

)عددمأ!صبطشلالذيالجاصرسجدي

13:.)11

،خلاصمشا.*ناني31:سوجمباتر"س

لوكبرسصسلامهارصلش!صا!وهو،،أب

وهر(16:21رومية)روسامييالىوياصرن

9:3رريةتارن)ثلهجمرديانهبمشىرول!نبب

صاحبالذيسرباقىص4نةهوولعل(6:01؟و

نيم!نوصا،الالمتالثريةرطت،فيرول!

اصال)روميةالىالىصالةكسابةوقتكورثرس

،حمراطلب)31ة،اخبارا:سود!م

.(،سرصيم

واسطةبالياطالضربكان:سياط-شو.ط

النامرسممح،رتوالضابانعذيبو-ئطمن

،بلدةارببعلىذلكيزيدالاعلىباباطالمحرب

الىجد.لمجنيبالياطبالجلدعلبهالمحكومفحان

الطريظر.!ربثمعودالىيدا.واتربطالامام

عنرحبطمالملكتموتد3(و08:2تثية)

13:11ملوك1)معروفة-!دقربهبالإطالضرب

41فدذالمتصلالوورثكل



)4سوطاي

ليضطرابيفافي!انطوخىاستخدمهوقد(،1!

اليهوداصت!دمو-ث.الحتريرلحماصالىالي!فىد

لمالقالذنربعلىكحة،بةبالياطالمحرباتأضرن

خالفمنبهاعاقبواع،،الرراةوعقربتهاقىد

ءقعالجلدوكان3اصوقيدوالهرالشهدريمض!م

بأصيصرقعكان(7،3؟ة09!قى)ابىعبرأص

.(.،ت5اعال)النهدريم

اكثينيجلاونكاضاففدالىو!انيرناسا

الم!أضالعانونولكنالأعلاافاهـ،منمليص!لصوا

الىوماليننيبهوممبباد!اطالجلدمنالىومانياعفى

ءليهالمحكوموكانصذلاعقابأكانلانه،نقط

!يصلبراانقبليمرتونكثلإونكانحتىلمحلدبالصد

اهر،الما.جدبشؤح!ىبالسياطينافاد"ضربوفد

وقد.(.:053اصحيا)اثفينا(تهوجلدا)وبحبر.

اجادمتمزقتحتىاصياطباممبرناءجحيوضرب

.سدا.فائوا،الداخليةاجادماجزا.و"رت

الجد!نسيورلهاالحبءن4يدالوطوكان

الجدلزيقالمحدناوالحدبدمنقطعبهاوتوضم

الجلدفيأصيااصتخدمتصاوكيرأ،المضروب

(11:25لمرثوس3)

،محرتي،مفا.كانرمماعلإاني31:سوطاي

وهر،زربابلمعاليوديةالىخلفائهاحدعادرجل

.(3:57ونحميا55:،عزرا)صلإنعيداحد

يخزءالآنمعروفارتتهـنقع:طعة

الع!انيونقعوقد،النهارمنجز.أوعثرتاربعةمن

عزمررأوالماوالظهرالصباح:هيامامالىانار

هذ.إصثواتحدوقد.،ا.ة6نيالودا55:17

تو.والفروبالنهاررصالثروقبو!فهاالأقام

مناليومفانقم،البىبصدائاعاتلاشطبدأ

صاعةعث!رةاثنقالىجماغروحىالضضوصط

وكانت.(11:9و*ضا12-؟ة002)ص

فرتسو4!

واعال6:،)روضاالظهرصاعةال!ادصةالساعة

الصلاةساهـةالتاسحةالاعةوكانت.9(:01

-(ا:3اعال)

الهزيحهياقسامثلاثةالىتسو.فتدالميلاما

ا!ل،منتصفحتىالشصكروبمنالاول

الديك،ءياحالىابلامنتصفمناننيوا!زيم

شوج)اصروقاالىثكالدءياحمنإثانالمنربلح؟

قمثم(2:91وصايئ7:91و-!اة،3:،؟

ساوهذا،اقدامار!ةالىاللإل،ءاروالىاليونان

:12ولوقا8،:6)صي-شالجديدالسدفييظهر

قارن)ساعةعثرةافنيالىا!اشصمغ38(

.(3،:23اعال

اثمدسالحتابفيصاعةامحلةاض!ه*الواول

لأاغاالا،3:6دايال!15:21ايربفي!اه

الاعاتهاوال1اختلفتوتد،محينةمدةالىتسير

ضوقحسبوذلك،والن!رااليلءأولختلافبا

لمنمارفةهـحبواالمصر-لمناما.وكروبهاالتس

لميل.وءظا،ساعةكرةاثنق

وعوىالنابقصب،ممنا.علإانيا!عم:شوف

كانوربما.(\:؟زثنية)الاردنعل!فيبلدةاصم

د!على،صفةشبة،المحىالموضعاليومصمحاصها

انظر)مادباجنوبيالميلارلاعونلانةاميالئلاثة

.ا،صرفبحر،

عاصنة8،رب!ضاهعراني31:"لموقة

(،21:1عد!)آبميفيمقاطحةاسموهر

"هكات*محاهانيةعبرا!ه.ئموقرث

اورشليمالىنلهمنوبى+ضوهوعادرجلاصموهي

هرفرثايضأويصى.(7:57نحميا)زربابلمع

اداةهي3الااقيداءني.والها(2:55عزرا)
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الاصمء-ذاانالبعضويظن،نيةالعكلافياقويف

وظيفةءب-سلإتء-يدلبعقوظبفةاصمهر

الكاتب.

الناسفييجتمعالذيالمحانهو:"د!وق

!التانردت؟وقد،ذاكفيراووالشاهالجح

قى!تاولهما،المقدستابالكلفيالمعقبذاعويت!ان

إلاصىوترجمى(91و17و37:13حزقيالا2)سرق

نانية2كالةوردتء،(؟:23اشحيا.)8،مشوة

تكرنوقد.الناساجماعم!انمعناهاالمحقبهذا

متابر،بانبيهاعلىقصير.اوطويلةشرارعالأسراق

تحونقدكا،مسقوفةغيراومقرفةتكونوقد

و-!افياوالمديخةباببجانبفسجةصاطت

استعحلتوف.(6:56ضص)الناسفيهايجتم!

وللعبرنفيهيرقصونللاولادكل!بالأسواقاصاحة

نيهلمجشعمكانأكانت(17،3و1:16؟)متى

فياومرن،م3يحتخدمنانتظارفيالفملةمنالما)طلون

وكانت.(-16ا:02)مقابرمضدارفي

رحالمنالمتبمونفيهيعرة-م!انأيضأاالاصراق

ومباحترامالخاسيخ!ييهمانف!ماليهوديالدت

تلاميذ.الميحلحذر،الطويلةاثوابهماذياللمجرون

بضاشهضدموتد.3-7(ة3،)مقىهذامن

،اثةا.طلبأا،رضرلاجماعككانالاصراقالناس

ضص)صعجزاتهلأبرا.ةرصةهذافيالمحي!فوجد

الأصواقفيالمحاكاتابربتماوكلإأ(6:56

.(16:91اعال)فيلبىفيوشلابول!حاكة3

والحليملوعظك!انالاسواقالر-لاضخدموقد

لشرالفلاسفةاصخد!هاصا:13(7؟)اعال

وفلنا!م.ثهمأرا

يحنونكانواا)-تجةمنعائلة:سوكاثيم

اخبار11يبيصاحمهاليرملنىامعروفغيرمكمانآ

،4

مه،هاعكلايةكلةة"سوممو-اسوكوه

.3ذورداولهمايهوذايصمحانيناسمكاوممطكااسراق

جمعوند(15:35يث،عأوعزيقةعد،لأءمىبم

،؟:17!وثلي1)حميهلأحربجيوس!مالفلطب-يرت

فيخارجياتهطللإ%تررداليمنبلدأكانتكما

هذاويدء!.(ا.:،ملوك؟)يطلبسامن!ا

الث،روادييخحنيحيثالويكةضبةابوماام!انا

تعةبعدعلى،أل!نطوادياصويصيرالربالى

.جبر!بإضهمنامبال

ويرقيصاميرمعاسىورد؟قدالانيالمكاناما

بخوباميالبعسرةعاى،بقع(8؟ة5؟يثوع)

ايحشأ.الررحمةضبةايرءراعهحبرونكرب

اسم،وهر،تةمعناهاعرانيةكلةةيينون

)قتنيةاليخجبلهوالذيحرمونجبلعلىاطلق

فظعاليةةتعاى1،3هدااطلقوربما(8،ة،

ا؟:ولب.يباللوجمغطاةالجلمن

لمجطايذيالورهو:-سياجاتسياج

والدوسالدخولمنالناسلمضعاطديقةاوبالحقل

حبرةشيقيونهركانوا..،":7مي!ا1فيها

اغمانمنيقيموئهكانواكما،طينبغيرصعومة

م!وك!آ(15:91اثال)الائكةالاصجار

متئابحةاضلىنجا؟تاوالموسجاوالمبيريزرع

البيلعابريبعضوكان.الياجبجوارعالفرو

حرارةمنالوقاطلبأالياباتظا!الىلججأون

(33:"،لوقاااكص

وهوضا.يعرفلاامورياسمةييحون

البمايينيمنمانحاولالأمرربينءيوكصنملكاسم

،كنعاناركأالىطرينهمفيومارضهفيالمرو!صن

بينبلاد.والتصتجيشهفاخزم،جدوىبلا

رددرقد(93-21:31عدد)الحبرانبيناصباط



4(69)شخو

!ثمباوالربيقاوملمنكحذيراحمهالمزاميرتر

(91و8؟:6-1؟و12-؟.:013عزمور)الرب

المرتفع،او،اثلمعناهانيةعصاكلة:ييخؤ

ص!نبيناي،والرامةببحةبينمكانا-وهي

ة9؟!رثيل؟فيالأذ53يردولى"رصاول!وئيل

تزانارعظيسةبزالىالمكأنش!رةوترجع،2

القثويكةكانترجماا!ها،يغقدهناككانما.

.31الىيث!اليآءيالثلائةبعدعلى!ع

،ثوب،اطلب:.اطذا.وشو-سر

وطريقةت!رفههيالانانصةةي!يرة

مطءثهطريقةعنبرلرفبتحدث،!اتءماملتط

(13:اتلاطية)صيرتها!اعلىايمانهقبللم!خية

بطر-ا)اليرةقداصةبطرسالىسوليطلبكي

1:59)

ني!ط3:03فيلبىفيالراردةصيرةكالةاما

وا،قمرد.وعيتهانحنالقالدولةاوالممل!ةاليرنانية

الماهوطهملانبالطويات!رنالمؤمفينان

مو(26:،لجةكلالأ8اتصا!طالطيااورشليم،

امتيازا!ا.ب!ليتشعونالذتالما.رعايا

جا.واتالذيالمكانهواليرةبز:السيرة

3:36(وت!وئيل)3ليقتلهءآبالىبابنل!

نجعرهو-ارةبعيناليومالمعروفالم!مانهوبحون

واورشايم،حكلونبينالطربقمنالنرييالجاتعلى

المكاننهاآضونويقول.حبرونمن!يلبحدوعلى

الحلي!ل(رامةبرب-ارةبحقاءاليومالمعروف

فبهيت!رنتقلبرمليسثاطي.:يسالحثكل

صيرهاخطشبحيدأالفنيدفعالها.منتيار

البهل!اليرترضاكركان7؟(:27)اعال

ليبياكالفكمانالكبيراصا،الصغرراليرتر

الث!رقالىالضيروكان.طراباسمدينةمنبالفرب

توف!."ن

ةوهوم!نا.يعرفلاا-م:ييسرا

و-صد،!اصورء،كيابينجهدققائد،1)

،نثرأالةضاةصةر"نالىابعالاص!حنيقصتهبا.ت

صيراكان.شرآالحاصالاصاحفيبا.تكا

علىميطرأاالرزتإصونغرشاطي.ءلىي!ن

صيارةلينالعبرافأذاق،البحرالىالسهلمنالطريق

،سي!رامحاربةعلىباراقدبررةشجت،قد.الذل

سيسرافات!زم،تابررصصلضحعندالموقعةنجرت

برطخيامالى،اكصقيالثمالالىقديهءلىوهرب

وتدضربتبأنوقتلا"ياجملزوجتهفلاقته،اليني

نومه.بعدعدغهفيالحيعة

،اديبعدعادتالنثينيممنعائلةاسم(3)

.(7:55ونححيا2:53عزرا)

الىعزرامععادتعائلةاب:-شعهاييا

عزرا)!طيضآاويدس(7،:7نحبا)اورصليم

.،،ث:3

.،سلاح،اطلب:بميف

اللاايامفياديافوظنةكانت:سثاف

برأسالىالذياليافوكان.سشيفةوظيفةالعديم

ض)صالملكبطانة+نواحدأالمحمدانملى-نا

6:33).

الاراعيالاصلعنمأمحوذررنانياسم:يميلا

تو،المححنرل،ومبناه،ثاول،او،شحثيلا،لفظه

وكان(؟9:؟عرثوس2)الىسوللى،رمحخدم

مواطنأوكانابارزتاورشايمكني!ةاعضا.احد

عهبانأاحياعيدفقدولذا(6:37!اعال)رومانيأ

رحلتهمنجز.نيبواصورافق،،سلوانىانلاتجني

ماعندذللثوبدأ(22-:8؟؟5اعال)االايةاثب!ئل!



)7سيى،ن

منالاء3باعنا.صاقرارهالارلىامحننةااتخذت

صهوذاسعيذهىان-يلاالىفأو!يت،الحان

ص!خائىلبليخباوبرنابرل!صيافةينبارساباالماقب

بلاولان.!ذلدوكبدبكيبماةوسررنطاصةأ

إلمبتإذهباتخارو.الاخوةفيمتقدمأر-ئلأكان

ذهب-يلاانالكتابويةول،!ث!فاهأ*،أسسهاد.

نبيأكانلانهامو-وشيرب!لملأمالاخوةووءظ

-33(15:23اعال)

عنهبابرناانأصالبرهدبراسبلملأاةقروتد

وغلاطي!ةوكياي!.ةصورتؤفىارا(.،:15اعال)

الى،؟:15اعأل)تتبوثاوو.+ثاوسييةوفريجية

المقدونيالىءلرؤيا!!اظهرت01وعند.8(ة16

مارتإونانابلادالىذصاامرنايطا-الذي

(؟ا-16:9لاعا)نيابرليسفيورمباايمباموثر

13-:16)اعالهـاكا*رازةفيلبىالىو!با

:6؟اعال)بلإيةالىئ!تالور!يمالىوتيابم93

اثذصافي،برل!سيلاطصؤ!(.؟:.،-17

ؤخااءنمضىصيلالهلو.،5؟-17:91ا!ال)

فيببواسأتقىواضادغ(15:،فيلي)فيلبىالى

ش"ث(91:9و؟1:9سثورع13س-ورثر

ين41اخانه-يلاعنب!اهـسويةول..فهاوعظ

.(3؟:.رطرس1)

وفي،،ادامعمه:صا.علإانياصم:ييرن

تصةوردت!س!ان،الا-!لةظئنرلنظهالاصا

(24-9)عالالا-ةرءنالا.نالاهـحاحفيسي!ون

يقرلرنفكمانرا،بر.ةادصث-يدهزوكان

المظصةاقهقوةانواءصقدوا،عظيمصي.سحر.ان

يحرزوالثطسالث!رفيلبروبا.ة4فبلحت

اقرالمع!فىاتسيرنورأىالاصىةببالانجيل

اعظغبه،ةتجرياحاؤايةن،فيلصيدعلىتجري

نءهـخدهخأفيابر3زوإلأواعتدفآمن،صحر.!ن

سين4(

عنينثألمايمانهانويبدو.يرركاالقالمىفىات

.-!ر.قوةءناقرىدىرةوةنيثقةءنالحاتربة

فترلا،اصاعصةافياقهعلعنو!لاحنابمارسردي

بتاك!ثبيهةاشىمه!زاثبهماالىبوابرى"الي!صا

سي!ونفاندهش(2اعال)الخسيزووه-دثتالق

العظيمةالحر؟القرةظكمعرفةلبأاءاواصرع،ا!*

وطلبثدةبطرك!نوبخهةلذلكذأالمالصلمأذمآ

هذ.ثاعةال!كبةءهـفتوتد.يتوبانءخه

نييتابر.نعلىصالسيرنيةا-مفاطلذتاطما-صة

الصص!ية.الوظائف

مقا،مهبالمبحيةالاولونال!ارزونواجهوقد

قاومالذيالاصعايمبرهـهـءءثلما،الحرةمن

قوةولكن.(3و6ة13اعال)الىصولبرلر

الكماذبينال!رةهز.تاتلاميذ"جزات

اعتروا0اصبمونيونااعمتاعال!ب!ينكانوقد

صيحءقءفيرةصيحةومةوفا!يههء!ثمشرن

ءصيح!يينليواا:،معنهماوريجانوسيقول،الشرسيبن

ارريناوسويةول.افة-وةمظهرسيمونيحتبرونلاغع!

اعلوامحن،الشو:ينا*،و5هـذاسي!ونان

و!ل.،آمأمسووفكيرالغنرسةالهرطقةو!صدر

ربطواالذثالاوافي!نالمسي!الآباهبانبال!واب

الغزجة.ةءرةمع(8اعال)الاص-يحرنبين

فيذعمساوردمصر،مدينة(1،:س!ن

ا-3علبمااليونايوناعالمق69و03:15-زقيال

لذلك،-لثيرةمواقحتدهابرتوتبلوسيرن

تلالآن!اوموت.،"مرحهن،حزتياليسب!ا

كاليميلآ03مافةبعلىيغالذياة!ماها

.القنطرةضقي

بريةاول(؟ا:-عدد)تبر-(3)

البحوعروااندحدالهبرانيونالي!صاوصل،سيناه

وفيها.ءفيديمالى(1ة6؟خروجأايايممنرالا!



8(

الومصمحانهاودعل.لاث!ب!الاولىد!رةالمنالمةاترل

اليه.جل-شععندرمالكرمةوهيالرمات!بة

جملايضاعليهيطلقجبلاسمةييناء

الكتابويذكر.بالمح!حطةالصواسمحررب%

71وفي،ةص35سينا.ويلسيناءبراثمدس

هذاعندالحبرانيونقضىوقدحربريبتسهىةص

الاحمر،والبحروايليمةمارمنطريقمفيسنةالجل

منئيا!همةمداليهووصيوا،ابريلالىمارومن

يبعدوكان.(ا:16كيوجأاشهرثلاثةمصر

جبلطريقعنوو.أعراحدميرةبريخعقادشعن

منايام"لاثةميرةوعلى2(:اتثية)ساعير

ابل!ذاتحيطوكانت.3(:")خىوجممر

ستلمدة!امالح!انيرنفيهادسكرلانكايخةبر-

حقالجبلمنقريبةالبرةوكانت(16:3ضرج)

اكعبافهاعطىوتد(91:21ضوجأ.تيم!ن

الهدمعمرعل،الجبلهذاعلىمنالضرارعابا

:02ضرج)لهشعبأيكونراوانلهمالهأي!رنالط

اناثمدساكابالخا.!بلرلأ8(:،3و؟

!ز.هربحينايلياالاذلكبهدالجبلهذازاراحدأ

.(9:8؟م!ك1)ابزابلوجه

صيا.جل

يممب(94

الأول،اليومسيناهجلموقععنرأيانو!اك

القولهذاويزيد،فيرانواديفيصبالجبلانه

بريةصربالجلعندتوجدلأولكن،روصابيرس

..سنةمدةكهمنمونالم!اذياد-محرلانتحة
ه-حط

دا-كعلىوررافق،مرصىجلانهالآضرالتول

عظيم.،صىجملانيوصفوسويقولجستنيان

الصنور!ادلانهتلقهالميت!لومنا،ر!اع

النظريطبلاناحديشطبحولاو:ديد.اا،!دار

ويظن..الصوهسدبد4الأذجمنا.تؤلمهاندوناليه

موسىجلتجعلالطببمبةالأحوالهذ.انروصيفوس

فرثهمنالذيالجليكونلاناستمدادأاكئر

يعة.اثرأعطيت

آدومارضنيسيهاهموهمعانالبهصويقرل

الكتابيىوردمامعالقولءذادعفؤلاول!حمن

الكلية.فينبينالعرار-لاتعنالمقدس

وتبلغ،الجبلهذااسفلاراحةواديوتج!

بعكرلانبركنيوهو،برعةصاميالاربعةماحئه

.نبونالعلاافبه

وكنان!اديرةمرصىجلعندايوموترجد

المقدسة،الاسنارمنالتديمةاكبضبعضفب!اا-لنصفت

والاثيربيةوا؟ررجيهيايةواسالإرنانيةالمناتني

النح!ةاكآصفتوتد.وغيرهاوالرببةواللافبة

،دفيايونانيةالمفةفياثمدسلمكتابالينائية

.لإديالمهالىابعالةرنفي!ضبتوتدقثركايةاندا

بيدمن،هؤلا.:اث!يا.النبىقال:يينيم

منوهزلا.،افربومنالثالمنوهزلا.،تونيأ

المث!تتينانربعني(91:12اشباه)،سينيمارف!

ه!ذ.تكونانبدولأ.بعيدةارضمنصيأترن



س!خيم
يوان(994)

يذعاضيالان،ابئوبفياوالرقفيالبىيود

ء!انفي.الارااتخلأتوقىدوافربلاثما

:.هذصينيم

فلعطينتوباغ!ايةولرأيهناك(1)

بيدةدأبلالي-ت.هذامحنو،-!نبرتصث

كازتا)يء-يلأما:الاآخررأيوبةول(3)

المرتنمةالأرف!ايتعوهـبادنيم

اي!ودابدأاقطااصينااغ-أآخرونويترل(3)

اك!اروكان.م.قاكالثالةرنفيإكاإبا!-رة

العاشرالقرنءنذا!دالىباةرونبدأوا-بىالصينيرن

عليم.اليردكمرفعاةمدهـذاف!انم.ق

الحريينمعا!هاوردعنعانيةقب!يلة:يتس

عنجلإومريقول(7!:09تحوت)أ"ر!فيوا

-بلسخع!دعرتةقوبسيناسأابلدخرأئبو-ود

.ابنان

.،شو،اصل!با:انيم!يو

صياهرموسىجلخلفهوفيكرشبنكاة!الةدبرد



لأبنهاضيا.اعطا.رمزياسم:شوبقثأريا

(3ة7اش)لآحاززيارتهنيرافقهالذيالاحمل!

هذاابنهائحياهاع!يوقد.،بزة،سترجعومما.

بقيةبربرع،بانادلىالقالنبرةلاةامرعزأالأسم

.01:31اكأانظر.البىبعدفلطينالىالهود

اسموهو،طلب"مت.علاياصم:تث!أل

عمرنيعاشوتد.ال!حم!ةنلمنبانيابنا.لاحد

ينض!اانكررامنهمطلبممنوهو.الكاتبعزرا

اثهاماماثمذيحةوبتدمرا،الاجنبياتناغمعن

.،92:.؟كر)

والدا!موهو،ئه3،معنا.عهياسم:ينث!اجا

ويغئد.،3(:؟؟أخبار؟)داودابطالاحد

الهراري،لأ"ثي،آضاصمه!اانالمنرتبعض

آضونويمتقد.اا:23مم3فيوردماعلىبناه

نيذيم.وردالذي،الهراريلئة"آضاصمنها

.،،كةانظر.-و23:32!3

وهو،رم*طضا.اراعي31:تاثاوار

:3ضمم3)داودابطالاحداعياموالد،اراري

.35(ة11اخبار؟أداكارايف!أودعي33(

.عو.،*صر.ضا.عبرياحم:ش!اواي

مئهطلبوقد.الكخةنلمن،بانيبنيمنوهر

عز)الفريبةزوجتهعن!لانالكاقيعزرا

01:،.)

الحرفمذامرادبكتابةقام

اصل،،مفا.كانربماع!يا!:قضاؤش

منىصلالةمنماكيرعائاةمنوهو.،*نبتةاو

.(7:16اخبار2)

الحنةالم!ن5معنا.عرياسم:تث!اروخنن

ش!سنيسكنهاكان،اليهرد-مدناحدىوهي

المىا!!انا!اويظ!ر.:6(91)يق

،شلحيم،والمسى،؟3:،اخبارافي،!سعرايم

الفارعةتجلاليرمالمعروفوهر.33ة01يقني

شعرايم،8انظر.شةضقجنوبميلأ15ويبط

.،*ثلحيمو

ويى.،،!لمعناماكالة:ضحاو"ون

وهو:9:35ش!في،صارون،بضأا

،وجملجنو%يائابل!الممتدال!احل)1(

.الاصيةتلالالىالثرقمنيمتدو.كالآالكرمل

".9-بينيزاوحوعرضه،يلأ05نحروطوله

بينيتراوحولكنه،تمامأمدعغل!وهو.اميال

منهلياقاجز.فينمتوتد.ضتحظوالاالارتفاع

استثنينالر،خصإ-سهلوهو.ابلوطاشجارغابات

نجايكئرالقالقيلةوالبقاع،البيطةاثلالبعض

عىصايضاوهر(35:2اش)واطكالوك

ومثهرر.(8.:65واش27:93اهبار،)لمبقر

سوشة"،و،!ج!11نعلرا0صاررنبنرب!

-بالمنياجببسحوئللفى



)1فاورفحا

(6؟:5اخبار؟)الأردنشرقعىعي،2)

القالأرضانالبضو،تجحبادسبطفيهاقام

!ئارونهي،حثصبرنومديتارنونغريحدما

(.؟:3تث)نااثمودة

1)تي،لدثطراياعطىلقبةشار"وفي

عهدني،شاروننيالاغالةرعلىاكلطة4كانت

(37:92اخبار؟)داودالملك

،اللونصاحب"ومع!نا.عبرياص!ةص!ا!صاي

باني،ابخا.احدوهو،البباضالى،ضارباو

ممنالا!العزرامنهمطلبمن،ال!هنةبنيمن

.(.،ة01عز)الأبخبياتزو؟ثم

ادخاءاحدوهر،ركبة،ومحنا.عبرياصم:شقشا

.(02و،؟:8اخبار1)بنيامينسبطمنالةخل

وهوة،بلان*معناهاارابةكلة:تصاف

صبط.شكالببنيمنيهدايابناهاحد(؟)

.(7،:2ا-بار1)يوذا

با.ومنه،معكة!باريتهمنأكالباي(3)

.(1،ة2اخبار؟)مدتنةصكان

وهو:،تمىقد*مفاهعكلياسم:ضافاط

شممونصبطمنارسلانذيا؟سوس(2)

.(53:5عد)كنعانارصعلىي!ى

16ة9؟مل؟)النبىابشعوالداسم)3(

؟3(:6ا؟و3:مل2و91و

اخبار2)داودرعاةاحدعدلاياب31(

من،الحكداودفل!نكيمااى)،(

(،2ة3امبار؟أيهوذاسبط

5:31اخبار،نيتل!صالادعمهذاورد(.)

الاعلحب،،شافاميحرنانيجبالاولفني

أيرشا05(

؟دي!رئياتوما،لم!*شالاطالايئونيالمبري

،صافامنظرا"

في-محن،بادسبطفيرنيساصم:شافام

،شافا!3؟:5اخبار؟فياعهط.وقد.باشان

صافامصاربوقد.خالاطانظر.شافاموا!خه

اخبار1)الملك:اولايامنيالمهاءتروئيلورئيط

.(-832؟ر701-:"

را،وبر،و-ظهاعرة!لة:!ضافان

روصيا!دفيعاشتبكاوصثافان.،الص!رارنب+

لأملاحالثعبتهداتيعانعليهكانالملك

(3-3ة33مل2)الكاهنطلمقياويقدعهاالهب!ل

الهيهل،قىميم.ثناا!ائريمةكتابصليا؟.جدوعندما

ثم،اولأوحد.الفرصافانفقرأ.لثافانا!ا.

،وآضونوشالانالكاهنحلتيافذهب.لللكقرأ.

نبرةليألوها،النيةخلدةالى"الملكاصعلىبنا.

ه!ذانيوردتالقالعقابالوان!وصيهوذاءن

مل31لاامبهاشمبهالةسيطنبوهل،الفر

اريانبباالىواتتاكانالذياخيقاموابناؤ.

.4؟(ت93،،و:36أارا!متلمنيرجهالبى

،(؟6:5!ار)ياوجمر،(92:3.ار)-والعاصة

جدلياشصدهووشافان.(اا:8تز)ويازلا

(03:33مل3)

جبلوهو.،جمال،معنا.عبري31:شاقر

الىطريتهمفيوماصرائيلبنريخوار.حلالدفي

(،3و3،:33عد)-لنطن

يىصدبنة،حمل،"نا.علإياصم:شاير

اليرمم!!اانبعضهمويقرل(ا.:اعيأيرذا

المحلونصفاميالئلاثةبحدعلىتغأ!طااصوافبرا

.ايدودثرقيبنوب



)2.شاقل

.،وزن5اطلب:يخلشا

و.!اهمحبياء3:شألتثيكاوشألتينيل

وابو.3:21!فى)بلزرباابوهو"اقه-سألت،

لاللككبرالاالابئايضأوهو3:371لوانوي

نهافيظهر.(21:؟وت3:31اخبار1)!ياو

وتنير.(9؟-3:17اخبار).؟زربابلعمكان

-ةةالح!امحنه،والحبد2-بي!يخاابئليرز،اذ)ك

وليزربابلصاروبوفاته،رءيخالعوشالث!رعي

وزربابلب!!الينالوصاحلقةكانفلقد.دا)-2

كا.بلزربا،افظر

ذتجة،،او،برعم،.منا.سامياءم:شالغ

:19و01:43تكأبرعاا!ووادفكثااربئاوهو

.(9:81راخبا؟و؟31-5

منوهـوى*!طيعممناهعبرياصم:شالق

،(7:35اخبار9)هيلامابئ،افيصبطابطال

حمىث5!ظ.كانرث-اصاءب31:شالت

منت!للالذيالاعياخحىاصزوهرلمهالارض

وكالت.(.2:ااخباراو36:.؟تك)يقطان

ءث*رإ.لأ-3رهذا.العربةالجزيهىةب2تي!ن

الصنبلادفيالآنحقى

ة9،تك)،سلام،"تا.عبرياصم:شاصليم

في3الأفا5رردوتداورصليماخهاويرخكل،(8؟

وعب76:3!زفيءساليم،بهورةا!رجماتابحض

(،الله1ع،تدمعنا.عبرياصم:شاماع

الملدداودابطالاحد،امروعيرياحونامابئوهر

.(،ث:؟"انجار؟)

:وهو،رسط،مع!نا.عبرياصم:مرشا

د!فماستيالذيشاصجبلماب(؟)

شاول5(

وبفىئيلاصاملكءرياشزا.وئد.ةالاصجبل

.(،3ة16ءلى1)ةا-اعصاتةمدعليه

صارىابخاهمنلاوي،ءليابئ(2)

.(،6ة6رشباا؟)

.،3(:7اتبار1)اشيربنيءق31(

33(:7اخعار1)ث،.يرايرفأوتر-3

(8:12ا-بار؟)بنياميندفيءن(4)

وء،:خلإى،صمضاهعبريا-مةتعشا

اخبر11يهوذاشطءنحبرونافي!1)

.(،،و3،:3

(5:8رخباا1)*ئبلبئا،فيبوأر(2)

.،خع*بصورةالأصلفيالاء!!ذ!وردوتد

واثوك،ضا.8صع!برياسم:شاهيراورشامو

ةه،و،ناوى

(؟21:2ا-بار1)ب!أبنيمنالأوي(1)

بمورةاض!وفي،،صامررر!ورةقراءةفيوردوتد

.اث-صانةسوهوكأير4كائا

8،(:15يق)يهوذاجبلفيمدينة(21

فوشائب!اتبهداقيا-رسرةفيدا!اا!اازالولا

.ر-بروغربي%خوببلملا39

ئؤلعفيمااقام،اةرايمجبلفيمدينة(3)

ة.؟فضأياعمنانهرء3،فيهاودفنالقاضي

الساصيةاينالواتعةساتورهيكانتورنجا(3وا

وجنين.

8(انصن)،"-قمعنا.عإياصمةشاول

وهوة

القرءوروتمن،ادومءيوكءن!لمك(1)

.37(ة36تك)افراتة!رعلىتقم



)3فماول

طوكاولبنيامينسبطمن،فيسافى21(

.،تي!،اذظر.ا!رانيل

الراضحمنوكان،العمرنياني!وئيلتتدم

انيمكنولا،الىبطريقنيييرانلاابنيهان

تنتهزبا!رازلالمحيطةالاصموكانت.احدمايخلنه

2؟و03و3!و8:صم)؟بللايقاعالفرعة

"اكيكرئبلالىا-افيلشبرخو؟..(12

لهمابحاناليهفطلبرا.الحكمنظامتنييرطالبين

؟9و5وا:8صم1)إورةالميالاممكاؤمل!حمأ

يكوناناقهتدبل!نيكانانهورغم..2(و

35:11و16و17:6تكأملوكالثعبتا

اصانيلشيرخانالا،(02-،17:1وتث

ويحارب،الىأهنةالازمةلبواجهطكاقامةاطبوا

علىدلبلأ،صكولا،هذاكان.اباورةالامم

الملكبافهالايمانمنوبدلأ.انةفيايمانهمضف

.منظورملكفيئقتهم،ضعلأا،المنظررغير

بضضلتانحدث:المرشكلبجلى!ث!اول

عروكان.عابابنتقئاولفذهب،قيىحمل!

طويلوكان.عامأ35حواليالوقتذلكنيثاول

ولحنبالعودةنماطل!بحدلمولما.جدأالقامة

قبلممرئيلالنبىالىبالاتجا.اليهاوعزشاولدمظ

!ئاولوكانالمتردة!الخأالىررصدهماعله،العودة

-،1ة.؟صم؟)جعةاياممنذاصدقا.ومموئيل

صعاولانلهصوشلاعلنشدالوبوكان.(16

صرثيلفاخبر.الخارا!كوائه،اليهسيذهب

ئ!يأ.فيهاقهقصددهاعلنثم،اطيربعردةسثاول

وىدتها،دهنقينة!وئيلاعذ،ساولعردةرقبل

ملكا.فحهرأسهعلى

وقتوصاك"الممفاةالىالئعبممرئبلدعا

،ظهر.لانشاولاقةاخارلقد.صاولعلىالترعة

سبطمنولانه،ونقتهمالثعبرضىيحرز

شاول15

وبذلكو*ذاافرايميترصطوبنياءين،بنيامين

فلطين.نيوابئ،بلاقسكانلىءصةببجيب

العمونيينرجيقناحاشعلىانتمراياء،بد.،ني

فيالعبفيدذلكوبرصد،جلحاديابإشححمارفي

.(25:؟3-ا:ا!صم؟)النم!زة!د،الجلجال

0003منجيعثأشاولكزن:الملكشاولعيد

ذهب،كاسفيافلطيذيرنائحمعوعندما.-دي

تأضوثسا.اصبيعءدةالجبالالىوالثعبشاول

.والمحرقاتالذباثحصاولقدم،الحضررعنممرئيل

بيتالى!ثاولبىتمنالملكافةاخذالببولهذا

ئاولوانتصر.(اا8-ة13صم1)41لكداود

خطيئةنتوكا.(3ا:9،صم1)ايهأالمرةهذ.

اثطيععنعةسعاليقصححىبهلىانهالانيةساول

!ئاولخضوعفياريثقلملهذا.الملكوعنالمظز

-5:1؟صم1)الملدعنهفرفع،اياهوطاعتهئه

في،روحعليهاصحولىالرقتذلكومنذ.35(

معر!ةفيصاولرانهزم.ملكأداودوتعينربخوني

ابناؤ.امركةافيمات.ذريأا!زامأعجلبيجل

-يفهعلىفسقط،خطلإأبرخاهروبرح،تةاكلإ

(7-ا:؟!صم1)ومات

جلبرع،جلمعركةقبل:دورعينفيشاول

صاحبةانورغمبانصاحبةيتثيمانثاولاراد

ةدورعينمنصتربةعلىشاولانعرفتالجان

المرأةكانتاناما.المعرفةبعدمتظاهرتل!حمنها

لاخاذلككانفقد،عظبمبمرثصرختقد

ثاولءرفتاكابدلاولكنها.الجلةحبكت

وشىت!يته،ءخهقالطول

فيم!ن،المرأةذصغاالقمموئلصناتاسا

ماظاما.النني!تيقدمثخصايبهاتصفان

.انانايلوقعهسافهراووحقالهاالقالنبرة



)4.ثبا

لي!تشرذهبانهحتىشهصفيشاولثللمد

لأالقالنبرةفان.عديهكرف!لأوافة،ا؟نصاحبة

كا.اطهـبني-يفثلشاولانهينتحققانبد

نارفف!انبعداقهانجدأالنريب.كأيكرنانه

روحلهيرصلانا.والأنإبالأحلام!ثاوليجيب

ظهرالذيالىوحي!نلم.(8؟صم1)حمونيل

رلمجااو.و!لفنلوفىقالع،،ضيررلمحمرى

نءننهملالاننا!وئيلرأتاصهاتذعيالمرأةكانت

نانفهمهمابلمحوشيل!رأثاولانالكتافياكص

ص!ئيل.رأتاخمااتتاالقهيالمرأة

شاولجبمةفيساولالملكقصراصثفوقد

اورمثليمش!اليو!ع،أفولا-لط،اليوءعىيد.محانفي

يةالحديدالاصلحةوبعضيه!ةحوائطا-لنثةوافقد

حمىبة.ضاتضئهاوءن

.7:8اع)بواسار-،لالعصيالاسم(3)

.،بول!كنظرا،13:9و

:6،تك)كنعايةاصيأة-نك!رنابئ(18

إوناصاؤاونه.(،9:2اخبار؟و6:15وض؟.

.(36:13عد)

.(،6:3اتبار1)تبداله!اءنلاوي(5)

.،،ثاول*فظرا:ليونؤشا

بنيصنرعةانجااخرانوددانسبا:ضبا

يقطانىابناايضأوها.7(:.؟)تككوش

ويتضح.3(:ه،تد)زرحمتهقطررةمنابراهيم

.-امنلمناكما15:38تكصن

-صيلةشباانالكتايةالراهدهذ.ءنويظهر

تلكافرادبر.ف!انويظهر.صامزلصقعربية

تلقبلاندافطكانمما،الحبث!ةالىهابرواا!عبيلة

.(.؟:7تك)بذ%كوصيةالقبيلةتلكعائلاتبض

،35:13تك)لابراهيمالاسرةتدكوانتاب

لتشبو.(

نيت4اقاالق!ليلةتلكعائلاتبعمرانعلىيدل

غريىجنويىاقامتالقيلةهذ.انوالحقيقة.سيريا

بمدة؟وامتدوا.(01:28ةك)الربيةالجزيرة

".ريا!والى،العربيةيىةفيالغرليالثمالالى

نجاربا!هم،مئهورتكانرا!شبااوسباصكان

رقيقتجارايضأودم.يمة!را-جاروترابلذهب

"5:؟اءب)ءحرا.وصا-!،(3:8ءئيل)

بية.لهرالفت!3و(6:91و

تدل،الإنالمثهررةوزيار!اصباملإةوة!

تدلم!فيرفيعبركزتتىتعكانتالمرأةانعلى

ص-اوةعندمكافتاصهاالظنعلىويغلب.ا!عببك

وعسكريأ.،ودينيأ،عيأا-مما،لارجل

محابر،5او،اب،ضمضا.عبرياصم:شاريم

عاينيفىموا31بعدمااصائيلبنرايهت!رموضح

صروفغلاشباريمءو!عانالا0(3:5يق)

.الآنحتى

.،ثهر،انظر:شباط

.،سبة،نظرا:شبام

مجوىاو*صنبلاصعناهاعصيةكلة:ضهئولت

وانمرافرايمالجلطدييفتاححاربعندما.،ما.

منهرررافالذت.الاردنعلىاناسأافام،عليهم

،أرا!ياةنتاهل،:يالر!مكانوا،الانرايميين

،سبرلت،:يقولانمنهطلبرا،،لأ،:ا؟بفان

الحالني!د.،،سبرلت:وقالاعطألان

الافرايمينلهجةتميزالكلةهذ.انذلكنيوالسب

نيالثل!ينطقونلافالاةرايمبون.الجلعاديينعن

تص)يميالرا0002،ايوم.ذلكنيوتئل.ص!بولت

.(6و.:12



)5ثصبتاممط

البت،روم.ولود،معنا.عري31:شتتاي

8:7نع01:15عؤ)فيراايامنيأدقالاويوهو

.6؟(:11و

الفصيلةمننبات(23:23صت):ضبث

ثبهوبذور.،اطبيةالازمارذاتاونيةالصيرا

ت!شعحسلكاالطبخفيوت+-لالكراويةبذور

بعف!ممالجةنيالمابفىيحتخدموكذاك.التوابل

يغرونالنرنيرنوكان.والامصا.المحدة!الات

واوراقه.وسيقانهالثبثبذور

).
363سل!و35:25ض):شبر

ا!دةالىاشارةاحبانأوسش!دم.اليدكةةعرضر

.(93:5ز!)ةصرلةا

!ااصد،5صحنا.كانربماعصياصم:شبر

.(8،:3ا"؟ر؟"سريتهءمكةمنكاامب

ق!م،،او،بت5ممنا.عبريا!م:ضتع

وهوة

سبعبزبل!كونوشعنصلبفىمدشة(1)

اطاليمرضاكانورنجا.(9:2؟ي!ق)ومولادة

ويحرف،صبحثرمنايالنلاثةبعلى

أصبع.اقي

علىعمىالذي،إبنياءينياب!رياى)3(

آبلحصننيوادركه،ورا.هروآبفاسرع،داود

صنواثتها،رأصهاصأةقطمتوهناك.ممكةبيت

.(32-ا:03صم3)اصررا

باصانني،بلعادنييةيم،لمماديينرطى(31

.(13:.اخبار1)

.،*!لفاو،،سبمهمضا.عبىىام:!ث!بفة

فيروجمت،اصضخدامحفرهااعادالقالئروهي

.-(:36تك)شح

شباك05!

جا.تككوهي(27:6،مت):شتقتق

لأ"الج!ال!،:فائلأالصيبعلىابحصلاةني

.،تركتني،معناهااراميةوهمط.،شبقتني

الجبلبحرنداليدنيتضطتكاالتيللثاكعررة

الكلةهذ.اسشدمت:()وشباكشتكة

،13:7متني؟.؟،فتطال!كصدفيلبر

؟.:اش)واطيواناتاطيرر!يدفيار!نا8،،بلو

الىالكثرتلاتجذابرمزأاصتحد!ت5،3(02

ابضااستخدمت80،(3،و:13)متالمل!وت

نيوالايةصاع6(3:36؟أوافدراطيلةثعني

.(91:8و"!:13حز)الثراك

لصبدالجمرنييعارحءافنهاانواععلىاخباكوا

علىبالقواربيلقىالذيال!حمبل!اونرعومنها،السمك

ومئا،امماكمنفيهاماطبفىالماهمنكبلاةم!احة

اش)ولمقنصي!يدقديمأاضخدمالذيانرع

.(9:01ومز3؟:12وحز91:6واروب02:.ه

ليعنيرةنتحةاوصرة:()شبابيكضباك

:22وار،:6ملاو26:8تكأالبنا.جدار

وااطبمنبدرفةوتظتتقحوكانت،(،؟

:6ونق3:6ام)بالحثمنسثبكةاواللك

منالارععلىتطلالقافييكاسا90(



)6نحاس!يةشبأكة

كاالنابرةالايامنيمعروفةتكنفمالارضيالطابق

الحدبث.العدفيهمط

المدينة،سورفيتجفىكانتالقالماكناما

:2)تشا!ارجعلىقطلئبابيكلهاكانتفقد

13:5(؟1كو2و01

.،مذبح5انظر:نحاسبةشثا-لة

نيصبنةبمورةالإسممذاورد:شنتا

نحتصرأالاحمانكاناوربما.اخالى18:18مل2

.،شبنيا،انظر.،،شبنيالاسم

الملك،حزقياقصرعلىرناظرأو-ليلأشبناوكان

الجن!.غريبكانائهويظهرعظيمصلطانلهوكان

الايامظكفيالناسكعادة،مق!ةلنفسهدئ

،خزيودعا.،اش!عياءوبخه.(22:16اش)

تمتوقد.:17-25(22)اكأ،الملكبيت

الاقيماصبحعندما.م.ق!07عامحوالياببوة

مل2)كاتبأش!ب!ناوكانالملكحزقيابيتعلىناظرأ

.(91:2و37ر26و18:18

.،نئبنادائظر:يث!ذضة

ضا.ي!رنانيرنجحعصياسم.ضقئيا

وهو:،يهو.اعادني،

التابرتوصلعندسابالبوقئفخكاهن(1)

.داود!دنيوذلك(15:24اكبار؟)

.ماجيلفي،ك!وتيةاصرةمنواحد)2(

تلكثملياحدالعهد(،وختم،12:1نح)البمبعد

.،*شبهيانظرا0(،ة؟.نح،ئلةالط

نيا!العدخدمةنيعاون،لاوي)3(

عننيادايدوختم6(هو،:9فح)عؤراكد

.(01ة01نح)اسرته

.(01:52خ)العدخغآضلاوي(،)

لايبوزشتر5!

،وهر:االهيا*"عذمعناهعري31:شبوئيل

:23انجار؟)ص،صىوحفيدبرصئومابئ(1)

.(26:31)اط-زائءمحلىرئيعئاوكان.(16

كا.،!ثربانيلودعى02:،2اعباراوفي

اخبار1)دارد!رفيءاصق.هإنابئ(12

كا.!ثوباقلط"اممهذع02عوفي.(25:4

وهو.يهر.،يا،"ءذ!+:ا.عبريام:ضتا

صلىو(8:01ا-بار1)ص!لمرايمافي،رأيامني

.اتالخطرءابمنىفي،كاس!يةبصورةالأصمهذاورد

انبرهداسرائيلبنر:!ايقصدكلة:شتات

فلطينارف!ءير!ثيرةاشىبلادفيتشتتوا

الثريرمة،اصعلىوب!نا.(!:اوليع7:35)ء

ر.يقانرفضالذياثبءقابآالثتاتنصط

:توتث33و،36:1لاأ!وصىصثريعةبمرجب

أسرذلكعلىونجا..؟6-68(:38و23

رلمالثماليةادلم!ةسكزاالذتالعثسرة11،سباط

اقاطاللذاتالبطانأصر،كاالقليلونالأمنهميعد

البالج!اليمنالعودةوكأصد،الجزبيةالم!اءةني

ورفضت،مكاضهافينهاالمظمىالفالبيةبقيت

بنراتخذبابلومن.فلطينارة!الىالهردة

وفارسوسورياممرالىلمت!جارةدفرماصرقاصائبل

"دنجتان"-ذاعنوتج.الارءتبقاعومعظم

وتحولتعقائدمواقصرت،مكانكا!فيمجامهم

اع)41لمحيةالمجماصحالىاورصايمفيا!لمنالعبادة

.(1:ابرطاوا5-ا:2

اولاالبثارةانتثرت،بالانجيلالمناداةوعند

الامم.بينبهانوديغ"ا!اتاهلبين

نحاص،ومعخاهيم-بىفار-ياصمةميتضتربوزأ

ئدتالااليهودمخارادفارء!يءابطوهو.،الدولة

.(6:13و6و3ة5عز)الهيكل.بنامنالبىمن



)7شجرة

.،ة!ل،ظوا:شتاء

"صلي.المقدسال!خاب:اش!جار-شخوة

كانتكئلإةمالاتوفي.المتنوعةالاصجارباصط.

هـافح!ثيرأ.اربالاشيمقدسةص:ولياتترتبط

حدثع،،لمبثرافةظهررام!:ةالاشجاركافت

الا!ثجارلونالعبراواءقي.(3:2في)وص!4ع4

ض)قةاثمارهساباكوراتدمرافة،اللة+نعلايا

الجديدةاصجرةاثمار.نالاصوكان،(33:91

لأاالريمة2محمممنرغاالأولىالاربمةاعوامهاني

91:23-25).

.كثيرةمجازيةتبيراتنيتدشوندموالا:جار

سل!نوشل،(59-9:7قض)*ثامكةصة

غ!اصث!رةاعنادي!وشل،-(:،مل؟)

.(6-13:6رلر03-7:17ءت)ا،!رة

الزقيونفاشجار.مةخامبزاتالحاصةوللاصطر

المديمة،الئ!رةتمرتانقبللات!ا،الربا.رءنرثلأ

ز!ولجديدةاضى!ثبرةمكا!انبتتاقدتكرن

.(79-:؟ااصربقارن)حيا!االيا

واصثبهـالبمبيقصد:صار.البشكاشر

بهذاث!رمكةقرب،العرببلادففي.يئ!بههما

عصارةوله،الباصاناواباماخري!ثبه.الاسم

لانفبة،البهاث*رممىو-صد.لاسعةضا.بر

اقطراتفبةاو،بالصهءغتنضسحالاشبارتدك

عليه.تقهاندهـالتيا

مم3)الرنائيينوادينيالاصجارتاكتنتثر

اصا0(01و4؟:،1اخباراو،32-3:"

ي!حمرنفرب6:،8ءزنيالمذكورالبكا.وادي

تحيف!رةمجردانهيرجحول!ن.ءخرافيةبقمة

ح!الحتارلهمالذتاولنكفان،عبمأمعق

.افرخالىحياتميىالمآصيتتحولبنعت،الىب

شاوقة!ن!حرة05(

:3تكأالجنةو-ط:-رة:اطباةتث-رة

اخما،عندما.خالدةحياةالأنمانيمنحثمرها.(9

منيأصلثلاالجنةءنالحيدطردكلصاوحوا.آدم

الىييماصانكاناولو.الابدالىوبيشاالحياءثجرة

افهدبرلذلك.مقيمأص-جأالعالملصارفيطت(حماالأبد

اطياةالىالانمسانلاعادةآضءاريئأ

تببرأ،اطياة،ثحرةالتحبيرعارماوسرعان

مصادرالىاشارةالاءثالكاببا-!خدمه،شمريأ

ثم.3:18امالأفانجماةنيالعظيمةا؟يهةا

المجيدةالامتيازاتالىمشرأالىافيروحنااستخد!!ا

2:7رؤ)ضالآالعالمفيالمنديينتتظرالقالعظيمة

(،1و2:،2و

صجرةفياترجمتالقالبارة:الزبتشبرة

ترجمتالتيالحبارةنذىهي،81:91اشنيالريت

زيترناغصان،و6:33.ل\في،الريترنثب،

صلإنعلاطشبهذاومن.8:15نحني،بري

الهيكلمدخلوقوائمالمحرابوباب،إج!لا!وب

.(3-3!او26و:623ملا)

لهاصحيرةهمط،الديالزيتوناواليتثجوة

ا.لزي!اتطيضرا.واوراتها،الىاثحةعطرةزهرر

نيوفيرةالأثجاراوهذ..الىيتونزيتمنقيمة

.آبوروجبلةوالاصحصونقىبةدطين

،شارقة،المترجمةالمبريةالكلة:شارفةشجوة

ا*بهاتوبعضالبييةالرجمةنيتر-ت3703:ءفىني

تعقالحلةهذ.انالآ.،لبشان،بارزاطدئة

مسترردأهوفليى.ارضهعلىينبتاضرنباتأصفيأ

هيالككونفىوطنينجاتاءحمنهالحارجمن

:18و16:92لاالايتينني،،وطنيتربمتالق

نيصنرهراثروران!،نجاوالة-برة.26

عنه.كريبأوليراليالممننهلا،الالم



)8ثسجوقي

كا.آدم،ا!ظر:وافراظيرمعرفةشبرة

عبرياصلمنكانترجما!للة:ئةضخؤ

املءئكانترجمااو،ضال،اوكله،،ئهوعمئاها

.،وحزنلمحجرىترنيعة،معناهاف!يحرناكادي

عنواذأالمفردصيفةنيوردتموميقيؤعبيروهي

.ا:3حبفيالجعصيغةوني،7لمزمرر

.،النجران*معفا.عري31:ايمشخز

.(8:8اهبار1)كبيرةلاصةاببنيامينيوهو

الفجر،هو،يهو.معنا.عبريا-م:!شؤ

.(8:26اخبار؟)موووطافي،بنيامنيوهو

ن!الاما،معنا.كانربماعرياصم:شييقة

تابرربيني!اعحدودعلىمدينةوهي.،المرتفعة

شح!ومة"،تترلفيةثاوقىاءة22:؟9يقوالاردن

.الطررجبل!ثرقيجنربياطالبةالقرمقر؟وءحط

غنمهاب!ارمنالصحمهابيلقذم:شم

!فالمرسرتافريعةوقضت.،(:،)تكرب

3:الاللربملكالذبائعكلمنالحمبانبعد

ا!لن3و18:13(.عد35و67:23؟و

يحرؤكانبل،،3:17لأاممنوعأوالثحمالدم

ليهو.ققدمةالذبرحررمنفىنيالمذبحعلىويقدم

(.؟8-:،و3-3:5ولا22و92:13)ض

وعندسا31(:،الاللأبصرررراثحةوتود

اصبحالمانونهذاانيظهركنطننيالثعباقام

تذبرخالقالغنماوالبترمنيبهائمبالنصبةنافذغلا

المذبحعنالثعباقاعةاماكنلبعدفظرأ،للاكه

الغكرةولعل.،،2-21و16و12:15تث)

.ليهر.!يى.احنوتقديم،الذاتانكاربهايقصد

الكابنيكااصعتخدمت،صحمكلةانعلى

.32:15تثفيب.كاوالىظ.الوفرةبمعقالمتدس

ثربياء!

احدطخانيااعطىبابلياسم:شذزخ

وأخذوااورعليممنأسرراالذئنالهردالفتيانالارب!ة

تجحوث.(7:ادا)الملكيةلمخدمةبابىلالى

اله!اصص.كامنالاص،كامه:ا.*سثدر!اصمان

صامنيأكاواانوزملاؤ.*ورفضوتد.(اكر

إلمكالتثالودالسباورةضر،(31:؟داأالماك

اترنيا!ك33فطر(3:13دا1نبرخذنصر

.(03-3:16دا)منهانقذمافةولكنالنار

ضا.انويرتجحع!ي31:!ضذيخ!ئود

رشأكانيالذاليصررابووهو،يهي.كاثداي

03ة7و01ة2وهةا)عدالبربةفيل!ؤينيين

.(:0189و35و

اعظمحترتخطيرةمثمحلةالثراصل:ئرة

عبه4ازرغم،الثراصلليسنالنة.المن!رت

ويظهر،الريرفعقلمنرحمتهتظهربالثرعاحهوفي

،صطتة،نظرا.الثريختارمنعقابفيعدله

ضا.اكادياسم:تثسر؟صروشسراعر

كارهو:الملكاحفضا،

علىاخيهممتآصالذيصنحاريبابئ(11

.(37:38واش37ة9؟مل2)ابيهماتل

نيال!هةالىايلبيتمنارصلرجل21(

اسبابهازالتوقدالصيامات"تحفظهللي!ألاورسليم

.(7:2زك)

فينالصانكا(22:،2ض):رباتثس

.الحزنعلامةثفاههماوسواربهميقونا

صهر.،من،حرارةمفا.ع!ياسم:شر"ئتا

وهرة

ئلة.عائي!ر،يلاو(1)

.(31:8نح)بلبازر

معبابلمن؟ه
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عزرامحرجعوقد،اسرةرئيىلاوي(3)

هرهذاضبياكانور؟.(8:18عز)بابلمن

الذىوهوكاهنأوكان25و،8:2عزفياثمصود

الهيكلوءقدساتوالذبالفضةعلىعزراائتمخه

عزراعاونالذيالثضفف!هركانوربما-طفظها

واصزك(8:7نح)وتن!هاتربةصفرترا.ةفي

)ثحالمظالعيدبعدالجهرالاعترافيةاط!ءةفي

سعا!داختراالذتكنمنوكان.(،ة6

.(2(:01نح)نحمياص

06:و91:ا،اشبنانفيشجرة:بينشز

ذا"ويطلق،الصنوبريالنرعالىوقخمي.3،

ةائلا!فيواحهالبريالروعلىالاصم

س!3ءولس!.لا؟7533!محم+حأ53+ح

ويقصدبا!رق:-ابناءا!عرق-مثرقشرق

وند.(11:3يق)الشصشروقنحرالاتجاه

لتدخلمنفذأاررشليمهي!لفيالثرقيالابكان

حلول!دمجي!أ:با،فتبعت،المثرقةالثصمنه

الد

الثرفةالدولص!نواتالذمالمثرقابفاه

كانتالقالثعربمنوغرمساومرآب-كعمون

الجزيرةمناقليالجز.وفيالاردنشرقت!ن

.(01و،:25حزأالربية

والحبراناطيربهايطدحبالة:شزك

.كاصيد،اذظر0(3:5وعا،8:1اش)

مسيحيبينوالاشراكالامحوةهي:شر--لة

ص1)المسيحيل!منوغر.ميحيبيناووالمسيح

،الىوحهذايهبتانيالرباالمئا.انوجما.(01:16

التعظيم.سبيلعلىودمهالميحج!دضكةعيلذا

(،،:13كر2)القدسالىوحبث!ر!ةويراد

فيخا.حلرله

ثمظاظ5(

."موسيما،نظرا:يعةشر

\،ةاين5يظهر:اليكئثمموصين!ص!-

معروفأكانبالشصرصالمكصيدان3:،وعاا

.،صيد،انظرالقديمني

كانربماع!يام:او-لخر-ايلخر-اي

ساروننيداودرعاةرئإصايهر.،،كاتبمعنا.

.(92ت37اخبار1)

وهر:،النطثبر،محنا.عكلياصم:ضظبم

نيءوآبصهولفيئيلاسالبنيهامنحيم(1)

:35وا:32عدقاون)اريحامقابلالأردتيثرق

سطيمآبلالىيشيموتبيتمن!عوهر.(ا

اكلاتةعلىيزيدطولهامافة(9،:33عد)

الث!بيلمنانبلامحاولهناك.والنهفالاميال

بخاتوراهالئهبضلوهناك،(،2-22عد)

عد)ذلكعقابونالواففرروبعلومديانصءآب

(26عد)لىخدعب1،انيالاحها.تموهناك.(25

موسىمعدانبمدمرس!خاينةبانةجهرآيثرعوأعلن

ومن-33(27:12عد)وماتنبويلعلى

.-ارلمجااوارلاخ!تارباموسين.:وعارسلهناك

وسكائه.الأردننراسرائيلبنوعبرهناكومن

.الحآمتلهوايرم

)-،ئبلالنطوادياو،شطيموادي(3)

الواديبر،تصدربماثمرغير؟فواد(8؟:3

قضالىويححدراورشليمغربيكاليبدأالذي

الىيسل!ثمالزيتونيلعناياهافاصلآالمدينة

واديهوكانوربما.اقيالجرنحوالرقيالجنرب

ليأ.طالنار

اصارراوسمرصهذ.نتكا:اشظة-يشظاط

ببحضبمضاالحبمةصدققالأيصالنحاساوذهبمن

.(11و6ة36)ش



أ.

فيهش!عالجبلفيعدعة-.شغب.!ضه

.(52:92!2اطر-)ا

يمأقدمحرفي.الطبيهيالىآس.كطا:شر

لااطزنصالةوفي،رؤو-3ثوريحلةونكانرا

الحتةين.الىصمرآاطلقراوالاصرررونيحلترنه

فقطوقضوه،ينمر!ثعرآقىكوالقدزءلياسرابنراما

.(36:،1صم3و6:5عد)جدأيطرللاحتى

لااكالوفينيرأ!-خداكرتصالث!ربةمنعتوقد

91:23).

بكيناوبموسىاضوريح!مونالمبرافيونكان

يثر!ونهكانوااغمالا(ا:5و-ؤ7:03اصق)

.(13:5قغر)لفرض!الحآ!أاوكذر.وفايوقثغير

ز-)بالمقص!لنونهاحيانأركانرا.،ير*ئذاطلب

الرثن!يينكهة-طرفتجنبواذلكوفي.(.2:،ث

!نماتارضصكانوكان.رؤو-!ملمجثمونالذت

اكرنيدتهنواوكا.رؤوصهما.ا-فىبعضلمجلتون

:23مزأالىبالاواليداتعند-واءطربنيت

بالجواهراثعريزي!نرنوكانرا.(7؟:6وءت5

:3بطاو2:9قي؟)ويضفرونهيمةال!حمروالأح!ار

"خصل.سبحفيءضفورأخمرنث.ركانةثلأ.(3

افصايرخرنالى؟ليكنلمبولصاياموفي

المتدسال!ضابنددوت.(14ة11كر1)

.3:3،بطاو9ة2يئ1)الثعرسييننيبالأ-اف

القالا-يرةالمرأةرأستحلقبانا!ربعةاتواص

يروالنذ،تطهلإ.ررموالابرص،يهرديمنتزوج

؟21:3و-ث9و8:،1الانذر.انتا.روم

الحزنعلىلدلالةالىأسحلقاما0(6:18وعد

)ايقديمأالاممدأبف!حمانالحطيثةعنوالتوبة

.(3:92وار02ة1

)5

عنلاتعبل!جدأقديمةوصيلا4اشعرا:يفشر

الطبيع!ية.امواءافىاوإ-دوهو.النذلىا!اسي!

21:6تك)ثرابئ!اولادةعندسارةف!الات

وفاته-ئيلاولاد.صباركايهقربوكامات.(7و

ءوسرواغية.(9،تك)ا)سا!ياصعرا.ننموذجا

مننرعالأ!رالب!راصائيلبنيعبوربعدوصيم

خر)الى!صتنطعلىمالمنم!إ،أبيطاالبريأثرا

15:1-21).

بالعوافي،ولابالمقاطعلقيدلاامبرياوالثمر

اونرا!.والتطابقالمرازنة"كطيهميزةالموانما

اية:التاالختلفةانواعافيواء!ين

ةصالف!حمرةتكراراي:المعقثابه(1)

:اضىبالفاظاخرى

تيميأا!ا،ليقرممياأ،وصله.عاد،:33:"تك

!رحي"رجلآقتلتفانيلكلاميواصالامك

سوىلمجشللملامكانلاحظ.،احقيوفقى

واحد.رجل

ومن،زفيا-فان4،ائقذ:33:02مز

.،حياتيالكلبيد

افانيالطريشرحوفي:متدرج)2،

:الاولبالطروثيمأارتباصأ!تطةصجديدةفكرة

ءناانافتونيكف،صاك:3:7؟أروب

.،المت!بون!سزيحوهناك،الثخى

العارفيالف!رةفيه:توافقيتركيبى)3(

المتتابعة.الاف!ارعليهتبنىاساسأت!تخدمالأول

يخثىالذيالانانهو،س:25:13مز

.،فيخارهاالقالطريقفييرصثد.نها،الىب

حماتته،بحسبالغبىنجاوب،لاة36:4ام

.،نظيرهانتت!وناخلا
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رؤوسكنالاروابابتها،ارفعن:9:،2مز

.المد،ملكة!دخلالدهرياتالمداخلىاتهاوارتفعن

،متميزةكلاتتتكرروفيه:تقدمي(،أ

ايضاحها.يك!لحتىتدرلمجيأترتتيوالف!رة

الارز،يحطمالىبصرتءوان:92:5مز

كأ.لبنانارقاربا!م

،شلقدمكيدعلاكاافهة،وءة؟12ءنر

لأاصاشيلحافظانها،ينح!لا!افظكوان

.،تامولايحص

بالمناقضة.الة!ريتضصحفبه:تناقضي(5)

والأبئ،ابا.بصاطكيمالابئ،:!:01ام

.،امهلمجزنالغبى

اد،.و)طيور،اوبرة،الثالب:8:03مت

.،رآصهبداتلهفلي!نانالأابئامااوكار

باقارنةالف!رتضحفيه:مقارنة)6(

:معروفخرآ.بثي

جداولالىالأيليشحتاق3،ول:ا:2،مز

.،اقهيااليكنفيتشتاقكذلك،الميا.

،المبريالثمرفياساسيةلاتالشعريةالمرسحات

ضريةتطحهماالذت2،3اومزصوريفيتظهرو!نجا

3سنبرءاتثلاثةمنيتكون6،مز.واتدة

91؟وهش،سلا.،بكلةجمرء4صوتختم.آيات

.آيات8منجموعة22منيتحرن

ودراما،،تصصيسعر:هيعادةالروانراع

الثعرمنشيئأرأيناوربما.ذيي3و،ووجداني

.69و501ومزصهقضاةفيوالدراماالفص!

الوجدافيالثراما.الدراممااروبشرثبهوكذاك

الحروجر.دفترةتمرفم.بهمليهالمقدساتحابفا

منه.غيهنظماندونمن

!5

وهر:،بابان،ممناهعبرياصم:شر-ايم

وشع.(15:36في)عرذافيمدب"(1)

ز!يا.تلمنبالترباكطواديني

.31(:،اخبار1)كعرنفيمدينة21)

.،شاروحين،نظرا

رجل-3و.،قدرة،معنا.ع!ياسم:باضر

.،،،ة9و38:"اخبار؟)ئاولنلمن

وهر5محأ.يعرتلافارسام:شقثث.فاؤ

ادثررركأ،طكائانيالناهدتطرسعميى

.(؟اة2اس)صاتفياستيروكانت

:18)روباليديحروهر!خعلبهع:قثايكل

محفه،ماما،ةاوةطرانيخثبمنويتكرن(3

قضيبعلىاماويححل.ومحترقالزيتنيموضرع

عط.او

داودابطالاحد،اليحبالقب:الئئفتنوفي

غيربلدةوهيشعلبينص!نمن.واثلائينالبعة

صم)2سعلإا!اجدأويحتمل.مكاخهاممروف

.،صحلبيم*زءلر01(11:33رخباا1و33:33

وشاهعبريا!م:-شفلتينلخفتئيم

بلممالم،(3،:91في)دانفي.دينة،لبثا،

فيفيونالمبرااقامحتى،(1:35قض)الأمرررون

همطتكونوفد(9:،مل؟)زمنأارةثم

،!ونغربيكالايالثلاثةتبعدالق!ه،سلبيط

شملبين.نف!هيشحل!انالظنعلىويغلب

ضا.بكرنانلمجثملعلاياصم:شليم

اجتازها،افرايمفيمقاطعةعلىرلمطلقكاوهوئمالب5

التائهةاله!ءنثحأشليثةتركازبعدالملكشاول

.،،:9صم1)
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النميرصبك

ت-

يصنعالقالحبوبمننوع(9:31ض):شير

وي!تصي(13و6:9يرر7:13قض)اطبنرمنه

فلطينفييزرع.(28:،مل؟)لواول!حلعلفا

ويحصدوفهبعدهفاا،ولتثرتشهرني(:82ارا)

الفقرا.طعامالثميروكان.فصاعدأاذارشرني

.نكنعانالثرقيالثمالفيبلدةوهي:ضام

ؤبديونها.(؟"و!.:،3عد)ربلابجوار

لاللككانتالتياطركزاقعلىالمثرفالثةصي

.(27:27اخبار؟)داود

13وهو،بمالكم!ا.عبريا-م:شئرة

ةرعوناصرفضىاالدتنئيتيئالمبراالقابلايناحدى

.(5؟:اض)العرانبينءنالا!الالذعربقتل

اميروهو،تضا.،مشا.ع!ياصم:ضطآن

.(3ث:"3عد)ترئيلاوو،يميانرا

يهو.!متا.عبرياسم:ضظئا-ضطنا

وهو:ءالةفا.اوتع

داودمعكان،بفيامينابطالمنبطل(")

.(12:5اخبار1)صقلغني

اخباراو،:3مم2)الحام!داودابئ(2)

.ابيطالمقحبروننيولدالذي،(3:3

ايامفيلاخ!عرنيينورئب!،مم!حمةابئ)3(

.(37:16ا-بار1)داود

ه(ثمفع

اهبار1)السبىبمدا،رشليمس!نبنيامينن(،)

9:8).

نصحواالذتاحدوهر.تاناي،اءرو(5)

غيرنراتهانحيث،النبىاربابقتلالملكعدقيا

اثا.اورشليمءنالمدانعينلنثلسداعاةكانتالمةبولة

.(،-ا:38ار)نصرنبرتزرالملكحصار

اخبار3)يهوسافاطالملكابخا.احد()6

31:)2.

منازرادما.ن372عاد،ادرةابو(71

عادثم،(7:9وئح،:2عؤ)زربابلمعالسي

.8(:8ءذ)عزراصعم!ض81ايحنها

نع)البىقبلعاشق،يهرذاءنثخص(81

11:،).

معالبى.نءاد.سلإنعبيدنسا!ءن(9)

(7:95ونج!3:57عز)زربابل

بينأكوسطوهي:-صشناعة--شفعشغ

لايخها.لا،خانمحبةدلمجلوهي.رآضص!خص

لاثرافةص!املةانعلىمؤسةاصهاع،.ا!!سان

والصلاة.ايمأجماعية،بلفبفردلبستمطملة

،و،3(03ة8)تكنوحقدمقديمةالثفاعبة

ض)ومرص،(33-23ر17:18تكأوابراهيم

كقافر!لمواتهرفمالذيمرسىوخليفة.(.2:،ه

و-ياة(8و7:5صم1)م!قلهروننوكاهن

الصلاةانبل.الثةاعيةلمواتبال!ملئةكانتادبح

،المل!رتصاإبفيال!ناعةروحنحصلالرباية

.الآخرتذنربومغفرة

واصديقلاجلالانانيرفعهاالثفاعيةوالملاة

فهوالقدساروحااما(؟،:5مت)عدولاجل

36(:8)روفينايثغ



3(

الهلإبعلىومرتالئفيةحياتهنيالمسيحاما

الهلميبعلىللإتشفاعتهتدعاةاذيا،شةيعنافهو

،،وبطنظرا.الثر؟لحطاياكفارة

اصيرابلمهوافر،ء"خا.ءروياء!:يث!ةتكا

.(37:،امحبار1)ءزقياايامفييياثصص؟ا

وهو:،شفرفام،اشفارنكارئا:شئبم

اخهار1)للاقداصبرابأ"-دملاوي(1)

.(51و7:21رشباا1)صينيبنيا(2)

.(26:93عد)دثةوؤامايهأسويد

،!ئنام5زعارأ:شئ!غ

نيمحتفةئعانامحلةاه!ذهوردتةشفا.

:ال!ساب

ثتا.تلوتتيالذوهوةالة-تنالض-س(؟)

.(6:5اصق)عيامحلاالحطأبا

افكروااطدئحباذاي:مئص.اهخال2ءد(2)

.(.؟:13عب)

الحبثكلاممحنتعبير:،نااموقداخفتانا(3،

ويظن.(ا:9اع)الىدينةاصفوالعراواهـد

التظاهرح!ماثارةالتعبل!هذاانابعضا

والص.بالتقرى

.،شفي،نظرا:شتو

مشا.عبريا،م:شئوة!اناوشئوفتام

أخةوفاميين.اعثلإةوأس،بنيا!ينيوهو،حية،

:7اخبار11،،"!ثيماحيانأبئطقالاصموكان

.6:21،تكفي،همييم5المىابضأوهو.(12

اعبار11ثةونانالروفنف"هروربما

)51

شنوفا.يين:

:نشفوظ

،شنرفام،نظرا

.،شفوفام*نظوا

.،عوى،ضا.ءبرياسم:!ثصواوشيي

تلث)اطوريسل!بنيهـن،شربالبنين5وهو

.(.،:اامحبار؟و33:ا36

.،سفوفام،نظرا:شثم

:.وغل12:02كر؟):أخقاقوايف!قاق

معقايمأيحهغملنهاكير.الانةصال!همايراد(02

اتحادمايخعبحيث،مسبحيينبينوا)خنافرالنباعد

الانثقاقططين!ةاما،منفصافيغيركاناوانالىوحي

.الاثقاقيببالذيعلىبل،المنثقءلىفلإت

ويتابلا،،وزنممناهاممبرصة:شايل

والفضةالذهب،لل!ادنوزنوهر.،ثقل،كلة

انظو70(و"ة17صم؟و22:،2تك)

الرمالذيالوزنهوشاقلنصفوكان.،اوزان،

\،:03)ضئفسهءنلأصكفبر!رديبتقد؟"ص

برامأ11و6،يزنالكاملالاتل0(15و

شس!خر"ون:اسمع!يمت-ا.،ئثحر،.

رينينلعزونبل!ليهوذاالثماايةالحدودعلىمديئة

.(15:11يق)

.،!سكيمانظر:شكم

.،شيمانظهـ،:تثم!ييون

ناها05اراميةكلة:صشكتصبااوشكئتيا

.،صاكايهوه،

احدوهو.هروننملمنال!حمهةاحد(1)

اللاثالفرقا"قال!اضةالةرقةالآبا.رؤوس

اعبار!)الكةداودالي!صاقمأقيا،والعثرت

.11(او:،3
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اهبار)2ا!كحزقياكدفيلاوي2()

.)31:15

بابلمنزربابلسععادكهةرئير)3(

.7(و12:3)نح

اخبار1)اصرةومزسر،داردنسلمن(،)

(..33و؟3:3

منمعهعادواالذ!ن،عزرالرفاقاب()5

.(8:3عز)البابليادجمي

الهجم!منعزرامععاد.يرزيأيلابئ(6)

.(8:5عز)البابلي

الذيوهر.عيلامدفيمن؟ءبنيلافي(7)

علىواقترح.غرر-ةنهاهمنلزواجهتجطيئتهاعترف

مغنولدواوالذتالفريبةالذ-اءصتخرجانعزرا

:3نح)المحرقبابحارصثحا1،)8(

لاويأ.كانررجما(21

أنحآرحاى،الصرنيطولمجاحمو61(

6:8؟(.

ه(شكيم

وا،صتفولضا.عكلياسم:شكيم

.،،من!حمب

وو،183-:)تكسورلهامدينة(1)

على،7(:9قض)برزيمبرلسفحعند،(02

.(02:7يقأاإرتممةاةرايمارض

ابراهيممنابالقربخيمفلقد.قديمةبرادةشيم

فيهاإح!نونفيونالكنطوكان،(6ة12زك)

اطررونكان،كنطنالىعادعندما،يمقرباياموفي

ديقوبابتاعونجا.(3:،3لمثاي!ايقيهون

اقانرسذعوقد.خيمتهافي!فصىحقلقطمة

ايم!اوهناك.(6،:7اع)المعروفةعظتهنيذلك

.32(:؟2)إش*صفجسددفن

ابنةدينهالىاطوي!وربئسكيماسا.واذ

عذصوقتلاولاويكهوناخويهاذب،يعقوب

يمقوبغضبوقد.(92-25:،3تك)المدينةفي

.(31-03ة،3تك)المرفلهذا

تلمث)3اغناصرسفاخرةرعىدثس!3بترب

يهر.شريعةصنرلوعقرأوفهيا.(13و37:12

لوعخطابالعبممعوهناك..3(:8)يق

جرزبمبلوراههاوبظ!تنابلىقربالفدجمةثءكيم-وسطةابل



فمكيم)5
كاحدىث!يماتروتوتد.(؟:،2ثش)الىداممط

باتثاعلا،(21:31و02:7يق)الملجأمدن

.لاو-فيةمدكا؟ت

لمدلهءذبحوبودالىاثير،61خاةععروني

.(،:9و8:33)+ضث!يمنيثث.-بعل

شس!؟ل51بكدر-قىيربهلب!ابمالكاقاموهناك

.(.،و9:23قض)

ضداصائيلابقمناصباطعرةل!رص!مني

مل1)علبممملضنباطىمي!بطراقاموا،رحبعام

فياسرافيلعاصدةثءيمأصارث،(-9؟ا:12

المحلكةسةوطوبمد(21:52ل.1)صربعامعهد

ميصزأوعارت،(ه:"اار)ثمحيمبةهتا)!ماليه.

يين.لاصاعي

فصد،اطلياممهاوهو،للىنا!اووث!يم

!ثرؤتوبيلآ.،.،اورصثليمف!صالميلآ0،31

يخبلالماطالاعلىاديالرافيتةحوهي.اص!اصةا

تقعوهي.الجنوبهـنصزيموجبل،اك،لءقعيال

فلاةيرالراديذإكنيصار.بنهماالمن!رالواديني

.ارءاالىءواس.نالىرمانيالاعداطورف!بليان

فلافيا5ومماها،بئا.هصااعاد،عيهااستولىواذ

و.:يا.،ةي!الج!فيثالم!فلا!ا،اي،نيابوليس

.،ناباس5الجديدالاسم

الواديمثرقينيالاصليم!حمانهاب!ونانئحت!ل

تةحالبرمالمدينةامحنو.،البلاطةقيل،المروف

ابحر.اصطحفوقتدمأ0287الواديغردعلى

وإم،يبنالاصمنقللأؤلصرىالآنفياولإس

ا،فةكايمومدرسة،ابىتايامفيهيحبدونفيص

سلي!لعنالتنقيبكاصثفوقد.يةاداص

امحنعاييناعحرمشذاباقيةاالمدينةواسراربريث

الحجم.كبيرةحبارةمن1.ابنية

شئكة51(

الذي،صحيمامل!،الحويحمورا!(2)

ولاويكرناخرعارقتله،يمقربابئةدينةاغتهب

.(،3تك)

الثكيين.عثلاةءو-س،باطدابئ)3(

وبق16:31عد)،ص!م"بلنظنا5وردواممه

اخبار1)تصءنربل،كيداعاس(،)

3:91).

اطديدةوهي،(37:92اش):ت!مم!صي!ة

شكيم،بها.الةرسلمفيالمعترضةالأحاممن

وس!ائم.،كمو

.،ارصل،ير.ضا.عبري31ةشذص

اخبار2و،82:2مل؟)طحهرصافاجدوهو

03:13).

ءدينة،،قذائفس!سا.ءبري31ةيشئحيم

وربا.32(:15)يقيهرذافيوباتمىفي

بينغرباميال!حأبدءلىكىبةثل!ةتكرن

.،حينروسثا،نظرا0تجكل

وكاا،نلابئمهفا.ءروي31ةشذفنة

للاشربينرئإس،صرتحابدوهو.""ثاث

37(:7ابارا

باب،رهو،ر!يمعنا.عرياسم:شئ!ة

اعبار1)لفربقيجه،ط،نهـمجلابرابن

ورماد.ادمجلكناسة.نهيرصيكان(16ة21

الابهذاالىقرص..نممرأإنساوءخعات،زبا

نياللسلةبابانهويحتىل.الجبائينواديوق

ابئوبيةزاويتهكالقدم065بصدءلىالحرم،ر

شبية.



61شئوم

وهر:،اءكاهز!منا.عرياسم:شئوم

عىويد.(7:13اخبار1)نفتاليابئ(؟أ

هـزس!وهر.،جزاهصغالىب،وممضا.ثليمايرضأ

.(،36:9وعد3ت:،6تك)مثليىيهبعيرة

.(25و،2ة،ات:ار1)كهونمنرجل(3)

.(؟،و.،:3اخبار1)!وذامنرجل(3)

9:71ا*بار1)الاقداسبوالمارئي!،1)

ار)ارمياالبهاثارالذيهوانهيحتمل.(18و

ب-يرتوعائلتههوكان.-وريابئوهو.(،:35

.(9:91اخبار1)تداسالاصاصةفي

ز!يا"المدكثلالذي،يابيقابئ(5)

تا،لنهاغ!.الا-جماطالضر.علىكهعرضارملد

.(15-15:8.ل2أعنهعرفاو.لمكتحيمتتا،شر

اخب-ار2)اؤرايمبني..ن،!زقيااب(6،

38:12،.

نصاقياالكنهةصاءرؤاصةافراداحد(17

نصرئبرخذحعارقبلعاش.اءفىراوسابق،صادوق

وهر.(7:2ممزو51-6:21اتجار11لاورصليم

.،مصلام،نظراا؟:9اخبارافيثللأمالمدعو

يوشيا.اإلمك!دني،ا:؟يةاخلدةزوج(8)

ل.2)المكارالك!ةثيابعنمثولأوكان

.(32:،3اخبار3و1،:23

:32ار)لخثواب،النبىارعياعم(9)

جث،عناثوثفييسصنابنهوكان.8(و7

الاثاروءكهم،اثامارنلمنالذتالكلنةاقام

.(2:26ءل1)

طك،يوشيابئلي!وآحازناناسم)01،

وار23:03صل2)اص!ثلاثةملكوفد.يهوذا

لمهزيهرآحا"نظرا0(33:11

صرنأشص151

باني،ابفاهوا-د،لا!?لبراب(13و11)

اضاجعزرامنااطب.اج!بيينزوجتينافذا

.(2،و،01:3ءفى)زوتجيلا!ا

فيبخاتهسحاثتحا!الذيإلج!ائيناحد()13

.(3:31نح)لممثراو-ور5بنا

ي!ونربما،!جؤاهه.منادعبرياء!ةتثملاوق

ناةالم!دائرةرزي!وكان،شلوم3الأسمنةسهر

.(3:15نح)باورشليمالهينببا..!روقد

لمأ.كاثاومازظرةيثميم

.،ثدم،نظرا:نيث!لب!ميو

الذي،اثورصيوكمن.هـكاءم:تث!لت،ن

نااالححقوبصةد.1،:01هراربذيلبباشب

داتاكبئردمحوات.دثلىناسرتء"مرهرا.لأ-3هذا

ا-تولى01-صرثصلأانيرتا!.-و!حاولالجليلفياكأبئيل

كاخكأءص،نظراعليه

،.رئيىشالات،محخاهاسوركباصم:شلمنأسر

من!3:ء.فيتاشوريينم!وكاصمهووك!ذا

528-068.شصمحم،اثلااصرثإ%(1)
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صاصأاخرته.صعالملكداودعيننهلاوي(31

.(36و36:25اخبار11الثهبيتنياءزاقعلى
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.،ثلومرت،
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"اءفىرممالابليادجمطمن.اولاد
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وحدهاكروناهـالالدينةال!املالاصمهرالا-م
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الىسلايديووضعبالصلاةوافرزوا،اليونانيينمن
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!هيةوفي.المسيحفييلباوواعظينكاسينكانا

!ارحمون.صةاقمنبتليللي!عددكان،فيلبى
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،ترا؟نالامبراعاءرالىرسائلهفي،*بلينيويجل

كافتىا،الايامفيمتةدصبينصبدتينءنح!-أ

هذ.بلبنيرصالةوترجع.بدذيةفيصةنيخادمتين

تةرفيام.با.+عام*واليالى

وهو،ثصكممنا.عرياصم:يضنثتاي

الى11عنوكان.المفا.عاحب،رحومكاتب

زربابلايابمالانيا!كلبخا.نيعارءواالذت

.(23و17و9و8:في-،)

يروطمابخا.من،بنياميني:اميشىنثتز
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وهوهكى،متا.عبريا-ع!:شفث!ون

صدةضىاسرائيلبنيتاضأوكان.توحاى

لماص:وح،زظر01(3،-13:2ةض)-:ةع!ر!ن

صبابهكمالاوضد.امبيبةابقرتهمهرولأوكان

وكان،ظ!طءيخيةينةمدوهي،تمنةمنباصأةقىوج

ة،3ض)ابامرسوةفى،يهوالدرضىونبدذلك

المدينةتلكالىذهابهفيوكان.3(:7رتث16

و-دثم.(9-5:،1بض)وق!لهاصدأقابلنها

.نفاص،!لاكمندبرأالاصدخةفيذلكبمد

الاحتفالفيكانفضدسا.والديهواعماى،الصل
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52!-طشون

يةا!دهذ.مثل.وايةدانعلي!3واثروط.ليمةالى

،.يقدروالمولماالا-جيةحلعلىيقدروالمانله

منهعرفتحئ،عليهاطتالق4بزوتا-تجدوا

هيهددوهاق!دالفدطينيرنكانواذ.الجواب

كونوءرفباطلاخبرغم،شدبدأدبدأة2واهلها

علىتدحماوات"،ا!دة31وتدم،حدث01

الذتوصواصاكيهمصصامبني!نئلاثينحاب

خانته.اقيتهاصأهحرغ،-صل!م

ته،اصأيىالحكأةالىعاد،وقتمضيوبعد

ناورنضواآضثخعر-و-تتدكانتانانوجد

،آوىبناتمئةئلاثفامك.يراهابانا،يص!حموا

الماص!لاضرمثم،ذنبينصبإت!خلأووءع(

الفل!ططيخينمزارعلينآوىبفاتواءالمق"نارأ

الخماينيوناقص،لتثرنبأوظ.واصقها،3وو3

لىرأودا.ارا:باواها!ا!طفاحرةوها،تهاصأمن
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.يهوذاارضنيعطجةصخرةالىكثونلجأ!

البلادصوضرروا،.خهللازخقامالفاسطبئبرنايىفاقى

كثونالىحهوذالرباءنآلافزتثلانجاء،إ،حرا

نا!مفأذن.الفل!طييينعلإاماثارلانهولامر.

دأخذو.بانففرءوا.3ابديمالىو.وي!طررزةو.

وبقبض،،ذزاءمنالوثاقيحا!بهواذاويأ-صر.

وني.ا)فإد!ينسنالعأبهويطرب،!ارفكءلى

الكفة،فيما.يئحوعلهافه،ففغعماشالوقتذلك

.تهشوابلر
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وبزوا،نائموهرعلبالنلحطيونفاقى.(16:17
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بالحرارةالذوبانسهك.معروفهءادة:ضفع
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الذتالابا.رؤوساحدكانبنباهيني(1)
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مموذااستر!!ذلكوبعد.(9-91:2في)البحر

مةلمغ.واخلإأشعوبزكحرمةمدنهبعضعلى
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.(،:،1و3:5اخبار1و"ا:5صم3)

سبط.ن،كاببيتمن،حصرونابئ(2)

.(2:18اخبار1)يموذا

نهاو!ىجح،اطوريسلاابق(1):بالض!و

(38:؟اهـ.اراو36:02تك)احوريل!ثخانكا

ثعوطء5(

صبطمن،كالببيتمن،حورابئ)،(

تر؟سكانبا.نسلهمن.حمرونعائلة،-!وذا

.("و3و؟:،و52و2:05اخبار1)يماريم

معنا.،آخذكانوربماعلايادم:شوبا!يى

معاولاد.عاد،البرابينئلةطمن،كالاويلىالاس

.(،7:5ونح"2:2عز)بلزوبا

رئي!،،ساكبمحنا.اراعياسم:شوبك

جيشهداودربطوقد،ارامءلمكعزرهدرجيق

09:16مم31الجيقرئيىشربكوقتلوهزمه

(8؟و91:16/احبار1و

!ا،الاصىآخذ*مضاهعرنياسم:بشس

افرورياتوبعضططمأتدموا.ربةمننا!اش

)2!ضايمنيمعهكانالذيويثعبلداود

17)27:.

مناويبق،منمضا.عإياصم:شوبيق

العدختمواالذتاليهودرؤسا+احدوهو.بنتمر،

.(01:24نح)نحميامع

كيرةومؤس،افرايماس(؟):!ثوتالع

.(3:02اخباراو36و36:35عد)الثوآلحيل!

.(؟7:2اخبار؟)افرايمنسلمنآخر(3)

.،صوأع،فظرا:طيونئضول!

ىا.،م!نحفض،مضاهسامياصم:شوح

ومنه.(25:2تك)زوتجهقطورةمنابراهيم

غالبأوكانت.الثوحيبلددمنهاالق،عرلةقبيلة

.(ء2:11اووب)عوصارخماتربه

يينالوحاعثلإةمزص،!اناي:شوخام

.6:33،تكنيحوصيمسئيو.د،3،:36عد)

.،حوشيم،ائظر



)8شوحة

.،ميثوحا،نظرا:.ضاميونشو

وهو،*منخفض.ضا.عرياسميثوخة

.(11،اخبار1)عوذانيلمنرجل

.،صوح،نظرا:يسشو

موضعوهو.،،-ورمضا.عبري31:"يفوو

طيبزتوبالاضعلىاوت،ب.فلسطينالهـ؟ني

مصروشرق،(02:18و16:7تكأرني

اسرافيلبنوفبهارسا.(37:8و01:7صم1)

.(33:"؟ض)الا-رالب!رءبورمحالايامئلاثة

.(33:8عد)اثابمبريةاحيانأتسكانتوهذ.

هابر"ربة-نياولآشررذكر؟.وقد

للامماجمليينمحنآءبعدئذمارتثم.(:163تك)

وثورظدشإفيابراهيموسحن(25:18تك)

.(02:1تك)

23:لواالىاميروسفعلىاطلقلةب:"مثير

ادخهدريمنيعمرأكانانهعلىبا،ثوبدل(05

الميسحدعرةعلىمادتواتداك*تبمضانويظهر

الاصزيةاصتخدمهمااللذتوبالعنفيالجلةوقاومرا

؟بعبه.وضدضد.

،اكس!مشا.نكارجمااميارا-م:تتاشؤ

:18اخبار،)بعد.ءنولسلإنداودللدككاتب

وسايا(3ة،مل؟)شيشااليضأويسى.(16

.(03:53صم13رشوا(8:17مم3)

عندمعروفةشبرةديخةمط:وشوشن"شوشان

سربانا.منجز.هيالق،عيلامنيبءساإونارييا

اما.التمرشوشنذلكوغل!ا:انحنيوتنى

الى!ععيلاماقليموكان،صاما!ف!حمانيلام

ملحأحمدرلعوصوكان.النهرتبينماارضضقي

ارضذكرتوضد.(ا:،1تك)عيلاملاقليم

ثوشان5(

اصهاويرخح.و-زفيالواريااشعبا.نبراتفيعيلام

اقوىورنجا،بابلعنعستقلا4الاصبادى.نيكانت

22:.؟بك)لفارساخيرأخص"تانههاالا..خ!

.(32:24و-نر،9:3،وار21:2واشا:،1و

واممها،جدأقديمةف!انتسوعامدينةاما

065سنهالأش!وريبالبانيا!ثررسجلاتنيمذون

بدلأبابليينشرثنوصارتاتحماالذيمق

صياكري!ايامنيالاثوريزالمهلصةانة!ام

دانيالكانالاخيرةب!ياصثاصرت4وني.ونا.،يرلر

.(8:2دا)الىؤيالىرأوهخاك،القصر!ثوثنفي

ايدينيشوسنوقتبابلكورشافتتحوعدمط

المملكة.قصبةوخلفاؤ.دار*سوبع!ا،الفرس

:1اسفيالمرصرفالعظيما!راالملكهذاوا-س

فيءنهبرودةاكئرسوشننيااخاضاوكان.6-،

عا!ةتكينانلاقعذبأماؤهاكانواذ.بابل

ال!نة،!مظمالملوكاقاموةيها،افارسيةاةللمل!

الىينتقلونكانواء!نالصيفسوهـنييفار-وهاولم

فيهاوجد،ارللامرقعةوبعد.الجباللييناكبتانا

غراقي"ناككلقبمتهاثرذخاالاكبرالام!در

لصلاذانهغير.الملكحراهروص،-نيهأملبون

وقد.الملكعاممةتعدفم،سأصهاانحطعلي!ابابل

.اليلأديالاببماترنابهدتمامأهامجدزال

ءوءعتثغلفى،اياضافيثوشنوكأت

،واولاياطرخةنهريبينسوساو!ثرثنالةربة

منم!غعرتبعدعلىيتشعبواحد،!رفرعارها

(16و8:2دا)نيالداقرليصحولهذا.سوشن

مرقمااسا.ارلايوبيناولاي!رعندكانبأنه

والحرائبالبميخجلوظ،بابلضقفهو

.اكواماربعوهي،إميال3محيطها.صافة!نل

ايوص2داربنا.الذيالعظيما!عصررآل!حمشنت.-قد

اتنيالوسطىالدارطرلوكان.الملكارتحشتا



19ثصوصصنيين

كانتا!اويظن.،،2وعرضهاتدمأ3.3ابا.

اثمواعدوجدتوقد.العظيمةالاحتفالاتمرضع

الاعدةجميعوموافح،الىئب!يةللاعدةالأربم

ا!عصر.فيكانتالقاصبعيرواثنينالا

سفر-وادثلمجاور.وماالقصرهذافيبرتوتد

صدخايجاص-ثالملكبابانوئظن.استل!

كذلكوصض!امقد051طولهادارأنكا(2:21اسأ

015بعدعلىنتكارتد.اعدةصكزهانيقدم001

الداخلةالداربيتثماانو"يظن.اقلياقالىومنمأتد

الملكلإتوكان.(أ:5اصأاستل!وقةتحيت

الداربيناو،الجنربالىال!برةالدارورا.والحريم

ةوقجر،ا-طةبمصاومتصلة،واللحةال!بيرة

الىواقاءصامفكازتسا!مهجنةداراما.الرادي

وليمةاءخولمشالملكعلوفي!ا،الغرباوالثرق

تو.6(و1:5اس)ايامسبتالئبل!ل

نيالىاردالارييمالمديتهذ.لمارآمنك!ثفماائبت

ت!افخفضةالارضنيالنهروبةرب.صةالمتدإلحثب

القالاثياهبينومن.دايالق!ال!نيمه

ملك-ايى!ورشرائععليهئةصثتاسردعرداكنشنت

.ثوثقالىبلبامنالعيلابوننقلهوفد.بلبا

بهمأقىالذت!ثوثن-حمان:شليمشس

.(9،ش)ةال!اصنيليسكنراالاشورررن

وهر:،كى،مضا.ساص31:شوع

لا،زوجةيهو!ااخذهاابنته،كماني(؟)

،،و2ة38تك)وصيلاواونانعكلامنهاواولاد.

.(2:3اعباراو

بلفظوردتوقد.؟برابنة،اشبرية(2)

.(7:32اعبار1)"ش!وعا،

بابل!ثرقسستاراميةقبيلةاصم31(

!ائصبنيالتبيلا"هذ.وكانت.(23:23ص)

شوك52(

سإكمنييدعوصهمالاسورصرنوكانالاصوريينمع

."،صرترسبمبا

.3شوعنظرا:شوكلا

وهرة،ثماب،محنا.ع!ياسم:"ث!فال

.(7:36اخبار1)عرةحاى،اشيري(1)

اءهـلىاليهاذهباصعةمقا،صوعالارض(2)

صم)1كاسنيالنلسطيذفيمحلةءناف!ربينفرق

ثحاليوالىعةرةن4رببالةوكانت.(13:17

.سثكا

.35(:32عد)شوفانءطروت:اشوفان

.،!روت،نظرا0،الىعإلاكا،15ومعنا

:3تكنياولأتذيم:-ضوكةتفرك

انواعاالنظينبهاتينءادولا.حكلفظةييم(18

وحك،دث!وكفيهنباتصبل،أخباتامنخاصة

النبا؟تالىوثار.علهمويعيقافاسيؤذي

15:91وام55:-هدفيالاثواكال!-ثلا.ة

وغلإها01:8و2:6وهو5:6واعق22:5و

وترهقهالان!انتعيقلكوغ!ا،الكتابآياتءن

فةحبتنبت!!اترللموالارض.لهآفأوهي

الاصية.افه

ةلم،(27:92مت):بالثوكالتكليلاما

اخلااعكانوانما.ا!مانونيالتصاصمنجز.أ!محن

الثوكنوع!يقيمكنولا.الرومانيالعس!ر

،،الف!ندولكانانهيرخحول!نه6اضعملر.الذي

منصغالابملانبح!هموظن.،،اللأناو

نيينبتانلاالنوعينهذتبانالممعالنطاوالنبق

انواعاورثليمتربينبتانهيخنىولا.اورشليم

والثدابوالدرداركالحصوانالشوكمنصثلإة

ةظتكنولم.وكيرهاوالجنبوطوالليقوالقريص



)03شوكة

وبادعائهبهالسحريةبلفقطالميحتمذيبالرومايين

ملك.انه

.(9-:27؟ص2):الجدفيبولىينس-ثه

ناقالمنفنهماقيبفهيختصف!المذمروناختلف

الىسولعلىوقعاضطهادعنعبارةكانتالثركةهذه

كائتالشو-دةانتالمنرمنهم.عدواو!ممن

في،روحهو-نرهقنفطيعذباططيئةالىميلعنعبارة

ذلك.من!ثي.علىالقرينةمنكتابيدليليقرملاانه

الجلىفنالجد،نيشوكة،:بقولالىصولداممانماا

كانتاغاومع.بمانيضعيعنعبارةكائتانا

!يما!اةالىحوولاقانالآالثيطانمنملاكا

يعرفولاالمسيحوقوةافهنععةعلىيعتمدانإلىسرل

العبنيننيضصأكانورجماالجمانيالمرضمذانوع

.51-13:،طيةكلاقارن"

من6:13ن!نيمذكررةفتاة:شوتث

ب!همويظن،سولمالبوموهي.ثرلمهيالتيسعونم

.العلاةني،،صلإنمؤنثهوالاسمبذاان

وهو:،فظط،محا.سامي31:شوير

.3:32(ا!اراثلإ،1منرجل)1(

.،3(ة7امباراأشاصايضأويدع!

ورآششلالذييهرزابادارو.مرآبي)2(

اعبار2)كريثايضأوبدس.(2ا:12مل2)

2،:26).

صنطيةمدبنة(91:18يق):شونغ

حل.ياعنصيبمنكائتبلبوعيلمتابل

ونها.العظبمةببيعمرقعةقبلفياالفلطينيرن

الملك.داودصاضنة3(:امل1)الثرنميةابئج

،(8:8مل2)اليشعاضافتاليالمرأةايضآومنها

احيا.ارلدماتوعدما.بالرلادةاليئعلهاوتنأ

جانبعلى،،سولماليرماولةوهي.؟نيةاليغ

رزرعيل،ظلونصفاميال3النربا!نربيالدحيببل

)5

ورو،بلبوعلجلالنربيالطرفشالياميالوكة

الئويخةذهب!ت-ثالكرملجبلمنملا6؟بعد

وهقولببعاتل!محاطةا!مرةوهذ..اليثحعنلبحث

.ماهوفيها،عين

.،وشرليبثشوثم،انظر:شوفي

ون!له.عث!لإةومزس!،؟دبئا:"شوفي

.(36:51عد،6:،6تك)صويون

.،ثرني،نظرا:نيونشو

مننبات(27و28:25اش):ييز"يث!و

واعهالمزروعالثونل!يسى،الحقبقبةالفصيلة

سببهةخبميةازهارذووهر.14)ح!أ*3ك!704يقباللا

والثونين.الوكةحبةيىبذر..البانمرنبنبات

اصا.بائحبطبليدرسلا

-!!ي.لأا!هي!صت

وثمروزهرورقصاالثونيزنبات

.،كغ،نظرا:ةشاة

ابار11صاريعائلامنلاوي:ضولم

.(27:؟2



)31شيئون

،صاباوهلاك،معنا.علاياسمةشيثون

صاعين،ا!اويرجح(91:91يق)3يانيموضع

.ب!رورجلشطلياميالثلانة

بديل،،او"مين،"مضا.سامياسم:ينعيث

فكانهابيلقتلانبعدولدوقدوحوا.آدماى

عرهكانعندمالآدموولد،عنهوعرصألهبدرلملأ

.(5:3تك)سنة129فعادق،سنة013

،شدكا.معناهكانربمافارصيا،م:شيثاو

.(،1:ااس)فارسرؤسا.احدوهر

حررس،،بحلاةمضاه.مريا!م:ضيخور

وار23:3واش3:5؟امحبار1)افيل0لنهر31

.،في،انظر(2:18

اسودتضا.عكلي31:يث!يخورينت

.(91:26)إشاثير3تخرمنتخموهر،ابيض

.بدوراحاطاشل!جنوبي!رالىيشيرهذابانويظن

.الزرتا.ائهويرنجح

اقى1هذااطلق:اشياخ-شيوخ-شغ

آبا.هميخلنرنالأبكاركانادالاسرةيىا)ب!رءلى

--،1؟.8.4قؤ)القبيلةاوالاسرةاوالبيترئاصةني

والموآبيينل!ديانيينكانوتد.(3-ا8:ل14و16

.(7و،:22عد)ثيوخيمأقد

ا،راكزلاءحادباشارةصيخلقبواسشدم

ءصلىسلطةلهمالذت،7(:05تك)اليامية

ثملونترالذ،(01:8وعز؟:27تثأضتالآ

صماو11-5:؟؟وقض3:18ش)رعيأالدولة

ض)بهموالز!الضيوفا-رامفي،(:8

صم)2العدقطعكارسةحقلهموكان.(18:13

13-ة،لااالدينيةالاعالبعضوممادصة3(:5

.(7:6وإش15

ه(شيخ

تقدمعلىمؤسأف!انقديماالثرخاهتياراما

يكرنونالشيرخفكان.صاوظيفةباعتباراوالن

ض)محتلفةوازمنهنحتلفةاما-لنفيثورىءلمئأ

،:02وبق2-21:9و3؟:9؟وتت92:،

نيصمحليةالمث!يخةهذ.كانت.(،8:1وقض

قربز.اوءدفية

11:61عد)ثيضا07!رصىحاتروكوقد

افهجعلوت.واط!3الةخاهنيلاعانته(،2و

كانسإنا.بلوفي.والفهمالح!صةروحعليهم

ا:،2ض)اصرافيلثوخمنسبعينهويمى!صع

سبعينمنءلم!ا-ئجالمتأضةاوثودأياءوفي.(9و

:،1صي)(مجعاي)بالسغدريميعرفالثيوخمن

.،مجمع،نظرا0(55

الم!ابيين،عهدنيطرسسيخوظيفةوكانت

:12و7:33ءك1).م.قصة175نحواي

كان،يةالص*دفيالىوءانبةالدولةايامو-ئ.(6

الدينيةاعا!ايمارسرن(اص!يرخا)العائلاترؤوس

11-3:،ورا21:3و91:12-ث)والمدنية

هذ.لهموكانت،(،01:1ؤو11:3صم"و

26:3و31:23و15:2صت)شءأاغتوق

(7،و

علىواصقفصخلقباطلق،الجديدالعهدوفي

(7و5:اولي02:13اع)اراحدةالوظيفة

تيقالتيالكرامةبهيقمدكانسيخلعبانغبر

الذيالععلنوعبهيقصدكان،*اصقفولقب.به

التعييزيظهرلمول!زال!ني!ةعلىكترفيؤد

الميلاديالثانيالقرنفيالاتمامأالوصتينهاتينبين

نفي.الاولىالكنيسأبد.منذفعلأكانتصيخووظيفة

وء،)س.(.11:3اع)شيوختعيناورصليمصنية

ص!نيحةصنيشيومأعينالاولىاقبثيررحلتهفي

لمالقالكنانروفي.(23:،1اع)اليهاذهب



32)سبخ

ا،:ه)يعالندمةالثيرختعينرول!يؤسسها

فكرةانالواضحمنولمحله.(؟:.بط8و

النظاموليدةهيالاولىالميحبةالكنيسةنيالمحثبضة

العلشىلهمكانبل.الرديالمجتحنيالمشيغي

وتنظيمصياسةنيالثيرخاثزك.المؤياتونفى

:16و33و22و6و4و3ة01اعأالبهيسة

الحنان!نيثرفينوكانوا.(8؟:31تارن،

وكانت..(ةاوتي18و02:17اع)المجة

لمكيسة،الىوحيةباطدماتالقياممثرليةعلمكح

3:،وهتي11ابنا!اوتعليمتعل!!ا،وتقيذ

-؟:هبطوا"ا:.وبع9:؟ولي17ةو.

الحنلةمرظفيورسامه،(13:13صبمارن،

.(،8:1تي؟أ

(1:1)فلاطتفةتعينالىسوليا!دوني

وكا.محيةخاضني03(:11اعأوثيرم

الكنيسةنيكافتالورد،ه!حمذاءمعنياطلنتكا

المؤولياتاممنالرعظوكان،الاولعمرهاني

مؤولياتعليهكانتول!نالمحبخبهايتومالتي

القالمهمةالمسزرياتكنالت!طيمكانو-لذلك.اضى

ولا.(9:اولي3:2ليا)الثخيؤديهاكان

:02اعني،ذوسأ،تربم،ئميرخ،لفظانيفوتنا

نيواحدمناكثربهايتوم،واحدةتةفالى7؟

علىرولىيسم؟:انيل!وني،واحدةعلية-كنية

لجةوهر.النن!ذكردونوالثمامةالاساقفة

نهادظهرهذاومن.،والثماصةالثيئ،يقصد

الكنيسةنيواصداسقفمنا-دئربد2كان

تأصبىوقتالجدبدايديذ-درولم.الواحدة

انهسةوظبفةتأسيسوقتذصركاالمث!يضة

منموجودةل!رغاذلكانوربح.6(اعأ

الىكالفنالمملحنظرنيالث!رينقصم.الاتدا.

مدبرونوشيرخ،مدبرونمطونشيرخ:فرض!

.(7؟:.لي؟)فقط

ه(نصيثماى

.العرشحولانبضا،2الىذياسفرنيوبذكو

لاصباطمؤص2؟الىاسارةهذاي!حمرنورجما

الحنيةاصسواالذئلليحرسرلأ2؟،واسرأئيل

6:.وهو01،و:،)رؤا!المنيالمسيحية

.،(:91و11:16و11-7:13"؟وير8و

كزنيالثيئمعانثيضاتذكرت:ضيخات

وكان.اورشليمفياللامحلولعلىللدلالة8:8

تي1)ماوظينةالمصيحةالكنيةنيالاراملبعض

كانتماذاتمامأن!لملااساكل!5:3-.؟(

حدودها.

وقد.ال!ل!وهو،27:2تث):يضيذ

يتقنونكانوااذالعديمةالابنيةفيالوبردنادركان

ويحنععلون،!ي!لهايلزملمبحيثيبنا.اطجارةنحت

.،ك!،انظر.!الةاوطينأله

افرايم.ابنة،*نحيةمشا.ع!يام:ةشيز

اخبار1،شلإةتوأزوالعلياالفلىحورونبيتبت

7:3،).

اخإر1)رأوبينيقائد!،تكديناا،وةيث!ز

.،ثوسا،انظر:شيث!ا

ضاهي!حمرنرلجاعرياصم:ض!ان

عائلةمن،ولذالخا.احدوهر.،،مب!يض

3،و2:31اتبر1)ررحمئيلبيت،صرون

ابنتهزوتيفياثبلابخاهلهي!نلم.(.3و

.المصريلعبد.

احد،،مبيضممنا.ك!نطنياسم:شي!اي

كالبوطردهحكلونفياتام.ا*تةعناقابخاه

.(01:؟وتض،15:1ويش3:22؟عد)



33)شي!نصبضر

..الشراله،يامعنا.بابلياصمشبش!تغرة

صلهيهوذانيامل!وهر.،(3الااو)السيداحفظ

التيالمقدسةيةالآاليهاطدرت.طكأكورش

الىثيثضرطد.بابلالىالملكنبرهذنصرامحذها

\،:5و11و8:؟كر)الهيكللبنا.اوردثليم

البالج!3الاهو3الامذاانيحتمل.(16و

لىربابل.

صيشخق،شيثتق،او،واس"الممري،:شيثتق

حكم.مصرملوكمن22الاصةملوكاولوهو

سلإنطبعندصا.مق0،9-،29،ممن

حمىنيكانحيثمصرالىروبمامهرب،وربعامكتل

:6و؟ة7و6:38مل1)ممرصيثني.فرعون

.(27:ا"و28و01

6(02:،؟مل؟)لىحبطماطامةالستوني

مرتبحددو!ينالىاسحرائيلانقامشثنوانتهز

مل11الهي!لو!هب،الررديئالىوزحف،سلإن

وتو-صد.(9-12:2اخبار2و26و1:25،

جموعومن.تمساتشحرحكتابةال!رنكني

الكرئكجدرانعلىرسرمهمنقثتالذتالأصى

،و؟نبهعلاانيانهعلىوجههه.لقاطيعتدلاسبر

مق!تهاكن!تصفتوت.يهرذا،،مملكةكتب

الكرنكمبنيشنقرأ!

سيطان5(

نياطبمصانمنالمحنطجطاكشفوع،

.البويالرب

*الانحدار،معنا.لبابلرءفىيام:شيثنك

الا!يئنيا!وفقلبعننتيع!ياصموهر

العصبئوالبا.ارتمتمت!العهـالأدف:ثلأ.ال!ية

آضترقيمعلىوبنا-.الاءد-!ا-الىوه!حمذا2رتم

نيصفآضمنفماعد.واحدمنالارتامتدأ

منالانياطرفي!رنذلكعلىوبخا..الافي

الثين.هوالابجديئآضومن،البا.هريةالايحداول

ومن،اللامهوالأيخدتاولءنعث!را!نيواطرف

بابل،،الاسمقلبفان.الكافهرالأيحدضآ

ار)،،شيكاممها!كل،الاسلوبهذاعلىبنا.

؟،(:ا.و25:26

ظنالع!الكلةقىجمه)1(:شطان

ديارول!،*نيةالير!مانيويى،مقاوم،ومضاها

واوولونابذونابضأويى.مثتد،8ومماها

وبعلزرول،(؟ا:9أرؤالهاووملاكمرلمثاي

ئيىور6(1.:6كو2)لوبب،(2،:21مت)

مت)التياطينورثيى،(12:31ء)المالمهذا

بعملالذيالروح،الهوا.صلطانورئيى(،9:3

هرالدهذاواله،(3:2اف)اةهصيةابنا.نيالآن

وا،والحذاب،والقتالوابليى(،:،كو2)

الاعرةعلىوالمثشص،؟،(:8)ررالكذاب

:.بط1)اوائرالاصدوخص!ضا،(12:01)رؤ

رهر.(2:9!رؤ)ا!ديمةاطبةاياخنينوا،(8

8:،ومت12:9)رؤالاظةالأروخصبد.

.(6يهوص!رنا،:25و93و13:38و11-

منثأنأاعلىوهو.حقيقيكاقوال!ثيطان

مت1النبةالارواحمنرتبةورئيى.الانان

طبيعتهالمقدسال!حمتابفاويبل،2(.:12

ومقاعد.واعاله4اشتناوحميفيةوصالتهوصفاته



)4ثيطن

سقطملاكوهو.روحيةفهيالثيطانطببعةاما

اصخيازاتب!ليمتازفهوذلكورغم.ال!ثما.بعبب

عقليىةاكانتسرا.الكائناتمنالىتبةهذ.

كالعواطفح!يةاووالتميينوالذا-هـةكالادراك

.،6:12اف)كالاصحارارادثاواصراتوا

ال!ضدبحمل.اقعلىالمهاةتائدفانه،خبيثوهر

اخهصا.اوةوالةالمكروبالبميا.ومملر.،والمدات

سطرودهو،افةعدوفلكونه.مفاتهعلىتنطبق

ير:،ا+ذاباءوضعفيرفافهخ،ومحرسوبيءن

اطبئةوالاعال،فيهالقالشسةالواطفعلىيعاقب

.(6ويه،:3بط2)عنماالناتجة

فيا!ثتغاله؟خعلاالظالةعالمالىطرد.انغ!

اللدودالانانوءدو،العالمم!اكالهالارص

ءلى2:91(.ة-ر.ءختفلكو2و:8هبط)1

الفهمةاصدقبسآلهاأئاعالوالالمقاعدباوامألد

جررملاذمحتهحمائرذلكنيوهر.واعاله

الغدرفهو،البدهمنذالناسبينممهاءصا.مناص

بواسطةاوبثخه،وهر.صاوة7واواطموانممة

اقداسةاءنبصدلماولمخطيئةالناسلمجرنيملائكه

نحراكباتوعدمفوالفبابنةعل!بهمويئ!تيم

والمحتقبلةالحاليةاثقاوةضمويعر.افهونحوب!م

واع4،:8ورو11-ا:،ومت2و1اورب)

6:واف2:11كر2و7:هكر1و:2689

ناالمؤمنوعلى.(.؟:12ررؤ3:5تد؟و11

ة4ويع4:27اف)لهفيضعولادد.يةاومه

يع!رقها،افهكلةاي،اطيةالبذاربذرفهند.(7

)صتزوأنأمهايزرعاو!(2؟:8الرالثي!طان

الناسءصلىيت!لطانيربدبهذاوهو.38(:13

.(8!:01اعأ

الاروخعمبةفمال!جاربهذ.نياعوانهاما

ويع!لون،الاولالعصياننيشاركو.الذتالساقطة

سيطان53(

اف)الابريا.اولاد.وضرر،اقهارادةف!لفةممه

بماحالشيطانانويظهر.(2:26قي2وا؟:6

ا!المعنا!رءلىأصلطانابمضاصلباثهمن

نهباعلا.اطبيئة.عدثعاء!اي!تتدوهو،ابةابىو

وامياله،،وطاعه،الانانصفاتبرف،ذيم

يثربومن.الحطةفيبهللايةصاعويستخدمها

واستاطهملاضتباالئغريرنيلاثطانويملأصاربتاك

المثربهذالهمئصيرفن.والىذلجةالشرمهاويفي

،،:8)روأصثيطاناباتصاهيلقبونالطباعوزلمك

!هرذادعىااصيحانبل.(15و3:8صر1و

.(6:07رو)شيطانأر*!لىالاس!

وتجربتهمالحطيةفيبالناسالايقاعكيفيةاهـا

.الأضالوطريقالغقطرديئ:ءزدوجةفهي

:؟1!دو2)احيانانورملاكمظهربتقلداخ!يطانفا

الناسعلىتحالواحيانا.اضىا-ياناوتحين(،1

.(8-3:13تك)لهماثميرلةال!ورةيقدمبان

الحل!فعلعناناساوممخع.مميتأأشرو!ا.هاويخفى

مقاصدماتمامعنيصدمبالناوذالمث(15:،)صي

.(2و3:2)زك

بنةفيوءوا.آدماءض!مفذ،اخيماانافان

لانه،اطالمةصواتتحتنجسناصاخضع6عدن

وكد.(13:9ورؤ3-ا:3اف)الجيععدع

ولكناللإيةنيابححئلا!طيئةالمجعقيب

؟3(.2؟وءا:،ست)علإةوانتصرقهر.الميح

الارواحعلىالجعنيشياطفيكلةاطلةتوتد

!و.(92:ول-و:،ولر،3:اعيأا!ريرةا

رسلهيالثر،ةالاروخهذهفان،الناسن!ن

مت)وسطانه.اصوتحت،الئ!يطانقبل.نسلةص

،الث!رورةالاروختلكاما0(،12:2و؟3ة9

اعراضفيهم!حدثرالبهائمالناستدعلكافتفقد

.وا!رعالجرن



رهشبعة

حقيقبأ،اصأافاسفيالثياطل!دعرلوكان

)مترالحرسوعقليةبدةاصاضبنةعلىظهر

:9ص)وا!رع(32ة12مت)والعمي(9:32

اضجوتد.(8:28متأوا!ون(17-27

اونكان!روتد.فكالثياطينهزلاءالىب

الدينونة.وخافرايقينأيرعمحرفراقدالثياطين

رالىآشالىصخصمنوينتق!نيت!لونوكانرا

علىصكةنفسهاالشياطينوجدتوقد.البهائم

الثرحهذاضر.وني.واقاربأبالمسيحالاعتراف

:"ص)القبرربينمنشجالذيا!ونقصةنفهم

الاعراضهذ.بانالميحصصءخوتد.-.2(1

:12)صتالث!يطانعلنتيجةمنت!ونمااحيانأ

يجبلاول!حمن.(8؟:ءاو35ة،ولو،2-28

ابلي!اعالينقضلص؟.المحانننىان

عليهسبقبضنانهالث!يطاننا؟اما0(3:8رو1)

لاليم.عليهويختمالهاوتفيويطرحاصللةباويقيد

الاربحيرةفييطرحالنهايةوني.برمدف!الأمميضل

)رؤالابدتابدالىوليلأخهارأويمذبوالحريت

.(01و2او:02

للدلا،قىجمتنانيالكلةهذ.ثتصي:يث!يقة

.("؟و5ة،2و17ة5اع)طئنةاوحؤبعلى

وشبهت،،هرطتةمعاهاالاطيةالكلةانعلى

بط3و5:02وغل91:؟؟كر1)،*بدعة

.(28:32و15:5اع)،و،مذهب(ا:2

وكان،،طلبضا.سانيأصم:شنلة

26و،1و11وهة38)تك*ذااولادثاك

.21(:،و3:3اخباراو26:03وعد6،:12و

.ا،صي!.،انظر:شيه

.2،،صنيلوهانظر:يضيرن

شيلوه51(

اعطى.صيلوهسكان:شيلانيون-شيلولط

نيولمائلة92(:11مل؟)النبىلأخيآا!بهذا

.:9ابار1)البىبعداورشليمنياتامتيهرذا

.(11:5ونح

:و!،الىاحةموضع،معنا.عري31:شب!.

منتصفني.!ايلبيتكاليمدينة)1(

:؟2قضنابل!()ايوشيمبيتينبينالطريق

تبعدالق،صيلرنالآنالمماةهىا!هاو-،جح.99

اورشليم.ثداليميلآ17

والحيمة.لمتاروتمقرأشيلو.يثرعاختاروقد

يق)الاسباطعلىووزكاالبلاديثوعقتمويخا

ثلاثالحيمةبقيتوفي.8-.ا(و8:1؟

ضاكيحيدالثبكانا!عضاةعهدوفي.سنةمائة

لميد.ابتهاجأشيلو.بناتترقصوكانت،ستص

م!نن002البنياميرنعلف،الأعياداتلكاحدىوفي

3(.:اصماو-923؟:31قض)بهنوتروجرا

و!وئيل.الحاهنعالي!س!نشيلو.وكانت

صما)التابرتالفلطينييناءذبخرعاليممعوهناك

رفضاالةانالىصارأبذلكواصل!.(12:،

نياحيانأترجمت،شبلو،كااو.شيلو.مسكن

سلوهالىبعدها)ثابرتيعدولم.وغو.78:6مز

وئتلت.6(صم2)اور!ثليمالىداوداعمدهبل

هناكومن،ا-9(ة؟3صماأنوبالىالحيمة

،(و:3اامحبار)2اورشليمالىئمجبعونالى

.(-6؟ا:،1مل1)ال!نبىاخيآهنالثوسحن

را)انيارمياايامضبةكانتشيلوهانيظير

.ببروماياموني،9(ر36:6وو،7121:

واساساتابنيةآل!رقىلىحيث،،شلونهروموقعها

كدمأ2؟،طولهامفترحةدارا!علوعلى.تديمة

ور؟.الصحرفيمنوتبضها،تدمأ77وعرضها



36)شيل.

نصفبعدوعلى.الاحوتلجمةمقرأالنححةتلككانت

نايتولون.بزوفيها،صيلوننبعتدعىدارترجدميل

.صيلو.بناتالبيامببرناختطفالموضعذلكني

ال!حماهنعاليقبررا!ايظنمن!وتةقيرويخرار.

المدينةانصيرننياثنقبكثفوكد.واولاد.

.اثمدسال!ضاب3ذ3،القضاةزمننياشبت

:94تكني،،صيلونا*جمةثيلو.(2)

اثمصوووفهمسيلونتفسيرنيالعلاه!اروقد01

:آرا.نلاثةذلكوفي.منها

يأقيالذيالمحباالىي!نرا!مسثبلونانأ-

انرأىنبؤتهنييضوبفان.صهرذانلمن

ثم.ابكوريةواالبركةفةدتدخطيئتبسببرأوبين

تتلت.ظيتهمابببابضآفتداهاولاويكون

ؤعدالتينىالركةاما.ليرذاواب!ورال!-لة

الجةرأءي!حقالذيالمرأةنللانتصارآدمبها

:9تك)لامالممنرحةكةوال!،(5؟:3تك)

وادكة"اءويهسلىالىئا!تبركأ(27و26

ارضوميراثروحينلبرجردلابراهيمباالمرعود

.ليهوذامنحتهذ.ص.(17تك)المومد

،اللاويموص!بدمنالطةانتمالفىىلهذا

داودالى،البنيامينيالملكوصاول،الافرايميويثوع

شيرا5!

به.الموعردالمسياباءنلهمن،رالذي!رذامنالذي

الربهاتبضفي9:01،تكقىجمةبا.-ب

بل!منوصثترعيهرذامنقضيبيزوللا،:ه!ذا

صثكوكأآشجمةاوهذ..،صلو.الىبأتيحنىرجليه

*جعبهاينادونالذتالعالا.ف!رانركم.فيها

وهي.يثوعءايااتابوتصصزأشيلو.اضخدامالى

.كنطنهزيمةبعدافهصحبلىاحةاثارة

ءقاطحنلانةالى*صيلو.،ال!لمةتنقم---

هر:البارةوممنى.و.،5و،*لو،،!ثى

وتثفق.21:27حزمنابضأيظهر،ع،لهالذي،

يعودايضأالرأيوهدا.السينيةالزجمةمعهذ.

هية4الفحبروسبهنها.المسياانتظارف!رةالىبنا

.،يخضهءاالىالميايألي*حق

.(8:6اش)،صلرام،نظوا:شبك.مبا.

.،ثطة*نظرا:شيليون

اخبار؟)!وذانلمنرجل:تضي!ون

.،ا!شر،انظر:شبوا



،بار،او،عادل،صنا.علاياسم:قا،ؤق

وهر:

هرون3المازرذ.ر؟مناخيطوباى(1)

الذياللامالارعحعلىوهو3،:،3اخبار1)

اسرائيلبقرؤسا.ممح!رنالىداودالىباه

و13:23اخبار؟)داودالىشاول.مملكةلبروا

داودا!امفىالطحد"الكانذاحدوكان.،38

ال!هنهراعإلمثايضايىالذيابيال!روكان

هرباابثالومقنةائنا.وني(3؟ة8صم3)الآض

ولكنالعهدووت3يحملانومااورصليممنداودمع

فاويق!الط!ةالىباثاررتيعوداانالعماركبالملك

وبمد.،2-92(:01عمأ3الحطمينتهيحق

!ثبوخيقنعاانطالبأالبهماداودارملاتالومموت

ولما.(؟ا:9؟مم21اطكمالىبار؟عهعوذا

صادوقبقيالملكيغتهبانادونياوارادداودشاخ

علىادونجامعتآصراليايزميلهوامحن.لداوداص!ينأ

داودكث!فولما(8و7:امل1)لهالملكاعذ

يم!انالنبىونالمانصادوقاصةالمؤاصبهنالنقاب

ابيالمارسلإنفطرد(،ه33-الاعداد)ملكأصلإن

النيمال!اهنوحد.عادوقوبقيال!هنرتش

وواع33-3:26اصحاح)نط!ايامنيوفاتهحق

أل!هن!رامةعادتوهكذا.،،:،امطح

.الازرصلاالهالىالنليم

منضمرالا-جورجا!فمذاموا،بكتاةا!ا

ئلوماووالطامال!حمغةسلالةعنكاهن()2

(7:3وعزرا؟6:2اعبار1)ا!افياخيطيبوا!

.(11ة19ونحياا؟:9اعبار؟)الانيصاروثمن

مل3)عزياا!كاصأةروو!ثااوو)3(

01:)-.

)نحمياال!ورمنجز*أرتجم.بعنااى)،(

صنصقالمي!ختمالذيوعادوقهوولعله(3:8

.(2؟:؟.نحعياأواحد

مقابلالسوررتموتدامل!ا!كاهن(.)

اثيمالذيال!اتبهووالمه.(3:92نح!ياأبته

.(3:13؟اص!حاح)زنآظ

.(،2:؟)مئالمشحاصلافاحد(6)

افبر"،بهبةمعنا.عريام:الضضوضازث

ائهريبلاوادعلىيثرفجبلعلىرأوب!نيمدبنة

بقرباتزاشولسلها(3:91؟يق)الميتالبحروادي

ايت.البحرمنا!صرتيةال!نةعلىالرركلا.كرمصب

اسموهو8،النمالمضا.جم!ياسم:عافون

:3؟يق)ارادينيالاردنضقي؟دنيمدينة

نيالىاردة،لاط!هةالى،جمارةورجما.(27

نيأسارةلانالمدينةهذ.الىلر؟:3؟تصاة

التلردوقال.،صافونالى،-لتبتالسبعينيةاثرجمة

الىالاردنوادينيمحاتةتلفتحونمحاثراحا

بئدةلأالارئة-لبةالنيةحر-لة6لادار!ن



)8لافصا

الىد!رقمصبمناميالثمانيةنحروعلىالنرسرق

فيا!موستلاتاليوموور!ن.اثرقاد!ال

.الاردنوادي

ال!بر،نبات،ضا.صي31:ضالاف

نحبا)اورصليمصرع!عياحدلأنطاب31وهو

3:3،).

وهرعرني،*صقممنا.عرنيام:عاتق

:ا؟اخباروا23:37مم)2داودابطالاحد

)93.

.11(:؟أميحلاذانيمدينة:ألةعا

،،حناناطلب

.،،روماطلب:صباح

*ضبع،معنا.حورياوحويام:يئفرن

وطه.(36:2تك)حورياوحريرجلوهو

اطوريينقبيلةمنهفصارت!مل!جبلالىعافلا4صعهابر

سلفأوكانامروويحكمها.و،3(02)العددان

.(35و2العددان)عيونيا.لاحدى

ا!مدماهبهااشهرصناعة()صاغ:ضغ

؟:26ضمنويتضحوا!ريينالفييقيينطولا

الصناعة.هذ.اكدحبواالعرانببنان35:02و18و

لوازماعدادنيمارسوهاممرمنضوجهماننا.وفي

تفاعيلوهيا!امصرقبورمحلىالرسومنيونجدءالحيمة

مدينةفيارجرانبائتيدياوكانت.الصناعةهذ.

ضهررةالمدينةتلكوكانت.(،؟:16اعأنباتلإا

ئدكابهعيةالصناعةهذ.لاربابف!حمانتبالصبغ

اثتهرتوقد.المدينةآلمارعلىال!حمتاباتبمضلذلك

يشنرجاربرانيبلونالاتثةبحبغا!عديمةصيدا

نيالصدفهذاملعلىوعثر.المدفمننرعمن

يدلمما(المحرةرأس)ربتاوبافأصالبيضا.منية

صلىد53(

افافي8الالففييخايضعكانالارجوانانكل

.الملادقي

هر.و،ضباع،.ضاءي!بر31:عيمضبق

)نحالبىبحدالبنيامينيرنص!حمنهمرضع(1)

.الآنمكانهبعلمولا،3(:؟ا

جهةالىكاسسرقيالىبرأيامينفيواد()2

ضاحارو(ويصمى16-13:18صم)1الإ؟

.اليومالى

احدلىسا.،ظبا.،ع!ي31:ضبو.-لم

ملكاصسر91(:.؟أنكالدانرةسدن

معاذاصقها،01و8و9:2؟تكألعرصيركد

7؟-:91تك)اد،.منبنارالداثرةمدنبقة

.(11:8ووه92:23تتو92

لقبلقث(17و8:،عز):!ضا،صاحب

.النرسايامفيةالاعصواليرحومبه

،الهرباوالافرا:صخرة،:الز!ا!صخره

منالجنويىالرقالىممونبريةنيطيعيحمنوهو

منجهةعلىكانلماداودلأنكذلكومميحبرون

الاضىالجهةعلىكانالذيشاولمننجاالمرتفع

الصخرةهذ.انكوندرو-ل.(23:28صم1)

.ممونشرقيالىالملاقيواديني

،؟ذبمضا.كانرجماسامياصمةصذد

اقليااطدودعلىبرفيكانوربماموقع،وهرالجبل

ا-ئرلموظن.(.ا:7،وحز38:8عد)ل!حمنمان

الث!رقيالثمالالىمبلآ07تبعدالقاطابةصدداكا

حمصمنانرقيالجنربالىميلأ35دءخوومن

منصاكوالميحيون.تدصالىوبلا"طويقعلى

الأرثوذكى.الريان



)6صطقة

فيامحلةاهذ.تردلم()عدقاتةصذنة

ضوجوبالىالاش!رةكزتانهغبرالقديمال2د

ثيلاسرابنيعلىوجبومما.اطعاهافيرالخا.الىحمة

وال!رمالحةلزوايافيوالحصادالمرا-3بة-اياترك

وتت23:22و؟.و9:9؟لا،الفقرا.ليلتقطا

نامنم!طلوبأوكان.،3:91(و؟ا:5"

للربايةدء!ايكاهنار!مثمراولمنبتتدمةياترا

ناراصثقصةمنويظكل.(13-26:2ث)

ني؟ريةكانت،الآنالىئرللمأقاقاط3الاعادة

ليمحا!كأصبماماكانثانةتةوص.اياحا

:،1تث)والارهلمةبافرواإتيمواللاويالارض

قيالمهوا.علىقفتمنصدحوكذلك(92ر28

ة،اومز17:؟3اي)ال!حمتاب.ناضىاماكن

لةبرلصدرقالهي!لنيركان.،152:6و؟

جمه.نا،صدؤوكانافقراهااولادلترببةعطايا

ءفيربنايكنولم.باافت!روأالقالة!يييناعال

1(6:2).تبهاافترحاردملاتلبلذامصدلا=ل

!اوكيفتاصدقةاالىيدالجداههدانيالأشافيةو-لئرت

و!او27-15:25ورومية31:.!اع)

.(-"؟ة6؟

يدالجدالييظهرلم:صدوقيون،ذدهوتا

نيمتاضانطائت!انوالفرييينا!موروسيفوس

فة.ةولكنمافبيأصنرةفرقةوالصندوقيرن."اليهود

عموقد.!بوقةصكانةوذوواكيا.جلمءصقفينمن

هذ.لانوذلك.مادوقمن.ختقاكل!انارأي

والارستتراطيةالص!ةرؤسا.منمؤلنهالطئنة

اياءنيك!ةرئيرعادوقكانوقد.تيةال!حمي

حئال!هرترئا!عةحفظتعائاثونيوسلإنداود

صدوقيين.وائصارهضلفاؤ.نسسالمكاببينعمر

تتليديؤكدونكانراالذتالفرببينوفيف

ال!حمتابنصنيت!ي!مالحدوبرنحمر،اثبئ

وقيصه5!

حقملزموحد.المكتوبالاءوسصفانقافلين

وبئف.اثماضاةنيشدةالىالنامرستادان

نيواثوابالميامة-1،):ان!3روافهمالفرلسيين

22مت)الجدمعتموتالئةصانالىذاصفيالج!د

فحةالملاوبرد-(3).(23:5واع--3،:

!اراا!ث-(3)،(23:8اع)اخأوالارو

سببواشااعالناعلىباورونواداالارا!ةبحر

لاوانلنااظحماقةاجل.!الرنتقهلواتااطل!

ائر.عناعراضنااوالحل!!نضانينهدخل

ناالىيخذهبونثرؤمالمدوقييناعلواءصا

نيأصؤونالثردكانتالقال!هنوتيةمادوقاسرة

رايونانيالنارسرالصرتفيواالالثالىابحالمرنين

فرقال!ياسيةالاعتباراتتضع،واجمةغير،ور:ااخنت

)35؟-ابيفافي!افطيوخرسزءقوفي.الدينية

عبأالكةمنكبل!ع!دكان(.مقء16

وكان(6؟-11:،مسبيين2)اليونايةلثقافة

الداعينوالميرصومينبلاوسياصرنالص+رؤسا.

للذودالمكابيينبافبالىالمحعبفرقابىلمينيةالى

الفربيهذاوبازصار.اليهوديالدتنقاوةعن

صادوقضلفا.انحبالك!،ترئاتالم!ابينوتأمين

علىونبمرفكانواالياصةنيانشموزجراوانمارم

االقافةالىوالةربايدموتقاالنوخلعاداتاهافم

وارصتربرل!هرقانرسءحفااسا.الونانيينوالحفرذ

ابدوافقد(.م.ق38-03؟)ربناوسواسك!ند

حدالىالياجةالقيادةف!انتالصدوقيينيلأ

وكانوالهلإودوشينالىومانزماننيابديهمنيكبل!

الذ!نالصدوكليينوان.منمانذاكال!ثةرؤسا.

خاطب!،طبمظالدةنيالمعمدانروحناالى؟ؤوا

.(3:3مت)الافا!،اولادا!:قائلأالفريبين

الما.منآ؟ارببنيألىاالفرييينالىنضراوا
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منتلامبذ.الىبرحذر.؟-،،:16)مت

الصدوقيونولطوقد(2؟-6الاعداد)الفريقين

محرجأشصالاعل!بطرحهمبثباكهمروقعو.ان

.(--33:23مت)واسحمردول!نها!عيامة

عليهالمح!ولىصكوالنرييرنالصدوقيرنووافق

صدوقيين.و!افاحنانباوكانبصلبهوالح!حمم

اضط!ادكلالهب!حملوقائدال!ةمعبعدف!واتفقرا

نييسبونالنروكان،22-ا:8خ)وررحنابطرس

بح!حممتهالىصولفاوتحورل!طمالذيا!ع

.(.؟6-:23اع)التيامهبثأنبينهمن!اثتاق

ينةمد،فبجرا،ضا.صعي31:يذيم

كفراللودوعاها(91:03في!)نفتالينيمس!ورة

بدعلىطل!فيمرضعهااعتبارالىقادمماطية

المبلودون،كالآط!غربالىوفصفا!يالنهة

حطين.قرنمنكالأ

الىسيةال!ةرئي!ب!ملامنجز.:رةفذ

نجونيراسطذهبمن!عوكانت(5؟:38ش)

صثيةبعةصوكانتورموكتانوكرمزوارجوان

منبصنوفع!عةصوكانتشلارعرضهاش!طولها

علىوينققصفصنيحجارةئلاثةيمةعحبارة

اطلب)اصاث!يلبنياسب!اطمنسبطا!محبرص

العلويتانزاوتاهانتوكا(كاهنكلةفيكترئي!

الىداهعنتترعالصدرةتكنولمبالردا.تبطينص

.نجالزنارال!فليتانزاويتاهااسا28(:28)ض

منمصنوعةربطهاادواتوبقيةالخاتوكات

(93و3؟:38أضتذكارأوجمتتطريزاوذهب

الاسباطنائبب!ونهالكاهنتذعكانتلانها

:28أشقضا.صدرةايضألهاويقال.عثرئنيالا

امامموضوعةكانتلا!اه!ذاجمتورط.(.9

اسراثيللبقوالقضا.المدلمصدركانمن!در

الصدرةني!لاوالميمالاوريملأن-دذلمثجمتو!لا

!دقا5(

الكهةرئيىكانوبواصطتهماا)محهنةرئيىقلبعلى

افةص!حمميعرف

عدلاوعدلممره5معا.ع!ياسم:يئاعذ

وهو:،يهوه

امهواسم*س!اىوكانيهرذاملوكآض(؟)

ناغيرءخنياالحقيقيواعه.(18ة؟2مل21حمرطل

عنعوضآملكلعندماصدقياالىعي!فبوخذنمر

:3اخباراو17:،3مل2)عوياكيناخيها!

ليهوياكيناخأممطد01و36:9امحبار2رني(15

احدىالحرمنلهوكان.واحداصلمناونيبهاي

منسنةعن!رةاحدىوملكالعركأاعتلىلماصنةوعث!رت

؟8:،8سل2)م.ق587اوالى790الالنة

كلةالىسمبهولاهويصخولم.(36:!اابار3و

؟36:2اخبار31ارميابنمبهاتكلما!اوب

اخبار)2بالرثنيةالهيلقضى2(او37:وار

.(12و31:11ار)بالحدلبتضولم(،؟:36

الدولةفيعظيمحزبالملكبانبالىانحازوتد

27:)ارالاجنبىالنرليخلحكذبةانبيا.يماونه

منرصلايىجا.صدقياملكبداففي(32-2؟

اورص!ليمالىوصيدونوصوروعرنوموآبادوم

اقهول!نبابلمطكعلىمرحدةئورةخطةليرحرا

(؟؟-2اعداد)مقاصدمثجبانارمياالىاوحى

لهليزكدفالانجوعذنصرالىسفارةصدقيابعثوقد

ذهبلملكهالىابعةالةوني3،:92ار1ولا..

.الردعلىبرواخلإأ(\.:9."ار)بابلالىهو

الآصحةالنةنيالعاضال!نهرمنالياسراليوموفي

واخداورشليمامامالبابلىالملكعسحرصدقيالملك

اق!مهادونحالتتوثالأنحولهاصرنأيني

علىاركهما!ريينتقدمانالاالبابلبرنلحا!رها

لبثراماولبههم(.:+ار)حينالىالانطب
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نيالىابعالهرمناالاصعايوءوفي.عادواان

الط!ة"نالقرتنفذمدقيالملككرةالحادالنة

كا!معالموبعصدقياغادرااليلةتلكفي.المحامرة

نحوشرقأوفرالبابليةا!ملاعبينوتحتللهرلي

وادركهطارد.بذلكالابليالجيقعمفلا.الاردن

الىنبرخذنمرالىاصيرأبفذهبارلمجا-ولفي

علبهوح!حممحوموهناك.فلط!منلاقالىربلة

منبلاصلوربطعينا.واقتلتاممامهاولاد.فقتل

02-17:،3مل31بابلالىوسبقنحاس

:93وار21-36:11انجار3و7-ا:35و

وند(52:19ار)مرنهحتىوحب!.(1،-ا

صدقيا.ملكطوالالنبويعلهارمي!باض

ارمياتشأزاتكاذبنبى.ممسياابئ(2)

.(-92:3123ار)بالنارصيقليهئبوخذنمرات

ار)!اقيميهوبلاطنيالىؤصا.ا-صد()3

36:13)

!ذبةائبيا.الىانضم.كنعنةافي،()

راموتعلىالاستبلا.محاولةعلىآخابوحفىاضت

هاجالوريينسيغلبآخابانتنباانوبعد-لهاد

وضرببهقبأماعك!علىيهو.نبىميضاتنبألما

م*صيأيئميخالهفقالواهائهالفكعلىاطةربل

.(-22:1125مل1)ظأ.فييعرف

ويقرل(3:16اخبار1)يكي!اابئ(5)

خلف.جمنىتؤخذهنا،ابئ،لفظةانالئراحبعض

)نعنحمبامعالعهدمحت!واالذتا!)6(

01:1).

بيتمدينقبينصرعيلضقيترية:عر،ن

ارضني(13:تملاو6؟:3يق)وادامصان

.س!رتبل!الاردنكورفيالحزففيارض.منتى

مصقولنحاسصنالهي!لآنيةتصخصرآنوكانت

مصاولج5(

7:23تضاةفيذعهاوردوتد.(6،ة7ءل1)

ناابضويتول.صردةلاصم13:،اخبار2و

م!اغاانآضونريقول،صرطبةقرن*الآنمرقعها

،تام!اتانآضونويقول،سليظت،تل

ه،السيدة

،بها.،معنا.كانرجماعهياصم:عزت

.(8:7اخبار؟أيهرذااعقاباحد

.*برد،محناهكانربماعلاي31ةضزدة

ه؟وربما-دبعاماروناباطمنها؟.قر؟(1)

هيكانتوربما(11:26ملو11نفيربعاممنها

01صافةعلىصردةعينمنباال!رب،كتانة،درو

سكيمنرياجنربيميلأ

و7:33قضاةفيالمذكورةصدة5(3)

ا!اوردوقدن5صرئفىهى7؟ة،اخبار

.،*هصروةبصيرة7:33قضاةفيتا!رصاإبعضني

:3؟اشقابل8:13مت):الاسنانقرير

لم.والااليأسعلاهة(015

(،لحب،نظرا):رعةمصا

ئتةالمتابلةايرل!يةالمنظةانةمصروع

يعتريالصرعداه)نا!عدما+لاغتادا(قرمن

وهذا.الأهلارؤوسنياوا!مرضر.بببصاحبه
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ةصبة*مغا.نكاربمامحبري31:كة"عش

بفةمد(11:92ونح01:33يدق)،زنبيرإو
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علىكرعةواعصاالآن-افةوهي.92(:11
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فيموصوعةخزائنيفيلأه!نهطركاالمالمنيبذلىن

هذايكونانوقىصم(\،:82صي)النا.دار
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الي!،دءنالجاهيرانوبث.الميحزمننيفاصطين

الةصحنيفييبةبلاد.ناورشايمالىتختلفكانت
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مناريتينآصولمالد!قيةوخلملايما:(صاونزابأ
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.؟بورجبلمنالثرقيالثمالالىكالأاميالثلاثة

هذ.31فيهبقرأالقال!عيذةفبنبعواماكوندر

31وابا.صف!نصزلنةكلةوهيبينالمدينة

ضييبو!منبدأقريبأكانالموضعانويضقدالعلم

حوالي،بررجبلمنايالثلاثةبحدعلىالجليلبحر
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الثمالالىحرونعنايالكمةتب!دقريةهيالق

جمر.قكلحبثالشرقي
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ادومحدودنحوابدجنربيالىك!نحايةمدينة
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اثانيابن!صات!ائةتاوءت.23(و21:)!2

حياةوكانت.مرالىسانرةالعائلةكافتف!ولحن
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افياناذ.اوءنإوافقةنفهحزكياالملكهرالجد

الملك.ءثباايامفيعا!قنف

ا!اريخومنظر411الانيا.سع3هرصننياصنر

ثبئأنعلم(؟:1اصحاح)اصفراافتتاحيةنيالمذكور

لافانها،حديئوجههـلىولمهعاشالذيالىءنعن

(،:3اصطح)ينباةلمماامدن.دبمعهد-تأيأ

وامدم(13عدد)تائمةالسلاكانتزكوىولان

اساسان.زمانه!ذداننقدرالكلااقفيالىاصارته

اخاءلة.اافةدبنونةعنال!ظيماهـءليمذاكهرنوته

الا!ا.فيكالماوفاناصاءلمةاالدينوئة(؟أ

اورشليمءنصنةطعالرئذةوان،3و2:ااصطح)

اتهفإنحهوذاخ!ثةانةو-يققد،-6(الاعداد)

ذلكوسيحرن(7--؟اعداد)عظيحةذبجةيحد

اعداد)نجورمبصببحمهأاباسءلى-!طءما،وم

اكياعلناصكيثيةاالجحافلاةروابوعند(-18،؟

.الىب*م.ءيترب

الرحيدةالنجاةطريقهيالتربةالىعوةالد(2)

وخاخمطاداكينحث-،ولا(2وا:2اصحاض!)

وهذا(-عدد)خلاصأيجدونلحل!3يطلبو.اناقة

ضماإ-ببالباقهءالاه-ث؟زياتةان*كد.

ؤوبلالانهااورشايمتنجروان(15:،اعداد)

.(8-ا:3اصحاح)لعادوسطانيوالىب

الاممتود.لدينرنةالمبار-ولالنتيجة)3(

تت!لاسرأئيلبنيبترة(01و9أهددانا)اربالى

(-1113الاعداد)مقدسةوستكونالبعلى

(-9،18الاعداد41شبوسطفيجمجدسي!لكوالىب

كاكاالارصني،،تبي!ةويصيرمشبمهموهو

.(02و99المددان)
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الديثىالاصلاحبلاعان!النبوةانويطو

مل)2..مق621ضةنيروصابهقامالذي

وكان.(35:9الى8:؟3اخبار2و32:3

ناو؟محن.بلهسنينبضعوتنبألحبقوفمعاصرأصفنيا

ابحرااخراصاى.ادعيئيالا-خلالزمنالىنبرتهتهود

(.م.ق،62و063بين)ا)!ودطضالاب

اليفازاىوهو،صاسة،معنا.عكلياءم:ضو

.(55و؟؟-36تك)قيلمةاثا.عإصوا!

.36(:ااخبار1)ءفياممهائضأو!محتب

جاداي،هو"سا-ة.منا.علإياسم:ضئون

.(:616،تك)عنيرنارمأعىويد(1هة36عد)

)هـفىعفرنهـنالمنما-لوت:صفوفيون

:انظر،!فر،.يم

.،عةون5نظرا:صنيون

!رذامنالاقمىالجربفيمدبنة:ضقنغ

91:يق)لش!رن-ينبمدا!يت31(:15يق)

ببنكانتصاولزمنوني.(.3:،ابار؟و.

لداوداخيقمل!ثمواعلاهصا.الفلطبيينايدي

كانولما.(22-"ة12اخباراو27:6مما)

واصقوهاوضربوهاالمالتةكزاهاعض!ابيدأداود

نهاوارسلالنيعةواستردوادركهمداود!مفلحة

ا-0331:صم)1كثلإةمدننياصحابهالى

داوداصنيلا.وبد.(.\:،و؟:1!2و

.:6(37صم)1لبهوذاصائيأصارتصقلغعلى

انهاو-ونجح.(11:28نحياأاصبىابعدواسكنت

تلضقياميال.:نحويدالذيالحويلفةتل

النربعة.
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لأضحبةصلب:بخبب8ضلبأنضنحبظب

وكان.فيهاالاعدامطكمتنفيذآصليبعلىتعليقا

افظعبصررةاوبهجلينوالىاليدثبربطذلكيغ

الحية.الابزا.طريرعنبالمساميرالجمبنصمل!

امملدىمعروفةهذ.القصاصطربقةوكانت

الفعلىالكببمالاس!حمندرح!م!د.كنلإة

نيصصرشانءسيفوسوروى.بالصلبصرري

هذدبابلءنالبهردباطدةاصدر.الذيالاص

اص.تحقيقدونيرصرا!انصعىمنصلإببال!

منالميتةبهذ.الفارسيدارروستوعدوقد.هذا

انطيرخرسصلبوتد.(اا:6ءر).اواعسافيخا

بترك.لاصعنرايذانرةخوااتقيا.يهردأابيفانإص

رواعلىاعدا..بناوب!اسكندرص!وقد3دفي

قصاعآالهلمبفكاناوماناعنرواما.ءسيفوس

المراطنواسا.الجرانماتجحيرتكبلمناولمعب!يد

هداق4صراحةالقانونعنا.فقدالعاديالىوماني

س!لىفرضالاءرواطرر!لفيوامحنالتصاص

لاصبابا!كقيطظينالا.حئ3انفالمراطنين

ا!ةيبتعذالهبىيحبق!نماوشيرأ.دينية

.(91:1وء15:01وص27:26مت)بالجلد

يثالىصليبهيرصلانعليهكانالتريحهذاوبعد

كأ؟ب!ب!4

متو!ةسبانشاثكال



6(

وتيطى!لوروسالوالينانروضيفوسهـبروي.يصلب

علىتطقالضحيةكانتولما.يصاباعدمنجلدا

الجرعفملبدالاتموتكانتمافاحهاتعليقأالصيب

الدانكانتلمااطالهكانتهذ.واحيانآوالطق

الضروريمنكانواذا.لماميرباصرتينجلانوالى

دنرتجلياالمحطصناك،لمصالأحبابصنلبب

3،سيةا!مبكحرلحيا!محد-،ضعكاناجل!3

؟3-:)*91يسوعصعلموبينالم!اصينباصهخ

تيطىاحتيلا.بمداليهودمنكيرطبوقد.(33

.اورعثامعلى

وقدالقديمالهدفيواردةفتيرالصلببلنظةوإما

:01)متمجازيجمفىالكالةهذ.يرعاستعمل

يتبينالصلبحادثةوصفومن؟2(:16ر38

كانمماولكن،ثتيلآوكانخشأكانالصليبان

27:23صت)طهعلىتويرجلقدرةيخجاوذثتله

ومن.(91:17وسر23:26ولر15:21وعي

الضفمالحجمذلكمنيكوناناذنبمكانالصعربة

عنروفعوكات.الىسامينبعضتمرر.الذي

بعد.اوعليهعثتقدالضحيةت!حمرنأصأقبلالارض

ويصلبان.رفعهقبل،الاحوالاغلبوفيالأرجحوعلى

الندي!صليبالمدعواحدها:ثلائةيةرئا،دني

ثكل+وثانبهما*سعكلعلىوهراندراوس

بالصيبالمعروفوهو.الايفثحا!وثالثهما

الثكلمنكانالميحصليبولمحل.اللاتيي

بس!صلكانالذيالاصي،النخانونيغتدالأخيرع،

منهالاعلىالق!معلىعلتهاوعنرانافيةاصموضع

:91وء23:38و،5:26؟وصر27:37مت)

الصليبكانبعدهوحئالميعمرتوالى.(91

23ة؟كراو؟91:3)رروالعارالذلعلامة

(13:13و2:لأ2وعب2:8وني3:13وغلا

!لحفاد5(

الآمبعدولكنالاءانةحمليعنيكانالمجبوحمل

عثلفةفظرةالصيبالىفيظروناتباعهصاريوع

:6كلا1المس!خبهيبيول!افتخرفقدبالكية

.(:03؟و!2:16افأالفدا.فيهتمالذي(،1

واظل"يهو.ضا.علاي31:صتناي

برداودالنضواالذتالالىفرؤ،ساحدوهوطجاة

.(12:03اءبار1)صتلغفي

(2:16اف):لخةفضايح"ئصناعالغ

-لفارةبواطاونعمتهأالةلىم!الانانيعردانهي

فانالطرنانذلكفيوي!ثتركوغلبتهالميحي!وع

بذبيحتهالمحبحعنه!فكنراذالانيهاني!صاعالثه

حنونكابلارادتهيذعناذافهالانانويصاع

ويحبه.الىبالىفتوبالصفرنف!طمنوينرع

يتمموااناديحعنكسفرا.الىسلافهاع!ا!وقد

18-:هص)2وافاسافهبدالمصاطةعدمة

رسائلفينةميلالمرضوعهذابحثوتد.(.2

.(اغ701-وعب-38رو)الجدبدا)!هد

الأثاناساس!يفيبيحتهالم!بحكفارةاما

معافهرضىالىاطاطى.بودو*اسنطهاالمبحي

ويصبرالدبنرنةمنويخلصالفضبابئبالطبيعةكوئه

الحطاياتزورواسطتهاالابديينوالمجدالجاةوارث

والميع.لاجلنالعنةالمديعيصيراذ(ا:32مز)

2؟،العالمصلحطايابرا!فقطلحطايانالير-لنارة

.(01:،و2:2

قربقرببنيا.يننصيبفيمرضع:صئمغ

.(01:3صم1)راحبل

الحرفضد،ظلمعنا.علإي31:صئفخاد

ولمالبرفيمنىاعقاباحدالحوف،وهومنحمااكط

لماذاالاناثقىثبانلحكمبخساثسوىيشب



)7اصلح

الأ!ثرطعلىالذكورمنسواهنوارثب!ن

7وا:27و-:26عد)سبط!نظرجيلاوجن

اباراو7:3؟وش11و01و6و36:3و

7:15).

الرص.عةفررأسهشعرذهب.ن:أضلغ

ا"(.3؟ةالا

-ة32)تثاب!اتمننرعهو:في

8:؟؟واكا،:58وءفى16و،؟:02يوا

الا!راباوالاثبارنيوتبشاصامةا(3:13ورو

القالفصبلةالىثرملاثر-ةامكلاارمحلةوامل

القرهي8(:11امق)4*!أءأ+"الاتينيةبأئس

الحربرانرعمنوهي.ومصرفلطل!نيتبش

.ثملونعندماالحواةيتصلاالقالهند؟

ملجأ،او،ظلضا.عبرياصم:لخة

.(23و22و91:،نك)لامكاصأتياحدى

اوطل،يهو.مضا.ع!ياسم:طتاي

.(8:03امحبار1)ضابخا.ءنبايابلنيملبأ،

لم،معنا.كانرلجامديانيادم:صنئثاع

اواطمايكلمالالهاناوملبأايظل4يعد

بدعون-!مديانملصاحدوهو،يرءحممزحل

.(ا؟:83ومز31-8:5تض)

وهر:،مظم*مضا.عبىيا!:طئون

28(:23صم)2داوداطالاحد،9،

.(92:؟ااعبار1)عيلايابضآويسى

ابإلكمنهظعصكيمبقربمئحرجبل(2)

وعز9،و"،:9أقغرثءبمبرجلاصاقاغصان

*زيم.جب!،.نجز.انهوورتج!(،؟:68

)54

ظل،ذواوظلم،مضا.ع!ي31:لمخفوتة

2،،وا،-:)عد.الكلنياصراشللبنيمحلا

.مذصرفيعندهارونجبلثرقيولملها

معصركةالصلاة:ضتوةبيتيضنى

لنححان!صيدقادرشضصافةانتعكلضوهيافه

ثو!كهاض،ئقهوروسويرةظهالمالمخلقوانهالينا

نرامي!جمراقبتهرويدماينثعىوانهنواجمهعدأ"و

الناسقلربنياثأنرعلىقادروهو.هذ.الطببمة

حملنيالانانييتطيحممابحثلإا!لئرواذهاحمهم

اصلاةاةوضعافه-بق!عد.ا)+صكئلىاقرانه

بتمم؟هرابد.منذءقاصد.لهكانت.واستجاشها

ونوإميهالكونفباوضعالقبالطربقةأاقاصدهذ.

وصاقبته.هـضبطهالكرنهذانيالدائمبحضرر.وايمآ

!اجتفلانيالحلاةصلىالانانفطرثد

اناسمناورةيطلبواثه،اثهالى!رخاثعموى

و.بينهبة:-اقاء"انئتجابالصلاةول!نجميعا

تنكلقطهيلداثإول!نالصلاة."صتقيمةءلاقة

92ة15ام)ربرالاضاروصلاةالارروفعهاالق

وحدهيشطيحاططينةعنعادفن.9(:38و

ابخ.اعيعماالذيواما.بالصلاةاثهالىيتةهـبان

هيالملاة.و،بصيانهعنرجماذامنهفيدنر

وسكرس!ردهي.الماوياببههـحأإبحاشركة

3-9:91وداا؟،-:ا)نهحوهالمبواعتراف

ابدا.ةمنذانهسب!ااوموتد.(6:،وني

الثمزرعنال!يا؟!مب!اورةتبدووهكذا

:9هـل؟)يصلاةاستجابةائهبركاتوتمنيعالديني

لكلينصىوافه.(7:7ومت37ة36وصز3

سامعتال!كتابنيواممهباست!قامةلهيقدمدعا.

الىمولبشوبذصرواذا(65:2عز)،اللاة

لخا،فيكثلإأتقتدرالبار*طلبة:!الاربخ
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!ائلآ:تلامب.يوعرخاطب(16:هيع)

.(13:،1ورحنا)،افعهفذلكمميباصألتم،!ما

منكاناذايتررويدعهاطلباتالهيتدمافهوسعب

لا!ميحتيبلاارالطابةيصبانالحكمة

الاصتإبةتلككانتاذايرفوحد.اقبانعالمون

حددوقد.اقهلمجدعائدةاولاللكرتاولهمنافعة

هيهذ.،:قالحيثروحناالىصولالصلاةثرط

مثينتهحبصئأطلبناانائهعندهفاالقالقة

الجوابويكرن.(،،:5ءحنا1)،فمايسمع

ماوحمبرأ.ايخدمنحئا!لناانشيد.!س!

لهميب!لاعندسااعظمبكلكةابنا..افهيبارك

ندا.ميبيالااليهكبرنيهىفهمصلواواذا.طلبا!م

لهم.خيرذلكانووىكانان

وبينالايامصنيواجماعةانفرادوالصلاة

2)الكنيحةنياوالبيتنيفتقدمجمأالثعرب

علي!ناويجب.(اا7-:02و13:2و2،:2

)يعانف!ناللا-نصلىكايناكالاجلنصلىات

ني/الذتوصالم!كلابلس!ولا،(6؟:.

واطلانالاتربا.ولابل،(3:2تي1)منمب

لناويجوز.(،،:5مت)يلعرتاوالذتوالاعدا.

هلاناحقوالنف!لمبطاليهنحتاجمابمنطلبان

)متوبرهافهملكوتاولأنطلبانعلىأليو!ي

6:)-.

الحاطى.الافعانلانالمجحباسمنصلىانيجب

اليهفقتربانويجف.افهالىيدنرانيستبملا

با3ولكنحقرقنامنحقأننالانهليهفارضينغلإ

ثه.كهةوجلنابدمهمحطاياناكلالذي

اصلأتوتجهكاتدوسمحالىثئهالصلاةتوتجه

ترصلكااثمدسالروحووراسطةالا!با!مللاب

نيوالىوحالا!لماواةاللانةالافانيممنل!حمل

منلكلوالصلاة.الآبسعوالازليةالجوهر

ه،

الرصةنيمتضمنةالقدسوالروحوالأفيالآب

وضكةافةومحبةالميحي!وعربنا،نصةالرصولبة

:3؟كر21جمبأ"ممكمفلت!نتالقدالروح

الصرمنالناهضلليحكأفعالصلاةوكانت.(،1

وصلى(2ةاكو1)باعهيدعونالميحيرنوكان

وثكر.اليه!رع،وبولىمباشرةاليها-!فانرس

06و7:95اع)والعمجودالمجدلهررفرنوالخاصون

:؟تياو3:11ض9و9و12:8كر2ر

صففيطنااقدسالروحاما(6و9:5ورؤ12

.(8:26رو)نم!امما

بالصلاةمشهررتوالقديينالآباءجميعوكان

تك)وبضرب(03:17)تكابراهيمجمتهموصن

9:91تثو11:2عد)اوموصى(23:62-13

صم؟)!لوصي(؟01:3يق)عثوو(02و

مل1)وايلبا(مزامير.كلاطلب)وداود(:8؟12

وا!ع(8؟و5:17ويع،هو2":18وا:7؟

-91:51مل3)وحزقا(،3و33:،مل2)

وحث(6:01دا)نجالودا(6-2ة02و02

:37(3الوالنبيةوحتة01-17(:امم)؟

:6و31:"و2،:2و،2و8؟:ااع)والرصل

02:63و36و6:25؟و12:12و؟8:5و،

.(17ةهن!او12و9:اررو5ةا2و

تء)ليهاالصاريفينحلصناحالمبنفرداماوكثلإأ

علموتد(؟5:6رلو9:35وص26:93و:23!،

:11ولر13-6:9مت)يصلأنيهفتلايذ.

2-)،.

لمصلاةكتباالميجةالكنائ!بعضوتتم!ل

نطقالقوالاعترافاتوالابتهالأتالطلباتفيهاتجمع

تتبررهيالكنيةابيالمن-ثل!نيالمديرنبها

!فللزمنينكأذجوتشصل،روهيةاختباراتعن

جمععلىتعينوهكط.الصلاةهلبتحتويانيجب
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النهارمنصة3واوالادصةالأثةال!اعةعنديصلون+ترافقةمتناسقةبمررةروفثاالعابدتافكار

ه.:مز)الطعاممناولةوعدونهايتهايلابدا.ةوعدأفردااف!مارترضحامهاففض!االارتجاليةالصلأاتواما

3ة01وا:3واع؟:18ولى6:01و!ا17!بوقزعصيتهوتحفظخاصبنوعيصليالذي

والثراورةالاولونالميحيونوالف.(و.93و.الظروف

اخذتوتد.(،و3:،تي1)النذا+تناولعنديجدونوالذتروحافة*ةالصلاةساعات

معبنةو!لراتمزاصرتلاوة"يهردعنالكنان!بص(.،3:،رو)،ي!حدواانينبنىواطقنبالروثله

.الاعاتهذهنيانلمجرزبلزمننيولاموضعفيالصلاةق!رولا

الكتابنيالمدونةالصلواتابمجدولوهاكانهعلى(5:13ت!1)كانموضعاينييملي

:اثمدسسلوالىاليهودف!انلمملاةمينةاوتاتحفظلجق

المواضيعالثواهدالاشضاص

ال!يفيارحزربحاعدما1:11،اخبار2آصا

ولدلاجل3و15:2تكابرام

ا!اعللقبرل17:18تكابراهيم

العتدللا9-03:3امصرا

العظيمالجرعوفت22-91و9-7:،2ارارميا

لمتعزبة18-15:15ارارميا

لقاتليهالمففرةطلب.للأبننهتليم06و7:95اعاضفانوس

ا!اتليحثفلماذالقتلعن."+!فارة8-21:7تتاصائيلبنر

اباكوراتلثديمعندص!حمر01-26:5تثاصرائيلبخو

العثررتقديمصنةعلاة01-26:13تتاسراف!يلبنر

خادمهعينيلقح6:17مل3اليغ

بالصىارامجماعةلتضرب8،:6مل2اليثع

ارامبيقجمون!نتح6:02مل2اليغ

صانيلهائهارسادلاجل،؟-12:،2تكالدمثتيايمازر

لاسطقالمعينةالزوجة

الارملةا!ليحيق؟2و17:03ملاابلبا

بهافهليثهد37و18:36ملاايلبا

للوت،:91م!اابل!

الىبهل.لايا9،-ا:3صبحبقوق

اصاشلبنيبقيةهلأصلابل9:8حزحزكليا
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اضيعالموهداالشو

-نطريبمنممل!هاقةطايةا-37:602اشا-915:91مل2

.اصتدادبدونالفصحاكلراتالذلاجل91-03:18اخبار2

اورشليماءادةلاجل91-،ة9!ا

بيتهعلىالصكةلاجل92-7:58صم2

الثعبءناقةينتقملالس17:،2!م2

اصائيلبنياحصائهني-طيثتهلاجل

حباته!ا؟عندافةس!ر91-01ة92اخبار؟

اصلإناطكمةوطلب

نحتلفةمواءيعمتعددةمزامل!

رسولانتخابنيالأرمثمادلاجل02و،2:ااع

افيتدبيرنيالح!عةلاعطائه69-:3ملا

الهيكلدثينتد2،؟-،:6اخبار2و:ء2-853امل

مقاوميهتصا?طلب16:18قضاة

العامةالهلموة،-:112ولى3-6:9مت

نياصعبا!ةالاعتراف15-9:6عز

افريباتا.الناشالروا!

للننرة3؟:18ر

بر.لابلالث!و؟؟:8؟لر

انردوسانيالم!ب!يذكر.3،:23لو

ابنهقىبيةنيالمةارشادلاجل13:8تماة

الاو،نالحبعبادةدبللنفرة26-92ة9تث؟؟-3213:ض

اسرانيلبني!ثصومعمعهانةلرجرد8؟-2؟:33ض

الدوا!على

حلولهوعندالاررتارتحالكد36و03:؟.عد

اصرائيلبنيعلىالحكمنياقةليينه-5؟11:11عد

برص!امنيمصيل!ثفا.12:13عد

بعدغفىدواعندماالنعبعطبنةلمضرة9؟-13:،1عد

الجواسإلىرجوع

خلفألهبعينكل6؟-7؟:27عد

كنطنيالىالىبيدعهلص02و،3:2تث



صلاه(155)ع!لاة

اضبعالموالسواهدالاشضاص

البىفيالاقينلاجلا،-5ةافحنحميا

وطربياسنبلطمنلانجاة5و،:،فحنحميا

اصائيا!بنيشعبعاىوبنيههارونبركة26-6:22عدوالك!ةهارودط

للاطنال4حتائةانهلاعلانالكرتتديم-0226ة11متيرع

لملراتهاببهاصتاعلاجلالنكرنقديم9،3،و:؟ا*يرغ

الاقيمعرنةاطب12:27رووع؟

والمؤمنإتوالتلايذنفطلاجلصلاة7.رويرع

الروحيدوالأط

اقةمثثةفا،1.والاالكاسزواللاجل3،:22ولر93،3-:26متيسرع

لتاتيهل!رة،23:3لىيرع

الآبشحمهلماذاصؤال6،:27متيرع

نيةالرباةالصلا،-2:؟اوو13-9ة6متيوع

عظنعلنةبعداتةالىترصا!7-7:9يقيرع

عليهافهبركةلاجل01:،امحبارايعبيص

عيصرمنوالنإةافهمعونةطلب12-32:9تديوب

والم!ونونالموآبيينجيوشضدائهلمعونة3؟-02:6اخىار3عرشاناط

اطوتبطنمنانهرحمةطلب-2:29*نءل!ن

احهابذلكنمنيولاالكتبكتابالمقدسالكتابالينانقلمماواههاالميحصلاهاصلاةواطول

ثالا!انعننبل،غيرهانصليلااننااو،الىحيدتالصلاةولأج!متلايذ.معالاخبرةصلاتههيصلوأتهمن

تخرجانيمكنولاوالحوبهالىوحهاونمرذجصلواتناصلاته)؟،:اقامنلاثةالىوتنقم(17صووأ

ابا.احدقال.ائهاىنممنالاهذ.ئلصلاةتلايذ.حنظلابل(2)(5-؟)ننحهلابل

الطلباتف!ض!نالمسيح!يةالديانةملخصا!االكنيةآشالىسيؤفرنالذتلاجل)3((6-91)

اومنيةالصلاةغاياتوكاوالتثراتوالتوصلاتاكلاثةألاقامهذهوي!لل(26-02)اومان

منا-كأتيبعلىتبةصوالانانيةالأية،والىوحبةالميحرواسطةالاتتمطالذيالفدا.علف!رة

الىالمهدمنالم!حيالصلاةهذ.ولماحب.بهل.سلوالى

قدنحرنساوبعدعهابعوضانيمكنولاالمحدالربعياالتيالصلاةهي:الىإنيةالملاة

نردالصلاةالفاظوبمتنااحتاباصذعمنفرعنا-913ة6متأبايةبالىجمثولذلك.تلافي

به.تنوفاماكا!مناحنفنبدهاالصلاةهذ.الىانكاالصلواتصلاةوهي.(،-2ة11وو



)2يماراكل

:اتامئلائةالىالىبايةالصلاةتنقم

.،ال!واتنيالذيابانا،عا.الد،1)

صبع.اوشوهيأطلباتا)2(

اولاداصاالىفينباهالدطاما.اثمبيد31(

الحقبقيوطيخاهيالما.وانلبعضب!ناواهرةافه

المجاتاوتنفم.الصلاةنينرتةبهانيجبيالذ

وملكوتهانبا-متختمىنهائلاث،قيينالى

والىوجةاالرم!نبةالانانباحتيا؟توثلاثوصثيثت

الملكاصكلان،الجبداماارسيرمنينوحتى

جميلةظتمةفهو،اءينالابدالىوالمجدوالقوة

مئ.افبلنيتوردكاةيةئاالىيصلاةومناصبة

:18يق)بنيامينفيءدينة(؟):"!ضارايم

نلانة"بعدعلىالراضبةاكاقيلماوكثيرآ(23

ظنوارجحاريحاكالياميال،والاردنكرباميال

.ورمرنالطيبةبينجلعلىاوجمرةرأسا!ا

عرذاملكابياعليهوقفانرايمفيجل(2)

:13احبار2)تلتهممقاقبلالثسةالاسباطيخاط-

وورتبع(9،عدد)إيلبإتجنوبيكانولعله(،

اعهوانحمارايممديةعنببدأي!نلمالجبلان

عما.مأخرذ

01:81تك)كنطنيهقبيلة:فياشماقي

واطاتيينالارواديينبينغدت(16:اخبارا،و

الاحلعلىالحايةممرةوهيممرةاو!روصكنت

وصاهـابلى.إروادبين

اعهاوافةاءممفا.5ع!ياصم:صولبل

وآضمومىبحدالصانيينانبيا.اولهو،ائهايايل

واصرفايالىويظسبلاويأالعانةابو.وكاناثضاة

.(35و6:26اصاراو!:1صم؟)صرف

اعطيتتدكلإتلأنافرايميأوكانتهاتعإةوالى

صروئل55(

اصاروا21:5يق،افرابمتص!نانباثرعة

بغاممتوقدالىامةنيالمانةعاشوتد.(6:66

عوفبنيالىنهصوفيمرامتايممما!اعنثميزالاسم

ن5اعيألهوكانت.(1؟:2و91وا:امم1)

الربالىفصلتاولادتجةي!نولموحتةذنة

!ياتهايامصل!بونذرتابنأوطلإتبحرارة

ا:6عددرابع1،موسرأ!بهلوولا،ةفائلة

وحين!رشلالىلدوممتدعاؤهافامتجيب(ه-

عاليالىثيلو.فيالربمتدسالىبهاتتفطحت

ا:3وا!م؟)الىبخدمةعلىليدربهالكاهن

صبىوهرالىباماميخدممحرئبلوكان.(9؟-

يرتديهالذيالوبوهو-كتانمنبافودمتفطق

عامةوحئايىمحلخدمةاننا.العادرونال!ثة

وكانالهيكلفيوعاصق.(8؟:2صم؟)اثعب

الهباحنيالهيكلابرابويفتحبهمتصلةكرفةنيينام

وه؟(3او:3أصالحدم!فيعاليهـلاعد

ي!يىانهلهافهاعانلماحدانتهاولتجاوزقدبكنولم

ابنا.مظالذيالثربببالابدالىعاليبتعلى

ىاص!صيفرصيةول.(18-ا:3ص)!مايردولم

الوقتذلكنيالعرءنعامأ13دكانحموئيل

صونيلوكبر.القريبوبهعلىت،كانتوهذ.

انهسبحبزالىدانمناسائيلبني-يعوعرف

صم؟)سيلر.نيلهاصتحلنالربلانللإبنبيأاوتمن

فيافهتضاهننذبقليلمذاوبعد.(2او3:02

الفلسطبنيينواستيلا.القالنيابنيهبمرتوبيتهعالي

ص)الانبا.هذ.مماعهكدعاليوموتاخا*،تاعلى

.؟-22(:،

صاحبعاليمرتبدوصارنبيأممرئيلوكان

ناواراد.الادضنيا!ازعغل!الدينياللطان

ارباعبدضةفغ!رت.الثبتتريميصرف

نجحفناروحياالامةوضعانرأىاثاروت



)3نيلصو

.خهاخذالذيالم!مانبتربالمصفاةالىكلهالمححب

.ويؤضر.الربامامويهومرامعلاياليمترفواالاروت

فياجش!عواتاصائبلبنيانالفدطلمينيونممعفلا

اكباجلمن!رزيلفلىلمقاتل!م!عدواالمصفاة

فانك!رواالنلصطيذينعلىعظيمبموتالربفأرعد

بنيئخمنيللدخرلبودواولماصاقلبنيا!ساء

.(314-:7مم1)مموئيلحياةطرالاسراقلي

ياتاةيآمموفيلما.اثهانالنجاةهذهاظ!رتوتد

ةتمنيذهبكان8،ظيقهقياههونيوريخأمدافعأ

وامحنهوا!فاةوالجلجالإيلبإلمتنير!ولسنةالى

الانداهءقبهاعةجمعحيثالىاصةفيمقيمأكان

15-717:امم)الاصلاحءصلنيلراعدو.

اقهلانيربمذبحأبفىوهناك.(.2-16:18و

لانخ!وثأ5وال!دمحجوبأالاووتوكانثيهترك

فكانبا-ةوالىالوئنيةل!لبادةنقمرهاسرائيلبني

اةءيامحرشسل-محماياموني.عو.ممثل!وئيل

ابنيهجعلصثاخولما.يل!الاتمنصةالبلادكانت

ي!حمرنالمول!ثاسبعبزفيلأ!رايخلقاضيين

وكان.اقضا.اوعؤجارشرةاخذالا!همابئقتهجديرت

طلباناداورةالاءموخطرهذا!رفهما!مر.هن

يمحبانافةفاصي.عليهيملكاتامةاكبشيوخ

لمام!يلومات.داوداتةعينرنحهبعدغ.ساول

جديعل!برةنيشاولو-،منهاربأداودكان

بقبهيعندبهانبدالىامةنيبيتهفيودفن

ءو!عةقبىلاللإلمةرني.(ا:25صم11اسرائيل

لهثمحددورعدنيالعرافةثاولصألجلبوع

احدهإنوكان.:3-.28،2؟مم)!رثيل

!موئيلصفيدأالىببيتنيداوداقاعهمالذتالمفنين

!رئلمدوتد.(28عددراجع!ه!:6ابار19

بالاممانمل!واالذتاقديماالهدر؟لاتتانمةني

.(32:؟؟)!

صرئل5(

القديمالعهدءن!فران(فران)11ةحموثيل

النصتعيقمنيدوكماواحدآسنوأالاملنيكانا

هذاانتقولحاشيةفي،28:2صم1علىالماسرري

نيواحد؟رءسيفوسعدهماوقد.الةرزصفهوالمدد

ا!رطاتاعتبرثاوكذلكالقديمالمدلاصفارعذه

الىخلادفةصدجزثينالىالهرتةصيمواما.الكل

-1609فيةالبندنيووءروجطب!االقالهبراكرراة

امحتابامميوفد.والفلجاتاالبينيةءن517؟

فصفهـررةالقيادةصاحبكانلانه!رئ!يلبا-م

ولانهالكاب-وادثيخهبرتالذيالممر

الاربخعرفهمالذتالانبياهكبارمنواحدأكان

شاولامحتارالذيوهو.للأملكةوءخفحأالعري

نحلحأبقيسالثاولمؤازرأوكانلاللكوداود

لمجتويكانرلما.الثر-!اطيةالدولةتلكنيلواجباته

الىالبعبنبةفيذ3الارأينالماءين؟ربخمحلى

الاني.لكالماوسةرالاولاكالماترممياسفرت

:اقامثلاثةالىالفريف!انويم!ن

(3-؟صمم؟):و*افيالنيصصليلا(

دعتالقوالاسبابجاتهواولمرلد.يتضهنوهر

والق،(3:02!)النبوالوطيةالىدعوتهالى

الطريقوفتحتوحد.باللطانيتتعنبيأنركته

حقهوبئبتالاملاحيوعه(7ص)القضاثيلح!صه

الفلصطينيينايديهـناساثيلبنيبانقاذالةضا.ني

ح!طسنوموجز؟-3؟(:7)صبراصطته

.(17-13الاعداد)

(أ)وي!ضن(31-8ص):شاولالملك2(

!رئيلووعدممونيلسبخرمحةنيملكأأصباطلب

وصاول!وشلبل!القا.(8)صالطلببئلبية

،(01:16-ا:9ص)اننواد!لىثاولوميح

لثاولومبابعتهالممفاةالىالئعبمحوثيلدعوة



)4ص!وئل

النعبتمنفمرضىعدم(-1726الاعداد)

الجديدالملكبهكبالذياطدث27()عدد

حموثيلخطاب(11أصدهالىلا.وتجدبدالنب

الفلحطينيينعلىاثررة()ب.(13ص)الرداعي

الثوقراطيةواجباتهعلىالىفظةنيساولواخناؤ

اخهزامالىتؤديالئءناثان،ماثرة(39)ص

س!اولصوبموجز،(46-ا:14ص)الفلسطينيين

حربهميزات،(51-9؟عدادا)اسرته6(7،عدد)

براجباتهاش!فافهعلىشاولفيهادلوالقعالبقمع

وصف()جمذاويتبع.(15أصاليوقراطية

الىخاصاصارةمحئاولملكمنالاخلإةلمنين

رذللما.(3ا-؟6ص)وداودالملكبينبينهقاتاور

":16ص)اقةباصداود!وثيلمحصاولاقة

داودعىفاصتد.رديروحمندثاول(،اترعج-3؟

،،-1،23اعدادأبا!ودافربيحعنل!ونه

اطربربالعلىثاولفيجياتعلىداودانت!صر

قتلومحاولتهثاولفية(ه:-18؟:17أص

البلاطمنداودهرب(:9117-18:6ص)داود

اضلال،(؟27:2-8":91ص01وت!ثرد

أصرد،(28ص)العرافةعنشاولوبحثالفلص!ينيين

منغازبعصابةواط-"الفلسطينيالممسكرمنداود

شاولوموتجلبوعوقط4،(.3و92ص)ا!القة

.(31ص)

انباه،(،2-اصصم2)ةالملكفىاو،3(

بينالعركأعلىابازع،(ا)صشاولبمرتداود

بقيةرئيىواييثبرسث،عرذارجالوبدعهداود

داودجميعةاصرائيلمبايعة،(2-،)صالاسباط

.(،-،2:25:)صهملكل6-3(؟:.)ص

،الانببا.ممنالمزدوجمموئيلسفروضعوقد

ال!حمتابغوانويدل.أليياثانرنني،الاولين

صخوج!55

ال!حمتابمطلعفيالبارزةالثخصيةهو!وئيلانعلى

ورضهسفرآممرئيلكتبوقد.منهكبل!جز+وني

ا)محتابمنقئأوان.(01:25!م1)الىبامام

مموثبلا-بارمنمأخوذآي!رنانيمكنالمزدوج

نافيي!ثكول!ن.(92ة92امحبار1)الىائي

3ايةقيمات،نه4ظمنالكتابنمفي!رن

موتبعدكتبا(فتد:25صم11شاولملك

.(5:5صم3راجع)داود

يثمل!صاالقبالحقبةتعلقوثائقعدةثمةان

وا!بارثانناوابخارالىائيمموزيىنجاركاالسفران

واالمؤلفولكن.(93:92اخبار1)الىافىباد

فصلكمامنهااستقىالقىالمصادريذكرلأا؟اصع

الاياع!.اخباراضاركتاب

ضران"الحديثالصرنيالعالاءاحدقالوقد

وفي4تارقيفيصي.ينرتهلالافارائعسنرممإئيل

تصويرهوقوةا،دبيواصلوبهالبث!ريةبالطحيعةتبهص.

مهإملتهفيافةطرائقا)سفرهذاو"يظر.،لمحرادث

وتلكاشرارأ،اممحلإتكانراأسرا.للاسخاص

عادقةصور.ويعطينالاثوباللهمعاملةطراثقيظهر

ورحمه.كنرانهفيكاوعتابه-فائهفيافهلاعال

التطعان،موضع،!مخا.علايامم:صتان

.37(15يق)غربيهاو!رذاساحلنيموضع

عرقاتويظن؟ا(:ا)عي!انانهمطورجما

الحربة.

.،سنربر،انكل:ضنوبر

التمربتعشرجنوعسانالصنوج:ضنوج

جمارةهوالاوللنرعفا(ه:015مز)الهتافوعينرصأ

وامتعرةا!اسمنمشديرة-صغيرةكطععن

عراالانيوالنوع.الىاقصاتتتحمهامجوفة



قوصمند

الصنوجالكأسصالى

5(

.**!

منصتدكى،ن!انوهي.الممهود.الصرج

كو1)رئتاالاشىعلىاحداكلاضربتاذاسالنط

ممينالنيبشم!لونكالزاالصايينانويظهر(ا:13

.المبادةفي

بابعندصندرقأيضعرنكانوا:ضنذوق

9ة12مل)2اثمدسطدمأالماللجعالهيكل

،عزاثةقابل1؟و01و8:،2اخبار3و01و

:؟3ضوص8:02وء26ة9اخبار1،وخزاق

.ا-،(:21ولىا،-3،

اليجلاثفيبامنصكلصندوقأيملأموننواوكا

.(15و11و6:8صم1)الاشإ.بعضطل

حلإامصفنبهتأليكائتخثب:ضتذل

منهيصنعوكان.سلإنايامنياوفل!منبصة

؟2و01:11مل1)وربابواعراددرابنونات

الاحمرالحثبمنوكان.(11و9:01اعبار2و

ةال.لا"3،ء35ء،ع3!!؟)14+،35باللاتينيةاعهالذي

بياضأمنهاشدولكنها!عينخشبيثبهانهءصيرس

اللاتينيةنيالمعروفالحئبغدئذفي!رنوابهى

اندمنا!ااخبرةوا)،4!!ذولول4طاولولباصم

:2اخبار2)ابنانفيوجدوان.الث!رقيةوالجزر

)5

بحرقطرالحشبوهذا.استورداليهاانهبدفلا(8

والصين.الهندنيوا!لنازلالهياصلبب

عتال!حمتابهاذ3صناعةاول:كةقي

صضاربكانالذيقايينتربالصناعةهيآدمبني

ار،بومن.(22:،تك،وحديدنحاسمنالة

.اثوراةفيالمذكورتالصنائع

تك)الطوفانبلمدنبنيت:بناؤون)1(

لمواليهممدئأيمنوناسراشلبنروكان(17:،

البنائينروصا.انوسع(1:11)ضا!رين

أليانيينبعضانبدظلأفينبقيينكانراصا،نلهيكل

17:.مل؟)ابخاءصناعةنياوضأحمماش!ظوا

يكمملابجثا!ارةيناسرنوكانوا.(18و

مل1)الزيهبوتاضىباداةولابافىحتنحتها

باللاابول!يمرظاط!طانيطلونوكانوا.7،:6

؟.-01:!؟وحز."-2،:،1لااالطألاو

.27(:23دمى

اصانجلفيو!ان:مراكببناؤو)2(

32:.؟مل1)قىسيقسننالاحصرنييشدمرن

منالآيةالننالىثل!عباؤوهي8،(:32و

كانناكبيةسفنعلىدكثم،الياوالذاهبةنرص!ثى

في!فنأسلإنالملكعلوتد.مقصدهاكانسا

.26(9:مل)1المقبةظيجعندبابرعصيون

ملا1اون!الىتذهبلص!رثافاطعلوكذلك

اثموارب.بضيصنونكانرااخهمبدولا.(22:8،

الهناعاكدممناطدادوننكا:ونسداد)3(

الفلاحةآلاتبعملوننونالبمانوكا(23:،تك)

الفلحطبنيونمشهمالاوقاتمنوقتنيانهالاواطرب

.(-13:9122مم1)الصناعةهذ.ممارسةمن

منصكباتب!نصنفكانراالملكايامنياما

.با.لقاناطدادةصناعةويمارسوناطديد



6(

و6:5وعد،1:ا؟تك):حلاتون)،(

.(5:1وحز11

بتعاطرناءص-،ناكان:إطبا-لةالمشتفلون)5(

برلادمالىاساشيلبرفيدخولقبلالصناعةمذه

علهذاوكان.(2،:ا،تكأال!خانفيصنعون

.صرألاو!نوتىهيرودرقول3،اصلأالىبال

القديمة.إمريةاالنقرشفيالنولىاءصدالفا.وظهرت

حاذقونحازحمرنالعبرانيينعىدكانالحروجوعد

علىمتنوعةافجةد!ضعرنوكانرا.(35:35ض)

الفقرا.وثيابالجام-اصيجالغليظةصناف1فاالانوال

36:7خر)الابا!ووبراإحزىصعرمنتصخكافت

حفف!انتالفاشةادلعواما(،ة3ومت

وكانت.(لح13:7الاالص-إناوالصوفمن

ماونة*يرطدا-ت،ل:ر-ومصررذاتافجةتصخ

نتوكا.(3:17تىوءيرودا:26كى)نحتلفة

.الربفيهبيةإمذيرطالحىتحاك

الصرىآجاشرتيفيالجاكة

)5

النا.علوالحياكةالغزلكانالحبرالينوعند

:31وام2:91م15راجع23:7مل2)عادة

الصناعةهذ.وكانت.36(:9واع،3و22

وكانت(؟3ة4اخجار1)الاسحربضفيل!لةمتى

(91و31:13امأالذ!حجاتقانلأبلتمدحالمرأة

باهزةالمنرالمنتخرجوالارديةالاثوإبوكانت

غيرت!رنالن!وهذاعلىحي!تواذاالا-!عمال

28:)ضالك!ضةيةاردب!خكا؟ت5ءذا0نحيماة

صلبهقبيلمنهاواءدأبوعألبىد؟-.(8و6

.(91:33سر)

.،:تكأالحبازترئإسذكر:خبازوز)6(

منمتقنةكاتالصتاعةهـذ.انبردولا.(اغا

.(لمهوفرن-خبز،اطب1)الزمانقديم

.(37:17و25:18خر):ظ!واطو)7(

وبر-ءلاا-ءلاكان:اظيامعانهو)8(

هركاناذبول!بهماوالفتالصناعةبمذ.يثتة،لان

.(3ة18اع)خيامصافعايضأ

يهدواانالملإانيينءصلىكان:دئاكون)9(

وقىل(ه:25أشلمحخيمةقي-وجلردكباسقجلرد

.(3،:1اع)الدباعحمعانبإتفيضيمأبطرس

تلوتنيالصباءوناششل:صباكون101(

هد.اتقنرااخهمبدولاالحيهلمفيإصتحملةاالان!جة

ليودفوكان.!رارضمنضوجهمقبلالحناعة

اخوتهباعهانتجا!3(:37تك)ملونقيص

ممر.الى

اضاهاءدادفيالصياغا!ئتنل:الصاكة)11(

11-3؟:25)ضال!هةوباسلاصيمةكثرة

والفضةالذهبنييثتنلونوكانوا.(2او26:6و

الصناعةت.وكان.الكريمةوالجواهرسوالنط

.(3:8)فحنحمياايامنيرواج



7(

.طرازراجع:طرازون)12(

هنهيونالعرااتذ:وعنطونرونعطا()3،

اطباؤمةمحمان(2ة05تك)ا!ريريئعنالصناعة

البريةفيعطاروناثعىابرعاوكانالموقىيحنطون

نبإتالهبراء:دتطاك*زالوما(35و03:25ش)

:16اتبار2)آ-اث4ءخطرافاثمالملوكايامالى

رذعر(3:8ذح)فىهءاأيأمفيو!تا-ك!4؟

.،كأتطر+اذفار01:10بافيارا)!مااصب

ااةتار-خاءة

هم!سص-!+

منايف!أالةخارصاعةكانتةفخاريون)،!(

:18ارقابل(،ظار!هاطا-)الصنائعاتم

2-6.

عةوال!ا،تضار،نظرا:رونتضا(51)

.رةلقصاا

يستخرجوناصائيلبنركان:ممخصون)6؟(

ذلكالىاسرباصاروتد.الارضمنسوالنطالحديد

3:2)ململاخيوكذلك(01-ا:38اي)

والحديدلمن!اسمابكاصائيللبنيوكان.(3و

.(86ة7مل1)الاردنغررفي

!صناعةلمنإرةذكراول:ثخاوون71؟(

)55

ا)خا-سةنينجار

عةاص

لداودليبنواصررمنأجارتباجيى.لماءيمشقلة

النأسافجارةادواتومن.(5:11مم2)بيسآ

زيلوالالمتيا-!والجط(01:51اكأأالمثارو

والحارق؟اطديدوالمامير.(44:13اش)وارةرالد

*صفوكان.(3ة22اراش:او59:4ار)

يسرعوكذلك(13:55مت)نجارأيمصخطيب

.3(:6)صيحدا-د4ني

ينتثوننواصطئتاث!ونوم:نخاتون)18(

واطبراطبفيالختلفةوالرسرموالصورالحروف

بصئلالمناعةهذ.فياشهراضىمادةواوالاج

ا:31)ضالجمةنقوكأصصعاوتدواهولإب

سلإنهيحلفيونقق.03-35(35:و-.

92(و8؟:6مل1)زهرروبراعموتحيل!لروبيم

صررمنحراع!ارسلهربلاايضأالك!ابوذكر



8)الصناعوا،ي

الذهبصنلعلىناظرآإمحون(3:13اكبار2)

نرعوصوالح!صبوابرةبدواطدواب!سوالنضة

.(11-28:9ضرابحأالنققمن

نيالعرانيونبرعماكثرأ:!اسون)91(

وادوا!ا.الحيمةامطناعنيظهرالن!سكاصنل

صنطيقلمانالسيبعد*ديلكلبذلاركان

كاليينانيينعارأإدؤياالعمليت!وني!ونراولم

اححدقال.اليدوييمملالمبيداستفدمواالذ!ن

قاطعيج!لهصناعةابنهيملاالذيهـاناؤتايخين

.،طربق

جي*ال!يالا3فظ:الحتاعوا،ي

يهوذانيوادوهو.(ءا:،اخبار؟)،صاشم

35(:11نحراجع)بنيامينسبطالبىبعدس!نه

كربجنربياميالكةبعدعلىالحرابصرفندواعله

روبين.%الىيخحدروادنياللد

.،ضوبر،انظو:برصنو

رباتدالىاصبر(ا:3مل1):ةةزفضا

.18-18:6لانياصائيلبنيعندالمصاهرة

الارجحعلىضا.علاياصم:صفيو!

:وهو،حصن،

اورشليم.عليهاتقرمالقالىواب.نراله(؟)

ن!كرتحالعديمالهدنيالاولىللرةذكرهاورد

عم31داودمدينةوكا.ا!نداودفاخلببرع!

فنذئذبالتاروتاقىواليها(ه:11اعباراو7:.

نتلثم(12-6:01مم2)مقدسةالرابيةصارت

المرياجبلعلىاقامهالذيالهيكلالىالاروتصلإن

من.(5:2وا:3اعبار3وا:8ءل1)

صتفعيهونانيتبينالاخيرتالمرضل!هذت

.آشتفعصوالمريا

صوبا55،

رنتلالمريايلفيالهب!لبنيانبمد(2)

الهيحلكلتحقىصهبوننطاقانعاليهالابرث

وعي3:17ورر23:،2و18:7و8:18اش)

منةبينبهوندبمتلماذالنابفسروهذا(7:،

تكأفقطتينصوالمرلاالقديمادانيوفئتل!ةص

.(3:1اهبار2و22:2

اورشليمعلىصهيون31يطلقماوكثنأ)3(

:و-ا896:03"وو.ز16:21مل2)كها

ة52و،01:3و3:،و3:16و8:اواصق3

.(،؟:06وا

قامالقالرابيةكانتالم!ابيينعصرني(،أ

7:23م!ايين1)داودمدينةدونالهي!حملعليا

.-(و

\:126)ءزوا.تماليهودصنية)5(

و،9:1،و8:،3وات:-واش912:5و

53:)8.

.(1:؟،رورابع21:22عب01المما(6)

وسلإنوداودشاولايامفي:ضوبةضوبا

الفراتكربيالىامآممالكمنعظيمةممل!حمةكانت

:8امحبار2راجع8:3!م2و47:،1مم5)

:15صم3)صرباامآالع!ايونالكبةوكاها(3

الىحاةحدودحئء%سلطنهاامندتوفد.(6

.(؟.:8مم2و18:3اعبار!)الؤبا!مالا

منهاالنربيا!ربالىاوجنوبهاالىدمقوكانت

حماةببنواقعةكانتبلإول!يمدنمااحدىلان

(7:16،حزمح8و.:8صم2رابم).صقود

حقنفوذهابا!ةكانتالذهبىالصرهذاوني

جنربأ.حورانوالىصثرقأالؤات

(7،:،1صم؟)صوبةسلىكشاولمارب

للإدذهبحينعؤرهددملإحماداودوضرب



)9صوحر

الدمثقبينضربوكذلكالفراتغرعندسلطته

و8:3-8عم)2وهزمهملنجدتهط.واالذت

فانهروآبوكذلك.3-8(:8؟اخباراو12

الذتمنوفيمعونودفيصوبااراماهلكلب

وكان.6-3؟(:01صم)2داودمحلىطلفوا

..6(:16ابخاراأالنهوتبينمناناصبينهم

صم3)مربةمنناثاناىداودابطالاحدوكان

لمل!حمنها،عةبهذ.ظنرداودانومع.(23:36

ملككانعزرهدداممهرجلشنقرألاننايلاشها

سلإنواعذ(23ة11مل1)سلإنايامنيصوبة

المدبمالهدفيودبمت(8:3امحبار2)صوبةحماة

وحيلاموبربروثايباطحوهيلصوبة؟بمةاشىمدن

نابعضهموظن.(17و01:16و8:8صم2)

حمص.هميعوبة

وهو:،ابيض*معنا.عبرياسم:ضضو

25:9(.و23:8تك)اطثيعفرونارو(1)

ويدعى(.؟:6،تك)كوناولادمن(2)

.(26:13عد)زارحابمأ

(3:،اعبار1)ولذاصبطلر؟احد31)

.،يصحر،بصورةابضآوردوقد

النص!ى،ونيعامية(،26:1امأ:يرضا

اسنل.كأابابعليهردورالذيالمحرروهوالنحران

.(3:05ملاراجع)اعلا.ومن

افهانقبل:وثصوبرصورةبصؤرعؤر

.27(و26:ا)تكصورتهعلىالانانظق

الىوحيةصناتهمنيبشريمكنبماذلكمنوالمقصرد

:؟كو)افةصررةالمسيحانوقبل(3:15كو)

الالهي.الجوهرنيمعهواحداي(.!

بيوتهمصقوفورينرنا!مدماهاسرائيلبنووكان

.(1،:23وحز1،:23ار)والوانبصرروحبطانها

)55
صر

كلادعنيبرىجماالتنديداشدحزفيالنذدوقد

.،8:12حز)المظلةاساثبلبقسثيوختصاوور

البيوتنيالاصنامتصريرالىذلكنيالاصارةكائتورط

والاسرريل!.ا!ريل!-دمادةالعبادةومراضعوا!مبرر

:وس،،م!معنا+سامياسمةفور

بدأقديمةوهيشهبرةيخن!يقبةمدبنة)1(

.23:7()اش

صيدونبعدا!ابانتاواستولكنها

كهةاخبروقد.(23:12واش5؟ة01تك)

بألفيناليهاقدومهقبلانئ!نتانهاهرودوضملقرت

النأحولالربردنيظهرتقدفت!حمونسنةوثلاءة

وقامت.(3:،،هلإودوت!)الميلادقبل0275ال

،اومانلمادمومعاللاعلىالقديمةالشهادةوفقصور

ا!ورةالصفر؟الجزروةالىنقلت،الدفاعسبيلوفي

اثدما.الكمابذكوماوكثرأ.احمهامنهافائت!ق

.32(:27و26:17)حزالب!فيقانمةاكا

القديمة.صرراي-بفالبت!سال!فيالتيالمديخةنعوفت

صدونمناصاشلبنيالىاقربصوروكانت

اطديثنيانالاصهذانصلوقدالمظمةفيوفاقتها

صوروخضت.عيداوصورفقيلرتةالمدينتينعن

منيبدوالميلادكاقبلع!رالحاصالقرنفى!ر

ثرعايامنيعصنةوكانت.العمارنةتلالوخ

ولكنهااسثيرحدودعففرقت26(:91)يق

اسرافيلبنويحتلهاولمالاسباطمنلبطتكتبلم

مم2)داودايامنيحصنأتش!وكانت.ايامهمني

داودمعودثعلافةملبكهالحلإاموكان(7:،2

بيتهالاولفبنىالبنا.المرادبضلها،ارسإوقدوسلإن

(؟:،1ابارواا:هملاو11:.صم)2

01-،ا:9مل)1وجمهالهيكلانافيوبق



)056،صور

!دئاصور.دبة

!ور

نحاصاآضحلإاموكان.(3-2:16اخبار2و

فصور.سا،نبهفألىيهردواص%عوريرجلا!

منالهيكلنياضىاعالأوعلنحاسمنالع!ردت

.(5،و.،و،1و3:13مل1)المبوكالن!س

الصناعةالىبلاطربالىجمبلونالصرررونكانوما

وكانوا.والاستعماربحرأوالفرالنقدوصكوالبمارة

،والزباجالمعدن!يةوالاثنالالاربرايةالصبغةينتبون

،9:28مل؟)القصيةالثعربمعقيرةعلىوكانوا

(8ة23اش)الارضوءوقويرؤصاهتجارهاوكان

مرر؟ليةاس!تالميلادتجلاثاسعا!مرنوني

ظيمة.منافةرومبةنافستالققرطاجةمدينة

وتاومواآخابفيهكانحلفالىانضواوتد

دفتمورولكنوضليفتهنسربالاشررىثمنأسر

،72الالنةوحرلغلإهامعالجزبعدف!د

جزورةاثورلحكاطاصسالنأص!اصر.م.ق

ماتوامحنهاثمديمةلمرراذعنتانبدسور

وربماووصيفوسعليهايستولولم322الالنةني

اتصلتول!خها.23صا!ثحياءايضأهذاالىاشار

.صربرنضلفهالى

بنياسلرااخهماال!وريينالايخاهرتد!ثسكا

سلهممنوبردوم(1:9عا1ادومالىاصحرائيل

يزولم(6و3:5)رولميونانيينعيدأوباعولم

ول!ن.المج!ورةبالمدن!لكاسنحاريبصور

بانيباللاشورشريفةواض!لتحاصرهااسحدون

ازدهرتالاحقاالمرنوفي.ء.ق،66الالنةفي

المالمبلدانصمعواتجرتعظيئأازدهارأتجار!ا

عضرععناريارتنبأ(37حز)آئذاكالمووف

والاكئرالثهيرةالنبوةوامما(11-ا:27ار)عور

-ا:26حزأ-فىقيالفيفراردةمررضدتوصما

نبر،اثارتوسد.:18-.2(92ر28:91

585-)!ررنبرمحذناصرحصارالىوحزقيالارميا

ولا.(روصيفرس)سنة13دامالذي(.م.ق573

)حزيأخذلمامالمديتينمنقسأامحذائهنعرف

في!ونشئأاحنلتدكانواذا(92:18-02

.(3؟ور؟11-2607حز)الاحلي61هـ!ذلك

نءي!نومهما.تعبهيفيمظفيهاالعدويجدولم

واعترفتنبومحذناصرفاوضتتدءورفاناعي

عليها.بحلطانه



)61صور

15اسرارأقظمءنءجزالاص!خدرصرها!اولما

فاشخاثاأ!تاإضيقاءبراطزيرةالىا)بر"نممرأفألتى

،ر31صبةدام-صاربحد.م.ق32!الةا!ني

(8؟-23:15اصق)ءدطا-ت!ادتانلأتم!

ا-دتبياصولةتحتءوروتترالا-محند.وتوبعد

.فيرنالىوما3.:اهااثرزثم

وصدا!ورشواعا!.ءلىةصيبوعارفياوصي

وتىد.(3ا-،7:2وص38-15:21.تإ

:6ولو3:8عي)"اكطتا-لمثءن-ومبهافل

كا.ثالوثيةادنتلك-ئروليةانرقال.(7؟

لا.نبرمحل!الجايلءر-ولاقياا،دن.ولة.وند

ت.)جمازب511وترىإصارتهن!حدو..أنتكاهذه

ةافاككرخاتود.(1،ر01:13ولر22و11:12

كي!ةفا!اوكاتالى-ولياحرابد..:ذءورالى

21:3)اعاياءصبةتااو.!-برل!بهاعيلما

لااكةنحواتمونيإورلمجاقيرال!بيرلموالمه.،،و

وقد.!ورفيالمي!:ةلميكماالاشفيدفنلل!يلاد351

تو،واظماظمكفةبوفيو-!الأسقفسيد

المؤرخالهظ-ةالقى323الأسنهانيتكرت-،صا

الهرنوفي.ية!صرا-ةف،وو-ابوسال!بيراءفيا

!دنضفاأغاكأأاؤتالايروفيوسو!ةياالرابع

ئتنرالو-ثذلكفيكازتانهاوتالوابملم!افييتية

اساياتصءقءتفيهوكا؟ت.علها!الممع

!يرئب!اةمحاننطابمةابعدالانطايمال!رسر

.4زض.ائشا؟الىعاعصاإطريركا

ة13وش5؟:25)-دمديانيرئإس)3(

المديانيينافهقاءصعندء!ااسرارليب!نوتله31(

ذنربمعلى

8:03انجار1)جبعرن.ثرصافي)3(

.36،:9و

)5
!وعن

يس!مملهاكانتلإاطأ1118طو!اربآلة(،)

.(28ة15اخبار1)العبادةنيال!لأة

،ترة5اثه*!ضا.عييا-م:بتليىصئو

.35(:3عد)اطروجايامفيلاوير.ب!

كلرداقا،عنا.4عصي31:ياينذيىصة

ضوجعندشونسبطرئي!ابرهو،ص!رةصي.ص

:7و13ة2و6:اءرر)ءمر.قاصرائيلبني

.(9؟:01و\،و36

منالثرقيةالضفةعلىءمرةمدبخة:ضوتمق

جمونبحدنجيىوقد.الطانيالنيلفرعوعلىالدثا

:13عد)ابراهيمايامفيهذ.وكازتسنايةببح

الاسرة!دمنذالأقلعلىصرءنوبدتوقد.(22

عا!تيهمعثرةالا!"الاصرةملوكاولوجعلاالادسة

ارعاةالملوك،ضنها.3علإاكصقيةإجماتالراقبوا

اكللمتوتد،افىس،وايرها31عامتبهاوإخةظوا

مكانتهاالىالاولصيتياعادهاوامحنطردمبعد

،-وعرفت،افوسوكانت.ءة(يمباحتفالالاولى

وقد.بتالمحريللالهالعديم-المقربتازسبدف!

بدانو!ورو.الىعاةالم!كالىالىثصةا!بم

بأعا!اتعودتديرزآهـنعائلة.قرء:حدنياالارهـيى

د!وني.3(أ-وستوسكاناحهلانالىعاةالى

وصحهجدبصمحل-تللالها-ئجالاولصيق

رعييفيربجواراقاصتهجعلالذيالانيرهـير

صوعنوكانت.(اا:ا)شر!-يءدينةاي

وفرعون!وصةفيالمفاوفات%صاد-ثائاينةإفىا

هاءةمدبنةال3لاوكانت.(3"و78:13مز)

3،-و91:11اش)ابمناو-نرقيالاشمبا.ايامني

الاثررءناخلهاوقد.(،03:1و-ز،:03را-ع

اليويأنيونعرفوقد.وحؤقيالاسحياهايامبين

مانوا!االيومحىوبة:ت؟؟إسبا-مالمدينة



62)صوكر

صنة،،..،بالالثل!؟فيحبرران.المجر

السنةفيالحكمالاولرمحعيىترليشبدأقيموالذي

حدنأاهوالمدينةتأصيىلنايؤرخ-م.ق032؟ال

النقيباظ!روقد.الىعاةالملوك،ربخاولنيهامأ

المدبةحولواصوارأالانيرعسيسبنا.هي!حملأهناك

بنا.ها.فيعلوااصاثيلبنيآنتوئبتقدافيمنمبنية

ابنتهانروبحالذيسوسنيرضةايضأوبدتوكد

.سلإنئروبت

أحدىوهي،متر*ممنا.فيصا31:ضوقو

اعرهاكانتا!اويبدو(.؟:3؟تك)الداثرةعدن

ببلمنقىىالدائرةوكافت.،23و91:02تك)

الاولاطوكان.(3:"3تث)عوكرصىفي

-لدرلعرصيكرمالذتمنطكلهاوكاق4با

هذ.تخربولم.8(و2ة.؟و،؟:13)تك

لانالدائرةمدنواهوا!اسدومصتوطفدالمدية

03(-91:02تك)ال!اولجأابلهامنعلىلرول

وابنتا.وط!اسكنومفارةجبلورا.هاوكان

ايامنيصركروبقيت..3(عد)ارمنمنرد!ا

نظنيج!ناممامرآبمعذكراهارقد6وارميااشما.

البحرمناثرتيةايالمرآيةالضنةالىكانتا!ا

تك)ايضأرابح،3(:8،وار.:01اش)الميت

ني!عكانتالمكايينزمنرني.+(:91

الىوكانت.البزا.عاتهاعريةممل!ةحدود

نكرن(أءس!نوسالميىابحرمنا!نوداطرف

وهحذا.الميتالبحرسناثرقيابخوبالىاذآ

روصيفوسالىبطليوسمنالمدققينا!زذهب

ضائبمنقريبةكانتوللما.وغيرلمواورويخوس

نحتاليرماغاصكفلاالاصليةالمدبنةواما.ا!مر

الب!ر.يا.

18ة7.وة2و8:اعد)ناثأئيلاور(21

.(01:.؟و23و

ه(صوم

!بالأصتممال!ث!الصوفكان:ضوف

واي22:11وتث7،:13لااافبابلصنعالورد

.(.:2وهو3:،3وحز13:؟3وام31:02

)حزمررسوقنيصثهورأدمشقصوفوكان

27)18:.

وهو:"الدلشهد"مضا.علاياسم:ضوف

صم؟أ!وئبلاسلافاحدفهانيلاوي،1)

035(:6اخبارأوا:ا

مم1)بنبامبنحلودوراهمافيلقعارض(2)

سرفمائلةلانكذلكممتولعلها.(،-9:6

.،امةلىا،بعار.سكت!ا

.(6:26اعبار1)موفهو:لأ!ص!

.،برةاوابربر5منا.!كلياسم:ضولح

.(36و7:35ابار1)افيسبطءنوهورئي!

احد""بمتر،منمضا.مكلياصم:ضوقر

نالطبح.(اا:2امم!)الإئةاروباصطب

01:بق)نعمةمنل!وئهكانتانماإلنماتيتيته

.عوذامدناحدىوهي(08

حتلوهو،،سأسمعنا.2عهاسم:ضوفبم

هذاورلىكلاليهببلامبالاقاليالفسبةرأسني

وكان.(،1ة23)عداصراشلبقمحقةالن!

بينيدخلالذيالىادينيالصرفةطلعةنيمرضه

الدرحيث.وبينالفبةرأسالئرثبةا؟ة،يةالنقطأ

واا!ام!نالأهاكهو:اصوامضوم

ببلعلىيلةواربمين؟!ارأاربعينمو!ع!ام.مدته

الكلاتقتباللاويتمدائهيفاوضهلالهاكانلجنا.

الملاكوبأص.(9:6وتث38:؟3خر)العثعر

ارب!نربولابأصلاحرريبببلالىايلياطر

.(8ة91مل1)لهاالهترا.ى!قبئواربعينظرآ



)3!وم

ابليس!نليبربالىوحمنال!يةالىررنجااممدولما

وبعد.ليلةواربعينخهارآاربعينعمومبعدتجربئوابه

31:اوعي3:،ءت)الانجيلبئارةاعلانبده

.(8:2ولو

ورنيقيهالدحياةمنال!حمنائسبضاخذتوقد

الارببفيالهوموجعدتالاربعينيةالفترة.هذالبلطني

ا!امر!المحمعفيوذلكقانرنأالفمحلعيدالابق

.682الاكةفيالمنمتدالادس.في

ول!ناطةءوصىا-نارنيلطأالصوءيردلم

:16لااا!فارةاروءروهولا!هوم!فيوا-دررمنكا

المقمودكاناذا(92:7وعىد33:27و92

هبذع،ال!وم*والآية."-رزفياكةسبتذلل

الصومنكاالمفروضالمرمهذانبجاوالى.الحلإون

الذيالىلديبشانراجبأداود15ءفقدالطرعي

وقد.(12:22صم3)اوريااصأةدهتهولد

الصرمعنالقديمالعهدنياخرىكلاةظة41وردت

وصز3:،اسوا:9ف!و8:12ءفى)التطوممي

9و6:18ودا،901:1و96:01و3؟:03

الثدةايامفياحيانأبالصوميضاديوكان.3(:

اذلالنه4افرضنوكا.(؟2:"وءفيل36:9ارأ

واما.(،و58:3اكأأائهالىوالابتهالالنفى

ء!لىمثعىالحط!ةوزرانيعنيفكانا،ءةموم

افهاطءننهيذالانلمجبوانهكلهالعبكاهل

!ففمالحتيقيالمومواما.6(7صم)1

الذاتواالاثمءنالاعراضبللحبخارجآءومآ

وفي.(58اصق)الىحمةعلصلىوالاقبالالهرمة

الىابعاصهرافيمفرو!وام51كانتالنبىز!ياايام

تذكارأ(8:91زك)والماضوالسابعوالحاءص

وصقوطها(؟:25ءل3)العاغراحمرفيااوردئايملحصار

53:6وار،و02:3ءصل2)الىابحالثهرفي

ناصؤ56!

مل)2الحامىالثهرنيالهب!حملومحراب.7(و

ممهكالأاالذتوالرردبدلياومقتل(9و25:8

.(25عدد)ابع11الرني

فنواشثفاصواعمءفظونالهودوكان

النووبألىالثصغروبءنلبأغاالطامعنيئةطعرن

وينئروناجادمءلىادحيلبسرنو-إنواانالي

مضرلةغل!ثمايدويتركونمرؤو3!ىلىالرماد

ويضرعونيصرخرنوكانرا.مدهرنةغيرورزو-3

نتوكا.(13-2:55وصرفيل؟22:3اش)يب!ونو

.33(ة3الرالصومنياقهتخدماك!ةحنة

معتمةروحيةمجاهدةربئصاايامفيالموموكان

منواطيرالإتفيروء!طيهوءونالفرييونوكان

كلايا.عوممفيوكان.(18:12لوااصبوعص

.(-6:1618ءت)!)،كعلىيرعفوبخموريا.

الاعيادولاالأطةولاادبتيصومرناليهودكانوما

الثريعةبحبالصومحفظربناانثكولا.الىهبسية

تعيدهذععلىيأتءالكتابولم.(92ة16لاا

وانجرالبىبعدالهودلجهاسارالقبالاصرام

و!ن.اكللأانهيةلولمصقزكرياع،عها

ا،:9ت5)ء+ثمال!ري!دامءايصرموالم.ئلاسب

ولك!نم،35-5:33ولو02-8؟:2وعي01و

:13اع1ء4خامناصاتفيبدف!ون4يصواعذوا

فينرهـالمحارزتا:13اعوفي.(23:،1و1

لانفميتررونومهلىفينبيا.اءننطايمةاكنيسة

الجاعي.اعهوءأ،-!ابذالمتويضعونمثر!،صرمأ

مرمصومف!ان27:9اعنيالمذ!وراصوماصا4وا

.(92ة16لااقبلن40الثرناايالذالكفارة

يقدحشديدالح!مارةمنفرب،لغة:قو+ان

32:و8:15تثأطبحجواي،وفيال!تاب،به

الوابباتمامفيالصلابة،ومجازأ.(8:،؟اومز13



()564

المناجمكالفيهوىضقب.(3:9ر-فى05:7اش)

المحرةقطحةوكانت(28:9اي)للذهبطلبأ

.(5:3ويقء3:،خر)صكايخهتتول

ارطريقنيعلامةانجص!جر:-ضو!ىضو"ة

.،؟12:9وشز13:13ار)

واضادم،ءمن،مهخا.اراصى31:!يبا

الفلصطينيينتفلبوقتوربماصر.صاوللللكعبد

مم3)حبيدأواقفىكبيرةلعائلةابأوكان.شاولعلى

خدا!أوعبيدهابى:اثهحداودجطهوقد.(9:15

اراضيهلهلمجرثوابأنمواصيصاولحفيدلمف!يبوشت

صنعربانداوداكر.ولما(9-13الاعداد)

بحمارتصيهالةجهابئالرمعص!انبسهباورسليم

صفيبوشثبأنواخكلهلداودبالمزنكلينمشدودت

اعطىءندئذ.شاولايهمملكةلهقىدانيزقع

.(-،اة16)صلمنيبوشثساكا!اعيما،الملك

كاناورثليمالىالملكعادلما،ابثالومموتوبعد

الاردنالىذهبواالذتمعوعب!د.واولاد.مإبا

مفيبوصثايضآوذب.(17ة91صألاشقهاله

حزنعلامةهندامهأ!ل-دوكانالملكلاستقبال

ليرافقحمار.يداناصانهوقالالملكءحماباننا.

الىبهىوواواص.عمىصيباولكنهوبهفيداود

فانتهر..حشآيرا.صابصخعانداودوسألالملك

اعداد)صيهاوبينبينها!لأبقمانواحىداود

2،)03-.

اليانثينيمئلةعهرئيما.!اومؤس:صبحا

:7ونح3،:2عز،البىصنافرأدهابحضءاد

المذكررالنشيمرئيىعيطهوهوكانوان.(6،

النثي!نيمفيحديثةعائلتتكرن3ا:؟1فحفي

رئيسهاباصمعيتولكنهاقديمةتكوناووصنيرة

الحالي.

لم!زبع1!(13:35صيأ:الدبكصباح

الخر.الىا!لنصفمنوهرالايلمناثالا

الاولالانكاربين!اعةانتضتانهلوتااثاروقد

و!ي22:95لراالديكعىساجقب-لوذلكوانني

3،:26ومتلوقافيالديكصياحران03(:،1

فيوقمتحادئةسصفيتينصالديلىوصاح

صاخا.الحمامةاعة1اقبلايالفجريرحهز

بالميديدهرنالقدماهاهـلوككان:ضيد

للذذونواشورباباصركوكان.(\ة01تك)

ودصنونافتومقفي.آئرل!ويذ-وونويتناضونبه

ويصرر.تمور!جدران!اويزيونالختنياعالهم

ا!حرمآصغيرالطوفانقيالانانالمقدسالكتاب

تكأ.ليفةوالىالبرالحيراناتلحرمباكالنوحاذنوانما

(01:9تكأشهبرأءصادأنمرودوكان.(9:3

لحملمجباصحاقوكانحمثرأيتصيدوافلمالأبا.اما

لك)فحعامطلهي!ص!دعيووكانأبرأالح!رانا!

.(،و37:3

الاشورببنفدالاسودعب
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ا!خاباشا!القالهمور!لىنياله:دوكان

وآبام!رذاكريةالام!خةبعضنيمعروف!المقدس

:35تك)والجنوبثهرةالأكثراوالغاباتالأردن

كانتالريةاءبراناتانويظرر.(ووو-حفوس27

اليهااصازيلبرفيدخولعدفلصطينلىدالهد!فية

:23)خرجميهاطردعنانوص!ام(23:92ض)

المو-ودةالبريةالحيراناتومن.(35:7ولأ11

م15و1:5،تض)الأسودصةالمقددالبلافييخاتد

:2مل2و3،:71م15)ببةلداو(،71:3

نق)والعابى(أ:5قض)آوىوبخات.(،2

والي!امير.(51:؟،تث)زلوا،يا.وا!با(؟":2

ا!اهرةاطيواناتمنأو!في.(23:،مما1)

الالتقفىتكنولمبريةكائتلمداموالصاطة

الأرءتعلىدمهي!نكحيوانذببمواذا.يدبال!

.(16:23و12:16تث)الدميؤكاولا

الضارةاطيواناتلاتصا.القنصاصوندشماوكانوا

علىويحصرل.،2(:13ملوا23:92)خر

يافةو3(21:صلإا!36وابئ27:3تك)الط"ام

وزرافاتوحدانأرقن!ونالناسوكان.(*سيفوس)

وفي(ملابفرس)نأفر-ااولأبار،(61ة؟6ار)

ر!ادونوكانوا.المر!حاتنييرةالكلال!هرل

.(ءسيفوس)لىماعاو(2،:7اش)يلفواملهابا

اطفرةاوبالجبالكبيرةالحيراناتيفيدونوكانوا

بمصدةاو،(08وا:91وءر23:02صم2)

نيتوضعبىفخاخاو(8:01؟اي)االأر!تحت

اي)برجلفتمك(،ه:22ام)اطيواناصربق

وتقنلالجواناتاعهااتاقبثبمحةار،(18:9

بمحبرنالؤكاو.(ه:0،1ومش81:8ي1)

لاأالمذ.سحاطيراندمي!محبون؟،المجددم

والفرسوالاثوريينالبارليينعدوكان.(3؟:17

لم!صد.حملاب

صيدا+5(

،(13ة17لااالطيورعيونيأوتالصرازوكمان

وام8:9؟)ايشبكةاوإصركود!طادو!ا

.(7:33ام)بفخاو(2:79

صمحان،ممنا.سامياسم:ضبد"وناءقيذ

علىمبنيةغضيةقديمةفينقيةمدينةوهي(المكءيد

ميليننحوعرضهطحلمنيمتدكاليرأسمنبانب

يلآ23بعدعلىاقوسطواالحرلبنانجبالرين

.مررش!الي

ب!رمنمأخوذواس!االحالممدناقدءمنو!ي

اخبار8و01:15تك)ؤصأبئحامبئ!لظن

الحامىالةرنفيلممرخاضةوكاؤت.(13:ا

ذكرمافقد،لاميتهاثهدوهوميرس.م.قعث!ر

صادفعند+وءيدون.قطصرريذكرولمحيارأ

لمفينيقيين.والصيدوفيونلفهنيية

بالمعفى!خعانمنالثماليةاطدود-وافكانرت

زبولرنقربارضهاوكافت.(01:91تك)الضيق

فيع،دعيتحيث99:28يقأاصل!لتخموحدأ

اصرائيلبرقياتالا.(العايحةصيىون8:ا؟ص

ظلمالتفاةزمنوفي.(3ا:اقم!)يمتل!وهالم

وا!م.(01:12قنى)اسافيرفيالصدونيون

-(6)عصدونآلهةعبدواباخهبمهزلأء

لمبداآماسنط



صميدا.

يدالفلمةشنطر

6(

كل1)بعلكانالالهههذ.رأسانريبولا

عثترا-تالاولالممبردكانذلكومع.33(:16

.(:3؟23مل2و33:هو؟امل1)الحصبآلهة

:16ل41)ايزابلاباصيدونملكاثبعلوكان

بالحكمصيدونسيفتقدافهاناسع!ا.وتنبأ.3(ا

قبرصالىايكستيماكسيهرنص!ا!اوانعليها

بصيلرنالانبيا.نذدماوكترأ.(13ة23اثق)

بصررشديدا!مدونكانتبهاتنديداثمانغير

:27و25:22وار2؟و،و23:2اش)شدة

:32و22و28:21و27:8و*فىا:7،و3

ء!اوقتأءضتوقد.(9:2وزك،3:وروئيل03

عنتاذ.م.ؤ107سنةوفي.(روشفوس)لصور

.ءق673صنةوفي.اثررطكلناريب

خضرعهاعنار"باتنبأوبداسرحدونبماش

وكف.(6و27:3ار)بابلماكلنبرخذنصر

اسرائيل،لطيتكانتلا!اعياافةحكمحزقيال

اوا!.(،2و22و28:21حز1،ممرراسلا.

اورشليمغزوابا!موصرامالصيدونينفيتهمءزيل

عيدأيرذاوبنيبنيهاوباعواوذهبهافضتهاواخذوا

.م.ق536صفةوحوالي-(؟6-،:3روئيل)

وباع.نارسملكبهكورشلتمبرعيدونخضعت

الذيالهيكللبنا.ايهودالارزخبالصيدوفيون

علىعيدونوفارت.7(:3عزأزربابل!ثيد.

)5
صعايى

تو(.م.ق351)فارسملكاوضارتح!ئستا

الخطصبنية333صهالكبيرللاسكندرابوابهافتحت

الىومانيونهااخذ.م.ث،6صنةوني.الئرسمن

ضلنائه.من

ثارةليمعرا!يدا."نترمالجليلالىاتىوتد

.(اخا17ة6ولر3:8ص)عجاثبهويث!هدوايرع

الكتابيقلولموصيدا.صورنواحيالىصةبا.وقد

وند.3(او،7:3وعر15:21ت،دضاثماانه

المرريينعلىالانياكرلمجاسهلإودسسخط

عنيقتاتاقلي!ملان*!الحو.رل!نهموالصيداورين

الىررلىاقبلوقد..2(:13اع)،الملكاقليم

بالذهابلهواذنايطاياالىءا!يقهفيصيدا.صفأ

ا!لدينةواسا.:3(27)اعفيهااصدقائهالى

رأص!نالفربيالثطليالمنضتعلىفقائمةالحاية

طلةمنفؤلفالقديمالمرفأواما.ابحرافييمتدعنن

.هلاخاطىمراز-الصخورمن

منمكررةاعدةبعضوحر!اعبدا.وني

،اكيزرالملكووسنااصرهاو،انواويىاوبعنىالغرانيت

قبررهانيصأاو!ثف.ءوا-ي!انيوقداكنش!ت

وصجوحليرقنانيوبراركثلاةنقوشاثعديمة

منذاصكوغل!واعدةبلاطوتطحمنحوتورخام

.الهاتثارالآ

قض)وصيدونصيدا.سحان:صدويخون

.(12:؟.

:9؟في)ففتاليفي!ةمدينة:ضيز

،زا.شيه،نول،معنا.عصياسم:صيعى

الموآبيرنالمجاععدصيصعقبةهي.،زهرة

وتقرعيروشلبريةالىجديعينمنوالم!ونيون
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واغلب.(.2و3العددتقابل02:16اعبار21

البحرضنةمنبتردالذيهصاصةوادياتالظن

.يهوذاجبالالىجديعينكاليالنربيةالمبت

مرضع،،صغرضاهعلاياسم:ييفوو

.،5(:ه؟)يقحبرونتربيهوذاجالني

الث!رقيالثمالالىابلكةوتج!ععل!وهي

.،عحبر،راجع.الحبلمن

.(،اوقاتوقت*اطلب):ضيف

ع!يسنا.،ظع،جنب"ضبئغ:31

تصفياكان،18:28يق)بنيامينفيمدينةوهي

يابيزمنوءنانانمثاولظامفتوالمجاقيى

المعتولومن.(،1:؟2صم2)فيهاودفنتجلاد

.القدسكرثهكاليصلاحضبةتكرنان

الىطريقهمنياصائيلبنرصهابرية:يين

الأرضتلكمنالجنوبيةالخومعلىوكانت.كنمان

هذ.حدودكنتادك!وكانت.(3ا:13عد)

وتث36:-و،27:1وا:02عد)ال!ة

الىوليهوذاكربألادومحدأوكانت.(5؟33:

جز.أةمحانت-3(15:1يق)الثرقالجنرب

بينهما.حدأتادكأكانتاوفارانبرةمن



اورصئليمابرابمنباباضأنابوبا:الفنمضان

الىالابوابا-ئربوهوحتلميلوبرجالمئةبرجالىوهو

منقريبأوكان.(9!:2؟وا:3نح)اداي!ل

ابركةاواصخص.(5:2سرأحدابإتبركة

ياردةشة15.زتبعدوهيخة"الةد"كن!يحوار

كانء-اءلىقانمةوهياصتانرسالتديسبابمن

تدرونواديءنالةرعذاكءناك،ايةاب!ةا!ثلأ

والمرتن!صاتا،ي!لرايةبينيعترف!كانالذي

.!ةالمداور:لميمثطلالىثي!ية

الكاثنان.-ننوع92(:11لااةضب"

وهرمموأ،3!+الما!لاأ"5ح!أ،51باللاتطةواسىالذابة

طولهويبا-خ.الىرلويف،الجةالحيراناتمن

.ا!-.اريانيويحإش-ويرذبلهاخرنرولوز،قد.ين

،ال!وارين4نوع.(12:9ار):صغ

واسىالذأببخ!مح!صهاكصقفيارجرد!ثير

نحماطاللونكا.!دوهو!+ب?لمول!أ!؟3(5تينيةالإبا

،بوءلموقائمةزاويةعلىطولهتقاطعقاتمةبخطوط

-راريط-لمتةبئحوذاكءنواقلاقدام3صخفيهعند

بينبعواله.هاجاذايتهبعرفولهكفلهكأد

اك!بالا!مفيةخاثأطيرابينكالعتابالاربعذوات

ةاغورالحثط3فيأكاسااف،رايرفر.!اوكئيرأ

اذاذا-كوخالطبعءبانوهوجدأ!!ةبص!

ابراناتاءاتالحاجة.صتواذا.ضصفهوهاج

يكسرانهحئسديدةوعضت.وافزسهاالالينة

ثفرهجورجالابالحرفمذاموارةمحنابةقام

الضبح

-!ي!3؟!!به!-."؟--نج!ل!!-شي*

"،نم!لا؟..ء--كأد!ض:خ!-ت--تة

منيخافوهر.فقب!صاإصتترجبهولةاك،رعظام

ا"لأسديخافلاقداصابأا"خمعاذاانهخيرنانالا

والكهوفافاورالىويأوى.الهتدياكرولا

.ماوىدونالبريةفييا:تواحيانآواثعابر

:11وؤح13:18!م1)صبيعيملفظةاهـا

لمهبع.العإيةنيفهي.(؟3

ا!هاصايدير-،!ا!!يبة:ضرباتضزتجة

امحابافيالمذصرةالا-والا!ثروفي.اططئةءن

ح!صأ-!ونو--دتؤصىءتاووبا.*ذ.ائصيبة

المرضيكونانال!روريمنوايى.آخرنرع.ق

اقة12يؤذالقالحاهـةال!لةوامحنضربةقيورنجاثيأ

نا؟محنا+ةليااوأط-،محطااناء،ساهذاظلفمن

ادبي.!"بعذاالفملكاناذاضربةفصى

بئننيالارثذ!-بةالت!بية-رحمةفادةاركانت
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علىارسهاالقهيالبهآبذكرهاضربةراول

.(62:17تك)سارةليحميابراهيممعاصرفرء!ن

هذ.ت!حمنولم.المثرا!ريينضرباتكانتثم

اصورنيول!ن.اةصريينعنبفريبةالظراهر

الويلاتمد.ش!لت،كهانيي!نبرانالاحوال

بلطب!يعيةظواهرءردت!نلموهت..!طهاابلادا

اضرباتاهذ.اول.زاتالم!طابىحترتديكانت

:7)ضلهمثيلثي.اودمالىالنيلميا.تحريلهر

-؟:8ص)اضفادعاضربةوالثاية،(02-،؟

،(-9؟16)عالبهوف!ضربةرالالة،(.؟

واطاهصة،(32-02)عبباالذضربةابعبماوالى

ضربةادسةاوا،(7-ا:9)البهائمعلىالوبا.

،(8-29)عواطبوانالانانعلىالدمامل

ضربةوالامنة،(35-13)عالكلدضربةوالبابعة

افللاماضربةوا!اسض،(02-ا:15)الجرا!

ا:11)الابحارءوتوالعاضة،(92-2؟)ع

-53:03،.

اذهباعبلص!رالا!ماصائيلبنياقةوفرب

تذعيوالا!موضربم..3(:32)ضوعبدو.

و!11:3عد)بهاتهتا:3الذياقوتابسبيب

المذمةاشاموا،الذتالجوالج!وبا.وكل.(3ا

ضربةوحلت.(37:"اعد1،الارضعلىنةالىد

ودالمانتورحتماصبببواتذصالذتاثومعلى

شخصلم،0031الاف!مادهذاني،وفثيالماةءاطرام

عندمااخعبباآشوبا.وحل.(..86-ة6؟عد)

ويحدءوآببثاتصحيزنيواعذثطيمنيانام

اربعةمنهمفاتفغورببلبنوادرائيلوتطق.لآفتن

:أ60وعؤ22:17وإش9ة02عد)المأوفرون

الفلطينييناصابتاقاالبواصرودعيت.(.28-3

الفسبعينوبا+ابادوقد.،6:8!؟أضربة

)56

-302؟:،2صم2)افيداوداحعا.بعدنفى

بردا.الىبوترعد.-.3(2:12ااصار.او

.(01و،؟:221.اعار)ولمحبهيهوذاملكيهررام

اصاضالىللاشارةال!ربةلفظةئتحملواجانأ

حيث،3و92:"ص)مثلأالدمكظيفوباثيةغل!

الاءنرادعتوإل!ص(ضربةتعنيالمتمملةالكلة

الاشكالبعضانتحارو-لذلمث.(36-:13لاا

لاأغال!الىطةالببوتجدرانعلىالفلىابباتية

1،:)355

ض)مائيةبريةدابةةويخقلإعضقدع

ال!فدعاناالظنافلب(لقديمايدوني.3(:8

منوهي.!!!"ءولول8؟،(يمتينيةالإباالمماةا!ر

:6؟روزالنبصةعنرعزوالضفدع.الماكولالنوع

هداتيمالمصرا،مانيةالضربةوكانت.؟3؟

رائحةمنفانتنتمنهمصرتارضاتلأانالى-النرع

ابرلاد!ها.جثثه

عناعةذلككان.(3:3بط1):ضتر

علىورتنهويشدنهالثر!عذنو-دنالما.باخامة

لذلكآلاتعدةيتم!لنو-دنوابراجقرونهينة

.(،2و3:18)إش

الرومافيلأالحرنرضر



).ضبر

القديمايدنيالضميرلفظةتردلم:ضيير

ذلكومع.ا.:13صلإن-محةنيصةو؟.ت

فاحصفاالهلهاصادفاتوالقلبوال!نفىفالىوح

تحزنوالحطثة.(7:9ش)،والكلى"ا!ملوب

رربرخاوثيواالملب.،1(:65)اشالنفى

الةدبما)مهدني.(ا.:،3عم2و27:6ا*بأ

المرشدوهر.(9-12:،تث)الانانيخاطبافه

عالهخلالمنانفحهاعلىتح!مالتيل!،ئرناالث!ي

اليها.ونظرته

وبذهـويضعفب!م!الضعبرولكنحامالضصر

ه!ذاانحدرفاذاوضرحهانيتتبات،وانئرصفاؤ.

)مز،الهليىقلبهفيالجا!ل*قالحكمهيف!د

*فانظيمأسقوطأالضمل!سقطورجما.(ا:53

"يحرنمفالظلامظلامأيخكالذيالنوركان

ذلكومع.:--36(ااولر:623)مت

بصبحالاموسنيهومابالطبيعةفعلمتىفالاممي

.(15و،2:1رو)كير.لهوي!ثهدننطناصوسأ

تصلانوالايمانوالضىمبر،بنبر.فضمبر.المشحيوا!ا

.(91:ارابع3:9تي1)عراماتنفمملااتصالأ

حذنيصرحهوماالانانينعلاني!نيولا

ولاالآخرتيحبانينبنيبلم!رآيكونيمذاته

:؟.و8:7-13اكو)معرفةءنمعثرةلهمي!ون

مدبواسطةالطاهرالضميرننالواتا.3(ا28-

.(01:32عب)ادبح

(03:31ام)بالبرةزرزور:الثا-للةقاهو

،والحلباللولميالكلبانهالىبمممفذهب

الىآضونوذهبالاشرريمارالآنيسرمصا)-لموق

والقر!أباطزمخاصرتيهكدزتاذاالحرببرادانه

آلاصليةالصالحلةبينهتقاربالمرزورهراو

!راللاحقةواليوالريانيةا!رببةوال!حملأ

الديك.انهيظنونوبشهمالمقدصالكناب

اضطهاد5(

يكفلمنالضامن:وكانأنهنأبضتن"ضين

فكان.(27و26ة22ام)آششخصاثرامات

المعاملالتوفي.32(ة،،تك)ممابع!لالتياميضمن

وكا!.الدتتبلكفالةتطلبكاذتاص!ارا

ورس!والدائأالضا!نيتمافقبانناقسحليات

2وا:6ام)المدتاخافاذابالدفعالآخرالاول

امأجهلأيحت!الةريدبض!انوكان.(18ة17و

اصنمبخول!حمنه.(02:16ر17:18و5!:11

الجرارولحندإهظأالمبلعكانواذاالظروفبرمضفي

ولكنم.(.2و،92:1و8:13-رواخابئ)

13)امينغبرمدتمنلهاستطوبسرءبأططار.قالوا

.(18-26:16سيراخ

الضمبرامررفيالغصباست!الهو:افطهاد

ينيةالدالئريمةلفتهنحالاجلالمغتصبعلىالقصاصوايقاع

تحكمالدينيةالث!ريمةانالمرسريالنظاممنوكان

الصانبةللامةملكاكاناثهلانالناسبمعلى

اصائيللبنيخيانةتحسبآضالهعبادةكافتولذلك

تكبيهاصيعلىالصارمالقصاصلذلكفترتبوالح!ومة

يضطرلمانهومع.(13ص)تثالهينصجموجب

ب!نلميتهودواانفلصطينفيالاكونالوئنيون

ض)الموسوةالديانةاعتنقوااذاالاالىعويةحقلهم

الاو،نعبادةعلىيقاضونوكانوا.:8،(12

.(1-ه:02و18:26الأ

آشاصاسعلىمبنيةف!بالميحجةالديانةراما

لكلاقةوابؤةالانسانافرادجميعبينالاخرةوهو

اطلاص.الىالاقبالصيةوعلىالبثريالجن!منفرد

ولقدوةالاصاسيلمبدئهالفنحالغيرهاانرادهافاضطهاد

على.(؟:01ء2و8:36؟مدأورطهالمحبح

هرطوقيةا.%لببعضوأتةطعانلمكنيماصةيجرزا."

.13(و:3-5هكو1)لائقغل!تمرفاو



ضافة)1
فيعنيا!د،،لهلاك"لىقرلانظاهروالاصي

ضكأعناثعطوعالانسان!سدالمصاصلاط

ا!فا!مماص.الممالحةالىيعودحقالح!نية

طابعيح!للاوهوطوطالمؤمنويقبهرغذببمالجة

اذاالااظهادأالتماصفلإس.والاكتصابالمحف

واالدتهذاعلىشجانانعلىالدتباصمفرض

اثأديب.فكرةرفض

منفضيلةةالفزياء.الانة"مييفعيافة

صصافةاثهمل!رتربخاوعزر.الديانةفضائل

الفقرا.اليهايدس(9:9؟ورؤاغ15:؟االى

.الاكنيا.مناكئر

كانانهكاالجياعيطمالمحب!وعوكان

باضافةالمؤتيئ*صيولذلك.الىوحيباططمررأ"م

؟و5:01و3:2تياو21:13روأالشباه

صافة5(

ال!انيينرسالةصامبعليهاوحث.9(:؟بط

)عبيدرونلاومملائحةاضافواالبعضلان

.(91وص18صتكتابل3:2؟

وانصافهمالشبا.باضافةا!مديمالع!انيواوصيم

تظ!رفصوردتماوحملإأ،3(و-:9،لاأ

ابراهيمسلإةنيممارصتهاويهفي!ةالفضبلةهذ.وبوب

،(ا.:13قضأومئوح،2:02ض)ويثرونولوط

كانولخا.(اغ:9117)قضببعةوصيغ

*نالساعياباذحدثكاهذاالض!يافةبقانرنيستض

الم!برنوكان-3.،:9الرالمبحبضبفراابئ

مديحالماربنرعالفريضةهذ.بتصرنالاصليون

يلامواحئترصةرطئلياهذونركانرا.لهمالرثنيين

يعدونهالمؤمنرنكانبلضيافةا-صنحأواحيما

بيرتولهم،اخر!فندقأمناحدبترلانعلبهمعارآ

.(،،فندقاطلبأدوئهاووابهابغلقرن



!مرربص،ذبح"ممناهءياصم:طاتح

ةرالمنصوا!مية.(22:28تكأوةومةتتهسرمن

مت.

تيذة،*فزالةضا.اراىاصم:طابيثا

ربعداطنةامحالهالببالنمباهبهابافانيم!حبة

،:)خبطرسيدفيالهكا31وتحفينهامي،

.ياظمدينةنيومزارما.،."36-

صلإنابنة،،طرةممنا.ءي31:طافة

.،ا؟:،مل11ابيناداب3باتروعت

وأمدافيكلنيبراب)1،:ظلغاوطاتم

فائهمعنينفصلواان!راالبهمطلبالذت

.،،2ة01)!الاعنبيات

:05يق)يهوذاارضعنوبنيمدينة(2)

.،*طلايمانظر25،0

رئبىوهوحع!عات،منا.ءي31:بخآئوت

،2:3ش)ؤرإبلمععادواممنالنثينيممنعثبه

.(6،:7ونح

*اثهضا.اراعيام:او-طننبلىظنئبل

وهو:لجبث

وفغدمنكلملكرصينطولانان1،(5)

يهوذانيلهاصنيعةداودسثقكلبقإهانرمليا!د

.(7:6اش)

خن!رجورجالا-ا!تمذاموا،بكتابةآلا

واظبألاصةفيضرنارصيطم(2)

ارنخ!الملكالىث!،صررياع!لمناثهالظئ

ش)عدبدمناورسليمصوربانا.امحذواال!وان

منشجأاليانيرنشم:ابخاهطبببطت

تلكفيزاهإكانالننهذالانمصرني!ب

ي!!ونا!رفيلجتالقالاسبابومن.البلاد

اطثيرخونكانوالاغمالمردتحنيطالطبفنني

.كالظاهرةالبالجة،الجمابزا.صعرفوافكلك

تك)يخطرنفكانرارالجراصةالطبنيواثتروا

.015:ا)شكوابلالن!ا.وكانت(2ة..

سنيظهركاالاسنانتط!بيبنيالممررونوبرح

:6،)ارحمبةضاتل!ضدموكانت.المومإت

الالجا.اجوربابلملكحمورأدصددوممد.ا؟،

الا-،ية.المربضم!نةصبتختككاتالق

طبيةبادىها!ريينمنتممرصىانبدولا

المحةقوانينمنالميبأص!انييارسممابذلكرثهد

ونرى.اصاسلبنرص!حمنهاالقللاثاليمالموافقة

اصائيلبنياصابةعدمنيالصيةالفوانيننيبة

يصابكانالقوغلإهاالراندةالاعياضمنةك!

مألىفأيحنلمالشريحعمانومع.برا!!ا

كانفقدالجيفملامسةمنلاكترازما!انيينعد

ام!منيو؟..وبراحونواطبا.كرابلالوردبين

لنانن!الارثوذحمهالنيةصر-لةج!ناش
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يعؤصانفطيهغلإ.آذىمنانالموصوةالئ!ربمة

تطبيبهابرةينرماي-سفائهعلىويننقعلهعليه

الاطباهعدد-لثرالملىكايامرني.(91:؟2ض)

ايامفيوهمحذا.(8:22وار؟16:2اخبار2)

خاصطبيبالهيحملنيوكان(5:26ص)المح

.وبرخطبيبمقاطعةصوني

مؤلفاتهوفيالطببننا!يمطإنواصتهر

؟29:8و6:15و3:8ام)طبيةاصاراتعدة

نبوتد.(اة92و02:03و13:22و

بقرل*سينوسانالاعلاباتكاباللردروناليه

العادةبرتكماوالحر،زاطلاسميتمم!كانانه

.المدبا.ببن

الحنةمنمطلوبةالطبيةالمعرفةبمضوكانت

02:مل21الئعبصحةقييتنرنكانواالذتوم

وفي.بذا!اتائمة!ةكانالطبانفير.،3

وونانية!يهاالطبيةالآرا.كافتبدا!أ!دايام

فيعواتقدمواثمالممريينمناليرناناقتطفالديمة

يخا.

اثقليدويقرل(،1:،كوأطبيبألى!اوكان

الىدعيساقبلانطاكيةنياطبمارسانه

المشحبة.الحعبة

ضفاثمدسالكتابنيالمذكورةالاصياضوبل!

،(81:.6مل13والعى،(92:71تك)البمر

ا!ناحلذلكبستمملونوكانرا،02:18تك)والتم

الدماملايضأاضالاصومن.،16-،03:1تك)

العينوبياضوالحموالاحديداب(3:18؟لأا

وال!حمر،(21:91لااوالىضوال!حملفوالجرب

واطكةوابوانرمصروترحة،(22ة23لااوالبزر

الجبثةوالقرحة،28(و28:27،تثوالجنرن

والمحرعوالحىوافاخ!والدص،(03ة28تث)

.(91:،مل12الشوفربة

ه(طبخ

)اشالصائبذاكاذالمتع!لةالعلا؟تومن

موالأست،،كرأالممزو!والريت،بتوالى(6:ا

،(،؟:.ريع01:38ولى6:ااش)يتبالى

:"وار02:3مل3)واطموآوالمراوالدهرن

،43:12حزأوالأوراقابخاتواصرل.(22

.(23:"تي1)واطر

منالمديان!ذجيقاليههربموضع:لخاة

.طابا!اروراسوهي(3:22قض)جدعون

نيمدينةوهي*ذبح،ممنا.اراكلاصم:لجنخة

."باطح،اطلب(18:8اخبار11صوباأرام

شو25:92!ك):طبخايطبخظبخ

بينمتقنةالطبامحةت!حمنلم.:23(16و2:9،

اليوعي.3طمامنبز.أيكنلمالمعملاناليهرد

النظربقي!ائ!عاتطبخغالباالبيتصاح!بةوكانت

كانراانمالا60(:18تك)ورتب!هاطلهاعن

مم5)الببوتبعضنيتوطباظطباض!يصتضدمون

كأوبرحنيعبتهممنوبتدل.(19:23و8:3

ذبحها.بحدلا!طالجراناتيطبزنكانوااثمالططم

الفرننييخبنونهاوالنارنيالمحمثرونوكانرا

اططبغفاويئلالأرضني!رو!احنرةفياو

ب!لقونلبأظوكانوا.اطعيالىمادفيالممبطر

الأأبيرثنيالمطبوعةوالل!ومالذباشعطممنالمحم

عنا!بفملونكانراانموطربقتهم.ال!حضوف

نيالجيحويلامونالطاميكرونثمنجفرمرنها)عظام

طبر3علىويع!مو!ا.،.و،:،2!زأالتدر

منكايتدمونو!نرا.وبهازآمل!أايهاويضبنرن

وكانرا.:9؟(6)ثضحدتهعلىوا!مالمرق

ف!نراا!راواتواساالمرقنياط!بنمون

فكانواالكواصا.38(:،مل)2يسلتوخا

.(2،:،3لواثوونه



4)بمونطر

رمون،الالهمضا.ارامياسم:ظنريئون

لآسامعاصر-ورةملكالاولبنهددارووهر،طيب

.(01:18مل1)ي!ذاملك

بحرثاطى.علىالجلبلمنءدينة:يةظترص

ا:6)روطررةبحرابضألهويقالالغريىالمجل

.(21:1و

)ررالانجيلفيصةالاطلامدينةتذكرلم

ايامفيسأنذاتمدينة؟نتاناوسح.(623

الوقتذلكنيوكانت.زارهاانهيقالفلاالمحبح

36:ةافنيباسهلاودسب!ناهاجديدةمدينة

آنذاكاطامالامهـاطور31علىوسما.م.ب

ذعالذي،روصيةوسويقول.قيمرطيبار*س

مرقععلىبناهاهيرودسان:عديدةميارآالمدينة

من!يةقديمةكلدينةمنالاقيةاثعديمةالعبورفيهكئرت

لذاكفا-محنهاال!وديمنيفينج!ةكانتفلذلك

ميدانأنجاوبنوعبيدأوابائبخربا.هلاودس

الماءايهاوبل!ب،ثمينةاضىوابنيةوهياصوحمامات

واقصاهاورشليمضابوبعد.اميال9طرلهاقناةني

وكبابار!قاد.الذيالصيانبعدال*دةعناليهرد

علىوعثرت.اليهودالامةعاممةتعت!طرهصارت

و!ودءسطببارءسا!ا.تحكلنقودللدبنة

طبربةمدبة

طبقه،

لو!.بيرسوانطونينرصوادريانوسوطرايانوس

صيكزفأمتالثانيالعرنمنتصفعندأصدريماأيهاا

.اي!وديالنطيم

النامرسانتجت!ث!هير-مدرسةفى!اوانمث!أت

لليلاد091النةحرلوذلك،اخنة،االمد!والقليدي

منهبهبرقمجمعفقد،ا،رة*ذيلهواما.022وال

الىظهرتوتدالىابعالترننيالمدينةتلكنيايضأ

اثماليدمنبحرعةوهي-الماصورةطلاةفيكبل!حد

اثعديمالهدالع!ياكصتفاصلياليابهاانتقاتالق

وكان.الحروفتحريكرواسطةلفظهةي!-اوضبط

اثمدصةالمدنءنكدينةط!الىيئظرونإ*دا

حيثوصفدوحهـوناورصليمهيوالباقية.الاربح

تنقطح.لاالقالهلاةفبهالعامانيجب

الفربيةالضفةعلىاليرمالىقائمةالمدبنةكرالولا

مدعلمنونصفيلأاابعدعلىالجليلبحرمن

ي!تصللاالموضعهذاني.نحرجهءنوستة،الاردن

مجالأيدعبلوث!يقأاتصالآبالبحرةالوعوالجبل

تقوموهناكالثماليطرفهاعلىاقمرجةالارصمنلماريدة

.الثاطى.طرالميانصفزهاهتمتدوهيطكل

وبترحا.وحصنوابراجسورالبرجهةمنو!رصيها

بدصارغادرجةتزاوحالقالت*ل!الحارةالينابيع

طهـواثمهـةحماءاتاقيمتوتاك.ف1،1و؟13

وا!ةاللودعلا.مثاهبربهصفباقصالقالبهرد

المدينة.غربيءيلفوتلعلى

ورجماقصحةاوصضة(3:13عد):ظتق

صضهاوصينيةا(او:88؟)مىالطبىكان

القالفضيةالاطاق،الاطباقومنالحزفمنمصفحة

الراحدووزنالمذبحثدشينالاصباطرؤصا.قد!ا

ومن.(713:أعدسافلآوثلانرنئةءنها

علىءوف!رعةكانتاليالذهبيةالصطفالاطباق

.(7:،وعد03و25:92خر)الوجر.ممائدة



لجليا)5
كاوهربطهر،يهو.محنا.علاي31:ظبطيا

ركان.،اا:26اخبار1)اثالثحوسة31

صارينلمنحوصة

فيمشعمككانتالقالآلة:ظشظش

منمؤلفةوهي.اليدرطىالمجاورةواللادفعطين

فوقفاذراعنمفنحرتطرهامدئحنحبرت

يع!ىوتد.فاكثرتراريط3نحومنهماصوممك

منورنجترالمرداةوالطويالىحىمنهاالفلياطحر

ثقبفييدخلمحورالفلىا!راوالىحىمنتصف

الثقبهذافيالحبوبوتصكب.المرداةكزصفي

محيطعخداطحوتبينمندقيقهاويخرجفتطحن

خبمنمسح!براطةالمرداةوتدار.دائرتيهما

بئروكان.محيطهبقربالملريو-!انيثبتة

عدأالمنلطحنالل!فيارحيةيعت!عم!ناصائيل

علتاذرحىلارةكانانهويظهر.:8(11

بدأصلبالىحىوحجر(8:6؟تك)عيذادقيقأ

علىرحىقطحةاصأةورمت.(24:ا،اي)

9:53(أقمىجمجتفثجتابإلكرأس

(1،:،2ومت12:3؟)الفا.علالطحنوكان

وا!ا.،(7:2،وامق5:ا؟ض)والجواري

الاعالمندمحنلمذلكومم.(؟6:2؟قض)

الطحنعبة

سوسطر57(

تطحنالمرأةكانتالهردقيالبيرتني.لاذسا.المذدة

بكرتاذاواحدأروماالبيتيكفيماصباحكل

تبق!الىحىأخذتواذا.الئا.نيالاقلعلىجدأ

لا،الثريعةني؟.ولذاتعاد،-ئطحيندونالعائلة

جاة،يسزهنانمالانهدا!اصاور-!اهديسؤهن

لحرابرعزالارحيةمرتوزوال.(6:،3تثأ

.(18:22ورو25:01ارأس!اخهاومو!البلاد

صلىصبنيةاعظمرحيايضأيصتمص!نوكانوا

.(18:6متأحماريديرهاولكنننهالمدأ

الىبهاي!ثار.(3ة12جا):ظواعن

.الاضراس

النيجتريل!هيالتطريغضاعة:ظزاز

نحاواستعملتبالالأبرةمصنوعةناثةبرسرمالاصلي

اشىصادةاوالفضةاوالذهباوالحريرخيرط

واهولياببصلئيلوكان.الاملىالذميجعنتختلف

والارجوانبالاممانجرنيالعطريز،ئهافنونأيتعاطيان

.(38:23و03-35:03خر)والوصوالرمز

:26أصالداروباباطيعةمدخلجفوكان

38:ص)الاعظمالكاهنومنطقة(37:16و36

كانماومحيرأ.-طرزة،9،-93:27و93-،

صو03:.أق!!مطرزةثيابأروتدونالاكيا.

.(،1:ه،

فيصييكياعاممة:-طرسوصيظرسوس

علىمتحصاحلءلىمبنيةوهيالصفرىآسياشرقي

ويلالمنوسطالبومنكامنميلآ12بعد

كيدنوسثرضفقعلىقاثمةقديمأوكانت.طوروس

عندوقتدوكانمجرا.تنيرقدالنهرذلكانغير

.!يرةبضاتاليهتردفأصالنهرمصب

833صنةحولاشررطدشلناصرذكرها

سنةنيكيايكيااقليمالىوماناثأولما.م.ق



!576)فيونطر

طرسوس.دينة

طمام

وبما(!ا.اطاممترطرسوسبطوا.م.ق،6

وءوضعمبدانفيهاوكانرومايةمدبنةاوفطس

اشامدرصةب!دعذت؟مةومدرصةللالاب

صلنيالهرةني1،االةالاصكندرومدرسة

ومدر،،نمعلرنالامرواطررةلمائلةوتعين.ادمحوئة

الىسرلبرل!رأسمقطوكانت.طرسوصص

الاقلعلىزارهاوقد3(:22و21:93أاع

ولم.(11:25و9:03)صاهتدائهبعدصة

.قىيمةمدبنةوهي6البرمالىطرسوستدسلىقي

الىنثل!كانتربماارا.يةكالة:لليتونظؤ

وتد،أنارسيةااطورالامإفيالموظنينبعف!!مب،

عنمبعرفلاتومالىثيرا!اصابمآبمهمظن

علىاش*تا!ايرجحانما.ا!حصيئوجهعلىصي.

.(9:،شأةالاصفيالنرسالمرظنينبعضفريق

ويطلقمنهاالاول:نوعانالمارق:طرقظربق

المركبةارال!لةفيهتللثماهرطريق3اعليه

قابل23ة،9لواادياجاسمعليهيطلقوقدوا!اني

صوهـفيهيمثيلاماهو(،33:2عد،عندق5

كاكئيرةطرقاثرقفيوكان.صيراناوان!ان

نيصئرةموالعفيوالمو!لباتالابلاتءنبئمع

2و13:،ومض91:ه،لك)الادسال!اب

.(وغلإها8:28واع6؟:؟..ل

اطديدءنآلة(12:،،)اش:يطرتة

الصنزبمصاوطمونحو.اطديدبهايضربونحر.

وكانتالاحقةالموةالىكأعزوس.(7:؟،اثق)

وكلة.23(:..أار-طالارة!مطرقةبابل

.(23:92ص1الهخرعمكمارفةالرب

حباةيحيونالعلاانبونكانلما:اطم!ةطعام

ومناطل!!نمؤاقاالرفيي3ططكانالبداوة

مصادفةواللحمالرائبواللبنكاللبنالماصية!ا!ل

العليؤصوكان.5:125و.ض18:7تك)

فلسط!ني!رواولما.(9و8:،1تض)الإي

وباتينوال!حمروماطدائقلهمائتجتهماعيمااضافوا

،(17:28صم3)وافولوالحباركالعدساوبتون

ومت02:5و39:23عد)والعنبوالتينوالرمان

وكذلكوالحلاطر3اصما!نوكان(7:16

وخ33:،مل1)وابيضا!ايرواوالجرادالعك

و!نت.(3؟:11ولو18:،ومت3:16



77)طحام

،(02:،3ئك)وعدسخغمنمؤلفةالبيطةالوجبة

ونهرخ!او،"3،:،صل3)اضى.ضرةاو

.(،2:1را)وعلفريكاو"("؟:،؟تك)

سشية؟ئدةانتظاركيرعلى!،فهابراهيمم31وتد

وط3مميذدقي!منم!وعملةوعلاوابنؤبدفيها

الالرانحصرتوتد.3-8(:إ8)تكعبل

والعظما.الاغياهمواثدعلىالكاممناليديدةاثنوعة

.(18:.ونح33و8:33ل14)

بينتفهلبررأدقيقةالاطعمةضيعةوكانت

(01لاانحافةصعنوتنهيانجىواا!اهر

نيالميحيرناخلفابجةةال!خ!تأبصوعد

ا،ؤتينبضدعتةنا،للاوثانإذرو-ةاالاطم!ةاص

بينا!عميينألغىةصدافلصرانسي.لاار!بان

قدمماصيأكلرنفأخذراوالحةالطاهرةالالحمة

صأ2هذانهاملو!مذروخااكانصزالبدوت،م

بقطحالملحمةنيياعساوكانوا،لترون.وشفل!

الي!ودصيعةحصبنجأاوط-اهرآكونهعنالنظر

لى!ذبحءصاانصفظنواكلإمعزقدانهالا

.للو!الذبحنيءختر-فييجعلهم

حقالثقاقهذاالىأياختلافمنوحدث

:؟يئ)للطاهرتء"هر!ثي.انصوولىحكم

ناللافانيجرزوانهثيهلاالو!وان.،5؟

علىريقدممىاوصالملححةفييبالحماكليأص

ذلكوخ.(اغ01:03-در1)اانرمزكبرمائدة

اضابوبو-،بالمحبةضيعةصاعاةبوجرببصرح

الضيف.الاخبهيحثرما

والط!ارةالثرلمجةاكجاسةألنتالمسي!يةانوم!

اعأالموصرةالطقوسنل!.نالأهع!وصرتانرعيه

اورصليمنيانتداالىصوليالمجعانالا،(01:01

36(و5:03)صرالدمابخرتمنالا.!.ضع

.المت!نصرتالبهوداكارعثييةوذلك

)5

وهرعظر،،حملاقممنا.ع!ي31:ظلا-يم

جإخهثاودفيهجمععوذاجنردنييقعكانمرضح

ني23:8صتابل8ة01صم11ا"لتةلىربة

ظكطالمكانور؟.(البينيةءطوطاتبعض

.،01:2يقفيالمذكورة

بهاذنت.الموجيةربطفكهو:ظلاق

تهقدا!االافبلمنموجردأكانلانهموسضيعة

الظروفبعضنيعنه!توكد.(،-؟:،2ت)

سالحانهوسح.(93و38و9؟-17:،2تث)

وكانرا.،2:16)ءصلالأخلإةالبهودايامني

.3،:9.\)متطن!فةلاسبابناهميطلتون

مطابقذلكباناثريمةر؟لمنمحلإونراحتي

أسدتيطلاقدثةطتذكرولاالثربةلىوح

يقدروالمالاصيهذاعنادبحصألىاولما.االعديم

ربطانحلالعلىوبخهملبههبحلامهميصطادو.ان

3؟:.).متالمنالطةالاالطلاقشوتثىالآداب

بعضويظن(8؟ة16ولر؟؟:01وصي6:9؟و

!.:3كوانيوواسالىصولتولنيان!رئالمف

.لاطلاقاضىعلة

اقيزوجهالموجيطيانأجهوداعادةوكاذت

الطلاق؟ريخالىفيلثركتابأطلاثارريد

)تثصا.ثجمنبالريجةلهاويسحوصببهوءوضوعه

وكان(.3:8وارأ:.اصقراجع،-؟:،3

تدصارتت!قلماذاذاكمدبلزب!اانلهع

المر%كأنتانيظهواكعأضةالازمنهويى.آخمرلىجل

.(01:13ص)زو-!اتطلق

وهيالندلىاوواضفهالمطراتت:ظذ

وهو.الباودةالاجامص!لىكف!تاذاالجورطوبة

.:،1وهو33:2--)الىو!يةالبركاتالىرمز

بدونول!نالمطرفحلينهللانهرذاك.(-7

91:وام011:3يرهـ)ءزاندونءقوحقعنف



78)طلون

الوتقالاتجهادالىررمزايفأوهر7(ة"وص12

طلوحعدصبعأىبتلااطللانالعكلمد.اومةوعدم

اماكنعدةفيوئار.(6؟ة93)ايالصص

ونق13:12!م2و.،-6:37تض)اطلالى

مزأصمرنطلالىالمزامل!عاحبواصار(3:.

كاتالكلاضلالىرمزأفيلشارئه(3ة-؟

.(،ىند،طلبا)حيةلىوا

"ا..الذيوالبيتلاويبراب:طت!ون

منراعاثاسصشتهمناعضا.0(1:13امحبار1)

.(5،:3ونح2،و.،:2عزأبلزربامعالس!

11:91)نحالجدبايكلني،ابإتوكانرا

ععناهاالاراميةالمنةفيعبارة:ظيثاقوكل

.(1،:5عي)،فرممطصببةيا"

بطرفهالملقالجطايالزيجهو:يمار

28:17اش)البنا.اصشتامةبهتقاسرصاصقطعة

.(؟6:؟وزك

ئفهانيإثيا.ولومفرطاصتها.:ظقع

.(01و6:9لياو31-15ة12الى؟ترة

.(.:3كوأالأونانعبادةؤ"بأرولدوبهصح

.العاثرةالىصةفيعنهوهو-المنهي

-فرقتالنحةالجراناتاولأةونجسطاهر

النحةوالاطعمةالطاهرةالا!مةبل!المديمةاكمرب

والذ!حة!امصاطةالحيواناتبعضانورأت

ناعلىجزثبأالتميينهذاوبتنصاغفيوسراها

-لىوجزئاصضرةاوللا-لىملاثمةغل!اللحومبض

اصيسساخزازعلىوجزثبأوالافزاسا!ادات

عرفالىالمو!رياثرعنظروقد.اطيراناتبعنى

طاهر5(

الطاهرببنالتفريوهذااثرعالىففم!د.نيالناس

ا!بوال!تلائمةالىاشىأتحبواواضيفت.والنض

بنديانةلىخامةلأعتاراتوذلكالطاهرةعبر

الآتيةالوجهعلىانبةاالحيوائاتوصنفت.اصائيل

وتقصمهالظلفنثقولاتجترالقالبهائم11)

-لفوفهملىثصيماوص.(،و3:؟الااظلفين

بابقرالثريعة!تهذاوعلى.(27عدد)الاربع

.(.و،:،1تث)والظ!والابلوالممزوالضأن

مقبتةكاتفانهالأعرمكلةالآالجواناتصوصمت

ا؟يفاوالدمتأصلانما

12او02منهاومذلحرمالا-كلةالحبور(2)

وذ!ر1-1218ة"اوتث91-13:؟الا،

نجةهذ.واقصثالطيوربين"هذوكد،الحفاشبينها

الجيئا.اوالدمتأصلائها

الااربرءعلىتدبالقالن!4الخرات)3(

لأاالارضملى،!بثبربلبهفوقكراعانلهما

عداسماكهااطثراثطرمت.11:02-133

شا-للا.وماالجراد

وسخفؤعانفلهوليىالمبا.نيماص(،)

خراكا!العريمهذااإحودد.(و.ا9)مدد

3!و.الفلطينيةالمياهنيالموبودةال!كاصنات

وءم!لسرصاإنالمائبةوالجواناتالانةليسعن

ص!ثفبفيرالذيالسمك0.1يقدانالىومانملىنرعأ

الوية.(.؟:32الطيسالاربخ،بلينيذببحة

العكهذاانالىبذهبونالهدنينا!ريبنان

منا!ردةالكائتاتهذ.بمضوكاذت.ي.رد

شةبالحطقروتذبالمجاتشبيهةواطرشفالر!ا.ت

والنتها.الأولى

ماص..3(و92:!؟لااالدبهب()5

ارجلهكثرترومااربععلىاوبطنهعلىمنهثصي

يدبوبعضهامزذيأبعضهاوكان.(3،و8،عدد)
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.بالمجاتصيهافيهاوكانالطيننياواثرابني

يأيممالدبلانعفدميهآ3بمثهبيبالدوكان

.بالمجرولحنةبابة

.لظطكهفينجةاطيوافاتهذ.وكانت

لمت!نضقابلأكانا!اهرةا-يواناتط3ول!ق

للاول!نذببحةتدء.!ابمعنالريعةفهت

طل!اوحيوانافترصتهاوبخف،ماتماايوالخنوق

مقدسأفكانوالحيرانالطروصحمالدماماضار

بنيبل!النازللانريبلأولا-دأجيزوساالرب

..؟-،1(ة7؟الاالدميأصاناسراشل

7:37)صثمبهمنيةطعالدم.نابم!وءن

ائرائعشدلىمنوكان.(.؟و،1ة7؟و

ص!الماهالىنجأعارال!نجةبالحيواناتالمتطقة

القتابواناامىا(17015و،.و2،:18

يأكلاوانللابخبىبهافأجيزنناءنماتت

.؟2(:،؟تث)

واثمدسالطاهربل!اف!رعمبز:النباصةنيآل!

لانجةاوطاهرةا"جراناتصفرء(.؟:01لاا

دنأولإ-تطتةجاصةواله.ءلمةاومقد-ة

:7ص)إي!لامنالانانتخرجكانت.ظقيأ

لمول!!اافيس!ضكتهومنة(31و02

.بالصلاةافىءصعالىوحيالأتحادتقطعتكن

الأحوالبمضفيالنإصةتحددالقالواميىوكانت

ةدوصىانالانيبنندب،كونواالامسبؤبدهىا

ن!ن!هالانانبحفظوان.،وه،،ث:؟؟)ص

وانهضاصةلحدمة.فروزانهيحتبمانهوالنباسةءن

يتىانويجبللربتدوسهرئهرجلآروعنه

النباصةذلكعنونضئر.نصأيم!ولامننملآ

الطبييةفةالنظثم.اططيئةءثالكانتالطقية

محصادوفيتكيناولمالطقسيةالطهارةكل!كانت

طاهر5(

اليقركدوكان.احيانأتتطابقانكانتااثا

وكان.البمابلينلى6النظافةتفرضاهممعومظلبات

حببالنطرةيلكونأفهمناقتربرااذااطائعون

وضراثادلةبروئتهمالناسيناالتالنظافةقواعد

،؟و12:،1أضوفراثضبوصاياالتراعدهذهعن

الطتيفالدنى(ه:3هـلق21-03:18و

الانازالىفيهلكانروالتط2وجداجلهمنالذي

الأعالبضنيمن!رآوكانضاصةبطريقة

ا"لأ-تية:الأو-5علىي!تبف!ان.والظراهر

.(-23ا؟:91عد)انانخةجمى(؟)

باجلىيظرالحطئةاثرلاندنىائقلهذاوكان

دبماتواله.جمهوانحلالالانانمرتفيبان

لجروالانسانايامسبعة!ىالببهذاعنالناتجة

رماداصحيالوابضا.عليهالنإسةما.بركأء!صا

عنالناتجالدنرص.تبطهركانالذياطرا.البقرة

والطاهر.(ا.ء-7عدد)ينبسكانالذياقي.س

22(دكل:)الما.الىينبسنجأشخصأمراذا

بي!ااوثوبأاوانالأضرباذاالإص(،)

المجتمعخارجبقيمالابرصكان.(،،و3؟كىلاا

وذبيحة.غلآلط!ير.يرصاخالبثري

اعضاهمنوالمرضياطبيع!االيلان)3(

.(12لاأالىضعنجاصةدإلم!فينجا،(5؟لااا!ناسل

فقدذا!ماحدفيخطيثتينوالرلأدةاالناصلينلم

ذلكومع.(38و27:اتك)بهمااقهاو!ى

،األىجلفىبهمااكحلقةابديةاصيلاناتافتددى

الانانآخابهإن.ءعر!ةاونتكاءاوعية،المرأة

اؤواجكان،وانا!ناصلنيظاهرالفلىالجواناتخ

يرو-ءن.ولايزوجرنلأالما.نيانمالاعاحأ

-،ا.علىصدرالذيالاإكطا-محمانالظنواكلب

.الاولادلرلادةسبةباكيذعكاناصةببب.اء
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اوك!هصاوفيصيرانلحماص)،(

فيلكصاررالذيلططممذ،حفل!طاهرحيوانبثة

.المرتلف!ادضأظ

!لىكانالموسيالثربمةظلني:لطهير

:انراعاربعة

نجةمىمنابانجةالنعاصةمنالطهل!(1)

نتكافىصولهذا(3ر2:.قابل99صعلر)

تكرنانيجبوكان.اثىبترةرمادالىاطاجة

وانالمجماةةحهالذيالدملىنوهرحمرا+البترة

وكانت.الانيتند!اولمعيببلاتحرن

وجهجهةالىد!امنوينضعالمحلاضارجتذبح

الارزضممتحرقابترةوكانتالابماعخيمة

وقيأبترةرصادلمجعركان.وا!مرمزوالرونا

.؟جمرخكاناليهاطاجةكانتواذا.المحثهخارج

رجلوكان،نجاسة،ما.الما.هذاعدئذويدعىحي

الانانالما.بهذاوينضحاروفامنباتةيأخذطهر

منعلىوكان.الابمواليوماثالثايومنيالنب!

منطاهرألي!ينويحمثإبةيضلانتدن!

انقطحالذيالنذروتدن!واما.يةالطفالنا!ية

النذررلاناطولوقتأيتغرقفحانخة"؟افة!راز.

فبعد.الطقيةالطهارةالىبالنظرضاء4بصورةم!رس

ملاتوهررأصهضريحلقكانالانقطاعمئاصبرع

القننهابالقدعاتيايئكانالامناليومرنينذر.

علد)بعدوضهااصأةاوبسيلانتنشربلبقربها

عدد)اثمذببحةهذايتبعوكان.(5؟-6:9ص

جديد.مننذروأاقتباله!يى.وهي.(3؟

سيلانعنالناتجةافباصةمنالطهل!)3(

لانقطاعالابعاليرمني.،3و2ة.قابل.!لاا

ثيابهويفلحىجما.الضجىي!تحم!ناليل

ار/!تينابعقيقدمكانالامنأليومونيفبطهر

)5

ذيحةالىاحدال!هنفضيماال!هنحمامفرخي

عناباتجةالنبصةواصا.محرتةوالاشطيئآ

تنضكانتصي.بأياوشلذيبئضالاتصال

الما.حئىوتبتيبالماءبالاعتالو،ولالأنان

.(.-01:11لاا

ايامانقضا.برمدتهاولادبعدالامتطهبر(3)

لابل،1وايذ!درلاجلشعةهيالقالنبت

صي!فيافلاتمىالتطهيرايامتبدأكانتالالى

دخرلمنتمكعكانتالببولهذاتنبسهللامقدسا

ولأجل-الأبئلأجلاثط!براياموكانت.الهيكل

وفرخعرتةحوليع!لتأتيكانتوبمدها66الابخة

تأعذالضرلطرني.طيثةذبيحة؟مةاوحمامة

ذببحة؟مةاوحمامةوهم!محرقةحمامفرخياو؟متين

.21-،2،3:ور:528الاظنة

المتطهركان.،؟(الاالهـصظه!،،)

بابضدبعدوف!ا!هبابعندالمعيناليرمنيي!قدم

بحيثطاهرأ!فورأيذبحالحاهنوكان.المدينة

وكان.خزفمناناهنيحيما.علىالممنرريذبح

الارزمنثحبةالزوفامنباقةبربطحةمنهيض

يىحيرعمنررالمنضصةريغصقر!زيخيطرواصطة

المتطصعلىوينضحاطيالما.كلالمذروحالحصفوردم

كانتالمراصممنالكثلإمداالصفررويطاقفيط!ر.

غدئذالمتعامروكان.ال!صمنابيت!ظ!ل!تجرى

لىلتحمرأسهضرولمجقنيابهفتصلع!هرأيعتبر

بد،ظثيببقىوامحهالمديخةاوا!هالىويدض

منتابهيخلكانالابعابومونيايامصبمة

البرمونيوبط!روبنحمرأسهضرربحلقجدبد

.يحينضوفينمهالأجم!ععيمةالىيتقدمالامن

ونرخيضوتاةةمح!الحالنتل!كانواذا.يةحروذ.جة

ال!.هنوكان.زبتوبخ!لامرتقدمه؟ماوحمام
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ال!حماهنوبأعذانمبيحةثوتجدمهاحدأرشودأبأخذ

ابهاموعا!أي!فىالمتطهراذنعلىويشهدمهمن

الصل*ددوكانايعقربلهامماموعلىأليعقيد.

وما.ارباعام!ل!يلأبهبنضحانبعدالمتنفه

رأتعلى!طال!هن-لصفياريتمنيتتى

منتطت.صابتقديمالمرا!متكي.غ.اثط!و

وعركة!نةذيحةاطاماوالحرات

منطقةوهي،،لجبمعا.ع!ياسم:ظوب

الأرثمناخوتسمهلمايئاحألاهربالاردنثرفى

الذيعرنمللىنرنطواما.،و.3:؟؟)كض

عم2)وفدهاطربمنبخودأاصتأبرفقدداوداهان

بقحرودورا.ماكارتا!ايللكلا6،:.؟

ابالثرةبعدعلىالطيةكافورلجا.اصانبل

قيى.اماوءقيىالآنفعرالقبدةبنرب

عر.ائرب،مضا.بياسم:اهوفباظوب

عوذايملصعو!ثافاطارصلهاللاوييناحد،لجب

.(8:؟3اخبار12الىبمرسل!

وهو:،طيباث،مما.،ممطاسم:ظوبيا

عرذابلادالىمموشاناطارصلهلاوي،؟أ

.(17:8اخبار2)الثريعةليطم

بخا.المناويخاوثائبصل!عرنيبد)2،

ع!طكانواذ.(7ر3:،و؟.:2ثح)االانيابحل

لمجماعةرئيىعارالريخةالأصبعضالىبالمواج

و!ددلنحيااثعاومينال!ردنبلا.ب-روالوكان

بضنياكامتهجكلنحمياىيبةوني.وجماتنحم!

منطرد.نحبارجعلماانهالاالهي!طفرت

االمرنونيححمنلهوكان.المرفعولخرايحل

مرقنيوف!مطئلةصر.م.قالىابعالترنوني

.الاردنشرقنيالامل!

طوظن58(

نرر،بلمعدابلشاصتهافرادبضالىانان(3،

لببنلهالىبنتوناغمينبزاانيتدررالماغمفي

.(3:62ونح3:06!ز،آ،نماصتراريخفتد

زكريامنماخذالذتال!اهلاحد)،(.

رأسعلى!رضعتيإنأمهاديصغوفضةذبأالنبى

.(،1و؟؟و01ة6زك)أشيمال!هنعوئع

!بومنالأروكربنااصنارمحنعنضر،.)

وابنهأب،ربلانالنرهذأنيابارزةاثخصيات

ا*كربفا.كلةانظر،طوليا،نهماصواصم

الطراربىنتكا.نكبيم،،الها!ظ:طاوو!

ترصيزصفنعلىنسل!الملكالىوقروفىالطجمعتحي

الىجلفظتاو.(2؟:9اببار2و،02:2كل؟)

كلةتكرنانالممكنومنهندبتانبال!را!مرثة

مناويؤظياونركايالمالاإرفةمن،مئمةفكي*

الطووستعقالقشاياوت!ياثديمةا!يلية

صيأوعربانأتنيووبدهنديطائرهر

يطملأنيتلونلاابلاداهلانوصيثأزحاذا

.اثمرىالىطربتهنقفاتبفية

عاووسالىنتلتالتيال!االفظةكانتواذا

ا!ريفسفعندمفا!ا.،تص*ا!رةمنضتقة

القرودمنجنبنوبردينرشالذيالاصللزنت

الجرانيخكيناضرالممقا!بضذالمثالىوتثل!

افربتي.اعلمناذن

ايامفياالهارسلهالذيأطوفانهر:ظولان

-.:6تك1لفادمالناسكلالهبأح!نرح

ذ!روكد،فريةاجابرثةال!3وجلبت.،3؟

وانفتتالنلما!رينابيعصانفحرت:اشانمنها

ما.منالها.عنذمكانوه!ذا.الما.علىنات

الاركأعلىضطالذيالمطرمنالآضواثممالبحر

.12(و311:)صيةواربعينءمأاربعين



)3نظطو

كىالما.صعصال!ألئانحهالجبالجمسعف!طت

ج!دصلاتالمياهتعاظ!تالأرتفاعنيذراطعثرة

والبهاشوالطيررالناسمنالارضعلىبدبكان

نيمعهوالذتنرحوقي.او!افاتوكاوارحوش

.،فلك*راجع.(23-1،:7ص)فقطالظك

علىا!كواشتوايا.نتصت+،مأوعينشةوبعد

ظمر!ذاكمنونصفدثهرتوبعد.اراراطيال

.(35-:8ص)الجبالرؤرس

لحصقدنوحكاناثنائهافياصهرتلائةوبمد

عنالفا.حمثفغ6ارسلهالجور،ا!ةايا.حالةمن

الارضوجهفاذاالاولالثرمنءماولنيالفلك

نرحآافهاصحقاصاليعثمايةافقضت03ننفقد

.(01-3؟:8ص)الفلكمنبالحروج

وقدبالقليدالي!نافقلتالطوفانثصةانأيومانمم

وفق!اتفهمانويجب.جمانشهودررصنهابدأ

تجلترونأواذاعر.،واضعرهاادركهالذيافى

تحديدهيم!نفلاالطرفانءدلىواسا.مرص!ايام

الطرفانكلفرخا.الينانقلانذيالحديث!ن

.كبلإةتطقةنيمحه،رأكانوربما!طهاالمسكونة

تك)الفاصدالرياالجنىافنا.الطوفانكايةكانت

الانانصوسع(؟:7و7؟و3؟و6:7

.الضا.كلااليابهبالارضوجودهاالمتعلقالحيوانات

نيخلهواالذتتجينهاكاالنتيجةايضأكانتهذ.

اننر!مااصوقد؟3-33(:7)صالفلك

الحبوانمنجنىصمنواثىأذيمافلكاالىبأخذ

.(؟2و6:02أصططمأفايأتزروان

الذيالثعبمحندمثهررأكانالطرفاننفليدان

في،التديمابراهيموطنففي.البرافين،صانحدر

ني!بيرةكأزءةالط،فاتيرجركانواكادصص

الملوكتائمةفيح!ام!انيةدبمنتدالانانية؟ريخ

طوفان(ه

.،هناكالطرفانامتد*ثم:يايئمابأيمثميةالرص

.الملوككاثمةاعيكتوعندئذ

الذيالحرابانألائراطنرياتاظهرت!مد

.ملوسواقعواكادسوصينيالفيضالماتامدنته

ل!نتية!كلعاكانتالا-ل!فاتهذ.انومع

هومهافيضاناياخ!طكافدليللدينالير

..ال!حوتطرفان

فاثصة.قليلأتتبات-لئايدوالباب!يييل!ولوص

الاس!حمندرزصننيبابلبلادنيمحيهةكانتكا

ووماببرسالكنيافيرخاملةكابمهاوتبلإوصرنقلها

الطوفانقبلملوككرةبروصسفذعاولءذلاص!لا3

الذيالطوفانبطلاكبصوووس"وا!ماثمةنيهنوآض

ص-لبأليبنياكيوثروساصوقدصدنآرفيطش

دذواتالطيررو.نالمقربينوامدقا..عائلاءفياخذ

بضاطلزالمطراشطمانوب.نأومؤالاربع

ايامبضحةوبد.الفينةالىعادتالقاليور

ناوبعد.طيناقداكاوعلىفيادتجديدءنارسلها

اريديخافيالينةررست.تعدلمل!لةاطلقها

بانبمنتحئااكي!وثروسصشفوهكذا

واقيم.واثعائدرابنتهزوجهسعوشكهاالفينة

ذبيحة.وقربتمذبح

سرصةقىجمةنيواردةالطوفانقصةاتدمان

.\.؟و،918بينمافيابأغاو!خبتجزئيأحةظت

الارءتاطرفانكل،الىواةهذ.رحب.ع.ق

نرروسدرااطوفانبطلوكان،ليالوسبعايامسبعة

وخندتهذلكبعدذببحهوتدمسنتةالىا!جأالذي

الآلهة.

والنص..شجل!املحىةهيبابليهروايةاقدموان

626-966)بانيالاصورمسخبةمنآتنعهد.كا

الحين.ذالمثءناقلماصرلعرنخول!نه.،ق.م



83)طو،ن

جلحاصفألاوروكنيملكأجل!امقكان

الحدبثونياللامحناهبةالجاةبلخكيفائنانيثتيم

.الطوفان؟رجخيرويالاحقا

ضوفاكتدسعدينةالنراتضنافعلىكائت

اياالحكمةالهنرددبالطرفاني!ثراانالآلهةوقرر

تصبمنلكرخئرارم

جدار،ياراصغاحع،ياكوخ

ا.برترتر.ابايا،ناكضرجليا

عفب!نةواىببنكاهدم

،..تأملحباتكونيلكمااترك

ال!خفيعندئذلانمأكانافنافيثتيمانويبدو

3؟و،؟وو:68تك)تابلالحمنيانذرلما

ابطد.منول!حملصبعبشكلصينةفبق.(17

منماصنست!ةولهذراكاوكرتشةثةاول

وكم.(16.؟و:6تكأتابلفوقالىاسفل

الىالداخلوفياذمامجعةالىاطرجنيالفيت

منالمارمنمكايبلثلاتةوطلاهاافامتعة

:6تكقابل)الداخلمنم!ايبلوثلاثةخارج

قابلص)رلمكب!رتبالرلتواويئ.(،1

.،-1316و7-9و-3ا:7و6:18-22

كبلإةعاصفةالما.فيظمرتالمعينالوقتدناوكدما

البابواغلقالسفينةائافيشتمفدمحل.بمطرمصحربة

صحابةاقبلتالفبروعند.(ب7:16ص)قابل

جقكانتوف!فيهاادادوارعدالافقمنصردا.

الما.امطرتوالاودالجبالالىرسلاذاهبةالاتة

يطصرولمابلالطوفانوظى،؟.:3ص)

.(9؟و7:18صقابل)اط.انيبعد"مانيالناس

.اطرفالآلهةامحذومندئذ

الطمفةوممتليالوتايامستةالربحبت

ر53:8ءقابل)الار.ماليرمنيووتفتالارض

طوظن5(

اثخافيشتم:قال.اس!ا:8و،2و17و13و.؟

-محنقدعب!جهفاذاالبرالى،نظرت

طب،انتبت!طوالبشريئ

الطاقةقحكدئذ(-7:2133صتابل)

كامنوظح6(:8و6؟:6ص)ظبل

جزيرةظ!رتءمأ3؟وبعد.(3؟:8)تابلجهة

و،:8)قابلنصلإجبلعلىالفينةرصتواخيرا

عادتحمامةائنافي!ثتيمارصلايامسبحةوبمد.(.

كرابأ.اطلقواخلاأايفأعادسنولماطلقثماليه

ءج!،ولمونعقالما.نيوسار،فارقى

.(712-:8صقاب!1

الط.اطرافالى!ي.صاننافينتيمارسلحيننذ

تةعلاوترب.(-9؟،؟:8صتابل)الاربعة

صب!حةالذبيحةاوانيورتب.(.2عددقابل)الجل

انهويبدو8والاسالارؤرخثبا!حبتحت!هاوجمع

:بترلحيثالالهةاسزضى

الر-يةالىانحةالآلهةتنعت،

الكاهن،حولكالذبابالآلهةابت!ت

الآلهةانيبدوالاتؤوني.(2ا:8صقابل

انليلةعنعثتارقالت.الطوفانعنترضلم

الطوفانفارصلحك!يئأي!حمنلم*لانه

للنراب،ث!عبىوعذ

لأنيلاياوقال

ئأأطرفا!سلانق!حمردونا-؟مى،ك!ف،-ل!ف

خطشهفلابقاملاطى.على

اثمهفليبنالرفاعلعلى

علدلاحتى)وقيحميكرنلاحتىاضمل

.،(الانان

(-17؟ا:9و23و21ص)ظبل
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اننافيثتيمواصرالفينةالىايادتلومندئذ

(7وا-9:3ص)تاجملوباركهماواصرأته

.اطلودومنهما

ابابليةأرراوااصةاالىرأةسانلجلىانه

الىكا!رحاورلجا.-لثلإةمزحمةضاصر

ظهرةالمثابةالناصرانوصح.واحدمصدر

وغلإظةيئمادوئنيةالبابليةفالىوا.ادضحفاثبايئة

وامادنبتالىهةللآمفهومأنحكىوجر.عدةفي

الاثمجمت،الهأاالزج!دشد؟المديمالهدتصةني

ضر*وعاكاالطوفانفدادثةواططئةوا!مدي

الناسبينيعرائه.روحيادليمترىاثكرت

التقيدهذاففي.رحيموهرللانانيةيكترثوهر

افهمحالالمحتراكوام!نالكلجزا.موعوفالاول

نبحتاذاواضحأبصبحالمدبما!دررانوحي

يلية.ابا؟الىوبا

كىفىذهبطوقفرصنوضح:طوى

الاطراقواما.(3،:أ،تك)لهاكرامأ*ت

نحمانت6(93:)ضالحيمةضحنيالمذصورة

كتفعلىالمرضرعينالجزعبحبريتح!يطصاءات

.(،ورصاا،ارسو،طلبا).الىد

انظر(36:13ومتا:01أ؟ةلجيب

.،،و*دهن،مح

الروهـانيالامبراطررو5:قبصرلجيباريوص

ة02و":3وو؟31:8وعي13ة32متأالثافي

وكان.م.ق!2،الفة11ولد.(9:13؟د*22

البودح!مملكهوني.وهكرآالا!بنيغطرلاوابنأ

تر.البنطيوبيلاطسعاتوسس2ليرفا-دراليين

!فاص.الشولحنهرويةعنماوقأالهردابعد

الاتاليم.ح!امتاوةبببعلهموقيصبمد

ه،

فبصرلجا!بوس

فى

اجللاالجيلبحرعاماطرانتياسفيرودصفيوتد

الذيكايئولا(.مب331جمرتهمبلوتدله

اديخ.صلبطيارروساياموني.حلفه

.،*صهرانظرةايهودالاصهراحد:لجيبيت

صليصنةونا!برافيناكانةلجير-طيور

والحثراتالحأشفي!اجماطبررأالطائرةاطيوالماث

فيالطكلمننوغا8،3تريزامعدو-صد.ا!حة

الا؟نباوالبلادابنا.منمرا.وكذالمث.فلطين

باثبمدةإمروفةاص!لاترمنطقةالىينتي331منها

الى.،واورباطيوراكزالح-اتنتميالقا!مديمة

ناحيننيالهنديةاكطةةالى7والاتيربةالمنطقة

اوللمنهياقىواصا.بفلطينخاصةم!نا03

بحوضويبأتةءمررةفىإخديااثمالاوالأتيريا

الميت.البحر

2؟او02فيأ.!راحةحميءرص!صريتوفي

؟3:؟8لااواجناصهاهيمنهااربرحلطونياصلإأ

كانتاقيوالطيور.(-.3ا؟ة،1وتث99

:؟لااا،موافراخايمامننطهيللذبيحةتعتمعل

دءنة8،ة06اصق)اولمجمةدوت.(18
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.،3،:26أمتالدبكودبم.الد؟جبمدها

وكان.(،13:3ولى23:37مت)والد؟جة

:؟اصلإخا!)الكواصرا!طإدنيوسائلهممن

:اام)وا)صاك،(هة3عا)وا!اخ،32(

)ارالطيوررحيلالىارميااخاروت.17(

8:)7.

الم!ةالمفظةمننتات8(:ا)رو:ظ!او

الزرعتافوهو،اثلفاوالمفؤسوتعق،صل*ط

الجراد...ساضربولد.(.2:2و4:اووئيل)

)عزالازكةوملال!حمتابنيبهيراد:لجين

،(7:02.اش)البحرفاعنيواو-ل.(2،:18

وبزيح،(،؟:3ونا25:\،اكأأالنخاروطين

اطلب0(01و11و6ة9رر)بال!"الازضة

طغالطينيستمملونوكانوا،وهرآفوخزفلبن،

.،؟،:38ايأوالاورابوالقورالجدار

اطيطانيط!ينونالوانبونكان:يطثنلخن

.(تكلي!،،اطلب18،01و2،:18لاا



انيصربعجرانوهوالشال:ظبي

الهبنةو!ل:12،8و؟اهبار18ة2مم)2

محلااكهوكان.(،8:1و7و2:9نق)

!ادونهوكانرا.(.:،1و12:33تث)

فيصل!يدتجنوكان.(،13:1واثق6:5ام)

مناعرضالأبموقرون.،9؟:.ام)مح!بوبأ

الجنسيننيبهلةوالشكل،والاعضاهالاثىقررن

الوبوجزورةومصرسوريافيبد2وهر.يهضا

برعة،وعربوجلوهر.منزلةاوصنرىجماطت

الظياسموممق.عظيمةونباتوينبيطارد.ممن

النزالة.فعنا.طبإصاالفتاةا!مواما.جمالالع!افلةني

ونع2:57ش):.صبايبمالطباءاونوضرة

عادالظبا.مادومفاهللمانعبداءم0(7:90

بابل.مننلهمنبعض

ىابنياميممعنا.،ظ!،عصياصم:لجبشا

.،8:9امحباو؟)س!حرابم

اصأةوهيى،،ظبيةمعنا.عري31:ظنبة

-3:ذاطكيهزاشواماخزيازوبةسبحبزمن

.(1ة،2اخبار3وا:13مل)2

يقلوابأناصائيلبنيائهاصيةاظفارلجنر

تث)بهايزوجواانارادوااذاالمبيةالمرأةاظفار

ختهـجور!أالاباطرفهذاموادببهابةآقا

يصنسعكانعطراجزا.منبز.:أظفار

ويظن.،03،3:)شالابماخخيمةنيلمخدمة

وييىتوتحأذوالنقارعديمرتوجوانغطاهائه

لرماد.كانافطاهاهذااصقفاذا،المبئحالهدفذا

عبمة.راثحة

تشعمل.(؟:01و8:5عبأ:لجل

نبةانعلىللدلالةالجديدالهدفيال!لةهذ.

الثي.ظلكنبةالميحيةالديانةالىايهردةاالديانة

الظل.تع!سالقزفهااطايقةالى

(18:11مز)المزء!رصاحبيتشلي:يظتة

بمظلةال!شإ،ع،والغيومالمظلةبالميا.محاطأعر.

خيمة.او

يةال!شيالابخادآضهر:اظالاجمبدقطال

اصائيلبقنيرجلصمنفيهايطلبكانالقالبمى

الحصاداعيادو،ني،الهي!لفياربااماميظكران

مل؟قابل13و8:12اخبار2و:16016تث)

واشتق.(؟1:6،وزك33و12:33و9:25

ءدةاشا.ظالأبت،1انفي33عا"ءنالادم

هذ.ذصبوكانت.(2،-.،:23لأاالعيد

ومحلىالمدينةطحاتفياورسئليمنيالهيكلتإيدبعد

8:)شعافيكلدوررنجاراننثهاالرتصطرح

تةوكان.لاورشليمالمجاورةالجبالوعلى،(16

الاعلنيزراهيأعيدأومملىكر؟4.الشةنيالاعياد

بنانفيالارثوذحميةالحبيبة.حرحمةبمنامن



)3مظال

ريخية3ىبذ3اختلطفقد93،:23لااوالجوهر

:23لااالهـيةنيالمظالنيالعدانيذا!لامةوهي

الابع،الثهرنييتاموكان.(12:9وهو3،

الىرامم!الفصل!اتعندقدصأ4رقهب!ببكانالذي

وال!حمرومالميترنوبساتينرالبياثكلالت!حمونانبعد

الجع،،جمدمميولذا.الاهراه.الىأدخلتثد

31:22و23:16)صتأسيسه!ند"عرفوبهذا

.(؟5-16:13وتث33:93ولا

وكانالنهرمنعئ!رالحاصنيابتداؤ.وكان

سبعيناطاعةالوقودمحرقةوبلت.ايامثمانيةيتىر

وكبشل!،بالنناقصالاسبرعايامصلىمرزعةثروآ

واصدتب!يقدموكان.رومكا!ضوفأكرواربعة

3"-92:12عد)رومصعطبنةذبتامزاءن

تقرأوكانت.8(:3وعز6!:23لاراجع

صنةيمادنيالسعبامامسنينصبحصءوسخىيعة

آتذبالامكاني!نولمالمظالمجدنيالابرا.

.9-39(31:)تت3مجر!ادالاضال

الصبوكان.اءحمفارةاررمافى!عالميدوكان

بانهو،لمأ.ث!أالعيد،ويتيمذنوبهمنبالمراصيميظهر

لنمرا.وكان.الىحمالالهمعثلاكانص!طمع

لمامن*م3المرالىويضاف.(،؟:16تث)3ذ

اليومكاناذا.،درفةوتاظروا.مقد-أءفلأركان

سناالامناوالابعهو7:33رونياليهاثار

القعلىبعدف!ظمةصاسيمادضلتوق!د.اليد

كانالصباحذبيحةوقتففي.الناموسبهاارصى

والصفصافالآسواصانا!لصمفلمجملالعب

الهيكلالىويختلفرنايديهمفيوالةاكهةالمحبو-دة

نيعياث،و!مبحاليرمفيةصيالمذبححولويطونون

ه(ظلبم

6:.؟ءىيين2راجعووصيفوس)الابعاليوم

ني!ثانعةكانتولملهااضىعادةوكانت.(3و

ضه،روم،كااليدمدةنيانهوهيالمنيحايام

يملأكاهنكانإصائيةاوالذيحةالصبابةالذيحة

الهيكلالىويح!لهصلوامبركةمنماءذهبيأوعا.

اضبا.و-ساتالبوقبهتافيتقبلكانحيث

اطلاص،ينابيحهنبنرحمياهأ3،نتعمون:12

538و37ة7وونيهذاالىاصاربوعول!

ايخدنيءملأولاللاحقالما.نيايضأواعتادوا

عنالنا.داريضيئراانالاضىالاصياتفيور؟

صصابيحاربعةمنهماواحدةصتحملعاليتينمنارتين

ايكل،دورعلىفظليىنررهاتلتيكانت-لبإة

الميحولل.المدينةنورهايث!لحقبعيدأولحن

ا!الم،نررهوانا*:قولهنيالادةهذ.الىا!ئار

.(8:12أرو

ضرباتاحدلىنتكاداصلخم:ظلامظلة

نتيبةتلككانتور؟.(-!01:212)ضممر

منهوخافالث!صاشعةنفوذشح-دثفبظر

عندالارضظتالقالظلةومثلها.جدأا!ر*ن

الظلةوتتصكل..8(،،و:23الرالمسيحطب

م.ا:13ورو.:ا)رووا!بئاا!لكللكلالة

9ة9.و3:.اشأالدثقارةوعلى،(هـا:5واف

يل(3؟:8مت،الاخل!الضابوعلى،(.؟و

الظلامموضعنيايضبابفيي!س!نكانافةان

.(2؟:8مل؟و؟02:2)ض

ائربت-حبنجاوكانالنعاع!ذ3:لجيم

وظن..ا،:"1وتث6؟:؟االاالمرسرة

.البرممننرعالىنثل!العكلةالكللأانب!هم



وهر:،عبد،معنا.ع!ي31:ظبذ

!ثيمالىاخوتهمعه؟.الذيصلابر(11

و28و26ة9تضأابإلكضدس!!اواثار

.03(و31و03

منعزرامعالاثدتاحد،ءيمائانارو(21

.(6ة8عز)عادتبقمنوهو،اورثليمالىبابل

وهو:،بر،معنا.علاياصم:يرظ

وهو،ساممم!ارفكادن!شاعا!(1)

وايه.ذربتهسابعوابراهيم.و!طاننابماب

والاراميينالربجدانهع،.ائصانيرنينتب

اخباراو-7؟،11:1و03و01:21تك)

.03(:3ولر91:؟

لجادنيبيتورئيى،الجادبل!احد(2)

.(3؟:5امحبار1)بباشان

الفل31احدما:بنياميناناننان(،و3)

.(25و23و8:12اخبار؟،ساثقام!والآش

الحاهنايامني،عاموقبيت،رئيىهنكا(.،

.،12:03زح،بهويا-ليمالاكص

نيبلدة،،الرفر،شا.علايا-م:قايز

:01،3)يقكونلبنيمنحت،اليهودهماحل

الاص!اطرفهذاسادب!خابةافا

اخبار"ني،توكن،اكماوردوقد.(95:7ر

الثمالالىميلصافةعلى،عطرضبةهحط8:32

.-تبيتمنالؤبي

احدىوهي،،زينةمشا.سامياصم:قاذة

-91:،تك)وروباليابالام6لامكاصألي

.23(و؟2

وهو:،نطيع،معنا.ع!ياسم:رعاد

صن،صياريسلالةمن،موشياى(1)

ة،2و23:23اخبار"أداودعاصروقداللاويين

.عبدربمرةابضأاممهوورد..3(

اخبار1)بنيامينبنيمن،الفعلا!(2)

8:01).

عائلارأس،*رفيقمعنا.ع!ي31:قا،-يئ

)عزوعزرازربابلسعبابلفيالبىمنعادت

الذيالميأقرفي!هموقعوقد.(8:6و2:01

.(16:.؟نح)الىبمةلحدنحياتطعه

المدناحدى،مدينة،متا.طكىاصم:كاو

نةطعلىاقيةحدودهاعلى،موآبنيىال!حم!

22:63و21:.اوعدد":15ادق)ارنرنوادي

عردصابصأ!يتوتد،(13:9ويق2:18وتت

ن!بة،عر*برليىالاغريقومماها،36،:2)تث

انكلترا-ئجبكلمبرص!ابغانيىذ



)9وزط

.وآب.ربةايهودوص!اهااري!،ءندلماطربالهالى

ر!جنوبميلآعثراربعةمافةعلىالىبةشبةوهي

صوجب.واديهرالذياونون

!ا.برياصم:اوعيزرمحزراوعاؤو

وهو:،عون،

حدربنيمنعوذا،نسلمنرجل،)2

.(":"اعبار1)

سعتماون،بادنلمنعائلةرئيى)،(

عوذابريةفي،عحصحرفرفةرأسعلى،داود

.(12:9اخبار11

المصناةرئيسوكان.ليثوعابالاوي)3(

.(3:91نح)اثمدساسوارمنجز.آرمم

نيالأصرارخري!نياصزككاهن)،(

.(2،:12نحأترميمهابمدالعدس

الياقيماى،،معينمحا.ع!ياصم:فازوو

:ا)متالبمبحدمنعاش،اديحاطلأفاحد

.(،؟و13

فيبلدة،،دخانمحنا.ع!ياسمةكاشان

،15:2يق)لث!عرنبعدف!منت،عوذا!امل

البدةهذ.وتصى.32(:،اخباروه7ة91و

او،.رورعاسان،،عاصانو،كور:16؟3يقني،عين،

تفحالق،عنضبة*وهي.03:35صافي

سبح.بنركاليءيلونهفم!يلصافةءلى

،قرة،ضا.عصي31:عبثقاوعاشق

انجار1)البنيامينيينمن،!ئاولصلالةمنربلوهو

8:3").

ترتوهي،عظيم،مضا.صياع:ع!ماو!اعم

اصحتثم،*ذابنينصيبمن،ادومحدودقرب

مامال5(

اهباراو91:3و92:.؟يق)كعوننصببمن

الخم.امضبةهيكانتوربما.(92:،

،شالشصا.ع!ياصم:عيفراوعافر

وهر:صنلإ،

فيرةصلالةمنبهرذاصبطربالاحد(11

.(7؟:،اخبار"أ

الار!نثرثطني،منعىسطنيرثيى(3)

.(2:27اهبار؟أ

،اصننصال،سنا.ع!يام:عبفرا!عانو

اهبار؟)عرذاصلالأمن،بركيلبئراماى

2:27،.

رئب!وكان"تفعص،معنا.علاياصم:عالي

:2ملاو9ةاصم1)اثامارطئلةمنال!نهة

منظيمكاهناولوهو.(6و21:3اخباراو27

وكان:اثررريخه3نيروسبنوسيقول،ع،طثلته

الا،الىفيضبصفاتهوعرت.لاصائيلقاضيأعالي

يئصجمهو!صاصضنيابنيهكأبيةنيفئلهان

واطن.(3:13و23-2:02صم1)افهكضب

وباولاد.بائهسيترلهالذيالقصاصلهمموئيلالن!

وعثرتبسبعذلكبمدالقصاعىفةذوتد.وعائلته

الفلعييل!.معم!ركةنيمئاابخاهضثل.سنة

الهد.روت3علىالاستيلا.منالفلطبنبونوتم!ن

ضتهوانحراررا.الىوتعباطرعاليممعفلا

سنة،ون!عبنئمانبأ*عهاعو.وكان.وللومات

مم؟)اسرائيلبننعلىتاضيأسنةاربعينمنهضى

!الى،موتبعد،ا!مصا.اكليةوانحدرت(18:،

عزلعندماعاليبنيمنال!حمغوتوترع،طوبلةلمدة

.03،:2مل!أوظيقهمنايا،رالحاهنسلإن

،هيلاما!،عل،ممئا.ع!يام:محامال

.(7:35اخ!بار1)لداودمعاصر،اصبريوهو



)09موسعا

وهر:،حمل،.ضا.عهياسم:عامو!ى

،الطردةنيترةوهي،تتوعمنني(1)

منوكان،اجالبعتةطمبيتمنالجنربالى

ظ!يعهووس،رامجآحياتهمطلعنيومحل.فقبرةطبقة

؟نيايضأوكان،الميتالصمنالنربالىالفارني

اقية.الممل!ةنييتابو.اثهدمحا.ثم.جمبز

الماصك!ركانحيث،)يلبيتالىفذهب

خطاياممملىوالملكاثعببؤنبواخذ.وهي!له

الماكعلىبالأضالمعبدكاهنا!مهحقوصرامةبجرأة

نعرفرلا.تتوعالىوشا.ايلبيتمنوطرد.

ا:ا)عاكانتءئاوعاءوس!هاةكانت-ليف

عاموصعاصقوتد.("ا:8و15و18و7:7و

هوصعالن!وعاصر،الميلادتجلاالامنالرنفي

ا-!رائبلملكالانيوروبعاميهرذاملكعزياوالملك

ءروتدهفبهاالحلقلفادا!رائيلضدنبؤاتهوكانت

واننئارثهيقدمو.!اا!مبظنونكانواالقالبادة

اوقية.المع!عدات

قدرةالهاقانعاموسرسالةبوهركانوفد

نياءةوصفردل!لالاعلىواطمحم،وبأس

ولاالحفيةالامورصيرفالذيوهو،ال!حمرن

علىيحرصعاموسوكان.انانصلطانهعنيحرج

علىتمرفاتمانطباقوبرىابث!راامحلاقيذ!بعان

الروانيالملأدطوبا!وذجوتنبؤاته.الادةاوصايا

وشديدةالتصميمقرةول!نها!لةفالعبارات.النتى

ال!وبست!عهل.وحازمة،العارىهنف!نيالوتح

ورقةعاطفةاقلوعاموس.باعتدالالرمزالصور

الئمالية.المملكةفيوعاصقعاصرهالذيهوصغءن

الهفار.نبما!يالااراتاا:ثا،سموعاصنر(2)

طءح!-جاوهويماثمدالهداصفار"نئرنواللا

مجدمااباننيوهي،اصافيلبنيممل!ةفياو

:اقاماربعةهـنالسةرويتألف.الياسي

موسعا5(

2-اتامطط،مقدهة-أ

6-3تاءصا!ا،نوبيهات-ب

9:7-ا:7من،رؤى!س-"

01-6:8ءن،وعود-د

اثهاح!حمامالتبدفيعاحينالانيالنبىيعلن

وبقوادوموصوروكزة)دمقالبلدانبعضعلى

وآلما!اطصهابزا.(واصراثيلوعوؤاومرآبعون

الىنؤديو!"،تشا:ثةالاولادبتوالعأنإبات

هذ.كائتانانهوحجف،اسرائبللبنيتأفبب

اكنافاكلاالترة!هذ.ستقاصصالعكلايةكل!المدن

اذاثم،يهوذاقصاصسي!ونباطريف!حمم،افة

سي!حصرنفحيفورحمذاسثاهصعرذاكانت

وتأنيبامصه*ذافاتواوتداصرائيلبنيعتاب

.9الى3اصحاحمن،ادفرمحورهوثيلاسابني

س!يمررثم،القول5تاا!را،:لقرللاوببدأ

الصيفيةالماروسلةوالريجوالالمالجرأدعن،رؤى

ائهنتصارباالؤىوتتي.المحبدقربالواقفوبهو.

ولأديبهم.وذبحهماعداثهعلى

عودةمنبذ،ولامؤتتالبىان!طار"وداما

ادومفرقالممل!حمةسلطانوامتداد،داودببمجد

منالم!بيل!وعردة،الصانيةفيالاء3.نوغيرها

.ا&يمناصائيلبني

نجدفنحن:الازليةالعبربعضعاهوسسفروفي

بينالعدلبان:الحققة،ئلوواةحةنابتةحقائقؤب

وان،للجعمعاثمدسهالاسىاحدوآضانسان

عنصاعالاتوان،الواجباتبخفذ!طلبالحقوت

المجتمععلىوان،العقابيترجبالواجباتؤفيذ

عبادةوان،وتنكلتنخرالابقوانب،اتقيد

!رفاتت!نلمءاحةهـقيةعبادةلبتذالانان

.ابدةلحنهاو،اوايةحقائقوهذ.كاياصيضيةنانالا



)1موصط

واحد،-!رذابطن4،حومنابئا:كلاموص

.(25ة3لو)الم!خاصلاف

كاهنوهو،محيو،مناهعبري31:عاهوق

:12)نحزربابلسعبابلمناورسليمالى!اد

.02(و7

اختصاراو،-صابة"مفا.ع!ياسم:هأنعا

لبادةنحميامعاكداختواالذتاحدوهو،،عننيا

.(01:26)نحعو.

بلوطاتعنديقيمكانامرري:عافياومحانر

صلىحملتهفيورافتهابراهيممعتحالفوتد.ممرا

.(،2و13:،؟تك)الثرتيةالدويلاتملوك

تبط،ص،محناهكانربماعلاياصم:عانوب

.8،:،ابخار1)يهرذاهرؤطاحد6توصارو

الىوتةع،منىنيللاويينبلدة:عانير

،تهاتبنينصيبءنكائت،الاردن!رمنالنرب

كانولما..7(:6اخبار1)وءصارحهاهي

فيوردتالقتفكبلدةعلىينطبقمرتعهاتحدبد

.واحدةلبلدةالاعانيحونفقد21:25يق

وهي:،يناببح*ءنا.عوي31:عانيم

ء05(:15بق)بهوذاجبلفيبلدة(11

اشتو.جنوباميالئلاثةبعدعلىالغرتضبةوهي

نفه.المددنيمهاذعتالق

كانت،ياعاقليمنيللاويينمدينة)3(

:6اخبار1)برشرنبنينصيبمن،ومارحهاهي

جنيحبنعلىتنطبقاوءافهاكافتوهـا.73(

واحلأة.بلدةاغافيظن(92:؟3و؟6:2؟ش)

حدودعلىاجةاطاالعربيةجنينمدبنةهيجنيموعين

.عاصاىصج-يزراعيلسهل

15

وردوكد.،،شابمعنا.عرياسمةعاي

وياث؟13:؟؟)نحعأآشم!اننيدعها

وهي:(28:!.اصقأ

)بلبيتمناثرقالىكنعايةبلدة(1)

:13تك)وادطرفعلى،نحاصقمنالنمالرالى

متصفهـلىو!ط.ا(ا8:و7:3وش8

وقد.التلباسمأيرماو!رف،المكانينبينالطريق

:3يقأعلبهاالاص!لا.نيوثلثوععليهااغار

ائادثوعول!حمن.ر؟لهاحدلاثم(2-ه

ائنيعدد!موكان،صحاخهاوذبحواصتلها"محرة

يق1وصتها،ش!رةعلىمل!حمهاوشنق،المأ!!ر

بخاؤهااجمدثمطويلا4مدةشبةبقتوتد.(8و3

عايادموردوقد.(2:28وعز01:28اصق)

.المقدسالكتابنيصيةوعث!رتثمانبأ

حسبانمدينةمنباثعرب،عريةمدينة(2)

.3(:9،ارأ

طلةوهي،علاما،معنا.علاياءم:عباويم

س!نجماريمكآهاوت.الاردنثرقنيجبال

نيارميادجممطوقد.النهرعلالاخها،الاردنكرب

،الجنوبألىالثمالمن،صررةنياجالامما.تعداد

اقاموقد(22:02ار،وباشانلبنانبىدمن

؟؟،:؟2)عدارنرنغوعبراقبلافيماانيرنألعإ

وتمتد.3-37(32:)عدرأوافيلبنيس.حت!

الىالئمالنيففرئواديءنعباريمجبالسلسلة

وامباريم.الجنوبنيالحاوواديماعينالىرقايواد

وقفوت.وجلونوهوسحنبومنها؟تمعدة

37:21)عدالمرعدارفىوشاهدنبوجلعلىءوسى

.(1ة،3و9؟:32وتث

الىالطدةهذ.اعليرجع:،عبوديةعبد

واحلىامةعنهاثذولم.المدؤناثاريخازشةاتدم



2(

بينيخت!نظا!اكانوان،المديماثاريخامممن

انسانيملكانوهي6وعمرصرويخا،وبلدبلد

و!رفاتوررحأب!أ،فيهاطقصاحبويكوناؤ

.ةواواد

نوعين:الىالعرايبنعندالعبردتقعوكانت

نيين.العبرافل!وعبود،يينالعهاةعرد

انواعاهففاغاالع!اث!ذالنبرانيذعبودانا

وطئل:ئلاثولها.يئالمبود

درونهليددنشهانانييعبان،الفتر)1(

+36(:02لاا

دريستطعولمانانصرقاذا،السرثة21،

.3(و22:5أشصرقما

21:ض)باريةابنتهابيبيحبان،الببع)3(

ببعحقللقتنيي!نلماطالاتهذ.وني.(3؟و7

لممالمعحنيبيهميحقب!نالجدد،رلمالمبيدهؤلا.

:فثلاثالبيدمناطلاصوسائلاماع!انيأ.ي!حمن

دينهالارقاوالمدرونالمجدرداذا)1(

قت.صوا

لان،اطدمةمنسنينصتجمنهيبعدأن،2(

.سنراتشهيالعهـانيلعبودمدةاقمى

و.،(02:93لاااليرببلسنة!لولفد)3(

اذنهسيد.فيئقبيعتقانالبدرنضاذااما

الىيربعفانهوالا.الابدالىعبدأوي!رصهباثقب

.وادحرةوالبيدروالقطيعالنلاتمنوممهاطه

لاأبرفقالصائبيناليدبم!املةالناموساوصىوقد

شد.بابنةيروجبان!دوحمح.02:3،(

لهندءنفلمالمحتمبداتاما350(:2اخبار1)

مفنيعلىوكان.التالنراتبمدالانعتاقحق

لأببهابردها،ولالابنهوووبمااو،بتروطانالجارث

لهيحنولم.آكىعوانيمقذالىطجتهاينقلاو

وظلت.(3-؟ا:21)ضابنيالىبهاحو

)95

منال!ودةحقصارلمعصانيبنالع!انيينعبود

وستوها.فاكرها،البى

خفبنةلبت:الع!انينلثبرالع!افببنمبرد

فدالعببيداكئروكان.العبردمنالاولانوعثل

تجارمزرداتمناواطرباصرىمنالع!انبين

وافريقيا.واورباآصبافيالشرقبةالاممومن،الرتق

بابل.ج!عنالردةبحدتحرماوالادةشقطعولم

اضمرارها.نييمار!ونكانواالنريبيناانالا

)ضالنفةمنثاتلأئلانينالعبدئمنمعدلوكان

حبيختلفصاناثمنانالا320(31:

عثرسبمةاىوهر،روسفببعولد.اظروفا

وكان.(37:38تك)شاقلأبنرت،عامأ

اكاقهمعلىنصوقد.المبيدباحرالعتمالناموس

.،23و26ة21)ضيد.اوعينهاحدملقدعند

الاالحر-لقلبريمةالمبدقتليعتإالناموصوكان

الاصلية.الدينيةب!تقدا!ملهموحمع.(22و،2:17

نكانعلهماما.العبيدء!-قا)ءانياعطىانهالا

وكلالبيتواسألاطنطةوط!الارضنلع:قاسبأ

وظئفبلرنمنهمالاذ-دبا.وكان،اسيادمارعل

شلهمالعلىوكبلأاصبحالذيالهازرمنل،بةعا

.(01:2تك)

الاوضاعفيانقلابأق!دثانلأنمالميحبةاما

ننأ!ابدءفيوثورتهمالمبيدهباجانارةطريقعن

صا)العيدامتلاكمنعندئذصائدأكانمافقبلت

أافىصادتهميطيراانالميد21،وحئت:7

2"و:6تير؟و25-322:وص.-8:*

عداعادةعلىعلت-؟2(كا2:18بطوا

؟نبالىولك!ئها(-0116فيي!ون)صيد.الىفار

برهريأتنيرأتحدثانسأ!ا.نصبادى.قررتذلد

فضعانسأ!اومنالعيدنحومنالادةقلوبفي

اميدابينالماواةنة!رت،العبردلخامحدآ



3)عادة

وكلاطية33و7:21اكر)اثهنظرنيوالا!ياد

ناعلىالاسيادختوقد.(اا:3وكو3:28

لهمانايامةمذ3والاعتبار،فقبالىعبيدميماطوا

ى9:)اف!6عليهاويحافظافهيرعاهاصقرقأ

،:)1.

ية:لعبردآشانفيعانوهناك

وبابل.مصرنياسراشلبنيعبرد:اولأ

صرباليهوداهانمنذبدأتفقدمصرنيالمبوداما

باخالذت،وعاظلأ!موابنانهيمتوبزمننيمصر

بدبدملكوقام.(هة؟)ضنفأسبعينعددم

اصراثيل.بنيباستادفاص6روسفيرفلم

الكلدانيالملكيدعلىتمتفقدبابلجمو!اما.

القدسعلىالجراشيحيثهؤحفالذينبومذنصر

وشىاهلامن-لبلإأقتآوقتلاخلهاثموحاصرها

فإبل!،ملكلعا!ة،بابلنحوامامهالاتين

كالاما..واناصهمكااليدجمورمعاملوهناك.أبهوت

مل2)الميلادتجلالادسالقرننيذلكوكان

.03(ص

الانانقيعبردهي،الىوحيةيةالبود:نيأآ

2:62يئ2و3:7تي؟)الحطنةاي؟لابلإس

7:23و6:16ورو8:23وخ،8:3ورو

منهابالمتقالاناناثهوعدوقد.(3:91بط2و

الانانليحررالارضالىبا.الذيالميحبراسطة

ورو21و8؟:،ور3و2:6،أاصقربقهامن

ورراصطة6(8:؟واف02و"7:3ورو8:36

.(8:3ووو33ة8)ءالانجيلنياقكلة

وصوعهالازانت!ريمع!ادةهي:عبا،ة

بهم.يؤمنالذتللآلهةاد،فةضحوعهصوالبل!

ومنذ،افهالانانعرفانمنذاسادةاؤجدتوقد

فالعبادة.ائةغل!اضىبالهةاوباتهالانانآمنان

مخادة95(

حب،ووالاما-لنالازماندمبوتختلفتننرع

وصفاثمدسالكتابوفي.وعاداحهاالث!عوبمفاهيم

كانوما،ألاوثانعبادهاولهما،البادةمنلنوعذ

أضحايااوتقديمالمعابدواشادةالمذابحبنا.منررافتها

انفهمالعلاانيينعند،والنناها!قصواالنلإانواسعال

وايرنانوصروسورنلعاينفيجلإا!معنداو

رقد.الراحداقةفحبادةاثانيالنرعاما.وا)و!ان

عادةوهكط)العبادةوقتاحذتميخلعرناليمودكان

ويطأطون.(حتىايومفيا!عهدمتبمةالسلاشر!ة

رؤوصهمضحئويجدوناجدادمو!نونرؤوسهم

بالطريقةاتباعهليمضقابلاالمعيعباهولما.الارض

لبطرسسجدنيليوس3انالكتابويخبرنا.نف!ها

.(35ة01اعأهكلذ

الزاثوني6الاداتفيافىوطةوصهاو!لبادة

العبادةظكفيهئحريالذيلمشحبوالننياثقافي

وبرذلكالحاداتبتلكفىةمتأ4نضالرقتفيوهي

ان،نحثوئما،منذحاولتالميحةانغلإ.التراث

الثحلياتمنهائريلوان،طببعيأاصأالعبادةتجعل

)وهيالحقيقيةغايفعنالعابدتمرفالتيالمتحلفة

فظاميةامورانوهي(بهوالأ!الافةعنالاقتراب

.؟المبادغاةعنبعيدةوطقيةوظاهر

والمانيللأعنامهيوالارثان:الاو،نعبادة

واقدرةاوترةواي،اكىىآفةالىرومزفي.وص

وكانتافهكير،يحونملرساو،غيبىطيعي-ليان

عبادةالىنظرم!قدء؟دمااوائلنيوالميح!يةيةالهود

عندعبدتالينوالاول!.خلقيكانحلالالاول!ن

ال!راكبمنها.ومتوعة،كثرةواك!وبالامم

رنها،والنلإانوالاسوالمزروعاتوالحيرافات

ال!حم!اببموفد.فيوالماكالمرر،رمرزها

801:)حزالاوثانمد.منالك!ثل!المقدس



49)ةدعبا

:5تو؟و02:3وض3!:6ودا23:؟بىرو

-3:،،وار02و؟8:6.و؟5و1،:6و9و8

:135و-8،:15؟و!فى-1317:"ةواش8

ال!تابانكا.(7:-اشبار2و-518؟

كالطمع،والماولىالاثامببعضالاوه،نالىرعز

.(3:5)كو

!لتابصجلههجوماقىتالمقدالكابوني

الاولىالوصيتينانكا.الاوئانوعبادةالاوثانضد

عبادةتحوممانلموع!الضراقةوصايامنوالانية

تمنعلا.اما.ياخرىالهةلكي!نلأ،:الأوثان

نرقمنالما.فيخآماصورةولأمنحرتأتمئالألك

.الارضتحتصنالماهفيوماتحتمنالارضنيومما

(.02:3-ه)-خرتعبدهن،ولالهنت!جدلا

الياثاريخنيالاولىالديانةءباليهوديةاناذ

.واحدأأفايعبدوااناتا!اواصتبالرحيدنادت

الرحيد.الىفظرا!انيالمسيحيةانبثقتوعنها

المتدسالكتابفيللاوثان3ذاولوردرتد

ايهااص!نامراصلسرقةش9؟:؟3تكفي

المعتقدات!لفثرمبتأصافلاليهودوآريض.لابان

ولما.سررةفي-ومبهاثرواتأا!مبدفلا.نجةالره

!مةوثنيةدياناتضاكوجدوامصرالىهاصوا

اطويلةاقامتهموكانت.وفلعفاتوآلهةطقوسذات

نظرا!ميكيوال!لهممجالاتعطيممرارفىفي

كافتاليمصرومفاهيمظروفحبالوحيد؟

عائدت،منهاض-واولما.وقتئذاكمت!عددةآلهةتمبد

الوتية6المؤثراتظكمهمت!حربت"فدطينالى

العبردمنخلاصهماتمنءع!بالى،فياتنملوظلت

العبرانييناتبل.الواحداقةبفضلكانصرني

انتجلمنالوننيةبالمحتقداتتأكأمعنكفرا

،سيئا.ني،الطريقعلىبلدوم،فلطينيصلوا

عادة5(

اصنامألهم!غان،اخامو!عى،هرونحملرافقد

الذيالذب!البلومنها6ويبدوهالهاليبدوا

نيالعدانبونواصنر.مصرنيممفيىآلهةسبدكان

الواحدافهالىالو!ةني،والوثنيةالتوحيدبينالحلط

حقا،هبرةالاع!نامالىوالعودةبالعهدالهمحوثثم

نل!طينوعلواانوما.يثوعايامالواحدفهاخلصوا

واخذوا،الا،لى-يرتهماعادواحنىيخاواصتتروا

بل.بدبدمنالاعتقادتبل!بخلفونالقاةايام

ابت!ادميىوزاد.لمبعلالمذابحيبئوناخذواا!هم

كازتصوريةشعوبا،فل!طل!نيباوراا!ماقعن

ينيألدب!.ا!اةالمريةوالأصناماالعددةالآلهةتعبد

تلوالقصاصايهمايرصلافهوكان.والفنيوالادب

الفرقووريممالحقالدتالىويعيدمليؤنجهمالقماص

حمايهم.قدضةعنتوردةا!اكثمعبزوبيندرتهبين

اقه،عبادة!مافتقرت،وداود!وشلظهوثم

الثعبانكير.سثديدبائد!ارالاصنامعدةوئكب

الاوئانالىارتذفقد.طويلآتوحيدهنيي!شرلم

قلبهمالثفهسلإنانبل.داودبئسلإنايام

اللواتيالاجظياتبن!ائهثأثر.،النرببةالآلهةورا.

ال!رديالثمبالىوذفلناالوننيأبمعا+بىامهناضظن

مل1)طقو-ثاونثسنالمذابحلآلهثهنوبنين

11:)،.

فكطايةفيواصائيلعوذامملكقآربخوقام

حنولم.والوثذةالثوحيدبينا!راععورعلى

كانا!،كثرآالآضءلىالواحدالمعتتدغلبةتطول

ثر،تأوقد.خصهضداطربيثنمفقدصحزب

،اءبأبمال*ديا!اريخا،الياصي-ينيالدالصراعبهذا

ومصير،لهمالمجاورةالدولمحال!ردوعلاقات

العودةحتىكذيثالاصوظل.اليا!يا-صقلالهم

اقيادم!لىالي!وديعاتبافهركان.بابلصبىمن

كانولذلك.ائبالم!بهىوبترلثدبدةم!اقبةعنه



59)ءبادة

افسريمةاانكا.والعدا.اتبالويلات!افلأآريخهم

ولذلك.للاوثانالذبائحيقذمءنباعدامتضت

يبدأ(وحزقياواساررصيام!ثل)بقيملكصكان

الوننيةوا!!اصالمذابحوهدمالاصنامبت!يمعهد.

افةايخاهوندد.ثو،يديغرطتىايوصخع

الاقلاعالىالعكليالثعبودعواالىثدلةبالممتقدات

تلكمصدركاذتالق،افيورةللاء3وتنبأواعنها

وحذروا،والافيلالوالدمارلهلاكبا6المعتقدات

المصلإابهمطقوالاجلإا!همتقليد.فتةءنايهودا

نفه.

كانتلا!االرئيةالمحتقداتفاد.؟نبوالى

منعددبينع!نات!وشمالراحداتهالرهيةتنحمر

وتنبا!مدرةاليديمةالصنحالثر-والاصنامالمرر

وترابواص!راحجارالىازليةصفاتمنافهنيما

كانتذلك؟نبالى،نفهاتةنحاوقاتمنهي

فيالحلقيالافلالعنمؤولةالمعتقداتظك

المذاتمنلانف!ميررونك!تهافكان.الثب

الطقرسءنيةضرونوكانوا،افهصمهماوالمرمات

وكانت.الحيدالحلقمعينحجملاساواثمالد

والدعارةمحروال!يفادمصدرأالمعتقداتظك

والنق.والسرتة

تجلمنكثنةاممنيالرئنيةجذورنجدونحن

وسررةالنهرتبينماني،الثرقامممن"ايهودا

فيالجرمانيةواثعب!ائلوالىوماناليونانعندثم،وصر

يؤمنالسالمسحانمنكبيرعدديزالولا.اوربا

سحماننصفمناكئرانبل-ايومالىبالرئنية

وكاذتالواحد.بافهيؤمنونلااليرمالىزالراماالعالم

.وآشم!نبينتختلفالقدجمةارتنيةالباداتآلهة

وغيرهاواثصروالصوانحومالكواكبغبتوقد

ن2الممراما.ال!حملدانبيناممةكلالطبيمةقوىمن

عبلىنغو5(

اطبوانات،منالانحلالصورنيآلههمممظمفكمانت

من،صورس!انواخذ.واث!احواالطكال!ل

ومصر،العراق،المارفينآت،واراسينفن!يقيين

!بووخدوا،اورباالىونقلوها،يخاوخلطرا

الكتابذكودو..،يرا!ماصيرواصااصاطيرم

والبلومولكداجونمثل،الآلهةهذ.بعضتاثعد

وزفى،الاصلسوريةآلهةوء!ا،وعثتروت

اليونانين.بينوهرص

بالانانكللماصفاناديحيال!علموبحب

وقد(ه:3كو)اول!نعبادةفهوافةعادةعن

يا(5:31ء1)الاصناممنالمؤمنينورءخاحذر

ائه.مآميتومكأنهالبئ!راليهينظرانيم!نمما

وهو،عبد*محنا.علاياصم:كندا

سلإنالملكر-ديلأكان،ادونيرامابر(1)

.6(:،مل1أانخلإعلى

.(:17ا؟نع)اللاويينمن،شرعابئ(2)

الاروابلهازنحارطوكان.عوبدياايضأويى

الوالي.نحيااياماورثييمفي

ارووهو،افةجد،مم!نا.علاي31:شلكند

باروخعلىبالمبضيهوياقيماطكاصي.الذيشاليا

.(36:26ارميا)النبىوارمباالكات

،وهوالملكعبد،معنا.ع!ياسم:غدملك

)طكمدتياالملكبيتريعملكانص!يضي

فوعدانقاذ.وحاولالجبنياريالمميرتألم(،ء*ذا

.(8؟-5؟:93و13-38:7ار)بالحلاص

الا4،عبدبقابلورلمجابابلىاصم:قوقبد

كلبابلنياوريانرئيىاطثمهالذيالأصم،نجر

الذهبلتمألالودرفضواالذتالي!وداحد،وهرعزريا

الىاورشليممنجامانبعدنجوخذنمررفعهالذي



69)بوث

الذياناراترنمنرفاقهمععزريانجاوتد.بابل

03(-3:12و7:ادا)الهيةباع!وبةفيوضعوا

وهي،بدالمت،ممنا.علإياسم:ولطكبد

:31ش)للاويينمنحتاشيرنيبلدة(1)

6عبدةضبةكانتوربما.(،6:7اخباراو03

علىفلطيننيع!امرينةمنالثرقياك،لالى

.اميالعرةمافة

اصاشلابنيوقضىهليلايافرايمي(2)

فرأفرعترنفيينوذابنآاربعرنلهوكالطسنينثماني

.(8:23اخبار1)ئاشقابئبياميني(3)

اخبار؟)الجبصنييعرئلابئبنياميني(،)

.36(:9و8:03

اخبار2)روشياالملكلربااحد،مبأاى،0)

.ع!بورايضأويسى.(.2:،3

لأسماخصاركانربمايع!اسم:كئد!ي

رهر:،عبدئيل*

واووملرخ31.صاريعائلة.قلاوي(5)

عبدينفىانهورونجح(،،ة6انجار؟)قيئيم

.ا،:92ربخاا3فيلمذعرا

وكانغرببةاصأةءنتروجعبلامابن(2)

.(36و18:.؟عزأال!حمنةمن

؟دي،افهعبد،محنا.عبياسم:يثيلضه

اخبار1)جرنياى،وهرباشانفيجلعادافيصكئ

الام!ه.الدوحةفروعاحدم:انيون!إ

اقىالذيابراهيماجداداحد،طبرالىاحهموينسب

ذا،البهايونالتبمنحهموتدفل!طينالىبم

ا،:11و،01:2تكأالعدانيابرامابراهيم!را

فلسطين.الىالنراتخهوعبر:13(بعدانو،؟

ايونعبر5(

.مق.غرابعوالىعشرالحاصا(قرنينوفي

وفلطبنوصرر-ال!نهرتبينسافيالنقرشذكرت

وعيد.وجنودكألاهكانواالذت!اطابرو،ومصر

واننثر،،اطمابرومنجز.البرانيينانبمضهموظن

المحربرنواستحط.الاممكابينع!ائيون،الاسم

وان،انة-3الحبرانيرنواستعمله.اظطينبونوا

\،:93تك)،اسائ!ييين*لفظهيفضلونكانرا

.،3:7وخر6:،صماو12:\،و15ة.،و

لمجملرنا!ممع،اليومالىمسفصلآالاسميزالولا

السي.ءقنثأالذيال*داصم

الكتابفيءدونأالعبرانيين؟ريغنجدواقا

الحيرا.!ت،آريغانالكابويترل.المتدس

نييقيمكانالذي،بابراهيمبدأ6وكديانةكثب

اقةعا.دبأ،(اليرمالراقفيأنيينالكدااور

قبائلبمفيهتتباركالذيلمثبزعيآي!رنان

رذوعوااليهنيونالمبرا"نبولذلك.الارض

501:6وصزا:12تك)ابراهيمواولأدابراهيم

ادركوتد.(3:3وغل8:37وس!3:9ومت

،ابديواحدالهوجرد،والالهامبالوحي،ابراهيم

:18تك)ال!ونوسيدوالارفىالمراثإقضا

القلاوربةبالفجديدأابراهيمايانوكان(1؟

ا!صر،عبادةصكزكانتحيث،فيهايقيمكان

في!)الرئيةاورآلهةيخدمكاننفهابراهيمايابلان

بلادنحراور.نابراهيمهابرلذاصك،3(:،2

.الملادقبلالمث!رتاثمرناواضحوالي،كنعان

ارءتتحهعلىابراهيممحافهتماهدكنمانوفي

وثعبأللاممبرحمةل!ي!رنوا،ولذريتهله-نحان

،،17تكأالعيهذارعزالحتانوكان،ممتازأ

هذاانوا!يتة.الواحدبافهابراهيايمانمتابل

تجلمنكنعانارضفي"عرفتديكنلمالايمان

آلهة.بعدةتؤ.نسور؟سعوبو!نت.ابراهيممجيه



)7يخونعبرا

اسحاقالىابراهيممنيإكوجهالا؟نوانتقل

لابراهيم.تطحهالذيالهداقةلهماجدداللذ!نويضرب

33وعردمصرمنالل!العإضوجحتىالهدواصتر

بعد،مرعىبادثرافالحروجتموقد،الميمادارضالى

وعل.مصرنيالاستبادمنطربلةنترةقضا.

وكان.،اساثيلبني،اءم!معودعنديرنالعصا

نيلموسىوظهرمصرمنالينالم!اخرجالذيصهو.

ويعةوبواصحاقلابراهيمظممرالذياقةنفههوال!4

نيوميحترنبدأوانيينالرااناو.الدرمنحهم

الترمية.الحصائصلهخاصفلطينكثعبالىطريقهم

قرميأومجدأ،!محريأكزوأنلطيندخرلهموكان

فلطين6فغعلىاضفتدلوحوكان.لهم

ارضدخرلفلءوء!وفاةائرقياد!متولىانبعد

ثر.الاثنيالاصباطلينالبلادلرعوقنم.الموعد

قاصأ.ك!راربمة،وعددمالقضاةنظامظهرثم

نصبالذيوهرمواعظمالقصاةآض!رئيلوكان

انيين.المإكلمل!تاشاول

تنظيمبدأوب.عبرافيملكاول"ووساول

طولجةفترةانقضاهبعد،فلطينيىالبمانيةالدولة

قانونالىيفتقرونكانواأذتااغضاةا-محممن

وداودشاولزمنالمحلكةحدودواتصت.مرتعد

وخافالا-،عيةوحيا!اعلو!اوازدهرتوصلإن

،يدملىالعزذيكوا-ن.بأسهامنلهاالىورون

رصدالميلادقبلالطسرالقرننيالمل!ةانقحمتاذ

وارت!حت،يىبمورحبعام:المل!ينبينصلإنمرت

!ديدأالانبيا.ارصالوكان،الىننيةالمحنقدات)حمم

لمالراوالا،الةويمالدتالىبالودةاساشللبني

بل!الحروبونثبت.يشحتونالذياثصاص

نيوعوذالاقنياصاشل)ممل!حمةالم!لكتين

وط!حت،ياثاووهنتقراكلصاوضنت(الجنوب

صدودها6على+ذمدى،واخذتلهاا!لإورةالئوبفهما

ن!وناعبر(ه

اىلممل!حمةاهلفسبى6اركاثاانقضتانالى

اطزبمملحةاهلاصرر،وصبىالى.م.ق؟72ضة

بابل.الى.ء.ق587صنة

بينمانيبابلالىالرردمنالآلأفصيعندما

الىلجأواحيث،معرالىبعضهمهرب،ابهرت

ظفى؟فيهاقامواهي!حملألإنفهموبنوا،فراضها

مدينةنيمعظمهمواتام.ممتقدمعلىوطفظرا

وكانر).صحاغانلثددم5بلخحقالاسك!ندرث

028صهحرالي.واباموسالطوربالائتنينمن

الىالاصبةفتهمنالقديمالعهدبترجمةبدأوا.مت.

جمتولذلك.منهمعالمأسبمينباشراف،اليرنانية

البلادمددا*جمةعنرضيوقد.بالبعينيةا*جمةتلك

.فيلادلنرسبرطليوش،الاغريتيابطلي

نارسملكلهمآحافقدبابلالىسبواالذتاما

دوثهم،علىوضى،ال!حملدانبينعلىانتمرالذي

ولكنهم.جديدمنالهيكلوبنا.القدسالىألىجرع

الاصبهدر؟.انالىالفارصيةللدولةيخععونظلرا

يدمناللطةوترعآجاالىبالكبل!الملقباثعدوني

ذللثمعابلومنهماليودفوالا..بهاوامكالفرس

وتقئ!تماتالا-محندرولكن.محليأاصتقلالأ

بينشعفلطينكانتولما.ظفائهبينممل!ته

ومصرالثامححاممناتحاروونكان،وممرأشاما

ويتنافونالرودمملكةيتحا!رن(لصةوالبطاال!لوقيرن1

علط.يهمف!

سورياملكالىابعازطيوخىاناي!شد.صتانيرزاد

هر،آلهتهبعبادةواصمالههمعادةنيحق!مان!حمر

الابي.زنىللالهمبدآهي!حملموسطنيوبنى

رؤط.وم،المكابيونالورةووعم،النعبثار

سببعدالاصتقلالالم!اببونونال.الثعبكهة

يترلمالاستقلالانالأ.عامأثلافل!دات



)8عبراية

تجلالاولا!مرنفي،الرقاجتاحفقد،طويلأ

القاندلرومبايواحضل،الرومانيالجيق،الميلاد

.م.ق63صنةالمدسالرومايئ

عرصقهيرودسارتقى.م.ق37سنةوفي

اليهردانالاالميحؤلدصد.وفي.الهردة

قبولفرفموا،تبلمناتترفوهاالقالمعاصياعادوا

الميحانهوان!رواعليهوتحاملوا،بالم!يحالحلاص

لهمارسلبانمنهمافهفانتقم.بصلبهلبراصاإحق

واصصاا!مدستيطرفاحتل.يزدبهمالرومانييطى

الميحنبؤةتمتوه!ذا،المدينةومدءالهيكل

.،،2-3:"2ولر3893-:23مت)

فكانواالاوونوالمثرونالمسيحيونالرسلواصا

العبرانيبنبيناولأالمسي!جمةرانتشرت،الجنىع!اني

بيرعالحلاصم!نهمبعضتجلم!انكا!وفي

.نرةخرهالآضونواءاالم!يح

اخاجيناتفريقنيعا!لااثمدسن!بةوكافت

31رتباعدتر!ما.المحمررةافا.جميعفياليردمن

ديانتهم،علىلمحافظوناليومحقىورالونفلا،الامكنة

وينتظرونالميحهويوحانين!حمرونووالرنولا

بم.اطصص!يحم5مجي.

الألهاطةعبادةحقيقةعلىالعرانيةالديانةوتقوم

!ثو.ب!لوالمارف،الكلتالقاثمدوسالواحد

،شهصعلىوالقادر،ءمحانصنيواطضر

ا؟:15وش،:6تث)الرؤوفالرحيمالأرلي

و151:3و09:2ر98:35ومز6:،3و

.(63:16واصق15:3واما:؟وتك913:7

ةإةدفائلانمعونةبدونالروحيةاقةعبادةوتقرم

الار،نبادةعنوذكأ،الحجرةاوالحئبيةار

:03ض)صارمأعتابآالارثانرمبدمنصوتعاقب

اجم!عيةتثريعاتاليهوديةالديانةوني..3،ة32و،

جمراية5(

ناالا120-17(:35)شوادار-وادبية

فل!وقتيةكديانةالاالهرد؟الىتنظرلاالمسيحية

نفسها.للصيحيةاستدادأنبوور.زيةكاملة

و18:36كل3):البريةاوالرانيةا!ةة

احدىهي.:18(16و13و3611:واثق28

كنعانارضنيابراهيموبدماوقد،ال!اميةالمفات

االفةظكوكانت.النهرتبينماءنقدملما

صوريانيالاضىأتجائلواالدولبلغاثالثبه!ثديدة

والارامبين.والمؤالينالفينيقيل!خاصة،اطينذلكفي

بالممارة،المعروفة،الف!ييقيةاللضلحتابةاصلواقدم

الحما-طا!مرنالىكأجعالتي،!نصارأسائارنيمرجرد

.الميلادقبلعثر

بالصانية،العديمالهداسنارءمظم!صبتوقد

منهمااجزا.!لتبت!دوعزرادانيالسفراالا

ناالى،جدأبسيطةفةانيةالمإوكاذت.لارايةبا

لليلادتالادالقرنفيالرياداتبحضا)يهااءيفت

تغيل!اولاما.طبريامدينةعالا.منجم!عةربعل

ايفةفقدتاذ،ال!بىهترةخلالتمفقدالافةعلى

فيتامتحئارايةتحابراالهاواصيت،نقاوغا

النصحىعلىتضيكادتعاءيةلهجةالعبر

ر؟لالاالمتأضةالعمررفييتقهالمالقال!لاسي!ية

للاراميةتخضعالاميةتلكوكانت.والفقةالدت

كانواالم!حايامايوداانشئ،مباشرأخهوغا

و2:هوروا":5عي)3-اذاالارابةبت!لمون

:26و22:2.،و:؟3راع02و17و3؟:16

عثرارابعاادفرانها:العبرانبينالىالرسالة

التهابعلا.بينروجدولا.الجديدالهداسفارمن

ء!دوشذ.الرصالةؤبكاحفيةعلىاجماعالمتدس

الكاتب،31حوليدوروالجدالالأولال!نيهآبا.



96)هانيينالهبرالىالرسالة

ذاكمنذوبصخهابهاال!نيةاعتراتمنغمبالى

منالعديمةالثرقيةالك!نيسةاعت!تهاوتد.اطين

يختلفما،وا-لوبأةماث،فيهاانمع،بوأصوضع

ا،س!ندري1واعتقدكايمنت.بولىكتاباتباقيعن

*لىكتبهاالقالأصليةاالنخنعنتربهالركاان

ن5با!امشحتفقدالغربيةال!نب!ةاما.بالمرية

اما،برناباوضعمن1012تارتوليانوقال،برلىوضع

.(؟18:2مح!)ابلوسوفيسن!اااغتدفقدلوثر

كمبالىالنهافيتنلبتالئرقيةالكنيةنظرانالا

قولمنغموبالى.الحليالاثاتالىافتقارهاءن

تبهاكايرفاحدلاان(اثاكالقرنني)اورلمجانس

نفها،الرصالةمننعرفاننستطيعافناالا،افةالأ

:3(،3)عبالرسل.ندمحنلمكاضاان

عندمووفاكانوانه،غير.عنالانجيلاخذوانه

عب)قدرتفرقلظروفعن!مبعيدأوكان،القرا.

منايضانعرفان!نتطيع.91(و:1318

نيال!لاةءجمةوان،الح!ءنتزجنملما!ا13اسلو

.الاضىرسائلهفي!ولىاصلربءنتخت!لفىالالحوب

،3(ة13عب)ايطالياصنالرصالةكثبتوقد

فلطينفيبالمسيحنوا%الذتالةو!الىووء"ت

عومأ.الشرقوبلاد

يأيئ:كاالرصالةكأوياتتفمانويمحن

الابةةالوحيانواعصعلىالمبحبةتفؤق)1(

.ثرىهذاؤفي1:13-،ص

الوحيوصطا.علىصوعرةالميحتنوق:أ

.؟ص

نيا!يقةهذ.لناتحملهالذيالتحذير:ب

.4-ا:2صالانحب!يلغكللاطيا!ايم

ائهاذالمشحتراضعليمثرنالاانينبني:ص

18-.:2صممهورئيىنحلصأعاروتنازلهبتراض!

الحبرانيينالىالرسالة5(

منوعوأرفعةاكثرالميحفانالمحبىلهذا:!

.6-ا:3صموصى

اضطفبالافييلالابمانعدمضديراتاقحذ:ء

العهدنيالا؟نعدع!ضدموجهةكانتأقياال-صذيهىات

3:7صالنهاثيائةوحيهرالانجيلاناذالتديم

-،:13.

دا!!"ضةئبى3الميحوطيةتيمة)2(

وف!ه:7ص-،1:،!!الجدلد

:،صالجديدا!دكاكةرثيىحالمبةأ

.هصكخةئي!3الميحعلطبيمة:ب

لمالرسالةاليهمكتبتالذتلانترب!في:ص

.6صكاملآالابجلحقتمامأيدكوا

ملصكخوتاننيالمسيحتفؤقاظهار:!

.7صاليهيرعزكانصادق

الط.نيالآنال!هنوتيعلهممارسالمبح31(

.01:18-ا:8ص

الايمانهذاجموجبيلكواانالمؤمنينحث)،(

وفيهة92:-9112ة01ص

ومداومةبالمسيحالقةتجديدعلىحث:أ

.-925؟:501!3صي!ينضكتم

الارتداديعقباناللذانريعالذوالفثلاليأس:ب

?11:26-531

:01!الابقةبغير:"مبتأيمآ:.تحربضهم،

32-93.

الايماناطالنيلمجدونهالذيالمأل:!

.11صالابتين

.-12:13صئضهالميحمثال:"

ثأديبهمهوانماالعبماربمنعليهميقعماانةو

.92-؟:2،صالمحيديخلاصواعدادم



).عبرونة

.13صوحثتحريمات)5(

الجديدالمهدا-فارمنغلإ.عنالسفوهذاويمتاز

الاعظم.بال!حماهنالمسيحبلقبالذيالرحيدائه

يثب!تلذلكالسفرمحورالم!يحكفوتموضوعو!ل

اقديماالعهدنظامان،الاخيرالاعطحنيالكاتب

الذي،المبحاما،وفتباكانولكنهالهيأكان

أمهدانظاموأ!حهروالذي،الاعظمال!اهنهر

هدفهيالمسيحيةاناذ،الافضلالجديد،!و

طريقعناطقوالاعلان،وكالماالمديمةاثنبؤات

تصدالكاتبان-ايقبلمنبهاطمالذياطلاع!

اديحبين.العلاانيينا،نبقويان

الى"رسالةان6العدمطالبحثهـب،و"يعئقد

الهي!لانبما.م6568-حراليكتبتالع!انيين

.(9ص)فيهتتدمزالتلاوالذبائحقاثمأؤالما

وامقابلاو،ممرمغا.عكليام:قنرونة

35،و،33:3عد)تيهمنيلصانيينمحفة،م!

سبعةبعدعلى6دفيةعينا،ليواط،واحأوهي

؟بر.عصيونخالونصفاميال

لاويوهو،عهاني،ءمنا.علاياسم:جمنري

.(27:،3اخبار1)صاريعائلةمنيعزيااب

قرةوهي،،ءأوىمحنا.ع!ياسم:جمتاك

وكان.صقاخكناعبحضداودارسلاليها،يهوذاجنرب

وربا،،13-03:03مم1)علبهاديتردداود

.(91:7و82ة"؟يق)عاقىهم!كانت

بتناثهانالكابفيبهاقصد:محتاب

نيالاسراربدل،ا!ىوا!ا.وا!نامالاظه

اثهدطوتد.تنامدوناطصامتطعاو،اطماه

لان،انةرادعلىاخيهمععثابهي!رنانالانان

ام10ا!تابكانلوممااحصرمتفاممجالأذلكني

.(18:15مص)الناس

صة06(

كانوقد.العلباالباباسكفةهي:قتبه

الفصحليلا"اررابهماغابعلىادما.اورشرنالعصانيون

.(12:22ضأصرمنضوبهمقبيل

وهر،ثمملا،معا.عبي31:عتاى

الئ(يهرذابني)ءقصيثانابخةابئ(1)

41)ررجعاممهالاصلالمحريعد.مناروهازؤ*ما

.،36-،2:3انجار

س!وذابريةفيداودخدم؟ديجندي)2(

.(11و12:8اخبار؟)

مع!حمةزوجتهمنرحبامالملكابنا.امد31(

ء(02:؟ااعبار2)الاومبنى

بنيهمصبحدودءملىوتع4:قاص!محث

تر4موتحاكاويعمد.13(ة91)فيز*لرن

!اليأ.كؤصدا

ارر،تنععي*ي!.صضاهسياسم:ضايا

نح)فارصبنيعائلةمن،يهرذابنيءن،ءؤيا

.،،:9اخبار1)يعول!نفىانهويرجح(،:،1

ريشوالفرا.الجوخنيتبيضحثرة:غث

الصوفمنالعماشنيجعلىتشديدانالبيضمن

رعزآامحآبااتخذهاوت،ضرانة!امنهوتنج

:"ويعقوب6:91ومق13:28اروب)تلافالملأ

:.وهر51:8و05:9واثق93:11وءز2

.،2؟

نيوزكالأرضعلىكباص:محثر،غثزة

ي!بو)يةسالانانيلماهيوالعلاة.الحطشة

نذطالمسيح70(:18و5:93)مت(ورول

بهيزمنمنصول!نععدمةوص!رعثرةصترةاعت!

مانماكالماموتهوعجلحياتهوداعةلان،يخزىلا

يأليكالمحيحانظنوالاغمايا.الوردقبرلمن



)1عثلاي

تليمانفخنيالهلمببعثرةاما.عظيمماكبصفةالا

اللهخهىوتد.الطببعيالانسانافكارينايرالصليب

يجازيخعلإحةذلكنيلأنالانانتحثيرعنالأنمان

:8؟كاوو13:،1ورو.9101لاأبافة

ازتةنيضاكة،العزةمنالمؤصإتحذركا.(9

:13صت)دتحبا!دآئةشداوفي،داتالاءما،1

.(2:01،و57-45و12

الذتاح!،غليااسممناختمار:عشلاي

)ءزا-شبيةزو-ةلنف،اتخذلأنهعزراأفثم

01:28).

اسموهو،تعصب!و.،.!ناهعبريام:نثكيا

اخابوابنةبلاذاملىلم!رورامؤو-ة(1)

انجار3و26و8؟:8ءل3)ابلاثوزوجف

بهفاتتتحهـفعثلياوكانت.(22:3و316

وتبعلقالثرتحبوثلمما،السينةسابلاا!ا

كا!قتاتاخزياالملكابنهاياهوقا!ولما.بالاتقياه

الذياولكف!"ءأ!باصتثنا.(ات!اارناه)ابناز،

وتهـارادت.سنينستمدةيموثحعقتهاخفته

،يم،ذاءهـثعاى!ناف!يهاءقاكخلصذلكمنءظيا

النةوفي.الآضياتتهزوبامنزوجهاافيا.من

وبريعالهيكا!الىوحملأظ!را(طةا!لاخنا.الابة

ينلتانوضيتغلإافغضبت.ي!وذاعلىمامحأ

*آشصى3واا!محلالىفاصرءت.صثااشمام

منطردهاالأءغمامحاهناول!ن.عل!!ا!ؤا!يلدبل!

وقلوهاا!-محلخارجالىالثمبوحملها،ا!ج!ل

5يوغليا.(11:16مل2)الحبلصدخلء:د

يهوذاالىالعلعبادةادخلتالتي

اخبار1)بنيامينبنيءن،ميروطابئ(2)

8:)36.

ءجيهة06(

يثعيااوروهو،عيلامبيتافراداحد3()

.(8:3عز)ررامعالي.نعادالذي

ا!ابئلاوي،عثنثلنحتصر:"عثئني

(267انجار1)ايىءحملروابيمنوكالط

ارووهر،قوةافة،معنا.عبىيايحم:عت!نيئبل

ابخةعكةكأوجوتد.الأصنركاابواخو!از

قر؟جملىبخوليلمنابنتهباعلا+وعدكاابآلانكالب

؟3:ا-!)الباهـةءلىعثليفلياشرلىوقد.تر

منكرشاناصائيللبنينحلمآالرباقامهثم(17-

فق!ىا)ربروحعلإ"كاناذ،ارامملكرسعتايم

تثما،رضاحوارالارامبينطربوخرجاسرائيللبني

.(؟ا-":3ض)سنةاربمإت

تخر:الهبةبقرةتحدثحادنةي5:عبيبة

سببكانمن4ارصالوتثب!تالادياللبيعةمجرلى

الطبيحةفرقوهي.يديهعلىبهىتمناوالحادز.ة

تحدثوهي.ضدهاليستولكنما"المألىفة

افظمتلكتلفيلاواءة!ا،ا!نبيعةنطمفيوقيف

الطلمبيحة،مناعلىهوالذيافضاإماظهار-اويقحد

افهكانولما.نف4المايعةنظاملهيخفعالذي

الوحيدفلاءيهاالمتحلطةالطبيعةفرقانرحيدةالقوةهو

بهمينيطثاتبااوبه"العجائبك!اثءثاتادرا

عزؤرةعجائبفهيالثيطانع!اثباصا.ذلك

:3قى2و،3:؟3ومتا:13تثأوكاذبة

.(9:3؟و،16:1و،؟و3؟:13ورؤ9

لمجائب:اوصافثلاثةالجدريىاله!داش!لوتد

8:و،وءوو-16:!93ر12:38لأمتآة

6:8واعوء2:ا؟23:8د1:16اا؟ولر

3:22واح)ء8:8؟:22(وعبجةواكو

مت)قراتاووتوة(01:91ورو7:36و3،و

.(3؟:01ولى23و11:02و7:22



:لأعجب)206(

المومحو.ارف!ءلىورمرزعلاماترهي-الهجائبخراصومن

الرئذيئالمعتقداتمعالانيا.صرإع!رة:!الأاعلىوقيهناقه!فةتعرضانها-دهوصلإافةلدرة

وكأ!ا.كانت)والاالدتحغازقسعوتف-م،!فيقته

يصنملافافهمناسبةفرصةنيوتأتي(شورةجت

.فالداايامفىالس!وترة:رابعأ--ء

-..ءهدمهوغايات،صهحةلاصبابالابائبه

الةو!جيدلاهوتهلا.ثاتادتحعجائب:خامأ!راتالمقدسالمح!ظبنيالمذكورةولم!ائب

.واروا-أاجادأ،الناسومنفض:طردلةاجيالبينهامتقطمة

.الرط!تمرء!ممائبةصأسادتهانارضالىنيينالصادخولفزة:اولآ

ال!،دفي!و-ودةالاربعالاولىالفتراتءجائبان.الاولىللرة

الجديد.فنيمالهدالاخرتينالة!رتينبائب،واماا!عديمالىع!3وارباءصرهـناضاجمفترة:يأل!

الاولىالفدة

52و91:24تك(لوطبحر)الميتالجرتربوعامررة!دومضاب

91:62!كا*ملحعردالىلوطاصأةتحويل

2-؟:21،برارا-ح!ولادة

الضانيةأفترة

حورببالملتهبةالعلبقة

مصحرحيةالىهارونصاتحريل

هـدمالىالماهتحريا!)؟(:المصريل!ضربات

الضادع)3(

البعوفى)3(

بابالذأ،(

ناتابو01وبا(5)

ملمالدا(6)

لبردا(3)

دالجرا)8(

الظالة(9)

الابكارمرت).؟(

الاحمرالبحرالاحمرالبحرمبا.!نق

خر3

75

7،

8،

8،

8*

لا9

9،

12،

ش،ا

.-2

01-12

16-21

5-7

8-16؟

3-7

8-ا؟

23-26

12-15:

23-31ة

:9203*-

21-31:
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اقي"فيالكليةفيمارةنبحءذبسا.الىالمرمارةزبعما.تحويل

صينبريةواللوىالمن

رؤيديما!ءرا.نالما.خروج

صي!نا.اطهلميهانهماواب*دابنااتاص

ته.يرةافةم3اهصاالاسرائلي!تبمضاحتراصط

اكيهبرية3و-ووابيراءوداثان-ررخالار!قإبتلاع

لثىقادولىزأزمرأهاروت"!اازمار

-صبنبريةاضىةصإحخرامن.الماشوج

لحياتباالملدوغين.تروىال-اس-تت

ثررطريقءلىالملاكرةا!رربامامحمارةتكم

لاردنااسرائيلبنيعبورونالارد:ثروقرف

اريحااريحاسررسترط

جبعرنأ+دواهالنووظهورفا)قرووفوالث--!ظهوراراصفر

لحينيهتوريعينالصتهـمنهالماشوج

اشدودالعهدبوت3امامداجرنثمالسةوط

والةبرانالبواسعيرضربة

يتثصبيثع!رجالموت

الدنةحبرالفلطذبيجإشبهؤمارعدا

الجاجالالحصاداياهنيوالمطرالرءد

الرنائيينراديابحا.اخارفيالحطواتءوت

عزةفارء!الهمدبتابوتاصكنهلاءفىةصوت

لثةاثافدة

مذبر"و!ديميربعاءيد-ملب

ايلياتطحمالنربان

ا!عةملةيتوالمثقلدباالارملةبوت

الارمكاىتيامة

ايلباذبيحةعلىالنارترول

ابباصلاةبعدالمطرترول

ور؟لهمااطينرئيياصاق

الاردننهريشتانايغثماييا

الما.الىايياهـمرد

ايلبيت

يتعنهر

صرنة

صرفة

الكرمل

الاميةترب

اربحاعد،الاردن

الاردنسرق

23-15:25ش

-335؟-6؟،

17،:5-7

3او:01لا

(-3:؟اعد

31-33ة16،

ا-135:001

7-؟ا:03،

،318-9:

23-35:!3كا

،1-3:17يق

،6:،.-6

12-!اا:05،

؟9:.؟تض

ا-،ةهصم8

6(1-،و.:6-12،

،691:

3-01؟:7،

*1318:

:23-25ه!م،

،67-8:

13:،-6مل1

،7؟:6

،6-17:18؟

3،-17:17،

38:؟8*

،18:؟"-.،

ملا:312-01

و،ا8و،2:3

،2:؟ا
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بالملحاريحاماهابرا.

إصعامنسونرواكأالذالمبيانصت

اسائيلبنيلجيقتأقيفائضةميا.

للارم!ةالىيتزيادة

الموتمنالشريمةابئقيام!

بالدفتالانبيا+لنيا!لاصاصلاح

رخيفارمثرتم3واصباالافبيا.بنياحماما

حيجزيالىئثاتمنالبرصنقل

الماهو-"علهاطديدطنو

و-زافيلفي!دداف!ارمرفة

بال!!الارامي!تجيقاصابة

الع!ىمنالارايينابرا.

اليصعنجما.،سالذيتالمهتصامة

صنحاريبجيقابادة

درباتعثرالظلارجاع

بالبرصعزيااماد"

،،تبوا!ةافر:منرونانخلاص

اريحا

)يلوبيتارلمجابين

.شاب

نرضم

اجلجال

دنإلأرا

وثاند

ميةالا

المدت

المتوسطالبحر

الرابمةالفنرة

3:مل2

:2،

:3*

:،،

:،،

:،،

:6،

13

16

02

62ربات21

:2ورن

ءجية

22و21

2،

16-ء2

3-7

32-37

اث-38

42-،؟.

01-27

5-7

2-8؟

8؟

21ة

35:

6-11ة

21-)6:

ا-.؟

النازاتون.-ننةووعبدرميعثخرخفدخلاص

الاصود!ندايالخلاص

بابا!

اظامسةلأفنرة

كرالىالما.تحريل

الملكخادمابخاابراه

الجرحمنالهرب

بال!كالثاك.مل

المجمعنيالمجنرنابرا.

رطوصحماةابرا.

المسا.فيالمرضىابرا.

الابرصابراه

-انا

صرةلناا

لجليلابحر

حوم!فرنا

حوم-لنرنا

27-31:91د

،6:1623،-

3:ا-11رو

رو؟:6،-،ه

لو،:03

:ا-11هلو

ولو،:23:35-26اص

93:،ولر3وا03:أوص815:مت

ث.ة،ولر،3:اوصا-8617:ت

:513ولر2،و،ا:اوص48:3-
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7-؟:3ولى5-8:13ت!لفرناحومالمثةقائددءظابراه

-7:1117ونايينالموتمنالارمهابئاقامه

8:22-.2ولو،:03-ا،وص8:23-27متالجليلبحرالانرا.!دئة

8:26-93ولوقاا-.2:"وصي8:28-34متجدرةجدرةفيالمجنرنينايا.

ا-826:.ورا:3-ا2وعي8-9:1متحومكزناالمفلوصأابراء

.،-8،8:ولر:22-83رصيها-98:36مت،المرتمنيرسياابنةاقامة

3،-3،:8ولر02-،3:.وعي02-9:22مى*دمتريف.ناميأة.ابرا

3؟-9:27مت،لاعبينالإعراعادة

-9:3233مت،الأشسالمج!:ون.ابرا

9-اة5روالعدء!حسدابيتءضدبركةالمس!لابراه

؟6-اة6رلوا-35:وص-2:0913؟متيةالهرداليابةايدذيابرا.

01و11:18ولى-12:2223مت-لؤناحومالاخرصالاعىالمجنرنابرا.

ا-،ال!6:ا.ة6وو03-،،6:وص2؟-ا:همت،1صدابيتفالآاطةاصباع

3ا-ا6:9ور.،-2.:6وص:25-127،متالجليلبحر.المافوقاكي

03-،7:2وص28-؟15:2متمروقربال!نانيةالمرأةابنةابرا.

؟3-7،:3عيالعئرالمدنالأب!حمماالا!مابرا.

؟.-ا:8وص3238-150مى،،الآفالاربحةاثباع

22-26ة8صصيداللاعىابمراعادة

9:37-3،ولىا-9:792وص21-:،171متا!عجليببلسفحالمجنرنا!روعالولدابرا.

72-2،:17متحومكةرناالمكهنممنالنقردظمةاجاش

9صءالمدساعىالمرلودابراه

13-؟ا:13والجل!لالمزءنالمرصداتالمر%ابرا.

ا،-؟:،1لر،المستةصطالرجلابراه

-1113ة17،ةالاصالعثرةالصصابرا.

03-،02:3متاريحالاعينالصراعادة

ا،ص2عنيابيتالمرتمنلعازراقامة

-،؟11:12وص؟2-8؟:21متالىتونجبلالمقيمةالت!صجرةاتلاف

.\-22:05لرجثسإثيملتصاذنابراء

ا،-ا:21روالجليلر2الزإمةبمدال!كعيد
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إلائكة،اثارة:ثلالار!فيالمسيحبرسالةارتطتالقاالجائب؟نبالىهذا

عندحمامةهيئةفيتالقدالروحترول،ابوسنجم،الملائ!ةنثد،عذراءمنولادته

موتبعدا!مبورانفتاح،تليطعندالجنردارتما.،عاليلعدواكجلي،المعموديئ

منالتيامة،الارضركرلىلالهزة،الارف!تظيالظلة6اب!حمل-جمابانثتاق،يوع

.الما.الىوالصعود،صفلقةوابوا:!اافرفةيوعدخرل،المرت

الادسةالفترة

الىسلاعالصنرمنالفزةهذ.فيابريتاليالمعجزاتص

اففيصرءفياةدساارو!أاان!حماب

بالجلالمرضىابرا+

الاعر!ابراه

وشيرةحنانيامرت

الجنمنالرسلانتاذ

اصتنانوسجائب

فيلب!جانب

اينياسابرا.

الموتمنصالةاتامة

ال!نمنبطرسنعاذا

بالمميعليمالاصاصابة

وبرنابابرلىعجائب

المتعدسفا.

رجمهبعدرولرتيام

ا؟رمنالعرافةروحطرد

السجنمنوسيلارول!انقاذ

،،ل!ع!ئب

الموتمناتخىات!مة

الخهمنوول!نجاة

واخنرربلبوسابابرا.

القدس

ميةالحا

الك

فايا

ا!عدس

فوسبا

لةويةا

فبلببى

افد

ساقىو

ميطة

ص!3:؟-4

16و!هو5:12وث2:3

3:7

5:9-01

5591

6:8

13و7و8:6

6:؟3

،.:9

6-.؟ة12

13:؟ا

1:3،

1:01،

1:02،

18ة16

26و16:25

12ا؟وة91

2-02:01؟

28:ه

9و38:8
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.،عجيبة،راجعاجيبةاهي:"مفبزة

وهو.ءفرهفيالنرراوالبزة:عبلة،!لأ

ابدمنذالقديمالأنانعرفهااقيااطيواناتصن

لمتضجة.اووللذبيحةللاكا!يتىلوكان.العهود

عإة"نكيرةسثوبءبدتهوؤ.-تننعهوإسص

المقدسة،صصرآإةءن،ابي!وكان.الاوثان

الذهبمنتماظهوتنحت،ضيرئررءورة!خذ

فضع.تهبحبادمتأفىآهارونكانولذلك.لصالحا

خروجهمبمداصائيبنوليحبد.ذهبءنله!لتمالأ

بعديربامنعلكذلك.(،:32تر)!رمن

تمالين،وبفى،ممامحتينالىاصائبلبنيانتسام

كانوربما.دانفيوالآشإيلبيتفيواحدأ

:العوةالىقىمزالقاثيانالىسررشهوبفظرة

طككانربما،اليرانقى!%وهيآلهتاوتصوير

لمئيراناصاثلم!لبنيعبادةترسيخنيافىالضظرة

لهاالقانيلبنحتملوكهمواهمام

اماصنفيالهجرلإ.تدساالكتابويذ3

ال!ردعندال!رلقيمةلحفصاخها-4عديدة

اة91رعد23ة15ور،:*وعا،:؟9ام)

كانتالقوالادات.(-،90131وء22%-

الىيرعزماو!نها،(9-7؟ة15تك)بات!تعلق

.:االم!.،!ا:لم

:!لممم.؟!.تحشءجمتم،ميل!ظ:

!!

القدجمةمصرفيالمقدسا)مبلايى؟ثال

عطن06(

والموت،،كالتفزبهاا!ولتتحلىالقالصنات

ووصف.(ه:59واشا؟:05ار)اولليالحزت

بالعبولمصرثمبووءف،-لةبالهءصراربصا

سنرقيكاوي!تم!ل.(21و6:03،إر)الصنيرة

.(01:)13مجازيأصفاهناعجرلعبارةالملإانيين

الثكران،اذنوش!وناوحمدناكامنامنهاوالفصد

تقدهةهيالقا!بولمثللحالهالانان!ثفا.تقدمة

فة.المادثالانان

اطوبايامفيلنقلوصيلة()عربة:كجلة

نقلهاثمومناطثونصور؟الىادضلهاوقد.والم

منتصنعوكانت.(أالرعاةالهكرس!رالى

اطيول،اوانيرانوتجرهااطديد،اوالحثب

91:.،تك)دوايباربعةاودولابينذاتوكازت

6:3صم2و18و6:3!م؟و3و3ة7وعد

.(2:13وعا28و28:27واش

!-!!

القهـبمةاشورقللبطصورة

زو؟تاحدلى،ع!يمامحنا.،عبلةا!م:كخلة

نياخرتهمنكتمعولدالذييثرعامام،داود

.،3:3اخبار1و3:5مم2)حلاون

،م!نمحنا.كانرجماعبريمااسم:ضلون

ا!رقاقلالى،الاحلقربمديخة،االبل
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مموذانصيب!نكانت،جلأ5عث!رستةكزةمق

اطةالملوكاحدملحهاو؟ن.36(:5؟يق)

واقتلواصانكحرومثلم.جبعونطررواالذفن

ويرجح.(12:12و36و،3و23و01:3يق)

صاللاعجرلون3والا.الحيتلالومم!حما!اان

و-ربجميايناهـيلكاليتقحاقياعجلانضبةفي

.الاردنفياربد

.لمكوهو،صلاالجل،تاهآلمامواسم:جمخلوق

واستحبد،ءامأعثصثمانية4دةاريحااحتل،موآب

وفركة!والعمالقةالحمونبإت!!عتحالمأاسرائيلبني

ابئاهودءخها-صائي!!برفيوظمر،ال!رائبعليهم

وهوبالعيفضربر"الذي،الأء-صالطيامينيءيرا

4يخبدرجلآعج!نتانو."إدايااتقديميدعي

.12-03(3:)تضجدأ

.،،خبزالىار-خ:-معاجن-عجينصن

في،،المزممنا.عبرياصم:وعخانعخار

شإظاخفى،*ذاسبطمن،يزصبئمي3ابئ

الأصا،افهاصعاصيا،فتحهاعندارلمجامانممن

ورد!فكرماصافلبنيءلىاقهاكضبالذي

4ءإتووتتالمج!رملمعرفةالقرعةوربت.ءايءن

وعائلتههبباطحارةالثبوربهه.بهواعةسف

\و35-.؟:7يق)ممتل!اغمواتلةواواصقرم

.(2:7اخبار

جمردواوهو،ازعاج،مع!نا.عبري31:رعضو

6501:واش26-،7:2ش)(خان)عخارفيه

وكان،ارلمجياءقالجنوبالىوهو.،5؟:3هو

(5:7؟يق)صهوذالدولةاقليةاطدودمنجز.أ

بعثرةاريحاجتوب!عالقالبقيعةهوكانوريما

.اجال

علىد06!

وهي،زينة،ممنا.ساءباسم:عادةاوغدا

تك)ءيرزرحاتا-دىوكانت.الحيادلرنابنة

تك)إصسةاحمهاآشمكانوفي.(36:2-4

.3،ث:26

ز!ه..ندهـشاهءبريا-م:وعدابةعدايا

وهو:و.ى-3

برحتةمن3وذاملكاررث51يدبد.ابو(1)

.(23:1ءا!3)

اصاتودجداحد،ارحزوابراثانابخا(2)

برثومآلمنوهو.ازببيتفيداودعندالم!في

5(اث:6انجار11ا)اإويين

الكهضةا"!د،ملكيابئصوحامابئ(3)

.(9:12انجار9)

انجار1)نجإمينفييمنكميافي()،

2!النفاتخذا،بانيا!؟منا.ضان(6و5)

.(؟3و01:92ءزأاءفىرجهمادوندغريباتتزوبا

بئمعبااصلافاحد،يواريبابئ(3)

اورصليمفيا)خعبرؤصا.احد،يهرذابنيمن،باروخ

.(91:5نحأ

اشبار2)اعدياو3لصارحدامصياابر(8)

23:1).

اهرياالقديمالهأدفيالاعدادوردت:كدد

الجديداله!دفيضاوا،المفظكاطةباحماذياء-توبة

ايها.اتثيربحروفاوحمانهابا.حمتوبةفوردتاليوناني

اك-ارية،ءماملاحمهمفيالاعداديتمح!نال!ودوكان

الأعدادلبحمركانا!!ا.اقديمةاالثعوبباقيشأن

ورموزمعانرهب،خامةاصيا.الىقىصزضاصةمهان



الحددصمفر)906(علىد

من،اضىثرتيةصصبمعب!هانيايهودالمحكلك

الىيىصزالواحدفكان.النهرتبينوماوصرياممر

ر!زلا!ا،وامبةقرةالثلاثةوكان.ارحدة

يثددونالع!ايونكانصاوكثنأ.الاثدس*اوث

،هيكل:كقرلهمصاتثلاثعليه6صو-ديدبامااصيعلى

،(،7:ار)،هوالرب،هيكلالىبهكل،الىب

،(22:92ار)،000ارصبا،ارضيا،ارضيا،

كدوس*،(12:27حز)،جلهاتقبآ،منقلبأ،منقلبأ*

الاربةوكانت.(6:8اش)،قدوسوسف

حزأاربعةفا!ياح،والبثروالطبيتالالمالىترصز

،(.؟-5ةاحز)اربعةوالحيوانات،(37:9

واربتاجنحةواربمةاوجهاربعةحيوانوعل

،(6:،رؤ)اربةالىؤياوصيرانات،بوانب

عنيضوا!ص،(3:3داأاربمةدايالوحيوايمات

الارصوبهات،(؟:22)ضباربمةالصروق

:6ز3)اربىحوالمربات،(13:ا؟اكأ)اربع

جميععتصدثؤمعلامهاطةوكانت.(.أو

العولنثأونها،ايهود!نهاومناثرتيةالثصب

لأتايضأوءخها،،الثيطانبيون،كةةاثالي

مداخلعلى،اطةبا!ابعها،ال!فصورةرسمعادة

أءخاباكح!اتوءق.الحاسدةالمينلطرد،البيرت

وال!ريض،الجاهلاتوالهذارىتاطك!الذارى

منش!عةوعدد.(\:22)ضءنهاصروقاعن

رمزوكان6الثرقيةالث+وبءضدالائحةالاعداد

نانللاالالهيةالعهودةمدد.الكمالوعلامةالبركة

الأبواق!يواالذتاءثنةاع!ددو!ذلك.صبعة

،(6:4يق)صياتصبعاريرصاحولوطافوا

:1رؤ)ال!نان!وعدد،الاسبوعاياموكذاك

الجوعوسنوالثبحوصنووادخابلوالبقرات(،

.(؟:5؟رؤ)والملاذءة(32-25:\،تك)

ولدتين،ضرباتوسبعباسات-بعم3ايدوفي

رلمقداسة.(3ة13رؤ)تيجانوصبترؤوسسبعة

.2:38او،2:و"3:2تكراجعجعةرفم

،اليدتواصابعالىبلينامابععداوهي،وعثرة

اثمروندوعد،الىصايادعدوهي.اقمامالىوقيمز

كان-لذلك،3(:13أرؤالنينرؤوصعلى

.(7:7دا)ترونغرةداقإلرؤلافيلمحيران

كر.لمصراقهارسلماالقالمحرباتعددوكان

عدد،العهودعددعلىعرالاننيرقمودل

الكاهنصدرعلىالحريمةالمجارةعدد،الاصباط

وكان.الجديدةاورشايمابراب،الىسلدعد،العظيم

وكان.البابيينعداطابيالظاماساالرتمهذا

491:8ملاو18:،2)ضامةاربهفيلمدد

اربمل!الدنياصائيلبنر،.وقد.(،:3وررنا

البيناتومن.ورمأاربعينالميىوبرب.سة

ولو16:؟ا)عدالربتلاميذوعددالثيرخعدد

!غلمكثرةرصزأالالفرتمواصتصىل.(ا:01

اخباراو.-:32و7:9وا؟:اتث)ا!دودة

(..8واغ05:01وعز9:3يوا؟5:؟6

في،اطةسوسىاضارر.ابم:العددشر

الي،تجهالقثةاللاالاسنارتتمةوهو.القديمالهد

شوجهمالىالحليقةود.بنالملاانيالثحبقهةشوي

اصائلىبنييةقصالمددضرويروي.مص!من

ارضعلىواضافهمموآبالىوو!ولهمصيناءبر-في

متنرعة،الفرهذامعاوصأت"-صادرانومع.اوءدا

نيمتذةتنا-قةوحدةانهالا،نحتلفةاعصروءن

الاحصائينيذكرلانهامددباعيوت.اسلرب

فيواما.الهدذلكفياصائيلبنيبينبرياالذت

او،نيايبددارال!رفسحىأمبرياالكتاب

.(1:ا)ص



)01اهدداسفر

حرادثهتلسلحباق!امتةثلاالىالفرويقم

زمنيأ:

01:11ا-:؟صسي!نا.فيالبيةفي)؟*.-

:نرىوفيه

م!انوتعييناللاويينعدافمااحصا.الئمب:أ

-2واصالمحةفيسبطل!ل

واعالهمالمحلةنيوامكنتهماللاوييناحما.:ب

.،و3صبهماطماصة

.8-ا:5صالمحلا4صنالنضازالة:بر

الىالذنبعنال!عويضعطاءباتقيضيعة:د

وتعالذيالثخصكانسااذاحالةنيالكاهن

01.-5:هصورئةيخلفولمماتتدضدهانذنب

وال!صةوالنذيرتالنيرةثانضائح:ء

.27ة-5:116صال!هنوتة

.7صاطي!ةت!ريىعدالىؤصا.لعدمة:و

.،-؟:8صالبعةالر!موضع:ز

.23-8:5صاللاويينتكري!:-

.23-8:36الحدمةدخرلسن:ط

الاضافيةالاحتفالاثو!ثريعةالفمحضظ:ي

.ا-،ا:9ص

.23-9:01صيرشدمالذيال!بعرد:ك

.01-ا:01صالنضيةالابواق:ل

.ا:صالاردنالىسينا.عنالطريقفي-)2(

:نرىوفي11-31:35

.-01:1138صاليرنظام:أ

اصانيلبنيحالذهبحوبابعويدموسى:ب

.32-01:92ص

العددص!فر6!

.34-وة01صالملافيميء%:-

ومنداتا*تارئحسال-دت!ت-لكلات:د

.63و01:53ص.رارسةا

موصى،لبعاونراشيظ"وسبعونالنعلىتذص:"

.11صاللوىونزول

.12صصبال!تصابصيم:و

به،اطرواوساالجواسي!:تادشفي:ز

او.ا.3صاللايةفيبالمرتعايهواطكمالضبخيانة

.01صالاضايخةافراخبرمض:ء

17.و16ءطوابلإامنودال!!ورث!إن:ط

وامتبازا!موالاوثنالكهنةواياتةي

.18ص

91.ممتصيتخونيدئطهلإمنصرانع:ك

مرصىدخطنةمييموموتتادشالىةالرفى:ل

.31-ا:02صآدومالىضارةوارمالوهارون

حولهررببلمنوالأرطلهارونموت:م

البلادوغزوالمحرقةوافيتمزابحمولالىآدرم

.35:؟2-02:32صالاردنشرقيالواقت

-36:13اة23صارطقابل4صطيمني-)3(

:ؤىونبه

.28-23ءطبلمام:أ

.25صففرربحلخطيئة:ب

.26صالجديدالجيلا-صاه:-

.ا؟-37:1ء!البناتملإاثثأنصراثع:د

:27ء!مرسيخلفيشرعبانالاعلان:ء

12-23.



)11الحلى

اليرءيةاثعمدصاتئأناضافيةفراثض:و

.03!-28صوالنذور

.؟3صمديانءعاطربةز

الاردنمشقياخدتالقالارضتيبن:ء

.33صمن!سبطوفصفوالجاديينل!اؤيين

.-صودثطيممصربينتملماذكر:صا

.،3صصرحهايةمنواخت!يارلارضاودحد:ي

.35صالملجأمدنشرائع:ك

.31صابناتملإاثثأنافافيةضائع:ل

احدكانور؟،اثمدصابواب!نباب:العذ

.يهونجهةالىوكان(3:31نح)الهيكلابواب

تعدادموهو-العكاناحصاهاي:الاننىعد،

واالمهناوالطئلات-باءصا،مجموعهموتجيل

احصاهضراننيذ!درالحنابفيوردوند.الاعار

القديمال!دفيمنهااهما،احسر)اصرافللبني

اربعةوكانت.(الجديدالهديخاالا،يروالاحصاه

كا!م:اسائ!يللبننصاملةالاحما.اتهذ.من

لحروجا!انيةالنةمنالانيالهراحصا.(1)

عددلجغوقد.(اء!عد)مصرمناصائيلبني

اللاخحملءلىاثمادرتمن(اللاويينعدا)الج!يع

صتص003506الأيهورمن(الحرءنالثرتفرق)

فتدا*وءنااما0(11:21و7،-.،ةاعد)

ء!د)00022(!ثهرفرقعرلممن)عددلمببم

3:93).

البهعانبينارضالىالدعولقببلاحماه(2)

عد)سنةوئلاتينبمانالابقالاحصاهبداي

ارصفيشطيمفيالاحصا.برىوقد(62و؟.:36

فقد.كثرآاذدادقدالىبالعددب!نولم6موآب

065173اللاويينوغلا00023اللا،يينعددلجغ

.(62واه؟-:26عد)

نضالادث6(

عددبلخداودبها!يالذيالاحصا.)3(

الاسرائييل!من.4...8الضرتفرقصن،البهود

وكان.(9:،2صم2)عوذابنيمن......و

اللاثينتفوقمن:اوقتذلكفياللاويينعدد

.(23:3اخبار؟)00038

بزئية:وهي،الاشىححا.اتللاخرضوهذا

الثهرفي،مححرمنالحروجبداحصا.(1)

امورثنظيم،نياطسبعدمن(الرابعاو)االالت

ناربلعلىصوكانلابخيمةلبنا.المالجمع

ار؟لمنالبافينعددلجغوقدصا-لنهفيدفع

.26(:38حز)050306

ايامافدسفيالجعودعددعناحما.(2)

.(12:31ءل11رحبطم

واصراثلعوذافيالجردعددعناحصاء(3)

.(13و13:3اخبار21ابياايام

اخبار2)آساايامادربيندعدعناحصا.(،)

.(9و8:،1

عرئافاطاياما!ربينعددعناحما.)5(

.(91-الأ:17اخبار2)

امصياايامالىربيزعددعناحهاه(6)

.(6و25:5اخبار2)

اخيار3)كريااياما!اربينعلدعناحصا.،3)

26:13).

منالردةبعد،ا!عديمالهدنياحصا.آش(8)

.(ء!3ون!ح2صعز)زربابلايام،بلبامنالبى

المقدسالكتابنيالاخل!الاحما.اما9()

الاحابفيفكانالجديد(الهدفيالوحيد)وهو

باصصرةعلىكيريذبرسولاة!دفيبر!الذي

المسيحولادةقبيلقيهساكحطرالامبراطورمن

.(3:1)و



)2داالاسئشحد

الجعة.*ماي،لمسبتالابقالرم:الاستمداد

،15:2)صالبتيرمفيهيتمدوناليهودكان

وكان.(83و31و؟":91وء،33:5ولر

وكان.يومالفصحقبل،آشاتصداد*مالوردءشد

.(،؟:91رر)عندمالمثهررالهبدلذلكاصتحدادروم

وهر:،عرت،ممناهعكلي31:ويكذ

اشبار1)لاويوهو.برسوءدحنااحدا(1)

.(؟،:6اخبار!أعدايانفهوهو.(3ا:6

نيسلإنخدمةفيرئيىاخينادابارر،)2

.(،8:1مل)1محنايم

اخبار2)رحبمامالملكعنكتبرافي)3(

بلإنوعلاقتهيربعامالمكوعن.15(:12

22(.:13اخبار12ابياالملكوعن،6:92اخبار)2

رجما3(و؟ة؟)زكزكرياالنبىجد()،

زربابلحعا!الذيال!هةرئيىهذاعذوكان

.(16و،:2؟نح)اورشليمالى

،فطبع،محنا.علاياس!:كنذراوبكذر

بيتبينوهي.منهابا!عربخيامهيضربفبظمة

.(23و؟3و9؟:35تك)والحليلطم

،افهصعناهعلايام:وعدربئبلكذرلبل

ابنتهمنصاولزوب.المحرليبرزلايا!،سني

صم11بهاداودوعدقدكانالق،مروب،البكر

3:8(.امم2و18:91

المرودعرف،لحبوببا4شب،نبات:قكلإس

وكانوا.عندممنئرأوكان.الازمنهامدممنذ

23:11!م2)اجانأالحبزءنهورصنون6يطبضنه

يضوبباعالقالطبشةكانتومنه.9(:،وحز

وهي..3(:02تك)جمدولاخيهرمحوريتهبها

ينبتالحدسوكان.االذرةبا-دلةاليوم

.رورعف!انظطينفياما،بريأن

عدل96!

ال!دسفبتة

فيةبلد،عبد*ضا.عصي31:ةغذكذ

.(15:22يق)اليهوديةمنالجنوبيةاثخوماضى

مجكللآ.مرقهايزالولا

ضل،تعالىاقةصفاتاحدى(1):ت!دل

6و.:51و86:13واكأ91:2،1؟ش)البر

بهاال!رنيثبتصفةوهي.؟،ة6.و8و

ولاظلمعند.ليىانافةعدلويعني(36:6)عز

يرعزعولاجوهبالىيأخذولااثمضا.يمرقيولامحاباة

وصف؟9و:3218وار91:7اخبار2و01:13تث)

وصو؟3:1ررو12:،3و8:3واي3:5

عسيه،ناعدةافهوعدل.(17:ابط؟و3:25

31:-رحز؟،:98عز)ابخارينحر.لذلد

وحكموالفدا.الحطاياغنراننييظهروهو(02و

ارر)الافيةالدينرنةونيطرفهوكهواقفجهافة

وتك9:28وار9:4وعز3:26ورو1:ا

؟7واع13و؟.ة69وعز91:2ؤور81:52

:13).

البئر،!ااثهاصانانيةص!فةوالعدل(2)

علىي!رنراليم،مؤولينفياوكانواصؤولين

بالعدلاطكاع!علىاناكذانما.عدلهفياالهثال

ومعوالراءوااليعالقضا.نييجرو.ليمخاصبوجه

02ة16أتثوالحداموالاراملوالاتامالما-لين

6و.:7وار17:؟واش:6.83وش؟:56واش



)3عدلاي

16:36ولا21:13وار16:18وا:16وتث

71:اواكأ9:؟3و،93:1وام15:ه،وتت

فيالام!غةعراتيىعتذعوقد.(ا:،وص

ق!يمةذوالدل،وبانالدليطلببانهالمقدسالكتاب

لابرائه،كلةويعطي،بهيرضيوانه،عفد.

وبران،اج!منويجازي،وجردهجمدممنويث!ئز

يوا4ويعا.لاجلهوريملايعملو.انيينالتدواءبمن

ومماملا!م.حيا!مفييجوو.انويعلرمبهالناس

اء،،عدل،!و.مه:!ا.عبري31:لا!يعذ

د)ودايام4الاودفيالبقرعنالمزول،صاناط

.(33:93رباتا؟)

احدىوهي،ملجأ*معنا.عبرياصم:قد"لا"م

ضياعهامععوذابنيصبطفصيبمنكانتالتيالمدن

وكانت.(.15:3و15ة13ويق؟:38تك)

كنمائيةو!.وصص.يرصتبلدتيبينتأيم

)تكيعقوباياممنذالبهطنيرنصكنها،الاصل

لارضاصائيلبنيفغاياماص!اوذكر،.2و؟38:

الملوكاحدمل!هاكاناذ(12:15يقأالموعد

اخبار2)رحبامحصنهاثم.يزعضربهمالذت

ميخاالنبىايامحقير!افيواشرت.7(:؟؟

منالعردةبالهردواسولجها.(15:امي)

.مذ-دورصيختلوموحما03(:أ؟شح)البم

صكزوبحلافبهاداوداختبأالقالمفارةكاذتوف!يها

اخبار1و3؟:23صم2و23:1صم1)تهقياد

قربأقريطونواديمغارةانهاويتال.(.؟:11

وتى.مترأوستينمئةمنا!لزوطو،1(لحمبيت

.الىباللماتوقنح،الما.عبدمنانرابضأ

الحلودي01(5:53؟.؟كو):موتغدم

.الثرفنيقديمةالحلودوف!حمرة.البتر؟ينف!

فلاسفةبهاوم،والوروونا!ر-لمنبهاآمنوتد

علىن6(

بفىنفسهالمديمدالعد.والصينالهندوحكما.إونانا

وال!االما.الىاخنرخانتقلفقد.الف!رةهذهعلى

رالآض!يولييانعلت،:ا*بوقال.ايلياعحد

وبدونهذاجلدييفنىانوبعد.مومالأرضعلى

وردد.(26و91:25ايأ،افةارىجدي

(25:8تك)،قومهالىنصموا،عبارةامحابا

الحلودفحرةوكاذت.الاضىالحياةالىانتقلاي

صافيصةوظ،المر!ريوالنامرسثريحةاساط

تمرصألمموصىاضارانمع،والذبائحال!فارة

افهكانوتد.الآشةعنكحدثولمالنكرةبتلك

والهاصضرالهابراهيماله،"!دذلكالىبالنبة

ائبا-النيةهذ.اصتهررالىبانوذلك-يعقوب

أمتالاحبا.،الهبلافراثالهليىائة*الننىلحلود

تعليأالنفىبالحلودالميحعلموقد.32(:22

نااماالنفىانوبتن.ومتراصلأرصريحأمباصرأ

:25)متابديثقا.اوابدسمادةنيتكرن

ومحث.ذلكعلىساهدوالننياليازروثل.(6،

رسانلهمنعددني،قيئأثخاانفىخلودفيرولى

اكوصو6-ا:5ص2و21-23:؟)في

.(3؟-13:،نى؟و15

افةكرسحيت،ب!ة*ممنا.بري31:نغذ

حدبقةوعلللاصوجيدأال!ظرسهأئبرأالارضني

قييخاليكنآدمابلمن،عدنبجنةمميت

نيلنن!مجرا+ثق!ريسحاوكان.الحطسة

وجحرنفيثون:رؤوساربحةالىويتفرع،عدن

عدنجنةموقعاما2،0صتكأوالفراترحداقل

الجفرايخينغالبيةقالكماطليأعيهمجعفيرزالفلا

،عدناغاارمينيايرنمنهموبعض.واللاهوتيين

منوصاك.ارمييانيينب!انوالدجلةالفراتلان

الاهوهـارؤوسالىتنرعالذيعدنخرانيىى

)فيالربشطنييصبالذيدجلة-النرات!ر



،14علىن

فروععدةالىننهعلىمنقمأ(افارسيالحليج

،العراقمنالجئربالسمهيرأيهمبحبعدننجنة

الىالا.!ةاقربانهو!د.الحضىحيث

الكابفيوردتال!ا!اتفيهلانالصراب

حر!ق،والفراتد-لةفيه،فلطينثرق:اهدن

كاصر،باسمقديمأالمعروفةعيلامهي،بقربهاالق

ءدنرباصماالمدءء:ذممروفاكان.بابلسها!انكا

لمجاورالذيالعربجزيرةمنجؤ.هوالحريلا4،قعو

منه.الفربيالجنربالىالعراق

سفربال!تابفيعدنجنةذكرتوقد

9:؟!ر13ة"3وحز95:3اشفياالحوت

.3ة2و*ئيل3635:و8؟و16و

اءز!ايامايىعهد،لاوي(1):غذن

ورلجا(31:15اخبار2)الىببيتفيبالحدمة

.("ا:93اخبار2)المذكورعيدنهوكان

عاصكطفيويت"النهرتبينمامقاطصة(2)

وخازانبجرزانا!اواقزنعدنبيت(ه:؟ص1

(12ة33وات2؟:91مل2)وتلامارورصف

وردو-صد.(،2و27:23)-فىركنةوبحران

تخضعنتوكا.عدنيكبيتالايرر-رثاالاز،اسا

البليخ.خهرمهبكال،الفراتضفرحرلومرقعالهم

وهوة،بمجة*مضا.علايا-م:كذ،

منالعودةبمدصيمبيترا!"كاهن(1)

.(؟13:5نح)لاويوهر.البى

نءئروجرجلوهرمرآبلحثبنيمن)3(

.(01:03ش)بعزرادوئد4كوراصأة

،بهجة،مضا.عبريام.!دنةاومحذناح

داودالىاتفمالآلأفرؤصا.ءقمنىمنرجل

رئيى02(:12اخبار1)ءقلغالىانتقالهعت

خدمةفي،يلاذامنالفمنةئلاثمحهكانالف

.،اث:17اخبار2)عرئاناط

.عذرا6!

افريحةعا!اطروج(2ة2عب):تقل!

.صالمهااؤهاو*ز،المصتفادتروهك!.وسوابا.

اوعىوتد،يعادااو.اعداجمهثا:تكد"و

ومحبتهمممتلكاغمءلىفظةوالىحياثمعلىباثنةةافه

بالمطفعليهمواكفلبوماعد!هماجلهممنوالصلاة

نهاالا.ومر!موصةو!مكتاوغمالفرحوعدم

ل!الاناقودعاالحل!اعدا.عداتةمنحذر

اوا؟:3مل؟و.و،:23خر1من!ماطاية

11و.؟:16صم3و26:02.و.\:"3م2

03:وعز22را،:35و.7؟،43وا02:9و

؟3ورو7:06والح،23:3ور،":.رصت3"

(...أ2:

وهو:،فةينةاك5سأ.عبري31:يئيلعد

المثانررؤسا.من،شموز/بنيمنرجل(1)

.(36:،اخبار1)

رؤصا.احد،معايابو"لمجزررةاى(2)

.(12ة9اخبار؟أا)محنهرتيةالعلائلات

خزاقعلىويملأكان5بالذ،ئزموتابر(3)

.(37:35اخبار1)داودالملك

،!زدوجعبررتصشا.علإياصم:عديخايم

ورخا.(15:36ئرع)البهودةصلفيبلدةوء!

بميلينايلونمنلالثط،الىاماصرةااءدثةالبلدةهي

.فنصو

ؤصا.رحدا،دصقر،.!عناعري31:يهاكد

اخبار11رأوبينبنيءنصيناابئ.داودعندالجيق

.(ث11:2

نحترفئتكاجماعة(،2ة18-ص):"ممذبون

الىومانية.ال!!ردفياد-نا.وءضايقةالعبيدت!ذيب

لانهابالعذرا.تلقبالميعاءيمص:تكذراء

عهااذحلرءليعرف!ااندونبالميححملت
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ا!عاثلة:يجرة،تتصة(35و،1:3لراا!عدساروح

عانرثيلاحمهويدعرنابنآوتلدتحبلالعذراه،هوذا

؟8:؟ومت،؟:3اش1،منااقتفسير.ياك

.،صيم،ئظرا،23-

ئلألمبلادمجازيصعنىعذرا.الكلةوتت!يحل

ثلآوللدن(18:13ار)اصائيلعلىاطلق

لمالذتوعلى(23:12اشأعدونعلىاطلقت

.(ث:،1رؤ)الاصناميعبدوا

وهو:،الىحقحمار،محناهع!ياصم:ادقز

.(؟8:هاخبار1)بنيامينلةلحرمنرجل(1)

اليهودمنالجنويةالاقامنيبلدة)2،

وند.(16:؟ونض،،:13وبق؟:31عد)

الموعدارضالىمجينهمعتالصانبينمل!حمهاكلاوم

وهدمر؟لهمبضوسبيبلاد.عبورمنومنعهم

الجنربالىوه!.صمةومموهاعراداسرائبلبنر

ميلأ.ثحربسبحةاطيلمن

مم2)عربةبيتارالوبةالىنبة:باقيقز

.32(:11اخباراو33:31

الادموهي،،نفرممنا.ع!ياسم:غربة

وتتع6الاردن!وفييجريالذيللنحدرابخرافي

.:18(18)ي!قالميتوالبحرطيبحلإةفيه

ضد8(:3و9:ا)تثالاماصنبمضوني

والوب،الاحمروالبحرالميتالبحربينالمنطقةبالاسم

:183حزكيالوفي.بالعربةالم!نطقةهذ.يسصنالبرم

المقبة،يخجالىالميتالجركالمنبهضد8(

11:2يقفيايضأ3الأذكر.يلئةوطود

.،ا:6وعا:123و

مبمأ،يسلمالدةعمنجزه:ئونكز

تمهدانه.المينالموعدفيالباقىلآليمكضمائة

المصيحيةالمفاهيمفيءهـبرنلفظةوتفي.الوعودبانجاز

فيا!عدسالىوحان(،1:اواف22:؟كو2)

)6

القالتععةانهاي،مبراكمعروونهرالمزمنيننفرس

وقدأصةس!ادةمنسينالونهلماتويهدأالخلصونينالها

وقد6اليقديممفلاموالعربون-اكانيةاطياةفي

الناسوكان.جدآاثعديمةالئرقال!راخبارهسبلت

والاننى.بالمالالعرابينيقدمون

صبه،،ففرضا.ما!ياصممن:كزية

،الاصيرهالقارةمنالجنوبيالريىالطرففيجزروة

الفارسيالحبجيحدها.الالمنيبزووةشبهواكبر

الاحمروابوالجنوبمنالهنديوالمجطالرقمن

وتجغ.الثمالمنالحصيبوالهلالالنربمن

ماحةوثكالاوربيةا!طرةصاحةربعمساتها

عدةالىالوبجزووةشبهوتق!م.اثحدةاولايات

الرسطي،المرتفطتصنالثماليالقم:جنرانيةاقام

بخطتةالنريىالاطى.عننجد،ت!ل.نجدويى

.ا!زمنالجنوبالىوع!ير.اطجازتىرمية

.الجزررةسبهعنالجنربيالعويىالىكنفهراليمناما

الىكنعلىوعان.الجنريىالاخلعلىموتوضر

الاحلعلىوالاحسا.والكويت،اثرقيابخرد

بالرية،،عرفلماخارطة
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اد!لقليلوهو،صحراويالبلادومطم.الرقط

الزروتحدثأمنهاستخرجوقد.يةوالحيواالمراجمة

فيلهاالمنتجةالدولمقدمةفيالجزيرةشبهتعتإالق

وتعت!.كاصلآاصقلالأمتقلةاليرموهي.الطلم

توزعهموص!دزالاءيةأخعوبامهدالمربجزيرةشبه

!برىبهجرةتقومالربتلكوكائت.المالمني

ومنوافافالمحطببب،-نةالفحراليص

ثمواطيرءنوالمناثيونال!باثيونالعديمةدولهااث!ر

مححد.بحدءنالاسلاميةالدول

منالئمالةالاقامالمقدسالكابذ-دروقد

.ايسنأابئوبيةالاقاممناكثرالعربيةةالجزث

اثنقلل!اثفارصكانلميهردتعنياعرابيكلةوكانت

ويتترونتحضرونالذئالمراعيسكانتعنيعاا-لئر

39:اشق)الحصببالهلالقربمنهمالمتنقلينوخاصة

اسرائيلبنووعي.(21:16اخبار2و02

.؟:تكأالمثرقجلالجزررةسبهمناقليالقم

:35تك)المثرقبنيوارفىالمئرقوارفى(03

بالعربهةحميتالقنفسهاالم!نطقةوهي.(ا:92و6

جز.أوالعربةسيناهواعتبرت.،7،:؟أغلاطبةفي

وكذلك،(:25ثغل)ايضأالعربيةالجزيرةشبهش

بينهم،وصنالعربكنمنالمنطقةظكس!ا،ن

.والمديافيرنوالينيرنوالعمااقةالامماعيليون

اصانيينباتتصلالعرلبةا!مبائلكانتماوكيرأ

سلإنوكان.(8-6وقض36و37:28تك)

:9اخبار3)والتوابلوالفضالذهب3تيتررد

الغنممنضرائبلبرشافاصاالةبائلوتدمت(،1

وصارك.(ااة7؟اعبار3)والبهاتوا!يوس

القدسعلىالهجومنيوالفلطيذييال!ر!يينال!وب

:31انجار3)يوراممل!حماوسلبامرالهاوعبى

تثمنتةموابعدف!عزبا3مهزوقد.(-1689

بلادوكانت.(36:7اخبار3)الفاطينيينومن

وتنبأواريااشحيا.انذرهاالقالبلاداحدىالعرب

)61
عوس

25وار13-21:17اش)وكضبهافةبحكمعلما

31تاأالتائ!8ينالهربذكراالنبيينوص.(،2:

اطينوومفيالههـببهضواثترك(.3:2وار02:

(11ة3اع)الوببلانيتحلرنالرصلوحمعوا

ته!هوابد.قب!يلبيةالرتاءاقبمضفيبولروتجزل

.17(:ا)غلاتبثير-

اصيرامنتمنعهعاهةربلهفيمن:الاعرج

الاعرجالىينظرونالنقادوكان.5-جأطبييأسيرأ

الاعرجتحيينعن!هتموصىضيعةانحتىباستخفاف

18(:21،لاتةاطفيوتتربال!رتخدمةني

نيالعرباهالحيراناتتةصديمءنايفأالثريمةو!ت

واص.(12و8:اوكل15:21دثأباثحالذ

اخلالهاعضصدالعدسدخرلمنالاعرجصعداود

العرجالىنظرفةدالمسيحاءصا0(5:8صم2)

:ا؟مت)وتلاميذههو،بضهموشةىاصثناقنظرة

.(3:7واع7:32ور5

الارضعنالمرتفعةالناطورخ!يمة:يكرؤال

.(02ة،2اش)

الىجلفيترك،انةاوجدهاصةالررنيةكرص

وا،صدآبدأويكونانباصأتهويلتمقواء،ابا.

النةهذ.الميحايدوقد.(،2-3:02تك)

:15وص6-"ة91صت)الأرضعلىوجرد.عند

دطةالأق!للاءةدسةصنةفالزواجدذلك(5-12

صعادةت!اادشو،في!االمرأة-قوقصاعاةويجب.الزفى

جنةفيزواجاولكانوتد.اكوعوحفظصالبث

يروجرنمرالبثوكان.الاولىاططيةقبل6نعد

منلىكمباالىوباتتحددقفىغ.فةطواحدةءن

واصأةواحدر-لبينللزواجوضعالاإيالنظامان

واحدةمنباكزوجراءالذكلتفشؤن،واشدة

(وصارل102صم؟)03(والقانة8:تض)جدعون

وسيمان(12:8!م2)وداود(5:13صم2)
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وايا(3؟:11اخباد،)ور!بعاع!،3:؟؟مل؟أ

.(38:3رانجا3)وءآش(12:!3اخبار2)

لهذكرولا.اديحنىالرو؟تتعدداستر

الانبيا.لهااهغالقالمئ!حملةانالا.ذلكبعد

الميحيةالحنيةوشت.باج!نياتالرواجاصبت

.*،احدةتهحددول!نها،اررئي

.مرصقبلدارجأالاقا؟بببنالرواجوكان

باقعنوالانعزالالدمنقاوة-فظمنهكىادوكان

العوببمعفدمرجردةعادة.وهذ.العائلات

ناوشفضنفهاعلىتن!حقالقوالبدائيةالبيطة

الاتاربمنالرواجانوتجهل،فيهاصعتتصاهر

لفبطقوانينمرصىناموسصوتد.النسلبضف

واصأةلامبااروئيعنغىاذ(18-18:6لااذلك

الامبنتاوالاببنتأكانتصا.،والأختالاب

الاباصأةوبنتالبنتوبنتالا!ط،صققهاو

،وبال!حمنةالابخواصىأةالاموباختالابختوبا

ختينوبا3بنتاوببنتالمرأةابئوبنت،وبنتهاصيأةوبا

.(6و03:5تث)معأ

وكاننادرأوالاجنب!ا!ن!ذالبمازوئيوكان

بعضيحجلال!كابانالا،بهينددونفيا.الأ

فرطيبنتمنروسفسوجفقد.الحوادثمذ.

صرةمنىراتخذ(08:ا،تك)مصرةوهيفارع

مديانيةاصأةومرص(8؟:7انجار؟)ارامية

الايخاتمنالمواجبكنولم.(2ا:3ض)

،3:6،)شالحانباتمنالاباتأمنعأممنوعأ

والمرآبيينالحمونيينم!نعوكان.،،و3:3وتث

اسرانيل،بنيصحوواجممانأالىالىالدخرلصن

اي،البىبمدبالابنبياتالينالإزوفيحروقد

يعدولم،جلإانهممعايهودعلاتازدادتانب

س؟وتد.نفأث!بانيالىوفيصربالا.محان

زواجوكان.،.233-:3!)نحذلكعننحمبا

)6
عرس

الى؟لىزواجمنبيماتلإلا؟نبالررديات

.لاضبا!باألولد

سمتانااوواج!وصالمرسرةاثرائعومن

2؟لااسبمنعذرا.منالاالنيمالحاهنؤواج

والمطلتاتالموافيزواجمنال!هةومنحت(!و،3؟:

عنرجلمنتزوجانالرارنةرمنت3،:21لاا

.(-9.:36عد)سبط!ظرج

كانبل،تمائااصأي!حمنفمالطلاقاءا

،طلاقكتابكتابةروا!ةزوتجهيطلقالىول

.(،-؟ة،2تثأ.ثابمنتئروجالمطثعةوكانت

الطلاقوصنعالطدةمذهبابطالاصينتديرعاما

مت)بالمطعاتارراجمنالناسومنحالمنىطةالا

واوايخةالمافيمرتارنىقصاصوكان.(9:9؟

وكانا.(28-22:22وتث02:01لااصأ

.(.:8وء.388-:16)صزرجمأررجمان

صضأطلاقكتابالمرأةييعليانيزوجيجرزوكان

متأالميحايامالىاولدةهذ.وظلت.رجمهاعن

3:؟عنيالآانيظنرنوبعضهم.16(:ا

ابهاني.الاننماللةطنيياطلاقتعح01

الثصبباقيسأن،العرايينكدألادةوكائت

والعريىالمروسبنتخبان،وحديأتديمأالرتية

ثذونكانرالالىببحضانالا.الروصينال

اعتوقد.بافف!معرساصهمويختاروناحيالأ

عروصه.اخإرنيال!حهاطرلمرلىالميية

فاوكانالروساختبارتتدباطبةوكانت

منالمهروكان.هداياوتقديمعدا.ب!يينيتم

باالكل،احيانأالمهروكان.الروسابيالىالعري!

وعر92صتكأوئنبنلومرصبيقوبف!كا

.(2؟:؟وتضا:3و2:21

.اصطةكاثاا!ربةالفتاةالثرعواككل

،نيالقالصروجةكالمرأةتقاعصزنتاذافكانت

ا!وبةوكانت.،9؟:؟ومت،2:-32تثأ
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افيبراثكماىالىالممنهنكلاةايعهاديتلملبتى

:3ءأالعر!رمدبقوواسطاالوبىمعواثرتببات

الىتالعرلهىياليالمرسوكتصولما.(36

وعليه6(:.،)مزءتبالممطيبوهو،!وس

("أ:3ونق.؟:؟6اش)وعامنهالرسلباس

ا).روسوكانت.(.؟ة9أمتاعد!ؤ+وحرد

.(51و01:،نش)بالألجابالاضىهيتتيب

بالذارلى،وتحاط،الإكايلوتلبى،بالجواهروتحلى

و9:18"واش،؟و:13.،)!زوبهاوتلثم

وبأهـذ.(25:3و8و91:3ورؤ.؟:61

الممابيحولضاه،بهل!محلبيهالىسوصهالويى

)متاصبوعمدةالاحتفالاتوتدوم،ارلائموتتد

:2وء8:"اولو.؟-ا:02و."-؟:32

تبأكاناذاالو!روكان.(9:9؟ورؤ01-؟

ينللمومن،اماه،ليلبوهاالبةالشيرفعلىءزخ

لمعوبر)متاهانةعلهاعتدالمدعوتمنذلك

.اا-3؟(:22

،ثمصحبهمععو.علاتةال!حمحابشبماوكد

المرب!وبلاقة،،بالاعراسعكحيحتهالمسيحعلاكة

وهو.:8.اش)عدبةاماكنني،بالروس

19:2-لو2و3:92ورو9:01ومت9":3

.(91:3ورؤ

كليطلق،بالنسثعيهصيوان:ير"سابئ

نجبناتمنهوالا!ثالأصرجمماما.والائىالذكر

الفارصثلطاهرغرنحأحيرانآاعت!وقد.كلس

بصطادرهر.:26(ا؟الاوكرمماوالضب

موجودأنوكا.كافزانالمفبرةواطراناتالحترات

.بكئرةظطينني

تنبت،لمحج!*:8،و17:6ار):غر.قر

دك!قةاوراقولها"ا،فةالمناطقني،الريزنيطدة

تكئروكانت.الصنيبرصحرعائلا4منوهي.ورفيعة

عرافة6(لأ

عمأ+لا!دلا3!عءأ+ء"3تي!نيةباللاعبت،ولذلكلبنانفي

ارياته*ولذلك.(وراقبلاوتزكهاالماعزوقىعاها

الفر.علىيت!لالذممطالىبلبها

،تحدثانقبلعتيدةبامررالتنبؤ:جمرافة

واال!حمفبترا.ةاو،ا)محاذبارحيبادعا+اما

الحريابباقياوالنبومنيالعطلعاوالفناجين

ورباساتصإنيةجلأالكابيعتبرهاالقوا!فائل

الوبنيسائطعادةوهي.الثعبء!ا!ي

كانت،اناومع.اليرمالىال!رداقدممنذالرقية

ومنححماممن،الظس!رفاتاصاس،الماضيفي

فعلبهاالانانيقررالقالوجلةوكانت،رجمة

وان"أ!د!إالرمضتفقد،يفعلانينويما

وقد.المتوعةووصاثلهايؤمنرنيزالرنلااجمةكان

مباشرأتنديدأبال!رافةالايخاهوباقموصندد

وحز،14:1وار،9-18:9وتث03:27لاا

.،9و13:8

كثنةوسائلعناثمدسأمحتاباتحذثوقد

وسؤالالامصقا!:عثل،الأزمنةاتلكنيلمرافة

والنظر.(31:21حز)الكبدنيوالنظرالرأفيم

ورصد.(ه:،،)تكما.المملو.ةال!حمؤوسفي

ا؟نوصؤال(13ة7،اكا)الدا.ومقاعةافجيم

.(8ة28عم1)

بالم!تقبل،اثبؤطرق.ن،الرافةعحىاما

وتتم.ومقدسةم!ادقةوهي.الحقيقيةالنبؤاتفي

،ا.لاحلامرواسطةاو،الابا.،عؤىالىؤىروا!ةاما

والتميم،الاوريموواسطةاو،نيالوداروصفصلامكا

اعظمالحقييةالنبو.ةالكابويمتل!.ا،حيبااو

.(9؟:؟بط2)يثرائهبركات



9(

وهمط،رقةاوعرف،ءهنا.موآبياصم:فة"عز

زوجاخا!أةوهي،ونميابإلكابحميرناصأة

ني،صوآببلادهانيتبقىانتأصوقدراعرث

في،نع!يحما!املازمةهـلىراعوثاصرتحين

.(55و،؟ر،:ارا)فلسطينالىضرها

الىدعرةورداثعدسالكتابفي:الا!تراف

:تعيباالمؤمناعتراف

ذلصكفيلانعخاصبالمحالاعتراف(11

لمخلا!ضروريوهر،افهمعالمزءناتحادعلىدليلآ

اضانوفيه،ا!عدساووحبتأفيالايتململانه

منالحوفمنالمضفافهو-ذر.المؤهناقداصة

بلاتقديمهالاضطهاد،ومنبببتوالن!رص"ناص

:8و3و2:ء،1و2:3؟"كو)حقيقيايمان

ومي3،و2،:12و7:39ورو01:9ورو5؟

.33(:.؟ومت2؟:3يئ2و8:38

عنها،والاقلاعمحربالحطيئةالاعزاف(2)

باةيئويتعثل،!ليآالاعؤافيكرنانصثرط

منوبملي،القصاصفيض،صحيطتميلآالمؤمن

ماضيه6هلىويرزن،نفسهوينل،الننراناجل

ذلكعلىاتةحتوقد.جديدةبحياةعنهويعرض

لاامنها،المقدسالكتابمنالمراءحكراتني

.(3؟:3وار7:91ويق؟5:.وهو.:"

الاك!ال!بهو(؟323:تك):المساعر!

محيعقوبتصارعانحدثوقد،النضذحقعلى

مثشه،نييخمعومار،الذاصقعلىوضربهانان

.32(صتكأالناعرقاصايهودصملذلك

عرقوبقطع9(و9:6؟)يق:قتبتكو

ربلنيافليظاالموتررالصبهووالعرقرب،الجواد

الىكبة.قىبتالفر

عيرصو61،

وا01:13تكأضانيةاسرة:عرق

البلدة،عرقة-محانمورجما..؟(:ااخبار

طرابلى.كاليميلأعثراثنيتبمدالقاصكنعانيةا

علياوتازع.الفينيقيالاريخنياهيتهالهاكانوقد

القالمدناحدىوكانت.والاسورءنالممررون

وممرسوريابين)الطرنةتللوصاتنيذعهاورد

فرعرنال!روني(الميلادقيعئرالىابحا!مرنفي

فلاصوتفلث(.م.ق01المونفي)اثاثاتح!تمى

.،-م.ق8اثمرنفي)اشررصلكاالالث

،عار،ضا.وعهيمزابىا!م:جمبرغو"و

وهو:،عري

مرئينيارنرن!رمناالما"لالىبلاة(1)

منوكانتا!ورثسبصنمملحةمنالجوبوالى

،سورةملك،حزاذللعليهااشولىثمراوبل!فيب

.موآبملكوعي!ئااطدءنوحصنهااحتلهاانبعد

:3؟و12:2يق)ارميااياملمراب؟بعةوكانت

:9؟وتض8،:،و؟3ة3و2:36وتث؟9-6

:.اخباراو3ة:32وعد-:01ل25و26

علىب،عواعل!الانوتى.(8:91،وار8

ذيانجنوب،الميتالبصضقيميلآعشراتق

بقليل.

القانطتةعدرعلى،بلادنيمدينة(21

هيالق،ربةمنبا!مرب؟د،بنينصيبمنكانت

ءان،-(:،1وتض3:02؟يق)عونربة

.الاردنطمى

حبث،4الرردمنابخويهالعمنيترة(3)

الطثةمنفن!االقالاسلابمنجز،1داودارسل

عرطرةوهي.(28:.-مم11منلغكزواانب!د

البع.فيضقبنوبميلأعثصاثقبعدعلىاطالية



)02عروعير

:7؟تاني،عروبر*كمةكانتور؟(8)

ويظن.)3(نيالذكرالافةالمدينةالىتثير2

.،الابدالى،او،صية،عضاهاان.بضم

كانوقد،31(عروعلإالىنبةةقوويرمم!

داردتداطربربالاحدوهو،حويماممنما

.(،":ا؟اخبار1)

بنيمنرجل،!وي"مناهعهياصم:عزاز

بالموابرشامعايوهو،ررفيلاصةمن،راوبين

.(8:.اعبار1)

وردوقد"عزل5مضا.ع!ي31:غزاؤبل

و.؟و6:8؟لااني،فقطواحدم!اننياطنظ

:تنلإاتعدةوناك.(26

الينييطلقونهاليهودكانالذياثيس(،

اللاشينيةاثربمةبحب)افاسعنوفملهلؤله

.(الفلإتة

ال!لاو!بثةالعزلعلى:مطلامةكلة(2

.،الصبمينيةايونايةالزجمابحصبأ

كانالذيالنانيالصحراويالم!حماناوأروةا3،

.(ايهودالمنرتبضبحبأفيهيزلا!يى

واواكاريالصطرينيالجناوالشيطانا(

المف!رتولخماخن!خسفر)ئحبطتطملاك

.(الحديثيين

الىرصزا!لقباليىالعملكان!الاوطا

اسا.واطلاقهاالبثرعنوابت!ادهاالحيئةعزل

اصا.البئراطا.عنكتارةف!انالمذبرحا!يعى

علىيد.يضعال!اهنن!انالبر؟الىالمطلقايلر

الىانانمعيرسلهتماسرائيلمحطاياويعزفرأء

بتلانبحدالاالمحةالىالانسانبمودولا.ال!

.(3.صواش16:21لاافيابهويخل

عزربنل6،

اوالينحم!ياعاصرالذينحمياابرةتؤ*ق

اورصليم.سورفىميمنياصتفلوالذي،6؟:نح-3)

وهر:،نري؟د،محا.عصياصم:تجد!

ومعزربابلمعافرادهاعادطئلا"رئيى(1)

؟8:2و2:12)عزالمدسالىبابلمنعزرا

.،3:17ونح

:.؟أئعنححياايامنيالهدختمرئيى(2)

.؟.!

افرايم.ابئ،،عرنمعنا.ع!ياصم:رعز

.(721اخبار1)الفلطبنببنعلىهبرمنيفنل

وهر:،اعلنافه*محنا.ع!ياسم:رئيلعز

اخبار11صقلغنيداودالىجا..قررحي":)6؟13

1)داودايامفيالرببيتنيمرصيتى(2)

عزيئيلآضم!انني3ذوقد.(25:18اخبار

.(،:35اخبار11

ايامدانقبيلةرزسا.احد،يروحاماى)3(

.(33ة27اخبار؟)داود

عز)عزرابهوندداج!نبيةمنروجر.(5)

باني.بقمنوهو("،:01

)نحامل!عائلةمن،ا*عثايكاهن)5،

.(:13ا؟

ىاوهو.الطربلأتآعلىالضاربيناحد(6)

زربابلمعالقدسالىعادوتدآصافعائلةمننررنال!

.(36:نح-12)

،وهو:ائهعونءمحنا.عصياصمةرينيلعز

رجلاوكان،مذىسبطنيبيترئي!(!)

.(2،:.اخبار؟)جبارأ



11عزرا

سبطمنرنيصأكانالذيءيموتاوو)2(

(9؟:27اخبار؟)داودايامفىنقالي

ال!نبىباكقالالملكاصي.الذي!رايااى31(

.(36:36ار)ارمبا-

ثأوالاسم،،عرنءمنا.ع!ياصم:واعز

وهر:عزريالأممكاختصار

زربانجلمعالمدسالىبابلءقعادكاهن(؟أ

.(3و12:5نح)

(-:2؟نح)ك--ياص!اصركاهن(2)

انهاذ"امحاتبباثبسراياا!كاهن3()

)ارتحثتا(الفرساملإاطوربلا!فيءوظتاكان

تقيمكانتالقاليهود؟اطائفةاصؤونفيلهو-لمارأ

،عزراتم!حمنوتد.البىايا-منذاك*تبينمافي

عنوينالانمن،لمالمباتهوتلبيةبالامبراءأ،رثقة

المدسالىبا!ردةلهموعاحهاليهردعنالأءبراطرر

يقيمونبحيث،فلطينفي31ذاتيح!مواقاءة

علاقا!همنياصا.العكلانيةا!قاليدعلىئحمهم

ولمالهمويخضرنالفرسةيرالونالياجةالحمارجية

انفحطيعا!عدسفينحمياءاصرقدعزراكان

قبل7.:او58،سنةحراليالعدسالىعودتهنؤرخ

صنةاو،الاولارتحتثتاحكمنيايايلاد،

االاني.ارتحثتاحكيفياي،الميلادقبا!893

اليهردمنجماعةنل!طينالىمحهءزراقادوقد

باراجاتل!امال!نةءنعددأمعهموصحب

مالآمعهعزراو!لالقدسفيالهيكلفيالمقدسة

بابلنيالباقيناليهودمن،ومجرهراتوفيرةوكنوزأ

ا!حملثيثثأ،نفصهالامبراطرريابرلاطومن

ميةبابلالىعزراعادورلجالهالزتاتوصرا.

نحميااصبح01عئد،القدسالىثانيةرجعثماضى

واليأ

اعزو6(

يلفيونئاطهبا!عها!مصفيفيراو"!ف

واعطبثقةلحاؤ.عبهاكاهنأكانالقطئقط

لمحق،وكعةنجلاءمن،لهالمماصرتالردوولا.

جمرد،فيراقامرقد.تهواصلاطاعالهنييطرضوه

،ال!رداصاممرصىيمامرسبترا.ة،القدسالىتهعرد

با!رجمةايفأشبأ6اللاويينبمعونةإموتفلإ.

علىيزدناليهردوكان.الصانيالاصلالارامية

صلصاوهذا.لهاولا.مويحنون3لثريتاالاسماع

فم،زعيمأيترونهاعمرعدةعنهاثأضتاليهرد

ايضأويترونه،مصرمناشجهمالذيمرسىب

نيوضتالياي،اثأضةاليهودةنظممزسى

بال!حماهنوثبو..الميلاد(تجلاطاصالقرن

ءغأومفرأ،مجتهدأدارسأكانلانه،امحاتبوبا

.(7:11عز)اصاشللنيوءكدهاثهلومايا

تعاقبوقد.المعقجهذا،تبكا،اولمحزراوكان

بهازيححونكانراالذت،بعد.منالكاب

يقوموالذي6اصهعزراوضعالذيالبهيرالمجع

.الصورظكنيالحتبةمقاماليومالبائيونفيه

الكتاباصفارجمعالذيهوائهالبهردوبعتقد

الىحملالذيهوانهيزعونكا.ونظماالمقدس

الصروفة،الحكلالمربعةالارايةالاصففلطين

اليايةالا!دلنثو.عهدتالق،الاصوريلحطبا

،ايلادعلا.منلجنةعلى،عزراقاموتد.اطالية

الذتنيوتحقيق،اووجيةاليصداوضاعنيبدراة

نحياوابههاالقالمثمحلا4وهي6اجنبياتمنتروجوا

،اليهوديالدمبتنق!يةعزرااوصىوقد.حلاعنوعجز

معالابنياثالروباتوابعادالمحتفةالميجاتوفصل

اثواصيم.هذ.كلالثبووافق.ابنائهن

وجز..عزراضرني.القارىفجدهعزراريبئ5اما

المللهووهذا.نحمياصفريموبوداخبار.من



22)عزواسنر

فيرا:ويخاعزراضريفيباتهل!ةأثاريخي

ثم،8:18-3:73كمياثم،36:-8؟:7

.ه-؟:9نحمباثم،،،:01-؟:9عؤرا

افارمنعثرالحماصالفرهر:عزواسفر

نيوكان.الحاضرةالاسناركأتيبحبا!نديمالهد

الاياماخباراصفازءنيتألفعلمنجز.أالاصل

الكتابهذاكتبوتد.ونحياوعزراوالأنيالأول

عزراوسنر.واحدوتتني،واحدربلبتماثامل

كهاف!بهاوالاسلرب،الايامانجارسفريأخباريتمم

فيواحدأسفرأونحمياعزراويعتي.واحداسلوب

القديم.الهدفيالعرةالاسفارعدد

ءفىمن)الاراميةبيظيطالا!لنيالفروفة

-11:1نيةالهرووا(62-7:21و8-6:81:،

وكان.(4،:01-3:27ر؟؟-؟:7و7:،

عنمستقل-ز.!ثب،الفرمناينةنيالاراصيالقم

حرليدورومحظمه.الاملنيالاملالكئابباقي

واعدا.الفرساملإاطورضربينبرتالقالمباح!ت

.المدسنيالهبكلبخا.اعادةقضبةحولاي!ود

عنمتقلأعزراالىعدرالذيالملسالاصوكان

فهينفهاعزراتصةاما7:53-26(غلإ.)عز

:27-7:9أعزربنفهعزرا-لتبهمابينحليط

(01وص-126:)7بعدف!عنهكتبوءا(.؟

اصلوبعنيختلفلاعزوا!تبهمااصلوبانالا

الاعتقاثعلىبر!ضهميح!لمما،عزراعن-لتبمن

.وضر.الاياماخبارسفوي!تبعزرابان

فيالنارسيالحكمفزةالنرصادةوتتناول

في!حةفزةوهي،%عمائمانينحوالينيفلطين

الة-وضبمضغامضةساللاانهاالاالولديالاريخ

عزريا6(

افيتعودةبةصةتبدأوهي.ا!اريخيةالىجهةمن

زر!ابماتا!ةتحت،القدسالىبابلمنيهرديالف

منالهيهلوبنا.،كررشملكمنالاولىالنةني

!.(6-اص)لذلكيينالاعيوترء!،بديد

بابلفياديمنايمودامنالافر-ولح-مةتروى

ص)عزرابماتامالقالاعال،ننهعزرأخ

بنيمن،هـعرن.ءعسا.ءبرياسمةرةغز

.71:،اخبار؟)عرذا

ابئ،و.3عرن،م!خا.عبرياسم:يىيكز

ايامفيالأرض!لنلاحةالحقلفيالفملةناظر.كلوب

..(37:26انجار1)داود

ع!ياءم:باهوعزرياهو،تكزيى،!زر!

وهر:ول.،اعانه،منمضا.

احدوكان.النيال!اهنصادوقابئ(5)

وهو(3:،مل1)سلإنالملكخدمةنيالىؤصا.

اخيحعص.اخو

وكان،اخبمهص13،وقدعاحفيد(3)

.(6:6رافي1)عظيئانأكا

اخبار؟)عظيمآكاهنآنوكا،نروحاناابئ(3)

.(11و6:01

(صلإنالمحكاخابئاى)نال!نابئ)"(

:هصم1)الإنالمالجبايةعنمؤولأوكان

،:5(.ملوا4؟

لمدة-!،ذاملوكمنطك،اصصحاابئ(5)

ايلةبنىالذيوهوءصتقيأوكانسنةونهينائتين

نيوخلفهح!ياتهآشفيبالإصضربالا!هـ.البحرعلى

21-:،1و-8؟:15مل2)*ثامابنها!ك

عزيا.3باهذاعزرياويحرف(؟:26اخبار2و23



)3عزريا

(يرذابني"نزاوحبنيمن)ائازالى(16

.8.(:2اخبار1)

1)ررضلبنيمنعربيدلىياهوابئ)7(

الذتاحدهركانوربما،93(38-:2اخبار

اطكلمصمةغباضدصهرباداعالكاهنطعدوا

.(23:؟اخبار3)عربيدبنعزريااكهوكان،صرآش

كانأوكان،صاياوابر،لحتيااى81(

.(؟؟:9و،1و6:13اخبار1)عظيمأ

ومن.الماتيينبنيومن،صاابئ(9)

هإنايضأاحفاد.ومن،حموئلاكياحفاد.احد

.36(:6اخبار؟أداودعندا!ني

الملكلتحذرراقهارصلهنبى.عوديدالى(01)

.(-8ا:15امحبار،)نالاول!عبادةمنآصا

صءورل!،يهوداملكيهوثافاطابنا(11)

:21انجار3)ابهما.نكثرةومدنآمالأ3.!ااخو

واحدجمنىاحمينالاثنانلمجملانالنريبوءن.(2

اذاالا،(شرياهووالآضعز؟يااحدهـااناذأ

الآخر.امغل!اممنمنهماصكان

الكاهنيهوياداعاخذ."يرو!اما!(13)

.(33:1اخبار2)عثياضدءآشالطةلالملكلنصرة

حزقيا.ايامغءزياايامالكهنةرئيى(13)

آشتئمانينمعالك!رتيةحتوتهيلمانرفضوتد

:31و02-7؟:26ا-بار2و31:؟1مل3)

.(13و01

اللاويينمنالقهاتيينبنيمن*فليابو(،1)

حزقيااياماله!لتطهيرفيواشزككاهأكانالذي

.(12ة26اخبار2)

يقامعزر6(

الاوىيئ،مئصارفيبنيمن،يخبلابئ(01)

انجار)3صزقياايامالهيكلتطهل!فياصترك

92:12).

انرايم،بنيرؤوسمن،ناني!طابئ(6؟)

12احازاياماليهودالاسرىصراحاصلاقاالىصعى

.(3":28اخبار

سورمنبز،1رمى،عننيابءميااى(17)

نحميا.ايام(،2و3:23نح)بيتهقرب،القدس

المدسالىزربابلمععادواالذتاحد(18)

.7(:3ص!أبابلسبىمن

ترأهالربناموستفيرفيايتركلاوي(91)

أنحالبىمنالعودةبحدالتدسممودعلىعزرا

8:)7.

نححيا.ايامالهدخغنياصزككاهن(02)

.(2:.؟)نعلبيتهأرنإكانانهبدولا

اثمصصرتدصدنياصتركبيترئيى(؟3)

.،س:12نح)البىمنالصدةبعد

اروووريا،يخافيوهو،هرشع!بئا(22)

النبىنافأوكان8(:.،و3:3،ار)المعيم

ارميا.

يهرذاطكعرسافاطبئيهورامابح)23(

.(3و22:6انجار8)ويهواحاز،اخزياويسى

نؤجمداثفتر!صاهالذيالبمانيالفئ(،2)

.7(و6:اأدا

وهو،عوني*تاممعنا.عبرياسم:عزريتام

داوداعقاباحد.اليوجمنينعرياابئ(؟)

.(3:33اخبار11



24)عزا

صاول!نانعرنااعقاباحد،آصبل31(3)

.(،،:9و8:38اعبار1)

لاوي،صاريبنيسن،حثيااي)3(

.(1:15؟ونح1،:9ابار؟)

وتد.ؤاطالملك!دنيا!ر2ما)،(

.(7ة28اخبار2)افرايمبقمنزبميفنله

،النوةبهر.اي،فوة،معنا.علاياسم:عزا

اصم:وهر

1)البياميقاحرداعقابمنجيراابئ(؟)

.(8:3اخبار

منافرادهاعاد،النثنيمنعائلةرئيى(؟)

.(1.:7وئح9":2عز)زربابلمعالبى

فيه،التدسضواحينيفينصاحب)3(

و21:18مل2)امرنوابنه!وذاملكمذلىقي

.مج!:لوالم!ان،26

فيوهوالسدبر!الرتاسكابيناداباى(،)

اثيانلان،يهد:نبيدرفي،العدسالىطريقه

الم!اثداودوس.واماتهع!الىبفحضب،جلت

6:3!عم2و،71-:13انجار1)عرافارص

.عزةابناوبحى(11-

،صارياي،،فرةممنا.عيري31:!زة

.(6:93اخبار11لأوي

الىباماتصيث:محزا!ارص،مزة!أوص

ذاالع!د؟روتلمدئهلاابينادابابئ(عزةاو)فيا

بيدرفيذلثوحدث.ياتلبنيالأللهحقلا

القدسقربيعاريمقرةفي؟-ديدونبيدراوناخون

.(1؟:3؟انجاراو6:6كم3)

فلينيل،ابو،قري*محنا.عبرياصم:ان!

.(26:،3عد)موصىايامياعرؤسا.احد

عزئيل6(

الذتاحد،،ممينمفا.ع!ياصم:ر4عز

.(01:13نح)نحمياايامالهدخوا

وهر:،قوة،عوهمحنا.عبرياسم:"عرءي

وبباربيترنيى،يا3ابئتولاعا!(1)

.(3ر7:2اخبار")سبا

رزط.سلالةءن،زرحياواوو،قيابئ(2"

:6اخبار1)كررااجدادواحد"اللاويينالكنة

.(،:7وءفى؟.و6و5

بيتورئيى،بنيامينبنيهن،بالىاي3()

.(7:7اخبار1)

ايلةوابو،بنيامينبنيءن،م!حمريابن(4)

ابناثهعائلاتصكنتوقد.8(:9اخبار؟)

البى.بحدالقدس

ركيلأوكان.اطفبنيمنبانيابئ(10

نح)محمياايام،الهي!لعلعلى!القدنيللاويين

رئيسعصرفيعرذانيبيتورئيىكاهن(6)

.(12:91فح)قيمروياالكهة

ت!ريرفياشترصاالذتالك!ةاحد)7(

)نحنحمياخ،اثمدسب،بناثهاطدةبعدالرر

.(2،:3؟

،قوةافةهممنا.عإياصم:عزبئبل،ءزنبل

اصم:وهر

الؤبئيافيقببلاورثي!،ارابحتهاتابن(؟)

لبيترئيأنكاايىافان"وافي(22و18ة6ض)

03(و27و9(:3عدأايضايينا!مهابعيرةابي

اخبار1)داودايامبيتهرنيى"عينادابنلةومن

.(ث:09لااهرونعموهو(5:01!



/25نيئيلبوعز

!ربنكا،اللاويذمن،نم!ابئ(2)

مميوقىد.داودمهدنيوالعيدان:،جوالهلىباببا

.(18و،:02اخبار1)عزرئيلابضأ

الملكاعان.اللاوبينءن6بدوئوناى()3

آخابايامتدن!انبدالهيكلتطهيرنيحزق!

.(،92:1اخبار2)

.كينبيرتءنبيت:ني!يتساى،()

سهبر،ببلنيالط!مةضدالمر.الفرتهاحدىقاد

.(-1،3":8اخبار1)حزقياالملكايام

صررقىميمفياثتركعائغ،صهاياابئ(5)

.(3:8نع)نحمياايامأثدس

باببالى!ربكان،داوداياملاويمنن(6)

:01انجار؟)يعزئيلايضأوعي،الجرابعلى

.(02و"؟

انجار)؟بنيامينصبطمنبالالى)7(

7)7:.

عزبخبلن!لواحفادوجمبهعابنا.:بنبلبونكز

.(26:23ابخار1و3:37)عدالىابعقهاتا!

وهرة،تويعر.،مناهعكلياصم:يازغز

يضربكان،الموصيقيل!اللاوييناحد(1)

.(!15:2اخ!بار؟)داودايامنيالطربآلاتعلى

ن5،داودايامفيالىؤصاهاحدهرصعارو(13

.(03:؟3امحبار")ايمانر

فيوالقدماتالاعارعلىتالرصاحدى(3)

.(31:13ابار2)-زقياالملكءمدني،الهيبهل

وهر:،توة،بهو.مفا.علاياسمةعزبا

،6

ساولافى،اللاويين-ن،قهاتفيمن(1)

.(،6:3انجار")

هلىثرنأكانالذييهرنانانابر21(

.(27:02اخبار؟،داودالملكاياماطزاق

03،3-و59:13مل2)عوذاملك)3(

ه:،1وزكا:اوعاا:1وهرواشاعبار2و

01و21ت،؟ءل2)ايضاعزرياممي(9:اومت

ايا.ظف(3:12ابخاراو27-13و-8؟:

امصيا.موتتجل.م.ق785سنةحواليامصيا

.32،:،1مل،3ابيهوفاةبعدايلاتبنىوقد

مل21العرشارنفىلماصنةعرسنةعر.وكان

وعثرتباربعاطءحمماصتلمانوبمد.(2ا:18

منوتحررت،كاملأاستقلالآاليهوداتقكشة

امصيا.ايابممنذبدأالذياسرائيللمملكةخضوكا

وتلاكا،المدساصاروهمن،الجيقعزيانظموقد

وقام.عديدةباسلحةالمدينةشالدفاعتراتوجهز

.والعربالفليط!ينيونومنهم،اعداثعلىهبماتبعدة

ويبتجتفيمدحهماسواروهدم،عيهموان!صر

لهوضح،فلطاياارضنيمدلأوبنىواصدود

الىهيتهواننشرت،الهدايالهوقدمواالعريخون

!ياراغق.(8-36:6اخبار2)ممرحدود

وا!ولالنواحيلاقيفييهرذاممل!ةاحرالبتحصين

.الاباروحفرالصحرا.وسطالملاعوفيالزراعةنوقى

تاالا.مستقيةياةوعاش،يهر.يعبدعزباوكان

ولكنه.الاضىالالهةومابدالار!مانبيرتيدصلم

مذبحعلىروقدانوحاوللحدف!افريعةصر

با*صوفربهعليهافهفض،الهيحلنيالشرر

اخبار2و3-؟:01ءل21وفاتهحتىلازمهالذي

وكانوولماملابنهاط!ممقاليدسلملذلك(26ص



26رمعزمور

ايامالممةالىادثو!ن.سنةوكرتكىاى

،1:وزك9:اعا)فلطينفيعظيم.زلزالهولعزيا

وترفي.صةوكينائ!تحراليعزياملكوقد.(ه

ايامهاواشنيعاصر.وقد.م.ق،33سنةحرالي

6وا:1اشاأوطموسوهوشعاثميا.الأنيا.

.(1:اوعاا:1وهوا:

لىواجهعزرابهئددحاريمبنيءنكاهن(،،

.(01:21)عزاجنبيةمن

،فارء!بنيكأ5،زعياوابئضاياابو(5،

.(11:4،زح!هوذاسبطمن

داودء!الحربرجالاحد،الفتروتي(61

.(،11:4ا-بار1)

اتباءعرفىةيزعرنالذتآ:مونسؤ

الاش!خاصمنال!-الارواحاجاضرواصطةواد!تبل

اشطلووالطةوسلك!اتبافيهاس!نتالقوالأماكن

هؤلا.منبضأبرلىواجهوقد،والاقاويلا!اقير

ولم.(91:13اخ)افىفيالمردتاليهردعن

)متادجحايامنيفلطينفيتينعددمي!ن

.38(:9وص12:27

وهو:،-ويالموت،ممنا.علاياصم:قؤنوت

الحربربالاحد،البرحوعياوأبحروءبا(1)

اخبار،و23:31صم2)داودعفدوالاس

.(33:؟؟

فيبداودالحقاالذانوفالطيزرئيل)رو(3)

.3(:2؟اخبار1)بنيامينيوهو.ضلغ

علىلداودوكيلآوكان.عدللابئ(3)

.(37:25اهبار1)خزاثخه

ابئعرناثاناضادواحد،يرعدةابئ،8(

عزفىا6،

:9اخبار1)فيوباه36(:8انجار1)ئ!اول

."رةابئهذاعزموتان(3،

اننانعادوففى.ا!ددسجواربتر(5)

(،2:2ءنر)بلبانيامبىاءنسكاخهامنواربعون

(12:92نح)صاعيهافيبقيمونالمحنينبضوكان

وت4عزبيتابضأوفسبنيامينبققطاعمنوهي

عناتا.!الهزمةقربةص!نتورخا(28:نحء7)

جررة،3،،مترركةممنا.عبرياسمةعزوبة

وهي:

صلحيبنت،(بهرذاملكأيهرسافاطام(؟أ

.(02:31اءبار2و3،:22ءل1)

.2اخبار1)*ءصونبئكالباعصأة(2)

.الأط+رونغيرهال!حمالبوكان.(91و18

وهو:،حصن،صعنا.عبري31:وعزهو

راأجبونفيالكاذبالنبىتلمياابو(1)

28:1).

تنبأالذتالمبرؤما.منيريخاارو(2)

.(11:1حز)ضدمحزتيال

)ئحنحمياسحالمهد-صموامنامد)3(

01)17:.

(16:7و01:26و16:،1رر):"معز

*حنا.انجيلفيالأكأدولم.ا!مدسالىوحوهو

ءمز،،وتحني،يرا!طيطس"اليونانيةالأصيةوالكالة

الىوحعلالىوتشير،محام،،وشنبع،و،*ممينو

لاجلنا.القدس

رنو،بنيمن،قري،ممنا.عبري31:كزيزا

)عزغرياتمنالرواجهمعزراالذت!انبماحد



)7ئيلءحا

الهزوتة،الاوض،محا.عبرياسم:كز.بنة

الملوكالهاثرعطردكو.ثقربوذا3نيبلدةوه!

ركائت(11و01:01يق)جبعونهاجمراالذت

ربهاةوع!ر.(21:35شرايهوذانصابءن

:3؟صم؟)أفلطبيينامنوجنرد.الجبارجيات

(؟ةأاانجار3لمالملكرحباموقدحصنا.(ا

مرجردةواصترت(،3:7ار)نصرنجوخذوطصرها

زكرياتلوهي.(ا:.3انح)اليبرمداءالى

كانلمابالصية-،بةم!لح!شو.جارصائلنيوذكرت

نبرتذنصر.ايامفييموذايماجمونالابا-ون

كارهو:علاقة،محناهعكليا؟:ءصائيل

واخوداود(اخت)وهيصرويةابئ(1)

الىجلينخفيفنكااذبالصعةاششهر.واب!ئايروآب

واسزكداودجيقنيالابطالاحدنوكا.البركظبى

قتلهوارادابنيرعدو.لا-تحيثجبعونمعر-كةني

ناقبلذاكوكان،تلمهالذيهرابنيرانالا

26ة11و2:16اخبار1)المدكداوديترلى

النريبومن.(،23:2و23-2:12مم2و

النرقلاحدىئيى،03وفاتبد،وردايمىان

حفظبذلكفدورنجا.داودجإ:!فيكرثالانني

.(7ة27اخبار1)عانلتهفيالنرقةتلكقيادة

الريمة!مايمءرشافاطيمتهال!وييناحد(3)

.(17:8اخبار3)

الملكخدمةنيا!لكلءلى.الرصا-د)3(

.(31:13انجار12لاويوهو،حزتيا

عزراخدمةفيكانالذي،رونائانابر)،(

.(15:ءا)كر

وهو:،علكايهوهءمنا.علايا-م:كيا!

اخبار؟)-فىفياالملكايامغونيرئير(1)

،:36).

62)

نياصدك،،مراريعاثلا4رنب!،لاوي(2)

:6اخبار؟)داوداياما!مدسالىالهد؟لرتجلب

.،؟؟و15:6و31و03

منوهر(.:9اخبار؟)الثيلونيبكر3()

ال!بي.صنا!ردةعتييقوكان،!هوذابني

عاياياويالذيصيماباسمآضم!انفيودعي

.5(:11نح)الممنىفي

ارلحه.اور!ثليمملكءشالللكخادم(،أ

اا!حمعاليالاصيا.عنالىبلزالكير.عالملك

لمجاله-لمهالذيالنرفيالثريعةفيءو-ودة

.(،؟و3؟:33مل2و02ة34اخبار3)

نيبئروهو،،خصامممنا.علاي31:جمين

الفلطين!وناذعا.ثم،امحقحنر.براروادي

.(26:02تكألانفسم

و،حنامتىتحدثوقدالجنود،م:القس!كر

للاضا13ة28ءت)صلبهعندلبوعمحاملغعن

و21:32)اعبولىخاصواالذتوم(91ص

27:)31.

اقليةاراوةنيكانحصنهر:فقس!ر

الحرمنيالآن)مرقصهاورمثليمفيالهي!لمنالفربية

البىمنالردةبدجديدمننحميابنا.(اثريف

ايامحقابهودا!امواتطه.(2:8نح)

مرقىالىنبة،افطونيابرجحما.الذيهيرودس

وقسد.الهيكليةولالمعح!ووكان.انطولوس

الهبكل،نيع!ا!بهاجانبىمدبول!اليهحمل

.(21صاع)الثبنيوخطبوقفدرجهوءلى

القبالار!اثعدسةالارضعت:كضلى

17(و3:8)شا!بعلامة،وعلآلبنأتفبض

الذي،النكلنتاجمن،معروفهر،كاوالععل

وردساوحملإأ.الصضروشقوقالاصجارالىيأوي



28)عشئببل

27:و3:.وام91:01عز)مجازبأالملا!مال

عواضعفيالمتدسال!ضابنيدجر.وورد.3(

بدوالىاالابتمع،كطاماصتطكشمنا،متحددة

ممادر.عنوشما(.؟:7واصق17:92صم2)

فيابضأوذصر.(8:16اوعز32:13تث)

مماو6:31؟وشا؟:3،وتك8:،1قض)

فييتعمللاالعلوكان.(،:3وءت26:؟ث

.(ا؟:2لااا!قدمات

احد،علافة،منا.ع!ياسم:كدي!يفبلى

تتيمنياحاؤموردتممن،وياهرروئيلجدود

كعرني.وهر35(ة،اخبار1)الهبرائل!واحما.

،والذبرلالن!وصيع!فينجات:عشب

ذ53ورد.الاجناسمتنرعالملىممناايوناضر

والفنا.للزوالعز3حصرةا-يانأتالمقدالحتابفي

301:و29:7ر6و09:5وعز91:26مل2)

12:82ولو6:3وءت6:.،واش16و01

(12:8أخىصةاعابومنه(11و15ةاويع

البريالىسادثلوهي.المثبائاماحدىوهي

وكانت.تؤصول!!ابراعثابو-!ها،والهندبا.

.اليرمءئالأزمنةاقدممنذلمطحامتتعمل

فيقديمةبلدة(1):عشتروث،عثتاروت

محرجقاص!ةكانت(الاردنشرقفياي)با!ثان

وكان.(.ا:9ريق،:أتت)باسانطك

:12يق)احدموعوج،العالعةمنس!ا!ابعض

ايماكلإ،نصيبمنوكانت.(13:12و"

بنيءن،اللاوبيننصيبمناصبحتثم،منى

دنها.(7ا:6اخباراو13:31يق)برثوم

:11ابار1)داودجي!قابطالاحد،عزياكان

واصدبعدعلى،هثترةتلهيكانتورجما.(،8

ط!يا.!ةثرقيلأوكرت

ملىنعشر6!

بابلدوكمنصفيالىئييةالالهةا!ا،2)

كلاليقونمدنوفي،عثتارممرهاا!ذتواصرر

فيواصدةالهةوهي.وصررةرلبنانفلطينصاحل

طقو!امنوا!ملبلا!اانالا.المناطقكاهذ.

ربةوهي.سطيأاخلالأوآشمكانبينتختلف

عنداينانهالالهةنفهاوهي.الىباتوام،الامومة

عاهداوكذلك.(العذرا.الامالالهة)يينال!وصي

ايدوتقااصاطيرهذ.الثتاروكان.استرتيالبونانيرن

الكثرعلىتنطويعباد!هاوكانت.باظمةمروفة

الدعارةيتولينكاهنا!اوكانت،اطلاعةطلممن

و.،دبمالهسعدومأتعبدعثاروكا؟ت.رمميأ

وقد.والثصالذمرالىوالبعلهيورعزت.البحل

كا!اياماسرائيلبنيالىءتتارعبادةانتقلت

صيدونفيبطقوسهامتأثرأعباد!اادمحلالذيصلإن

عاد!اصمتءشباء!دوني.33(:11مل1)

تاعامأ.تحر،

ا!مرنين،ذاتعآروت):قرنايمعثتاردث

وكان.رخربوهااؤهوحلةكدرلعرعيهاجمهايرخةمد

.باصانفيوهي(ه:،1تك)الىفائيوني!نا

من!بالقربا!ااو،قرنايمنفهاهيكائتوربما

كانرر!ا،عثزةتلنفهاهيا!ااو،قرنايم

.قرنانالمدينةهذ.فيعثاروت!مثال

القديمةالبلدة،عثتاروتالىنسبة:كثروني

.(،،:ا؟اخبار؟)با!ثانفي

دي!ا،لى،بابرنانبةواممها):هدنءصعر

قضفيا!لاهامدنكر(مدنالفر!لفاي

بومافى*نانيرن!هابررنوص!كا،الأردن

هي،المدنوهذ.،اترقعلىالمقدونيالاس!ندر

صبهوبراس:برلبنيتحدبدوصب،الاكلبعلى

(،رافايما،قيىام)جدرة،،دمثقهبوس(،ببسان)

،(لجرشا)صاابل!،نرود،بلا،(تاقنو31اقه



9(

البهااضيفتثم،(عانايمحرن)و؟،فلاديخا

نجاريخ،عزدهرةمنطقةوكافت"اخىىسدتظفي

تتنالهاتوكا.صرو!الطبيىابخرانيلموكط

دءصثوبينرابعةرشيةطريقبهاوقى،طرقثلاتة

مهدالىازدهارهاوامشر.الصيةا؟زررةولمحبه

.الىومان

الاناجلفيصياتئلاثالفرالمدندبمتوقد

الميعاتبوال(7:31و03:"وص02:،مىأ

.عياتثلاثفيها

في(المحرائب)الاعثارجمعملرم:كثتار

ثرياهالاالىومانمنعادةوكانراالىومانةالاملااطررث

منتديدهااوالمحرائب!صحيتعهدونالذت

ي!نونوكانوا.بهاعنعبزلملطفيميوبمم

عليميجبمادفععنهؤلاهجزان،بارباالمرظفين

ناحق.والظمباقرةوم!نواولذلك.للدولة

مجامصاوهيكلهدخرلمنومنهماحتقرمالنهب

و3:12الروا!لاتالصلاةفيالاصةصاكومن

انهمع)العارتاحدزكاوكان.(91:8و3(

:91لرااريحام!طتةفي(رومائيأوليىعوديآكان

منطتةلناروصيلأاللاويمقوكان.(2او

.(5:27ولو،2:1وص9:9مت)حرمكزنا

ننهيرعانالفارتعلىالثعبنتعةمنبلغوتد

01-9أتوالهثارتالحطاةخبالاصا!م

وقد.(99:؟ا)متصديتهمكانوأنه(3؟

فاخاربهماللاحقةالثقمةمنيكررمانيوعتصد

مع3(ة.؟و9:9مت)رسلهجمةواحدآا!م

منموالمظالمالسناتاعطيبسيناثعلى*افقلمانه

منقب!وت.(71817،و6"ر:.)مت

ولى32و21:31)متبهل!محددالثارتبين

.92(:7و3:12

62)

واحددفعا!ا:اعثداو،،"عثئوو"عثنر

طدةالثرودفع.للأبا!ولمنكرةمن

العرايين،قبل!ثعربعدةتصملنها1،قديمةصثرقية

واطبوانية،إواعيةاطعيلهااعثارتقدمكانتاذ

المحاصلتلكومبار-لةرضاهالكسب،الوئنةلافتها

موسى،ادخلثم.22(:28و02:،1تكأ

الم!انيين.يععلىكفرصاالثور،الهيبالهام

وكانت.العبرايينبهيععلىالثوروكانت

ظكفينصيبايمنصءواالذتللاوببنتتدم

تلككربقدمرنكانوااللاويينانع،.الاراضي

.32(و18:02)عدالكلةلاخوا!مالعثور

،الاعثارتمةاي،ألباقبضرونالبهودوكان

قريبم!حمانايفياو،ا!عدسفيباتمثيرويحتفلون

بمدافرذالمثثمناو6ادمودبتراما،منها

8:32؟و18و3:13؟رتث87:31الايمه

ي!حمرمونايد،ذلكفي،المثسرونوكان.(27-

منصا!ةاالاالهفيوكانوا.ويضينو!اللاويين

البهجةشيحواليم،يو!مفييعثرونصنواتثلاث

،القدسالىالذهابعلىيتدرونلاللذتوالاحتنال

.(92و28:،1تث)وال!زةوالمرفىالنقرا.من

هوما،الثررنييقدمانالبهوديعلىوكان

ارجلقدماذاباطلآيمتبراثصثيروكان.ماع

والمواشي.الابقارعلىالاعحارامنوكا.ردفيأتتيرآ

كانهذاوصح.الاعثاببتصثيرملزمينيحرنواولم

أمتوالشبثوال!ونالنحنحيعثرونالفرسيون

23:)23.

من،برطاحنادمن،يبطا!:كصؤة

.-(:7اخبار1)اسل!بق

.،وضكةكلا،راجع:هثاء



إ.عصابه

من،الحجمم!عبة،عننةعلبة:بةيكظ

الايرصاعد.ءلىاو،المرهجبهةعكئربئ،الجلد

منآياتاربععلىتحتريوهي.اورةوفتفي

واالورلىمنتطععلىمح!وبة4،ال!حمتابآلا!

-13:11رض01-:122شمنآيات،وهياطد

وصان.3ا-ا"ة؟؟وتث1-،:6وتث2؟

وقد.فيةبرابالهسينسفالصندوقوجهعلىبحتب

وحفظهاالادةهت5بابرا.اصماتةاناليهوداعتقد

ة6وتث،"؟و3:9؟ضفيوردلماتقيرمدصب

:11518و8

البلادنيم!روفةالمماصر:،معاعرشصرة

الانتفاعوصيلةلاصهالازمةلاغا،اثهدممنذأئرقبة

واطرالريتوهـصعوالحرنوبوافيالميتونمن

اوصائلال2فلااطاةتطورمنغموبالى.والدب!

.هذايرفاالىم!حدءالىمتبحةا!رنيالقديمة

بكزةالمعامرهذهعنالمقدسالكتابتحدثوقد

منظرهاوكان،اليرميةالجاةمادمنكانتلا!ا

عأرمأ.شبنأ

مدورحجرءن.تألفاربتساصروكانت

مزنحووعكلمزلىنحوقطر.يبغ،الىحيكحبر

عودفيهويدخلءور.وثقب،الارضعلىروضع

الا،قليلأالعلويالحبرسطحو!ر.خثبمن

وحيثالصردءضعحيثالثفرحرلعليهعلى

،آضحجوضح2و.الزيتفيضانلمغصفءجد

وررضع.!الافةاطبرتجويفني،الىحىبحبرشبيه

جمحورالرا--دالطرف.نثبتطريلةختبةعبهفي

ترصلصدتعرضةثحةالآضومن،الانةبالحبر

وءةح.المصرةيريدالذي(الرراو1،ر)باطيوان

63)
صةمرص

الح!رديالحجرويدارة-!الااطبرتجريففيالميتون

المت!صةاؤيتونكأ+تؤخى!ثم.اريترنفيض

في"الاضىفوقواحدةتفيوتوضحاثلبدة

اربمةعرضهدثقأالامامءق.ضرتالحجر.ننةاا!ر

منطويلةضاغطةالاصماوانة!هذ.ويتمل.قراريط

فرت!تلإبمدعلىطريخهااحدصتكزالحب

بحبثثفيةحبارةالآشبطر!اوتعلقالا!رانة

منالزيتفبيلالقنفعلىاضاكطةاهـذ.تضنط

الا!رانة.تحتمرجردءوضالى"ض

+صلملمجهرآ9.ر

!بما،/.(/1

-ايم

-.،طو--%أأ%!

وا،الصحوفيتنحتف!انتاطومصصةاما

نبطأيحآرونوكأنوا.الحجرمنتبقكانتانها

ثم،منئأحرضأفيهفيهرون،انحدارفيهالصخرمن

يدوسونثم،ءجطن!ففيآض،وضآنحتهيحفرون

الحركأالىعهيرهفييل،الاعلىاطوضفيالعنب

الاضل.

مناسباتقيالكتابفيالمعاصرذكروورد

فياطظةفيبطكانجدعرنانمنما.ءخددة

وقد.،؟ا:6-!)الىبصلمرك؟ه.لماالمصرة

واصق3؟:3*فل)فيعابرآ%مجاؤذ!رأذكرت

35:03وار6؟:3وحج-3ا:63و16:01

.(5؟-9:13"ورؤ5؟:11وص-:8،و

ذ؟%انرايمرجال!ىل-ث:ذلبمعصرة

والمصرة.جدعرنءن،باصالمديانييناصريا-د

.(3:25تض)الاردنضقعاء!انفي



)1عصمون

ومجدهاتلقرةرعؤوهي.الزوبعة:العاضة

ا،:؟وحز؟66:5واش38:1و27:9ي1)

الما،الىالجاصعدالامفةرني.(،9:1وزك

،ا:3مل12

منذالرقيةالبلادفيموجودفيةشفور

صنير،طل!ايعلىيطلقعامأاثعبلإوكان،القدم

.وجودأالعصافل!اكثركانالدوريانالمرجحومن

الاماكننيروجدوكان،جدأزهيدأثمنهوكان

اعاليفيعثطويبني،واطتولالبراريونيالمحكونة

الارفر،علىاوالجدرانءلىاواث!ر،اءلىاوالمنازل

فيبكزةال!افيرتذ3وقد.يؤصلااوويزكل

واي،:،1ولا،71:)تكالمتدسا)محتاب

و،7:12ة201و،8:3او؟ا:وءنرا،:ه

:01ومت3:5وعا11:ااوهر2ة26وام3

.7(و12:6ولو92

فيمكان،فوي،ممناهعبري31:غص!ون

غرياسيناءحدودباتجا.،فلطينهـنالجنربيالقع

.(هو34:8وعد،:15يق)بريخعتادش

الهصبمة.عينم!حماحهاكانرربما

:؟اعبفيالحرفيخناهاهاذ3ورد:ئكما

(،صضو)(عصا.رأسعنديعقوبشودءن)21

وبحازيأ،هرونصاعن(7:9و)ضمرصىعصاعن

لأبثر،ارباصندعلىللدلالة،،:23عزفيكا

ل!الألة31:،كو1و17:ث8وار125:3وعز

علىوللدلالة،6:3وايوالننوذاقلطوااالوةعا!

بثر.افهتأدببات

:37(02حز)،ال!اتحتأصتم*عإرةور"يئ

افنمصورالعبرانيينعادةجملىللدلالةمجازي-لتبير

:27لاافهويقدمعثرهاليؤخذالفرزتحتوالبقر

فيالحرافتوضعانتجريالعادةوكانت.32(

يةفرجلوكان،نهاوتخرجالبابين!حثماطظيرة

تروعطا6(

واحدأرجةظشافكرةصمنويأخذالبابعند

.ملونماهنيمفموسةبح!اظمرهصرفوروصم

على،الاحمرالبحرعلىمدبنةةيخبونجانر

صفأمنبالقرب،الضبةيخجمنالئمالياطرفا

و9:26صل؟و2:8)تثالنربوالىايلات

كانتوقد.(3؟:8اخبار2و22:8،و01:22

وقيل،البرفيرحلا3فياسرائيلبنيمحطاتآش

.8،:2وتث33:03عد)صينبرةوصرلهم

005بعدعلى،الحليفةتلهوالمكانذلكانويحتقد

الشبةبينالطربتتصفعلى،البحرساحلمنقدم

كلوصسراش،اتجةخلبجمنالثرقيوالطرف

بالجانبمم!منحنىاضلفيوهو.النوبيالطوف

الاحمتثاناتوجدتوتد.ادوءتلالمناثرقي

علىيدلعدا،حمبيرتجاريازدهارآثارفيهاالحدثة

:8تث)والض!سالحديدتجارةص-دزكانتاصها

طإنالملكايامبدأتالبمىاهمينهاانغ!.(9

وبفى،المهمالاستراتيجيمرقهااستفلالارادالذي

بذلك-لإنوق!ن.الأحمرالبحرفيا!رلهفيها

عن،العربيةالجزورةصبهمعالتجارةعلىالسيحنرةمن

ولحن.بابرعصيون،!اصطة،رالبحراللاطري!ت

الكتابويذ3،سلإنوفاةبعدضشتاالطرةتلك

ناكتخرتيهرذاملكليهوشاةاطبحرعارةان

القىادوملصاعذالمثوكان.(8،:22ملو1)

فيعرذاوظفتالمطقةعلىواشولتالفرصةاكتنت

الرشامصياارتقىانالى،هناكوالتجارةالياصة

ايلاتفأصوبنىالمنطقةواحتلالادوميينلحارب

.(3او:26ا-بار2و22:،1مل21

احدىوهي،،،جمعنا.ع!ياسم:ظاوة

.(2:26اخبار؟أاوناماميرحميئيل.،وهمطزو؟ت

وهي:،اكاليلهمحاهع!يامةروتكطا

نميبمنكانت،الأردنسرقبلدة،1)



33)ادارعطروت

،،3(و32:3عد)هابناهاعادواالذت؟دبني

هيكانتوربما.منهممرآبملك،ميثماحتلهاثم

جلمنالنربالمنحدرعلى،اطضرة!اروسضبة

.ذيبانمنامياللمانيةالنرداثمالالى،!اروس

:16يقأابخوبيةافرايمتخومقر?لا،2)

ونصيبانرايمئصيببينلالنا!الحطعلى،(2

الافىسمنلاقالىالنصبةتلكانتور!ا،بنيامين

يق)ادارعطاروتاحبانأت!ىوهي.اميالببمة

"6:.).

الاردنطرفعلىافرايمتخوءعلىبلدة)3(

الفرعة.وادينيالمزارتلكافتوربم.:7(16يثق)

عطاروتراجع(ادارنتبب):ادارووتتمط

.2رتم

1)ال!وديةنيبلدة:يوأببيتعطروت

لحم.بيتقرب،ه.:2اخبار

؟د"بضينصيبمنبلدة:ضولان!روت

.03(32:)عدموآبصلني

لآشوا!دمنروهبما:،!اياطية

.معانبعدةاثمدسالكتابنيوردتوقد.ضىبالى

2و18:8وعد12:،3تك)يةلمهد(1)

،8ة2ودا6:16،وحز8(:3واس31:3اخبار

.،3؟:،وفي5:17و

01وء،:91.أ؟الابةثنعحة)3(

واف:ه؟9حر2و17ه؟و:هورو:238واع

.(17:اويع2:8

التحلمضلبالىبلالؤمنينايةفضائل)3(

.(13و؟او8:،اف)والنبرةبالالنة

.(9:22اس،تةال!فى(،)

وصز68:8؟)عزاثرباناو!قدمة).(

و؟3،.26ة.8

عفرون6(

.(23:اتوا91:6ام)للىشوة(6)

03(:؟األااطراذتمننوع:جمطابئ

اشىانراعمعذكرانهومع.دنأيمتصوكان

نوعبينالفرقصيةاليرمبعرفلااظاطراذتمن

.،رميةصاذت،تترلا!رجماتوبمض.وآض

عنر،"كزالسناهع!ي31:عيراوجمقو

.(-:؟اخباراو،:؟2تك)مديانا!

عنرة،ببت،،كأابممنا.عبريام:صرة

كانتور؟.(.اةا)كطيهرذاجبالمنحدرفي

وج!ممن.الحليلبينالطيبةهي

رهرة،كزاللأ،ضا.عهي31:ة"صز

اخبار؟)عرذانجيمن،يمعونول!اى(1)

،:1،).

:8؟)يقبنبامينبنينصيبمنبلدة)2(

عليهابردوقد.(7؟:13مم؟نحماسوشل23

اربحةبعدعلى،الطيبةا!اويتقد.حملةالظ!طينيون

بيتين.سشقاميال

الايازرءنصحنما،الاردنكرياالىبلدة(13

بلدةوء!.(15و6:11-مى)(!نىآلمن)

لمم!ل6عا.ديالذالىبصللاكىرأوفيها،عونجد

.32(و8:27قضأفبهاذفنثم،المذبحبقوفيها

قلويخا.اطاضرةالطيبةقر؟هيكانتور؟

قضأبهاكهعلاالملكوتلماخوته"نسبعينابإلك

.(6-؟:9

وهو:(صنرالكزأ.ءناعكلي31:عتوون

المجلةنييقيمكانحثني،صرصابئ(؟)

:23تك)ومار!االم!يكضلابراهيمباعرقد

.9(:25و9و8

من(!رذا)طكابياعلبهااسترلىبلدة)3(

؟3اخبار3)ولراهاهي(اصائيلبنيمللث)رربعام

رتم2"ضرةهيكانتور؟.(91:



3(

علىوهو.ثماريموقر؟نفترحبينجبل(3)

أيقوسامينيهوذابين،اثماليةعوذاحدود

الدن!عنوالاتناع،انف!ضبط:تعفف

ثمرهـنوهر(33:.كل)ظهيصحلاوماجىوالى

المزمن.فيالعدسالىوح

)يقيمافيبنينصإبمنبلدة:الغئي

الىنييالطربقعلىوهي،بننةكانتوربما:،2،.18

.(ايلبيت)بيتينكالياص!الئةئلا،والمصنابلىببن

التكالنسرايضأويىكاصطانر:"عتاب

.الاعاكلاصطاد،الواحلعلىارجردمحل!وهر

وتث11:13لااا-دلهوصتمنجأطلإأاعتنروقد

.ع4+4!هأ!لا،عهـ.)!"تييةللاباصوا.(9:21،

37:)تكعيراحنادمن،ابمراى:كان

.(82:ااخبار1)يتانأيضآوبسى،،26

الب!ركوريفصلالجبلمنبرف:عربيمتجة

منالجنودالطرفعلى،الجنربيةظطينعنالميت

مملكةمنا!ويةاالرتيةاطدودوعلى،البحر

3:"؟ويق،ة،3عد)صينبر؟ترب،عوذا

المظ.نتركانتور؟36(:اوقض

تكونماكثرأمؤذصةخرة:ضؤب

ذبلولها،اطلفاتذاتمنالرطانننبه،صامة

نيكظةوالقارب،بهايلدخوحمة!يلبفيهطريل

خطرهاكانولما.الجنربنيوظصة،فلطين

بانرحبعاملوعدومد(ه:9رؤ)مزلمأفاول!كبيرأ

السياطايبا!ارببرلبالياصالاشحبنيالصاةيؤدب

اعبار2و12:11مل1)المعدنمناطرافذات

تبلغ،-فيةانراعفلسطيننينهادربد5،:،011

نرعواكص.المكثيرالمجمف!!وبعن!ا.المانية

.اللوناصدوهر،ووصاتنيةثمامنهالراحدةطولببلغمنا

عقبق(63

وهي،استثمال،ممنا.صاعياصم:ظوون

13:3يق)لاقباتجا.افىالندطينييناض!مدن

نصيبمنابد.نيكانت،7،و6:16صموا

(6،و،هو01:22يق)اكماللةتخومهملى،سصذا

يهوذاحدودانالا(3،:91في)لداناعليتثم

اصبهاوت.(؟؟:15ث-)عكلباتمركانت

بتاصدوداهلثيولما.ءدةبعدطينيونالفا

عقروناهل!ئاركهم،عندمالعهدبوت3وجردمن

!وئيلانغبرو؟؟(01ة.صم)1ذاصكني

بقحرزةنيتدمولم.(،3:1عماأاستمادها

والعا.اططيخيرناستردهافتد.كرآاسرافي

.3.(:7؟صم)؟الجباربلياتمقتلبعدهرررا

ارسلالذيلهالآوهو.زروببعليخهايعبدوكان

.(2:؟مل2)!!تثلإ.اءصائيلبنيءاكامحزيا

الانبيا.هددهاالقالمدنجمةمنعقرونوكافت

8:"وط03-.؟:02ار)الىبكضبايهاوحملوا

.(7و.:9زك:،:2وصف

ونتماهاةثاسنطريبانعقرونردغ5ومن

يونالم!وتحلا..مق07؟صنة،طريلحصاربعد

طقر،كانتور؟.بالاسالكندرسورةملكمن

ميلآ.فربائنييانا!وببيةوهيءقرت

وخاعة،الحريمةالمجارةءننوح:ضيق

وحز.؟:93و28:13هر)منهاالاحمرالونذات

منهالانراعوبعض.(.21:2و:3،ورؤ28:13

36:؟وحز؟.:،8ض)لازرقكا،اشىارانذات

ومز93:11و؟28:8ش)والأبيض،ا:01و

والعقيي(2:02؟رؤ)الاضرو(91ة2؟ؤور28:3

منهتنحتكانالذيهروالاحمر.البلورهرالابيض

.اياكوتهووالاؤرق.اطراتمنصرص



41عقوب

وهو:،بع،5هـتا.ع!ياءم:-عفوب

يلمن،ث!جابننمناليرعينيارو،1)

.(،3:3امحبار1)داود

ابى!ل،.روايىمنعائلةراس"لاوي(2)

:3وعز9:13اخبار1)إث!لاالرقيالبابعلى

.25(:12و5:95؟و.،:3ونح2،

خعادت،النثينيمبنيمن،طئلةراس3()

.(2:08عز)اصيامنبلزربا

الث!رر.ةصرحفيعزرااعانقدكانلاوي(،)

.(8:7نح)البىمنالعردةبعدالثمب

ءيخدىاو"ا!بمسنا.علاياصم:جمغيثى

مم2)داودعندالحربلربااحدعلإااير.القرعي

.(27:9و11:28اخبار؟و36:!3

ةوص،فار،مهناهسا!31:كك!بور

36:83تك)ادومملكحانانبيا*(؟)

.(9،:ااخبار.و93و

ارصل،روشياالملكر؟لاحد،م!يخااى(2)

حلقياوبد.الذيالفرعنالىبلؤالكير.مع

5(36:12و26:22وار،1و32:12مل2)

.(02:،3اخبار2)عبدونآضمكاننيوممي

ابر،،مهمحرعم!نط.عبريا.م:"عكزن

2:73و1:13محد)اثيرسبطرئيس،عينيل

.(01:26و3:32و

رفي،خال*معناهع!ي31:ك!ئضة

مناووهاجمازؤ.يفنة!كالبابط(11

انجتهيطيبانوعدلانه(عها)ابئقنازبنئنبثيل

فمربها(دبل!تر)وهيضرقريئيضربلمنعروسأ

وساوالفلىالطيااينابيعاروهاواعلاهاكنيثيل

علوقة،63

91-15:16يق)عهرهاسحاراكأصمنحولها

25؟-15(:اوقض

(2:94اضار1)حمرونبئلبعابنة(2)

خن،-الصر،.ءضافينهما13:!وع!

اتخذهاوتد.جدأالقديمةفلسطين.دناءدى

مد:!مسللةمصنكحلقة!مقاعدةالد.فيالفينقيون

وعلى،وةلمطينولإنانسورساحلء!لىالبحرة

نصواصتنادوا.ءوركاليتةرربألأمه35صافة
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البثسر.خطاياتح!لهعنويعه،المقدسةالحدمةنفحه

المع!ود؟حولادليييننظروجماتاختلفتوفد

،المعمردنوع:قضيتينحرلالاكرالجدالوكان

المييينبعضتالفتد.الكباراوالمنارومعمود

تطيسأالانانبغطيىالاتصحلااد!وديئان

صيةوليى،صاتثلاثبتغطيماصهاو،كا.!لآ

الميحيينأغلبيأانالا.البمضقالكا،واحدة

وضعمناثمحردلانالرجهعلىالما.برتتكت!في

كانت.لذلك.المدسالىوحغلالىالأشارةاهوالماه

الميحييربعضوقال.الموضوعفيصة3فيالما.كية

للؤمنينالاعمادوان،الاءاضالثممد!وملاانه

سنوبلنواالطفولةصحلةتعدواالذتاي،فقط

والاعزافالحلاصفهملهميم!نبحبث6الىسد

الصنارمصردتمت!الميحييناغلب!بةانالا.بالتوبة

علىعلامةوذلك،لمزمنيناطفالأداءواما،وا-بة

.وبين!ماثهبينالميثاق

شراخا:والناو!دسالروحسمودبه

اطينرومفيالىصلمحلىالتدسالروحلان!ب

وو11:!مت)البهيسة؟ريخمناضىواوقات

3:16).

ضا2افهارسل:المم!دانبوحنامعمودبة

الربة،مممود؟وتسى.كلتهقبلواالذتليعمد

المصردتطالبروكان.(،:؟ص)الحطايا،لمففرة

بافةا؟ثمعنويحلنونعليهاوندعهم!اياميعترفرن

نااي.طايامصيضريال!المنتظوالميحبواصطة

اثابعالداخليا!عطهرالىتثبركانتممموديته

لم!وداستمدادأاضىعهةمنوكافت،ي!نرلة

.(6،:3ولو91ة3مت)والنارالقدسبالىوح

قبرلرو!ناعندالمتم!دتمنبطلببكنلمانهغل!



س)8سودبة

حلوليتبمالم-،حناسوديئان0،3الاوثليمظ

الذتيحمدونالمسيحتلاميذوكان.اثدصالىوح

18:52احوقابل6-؟:91اع)ثانيةروحنامدم

وديةالمعىطقىطريقةنجهلوفن.(3صومت26و

خهربدءولهتصدير!اننهلمول!ننا.رو!ناعند

.(01و9:(ص)الاردن

تمامأبعرفلا:الامواتاكلمنا!لعمو،بة

مناكثرلهاانالمةصونويةول"عبارةبهذ.المق!ود

ص1)واحدةصةفيالكتابوردتوقد.!احدتنرو

كانتعادةالىاثارةاتاصاويعتقد.(92ة""

وهي،الاول!المي!يينعتوتاصة،قد،ثائعة

كانميتآضشتصاجىلمنقيص!صتعيد

ناالا.يعتحدانتجلماتولك!نهبجاتمزمنأ

الفرقبعضباستصا.،المادةهذ.تركتال!حمنيع!ة

اوردالذي،نفهوبراس.هرطرقيةاصبحتالق

ءحأوصفوقد.!اروضىي!نلم،المبارةهذ.

يضونكانواات!مبتودهال!ادةهنهممارصةالذهبفم

)ثرطيعتحدانقلماتآشرجلسيرتحتربلأ

ثم،(الكنيسةالىالدخرلوطالبمؤمنأيكونان

عنه،الحييجيببيألاليتائديألالكاهنباعذ

الميت.عنئيابةاطييعمدثم

الامواتاجلمنلالم!ودالاشىالتفاصيرو!ن

علىالمصوديةوا!ا.الحياةآضفيلدمرديةرمزاغا

للعمودفائدةولاقوةلاانتفي،وا!هاالثهدا.قبور

اثم!.منبقملمابحكانوانالمرتىيتملماذا

اليهاستحالتالذنيالصردوهو:عودالملح

9:62؟تك)الىبحملةمماعرفضتلمارطاصأة

الارفىفياننارحدثانهويظر.32(:13ولر

.سدوموعطيالملحوكألالهواءفيلملحلإرس

)6

تك)اعدةاتامىامابثالمويمتوب:الامحدة

ارسلوافة.(18ة8؟صم3و35:03و38:23

اصرانيلبنيلارصادليلأناروعردخهارأسحابعرد

(99:7ومز9:12ونح33:9و13:21كى)

3و7:31!لاأاعدةعلى%صفاكاتوالهبس!ل

هي!ا!قداءءودان!ناكوكان.(7؟:3اخبار

.(23-7:15مل1)سلإن

.،ميهال،راجع:عحر

وهو:،تغصعم،منا.علاياس!:كئرام

عزرابهمفددالذممت!ن،بانيافي(1)

.(،3:لأ.عز)اتيةصنلزواجه

(6:02كى)موص!وابرقهاتاىلاوي(2)

27و91و317)عدالعرانيينعثيرةورئيى

.8؟(و

وهو:،مفلح5محا.كانربماعبريا-م:عنري

.8(:7افار1)بئتامينبنيمن،3بابئا(11

!هوذاينيمن،فارصا!اعييابئ(2)

.(،:6ابار1)

ني،يساعبيترئي!،مي!افيلابئ)3(

.(27:18اخبار1)داود-محم

توليهقبلوكان.اسحرائيلماوكاحد()ث

بحث!االملكينزمنفياصرائيلبنيلجيققائدأالرش

الفلطينيةالمدينة،جبثرنبحصاريقرموكان.وابلة

وقتلهالحكمعلىزمرياصتيلاهخ!:ملعندءا

اصرائيلبنيجبثفيآضقائدأزعزيوكان.ايلةلملك

.زصريمبايمةورفصرا،ملكأعريالجيقفبايع

قىصة،مدبنةنيقواتهوقادذلكعريوقبل

الحلاصنيلهامللاانز!ريادركولماؤعريعامن



"عنة!963)

ا
افهصبقق!ماباغا2:01افنيأ!الحةلالا،1(03-16:15ءل1)4وبذشهاصقباننتحر

فيه.لنلكلناواعده،عريمحواحدة،جبتينالىانقمالعبانالا

الالف.بابا!ظر:الرسلاكال-ئالانشامودام.جينةبئتبني.!بموالاضى

الرب!فالىأسلاسانراعاح!:ي!امة.ل1)لعريالجرنه!اتواتءسبمدتني!وت

مامنهاافواععلىوكانت5اليهود!نهاومنالرقيةوئقا!،ةالاعصمدبنةعريوبق.(23-؟16:3

هوساومنها،الك!ةوصظرالثمب،عاديهرتر!كاتانبد"عامز4و-لمهااللادادارةاليها

مذهبهرماومنها.امح!ةاوكبارالوجها.فاضعرىد.صلولم.("2ة16!لا!الاصس

عائمانالمائمعنالك!ابذع.مماونوف،لللوك.يربعامعبدهاا)قيالاصنام.وعبداباعينيفيالمتيخ

:23حز)رؤوصهمعلى-دولةكانتالاصوربين!نتجله.نآضطلمثايي!لهلمصاالثرءنوعل

كانتاصرازيلبنينيامح!ضةاعا!وان.(015(16:وءب!16:266مل1)اسراق-لملوك

:؟3و93ة38ش)والكتانالبرص.نتصخوضمفه.م.ق،87-واليةاداعيفيودةنتوفيوقد

ووريونهاعائمهه!ضنرنتكانراالعر-انوان.(28صهرةلمىريوكان.(16:28مل1)آخابابخه

عندكانتالرأستضطةوان.(.\:61اش)آ51..--ءقا
.وءوبسورويد"-"خاصايىلبىفيتعلافي

وار03:؟هصم2)واطدادلمحزنعلامةالعبرار-يئ،خريبيت+اصائبا-مملكةالاصورررنوصتى

الاتفاععلامةفكانالامةترعاما،(او014:3لهنسة

مةالازتوكا.(12:26حز)واكراةنكساروالا

طقلبعلامة،الطاهرةاليابباقثل،الطاهرةوهو،!لقد،ءو.معنا.ءبريا-3ةكمسشيا

!3:5زك!ا)طاهرت*شاةاطالملكءكدفيالجيقةباطاءد،يز!ابئ

.(!17:6اخار2)

انهمضا،*اتةصعنا.ءيرياسم:مح!انوئيل

.("؟:3اش).وتلدالعذرا.لهتحلالذىالابئ.طوبى31ة-عمفياوكثيساي

..فيسكن،هنكاوءوءفىرئيلابئ،يكاكاطالا!م

مودد.،وعندمودد.علاص!ريخيةدلائلهناكوسكونوربما.(13:؟؟ئح)نحمياطلبعلىبناهالعدس

ناالصبىيعرفان-للانه،،مهضاافهءز-صيتتلار(3؟:9اتار،أيمه!هوكان

ا.فلطينش!اصت!-هـالندض01!ل!اطهبختارالبريرافم!علىبلدة،وهي،!!زلمعنا.ورياصم:كفقاد

؟6بوتتمن.*دومو01اليرملمجههومكاغا(11:26شأاصيرفياطدود

اش)وع!لازبدانمرهايامبىويأص.(17و

اصيحاايعانوئيلجمرلداسعياهتنبألةد(5؟:03ىصديم،اطاب:الشذيمدق

تبؤاتهركانتوثكقرونببعةمولد.قبلالمنتظرا!حمتابفيا!ال!الةوردت:ا!ال،!ل

.(22ة؟!ت)لالبحرمزأ:01و.؟:هورو16:28ءدأل!-زا!كدلالة

علىوبرهانأ،الصاطةالأعالاصديازابماوفي.(25

ووصفت(26و18و7؟:2يح)لهوقياسأالأيمان

منبلدة،،تقاربسنا.ع!ياصم:"عئة

.مج!ولم!اغا..3(ة91يق)اثربنيئحيب



).محون

قرب،المحمب،علااوعلا.تريئهيكانتوو؟

االبنانبة.الفدطبنجةالحدود

ثرقيببلبةمنطقة:العمونييناوش،!فون

يبوقالىارنرنغرتمتدمنكانت،الاردننهر

.،11:13وتض02و9؟ة2وتث،3:؟2عد)

وهمط.يتيتوور،ةحشهانالعرنيينارضمدنومن

.طل%الارونيةالم!لكةاواصطني

لىط،افى،عنيفىنسلاغم:محموننجو

نيذريتهواننشرت،صركرباورةنيولدالذي

.ويبوقارنرن!ريبينبلاديالوصكنتالثمال

اقلالىالاءوريينسحممتمرصراععلىوكانرا

واشتهر.واثمالبةالنرفي،اطدودكلخاعة"منهم

اراض!ممنحبرآذممأبيلبه،الامرريسيرن

5(22و39:؟اوتض2:37وتت،21:2عد)

الموآبيينختحالفرالانماثهكضبا!ويونونال

نيمنهماحدبدهللاانوححماسراثيلبقضد

تت)العاشرالجبلحتىاثمديمالهدني،الىبجماعة

اصرائيلبنيمععلاقاغمت!حمنولم.،23:3-6

ر؟لبهاراءرر،رطهوبدلمانمع،سية

وفد.(ا.:02رهباا3و؟3:9نت)نببنااله

بنواضرلىالقاراضيهباصزدادملوكهماحدطالب

.(11:13تض)ابلادالىءيخهمعدعل!ااصائيل

اطربوعر،با!موةابمطاتننيذيتيلمانهالا

وني.عليهتنلبالذياسائيلبنيقائديقاحمع

يابيقكل،ناطكأ،الحمويينملكاغارئاولعهد

هؤلا.فاشدعى.ا!امعاملةنيوتىبلاد

لمساعد!هر!واالذتاسراشلبقباقم!رنة

نا-اشوكان(01-ا:11مم1)اال!ونيل!وهزمرا

ل!طشموتوبمد.لثاولء!بهمالعدا.،لداودصدبقأ

6(عي

،نونط،وضليفتهناحاش31الىداودارصل،وصاول

وحلقلرفدا!صرف.اطنرنطانالا.لم!زةوفدا

،البلدتبينالحربونسبت.افرادهطىانصاف

ودصوا،ربة،المعونيينعاممةداودبإشواخل

ووضو.الملكرأسءنالتاجواخذوا،صدن!3بتية

اصائللبنيالعبواستبدوا6داودرأسعلى

.الان!مامالعمونيينوحاول(31-36ة2"صم21

الموآبيينمعوتحارووايهرثافاطضففرصةفاغشمرا

اسرافبلوبنييهوذامملكقوهابمواوالادوميين

وصموا.،2ة2،ل25و3-ا:03رطباا2)

وار02:02مل)3جديدمجتحمتألف!ناليهرد

اصائلبنيارضاحتلالهمرببب.(،1-اا.،:

سببهمضدا*دباوازدرائم(-6ا:98ار)

بالدمارعليهمالانياءتنبأ01(و2-25:7)حز

؟:25ر21:02وحز6-؟:86ارأوهددوم

د!.،،او2:8وصف؟.-3؟:1وعا7-

نحأالبىبد،العدساصاربناءاعادةمارضوا

بيين.الم!عهدفير،ومطال!ردانثم.7(و3،ة

س!نباقمعوائدمجوا،با!دريجريخهم3واتى

اقيتثم.والىومانينياليريالعهدفيالاردنشرقي

.عرنربةعامحت!همبقاياعلىعانمدينة

وكانوا.تاةكانراا!مالصرنونصناتومن

اصناعهماصهرمل!حمرمللالهذبائحابنا.ميقدمرن

مل1)مرلكايضأوص.(وحمم5:؟امل1)

ني،الموآبي!الهكرشايضأوبدوا-7(:11

.(،11:2تض)ينتاحعهد

صاماهر،،سعبىمشا.عرياصم:قتي

علىللدلالة6بهافركمينادوااناليهردبههرثع

لهصبقانبعد(؟:2هو1ائهشعبووالونلااثم

.(9:؟هرأ،صبملي!،ايلوءحطابنه!صان



1(

وهو:،قيكطاثه،ءمنا.عبري31:كيثيل

اصي!-اح!د،دانن4،-قيا!(1)

.(:1312عد)غزوهاقبلكنعانارءتفيالعبرانيين

بتفييقيمكانلىدبارمن،ماكيرارو(92

.(17:27هوو،ة9!م3)ررناثاناىمف!ببوسث

فيالبواب،ادومعوددابخا.صادس3()

.(.:26اخبار1)الرببيت

تو،داودزو؟تاحدىبث!وعارو(ث!

.(5ة3اخبار1)اب!نا.اربعةلهولدت

اعطى،قدقيي،.منا.عكليا-مةإ،ققينا

هووكان،داودعهدالجيققادةاحدبناياابوهر

.(6ة37اخبار؟)ابيهءعءاربأايخمأ

كي،ممنا.،اقديرعبرياسم:كقيصذاي

عد)دانفيالثبتعدادعنالم!زولاخيؤرارووهو

:35(09و7:66و25ة3و:12ا

كاكريمكي،ممنا.عكلياسم:كنيناداب

اصم:وهو

ابداداحدوهوفىصونابر،رامابئ(1)

01و2:9اعبار1و69:،ورا6:23ض)-اده

.حصرونعائلةمنوهو(-:3ولر1:4وءت

،لاوي،قهاقيوهو.عزيئيلبنيءن(3)

.(؟؟و؟.:15اهبار؟)داودايامبيتهرئي!كان

:6اخبار11اللاويينمن،قهاتابئ)3(

6:81خر)يصهار،اضىام!ةفيادىورد(22

.(6:2اخبار1و؟:16و؟3:9وعد

،وهو:جلبل،عيمعنا.عريا!م:كئبهو،

فيافرايمبنيرنيى،يثرعجداليغابو(11

ممورة6(

7:8،و:218و9:01)عداصرائيلبنيته

.(7:86اخبار؟و01:32و53و

ندوبوكان،كرنبني،منش!ونيلابو(2)

.(2،02:عد)موصى!دفيالاراضيتق!يمفيقبيلا4

كان،نفتاليبنيمن،فدلمجلابر31(

عد)موصصدفيالاراضيتقيمنيتيلا"ءندوب

38:28).

ايىلجأالذيجشورلحكتلايابر)،(

.(3:33"مم2)الالوم

بنيمن،فارصذرثاحد6ممريابئ(0)

اليبعديقدسربعالذيعوتايابنه،يهرذا

.،،:9اعبار1)

اطارة،،البنابيحمشا.ع!ياصم:كواس

الميحوقدظهرالقدسمنكلوةستينبعدعلىبلدةرهي

نيعراسالىاثمدسمنذاهبينكانالحليذتالمقام

31:،3لواعراسفيالعا.عندومحرفاهالقيامةس!م

عراس،صزرعةاغابضهمويقرل.33،و26و

هنهولكن(الدترب)القدسن4صيلأ23رمدعلى

اغاويرجح.المبلمنتصفنيتةطحأنمناطولالمافة

اميالبسبعةا!مدسمنالفربالثمالالىقبيبة

نيبلدة،،كرقمحنا.كنطنياصم:كمووة

نحالف(؟.:13و01:91تكأالأردنكور

ضدوصبوييموادمةوبالمسدومطوكمعملحها

تفلبمجلامطكانالا،مجلامملككدسلعرص

غ(اا9-ة،؟تكأعورةدصتوتدعيهم

لة-ادعاياادعا.منلمارقيولخهائيأتدصيت

علىبرهاقااطدثةتلكمنالانبيا+وصلصكانها

.الفادمناعراثيلبنيلتحذروواداةافةغضب
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16و21:23رتث28-16:34و8:02!تك)

وءت2:6وصف9:18،و،23:1وار4:11

3:6بط2و6:92ورو6:11وص01:15

جنوبي،اليتالبحربميا.كرت!اباويظن.(47و

.السالواديمصبعنداللان

صئل!وهو،!أالبمر!دان:كى

حوادثعدةخابال!وذ3.الرقبرلادفيالوتوع

.كهباصيهوماومن!ا،عا-جمطءىهرمامنيا،ت

بض)للانتقامالمح!كبمضءنباصاولاضاباقه

:16وتك25:7ءل2و11:3صماو16:31

.(11ة13و9:8واع6:18صلى2و11

ه:؟وو)الروحيبالعمىاططنةالىالكابورمز

ا،يمانوءدمالرنتيبةلازهووصنه(،1ة2كواو

-1:9ورر6:23صت)رالبنضا.ابليىوساعي

ه؟وتد.(8و8:3كو2و03-9؟:3و11

8:31وور18:،ولى2:7،اسق)لازالتهالميع

.(6:،و؟ا:3كو2و93ة9و

بلدةوه!،عنب،مشا.ع!يا!مم:قناب

و!رقها(15:05و11:21يق)*ذاجبالعلى

اطلبل.غربحنربميلأعثرمتةبمدعلىعابضبئ

نها،لرعطردمثمالشاقيرني!ناوكان

.يهوذابنينصيبمنواصبحت

:5و3:31قضأالقاضي!رابر:قناة

اف!نانيين.عدالحربالهة31يقابلوالاء3(6

وهر:،كاث،جمعكنطني31:كناثوث

قبيدفيبيتورئيس،البنياينيباع31(1)

.(7:8اخبار؟)

بعد،نح!ياا!دصعخشمواالذتاحد(21

.(99:.؟)ئحالتدسالىاليمنالعردة

6(عناعيم

الاوبينصت3بيامبننصيبفيءدبنة)3(

مةطوهي،(6:06اخباراو21:18يق)

ارميارالتجمي(2:62صل9)رابياثاال!حماهن!را

وقد.7-9(:23و23و11:92واة2)ار

2:32عز)البىمنالعردةبحدف!يهااليرداصبهن

ا&!انقليلةصفيرةفرتالآنوهمط.(7:27ون!يم

وقد،ءخاتااعها،القدسمنوفصفميلبنبمدعلى

.-12اكلوء!وغازالت

!يواالذتوءن،عناثرثالىفبةةعناثوثي

73اخبارار28:؟؟اخجار؟)العزرالنجةهذ.

.(:123اخبار؟)وياهو(23:27عم2و12:

اليهبفبرجل،عنق*معنا.كنمانياسم:قكنا

وايه.وتلايواخمانشيثايابووهو،اله!اقيرن

كانعناىلاتاربعقريةف!ميت،حبروننبت

:13وعد31:11و،1و15:13ش)اربعاى

دءأاليهالناقيرننسبوقد.(.3:اوقمق22

اظمهمكانلانه:38(اوتث33و:1328

.(:5،15)يق

روعفونانركاوقسد،ضاقر!:عناقيون

.اطربفيبأصموث!دةباما!ملطول،بالجابرة

وقد.واطديلالمدسبينظطيننجوبني-بمرا

)عديحاروومانتجلءنمنهمالع!ايخونخاف

علىوا-!رلىلرعحاربهمانالى80،(:13

قاعد!محرونواعطىاليهودبينوقماممتلكاكم

.(12-15:،؟و33و"11:3)يقا-ل!ا

\"و2:01وتث+:13عدأاوفازفيمنوم

والكزةبا!مياسبهمافليضرباقهركان(21و

فهم.بلياتكانوربما(3:01تثرخامةواله

فيص!نواورطمصرايمنل!نقبيلة:عناميم

.(11:ااخباراو01:13تكأليبية



3(

1،-د،نحأء!،لأء!ا-تصارعبريا-م:غنافي

اتبار11داودأ-ا-منوهو.ادههة1)ءثىء:نن0اتا

وهو،با!اتديموه5ص!ضا.ءبرياءمةكهايا

اشحتركشةلات.-ا)ثصع-ة-يرفياءزراءانكاهـن

.(01:33وثة8زح)ورفاقهفى--اصعد3الهختمفي

والجاف(؟أ:ث9تك)أ!ركل،اخر.:عف

2و03:13و18ة35م15)ز."ببحىت"

ؤاكم،والهخب.(.،:13ا=بار1وا:16ء3

4وزراءت،دبرر6!نيراورهـا-أوإؤا-!ا؟-ي4للأفىصأ

ب!تا)!حابياأت%اذكروردوؤ--.-دأيمةتد

ء!و!ابهضربرا-او؟:دالىباعسإلىاااثهر-تاةصا-ا

أفةبراخها4فيأكاطةالاركأ!وء،لىأمحرصةاتاى،تإ:12

ص-ه،حأ12ءتالاصوكان.هـ.الدارإااد!؟تاو

شعيئألمجملولأ،هاككا!رأانءضط،از-انل!ل

لةءلالأةةهـاهالعتبصنالمتروك"-ذاسيوؤد،صه،

6:9وار2:12ثو2إ:23رتث؟.:91لأا

كالةتحتصوجودامنبا!الشرحوباقي(؟ه:9،و

.،قرمة،

ءناثوث،،ف-ةكانرتجاءبريا-،ا:كنثوثيا

.(،2ة8را-101)بنيا.؟تبني.نشاثق،ابئوهو

وكافتدةيقنبجذاتخرة:عنكبوت

:03ام)الملوكقص،رفي-ئ،فاصطينفيءخآصرة

ا-الصمالتمحبوتنسيجالىاءباباز4ور(28

الهصسري!لياز،وضفألأنسانا-هـ-اةرةصرالتقي

.(95:5واش؟*ة8ي1)

(الماه)الهكأو،مح!نا.اكاديكانرمما:كضثلك

نيا)ص!وطنرنالسفراويونكانسفراوء0،1كاالملك

(17:31صل2)رإنارابرةبمملهجررتونحملاالا

وهو:،ي!وهاجابث!"-مناهءبرياسم:كنتى

)64

،داودء،دفي6الوانيمنلأويبواب(1)

.(02و:8؟5؟اخبار؟)الىبىابء،ىيرفرتوكان

نءالهودةب،زربابلعغدفيلاوي(2)

.(13:9نح)اطراصاتنييثةصكوكالت،ادي

ابر!هءوهظهوقد،م!نا.عصياسبم:!!:خئيا

فيالقدسمورترميمفياشزكالذيءزرياابويا105

.(3:23)نحئخمياايامأ

%-"

ت،متا.?وريا:-عضتتيااوعحئية

:؟؟)نحبنياصينبنين!"بصنبلدة،صبرهظ!ر

علىالعازريةوهمطتاءبرإتا!اا)-ازدوالرأي.(32

.القدسسثرقي!يلينر+د

+اصظه،مفا.كانرتجاساءياسم:كنتى

اصم:وهر

احدىاهرليبامهام؟اطريصبعرنبرأمت(1)

.(53و81و؟،و63:2تك)ءبوتبازو

ابئ.عنىانالتديمةالتربماتبمضذكرتو-ب

البرةاطائموجدالذيوهو،صبعونابئ،2)

انجار؟و،36:3تك)ابيهعنداطيريرعىكاناذ

.(.لح:ا

تك)حوريرئيى،-يرابئ،صبوناخ()03

.(9:38اخباراو92و36:03

بينيعقد،مثاقثكل،اتفاق(1):كهد

الكابفيالهمودوام.رضاماعلىب!نا.،طرنين

:3؟تك)الأبدياعهد.لمبثرافهد3هرالمقدس

.(95:21واصق12:،وتث.؟:3توض13

هدتاثطلان،الهد-طع،لفظةالهدابرامعلويتخذ

سا،اتفاقهابرامعند،القديمةالصورفي،كانوا

اثعاقدونويمرظععدةوبقطعرنهحيرانأيذبحرن

وقد.(89:،3وار17و15:01تك)بانج



)4،ملحءثد

لأبراهيماثهمراعبدهوالذي،التديماللاتطعتم

الضلثرثمنراممهومااطيوالماتبدم(،:9رو)

.والاعيادوالمرم

بائهوالا؟نالمجحبدمتمفتدالجديدالعهداما

.(36:28مت)محهرالانحاد

الجز.انكلا.يدالجدوالهديما!مدالعد(2)

مناثمديماليدوبتأفى.اثعدسلمكابالىنإ-يان

،اللاوبإت6الحروج،ا!رت:ضرأنينوئلاتعة

محرشل،راءوث6المضاة،لوع،ا!ثنية،دالمد

ا،!اني،الملك،الاولكالمه،الانيمحوئيل،الاول

نحميا،،عزرا،اكانيالاياماخبار،الاولالاياماخبار

نثسيد،ءمةاط،الاضمالالمزامل!،ا*ب،استرو

،-زكبال،ارم!ياصاثي،ارميا،اثياه،نثادالا

،نرونا،ياعربد،موسعا،سرئيل،هوصع،لنيادا

يا،ز3،حجي،عفن!يا،حبقوق،هرمنا،اميف

العديماللاعلىتريدأ!ثولبيهااوالكنية.ملاخي

صلإفى!ويثرعوالححمةوبهوديتطرببا:اضار

0101أئانيوالمحابيينالاولوالم!ابيينوباروك

مى،:سفرأوعثرتصبعةءنيخ!ألفالجديدالع!د

رومبة،،الىسلا!ال،روحنا،لوقا،قىص

انسى،،طيةفلا،فبةا،ط،كورثوسالاولىصرئضس

الائية؟تالىئيم،الاولىتالونيم6كولوسي،فييبى

6فيفرن،يطر،الئانيةيموثاوس،الاولىوستيرل!

الاية،بطرس،الأولىبطرس،يعقرب،لينالصا

،عوذا،الا!ة*ضا،فيةالاخا2،الاولىروحنا

روحنا.رؤيا

فيالملحيحشلالذيايئقهو:ملح!لى

وع!ن.(.135ابخار2و3؟:3لااابرامه

ا!انبين.حياةفياصاسيةممادةالملح

بلى!عو6(

انر.ووليد!ا!نةابنة:ا!هارة،الس

وهوالفاد-انواعواخطر.الاخلاقلانحلالومظهر

الأعالتلكوهو،الدبقاالر-كترةانواععلى

مطبدمداخلبهايتومونالىثنبرنكانالقالىدنة

الدييةمققدا!مباسموكهنتهم3اعناابلومن

نيكانرااننسهمشاتوال!ال!حم!ةانبل.الوثنية

فيبمرحميآالدعارةيمارصنا!رقيةالدييةالمعئفدات

اثمدسالك!اباعلنوت.وف!نيقياوسوربابل

كلاةنموصموسىسشيعةنفي.الارةضدالحرب

نياالرضدهويحوتنبأ.(زنىرابم)الزئيضد

الىوبطرسرول!عاود(،1:،هر)اصاشل

91:"وغل3؟ة13رو)الهرونبذبالإقةاللوك

نفهوالمحميح.:18(2بط2و:3،بطاو

وعارجظمنالانانالىيدخلعااثلاعطى

واونىالفصبئامةفيبين،دافلمنمنهيخوج

.(22-،":7)صالانانقلبمنا،رجين

يقطاناى،ننين5محنا.صاعي31:"عو،ل

مو،ف!دائنبواليه28(:.؟تك)عابرابئ

فيوظصة،الرلهالجزورةثبهفي،المبائلاقدممن

.عيبال،22؟ةاخبار11فيالأصموردوقد.الي!ن

وهو:،عوهعد،محنا.ع!ي31:محوءنجديا

ابار11داودذرةمنبيترئيى(،)

.؟2،:3

تولاعاحفادمن،عزيبئرزريااى(2)

.(7:3اخبار1)ياكرنيبيترئيى

ئاولابئحهوسثافاطاضاد،منآصيلاى(3)

.(،،:9و8:38اخبار؟)

قرىنيالمقيم،ا!طنةاحفادمن،كياا!(1،0

.(9:16اخبار1)النطرفاتين



)5عوبديا

عخدابأسوجبابرةالجبقاحدر؟ل)5،

.(9و8ة13اخبار1)جادبنيمن،داود

داودعهدنيز،لونسبطرئيىيثمياابر(6)

.(27:91امحبار1)

،يهرصافاطالملكخدمهفيالىؤصا.احد(7)

انجار2)يهوذافيلمثعبالثريمةلعليمغر.خارسل

.(7:7؟

آخاببيتعلىمثولأوكانلصموظف(8)

ايزابيلالمل!حمةاضطهدثوعندما.اصائيا!بنيملك

:18ءل9)صنهموخسينمثةباخفا.قاماوبانيا.

ايليامن-برأآظبالملكالىنقلالذيوهر،(و3

.-16،هة18مل1)افهنبى

الذتاحد،صياريبنيمن،لأوي(9)

اضبار2)روسياايامفيالهي!حملشميمعلىا!رفوا

.(3:13ث

الذتاحد،*آببنيمن،يحئلافي(01)

.(8:6عز)عزرامعالسبىن5طدوا

للأباورمحتموكاهنبيترئيى111(

.(01:5نح)نحعياصشافبا

الىالينحمياايامالهيكلروابمنلاوي(2؟)

شيابئعبديانفسههركانورتجا25(:12)نح

:13(.11نح)في-طرعفيعبداويحمى16(:9اخبار)1

التديمالهدانبيا.من،يموذابنيمننب!(3)

وااورصليمدماربعدم.قالادسالمرنفيالصأر،

والمعلومات.ادجميصنالهودةبرصداطاصا!مرنفي

الأ"يا.نبراترابعز%كاوهر.-دأقليلةحياتهعن

واللاثيناطاديالفرهوياوراءوبدياسفر،الصغار

وا--داع!احسا)صةرويرتأ)ف.يماتداا).ادفي

ذلكيحللفى.(9-1اعدادأادومبد!اريذبأ،هو

.(ا؟و،1اعداد)اصاثا!لبنيالادوميينبصداه

64)
ادومعوبيد

اعدا!)اصرافيلوبنياثماتةمنوميينالادويحذر

جدريىمناصازليلبنيبخجاةتنبأثم.(13-16

صصاياءوبدويؤكد.(2ا-17)لهمأرباذنقاوا

عاحاوهو،-ريبالىبءمتبا،نيا.الأباقيا!د.

ل!بالملكويكرنا،بتالفيليدت،الأممكا!

.(31و15اعدإد)

وهو،ء:د،منا.عبري31:عوبيد

دا،دابويىابووهر.وررعزراعوثافي(1)

.3:33(ولو؟ه؟وءت2:12اخبار؟و79ةثرا)

برفىءن،!خاننلمنةافلالابئ21(

.37(:2اخ!بار1)يهوذا

عوبيداحفادمن،كياابنا.احدلاوي)3(

.(26:7امبار1)الهيكلفيروابآكان.ادرم

مصوبايامن،داودعندالجيقابرطالاحد(،)

!،7،:؟ااخبار؟)

من!وياداععندالمات.رؤطاحدعزرياارو)

.(؟:23اخبار)2الملكالىاللاويينجمرا

يبد،ادوم،منا.4عبريامحم:ادومعوبيد

:31وهو

.اثعدسمنبالقربي!نكانجق()1

موتوضد.اله!دآبرتلم!لانهعزةماتحيث

،ادومعوبيدبيماتالىاثاروتتجلداوداصكرة

باركولذلك.اثرثلائةمدةهناكا)صا،،توبقي

اعبار؟و02-6:6صم3)عليهوانعمبيتهالىب

.(،؟و3؟:3؟

بيتفيبوابأوكانالقررحيين!صالأري(2)

الخازنحنصئرلإتبنوهوكانابئوبعنالىب

نغىهركانوربما.(15و8-26:8اخبار9)

.)9(نيالمذكورا)صخص



)46عو،ي

امصياالملك!دفيالهيهلخزاقامين)3(

.(،25:2اخبار31

اله!د،لتابوتوبرابأحارصأكانلاوي(،)

التاروتنة-لعندالقثاراوالعرد!ربوكان

.(:ه6؟و،3و21و:8؟15اخبار؟)المدسالى

تاق،ممنا.صي31:ثاي"عو،عوتاي

اسم:وهو،ث*.

وهو.يهو!ابعفارصبنيمنعيهودابئ(؟)

:6اخبار؟)اليبدتالقدالىعادواتالذاحد

.(،:ا؟فح)عثاياايضأوسي.(4

فيعزرامىحادجميصنعادبغوايابخا(3)

.(،؟8عز)االايةالتاظة

-لالةمن،باشانفيا"لأموريينملك:سوج

جبلالىارنرنيوادمنملكهواء!د،الىفائيين

وكان.رعيواذعتروتقاعد،.وكانت،صمون

حدددمنصيردهوكان.البأسشديدالقامةجبارعو!ما

في()عانعونربةاهل-فظهوبد،الحجمضخم

13:و5و،:2؟ويقااا-3:تثأمتحنهم

عليها-صاز-ليبنودخلانما(،2و3ة21وعد12

واحتلرااذرعيفيوذبحوهعليهوتةبوا،هاجمو.حتي

.مفىصبطلنصفممامحتهوا!يتمملكته

اماعا،اكظرالجيلاثين-الفيلسنةعاج

اقدمضذبالتجاراهتموقد.كثنةاءورلصياكة

الكتابوذ3.الناسعفدالمةبولةل!فاتهالعهرد

\و27:15حزأبهوقيصإشصررتجارةاثمدس

وا!حوكان.(9:31ابخار2و01:22ءل

والال!ثالعروكأءنه،وصن!تالبيرتنيالانقثار

.(27:6و!ز،:6و؟3:هوعا9:17انجار2)

)6
عود

(.آ.قالاح)الةرناداءرة.تالحاحآءتادوات

رمطحعةاضىسحادن.ناو،ءاجيةوء:اديقوعلب

.رالطرراجابالاراهـرا؟ولحفظتهه!!،لصاجبا

(8:،هوءز9؟:22مىل1)؟ءاخ!وقصور،

ا+اجا!نكا.توالألراحالزيهةانلثر"الى

عهدصخذوجدت،ولربآلة11(ةعود

زصتحملتزالولا،كيرةضف،ثربوعرؤ!!ا،يم-ث

وفيءلميهااتالتطررث-بر-دوثمنلىخمباوما)الى

صربالهـوتثرء!اانالمةدصال!.تابلي-،ل!-ا

،الي!ردت-ددالرلاتسوازتثر.لأصكابن

الفرحمناصاتوفياقهءبادةطةوسفيفاصتمح!.

واش3ة81و.فى7،:31و21ة،تك)والأعاد

عند،بلباالى3صهاعرادمايهردونةل(8:،2

)ءزبابل!رقربالمنصافعلىوعلترها،سبيهم



)7فيثيدص

الحلوطةضيفةادالاسكافتوقد.(،:137

استعالهايتقنرناليمونوكان.(11ة23اش)

عددويختلف.(23و6؟ة16صم2)داودومنم

.ر5ار.؟و8و7ثو-وآضنوع"فيالودر3او

.االعثارالىتثيرالاصليةالكلةانتجحو-!

اثينةالناقياثرتيةالطررانراعاحد(3)

وكان.(،1:،ونق8ة،همز)الراف!ةالقر-

93(:91رو)المرتىولث!حنيطالبيوتلتبخيريستمل

المصريينوخامةالرقيةالثعربمنالكثرعد

والهندالصين.نإشوردونهالإروكان،يينوالع!ا

نتو!يوسطبالقالطوراحدوهو.العربوبلاد

الميغ،بما

لبأغاتررعكانت(6ة،3عد)العودويبرات

الاضىالبلدانالىالردعلريحلومئا،الهندني

،؟48)؟!"ول.4"ءه)ا!!4اللاتينيةلاينةويسى

12(ة18رؤ):الوائحةطيبموداوثيقمودلى

يس!عملونهالدما.،كانطرراثحةلهالحثبمننوع

.ا)!!3،آأ5أ)74."44!84لاتينيةباويسمىثالال!ضعني

الحاصةالفرحاحتفالأتهي:،اعيا،عبد

يقدمرنالعبرانيرنوكان.المناصباثمنمناجهى3بأ

اشظلهموي!يهون،للإبخاع!ةتتدماتالاعادني

(23صولا12:16ض)المحافلفيويجتمونالمادية

البت:حمبرىاجمادبةعلىموسىصشيمةوفصت

ال!نة،سهركامنالاولاليرم،اصبوعكلءن

اسبرع،اليوبيلست،صنراتصبحصمنالسابحة

الحينعيد،(توالاخيرالاولاليرمينخامة)الفصح

ءيداوأاظالاعيد،(الاسابيعبهتدالمعروفأ

الاعيادقاغتالىاضيفبابلفيالبىوبحد.(الجع

هذهفيلمو-االحجديدوعيدوريماةاجمد:عيدان

الحيد:31تحتت!اوا-دتفيركا!راجمالاعياد

عوفل6(

صل،ءر،فصح،ئيكأ،لمظا،فوريم،يدتجد،

.،هلال،ثررأس،اصابم

وهو:،اعاد،معنا.علاياصم:ءعوديد

وطهآصاالملكهددالذيعزرياالن!1،،(1)

.(8-ا:15امحبار3)الىباساتقىععلى

فقح،الملكايامفيالثماليةالممل!ةنن)2(

الحربمنعائدوهراىليةالممل!ةجيققابلوقد

الفصماوعددم،*ذاممل!ةمناصرىوممه

اطلاقعلىوحملهمبعملهمفندد،وبنتوصبىاصأة

.(15-38:9اخبار2)الاسرلىسراح

نيعادةبنبتاشواكذونبات:قؤسج

منا!لعلىييقلانهواطرةا؟فةالاراضي

.الاردنوواديالنقبنيفلعطينفيوروجد.الى!اوبر"

الإشبارطكعنثلهنيروب!لىدبم.ءل!موقد

:9قض)ابإلك،المللثاخيهعها؟زبهقصدالذي

.(5؟و،"

ايهوا،نرصا!صاموحفيداراماى:ئصص

وكانت.23(ة01)تكالاراميينقبيلةزنتب

ودثان(22:21تك)لناحورايهآتنتبالمبيلة

.(36:28تك)اطوري

(1:1اررب)اءباقامفبها:محوصارض

01:اا!لاب)يخونوال!حملداالعصئيرنعليهاغاروفع!ا

عحرني،فيهايقيصرنالادوميرنوكان.(-17

!بعرصارضانويققد.(2ا:،صيا)ارميا

منوضاك.السورالصحرا.في،وادومصثقد

.حرراناصهايمتقد

،بمة*او،نتفاخا،معنا.عبرياصم:فلغو

وجنوبداودينةمدكالفييمةالعداورصليمني-كطوهو

اخبار2)عوفلصورمنىثمروثامبقوقد.الهيكل



)8محول

بدعوفلنيالنثينيموصحن(،؟:33و27:3

.(21:؟او3:26نح)لأصبىمنالىبرع

نيالمزار!رناوالبناؤونيعضملاآلة:ليؤ

وردوقد.اليرمالىالازمنةاقدممنذ!رالثرق

13:02صم؟نيوالبنسا.اوراعةنياصتمالهادبم

.7:03واكأ6:،7و!ز6:7صل؟و

البشر.اثدسالىوحعطايااحد:أمحوان

الثمامةمحدمةبهااثمصوداناللاهرتيرنررونجح

.(28:"2ص؟)والمرضىالنقرا.

وبالسلاصل:سونةوساللاوسونات

الانرا.اصثدادعدالفنحزع!فيتتح!لكانتقو،

نيذ!درتوت.الدمارمنالننبرائب!ظ

.،:2713اع)كريتمنالىصلرول!رحلةوصف

.،حبر*جحار:نةلمعواجر

بعضبابلملكلئمىمدرنه:وعؤ؟عو+ا

بدلاياهاواصحمالاصيةمدنالىس!حماغا

سبامالذتاصرائيلبنيمنالاصليم-ءحمانها

نبحزالادينبعبدونركانرا.،2(:17ءل)2

الالهةتلكوتدندد.3(ا:13مل)2وترآق

3،:18مل2)ا!عدساسرارعلىاسررملكرسل

الاثوريينلدولةئابصةعواكانتوقد.(91:13و

باثدقبق.مكا!ايعوفولا

:18يق)بئيامينن!يبمنمدبنة:يماقو

ورلجاوعاياثلببتجرارفيكانتورجما،(23

.جانضبةكانت

ينةءفى،شاب،ممنا.ادوعياصم:قوبت

36:03تك)هداداطكرأسمقط،ادومية

حاليأ،اطة،علكانتورجما.(ا:6،اعباراو

.مانترب

)6

ص!نلسن،صثوبال31(؟):محيبال

.(.،:؟اخباراو36:23تك)اطرري

:9اخبار11عابرنلمن،بةطانا!(2)

28(:01تك)عربالآشم!انفيود.(23

.،عوبال،راجع

يفصلولا،برزيملجبلوموازمجاورجبل(3)

باثرب،(13و2!:27تث)ضيقوادالابينهما

تلى)ثحميموقرب(ا:903تث)مورابلوطاتمن

بنووقفوبرزيمعيبالوعلى.(8ة03و2:6؟

ن.بئمذواقاموا،الأودنعهواانبداصائيل

حإرةقاعةبااصميالذموع!لاصاطاعة،الحجارة

كلاتلجحاليكتبرا،هناكوتثببهاكبيرة

عيبالعلىوقفوقد.(8-ا:27تثأأتامرسا

،زبولرن،اشل!6جاد،رأوفي)طاصبا"تئمد

والحائدتناموالااطراثممتزفيولضرا(دفتالي،دان

يقو26-27:6و93:"؟تث)الربوعاياعن

جملالبومعيبالببلوبسى.03-35(:8

وارتفاعه.نابلىمناقلياطنبءلىوهواصلاميةا

اقرع،صنري،وصطحهالبحرسطحفرق%تد7703

طصهعلىمنو،ى.اضلهنيالأاويترنينبتولا

فلطين.منيهبكلقح

مذبحاصم،شاهد،مضا.يع!اسم:عيد

دثاهدا،بينهمااطدودعلىجادوبنررأوبينبخواقامه

5(،22:3يق)،انههران-الىب*

نيمدينة،،قطبحميناهعلاياسم:عيدو

.21(ة09)يقيهوذاممل!ةمنالجنوبالف!

اميالباربعةكزةمنالجنربالى،عدارايوموتس

.،رعاد*انظر.وز!ف

"روخابح،سور،مشا.عهياصم:قيدن
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.(؟92:2رعباا2)طزقياصرمط،لاوي،يرمثوني

.،عدن،نظرا

شرفيمارو،،جحقضا.عريام:محير

سو.(3؟:3اخبار1)بنيامينبننمن،وحفم

.(3)ععلإيابمأ

:وه،،حذر،ممناهعبرياصمةيرعبر

.-لنعاننيانةتله،يهرذاابخا.-بكل(1)

؟و2؟:6،و؟-7"3:تك)شرورهل!حمئرة

.(26:91وعد2:3اخبار

انجار؟أيلاذاشلصن،صيلةا!(2)

واحد،الم!يحاسلافاحد،ءم!اى3()

.(3:38لىاداودامفاد

بق،او،اماءذر،معنا.علايامم:ييرا

اصم:وهر

.(26ة2ءعم2)داودندهنص!،ئلإييا،؟)

داودابطالاصد،التقوعيعقيق31(2)

.(27:9و28:؟ااعبارأو33:26عم12

:23مم2)داودابطالاحد،يلأي(3)

.(.":1!انجاراو38

.(18و،-17تك)تابينىحركاى:عيرافى

منربل،،حذرممنا.عبرياسم:جمبرام

.(36:36عد)العلإافينبن!بواليه6افرايمبني

.(3636عد)يراننل:تييرافبون

ضا.عرياسم:ضقصاوبرنجص

.1،(:69)بقلدانمدبنة،النص+مدبنة

.ضبيناليومالمعروفة،كىبهتننهاوهي

64)
عيسو

الاك!3الا،حذر*مضا.عهياصم:ييرو

بصررةورداعه0(01ة8اخبار1)يفنةىامحالب

الفلإتة.ونيالببنيةالبريمانيهالرجمةنيعبر

بالع،ا!،رسيحا،صي،ممنا.اسم:يبري

2؟(.)عع!ابضأوعي(7:3اعبار1)بنيامينبنيمن

،ا!،صارسيضا.ع!ياسم:فيوي

.(26:16ومد6:16؟تك)الملارونينب،وايه؟د

.(62:61على)!عنرينل:يونضر

اسضاى،ثعر،ممنا.ع!ياصمةجمابو

سو.(26-2؟:02تك)يعتربوترأم،ورفتة

.(05:02تلث)صوكنروةا!ررلدلانهكذلك

الببتالىبردوكانءش..منذالميدهوىوقد

ذاتوطد.لايهمنهويقدميصطد.ماومصدومأ

عدضايطبخيترباخا.ووكد،جائئااطقلمنروم

وببب.ببحوريتهالعدسعحنفاشزى(مجدرة)

،02:27-38تك)بادومعيراقبالاحمرالعدس

فرا!مىالقرننينرزومدينةويمانوفيوورد

بخرونين.لانجهبحروبتهباعرحملاان.م.ق

اصأتين،منطمأارببنارووهوعبسروتروج

ابنةوبح!ة،بلإيابنةيهوديت،حثيتانكلتاما

ثم.2،وا:36و03و،26:3تك)ابلرن

.3(:36و38:9تكأاعاجملابنةعلاووج

ف!نترفقةاسا.اصيضدالمنضللجووكان

عيو،يباركانأراداحرثاخولما.يمقوب!تفضل

الوكة.ول!للجوانهوادسخدعهيتوبانالا

بينساالىيضوبفرب،ثهواراد!ي!رفضب

-ا:27تك)صنةضرتتصاكوبة!،النهرت

صدتهبحدوعمهعنهعفاعيوولكن.(..:؟3

معجموواصنكلك.(.ا:--32:3ظث)

ن!ئرولد.(03:92نك)اببهمادفننياعبه
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(الربرةضقي)سميرجبا!فيوسكنرا،عيرنل

لانادومبلادتسوكذلكصكانهامنواحتلوها

.(22و؟2ر،:2تث)لادوميينباعواعيرفل

16و9و8ءوب)ايضأعبوجبلصمل!جبلويى

راجع،عإ-ونلعلىيعتوبنلوتفوق.(21و

.13و3؟ة9ورو3و2:؟وملا35:23تك

.3رقم،،عيمامافظرةجميطام

ال!ءواسر،،مأوىممنا.عبرياصم:عيطم

اسم:وهو

،ال!:دمنالجنوبيالق!مفيبلدة)1(

.(33،اخبار1)كعرنالى!رذابنيمنانتقلت

سلأعثرا-دبمدعلى،حاليأعبطرنهيكانتوربما

اطل!ل.كربجنرب

تمنةةمنتادموهركونايهالجأصحرة(2)

.(11و5:8!قض)افلطيزلمينبان!لانبد

ونهف.جميلايئصرءةشرتيامممين،،عراقنتكاور،

6(،:11الجار)2اليهرد؟فيبلدة)3(

بيماتالائفصالبعدرب.امحصنا،طمبيتجوارفي

.(6:ا؟اخبار3و3:،امحبار1)الأسباطا

.وجدتوقد.سلمانبركعندالحرخضبةاليوموتي

قرءنبالقربسلإنوبركالميا+خزاناتاثارفي

.!انوعينتارطا

تيرميا.ءصدركانتعيطمانالعلودويأيم

.!المدنياله!ي!لالىبار

لهووطاوالعرافرنالنبوةعومد(؟):عاثفون

.(3:6اش)الا"لامومفسروؤاةوإلىالفيب

مقرونآ،اما-دنعدةيىوردفتدالعرفةملاما

لأاالىبضرمةفيالمتوعالوئنيالحراعالبباق

ة37وار21:6مل3و89:01وتت921،

.(3؟:.وءحي9

)6

بلرطة،5كلةراجع:اهائفل!ابلرطة(2)

كاطلإ،او،دعظلممضا.عبريا!م:قيفاى

ايىديةفيابليإاالحاكمالىابناؤ.ذهبنطوفاتي

بئاعاعيلانالا5(8:.،)ر)الامانت"ونالىا

ايىذ!واالذتالهودوبمجعجدليااطاعقلنثفيا

.3(:أ،ار)

وهو:"ظالةدمحناهءبرياسم:كيةة

،بهد.!نوف،ابراهيمبنمديانابئ،1)

35:تتك)ا!مبيكولينالى-لبينالاصماختلماصئ

بالجالبا،جارةالقيلةوا:ارت.(33:؟اخباراو

اكمماليةالمناطقتح!نوكانت.(06:6اش)

المربية.الجزيهىةشبهمن

-ؤوباوموصارانحات،ولدكالبيةءص(3)

.(،3:6رخباا1)

يموذاسبطمنكالبعائلةمنيهدايافي(3)

.(7،:2اخبار1)

ضا.اكادياصلمنعلاياسم:عيلام

وهر:،تتنماعي،

اليلامبرن.ينت!بوايى.-امهابئاك!(1)

افاراو01:23تك)ذربتهمنايهأوالفرس

.9(:،رعز17:ا

ن!قورحيبراب.صاياابنا.خاءس)2(

.(26:3اخبار1)داودعهدفياللاويين

؟)بنياصفيفيبيترئإس،شاصقابئ)3(

.(،8:8اخبار

بابل:منابنائهابعضعادبيلةرئيىأ،(

عز)عزرامعصضمأ71و،زربابلمعصخصأ،012

لخاوقعو-د.،3:13وئح8:7و2:7

.،؟،وا:01نح)ايكلدثملىقيوبافيهجامعالهكد
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بضعاداضىقبيلةرثيى،آضعيلام(5)

:7ونجب2:31عز)رعزرازشبابلمعهاافراد

عز)غريباتنسا.افرادهااءمف!وكان.،3(

لبدا!مدسصورتدشيننياشترككاهن6()

(2،3؟فحأالببىمنالعردة

منالرىوالى،جلةدورا.ف!دبلا(7)

وميديا،اشورعلكقمنالجوبوالى،بابلمملكة

منالنربوالى،الهبملح!جالثماليةالضةوعلى

ثرصق(اي)ضرشانعاض!اوكانت.فارسمملحة

عيلاموكانت.بالثوسانيينالميلايونمميهناومن

عهمصباص!دورلهانوكا.فدبمةام!اطررصكز

صتوحرالي.التديمةالرقامبراطوريات،ريخني

وت!لطتو!مالعيلامبونتاد1،ايلادقبل025

ملكوكدرامرص.بابلفيمدنعلىملوكهمبمض

شرقغزواالذتاثرقملركتائدكانعيلام

وني.(؟ا-ا:،؟تك)ابراهيمزمنفيالاردن

،سرجون)اسورملوكانتصر،الميلا!قبلا!امنالمرن

واتخذ،عيلامعلى(باقجالاصور،سنحاريب

فو.جإصهمفيسقةصجنودأالميلاميينالا!ثورءن

)اعقالتدسعلىجوم81فيالمرترقةهؤلاهاصترك

درلةبدمأرتنبأراتداليهردانيا.وكان.(23:6

وحز9:93،و02:03ار)بأحماوزوالعيلام

ا!اطنيساممتعيلامانومع.(.3و،32:3

)الؤس،الم!يد!رنف!افقد.(31:2اش)بابلدولة

!لاجطواانما،لهمولاةالىوحولرهاا-براطرريت!مالى

ة8دا)إمعاصةثوصناختاروابانالأعتبارلعغ!

حملتالقالوبجملةمناليلاميرنوكان(2

عادولها..*ذابربعدلكناهاةالاصالى

الذتمنالاءتهزلا.بتاياكانتالبىءناوثرد

)65

.(9ة،عز)جديدمنالهي!حملبخا.ف!حمرةقارمرا

اعالفيالمقدسال!حمتابفيلمميلاءبينذكروآخر

حلولضدلااصنةباأتكمبمهثمحمع-يأ،الىسل

منجز.البرموعيلام.(3:9اع)سالقدالىوح

مميتوقد.خرزستانمقاطعةوفصارواندولة

اليلاميونونله،ساما!مجلامالىن!بةبعيلام

.(23:.؟نكلأ

وس!حمان،!مبئعيلامنل:قيلاميون

واع9:،عز).(،عيلام،راجع)عيلامبلاد

2:")

"اخو!"عالي،ءضا.عبرياصم:عبلاي

.(11:92اخبار؟)داودعدالحربرجالاحد

.(23:28مم2)صبونآشمكانفيسحطوتد

العيرنالمقدسالكنابيذصر(؟):كئق

الىالقدما+اطكماملجوء،اولأ:الحالاتهذ.في

:16قض)والئفيللانتقام،اصامعيونظع

ه!نيأ،.02:3(2!صلو11:2صموا21

وار1:03هـل31وا،لللبنةاليونتكحبل

المرضمنيعةدريهامماوالثفاه(.،:23وحز03:،

تكحلوعادةالعيرنتلعطدةان.(8؟:3أرؤ

ضوبمنمعندصثائحتينكاقاوالجاليزينةالمجون

اليرم.الىبانجةا!انيةال!ادةالئرولا،اثعديمةاثرق

عثرافامناطرفوهر6العينصف(21

عثروالسادس،با!رةعثروالادس،بالربية

علىالميصفوضعولذلك.اثمديمةيةالابجدبا!ربية

.91"المزمورمز،كرال!ادسا!ممرأس

الما.ينابيعتلب:الماهينبوعبم!نى)3(

طرلفيهاالمطري!قرلاالقالبلادحياةني!همادورآ

الكانوقيويالمطرانتظامم!حمانتدفهي.الة

نلطين،نياليرنحملاتولذلك.والاراضيوالمواثي



عبام)52
تثأعيرنمناترارضاثعدسالكابفماها

مجالاتنيالمرناثمدسالكتابويتحل.7(:8

الدانمةالعيرنفكانت:رالنث!بباتالىمزيالوصف

:3؟و01:11وام9و36:8عز)ثباةرعزأ

وهياة،(3؟:2وار6:23؟و1:27،و1،

علىومثل،(11-ا:7،وحز8؟ة3ور)لملااري

:،ورو13:1وزك3:؟2اش)الىوحيةالركات

ومز28:-تث)الرافروالنل(7:17ورؤ01

بقوالصد(18:"ام)انرصةوالمرأة(68:26

ا:9ار)والدمالدموعونحزن(02:26ام)

(،8ة3وصا92:.وعر81ة02ولا

ءصادراحد،البقاعيى،ربلةكربنجع(،)

.(ا؟:،3عد)الما!رنهر

منالجنريىالقمني،الهردقينيمدينة(.أ

منوكانت(11:92نح)رمرنلرب،فلطين

.؟:يقأللاريينثملئرناعيتثمعوذانصيب

32،5:،انجار؟و21:16و91:7و32

كالاايالتعابمدعلى،الىمامينامكانتور،

سبع.برضق

نيبلدةوهي،بنان،مضاهعرياسم:قيئنام

عينايماكاررئبم.،3،:.؟)يقيلاذاص!ل

اثضق.وحمهءلىالبوممكا!اي!رفولا،نضها

بلدةوهي،،عبنانمعنا.مريا-م:ضظيم

خحو-س(21و،؟:38تك)تمنةالىالطريقعلى

.مينامنف!ا!ها

اطدردوعندانرايمفيةبلاوه!:لخوحبخن

،.تنى*راءح.(17:7يثر)ومنىافرايمفي

،الجديعين5معنا.ع!ياسم:تجديتين

تك)آمارصرناولأاساكان.مطوبلدةعين

طسووعين6(

الثاطي.علىوهي(02:2اعبار2و3:"ا

:.؟)يقيهرذاص!بطنميب!ن،اقيلبرالفريى

وعلى،تالفدمنمبلاوئلائدخمةبعدعلى6(63

ارتفاعوعلى،الميتالبحرشاطي.منواحديلبمد

بالقربتمروكانت.البحرذلدصطحعنقدماوبثائة

وكان.والجبلالب!ربينع!ورةلمقوافلطريقمنها

ر!طر!د.ابراهيمايابمنييس!نينهارءنالامي

واليها(7و؟:14تك)علامملككدرلرصي

وفيها.(23:92مم1)شاولءنهاربأداودلجأ

يزالولا.(،:،3عم1)ثاولببةاصرف!طع

فياضنجعوهو-نفهالاصميرولجديعيننجع

.صخريبلعلى،شاهوعلومنمياههوتنحدر

يخا!رلح،ايا.لغزارة،خصبةارضاسنلهوند

.،،ا:انق)واطنا.لمافضلال!روم

الباتين،عين،معنا.ع!ياسم:خبمغين

اصم:وهى

رتنرحزانرحبل!،عوذاسلنيلجدة،!أ

بينةامانهايمتقدوكان.،3(و01:02،يق

ا!االآنيحثقدولكن.(ضبيتكرب)بنرب

.جمالبيتضواحينيكانت

وقد.ياعئميبنيالحدودعلىبلدة(2)

و؟2و7؟:91يق)اللاودينالبرصونببنا!ب

منابخرفىالطرفعلى،نجينوهي.(21:92

ببلبمدنالملقبةاثلاثالمدن،واصدلىعاصيبئصج

المدسعالىوهي.ولمابل!(وطرلكرم*بن)النار

مبلأ.رستبنب!انية

)يقلنفتطلىعصنةمدينة:!اضورعين

كريىحظلاةشبةاكاويغتد.37(و9:32؟

ابل.عين



)!ص!ة

سربع،،عبنمضا.عهـي31ةةثمين

تاوير!ع(؟91:2يق1ياعنيبكةوس

.اسيالبست!ةالماورببلسرقي،اطدبخة*

.،صود،انظز:عرودمين

اذوى"عين،ضا.عبري31:ؤورفي

.(17:11يق)من!نصببمنكانتبلدةوهي

.(01و.:83عز)بينوياسدصاايدويخا

استحارهاالقاطنصا!بةالمراةتكنكافتوفيا

ابلدةشالولا.(28:3صم1)ساولا!ك

ابالصئةصافةعلىوهي.ايرمالىبا!اتحتفظ

.الناصرةمناثرلقالجوفيالى

،الىمانعين،منا.عهي31:فونيىمين

البىمنالطئدوناستوطنها،ايهودتنيبلدةوهي

اقلالىالىماءينامانهاويحتقد.(92:؟؟نح)

نفحاهيكانتوربما.اصيالبنعةجعبزمن

.(32:،اعإراو32ة01يقأورمرنعين

التمار،في،معنا.بري31:و"دتجلعبن

.(3؟:13مم31الىدسصنبالقربفبعوهو

نصيبريناطدودعلىوكانت،هنرمواديوقىب

11ة8؟و7و01:1يق)وبنيامينعرذامنص

ثررةاشا.واخيعصروناينلجأوأليها.16(و

كانوبقربا.(17:17مم3)داودكلابئالىم

(،:ا.ل\أمذبحهادون!بق،يثالراصفة!بر

جنوب،اووببيرهوروبلعينموقعانبظنوكان

.رونندواديني،اثدس

،عبنشا.عبري31:ضساوضقعين

وبيامينعوذانصبمبينوبلدةنجعوهر،الثص

كانتوربما.(39و1؟:58و3و01:9يق)

نرنعين65(

القدسبيناطريقعلى،اطوصعينايالىصلفي

.امإلثلالةالتدسوشرقيوار!ا

الابلين،مين،منا.ع!ياسم:مظءيمفي

ور؟.(.؟:7،هز،الميتابحوتربم!حمانوهو

الميتالبحرمنالثمالالى،مجهعينهيكانت

ابخرباكئنةعيناوالاردن!رمنالنربوالى

ونصف.جملقرانضبةمن

اثظ.،،عينمعنا.عريام:هثلاطفي

)رابع.بريخعتادشوهي.3(:،1تك)

.(،برفيثلاد5

عبرلةفر5سنا.ع!ياسم:جميذاوقبننان

احدكانالذي،اهلإعاوووهو،عيننذو،او

:3و.؟:؟عد)مو!ىايامنينقاليبوتوؤصا.

.،23:؟.و83و3:78و92

،بونءمعا.ارا!يامةعبنوناونونفي

منإلمرب،أيابيحمنمددتجمعاو،ةبكوهي

أروالمبا.لوافربحرةبممدروهناكانبثساليم

.نالم!!ديدعلىبعداللا.تنيولم.(3:23

نييظننونوعينساليمباناتتادفغاك)1(

اطوبالىاميالثمانيةبدعلى،الاردنوادى

.وبلإومءجمبوسرأيهذا.ببانمن

قرهيصاليمبان.يماناضادوفاك3()

الطرفوالىاصيالباربتبل!ل!منالثرقالى،صاليم

علىكانتنرنصوانفرعة!،واديمنابخربي

صنالرقاد،لالى،ا!رقطباسواديء.!در

فرتواديمناالطلوالى،اميالبضرةنابلى

.اميالباربمة

منصانم!3نينونعينيعتقدوبهم)3(



)654(الهرعبن
ءييم

نءلالثطوالى،باليناديعالملى.،فرعةوادي

.امبالبتةالعدس

ش*هـأكأصالاتنياحد6يم3حجر:الهرعين

.(38:91خر)ال!!نةرئيىمدرةفيالموضوعة

ا-صهجرثب.االىثيرالاصليةال!لةانيعتقدوبمضم

الحبلءين*..تطعري31:رمم!هقوعين

علقلماكصثوناللةسقهطيفيوهرنبح،يالماداو

وكان،(15091قض)تهماعدصلالبأالىبعاود

،سخونعدهيهتوريعينانيغتتدوناثمدسا.

هقوريعينانر!همويضقد.بربينوبيتصوصبي

احأكيد.با.محما:!ايعرفولأ!رعةبقربقارةعيرنهي

مدينةوهي،خراب،مضا.ءبريا-م:جميون

فدطين6صنالثكاليالقمفا،!اليدبنيمحصنة

مل؟)يهوذاماكاصاباكرا.وريا)لهدداحتلها

ص!اصهاسبيوقد.(،:16اخبار2و01:03

ا!ماويرنبم(.5:92؟مل21بعدف!فلاصتنلاث

والى6عيونصيجوقربلبنانجنربفي،دبينقرية.

.اميالنجةبمابائياسمنالنربيلياق

،.عاي،راجععايهي(31:؟انىحأ:عثا

،يعا،جعار،يعاهحط(82:؟.ش1):ثع!يا

عباريم،خراب5ممضا.موآبيا-3:-عباويمكيي

فلسطينالىطريق!مفيا-ائيلبنيءلاتمنمحلة

ة21عد)الجهويةعوآبارضحدودعلى،ال!يةعص

(15ت-عد،عييمنفهاوهي.(،،:33و11

.ارتمعيمراجع

:31وهو!،ضابممضا.عبرياسمةجمييم

اثرقالى0(33:15عد)عاصيميرب(1)

كانتور،.موآبارصجنوبفي،الاردن!هرمن

.اميالبصبعةالىأسذاتمناالرقالىءايهي

يق)اليهرديةمنالجنرباثممفيمدينة(3)

ديخة.امقرباغاويظن.(15:92



نيالىوءانيالمامالحامباعالالمائم:شاليون

عهد.وني.(اليرنانفيالمورااقليماي)اضائيةولا

الاعليالأ!موكان.الاولىرا"زياكورلوسبواسزار

جونيرسالىاسى"ولول!نهنرفاتوساناص!صقىعي

-وفيرسلوقيوسالىومانيالوجيهتبنا.لماغاليوناناور.ر

التيوفاخووءو.الىومانييناكبنينةكعاد،غاليون

اصررالامصامنباصمعهفتلالذي،سنس!االمعروف

جا.لمابولرحامالذيهروغاليرن.نيرونالقاصي

منتضايقرااندمد،العامالحمامبلاطالىاليهردبه

افاسلةبا-لحوا!مو..بيسوعالتبثيريىثاطه

رفضغالرنانالا.النامرتبخلافانلعبادة

امورمفيقاضيأي!رنانيريدلاانهقائلآدعوام

سكتانهحتى؟ءمحتبهمنوطردم،اناموصية

(-18:1217اعال)امامهالمجمعرؤيىضربعن

وعدلاكيةوسلام!التلببطةغايونعرفوقد

نهادافيصنالنقوكأوتبين.تصرةاتهو-لماح!امه

.م53صنةفياخائيةطمكان

نيبقيمكانبحيرجل(؟):كايى

لكررثوصزيارتهفيبولراضافوقد.-لورثرس

وكن،روميةاهلالىرسالتهيول!-تببيتهومن

بانهووصفه،روميةاهاالىءنه-لامآالرسالةتلك

.(69:23رو)عاال!نيةومضيفمضينه

غابىانتكررنياهلالىرسالتهفيء،لىوذع

.(؟:؟اكو؟)بتصيدماتامائنينمنواحدأكان

الاساذالحرفهذاموادبكتا.ةتام

الىسنرهنيرولىرافقمقدونير--ل(2)

نيالشعبقبل.نارسترضءصعوخماف.افس

لا!ورفتائهبرل!علىائبذلكلمارلماان!

ور!وشد.(92ة91اع)الاصنامبعبادةنددوا

.،،غاورسبصورةهناا!5

رسالهضا2كتبواليهصيحيقاثد3()

روحأ.تب!ثيرشيجهاديحتبلورجما(اء3)اثاثة

منصفرهفيبولىراةق،دربةمنرجل(،)

وردوقد.(،:01اع)االمدسالىإونانابلاد

.،س2،غابصورةهنااحمه

منبدأوالدقيقةالصننةالذرات:"كبار

رتعلقالهوا.!يتناطاالق،وا!رابالاوساخبقايا

ممانمنثلائةعلطوف!.الصلبةوالاجامبالاربل

.اثمدسالكتابفييغبار؟ممة

!وا!حذةا!رجلءنابخارنفضاولآ-

بالانانيعلقتدصيهصلتركحمعلامةبللظافة

اكانصرا.،آشم!حمانالىمادمحالأيتركانبعد

اليهردينحان.بلادأامبلكةامب!االم!ان

يخلصحىوثنأبلدأيظدرانبحدحذائهكبار!نض

بمدباوبرنا+رول!فطهساوهذا.الوثنيةائارباقيصن

:13اع)ابقونيةالىلمجبد-ليةانتماإغادراان

الحروجالىتلايذ.دعانة-"الميحانبل.!51

ارجلهمكبارونفض،قىفهثممديخةاوبإتايمن

والولا.(ا؟:6وص،؟ة01متأورائهممن

نكلتراا-دجبر.!!ب-اأيى



)6ا.غلى

الىا)ضقبلادنيذاتهمرألمظتحكلاولدةهذ.

نيفاسلأ01بيتمنيخرجمنذلكويفكل.البرم

له.نرولحنحتيئ

،الهواهني(ارواب)واابخارتذر-:ي!نيأ

يرمل6ساوهو،وا!هديدواثورةالضبكظهر

.االرعدتاوالائرتمنعددنجمغ؟برد،عنرأ

والصغبالتححكاناذاالهرا.في*شعالغباراناذ

تجصعلماالجرفيالبارذرىرند.علا.ارضني

المصكرالىو!وهالقدسنيبرل!حولال!ود

مقابلييروهو،كيايضأوذرا.،33ة33اع)

.(3؟:6؟صم،)يثتسهداود

كأنهويبدواووابعتحملالذيالفبار:،ئأ

افىاطقنيصافعاصيوهو.كالمطرالما.منيترل

هددولذلك.المحاريمنالقرببةارالصحرار

ظطينالىممرءنضوبهمني،الع!انبينموسى

منعلمقيلوقىابآنجارأالمطريجصلائةإن

رم!داولمالههمالىبصوتبصوالمماناد،5

.(،28:3تث)وفرائضهوصيا.

.،ططم،،،اص،راجع:فدإه

واش!ئا،الميروفولأالمألرفغير:فريب

وافربب.قولأاومنتظرأمحلأاوفحرةاوم!حمائا

ثل،ئنهاعلىالمنكمصةا!افظةاثربكدمادة

روجهأبهردونل،التديمالممنفيانرتهالثوب

واالىيبةاوالىفضالاالثعبمنيراقىلا،خاء!

انهمنامهنيرؤيا.نيابراهيمارنذرالهذا.اثممنح

!ر(نياي)لهابتارة-نيكريبأنلهصيبل

:.؟تك)صنةارب،ئةمدةوسيذلونصيتعبدون

اربعة:معاناثمدسال!حمتابفيوينربة(13

ابراهيمحمفربة،ا!مليالوطن،نالفوبة-اولآ

)65

اورنيالاملياصنهمومنمجئهبدفلطينني

.(،:23تك)ال!حم!انيين

!الامالوالنيوالركبالنبذ،نيأ-النربة

)مزاعحذاراتهبضيىداودتال،كاوالاضطهاد

96:)8.

المنض!وناليردعلىخلا.الدالاصلا!هولر-آلثأ

لم!ردانغمنهزلا.رمن.اضلىثوبمنالبهم

الىدهولهمعدا!ريل!من،ممرمنشوجهمني

منومنهم.والاردنفلطينشعوبومن،فدطين

.باطروبوالأعتفالالاستبادرواصطةالبهردالىائغ

الاصليين.الرودحقرقمعتتاوىلاثمتووكانت

تث)اصرائلبنيح!حممحقالم!رمةحقرقهمومن

عددووجالواتي10الةالنربا.ومن.(17:15

وبعد.،فلطينالى.الهيقبل،بهنالهردمنكبل!

13:3و9:2وخ3و01:2عز)الب!وبعد

مناووفيضدافهانبياهوكان.(؟:،؟واش

الا؟ناهتلاطبصتتبحكانارونيذللثلاناجنببات

وتنازلالاضىالئعوبوستئداتباديانابهردي

اضاماثرواقتفاهافهتعاليمشباجنبياتاثروبين

عنالغربا.الىبظرةهذ.انصثوت.زو؟كم

انريب.با*ديكل!هرساصنجتصميةالبهردعادة

ممطنى.وجنىنحتاركص3اننمالىونظر:ثم

ا:12تك)الطلمعنالتديينغربة-رابعأ

ملا!.(؟:1بط؟و3؟:ا؟وعب7:3واع

مراعيدهريصدقونبهويثقونالمحشاليقت!فرن

لأنفسهميتونولااجهمنفي.صويةصن

ويص!ناقةترائضبادا.ولمت!جونالماويارطنالا

نيويضيئرنالاضاررفقةويةبمنالهدا؟ابلمن

...اغالاضطهادوت!ىلونلانواركاالمالم



)7غراب

-هـااك

ا!صتابفيهـاصةالأةنحاة(1):"كراب

،ثلالماقواءنافهاالنربانانواعبريخ،تشلالمقدس

هنيكانتولما.الغربانعائلةالىهـيختيمما،وا!معق

رصمنج!ةافهاعتلاهافقدالأوساخعلىتعإشالطيور

وردوت.(.ا:؟1لاالحركااصاليهردعلى

،الثيهاتبعضنياثمدسالك!تابنيالنوبانذع

وبنث،(ا؟ة"نق)اطالكلونهبرادكاذشبيه

،3:)اكأادماروصكق(3؟:03ام)الخث

خبرالمقدسالكتابنيالنرباناخباروءن.(ا؟

يصكنهكانالذيالنلكمننوحارسلالذيالنراب

وبدانبعدايهيرجحلمالذيا+ظيماالطوفاناثنا.

الفرابوخبر.(8:7تك)فيه!ىصمكانأنفسه

فترةطيلةواطبزبالمحمابياالنبىيطممكانالذي

مل1)بالبلادادعةلحرلعندرث3غرئرباثا.ت

والاردنفليطيننيالنوبانوتحر.(3-2ة17

.ا-ود،ولرنهاثرثلثيعادةطولهوببلغ.اليرمحق

جدعونارسلاللذتمدياتبنيامبريا-د(2)

الىبرأسبهماواتواوقتلومافاعتقلوكلاافوايمبنيوراهما

صمحانعندكرابتلوتد.الاردنعبرجدءون

ولثر.25(و،7:2)قضغرابص!رةيدعى

اش)واشيا.(1،:83!ز)83مزءورتبكااليهما

01:36).

)65

احدالافرايميرنقلحيثةكرابصخرة

وجمل.(25ة7مض)غراب،مد!اناءروى

المديانيينعلىاسائيللبنياتةلنصرةرعزأالم!ان

وعلىالاردننهرءنرببالةوهي.(01:36اش)

منه.الةربيةالضفة

واالدقيقلفصلاثقرباحمئروعاه:ينهزبال

الفريبةالاج!امءنالمرادمنغير!ااوالرغل

خلالمنالصغىلاوقيقالديقطاذ،لاوساخكا

افرقن!ا.السولا.اتةعاالأوصاخوتظلالثقرب

من!اليأيوطهوتصنع.اليربمالىالغرا!لتتلى

الإفمنتصغف!انتالقدمفياما،المقوىالثمر

،بالفربالالىبدير:ونة.الانبياوصفوقد.الإدي

.(9:9وعا03:28افأواكصالحيرين4يفهل.اذ

.(92:،3)حزالأرة!فييزرعما:سكر

!ز)اللهبهاغفىالذياثعبرعزأاستمىاتوقد

.(7:.واكأ08:15

وقد.الحتانغيروالةرلة.الختونكير:اكرل

عاحبهادامسا،رو-%ختانأالى-ولبرلىاعتبرها

راجع.،23-2:02رو،الناموساحكامفيظ

.،خنان،

باتجا.افىالفلحصينيينا.دنابعد:كزة

.(25:02وار6:17صماو13:3)يقالجنوب

يروب،التوصطابحرشاطىه!نبالتربوهي

الىفل!طينكالمناصداالرئبيالا-ليالماريق

الطريقوهذا..صرمعلبنانيصلوالذي،جنربيها

-اروعليه.النابرةالازمنةمنذؤبد،قديمالاحلي

وايونانومصروسررالنهرتبينمامن،الناتحون

والفرنييرنوالماليكاكشالاصاروعلبه.والفرسوروما

الاصتراثيبمصك!زهافزةنكاولذالمث..والازمحليز

عايا.بالاصتيلا.!تموتافاتحينجعا!الذياما
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صحراهالىالىصرلقبلكبيرةمديئةآضلاخهاظصة

محصآ!واول،مصرنتحيريدانء!لةوآش،س!ناه

الجنوبي.الطح!لجهةمن،فلسطينفغيريدلمن

وس!نما.الحالمفيمدنعئراقدممنواحدةوءزة

تك)13بنامكانواورتا،الاصىهدباالحنمانون

ابعالىالرنفيالعمارنةتلرعائلفيودج!ت.(1؟:01

مصرمنفلسطينالىاليهردبا.ولما.م.قعئر

يهوذالربواحتلها.(15:47في-)ايهوذامنت

كانول!ن.،18:امض)الجربمدنباثيمح

استر-ياثم(11:32في)نيزالرالااله:اقبرن

الذيكثرنباهانالى0(6:4قض)الفاصطينيرن

حما3ايضآوفيها،فيهااصثم.اسرارهاابواب3حما

ع!لىءزةوكانت.(6؟ص)تضدا-ونمبد

.(،2:؟.ل1)ةالجنوبسلإنمملحةحدود

النلطينيينمطاردةفييهرذاملكحزتياوصلوالها

اسورملكصجوناح!اثم.(18:8مل2)

.ق.م806صصرطكتحووفرعون.مق073سنة

تنبأواالذتالأنبياهاةضبايضاالمدينةواشهدأت

2:4وصف5وا:ة7و25:02ار)بخراب!ط

لاغصا.ال!نعانيداجون!هالاظصة(ه:9وزك

عاأالادوميينالىوباعتهما)مبرانيينبالاصرى؟برت

كزةعاسلمناقىالا--ندروكان.6(:1

الاشلامرففرالا!مبمنكلففد.و-محانها

ا!عرنوني.اسوارماوهدم،طويلحصاربعدالا

قائدالمكابعانعليهااصترلىالملادتجلالاني

الىومانيررمبيراخلها.(8،-:343!مك1)ايهود

فيتوذ3.-وريئولايةالىوفما.م.ق63صنة

سصالآنوهي5(8:26اع)الىصلاعالصفر

وصكانص!ا!اويزيد،فلسطينفيالمصريالقطاح

.ولاجي.مقيممن،الفالمنقعلىبوارها

)6

7:38(اءبار1)افرايمنصيبفيمدية(2)

شبرةكانتوربماعيةا!هاا!وطاتبحضوتقول

وبتين.اقبةربحبالت

.حباكأ،االا!وافصغ:،-كزلكزل

وكانت.(26و35:25خر)لمنا.حرفةوكانت

.(31:91ام)والفل!ةادؤلنماز-صعملالنا.

والابر.ا+فىلىاوشعرأءحمتانواالصوفانبفزركن

تتمملاالنساهكافتاطصىمنقطعة:ليخز

ذراعي!احوليلقننفكن.(31:91ام)افزلني

المعاعزصصرراوا)كان!اناوالصرفحبال

ركان.ايدبهنعلىوين!نهامنها12ويحت6والابل

.،فل!ة،ككراجع،بالارصيثبتالنزل

الامممعنىوه-و.الغزال!ؤنث:كزالة

ن!ميحيةتليذةطابي!ثاوكا!ه.!بيثاالاراعى

.(36-2،:9اع)الموت!نبطر-طاقامهايافا

غل،امتهلهاجماعيواجبال-لة"ذ"

وكانوالاربلالأيدياوغل،صفهالجم

نجاصةالابديغلبدونالأصيعترونالبهودبض

الحتبةنت!قداوقد.عظيئألىمأءلميهاصاحبهادلام

ايدعميفلونلالاغمالميحتلاميذيصيونوالفر

.3(:7وص15:2)متخرأيأصلونحيأ

وكان.38(:11لراذلككلانفسهالمسيحولاموا

قدعيالمضيفيضلانوالصيافةالثكريممظاهرمن

قدميه،لنفهالضيفليغسلالما.يحفرانارضيفه

بلوطاتعدوالملا-فيالىبمعابراهيمفعهماوهذا

فيالسغالىحلفالهوصا،(،:8؟تك)ممرا

ولوط،(92:25تض)الانرا!طاللاويمعيبرس

ابراهيمعبدمعولأبان(91:3تكأالملاكينمع

تك)مصرنياخوتهءصعرروصف(32:،2تك)

،3:2،).



9(

صم1)اسيادهنارجليضلنالجراريوكانت

بالطيبيرعتدعيغلتأخةالحاوالمرأة(.ا،:35

ارجلغلزنهعويو.37-6،(:7الر

:13رو)الصلإ%فىجلدهالأخلإةالميلةفيتلا!يذ.

افيةفتوكا،خريهأاصأإلجحمف!ي!نولم

ءوءىدء4الذيفط11رأت11الن!رفيتغفلةرعرن

-نةص.-ل)الي!ودكلأ4وكان.(ه:2ض)

وخ-لابادمنجظافةيتون(والسوريينالمصريين

و!ان.(21:ث8و12-03:91خرأاثوابم!

(14:8لاا.ئهيةصل!لىج!من .11المتطهرعا

:15لاابلبهصنيم!ءن!لىواجتاالشلوكان

.!17:15لاأصلميت!ةاورية5يأكا!وءن،(ه

قةناوا،واكظافةلاطهارةا)فلتتملالنسا.وكانت

ارحالايةما!كانو!ذلك(3ة3را)ا!طيبوا

بالاغفال،ع!واوصى.(.13:3صم2،ايضأ

لمبرا.ةرمزأالابديءصلوكان،7؟:6مت)

.(،37:3ومت2606وصز21:6تث)

و-د.(8،ة9-ض)ا)ثجرةفرع:،غصن

المت!فرعةلامحنبةمجازيأتحببرأالغصنالمبحاصتعمل

واعتبر.(6-59:2ءأاك!رةمنالضنتةرع

(؟11:اش)يتى-ذعاءولمنغصنأيوعاشعيا+

الىبهي!لويبنيينبتكة!نبريسرعزعياوتنبأ

برء!لتمباا:واعتكل.،(6:12و3:8زك)

(33:15و23:5ار،الارضفيالمدليةيملداود

دخلعتدم!المسيحامامالاغصاتالجعفرشوقد

الثعانين.اءدنياورصليم

الىبغضببينالادسالحتابيفرق:عضب

.الافانلصالحالىبففب.الانانوغمب

الأءمعلىكضباس!*:اثرعلىص!الأنه

01ار)!باممكتدعلمالقالفافىوعلىتعرفكالق

)6

ناالا0(5:6نحأثةالحطكلو-خط(،2:

صفاتوهي،حمةوالىوالئةقةامدلباوونصالهءةمى

،قا!!فافه،لمفررحمةاقهغهبءقتجلا"ية

اما0(1.\:7)عز،يرمكاطفييسا-طا"واعادل

غل!،!اماىهالأنانلانظطثالاأ-انغهب

فيالضببكو.واقة،الدر::نةءلميهوتحق،كامل

.(37:8)طانالا

ب!ذمنء!وكانكااله،د،برتءطا.:يخطاء

خةارةار.ظاكابقيءةورث*بالعبريس،رازةب

،وفتذراعأوءرء"و.خفذراءثطولهوكان

واحدكا!-ئاحي!-،ي!!انذهبءنعوبانوعليه

ءخبو9-37:6و22-52:71خر)طؤا،1عتد

ء!لىكلنمرسى.خيت!لمالربوكان.(ه:9

ن233(:25)خرال!روبينرفيمنالن!ا.

ا)محفارةررماط!ئةذيىحةردم4يرثالهظيما-هنا

ه!لفياهالةمابيتوا!-ا.(16و15ة16لأا

راحيم(؟ا:28اتبارلأاتداسالأ-دس،:-لمإن

.،كاا!جكل،،المدبوت5،

منصفةالغةران:صشيرة،غفران،كقز

،:013!زأبهالاغةرانولأ.المقدسةاالةصنات

اع)ا!ؤمنالهاحيةءوالغفران.(13-2:5رص

اقهنعمةغنىنتيجة(12ة3رو1و93و38ة13

المسيحكفارةءوراسطة(7ر6:ااف)الانان

الأناناوواجب.(-9:628ءب)البثربنيعن

يبشروات،صادقةونيةصانبا؟النةرانيطابان

فنههولانهعلي!3دصلطةلال!ن،4رالآضت

لايخهالمؤمنغهسانوء-ا.الا،كطفرانالةالى؟اجة

ءحمرجوهالىبلان،الربباصمغفرانالاالانان

عنصادرةاعالهمكائتاذاإمامماصفيالمزنين

ناالمؤمنينمنافةطلبالاساسهذاوءلى.م3اط

يناسغرواانلأ!م،اليهمالمسيئينلاخو!ميضروا



)06غلاطبة

يضرولا،اظا.مالطويابوملهمينرزلأ!م

مت)لبعضب!همالناسيغزلمءاالا!ا.تلكاث

ايضأاالةطلبالاصاسهذاوعلى.(.او،1ة6

18:32مت)كلولاالضرانفيالافانيستىان

:03*)نييةالا3:اوالمةصود.(،و17:3ولو

اصصك!مومنلهتضر!ايا.كنرتممن،(-2

ناابحبيناصتطاهـةفيان،أ-محتخطايا.

بالمسيح.والايمانالتوبةسرطيبتمملمنالففرانيعلنرا

شحبأاوكانفردألدؤمناططينةسترالخفرةوتعني

(853:و2اوة32)عزلهااثههـابوعدم

ها7تذوءدمعن!اانوء4وصوالاثامإماصياوءو

.(8:13وعب25ة3،واثق9و؟:؟ه)ش

301ءفى)العربءنالثرق-لب!دصالبثعنهاوابعاد

.(7:91)ءبودو!هاالب!راءاقهفيوطرحها(:2؟

جزيرة،ثمنالاو-طالقمفيولاة:كلاطية

بيثينية،ولاياتاث!المنيحدهاوكان.الصنرىآصيا

بنطسولاقساالثرقوءن،وبخطى،و!افلاءوئيا

ايكأونيةووكيا!بادابضربومن،وكيةوصد

اصقوقد.وديثييةفريجيةالغربوصن،وفريرية

آ-!الىهابرتالقايةالفاالقبائللقبمنا!ا

اورباغربنيالامليموعك!انركتانبعدالصفرى

المسيحميلادقبل،الزصنمنكلدةاليونانواسحتوطنت

ي!،ي!وبد،بيثيفةملكقبلهاوقد.قرونةبحد

.علىلها?حمافأة،لت!نهفلاطيةاقليمومنحا

غلاطبةحدودتبقولم.صوببعضنيايا.!اصا!4

يتضخمبهاوكان،تندلكانتبل،ئابنة

الةرنطلحوني.ملر!ماقوةحب،ويتضا.ل

المةرىآجاباقيمع،النلاطبرنخصح.م.قاثاب

اصتق!لهم6مظاهرببهف!احتفظوااثمالالروءان

بضنطواانالىومانثأولم.الداخليةالادارةنيصةرخا

اجادلمومتافةالةلالجينقوةادىالاثمعليم

غلاطبة6(

صركهم،آضاتلوقداقتالاتعدادموح!ن

فتو-،القوةهذ.،(.م.ق02سنةتوفي)امينتاس

وني،ولي!أونيةفر!ةاقاليمواحتل،الجنوبباتجا.

بافلاغونياأمقاططتعدةاليها!وا.م.ف7-ت

ملة.المتصبهغلا!ةولأتاصمتحت(وبنطى

الىصل،ايامفي،تعنيءلاطيةافظةكانتوه!ذا

الاطيةغلاطةلا،راغا؟حابعلىاتوسضاغلاروة

.بينوسووانقراآفيومكلاطيةمدناش!رومن.فقط

الىسللهااهتمالقدالبلاضنءنطيةءلائتركا

من،-محماخهالدعرةالوفرداليهاوارسلراالاوائل

القوالكئائ!.اصيحباالأيماناالى،يخينووهيهرد

ائطاصية:الاولىالبث!ةرحل!هثيرولىاصما

نتكا(1،و13اع)ربةودودممترةواييقرنيةةببد

اها!الىالىسالةانبعضهمودطنغلاطيةولأني

صيلامعكلاطةبرل!وزار.اليهاو--قدءلاطية

ر!لتهنيبرل!زارهاثم.(11:6اع1وسولماوتيى

فبهاسنلمزمنينالمالجمعحبما(8:33!اع)ائاالة

وذ3.(\:16ع؟أاورثليمفيالقديينلابل

(01:،قا2)بعدف!غلاطيةزاريكيى3ان

"ذانيبتلاطيةعقال!اتبانافرتمطموظن

بطرسوكل.(حاليآةرنسااي-ليااالةبلاددالعد

الاولىرسالتهايهماوبهالذتالمزمنيماتمع"*رويي

:1(.ابط)1

ةلالجةنياوضصبمملأبخرا
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ا!ها:كلاطيةاهلاداوسولبولىوساله

تدكات!لقكلاطبنيالك!نائ!الىوجيارطلة

:؟و2:اكل)البلاداللكررل!زيارةبعدتألفت

برل!رحلةاعتابفياصا!ضبتوقد.(15و،1

ال!صيررحلتهاشا.او(م55حرل)االائيةالتبشلإ،

اءسكىانبعدبرل!وكتبما.(م7.حوالي)ثةالأ

ولمحقهوعلملم!االمغايرةاكماليممميبمضاناليه

خطأعنبرل!ويغالطونالئ!عبعقوليفسدوناتذوا

ديمة،الةالموسويةا--داتقاباالشسكالىوبدعرن

طقوسوان،لمووداتدادالميحيةانرذربعتهم

.ءص!-ااك-ا!عدمويجبالمسيحيةاساس"ميمر!ى

انهو!الوا6نفسهبواسثعفعمءعلىطفواا!م!لما

غيربا.تللانجيا!معرقهوان،الأيمىأناعلىدخيل

كانوربمسا.لأصلىارها!ىدمنوايس،مباثرة

فييزيدالذيهووهؤلاهبولربينالصراعاتدام

اصليم.اومنطة،،ار-الةاهذهصارة

فيالوثاثقاممنالفلاطيينالىبرلىرصالةتعتبر

الق(؟.-اة1)لمقدمةباقصدأرهي.المييحية

الىالا-تماعفي-طأم.،ضرعؤيهابولىيثح

نةاثاالئيالكلةقداصةوبؤكد،المزية؟تالمبثرت

التبثيررساك"ءلىيدافع!،بها.ءاماعهمزو3اليم

،؟:!)ازانمنواي!تضةباالميحمنباخها

وباق،القدسفيالكنيماةانويقرل.(2اة2-

وانه.(ا.-ا:2)ائهارهـلىووافقرن،الىصل

الأصطحنيويبدأ.(2ا-ا؟:3)رأهعلىل!بى

،الانانيعروحد.الايمانباننظرقي،تنسل!1،اك

اءتانرلان،لابرهيمابنأالانانيجعلالايمانلان

علىبول!ويث!د،لازمةلي!حتالطترسوباق

.(-ها:)3القدسفيالىسلباختباراتذلك

بأنالايمانوعلا(9-3:6)ا)-.-ابانرالوعلى

.(،1-13:01المعنةمننانالأصرتديرع

الجديد،الهدفي،ابراهيممعمثاتهعدلاثوان

66)

تعديلالىبحاجةالقديمالمدنامرساصبحبحبث

الا!حاعفي"تفيراويتابع.(3:15-89)

بنرةحيث!ن،وقداصتهلالأنجبلم!ةاوابح

اثشم!ة1ومحبتهم(أ؟-ا،:)ابخوةاوحقوقالمؤمنل!

هابرقصةفيبهابرالناموسوتئبي!ه.(.2-،:23)له

-ا:5فيبول!وبثسرع21-31(:،)و-ارة

يسفرالئىلا3ويدعر،الناموسمنالتحرر6:01

وص-واخلاء!!ؤوليةيمارسو.وان،ا،حررهذا

..بيد(18-؟ا:6)الرصالةشصامالى-ول

التا--وهو،الةرهذاقيمةنلخصانو؟محننا

مهيوماتفيهةاولآ:يليبما،الجدريىاله!داسنارمن

الرسل.اءالبوردماي!صلمما،الر-لحياةعن

ليمتماءلىالأوائلالرسلم!واةقةمعرلوكلاتفيه:ثابأ

الامم.بيىباورايى!دوااحمممع،برلى

سجلكلنا،وءايأ6ءسيةصلخ!أيطكطانه:فال!

رومية:اهلالىالر-الةفينجد.الذي،ئف،اطلاص

ده.الحماض!ينوعيصلتلايرصاعخيىذاتهالناموس

ادعا.واجهبموتلاتاطلاصشيلهونفسهاديح

لإخلص،-،ةحلموالنامرس،المؤمنينضدالنامرس

هذ..لايحويمهدودبلمولمجذرلير-،وةعواظ

صستلاعالمأدينأالمسيحيةاكل!نتكرسالرسالة

.اليوديتالدتتمجودواي!

606يبغ،الاصلءنانيمقياس:كنوصة

والظوة.رومانيميلثمناي،آفصارويةاتدام

تبلغالي،الانجليزالظوةمنقليلأاقصراليوئانية

واتعمل.انجلينيميلثمناي،انجايزقدمآ066

:مناسباتاربعفياقياصاتايرتقدفىالتلرةالكتاب

يسل!وهو،أ*يابحلإةفيبوعا!لاءيذرأيفتد

نلانبناووعئرتدمدضعلى،الماهنياليم

القدسعنتبعدعراسوكازت(6:11أءغلوة



6()62لائلكا

كىعفا:13(وبيت،2الوكلوةسينمافة

فيالمصرةءنالدموخرج(91:؟1رو)غلرةعثرة

)رؤكلوةر-خثةالفمافةالى،صرحفارؤيا

1،:02).

،وهوافهم!افأة،عصيمعنا.31:ليلكالا

اص!ب"ورئي،ريماليررفيعغو،ييهودصاخام

هرريياللاواحد،ةرييوهر6ا!لودفيت،ورد

وكان.الاولالميلادي61هرننيجدأالمعروفيناليهرد

الميحرصلءلتا!ميودبرفعطابى!ناولالأئيلكا

ناالر-لعلانوحجته.اضماماده!ءنوأأ!ف

يبة!ولاويفثلالحالبطبيمةقيطفهرانانيأكان

ناالىسلحقفنالهبأعلأكاناذاا!ا،صمجبونله

مةاومةلان،الهرديقاوء،اناططأوسنيتابعره

كالائيوكان.93(،3-:5اع)صراقةارادة

وتد.(3ة23اع)الثحروبةفيبول!معلياحد

از"اليهردتد،دشوىو.اة!ناذدكمنتم!ففيمات

بحضتذعكا.هلصلاثمهوراراباذرمنكان

بطرسيديعلىتممدكالائيلانالمي!ةالمصادر

!ايى.ءلىعدياثب!اتايلدينااي!وامحنا.*حشا

دبخااليالأليفةاطيراناتاحدى:كنم

داجنحيواناولاخ!ابل،اله!وراقدممنذالافان

بحلاةالرقوعوف(،:،تك)الصصابدبم.

كانتاذ؟لليلادالسابقةالسحيقةالعرونمنذاكنامه

-يراتمنف!الما،البثرالحياةعادالاكنام

ولقلة،وبخاوجلدهاوصونهابلحمها،للانان

منكيرةمناطقفيوالصثبالما.ولوفرة،تكاليغا

هتهءاد،اليرم-ئ،الاغنامالشولا،الثرق

25:18م15و25:5و-فى،؟:32تث)الجاة

11:وعب؟؟:،"وءز23:ثو91:؟مل1و

باعا.المراتءصاتالفنمامحتابا3ذوقد،+(

ونحن.(ظيع،نحملا،افض،ءنم)ةدمتد

فنعرف.الغنمعنقيمةمطوءاتاصكتاباءننسشد

أصلمثلمؤضتهفيامةلهالذيالنوعمنكازت131

ولا92:22)ض(الايامهذهنياضقااغفام

3:9).

اليتابواناءنف!ب.راعءنكنامللابىدولا

اقدمهيعيوالى.بنفهانفهاتقودانيمكنلا

نسانالأهاانحذاليالىخةهياذ،فانالاعرفماعهنة

سنونعرف.واستةرالزراعةءرفانالىالقديم

هذ.،ايامنافيالىعاةثل،الىعاةقدماهانال!اب

بهاوالمودةللراعي012ذهافيالاكامودونيةكاثرا

تعرضتانعنهاوبدافعرن،تثت!تهاعندويجمعوخها

ويررعون،!عيبماترلاوذئبهابم!ااولح!او

الاليفةال!لابوبضعون،وولادكاري!ثاءلى

منها،خاصةبطرق-لممكلويحىمرح!اوصاستهالحدمغا

31:83تك)تحضامنالاغنامرروصي?اوضع

وصد11:،.امقو03:1يوا2:8رلو93و

و!ز3":33وار3؟و23:12وكى01:1-16

11!اغنياهكانوا-ا.:3(12صم2و02:37

الصحب!نوكان"الاغنامءنكبيرةعدادبالمجتطون

اسخدم،-بيرأةطيأيةودانالواحدالراعيعلى

رنيئأالرعاةعلىيضصبرنوكانوا.رعاةعدةهؤلأ.

صاحبهاعنبال!ارةالاغنامعلىوثرفعل!ح!يراقب

.(7:6،تك)

رعزأا!مديمال!دفيت!تم!لراعيكمةوكانت

الذي،(53:7راش08:9عز)ابنهوا!يحلنه

:،3حز)الارض!لملوكرءزآاو6الماويالملكهر

الجديدالعهدالىالرعزهذااستيالاستروقد.(؟.

اي،برعيتهيعنيالذيالحرافراعيالمسيحفاعتبر

13:02وعب8:32واع01:11رو)الثر



63)غنم

رؤصا.الىالاممسولاتعثم.(،:5بطار

وتعرف،عاةلىبا(ليرميعرفونالذتوالقسالمجامه

الحراف31حملىالكضيسةان.كاعياتبالى3طرائة

ال!دتفيالمراضععث!راتفيوا)،غنامواط!لان

صم2)نهابفربذ!ن!حمتفي،يموالقديدالجد

501و59:7و97:13و7:9ثوصز17:،2

ة59وءت2:13وعي36:38و،3وحز3:

(2:25بطاو3:.؟ورر35:32و24

منب!ددبالاغناماثملالمقدسالكتابوضرب

الغربصوتزمرفلأاصامن:بهاتتميزالقصنا!ها

:9ومت53:6واسق01:5)ررلهتأءنلالذلمث

اخبار2)راعلهاب!ونلاعدما.ولئتها.(36

(991:679مز)هادشروعند!اوضلا.(81:61

اصشيداةثاو(11:6تا)اعدائمامعواهخها،وداش2ا

.(5:8ءب)الضار"الحيرانات/،خطار

الملاايخهيئ،وخاصة،القديمةالثعربوكانت

الحيواناتمنءيرهاتتمملمااحمثرالأغناءتستعمل

والاعناع!.الرئنيةالألهةالىاوافةالىالذبائحتتديمفي

وفظافتها،ووداغهالضقاوتهالذلكالاغناماختيرتوقد

اليه.بالمهديييقمحترمءلفةهديةتقديمهافيولأن

كانلائه،رالحروفاللة!لالمبستيولذالمث

و92:ا)ررلحلاصهملمبدثرافهوهبهاا)قيالهد

الكحابتحدثوقد.(23:9و8ة3؟ورؤ36

منهاكثيرةامكنةفيالذبائمفيالاغناماستالعن

2،:03وخر15:9و8:02و،:"تك)

اخبار2و8:63ما!؟و3:7و1:01ولا

.(،3ة03

الننم،صرفءزلموصمعتمونائيرنالمإوكان

و8و25:7!م؟)والاعبادالاخعفالاتويقيمرن

عد)نيالجزوقدوعف:23(13صم3و13

)6

3:6وءف23:3رار7:8صم2و32:16

واا؟.فئبيتالجرم!انوممي.(16:.؟ورو

اكا.وكانت.(؟ا-01:13مل.2)الضدبيت

وام23:11وؤث13:47إلاالغنمصرفتنج

،اليلادفيا-اسية!ادةالصرفوكان.(31:13

وحز،:3مل2)الجؤيةيمتقدوفي،اكجمارةفي

27:18).

يسضليانالفاتحاببقحقصنكان:كنيمة

ومنبثرمن،افراد.اياديءلميهتقعمابميععلى

الدوليالمانونزصو.-ئةالهادهـذ.وظلت.!صاع

حددالذي.العالمبلادمعظميبهالمعمولالحالي

ا)ثاصطالنملكحقمنوصمهالمنتصرصلاحياتمن

،كيرممل،اليهودوكان.خصصهيرصمالكل

مدينةمنتةرب*-ينشي.صعلىا،سيلا.يحللون

الصلحالىابابتكفانلم!لمحاشدع!هاتحار!ال!

لكيكونيخاالمرجودالشعبفكللكوفتت

ممكعلتبلت!المكلموان.)يثوبتعبدللنسضير

فاضربيلكالىالهكا،بدفهاواذا.لحاصرهاصبأ

والاطفالالن!اهواص!ا.اليفبحدصرهاجميح

ل!نفكفضمهاغنيمتهاكا!المدينةفيماوصوالبهائم

ه!ذا(،1-.؟ة02تث)،اعدائكنمنيمةوتأص

الي!ودكداطربناموسكان

يش!و.ماصيقسرابانر؟لهموصىاصيوتد

الذتالجنوديأفذ.واحد،متاوتتسينالى

مني!حمونوواحد.فعيأاشؤاكآالقتالنياثةيهوا

.بالناويعلبهموروزعالعصانيالحبمجرعنصيب

على،الجنودعلىالمعروفةالركاة!ضاناص-كا

الحمبباقيعلىالمفروضةاوكاةعئرالى6الغضانمهذه

02(.و03:2مموا31:25-03)عد

يأخنرابان!راثييناثهيمحلمالقالرصيدةوالمدينة



64)غنا.

كا!!مصمفقد،اريحاهيلهمفني!ةفيهاماكل

والصاصيةرالفضية.الذهبنيةالآباستثنا.،يهاما

6:71فيألهقدسأالىباعت!هاالقواطديد

-91).

عهرد.مات.خذالانانعرفهفن:عناه

مهظمنيالنرحعواطفأعراطفهعنلمتعبل!اثاريخية

ايائهو،محريم،(بضانياطزنوعراطفالاحيان

تا+تولخا.غبرهوعننفهعنولترفيهومه:وداته

لم،وننيةامصبحيةامكانتيهودية،صاعبادة

منفرضأوتجعله،مقدصةصبغةوتطه،اضا.اتقبل

الننا.مرني!ت!دالهبرافيننكاوتد.طترسهافروض

كانرا،ع،وخارج"الهياصداخل،كهاعبادا!مفي

واش186صم11والمراسمالاحتفالاتفيقيون

منيصاءبهموصنالمننيناغلبوكان.92(:03

و-،63(:ه؟ابخار1)الاوفيامنالموس!بقبين

اربعالىوالمرسيةيينالمق!داودوقن!م(ه:23

رجلآ(عئراننيصن!خهاكلافتثأ)فرقةوعثرت

واضاف،المغنينرئيىاعهرئيآفرقةصعلىوصل

تتناوبالنرقوكانت.وكأينواربحاصةالمحا

هذاواستروالاعياد.المواصموفياهـب!حملفياطد.ة

علىاعوادمالمتونعدقحيماالبمايامالىالتقسيم

عنوانقطاعهمحدادمعلامة،باليصلنيالصفصاف

منم!ينمحهصحب61مدسالم!عزراعادولما،الننا.

اخبار2و25وص23:5اخبار1)والمنننافنياتا

رربع.(3:65وعز37:3!و!ز؟،و11:.

صربالالىوالموضىا!اهاصلالمقدسا)محتاب

.ادمبئقاييقاحفادمنهذاوروبال(21:،تك)

!ربالبمانيوناستعملهاالقالآلأتجمةمنوكان

والمزمارالمود)او،رذاتهوما،ال!حمتابدذعها

البوقأالنفخوآلات(واالعيثاروالنطرووارباب

مغارة6(

فوفوالدالصنوج)المربلأتوآ،راك!ايوالترن

عنرابعالآلاتهذ.وتنل!كصح.(وااللأات

هىذ.تطورتوقد.ا!تحتنهاواحدة!ل

بعدوخاصة.الاضىالعربعندالرقتمعالآلات

71روفيم"نوجحاتالدبنيا!ا.ا-يحيةاتإتان

ال!نيم.لمتمبدا-يوبأ

كان-فيةوقىانيماناشيداثعدسالكثابوفي

اوالحاصةاحتفالاكمفيوبنشدونهاصا3يلحنوالهرد

البممنعرد!مالىءصرمنضربهمنذ،الطمة

يصاحبرنوكانرا32(صوتث-18ا:01)خر

0102ض)صوراتا.الاتعلىمدزفا*انيممح

كماالاغانيهذ.ت!نولم.(.38:2واثق21و

2:ارعد31:27تك)علايأكانءافنها.دبنية

.(96:12وعز7و18:6مماو17

صخرداخليلطرفنينجوة:تفارة

،والاراف!الحبارةذاتالبلادنيي!زالمظورووجرد

فيالئوعمذامنةدطينكافتولما،الكلية

فياءيتهاالكهوفإذهكانو.صد.بالمناورتمتلىه

في!!افيخئونالمطاردونكاناذ.القديمةالازنة

نيالمحاوراسهروءن.اناعةجدراخهافيريجدون

وعدلأم(23صتك)م!فيلةيمالتدداليفيفلطين

2و221مماو-627؟ة01يق)وميدة

اطبويالصرصنرثاآاصصثفتوتد.(23:13صم

وكان.أمحرءلاجبلعندالأرةوادينيظورني

كانتاذا،المغاورنيي!نرنال!حمئرتان

الرموحق.(.91:3تك)لمنوصالحةواسعة

شاورنيبرةيرنالةلطينييناللاخينبعض،اللا

نساكمنالالافاقاملبنانوني،اريحاقربطبيية

نحتلفنيالطبيعيةانجانشاورنيوالدرزالميحية

ل!اناطيعياالمص!ئالمأوروكانت.الدهور



)5غواص

ررصمعمأورالىتحرلتتماثاربةاكوداوائل

عن،المقدسالكتابيخكلفاالذتومن.الزمن

تك)وداودوايليا،وابنتا.لوطال!وفالىلجوئهم

38:ا؟وعب91:9و،ة8؟ملاو9:03؟

عوفاافاورالىالىثودبخأايفأ(38:3صم؟و

زمننيرالفلطيفيرن(6:3قض)مديانملكمن

المذصرةفنالدك!وفومن.(13:6صم1)شارل

اطيغرونحقلمحيلةمغارةالمقدسال!حمآبفي

وقد.(93:؟؟رو)المازروق!(9:92،تك)

امهسسةالاسفارنحطوطاتمنالكثرالورداخفى

.ديابالاولالمرنفيقرانوا؟ينيمغاوركث

الونا-؟د،الضابء!بمءا!ر:اصكؤ

ويراقبالراحلفرقعادةيطل!،اكقارطويل

نجأةيقةفىثمارتفاععلىوهرالثاطي.عندالسك

جديدءنويرتفع،منقار.فيويصطاد.عليهوينقض

.هناكويأحمهالارءتالىيهبطاوالفضا.فيويأكله

،ونياثحو!البحرحرضيبحثرةم!جردوهر

علىالاحلعندء"دحيت،خاصبنولحفلسطين

اليهوداعتكل.وقدلمج!بحيرةضفافوعلىالمتر!

!تقدماتولاللاكا!تصملاالقالنجةالمايورا-د

باللاتييةواعه.(7؟:،؟وتث19:17لاا

."ع41ء*3مميه53!ه،،034

وورد.الاودنلواديالويهالاسم:!ور

:3مل؟)المقدسالكتابنيصياتئلاث3الأ

ترجمةو"محلمة(.:9وئى7؟:،ابخار3و6،

العربة،،كالبأتربمتهالذي،عربة*البمي3للا

الحلةترجمة8الةور،18:3صم3وفي.(3:17تث،

.لارنااديومنياالجنو.الجزلىاننل!القر،العصثةبه!ا

صحلةفيالجرادصننوح(؟أ:كوكاء

تجلنجناطلهيبتعندسا،تطررهصاحلمن

صحلا"يتمدىانوبعد،الطلإانعلىبقوىان

غار(66

اص!ي!يناذ.صاحلهاظر.وهذ.اوص

المجار،الجرادمنالارضنيوائبتاالر!افالجرادم!

علىواظرها،الخماراكلأاكئرهافرولذلك

ضربتدو.(31-؟.:3ناو،:؟ررألمرعا

.(23و،1:؟هار)وظرهلكزتهبهانل

الاصاباحاصاتيخهتتالنفرطلة:كنبة

بحيثالجدشظئبةكا!االىوحوتبددواطواس

ا،رية.بالمزئرات؟ثربلاصاكبلاالجديبقى

بضنيإثأملاسالمامورعنالفكرينثلويخها

ارحي.وعندالىؤىنييحصلع،،الىوحيةالفضايا

.؟:اع)وبرلىبطرصمنكا!النيبةبهذ.سوو-بى

.(7؟:23و.ة"؟ر01

تيهوفل!طين.البرمناءح:كابة،كاب

،بنانباستثنا.،ا!رقدولبالمطوكاذلمث،النابات

ليقد!االثاةوجدابراهيمانال!حمتابذكرهذاومع

(:3؟33تلث)غابةفياسسؤابنهعنعوضأذبيحة

ومن(9:18)الىعرمنافابا.اشعبطوبذكر

ناالمفترصةاطيرالماتعادةومن.(7:91)الثوك

.(7:،ار)الناباتفيتبش

نيالىرت:،-كأئور،!كبرةييير،كار

به،التملقشدةمنآضشضصاهراهاوتصرفات

لمخلبقةاثهرعابةعلىتدلوهيباص.والاهمام

غيرةومما.(2:13ورر96:9عز)بهاوالاهتهام

الذيالانانعلىوغضبهالاشىالمعبرداتعلىاتة

.78:8وعز93:02وتث"ة.،)ضغلإ.يبد

؟،:اوزك8؟:؟وصف6:38؟و8:3وتفى

النية"محتابارصافو.ن.(32:؟.اكوو

تحرضىواخها،منينا،ةعندمفطرمدثعوراصهاالايمانية

،وتمجد.،بائهوا!بئير،الحل!!لعلىالانان

...الخنالاود!وظ!ل



(666)الةبرةنمثال
افيادم

لىاربرمثليمهيكلليمزلالر%:فيةث!ال

تمتالطكانور؟..(ر8:3)حزرؤيا.أحدلى

الشرقالهةاحدتمدزوكان81:1،1تموزالاله

ال!دبمةالنوبمنىبادنهليوا!فز-ث.الىنني

.اصهوهـاونيالقبقي!!ايو!ن!يتلفةامما.نحت

حزنأ،صنةكا!نيصة،عليهببكينالنوةوكانت

تارهمقدكانالذيالهشبالهوهو،وفاتهعلى

جأالمرتبعديبحت

مراد:!نيرةطه،النيرة4كلد،النيرةشرية

ضووعقابهالجتماوتالىناقه.ةتتناولالقافربعة

الىباهـام3اإرثا،زايخةإلنملكائتاذااصأة

.ا!؟-؟؟:.عد)راتجرابها

.(،،سطبكلأرابع)الطبهر:تبم

ا!يع!يالقبافيمال!ذبةالمعلينبط!سسبهوقد

غ!مةظ!ررمنايباوعرف.(3:17بط2)التو.

5("ة18مل1)آتالمطرانفية4

راقىالالبئرعلىالىبغضبروم:الفيميرم

ا!ادالىبيفتقدمانالىودثيتهمبهمالويلات

.(21:،3و03:3صز)لقمهاممطالى



الافاحد،معنا.،فد-ع!ياصم:قادون

:7وشع،2:4عز)البىمنعادواالذتالنثينيم

،7).

"عزفبكانمعروتصةيريران:فار

بم-افظةباووراد.9(:ا!لاانجآالناءوس

تو!ثابههاوءاواليراببعوالجرذانالظرانجاس

66اثميا.رفيالرببةالىالعيرةالاصايةالمفظةترجمت

اسرافيلبنيبعضاثميا.ايامنياحمله.برذان(:7؟

المرسو؟.بالثربعةمبالينغل!للرئبةانفيهماعطراممن

الزررعاتدأءذذ،يزال!لا3،،الخلفأروكان

.(وه6:4صم1)

ال!يةهد.وفي.العربةووادياد،بجبلالمعروفة

ارتفاعع!ومعظ!.سنة38اصرائيدبنرقنقد

البحر.سطحعنقدم0025و0002بينيزاوح

.(ايلةاطلب):فاوانايلاونارانبط!ة

المعروفالمكان(:6،؟تك)فارانبطمةكانترجما

كريىسحالقابلاتباصموابرمايلةباصمتديمأ

العقبة.

.(،فاران،اطلب):راندجبل

نيقرةوه،،جملمنا.،ءبري31:الفارة

فارةضاثبانهاوبظن.(18:23يقابأعامين

المبلونمفامبالكةبعدعلىفارةوادينيالق

اور!نليم.مناخرقيالالنطالى

لمجاكانالوصطىآصيانيدلاد:فارس

.عيلاممنالرقيالجنوبالىوا!ةوهي.الفرس

فارسبا!حالمروفةالفارصةاثعاطعةهيتحرنوقد

واأيدياماديكالآيحدهاوكان.فارصتاناو

وكربأالجمظي!و-،بآقوعايخاوضفأ(ماداي

يل...ر..مناتلصساحتهاوكانت.صرسإنا

اورانهضبةعلىاحيانأيطلقالاص!وكان.بعص

كورتو!ردجلةونهرمالعبخلبجيحيطماالقى

ويكسرتا-لوسوالا!رقزرتوبحر(اليوم)كورا

مك2و؟:6مك؟)وسوالهند(ايوماء،داريا)

صم)؟عرذاجنربالىواقمةبر؟:فاراق

31:تك)وصورصبحبزبريةوسرق(-ها:2فى

بين(28:9و-1218و25:9وتابل21و؟ا

مبرةءلىالواقعةحضلإوتلجتوالاصع)سينا.جبل

.(:1216و:13.؟عد)وكنمان(سبنا.منايام

فارانوبطمة(3:26؟عد)تادسيخاوكانت

:؟؟تك)الاحمرالبحوع!،ايوماايلات)ايلةاو

بريةتشملكاذتكا.،فارانبطمةهاطلب(6

بينهمايفهلمعئنحذدونفيامندمجةكاتاوصين

هذ.وجميع.1(02مع13:26عد)قابل

الجبليةالارضاوالمرتفعاورالىنشل!المطومات

-لنطنبنربالىالىا!ة(3:3وحت83:3تثأ

الجبالوطلاثرربريةالاصىالجهاتمنجاتحيط

بيروت-صلسبوسفبهتورالذاطرفهذاموادبك!تاةأقا



)8سرفا

تمدالأعظما!ا!افيفكانتفارشمملكةاما

كربأ،الافريقيالارخيلالىصرمأالهندممل!ةمن

الدانربوحهرالأسودوالبحروالقوتاسمردنبرومن

:؟اسأجنربرأوانوبيةالعربيةالصحراو!ذالىكالأ

2.ر..ر...نحو.-ا-مماوكانت.(ا:01و1

.(اورباماحةفصفاي)بعصميل

آربينالاحليرنفارسس!انكات:،وجمها

جدولفيدبم38ولي!.الماديالحنمرمنقريبل!

.مق007صنةفارسوكانت..؟تكفيالامم

العبيلةرئيىتإ-طسانكل!.عيلامصلبفاتامدى

.انثانمقاطمةفيءلمكأنفهواءانعيلامقهر

ازخاننيسلالة:اثنتينالىبعد.منسلاوووتنرءت

ابتحفيدبدهءنملكواوممن.نارسنيواشلى

(م.ق558حوالي)انثاننيرمنك.اثانيكوركأ

،(م.ق1055ماديوافتتحالمنق!ةالموةووخد

93.)بلوبا،م.ق6.5)الصعرىآبانيويديا

لهموعحالمسيينالبهردالىتعرفحيث،.مق

:اوعز-36:0233اضار3)بلادمالىبالمردة

ة-!كررتقوترني.(،ت،كوراطلب)(،-ا

ممرافتشحالذيكامبإصىابخهوظفهم.ق952

وترني.سزاتثلاثفيهاوحكممق..2.صنة

صركأ.لةصلالكبأوانقرضتءمق.33.منة

.الاولدارروسمق.؟53صةالوتعلىواسرلى

واصالررةففح.اثما!اتجمبععلبهو،رت

الاكريقيالارخيلحقالهندمنامتدىبديدةمملكة

ع!د.وني-.مقاطعةكرتالىق!ا:قد.رالدانرب

م.ق86،صنةتونيثم.اورصلحهي!لبنا.اجمد

زوركسينابنهو!ه.،دارروس،،)اطلب

ضرفيالمذكوراخررروشوهوالارل(اكركر)

وكهر.6:،شرافيايفأالمأصروالارجحاض!

فارس6(

لكنه.الاكريقبلادغزوو!اولبدور.ا!ريين

.(،احثرر*ش،اطلب)فادحةبخائروعاد"هزبم

وهو،ارتختاابنه4وخلةمقط.ث65سنةاغيا!ثم

اطولى(اليدذوايأنرسونجإالاولارت!حمرحميز

الىمنهمبعد!.يعودبانلعزراوحمحأ-!ردالاطفوقد

المدينةاصرا!ب!نا،باعادةلنحسيااذنع،،ا؟رشليم

اطلب)(.؟-8:،ونحاغ3!-9؟:7عز)

وتد.م.ق،2،صنةتوفيثم.(،ار!تا،

مغالملوكمنعددالصشعلىبعد.صنتماقب

ودارسلاسوالمحاكالانيوارتصصاافانيدارروس

-؟صنةالاصكندرقهر.الاخل!وهـذا.اثالث

اطلب)الاولىافاريةالممل!ةزالتوبذلد.م.ق

.(3دارروس

ءلمى13ليىبربرؤمحانتفارس!وكعراصماما

"،ةاواسا:1نح)(لمحوثن)وصرسا(9:3

بانجلساحل!والى(6:2عز)(ا!صا)وابهآنا

.(1ة6ش)

بلادمالىبالودةليردممحانصركأومع

شاصيأ.استقلالأيمنحهملمفانه.مق538سنة

نحأالفارم!الاملإاطوريهينه2حايح!3كانبل

جز.أبلادآنتف!.(15-،5:1وقابل3:7

مؤافةوكانت.(8:36عز)الهرعصمتاطهةمن

خضعوت.وقلاصوفييقيةوفلطينصريامن

احتلالمنوذلكسنين703فارسطكماليهرد

صنةلةلمسطينالاصكندراح!تلالءئلبابلكررش

.م.ق2-

المعروفاثنربمذهبتالنردان:ديانتها

علىينرضو.لماكمغل!.(الرردصتية)بالموروا!ره

اثمولطعلىهبإقاوبنرم.لحك!همالحاضحةالوب

والظلة.النور،والثرالحل!بيناصاسيتناقضووجرد



19فارش

(؟)مملكتينالىالكرتقمالاصاسهذاوعلى

اليدبملكصبثالطاهرةاطترةالارواحمملكةالاولى

المقد!ةالحناصرخاو(اور!زداوأاهورا!زد.الحكيم

ممل!حمةالانية(2و).(والماهواالكلابوالهواهالنار)

اهريمانالىوحيالمدولجكحيثالضررةالارواح

سأفةاسفصالالمر.فراجب.،(،مجوساطلب)

وقرلافكرأالهداصةنحووالعيالحبروزرعالثر

بعضفاموتوةد.اد!ا.نيطلودبابمحافأ.وفعلآ

.المتأشةالهودنةالديافيهذاصيالفارهبالمذرد!آ

12:32نح)فارساهل:،"فزسظرءس

.(6:28ودا

31،"ئشة*معنا.ع!ياسم:فوصاوصفاؤ

.(31:،6و03-3،:38تك)مارلمامنزارحتوأمعرذا

ابنيهمناشيينولمثلإتينالفارصيينلشلإةابوهر

12و26:02عد)اجمهاتحملانوحامولصرون

لداودسلفايفأوهر(،وه:3اصاراو

،:3امحبار1و32-12:،را)ليحوالنتي!ة

.(-ة3ولى!:؟ومت.و

مضا.صياسم:شو!أرصعزاص!أؤ

الذيللرضعداوداعلا.31وهر،عزة؟افكصار

صم3)ائهآروتامكلانهناتعرةفيفرب

معروفغيرموتمه.(13:11اخباراو6:8

.بالمام

.(02ة26عد)فارصنل:صيونظز

ابووهو،!زهر،ععناهكلياصم:فاروح

ياصرنيصلمانلللكتماركانالذيعوسثافاط

.(3؟:؟مل1)

رتواكبالهتطبينآلاتءنآلة:فأس

واش3:03؟صماو9؟:25و.:9؟تث)

فاغية(66

02(ة؟هارأايفأالحربادواتوءن(01:15

منفأسحديداليغاصتعادوقد.،،صلاخاطلب

.(7-6:1مل2)ضجزةالما.

رجلوهو،اع!،مضاهع!ي31:فاستح

.(12ة،انجار1)!للوبنلءقعوذامن

الارابةمنالا!هذاانالىاجح:ةاشك

بريعةنلمناشيريرجلوهو.،،تاسموممنا.

.(7:33اخبار1)

ة31،وهواعرج،معنا.عإيا-م:فايح

بضعاداقياالتينيمعائلاتاحدى1،و(1)

وشح9،:2فىأزربابلممال!بممنانرادها

7:).1،

بابوملامهورممالذي*ياداعارر()2

(3:6ئح1فيصصامايانيالضيئاورظيم

،.نط،انين،معنا.علإياصم:وفاعي!اعو

:36تك)هدارالملكمدينة6ادومفيبلدةوهي

.(..:9اخبار؟)هددايضأالمدعو93(

)نقابخا.زهراوعطرنجاتزهر:فاكبة

وأ!أ!!ي!صأ!"لةالنبايئاطنا،واسم.:13(،

"ك!)ط!مأ.3باالمعروفةالفصيلةمن3ء!أ!أول

رائحتاكاقيدصكلفياللونقثدبيضا.ازهارها

اواغصا!اوراقهاءصحوقيحتسليزالولا.ذيهة

د!بعضنيوالنسا.البناتايديلحضبا!فةا!ة

واربلهنسعورهنبعضنبهيخضببضاوني.اثرق

امابهمبايخصبرنكانواالىبالبعضان.ع،ايضأ

تنميف!حمانتفلطبنفياما.و!ئواربهموئعورم

الاضواليالمناخذاتجديعيننطقةنيظصةبصورة

اريحا.وني(.101نق)



).لالظ

افه،اي-ض!قد،مضا.عهي31:نالال

نحيازمناورسليمسرربنا.نيصاعدارذاي31وهو

.(3:03نح)

،مرع،مما.عهيام:او-فلتظلت

اصم:وهو

فيقرر!أمحاونابنهاثزكرأوبيني(1)

.(16:1عد)موصىمفاومة

ب!رور!صلنلءنيهوذامنرجل)3(

.33(:3اعبار11حصرون

.،انقام،فصة5محناهعوي31:فلجاولتيظ

:6؟(.؟أو01:25أتكعابرابنياحدوهر

.،الارضق!تاياء"فيلان،كذلكعيوقد

منارفكثادبنياننمالالىهناالاسارةكانتورصا

تنرقالىاو(92-،2:؟.تك)ايتطايينالعرب

.نرحنل

الحركةاوالح!ينتدفىص:من!ج،نايج

جز.أيصيبوقد.-طيآاوجز!اكيهمااوالارادة

ة9واع9-39و:23)صكلاوالجمءن

.(8:6مت)المالنابميصحبوتد.33-.3،

مجزاتالىلثنالمقدسالكابنيالاعدادوهذ.

والفابم.سلوالىالمحبهاقاءالقالنابممنالابرا.

اعصاباواثرصالحبلاوالدماغنيف!صعنناجم

صافأفابملنظةتحتءونالاقلىادرجوقلى.حا!

.لاتالمهتصيبمتوعة

افهكااي-اقققد،محنا.عبرياسم:اد!فلظتط!أ

.(:123اخبار1)صقلغفيداودالىانحازبنيابفي

لايصادسدنارثبمنآلة:منتاح

االرقفيالمفتاحوكان.25(:3)قضالارواب

فيهامؤوزاثمنمتطيلةقطحةعنعارةقديمأ

سفزو(67

المنلاقبهاشح(ممدنمناو1خب.نمامل!

ماءير.فترةحفوقالىيرفعثمالمفت!احفيهيدخلكان

)يدفعثمبالالنصبهةالمغلاقداعلبمددهاهنات

.(سلاطلب)ابابفيقحبانبأالمدققضيب

)فابلا)محتفعلىفيحىلكبلإأالمفتاحكانوربما

اهية:لىدللملأحينثذءكر.وكان.23(:22اش

ومت23ة32اش)اللطانرمزامةخاحوا.المرضع

،(اة02او:9و3:7و8؟:5ورؤ6:91"

يبتغى!-انيل!نلابدو؟12القالواصطةور.ز

.52(:91الى

فيا-فتحيمو.،ممفا.عكلياصم:قتحيا

اسم:وهر،أر-ءا

النرتةرئيركانهر،نفل!نر-ل(11

انجار1)داودملكنيالكةةرقمنكأصةاثا-+ة

فة-ياالطبطتلعضفيالكلة16(وكتبت:2ث

.()باثاف

الويبةاعيأتهطردعا!عزراحمهلاوي12)

اللاوينةصهوانهوالارءخ.(01:23عز)

.(9:5نحأالديرفيعلنيعزرااعانالذي

وطفهيهوذانلن4زارحبنيمنرجل)3(

.(24ة؟؟في)اليقضاياجميعفيلمنظرفارسملك

.،الجوباقليم،معفاهمصري31:نتروس

مصربينذيمهاجا.و-ب.الهايا!مرمقاطمةوهي

الممريينمقروكات.(اا:ا؟)اشو!وك!

مضيرانوتىهلإودويقول.،93:18حز)الاصلى

نييسكنكانيىخ(اثارفيمصري!المثاولوهو)

الىاصائيلبنيبثتتاصميا.تنبأوقد.العلياممر

في؟مكانصمناضلإأ3رجرثم،المناطقاضر

وبعد.(7:18وقابل9؟:1؟ا!ق)فةسوسذلك



97)وسيمثر

العودبعضاصتوطناورشليمئبوفذثمراسران

.(01و2وا:11ارأفلاوس

منصدرتالقال!بعةالشعوباحد:قروسبم

او،؟:01تك)فآروس-صانولم.ممرايم

1(12:ااعبار

:3دا)البابيةاطكرمةنيهوظفون:)هفنون

.،متعرن5ومعناهاارايةالاصلبة(.والمفظة3و2

(22:5عد)الفراتقربمدينة:فحوو

.(،:23وتث23:7عد)النهرتارامجبالعد

اطثبينمناشررملكالانيخلحاصر!اا-تولى

بنمانذلكقبلاس!اظهروقد.يتروبدعرنهاوكانوا

.الرر!نالاكتحت!صجدولنيطريل

تربالنراتمنالنرياالاطي.علىواتعةوكانت

قرتيق.مناميالبض!ةبر.دعلىالساجورخهر

ارووهر،انة،فغمضا.عبرياصم:تثوليل

.(؟:ارو)وريلالنبى

وهو،افه*مقالجةممنا.ع!ياصم:شعبثيل

3:27و3؟:اعد)الصةنياش!صبطرئيى

.(01:36و37و7:72و

،مؤابوالي،مشاهعييام:هوأبشت

بابلنيال!ءنانرادهابعضعادركيى-عائلةوهر

.(ا؟:3وفح03ة.؟و،:8و2:6عز)

علىمزرالحملهموئياتفيا.بهمافتدركان

العهدالطئلا4!لووتع..3(:01عز)هجرهن

الطئلة،افراداحد،حوبوفي.(8؟:01نح)

.(1؟:3نح)اررشليمسورتأ-من

فيالمقدسالحتابنيالفنذذكرت:صذ

علعااليفوضعطدة)؟(:صنهامناصباتعدة

.(3:.؟ومز؟8و3:16وقض33:27ش)

رفيفظ6،

ايا.مصارعتهفيظذيعقرب-تالملاكخلع21(و

انذمهمعلىالرودصنمال!ببولهذا(32:25تك)

الهفقو)3(.(32و33:31تك)الذماءرقاص

وحز11:"3ار)الموقفهيهعا!لدلالةالف!ذءلى

ورلجها!ممنيوجلةالفضاتخاذو)،(.(21:13

نني.اثويدترةمنثامتبرةفكاغا.وربةاكلية

اروجيةبالجانةالمتهمةلصرأةالكاهناصتحلاف

تقط15ظذان-إتياقوتحالفياالحنةكانت

؟2-5:22عدأبنرعفححبلبريئةكانتاذاواما

تحتا!لفيدالمشحدفوضعواذا.(27-28و

اصتحلففهكذا.ضرورةبالهدبالقيامالرمهظذ.

*سفابنهويعقوب(9-2:،2تك)عد.ابرهيم

ناالطا.بضويشد.92،3-ا:7،)تك

ا!فمنينتقمالمتحلفنل!علكأظهذاا!صم

الربعلىالكتابةو)5(.بالعهدذحمثهحالفي

المانيلاعا.الىاصارة(91:16)رؤأفخذوا

اظذها.علىعالباالمنقوصةوال!حمتابات

.،،خؤف*اطلبأ:ضار

كان.النظرمنالاوانيصانع:شاري

ثم.،.2:ا،اثق)بالاركلويابنيداسالطين

يدوو.الظريورا..يجلىافتىدولابعلىءضع

الدانراطينمنوذراعهببد.ود!غاسنلمنبرلجه

."(و8:3؟ار)الاوانيانواع!ثتلفنوكه

نيضثم6خزنيبدهانايائاتطلىالأواليوكانت

افأريمقدرةاتخذترقد.(قنوراو)ظصاترن

التبل!ثالأالاص!لنحتلفالىالطينتحوبلكل

وار9:.،اكأ)الانسانعلىثهالذيالطانعن

؟رسالةانالا0(03-9:03ورو3؟-.:18

وضهوعير.وعدلهححشه3،لبحعب!انه

.،،عؤاف،اطلب)



27)فدايا

دتعوه،مضا.عبري31:وفدايةفدا،

اسم:وهو،فذى

ملكني!نىسبطرثي!ز!ف*ئل!ابرلأا)

.(27:02اخبار1)داود

الملكامزبيدةابووهورومةس!اناحد(12

.،23:36مل2)قيميهويا

ة3اخبار1)زربابلوابوصأفييلامحو(3)

17-)9).

وبأ.كأ!عفيفرعوكأطمنلمنرجل(،)

.(3:52نح)ثايمرواصر

-را.تهعتدعزرايارالىوتنواتالذا!(5)

فح)كاهنأي!ونانويرج!.الثمبعلىالثريعة

.(7:؟؟

الحزاقعلىكير.معفبااقامهلاوي(6)

.(3:13"نحأ

(7:؟انح)فولايااى،بنيامبني(3)

:8،تك)،س!ل!معنا.صاعياصم:فذان

.أرامفدانهمط.(3

ارام،حمل*ضماهعيطاصم:أوامفذان

:،،تلث)ال!نهرتارامنييظهرماعلىرربدمرقع

ارامو،ارام"،اصلب1)(0ة28و02:03و01

.(،النهرت

وهو،افتدىافة،معنا.ع!يام:فدهثبل

غبر.سعايهوهكاالرثفينفناليسبطنيرنبى

.(28:،3عدأكنطنارفىلميم

افه،اي،الص!ر،معناهعبري31:فذفصوو

ال!نيمنىصعلرئي!بملميئيلابروهو،افتدى

.ا:33(.،و:ه،75:و3:03.؟ر:ا)عد

تالفرا6!

فيالفدا.دفظةةصير:اهتدىفادفداهفدى

ثأالج!دخلاصالىالأحياناءبىنياالمديمالعهد

فتثبرالجدبدالعهدفيواما.(اغ13:5و7:8

:9وعب،؟:2تيطىأاخطةمناطلاضالى

او،هة01وص28ة02مت)نتانجماومن(15

غلا)النامرسرقمنالحلاء!والى(2:6ت!و

هدمةنيالىقتا:مالفيانجهدبذلوالى(ه:ث

موساكوبحسب.(ه:،كو5:16اتس)اقة

ديةيدفحعل!الىءحمرمالابءاوالعبدكانقد؟

وافدبصيالمالمنمقدارأفيدفعنفطيفتدي

تديمأالتوءوكان.(.21:3و13:13ض)فدا.

بالمالالن!ةابهاثمواب!ارا)خاسابكاريندون

كانواالنفرساحصاهء-لوعند.(8:15؟عد)

03:2؟ض)نف!صعنساقلنهف؟نديأخذون

بالمالنفعحهيفتديانلمقاتلممكنأيكنولم(13و

يقفوانالح!ءكانبل(31و03:03ءدد)

تفدلماهةخالاةطجايميربي!نولم.بذنجه

51:02الاخاضاعقابأعقابهكانبلزلأتعتقلماو

ألاالمحرمينشاصالافداهي!حوغيكنولم(22و

الثتابف!رسفيومثتقا!افدىراجع)(37:92

سائدةكانتالنيالثحرائعنيالأملومن.(اثمدس

الفدا.مبدأالىلثركثلإةامررتهبلىالقديمال!دفي

ورفعقيدصلفكنفطقذماذالميحاكلهالذي

عبردرقتحتكانرامنجميحوانتدا.مؤوليةكا!

نلبى.بابمانالنادياطماطى.بفبلانئرطا!يئة

انوبية،آسيانيال!بيرةالأ!را،د:الفرات

صادعاالمفرىآصيافيجدولينمجتمعصنيتألف

وجبلوانبحيرةبل!وتبعهضقأ،المرادما.اي)عر

فربأ(الاصودالما.اي)عرو-ر.ارمببافياراراط

انجا.ني!ريانوما.ارضرومشرقيكالفيوصنبمه



73)فرآم

سللةنحترقةتوبأياهه!افتبوييجتصطنثمكربي

الجنربالىالنهريجريثم.الج!ئويةطرروسجال

يخاور.صتجلعديدةفروعاليهوينفما!رثقا

الحاءر.ثمإلمبئا!رايىينفمحيثالسررةالاراضى

المربثطفيثكلاندجلةصهرالراقفيمعهويتحد

خلبجفيت!بثمميلآ09سافةمياههتجريالذي

باملهالنراتوطول.أالجمظينياو)الرب

.بل0018

.(،2:1تك)عدنر31اءدالفراتوكان

كاالنر،اوالكبلإ،*النهرالمبراذ!يونيميهوكان

:،مل3و7:"وتث23:31وض15:18تك)

انيينالعإلحكافرقيالثماليالحدوكان.(2ا

نك)اتداد.فيالأ-مىالحدصلطا!موصلجأ

صم28وتابل،:اويق،2ة11وتث01:18

وكان.(18:3اخبار؟و،3و21:،ملاو3

وبلادمصربل!-بوالشالث!رقبينالفاصلاهـد

تعياثمرتينهاتينمنكلنكانت.وبابلاصدرر

.والنراتممرواديبينالوا!ةالاراضيلأتلاك

الفرسعهدفيافربكأالرقبنصل-دذلمثوكان

.(2:7ونح6:6و5:3و؟او5؟:،عز)

:3مك؟)اللو!ةالمملحلأحدوداحدكانكا

4للامبراطورالثرقياطديعت!وكان(8:8و32

ثراطه!علىمدينةاعظمبابلوكانت.الىومانية

الترحميةالحدردعلى)الحيينماحمة()عبهيصققرقيق

ءديدةصماركث!دتالق(اليوما،بنافةاصرابلىقبالة

ال!لاانينبوخذ!رفيهاانتصرالقالمركةاصهرها

وقد.(2:،6ار1(م.ق506)المعريتحوفرعونعلى

.("16:3و1،:9رؤ)الىؤياصنرنيالفراتذكر

،(.*وبابل،الفراتخارطةهناكعيثاثوزراجع)

،حمارم!نا.انالارجحنهطنياصمة7ميخز

ال!نانجينالملوكاحد،لمحىموتملكوهر!الرحق

فرتيون6(

.(.؟وا:3.يقأبعوناءاملرعهز!مالذت

.(،يرص،بطلا):اشيز

.(،فراصيمبمل5اطلب):قراعيم

الحظ،،ذومعناهلاتينيادم:فرتوناتوس

كواا!الذ.تثةاولال!ررن!ينالرسلاحدوهو

.(8؟و:7؟16اكو)روحهواراحوااف!نيبرل!

تقعتكاولاو!طبارثياسكات:فرتيؤن

ت!رنوت!اد.خزوتبحرشرقيجنربالحربيةآبافي

الثمماليالتمفيالىاقعةالحاليةضاصانلمقاطتمطابقة

كآ"اتفيألفرتيينذصراتىايرانمنالثرقي

شةالفرسعلىثورةقاموافقد!ستاسبىداررس

ح!سمأ.ا،دت،ماسرعانولكن.مق.؟52

لاكتىعلميلم(اليينعن)فرتيصورة



)4فردوس

م.ق002ضةوني.اللريخونظلفاؤ.،الاسحندر

حكمعلىالاولارساع!قيادةتحتالفرقونثاو

ارصاكى!لنا.عرفوتد.وتحررراالقيين

اصتقلالهاربحتحينبارئياعهدويبدأ.بالارسايهديد

17-ا)نحومثريداتىوتدوشع.مق7،2عام

اتدتام!اطررمغاوجعلحدودها(م.ق138

.،النارصياو)اليربياطليمحتىتزوبينبحرمن

النرتيرناصطدءو-بى.النربحدهاالفرات!روكان

ارقفراوقد.ارمينياعلىصيلا.للاعالرومانصيارأ

.م226حتىم.ق،6ستمنثرفاالىومانيالريح

وصرياالهفرىآياغزوا.م.ق37و،.صنةوبين

اطرنيينآشانتينرنىوئصبراو:،برهااورصليموفتحرا

ءماورئليمفيبارثيامنيهودوكانعرشهاعلى

الىمهمالانجيلئارةطواوربما(2:9الح)الخين

نحوداملهمح!موبعد.ابهاعود!محينبارنيا

ازداشل!قيطدةئحتبلادمالفرسفتح!نة...

)رابع.صلطنتهمعلىوتضوام226صنةاداصاني

.(،،فار-ط

،حظبرةالامليمعناهافارسبلأكلة:سؤدبخز

الذيالعادةمكمانالفردوسوكان،حدبتةاو

مدوع!.(،232-:3تكأالايانفقد.

وكان.الصاطينالامواتمقرالىلثناالنظةصارت

جز.هرعلويفردوس،فردوسينبينيميزوناليهود

الموتىمقرمنتمهوسفليوفردوس،الط.من

ئفردوسةايدالجدالههدفياما.الابرارلننرسوتخصص

ع!درتابل،:12كو2و3،:23لراالمما.يحني

.(22:3وتابل2:7ؤور2

وفي(5:22غلا)الىوحثماراحد:!خ

الدينيالرورفيغاليأمفا.ين!رالمقدسال!حمتاب

الدنيويالعرورفيي!ونوظا.(6:16عز)

6(فريسي

الملانكةانالك!ابوبمول.6،:18صم)1

المؤمنبنوان.(ا.:01ر)ا،طى.نوبةبنرحون

المؤمنبنفرعوان(16:22)روحزنهمبعدسيفرحون

الفرحذلكوان(1:8بط1)بهبنطقلامجيد

ومكى(4:،وا:3فيل!)المؤمنينعلىوابب

.(01:21وام02:.ايأالاشرار!ينيالدافرح

الاوامبةسنالكلة:،فزيسبونفزيي

الرئيحبةاليهودنناتامدىوهر،المنعزل5وممناها

وليينالمدفئوالاضبينال!ثنينتناهضفتكاالقاللات

ة26اع)وتعلبمأرأيأاضبقهاوكانت،والا!نبل!

اطيديينضلفا.افريبرنرمحرنانو*نجح.(.

نيالمذ!وريين،"القدييينبالثقوىالمصظاهرت

:،1.ك2و7:3و2:12مك1)امحاببينا

اظ:،خوسضدالمكايةالورةنياش!بهواوالذ!ن،(6

الفري!يينظهرو!د.(م.ق؟63-079)ابيفاني!

)013-..؟هركانوسرومنا!هدنيا،صباسم

والتحونتر!همتلامذغممنوكان،(.مق

بعدهمنبئاروساسكندرابنهو-!.بالمدوليين

كلظفتهالقال!حماندرةزوبنهانفياباد!همالى

جماةعلىنفوذلمففريرعئهمم.ق78سنةالعرش

الدينية.الأمررنيلادمهمواصبحواببةالدالبهود

بالتدريتولونن!حمانراالضيدةحبثمناصا

وكانرا.اطرةالانانارادةوبينببنهويجمعون

الاروخووجص؟دالجسدونجامةالنذ!!لوديؤمؤن

ةالآضنيومطقبتنانالاوص-حممافأة(23:8اعأ

ا!همفيفا!هـااوالارضيةحياتهصلاحنجسب

ديات!متنجاهالناموسهـاعةنيالصلاص!صروا

ضايد،،جردوقالوا.داضليةقلبيةوليستظاهرة

تاوزعوا.الحلفءناطلفتنافلهموسىعنمماعي

فبا..منهااتماوسلطةالمكتوبةثريمت!مادل



)5يونةرز

أغلإ-دابمذاملزمأليسنأ!.نطبأنةا:!حمريح

.6(و3و15:3)ءت

اكا!اانجلءقء+ماولفيافرييرناكان

غير،دالاضعهاإاصذلاتواوقد،ديئاوانقام!اهآ

ا-،تهمكائت!ن-زبهمدشلالىءنصعلى"ا

يا.بالىمعظمهمواصغرجهازمففد،ذلكدون

!عاللأائتفا!للأاتحقاقءنفترءوا.جبواله

ا!دوقييندادعامصدانالمهفيوحخا.اقاص!اوالتربيخ

علىثدة41"اليدوبخهم،كاالاناعي*اولاد

اتة!الالناسوقيصي!مكذبآالبروادعائهمريائهم

:5"ت)الناموسلجوهرالاكتراثدونال!صات

وكات.(93-33:1و29و11و16:6و03

3:6صأالمب"ياةعلىاؤاعصةافيبارزةيدلهم

مةوة2مفيفكان"ذاخو.(7.-7،:!اورو

فيأس2نهم،ساميةالحلاق!موننحل!افراددومأ

(3:5وفي7-36:5و23:6اعأالاولىحيات

.،،5:3اع)كالائبلومهلى

،الىيرفلط51،ممنا.كنعانياسم:فرزيون

سعصارأاحهقيالكنانيينمنكمةطائفةوهي

:9وش3:8وض15:02تك)فلطينقبائل

الحكانصنكالىفائيينالنرزءنكانوربما.(ا

ءخهمواقدمال!انيينعفصرغيرعنصرومنالاص!يي

تك)ولوطابرهيماياممنذكانواحيث،البلادفي

بيندبممحذفو.!د(7:15ويق13:3

ايامبوكان.الخ01:59بكفيكنمانانسال

في3(:11يزا)الجبليةالمنطقىةبمحنرنيئرع

15(:17)يقومنىلافرايمبعدئذا!يتبقمة

مرصىلثريعةوخلالأ.(هو،:؟)قضوعوذا

بالراوجإم!ممحبل3(ة3تث)يبادوالمناغم

ه:3)تضالاوثانجمادةالىنجزومايهمعاخ

67)
.فرص

الف*يرعبوديةزيرصامانعيهموءحوقد.6(و

.(8:2اعبار3و31ر09:02ءل1)

.،منا،اطاب(5:28دا):فرس

مامكانفياقدمامنذالفرسدصن:"فىس

ثم:ئ!لالىالاوربيينالهضوديدءل!-زوت؟رشرقي

الغربية.آصياتلموهوادواطثصونرنال!اسب.ا--ؤرد

.م.ف؟009حواليمنذصبةلاعراضاتيخدموقد

ا)صغرىآصيافيابليجرهااليالمرعباتعرفتكما

را-بذ3و-د.ماق0018-واليء:ذو-وريا

تكنولم.(9:17،تك)يمةوبزءننيالةرس

.النرسلاصتضدامصالحةؤ!طينءنالجبليةالمنماقة

الساحليولا)فيخا!ةبصورةقديمأا-خخدامهف!ان

الرو!انيالجيىفيإشارسعورة



76)قر-!ا

اورد.وقىد.(يزرعيلصهل)عاصيابئوصج

.3(:6وض17:17تك)مصرالىاله!وس

صمرمنالبرانيينخررجعتفرعونجإ-ثف!ان

.(15:91و9:ثاض)والمرصدباتبالحيلمجهزأ

قض)صيرابقيادةال!تانيينجيقكأنوكذ)ك

ءلىحرتتاشريمةاانوبيم.(5:23و4:15

"(17:16تث)الجلءنالاكنارالمنضخبالملك

ركان،بثةصةمصر!ناسترردهـاسلإنفان

2":01مل؟)والرريينالحثينملوكالىر!ذرها

ثم.(9:28و17ر6؟:؟اخبار2و93و

و!هوذااصائيا!،المملكتينعلأفي14اصتطشاع

فياستدمتاصها-كأ(3:7وامق9:18مل2)

(:933و3:7مل2و،ة32كل1)الحروب

واءرو.8(:6ات)اطيلالملوكركبوقد

ذلكو؟..(9ة6زك،.-نمتواةمأاطيرركوبهم

والملركاقضاةواالآبا.اتبعاالتيالب!يطةلمعاداتصطابمأ

ة13وث:01وقض23:3تك)المدما.ئبرنالعيرا

الىبهواقىلالهبنلةءفسلإناركبوتد.(،؟

ا!مدما.وكان.33(:امل1)مل!أصححيث

23:ءل3صحمبتهلعجرالثصلهلآخيلآدمحرصرن

كز)زكريانبؤاتنيالجلذكركثروت.أا

وفي.(.2:،1و5:.؟و3و6:2و8:ا

.(الخ91:11و8و.واو6:2رؤ)الىزياسفر

الا.ية،ءقوباتالىقىمز6صر:فيالجلانوالى

الجوعالىوالاصدالمتلالىوالاحمرالقحالىالابيض

.الموتالىوالاضر

تي،)2تةمحنا.،ةتيني1اا-م:يزص.ص!ا

.،برب!لا،()اطلب(؟؟:،

زبل،،!ييز،فرز،معناهعبرياصم:فزعق

.،7:16اخبار11!نىىماكيرايرهر

فرعون6(

فه،لي،،سآل5مضا.فار-ياصم:فرش!دا،

.(9:7اس)لهامانبخااوهو

:8؟ض)افةوصاياهيةفرائفىفريضة

.(.؟و9ة9عب)الدينيةاخعاسااو(03

وهب،مار-ها،.صمنىاعبري31:نض!ويز

ءبدرنموطنكانتافرايمنيالعمالقةجبلفيبلدة

.(5؟-12:39تض)رمدفنهاسرافيلقضاةاحد

33:03عم3)داودصشرؤساها-درنايااصنومر

صلمث1)؟-!باصدحضن"وقد.(1،:73رخباااو

ونصفاصيالسبعةبعدعلىفرعاتةوهي.(.ه:؟

.(نابرلم!)شيمغربيبوبيادا

عبدوتولقبفرعتونالىنبة:يزكضوني

وبرضايا.

وءولأبرغوث،مشا.عبري31:تزكويثى

عز)كبيرعددبابل-بمطءنمخاعادعرةرئإس

العثيرةافرادوصن.(7:8!و1:3ءو2:3

زوجاتالآضثبحفراتخذوقد5(25ة3زح)فدايا

.(25:؟.ءفىأاشاج!نعلىعزراحميماتصات

الكبلإ،،اليتممنامامصريةكالة:قرهكو.ن

ومن.الحاصالملكاحيانأيقرنمهصاو!إاضبوهو

بي!نهممنءددتاثمدالكتابفياكورتاالفراعخة

نحل!وموالحروجوالآخل!وروصفابرهيمةراعنة

اضر10):ف!ماعاؤمالمذكررةأما.بالضطمعروفين

.(بابهتحتواحدص

وهو.(صيثنقلمحرباعهوا)شثق-،

الميبى.الع!فيامثرتوااثانيةلاصةصنحاعاول

اصائلملكإوسعمعاصرأنوكا.صرا-3

.(،1ص*طابا)(71:4مل2)



)7فرفر

كا!هو.(قرتابا!رأترهاتة-3

اللاللأ)والضرتاطاسة!هاللامنوالاخيراثأثا

.،الكرن!ة

الملككان.نخرفوعونايضأويىتحر-،

.والثرتصةالادةالاصمنالاني

ا!ريين،هعصيعوهو)حنرع-قرعون"

بر+-دلن!،"صانيالحلفهر.(هرودوضفيوابريز

القصل!.الايىدامتكملك

وربتهمرصىاننشلتالقهي)1(:فرعونابنة

.(2:01ش)

.(81:،اخبار؟،أعيإةرودبثية(2)

.(3:1ءيو1)صلإناصأة31(

ر!وهو،-حمىعة،معا.ارامياسم:ترفر

.الاعوجويسمى(12ة5ءصل2)دثقبقرب

بنهرمياهىاتتحدالثيغجبلفيسنةبقربصنابعه

بمد،علىالهيمانةبحرةالىال!نهرويجري.الجاني

،بر-ىشريخهاير!باقياالعتيبةبحيرة-:وبيايال

!صا.!نيصلولا.دصصنقضقبخوبمبلأ؟،و

يز--ذاكثر.لانالقيلالاالبحلإةهذ.الىالاعرج

يصللأبالأاطة--يكونوعندما.الاراضيلةي

بئر.-.نحوالاءوجرطول.اليها!ي.منه

.،اقفزلأاحجر،لظرا:اقالاص

اربعةالىمقينالكةكان:يخزقفزقه

وقتمافيتخدمتثافرقهكا!كائت؟فرقةو!ضت

.(،3مىاخبار1)الحاص

\،:33و؟3:1!فيذكرهورد:يكنهر

وهلم8؟:25صم؟و،8:1ورا8؟:5وب!ق

اا)+ادةبرتوفاطبءنالمفووكالىلثروهوافي

فركا.قبلادخابلت!رىان

67)
فشوس

ببنه،،الاولسا.فارساصمةقزفئننا

.(9:9اس)هاماناولادطبعوهر

عد)زبرلونمنرجلوهو:،ك!فراو،خنهر

3":02).

ثريينذهباطإنمنهجلبمرضح:وايمقز

صاقهركانورجما.(3:6اخبار31الهيكا!

جزيزةكلنال!رقياكمنيكرجبلقربالقرؤت

.باسا

منفمل،،نقم!محنا.عبرياسم:فر"ودا

ءبيدا--دوهو(7:57فح)فريداايضئاء!ويد

.(2:55ءفى)اصياءنخلفاؤهعاد-لمإن

.ا)!نر!2ساصن3كبل!قطاع:يزيجبة

وبعد.والاوضاعالوقتختلافباقيوعااختلفتوقد

كالاحدودهااصجتاعةغلاامنماقحطهتان

لي!ةوجنوبأ،طةوءلالمحأوفيةوضقأ،بيثيشة

وميماجا.وليدياكارياوغربأ،وايرريةوبييدة

جنوبأاصوروسجالصللةبل!زفعصسهلوالمنطقة

فيمدغاذءهـصن.ءربأ!وتمركالاءواوليرس

وهيرا-،ليسوكولرصيعيةلاودهياربمالج!يرالم!

فريرجةزتلمالفزةهذ.وفيءبي!يدوانطايهة

وقد.ءلياصممجردا!بحتبلكانت301ءقاط!ة

2...روفريجنيةليديافيال!بيرالطيو-:تاسكن

بعضوكان.النهرتبينومابابلمنعردءانلة

:3اع)الخسينءماوريليمنيالفري!نا)مهردهؤلا.

الافيةرصلتيهفيفريريةفيبولىاجتازرقد.(.ا

.(23ت8؟و16:6اع)واثايثة

.(لمهدافىو،طبا،:ايدفر

مت!بم،؟عمفر"!ضا.في-لاا-3:سقشتو

علىم06سنةفيل!سفتوسيور!جوسوطص



)8فستق

فيه-*تو.ثفي(37:،2اعأاليهودةححم

فم!ل،والقتلا"الممر!!بسببوالاضطراباتالملاقل

دعرىنينظر.ضبخم!نمقاطعتهانقاذعلىفشرس

محاكتهطبلمهودارضاهصاوا.يكلا.تهفا!عبرل!

قيصرالىدعرا.رفعلى2ول!ن.اورشليمني

حراليةايىدفيؤصتوصوصات.(26و25اع)

معروةةش!وته.معروفالحب!نهنوع:"فصتق

نءالاهـلنيرهمحط!أححأ؟أ!علأ!!سمباالنبايينعند

ارصل.اوربابوبيالىافةتومشثا.افربةآسيا

يةد5الارض"فيءنار-لمامع15ثمر!نثتوب

اما0(43:11تك)يينصالمهالوزراهرئي!الى

قليل.فلطينفيفوجودهااليوم

وهو،قطمة،فم5صمنا.ءبريا-م:يعئخة

لياقالطرفنيالواقحءباريمصبالسدلة!نابزه

:3خا:3لحسثتابلأاليتالب!رءنأثرقيا

-نرحقيتاليتإ-راةمحان.(6،ة33و27

ت!شرفوتضها،(46:،و3:79:)الفءة

الىوبرامامبالاقذهب.(أ.:21ءد)أبريةاءلى

وكان.(1،:23عد)رأ-12علىيالذ!رةيمشتل

اركأمنكبيرأفصأ.ىنبوالمماةةتما.نالناظر

ارضصوءلىظروء:"صا.نالأردر3خربينكنط

نتكاو.(،-3:1،و3:73تث)دلمص!ا

سجونعا!ةصنالجنربةالحدودعلىوا-ئةالفجة

نتكاورعصا.(3و12:2إكأ)إلا!ورليإضااصاك

غةا&صاراسص

،،الدم!قيمص+نا.عبريا-مةقيدصفدء

كا.دميمكااؤ-!انظر

.(7:38اخبار1)ا،ييري1يثرافي:يعتتة

67)

،حهةمينا.مصرياصمكانرط:قثنحون

اسم:وهو،حورصالآلة

الملكعندالمرظنيناحد،مل!ياابئ،1(

\:38او:؟3ارأبئ!دةارمياانيقاومصدفبا

السالذيمليهأالاميراباهانجحئي.("و

.(38:6)سجنهجبفيار.!ا

نيووضعهارمياضربا!يرالكاهنابق(21

.(6-ا:02ار)المحهبل!زماثيطةانبؤاتهالمةطرة

ار)جد!ااممهارمياءخاوبئاحدابو31(

38:1).

افرا!عادال!!ةاسرمناصةمؤص(،)

ورلجاا":7وفح2:38عز)بابلسبى!نمنها

نلهبمضتروج.(2؟:19وفح9:12اخبارا

.(22ة01عز)طردهنءلىعزرا!لمم!رياتنا.

خضمواالذئواحدالكهنةمنعائلةرئي!(51

فيحتهدواوبموجبهنحمياايامفيكبالذيالهد

ويحفظ،اكواجطريقءنرباهاةالطةنحا!ناولادآ

.03(-92و01:3نح)افهشربة

:12)ض،*عبورمضا.عبريا،م:يخ!نح

.(23و23و39

ءفروضأنكاالقثةاللاالنرالاعياداول(11

العبادةبإتفيالىبا!اماظهرراالىبالجميععلىفيها

د!ايضأوبرف.(6-5و3-ا:16تثأ

عمرفيانثي.(16:16وتث15:!2ض)افطيرا

اصائبلبنيخلاصفيهبلغيالذلمحادثتذكارأ

؟23:5و42و1،و2و؟:13ض)روتهذ

بكرصيلأالىبضربحين(و!؟:69وتث

،بالدمالمر!ثرشةاصائيلبنيبيوتعنوءبرمصرفي



فصح

فيها+ا!م!ون

الموصطلاص

.للأبلمبأ

نياابدعمنيوصبهم!فرن

!ظ"انالمنروضفكان.

9(

تظار

الىابسا.يبدآاليدكان

نيانبثهرالبمبعدالمروف)

.ح!،ه:33الامنهثر

كروبنحرالفانينبينبدياو

صحطءىولثي(16:6وتث

ابيبحمركاععر

الحاصبدا.ةاي(

شوفبذبحف!ن

2:6؟ض)الص!ى

67)

نياثعيماتفان.(.؟3-:3"

اة2؟)ضفقطواهدماءعن

وني.(.2و،12:2ش)نمةدا

/:16تث)بضرفرناطضوركان

والابعالاولاليومانوكان

ولا12:16ض)كالصبتمقدسين

لاوني.(16:8وتث02و8؟

لت

بااياممن

28:وعد23:7

الميدمناثانيإم

مانردد،مر



.(

كحملالذي،:7(5؟!،)فالمحيحفصحأاما

بطاخ5ة3!خر)!ابلعيبفيي!نلمالةصح

قابلضأعا!صنهبحم!رولم،(6؟-1:18

اءامعلامةدص"وكان،36(:16-،خث39:6

فطر)هـ.دؤكا!الة!-ركان.(12:13ض)اللة

-ط-ء

ا)!ررةانظر.(8:هاكوو3:89؟ش!ابل)

."2د8حة!ةيمزبر،تحت

الارفدهـنيصفءرجكانثمينمعدن:ضة

منهفيزالال!ررفيوجمحعىريصهر(28:9اي)

:22وحز،:52و3:"7وام31:6ءزأغا!الى

وترلثيقالرببلادمنبالنضة-بوقد.(22

9ة01وار،9:1ارا-35؟01:32مل)؟

ات!ار!،االتبادلوا-طةوكانت.(37:13وحز

غير.(37:38ر23:16تكأا!مورااقدممنذ

؟28:5اي)وزنآلز:نكانتبا!فلمث.لماكا

تماطونا-جم!اسدالردوكان(6:ة6وا-ث

ثم()ال!ءعينوالرريينواليرنايبنالنوسنقرد

الوطيةالنقودي!حرناخذراةصيرا،رل.ارومان

سنةففي.6(:15مك؟)المكابيينصدفي

ص!ابيوسس.-انا-تأذن.م.ق.،؟-1،1

ولكن.بختطلأمتهالنقودوضربالابحادطبرخرس

آ67ضةمزءوديساقل:اعلى

م07ضةمزنيهروطقطعه:ا-فل

اببن(خ!)المنلوبةيةالبهوزبحدوة

68)

.(27ة15صك1)الاميازذلكتصحبماصرعان

احدعلىنحاصيةتطتاالهودالم!ركاتوصن

وعلى(المنفطالىاثارةر!ا)طاسمورةنبيهاجا

اصارةرجما)زهراتئلاثعليهلوزغ!ن،لانيالجا؟%

اضىنحاصيةوقطعه.(افرخىالقهرونعصاالى

ا!ييلنب!اباا-دكلا!نوءيركاءتا-مح!ءفيرة

ال!ثة،رئيسامبارةاو-ط،في!ت؟تالزيتون!ن

رسمالاليبار:4وعلى،ود،311وبملماعةي!وصانان

راسوصطهفيالمزدوجالحصىترنمنمزلفيرناني

بعد.منوخاناؤ.الكبيردسهيرشوسك.ثخثخا

بكتاباتنحا-يةنقودأالانياغوبباسهيرودسحتى

كانتاليونايخةاهـمحركاتانالا.رونانيةونقوش

اليهودية.الم!،كاتمعجنبالىجنبأصتداولة

الففةدرماليهردبينالىازجةالأ،ضيةالنقودومن

ياويوالولاةهير،دساياملىركان(5:8؟لوا

ث9"والييااميركيأصتا16)رو!ايأينارأدثمنه

واصتار.(وففمصريةثؤرو"-اولبنايأقرشأ

ادن-صكاتمنوكان،17:37صت)الفضة

اميركيأصنتا66حواليوثمنهوفينيقيةصرريانيالرنانية

قرشأوشرتأربعة-والياولبنانيةةروش803اي)

الفل!اما.ذاكبمدسقطصرهانالا.(مصريأ

الم!وكاتمنفكان3(:؟2و12:95الر

هيركانوسايامفيضربوالا!النحاسءنالرودده

ثمننعفيمىادلثمنهوكان.آضمكابياميراو

هت11ثمننحر)،3،:29ص)ربغاالمماةالةطعة

(ممريمليمنصفاولبنانيقرشن!فءناقلاي

اصا.اليودبةالعملةسوىالهبكلفييقلولم

،:39:3متأالشاقىللضصف،دلالمطالدرم

الاصيخةالمعلةومن.فلص!طينفيالأ-ممالفليلف!حممان

الائذيةالوزنةوهي،(،8:2؟)!تالرزنةايضأ

كهنيالئرعيةا!مياسو!دةالأصصدرجلهاالق



81(

.بحدهمنسيادحاعلى!افظتوقد.اءرواطورية

قيةذاتو!دةكانتبلمح!وكةت!نولم

وكات.(وزنبابفي،*وزفةاطلب)ح!ابية

.آودرا:3؟-25(9؟الىاضا.الىتتم

درم0006اومضا06منالوزنة.تألفوكانت

ايامنيالدرم-يمةوسطت.(درم001)والم!نا

ما)تحة.هالىايةهصة367/؟صنالاودينالمياصرة

قروكأكةاولبنانجأقرصأ98او-لا16يعادل

.(ونصفءصرث

فلطل!.فيايضاكهمرابتارومانااياموني

،وزتهالفهةمنوكان(:1828مت)ينارالدومت!ا

بعادلما)تحة06نلإونايامحقاوكطىاياممن

قروكأصتةاولبنانيأقرسأ52-والياوسن!تا17

ءفىيفةالجزةيدفعرناليهودكانوب.(ممر؟

ولر92:؟.مت)والنلى.(؟38:9ءت)يصر

تدتىوتد.الاحمرالطسمنوكان.(18:6

واواحدتتنحواي)الدينارمن1/16الىصعره

.(مصرةونصفمئماتنلانةاوافيانيالمرش/13

\/،،الفلىربرحوكان(3،:12أصبعوالى

.(مليممناقلاواالبنانيالقركأ3/،اوالسفت

الاصةباسمالنقودابضأالبهود.ولاةوضرب

اليونانبة.باطروفعيهاالكتابة.وكانتالامداطورت

الدينار!ذللىنلطينفيكانا؟ديدال!داياموب

دفيارأ25ياويو!نالذهبمنوكانالررماني

الفضة.من

الأولىا!ورتيناننا.فصةنقودأاليهردضربوفد

اصترو.(م013-33؟)والانية(م66-07)

بعدالنحاصيةالنقودضربفيالثانياكريباسهرودس

ا؟نبعلىيحلسمات!اوكان.اورصليمضوط

اطانبوعلىوا!ابهاممهممالاميراطوررأساراحد

ايفحر6(

واثاريخعاتوصشةا!كليلأحاملآمجن!انرأالماني

الانيةائررةاثناءاما.،تاكرريالللك26اد:ة،

ل!نيةص!حمتفقدباركو-لىبقيادة(م-33135؟)

كتاباتعليهااك!اسومنالنضةمنالاتلءنظع

الئا-لظعةمنال!زمياطنبوعلى.قديمةنيةعرا

ئملكان)ر؟اماميةاعدةاربعةذيلهيكل3ر

كلةجوانبهوعلى(اورصلمهي!حملنيالجيلالباب

اسار)كو!بوفرته(انورةتازدم11،عان"

.(كركبابئايباركوكباقائدالذبالى

ادواتالنضةمنيصئعكاناكقردالىوبالاضافة

:؟ونق3:32وض53:،2تك)كالحليالزفية

كالارواقالطربلاتوآ(؟6:1زكأوادي!ن(؟"

صطاسالاق!ياءيوتوآفية3(:01عد)مثلأ

الاء،عخيمةلرأزموبض،،2ة،،تكأروت

ررؤرسوقضبانورزز(32و:91*2ضأقواعدءن

والجاق(9؟و17ة38و؟.:27ض)اعدة

اخبار؟)الهيكلرآنية،(7:13عد)ومناضح

:2؟مل3بلو-01ر1:9وعز-17،؟:"2

الاضامالنضةمنيصنرن.ارئيرنوكان.(3؟

:.،واش،:01؟)مزلماهإصوظذ!اوزينتها

.(،91:3واع6:6،و99

بفطاماحتفالآوليةابرهيمصغ:لجام،ظم

كدمعادةذلككانوربما8(:21تك1ا!ق

صنقبلرومينصببلاويصبطلاطفالبقدملممولما

اصندل(-8؟31:16اخبار2)سنينالثلاث

تجلاولادمينطمواالما!معلىذلكن4بعفهم

.ذلث-ا)-ن

23:03(.مم2)داودابطالاحد:امم!ضر

(+:1؟ابار،)ننسهنصايهروالارجم



)2!ثاي

ايرة.إوابرةيهوه،مفا.علإيام:هئئثا!

اخبار1)ادوملعويداىهربوابلاوي.بهو.،

.(ه؟26

اصموهو،،!ثقمعنا.مرآبياسم:قوو

أتى.الرعلىيشرفموآبنيجبل(؟)

(:3328عد)ا!رائ!لبثىل!لعنرأسهالىببلمام،لاق

صعا!(ار.،آبعربات)اللإيةفيحالآر%وقد

وفي.(ا:25محا:23وقابل3وا:24عد)

الاسمذاتيحهلجبلكانوجيرومروصيبيوسايام

واالىامةتلفوقحثبون2اهـيقعلىاريحاموقعمقابل

جبالسدلةتما-دىفغورفي!ونوعليه.شرقيها

.حبانواديقربعاريم

.ففورجلفييعبدكانصوآبنيإله(2)

:31و18و25:3عدقابل)فغوربعلغالبأويدعى

.(،فنور،بعلاطلب)(17ة22ويق16

عينيه،تحقد*اطةممنا.ع!ي31:ضح

فقحياملكهقلبنيا!حرائيلجيقتائدرمليااىوهو

عبادةفيالاوليربعاءءأريقنيوسار.عرشهوتبوأ

رصينمعتحالف.(-15:3538مل2)البل

استاطالىهادفينيهوذاعلى(ارام)صورياملك

ناوسا.عرثهعا!ص!نائهمااحدوقنصيبمل!حمها

هاجمهاحتىآحازالىثام2من*ذافياط!مانتقل

الىالاردن!ثرقيبجي!ثهرصينفشدم.اثعحالفان

ملتقا!ا،اررشليمالعاممةنحرتوأف!ارفقحاما.ألجة

فارتعبت.طريقهفيبلقاهماوناهئاءهـ!ا،الموعود

والثمبالماكمحضياتىفقراثمياءالنبىاما،اورصليم

سوىعليهمءاوانفاشلةالمدو4ظانلهممؤكدأ

استضتآطزانالا.فيخلصرااثهنيثقغيه!واان

طكعلىالاعتادمنملآ،ورفضهااشح!اءبنصجة

فةح6(

فتقدم.اثالافلاصرتغاثمعرزةفاصترى.اصرر

الى912ة15ملى2)لالجلبنيالاصوريالجيق

الىالمئحالفينالمل!حميناضطرمما(ق.م؟33فلطل!

واخذ.اراضيهماعنالذودي!وذا.نقراحمماصحب

في.والةءائمالاسرىءنجمهررأعودتهفيمعهفقح

.ف!ل!اعلىوعاتيذلكءلىاعترضءرببدالنبىان

واطعمهمكامانبمدارض!3الىالاسرىالملكفرذ

واش51-5ة38اتبار2و9-16:5.ل2)

بئهوشعقتلمق.073سنةوني.(-3؟ا:7

.03(ش15مل2)الرصقعلىواسترلىفةحآايك

اكصويعطي.فلاسرتغاثبرنةذلكنعلوت

الح!اصةنيمل!أشةعثرتفق!أالحاليالعإي

كان(اصلافهاصد)منحيمبيأ.(15:27كل2)

تغاثمالخطاثنا.وذاكم8ق738سنةالعركأعلى

.(15:91ءل3)(-ابةأفول)اثافافلاص

الكسئابعالاهيرىوعلبه.(فلاستغكاطلب)

فقحءلمكفترةتلخ!ي!"فيالبميال!اتباناثمدس

علكولذاملكلعزرياواطصيناالايةنةا)في،وتوله

15:72مل21،صنةكرتالساصةفي...فغ

فقحأانيعنيلاءزيا(يدء!حيث33عددوقابل

!لةذاكانةازه.ةالاصفيةالمد"ذ.صملك

ناالمج!كلومن.(25ة15مل3)الجل!اديإتمع

سنةوالمجلجلعادكالينيننوذ.ثبتقدي!ون

الانييربعاممرترافقالذيالثفائناهم.ق9،7

ملكمنالاكرالة-ماثناهصلطتهعلىءاةظو-بى

حئمنحيماطثنانعدمنيسببأذلكوكان.منحيم

كلعلىمنحيمسلطانوتتاث،لافلاصتنلثغزا

الاربحعلىوصينئذ.(6؟:5؟مل2)البلاد

هذا!حهلللكولابر.واعلنمقاومتهعنفقحتخلى

حز.كانانبرمدخدتهفيرفيةعس!رتةسي



83)حيافة

منحيموفاةوبصد.لهالطاعةرفضقداطينذلك

صرمنتأييدولىبمصاالالثفلاسرتنلثوبياب

منوالخيناالاذبة)اخةفيامرشاهـلىفغاصولى

-ث؟2)فا-لمثعادوه!ذا(عزريااو)عزياءلمك

.(م.073-ق

عينبه،عو.فغتد،!منا.عإيا-مضحيا

ةتتبوأهاصاؤيلبنيعركأعلى4وضاةمتحيمافيوهر

صبعامطريقنيوسار.-لمتهبوملك.م.ق735

جفهقراداحدمحقتحلهالجلعبادةفيالاول

.(26-15:23صل12ال!ركأمنهواكأصب

نيآصكنكانتةويةاراب-ةقبلملة:!ود

مصبه.ءقبعيدةغيرمسافةءلىالدجلةشرزالهل

نهصنبو-ذا!براطوريةءنأ-زه-زقيالمايافينتكا

.(23:23و-فى05:31ار)

الحياةفياقهتبركاترزب،لإس:فقراء،!ير

هـذاومعنظر.فيلبأثااصأالهدلءنأيأخاترزيغا

يملكهء-افيوآضانع!انبينفروقظهورءنبدفلا

دتوزكنعانارضاسائبلتوخلدفتدما.ت!ا

ع!توانا2-ر1والثريعة.الجيعبينالأراضي

ذا3تديلآوفت131الاالحاءةالاملاكببيع

وارثيىاالىالأملاكءردةوجربعلىتصا)!دد

وءم5(23و25:13لاابيمهامن-نةكأينبمد

الفةراسصا.اطياةفيصربرد!اد؟بافةرفاذالمت

مبدثحآةمحانأفرداوالجرائمال!ح!لعناكصاجم

الح!3عرفنيالفةروكان.يل!االمصعندمحرتأ

وبطفبهم2اقةانببد.افهءنعتابأال!هرتي

والابنامالاراءلس!ولاالففرا.جمبعفكان.علإثم

.الاتقياهالمؤ!نل!ومنمنهالمنايةيلقرنافرباهوا3ت

الجائعحقمنف!ان.النامرسالثماحنوتد

ليذوحقلهغلإ.كرم!نويأصيةطفان!صحلآ

)6

تجاياوكانت.(25و،33:3تت)الوققجوعه

و.؟و9:،1لااالفقرا.-!والمواسمالحصاد

مإنتكاص.(93-91ة،2وبث23:22

؟او-7،:25لااالخينوا)-خةالابعةالسنةغلة

اصبدخدما"،بيعالىبرانيفقل!اضعاروان(12و

:02ل!اايربيا!سنةصقيبتردكانمعينةلمدةما

المالمنسي.اقتراكأالىاحتاجوان.(9342-

كانترانحتىالداقعلى%لزاالمالترفكان

الدتاداهن4يهة!ءيناطيولةر!4اليت11نة11

الذبائحءدناالنتبريركلابىرلم.(15-15:7تث)

و11و5:7لاااكصنقلإلكانبماالأوالتقدمات

عنالثريعةو-.8(:27و21ة،1و12:8

ثددفا!اهذاو!ع.،21-22:27خر)ءضايتته

فقكللصاعاوغنيلصاعاكان-وا.العادلا-صا.اءلى

حقهالفقيرسلبماواذا.(91:15ولا23:3ش)

:3،وءلز23ةااش)موئحاالانبياءصرتار!ع

الفانقةاقةعناةعلىيدلومما(.ه:3وءل93و7

الكتابنيلههىالمثبمةالوعردالاشاءبالمساكين

9:81وعز36:51و38:،3واي2:8صم1)

والرعود،(35:01و6:،3و:ه12وثاة.؟و

اغ(31و21:،1واما:\،)شبهمصرأفلمن

ور91:21مت)لمنقراهادجحمحبةحمتوند

اء،مهمميناتومن.(اغ13:92ورو18:22

-21:،؟ولو5:؟ا)صتبالانجيلتبثيرمبم

الكنبنظرفيالىاجاتاقدسمنوكان.(23

اع)الم!عتطاعقدرمنهموبالنربا.افقراءباالضايةالاولى

03-9:37؟و6-ا:6و32:،و،ه:2

.(3:01وغل3-؟:16كواو38:13و

نيأكانوافقراء،المنراضونفهمبالىوحكينالمااما

.(5:3صت)اغيا.امالدياامرر



)4فث

الاهاناتعلىدليلأالفكعلىألضربكان:فلى

.(01ة16واروب،2ة22ءيو؟)الثنيعة

بت!عاطا.ساكلالفلاحة:فلاح،"صلاحة

صحرثممي!ثتهلكبواطقرلالاراضيصاحب

الدواجنو،ب!ةغلا!او.ماء+وحمدهاوزركاالارفى

ذلك.صابهومارالطيررالجراناتمن

اثعدسالكتابفيكرفلاحاولآدم:،ويخها

وحفظماءدننجةفيالسا!منهطبوت.اممه

الأرضنيكذلدقايل!واستنل.(.ا:2تك)

نوحوتحاطى.(2ة،تكأراعيأهاب!يلكانبيأ

اصطقوزرع(9:03)3!أالاولفضسالفلات

!أةا-محانعندالفلاحةوكانت.(؟36:3)ارضأ

فكافت.متقدمةمصرنيالبماليناقامةايامالنيل

:؟،)اطارجالىت!االفائضورصذراطبوبتررع

والقطاني،والثعل!اططةمحا(2:ث3و57و9،

.(33و؟9:3ض)ال!ضانءصولالىبالاضافة

يزرعوالمرعاةالاصاولفيالصانيينآباهوكان

اخذواكنمانارضتملكراءابعدولكن.قليلآالا

ناالطبيعيمنوكان.ويزرعوتالارصيفلحرن

الاصباطفكان.مبختهمطرقفيحرلهمالامميقلدوا

يرعرنرعاةغريةالأصباطوبعضالاردنضلط

68)

صرامتعاطىبن!مميششهمفيعياويتصدونالمواشي

اطنطةتثلالعكلانيينمحاصيلوكانت.الفلاحة

تث)الىيترنثم،(7:،وص27:37تك)اطرو

:8تث)وايلمانوالىوالتينفالثحل!(19ة6

والكمونالثرنينذلكالىاسعيا.ويضيف.(8

حزقياليصيفثم.(27و28:35اش)والمطاني

.(9:،-فىأوال!حصرسنةخنوالدتوالحدالفول

عادةالارصكانت:الاوفىاستغلالطريقة

المنحلوكانالتراوأفياناتجرةبالمحراثتنلح

16:9وتث،:2راش؟91:9مل9)لمحماد

ثوربرحيعبرالينضزولم.(اغ3؟:3و*ثا

بذورزرعلهميوغكانوا-د،ولانيرفيمحاوحمار

:9؟لاأملأأمدصواكالحظةواحدحقلفينحتلفة

منالواحداتحلنيالزرعقفيل!ءنوبدلا(92

شحصنيستةالأرءتيرلمجونكانوااضلىالىصنة

كائواوكذلك(.الخينالضة)اليربيلو-:ة،سنين

ولا11و.؟:23)شوالزيتونال!روميعاملون

ا)صنينهذ.نيالمارفكاذت.(ااو7-ا:35

.والحيوانأطيرواالفتيرنصيبمن

نيعليهاالمعولالا-اسبةاطرفةالفلاحةتجيتوقد

عراشهمعلفلاحا)فلاحه:عنظر
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وا؟ديد.القدبمتالولآربخمدةطوالفدطين

.يئعصأنلمتبارةيكنولم

اصم:وهر،!-ص!و.،ورمنا.عبرياسم:لايا.

ا!بار؟)شك!نياذريةمنيهرذامنرجل(؟)

.(،3ة3

وافهاعاالثرريةتذمل!فيعزرااعانلاوي(3)

ؤح)نحيامعال!دتتم،(8و87)ئحلمشعب

صورةهذ.كاتربما:فليثبوناولجثيون

يكنكانقريئعبوم،فلحطبنيبن،للا!عاضى

بناياه،يقرد.داودجيقمنمأةوكانوافلطينبنربي

:18اخبار1و02:23و:8؟8صم12داعيهرياس

منهربهاثنا.دارداطراسهؤلا.رافقوتد.(7!

فيوصذللص(:1518صم3)عليهتمردعندماابثالوم

يف!يرنوكان(02:7صم2)دمحريبئصبعضداطلة

.(؟،و38:اما،ك1)إن-ات،ير.يم-ةا!بن!يب

هءالحاة"بر!ورةاس!(ع!وردت17التربرهىساوفي

ئة،صا؟الى-ىحجر،هصمخاءرويا-م:يخنصا

.(2،:09زح)فيامعا)ه!داضتوتالذاشدو!،

.(22:33تك)وملكةحورنابئاهو:يخنداش

ائاب)امحتابافيا،ذصورةا)مملةصن:يخل!

.(،فضة*

-طدقكانت.الفا!ينيينارفى:قدطين

الهلعلىحاصةبصورةالاصبادى.فيامحلةا

وعرضهمبلأ05وطودهوغزةيافابينالممتدالبحري

والحبوبالفواكهصنتهوءلاخصبومعظمه.يلآ5؟

يتعدىالرلجةالتلالمنءفالاحلوعلى.وافرة

.الارضصلمنالزراءيةالاتامءسلىباصيراررملها

17(ة6صموا:133أشافىمدخهاومن

فلطن،68

واشدود.واصق!نكزة"!طالساحلءلىكانتنلاث

رجتالداخلالىاميال6برمدهـلىعقرونركانت

محاطةجميهاوكانت.المنخفضةالارضتلالبين

حصينة.باصوار

اواو؟نيالقالبلادعلىتطلقفالكالةاليرماما

ن!الجنوبيالجز.منوتتألفآسيمامنإفربيةالجنربية

الميلادقب!ف!قرونعدةانيوناليسكن!اوقد..صريا

تد؟عليهيطلمقالاردنكربيمخاالراتعالتموكان

باسميعرفكانثرقيهالراقعوالقم!نماناسم

13عيهااطاتوايرنالعصاةخحهاانربحد.بلاد

.(2:02ومت23:2اخبار1؟61:ا-صم؟)

اسرائيا!برفياصمفكانالمىل!،امازةبحداسا

الىأهـصالةاوني.اقليةالممل!ةعقعادةبطلق

الموعد.ارءتالبلادعىتد(6:؟؟ب)البمانيين

واللاتييرناليونانيرنالكتآبدعاهاإيلاداوبد

الارضباسمالى!ىالقروننيوعرفت.فلطينة

.ا:7(مك2و2:13زكتابلأالمتدصة

الكآبفيليى:وماحهافلطينحدود-ا

تخومءنفلطينقينرمبهتتميزوافضحالمتدس

يلمنلت!ننب!!ااخخومافكازت.المجاررةمالاص

إلأرة!اءثاسزلوازيينالعكلاانوالصروف.آكىالى

الىجنوبأالصيقوودايبرنيعتقادنءالممتدة

الأبيحت!البحرومنش!الآ.(حمىمونأحتاثاجبل

حملباشئنا.،سرقاا)!-را.الىغربرالمتوصط

ممتادتيونالعبراوكان.ا،وآب!يينوارة!الفلسطلمذيي

-بعبربرالىدانمنامتدتبلادمانالقرلعلى

الجنربيةهـاحدودزتوكا.بلأ015ومسافتها

هذ.وكانت.ارنونو!رالفقرةواديءمثذاك

الأردنضقيضها.بمآصيملأ01501تضمالحدود

بع.صيميل...،نحو)رنون!هرالىافيخجلمن
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محا؟!زبفي-:حب!حقرءصا-لتهكريهوالاق

بلأ0615نحوالفلحطبنيرنبحتلهاكاتالقالارض

ميبما.

العلإابينء-ددكان:للسطينسكان2-

يرعادل001،اسرة006اورءل.ر.06.هالفنحايام

ميلأ8385صصاحهاارة!ني؟صمه2...ر...ر

صحانكانبب!ا.افلهطيأ.ونااحتلها؟قيوابأص

ارفىفيفسةثرا66ر536م0491شةفل!!ا!ن

فيالواردةوالحبارات.بناص!يلآأر.942ءصاحتها

التديمةالمدنوآنارورصيفوسوثاريخالمقدسالكتاب

الومفان.بالكانآهلةكازتالبلادانءلىتدل

اوم!ع!ونةمدينةاوقىاماتقريبأتلكا!تةعلى

ا-داما.اطلال

الاحلامتدادعلى:3-جيولوجيافلطين

الملاصقالصخريالجدارمنوقمالميتلمبحرالثرقي

النوبي،الرمليا!جرءناحمبقةتمتدثلصرقأالأردنلرادي

رالحبللبنانمنالفربيةالمنحدراتءلىارضأالموجود

المأ:قةهذ.وةوق.!!راوقاتما-ررنه،الثرقي

منهيتألفالذيالطباثيريال!دياطجرصنطبقة

القدسوفي.وغربيهالاردن!رشحرقيالهجدمعغ

تعرفمابةلجاأصبقةالكليالحجرشطبقت!الت

بالمليم.تعرفملابرةاقلصفلىواخرى،بالمزتن

كأتاكتشفتاتمط"والافوالقبورالماهظزانات

صاينما.المليماطجرصنكا؟صاوحو!االمدبة

قىبا)محبلإةواداجر.الصلبفىي41سشااياتالبت

ومن!ا.الملصمنصخرها(دمثقبابأالم!ودباب

وهذ..اله!لجدرانمنهابنيتالقاطجارة؟.ت

عهدأاحدثطبقةدي!هاالطباشبرا)محلسيةالطبقات

ثم.سبعبل!الىجنرباوتمتدالكرملجلمنتبدأ

المترسط.الابيفىالبحربمحاذاةغربياجنرباثجه

68)

واطنوبواالرقاثرقالاقنيمنةصلةظعومنا

.!صلة!ةوتمتد.نابل!وحرلالقدسءنال!رب

الفلطينيل!ارضفيالكليالىمليا)!خومنالابزا.

اطلزونية(اصدفةباأالنموليقالكل!الهخرمتاخمة

الثمالالىمبعزةرقعثمحلفيتظ!رثم.الغربمن

ماماتوذاهثاكانولما.الكرملبلقرب

الكلميالصخرعني!ثفبسهولة!حاتنانه

الىالمرتفعةالارضمنالترولولمج!ثت"الاحلب

الصخرهذاوبين.افيدارأا!ثدافريةادفلىالأراضي

الىتعردتنعةصصواحلاثوصطالابيضوابحرالى!اب

رصربية.طبقاتوجميمصا.الاخيرإييربفياالصر

العربةوني.الارالجبرةبعضكذلكالبلادوفي

النارالمنررمندق!يقةرضةسبنا.فيصماولأبخولا

اليورفيريو!حرالفرانيتمن،اقدمفييقةالح!

الفحمية.الصخررمعاخت!دطتقدوالفديتوالد*ربت

ابتدا.وتقريبا،الاردتر3ن4الرقيا؟نبوالى

وثرقا،طهيةبحلإةجنربالىالمحيخجبلصغمن

جيمةكتلةالارف!ت!-وحررانالىشرقياوجنوبا

والظسيت.يتوالدولىكاابصلتاللإكانيةالمرادمن

الإليرسيني.الصر!ناتدمعهد.سايخماواي!

قطعطييةبحيرة.نافربلالثطوالىفلطينوغوبي

فيونها.ذاتهاالبركانيةالصخورهذ.ءنمنفصلة

البحرصاهـلامتدادلىو.اضرظماض!بهات

منخفضةالأرصحيمافل!طينسنالمترصطالايف!

2003!ابعهارتفاعالرمليةاللالمنصفومنبطة

الىورةالمزروتالارا!يعلىتمتديوهي.قدم

الىمنهااجزا.الد،امعلىتحع!فاليالرياحببب

ل!فيهئثدخطعلىواقحةوفلسعاروا.الداخل

قد؟البلاداجزا.بمضتعرضتوقد.الزلازل

عنبفة."فىاتالىرحدبنا
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طبقةصنتتألفىجرلريأفلطينفانالمجةوعلى

يهاالاصليةالهخورفرقرالا!ليالرصاحجرءن

الأعظما!عميش!حملالذيالطباصيريال!ليىالحبو

كريني.ابصونمولإقي!كليجرويثا..الارفىمن

الهخرمنضخمةكتلاثرقياثماليالذموني

.قكالصا

فلطبنتنذم:الطبيعيةظ!طيننجرافية-4

الىاقلمنتمتدتحاذطبييةأصقنا!سالى

الهفاب،3و)البحريالسهل(؟):وه!.الجنرب

الاردنغرروأ،(ارس!اسابلصللةو)3(الفلى

الجالساصدةاما.الثريةالجبالسددةو).(

المعروفالبويالهلالىةالاصرنيفتنحدرالوعطى

عاصابئعي!أالمناطقهذ.وبروة!.ثاروتسمبا

.الاردنبفررالاحليهليالذ(يرزعليوادأ

الحمبغانيحمل:أبحري)1(ألسدل

طواطءصلىاثرصطالألضالبحرصاصرعلىواتع

كالوفي.الكركلجبلصرىيعترضهلا،البلاد

ايال.6فعرفهجنربهضداماكثرأيفيئالكرمل

السطصحمماوجوهو.الجنوبنحوعرضأيزدادغ

البحر.سيعنقدم002و..؟بينوارتفاعأاخفاضأ

كاليالبحرنيي!بالذيالرجةوصرالكرملوبرين

الىالذيوا!رم.ثارونيدعيالهلكانيافا

.الفلسطييرنيما!،كانيافاجنرب

عنخفصقلالمنطنة:السفلىالهضاب)2(

الجبالوصللةالكرملجنوبالبحريالها!برينواتة

نحرارتفاعهمتوصبهظهرأتؤلفوهي.الى!ى

خاصبنوعالأ3ويطلق.البحو!حعنفدم005

بيرحقيافاعرضخطمنالممتدالمنطقةقمعلى

الو!يالجالسل!لةءنوينصله.ابئوبنيجع

.الجربالىالئمالمنممتدةالىديانمنصللة

فلسطين!688

من!دفم:ارسطىالجبالسلسلة)3(

القمةتنحدرالميطانيت!روجنربي.لبنانءبالصللة

ن!اك!اليالطرفيحلحتىجنربأيمتدنجدالىبرعة

وهو.اطويالجليلهروهذا.وع!اطصبحبرة

0003و0002بينارتناعهايتراوحتلالعلىيث!ل

فيبا!.برمحيرذلكمناكزيرتفعماومن!ا.قدم

السفليالجليلاسا.قدمأ،393ارتفاعهصءلأبرمق

شوطصبحيرةمنهالئسرقالىثاثبخلمة!ط

والى.(صانديت1ا!نتلصلحقالاردن

منيتألفوهو.عاصابئصجمنهالنربيافيوب

وارتفاعها.وكرباضقاكلةدةالمنخفضةالممممشطلة

منهابهبرأعددأفات.الطويالجلإلمنبكثراقل

باصئنا.قدم006و005..،وبينارتفاعهيزاوح

مبانرة.طبمبحلإةكريىالىاقعةالقمممنضنبلعدد

منافربيالجنوبفالى.ذلك!نارتناعأاحرفا!ا

ما.-بى3،18وارتفاعه(الطورببل)،رورجلابر

تمهاعلىوارتفاعجلبوع-بلمنها!نرباقمىوالى

سنالجنربوالةم.قدما8،6؟وقدما8916

يزيدلأحيثءاصاىصيجالىينحدرالفلىالجليل

.تدم003وتدم002عنالاماكنمعظمارتفاع

منء!ددا)-لمكيتخللعاصابنصججنوبوالى

وتضاريما.ءبحثرةءموعا!فيو-با!!ا.نياالر!

عاعيابئوميجالاحليال!لصنالمالصلا4الداظية

مقنوففكمم،زالكرماجبا!اما.الأردنووادي

عنمت...2ارتفاء4ومعدل.الةرد!الثمالنحو

تدما3703!وفلإتفععبالجبلواماابحرطح

.ةاصاصاكانتو!ذ.-9،38ءزيمببلورفيقه

وتقوبا(حرونأالحليلحق(ايلبيت)بيتينومن

ك!ةالدلةتؤلفبلأ.،مافةعلىسبحبل!حق

اثرقالىالانحدارسريةءوا.ئهاواحدةاص4ء*

بتيناصا.قدم0032ارتفاعهاوممدل.أنربوا
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ا!مدسمنجزهاعلىبيأ،تدمآ0363فارتناعا

والخليل،مأقد0255طءولجت،تدمأ8925ارتفاعه

ذحدرلالحلبمنمبلأ15ليهدوعلى.قدئا.003

تةاما.(اصرا!ابنيز")ايهبريةنحرالل!لة

.وبئءإمهبسبطاعوذاكانيقطنهصيقمنحدرفصجدالاصك

صنتمتدطبب!ةءج!يبة:الاردنكور)،(

حتىلبضانفيحاصياقربالفربيالثتبل-سةخ

0071الشىخجبلسي!ء:!دعهارتةاو.اليتالبحر

شاهقة.صجالبانبيهوعلىابحراسطحعنقدم

سطيمعنديهلحتىابئوبنحوبرعةا!اءأويز!اث

البحر.-طحتحتمأقد0912ا!اءتالىالبتالبحر

اتجيازهانوء!ح(والأردن،الميتابر-رأصلب1)

بينادلمةالمواصلاتدون!الفتدءصتحيلأليس

الإبوق()هالزرقا!رجنوبيءن!رقيهال!اكةاك+وب

خريه،وبياصبنيهرذا-بمايوبينج!ة!نومادءئ

.اخر!-!ةن4

هذ.فيخصكبل!نجد:الئعرقيةاللسلة)5(

وتمتد.قدم0003منكزامنهاقمكبل!تفاعاراليل!لة،

باديةحتىالأردنغورءلىاإطلةالابرفمنالل!لة

ناكا.شطوت.الررتانهرافيجوثمارها.الام

."جاضةطبريةبحبرةجنربمنااقليالةصميثقاليرمرك

لمجحةكانتةارثي!يةفلطينطوق5-

علىكان)قيالطريقنوعتةررالتي!طنفهاالأرض

لقوافلال!*ىالهصربةاطرينةا،جل!هاانالمافر

منتمركافتالثرقاوممالكممربينوالجيوشالتجارة

ومتبعة،صصبهقربالعريقراديكلترقةفدطين

تتقيكانتوهناك.غزةحقىالمتوصطالبحرصاحا!

فيتشرثم.الهربيةديلاوالبايلةق4تهةآرطريق

كائتبحدهارمن.اصدودحقىالنلطبني!تل3

قربالاحلتتبعمنم!االواحدةءاررقينالىتحنرم

بلص-تةالساحلفيتترغ.ودوريافا

فلسطيز(68

قدم006عرفاكانحيثالىأساتلعدال!رما!

ا،ئييةوهي،افانيةالطريقاما.الصخرروتمزضها

عتروننيمارةادثدودمنفصموفكانت،لأصفر

متفرعةطوقئلاثباحدىالمجالتجتازثم.،لرد

-يمونتلقربتمرغربيةطريقاحداها)1(،منها

!وطريقو)2(.لفايثطفيدا.ف!ورعكانحو

جصتخترقغ.(مجد-و)الاصرننحوالجبالتخاز

جنيارث()النويرسهلنحرالفليوالجليلعاصيابئ

احدمافرعينالىشقرعش.ش!لأالاردن!رمتبحة

لبنانيالساصالىبين)ايمااني!رواديبدخل

!هرلمجازوالاني.اثجالواحماةفووالفربيةالثرفية

كالآتج!أ،خإ-وبحيرةالحرلةبحلإةبينالاردن

اصثرطروقةثالثةصلريقو)3(.دءخقنحوضقأ

جنينالىدوثان!سلفيركانت!نالاضمن

فرع،رعينةالىتنقمكانتوشاك.(جنيمعين)

الفلى،االجليلع!ذعهاالمارالوسطىبالطرريئبتط!

وضاك.(شانبيت)الحصنتلالىيزديوآش

نحويشراحدماةفرء!نالىبدورهينذمكان

كان"صماليةالطرقو-يع.دمثقنحووالآضجلعاد

الحدودكن)اليرمقرتإشالىممبهآبهاالوصرل

الفراتعلى(الرربرالجىقبالةمباضةالزكية

بممر.عاعياىعىصأتصل.كانتاخرىوطريق

سبسطيةقربسارةالايمةطقةالمهتجتازةمحازت

اقدسوابيتينغ،(شيم)فنابل!(اداصيةمدبخة)

الماريقكاتوهنا.سبعوبزوالحليللحموبت

العاربقنحوكربرقيجهكانفرع.طرقعدةالىتتفرع

يحتروفوع.يصلهاحنىالبحرصاحلاصدادعلىالهصومبة

المحرا.يجحازثم.مويلةوعين(رءوبر.ثأرحيهنحو

الىالحصنتلمنتؤدياصريقوكانت.صىنحو

الأردنبواديتخدرف!انت.ادوء()ادومية

اليهايتنذالقدسالىالمافركانوهناك.اريحاالى



).فلسطين

نتكاارلمجاوصن.الجبالفوقءودياتضةالمرالطريق

هـ!ننحرالميتلمبحرالةربيوالاحلفيرالطربق

منقادمةطريقايهمااتخهنمكاتح!يث6-جدي

نحرفضركانتتاكومن.طموبإتتالقد

طوقالىتضبمالمقبةضلبجعلىوالجةادوءية

،الهربدا)-لاالىةوغزصك!رمنالمؤدالةراةل

الجفيية.

تأقا-وانلشريقزتكاالاردنءنالثرقوالى

الىجض،باا)صحرا.حافةاتدادعلى.ارةدمتتمن

-!لم!صاوكانت.(االثرالمدناتنب)العرربةالبلاد

و!ذلك.-تط-عبرالحصنتل"قالمارةا)طرق

فخاءة،ةارعةيواثالىناباسمنءصارةطربق

عبراثهناوص8ت،الزرقا.شص!%اسفلعضدالاردن

ايضااتصلىركمافت(عوتربة)عانالىجلحاد

(شثون)!بانءضديراارتاصءنةإمااضىطريق

صز،الجليلفيتمرءأريقذتكاالاردنصنالنربوالى

اتنةقربإعثقبطرريئفتصل،شرفاتقريبأعكا،

اما.أصبرتوبحلإةاطرلةبحيرةبينالاردنابتيازها

فموبنيامينيهرذا-:طالمجظهاكانالتىالمرتفصات

كمانتوالحا.الاءلياد(لصنالمنالصهلةقكن

نحدالرجةوخهرشارونسها!منال!اتزديطريق

منالآتبةبالطربقتصلثم.ضقاجنرباالبتراس

كربيجنوبميلإتو+دفقعلةفيالقدسالىسبطية

القدسالىتؤديطريقكانتيافامبنا.وءن.بتين

.(حو:ونبيمات)?روبيتايراونراديقربمارة

بواديتمركانىلاقدساصدودالراءلمةالطرقواقرب

11اضلىوطريق.(ضبيت)الىصياتوتلالفور

شبةوراهالحنطبواديتمركانرتلحموبيتالةدس

الحايلبجوارالاكيةإسطقةااما.(-وص.)ثويكة

بيتربالافرفيواديمنالمحاالىمحرلفحان

الحي.تلقرباطيواديو.ن،جبرت

فلسطين(96

ظمطبنفيالمناخيختلف:فلسطين6-فاخ

علىاثلجيبه!فبيما.الطبببةاتساعهاا-تلافبحسب

بديوعينالأردتكورئناخالنةطرالالثيخ%با

فياطرارةوممدل.الحارةالأستوائيةالمناطقمناخ

فر،اسنةااشهرابرد.،الأنيكانرن!ثهرفيا%دس

يخااما.ف28الىاللإودةغبطوقد.ف9،،ر

الحرارةفعدلط،عادةسارةالأشهراثد،آبث"ر

اريرافيا!ا.ف13الظلفيواشدهاف397ر

آبث!رنيوثرتفع.ف11001ءنئربدتموزفيفاحرارة

."*سنةايضأاصلبا)ف8"؟حئ

الا!!ةباهنلافجدآفيؤ!لفالمطرمهدلاما

ؤدطينبنوبيفيوهو،والثيهسينا.فيجدأةلميلفاز،

صارونة،فيإطرا!هفىلوكان.اي!اش!افيمنهاقل

قلإا!ا-ا66،!2سنينعث!رمدة،يافامنبالقرب

قيراطا25،ع3سنة32فيومدةاقدسنيو!مدنه

فيبلغور!ا.أبراطأ36نحربيروتنيمعدلهبيأ

واما-ئراطأ06او05نحولنانءنإتو-طةاالمنطهة

فيصمدلهكانور؟ابئاننيت،فانلالبتاعنيمعدد

حوكأانفيا!!اقراريط01عنيزيدلادمثق

هوء-افىيا4!مديزيدالغرا-جهةالىنكثافهاةلا

.مثثدني

ؤ&طيننجاتاتقئصات:للس!طين7-نبات

مضاخوفيالأرءتسطحنيالكبل!الإخلافقتجة

فدطينففي.ومتضوءة-ك!ةوهي،ايخلفةاقاكا

ؤتد.الارصةالكرة"نتلمفةأيماقاتحصفاتاث

إشهرةااسباتاتاانواعمن3003ةيماانامترإصة!بتن

اة-ة!:تتانبما5.نءانر2563مغا،سصالحرنباتو

فيوء"ظ-!ىا(ة1،اكوآسيادارواو)تبكليآبمال!

حافيص:12ءانو؟62و.المتو-طف!الاباليحرظاع

ا)حتهةوفي.ننهابنلطينضاء!251وءضدي27و



)1فلحطين

صهشابئوركطأطرفواطوروسصالبيناراقعة

الثاميةدوبااثرسطالابصع!البووبين.-يخايرةجز

نرع0035ونحوصقأ085روتالدكؤروجد

.ا:اتامن

ال!نباتءنقيلماان:فلطينعيوانات8-

.البلادفيتوزيعه-5-منايضاا!وانعلىيهدق

ناكأيتراموجدنافيفيةالمروةافديذواتفن

..خها،3وابالياركفيئا.:ءاقةحيواناتءنت!ا55

وفي.نفهابنلضإتحاصة13ويةهضد6؟وحبفة

انواعمن331منما.نرعا8،3الط-بررمنالبلاد

حبئينهانوط.،و.ا،ركسكالياء:طقهطيرر

وفي"ا.باللادخاصمش!انوعا03ويةههدانواع7و

ن.نرعا6،ءخها.ابرمازءاتواارمافاتمننرعا19

،و-بثيتثا37وأبايآركئيكامنماقةحيوايمات

افآوءذلك.بالبلادظصنرعأ؟اويةهندانواع

12س.الذبةالميا.فيتعإشالقالاس!اكءننو!ا83

-؟صانونوعاناجآرصتصكاياامن!اقةممكانواعصأت8

والؤاع.اجملادباخاء!ئرعأ36وهثديةانوح!7و

ا:اغامصدرهاوالهدد.الافريقيةوالحيرالماتالنبات

غررصنو!ها،الميتالب!رحرلالمنخفهةطةةالمه

.نالارد

:(نها-،كاساجنا)فلطينجبالوثنوا-9

اقامةطرالقرماالاصليرنفلطينمكانكان

22(و11:21يق)المناتيينءنيثأفون،اشدا.

اطوريينوالزعزميينووالايمبين(ه:؟8تك)فازيينوالى

أ-محانا"ؤلاهصنوكان.(-2:0123تث،

13صم3)الحلايةالمملكةءهدفيحئبقاياا"لأصليين

كانابرلاداكابرهيموصلوكأدما.(16-22:

اخمرىكنطنيةو-بازلالاموريل!من13-!ا4+ظم

الاراضيدقطنون"محانواالفينيفيرنواما.صنيرة

96!
فلس!ن

نزحوقد.والحلإلاصمالةاأصخومارالخيزن،الاحية

القرن-واليعيتجزيرةمنالارجحعا!الفلطبنيرن

الكنطنونوكانذلكقياوالمياإدقبلعراكاني

قهووت.-اميةلفةيت!!ونلميةيونأةاؤيهمجما

الاويثوعموصايامفياكوب"ؤلا.ا)مبرايىون

والممونبينالادوميينوظمور.كيةيديىوملما!م

طريقعناصا؟يلبنيبينآضالىحين!نوالموآلين

غريبمأدالبمانييندمالىيضفلم41جوةاواطرب

نلومنصا!!ينكانواالعرب"ؤلا.فان،الاروصة

الياميةالاسالقائلو!لذلك.يخينبراكالهابرهيم

ءمرعتهمالىتضفلملحكلثمالعكلانيرناخضع!صا

الاشرر-،ن-يةالساص-قرطوبعد.!نالساكل-ولى

وادخلوااءصائيلبنين4والمحرة-ةالثمايةالاسباط

:7؟مل3)وء-يومبراوباحماةمنتصرصنءابلادا

.ادصيإتصنصمظهموكان.(9:؟وءفى34

من5-رةذلكعقب،الا-محضدرتوحاتافىوءلى

وفيوايىبترلماافاصتوءا:و.وا-حزطاقءلىيخإتإوناا

وعاداغملض3مء3اظرواد.نىةايرنااالفحرإررنا

ر،مالونونستعه.ال!لاددخلذالمىبحد.وثؤاؤام

وءدؤعين.ومرظنينش-4من

:ايلادالاولا)ترنحتىفدطينتاربخ-01

يثملهالي!االحا.ليابراهيمو!ولتبلناصطفيتاريخان

أبلاداوم!نتتعاةبتاتناالشهوباما.الفموة!

بدأفةد.نيينالعبرا-جلاتمنممكنرثاريحنهالالمامفا

.بلادعءربرالراقضأ:لاداغزوالقديممنذبادلملوك

ايامفيؤدطين"نالثرقيالقمعلىكادرا+رصيوطة

الابايونوصا:ح.،9تكفيوصغ!اوردابرهيم

و-طثم3لتذلكفيبمائقافتمبماافيالان

طواثلرد7وب-د.الدوليالاتصالص-لجةالمماري

الامغةالاصرةاعنةفإ-طلالدبلاءنالهكلشس
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قهرفقدالفربيةآسياجز..شعلىصاطاغ!عئرة

حتىالأممعلىالجزةوفرضك!نحاناثالاتحتمى

اثالا(آمنوفيى)امن!وتبحمدوني.الفراتغر

وير-صاالممر-تابوتحتلهاكنمانكانتابعوالى

الاخيرةالهدةفيفضتهمانالا.ممررونموظفون

حدودماعددونبدأوافالحنبون.-صفاخذت

ابر-لإدمنعديدةاقامأالفوضىوصادت،ليةاق

نصروحالمقاطماتوعيم.مأعونكرالسةرفاصبح

عدردةقبائلصحتفو.التمردسادثموءنالرف!عدم

تلكتلتالقةالاصعهدوفي..صرحابعلىاراض!يها

قصصطيننيالاول-ءكيالفرعونصيالحكمفيالاسرة

ركلصيىوغزا.الما!يغرعلىالحيينعلىصبأوثن

ءقدالىم.ق1232ستاةطرول!نهقاصطيىاالاني

وفا4وعقبت.الماواةقدمعا!الخيينمعمعاهدة

غ.البلادالىاللاماعادنبتاحصيانالا.الفق

.(،مصر،اطلب)(الحروج)ليناالمصء-رة.!جا

ضقيالراقعةالمنصقةاعلىمر-ىتيادةتحتفاصتولوا

قيادةتحتالأردناعبروااتاقاالنةوفيالأردن

ا!قامرامتابعةوتجريداتظراتولحد.يثرع

الحينذلكوءنذ.بكاملهاكنعانارضعلىاصترلوا

؟ريخنانلليلادالاولالترنفيالمدسستوطحى

."؟ريخ،اطلبففيالمبراآرريئمعظطالفلطيايين

ا!ابيذع:فلسطين-طوبوكرافية11

.الاردنكربيمديضة6222يفاالا!و3و-لت!باثمدس

ورعسيسالاولوسيؤالالثتحشجداولوفي

وردت(الاصر)ال!رنكفيالاولوصثقافاني

طر،غرايةلىءنررأترندطييةاماكناعا.

اشارةرنةالطتلرصائلوفي.ثرعوضرفلطين

آمزفيماس()آمنحرتبعمدنيفلطينفيمدنالى

وثانقعناضىاخاراتوردتثم.ابعوالىا!الت

ني-؟لاوالادصوا!اءنالاصعالمرونمناصورة

فلسطين6(

وني.فكطيننيبرتصبية-بعملياتءنهايتطقما

ررلجوسكأبلاليلادالىابعالقرنمنالأولالنصف

نيإذصرةاالامماعناساءءن!خابأ!مراستف

جيروموو-!ابترنرمد.تر-يا،المتدسال!خاب

دمبااليرمالمؤنفويعرف.لحمبإتفيآنذاكالمةيم

.اونوماستي!ون

فيجقىخدصاتاذواالذتاليارزتالم!ا.ومن

صنةفدطيىزارفتد.روبنسونالدكاخررعوالمرة

ببروتنيالاميريما،رملصابقاتدبئ.يراف!"838؟

اككلادىالعربيةلافةبمعرفتهالذي،عيثعاليالمى

يلتيا!اكاناالقالاثلةوبراسطة.ال!وثفيصصاعدة

والترىالحرائببعضاحاهعلىاطلماالحانعلى

اعا+تحملكانتماو-وفيأ.مأهرلةكىللمالق

بعد.ف!العربيةالمغةنيحزرتتقديمةعكلانية

الاهميةمنفلمافيطربوكرافيةفياكتثافاحماوكانت

،118سض4روبفونالدكتررنثصهاوقد.بمكان

853؟ا!يركاصنةمنعادثم.مجداتتلاثةفي

عيثعالياالعىيرافقهفل!صاينفيبحوثهواصتأنف

!لتابفيضنهاةيدجدبا!لتحافاتنقام.غير.واشون

،الاضرةالكآبية،البحوثواسا.1856شةنئر.

ائهاروالعليةتهلدآو.!عار(3ء،!مأا!حأ)كاأ!ع"33"ححفىح)3

الفاترمن.تهاصةخا؟منالسيرقبلفقدالمحائبة

المتحدةالولاياتبغةر:)1(المظهذانيالم!مةوالجعيات

فلسنيتالىقدءتالميتوالبحرالاردنغرلاستقصا.

ليننق..فوليمالملازماعيةتحث18ت8صتممة

باسم1865صنةتألفتالقالانكليزالجعيةو)3(

3+حء+أ،؟حاءمأ،34010*!!ه4+لا!ؤلمطين.اضقصااء،د

وتد.اإقدسةالارضبثأنالنيةالبحرثكابعة

نني!ةضيطةلمبلادصنحت!د.ضالدأعلأانجزت

نححلفةبحفرياتقامتكماطلحييما،36نيمفصلا

فياثرتيةوالبحوثراصاتلدالامير-يةالمدرصةو)3(



فلسطييون)3
أ*ء!ول(فا0ط!5،5513لعاهءذهدا،44،3!+فلطذ

طء،5ء"ولهـ5!!ة!د!أ

الدكتورلهايرءرراولوكان.سالمدفيوصكزها

.009؟سنةوذلكيايلباممةمنترريلارأص

لمبحوثالاملايهه،المدرسه3باالآنلعرفوهي

وفد(تاه!!ول0امهطء513ه؟اهأههطن!يى+مههول)،الثعرقيأ

حفرياتبعملالاولىسنت"فياثمدسمدرصةقامت

ع.هناكالفينيةيةالقبيرب!ضفاكشفتصيدا.ني

وقد.ةلمسطين!ننحتلفةاما-!ننيباتحبقاءت

منتظصةبمررةالثر!لمةلمب!،ثالامل!!ديةالمدارسقامت

الافيال:اثاليةالعيةالنثراتمنلحلةصداربا

(النئرة)7ءة!ةهدا!!ليذوالبو(ليةطوا)طة5له!معه

علأ+ا"أ!ااما،5!هأه!!اء*ولاركيولربإصتالبي!لكال

المقدسالكت!ابكيةقامتوقد(ال!حمتابيالاكأي)

وتألبفوحفوياتبدراصاتا!عدسنيالدوميبهة

ريخها.3ووالمارهافلطينصافيةعن-لتب

.ا:،\لكفيالفدطينيرندبم:فلطيثيون

جمرالصلة"!ذهانالا.م!رايمانساببدولني

منواض-فالفلطينيرن.عنصرةوليتسياسية

صا!لاوجزءةسكمانءنتجيةوم.كلوحيم

.(-لفتوراطلب1(9:7وعا،:17ار)كفتور

الاولالىبعنييت3جزيرةمنقدمراا!موالظاهر

االطقةوكانت.الميلادقبلكراالانيالقرنمن

ن2الكفتورفابادم.الوءنيسص!:!الزةالىوو:

الفلطينيمدبمثهد.(2:33تث)ارضهمواحتلوا

اثالثرهيىهيكلمئصورةوم!"الفلينيون

96)-
ظسطيفيون

ابراهيمايامفيجحوبزبرار-ولالقالمنطقةفي

؟9؟9سنةوني.(\:26و34و21:32تك)

علةفي،البحر،شرباالاكرعيىهزمم.ق

در09؟اسنةوني.الدلتانيعيهباقامراصبية

.وبحرأأبنالغزاةهؤلاهباقامصوريافياضىطة

منوغلإم()النلسطذيرنالنلإتيبينهمءنوكان

صلةذاتاشىوجماعاتواخائيينوايكيينكاريين

حرف!منالارجحعلىوالفلسطيثيرن.باليونانيينرابة

جنربني)كارى-ليماصلمنالب-هـالمتردط

فيواصقروايتلمجزووةصوا(وقدالصغرىآصياكربي

نياستركراثم.الىمانن4برهةنهاالثرقيالقم

صاالالثرعي!فيها3هزالقالكإىالحة

وباثاليسوريافيبتراالضاةبمضانالا-ذ3.سبئ

قامربمااو.(الةلطينيينارض،فلصطينوصلوا

فلحطين.الىصليةبمجرةوالظسطينيرنال!ريتيرن

ضوجايامفيالفلسطييينفاناصمني!نو!ما

مدكموكانت.بأسذاعظماضبآكانرااسرائيلبني

الطويق-لاخموعقرونواشدودواشقلونءفىةاط!ينة

اجتيازبحدمنكنعانالىممرمنالمؤدالاحية

مصرمنالمهابرونال!رانيونيحنلمولما.الصحراه

باعاللمياممستحدتوماصيتهبمواطفالهمفاثهممع

د!ال!حمنطنبينارضالىطريقهمبهايثقونصبية

(18و13:17ض)اضىطريقاطذالىارثدوا

الاحلعلىالتيالمدنذلكبحدي!نرععاجمولم

3و13:3)بقالسفلىالهضابنيجتمدبن!ةولا

كزةيهوذااخذيشيعمرتدمدوانما.(3:3وتض

ش!جروضرب.(18:ا)قضوعقرونوا!ئقلون

(!3ة3)-كقالبقرناس5الفلع!طيينمنربل006

وسقطالمدنهذ.اسلادواافلطبدييانالا

انقذوا!.(3و01:6)قبضتهمنياليانيون

سنة،اربعينلفلسط!ين!ينفذلواعادوا!.(ا\عد)



زلمصطبنيون

فيكانراالفدطبيخينانالا.كئرنبعدهاانقذم

هزءواثم.(16-،؟تض)هلاحمهسببالمحا

افة؟برتواخذواحموفليمحداولفيالعيرانبين

هزعهمتةثعرتذلكوبحد.(6-،عم1)

مم1)المموزة-جرفاعا..المكانذاتفيممورليل

عقرونمن3تخوالعبرانيونفاسترد.ا3؟3-:7

ولم-الةلىا!فابفاتلم!راواوعاد،كأالى

:7)،اصاقليافي،للدخرلالنلس!فيونيحد

وا.لأطحةالآلاتء:صاعةاحمبهيرنالةدواصمحر

الحديردركان.(2ا-1؟:13صم!)الحديدية

الميلاد.قبلعثصرالحاديالقرنفيلهاستطيحمبدأقد

عهدفيقوص!موكانت.ا-ج!رةواالاصاحة،بتوافتفر

.(53:؟،و13:9و01:5صم؟أهاظةثاواط

ونحما-!جبه-ةفيضرداهمروناثانوابنهشاولانا،

عادواحينوبعد.(31:،1-ا:3؟)رهزمام

ماتدا!:ا3و.-سي.ترب:*ذاارضفيفظهروا

ة91و718:6؟وأص"ربراجلإاتبطلهمقتل

:18)صارأوداودصاولبه!ماعطدمو-ب.(ه

.(38و37و5-23:1و91:8و03ر27

منالهمالاقحا.الىتينصاخيرآاضطرداودانالا

وعنران37-92وص.!-5!ة21)شاولوجه

وضعالايةالمرةفياليمالجأوعندما.(56عز

.37مم1)تمرئهتحتءةلمغينةءفى-تملىلمص

ت!انقلبفيتغلغلوا-بىالفلسطينونوكان.(6

جبلعلىواولاد.ثاولوقتلوا؟حل!أنحبراهز!واعضدما

اخبمار؟و31وء!26:11و،ة38صم1)جلبرع

و!اربهمعزواصهمردداودملكوعدما(09ص

ة8و5؟-5:13و8؟:3مم2)دارآعقرفي

:11اخباراو17-23:9و23--31:1و؟

496)

لاداودءوتوبمد.(هو،:02وا:18و13،

قدكانتقوغمفكأنما.كثيرأافدطينيينادبمدثا

يحارلرنكانواالمصلكةانقساموب!د.الزوالفياخذت،

حاصرو-ثد.الممامحتينمنكلآآضالىوقتءنا

مددلمهمالأوليربعامابئنادابع!دفياسرائيلبنو(

وفعرا.(16:15و15:37.صل؟)جبؤنا

.(17:11اخبار2)هدايالهمراوقدلبهوشافاطا

61ة31)ي!ورامخلة"3-دفيوذا2تءزوام31الا

ثم.(18:)28آحازع!دفيوكاذللث،(17و

لككذو(7و62:6رخباا3)غبموياءزامغز

علبلممتأ:أص-اوصثرأ(18:8-ا!3)حزقيا

:7،و25:03وار1،ة11اكط)لحراببا.الانبيا

ورافق.(7-1:5وزك5وا:2وءف7-ا

لجيقالرريالتائد3!جورجهإا)نلسطدإتصنكلاون

:3مك1)عرذاعلىحماقفيابىيخانإسانعا-وشوس

(وداشدأازوتوسيماالمكاب!وذااخذلكذبهد.(،؟

اصقثم.(5:68صك؟)اض!فلىطفةنأوصد

ومدينةدا،ون!محل!حازوتو-!ا،محابي*ناثان

ءفىةةواحياحرقكما،(98-09:83)اث-لمون

ءصلىبنا.أ-تسالت13لالأذىالمدرنجةيم!اندون

فلي!يدالجفاله!دفياما0(61و06ة؟؟)ا:"عا

في.اندمجراقدكانوااحمماظاهروا.ذعاي!م

ا)ج!دية.الامةفيالنهاية

تء5ممنادا-لمنافةكالة:وفلاسفةفلسفة

أصبةاباتاريخجأبوالبالثسرتاء-إفلقد.،الح!!ة

نطاثفيالنلصقتفكير.صرالشرقيفي،.لافا-فة

الىالطاقهذاالغرب!جامجث-.دلى،وافتراضاتهالدصة

ببةادفلةةليطابعاكصقفانرلبح.ارسعنما!اق

رلا.مي!انيز/يةعتلتؤلمسفةبطابعافرباوانطبع

بينالفر.سن+ردةالمقدسأمحتابالطالبر-د



فلعفة

منفردأمنهما!!و-طرررالعلاياليولأفيالفكرت

تناولفقد.الآضعلىاحدماوتأثيراعيرأوالفائه!ا

عليهسضهاالتينا-يتمناليهوفظرالعالمالع!يالتل

الالفةالا-يالاتتباراتمنص--خهؤاقتبى.الرحي

طياةصاقبتهومن،الاقدء!نردعلىايىالواردة

ومن،تائجءنتصرفاتهاليهوصلتوسانانالا

فزصل.ءمينهدفنحوالط-عةتيهتاتدراشه

ثم.الانانتصرفب!ايضبطصب-ةمبادىهالى

لاحمقازتالثريا،تبارتأييدمدىاسنةسعى

الظاهرالناقضاتمعصراعهكاعا!اوءن.الدينية

وشتا.الاضارفاية،3الكوننيالحمالقصياصةني

والبحوثالختلفةالمصادرهذ.ومن.ثلأالابرار

بد.هيافهءفةانالبمفياط!حميملدىثبتالمتتبة

علىالكلية(الح!ةاو)الفا!فةونشطت.الح!.ة

الاقوالنجمعضامأاهمامأارلاها!د.سيمانيد

ننيحةجديدةبحكبمو.طصق.الآضتعنالمأثورة

للوكيتعلقاثالهوصمظم.اثاتبعتلهلملاحظات

والاعتدال،المتتتناولوهي.وتمرفاتهالانان

والوفاه،والصدق،النف!وضبط،والمث!ربالمأصفي

انتقل!اومن.اغ،الظمماه-ضرةفيوالسلوك

ومدىاو-صطاقفيةالادبالةيمالىالعريالمقل

-يثمنلإسثلأاطوادثالىيحظرفهو.اسد

تأثيرهاضرهعلىبلالحاضرةالحاليةاص!بةانتاثحما

بمد.ف!الالهيالعتابضوهوعلىالمقبلةالأجالعلى

فدأد!فوجد،الطي!ةرسيدالعبريالفيلوفواخذ

فيافىأو!ل،(38:،01عزأظقهماكلني

وجر!.دصاموفيالكونخلقفق.مكانص

منصفهالح!مةووجد.(3:91ام)بإ،عقل

ثم.الطيةاجزا.منجز.كلنيظاهرةافهصفات

وصورها.(8:12و33-03:اام)ثخصا

،ال!رنخلقتجلمبدأة،الازلمهذ!وجردة

فلسفة(596

،واقاعهاوالا؟ءت"صماواتأخأاءندماافهمعوحافرة

31-8:22ام)ضلقالذيالكونفيسيدأاقة

صخصآاليلوفصكلهارلم.(23-28:12يوا

الذيالمحدأفس،محصرصأطةظاهرألمحإئأبلبالنو

أمحتآباعندوتطررتالفكرةونمت.لامالماللهرحمه

قاءنوفصلوهاالح!ةميزوااثمحدإلىالمتأضت

و9:8و8:5-7:22)ح!صةفا-لثراكثر

.(،*ح!صةاطلب)9(

ئالىالفيلوفالىاليرنانيةالفلفةبد.ديزى

:ادوارتلاثةالىوتق!ع(ءق0.6حوالي)

نثأتوقد.اط--رةبلماالقالمذاهبورد(1)

لمجوغاوجل.ال!نرىآ-يافيالرلانيةاياتالجاعد

يتألصادئالأصاصيةالهنامراوالفصرحرليدور

واصدنحمرالاساسل5فسؤالهم.ال!ونمنها

لابتل!صمديكاقائهامأإءا.ااوكالىطوبة

المذاهبدور(2)أالفوريالقوةتوازنامأيتفير

سقراطوفيلهىا.(مق322-61،)التراطية

3،3-03،)طونوافلا(م.ق96-993،)

ئتوكا.(م.ق332-،38)ليىوار-صاوطا(م.ق

وكانت.الةليالف!حموصكؤمذاك2اثينامدينة

،الاشيا.جرهراي)المورةاوالمعقفوتجهةالبحوث

فاكا.فةجاصتافيزيقيةءقليةفلفةمجردت!نولم

ا!عليلطربقةمن.سامبيادرتصرثربةكانت

اثابتالضمراكتافالىصراط-سالاستنتاجي

المت!بدلةا.والإالظواهروجوهراتا!والذي

بهذااكتثناالقالحققةاعطا.الىسع!03المتقلبة

لا!نجيايسارصطوطااما.شاءت!تعريمأا!ددا

لأصوأهااوعقيدةاونظرف!حملالممالقالح!م

المذاب!ور)3(.لدهفرضهميالمنطقصحتهايثبت

كدالفلفةوكانت.القراطيةالمذاهببعدماالق



)6فلسفة

قدالبتوكان.ارسطرطاليىنيارجهأوصلت

الميتافيزيقية.الفلفةعلىالمبنيالاخلاقعلمالىتحول

حنبان(م.ق2،3278-)ابي!ور!رحوقد

الحير"بالباتيةاللذةوان،بنآثبهاتج!!ااوالاعال

نافرأ-(،36-336)الىوافىزنرناما.الاسص

عنالنظربقطعنن!هلالحىنيهيالاديةالمنة

يتطل!لماالتامةالطاعةفر؟رةعلىوسذد.الننيجة

فرأيهم،(3حأ،5ءط3)الثكاعحابااء.الواجب

.الثرثالصرفةعاررقعنراكمااديم!نلاالحدقةان

لاباننانقنحعندماازناالمذهبفيالا-بىصرنوقال

وبذلك،نجالياو!تمنعودلاحيننذث!.مرفةجمكننا

.العادةئدرك

وفاةتجل)م.ق323سنةالامحندرتوني

وصلتفعندماوهكذا.(واحدةبنةليساشسطوطا

تدهلالونايخةالقافةبدأتذرو!االرفانبةالنلنة

الابيكرريةانومع.الئتاتيهودبينودتظملفلسطين

بينالاحتكاكاستدادبد.عندآلأوالىواتية

الفكوعلىتأثيرمانانأيوفانيواالعكلياف!حمرتا

تأفيءصعبةاسلابحيثالضآلةمنكاناليلادي

المذابتأفي!ر!د.وارسماوطاليرافلاطون

ارسطوطاليسشاركواالذتالصدوقيل!نيالقراطة

كذلكتأ؟روهاوظهر.التلبدعهلاماكلرفضني

البارز.وزعيمالاسكندربةنياليهود!فكريبين

.(م،5-.مق02)لالبسعمماصرأوكانفبلون

ا!استواالرتتذاتوني.ءوصىليمبئتمكرانتد

.افلاطونايمظصنس!لااليوفايةالفلتمنوا!م

قبل.!نلم!ها6القدبمالعهدانيثبتوالأنصعراوقد

نياليرنانححما.وءتائحدمو!ىبينجمعراوه!حمذا

تناق!اتمنكابين!ما*يلواولس.بديدةفلثة

نيحتىتعفيآجمازيةتآويلالمقدسالكتابا!وا

96)

-دذلكاليرنانةةالفلةتأثل!وظهر.ا!راةيةا-خامه

و!ن.صجالهورتعتاصاليهلحتنت.الجدلني

فيتطابهنيبرلىعاقدالقالفلسنصةالحتةذلكائلة

اع)روميةاهلالىر-،لئهاولفيو!لكباءوسارءس

تأثبرهاوظص.(3.و؟1:9ورو17:38-03

كا!عولءباثرةت!ااصتارةا8الآراطريقعنحمذاك

والمفردات(02و8:91حكمة)النف!وجردبسبق

الجرهرجمنى،!ورة،ك!حمالةيدةالجدجمانيهاالجديدة

:3ني)ارسطوطالي!است!عملها13الصفاتمج!رلحاو

اما.التحببرني"والدأفحرافياث!مييزوء-ن،(6

360!ئأ(حأ)8الادرييناوالحارفيناوالضنرصيينآراه

محاولةبرتوت.الثرقءنبعدفما؟هتفقد

نيهذا(الارفإتصذهب)ةالتو-صذهبلخالاد

المسيحقةعلاواوض!ذلك.،ل!فةاوم.الميحية

.كولوءياهلالىرسالىفيرالمألمقةباا!يقة

.(،فلسطييون،،*فلطين،اطلمب):لجشتم

.،اعتققد،(ائة)صمنا.يء4اسم:قلظ

اخبار؟)ي!ذاقبياةصنال!البىيهدايابناهاءدوهو

ياوي(13:3اخبار1)اطفا3والا.(7،:2

الاصل.فيفاط3الا

كاهنوهر،نجاة،ءمأ.عصيا!م:يخنطاي

.(7؟:12نح)مرعدياا!رةآبا.ورأك!

اسم:وهرفطيئبلكأدتصرعصي31:قنطي

عدأكرتنيالاسالجرابوأحدبيا.جني(1)

13:9).

اصيأةميكالابنتهشاولزؤجهربل(3)

واعيدتبعدف!منهأبغذتثم(،:8،هصم1)داود

.(فلطينبليدسوهنا.3:15صم2)داودالى



7(

*عر.صتا.عكلياصم:ظطناو-فني!بآ

اسم:رهر،اعتؤقد

صبطيخاانتمرءبفيكعرنيرئي!(؟)

.(3،و2،:،اخبإر؟)ا+،لقةاءلىكعرن

ور%.المحعباضلالعكلايخينوئيى)2(

-ا:91حز)بغتةناتعليهفتنبأارؤياانيحزقيال

13).

انجار1)بلبارالروحفيدتلمياءابناا-د(3)

رؤصا.دا-نفههوكانورما(21و9؟:3

.(01:22نح)عمياخاله!د-خ!واالذتالضب

ننى،تداتة5معنا.:روياسع!:ظطبئيل

ع!د)لمر!ىطمرأوكان،ياعسبطرئي!وهر

.(3:15صم2-تفبمايضأاطلب)(3:26ث

وبمتابلةداودابطالاحد!الصقب:قئيي

كانانهتين27:01اخبار1مع23:26مم2

.(ف!فياطب1).افرايمصط!ن

توالماهوجهءلىعامتنرحسفيتة:فئل!

57بوعرفهاقدئا..،بطولهاويقذر.الطرفان

خثبءنهـنحتوقد.قدمأه،وارتفا!ابقدمأ

أقارباطليتوقد.(السروالارجحس)،هو!ر

ثلاثةءصنفةعؤوكانت.الداخلومناطارج!ن

فوق،ءنوكوىبخافيبابلهاوكان.طوابق

:6تك)اضمسواالمطرمنصا!ثايتيوضف

نرءص!نلاجلوتدصنعت.-8:91(،9

الفلكرذ!ر.لمبقا.امحتلإتالقاناتواطسوعائلته

.الطونانعنالبابليةا!مصةنيايضأ

طكة:خف،محتديرةنياعلىالمنزلتجعل

(31:91ام)الجطبماريأكأالقا!ارةاوسطافي

الابر!وثصوكتانصرفمنأطيرطقيلوكان

96)

البرماطالواللاكا.النا.اصنالمنوالمعزلى

.عديدةمربيةبلإانفي

لىأربيناى،*مهررمعناهعكلياصمةفئو

وعد5،:6وض6:9؟تك)النلويينعثيةورئي!

.(5:3اخبار؟و8و.:21

.(.:26عد)فلكلاة:تونفئو

حاكم،قد،عو.ممنا.مح!ي31:ظئيا

بداورصليمصكنمامحيآصلالةمنكاهنوهر

.(21:ا؟نح)ال!ءن؟الييرد

واخياحالصاعيمعوردت-دلةةلخوقي

:23و36و33:؟1انجار1)داودابطىالمن

صم2)النلطيبلبمنهماذ!هـالارلوقد.(.ا

ذاتنيأعتبر33:05انجاراوني.(23:26

اءيرنيايىمباصمالانيوذع.انرايمبنيمنالوةت

يعني،لونية،انبعه،مويظن.،23:3صم2ني

.،ولإن،

متقد،،ممنا.روناني31:*فوناويخبغون

سلامأورل!ايهارصلرومانيميحيوهولا!ح،

(،6:1؟رو)

احدرهو..ءب،ممنا.ءنانيام:لجيمون

نفهأنيصوكان.ارخبمالىمع!عكانكولوس

رفل7؟:،لممع2فلقابل)المدينةهذ.من

علىالمصيحيةنليونواقنق.(9:،كرمح01

-لنيحةبيتهنيوكان.(91فل).،ل!الىصليب

وكان(افل،،مشاالحامل5زءيلأبولىويدعو.

.،3-.عد)عادفةومردة.وسظم!بح!بةفيةذا

صرلىصيالىيذهبلميظهرماعلىبول!انوبما

الم!يحبةاعتنقفليرنانادائداظنفا(اة3)كو

:291تابل)فاكبواستئبراشا.افس!ني



فليمونالىاهـسالةا
8(

ابئارختسر-:نانالم!تبىدسنوليى.(.\

.(3فل)ابفيةئهواصفليرن

القالة!يرةالىسالةفهـ!طفليمونادالوسالةاما

قدكانفبرنعبداني!فان.بولراليهارسلها

و18فل)مالهمنشيثأمحها-ذوربماصيد.منهرب

علىالم!يحوقبلل!ببرالتقىروماالىوصولهوعند،؟9

يبةء،لوبواسرود.فعلعافتاب(01ءد)يد.

دونذالمثبة.لانبردلمافهالأ.صآليخد!"عند.

ناارا!الرف!اتوفي.(،1و13عدأصيد.رأي

يصفحنو،يد.منالصفحيحيانعيصرلجلب

انص-ساصه1فرذ.ويقلهايهلاطءتهصيد.عنه

اضرهوقد.(6؟عد)محبوبكأخ4قبرعلىوحثه

(؟او01عد)لأفيمىنفطهرالطيةمحبهعن

اخذهقدكانصايفيهلاناستعداد.لهبتنكا

وائعةنفإ-ةوالرصالة.(91و18عد)انيص

علاقاتهوبياخلاقهوكرمرولىسعرررقةعلىتدل

ع!لىالميحيةتأثيرتبيناغا-لما.امدقائهمع

والهدالةالمحبةوروح،عامةد!ررةعيةالاجقاتاتاللا

ابصوعاد.جديدمناق!معتنظيملهماقذرالق

يرملتبخيكىوبرفقتهالرسالةايهايحكلصيد.الى

والرطلة(9-7:،كرأكولوسياهلالىالرصالة

كتبنفة!د(33و6:31اف)افسا!لالى

الرتىذاتنيوأرصلتروصانيمأاورثالرطئل

.م62سنةهرالي

عنديبمانيين!ه:فيهحكلوثاداطيروثنم

!تونوبملمجدلبينالبرعلىواقعة،ممرءدود

غكلصوتها.(8و7:-عدو9و1:2،ض)

متنقماتفيانهيعتقدآبلالابانالا.اعامبامووف

.المرةوالبحلإاتالجبلبينالمعرطفةبنفة-على

ا!د،بانةعي5مضا.عهيا-!:يخنة

.(2-6:؟صم11م!ئدادأثانةزوبق

ابيوسزورن(66

وهر(اتوجه،ممنا.عبريا-م:فئوليل

اءطا.وقد.الأردنسرقينحيمالاصلفي(1)

وج!أ،اتةنظرهناكؤ،لا؟بةوباولاالا.م"ذا

وفى.31(و33:03تك)نة-"وؤقي-تلو-"كه

ءرن--هدموقد.وبرجصدينةفيهكانالمضاةحمد

(17و9و8:8بض)ير:ةالمد-محانوتا!ابرضماا

.(21:35ءل؟)رهد؟!11،ولبهإءيرش!:12ثم

رو-دنسكاابروهر-!ودان4رجىل(3)

.(،:،راخبا؟)

اخبار1)شا-تارنا.بنياصينيءنرجل)3(

.)8:35

.(:336لىااشيرسبطمن-تةالنبيهابو(،إ

به،افهوجهولضا.ءروياعةفييئ!يل

.(32:03تك)فتوئيل

عروقاوةفو،متصا.علاي31:اةزة

منتولعارووهو.يساكرمنرجلوهو8الصباغين

الاصمكأبوقد(9:؟.قض1المكلانيينقضاة

.(فوةاءا!)ةفوايضآ

.(2:53اخبار!)يطريمقر؟نيعثلإة:ييفو

اصم:هصبوئبمخرثفواوالظباءضة"فو

اصموهو،تربطهاالقاي-الظبا.رابطة،ءخا.عدفي

عز)زربابلصابابلمناولاد.عادسلإن-داماحد

.95(:7رنح3.:2

وهو،أعفيمطء،مفا.رصيفا31:آاو"فى

.(9:8اس)هامانافياهاحد

فررم،ابيم،اللاتينيالاسممن:اليوساو"نفو

علىابطاليانيمدبنةوهي.،ايرس"سا-ةمتا.



)6فورة

الىالميلوز!-ءيلأ93بحدعلىالهيرةابيوسطرقي!

ن.اخوةررلىف!ااص!هبل.رومامنالثرقيالجنرب

.(5؟:38اع1اصلإأالمامنالى"طريةنيروما"

.(؟1و.؟ة7قض)جدعونكلامةفورة

ءبدوهر،ئر!،مهخاهعبريام:ئوريم

بلادفييينالمبالي!ودى!لحلاتذكارأأدتي.صهردي

قدوكان.هامانلهماعذهاشاملةمجزرةمنفارس

لتنفيذافىاصباوومءقلخأكدقرعةأ؟،افرر،القى

كرالىابعفييميدوناي!ودانوكا.الجلأ-ةخعمتها

:9اس)يناتةر(رسءصا)ارآذءنءثصسصوالحا

5:73؟الفانيا!!اي!صفروفي(02-33

الاحثفالصاعانثاه،وفنذضايمردرومايىدعىديى

عئراثالاايرمفا.ثاتة!ب:ةبطريقةايهودابينبه

الرهاولءتده!ويرم!!)الما.وني.عوتاكان

خدمةوبعد.المجحنيلمحتهمعونكانرا(عثرارابح

وعتاصتيرصفربقرا.ةيبدأكانالمائيةا)ملاة

ليم!*دصرخونا!!لمينبم*ركانهامان31!!لر

يخث!شبأ،اافريراسم*صيبلىاو،ااحمه

هامانابخا.احماهوكانت.باطخناتالا-داث

فيصلبوا331الىاشارةواحدرف!وءلىبرعةتتلى

الىبعرداصثمباكانا!اليالبرموفي.وا-دوقت

ائهارايصرفونثم.جمةيةالدايدافرائضلاتمامابصع

يقدمرنالاغئيا.توكاالىبامامفراحرالابالابتهاج

اصتير.صفر!حةبثبتا+داوهذاافقرا.الهدايا

تك)با!ريينترابةاوصلةذوشمب:فرط

سبهها.اقياوالأرضى8(:ااخباراو01:6

افررقيةوبلإانمصرمعبالاشزاكة،طذحمرتوقد

116.ة27حز1دولى(6؟!زا)لىبيمص!اضهـلا

وهي.(ه:03تنرو9:!6ار)لودوكوكأبل!

مكوبةبهجميةا)اشبمتامزو-فىيالارميافي

فول6(

وشت.يييااعتدهاكذلكو*سيفوس.،ايليون،

قإينايكةكانتوربماالبابليةالنقوشنيفوطوايبيا

بظنبعضهموكان.اطضرةليبيامناثرقيالجز.

ورنط.اخها

الاسموممقالمصريةمن،،فرط:فوطيئيل

:6ض)هارؤن!ايازارأحمووهر،اللهعطية،

25)

اله*ءطيةضا.ممرياصم:فوطيفاو

تك)*صوسدفرعرنشرطةرئيسرمر،اصصصا

ءثويهلأوبملهرفه"وتد.(ا:93و36ة37

اغراء.حاولتزوجتانالأا0(،:93تك)بيته

حملتمحاوثهافثلتولما.الفهيلا4ءاريقعنلهواضلا

بري!كانءتانتممكانتبته!ةصجنهعلىزوجها

.(03-ا:36تك)..ضها

الهرععلية5معنا.ءمري31:فوطبفاوع

يخةمد(ييوبوايى5)اونهنكاوهو،اصمىا

:ا،تك)ت2زوجةاسناتابووهو.ال!ى

.(16:03و.هه،-

،،فتاةممنا.كانرجماسامياصم:فوعة

ملكاصعصتاالمتينالحبرانيتينا!مابلتيناحد!وهي

؟5:اخر)نصا!اتالذكورالمواليد!لمصر

"7-).

العصايينعندالممودةالمزروعاتمن:فول

ايامص!ولا،احيانأوكان.38(:7؟صم)3

!خمنهويهخعالجوبمنغير.محيمزج،الجوع

.(9:،حز)خثن

اولفلاصرلنغكالابليالامم)1(:فول

مض!يماعلا..اثررم!كمنفاصطينعلىحما!من



/..فونرن

.دبلاالىتدالنضةءنوزنةالفاصائيلملك

.كاافلاصتغك،اطلب)(02-:1511مل3)

قىثشمحذكرت.وثمب!اافربقيةدبلد(،أ

صاهرتكانواثةاللاال!ثعوبهزلاءانويظهر.ولرد

البمحقب5ذوقد(66:91اش)النبالرما؟ني

وتقول.العياممرفيافيلعلىةبليجزيرةانهاالى

.فوط1012اطديثةالؤشاتوبعةتالبعينيةالرجمة

قبلالر-فيا-صائيلا:فيمحك:فونون

تة-دوليه.(3،و"33:3عد)موآبالىوصوإم

نحوهالعرليةصناثرلطاطاز%الىالراتحةنينانانها

نحاتشبةمنالثرقيالجاتالىالميلون!تاميال

احالمب)يداطدوافاساجمدنياث!رتتطقةنيوهي

!(ننتو

غين،الهباءروقاوةفز،مهنا.ءبرياسم:ةفؤ

؟46:3تكأافوييناعثرةرصلفايا3ابئوهر

الا-م!لتبدو.(\:3انج!اشاو26:23وعد

.(فراةاطلب)فراةايضأ

:تونفو

62:23).

عد)ياكربئفؤةمنالمتصل!ن

بيت5ممنا.صريام:فيتضثاوفييستة

(03:79حز،ءصرفيمديهةوهي،باستالآلهة

ارفازيقتربالداتامثرقوس.بطاتلالومعرتد

اقلالىيلأث5بهدعلىا!رقيالنبلفرعمنباالمرب

عظيمهيكلبقاياآئارماومن.القاهرةمناف!رقي

ذاتباستللآلهة(الاعبل9رالا!الغرانيتمنبنن

المط.رأس

دمةخاوء!،بمية"مشاهنيرونا31:فيبى

كررثرسمينا.،كخريافيالكلية(عاسةاو)

الاتوة-،لربافاوصىروماالىتقاتا.االرقية

فبجلس7(

.الآشتا!دسةفيبرءض"ءأيامنلهانكالما،تاك

:16روأالةربا.ذصيرةوكازتالفقرا.اغاثتفة-د

.(3وا

الصصإلهاتومبرتت"مهنا.مهحمري31:يخثرم

ا!راشيلبنربنا!االاخينالخازنينقمدكااحدىاربةالون

:اض).مرفيءبوديتمائنا.لفرعوننباطاركأفي

+ف!مةوثظنرءصإسزدءكاالثانيةوكا.ت.(ا؟

اصةالمشرتلفيفبلناادوارد:؟اقا!اقاالحةرياتان

الىرا-ئةوهي.فثوءنفثا*ب12اتعاحاتدل

الطصجلاتواديلىالجاريةأ+ذليةااةالقتصنابتوب

للا-41هـ-محلفيمال!كان.الأحماءياةالىالزقازيؤمن

الاد-ةالاسرةءنصكتابات."قدوتأبت.انزم

يروالجد.الاولىالاصة!نكتاباتقماخوبةايا

الانيرهـ"يرايام!نالانجاتبضانبالذكر

قوض.(-5:0113)خرلهبنبردونمضوعه

ءصتةلةاثمحلاص-بطياتأفرفاصندعدالأ-،ار

اء،فرقءنالالهاتفذالاضهـولاعنةالراشد

وا!ن(1:11كىإتازنكازتانهاعلىيدل

ودعيت.فقمااصاصاتالنرفهذ.يعتبرونبعه3

.(الابطالصدينة)ليرهيرونبوالبطالةء!دفيفثوم

ةإدتاالىطابةتلاعفارالىأءؤضالآراهاثحهتوقد

ايضأال!لاتواديفياتاساهذاويتع.المنشودة

وو--دا!-وطةتلغرثااص-إلته،بمدعلى

الوصماسالمحل!ةمناثارطابةااتلنيبيزيفليندر--

لث.والاالثافىرهـيىايامومن

:8اخبار1)ثاولبئئانروناابئ:فيثون

.(،9:1و.ه

كانربما*نانيا-م:!-اضاوفيخذس

ارتذآصياصفاطمةصنمسبك!وهو،هارب5ممناه

تي2!صاتهصنالاخيرالق!منيبرل!عنوصاه



)1فيشون

انتمالقالاربحةالىؤوساحد:فيشون

الارا.اعتلفتوقد.(2:11)تكاتجة!رالبها

عدنبخةءوتحتحديدنياخلنتكاموضهتحديدني

اعتبارالىتميلاطدب!ةالآرا.بمضانالا.نفحا

ارأياءحفاذا.ال!ربدئط.متطقةفيابنةءوقع

.العربصطفية!بالقىالىوافداحدفإثونيكون

.برلاكرباسس!تالقالقديمةا!مناةكانورجما

ليس،*عمنا.م!صيأاطيأكانرنجا:فيكول

ابمالثاجيض!رئههرالمغرهـوهوآشافيليكيةمناي

اصكابإبينهدةالمطحضرر.فيعقدت.برارماك

ذا!اطاملضانهبل!او)ابإي!وبين،ابرابيموبين

.26(:26و21:22تك)ا-حقوبين(الاقب

،الأخر-المجة،معنا.ررنافياصم:فيلا،لفيا

ثمانيةبدعلىالصنرىآصيافيليدفي!دينةوهي

نءافرقيالجنربالىالمجلوفصف?تلأوعرت

،بلمنذممعلىفيلادلفرآلىأ15بخا.ساردس

بناؤها.اعيدثم.م7!صنةزلزلة!ادض.وقدتمولى

المذكررةالثهلإةالبعالكناضاحدىفبهاوكافت

وتد.(3؟-3:7و!ا:ارؤ)الىؤياسنرني

اليرموا!ثا.انتقادبدونوتتجيحأمديحأنالت

الاشر.

س!شد!كام!بزء!ء!ء!ب؟خ+!3ف!*?ءكا-ك!ع
نرء""3!*ث!ظ!في!افي؟!غ،س؟

لأ!مخجكشلأإول!!!جمكل!!سلم-!3غ!في،!ء:9لم*ى

،حم!لأ!!يه!+-*"*سئ!--!!!ثثيى

!!!

!ى

فيلادلنيافيجدار

)07
فيلبس

!خبل"،عبمنا.ناني2امةفبلبى

:31وهو

336)903-!حمدوفيا.لمكفيلبى،؟)

.؟:؟()؟مكالقرنينذياسكندرارو،مق

الا3بهذاا،صمكدونياماكفيلبى(2)

ضدالقرطاجيهاند!الاوهنيبعلمعطفنيدخل

صنةتهروهالرومانولكن.مق021-ضةالرومان

مك1).ثينةعلحئروطلفبرلواضماروه.م.ق79!

.م.ف917ستومات.(.ة8

بالرضاعةابيانيسافطيرضاخرف!يلبى)3(

مك1)المفضلينامدقائهواحد(9:92عك2)

علىوميافارسبلادفيوفاتهقيلعي!نه(،6:1

لي!ياسانالا.(1هعد)ال!فيرانطيوخىعركأ

ازطايهة.تاغ!بصوريانيكانالذي

!برودزوجواولالحببرلهلإودسا!(،)

)مت(،نيةاممن)ربماانيباسلهيرودسواخ

الىبعرئيىفيلبرغبروهو.(3:91ولو11:3

بدعىوكان3:15لىقافيالمذكورةابطرربزعلى

فيلبى.هرودسيظهرماءلىاحبانأ

واحدايطرر-علىالىبحرنيىفيلبى(5)

الاورشليحية.كيربترازوجتهءنالكبيرهيرودسابني

قصرطيارروسطكمنكرةاطامةالةوفي

وتراخرنيذلىايطور؟مقاطعقعلىربعرئي!فيلبىكان

ا:3لراعلهالمم!دانروحنابدأعندماذلكوكان

15عاودالاردننبععندبانيا.سمديةو-خ.(3-

16:)ستفيلبىقيمر؟بعدف!دعيتثم.ق!يصر

رخن.البحرعلىالىا!ةقيصرءنلهاتمبيزأ(13

مدينةمثوىفيوجعلاصأنهاورفعمييدابريتمدينة

اوغطىابنةليالجر-محرئمالباسجوعاماود،كلبالة



فيلاب!ى
.21

رفيمة"اخلاقذافبلبىوكان.لجارصرسوزوجة

.(م3؟-.ءث،)والاإتبا!دلصعبرساس

:01).تعرالأثنيالىسلاحدفيلبر(6)

!ديت،طبر؟بريرةعلىصيدارقيمنوكان.(3

عنيابرقينياولأبولحبهاققى.!وبطراندراوس

فتبعه.فدعا.،لم+خدرر-شاكانحيثالاردنعلا

لانءنهتقةإ-،عالىبهبئ-ا.نثنائيلفيلبرووجد

الميح.هوانهتفمهيدا)حمنهواحدةمقابلة

ب:ةذالمثوبعد.(6،-3،:1رو)كانوهكذا

إماصهاارادوعدصا.لهتاليذأليكونإصرلحاختاره

تا،.ن:وصألهذ-اب!ارلا!امتحنالآلافاط!ة

ويو3.(6و6:5ء)"أ"ؤلاهيأكلخبزأنتاع

يريىدوناليونافييبرمضبءمى-مرأاورلمحايمدخرله

.(33-13:03ء)اليهف!يلب!فاوءام،مقابلاط

رأواتداةثم!ءاصبإ%تلا.-ذ.بوعكلموعندما

فةال،رفاهرصاعلىامحلامافيلسيقملمالآب

.(13-8:،1يو)،وكةاناالاقيارنا،ةليرع

اع)الةيامةبحدالهلميةفيالمجتمعينالرسلاحدوكان

ويقرل.ءخهس"خمدةصلاحظةآشهوهذ.(13:؟

آ-يافي"يرابو)ي!فيدؤنتدفيلب!انءسيبيوس

هـ.لهفرا

اارصومينالبعةا-صد"المثرفيلبى71(

)7

عندء-ا.(ه؟6اع)اورصايميخةفيكاصت

أصتفانوسمقتلبصدالمسيحيينكلالاءطهادشتت

فيبالا!لفكرز.لداخيرننهفيلبىكرس

.(31:8و8-اة8اع)ءظمبخ!احذالاص

:8)ا)-احرب-ونيدهءلىاإؤص:ثن!لةصنوكان

افحدرةالطريقفيانروحبارثادوصار(9-35

فبثر.الحبشيفاتةهـباطصيء.فىةنحواورثليم.ن

واتصر،وداثدارزثم(93-8:63)هوسد

.(،.ءد)صا2ففاتةرث-5ءروصلشئيهشر

فيءمأهناكبردعليهلقيءديدةإ-:ينذلكورمد

عذارىبناتاربعإسلفياوكان.روماالىاصريقه

فيلب!انباصلورقول.(9و8ةا،اعأدؤ-أن

اير.اشاصتفر!ا"ذا

القديماسثامكدرنيةفيءدرة:فيا-ي

تلةعلىوكانت.(الصتبرةالينابعاي)دسكررا

ةضمبامرنهاالجخوبوالى.ادال،ا%.نزةرلاعنيرذ

احمايشةالمدتاترواقياايادتحاؤيهز!تدصتنةع

ابئوبالىا.يالءثصةغوبر+دوعلى.صخهاالاول

-بال-لاةبخ!كااتفصلواي!إنياهاب!اؤصة!االشرقي

الحر.!حءنقدم0016فيوارتفاء،ممرزو-!ا

إمروفة.االث!يرةأطربرفاءن-ز.المديرط.خيني!لوكان

يص!نأيهوداكانالذممطاكأرا!ا.ا)،خ:اطيةاطريقبا

الرومانامؤور-فيلي



)3فيلب

)الانجيساا؟ضجيت!كانفرجما(3؟:6؟اعاعنله

.!لتةالمدشلمايجرييالذ(ثأحد

اقىا!حدودكنعيأيدسكانت:،ريخما

الم!دونيفيلمبىضم.م.ق356-:ةوفي.يمةالقد

الىنؤسكرتشتكرينيدفيكاجماترا.صاالاني

ياممه.ديليودءاهاوحضضأاالمديض،فوتحممل!،

فيلب!طعدتوأ!ةذهبتا،مجوارهافيوكان

م.ق68؟صنةوفي.اطامحةامثاريحهتنفبذعلى

برتم.ق2؟-:ةوأني.الىومانيدنيفيلبى-قمات

جمتو!تباسا!ادعيتصاعةمعاركجوارهافي

منالارزتقيصرءايوسقتلةمنوكاصيوسبروترس

منبأر.مخذتالأاوانطوفيساو!نفيرسربينجهة

اوذمطىوا?حاوكا.-افهوسوانتمراضىجهة

ا-ةبااليهاوار-لؤ،!الات!ار.فيلبىيةءيىناهتم.قصر

الو.ان4بريتغصاتصتع،*كولرنيةفاصبحترومانية

ك!،لوزية،،لىقااد!اخيروامتازاترحقوقمن

:16اع)،مكدونبةمقاءامةمنصدينة،واول

وابةالاكلحيثمنامطالاولىاكبرتوق!(،1

.بحرأا!افريصلامدينةاوللكينها

سنةنحربول!زارها:الجديدالسدفيذكرها

منيدت3اكلكثنونيد.علىفي!افآمن.م،5

عرافة،رو!أبهاكانالقأفتاةوا،ئيات!!امدينة

ايمانانالا0(0،-16:12ك!)اليلبىرا&جان

وصيقااض!دأوصلا*ولىلمرسرلينصتبهذهالفتاة

الىصولاصتطاعابذلكوانحهمااد-نالى

(2:3تىاقابل)يدماعلىفآمنادجانالى

زارهاولكنه،نجأةينةالمصمفادرةالى*،اسواضطر

.(3-6ة35اع)مررياالىطريقهفيثاية

مدينةس!مانالفيلبيون:الفيلبيينادارسالة

اوطلةرواس11مكتى:15(،،)نيفيلبى

!07
فيلي

وكان.(؟:اني1تهت!ول!.-افب!ماركا

يها.المؤمنينمنا،تهذ.نواة!حقدنفهبراس

كتبوك!ر.اوربافياسهاكنيسةاوليوكانت

(6؟و،1و3؟و3:؟)سصوهوالىصالةاليما

:1)الاصراطورياطرسصاصةتحتيظهرصاوعلى

يسينالقدمنلمجاتالفيلبيبنالىصرلويبئ.(13

حولهوصثرون.(32:ث)قيصربيتمنارزتا

!ذ..(-8؟،؟ة1)بالكلةيكرزونكانرا

اوسألةانءثتدلءامةبحررةا!سالةجة4والراهد

يخاالىسولسبناثئاءرومامنالأرجحعلى-لتبت

كتبتاتفبعشكا.(برل!اطلب)ةصارل

اطقائقواليكا-.مدةنهايةقربم63سنةنحر

ذلك:علىالدالة

نه!تجتالذيالمكانفي*اسكان(1)

.(الخ2؟:1)بهايشهانلأالزمانمنءدةالى-الة

:02؟)قريبأعنهالافراجيآءلكان)2،

.و،2(2:23و

:أ،هبةاليهارسلواقداليلبيرنكان)3(

الا.(8؟:8و2:35)ن!ابنروثيدعلى(.؟

فيب!الىضر.ووصلرومانيفىصالاخيرهذاان

:2)ننهابنرودقىبذلكوممم.الاخرةعليهلقلق

برلىوعرلعلىعيتدكانانهويبدر.(27و36

طويل.وتتادا!ة

عنلمتحبل!الأولىاباحيةمنار-الةرولى!كتب

عادتهعحىعلىفائه.معروف!معلىلمفيلبييناءصنار

و.؟.؟:،أصيةمناكز!ايامقبلقدكان

ويحذرلماحوالهعنليبمالفرمةوانتهز.(-8؟

وبعحى.رعيتالىراعرسالةن!مط.الزيحانمن

لمالىصالةت.اكاقيالداءمطفاترمائلهمهظم

ملأىفه!.ف!يلى-نلةنيازمةايوجودي!ن



4(

طاالروحيةوالأرشاداتبالنمائح

الىصوحالةعلىنورأتلقيا!اكما

2)ابفرودندبىدعلىار-لم!ا

بعدابلالهفيليالىعودتهبمناسبة

يأيئ:فكماالر-الةءخويات

صجية

صهعرصن

)03-

اسا

عنت!ةمع،امائتهمعلى"محر

-دا-لمتمابلمنوعلا-4الي!3ضوت

وانثاروصافاواتحالهطالهصنه

امحلةباال!رازةلةرط،-جنهرغملياسطته

الديدةورغتهونافسإ-،نحلصينءنفيت9

5(03-12ة؟)الأممانفا

طريقعنروجةو"دةالىايامدعرته(،)

في!صلؤا،المجماثربذلك!قحفينوالمحبةاالضحية

21اعينمن!بيضحهدوصأكانالذيجما-الحدمة

قريابذهى

صاار

قجوأ

-خطا

جذبثرق

)07

!شوتةدض!ركالة

وبر!لةتحياتمم

يخلكس

ومحبت!ث-ام

ية)صخئتأا

نينحيةولها.ا!وطاتبميعفيواحدةصالةوالى

ءوضحالىالرصرلقي-"33:وفي.اطتاموبركافيالاول

.بعه(مبدعيكاثاق،بر-الةيبدأولاآض

اعتقهعبدسعيد،5ءمنا.لاتيياصم:يخبلكى

منقمعاىساعأوعيةكلودءسالامبراطرر

ية.اليهردصعلىوايأء:"م52صنةوني،الامرة

واءطاهاالجليلمدنءناربغااتذزيرونملكوء:دما

وكان.صارمأطاكأةويكسوكان.لاكريبماس

البهودعلىواليأيإنهدعمقدءناثاتال!ةرئيى

الخلمةنصاثحهصنصا،كانفيك!فانهذاومع

رز؟سا)-نا*وناكتالرتد.للإ؟ود-محطثأنله

منبتثجيح*شةوسرأي-بوذدلمث،ال!!ة

تدكانراالفاحين"ؤلأ.انالا.نن!هفيلكى

تعهم.علىيخلكرةمزم.اليهردصثنيالىالقوا

انبي!ا.ظهرثم.آضتوءلمب!شيرتصنمفأص

نامدعينالبر،الىالثمبءنحصرتتا-واكأبة

.والاصتقلالاطرةالىلثنعلاماتتاك-*ء3اقة

لأابم3الثورةبردايةاللإيةفياكجه!اتفيلحنأنفظن

ادء!مصريظ!رذ)كبحدمنهمكبيربعددوفئك

ا!معيأمدالزتونجبىلالىالكثنتوقادالنبوة

ينة.المدهلونفيدتقطاورظيماصارونبثاس

002واص..،حممو!لبجإشفيلكىن!ا!!م



)5.في!لوغس

الحاكممترتيمريةالىنحنررأرول!نارسل.ايكل

اع)الهردغدرءنخرفأآنذاكلاي!ود-الىوساني

فيلكىامامالمحاكةوبرت.(33و،2و23:23

سعمتابلةبر!دهاابرىالةدي،(-33ا:24)

زوجتهضرغابالجحالايمانءنمنهيماعبول!

زوجهامنواخذهااغراهايةحهودنتوبم،دروسلا

والتعففا*اعن،بواستكلموعندمىا.الرعي

وامحنهلمافيل!ىارتعبت!رنانالضيدةوالديئونة

تسد%مركانلاشه.برد!عنافرجولا،يتىلم

نصءنرلصصاءخدو.(62-2ث:1.3لطاة"لآما

:،2)-تود.في*اسفتركالهردهارضاارادتصه

عليهالشكرىاتامةعنيردملمذلكان0،1(27

م06سةحراليروماالىتهوءودمنهيهمنعزلهبمد

الوربين؟!ردا)بإتالثةباتنا.!رؤ"لو.وذلك

اطفاوةصاحببتراخيهوصاطةانغر.تضرفي

ظفهوتد.القصاء!صنزختهنيرونالامبراطررعند

.(،2:27اعأفتوسبوركيرسالولاثة3ءيعلى

وهو،ا"محب،ممنا.ناني2اسم:في!لوكى

ءص!ةاصحرةربيظهرما.و!لاروصاءنسبص

.(16:15رو)

انان،محبرب5ا.معنىوونانياسم:يخبلي!لى

القيامةبانخاطى.تعليمبثفيهـجيناي!خاشترك

18(و:217تي)2تختتد

اسم:رهو،افيبي5سنا.ءصرياسم:يخين!اس

6:52خر)هرونوحفيدزارلعاأبئا(1)

زصيفةقيلاربغار.(.هو،:6اخباراو

ئصفوء+ثازفىالقالمديانيةمعاك!عونيمالوابئ

ورا.زيغاصهمبببامبراقيياا-صاح-دوكانالوبا.

عىدأنلهفيا)محضتار-ترباعدةو.نياتياالمد

)7
يخنيقية

2:،.(.مك1و25601:03:ا-8؟وءز

اورثليمضابحقاصتهفيفعلأال!وتونبت

الفترةباستثناه،م07سنةا،ومانيدءلىواله!ي!ل

ورافق.ال!هرتبخدمةعالياسرةنجهاقاتالق

.16ة31عد،المديايينعلىالتأديبيةاطلةفين!اس

الاسباطارابعةأمثرةاالرؤ!عاهمىح!دذلكوار-ل

والذيبنو.الذيالمذبحاصفيالأردنشرثطفيالق

الانفصالبنيانهءنالفايةأناعتبارفينيرنالهبرااخطأ

فيخحاسحصةوكائت(:3213إهق)ةال!بادفيعنهم

.(3!:"3يق)افرايمجلفينلأكنطنارضمن

التبامينيينمحاربةاصفيالىبالمبرافيرناسئاراسطتهوبر

.(28:ء3)-ضجبعةس!مانخ!ئةعنلأصفح

فيعرماقلالثريرتعاليارفيامةر(2)

"وافةص!بوتعلىالمدوواستولى.الفلطينيينحرب

ا،لد1و-ضتولدتموتهءنفت-اساصأةس.ت

11:،و،2:3و3:اصم1)وماتتايخابرد

.(22-91و17و

.-(:8أعزألازاريدعىكاهنابو)3(

؟وا،ة36)"تكادوماصيا.احدةفينون

اطلب)فرنرنمدينةنسلهس!نورجما(ا:53انجار

.(،فونون"

ا!عمفيمينا+،،تحلرونانيءمنا.ام:ف!كى

مدخللكوناصشةاطرالامينة،يت3جزيرةمنالجوب

واتوبأصمالااوالغربييوالجنربلاك!انحوةإهاص

.ولرقياليرمالدريةء!وتد(27:12اع)الثرقيين

احمر،ار-واني،ممنا.ورنا؟كياسم:يخيزقية

سنصيةمستيطلةظ.ةوهي،قىصزي،ار-واني

وتةغربأالمتوصطالابيضأبحرابينوا-ئةالأرض

ابئوبالىالممتدةالمنفصلةوالتلالا:خانجبال-!دة

اراصئقرةبعدجنورأاهـا.لآاقيادوارو%ثرءنها



)6فيفيقية

ف!ينيقية-فينة

ارأساء:دتنت!بفبلجيةكازتالاحلعلىيينالبما

لمكانانهصع،!،رتوببئر،1نحرالايض

:1قهأواكضببع!وفيمقيمينفينيقيونيزل

125نحوالابيضرالراساروادبينوالمافة.؟3(

صوبرأ،!دفينبزةفكانتادحز!ننياما.ملأ

الكرمل.ءنابئوبالىبتلأ16الوا-تدورحق

منمكااواصغرت.مدنههىاالموصيدا.صورتوكا

كنعان!يقيةالقدصا.الصرانيونكلاود.صدا.اولا

تك)كنحاذيينوسكا!ا(2؟و؟!:33ثا)

منهاجرواانهمالفينيقيينايدتقاوتقرل.(00015

.صنمانصراحلالىسررياطريقءقالعربيالحليج

تمتييالفينيةهجرةانرأيهمفةكطالعربمؤرخواما

فقداصمنيكنوء!ا.ليةاقالعربيةالصحرا.عر

جزيرةمنالعربياطليججرارالىاصلهمافينيقيرنرد

الساميين.مهدالوب

طبييةصيافى.الفينقيوناحتلهاا)قيالارضفيكان

لاالاخابمنبممإتالجبلامدموت.صالحة

زمنةالافيالنوتيةامهـرواصبحواالننفبتواينضب

اللدانخلمتاجرةباايكلةةوولم.(37حز)جمةالقد

اقوسطف!الأبالبحرطريقعنوصلوماالقالائية

بحدف!بعضهااصبحيتجارةماطةبقحآاصتعروابل

فينيقه07(

احل11عىلىقرطبنةاثرها،شأنذاتصاكز

زاحمتوتد.ابومتون!مديضةتربالظليالانريتى

ومن.وهدمت!االاخيرةهذ.كر!اانالىطويلأروما

يا)ا!مرطجنيةالبونيكيةاطروبفيالمثهررتقوادها

ءضة.فيية!ةامماؤمكافتمن(اقرطججةالفينبية

عزدروبعلاوو-دروبىكل.،بعلفد"،وضيلحنيبمل

تجارةمفراتافينيزفيوكان.،عون!مل،يمني

-زائررفيافربقياشصالفياضىاماكنفيايضأ

الىوص!اوقداصبانياونيالمتو-طالبحرفيعديدة

كانسلإناياموفي.اك!اريةرحلاغمقيار-لمزا

الىتجاريةرحلاتفيالحبراني!مع-شتركونالفييةجرن

و01:11و36-38ة9مل)1الرقفياوفل!

لاضاؤةوبا.(.ا:9و18و7؟:8اخبار2و22

كذاكالفييقيرناثثرفقدواكجارةالملاحةفتيالى

اله!اهصوفاليرناذبونءكهمفاخصذ.والصناعةلمإبا

الملاحةبةني!تعلقما!!اعديدةاءررأمنهمتعلراكا

ذلك.رغيروالارجرانالزباجوصناعةالتردسكثم

داودالىارزوخثبصناغاصررءإك-يراموبحث

(3ا-بار2و5.ل1)و-لمإن(اة،1انجار1)

الفينيةيين.لةنجبيايخارثاالاودهد

كثلاةآلهأيعبدون!كانوافقدالفيأ!قبينديانةواما

ح!

الاشىالا!ة!والذ.يوماا:روة4وزوتايلوبإنما

وملقرتهدادايضأر)جمىءدوالىالمطرالهبعلمثل

اطربا!ةوءختقرصاجهةفيحمرنوبلصررفي

(تموزاو)وادون!اتناسلاالهةوعثاروثوالحى

؟:"صم1داجرنا:)ودابانبيمالىوالحصباله

افاصدةطقرسهمومنالثفا.الهواكرنالقعاله(3-

:91وار18:01و12:31تثأالا!الاصاق



سوريايخئيقية)707(يخنيقيه

2،و33:ا؟ءل1)فىلراو(23:53و9-،

الفييصييديانةعنيحرفهوما.3(:33!ا3و

فيلر،يبلبوسءنامحنوفةطالمةدسالكتابسنليى

الثرة(رات)اوباريتفيافقرشوءن(ا!يلي)

.م.قغرالابعالترنءن

نيوصدا.!،رصواطى.الميحاليدزاروتد

ونو!في.(3او،7:2وص2؟:15ءت)فيذقية

اصتثهادائرعلىابحونءنالاةط!ادصنت!3ممن

وابتاز.(91:ا؟اع)فينيفةالىاهربراتفالؤس

اورثليمالىاذطاكيةءنطريغ!افيوبرنابابواسفيها

الاخ!ةرلحتهفيبول!زارهاكما.3(ة5؟اع)

3و21:2اع)اورصليمالىالصنرىوآصيااوربا.ش

اايطا!الىاورثليمءنطريقهنيوكذلك،(7و

اشبعل،،بعل،.ميدا،عرر:افعار0(27:3)

.امحر،يزابلا

اتتسرريامنفينيقيةاعيأة:سوريةفينيقية

،ف!بنقيعبارةوكافت.ليثيسابوعالىبابنتها

اثماطعةنيالفين!يقيينبينلأتسييز،تتمسلصوري

ة7)صاقلةافريفجافي؟الن!ينيقيينالورية

الىوماثيةسرريةولايةكائتالميحاياموفي.(26

كنانيةالمرأةعىتد15:23متوفي.فينيةيةنتف!ه

!لنعاةيذ.انفهمي!ينالفحذ"-يرننراوكا



.(،مكاببل*مبهالاطلب):فاب

ا-مةوهو،متدس،محنا.ساءحطاسم:شثاد

ءخفاطعينتدعى-وكانتبريخعقادش(؟)

لهااباررةالما.عيونعيتدوقد.(7:،1تك)

(32:51وزث؟ا:27عد)تادشيهصما+باسم

يبرثصاومياهقادشيبةصيا.حزقيالالئبىودعاها

ءتتد-كا(48:28و7:91،حز)شتاد

ما.اي(،9و03:13عد)يبةصما.اإختصاربا

)!اهاجلمناصافيلبرضو-ذمرهناكلانهافيممة

كلاصآأصخرةاي!لمماناظهفأمر..مرسىصواوظ

يكآملمموسىولكن.لبصبراصا+لهمفتخرج

-!نكاكمابالحصاضربماباالىباءر.كاام!رةا

الما.وتف!ر511-يبةلهاقهفأبرىرفيديمفيسابقأفعل

!امأر!حلملانهص،ء!تا!صاطةول!نال!!رمن

انه!وسىعلىاط!منوكا.إبااصىمجدأيىطي

601:23مزفيجا.وما.عخعانارضيدخلان

81:وءز33:8تثنيبا.مااما.هذاالىيثل!

ك!.وقاديمرفيدءلىؤيصدق65:8و7

فياصترترقمةفيدلاسينا.جلاتصيناواذا

بريخع.قادشاشتهر.ت!!ااصرانيلبنيتيهريخ5

سنيمن-:ة38!دةا!رائيلبىضوفيهاتمركزفقد

يظهرواص.(16وا:03)عدالاربعينتيهم

ضارجالمدةظكمطمقضراا!هم،3:8تثمن

االحرفهذاموادبكتابةقامقد

الأ-تمالحتصةانهذاءننتنتيانلنافيوغقادش

الثحب.ررؤ-اموصى-محنحممافيهاظلاالمدبوتوتا

أمبادةالاجا!الثهباليهيرجععامأعركزأف!حمانت

لث-يم!نلالانهالكروىالمثاكهوحلوالقفا.

ءدودةبقهةنيمراثيه!صعيس!نانمتبذكب!ير

.ذه-2

دء)وسوءلىءاروناشتصريمءاتتقادكأوفي

:16عد)و-اءت-ورحتمرد-صلوفيها(\ة02

عثرالأؤفياا؟واسي!.و-ىار-ا!12ومت.(.ت.-ا

وانصو-ىعلىاك.بزذءرقي-؟مصنعادواولما

اةدصةاالأرضد-ولصنابلذلككلالربلحرم

يفنةبئكالبعداماالريةنيرفضاانعايموقهلى

.(،1و13ءد)نونفيوإخرع

إخشصإعسالمةدال!.صابمنتضلةةتآيا،عادلة

عش-دزتكافةد.تةربريبوجهكأتادموقعيردتحد

منالتربي!ةالج!ةافى(ا:،2ءد)صينبريةطرف

ي!وذا:!الأرض!الجزباخخماقرب،العربةوادي

و!كط.(،:،3ءد)اسراز-للفيالجنوي!الحداو

(صيتا،برلأحوريبصنررصأغراحدصيرةعاى

جبلاتجا+وفيالايامتلكفياصاقليبنيسفربرءة

ادومقيمءندهدةزمحنولم.طريقهوءلىير-5

ادومصلمكالىرصلأءو-!ارصلومنيا.هوروجبل

-02:14عد)مرآببلادالىارضهعبورفييتأذنه

بئن-الميار.-اطلمو-بره



الجليلقالا)907(دصققا

يى!مانةعلىتدي!عينانهاويرتجح.؟3(

ءينمنوبالترب.الجنوبالىسبحبزمنمبئلأ

برمص!مريظناكبروهحط-قضراتعينتغتدي!

قادسق.ا31

عيرة!نللاوييناطضتليصا!درمدينة(2)

ثيونايضىأعىوتد(6:73.انجار؟)بهىسرن

بمدءلىتديىابوكانتوربما.(8،:31ش)

.(ومجدألممالمفتلجنرلييصهليونصفءيلين

اعطيتالجليا!فيلنفتالي4محصمديحة)3(

12و02:7إش)جرثونعئيرةمنللاويينايضأ

صلجأيرضةسدوصارت(6:76اخب-اراو33:

ة،)تضباراق.صح!نوكانت7(:02ر-ث

ضؤ)ونة-اليلونزليه--طيبررةد!هتوؤ:!ا(6

ةقحه.لمكفيشرفلاتتاثهاواشذ(11و4:01

بر!ن".مركاة-دهتوليةربهـصا.(93ة15صل3)

(1:63؟ءلمث1)يمثريوسودصمحابربرسنانان-2

شالياميالءثصة،مدء،ىيراتدتررةالآنوءكط

الحردة.منالنربيأثعالاالىاصث-الواربعةىفد

واطرلةىيرنءرججنوبيعلىيعثحرفبم-ليومرقعا

ونواوير.ةعديدشبو-والا

ص!رذاتخمعلىقاددقباسممدينةدج!ت(،)

ئادكأهيكانتربما(15:23يقأنيالجنوبي

.برنبح

ا-،وهو،،اترعضاهعرياصم:تاربح

منوكاناارمياالضيعامرااللذتويرنائان*حانان

الجرشرؤصا.منافينانحا2وكان.-دإياحاثة

الض8:.؟وار25:23صل3)ابارزتااليهود-

.(5-3:2،و8-ا:3،و

ق!سا)ئيريافيهدفنشا!ادفيصوضع:قامون

قم.كانتورحا(ه:01

مكان،.!مفاءبري31ناوقما:ا؟ليلأقا

اءجوبتهالمسيح0ءضع:،يرةمديضةوهي،القصى

-ا:3)ص!حمرالىالما.قيوياطوءبفي!االاولى

!ةهـبهاوندعىلالجلبناقما



)01تانة

شفا.وهيفي!انانيةعجيبةضعذلكوبعد.(ا!

وطنوكانت(،65،-ة،رو)الملك3ظداي

.3(:21)رونتنائل

فياغاهومرقعهاعنالانجيل!ننعرفهماوص

يقولاذكفوناحومالىبالنب!ةعالاجمحانالمجل

الىانحدرهذا،وبحد(2:12)-ءانجيلهنيءحنا

الىحومكفرنامنالآقيالملىكدءوخا،حرمكفرنا

افي،ليثق"بترلانمتهطلبلمجوعكانحثقانا

شاليتاناضبةاتنج!حورر.(7،و8:86رر)

وصتهقعاتسا.جمرنوهناك.ا!اميانيةبرمم!الناصرة

الىايهذابؤيدانوجيرومءسييرس.القمبو-ثرة

ويقول.صيدا.ءنبالقرب!عالجليلقافاانبقولهما

الناعرةضقيكالتقعالوكنركتااخ!ابمضهم

ايالبارقي

جرةكافركنآنيالارثوذصاروم-لنيةوني

عجيبةنياستمملتا!هاوفيعرنالياحعلىيمرةونا

6ماف.باليىكتآ،،31ول!ن.كرأالما.تحويل

االمصب،موضع5ضا.عبرياصمةظنة

ا-3:وهو

تاناغير:28(91اشلإأيقفيمدينة()1

الكبلإةا!مر.هيأخاتجحوالمر.ذكرهاالمارالجلبل

الىاميال6نحربمدعلالرا!ةقانا3باالبومالمماة

كبل!فيني!ق!بقربهاوءبد.مورمنافرقيالجيب

حلإامءت!بونه

و1:8؟)يقومنىانرايمببنواد)2(

عندمنيدأقاناواديادضاالآنوي!س(17:9

نءالئرقطابئوبالىاميال6لمجدعلىتنىعين

واديانهاليعضويظن.العوجةبنرويتصلنابلى

ثمالة!بعإتفيناباسبقوبيبتدلى.ياتاالقصى

فاببن7(

بأآالمأيهورالواديش!اليويةعالث!عل!وادييسى

البحر.الىرينحدر

مضا.ع!يلقب(3!ناطبأ:تاشي

.(5؟:6ولو،ة01ءت)،غ!ور،

رمح،اوحداد،ممفا.صاحمداصم:تايئ

.(21:،2عدقينياعالى)

صونجبالفييهوذادبطمدينة:ألقاين

علىالواتعةيقينشبةاخهايرجح(5:57!إش)

ص!حمنوقد.البريةعلىتطلوهي.عغيرتلراس

انهعولطيدقلاوتاك.ابقمةاتلكنيحولهاالييون

بين.ظور

بصكاوهرحداد،معنا.صاصحطاصمةقايين

باوراعةكبرلمااشتغل(ا:،نك)رحوا.آدم

نأقوبامو-بئ(3:،تك)،ضالاشفيعاملأ،وصار

منهابيلاخو.قذمبيأ(:3،تك)الأرضاثمارمنقة

ورفضهابل-رباتالىبفقبل.وعاخهاكنمهابكمار

.(ه،و:،تك)جدأقايل!فاغتاظتايينقربان

فيرب!ههابيلقربانوقبولقايينقربانرفضصبباما

اذيقولالايمانالى،،:؟؟عب)العرانيينرصول

.،قايينمناةضلذبي!ةهايلقذمبالايمان،

منائهحذز.لاخيهاك!رراكرقابيناغتاظلما

يتولبلهيركرءفلم7(و6:،)تكاططبئة

نيكانااذوحدث.اضا.قايين،وكلم:الحتاب

؟ذا-نرالوهنا.،وقتلههاببا!علىقامقإبينانا!ل

والرجمةوالريايخةالاصيةالتوراةنيأاظ.قايينكقم

المأخوتاليصوعية"رو-ةنيوبالطبعتينيةواللاالبعيية

الىنخرجلهاللقاببنوقال،العبارةهذ.سادنها

عل!البارةمذ.ول!نقتلهضباولما،المحرا.

العرا؟ية.الف-ةفيسوجودة



)1هةجبات

ناجربهابيلاخيهعنتابينالىبطلولما

نيسذافةولكن.(.او6:،)تكبرتمهلمجق

مدع!رتان،:لهقالاذالهمحرانبابوجهه

الأرضمنقايينو!ن،الارضمناقيصارخا-جك

وهاربأ!ئغاويكونامحيهدما!تبلفاهاف!تحتالق

ناءنخرتافةالىوصكابهىيمتهبمظمقايينفاقر.ف!

الناسانتقاممنتةجمةعلامةالىبلهعل.احديقتله

مدبنةيبنيكاناذوههاك.لزدبلادالىظرج.منه

:اتك)4باسالمددنجةو-ضىحتوكدءا.ولدلهوهلد

.اطدادقايينتوبالكاننلهومن.(17

ارميا4الاشلهالذيماالجبفيافبية:"مقببات

ادصنهذاداخلوءحارصياانذكرهاننوي!تدل

.(37:16ار)القبيح

اليهودبينالعادةجرت:قبرضبرةلقبرقتر

الأقاربيضمضانهذ.ايامنافيكاالعدما.وبية

!عويبكوارولرلراوان(،:6،تك)الميتعيني

ايامأذالمثعلىصفرواو(33و6،93؟:11ء)

اع)الحةية-يونايصاوكانوا.الدةنبعدحصرة

الراسويربماونكآنءقباكفانويلفوحا(7-:9

كلأيهىبطرنكانواما!لإأبل7،:03ء)جمنديل

المحخرنيمنقورقبر

)7

ايىدوكان.(18:؟؟)ءحدةعلىاطرافهن4

ولىه:16)صبالاطيابويلفرتالخةيدهنون

الطقسصارةالىوبالظر.(.،:99وءا:24

الدضلاوالميتلم!جلتالقالمرصرالئريغةوالى

العادةجرتصنجأفالخةوضتالتيالنوفةالى

خةواما.تليلةباعاتالموتبعدالمبتيدفنبان

اععدهاا!رالطريقةحبمحنطةكانتفلايضوب

هناكودفنرهامحفيهالىفاخذتايونالعإم!،!

نجةحنطتوكذلك.(3؟و7و2ة05تك)

منمهمالع!انيونفاصعدها(26:..تك)رو-ت

افتتاحهمبحددفنوهاثممنهاخروجهمعندم!رارض

اصزاهاالقالخلقط!ةنيس!حميمنيكناناركا

جميعوكان32(:،2)يقحمرربنيسن!يرب

3:صم)2النعقورا.الاقاربينبعرنالاصحاب

يند!تأبرات11النادباتومعهم(3؟:7ولو31

23(.ة9ومت5:16وعا9:17وار2:5؟با)

العاثثجرتالأقلعلىالجديدالعهدفيانهريظهر

وحملللدفنبالحضيراتاثبانمنبماعةيتومان

!أاليرمالموت!دفنجممياتتفعلعاودفنهالميت

اوومانيالمؤرخسين!3دبموت.(.او6:"

صقهمعلىالمرتىدفنيفض!نالرردانرفي5ني

واولاءثاولجثثاسقراحلعاديابيقربالول!ن

13(و12ة؟3صم1)يابيقنيءوقآودفنوم

ثاولادقي!قرفيودت!ا3عظاداوداخذحقى

.(،؟-13:؟2صم21صيلعني

تكملماالمرتىحرقعادةالىءامرساغاروتد

وكانرا.(.؟:6عاأالوباهبببالموتىكثرةعن

بلاسريرثلوهونعقنيالتلاالىالمبتيحملون

وهو)اثابرتاما(،71:ولر3:31صم3)غطاه

للوقىاتمالهيأيمنلم(يطابقهغطا.لهصندوقمثل



12(

ووضر.حنر.الذي36(:..دك)لبوسفالا

المصريين.عادةحبيوت3ني

*-فيالعاظةافراددننيرصرخونا)ملإافيونركان

وطرةابراهيمدهنفيثهالم!مضارةفني.راحد

3؟:6،و.؟:25تلأ)واينةوبمقربراسحق

القراحيلا!ماعدةهذ.عنو!ثذ.(13ة80و

تك)توفيتحيث(لحمبيمت)اةراتهنييعقوبدفنها

ظمةنيش!يمفيدفنالذيسف2و(9؟:35

2،ش)حموربنيصنديقربابر.اصتراهاالقالحقل

كانت.اطا!ةالحائلإ"التبورمذ.ءنوفضلأ.32(:

اما0(26:23وار23:6ءل3)عاصةمقابرلهم

:31كل2)الباتينفي-"شأةمحمائتصةاطا!مبرر

11(23:أ-كالحتولفياو؟إ(:وء1891

ار(17و23:16مل2أالجبالنيالمناورفياو

.(17و؟22:6ا!ق)الهخررفيتنحت

ءفيهأعارأيددفنبدونالخةقىكوكان

:23وار9:01ءل3و6،-،،:17صم1)

را)قبورممناوتىاعظاماخىاجوحمذلك.(9؟

ص.جمادصبيتا!مصاووبوصخى.2(و؟:8

با)يالابالببتسلمانويا.(38:33اي)

خلا.مواضحنيابأغاالمبوركافتواذ.(ه:12

مت)االهايأوونالهانينكانالمدينةأسوارخارج

برلمةبرولناكائراوالانبياهالملوكبعضاتغير(8:28

صل3و28:3وا:25صم1)الاصؤارداخل

:33و3:61،و؟،:61رخباا3و13:81

بئهجرء-اطةاحيانأوكافت.(3:16وفح02

.(3؟:؟3مماو23:17تكأ

ومنفلحطيننيكثرةالصخورفيالمن!رتةواثمبرر

بقربروصفرقبر،صونفيالمجلتلاائهرها

واثعكلاورسثليمبقربا!مضاةوقبيرالملوكوكبررنابلى

)7

بةربراحيلوقياور!ثليمنيالميحقصلهيقالالذي

اجط"نالترابينيقدصرني!ونواولم.لحملجت

تتديمتن!راو-وااثريحةانيظهربلالمرتى

فيولحن.(،؟:26)تثالموتىغنالترابل!

النييرصعالمكابيموذااننرىالمكابيينعصر

بهاليقدموااورسطيمالىويرسلهافضةدرم(0002)

مك3)االهود.شيدابضخطبثةعنت!حمفيرأبحةذ

12:38-،6).

الحدثةالاثرالدراساتبفهل-ا!إوراءخاف

فنها:فدطيننياقديمةاالمبررف!نفان؟محنناصار

ا!ئروهي.ال!خرنيالمض!وةالعبور(11

اشالمن!-اوروجدعهدأواقدمغيرهامنعد!أ

.مناراتالاصلفيكانصهاوا-بىابسط!ا.عديدة

صناكلعلىءرفةءنافزاصاالمدافنتلكوءن

جمع)ه،كركيمباسميدسالقهورءنصفباني!ا

قيءتحرتقوعنءبارةوهو(انيةالبملمغةباكرك

الميت.!مقدرءلى

فلطيننيقايلوعددها.المبثيةالقبرر(21

الصخر.فيالمنحوتةالقبررمن!د.احدثوهي

النواوي!.الينيقبرناصتحمل.ابراوي!(3)

كز،افتبرهاالقأخواوي!ايتح!لرافلماللاانبوناما

.جدأفلإلآالاالفبنبةيبن

وسثيدواالانصابوضوااليرنانياط!مصروني

المكابفيصفرفيبا.ماذلمثمن.ألقبورعلىالابراج

.*نالمانلاتيهالم!مابيطي.انبناهيالذالق!دبممن

.(03-3:03؟مك1)

وني.ا!ورلبعفروصفيوجدالجديدالعهدوفي

ضة.المببالقبووالفرسيينالمبح4يئت23:37مت

الرجمةنيبا.كاا!صةاوبال!حملىالمدهرنةاي



)3فنرس

المبور(93:؟)الاصحاحذاتنيويذ3.اليرءةة

ووينرغا.كانراالقالهديقينومدافنيبزخهاكانرااقيا

ورزجحاكصفيةلمقبررذكر(،،:11لواوني

اصالارضفيتحنركانتالقالنتراءف،را!ا

لأروابويرذ،حإرةبقطعوطىيخاالميتفيدةن

ضارجكانالمجحوقبر.قبيراكاتظهرفلاعيها

:9؟رو)بصانفي(13:12عى)اورشليمباب

ءررورحبروكان،ال!خرةفيءخ!ولأوكان.(؟،

صمحاتجدؤاةرواوداشل(27:06.ت)ببايد

.(86:6صرأاطةفيهوء"وا(مهطبةثللهأغا)

المنوصطالب!رصشقفيبهيرةجز،ة:ئبرس

وهييملإمحيابوبيميلأ.،!صافةعكتقع

مدبنتانقديمأفبهاوكان.ميلأ015اصولها!-ات:ي!ة

عند،وبافرساثرقيطرهـ!اعدسلاميىةن3بهير

مدينة17ونحو(6و3:5؟اع)الزيىطرؤ-ا

.اضى

وباربرنابااتالمةدسال!ابفيعنهاذ!ررمما

براصسرجوسران،ايهااها.نكاناا)-اصيثوع

انهعنه!كرحاعاولوهوعيها.الىومانيالراليكان

بفبرعى-بافوسنييةالاشبولىالفديىبهية

)71

13:8و36ةث2)ارب-ةلمبممنخامندهآمن

36(:.؟و2؟-

ابطسا!مديمةا!ورنيحاعلا!اامكانت

مأحوذ*داذه"ءنينيةاللابا!النعاساسمانويظن

كانسالنطعرفراسااوللا!مالجؤروة31من

منها.بأتهم

واخذتال!تريالصربدهمنذعرفت:يماربخها

وكبيك!(27:6-فى)-،لياالى!املاحارتصد

لقبرجيننتوكا.اورباواواصطالصرلىوآجاومصر

صاعةنيفنهمتانيرظهروقدراقيةخاصةوحضارةفنرن

وبدتكا.الهفرىآسيانيلاكثروبابررياالفنار

فلطينوجنربءصرنينفيسةقلاصيةظارءصنرعات

وانينا.

الجزءةنيا-امراواليني!ينايرناناانويظهر

ثمالممرءنفتحاوقد.يمقد!نفي!اواننثصوامغا

.أفرصاغالاشور*نفيرءناصا

وفي.الجالةصلطةتحت،92ت،ودخلت

الجزيرةنييهردة؟بتظهرتالبطالةعمر

افيةا!ت.مق8.وتة.(23:.؟مك؟)

علىالىومانياطكم،ص-وسوحمع.بروسا

.(31-3:7؟!)الىسرلاس2.ننجيلالاقيس،

المحردبأ:صثكل!نلمبحيووا،أليهو

وزادالبطالةعمرني-لبلاةعداوباقرسيتوطنرن

انهويظروالىوصانيةالامبماطررةعهدبدانيعددم

13:اع)واحدمجصعمناكثرسلاميسنيلهمكان

اكأعلىااليمهبر!مزادتفقذا&بح!يوناما0(5

صبثرونذهبوقد،11:91اعأاصتفانرساستثعهاد

بالىباليهرديثرونواخذواا؟طاكيةالىقكلسمن

.(21و11:03اع)يددمعلىشيرعددفآمن!رع

:25اع)مناسونالقبرصينابجينمناخغروفد



ةبروت

سسنيبرناباوبث!ر.،36:"مح!أوبرنابا(56

01اع)تىصوصع(.3-3:8؟2)*لىصع

سفينةفيتل!صالرصولوولىبقإسوص93(:

.،(:27و3:؟3اع)

وطردمالىئبإ-علىايهودلمار؟17صنةوفي

.الجزورةمنهدريات

ثلاثالىانقصت!دالم!يحيلأا)محي!ةواما

ا!لتثفوااثمادعراالرابعنالكلوني.ابرصهثرة

المخةفاعترو.صتىانجيلصلاميرنيبرناباقيني

بدءوةبحعقإسنيانتدوقد.للانجيلالاصلية

نحريملاجلالاصحندريابطر!ركئيرفبلوسمن

.م.،؟تةاوريجنىمؤفات

دعيتبرصلا!مديمالدفيتبرساصمدلمولم

يهذبرن.هيفى!اعدينةاصمكل(.؟:،تك)-ثيم

الى،(للإ:.؟تك)المةأالأصمكانررلجا

.تق!شرقنيانكوكى

قبورءضا.عبرياصم:حاوةيونوت

51بعدكلاثيهبرهنياصائيللبقمحلا"،وهيالث!صة

الربقبلمنربح،اتتوقد.!بنا.سرقي!الييلأ

هنامنرومملاةفووالق!البحرمنسلولىوصاقت

فوقذراعينونحوا!ةحواليضاك.!روموصكلة

اعاب!مانالىشهرأءضاالثمبكا!فا.،الأرفىوت،

؟أو-:16)عدمحطكنلإءنهمعددوبأفات

.22(ة9وتث3؟و

و!ص،،كو!خانضا.عبري31:يخئحايم

:31يق)ا،!ازإتللاوييناعلتلافرأيممدبخة

وهي(6:68اخبار؟)يقطمايضأوتى(22

ءولة.آبلمناقرببا

سا.عبريام:ويقبصنبلوفبميئيلقنمنبل

نابيقبصئيلالبىبعدوممبت،افهمن،مجرع

قتل71(

تخمعىلىمدينةوهي25(:ا،)نحل!نيةبنيت

راسقطءوكانتالجنوب(21:.؟يق)يهرذا

\و.ء:23مم2)يهوياداعي(أبناباهربنايا

ا!ابحورو.بعدءوحمايتتقولم(23:؟؟اخبار

.حوراضبة

ضدوجدتالتابلاتانبظهو:قابلة

أمحتابافياثمابلةتذيمفقدبعيدزمانء:ذالعبرانيين

-35016تك)بنيامينراحيلولدتءمالمقدس

.(38:28تك)ترأماثامارولدتولما،(02

يلدن!دنالملاانياتمنالكثراتانرطهرولكن

اعصذر!!ابلاهـرهمحذاالىحاجهوبدونبموله

هذارلمل.(91:؟ض)لفرعرنالاياتقابئا

تاسعلمعلااياتنتطتابتينوجردنيالمحببهو

بحفيانيمكنولااليددكثنكانا.برانيافي

التابلاتعلىيعت!دنكا،نءالنطكانتاذابقابكبن

يلدنءخفناتاليمكانتاذااء!.الولا!ةفي

كانتااللهماو.بقابلتينضفاءعالافيمكنقابلةبدون

قروقد.فقطالمدي!نةجرارنيالاكنينللعرائل!

كانتاانماالقابلتيانبقولهمفقطقابلتينوجردثمبرمه

.المابلاتءنافرفتينرنيتين

تجلىعام!تتع!لانالع!انباتقاب!اوكانت

هذ.و!ل.(69:؟ض)الولادةاثنا.النا.عيها

ناكا.الصرذلكنيالممريينعنمآمحرذةالطدة

ي!رنهل!لادةخاعأ-لرصيأيتعملوناليومالمصربين

ال!كتابفقولوفوعةشفرةنباصاالقا،وأ.الولادةكرصي

ببرتأ،لها،عخاالةان(21:!)ضعنهماالمقدس

بتبها.وباركفا(،أكثربأنلهااقهءمحافأةءلىيدل

واالمحبةعنتعبيرعلا!ةالمبلةةهـقبظةقثل

المحيةاوالوجنتيناوالشفتينعلىتجعوهيالأ-روام

الثضعلبهايدوسافيالارضاواثرباوايداو
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والقبلة.اثمبلعندجدأعظيحأاحزامهنكااذاالمةمود

الىيرءتتكلعاوالوداعاللامنيتحتم!لكانت

هي:انواع!ةاصأء!احيثمنوهي

علىوهم!الطئليةا"لمحبةعن!.تعبيرالقبلة-؟

وهزاللاصنرالأكلااتة:ل(أ):در؟ترللأث

الكبيريبدأانالةراقاوالاقا.عتغالبأيردث

تك)لأ!فاد.اوابنتهاو4لابتكالأبالمنبربتقيل

را)ل!حمنتهاالحاةاو(8:01،و05و28:؟3

العماو(13ة92تك)اختهلافيواطل9(:؟

الاقارببينالمناوتقبلة(،ب.اثبهومااتيهلابئ

:33تلى)للاخترالاختاختهارلاخيهالاخمئل

كقبكواطؤولةاههومةااولاداو(ا:8وفق،

الاصغرقبلة(-).ثاهدهامىااوللاحيليعقرب

نصطلب.اص!اق.عادةالأ-ل!.نبطلبللاك!

وقعوءصف(27:26تك)ويقبلهيأيئأنابنه

هذاومن.(ا:05تك)وقتلهالميتابيهوجهعلى

ةارا)تفارقهاانارادتلماطا!اعرفةفبلةالنوع

.(؟ث

دوخهم.لمنالحاليةاتاصاتاصط!تبلة-3

الذي(5:؟5صم3)اثسبا.لأبشاالالومكحقيم

ومنالناسفلوبا!بهواطفكنواضممنهظهر

(03ة9؟صم2)ابزلأيداودتبلةإصوعاهذا

ا!دامهمبدأعا!اقاوتبل!الصداقةمبله-3

(03،1:صم1)وداودرونانانقبلةمئلالتحارفاو

الرائرتالاءدبا.تتبلالىاص!ارة(.،:7لواويى

كنيةابنا.وذعيهفنرى37(:ء3اع)،في

واكةجيل.لبكا.بالربوافس

يرملفدممطالمرأة-تف!ل.الأحزامقبلة-،

وكانوا.(،هر7:38لوا"فري!عانبيتني

غباراوأثرابولحىبالبردالملوكقعظيمعنيبرن

)7

.(7:71رء!32:،9اشو23:9عز)!ن.لقدا

،8؟:6؟مل؟أاءخام!!يقبلونالوثنيونوكان

يمصدونكانواادكاوبةالأبرامبصدونكانواوالذت

37(و3126اي)اببةبلرنشفيوهايدع

عئا.با)نيابة

المديمالهدنيذكرهارويند.امثاقاقبلة-"

.(7:13،ام2ةا)نقالجديدنيلهاذكرولأ

بالمبلةدعيتوتالميحيةالأخرةقبلة-6

:؟6كوار6:16؟ولىاالمحبةوقهلةصةالمةد

.:بط؟و:36ت!هاو:3913كو3و03

،؟(.

حيثمنا!لبريمةان:قاتليفتلقتل

الىتنت!ممزوليتهومتدارايهتأ-ب؟لمن،للأتها

:اقساماربحة

اناندنع!تعمدعاغيرءنا!عتل1()

بلااداةالقىاذااووماتفرقععداوةبلاآفيانايأ

لهعدوأاسوهورؤبرلاحجرأعلإ،اظاوتعمد

.(33و03:23عدأتها؟طابأولا

منيهربانالأحوالهذ.ثلنيلمتاتلكان

طكتهعضدثمالملجأمدناحدىا!!الدموليامام

مدينةالىبرذ.يح!مالمجلىكانالتممدءنوترئته

العظيم.ال!حماهنيموتانالىفبهايقطنوانالمل!أ

مدينةالىوصولهقيالدموقي!هاذاكانانهفل!

الرقتقبلالمابأينةءفىمنالقاتلضجاذااوالملحأ

دمهذهب-دودهاخارجالدموقيفقتلهاليهالمثار

ضربمنالابهذاالىافريعةاضافتوتد.هدرأ

قبله.ومااصمنذلهمبغفقغروهوعمبنل!ءاحبه

.بةاندفت-طبألتطبصا-بهمعذهبومن

الح!ثبمناطديدوافاتاططبايقطعبافاس



خعل
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مدنالىيهرباناهـقلهفهوفاتصابهواصاب

(.و،:91تث)فيحياالملبأ

نصالةاتلبقتلانوح!ه،تممداالقتل(2)

ءسباذاتهتدانها!ل4يتصواصثنا*!ون

وا4بريقتل!ابحجراوحديد!أداةانانأالقاتل

دفه"اوفات4ديقتلصهـاثخبمنبأداةضربه

-35:16ءد)فاتبتممدصينأعليهالقياومبنضه

ارتاة-حثذاتخىولىيرىلاكياتائلأفان(03

فمء-لىالاعدأا)قتابرميثتولا(،21:1)ض

ييادةلىءلموتبايحكمرلا.ا-لثراوئاهدت

.اتدابةاكصوحرصت.(3.:35عد)واحدصاهد

يردنىلالةتدءلانبالمالالقتلادضحقالقاتل

ا---قاالقاتلدمفك!الا!ارمحفرولاالارض

.38(31-:35عد)القنل

ثررظحلو!،ضةمباغيربصررةالقتا!3()

تءتيءننطاحانهمعرودأاكوروكانفاتانانأ

.92(و21:28)ضا!ورمعفتلقاتلأصاب

الورفان!لمننطاحاذ،الورعنيعرفلماذااما

برلأ.في!رنالررصاحبواماء،بؤكاولابقل

وسةطبيته)-طححافطأر-فياناتاناكللواذا

مؤولا"ا)بيتعا،بعذفاتادطحعنانان

.(32:8نث)كقاتل

وابرأاوحلالأال!ت!وب!رنالجاترالقتل(،)

:-ةالآاطالاتفي

علاوتتللانهبالمرتعليهحكممنقتل-أ

59-:21خرفيذكرمماالاعداميتقآضذنأ

وكير23رر؟2:،؟-25:0116لانياو13

.(قصاصمادةراجع)ذلك

ن!خارجفاظهالمجلوقيادركا!ا-ب

حدثتالذيالمظيمالكاهنيمرتانوتجلالملبما

قمرون7(

:03عد)افتدا.هالثريعةوتمضع.عه!د.فيالجريمة

ثلملأالحربفيالأءدا+ةتلافرير+ةوتقضي--

عدا.اهضةفي-ريم.نإتاالا.ضةاوصىوتد.هرادة

م5!)وصراث!ممخممدبابااوصىايالأردبإهاللة

.22-31(:هو-ض:153

ديرفا-دماعانةنروهو(ه:ا؟عد):،ثاء

الجارباصموالثانيج+داءداح3ء؟!"صاا!!ةبا-م

الهربيالثرقفيوفانصه؟ئخانوا/لأكهأ+ا،ءداحدا!أأ*33

لا(ه:11ءدأفيةاإة!ودب5الةثاءان-رالارش

،او!بطرهاويرءوغاوتعو-جز!أرل.الثا.ابار

وا)فرق.ءالبآمة،ربعصناكثرأصرلماوسنتىثرات

عدةرفيالىيرتاجاطيارانرالةشاهاطتارزراءةبإث

..ا)ثافءللأاتص

كط5(1:8اش)نيالمذعرةالمفأةفيواطيىة

نءاعدةاربحةعلىتاثةوتحرناصوراخات!لمضع-يمة

منالحيمةوالمسجالارضءنمترتنحربارتفالح-ث%

فيابوالاثارة.اإررقةوالاغصاناث!راىدان

وابناثااتقانعدمعلىلادلالةى5(8:ااش)

.27:18ايفيالمذكورةاطيمةثلطدوا-ياءدم

*ا-ود،محنا.كانربماعلإياصم:يدوون

على.ببتديوادءوهويمصثحطيواداطاليوادى

وييراورشليممنالغرياا!اقالىونصفءيلبمد

الثماليةالورزاويةالىب!لانالىالثععرقطالج!نوبالى

منسررهسارينوهوادينةاصثرقييضحدرثماصرورةا

ا؟نبمنالمحصيةو-لالردونوجبلالغربيالجاز-

وادييتىحيثصال!مارالىيخحدرثماثرقي

واديإصتىو!اكلوء!بحرالىيمتدثمومنالاب

.افار



تدرون)717(نورقد

ترونواديصحللفدسمثهد

هذاعردبانرما-ت!ونكثابهفيوروسيبيرس

-فير.فيجبرومائترحثم،يهوصاناطيواد،الىادي

(13و302يو)فيالمذكورالواديائهيرئيللنبؤة

رة!ي.و.2تيموثافاطمعنىلان*ثافاطواديصم4ا

ص--يينهـنفدطفيفيالصمحانقيقدوالآن

واديفيتمحونالأخيرةالدينرنةانوعودوم!لين

.قدرونواديبهبقصدونالذييهوث!افاط

احدهااسمتديمةتبرراربعةتدرونواديوني

2و22:05ل114ءنئعموا-خنا!رصافاطتص

نيد-لهناكيدفنلميهرثاةاطان(ا:؟2اخبار

.داودمدينة

تية:الآباطوادثدرونةوادياششوئد

وطرحت(3"ة15مل1)معحةتمافلياحىتتفي،

اخبار12إيكلابهاتخخىالقا)+بادةواتإابميع

علاوتد.(12و6و،ة23.ل2و92:16

صم2)ابئالرءوجهمنرب5لماداودالراديهذا

الىذهبلماالميحوعذلك،03(و59:23

.1(ة)ء18جف؟؟كط

ناالمحابيينصدنيذ!ر:قدرونحصن

نابهدباؤسقائد.اصيا-ابعااز!وخرسالمدك

عضدالي!اولجألحصنا.ولمجهخهانقدر؟بخا.يميد

ويظن.(16:9وا،و15:93مك11طجته

المدديههيواشهايذةلهرالمجاورةتطرة-رب1315

:28اخبار3وا،:15يق)نيءديروتالمدءوة
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بتنييري!ناقد!ه)1(:تقديىايقذعىفذس

وبالقدير.(2:؟بطاو13ة2قى3)61هلب

وحمنس!!اومنالحطيئةدن!منالنفىننطهر

:3؟عب)الماوةللافراحتحذهاالقالىوحيةبابعم

لايمانلالمببالاتحادباا!قدبروعص!.(،!

:13)ررفيهمفيكناطقالمؤمنونشلبجث

:3قي)الصالحاالاءالصتنتيأثتديرومن(17

.،18-ا؟

للاضالالثنصاواثي.تحربى31(

:8لءاو؟؟:8صم3واة3عد)المتدس

رسى!واليوتوالابرابالمدنيقدصنوكانوا.(،6

قالذلمثوعلى.(37ة3؟فبم)تدصينأايضأذلك

.(17:91ء1ذا-"يتذسانهالمب

(؟؟ة5؟ش)لىلطصفالهمنعفه:تدا!ه

اخمروهي.التامه؟الط!ارةالحطينةمنالحلؤوهي

الرشيينالهةجميعمن!لىبنوعوتميز.اثهصفات

ائهخاقوفدالحاءأ!ء.ويطفبالممصيةب!حمر.رتجعله

فياي(36:اتك)وصبههصورتهعلىالانان
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اقرابرئيوضملأدقيمأنظامأوضعمرعىقاملماولكن
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عنيموصووصقذم3اذكرولدلهمرولدكدما

يتدمونف!انواالنقرا.فياما(؟2:2لرايسوع
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ء-لىالذيافطا.وجهعلىباصبمهوينضحاطمايثة

صاتصبحبنهحالغطا.اموقذالئرقالى،الثهادة

،*بم)انظر3-،3(:6،الأباصب!الدممن

.(،ال!فارة

اططاياءقلبأظدموتقى:الاثمذبافع(7)

الخ(؟:6و5:15لأاصهوأتحدثوالقالشخصية

وطريرقة(5:18لااكبثأغالأالذبص-"رت!ون

.(7:7لاأاططشةذببحةتقديمكطريقةتقديمه

المح!تاخذ:القديمالعهدفيالقرابينسقتطور

الطة-يةالناية!نالذباحالىبضظروناباسرعامة

الوا-باتاكللمواولما.إقرسمجردالدتانوطنون

فأ-د.انتصابمذادونيضدالانبيا.قامالادبية

صم1)الذبيحةصنانضلالطاعةانلاولحمرئيل

ذبانححمكزةلي،!لاذا:اصحيا.ونال(5:22؟

..أصءاوتبرسوشفانء-رلبدم..الىبيقرل

الخ.المظلومانصفواالحقواطلبرااطير!لتعلوا

يريدافهانإمفيوهرشع.(.2-01:ااشأ

31-:5عا)ايطراجع6(:)6ذبيحةلارحمة

انهولر.(17و16:ا.ر.فى-6:68وعي23

الال!رنردمهاكانالقالذبائحعلىانتقادلا

الذبائععلىالاتتادنول!3اقهرطاعةحمةوالىبالعدل

،ذبيحةالائالنيباء!داالاصراريقد!االق

صضاته8الم!قيينرعلاةالىبم!رهةالاضار

.،01:8امأ

قربة7(

الترابينان:الجديدا!هدفيإينالترامعئ

وبقداصةتجطاياماصرائيل!ثصبتذ3ليموبدت

يوحبدماثكنيرالىوقيمزاتكةيرا-طابالقاق

الرافعافه!لوهو(01-ا:9،ءب)المصبح

لم.الطظاب!

معنىالقليدا!افةلابهوديالتقيدفيالقرابين

الذيالنذرعلىتدل12-ماوهوقربانكالةالىثانيأ

أ-انار!حةاذا.ءيرهء-لىفيحرملأث!لىر:ذر

يقولانقصدقربانوقال4الاشاراوفي.علىيد.

هرقربان،لابريهاله-وقالابئقالهـاذا".ءلما،نذرأ

سناصبح(15:5)مت.3منيبه8!عزالذي

يتشلصوبذلكفيي.ءخهريختةعانلابر"ا&ءنغير

اصالابىءصيردفعانعلىابيهعلى4اخفهاواجبءن

ينقهونالتةليدبمذاا!مم4إ--يمابينوقد.لاث!ل

.،وامككابااكرم،.اطاهـةالوصةوهيافهوصة

نرع4صوعاهء!(21:11زك):قربة

-داالما.وه!ي.معزى-ا!منوغالآحيرانجلدمن

:9وصت911:83)ءزوالزرتي!صرالزفان

17).

قىتهحالاقي



)24قىح!ن

مدينة3اوهو.تر؟،معنا.ع!ي31:قز،ن

(31:32يق،الجرسريخينللاوبإتاءولتنفتاليفي

"لآناه؟اوصرة.(6:76اخبار؟)قربتايمعيوتد

ابل.عينثرقشماليضبةصاثرث

صدتةوهي"مديخة،م!ناهعا،ياصم:ئةتر

21:،3(يق)المراريينالاوييناعطيتزبلونني

ا)محرملبصلبوبيتقعالقعثليتوء،نفى

.اميالبنمة

قرهـةوهي(27ة38تث)ةءصرترعة

ظنوقد.الاصمبهذافدعيتمصرنيوجردها-كر

فيرةا)فعاترحةاانهاآشوتوظن.الجذامانمابض

اقئباواكبتيىالرصيبالق35(:28)تث

؟ةالعدا!رةالخطرطاتبف!ني!.!ابةوجدتوتد

مصر.ترطةمط5ا!ايظنقرحةعن

ني!ايراد(01:32سل؟أ:ترو،

صنبالقرودأتيوقدالمامينانراعالمقدسالكتاب

القرودههذاصوردتورما.سلإنصاكبنياونل!

ربمااواذناببردونت!ونالحمالهذ.وفيافر:قيامن

ذات-محوناطالهذهونيالهندءناسزودتاخا

.اذناب

كنيت،،العرلىمحالةئربمتحط5:قرار

ابر!انغيربهاالمتصودظمأيعرفولا1،انةوتعني

في!موظنار،ر.ذاتءوصيقجةآلةالىتئل!ا!اظنرا

اخبار1)حطالموبالمنيالصوتخفضالىتثيراخها

.(12و6مزعنرانرفي01:21

هينةعلىوعا.7(:26)صت:قارورة

ومناوباجمناثواريرايصنعوناا!عدماهوكان،كنية

المروفافيالألصاإهـحى.كأنوعومنا!ار

والاباصتر.الهةلوتابلس!فافنصفرهرلالباعتربا

ياالجصءويالكإويتر-ديبهاحدماةنرعان

زبيبقركا7(

-!ف!!!
قديمةيةمهسيرقوار

!بوناتيرريكالزجا!والا!ؤ،الكلىكبرتجات

واسموتجايابرا-رنحهاطا-الةاعلىوهرال!لمى

صمرنيموضحوهوالأاباصة!ونامنمفثالألبا-رو

ارسواةامنهيرىخهونانركاوهناكاط-رءذاةبجدر

،لا.ماور

وفيءمرفيالأابا-روا!نقرار،وءدتوفد

طةظ؟12إ--5-الىنواوكا.ا-والهرذ!:ولىوفيفلىطين

ا.لأصاكنبعضفيالحفارونءالو،روالحص!إالمرام

وا-ا.افايةاإ-ذ.الالإاصتر!نشتراريت-يون

إ-اذاةثنااعلاهال!ثكلفيالتراريرئيماالىنظرثا

لانه.(1:3،ص)الطببفارورةالمرأةكصت

الطيىاصتخرفيكلمحنهافلمضيقاكانضقهاانيرجح

ا)طيبءنكلكانواذ.اوءا.احمسربصدالا

؟فيصة.قيهةذاتتقدتهازتكاءالثمنذااقارورةوا

انجاراو6:91صم2):زبيبقرص

هئةعلىيحفظالزبيبكان(ه:3وزش:69

!دعناقيهيالاقراصانوير-حوعاقيداقراص

يقدصوناحيانأوكانرااقراصبثكلرجعلت!ت

نشمنوفىى(ا:3)هوللاتةالاقراصهذه

الم!نحثاتاوالمقوياتمنيحدكاناوبيبات.:،

-وغاالموتوصكعلىكانالذيالمصرياربلوا



)5قريص

الربيبسنوعنتردتافيمنقرصأداوداطعمه

.(03:13صم1)اليهروحهفطدت

بحكمجهزةارراتمعروفنبات:يس!

وهر.واتناخألذغااحدثالجلددمل،اذاسام

13:،3ام)الم!!ورةوال!رومالحقولنييحثر

.(2:9و!ف9:6وهو3؟:3ثواش

عبرانيتينلكالتين-دترجمةقربص!!ة؟.توقد

وصد(3:9صف)،رولحا،الإؤلى:نحملقذ

:،2رام03:7اي)بوسجال!مةنف!تر؟ت

والثانيةلىالاشالتربم!اتبعضني،وبالمضاة5(31

(9:2وهو3؟:،3واش2:31،ام)،توش!

الخانقبر.ف!الىالأصلنيا)محماثهذهدلير

.العضاةاوالصصجفيهاث!الرو-

التروفرالىالترراةنيدبملا:فيبقرقرض

ضدمت!نولم.الموا-3وشخلافةراعناكاشنة

عفدموءودةكانتا؟ااعف!ارثلمئ!اريعقروص

عصرنيالعبرانيينقيارةاسا.والفينيقيينالبابيين

القروضوكانت.الفية!يينبيداكثرهاف!انالممل!ة

المو-،افربعةوكانتالاءدتصيرةلاجالالع!انية

رلابدونالنتل!اخا.يترضانالبمانيعلىتنرض

-15:7وتث35-25:37ولا22:25أض

منهالربااخذلهميباحؤمحانالاجنياء!ا0(01

نا3ءليكانوكذا!ك.(.2و23:91)تث

الاجمنياماالابعةالنةآضنيدشهمنماظيبرثوا

.(3ة01تث)!نلا

بثروطالارهنأيأضذواانلهميزذنولم

تث)المدرونبيتالمر!نيدخللااننهامطرمة

لارطةثربأالمرهونيكرنلأوان(11و28:01

اطبراي)ءردا!اولارحيولا.(17:،2تث)

رهنيقىلاوان.(6:،2تث)،نهاالاكل

)7

ولم(3؟و12:،2تت)الشصكروب؟مدالفقير

لااايوسلصنةالىالاالمدرونباستمبادلهميؤذن

ناهـن،منصالاانواواعي.(،.و35:93

كانالقالابصالشةتربتوانالفقبراخاميترضرا

-؟:"؟تث)درونهمنالةقيرفيهايإئراانعليهغ

.تلمجفظرالمالهبراذيينانعلى.(.!7-و3

ييعونكانواالموكايامفيلانهطريلةمىدةا!مرانين

نصح)الىباويأخذون(ا:،مل12لدتبااضر!م

.(-13ا:"

ضلإ*داعرائدفكانتالميحايامنيواما

:91ولو33ة25مت)العبيلهذامنالاممعرازد

جوعبالى،عيهمانا،-ت.حالسيدالرم-يث.(13

.!6:35ولى12:.ت)مرسادالى

نيالاتراطيعلترنالةدماهكان:أ!اطقزط

تختعرولم.(16:12وحز،:35تكأ33اذا

تناوكبل(32:2ش،فتطبالنا.العادةهذ.

انواعوبقيةالاقراطوكثرت.ايضأوالبناتالبنين

نراوكا.(26-،8:2قض)الامماعيليينتداطلى

إ""ا أ!ا

ةا!

!

!؟

فدبمةمصربةافرارو
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علىويصرغر!اكتابةالا"قراطهذ.علىيترن

والعيرناطياتورؤوسكاءاف!نحتانةضات

الث!لفيترلىكاذلكوفيوالمابورواطيوانات

الابؤ.

طبأالبابيةرعرنالقدءا.كان:يقوعقرع

.(13:13واع5:2وأش91:22قض)لفنحه

ا-امحالا.،اببهاتقرعالقللدتاتذكرولأ

اغموالظاهر.والىوماناليرنانعندةمرجردكانت

بموتلفتحهاصمابهعونوديىالمحابيقرءونكانوا

اصتحملوت025(ء3ورؤ23:35)رعال

(13:25ولى8و7:7صت).ايجاجةلممنىا!عرع

.(302:ورؤ36ة12لراالىبمجي.علىولالإلة

كطريقةالقديماله!دفياترعةاات-ا-:مةقز

يشاهوالمإلقامة11الاصوربللإتاوالفيب!ينقي

واالثيغاوالنبىاواهنكال!.فيالفردكأحميم

اا!من!مظخأعليهتدلبماالعرعةقي!يمبلالقاضي

اطرقااحسدىالةرعةوكات.اللهارادةعنتعبر

العراف!نوالعوبءخدتستصلكاتاقياالةلا!ثارة

عندالاإيةالا-قضارةجملمنوكان.ا-د؟"االاض!

وكانت.والافوداتصيمواالاوريماست!الالعصافيين

.وكانتاللاثالطرقهذ.لاحتطنيتتاهلالشريهة

شلمحوءةبلشرءيةفيتهداضىطرقهناك

:13-ر)ا-!امااو(21:،و5)لهمابالاستثارةا

لكتسيمالمي!رازلاميتحم!نكانراوالعرب-(؟2

فيتوضع،نحلبلاصهاموالازلأمالترعةبوحي

ث-صاسمعلى-ثممنهاويحبفيهفتبالءاب

مادةفياولولةالمعاجمراجع)اياتانيكاليانصيب

.(1،1ز

يميقالذيهوا!ببانابما!همعلىيدلرمم!ا

نء8(و18:6يق)نيجاهساالترعةبرا!ة

،قرعة7!

عنوضوحباكثرجاءومما،بالقرءةالاراضيترزبح

نيتلتى،ا!وعة(:3!6؟ام)نيقولهاترءةباالىحي

،.احكهاصالىبومناطفن

فهياجالامنالقرعةت!تم!لالقالناياتاما

يلي:كما

ءخانعرفواوبهاالمذنباوالجانيمهرفة-؟

و،":؟؟صم1)نررونال!(18و7:16ش)

نرىالاخل!الثاهدومن.(7ةاء)وورنان(2،

أفيذقييناالبحارةعندثانغاكانالقرعةعلىالاعقادالى

العبرانيين.عندشائعأكالناكما

اولتبين!يوم!خ!باولرظية4التبي-2

ترعةحموئيلالنبىاتى-:أارائيللبني.طك

شاسات!بوباقرعة.الخ(03ة01صم9)

فيالهبادةخدماتتفيمتماوب!.(26:ااع)

:،2اخبار1)وايثاماراليطزاراولادبينالهيكل

؟:9(لوازكرياخدمدت!لتوبا!مرعة(91،-

الهي!لفيالمر-تففيوالمتينءلىالرظازفترريحوتم

الترايخااياموفي.3(ا-35:8اخبار1)

ة01)فحلا-بلالحطب،تدصونالذتعلى-رءة

.35(و،3

تقيماههاوكان.والاشياهالاملاكتقيم3-

ه،:33واغ26:55عدأالاسباصاعلىكنعان

16و2:،1و13:6ويق26:2و،3:13و

حظعنلمقعبل!المعفىهذااستميروقد.ا،:

17واش26:5)مزاقهلهيقدر.الذيالانسان

وا(13ة12ودا13:35وار7؟:34و،؟ة

.اذن5برجر.الذي

عليهمالمح!رموا!خعةاطربغنائمرعةبالةوفمرا

؟اوعو3:01ونا3:بم)روثيلالموتاوبال!ن

.(91:28،ور27:35ومت22:18ومز



)7قرعة

تيمالم!علىفبرالت!يومتلقىالقرعةوكانت-،

وني.(ال!فارة*مرابع)شازدليوتيىالىب

مصوعةكانتترعةباقرعهاالقالاداةاناإثاتقابد

فيتوضعذهب،وكانتبنضتثمصلبخبمن

يالمهرفةنهفحباو!وتلةبهتخضضاصوعاه

.إباالتيين

كانواانهم7()3اشيرصرنيوباء-5

141!سبالى.ثعنالاستلامن001هاامامقرءةياتون

.شةالثر.مقاعد2آملأ

يوعثابءلىقرعةالىومانبونالجردالقى،تد

.،،23:3مت)با.امرقف-وهااصصابهعند

.!كافرريمدا!بى):القرعةجميد

ضدالىاسضرحلقكان:أقرعتزعة

اطجلار(،3:3اش)اط!زنعلإئم!نأ"برانيينا

.(6:91ءد)نذراتمامو(8(:7-نرأ

الصبيانلانابرعكاناليصعاككبىانوالظاهر

الجاللفهخلالأ:23(2)2ءلبالقرععرو.

.(8:؟!ل3)اث+وح!نالذي

دامسانجأيرسباللاصمن.النافيوالمر!

ل!حالءسدثوالةر!.(2،:13لاافيهال!ص

.الىجالني!ااكثرفيهنءليبأريمدالنا.مناكئر

اورشليمنكبةعظمعنيعبراناشيا.النبىفدولما

اكطقةوء!ضءفونةالطيبعرضيخكرن،:تال

وقد.(،3:2اكأ1،قرعالجدانلوعرفىحبل

خلركانولما.الىبالنيايضأطرأالقرعحب

؟لمقراانلم!ةيؤذنلمعيبأيمدالشعومنالىاس

وحزه:21الاحواجبماوآلحااورؤوحمم

،،:)02.

72!
رنة

المجل،اي:!قصلاوالاقرعالجبل

بهةن4ثوعلفترحاتاطدهوجبلامالاملر،

الجلرهر.(29:7و11:17تشأابئوب

.ةصيواديفيعبدةكالييقعالذي

الةصبلة"-نلثبرةالداخليالةصر:ةتيخو

الأءيم4وله+*للاتذيةوتى-!با%-ب03فىهزملويةرالة

تقثر.والصينالرقهالهندوجزائرسيلانفيتنبت

ني.ارعكاتوربماالمعروفةا!ئةءدفتلتفوتحيط

فالكلاموالا.(،9:،خش)-لمإنالملكإ-صان

الدهنمنجز.أالقرفةوكانت.المجازصبيلعلىهناك

القديمةبابلب!ائعوءن،(03:33)ضالمقدس

افيترلتطييبواتههلوها.(39ة81ؤرأاب!أ

.،"7ة7اء)الفرايلى

صع8مهناه!اميا،!:و!ترخمواوفرنز

زبحءدعرنفيهشآتالذيالموءعوهو،تو

ارضنيالاردنضقيويقع(؟.8:تض)وصلناع

.سرطنوادينيموةطكانوربما.ابمصايهني

مرضعوهو،،ثاعمعناهعبرياسم:ترقع

أيه.هضبةنيانهيرجبم03(:15يق)يلاذاتخمفي

.(،لرن،.اطا):يزيؤ

الكتابفيالكلةمذ.فصممل:!ن

:مجازتلمانتالمقد

.(33:71تث)ةولةكا-!

اذفا،3ة2ثياوص51:؟6ي1)لمجداو-3

اخسار1و؟:2صم؟)المجدزيادةفصدالقرنرفع

(88:02ار)زوا،اريدضبواذا.(.:25

التطع.معنا.افيلان

.،6ة.درؤ1؟:32مل1)والظفر-3



قرلايم
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وزك،2-302:)داطكاو،-مملكة

ا:18(.

.(8:8)اياومانءنوعصر-.

:القرونمنيصنرنوكانرا

وا!ورالى!ر!ص!ولاالراثلاوعية(1)

93(:املواا:16صم)؟

بحضانالا(13و6:8)يقالداتأ(2)

منفيهاارافضةاصنبصغكانالمرشقبةالارواق

.دنالمط

.،يمقرناعثزوت،انظر:ايم!،

رواياتروناربمةءنراوتدةالمذبحقرون

بالمذبحضملة4اي،منهوهيالاربعالىب!ذبح

الماميراوبافرا.وصلاوفاصلبلاواحدةقطعة

لمذابحهم.القرونالرثنيوناستحملوقد.(23:3ض)

ثمالمذبحلزيةتصحالاصي.بادينيكانتورلجا

:118ءز)بهايحةالذلىبطد3كاوفروريئاعضث

الذتوالحائفونالهاررونالمذنبرنوكان.23(

بترونتصصكرنبهلإخراإب!صلاالىيلبأون

*ضعوكان.(3:28و..:امل11المذبرح

:8ولا92:12ش)للاستتارالافيذريحةدمعلبها

.(أبخ9:9ر15

ال!حل،قرن5محنا.صي31:ضركيأقو

ئابتانبمد4ولدممنالألثةاءبلابهة3آوهو

:3،اي)محنتمنوتخلصغنا.وعادصحتهايه

ذ-لرتوتد،مدينة،مضا.ع!ياسم:بةقز

بن!يافيلبطالابعةالمدنبينب+ةصعادينةهذ.

يطريم.فر؟هيا!اويظن.(18:28يق)

يحاريمقرية7(

كشانيادم:ارباعنريةاواربعيةيز

اممهلىبلكانتمدينةوء!ط،اربع*مدينةمضا.

:03و23:91تك)صدوناك!رروا!.اربع

وورلى.(وممراحصوناطلب)(15:؟اويق27

اوا!لفاتطعلىيدلحبرونكلةمحنىانالبعض

طفتوتلعئلإةقعص.اقاماربمةكانت

وباسماربعبقريةندعيتة:(!اواقاصتاله:اثرتلك

اربعقريةاسمذكركلاكاناقديماوني.حكلون

و"واحثموضحنيالاح!ونهيانمامعهيذ!ر

.25(:اا)نح

بمل،*مدبنةس!ا.عبري31:بمليزية

يعاريم.قريةهي(\ث:18ر15:06يق)

،مدينةشا.مرايىاسم:حصوتقزية

يعرفلا(23:93عد)مرآبنيمديخةوس،قةاز

.الآنموحما

مدينة،مضا.كتماني31:يخربةيز

بصدودعيتستةفر؟ارضأت!ىوكانت،كتب

وةض9،و5!:15يق)دبل!الع!انييندخول

دبير(اطلب)(؟9:ا

كنطنيام:سنتةيؤية

د،و،سفرقرية،اطلبأ"اننى

يمارترةس:عاويمير.ية

-لنماني1.3:باربمير.بة

الجبرمدناحدىو!ص،النابات

وبنياءين)يهوذاتخمعلى(7؟:9

هضاوتد،!(01و"ا:18و

؟8و01:06يق)بعلترةاو

اليهايئأو(2:؟"ف!ب)ايهوذ

و!ة7و6:12مم؟)كر

شا.،مدينة

بل!،(.

يم.

مضا.،مديخة

بق)الاربعنبين

؟.و9:.؟يق

عوذابعآاوبرول

وكانت.(،1:

بيتمنبالتالرت

شاكفب!قي2(



)9قريتايم

محوبويتكيدونبيدرالىداودنقلهانالى

.:3؟اخبار؟و01-6:6صم2)اتجيادوم

المدينةهيا!هاويظن.،(:؟اخبار2و-3؟

يا،،بيتوببلو3باالطرنةتلك!تاباثنيالمأيهررة

الملكامماتالذياورياافيفيهارلدوقد.بعلبيت

ن!لمن713اليماوعاد..2(:26ار)يهوياكين

(7:92)نحبابلالىمنهاسبواالذت

منقرببانهاثمدسالكت!ابيقولموقعماوعن

مرعةبل!كانتالق(18:12تض)دانمحلة

النربالىايبعاربمورا.دانعلةوان.واشنأول

صم؟)كىبيتمنقري!ةكانتاخهاويظهر.منها

المدينةهيا!اوبظن.صرعةمناثمريبة(؟6.2

صاول!الاقيالقبنبامينمدودورا.اراقط

قرةانهاويرنجع.(6و9:5!1)النبىمرئيل

اميال9مافةعلىكرشوهياباايضأتشاليالمنب

.القدصكربي

،مدي!اناومربان،معا.ع!ىاصم:هرل!ابم

اصم:وهي

وكؤاطكدر"صضبهايميينللإمدية(؟)

بنيان+:،3عدفيويذكر.،.:،1تك)

هنااثعمودللر.والطلاصثبينمعبنرهاراوبل!

فيها.كثنأزادرااوبنا.هابددواراوبينبنيان

ي!ق)رأوبينلبطالتابعةالمدنفائمةنيذكرتوقد

ارياكاممنبظصول!حمن.2(-ا13:01

الىنحولتاحا9(:)02وحزثيال23(:)58

ميثاحبرعلىالكتابةنيوذكرت.موآبمملكة

008سنةمرآبلحكي!ثالللكوضعنصب)هر

و!ي.قرياتينباسممنهالط!ثراليطرني.(مق

يلينمافةعلىارنون!ركاليتقعالقالرلاتضبة

.طاروتسرقيالميلوفصف

القسم(72

الجرصونييةللاويبنالحبتنفتالينيينةمد(2)

يثرحسفرمنالمقابلةالآةوني(6:76اهبار1)

.كرآن3باذكرت(2132-:)

31:وهر،الملن5ممنا.ع!يامةقريوت

02،:01،يقبهر!ابنوبنيمدينة)1(

يخ!حمونمنهاكانالاضرروطيبهوذاانبعضهموظن

نسبة،وتررولي،ربلبمشىانجةالعإ،ايق،مناكه

بنودقيالقالقرتينءبةهيكانىوربماثرروت.

ايل.ونصفاميالباربمةماعينتل

88،3:أارموآبني!صينةمدينة)2(

كلمب!ئاالمككنابةنيدبمتوفلى.(2:2وط

القطرننىا!اويظن.3؟ال!طرنيالمرآبياطبر

علىتقعالقالىبةضبة،وهيمرآبعا!ةكانت

.ارنرن!ربنردميما،؟مافة

ب)اجملحيتلاصلاليينحلفهر:قضم

تحتيتضسنلرقرعالاصلنيمضا.وكان.(6؟:6

اثرار.نيي!ذبلمناوبرعلىببرلممنل!حملا!ة

والانعطم!االنةلمعقاصتمعلتحلف-للةانحق

ممالكلكلقعأ،واصلم8؟:92ارعيافيبا.

وا)ابضأانظر،وعارأأوعفإودهثأطنأالارض

و،1و23:12اع)وفابل(2؟:،،و8؟:2،

المر!لتحليفضخأ؟؟-28:عده"2(وني

المضة.بحلفبدسحلتاباونااثهلأ

الاميةوالثعوبالبايينعندجدأقديموالقم

الفردتنا!اتوالااوداوكانت.(21:23تك)

:..واغ26:38تك)كلمرواسطةتشدوا؟ية

الماداتومن.(18و9:01واغ2:12ويق02

وضطيا.ذإثحتعدمانالعظبعةالال!امنيالندفي

الذببحةشقعادةاثديمنيالساميينب!ترعدوكانت



.)اقسما

بر.صدالممينبل!قدونالمتهويمريفصلا!هانمف!الى

بدعومنهماواحدصانبمئ،طهامنشيئأبأ*ان

انالذبيحةكتلكئصفينالىبئقبانتعلى

عأخرذةالعرب!هالمنهنيا!ممكلةولعل.بالعهداعل

التديمة.الحادةهذ.من

تا-ليدالذبائحءنابططرقعلىواصطلحوا

الةءذقيتالدكوصع،واطلف61صلصفانناهاليمين

بافهيقسرنوكانرا.92(:7،و2:،2أتك

.كذبوااذامنهمليقتصعليهميثهدونهكاضهم

صدنرم(9يق)اصائيلبنيالجبعوزيونفاعلما

عهدألهمفقطعوا

.(2:15،تك)فرعونبحياةءصفاقموتد

رباورسليمافةب!حمر!صييحلفونكانواالمسيحاياءوني

وبذهبوباله!ي!حمل،(الخ،3:"مت)ودالار!

ت)أسوبالىا-عاءوباوبالقربانوبالمذبحالهي!كل

اصقابيه!بةبعقوبواسم.16-22(:23

ابر.كانبمناذمانهذصروهاوتد.(31:53تك)

هوعحيالعبارةنحئلفا!مسمنوكا.باثايأبه3

سل2)نفسكهيوحية(93:،1صم11الىب

صم؟)يزيدوهكذااالةوه!ذايفعل.2(:3

و:9113صم2و02:13و،،:،1ر317:

:23(2ملأ

يئصرنبا!ميقس!ونوالحكامالم!كوكان

وكان.(1:7،ومت25:28مل3)العكلد

وكان.(8:2با)اطكماولللكيقمالثب

دثعبطآواطا(2؟:5فح)الكماهنيستطفاطم

:26تك)بذاتهاته3افوقد.(05:25تك)

.(الخ3:،وعب2:03واع92:12وتث3

ض)باطلأاقمءنالضرالوع!ايافيكأتعالىانهكا

02:7).

)7

،3(ةه)متالمسيحوصيةانب!موظن

انهكل!اصاباسامحتىالحلفانواعكلعنتنى

يثرم!لف.وقدالاعتياديالتكمفيالحلفمخيقصد

واصتطف.(26ة6يق)نيةثااريحابنا.بخهوص

مئاولوحتف.(26:63صى)يوعالك!ةرئيس

24(:11صم11الما.الىبأكلوالاانالعرانببن

.(22:16مل1)ءيخاباظواتحلف

نايرتجح(،22:1!ل2):يلأ!في!ع

الفربي.والثماليالضباور-ليمقمهربذلكالمراد

فاوة"اوصلابة،ء!ضا.عإياصم:يخثنئون

سنللاوييناطيتثملياعاعطيتمدينةوهي

و!-ى28(:21و91:03)يقبرشرنعاظة

تلكانتوربما.73(:6اخبار1)قادسقابضأ

وذصفضىلينالمتمتىلشرقيجنوبقديىابي

الميل.

منكثلإةانواعالىبهايشار:قصبةقضب

ول!04!!2!!ه!)الفارسكااقصب-اكج!يلبةالفصيلة

لحافااو(66!5"!ل!+ولح!."ه،لاح*)رافؤوا

بل!اباوا(لحلناانظرا)،!أ؟603!ام!+لأحلاهـه35أ4ع!)

.(ىبرداطلب)(ولءهلأشه46"لأه3لا9)

على:خاصةفتطلقالرراةفيقصب-للةاما

سماارتناعهيكرنالذيالنارص!القصب(1)

يل.ويم!الهرا.فييلوحوساقه.قدمأ02و15بين

)متالريحتحركهاالقباالمصبةافلضربوقد

الميتالبعرحولمنهيهثةابامرتوجد.(7:؟1

الواقيضفافوعلىالاردنووادياطرلةوبحبرة

.والجداول

ء-نارتفاعهي!حمرقالذيالنزارا!عصب(2)

31(.،:اي)المستنقعاتفيويئبت.قدمأ01-15



)1قصيدؤ

الدي03،:68)صفىالوحقاحامهفيويخ!ن

.ا-ءراؤرساواكصا!اذ4م2/مصيرصان

جمنىرالحالذالى..!اؤةؤ!:ةكلىةوحاهت(3)

ل!قصإ-12منذراءيولته--ص5:اير؟-ءال.عظم

.32(ة3ا)اي

:3،اعقأفيا)-محر.ؤ!ئ55.توحا(،)

ذعر.الآيئالذريرةبة!بفحرها3ورمض.(،2

اطير.الة!-"باطرفيةكى!ت"انالا

:27و-ز،1:،)نقيرةالذرتضث(51

الضباتسففييصىا)طرياتصننرعوهر(16

الطيب.قع!%ار!أويص.!5!8+!ا!ح36+،ام!6بحا

خه-ةلمحالمةدسالدهنتركيبفييدخلوكان

دءقونم.(03:23خر)نةرال!ينتهاآوالاجماع

(6:02ار1يذ3ارصيالانوفلطإث-ورياتفا؟ءن

الىومانيبلينيالمؤرخول!ن.بميدةدبلاصقيأيئانه

ت!.انيذ3للىتلادالاولالرنفيعاشالذي

و-وريا.إنداوالهربدبلافيينبت.رثالذ

(5:.،حز)ع!لمهيا-!الةمبةوتمني(6)

.(مقايب!اءالمى)

الىبهيرمزكانلمة!بالمجازيةالمحايى71(

2:3،و36:6واكأ18021مل12ا)ضف

اتمرددواالثاتتلةوالى(12:02ومت92:6وحؤ

.(14:15مل1)

ز!ورأ4كرنلاثةخران6نيلزبد:قصيدة

78و،7و55-52و5"و،،و2،و32مز)

بماور،ميهل8الاصليةةوالك!.(2،1و88و

الموشتى.منضا!أنوغااوتأمليةقصيدةتمني

مضذيحتم!لونهكانوامسوفممدن:قصدير

من!لبرنهالعرررونوكانوا(31:22ءد)القديم

7(م

يترعرنالتد!ا.وكان.(2؟:37-ز)ترثبق

حزةياللان(35:؟اش)للىخنغقة4الفضعنثاة!دا

الراز%منعاء!الىوريىواطدحماسوالتيرالة!ديعتبر

(8!:33حز)لإل!ررتةىالةصكةزفدالق

كأ.اللاوصل51ردطدبايمزج-الةىدنوكا

القالاببةكا!الىاحجازأالقصرليثير:تصر

تمالىاو(،:،و:،1دا4)وحاشدالماك!صم!:!ا

وفد.(15:25مل2و16:18مل1)منها

.صلإنلة!روصت13-ا:7ص!لايىورد

!ورةريط!لالانهد!فيلاالو!فذلكول!ن

القوالاجزا.عاتوالتااصرفا!جعءنسفملةواضحة

شين7فيا!ي!لتا.!بيأ-تة13فيبناؤمام

لمجاوروهو.ورواقإتبيوت.لأثةمنلفأمؤوكان

المطةالثرقيةالابم-ةءصلىابئ،ب-ثةالى!يكا!

الحاى!.المايثبيماتهوالاولاصنا.را.ص،رياار!،ءيرن

والأطحة-الإسيةالاداشةلاجلبيتوافاني

راشعونابنةبيتوالاك.لبخانوعربامحمممطود

آشرواقوله(6)عالأءدةورواق،الناهب!ت

ذبمتوضد.(7)عال!وسيرواقص،تدا!"

..!اصو،،*محذالبنانوعربيتعنتناصليبرعض

4وكان03اء"(ارتة)وس-"05وعرضهذراع

عودأءترفلمول!:خاارزةاعد!نصوفاربىت

ء!لىء:ية!فكافيغرفوكانت.صفكلني

ا!ي!اغرثانءيرا&ءا!كغرف-!اتثلاث

ببءرفواما13لأصةةحيطانهعنخارجةكانت

.ركانالاعدةعلىراكزةداخلأف!انتلإتانوءر

الجانبوعلىغرفستالماويلينالجانجينمنصعلى

أصبقة.صفيغرفة15المجرلحفكانثلاثاكاك

والحوى.غرفة15اوطقاتثلاثءنعبارةوالببت

تمامأ.الصفلىفوقالمجاتبةصااللاثالطبقاتني



32)قفمار

روافاصا0(5)عالداخليةالد.ارعلىءضفةوجم!

الاعدةعلىراعشأوالمتفمتر!انكافتدالاعدة

الملكفيهيجلىكانال!رسىورواق.حيطانبرلا

نيويقضونلمجدونالقدصا.الملوككانلمتضا.كا

مغثاةبحصطاناصأمحاالملكعصينوكا.ر-ةالمدببا

يخرارالنا.بإتوكان.الستفالىالارضمنبأرز

الو!فبضا-بيرضرفيوردوقد.ائلكبيت

9و6و5:ااس)شرشننيالنارصيالملكلقصر

7:7(.و3او:وهو،2:31و

ء+ئامصانياا)-لةهـذ.اصليفيدةقضار

ا!هابرنا!-عتالطيدوسكانا!ارالانالدوس

ثاب!مدتاونةد..ونالاالحبرانيرننوكاقيماحتى

ارونالق!اتجدموتد.(ا.:91ض)3مبيوني

25:03اء)اظرونا،خببضالمتمملةصناعئهمني

2:22وار9:03ايأوالاسنان(22ة2وار

و!بالطباصر.يشمملرنايضاوكانرا.(3:2ومل

اثضار!نصوءحكانااخة1"ذ.منتنبعثالقالىوائح

ص-رنبركةبتربالتضارحتلدمحاناهـدنوجظ

.(36:2و7:3واكأ8:17!مل2)العيا

.اي!أروجلبركةءخدميضعلموكان

ء:يادذئأنعرففلاالأيامقلكنيالقصرعيةاما

الاثارفيال!ور!ناو،لمة!اةافريااقحلإلمنالا

تد)كاوبمخ!ا!وتخهطفاصيابانتكاوقد.ا!رية

القصآروكان.تجفلصالثصفيوتنثروتداس

بحت51واذ.ناصئابياءأويبيضهاا!ابيهظف

9:3(ص)وصفتالجليجها!علىلخعالميححئياب

.،ثا!ايديغرانقصاريقدرلا،بانا

:مبدآنالموصويلمقصاصكان:تصاص

.الذنوبنتائجمنالىقا؟(1)

افطلهمححبالمذنبين؟بازاةالعدلاقامة(2)

اصقصه7(

رانفمالأولمناعتبارأاكثرالثانيالمبدأوكان

.،المرتدونهروجمااوتباالةصاء!،ةعيننرالىالقصاص

انراع--:رهوبالموتاقصاصا(19

اثمبابميعذاكفييثتركوكانالىجم(أ)

(1:5،ح!و03:6لوو7:52تشو،:71ض)

..كرمنالحلاافإتضوجف!!الر-مةصاص3ذوتد

اناتابوفييهةذالة!اص"ذانوكا.(8:26ش)

اما0(32و92و21:38و3؟:91خر)ايضأ

يرأوزءدز!ةجلب!نكلة"مربمأيةةيونالذكأ

الرواخ!ا-.إني-اقياوالفتاة.(7:25إشألاث+ب

اث:،2الأ)جدفوءصن،،2و21ة22زث)

..نكاساا"ة-دبرفتثمةزوسأفا!وتد.(16و

:7واع13:02.اصا11وا-صةانوسايزرعيليابرتنا

ال!هةهـذ.را!قواانةصالي!و؟-اولوقد.(58

رء!ءوا.(3ا:01رو)ير!و.اجميمالم!ص!بريسيع

زشآ15ءدولأخ!3الحرافةا--تدمصنكلاير!ألىجملا

الاوثانعبىدومن،(37و25:6لااروص%

ار-دذرالبت4يةعثر!صومن،(13:01تث)

.(01و13:5تث)كاذبأق:أاووالد؟

صجرأيأشذ!ناوإط!المجرمءلىود2اثانوكا

اط!را)ثاهديرصباثجموخاتقليدو-صب.يضربر،او

قصاص؟أتدزةذوفد.المذئبرءدعلىالاول

امحبار2و2:18؟مل1)وزكرياادورامفيالرءم

2،:21).

ير:ةذونهنوكا(،:35عد)الصمايق(ب)

رالذي(13:،مم2)صاكلا-!لالةتلبعد

وتل23ة21تث)اتةصنملمونآيعتبره!ذايعقق

مطقةالحة-:قىانيرحوزلاكانولذا.(3!:3

وني.(01:26و8:92في)النروببعدماالى
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خثبةعلىبالتعليقيد!دعزراايامنيدارلمساص"

.(6:11عز)المتمردبتسقفمنن!بوا-دة

3101:صم)1وءناثانساول-ثيعلتواوت

.(ءيبكادةاطلب).(13و12:؟2مم2و

ذلككان"لالحبازترئيشتحلإق-!ةمنواخلفوا

لا*-لالاعدامبمدالتعليقنوع.شامالتقني!ئنمآ

صايئ)لايديباالتايقالسبىبرعدذعوقد.الآصهير

)ةماصاستعم!اافارسيااطمحمصروني.(13:"

:9و01و7:9و2:23ا--روأالتبتاطرنة

الحرق!لالةانيرجح.وارقيوالحرق)ء(

علامة،علىالجب!ةالعطمجردبهايق!دالمواضعبحضفي

يمتونكانرااق!اصصرامةيرادعدماواءن.المار

تك)صقآلمرتباتدهدثاءار.باكارصفاالمذنب

الكاهناتةء-لىالثريعةوح!ت.،،2ة38

ن!على-لذا؟.(3:9؟الأ)صتأبالموتزنتاذا

كأدءنرناض*توتد(ثا:03)حماتهءيزني

ويظهر.(3-ا:01لااواب*دابناوصتتاثه

فصلوكاذا"باطرقيحا--،نكانواالفا-طينيينان

الةراو-د.(3:23!الم)ونازهلدوال!الاثوررون

ك!2)فيو-ا..3(دا)أنارافيوريخقيهسدرخ

.لىتدا،محابيينايامفيايونانياالملكان(7:5

اليهرديالئةايدنيو.طاجننياخاراعلىالغدا.احد

م!ود11رةضلانهناراتونفيابراهيمطرحنمرودان

الةرآننيالقصةءذ.وردتوقد.ال!لمدانيينلآك

.07-58الأتالانبيا.-ورة

ا-يف:باا!لاوبحربةاوبهمالىصب(د)

وزريخانأة!الةحافيهذهالحربادواتاصتلمى

اتور3ءنكافكان.وطاعتهانهعبادةعناله-

اناتاأكانسوا.بع!!يرائريمةنزول2مالجبل

73)

تفلو.،؟91:3شو21:02ءب)7جأام

نفهاالمرأةمعالمديانيةالمرأةصاحبءحبالىفتصاس

واصتحمل.اءصائيا!عنالودأللإفع(8و:257عد)

23(:32)ضالعجلعبدةلتأددباصيفااللاورون

كريةآلهةتعبدمدينةكلبابادةالثرب"اوءتكا

ابادوباليف.(15-3:13؟تث)اديفبحد

.(91:1مل1)ابعلاائبياهبميعايليا

فيالطريقةهذ.ذكرتوتد:الغريقء()

ق!حمنولم.3،(:9وصي18:6)مىالانجيل

عندكانتولكنا.الأصلىفياليردعندالمادةهذ.

اثعردةارأةابت!غريقسربقهمحكمتالذتالبابلبين

زوبما.على

رصليذ!ر:أخوارجباوات!زيقالنثر(و)

.(33:؟؟عب)نثرأالثهدا.بمض.حلالبمانيين

منبنراوجدوصاالعتل3،:اعا)عاموسويذ-در

الملك*:بتول،02:26امأالأنالوني.حدبد

والثريمة،اكورجعليهمريمرالاضاريشتتالحكيم

احدويقرل.الطريتةبهذ.61هصاصعلىقصلا

هذاالق،ائيا.*صهادةوهوالفانونبةغيرارالات

.با"صار.طررأتلا)كبى

وهذا(92:االوشاهقمنالطرح()ز

فياضلول!نهأشريحةافيصوجردغ!اصالق!

ادوميآلافكرةتلا!صيافانللاعدا..التديمالي

الىومانوكان،35:82اخبار13الطريقةتجك

.الأءيانبضيستعم!!ا

.(،صلب،اظبأ:الصلب(ح)

علىمبنيأ:وكانالقتلدونهوبماالقهاص(3)

؟8:؟3ولا35-21:33)ضبافلزاةالم!مبدأ

ذلكيجرىوكان.(3او1؟:91وتث22-



قصيصوادي734)

)-ن(22:6خر)زممدغيرمناطاصلالضررني

كانر-لالجانيمنيقتم!انعليهللىبنييكنلم

كانصاوكثيرأ.الثرعيالف!صودمدألمحاذلك

:22أض!-ةالىاة،افاربه4بالتعويضاةءاصا

بطاتلهالمحكرمءصلىبؤضىكانوا-يانأ.((

!ثابوصاالدواهوثمنالطبيىابرةدفعمعوقوته

فيا،مويف!جم!نرلم.(36-21:18خر)ذلد

علىيح!مكانمثلأالوشايةفيكاالاحيانبعض

رض!-اوزانيروزر!نلماذ"،ءيربالمربالمذنب

زتكاولذلك.!3ة35تث)شلدةاررمايئالقصاص

كو3)فةطةجدثينوثلا--ئاوايجكانالي!ودعادة

91:28).

.لملأزةذاأصأسولذلك!صمملرنكانراماوكثرأ

(صوصاءاطا)ةصعثرةثلاثبه!رررناذناب

ان!االاا!ونذكرالموصرالثريعةفييكئولم

وار16:01اخبار)3الملوكايامنياصئحدثت

اترادبريدنتشصلوسيةابئجدفلما.(37:15

لهمليمان(اد-نلااالمحرسفيفوءمهموسالىبه

24:31لااربمو.الرباشثارةوبعدالىبفمعن

ررماخط-الذي"لبالىفصلو-ذا.(،1-

مهروفاكاتاد-نول!ن.(،15:3ءد)البت

واول.(2او36:02تك)قديم!نالممريينعد

-جنراوالةد!ون.ررصفالحرايخينصن-جن!ن

الظحنهرالاقةالاشنالعننوغاعليهوفرضواكثرن

ن4بديلآايرانأالصجنوكان.(16:21تض)

القاتلوكان.(7:26ءز)غرامةاوآهرتصاص

:18أءتوالتعذيبلك!ناجالأيلانرالمدرون

خبزباطمامهاصميخاانياخاب-جنولما..3(

-جنوممن.27(:23ملأأا)ضيقوما.ا)ضيق

.(12:،مت)صدانالمهيوحناالعظاماقهلربامن

وصقبها!داخايةافامال!بيرةلدجرنوكان

:37ار)ةيهءمالااوماء4ؤتجباوحةرةواحيائا

تر.(\ا:9)زكايرضارابم(38:6و16

ار-ا،وضبطتالداخليادجنفي،سيلابرلىو!ح

(،16:2اع)فيايثضةصدفيالمقطرةفي

حادثة35نحرالخة..ر!ىاصفارفيذكررقد

وظن.ال!ارةزلمكمهئ%تمابرفلأو،الحبمنقعاع5

الىتثيراكهاوغيرمالاعداممهئةةتداغارمهم

ينفيا--ازأاطاكموكان.ا؟اءةمىنالا-راج

2غة،1صم2)بإتفيولمج!؟-"وج!4صنالافإن

.(37و36و3:36صلاو

ءنهااتر!!تهاصا-اقدبال!صافيوردو-د

اساالا!مات+صلهات15فاومغارأدناتكاصا

13:52نح)الثرزصفا--يملواشدالعبراقيرن

اللحيةن!فحاتالهصوزيونوا-تول(05:6واش

لةطحالة!اصايضأوردوت.(،:01صم2)

35:01اي)!قوإلي(7و6:اتض)الابام

الوحركأالعارحصم111واصتصات.(.27:3ومت

:25صل2و"ااة16قف!)هيخين11،وفق(6!ا)

و3:5دا)اربأاربرأوالتةطء!ع(52:11وار7

ا--دفيالقصا!!هذاا!يحذكروتد.(92ة3

إمحمابىيي1سفررفي(ث:126ولر51:،2ءتأامثاله

الهذابصنتاصيةصوفذكرت(،.-؟.:7)الاني

رضراالذتا-عةابالاخرةابينا؟ي!انطيوخسانزلها

الثه.شربة-بيلفييمرتواان

*متنائل،مفا.كانربماعبريا!صمةئضم

.(3:28لواالمسيحاجداداءدوهو

ممضا.عصياسم:قصيعىعقاو-قصيمىواد!ي

يئةمدا!موهر"الثقالرادي،او،انقطعالوادي،
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صا31يظمر(18:31إشأاكسقطبنيامينتخمعلى

بهـفرلأ.الاردنواديفياريحا!نقريبةكانت

.تالدقيبراتهامو

نبات)وهو،صنا5ممنا.ساميام:قم!يمة

بصدلهالمولودةافانيةايوبافيةايحومر(كاطنا.

،،ا:2،اي)ثفانه

:اار)ث-رةش!ىناوز-ات-اق:تتيب

11اسق)ا&-حالىللاصثارةمجازأويت!ل.(\ا

.(01:69ار)اسصاز"لبرفيوءن(ا:

منوهـبالماوك121لمجهالحولجاناوالماولثعصا

سةرفيوردتوقدأ!ويمةابالحجارةاإرصعالذهى

تو.(19،)اصثالذهبؤضيب3باا-ير

شلوالتادةللإزاتكملامة11!يبالت!اةا-ت!ل

بتضيبءعيود(1،:5ذضى)الوم)يةرثا111عىا

لموللاكبترلالمقصودالمعفىهوهذالهلو.كازدان

يأقيحتىرجايهبينءنءخآشعاووذا3ءن-ةيب

دءعط(ات:91-ز)وفي.(ا.:91زك)،سيلرن

يرذيم(8و1:5ءا!وفي.،ؤ-إطقضدب8-مبا

دءايضأراجع)الرئإساوزداةاث،ئالةة؟%.،-لى

زكرياوؤول11(:91وءز6:ه،و!ز17:،3

يزولمهتا.،!ححرقصبول!كا111ة،.زك)

واي،7:9صم2)وةالآالآياتوفي.صلطاصما

تأتي،.(ة11واسق3:9وص93:9و،9:3

را)صلطتالقوةخنى،?هـاإو،قضيب!ال!د-ة

..يروا)-أفىوالاصلاعوالقهاء!

ايامالىابراهيمايامكه(1):ةفاةقاضقتاء

و5ائلة511ربكاتدا-اة!إ.زظامد!نأصو-ى

وتميرامائلةاتنهوو،أورز!-يامس:12كاوا"اظةاقاضي

المةاكل-ذفيا)جمهيربرمررثسثيرةالمهيصبحيرةء

)7

القالمناكلسمالاحلهاالانلةربعلىر!عذرالني

.واشىعائآبينتحدث

صضيتهجذبتاسرائ!يلبنيوقادمرصىقامولما

.المئاصطليقصدونهفكانواار؟انإساوح!مته

لخا.ورمكا!الما.الىالصب!احمنالهضا.وصلى

منقضاةبانتفابعد"اصاراطالتلكعاىحمو.ر%

اثهوخوفالأمانةعندمعنوا)ثافىالاصباطرؤ-إء.

رؤصا.م2مهويقيموافراسعافرائغ!ايعالمو!ن

عثراتورؤساءحماسإت.ورؤطمتاتورؤسا.الوف

الدعاويانويكون.هـينلمث+%صفيتضون

!ا-:18)شموصىالىبهايجيئرنفقطامحبيرةا

لهمكتبهاالقضا.ضيحةءوسىلهمو-ن.(27

اولةمحانت،3،وص؟:21شأامامهمووفعا

اسراثيل.بنيكدتتم!لصمحتربةقضائيةضيعة

صبةمكلةكلنيالىبالىعير"صوسىوكأن

فهق.(،15:3وعد"12:،2ولأ18:15ش)

(916-:39ءد)عييمعلىاط-،ا)صدرنفسه

عليهح!موعاخان.(16عدأوابلإامندال!وءلى

.(7يق)برمهعناةللا!اقةكاصفانبرمدجمبالى

.اثمضاةعصركا!افها-ثارةعلىبولرناوظلر

ياةاوترصكنعانارضالعدانيونتوطنولما

قفر)الثائررؤصا.محلالمدينةثيوخحلالبداوة

بدلحبرؤعا.تاع!وتد.(7ةا؟و8:16

باالمضاةثبراوللثحبللربالغيررتابطالهمصنمرس

صبهمكانافهول!ن.الناسيتضرنكانوالاغم

الاخير.

المدينةوصيرخالمظيمالقاضيهواحك11دمحان

نا:صصلأحتريسمحوكان.هبلمنحتضونك

.دعواهوليتأنفشكوا.اليهل!فعالملكالىبصل
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م!2)الاجا!صانرمنداودالىيأتونف!حمانوا

نا2اطاالتاضياوالحككلوكان.2(:""

م15و27:21عد)النيالبماحماهناواخبىاينثير

سةداوديدتحتكانانهوذكر.(33:15

املاحاتومن(33:4ابخار1)وقاف!ءربفآلاف

.(11-91:هانجار2)تضاةعينانهعرشافاط

اربااموركلفيالكنهةمنورئبأمجلألهموجل

لمجعاوالهدريموكان.لللكمافيءلالأورئيصأ

اتضاةايواوه.المجل!لهذاوتتايدأمحاكاةالهود

ومز16:69تث)الىثوةقبرلوعدملأصتقامةبا

.(23:،2راء83

الملوكعصرفيوالظلمالرثوةعادةاننئرقيوقد

(5:13عا)عامرسمثلالمدلازياهيجتلدربة

م!باوادفند(13:3صفنيا:(7:3،وميفا

.وصأرةةبثدسوةوالى

ثطبيئ4صال!لاانيوناخذالفاوسىالحكمةمدوني

.26(و7:35عز)والدينيةالقضائيةثريعغم

الأمموبينيخ!متحدثكانتا)قيالاخلافا،تاما

ومارصوا.الفار!يالبلاطالىيرفعونهاؤمجانراالمجاورة

اكلبفيوالىومانياليونانياطحممدةفيقضا.م

تنظيماليونانيالعدنيتمتانهويرتجيم.الا"وال

لهمعليامح!صةليكرناورصليمفيالشمدريمبحلى

المدنفياك!ىمجامع3إو-،نت(مجمعاطلب)

اعضاؤهاعددي!رنال!ندريملمجمعخاضةوالقرى

فيالمجامحهـذ.الىوقدادثير.عضوأ7-33من

.(13:9وص32و31ة5).ت/

-فرفيالمذكورونوم:العبرانيرنالقضاة(2)

ذوي-محامأكانواالاولمحوئيلدسنروفيالتصاة

موتمنح!راوقد.لمعحمروترادأصطلتة-اطة

.(13:03اع)النبىحمونيلايامالىيشرع

الفافياسم

عثنيئيل

اهرد

شمبر

راقوبادمورة

عرن-د

اكاب!

ترلع

نيريا

يفتاع

ابصان

يكنا

نوعبد

منهمكلخدمةومدةالقضاةجدول

هؤلاءكاالثمبخص

النرتامارملكرعثتايمعوصان

موآبملكءج!ن

الفلطينين

وصيراكظن!لكيابيى

المديانيينملسوصفاعزبح

عونبني

الارشواسترا!ةقضائهمدة

مروفةفي

سنة."

اتصنر3

صة2،

سنة22

سنين6

سنين7

.؟سنبن

يخه8
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منالثعبخلصالماضياسم

الفلسطيذينكئرن

الفاصطينيإثالكاهنطلي

الفلطينينالنبى!رئيل

القضاةهؤلا.لمددجمعالمقدسالحئابنيرودولم

فيالأشلمبهف!معاصرأمنهمبعضكانربماوكذالم!

.البلادمناضىاجزا.

اصتعبدتفب!االقالمددبع!!الضاةبإتوكاؤت

81ء-لونءلمي!مفن!اطاصائبلبنيالمحاورةالاءم

شوبر.ظه+ف!اء!اومةغيرءدة،والفدطييونصنة

،وباراقدبورةظلص!همسند03يابينعلهمتلطثم

89والصونيرن،عرنجدظلصمصتفيصهبعومديان

ظله3-خة.،والفلصطجنبرن،!احظلمصنة

.كون

بني،ريخعنيبحثسفر:العضاة-ةر3()

كثون.ايامآضالىبقليليشوعموتقبلمناصائبل

:اقامنلانةالىالفروبنقم

تقدمكيفيةعن(3:،-ا:اص)فاتحة(أ)

ارضءناقاملاخلالالختلفةاسائيلبقاصباط

الاعطاءوتصمن.احتلاقدلوعرءحمنلمكنطن

لمح!ثملواحتىالكنعانيينماووةفيارتحبوهاالق

ا)بعل.واوعد

نهمالةءصلىبسببالثعبتضابق()ب

.التضاةمتادةلهماكلةارصلواخيرأ.لن!ادم

اعدائهم.يدمنلت!يصهماثاضي!الىبيدوكانت

.:3)ويفدونيرجحونكانراالقاضيمرت.وعند

-16:)31.

والعبادةافهعنالابئدترضحانقمثان)ء(

افنناح)1(:ساندأكانالذيالفادركذلكالوئنبة

73)

الارفىواسنراحةنمانهمدة

صخة02

ه،سنة

صنة12

-ا:171وال!اءنميخاتصةو)3(للايقالدالين

صعةنيالطيعةالفإءينبينخطيفة.3(ا:18

.(2:25ا-1:)391بمحلالذيوالمتاب

المقدسالكتابءلا.اجمع:الىفركتابةز-ن

هذ.حدوثزمنالىترجعدبررةتريمةانعلى

:13قضنيالواردالقول10،،و!االمذ!ررةالحرب

يحنلمالايامتلك،وفي:يقولوالذيوغيرها6

ارتقاهبعدكتبانالنرعلى8،درولفياحرافليملك

*!-حنيترل؟3:اقضاةفيثم.العركأثاول

،،اليومهذاالىاورشليمفيبنيابثبنيمعاليبرصيون

ائظر)داودملكقبلمرجردآكاناصفراانعلىيداط

:يفول؟2ة؟قضوفي.7(و5:6ممونجبل2

يذلوهذازربانيال!ا-دنينال!حمحعانيايتدلجردلمايموافر

.تمنفيظهر.سلإنعمرقبلكنبادفرانعلى

الملك.شاوقعصرفيكتبال!نرانالاصارات

ادفربذكرفلاالنركاتباما:النوكاتب

نااللودنيوردتول!نكاقيا-!نفه

الئبى.حموئيلغوالكاتب

هذاانفهرال!فرمنيستفادالذيانحليماما

االهوانعهو-بررصكتء،ركغاثهتطا.يظ!رالنر

نجدانويم!ن.البئرريخ5نيبعنابتهلشدات

بأيمت!بدأوهي،صاتسبعالحلقةهذهالسفرني

فءالذيالشابثمائهعنوابتطدهاشعباخطيئة

نءع!ية!عالثعبظلمءوشةنيبماالثعبعلىاقه

الىبا!اتوت!رعهاكعبمحراخثم،اعدائهبحض



)8القضاهوادي

قاف!!ديعلىلمثبأقهأفقاذثموتربته،لائتاذ.

.التظةمن

هؤلاهاخسارالذمماهواقةاننهمانوينبنى

القدوسبروحهم!تهمفيوارث!دمواقامهما!اة

ا!البينالتضاةاسموردوتد(وغيره،6:3)

321(:11عى)الايمان

كبرونوبرظن(،3:1)برؤ:الفضاءوادي

اطلب)(،1و3:3يؤ)يهرسثاةاطواديات

.تدرونيوادكانور؟(عرصافاط

ياأوتعذريهمالاصىلضبطآلة:يقطرة

ق!مةء-نصؤافةرهحط.(ااة33و13:27

الآشوصة-االارضعلىالواحدحرفهاروضعخشب

اضلىوظمةداثرةنصفهينةصلىفرضبنمفروض

الارلىفوقالثايةالمطهةفرضاوضعفاذا.ثلها

بلمبلى.افانساقكعطرقطرماثقبانت!حمون

فريها.فيساقا.رتوةعالفلىالقطعةاممامالاسر

وشتالاقينتضبطنجيثعل!!االطياالةطعةترضعثم

صاتفتدمدالمبينببعدوناءيائأوكالؤا.بالفلى

عذبراالذتو!ن.عذابهفيزدادا!ظالمخ!رد

اعوصيلا)وبول!02(:.،ار)اريابالمقطرة

.،2(:6؟

!عائطردلملى+،لونمدبخة:طرون

افارا-لكانتورما..3(:اقض)الكناز-يرن

.اصبالإشمةحيفاجنربب

.(91:15ش)لزبرلىن.رريخة:طة

.تطروننفىكانتورجما

(3:3في)رول!استعملهاتحةجمىكلة:ظغ

منللدخلا.لازماط.!انانزعواالذتعلىلمغ!م

.(5:12كلأتاباطالأمم

يقطين7(

"17و15و،02:1سل1):شاطعات

المق!ودكانوربما.اراضيهااوالاسباطبهارواد

اقامهمالذتالركا.عثرالاثنياثط!اتبرؤص!ه

يمتاروااصسعشرالاثنيالمملكةاتامعلىصلإن

نيش!رأ؟!ارانالراح!دءلىوكان.وبهتهلطك

نيالمذكررونالارفىولاةاو7(:،مل1)النة

.01:01ملا

.(،برجوه،ةنم5اطلب)ةتمانظيع

ترجمىةوهي(؟6و؟1:2داأ:الفطاني

دء:!لانيبالةويراد.المزروءاثبمضىنيةعلإاكلة

واطلدكالعدستطهخالقالحبوب-يعالهربعالا.

ووردت.والحص(هاللوبما)جمىوالدوالةول(تالما)

الا28:25واش9:32ضفيابضأال!لىهذ.

بعضهمظن،!صمث"نيةعرااضلىكالةكأشةانها

3++لاحأ؟أ،،)ء،5العلياممهالخطةمننوعالىتثيرانها

.(4:9ءز)ع-خةتر!تانهاغير

الح!انية"5-متا*نكلةكلبمة:يالطين

وه:اك.(ا.-6:،رونأ*نان-ةرفيةالوارد

وهي:نرجمت!اجهأارا?نزللأنة

خفى،الفاجا؟فىترجمةنيالواردبيرومرأي(أ)

.اللوبإهكورقورقله!صعرشنجاتوهرايبلاب

.التر-ةهذهب!رنبالياولنريدليللاولكن

وه!ذاضوعةبمعنىا:اايقولآخررأي()ب

وإضد.يترراةالي!وءيينالآباءتربهةني؟ءث

نها:كافيةادلةبعضالىالىأيهذااصحاب

ناوقالوا.ا!قمننوكاالحروعب-ررالتالودان

سفرفيوءتول!ن.ضوعةمعهاها،قبقارون،

واعطىا!ظلةاعلىامتدمتعرشئباتانهعلىبدلءنان

.تمتعرغل!نباتوالحروع.ليرناتكثيقاظلا



)9البريالقطين

الترعوالارجحالبطينبائها)قائلالىأيء()

اواردالرصفيطابت،وكلامااليقطينفصيلةمنوهو

ذكر.ممانجاتايمناحمثرالمةدسال!كتابني

:؟مل2فيالمذ!لرروهو:البرياليتين

7و8؟:6ءل1نيتشا.ثمر.ويسىا،38-

هـلىقيدنبتوهو.الحنظلانهيربحفائه،2:

طقطرهصفيرةبمايضةإث!لوثمرتهكالب!--يمالارض

ثديدوابهااماسبذرويخهاسنت!زات7-6من

لذدك.و-اء-ولوهو-اكلبمرارتهلصربالمرار:

،فيلاليغصرخواصتءخهمنالازبيا.بنراكللما

.(.،:،!ا!2)،انةرجلياموتالقدر

احيأةوهي،بخور،مفا.عبري31:ظورة

:؟ا-باراو؟:35تكإسارةموتبعدابراهيم

ومدانوليقانزصاتا:بنينستةلهولدت.(32

ن!قحائىل-صهابا+وم.وثوصاولثاقيانومد

تس!نالققماورا.ئيلةامربامؤرخررذكر.ا+ربا

صمحة.منبالؤب

ابو91:ااءبارافيذكر11(ةقعيلة

.يتةابئكاابفا!انابفيالجرعيقيلة

اص!يينالفدقيمبر-ربيهوذال-2فيمدينة*2)

داودتارثخفياثترتوتد.(،،:15يق)

داوداقىبيادرهاوصهراالفدطينيونكزاماعندما

يخافاقامايهالاهاصبي!اوردوكبهمالاعداهف!اجم

يقعقانفدفي!ابوجرد.شاولسح،واذوجيزةمدة

لمه!هل:صائلأالىباصتثارداودول!نفيهاعليه

بنفهونجامنهاظرجإ-!رنها!مالىحيفاتا.أاهلها

مررةالمدينةكانتود.(-13؟:23مم1)

اليهـدوة.(23:7صم1!وءوارة!ابرابلها

من!-!ا-لرئا-خينالىقستوقد:ا!ة11كانت

ققة!73

الدإئرتيننصفير.ي!أاستنلوقددائرةنهفرئير

.(8؟و3:13نح)اورئليماسوارقىميمفي

الىسائلفيالثارنةتل-دحاباتفيذكرتوقد

بعدكلكيلاضبةالآنواحما.فرعونالىالمرس!

بحضفيوقدورد.ج!ئبيتشرقياميال-.ة

.في!ادفنحبقرقالنيانديمةالةالت!قاليد

كلالى!فيةاحيالأالمفظةبهـذ.لار:شر

38.و5:،3اي)والزراعةلأفلاحةعاطةغل!ارفد

6وا:35و17:؟،اصقو701:35وصفى26:

وتد.(براوهلم3:91،و18:؟،و3:.،و

16:و3:،1خمر)اسرائيلبنييهبريةالىبهاثار

،7:،تث)عظيمبلنظةتةرنوتد.(براوهلم3

.(91:؟اي)ا+وليةاالبرتبايرادوقد

سينا.جزيرةث،بايتمافراليهباديةقةراءا

وارضغربرأاكو-طوالبحرسثرفاالعربةيووادبوبأ

صنيرةبراريعدةا)حاديةهذهوفي.سأ"لأفلسطين

واينانوثرروفاراندينكبريةةابرابمافيتذ3

.(بر+يةاطلب)

،هرااصرائيلبني-اءةكا!انالظنيلزمناولا

نيس!نراا!مبلالطريقءنوشردواالىقتكل

لرجردتبئاآشالىمرضعصنورحلراكالعرباللإية

الىالدخرلالىثالةاقةدعامانالىوالمرعىالماه

.كنطن

اقياليرنالة،كوفينرس5حمدةقىبمةة،تقة

كسة!نرجل0005اش!اعء!:ةتهةفيوردت

كرةارخقالكرصنجمعواا!هميذءر-ثارغفة

!وو9:71لرر،6:3وص1:02،صت)ةقف

عبيبةفيال!رمنفضلالذياصا0(6:13

وروتجحالقنةلابالك-بفقدآلافالاربر+ةاشالح



).قنل

9ة16متنيمثا3ذكروتالتنةمناك!اخها

تق!لاقففوكانت..2ر8:91صوني01و

حبمهاوكان،الىراجمةا!ولاتاوا!املوضع

صمتهءقياطاعترتبيوتنافيالقظولكن.ممثتلمأ

في،زنببل8و،،سلاطلىألتراتثمانبةت!ادصي

(.لبز

التدساهاتنالكانت(هة.)ئق:"تتل

اباتيناووابعلىالآنيتعكللجاثبيهةبيطة

خبمن،ومفتاحهاخئبمنمصنوعةالفقرا.وبيوت

وكان.يدحدسنأوتخبمنصاميرفيهمنروؤ

ة8اضار2و33:7صم1)ء،ارضنالمدلابواب

وميافي03:ه؟و9:31،رار3؟:ا7؟ومز5

نحاسمناحيائا-ثعالمارضةوكا؟ت.(2:9

(701:16مز)حدباو،13:،مل؟)

وتقل،معؤضةالداخلصنالبابعلىتوضعوكانت

وضد.وبا!سلاقالىاليمينمنالأنحاب

نيئترةفيطرنهايدخلءيثز--باباباءلاق

اطالاتابسطوني.بقوةفتضبطهابرابصفعندئطاط

تئفملالي!مرعية4الترشوفي.صلبتص!بمنر!نع

لفريأاصح،وهذاعوارضعوةطومغالقأغلاقكلة

فىالعارضةاسا.الأكلاقآلةالمغلاقاوالنلقلان

تستعملوقد.البابفيهايدورالمتبةعندالعل!ياأ-.خبة

.انملاقبمنىالاميةاللتفيالمارفت

،صيصلمعنا.كانرباعلاياسمةقلا!

أةميباتروجقداللاوبريناحدوهر،يهو.منسريع

ت4اكستفل!ءلىصرااعان.،بدولكئهالامممن

قليطاارضأودعيالوننيةاصيأتهوطققاله!علىعغ

.(01:01و8:7ونح05:23عز)

ساعلىللدلاالهالكلةهذ.استحصلت:لخ!

ذلدومن.تةياوعي!اوص!لزياودامحليهو

)7

مت)،الارضقلبوه(:018هر1،البحرتلب،

!ا(1،:81صم2)الثبهـةوقلب(،.:21

بكالةقىشت!11:،تحثفي،الماهقلى،

القلبالىخبوالهربء:دالكبدلان،.الطكبد،

لمحية.الوغرالماءأفيةالمانيءن

مناكئراكلجةاروكانتالجمفيكمضروالقلب

اصفالعواصكزيمت!القلبوكان.أسوالىماخالد

63:8ومز01:؟اس)روحيةامكانتجدية

لأمةلوصكزأ.(1،:61اعو؟:1،ووو01و

مز)رالنية(6:،شع)غبةوالى(35ة35خر)

الىوحيةالانانطبمةتكونوبحسبه.(2ة12

هومز:1واش،:101)مزتقيمةاومعوءت

.(32:93ار)رأيهوكذا(911:7

ثءمبيةالتلبالىعهاالأمورهذ.فبةولعل

لاانفسهالدمهيىاوالدهفيالحيساةباناعتقادم

.،1(و13:11

واطاقةالثرءنملآننهبااليصريالقلبوروصف

فيرهوفيء،صمناخدعوانه،3(:9با)

(91و158مت)اططيئ!لأمنبعوانه(:179ار)

ينظرالربانو؟..(.ا:01)روالايمانومتر

المجاةنحار!أمنهوان(7ة16صم؟)العلىالى

(2:13يؤألتهطصاعاةيجبوانه(33:،ام)

.(:13اصم1)ا!ف!ربالملببالت!مويراد

كااللبصالىبتزالهاطنةو-وةتأكيدتهدواذا

:22مت)قلصكصءنالهكالىبقي%:الوصةفي

اع)والاتحادالمحةعنبماتجرالملبووحدة.37(

ي!حمنام،اةعواص!نالتاليذتقرلاما0(4:32

ة،2ر)،الطريقنيرمحلناكاناذةيناملثئاقلبنا

فقد.الابتهاجبهبقصدهنااثلبالتهابفان32(

فمسنالكتبتفسيرا!ماعهمامبت!خاقلبهماكان

.المتامي!حوع



)1*دة

ذهبمنتلاثديضعرنالملوككان:يلاهـة

92(و5:16)دااللطةعلىللدلاالهاعنافهمعلى

الأرجراندافإليلبىانبيلشا!راصوتد

ني،فاءشلطألي!ونعنقهنيذهبمنوقلادة

لهذ..الاطواقبشع!لونالمصرررنوكان.المملكة

لا.2،(:لاا،الكالنابة

:،وا:.؟نقأالناءلزينةالقا،ئدواستمملت

ويظ!روا-دةقلادةمنباكثريزتوكن.9(

ا-دثر،واحدميلبرنكانراالىجالان9:ااممن

قض)بالقلائدالجالاكاقزينواوقد.قلادةمن

8:26).

منالمقدسالكتابنيليىماهر:القليد

جيلصنتداور.ماوانمااليهود،وعرائدواحكامفرائض

اعطىافهاناليهودوزعم.15:12مت)جيلالى

فدأصهاالتوراةفي!خبتالقكل!-فيةفرا"مقموسق

ان!اةالىسلمرهاوسالثيرخالىوينولح،يثوعالى

حمواوفدوالحالودالمثنانيبممتثم.وكيرمفبيا.والا

عنلهتمييزأبالفمالمنقولةالئربعةاوالفوةبالترراةاقعليد

بانعاؤماداما.المكتوبةالثربهةاي-الترراة

والارجح.خهمعلىدليلفلامو-ىالىرربعا!قليد

الذيالصرالبابلياليايامالىيرجسحب!هان

وريخسروناالثريعةرسونيدواخذواالمجامعفيهانثأوا

واا!ذصيروهذا.ينه!وغابافةالامعينوقيجمر!ا

نيدجمروقدمدرساومدراشباصمدعيافر!أ

ياعدوالنبى!درس(13:32)الثانيالاخبارصفر

73ة،2اخبار2وفي.عدوان!العفسيركتاب

وكانوا.وثرء،تفير.ايالملوك!فرمدرب!يذكر

والذتوالتعليمالرعظطريقةيرانف!لتبنيبلكون

ا!عنرتطبقاتهـدةالىيقس!ونبالنفسل!استفكا

:ب-لماومترونأ

التقليد74(

علتاقدمهاوهيالكتبةايفريما)طبمة-ا

(مق..؟-..،)المكابيينايامالىعزرااياممن

الأضارقيتيبتتعلقوفرائيتوعايابعنىكئبياوقد

الاشعنيخاصهاياموتعييناثعدسالكتابفي

.بركاتي!موحهاءيةصلواتوبمضالثريعة!را.ة

منصكبصبعادةئثوها)ص"ذاالىوينسب

والدورانال!تصافاءصانوحملالمظالعيدنيإا.1

المذبح.حولبها

الىامحابيبناصرصلمنالمزدو-ينطبفة-3

يترموكان(.م.ق35-015)ديالهيرودا!ر

الأول.الدييةاطركةيقودانا!ااثناجيلكلفيفيه

كلة)الدتبيتارويدعى،والثايخااصت!دريمارئيعى

تاموتد.المحكمةرئيىاي(الىكةبمايقصددت

هليلفيكانالاشهروهرزوج،آخرمنهمازواجكة

الث!رافعوضحبتفسبرا)طبقةهذ.اهتت.وكاي

تأويلها.فيوتوصعتاللاويةوالنرائض

.ق.م01سنةمنعلايبدأأالمعلينطبقة-3

بلقبيلتبواحدموكان.(م.ب001صنةالى

كذادعيعصرمنيالميحعاصقواذ.معلمايرتجان

منمتل!لوهوكالائيلالمعلمصثموكان.المقب

.حة!يد.اوهليلابئكانانهوشلهليلمدر-ة

الاجنادتجينصيةذاتمعتدلةهل!مدرشةوكانت

ددةتحافظكانتالقكايلمدرسةخلالأوالتأويل

.اطلاتاكزفيا!أويلوقىفضالحرني":صعلى

ممرقفها!ثشركماالتحليمفيباصلاحهكالائيلاستروقد

.(93-5:38اعأالىسلمنالحسن

المعلمالطبقةهىذ.منقاممناشهروكان

،معا،باتبايضألتبر.الذيأ:طريركاءودا

وتد.عظيينواحترامننوذدهوكان،يى،الةدو

بماهد!موعلالمئقنينميذاولمنحلقةءولهجمع



)2قل!

الحليمت!3رارايالمئنااممهنيكتابا!قاليدجمعكل

ديخيةضائعمنفيهبماالنامرسصثرحيتضمنوهو

رالىؤساءالكتبةتفسإتضتموقدوصحياوعديخة

اطرريثةالعلاانيةالنةهيائناولةة.وغيرموالمحلين

تشهرالمثا.تينيةولارونانيةالفاظبعضيتضالاالق

.الاسلامنياطديثكتب

(.م.ب005-022منأاث!حملينطبقة-8

لهذهالاولالمركزيكنولمالمثناصثرحهموكان

باليهود!تالقالاضطهاداتبسبباورئليماطركة

ايهوديةالطيةابهضةمخحدتالملكذمطنطينتن!ربعد

فلطين.نيهامةمدارسلهمتبقولم

فياكأضحتوقد.بلبامدارسسبقتهاوقد

كتابنيافرعوبمء.الشباوفلطينونيبابل

الاورشيىاللودالاول:تلردانلهمف!ان.اللود

بمضفييختلفاف،ما.البابلي.وا"نيالفلصطنياو

الارايةافةباابابلىا!لرد-لتبوتد.المحمةالامور

الفلسطينياثلودبيأالريانيةصنالقريبةائركيه

فبهويكثرالفربيةالاراميةبالنةشهقمكتب

واقلالابليمناءروكأخصروهراصطاالعنصر

التلردءناتجارأاكلاالبابليانالا.منهتعقيدأ

الاورشلإصي.

بابلنيهذ.الطبقهقامت.المعقل!-طبقة.

رتطيقاتإيضاحاتبعضو-لتبواالادسالقرنني

البابلي.انلمردعلى

،(،سف!ينةالمبا)ةظح

النرراةفىجمةفيب.تالحلةهذ.:قنقة

معناهاالقالع!انية،*ملولكلةكزبهةدايكلفان

ابقواففداليوجمرنالآباهاما5اث!حمم!يا!اوهالمل

فقالوااترراةترتجهمنيحالهاعلىالمرانيةالمفظة

ا؟ر،2و59ة9مل1و9:.!م3)،ءاو،

7(قلم

هذ.لترجمةمدرولا.(11:8اخبار1ر27:

حصينأكانالم!انبأنالاعمئادموىبالقدعةالكلة

ماكنفيهوبنىداودالملكاحتله!د.كةلمعة

يفصلكانالذيالمركزيالواديثغرةوسذلجند.

والظاهر.وربالههونيهوص!ن.المدبنةف!يبين

عل؟أسلإنالملكعهدنيالالت!حمهلمتحصيناتهان

ت!ميسلنيالطل!منرالذي28(و9:01

ابيهمدينةنيثغورمنكانماوسذا!عحصينات

اعاد103ستنيثم.27(:11مل1)داود

صنحاريب.مقاوعةنيونجحالقلحةتحص!الملكحزنيا

حصنكلت!ثملكاشتاثعلحةانبحضمظنوقد

انهاآشون.وظنالهي!لساحةاخهاكيرم.وظنميرن

ابنيةواقامةا-جاروضعمنداودبهقامعاعبارة

علبهاقيمالذبوالنلاليبرشينمدينةبينالفرخلمل.

الهي!حمل.

نفىانهفيظنروآصقفيهقتلالذيالقكبيتاما

قلورآشلان(2:02؟كل21شها-صماوالتلعة

02و9:6قضفيا)ذكررةالقلضاما.اورشامني

الجدةاحم!بانهءلمر،،بيتالاسمالبعف!فسروتد

شيم.ءنبالقرب

.(،،سلايما-ا1):شلاع

كاهنوهو،سيع*معنا+ع!ياصم:ثلأ!ي

أئحالكلاةرئيىهـياقيمايامفيالآبا.ا!رؤمن

القالموا!حسبالقدما.اقلاماختلفت:قلم

.الحجارةعليهكفواماواقدم.عليهاتجرني!كانرا

الوصاياكتبتوقدالقديمةربابلمصرآل!رونها

فحتبرارالفظواصتمملوا.حجريينلوحينعلىالغر

وا!ودوالمعدناطشبوالراح،يثرىانتبلءيه

باتلامي!برنف!انراالبرديوورقوالكنان
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محدفيةصنائحعلىالماسمنرؤوسذاتحدبدمن

ناالكتابفيودبم.(؟:13ار)حبميةاو

.(18:؟3)ضافةباعبعكتباالثربتلىحي

اطشباواحصلىيكتابةالمعدنيااللماستع!لواثم

سناحدماصرفانألقلمهذاوكانبالثمحالمنثاة

سطحوتويةالفلطاتلمحومظطحا"حمتابة،وآشمحدد

والح!القلماستعمالفي3(3؟3-لم،.ونيثانيةاصمعا

.والك!تانالرديوو،قالىبوقعلىبرهكتبواالذي

اإقدصةاطروفس!ولأالحروفلىسمفرشاةواسغلرا

تو.الفصباقلاملل!بةاستعملومماالمصربة

علىيدلعا،36:23ارفيلبريماالمبراةذكرت

والح!-القصىاستنهالئدم

.(،قلايا،اطب):قليطا

.(،ءخطةهاطلى):قمح

ةأتك)الميلطكمالصرافهخلق:تهمر

مءاولابتدأوهاةريةالحبرانيينة4فتوكا.(16

.(،1و28:11عد)أثكراراسويسى.الهلالمن

ياتللواقيالتر!شعانهاندبإشا"،.!هزوني

وا).وارث-خ.الاعيادلمعرفة

ه:72مز)وبقائهبدوامهان!ربوكان

وفي.(-ا:6فق)!لىلبابهوشبه(98:37ومز

.بالناسالقر"يحدهضررالىاثارة131:6مز

االعمربانبضتدونكانراا!مفيظهرالمرفضربة

واما.وا!ىكالجنرنالعصبيةاكاالاصبمضيهج

تثيركانتفرجما(؟؟--:تث)"الاتار،كلة

.الثهورالى

وقدالقريمبدونلفلطينا!اورةالامموكانت

:،تث)ةالفاسدالعبادةهذ.منالصانيينافهحذر

فياليهااشاراءبانوالارجح.3(:13و91

قناة7(

ازمنةنيالعرانيرنبمضوكان.27و31:26

مل3)لمقرالبخور*قدونالرفنيةالعبادةالىحيدا!م

.(2ة8ار)ونهرويعبط(ه:23

والالمحرريل!البابليينكدالقرالهاعا.ا!ثصومن

.اورمدينةنيهرمبشكلمعبدلهوكان،،سن

ومحنا.س!نطريبكاصمالاث!ناصامحا.نيظو.ادوقد

.،الاخوانكثرسن،

!-اسممنمأعوذسينا.جبلانالبعضولمى

التصمىبعضرتروي.العرلعبادةمقرأكانتواخها

البقسة.تالم!فيالهصرجمبادةعن

ي!ه.منيخرجمااولالجرادهر:قتص

نمر.در؟تتجيةصعالمقدسالكتابفيويذكر

وا(،:ايؤ)والمماياروالنوغا.فالىطايايضأ

منهعقابأ-لونهمعرصفي(9:،عا)فقطد.و-

الحلةاصلاما.،براداطب)اثىردئدلميمتمالى

انهبصهمظنفقدقاطعمعناهاالتي،جزم،الصانبة

.الجرادمنالأخلإةالدربات)ءدىبمايراد

بهاي!ثجدررسهئةعلىحربيةآلة:يثتعة

.92:،اايايهأراجع(25:18ام)والهفىراسص

وتد،انهمجع،معناهصامياصم:تويل

:3الابهذادممي

تك)آراموابراثالثومامحةحررابئ(1)

23:31).

صاوكانافراهمطورئيىشنطاتاى(2)

)عدالأشاطبل!كن!انقراالذتغرالاثني

31:2").

.،27:17اخبار؟)لاويرئيىابر)3(

مدينةوهي!اقتنا.،معنا.ساعي31:قناة

(32:2،عد)نوبحاخذهامنىنصيبفيجلعادني
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جشورهاواعذ.صىباعاهاود14المطورةعالصى

كانتقريةضينمع(2:23اهبار1)وارام

قنراتهيا-اءلىالىققرنابمحوقد.لهابمة3

الىومالين.زمنفيشأنذاتنتوكانيحوراناطديثة

اغلاقالقالتد؟ةالببوتوبعضكمةضبعدةوفيها

.اطبارةمنوكراهاابرابها

صبد،5معنا.كانربماطعي31:ز

:31وهر

وقد(؟36:8تك)عييوبحاليفاشاى(؟)

.(2،:36تك)ادومنياصرأصار

.(:1517يثى)كأصلوابركااباخر(2)

(8:15اخبار1)كالبفيايلهابئ)3(

.بهوذاسبطمعهناذكروقد

.(؟ا:،1)يقلكالبالعبةضق!

ابرا!ايامفي!اتفيقبيلة:منزيو!

.(91ة15نلث)

الع!ايخة،،قفد،كلةقىبهةوهي:تننذ

لتعبل!التوراةنيذ3طويلث!ركذومعروفيران

وصأوىشبةتصبرةالطصالمدنانبمصقاطرابعن

ثلاثالاسمهذاوردوقد.الر؟والطيررلمحيوانات

؟1:،3و23:،1اش)القديما!دنيصات

ناالهققبنبعضيظنول!ن.2:،1(وصف

الطيورمنعلافىبلالقنفذليى(قفدأبالكلةالمقمرد

المدافعينواشتهر.الم!جورةالاما-دنالىتأوىالق

يلي:كاوحخموهاوقصز،مترالىأيهذاعن

يقنفذملإائأ،واجحلا:يقرلاصمياان(؟)

الىيأويلأرالق!نفذ.،23:،؟اش،ميا.،وا؟ء

نايتورنالا:لالىأيامطبول!نالمجا.ا؟م

7(قنينة

مآوىالآضوالقم.ميا.آ؟ميهروداللامنقسمأ

طدفذ.

تاثمةأا،3:اشنياضاويأيم)2(

ا،وير!:يقرلاذمهاالمنفذذكرباصبلأطيور

لاذدل!ومع.،والضابوال!حمريموائقنفذالقوق

.كافدليلهذااننقرل

يأويانوالقنفذالقرقان،صفنياويذكر3()

الىيص!انيستطيحلافا!عنفذ،عدهاتيبانالى

ثله.طائ!-دونه-دخحالترقمع،وذكر.العمودآج

الاعدةانمنمانعلايقولونالاولالىأيواصحاب

.الارصعلىساتطةتكرنوقيجاصها

الاولالىأياعيحابمححبةاتوىانوالراتع

قفذ.ب!حملةكأجمتهابزيدالنريالتحليلانهو

نباكل!منبحصعالطرالصمغمنضرب:منه

اوا!قوةرائحةلهكاناصقاذاانهقيل!!تلفة

وقد.غيرهارائحةتقريلكنهابالذاتعطرةلي!ت

ءحابتركبعطورعدةمع،03:3ضنيذكر

وتد،،تذةالع!4وال!حملة.علرأبخورأفتصير

عهاؤقال.:3391حزني،-لميخة،ترجمت

مثله.اوالتنااشبارمنيؤعذحمغانا":الانطايم

يفقوتد،خفيفوايمرالابودوهوالاصفرمنه

اطفةنيوالفرق.والاصقالبطموفيالباقلاهبدقيق

.،سنينغرقواهاتقىالقالصرغمنوهيواللون

نيي!نبتانمافلطيناوسرريلأنينباتهينبتوالأ

بلاد-العبم.

9:6مل3و؟ة01صم1):،قنافيقنينة

قنينةكانتمادةامئظملا.(،22:2واثق

الفظرارالألباصترمنكانتوربمامصنوعةالدهن

.الي!راو



)08قناة

انجار")الىمحعصا(؟):قنواتمىطة

.،.:02

؟3ة18مل2)!ا+اءطناعيمجرى(2)

:36و7:3واش3:02؟صم2و03:.،و

الانحدارلخلمجرىإص!حملاثعنيوكانت.(2

برانبهاينرنترابنيحغوتفان.متطيليظحه

وقد.فيهمجراهابنقرونبصنرتصيوان.بالحبارة

وبض.؟نبالى؟نبمنفيهلترالجبلينقبون

وني.وبرود!ا.المانظافةلاجل!رةفقفالعنوات

المدنالىالما.لقلعنتحمثرةقنراترآل!فلسطين

ا!منواتالآنذكر.ع!ناوالذيالاراضيلىياو

اتدكاومن.ا!مديمالهدنياورثليمإلىالمؤد

منالهي!للدخلوكانى،المفرفىاثعررةاثناة

بركةالىالعذرا.نبحمنتل!القوالعناة.لاظا

!رنالىريخ!ا3رربعفينيقيةكآبةوعليها،لحوام

ميلأ3؟طولماقناةآثاروهناك.المبحفبلا!من

الىطمبيتعندصلإنبرك.نالماهتنقلوكانت

نقلبدوضاك.السفلىاثمناةونمىالهب!حملصاحة

الملك-لإنالىاالفاةهذهصينبمحتما!

-وجعالقالطيا-المناةاتا!مشتدكاعظموكانت

نيهاباانجاويظهر.يافابابمنالمديةتدخلكانتا!ا

كلبناكلاالذتواب!را!نلاشثالهلاردسهر

ارالييلاط!القناةهذ.اصلعوت،الزبيةاثلة

نيتمرحيثالآبارواديمنتسيروهنى.الىوماني

ينابيعمنفيهالمجا.نجضمعامبالاربتطولهنفق

سالرسيببر-لةنيتصبابنقمنوتخرجنحظنة

نفقفيا،.يدخلثم.ورواصبحمىمنالما.يحمله

فيهالذيالوادياثعناةوتقطعالميلنلثطولهآض

ترتفعرناك*الركتلكمناعلىم!ننيصلإنبرك

المن!ننرنومن.الفلىالقناةعنقدمأوكينصنة

تونلقهاا7(

ال!ليالمجرمنالمصةح(السيفون)ادصمحا

.الياسومارطمبيتبينالىاديرظعوهر

ال!كةقناةهديمالهدنيالمذكررةالعنواتو.ن

آطزلملالاةعندهايفاناشعإءاصالقالطبا

واخذسنطريبرصرلوفوعندها.(3:3اش،

مل)2الوارعلىكانراالذتاورثلماهلي!حملم

ميا.فاتجريوكانت.2(:36واش18:17

:32ابار2)الضب!ةمنالمدينأعلوتدببون

حزياء!لعنبتكم02:02مل2وني..3(

ايضآ)رابحالبهاالما.نحملالقوا!مناةصلوامبر-لة

.،؟او22:9ولفق9؟:8،صلإغ31ب!ثوع!عفر

*مجحع،ممأهكانربماءياصم:.!ات

؟-عاشاثياتببنفبب!وييللاويا"نيالايوهر

ويهار،مودىا*محراممنهمبإثاربعةورزقضة

؟،:86عد)موسمحها!كلدقيالذيقررحارو

وكانت4.(33:6و6؟وا:6ابار؟و

لهولدونها،عرامابثه،وجها*كابداحمااهى

لد!رامفيكون.النكمرسىثموصيمهارون

عته.ئروج

وتدالاويالبطثائراحدى:ا!البون

؟و323:)عداقاماربةالىا!مهاتيرقانتم

خيامهمينصبونالريةنيوكاند(23:12اخبار

الملىواش!ةاثا*تعلىالمر!فيوكانوااطي!ةبنرب

علىيحملوغافكانرا.،؟3-3:92عد)والمجاب

هارونب!وكان.ال!ةييهامابعدا-لتانهم

وبياعينعوذانيضؤتدينةئلاثكناننيالقهاتبين

مدنثعركهاتبنىولبقية.(31:8يق)وضن

:؟2يق)الاردنفربنيومنىودانافرايمفي

اكلثوننمدنمنا-لثركانتومد!م.(.2و.

داوفىرتبهاالقالفرقبهلاءنوكانوا.والمراربين



)6!يلاته

لىءاعانراالذتومن.(36و35صابمار،)

وقد.،ه:01اخبار1)اورصثليمالىاثابرتجلب

ا-بار2)المغن!بل!جمةمنوكانواوصرفغقعلىحصلرا

عددكانالبر-نيافيموسىاص!ولما

عد)0086فصاعدأئهرابئمنالأصرمنأثهاقببن

الغاتيونكانتةثلالاوياولأدانومع.(3:28

لانمو-ىاححاملمااللاوبينعددثلثمناكز

هارونكان.(26:62عد)00023كانواالأو!يئ

واترامحهنرتافيالاولالمركزصا-كبا!اقي

عد")الجرشرنيينعلىلا.ق!ات!المركزنياقمدم

.(92:13اخبار2و5؟و1اعباراو؟3ويق

ذكرولحن3بانحعصدلمأصبىاوبمد

اثانةنثهآصاىبرعياثلنهممتل!لوناسظص

وبنر،ءنهمافه-ونجالذي،6؟:9اخبار5)

انجاراقابل2،:2عز)زربابلرافقراالذئثلوم

.(02ة2؟ونح91و9:13

علةوهي،،مجحمضا.عريام:قةتقنه

و33:22عد)القفرفيتيا!ممدةاسرائيليلني

.ماترروءنبالقرب4قركنتلةانهادرجح(23

منصنلاةاو-بلإةنرتةرثير:ظلد

قائدءوضرئيسكلةتتصلماوكثلإأ.العحر

مم؟)وملكتائدجمنىوبا.ت(01و،؟:.يقأ

ا!ققادةمكانواالاولينالملوكلان.(*ا:9

عددمنالتائدمقامعلىيتدلوكان.بمبموعه

وفرادضرةقرادف!حمانسلطت!هتحتالذتالى؟ل

ورئيى(15:اتث)اوفوفوادعنةوقوادكبن

ابيوثمرؤسا.وكان.(91:13صم3)بيق

الجب!قوادوكان.(ه:02اخبار2)الجندرؤسا.

اصا0(3:9؟اخبار11الملكمثورةذويعن

7(قورح

الكهةاحدؤمحان(؟:4اع)إي!لاتدقائد

الهيكلعلىالمح!اظةا)بهمالموكولاللاوءنيرزصهوكان

حرله.وماداظهني

1\ط!

ي!إ!-ث!بج!يل!!عص
!ي!+ا-ت-ج-

جمتما-!

روعافيمثةقائد

ثةعلىفابط8:.(أمت:قائدمثه

الىوماني.الجيقنيعبهري

ادعةوهو،قرع"معنا.عبرياصم:قوزح

)تكأهرليامةسنالالثعيرافى)1(

.03(:1اخباراو18و،و.:36

.(36:16تك)عيوبناليازا!(2)

:6أشلاويبئقهاتئبصهاراى)3(

علىالائرتمتدمةنيوكان.(،2و21و18

صبطمنواونوابلإامندال!معهوانحدوهارونموس!

الىموس!منالىئاسةتحويلغايتهموكانت.رأوبين

رأوبين.صبط

الىوتربهواالجاعةرؤسا.من025معموانحد

ا،عة.علىجررأمزئانثاباا!رهاووهارونموصى

الارفىانثقتبانالىببهفاباالىبموصىفاسنيثهد

ناروشجتوابلاامنوداي!قررحجماعةجمبحوابتدت

م03الذتواطينالم!ينواكتالىبعخدصن



)7حبونقور

أصلاواء.3(:27و26:9و16ص)عد

اخبار1)الهي!لعدمةفيواششكلوافطشواقرر!

نيتورح-*ذاذكىوتد.(9:91و37و6:22

(ا؟يه)ورامامقايين31معمقرونأأترسا

انجار1)ت*ذانلءنحصونابئ.)،،":2

بئقورحنسل(8.:26عد):فووحتون

بينبالفنا.بضاشتهروقدلاويبئقهاتبقبمهار

نيواسم.(02:91المجار3)القهاتيينزصة

،9-8،و،2ةوهمطمل!االمشمنورأءفىءعثراحدعتوان

اخبار1)،ارونمموكان88و83و85و؟8و

و-ليلأمتياوهوواحدم.(26:6!و98-9:7؟

9اتلمبار؟)الاجماعضيحةبابوبوابالمطبوتاتكل

المررحيينبينالنبىومحوئيلالمننيهإنوكان.(3ا:

.(38-حم!:6إخبار1)

:31وهو،،ح!بلمحنا.عرياسم:قووي

:9اخبار19ومشلياشلوع!ا،قررحي(؟)

.(1ة26و91

ملىويهلآكانيمنةابئوهرلاويرراب(3)

.(،1ة31اخبار2)اثرقالبابوعلىفةبهالمت!نج

.(،صلاح،اطلبأ:ستو

اشعةنحد!املونةدائوةنهف:ئزخقى.س

اذاب!يانبابلىوتظهرالاقطةالماءفقطءلىالثمى

والطبالىاحدالجانبالث!منبينالناظركان

والنواف!اللالاتبقربايضأوتظهر.الآضمنالجانب

نقيطاتمنالمتكرنالبنارنجاري!نحقدمنمابداءب

المطر!ها؟عندالجونيتزحتوسوت!حمرن+الما.

.اباسو!ني!نهمثاقعلامةاقهجعلهولذلك

74)

13-13،:9)تكآضبطوفانيهلكهملااز،

انهالمقدسالكتابنيدبمالتزحقوصلبهاهونظرأ

فهوفال.3(:،)رؤالماءفيالمبحعرشحول

.،الىببحدشبهمنظر،هذا(1:28)!ال-

مجد،بمنطقةالط.،يمنطقبانهوصفهاخسإبحوب!ئوح

سلاك(ه:01)روحنارؤياوفي.(2؟:31،

تزح.لوسراسهوكلبطبةمت!ربلأق.ءننازل

ونولالطبنيالذيا!موس:ابضأوبسى

تكرنالطبنيتوسيوضت،:913تكنيالىب

فترو.البضفان،الارعقوبينبينيمثاقعلاءة

ذلمةثبلوانه.الطوفانبحدا!نرحثوسخلقالىببان

بحكىيفترهاالاشوالبمض.مربردأمكنلم

والضوهالماهضائصوظتخلقانه:وبترلىنذلك

المطراكأكلمرحتوس*لدالذيونحليلهوانحار.

ها.بصالحلقمنافهواصزاحالاولىالتةالايامني

بد!كعلامةال!حلبترساتخذانمااربوان

توس،*وضتالطوفانبمدتالافهوان.ا!وفان

بلا!مرسيخح!لمارذتذلكنيانهبمعقال!بني

الىبعهداعلناظاطيقةبدهمنذنحلرقأا!مرسكان

.ئرحايامنيفيه

لي(01:17امحبار؟):توشايااوئوشيا

قيئيايضأويمىالمراريينالمننيناحدوهوالان

.(،،:6اعبار1)

رولوهو،صوك،شا.ع!ياسم:قىص

.،8:،امحبار9)عوذاب!بطمن

عهاجمةفيالبابليبنمعاثزكتقبيلة:!ع

ا)فياثمبيلةاحاجحوير.(23:23حزأاورشليم

صثرلمقهوس!حمنتالاسرريينرثائقني،قوتو،فصى

الدبك.كأ
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صحكةصوسلنهنيقوق

فهمنمثق،.ثقا،البالباعه:قوق

.،قا.،العربالفعلافظأالمثابهة،*ظ.

الامنويعد..المتقيصامضاهقاعتف!حملة

4يؤصلاالقالمرسوةاثري!ةحباكصة

انهتوذحمر7؟(:9ثوتث18ا؟.:الا

ون!ادومنياطراباصا!نالىويأوىالهـة

ائهويضد.،؟ث:2و-ف11:،3اش)

بااءمراهليب،الذيباحوصلادروفالطالم

هيثةعلىوهر5!+4ءمعاءع5+!،مخ؟ب)4،5الطسواممه

الىء!منقارهطرفمنطوله--صآا!لل!انهغلا

قلا16منقار.واصول.اقدام6الى.منذفي

34بانبمنيتدلىبالطرلمقرقال!ليوالمنقار

يةذنهثموع.الىيصلانالىمك11فيهيخزن

هوبح..صي!،القاذفاواثقيى+اعهومحفى

الاانقاراطرفوعلى-ثلاثةاورطلإتاطومل

صتنقعاتونيوجرد.وي!ز.احمرثص

اطولةوفياحيونيصووياصنيالا!و!رالأردن

القيامة7،)8

البراريالىرطل!سمحأ؟ثجمعصاوبعد.طرية

علهص-محزومتقار.هناكويرثمالم!-ورةوالاما!ن

الىبهويثار.(6:؟.2صز)الآ-فكانهصدر.

.(1،:3و!ف11:-3اكط)والدمارالر-ثة

بمي!و.قرل،صهنا.كانربماعبرياصم:قرلا!

:ا-موهو

5(11:7.ح)بيابفي(1)

.(؟93:3ار)آخابامحذاباالنبىابو(3)

قي-سا-!اطلب(7:38،اعأ:قامه

.(سي)قص:ف

الك!ابتحليمبحبايامةاتتهصن:المياهة

وبرقا.هاالاجادهذهتييروالاجادقاصة-دا!

المحريينعقيدةعناذنالتحليمهذاف!يختلف.الأبدالى

الهيرايةالصصيةاو،،با.البانتةولالقالقدما.

ء!نالمحتطجسطرةبنيا-ئرمكانتاليتفانالا

الىأيعنا!عليمهذاايظويخت!لف.آصالىو.ث

هيابضىانافلاطونايولمانيالفيلرتبهقالالذي

الىوالردةا!ميامةعنايصأويخ!لف.لحمبالحالدة

نايينارءلةابئقامةنيحدثكماالمألوفهالارضية

قإصةفيايضا.-!دثو!دا(17-7:91لىا

مرءدع!ندرانويم!ن.(،،-ا:11س!)لعازر

باتي:مابحسباثإصة

الايمانمنيظهر:القديمألسدفيالقيامة:اولآ

بان-91:2523اروبفياراردوالجزاهبالاثابرة

فيكأاثيامة7بذو!ذاصك.كنأءف!ومةالميامة

افهمعالآتيةاطياةربا.عنفيهابعتوالق11،اضع

ة17و9-6:12!)ثلأالمزاءيرنيءفرتهوني

26:6؟اسثحيا.ويحدئنا(،73:2و9:01،و.؟

عن13:3دافيالليمموكذلك،المؤمنينقيامةعن



)9مةيالةا

والازدرا.يارآضترفيامةةالابدالحباةالبضقإءة

القيامةمننوكا37اصحاحفيصزقيالويهفالابدي

افه.شبنهوصالىيرمز

الجديد:المهد!!بامة:نيأل!

بينعنبقيامتهالميحاض.:الم!يحتجامة.أ

مت)ودفنهوميتهصلبهقبلعدبدةصيأثالاموات

02و23و7:9؟و؟69:3و.،38-:،1

01و؟3و9:9و؟8:3وعي37:63و91:

:2و*8:33؟و33ة9ولى8.:،؟و،3:

الاقوالهذ.ميذاوليدركلمول!ن.(2أو91

واصبحت.الامراتبينمنالمحيبمقاءةبعدالأتمامأ

بنيتالقالقويمةالأطصيةالدطنماحدلىالمبحقيامة

قدالميحانتبئلإبممحررف!انالىصلناداةعل!ا

.(:،5؟ص1و3:33اع)الامواتبرينمنتام

دا!ورسائلالىصلاعالوضرالايمابيلوتقذم

يتطرقانبم!نلالمضامةوحبأبراهينالجديد

:ره!الشكالبها

الاربعةالاناجيللناتحمق:الناوغاقكل.؟

ؤجدالصدببمديرعجسدفيهوةحالذيا!مدبان

28:6)متوبأظخاليأفاركااليامةاحدنجرني

.(2وا:02ضا2و6:،3رلر6:6؟وص

جدبلفالقوالاردطةالكنآنلفائفو)ن

بكيفيةموضوعةوبدترأصهحولوربطتيوع

هـذ.منضجالخلصجدبان*قنروحناجلت

"تخلاندونمنمعبنربطريةوالاربطةالمفائف

وتد.(8-02:5ء)الىبطتفكاواللفائف

،قام-فى،)نهبالقولالفارعا!مبرحقيقةالملاكاوصع

اليمو؟قادةبعنى!اولوت.6(:28)ءت

نااذءوادانالضارغا!عرحقيقةيفرراانورؤسائهم

.(15-؟28:3مت)الجدسرتواتلايذ.

هةالتا(74

تلاميذاننيالاكذوبةمذ.بطلانيظصولكن

بلبتعاغمبالىاياهاءققينبالتيامةلادوايوع

ضقوت.والموتالصجنمنالمناداةهذ.عايم

(2:32خ)اورصليمفيوترةبثجماعةالقيا.تبطرس

قري!أيسوعجدفيهوضعالذياقبراكانحيث

فارغأ.يرا.اناناناياستطاعةنيوكان

المجحظهر:!يامةبمدالمبح!ور.3

منفرقةعديدةاماكننيكثيرتلنهوداليا.تبعد

ظمروت،سثاصحةمافاتالاضعناحدهايبمد

ومتباينة:دةمتحدوناسباتظروففيايضأ

.(16:9صر)المجدية،ريمظهرنتد.أ

.(28:9ءت)ا!ليذاتالنا.وابعض.ب

.(5:؟5حمو؟)رابطرص.-.

عراسالىذاهبينكاناالذتوتيذت.ء

.01-31(:24)ر

يرعلمراالمرةهذ.ونيالمثرةوللرسل.ه

رزياروونلاا!ملممفانتم3اماواكل،وجوه

.،3،-36:،2لوااثمامابححتآيرونبل

ولم!3وتومارصرلآعثرللاحدوظمر.و

يخاظهرالقالابقةالمرةفيصرجودأتوممارمحن

لهمظهرلماالايؤمنولمسكولذلكللرسلاديح

.(-28؟02:3رو)مموترمايرع

يصطادونكانواالذتاثلاميذمنلبحةظ!ر.ز

.(،2-أ:31)ءالجيلبح!رني

تء)الجليلنيرمولأللاحسروظهر.-

:15كر؟)المؤمنإتمننةفىوظهر.ط

ظهرالذيالرتتئن!فيالظمورهذاتموربما.(6

الجل!.فيرسولأعثحرالاحدفيه



مةلقباا
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.(5:7؟كواأليضوبظ!رثم،ي

الزتوتجبلةرقلأر-غرللا-دوظهر.ك

.2-9(:ااع)ا)ممودعند

كانانو--العارسوسيلثاولظمرثم.ل

لإةط،دم-قدالىذاهـبأوكانال-حيينعدوأ

اليميالهودمناد!ابةهذه.(ه-ا:1اع)

المبحيرعفإصة-قيةة،شكءيرمنتؤيددالعد

ثابتة.؟ريخيةكحقيقةالأمواتبينءن

فقل:التلاميذحياةفيحدثالذيالتفير30

فيكانواعهو.انوتبلالمقامبوعاكلايذرأىان

12-17:،2لواوالحرفتاليأءنذريرمةصالة

وءندءاالمقامإ-ييمارأواءندمااما.(6؟ة02ورو

ار-لهالذي!الهدالىوحعلإ،م-لوعندما6سص.

نصتءولرا،يا-ثمفيم!جزيعببتفل!حدثاليهم

.والاطمثانالقةالىالحوفو!ن،الىبا+الىاليأس

صابين5غيرا،قاءا!!يوبديحبايادونوائطلقرا

و-ل.اوخوفدونومن

ن"الاولاليومفيالمصيحيةالمبادةاقامة.،

دتءا)مبادةروم!والبت*مكان:الاسبوع

الا0(11-8ة03خر)ابةالىللرصيةرفقأاليهرد

اصلشنهمثهيرونركانالاوافيالمجيينان

الأصبوعمىنالاولالومفييجذحعرنكانوا،يهودي

(6:2!اصو02:7اعأالحبزوكسرلمعبادة

اقياإ-بحاأقيا.ةا!رامأالاالفيل!هذاحدثوما

الاحد.يرمفيتمت

*)اظةابئانهءلىقريبرهانالم!خقيامةإن

خلاصهاكلماتحققاليوهـب.(،:اورو02:38

(25:،رو)وللإيرنا(17:؟5كو1)الحطحثة!ق

.(3:01ؤيلبى)حيةا&اطياةقرةمصدروهي

7(قافا

منصيقومونا!مءلىبهلالؤصينكاناترىوءب

.(-15:1333حمو1)الأمو)تبين

بوة-ادصحعلملقد:العاهةالفياءة:ثانيآ

ا)صدوقيهب-لمجةنقضولفد.-يقرمرنالموقىبان

الواوةح.ا-ا-!اصق،ة4ا)ة-ايخ!روتنواكاتالذ

يرمحرنلارانهيرشوجونولايزوجونلاالتيا.،بهدانه

:13وص--23:23ءت)دي-موتءابعد

ى؟ساأصبرو.(38-02:32ولر81-72

عنبتحلج!4تبطأصيا)ماتالعيامةء-نالميحتمليم

،\:12ر،3ر33:؟اصت)الغ-إئيةد:ونةالد

.(92و5:28و-،6،-25:31و2،و

فهثاالقالهاءةا)ةلياصةءنارصأالرصلعلموقد

ينرزةالدعش-د(15:،2اع)والحطاةالابرارير-وم

نابمهثمويظن.(13و03:12رؤدا)الأ*يرة

الىتتير02:5رؤيافياذكررةكااالأولىالقياءة5

المبارة5-ذهانآضونويرخان،ا)ص!داهاجادؤتاءة

ودصف.الماهالىا)ئرص:ينارواحانتة-الالىتثير

يكوننهباا)-ثاصةفيالمؤصهـينبداإةدسا)!تاب

51كو1)"ةوة،وفي،برد،وفي،5تاأءد"في

ابحد-صب،الى-هيتفل!نهولإ،(ث3و2،:

بواسالىسولويتشدم.(31ة3فإجماأالمجا!د

ولتنفبوانةيةده!اج!اا-حفظواللىؤمنإثةزكحاالقيامة

.(41و6:31كاو411ابديااطماا

وهـوء?رةد!عغاهكانرهااءياراءم:قيافا

ضرأصانوكاصءيدديز36-27-:ةلاي!ودءأخةرلىإس

(؟ه-6،ة11يو)دالصاباإ--ء!ءلىا)ةةا.وقت

حجاةمدةتدومهااصار-يرا.فيالوظيفةءذ.وكافت

كانتالىفذلكفيأروصاقةاالدولةانالاهامتقلد

اتامول-ءث؟خت!ا--بتعزاروارأمح!:ةارئي!!نصب



)51قيثارة

خولأضدهايهرديالمجحتاماللامواتمنرلط؟ادصيح

قتله.فييف!رقيافاجعلىماوهذاسطوتهامتدادءن

رو)محناهاينهمي!نلمبنهوةنطقذاكواذ

بهأتيالميحعلىالتبضوبمد.(52و51:؟ا

ي!ادةلمجدواانعبثأاعداؤهحاولصاوبعدامامه

أنت،أ:قيافاصألهءليهالموتح!ملافباتتكفي

ب12بالايسوعاجاب!اأ،اقةابنالمشحهو

وتالتجديمأ4وحبجوابهمنبالاكئزاز-صافاتظاهر

واحدبرموتعليهلحكرابعد،ثمودالىعتاجفيانه

يكنلىاذانهكير.(-26:0668مت)بالموت

الميحاخذواالح!مهذالتتيذقرةإئهأماولهم

لص(8:28؟رو)أضوءانياكماطابيلاط!الى

بمدهذاوقيافا.(حنانكلةاطلب)بصلبهيأص

امامهموروحنايطرسأتيالذتجملةمنكانا!ميامة

الىومانيرنطردهوفد.(6ة،اع)علبهمالمحكم

.م36صنةوظيفت!همن

:،1و8ة5ورؤ7:،1كر11:يينارة

.المهردةالطربآلةهي(18:23و01:2و2

لانا!ريينقبلالايوناستمملهاالهدقديمةوهي

المهابرتمننراكابالقئارالضاربينانتب!؟ا!ررل!الا

الأوآرذاتالمرصيقيةللآلأتافىواقدم.الايين

ذاتكبيرةآلةوهكط-بابلجنويانيتلوحنيوبد

نماذجووجد.القنارةانراعمناصهايظهرعديدةاوآر

ثب!هوهذ.ونمرودوكيونجكوخورساباداورنيم!نها

ولكهيا،مصرفيالابوناضحملهاالقالآلاتصرر

الأذجوهذ..الضعومتقضةاكبرصويئصندوقذات

ابهودقيالعملةعلىورعت.او؟رهاعددنيتختلف

كازتور؟.القثارةدثهاو،رذاتموسيقيةآلات

راقيد7(

!حارةعلىخزترومايةصيدة

الىولي!أبخارةالىلر،كنرر،ال!؟الكك

.(وغلإ.38،:مز)النربهاتبمضنيورد3المرد

اصد،اوتدوو"ضا.ساعياسمةيدار

باوهو.(25:13تك)الئانياحماجملابئوهر

اش)قدارابضأبلادموت!ىالعربقبائللاصهر

رطةالنالبفيوكانوا.28(:6،وار21:16

(:.؟فقأابدوومسردخبامنييعإثرنمتبدت

موالهدنيبهونمتمدنينكانوابضهمانالا

مرا!قاصصابوكانوا.(ا؟:42اصقأا!ر

باثوسالىممىنيس!ولااطربفيبارعرنوآ!فية

في!ذشربهمنكلوقد.الاشرررونيحاربهموكان

وضبها.بلادمالىبسحر.زحفحين

نيطرميلاثوادينيالمخوطةتلفيوبدرقد

الاصمالأراميةباطروفعيهنتقفضةءنهوعاهممر

ناشمضاومن.،قيدارملكبئمابئ،قبنو

كان.2و601و2:91نحنيالمذكورخم



2(

الاردنثرقمنتمتدكانتسثوانارقإملك

ممر.حدودالى

صدبنة)د،صررمعنا.دامياسمد:قبر

بءبهها.الذيوطئبلمبلاداسموهو،صورذات

قية:الآالاتاتفيكأدوال!لة

كانتنل!انمنهويظهر:7(،)ماأ،(

.الثامالىشجواومنهاالأولالارامي!موطن

اصورطكمعد:9(16مل)2)2(

منالبموصىدمقالى(اثانافلامرتنلث)

كانتقيرانءلااولأيدلوهذا.قبرالىاهاليها

لى*!ثوربعة3كازتات!اولمافبأ.دمثقعنبيدة

لللك.ونحلصة

بانآراملحعبيدتوفيه(ه:اعا)3()

تل!.يبرا

علىا!ومعنينبأ:6()اكأ،2)،(

الا:وربين.جإلقنيوجملامقيرذكرتوقد.اورسليم

الحسا.افىطقة."ذموةحعلى.الهلاقيفتيولم

.الثمالةالمراقنيكانتا!هاتبس!ير

3هـل2)"القافةحهن،:وسةحاتير

6":اصق)حارسقل!ايرفأودعيت(:167واصق03

موآبتل!اغصاوبظن.(36و8:31،وار؟ا

ذكرها.الأيى

اوم!اغتدئمامرآبعاحمةوهي:موأبقير

عثراءدحواليوتبعد،الاردنفيك3مدبنةاليرم

ص!لىوتقعاليتالبحوصنالجنوبالجزءشرقميلأ

ذلكسطحفرققدم..،ثارتفاععلىمضرةهضبة

و!لارامعرذاملكيهوثاةاطصرطوقحد.ال!حو

هذ.افيوالإثيمآدومءلمكومهمااءصاثيلبنىطد

75(!ى

ابنهمرآبملكمث!حاخذالحهاراثا.وفي،لةالمد

.(3مل13الورعلىمحرقةواصد.الب!ر

علىتفحمديفةرء-:قبربياوقيش-وان

المجلنيفينازيشرقيمترأكيلو،23ءصافىأ

فوثدءالنيمنبقربارتناععلىو!ع.الاخصر

لياطواسيا،كيرنيسكا،!صةعانتركأ.البحر!ح

صكزأنتوكاعرينيايما!مدوا!ا.،صحات،هر

.ةردفا

.م.ق631سنةا-ترونانيةمستعرةوكانت

يهردأليمااهاربعكانالمرنينذفياص!ندراياموني

الحقتاص!ندرموتوبحد.البرنانيةالىعرفيخلواد

وكان.م.ق75-خةرومانيةولاصارتثم؟صر

)ءتالمدينةءذ.صنالميمهـلميبصالذي!عان

اورصليمفي3:دا1بعحقايضأت!اوكان.(،!:27

هناكمجح!!وكان.(.ا:2اع)اطينروم

11:03اع)مثرتبهخهموصار.،6:9اع)

ولأ.الابعا!عرنفيضبتوتد.(831و

الىومانونبيناليوناعصورالىقىجعائهةررد!آفيااوال

.(،ان.ئرو،اطاب):ننيوقروا

منارلأد.عادوتدةالنثينيما-د:يروص

(7،:7ر،ح،2:8عز)رربابلمعالسبى

صراريصفيىدلاوي(1):فإشاوقبى

.(12ة2تو32:12راتا؟)

.(9:36ر8:03اخبار1)بنياءيني(2)

اسرا!يلبنيمنءلمكاولصاولابو)3(

.(13:31واعبراوهاماة9ءم1)

.(92:13اتصار2)-زقياايامفيلاوي،،)

سبطمنكانوربمحاصدخايجدابر()5

.(5ت2أس)يمهىرجل4ازعنها!!قانهلابنياصإث



)3مقاييسمقياس

روتبهرالاانا!انيرنأو!يةمتابيىجياس

نيولأالىزن0فيولاا!اسنيلااثضاءنيبررأء

.(36و91:03لأا،ال!بهل

فيعنرظأكانذلكجميعاصلانويظن

الاءلهذاعنيأتذوابانأوءواواثماثمدس

13-:03تث).ت:وطةومقايبروم!ا!لاوؤانأ

الااثارالاصرلنتدتالهيكلضبو".،.؟

واثطللىوالم!حمابليالأ؟زانيتعكلانالثعبفا*ع!

ماوذدلثبينهماشوطنواالذتالثرببينالداربة

فيها.البحثعربةشيد

فياط3اعضا*هض4الطرلتياساصدكان

اعذواا!همنيالاممبع!هعناخ!انواالحرانينان

الجع.ع!ومنفتطا)طويالطرفمنالأقية

الاصبععرضوهر.،3؟:53ارأالاصبعةاضصملوا

الانثىارباعئلاثةاواثعيراطاعارت!حةنحووطوله

يليمتر.؟8و6و،صةلبوا)يف!لينلاا

ميليمزأ34اوامابعاربعةوهو:والكف

والصحيحلر35ة25شفيالامديةالكدةرتر-ت

الإوعية.ا!ربمةفيجا؟كاقبضةاوكف

ومز37:12وخر36ة7ءصل1)ةوالشر

لاث5وهر.(ه:،.وحز؟2:،.ثا وهة93

الحنمروطرفالابماءطرفبينالمداةةاوكفوف

قراريطثمانيةءنويعدلالأصمحانبقدرابر!دآاذا

.قيراصا،عثراحدالى

الىالمرفقهـنائافةاوصبران:والذراع

+بريبأ.قدمينالىوفصفقدمنحروهوالوسطىطرف

.(،3:1تث)رجلذراعالحباراتهذ.وا!ا

واذرع(3:3اخبار13الأولالياسعلىوالذراع

الذرالحقياسانمنهافيظهر(8؟،ةحز)المفصلالى

احيانأيختلفكانبلواحدأقيا-اي!قلم

قيدث!ون75(

وااذرعاربعةوهمط،27:28اع):و!اهة

ونصفى.صبعةالىاقدامصتةمن

اذرلحشة(6؟:2؟)حز:ماسو!بة

.(8:\،حزأآءةقصبةوتى

واقهت3؟و3(2:1زك):قياسوعبل

مأ.تد؟6،

2،يأمقياصأكازت(24:13الر:ودم!وة

ايل.ثمناوتطوة5"انحو

عليهيقدرصاابمدم3رميةالعربعندوالخرة

.،غلا.إذيتابري،افىؤومنهغلواتوجممه

وكانرومانيتجاس(\،ة"ءت):ومبل

الملااص.مزدوبةظرةإلفاوغلواتثمانيطرله

تبتآمنهاضراوإوصانيامناطولةمحانالبهودي

المراضع.باعتلافو!االختلفالحطرةلطول

صبحنحركان12(:)خا:سبتوسفر

نيلمجوزكاناليمديالقليدوهـبوففغلرأت

مناقضآذلكببانبدونالمافةهذهقطعادبت

ناذلكلجبفيويةال.(16:92ش)لمشريمة

ا!ةوطرفالحيحةبينمابعدكانتالماةةهذ.

الال!نيأالمدينةواطرافالهيهلبينماوبمداوالأ

تحته.طائللاومذلكان

لا(،،:3ولو93:؟اعد):يوموم!يرة

صافةبهايرادربماانهغيرمعلومةممينةصافةبهـايراد

المافي.علىساعاتصبعميرةاييلأ02

ة83مز،،المنحني*منا.ع!ياصمةفبئون

منابهاليهتجريعاحىابئصجيتىش(9

وجلبوعالصنيرصمونوجبلالناصرةوتلالطابورجبل

اميالثلائةبمدوعلى.شوب"ص+دء8ياههواكثر



)80قيش

نءننبعالقالمادبةعبونيا.بةتلاقيبفاضق

عكا.سهلطرفعضداك،ليلالكرهجلضح

علترمبرىعاصراىمحولو!نييجريقثرنوكر

عكا-كافيدخلالنربيالشمالالىتب!اوععوج

بصرنهوالرب.الثمالبهةءنحيفابقربويمب

سدةمجراهاكثرفيالهرهذاويجف.ا!ع:ثر

قمبحيثعكاكلنيالذيا!عصمويبقىالصف

و-تنقطتادغالوصطهناكويجريالطديةميا.فيه

احلات!ملجأبرمحوخاقديخاالمحتهرت

جمراا!زامحادئةقديخاال!نهرهذابهاثتهرومما

-بصابرفالنرلان(5:31و7:،فض)

وجيثه.

:18م!9)البحلانبيا.ايلياقتلصاطهوعلى

حتىجدأاتح،وفاضالنيرهذااتلأواذا.(،.

.(!5:2قض)قطعهطولمنبشتهعاكثنأ

:6ا-بار1)صاريعان!صنلأري:قيثي

.(15:17اخبار1)قرمئبابضرقد(،،

أضذالىومانيينللاباطرةرحمياقب:قيصر

المقبهذاوردوقدالثهيرقيصرروليوسامممن

اوغحطىبهويلتب.الجديردالمدنيةص.!نحر

وء!ودروس(ا:3لراوطب!ارررس(ا:2لىا

مؤلاه.(35:8اع)وفيون(28:؟؟اع)

بدولأواليكالجديدادافيحمائمباذ-درواالاربت

الميلاديالأولا!مرننيحكواالذممتطرةالابا.!با

..مب،1-م.ق31سنةمنقيصراوغطى

-37م.ب.،؟يمرطيبارءس

،ا-33قيصركافولاولقبهغاثوس

ه،-،اتيصرروسككد

-5،68قصرنكلون

)7

96-68كبا

96تراو

96قيتليوس

97-96نصافبا

8؟-93تيطى

69-18نمبنباود

نيصلبثم!مراوغعطىايامفيالمبحوقدولد

الوردعلمك6-الميحانومع.س2طيبارعهد

ولاالىوءايةاللطةيقاوملمالميمهوبانهوصرح

03و8:92وصي89:37يو)الياسةفيتدتل

.(26و25:اثويو

قه،قةو!ا)ةيصراقيصرمااعطوا،:قالبل

مملكتهانوقال.25(ة03ولى13ة13)ص

جوزغومن.36(:18روأالعالمهذامنيى

اليهردبلادءمحمهرطالهالقيمراطزاعطا.

.(13-،؟:13)ص

3(و18:2)اعفيكددءسذكروتد

و!نروميةصناياماصردهولميوداضطهاد.بمناسبة

زوجتهمعرومبةتركؤفدالاعل-!ردياكيلا

.،ل!لاقاما-ضثعورنرسالىوفدم!ابرس!حملا

وفي.الحيم!خاعةنيء3.!ايعملهماعتدواقامالرصول

قيحرالىدعرا.الىسولبراساستأففنيرونايام

لهمكانالىومايةالىءوثعلىحص!االذتاليهودلأن

(ا؟:02اع)تيصرالىالدعاوييأننراانالحق

الرؤياسةرفيالمذكورتالبمةالملوكانويظهر

الذتالاولةابالاباطرةم(؟3-7:9؟رؤ)

كتبالرؤيا-فرانر+نهمورظن،ءلمبا،سادسم

ايامه.في

-لامنيالكلة.هتذ!رت:ق!يصربيت

لظوهي.(22:،في)ف!يلبىكنيةالىورل!



)5قيصرية

من!3ادء*يينانوالأر-ح.وحاصبةاثميمراقارب

نصالاحرأشاوالعبيدصنكانوابول!ا):ثماصارئالذ

تاير--الوقتذلدفي4لاذالبيطةالمنا!بذوي

وضيحة.اصبتات.نكانواالمؤءيخين

الهادايامفيطينفافيالمدنامهي:قيصرية

بنوبميلآ،،رمدعلىالب!رعلىتقعوكانت.الجديد

وكان.اورسايممنالفرباكعالالىميلأ7،وعكا

وبنىسراتوبرجالاصليواص!ا.اءطشاعيصيفألها

عاها.مق01سهةهناكمدينةا!بيزاهيرودس

هيرودسماتوفيهاقيعرلأوغط!احمرا.أقيصرت

المبثرفيلبىوص!!ا(-9133ة2؟اع)اغريباس

-1:؟.اع)وعنيليوس(فية31و،.:8اع)

81:32و9:03اع)ارأصلربرهاارزر.(2؟

13اقاالقا&ةخينمدةغير33(ة33و8:؟3و

فرسمقامكانوف!ا.(27ة3ثاع)محبوضا

فباصانانتخباىخآويخا.الرحميوؤيل!س

هيكلفيها3انو.كبل!ءلممبفي!اوكاناصبراطررأ

صصزأبدف!صارتثم،روصالقبمرم!رس

الذيوروسابيرسأساوريجا-محنوءل.لاصقف

ءىتدسالولأضابالآنو!ب!اا-تفاكان

حيفانجوبقصرية

قيصريئ75(

الىنهاعظيمبانبئقلفتدحجارصهااما.قيمص

.اضىنمد

المبنبةاطدفيةبانباسهي:فبلبىثيمربة

الجل!.بحركاليءيلأ02بمدءلىالثخجبلسضععظ

وكائت.دمثقمنالربيالجنربالىيلآه،و

فلطايةنيلاقجهةالىالم!يحزارهاالقالمدنآش

ا!اأبعضاويظن.33(:8وصي16:13)مت

الموتعبرلةوهي.(13:؟ايق)التديمةجادبعل

-طحعنقدمأ001؟ارتفا!!امثثةهضبةعلىبدأ

ميا.فياخبةواديصمونجبلعنيفصاثاابرحر

ولابهاتحيطكبيا.وكاباتت!يبةوحقرلكزيرة

وتك.نلطينفيءدتةالمو-مجمالفييضا!!ا

القر.اثطبلاللت!تابانياسقلعةيدعىحصن

ضخمةابراجء)يهبررمحاءاةالقديمةالمدينةوكانت

منارةنهااكعالرالى.الرقجهةمنوخندق

الحضر.ء!يدعمبداك:عتا5غرثارالىافحعرأس

الهايجاد!لا!عديماس!اكان:آريخها

اله31مناخذابانبوناريرنانعندمارثم.الحظ

نياسباقربفيابىيههـية



)6قينان

علىصياسبا1،3اطلقرمه،*،نيدعونهاتهممن

صقالبهل!افقيضسهزموضا.الناحيةتلك

فلطينصعلىوح!مم..ق68؟صهنيالبطالة

صةهبرودسالىالبفهذهاوكطىاعطيوكد

ءلىالالضمالرظمنمعبدأكانجق.م.ق02

مذافياوغط!يدسوكان.الام!اطرراسم

اترار.بطرساعلنالم!انهذاونيالالهاىاي!حمل

.(6؟:6؟مت)اطيانهاىهريوحبانافي

ق!بصرةوممتالىبعرئيىفيلبىالىاتقلتثم

ساطي.ءلىالقالكبلإةقيهص؟عنلهاتميبنأفبلب!

اعامأنيروياس،اكريباسهيرودسكاهاثم.البحر

اصةفيةص!دزصارتذلثوبعد.فيون-اطررللا

!بم.ءثمةرآل!يخهاالسولا

رااقتنا.،1مشا.كانر؟صامي31:قيان

طد:اسموهو،حداد

؟،-5:9تك)طنيلواررانوشان!(1)

الببئ!يرنوكان.:.374(3ولو1:3انجار؟و

.تيناناحمهالهأيعبدون

:3لوانوحلىسامبئارفكادان!(2)

ةا!ر-فياوف!حمئادنبطلةفيويذع.36(

نةلالرءةهذ.ومن.(،01:3تك)ال!بعينية

الميج.انساببدولفيفذكؤأممهالانجعرلىتا

مدينةوهي،ل!ة،صممنا.علاياسم:يينة

يق)ادومتخمبقربالبلاديةمنالجود!عفي

افيقوادينيكانتاكاوررخح.،01:32

.!ونبنود

والقين،هداد،ممنا.ساميام:شنيونقيق

قبائلمنقبيلةاثعينوبنراطدادمضاهاالصبهبالنة

.(91:"؟)تلث،منقينيابوالنهالوب

واالمتريينالقدمويينمجاورةامةكايؤاأثبنيل!اننرى

تظتصمنبلعامتتدعوقد.ادومنيالاكنين

)75
-قيفيونيني

ث83:9عد)ا!مينيينمعاكنفرأىموآبنيبل

.عضرةفيبالعقموضهموشبه،32و28:،2و

قض)قينيامديانكاهنموسى!وفيونوكان

يبهينكانرااثمبنيينانعلىيدلوهذا.،؟6:؟

بلماءوترل.يظنماعلىالضةيخجنحدمديانني

!خرة،نيموضوعأوعثكمتينأمحنكليكن*

كانراينالهيأانيظنونابعضجحل.(3ا؟3:عد)

ا)!خر.ني!ضحرتةبيي!االقالبترا.مدينةنيي!نرن

معاكخليخةمدمنصس!كطابئصباباولأدوضج

و-محنراعراد-خوبنيالي!وذابريةالىيهرذابني

القينيو!اي.(16:اقض)الثمبسعبناك

قادكأقربفدطينكالينيو-ءحمنقبيلتهعنانفمل03

سيراخ!يصتهالىوقدلجأ.17(و11:،)قض

قتلا4فيبرحااصيأةياعيلفاستقبتمنهزئاكانلما

اصيوقد.؟2(:،)قضبيتانينائموهر

الاولالاياماهبارصفربيهوذاصبطسعا!مينيون

او!ىالع!لقةيهاجمانس!اولارادولما.2055

الحرباذىيلضهملاليمعغيخمرفراانلمقيذيي

يؤذملمايضأوداود(15:6مم2)فانصزفبرا

منت!موينتب.03:92(و37:01صم)1

.(2:05اخبار1)ركاببيتالماحتةالىا!مينيين

بنياحلافمنكانواالتينييناننرىصيوممىا

ءلاقةلهموكانت.حهوذاصبطص!ولااصرازجمل

وكانوا.نيأمدياكانا!ينيموسىحمالانبالمديانيين

ا!رحياةكلالبداوة-؟ةا!البفييفض!نبدوا

حئاطيم-ءحمقعلىاصرواالذتالركايرنومنم

محتفظين35:6-01)اراثأضالملكيةعمرني

ابيم.روصة

اصان!بلبنيحداتكانواالقينيينبأنالقولاما

39:91صمانييتولالأنهفيهيئكاصف!ذا

.،اصائلكاسانيح!عاروجدوبر،



الارض*محنا.كانرباعديامم:كابول

اسم:وهر،المنمرةفي،القاصية،الرسة

زالسا(27ة91)يقاشلإنيبلدة(؟)

ا!!اميال9بعدعلىتربةأبوموهي،كارولاحما

عكا.منا!رقالجرب

القمنيحمعكانتالجليلنيمقاطحة)3(

-لإنقدمامدينة03فيها،نفئاليارضمنالثمالي

هذابافامالنيالحدماتمقابلصررملكحلإامالى

منحيرابماكاظوت.الهيكلبناءلابلالاخل!

،كاوول،ذلكاجلءناثماطمة،حمىالهديةهذ.

الاشارةالكلةبهذ.تصدوربما.(9:13مل11

ولما.ثرةغل!ارة!الىالاصلفيالحلةمعنىالى

طإن،الىاثططعةوارجعالمكافأةهذ+ح!امرنض

اصائيلبنيمناناسواصحنبت!يت،صلإنقام

.(8:2اخبار3)فيها

وهو،،ثمريةباليول!معناهءل!ني31:ئسكاؤ

.رداهالر-ول،،ل!تركقىواسفيمقيمصثخصاصم

.(3؟:،تبو3)فاكءنوطلبهارسلثمعند.

آسيامنا؟ا.وبيالطرففيمقاطعةةكاوثة

الىوماناحذهااقىاالاراضيمنتمأنتكا،الصشى

الروصانياثيرخمجلىوهبها.الكبل!انطبوضمن

.م.ق168عاملحررهاعادول!نرودسلاهل

المكابيبن.م.ق93؟عامحقمتقلا4بقيتوت

سدعتادفؤادالاصتاذاطرفهذاموادبيهابةآقا

آبررلايةالختاخلإأولحنها.(33:.؟الاول

،.؟:203،ميضمدحامنوذكرالرومانية

.(27:7!)وكيدس

:13مم3)!ربعنيال!.،؟أ:كآس

يمك3(:ا.ارميا)ا!دناوالحزفمن3(

:9ضص).!اويتح!ل(؟ا:ث.تك)يدبا

.(03:01ارمياو57:8مز)اطراو،،؟

اكانصا.،الكأسمحتريات:ابىزيلممقوبا

المراتمنالانساننصيبايمحزلأامطرأذلك

:16رارمبا17:ا.واثيا..:33مزأواللايا

.(36:93ومقى7

2.8:تك)صاكيأيىكاسحامللمم!كوكان

.(2و؟:2و9:11وشع9-18

الكاس

جموتفيالادنيلدثرقالمفدسالك!تابجميةير



كاصلى)58
.(،برحمة*اصلب1):كةالبر-لأس

امحلاائيرناايكاصديممفردصايا-3شد:كا

.(23:23تك)مل!ةاصأتهمنحررنا31وهو

اسم:وهو،،كبمعنا.ع!ي31:كالب

:2اخبار1)برحمئيلوخصررنافى(؟)

؟"ابخارأك!بايايفأويدس3"(و18و.

منقأالاسباطسجلفيذريتهوتح!ب.،2:9

53صم1)يهرذاوسب!طفارصوعثيرةصرونبيت

اثعربينقربا.ويوصن.(3:3اخبارار3:

الصفاعاحدوهوحررحةبدود!لئيلهارونرفيقحرر

.الماهرت

عد)الاكصغينيلواخواقتريايفنةا!3()

بالمقابلة15:،اخباراو7؟ة01ويق33:13

آباهاحدلبترأسأكان.(3؟:،اخيار؟مع

الذتغرالاتنيالجوابساحدوهوعوذاصبط

منوراحد،كنعانارضحلىيشسراموسىارصلهم

!صلةفيءخهملهو.امينين!االذتالاثنن

:،1ويق،؟و13عد)-لنانارضعلىالاصنيلا.

القالجاعةافراداحدايفئاكانوقد.(،6-1

لتقيم،-ل!نطنارضالىمولالدقبل،موصاةامها

حبيهرذاصبطالحملذلكفييمثلوكان،الاكأف!

تملماسنة85عر.كان،(91:،3عد)العادة

.(01و7:،؟يق)كعانارضعلىالاصةبلا.

:،1يقأحابرنمدينةالتحةسننمييهوكان

فيهايقيرنكانواالذتالظقييننهاطردالق(،1

اصزكوتد-حررنرا-ع-("او3":5؟.ص)

واضرقرالمدعوةالمجاورةاللدةعلىالأصيلاهني

كالبجنويىوناجة.(9؟-.،ة..)يقد!ير

كبون7!

جنوبت!حمرنانيمكن(ه؟:03صم،)نيالمأصرة

دبل!.جراراوحلاون

05(:2اخبار1،افراتهب!رحررا!(3)

.11(فيالمذ!لررحصرونابئاز،البهفيوظن

مراطنو.اونمرودبنامااشوربدينة:كالح

ناصربالاصرروسول.13(و11ة01)تك

028؟)الارلشلمناصران(.م.ق885-086)

وزينهابنا.هااطداوبناها(.م.ق0126-

الا-القرناوائلنيا!راباعتراهاوقد.وحضنها

وبنىرعثاالمذكورناصربالاصررول!نالميلادقبل

م!نكالحوبقيت.صلويهآمقرأوجعلهاضرأفيها

001علىسيدالزمنءنمدةالمة!لالاصرريينالملوك

يلأ03بمدعلىالآنالموجودةواطلالها.صت

.نمروداسمب!ابطلقنينرىبنريى

الحفرىآص!ولاياتاصرو:كئذو-لية

يحدمسا.الثرقيماالجهةالىواقحةوكانت،ا!عديمة

صرةوجنربأ،الفراتوثرئا،بنط!اوبنتىكالأ

شعصحملوهب.غلاطيةوغربأ،وكيلي!ة

واراضيهافقليلةغاباصهااما.ابلعنسلاسلتخترقه

بقمهااصتهرت!دوالمراثيورعا،لكراء4فصالحة

وفاةعضد،طبارروس12--+ا.لةالأ!وكأيرلهاالجيد

روءانية.مقاطعة،ء13عاماريخلادسالملك

.الصفرىارمينياسحم03عامفسباجانووحدها

بعضاصزكوقدالحدودولاياتا-لبرمنفصارت

حلحيثاورصليمفيالخينءمعيدفيصحاخها

م!يحيرهاوكان.(3:9اع)القدسالىوحعليهم

.(1:9بط1)الىصلبطرسرا-*االذتجمهمن

،ملفرفمنا.كانرجماعبريام:-لنون

يق)اللمدنم!عوذانيمدينةوهي،محاطاو



95(

فيالمذكورة?حمبيناففىهياصاورزخح(.ثة01

ضبةالآنمرت-اكانورجما.(9،:3اخبار1)

لجق.ايالدورتلبترب،برة

.الصنراءتنرزابطننيكبيرةكذة:كبد

ففمر(اغ93:13)ضالكبدعلىالقالرائدةاما

المذبحعلىيحرقكانال!نيرفقدالثربارف!وء"من

.بؤصولا

(وهمط92:33وتث6:ا؟مز):-لبريت

تكأوذيمخانق؟!اخادالأصتالصهلةمعروفةمادة

كصيتأوءورة-دومعاىامطراللةان(91:21

تلكفيمرجودةالمادةوهذه،الماهمنونارأ

ماوكثر:-الحديدةالركايةثارالآبينالاراضي

علىالدلالةالمقدسال!تابفيالآيةهذ.تتسل

ورؤ9:،3وات18:15اي)الةعابصدة

.8(:؟2

ئتأبروكات،عرءحيكاتب(11:كاتب

.33(و18،و36:)ارعيهيتلىمالكتابة

-زفالوني.اثمانرنيةادجلاتاوالمعاملاتثنظيماو

نجدكذلك.اتديماال!هدنيل!اتىوصف9:2

نا-وكاتب

7(كاتب

*القويذ-لرأا!اببجلإصقا!ممصيالعرني

رسومواصثر.،حزامهنيالكتابلوصاتالحامل

اببلىالصرنيثملهاطظكتابكاتنبرالاله

نيترتوبقرم.يد.فيالىفيقالكتابةازميلماملأ

وما.البابلىزبوالىنسبمابنفىالممرالديانة

كتآبأاثرقمدناكزشرارعفياليرمفصدزفا

مالهمدء-خبوااصالمتطينكبرحرلهميلافعرص-يي

كابته.الىيحتا-ون

موفافاو،ح!رممطكاتب،صامين(2)

(ا"و.بم:01واع8:،وعز3:01؟ما2)

ترممعلفيا)ءحمتاببوظيفةومونيةالاو*ناوكان

.(13::3اخبار3)الهه-ل

اليمنالأضىوالأجزا،ابامرستبكا(3)

الذيالحماتبعزراواصهرم.،8:8ار)القديم

نيوضعوقد.الالمامكا!المرسوبالثريهبملأكان

ديمولكل.بهاقيمالىبشحريعةدطبانقلبه

.(؟.و7:6ش)والقضا.النوائر!!اءصائيلبني

الذتالمتآضتالحتبةالوجهةهـذ.منتبهوهو

الجديدالعهددعاموقد،الناموستفسيرعيكان

موسيين،نا،جمةلمترا8ي4:محونو،صلىلاباو،تإساماكر،

أصريت،ا،محلياي،صحالويديدا،نرمورابضأ

الناصوسلدرساولأ:نفوسهمخصمواقدوم

مدفيأتممروفهر!،،ضحهموكان،وتفبر.

الجاةتفاصيلعاىتطبيقهيحاولونكانوا.ودييأ

ضيعةالحتبةعظما.قراراتاعبحتوقد.ايرمية

الالهيةالاضارلدرسثايأ.يداقىعىتدصناية

والتحلب!ية.اثاريخبةالوجهةمنوذلكعامبنوع

ث!وركاتبكا!حوليلتفوكان.لمتطيمئاالأ

صاعةتعدمتوتد.عليهقيضلذرنالطلابمنبهاعة

ذاالب!منالكهودربولحب!دعظيئاتقدمأالكتابة



)06كتيبة

يدرسواانعيهموبتيندئذالروديالرحيانظع

اساصامغايم!لواوانايدعمب!المرجردةالاسنار

محهدنيالكتآبعدد-دئروت.القرميةطيا!م

نفرذماوجوبلفرا.(7:13ءحمابيين؟)المحابين

النهدريماعضا.بينوكان.الميحايامنيالث!بعلى

62و؟2:ا*متىأمنهمونالكثي،لإ*دمجحع)

ا&--ليمبئآنوامنبينهموجدانهومع.3(:

ءبهواوتذصيضد.تاموااكثرمانالا(8:91)

هوقالهاوعهمااكزنياخطا.رجدواانهموظنوا

كبل!صهيقعالكبةرعلى.(؟3:.؟صق)وتلاينه

الحكاممعاصؤءاو!د.يحا!طبمؤوليةمن

:،اع)ايضئاوررخابطرشا!ادفيواثيرخ

استفانرساستثادالىفادصانيوكذلك.(.

بعضالميعاليدوصفوت.،،:23)اع
المادبةبالاثإ.عرالانهممياؤونبا!مأمحتبةا

.(23مت)الجوهريةالروحيةدونالسضية

،نالمب؟*الفيلقهئ!ر(27:27متى):كتبنة

وكان.(طهء360)كوهورتايضأوعيتالىدصالي

ألىبالنبةعري006..،-منعددالكتيعة

فرق3الىققم-لتيبةصوكاذت.الفيلقعدد

عكري001نحرمنهماكلفيبينالىفرقةوكا!

المثة.مائديدسقائدعبها

الازمنةفيتبلاطوادثكانت:خاب

ا!رءناخترعوربما.الحزفاوالمجركلاثعديمة

لاتلملاالابقةالممررني(البابلإوس)الدلىورق

الم!ائيينانويظهر.بلادمحبهمتالقالملحية

مصرمنضوجهمبعدصةلأولال!حمتابةاصتم!لوا

كانراالذتالمحريينمنالصناعةهذ.تعدراواخدم

.(،!:7؟)ضذلكقيطويلا"صررأنهاتقنى

كت!ب7(

ا!دسالكتابدرج

33والالمديمالعهدافتؤاقياصفرأ93الولبت

-دحبهساع!ب5الجديدا!دتؤلفال!ضرأ

اننابلالمقدسال!نونهذاكتابةمدةالع!انبون

الاسفارايبفاالا!و3كتبوبردعن،ثلأ،نعرف

يوعباقامالتياطوادثكتبوايضأا!مانونيةفي

شصيان-تبانءجدكانانهريظهر.(ا:الىا

صوبكنروهاالدبمال!د-نبةمدةفلالأعلى

.(3؟:.؟ويق18:؟3عدد)ياشروصنرالرب

جلتوصلإنداودلحكاتنا.برتالقوالامور

النبىند!د!واخبارالراني!وئيلاخبارصفرنيايضأ

اخبار11أثيلونياخيانبو.ةونيافيإابادواعبار

سفرنيوارضا.98(:9أنجار2و93:92

ادرجمناولانهبظهرالذيداردلللكالاياماخبار

.(37:38اخبار؟،الملوكيةالأخبارحفظعادة



)1بهثأب

الىائييحدورؤىنيصبطموسل!نملكاخباروسجلت

اخبارنيرحباممللثواخبار.(9:93انجار3)

وفد(39:15اخبار2)الىانيووعدالنبىكميا

؟ريخيهوذاوملركاصاثيلبنيملركنؤرخرجل

طكحتىورربمامرحبعاموقتمنالممل!تينينها

:24مل3و92و91:،1كل1)!وياممالملك

ايمأتوب!دكانتالكتبهذ.صوفوق.(ه

تلكوكازتالملركاعبار!لتابئوقتفلةطمكة

الأماكنفيا-ل!هاذكرتراريخءنتتألفالمكتبة

32:،2و،3:.،و3:33؟اخبار12:ليةالا

:35و؟9و33:18و33:33و26:22و

.-"(و32:؟علاو35:1امو)يضأ35

واطووفا!ماتيحفرونالصانيونوكان

ينقرو!هااولبنءلىويطبيوغاحبرالراحعلىوالأرقام

واالإونزااوالحديداركالىماصمعدنية!فائحفي

فيقر؟نوكانرا.خشبيةالراحفيويحفروثتالنحا

اطروففيرعاصأويخصكبونالصخررفيالكت!ابات

(،3:؟9اي)بتةالطر.بهذفىالمحةور

وا!قرقوالقماصقاطودايضأالثصاستعملوقد

الاشجاراوراقر!لذلك،يكتابة(3؟:،قي3)

الجدغلىالطريلةاك!وصكابةوبحد.وقثررها

الكتابةحاملةنفهاعلىتلفهذ.كاستالىقوقار

.(2:01حز)مطاوجهيناعلىاووجهيهااحدعلى

الكتانقاشسقطآذلكنياتمملواماو-فيآ

،درجهيئةعلى،الردي)أ:ابلاوسا/أوالرقوقاو

منكلوعند،بوصة-،؟3؟منهاالةطمةعرض

ظفكماعيهالدرجيلفخئبمنقفيبطرفيها

تضيبعا!طرفكا!يلنرنوكانوا.أبرمالحارطات

يلفونكانرااوالكتابو!نياكمفاتيلاقيحتى

منواحدبطرفمرصرلواحدقضيبعلىاثعطعةكا

3ستأب7،

:يقولعندماذلدالىالنبىاشياءو!!ثير.الدرج

وكان.(3:8تاش)،كدرجالماواتوخف"

الىيصلانالىالوا!دالعلرفن4يلف.ا!طري

ماالاملفرفاالكاباكثرفي!حمرنالمقصردال!حملام

فيايفتيناوا!ةيضرنوكانوا،قرا.تهضدت

الىكأانيقرنوكانوا.محباو-لدمزكلاف

الا،الحاضرةايامناطريتة!بيج!موصهاصفحات

قي!ا!قضيىفيصنحةكا!اطرافيدخلونكانوااغم

يتألفالكابظهرنف!،الىراءءنبحلتاتءاهـفا.

كانراصاو-كلإأ.معأالمج!!ر!اثعضبانتلكمن

.الموادمنبنيرهاومحثىال!تابيجلدون

كاحاموصرلةاثمديمةامحاباتااكئروكانت

الربامادةخلالأ،يخافاصللا،ببعحقبمضها

الاصمواتصانت.الكلماتبينيف!لونكانواالذت

الىاثمالمنبعضهمفكت!ب،ا)محتابةجهةسن

كالوبالئمالالىالبمبنمنوبعضهمكاليرناناليين

ف!انواال!إتل51أ!ا.اطه!نمنكاالىوبهم

اصنل.الىفرقمن.يكتونزالواوما

لاصطنالح(الكلدي)بيروسالباالممررونواستممل

آلةرواصطةرقيقةمطئفالىيثقونهفكانزاالىترق

الى.؟منالصماثفتكءرضوكان.حدبدمبن

متر!صطحعلىتصابد،يضحوغا"!؟روصة

منبث.-طحماتطىيمانيما.نيبشرغا

منهبطبقةوجهاويكتيحافا!ابهفتلاصمرسوبه

؟دةرتطلىالض!فيتنثرالعحانفتككاتثم

كانراثم،والافطرا.للافا.وقابليةملا-ةتحيها

02لمجونكانراوربما،ويضقلوهابالمطارقيطرقوغا

الواحد.الدرجفيصنهااحمكلاوع!حيفة

عفحةكانانهفلإنج!(63:الىقااال!حاما

.نحدبدبقمعيهايحتبمنالثعرقيقةبطبقةءةطاة

.ء003؟سنةالىمتحعلا"بقيتالأواحهذ.ومئى



كثأب)2
احيانأرؤوحمافيحديدمنفكانتالا"مواط

مناكانتمااما0(17:1ار)تالمامنتطع

الطرفص!دفكانالمثتالصفائحعلىالكتابة

وتوت!االسمع-طوحثحليىالاخرومطحالواحد

وءرو.الهـديعلىبحتبرنكانواصاوكثلإأ.به

أصينااهلعندالعادةهيكمابالفرشاةالمينةالمرادمن

كانراار!ياأنبىاياءافيالعوردانويظص.اليومالى

برا-طةاطاجةكديهذبر:!اقصبمنباقلامي!حمتبرن

.(36:33ار)الفا؟لهذ.دمنوخهامداة

(9:2)-زدوإةنيروءحفكاناررواما

ابلادابمحتنياليؤحتىيثاهدماعلىافطقةتحت

انرفبة.

فيويشدالدرجعلىيلتفبيريحاطالةروكان

فيالمذكورةالكتبوعن.(ااة92ات)ا!ه

(1:"تك)آدممراليدكتاب:اثعدسال!حمتاب

ويظن.(ا:ا)صتالميحيرعميلادو-لتاب

اطروفحباةوسفر(96:88مز)الاحبا.ضران

كاناقياداليدصببالىبهايئ!ار(23:،3رؤ)

:ثات)الامواتاعا.نهاويمحونيحنظرغاايهرد

الإ-يطة.هذ.وجهعنإمانتقاشد(3

اتاري5(؟755دا)نيالمذكورةوالأصفار

المحةوظةفاترالدعنمأخرذا!االتبيروهذايونةالد

كانراأقيافارسءلوكاصفارعناوالمحدمين!صة

يختصكانءصاص!ولاالوميةوقاثعمفيهابدترنون

.(3-؟:6تا)لهماثمدمةياطدمات

نيصودأال!ارءنهؤلا.كان:كاريون

،:11ءل)2ءآشالملكعمرفيالمل!اطرس

كانراالذتالكريتيرنا!مأبعضاويظن.(91و

الأصلفي03:33صم3فيورداذداودصسضنى

المقدسالكتاب(76

اغمالهامق،ونيال!حمارروناخمالئصفيالعكلاني

آسيافيكارءنم31آضونظنوانماالكريتيون

الهريةالرجماتبعضراحمهمقىبمو-د.أصغرىا

.الجلادتباسم

المو!اةالكلفمجوعهر:المقد!الكتاب

وآريضوتتديطونداز،المالمبخلقوالمتعلتةاقمن

حقج!حمرنعاالنبراتومجعوع،لثبهاقهمعاملة

جميعتناصبالقوالادبيةالدييةرالنصائح،المتهى

الكتىار!عىودد.الأزمتةكافيالبثربني

.(9:6ر،)اللةوكالة(93:.رو)

كتبهاالذتيئالمالىالكتآبعددويبئ

روقات-يع!نوم.تبآكابهيناضإةدساال!اب

دوالةا!أفرائباوبابيادوا)!الراعيرينهمالبثر

ص-دةتواستفر...والخوالملكوالياسيوالي

هؤ.لأ.بمضعوكانصنة.ثةوصتالمأكحابهم

الأنجيلز%كمااء-!ءداءاو-ية2الالأءةءنالكتآب

ايهةاذ!عاءناع!أكاتاز""يظناذ4!يباذممطالذي

.الر-ولابواس!رافقتهر2اثطبيما%وكان

نصال!خابةانواع!يعتالمقدال!تابوفي

وتعليموادبوح!3،صوقصهوتاردفي،و:مرنثر

رتأ)-اقياالا-ةارانخو.واثال4وفلة،وانذار

والحوبكتاقياوقتجهةمن2تلفالكتابمغا

واهـدأنظامأعنكوت!اتخرجلافا!ا4نفا)محئابة

منهابدلاا)قياك:وعاترغمواحد،و-!يءلىمزصأ

ورءم.امحىصابادياكأبا)تنالختلةةالاحرالفي

مافانه،فيهاأ-!تاباهذاكتباقاورالم!تقادم

وص!ا،ص!ريخمااوتاتثكأنيعهاالوبسرافقزال

ا!!الثرابنيجلا.باكزتظ!رامت،زالت

إ-يرحياالا؟اناصاطرالكتاب.غم15تفيمواتةد



3)المقدسا)ممتاب

ماصوفي.والزللالاطا.صنلخاوهور.ومصد

الماويالحبزوهوالىوحيةوا!باةبالايمانيختص

والموتالحياةفيوصيشد.حتتيص!حطلكلايرمي

الاشبد*ضأوانتثار.تالمقدالكلتابتدرويزداد

طيون35مناكزالآناسفار.صنالموزعيبلغاذ

امماثعويمةءبادثهعلىتأ-صتوتد.عامصف!ط

صببأواتباعه،لثرائعهااساسأالكتابكانعظيمة

اطةارةبلفيوارتقا!اوتفوقها،وفلاحهااظحتها

.التحدنرومضا

المتدسأل!تابلغات-ا

وهيامبرانيةباالقديماله!درو3اكب(11

وجدوتد.كيرةو-وهمنالعربيةتشبهصايةفة

سبيهةاتوهيبالاراميةفصولبضالقديمالمهدني

بالع!انية.

قدوكانباليونانيةالجديدالحهدوكتب(3)

فتو-اتبعدالثتاتعردبيناخةاهذ.اصتع!الصاع

مناجةفةوهي.والرومائيل!القرنينذياص!ندر

اثهاختارهاولذلكواللاهوتلمفلفةالمنا-بة!!

إ-يحية.االتعاليمجيةمنرواصما!اوجهلاعما.

وهي،بال!رني*يحوذ،ماهيالجديدالعهدورونافية

ويظهرعرانيةاعطلاحاتببمضممزوجتالطميةالمنة

وضرتىوصيمئافي.يىفيخاصبخرعالاءرراجهذا

عماولالوقاوانج!رضربرطلةفيرقلإلأ،الرؤيا

امط.الرصلل1،1!رآخروفيانجيلهمقدمةفي

.بخاءةكاشتالكتابنيفطريقته،،أس

المفدسالكتابنعى-2

بهانطةواورسلانربيا.الىبكمتهافهاوح!

الملمتبال!فكان.الثرالمفاتاصطلاححب

يمليهانواماايىبهبرحيءابئفيكتباناما

المةدساليهاب(76

بداينايصللىانهالا.لهي!تجهكاقيعلى

واالمل!صونهؤلا.كتهاالقالاصليةألمخامنثلي.

عنمأخرذةفخهواليناوملاءوص.كتابيا

النخلهذ.اعتنراقدالناخانوح.الأءلذلك

الهواتبحضتربمنبدلاكانفقدعظيمأاعتناه

تنبرلاهذ.وش!حمن،اليهاجدأالطبنةالاءلائبة

النغ.هذ.فيالموجردالالمحطالوحيفيمطلمآ

ابديخاببنالمر-ودالعلاانيالقديماههدوا(9)

علا.منجماعةاعد+؟االقالما-وريةالنس!ةعنءأخرذ

عثرالئانيالىالادسالقرتمنطريةفياليهود

صلىالثكلالمطرنهؤلأ.وضعوقد.لليلاد

يمىتفيمأانصو!االنقطبواصطةالكلات

ذلكبصحةيقلقماكلتضمنالتقليداي"المسرر.،

بدونذلكقبلت!-يةالبماوكانت.الهص

الافاظالحركاتتلكثبتتصكاتاوسكل

الاصلاحاتالماصر*ندؤنوقد.قرا.غادتوو

؟ركيناطشةني15وجطواكصعىلىارتأوهماالق

والدقيق.البحثبعدرفضهااوقبرلهافيالحبارلمعلما.

المضةنيالقديمالهدمخطرصاإتمنالنخواقدم

البحربقربقرانواديفيوجدتالقهيالحلاية

القرنالىالمحطوطتهذ.بعض؟ربخ،.يرجعالميت

القديمالعهدءنا!وطتواقدم.الميلادبل5ا-الما

الميلاديالاصرا!عرنالىترجعأمصيةاايمةفييرصلته

طبفيالمهعةا!وفاتمذ.احدىبتيتوقد

.اجننجرادنيصالفلاالانيةاماطريلةقرونأ

كانتيةبالبراالقديمالعهدفيها!عةصيواول

لجعغ.ميلانودوقيةيىسوزبرمنفيم1188سنة

القالفضةهيوهذ.،بريئيافيم،9،9عامفةل!

.اثهورةالالمانيةبزجمتهيقياملرفيوساتمملها



64)المقد-!ال!تاب

الىنخهفتقماليونانيالجديدالعهداما)2(

قين:

طروفهاعبيرةبحروفا)تميا!سفينيةالذمخ:اولآ

ضاو؟عواميدوفي،تقرببأفبهاتقطيعلامفردة

عراميد،اربعةالىعامردمنءصيفةكا!وني،العرض

الكلةت!نولمضرغاالىالكابةوصلتواذا

النخوهذ..ا!اليالطرفيتماصها-لتبتمتقد

النخواحدث.كتهيئةءفرقرقنيم!حم!توبة

نءالذخواقدم.الطشرالقرنني!.-الاسفينية

البرديعلىمكتربةوبدتالجديدالعهداضاربض

برديصؤالميلادبينوالالثالانيالقر؟ينالىوترجع

وااو!سيرتح!وبرديآخزبيقوبرديرودصي

دالجدبالع!دمنال!اصلةالنخاماما.ابها

ةالفا!محاف-ةوالفالنيضائيةالنخةفهي.يحعلا!ه

انبالاسكندرخةوالف،الىابعالمرننيا.-لتتاوقد

.ساةاصاثرنفيو-لتبت

بالحطكتبتماوهيالجرارةالنصخ:،نيأ

كأحمياطاديا!مرنتذاخاةااخذوتد.الاتجادي

.نأمحظواالةضنمن!صولحورقء-لىبكت!بون

اتياالقرنديرفواأنالفة-نلاربابويممحن

الذي/الكتابةث-لمنوذلكالشةفيهكتبت

.ة:"كتبت

لأول!عفقداليرناف،ايغةفيالجديدالياما

ا-با/يافيطبصالقالفخةفكم18.1عامصة

اثسددالكومب!يئ!المقدبالكتابتعرفوالق

م1522عامالاتذعلمالطبعةهذهولكن.ا!ات

الجديدال!دطبعمنذلكائنا.اواصئستم!نوقد

نثرتوقد.م1517طمئر.ومناليرلأيخةبالنة

عنىوةد.م1633عام،باثمبرلة،المماةالنشة

المقدساليهاب7(

مضبوطةءنانيةنحغبنثرا!اهمنحئلإون

القديمةوا!وطاتالإدياوراقنربهااسخدموا

ووستحوتورفلثدنخهنىخمنوسن.ونثروها

ال!حممابياتوتقومكوصوتروصوفلةرهورت

نيالجدبالدمصبرطةنخةباجمدادالاتأالمقدس

ابر،نية.االمفة

المقدسالكلتاباسفارشتيب-3

ايهودعندالممدسةالاضاروكأتيبتبويبيختلف

الجديداله،داساروقد.-يينالمبعندعليههرعا

ئا-ا.والاأنامركاا:ق!مينالىيمالقدأهكد1تةصيمالى

.(الخ39:15واع.،:32و11:13)ءت

والمزاميرفبيا.والأءوءلى:اقامةتلاالىاضلىوعرة

ا!عميم.بيلعلىذلككانوركلا.(،ث:،2لرا

الى:المتدسةكا-3قرافتدالي*داما

.اط-ةموصىا!اروهوةالناهوس(1)

لوعايالأولونالافلياهرم:الانبياء(2)

والثاني-الأولوالمككواثانيالأولو!رقليوالقفاة

اصحيا.وم:الكبارالأنبيا.الىبس!ونودوالمئأشون

هوضع:وما!اس.نب!يالأوا-وحزقالارصيا.و

وءبقوق-وموناوه.--او-،نانياوءوبدوعاهوسوروشيل

شمط.وءلوياوزيمو-!يوص!فنيا

واءبوالاثالالمزامبروهمط:وه!ت(3)

واستل!والجامحةوالمراثيوراعرثالانثادوتيد

وا!اتي.الأولالأيامواخباروعزرااوفودانيال

الىباك-ة?ذارتجت-دالاسفارهذ.انويرت!ح

كاصاتها.زءن

اصفارالى61مديمالعهدقسمراففالمحيحيرناما

اليرنايةالترءةفيقىتإبماحبونبويةوث!رتريخية3

البنية.



المقدسالكتاب،765)المقدسال!ستاب

خةذلكاتىانالى،الطريتةفيضالجديدالمهدواعال-الانا-يل:الىالجديدالعهدويقم

ؤيا.الىسفرهومنهقمما!ز:كانم0005والىؤيا-الجاءمةسازلوالى-ل!برورسان!!-الىصل

هو،تحااصطالىامحتابادصةصيمتأمرالذيأتهبصيةوا-اخاريجةاال!-صب:الىاي!ا3يةوقد

كنزبرىاساقفةرقسلافزنصذفن،الأرجحعلىوضعاذترتيبهانيالنخاختانتوقد-والنبوت-

.!اىالجاممةارصائلابمدبهضمافيإلىسلاعالسفر

.228؟عامالمتوفى-

تدمتوتد.و*ذا2-:او!و،طريعقوبرصائل

اله!دفيالاتاعليهالمولاعدادالىات-يمااءصا.اصينائيةاالفخةفيالرصلاعالسفرءلىبواسرساثل

اولأخا،ادالذيصنفان!روبرتبهباءفهدردا!واعداداصعا!اتادالاسئارنفسم-،

يالمطبوعاللاتيني-الجدثهـالونايىالهدنه!علىتامحاطالىاولأالمقدصةالا-ةصارتقعلم

ا!رحمهفىذلكدعداستح!لو-بى1551عامجنف
.-.-.مميشةاوتاتفيلاةرا.ةهصرلالىفيقطبلواعداد

ادخا،-بى705؟عامجنففىالمطرعةالابحلرية
ء-.-25و51:12و13:15واع12-"4:6لىقاا

واع!اد(اعطحاتالىأالتقيمنفىصتفاذروبرت!هـلآ؟هالىتالنامواليهودقموقد(،1:.3ممى

فيوذا!ك،عيةلاولباص.!المقدالكتابعلىالبمسالي!ود-التةفيا)-برتهـددحب

اضعملتوقلى.555؟عامفىثصهاالقآالفاجاطبمةالأنياهنيالفمولفةضبطفييد-بوالمول!3

الذيالانجليزياخدسالكلابفيالطريقةننر!الاموفصراط.-لحتقرأكانتالفصولهذهانمع

الىنهاانئرتوقد056؟عامبربفيطبع-لمرا!ال-قيمبهذاقامواوت.سبتبم!

الانات.باقيقموقد.لذلمثالممينينالأش!اصعلىا!مراهة

د!للراصةجدأصة3القمات"ذ.انوىالتايبمالترنفياهـدادالىالقديمالعهدالماصوروون

لللاد
تماصاتنناصبلاجعتهاالقالاخطا.منكرفبهاوقع.-

مذ.منكثنأهلمحلذلك.فيهاالمرجودالمعنى!عالاسكندريةمناموفيرسفمم033-:ةوفىو

العربية.الزجماتبمف!فيالاصطا.بقيةتقيمتمذلكوبعد--!*ةؤمرلالىالاناجيل

و-للأانهواعداد.المقدسالكناباعحاحاتعددب!ضهنجدول-5

ا!اتلاعداداالاصىاحاتعددالاسفاراصماء

05154367903اك!وئ-فر

6773؟،122ث.و!الحرى

2798570012وبينكااللا
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68)المقدسالكتاب

المفدسال!كتابترجمات-6

لمنفمةالمعررفةاللناتالىاثمدسالكتابيترجم

جزئيأ.يوفر؟؟االذتاوالاصل!يةا!اتيجهلنالذت

الاطية،الافاتعنتؤ-ذرأضاا*ءاتوهذ.

واصهر.معروفةقديمةكأبماتءن،الاحيانوبعض

المناتعنأخذتالقالرمالمووفةالقديمةاللاجمات

االربمات(2)السبحينية(1):اربعي5أطرالاطية

قدو.تيف،اللا؟والةلجا(ث!زيةياادصلب!يطاا(3)

باثاتن2الماسرريقومانقبلالزجمات"ذ.وجدت

.-لبيرةدراسية-ثصةذاتة؟يذا8والمبراقيالنص

ءحطبلتر!ةلستالا!يافةوالاصفار

واالاصباطروفم!حمتررأنفالمبرانيالنص

أففيخةالأتصلافاتبعضنحويرهيالتدخةالعبرائية

فهياصا)ا!رجمةاما.المبرانيالماسررييننصعن

الاصيةاجةاالىالمذصرةالخةالاضاركأجمة

.اطدفي"

بنممالا-ل!ندبمأوجدتالفدبمالميدنربات-7

اليهود

اليهودرجعلما:(الآربمات)الكلدانية(1)

الاراءيةءبتمحلوئهااقياالمحضةكانتالبابابالبىمن

بمضمختلفوهي.(الكا!ايةتصاوزأعىتأ

جدودمرخكالهاكانالقانيةالمصاتاعنختلافالى9

وتى!.لهمالا-فارقىجمةال!روريصنفاص!حولذا

.8:8دءنيلار!هوالبها،كأجرماتالزجمةمذ.

اليهودكانحميفتبيناذاليرمجدأصفيدةرهي

.الانعلينافه!االمتحيىالجلبضيف!صون

الوجماتاسصانة(ال!ينية)اليونانية(3)

الطا.منلجنةبزبمحابدأوقدابىينيةهياليرلأف!ة

م.ق385عامدلفوسفيلا!-يوبعئاإعاضتحتاليهود

المفدسالثتاب7(

ولهذاوصبحيناثنينكاناثربمينهؤلا.عددانوقل

ايامفيصتعملةكانتالقوهكطبالبصييةدعيت

ال!يسةوآبا.الجديدالمدكئاباصآصهدوقداديح

ا)قيرهمط.اهـ+ئاحباوءفيأاما13باياالأول

انالاباصءنؤ.دزاكر!االلاتينيةالىكأ-

كىءوناي!وداوكان.اليرمالرقيةال!ناث!بعضيئ

ب!لاتةالبيةبا+جمة-إمراتالذلمه!اهاوحىافهان

نويتثهدحميونالمباخذماشدا!كقو،أ-!رجمةا.هذ

فيةصازدنتكاا)قي-اله،،دا-ماليمواالهاداتءدكايابا

صهروفاي!نالذهـلمانيالبملاصلالىةالثوددعاصرم

كانتوالقافىقثصةا!سجمة.هذكليراولامحيرت

!فيةاما!نفيترجمت+يةوالب.علإ+تثهد

الاررعيفاكأباليومتتضنوهيباطرفلأبالمعق

العبراني.الاءا!فيت!نلمالتي

بعضفيمر"ودةءنانيةاضىشء-اتوتاك
تدلاثارالالديخامن!اليبىلمىواضإلتا-فا

.عا--ا

اهـيحيينلاجلخصيماصأصهتالتنالقديمةالترجمات-8

!اؤام:الدياترونسيانيةلاالترجمات)1(

صابقتلإذوهو،زيانالمدعوالنراتواديسكان

حرادثبحبكقام،الث!ديرصتيانوسروميةفي

الأسمعليهاحلقاوا--!كتابنيالارر.ةالاناصلي

المقابلةمذ.انثرتوقد:،ترونديا،اليرناني

انتثارأ،.الحريانيةافةبانتوكا،الاربةجيلللانا

لاليلاداثانيالترناراكىمن-،رباكنائىفيوا-فا

صو"ودةالإوءوءب.الحاصاوحاثالىالةرنشئ

الارصنةالؤجمةوفيواللاتيحيةالمربيةشجما!هافيفقط

ا!اهوني.افراماقدي!اعنها-كتبهالذيلمثرح

ءلىرو!انيةقلعةفيم3391ء!امبرتالقالحفريات

كيرصطرأ1،و-دالماياا)ةراتكطتةافربياالاطكطه

ذ!ية.اييرنابالأفةزصونيالادكاطة



9)المقدسا)يماب

ازةصرت:لاقديمةالريانبةافةفيالاناجيلتربة

.ددبلملأدالثانيالزنفيوا-ناائثارأالزجمةهـذ.

و،صد.الزبمةهذ.مننا-مانانجيلانوجدوقد

ادصيانسدفي1843ءصامكررثونوليماشدما

*ص!5لم81"5،5188*
5+يمم!5+**8"8*.أ
!م!*!ولول!ء+-!6

"ا8*لا،ه*3ول5*5
-،الم؟ا!88ح!3!"
3"*ه،وله"صعولا**
3!-اعه*،هـحاح

-ا7لالأهيما*!ه)*7"
8*ور*!لأاوله!ر!53
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!ي3!ول81ء888ول3
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3*-للا-اصعحط7!ل!81*.*ء

زو8ك!81ي!*ثهلابمهم8
!51ل!*ول811ث!.يماول:اه،-ة3

كل!اولحع-5ا-ءعمته51!!3،"؟ك!
حمدص!ت!5-

لأيرى؟ث-ض!؟-+ح!حلا-

-"ال!جم!ث!أد!ل!6نثي!نفش6

.-كة1ورت!س-!ح!
"8-."+5

جئ!تلالهك!*!ص
**ثك!ثإ.80

ث!نكل!ف36!م!ب!

حاخنلآحح!ح!ولم!سبم

ث!خ!-جلا!ح!برلمثخم
خ!!!،ء6ب

5عل!.*"كرمحلاذ
ح!خ!!!!ير6
ح!-6ب!*--عى6+!ت
خمرعج!كم!!حضح!

!ب!كخق!!.
ث!هـخ!لمك!62نح!بمكأ
ر6!فء&

ح!!!!ط63--،+مم!.
+صآ!حلأ!.ثطء،ه

ص!بب!!.حك-ون*-
ح!حمل!ثعث!ث!66
م!ووحلأر06-ف!
..ت..*!

-ص!تحيح!ب!

بالر؟لمايةالمقدسال!تابصاغممخطوطة

المقدسال!كتاب7أ

ايخل.دلتاغربي-نوييالضطرونواديفىالمرجرد

تريناكاا!مدي!ةدررفيلويسحميثاجنىافانيووجدت

ال!ريافي4ي!حمنيةكانا؟،ثكولأصينا:-بلعند

الجديديسدالقديمةال!ريانيةالمغةفيكامدةترجمة

.اليرملا؟!اترجدلمهذ.لكنو.صلأكا

القديم11دقيجم:،ألبسيطة،ايالبثيطا

الافةمنلليلادا:اكااوالانيالةرنفيةادصيازالى

معبالمتابلةرمدف!أروبمةاهذ.ا!لحتوقد.امربرءةا

ت-،ءلى-مرفةدردالجد511!داماقةا-يرنااا)تر!ة

؟11-امء)رابرلا(إهاا)أديتاا،صةفو!مه

القديمةالريانهالز!ةذلكفيتابلوقد.(م135

الكنإصةكانتولا.شمددةنيةيونانحطرطاتءلى

وهكطا!ةرىاالكاثولي!يةالىصائلتةبيمالما(ص!اقة

ؤياوالى1وس!و،ثةوانائانةو.لهـحخانيةأثااتبرطرئ!طرط

.افةالكست!ىهذهونددحطاالبثبة-تفةد

قام:يدابىالعلاالهرقلإة"فياوعينيةالترجمة

المدعواليعقوبيصرريافيهلإابولي!اسقفم805ءام

ادخل،وتدكلها!ديدا)ه،دبتربمةيلوكباش

الكتب،اليحريانيالمقدسضابالحىفيةصالأول

تنق!يحأالرجمةهذ.فقحوقد.اعلاهالمذكورةالخة

بم!وطاتمستي!نأالهرقيليتوسام616عامدقيةأ

.الاس!درصديخةصنمحه*ة

الىاءلمهاويرجع:الفلطينيةالحريانيةألترجمة

.لل!!لاددساولا)برناوازلاوالحاص-!القرناواخر

رطريقةمفصةالئر!ة!ذ.الباتيةوطاتالخطواكثر

فينتباهالاإصترءبالذيوالاص.ا)محنبةالةرا.ات

امس!تأقياالمرأةقصةعلىاحواؤهاهو71!رجمةهذ.

فيالراصعانتثارهامع(19-8:3رو-ا)ىزفي

الربإنية.ال!ناثى



)07المقدساليهاب

اللإت!ينية:النرجمات)2(

تر-ةشكولأوجدتلقىد:القديمةالتربة

اواضحواليالتد؟ةاللاتينيةاللفةلىالمةدسالكاب

كالينيكترأسنتثصةكانتلا!هالل!يلادالثانياثمرن

كان(م023-؟05)تيانوسقىانرنرى.افريقيا

،تنوكبرياابضأاصتع!لاوتدسغاكلإة%افابعرف

ا.،دااما.ةل!كى(م358-002)قرطاجنةاصقف

اليوزانيةادبينيةالزشةمنترجمفقدفياثديم

العلإالة.منوايى

اقرنفيالحاجةدستلما:ال!مبيةاولأفلبا،

اصلب،ايفةمقبرلةموحدةتينيةلأقىبمةالىالىابع

0.3-)ايرويخموسنءروميةاسقفدماعرس

،صر.فيالم!يحيينعلاهاعظموكاز،.(ثم03

نثروفد.تيياللاالجديد511!دبتنتيحيقومان

،38ءعاماليرنانبةبالاخةخابلا!اللانا-لتةت،

ال!بعي!ة،بالزبم،بمقاتجاالحزاميرقىبم!تينوكذأك

الىأهصانيةوام38ثعسامروميةالىاحداماارصل

اتتلوتد.م87093؟-عام(نرناأالنالبلاد

جث387هـامطمبرإتلىديرالىايرونيرس

بالمقابلةرأصأالحيرايةالمنةعنا!كديما+مداقىجم

بدأتكانولما.اليونانيةالزجماتمعالمترة

فيهادراصتهاكلفةدحدا.تنيالهـافيةإللضدرس

الاصاقذةببمهتمتعي!نأطمبينالىانتقالهلط

093ءعامالفلحا؟قىجمةفيعلهبدأوهكذا.البهرد

هذاعظممهاصرو.بقلكرولم.م.،هعاموا!ا.

الم!ييالالمبرحءعاوالذيبهقامالذيالح!ل

.جدأاعخينأدينأفبهدهمدورؤبنوالكني!ة

والعربيةوفوطيةرواطبثية!بطةالنرجمات)3(

واللانبة:وجانيةوالجووالاوفبة

باباتا!رجمةهـذ.ظهرت:!بطيةالزبة

)7

اإقدص-اممتابا

ك!ه!

---

البرديقاوراعلهالمةدس!ابالكل

الصعيد؟وكافت.والبصيةيةالصبداصهوهاكثبرة

تجلتاالقهيابحيريةاوامحن.اثر!اتهذهاقدم

الزجمةوقتتحديد:ءنناولا.اقبطيةاال!إ-ة

المهدمناجزا.رجىدتانهالمص!نومن.اممامبا

القرن!ايةقبلوالبحل!الهميداجةانيالجديد

قي-ةت!ونانايضأالممكنومن،دبالاني

اثرنفياكلتق!دالصحيديةالىالمقدسالكتاب

ابحيرةالىقىبمخهامام035إمحوالياوالاك

.م065و006عامبين31لمتفقد

الم!يحيةاناتتايدلتول:اطبئيةالترجمة

32ث)قطنطينا،لمكايامفياطبشةبلادالىادظت

الأ-كدرقيبماروركاثناسبوس!3-وقد.(م337

م037عامقياحبثةعلىا-ةفأا-يانيافروص:تيرس

اليحرا!ومء،كءفىاناتتمرولما.033عامورجما
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71(

بالحثةالمقدحطالك!ابشلقمشبهة

المم!نوصن.ايضتاممل!تهبمجع!ضرتء3ث.عام

نااوالمقدسالكتاببمةركىردأ4لفةروتتيرسان

اضىليد-لماوتقول.إصرافهمختبرتبمةال!صههذ

المتدساء.خابااقىبموتالذماك-،يبتالةدان

عامهربراالذتميحرناقداوهؤلا.الحبتجةالاتالى

؟-لبضاغدويةمجمعبدم!رالى-ورياءنة51

الىصرمنوتو،*ا،اواهـدةبالها!يحةعقد!م

التر-ةهه-اكراجعوا331ا(-!نو!ن،الحبماخة

الىابحاةرنامنهففيغتات؟االراقياالاصلية

الىابعالقرنفيتية4اطالز-ةنقحتوتد.ايىلملاد

المربية.الترجماتصح12:را-+تييهوماغر

الىالم!دسالصتابن!-ل:الغوطيةالترجمة

قيجمولم.اولةصلاسفالأ-م035ءامالغرءايةافةا

راثانيالاولالص!كولأوالثايىالاولفل!اسفار

بينالأضارهـذ.وضعالحطوءنانهادءىلانه

الموجردةالحربيةالىوحببباصيا!واالثعبايدي

ايةنيباقا؟باثراقدم"!اروجمةاوهـذ..في!ا

توتونية.كة

)7

المقدسأممابا

خارجالاسلاماننثاران:العربيةانرجةا

ةبعه(م632)!دءوتبهدالهربيةيرةا"شود-د

وءن.العربريةالاخةنيالمقدسلامحتابكاثيرةتربما.ت

وفيالاصلامؤ-ا!وجدتجزثيةر!اتانالمم!ق

اوا!.اضقاصصي!هويتصأمانكاا)-ابعا)ةرن

ها-!!رتابهاتامقى!ةو"ودحناكا-دأز!وف

المصي!لجةءدباانقاعدأ،372عااصبانصافيالمحبما-اية

نحماوطاتثأحداصختوقىد.برا-ط-،1ربةاظوا

الةديةيردمكتبةفيالمةدسا!.-ابا!قلأءنرا.

الميلاديا!ا-عاالةرتالىيرجحءئررخةهخ!اترتكا

الملاديافاصناةرناالىجعبهىوالمزرخءيرسنوبمفها

قرطهفي6،9هـامفادمحيزاصراقو-دقى-م

الى(ايضأالأناجلبوةوربماألرقاانجيل(اصبالا)

ميالفيىصيدأو.باونصعدياونفل.العربيةاتا

العريةالىالعبرافةمنالديمالهد(م1298-2،9

الصالافياللةهبةقاموت.اإصحرقيم!دلمنفة

وذلثهالعربيةالىالقبطةمنالمقدسال!خاببزبمة

ال!خاب!عوتفى.ميلاد035؟صنة-والي

الل!اتالمتهددةبار؟سمجىوءةفيالعربيةلمغةباالمقدس

وبممر(م1657)لنىدنمجوءةوني(م5.16)

ألمفةاصزاكأبمتالمجهوعينهاتينفيالموجودةالا-زا.

اجزا.انع!اصيالة11المفةاءنالآخروالبهفريةالمكل

نترتوكذلك،البرنازءةاللفةسنتر-ت4متاخرى

1671صنةرو!-امن3،المةدالمكللتابعربة!جمة

الاصةفصفثاكانهثةاضافقيتيةميلاد

.الىزيمرصىبئصكيى

ءوصىالأرمنيالكاتىبقول:الارنيةالتربة

هـ!ةاولاناطاالؤنفيعاثقالذياطرريني

احافبهاتابمالأصميةافةافيء!إ-االمكاب



)2ا!دساممتاب1

61روجمةمنكانتوتد(م093،38-من)ابطريرك

صروبان(صطماا!عونا)ءنك!تبعرو.نيةالريا

بماءدة،ا؟عامعل(م،.6)الارمنيةالأبجدنحترع

!دلالمةدسالحتابترجمةعلىفبياليرناال!.تةاحد

.الاثال-فرمنالدأوقداليرنانيةالانةمن

الاخت،برصالمدعوة:الجورجانيهالترجط

.ا)-ادسالةرننيات،و.دا3الارمنيةلاثرجمةالوأم

الارمنبةاللناتءنكأآبهـدةقيجمتهافيواصتمل

.فيةاليوناتاثل!سنئلم131معيانيةا-صوا

ا،ط-حالقرنفي-اقام:ال!لافبةا!رجمة

ا-نراه-رىاحرماءخهابر-قولموص!ودصرسكيربلوس

قليلا.

اطدبنةالترقي-،

دائبينالمقدسالكتابوجمياتالطا.برحوما

الصروفةالمالملناتالىالمقدصةالاصفارتربهةعلى

لانوافةالأدفااجزا،اوكاملةجم!افاقتحقى

قامالقتلكاطدثةالعربيةالا!جماتبينوصن.وفجة

اقاواثرجمة.م857؟سنةوطعتالدياقفارس!ها

بمحاونةفائديكنيلإوس3واكلهاعثعالي!اقام

الاصيررو-فوالثغالإزجيولماصيفالبتانيبطرس

فيالدوءنيكمانالابا.قاموقد865؟عامفيوطت

قامثم878؟عامفيوطبحتتمت،قى؟ةبحكلالمرصا

سنةنيطبعتترجمةبعلببروتفيالي!رعيونالاباه

الثسرقنيالمقدسال!تابجمياتوتقوم.088؟

الحليالقدممعت!ىبديدةقيجمةباعداوالادنى

لحتهاصينيالعربيةالانةرتارراطدئةوالاكتثافات

كةمن-دألفاسئارةهيةالرجمةولهذ..اطديثة

مذاهبالىوبنتعونابلداننحتلفمنعالمأوصتين

.تصتص!يحية

يهابة7(

باصالا!ابكان(3:2لوقاا:ا-لتتاب

قيامةبصدثلهوبرىالىومانيال!المصنيملس

ورت!نصاحمتتاباما0(5:37اع)المسيح

ب-بر!.خابالا!هـذاانعلىفيدلوصيم

يكترنكانراالىومانيينلانوالهردالىومانيينةعاد

الحضورعلىلمجبروهنكانواانهمويرخحايضأالفا.

تد-!قالاعتاريفقوما.صصتابالامكانالى

واليهودارومايةاالعوائداء!زاجمنهيتينالذيلوتا

هبرودتالماكايامفيبرىالذيالأكتتابذلكني

ذالم!افيدأوقدارومانيبرأعاورالا!منبأعياليبردي

صخةحراليالأرلىكيرينيرتولايةفيإلأكشتابا

ولاتهنيالاكأابعلواصلانهوبظن.م.ث،

.(،حملإطيرس!اصلب).م6صنةةالأف

والهجائية.يةال!وزةنرعانالكت!ابة:-لتابة

نءيع!قد(ثلأالهيروكيفية)الصوريةالكتابةوفي

لمتبيررجلكصررةتثبههابمررالذهنيةالتصيرات

البصرالىرمزأعينكصررةبرموزاوالرجلتمورعن

اء!ا.ف!الجاعةالىرمزأاصدوصورةوالمرفة

الا.لفاظمحناللاماتتوبيخاالهبائ!يةالكتابة

تدلالعلاتضلاماوذلكالكلاتنيالمرجردة

الاكلاوهرتثاهمعا.علىاوبرمتهاالكلةعلى

اشت!رتوقد،جدأقديمةالهوريةوالكتابة.ثيرئا

الحافر?ضاالىالسلاحيثمصرفيخاصبنرع

آثارهاوصائرومدافنهايا!هاجدرانعلىماتلة

بحضبينمشعطةالكآبةهد.والولا.الئهرة

نيباتجةكثرةآل!رومنهاالحركافردالدائهالادم

الكلبةوكانت.الاخصعلىوالبروالمكيكدبلا

ف!براس!دمهاالوص*ناعتركاالقادعارية

السولاالمبدأنيتمرءية!لتابةن2والاصررأبابليرن

الفرسوبلادوبابلاثورفيعوظةمناكثنةآ،ر



)3كتابة

منبروتيتدهررءوزهاحلالىاقد!منواول

.1815الى508؟سنة

ممانبهابقيتفقدالهيروكلي!هيةممركتابةاما

الافرنييناسا.احىدحلاالىاهتدىحئمجهولة

نهاالكثل!انبتوقد،182عامشاءبلإونالمدعر

.المقدسا)ءلتابنيالمذعرةاطوادثبعض

الكتادةعناخذتفقدالهحافةال!خابةوا-ا

يمنكانواالذتالاميرنواستضدء18الهيروغليية

ال!ابةهذ.ءنثبااكأواقدمصيا..فيالمناجمفي

ني509؟صنةب!يتر!فيلهدرزاكقصةماهوا"م!ئية

008؟عامحواليالىوثجعسينا.فياطادمسىابيت

ءقكئنةنحسيناتالفبنيقيرنادخلغ.الميلادقبل

والىوصانايرناناخذهاوكهمادجائ!يةالكتابةهذ.

.الثربءنوغيرم

يوفونمهمالبمىصبالاتاوالي!دوكان

2و3:!3وعد،:24ر،3:1؟ش)امحعابةا

01:امل8و9و2:8او؟ملا؟:،1صم

وامحنهاالتيقيةمنسأخرذةواصفهم.(3و6و3و

-لتباقيوللادوات01ارصن!اديمععنهاامتازت

ولما.،حبر5:اطلىو!واد.،تم،:اطلببها

.(اغ،،!صاب:اطلبعليه-لتب

نيمننثىسةكانتال!ابةانالآنالمعروفوصن

بعدةالحليلابراهيمعنهايرحلانقباالكلدانيناور

بنرينانتجاةرونعدة.صروفي"قىون

نيصتعملةايضأوكافت.اليلضفافعلى،صائيل

العرانبون-صوليانقبلطوبلأوقتأبهعانمدن

عيها.

تث)مصرمنرحيلماثنا.العصايونكتوقد

،:87ض)المذابحعلىال!ناموسونثوا،"35:3

ميهوب(77

احبارعلىكلاتوحنروا.(8:32وبق8و

عخبوتد.(.3و،93:1ض)ومعادنكريمة

وشيو!أاصا.امما.ءونجدايامفيدكوتمنثاب

.(،8:1فضأ77المحوت

امىاقنةشا!مديمةالمطريةبابلكنابةوكانت

وا-جريةالواحعلىاوبالناريثوىثمطريظارعلى

.الأختا!نهاتصععيمةححارةعلىاومعديه

ممر،فراعنةالىكظنءنالمرلحةالىصائلوكانت

الميلادقبلعثرابحوالىغرالحامىاثعرنل!ني

القهيالألواعوهذ..خزنيةالراحعلىمكربة

اله!ارنة.تللىساتباسمالعلا.بينتعرفاصبحت

أورقوا!اريروساط؟رةعلىالمصرءنكتبوقد

طريل.بزمنلينهماسراثيلبنيس!نقبا!(البردي

رلجاالمؤلفان!ىالجد!دالمهدرصائلومن

المؤلفيضيفغ.آضشخصآوال!اتبس!أكان

المؤلفانهعلىيدلكابأالمزلفاوالىصالةآضالى

.(3:17ن!3و8"ة؟وص16:31كو؟)لها

الىعند.منكامأرواسكاتبترتيوساضافوقد

!ول!خطاعا(6:22؟رو)ليماومايينرود!رسالا

.(6:11غل)-لبيرةبحروفف!حمان

هئةعلىالقدما.م!حمانببكاذت:،مكتوب

هذ.اياناالى-تمملةالهنةهذ.ترالولا.لفائف

موبهأالمحوبكاناذاانهثم.!نالامابضني

أرسلالكاتبطفةمنادنيطبفةمن:!صالى

اما.:.6فحنيكما،كرحأحمابأاي)سصررأاليه

طبقةمناوالبهاتبطبقة.شانانالىكاناذا

موضوطاونحترعأاليهورصلكانفانهطبقتهمناعلى

-لير.ني



)07كتيية

اكولذنيالىوما،الدجرن،ءهترومر:كتيبة

فءكانتو-بى.عدد.داختلافمختلفأءددهاكات

:37صئ)-:هـي056-،...نافةعؤبىالات

؟3(:31واع27

الأيطاليا،،!،ورتوهو:ايطالية-تتيبة

دزقاعذيلإوسنوكا(ا:1؟اع)يةقهصفينوكا

نبها.نة

اخبار1ر،3:،3وءدثة01تك):يهتيم

27:6و-نر2:01وار13و23:1وات3:؟

ا!هاأبعحت-اا-قاوتد.قبرسات؟اجحص(19:03ودا

فا-ط؟!كربي.وا)خواءاحطابفىا:ءلىيرطلزاعطنتكا

ءصرفيايفهأيطلمقكانما.،!،-روساطلب)

.(1:ا..محا2)!صدوفةءفبيينالم!ما

(؟5:؟9تك)خفلصا0ضاا:كيف

(9:21فح)المحافدةرا)!خف،الحبرديةعلىيدل

شا)كتنهعلىالىئاصةاتويقال،التردعلىدلالة

علىوالمةصاح،اخخصيةاصؤويتهءلىاي(6:؟

.والقوةاداطةلةدلأ(33:33اش)الكنى

وابارزةاةصام،.-ة7مل1):أكتاف

.المرحهةتحتئةنا

ر.ضرنجفييتعكل!عررفنجات:-قتآن

ينبتانراعهاحنوكان.!3(:6)ضالاتثة

منا!دءا.اكثروفد.(91:9اكأ)صصرني

:2يقألينثفالكلعلىي!موئهوكانرااصتعلأاله

.(9ة16قض)يا!القنادفتائلمنهوبصلون.(6

(31:13ام)ءفىكسنالثربفاتالفا.تتن!فولم

ثم.الأ-!اعيخمةوحجب-جمففيحمثرأا!تملوقد

اخبار2و،:69لأ،خةال!ميابوفي،الههمحلني

الهجميثبببمضصنهتومنه.(5:39و،3:1

مرلعوركد7(

لايرتاصحدكأدمااكيوداودنربوك!نةم!ايل

%رالذيالىجلوحمذالمثادومعوبر-دبريتمنالي

89ة3ءم؟)دا؟-الىءفىالذيوذاكحزقيال

:اءودأ9:3-ز؟اث:6ءم2ر23:18و

"ةبرعالرببداصيا:اير-فلتوقد.(ه

،(23:53ولرقا37:95صقىأالةبربو!ء4-:ا-

تخوع)ةلىا)ي!وذااركأ!فيبرتةكيئليماش

اضجهيةاتلثرقيزالم!فيربةا)صرمتهرف(ث.:15

.(يمةأ-دادلهان)

د،ض!صنيىتلالصعوغءقثوع:كثيراء

الم!زهـصثركة-لمتكامنولا*ء!م؟3؟بااإمزىصركاةانواع

فيتئبتكهـاقط66لا)!9!م3ةأ+++3ءأا!-خاالحاءلة

والكثيراءيهاشووصورياوفلطينابنان-:الاعالي

ءامملااءدمصاوا.صؤاوبفا.كأل"ءخةعلىترد

.الر-أصانلأوحموزتاذصةشت.المافيو!هتواذا11

:37تك)ر!قوبايامفيهـلم!ا،يئبضاءةءنوكانت

وفيلمتفر-ا)صتائعب--بلو.(؟ا:43و35

.والتصصبخلذلمط-فالهاب

الأله،!دمه:ا.عيلاميا-!:-لدرله،مر

علىمتلما،كانانهور:لمووعيلامصاصك،لموص

ملكاعيافلمعابراهيماياءفيافتحاوفدبلبا

فاعض!مراجوبيمملكعالوتدالى؟-ارملكوارءك!ئ!نمار

سنة.عثرةاثنتيصدةاليتابحراحولالداثر.مدن

فهابههاعثرةلة1.6السنةنيالمدنمذ.ء!تثم

شرقيالمرجودالقموفربحلفاثهمىحكدرامرصي

حتىرمادإرضىوهي-،بأصانباكأ،ءضانالأرد

اله،اقةفيهاصحنالقالبلادوهيالأ-رالحررأس

فاستطاع.اقيالحرحولالمرجودوالمحي-بحدفيا



(775)كران

ا!موافلطرقفييخكخانصذاات!ار.بوا-طة

الىالاشرالبحررأسقربالعربيةداللاءنالمافرة

اخابنلوط-أ-:ى:إمحت.اث،لواوكنعانم!ر

ح.بيل!تانابرامجحا!تا.-دومءنممهابراء

هااتذالقرالغنبصةأصألومنهوبلمترجعوحلفاذ"خدامه

فيحقغريبأيكنولم،1:01-6؟(.تك1

سورياء!لىبحملةبابليصاكيترمانابيررةالاياء

وفلطين.

!أاطلءفى،منا.نكارجماساصكط31:-ترالط

ع!وتارت36:36تك)ي!شانداولادصنحرريوهو

.(14:!اخبار؟

ص!صفيمعروفالمجلمننرع:اثكز

اثرحمةصاحلإ،5اوو!نبةال!لةاما0(11:5عد)

العهدنيةصوغرتائنتينوردتفقدبال!حمراثنا

بهأالمرادانالبهضفظن،بعثبكالبأفترجمتالمديم

انواعنهماقص!نعالقالاعاباايضأالمرضعهذاني

ائةيلرسترجومفي!ش!اولكنوفي.كالحىاللطات

الىتثراحاتبينابثيطاواوالفلجا؟المييةوني

ا)ول.أ+لاع533وللاتهبيةالملأبا)-صىالذيال!راث

وويادلاثاثعثرة(؟ا:(ه-فى1:-لر

.(،مكيال،اطاب)اطوص

حز)فيا)محلةهذ.وردت:ستنةفي

.،،ك!صثاله*انيةالافعاةكأجمةوهب(9:،

المقدتالكابصتآ!ىت!وضمينفيوردتوت

اما.تطانيفزبمت(28:25واش9:33خرأ

بالصدس.صبيهالمعورفاطبوب!ننوعفىالكرصنة

الممرية.روالدياوسوريافلعايننيحملإآ،رع

!ا.الةدالثصقاهلكان:كراسيكرسي

كهادةالحاداوالحصرإرالاركأ!علىغالبألمحدون

قدلحمىء-يحمرص

الاكنيا.الصانيينول!ن.ايضأالاقالثعرببش

ملوكسأتالاكهوقتالاسرةعلىيتكوناخذوا

اليونانعادةايضآتلكوكاذت.(6:8عا)اخوش

يتعلانافينالحبروكانكاأاكا!،اطلب)والرومان

وكانت.(.؟ةثهـل3)والحراس!الدواوت

؟3:3مل1)لل!كوعروثأمةاهـفىا)محراصي

-8؟:01مل،)حلإنعسيفكمان(7ة7و

الم!كصاثراس!3!نكزاءفىشةاءظيمأ(03

درباتستولههبلذبامشىعاجصن!مصروكان

عثراتنا،هناكءنواسدهنامناسدت،1كا!على

الكرسيىوورا..كأصالاثنيالأ-باطكعدداصدأ

وكان.اسديهبد!-نكا!ونينبشءتدرأس

المل!يةاثيبيلبونامحراس!اعلىجلسوااذاا،يوك

لفظةر-بىتدتعسل.(3:21!والح33:1!ل1)

صم2و.؟ةا،تك)الفلكعلىللدلالةا)-رصي

انهئلكعلىلدلألةمجازأتتحهلقدبل(3:01

وجاه.(8:اوعب1،و،:98و6:،هصز)

:5!تأانةكرصيأصما.اانالمةدسالكتابفي

ائنيءلىي!لمرنالر-لوان.(7:91واع31



76)كرشا

علىعسيالميحمع(1:38؟أعتكربئعر

سلطحه(2ة23مت)موسىبصسييرادو..مجد

!ماتنهتقرأكانتالذيوالم!ان،التعليية

.ةالعبادوقتا!وراة

فلاخ،،ممنا.كانرجمافارصىاسمةض!نا-تؤ

احثروروشا!كتمرنيفارساصيا.احدوهر

.(،؟:؟اس)

الرغراننباتهو(،:،؟فثد):-ئر.كم

اوربابنربنينبتوتد.س!لاع!63أ،!ة7لا3الممروف

كلرنزهر.لىن.جدأيدز!انمنآياوني

ا-لامهتجففى.حمرا.خطرطتخللهالظتحالبنفج

ءفراهسادةفتطيتصراوتطحنثم(قضباز")

تركأواثيابالنرفنتكا.والتلوتلاصباغةتتحل

بهكلفىجالرترنزيتنوكاامحرعبانحلوظ؟ءقديمأ

زالت،وهـا،الاطممةكازت.كومويشعي

وراثحةمألرقاطحعأت!حمسببهتصبخالارزلاخصوبا

.الادوةكأكيبفييشحكلكذالمثوكان.ذكية

وكانتاصرتيةاالخينعا!ة:-لشكسميق

مكانوكاليالنهرنيفرضةعندافراتضركربي

"هامتجارىمرتعذاتكانتولماباجوراغاثها

اصررءنهااصرفىوقد.عظيأغناهااصبحفقد

جز-(.مق086)885-اصورطكباليماصر

713مجاممرجونعيهااسزذولما.جدأكبلإة

شا)الحثيةطررالامصابقر!اسق!.م/.ق

تحرالفرعرننبرخذنهصيخاهزموقد.(9

م.ق006عامحةطعظبةمرقصةنيمصرطك

3-لبوموممت.،:،6،رار.،:35اعبار2)

برابلى.اليرمموقهاعىويد.الىرمانعند

لهئباتص3الابهذامم!يد:،كرهةكرم

جدرانمنعليهيمرصاصعلىيتعرشطويلطق

كرم7(

كرومعلىالأغلبفييطلؤوهر.وخروهاواصحار

كرسانهعنهاضرسنواولي7؟أ،أ7أولأ،3ءأافي

االمدما.اتقنوفد(9:02تك)نوحهوكرما

وكرأنجكلأصادقصاصووفحبالكرومالأغاه

تك)كرألرطوضب(1:18،تد)ابراماعاء

:23تك)لاصقكرأيضوبراضر.(33:؟9

بزيةإلمحشريهرذابان!و!هتجايحقربوتنبأ.،25

يرروناخ!باولادوكان.(13ة9،تك)ال!رء

يدمنبمنالأمثالءاحبوندد(18:ااي)اطر

النب!اضيا.ركذ!ك!3(و03:-2)امالحر

نجسنوفلطين-وريااثشتوقد(5:11اكأ)

العرمة



7(

تك)القديمةالازمنةصنذزرعهوا.تقانال!رومانراع

3:02؟و9:27وتض13:23وهـد1:18،

وار."8-:16واش،":؟وة-ثا:31وا.ل

)-بئانولت!روكذاك32(:18و31:5

(1:7،و5و،87:3صر11-9:ث.

فلطين!نالجنربيالحز.فيتلصعلىونرى

الكرومهذ.فيو!ت.ال!روماحيرلنرابر-آول!بنان

علىالجفناتتزكماوكثيرأ.يذالذالتبانراعاثهر

الأثمارحيناءجكا!علىفررعمائرفعوانماالار!ط

بترببولااشجاراو-قائلعلىتعركأوتد

كليردون.د-ا:الكتابقالرمنهاالبيرت

(،:،ما)قنت،وتحتكرمتهتحتواحد

(.؟:3زك)قاباطاليتةورغدالامنطحاللدلالة

:28؟صفىأاليتجوانبعلىال!رمةتعركأوتد

08:8)مزبال!رءةاصرائيلنجوصته8رقد.3(

باغصما؟!اواة:اعه"محرمةصلبايرحوالىب(16-

.(8-ا:15*صا)

الوحوثقمنلوقايتهصياجاوبحائطال!رموئاط

دءمعبالمقابلة-:21ءت)لأ-اطوربرج4فيويخبق

.(؟3ة21وام8-3؟:08وءفى،33:3

الملاانييناسلاكاكرممنالكروموكات

نيبا.،ولذلكصديدةبليةببوء!مهافكان

مرضعصانللإلادالاصوريل!غزوعنآصعيا.نجر

والحكلمتوكق!حمونالفضةءنبالفجفنةالفيخه

اطزنختصانايضآارادواذ.(3،:3اش)

نأال!رمةذلجتالمعطارناح!:آشصةحني!ال

وكذالمث.(7:،2اش)،اثعلوبصروريص"

:تالالفرحايامبقدومدي.انزكرياارادشا

حبمحباثمابلا2؟:"زك)ثمر.8يحطي،الكرم

.("؟:3وءل3:13

كرمل(77

يد-ئيرثعرتأقيحقىا!نةتنتةمنبدولا

عادةمناناذالمجةذيعا!الاعيهذايخةسولا

أ!ايخةواحيانأالاولىالنةفروعينقلواانالكرامين

الصاتيرنوكان.الكرومعنصئأايت!ظرانقي

ا!يهكلناءصنينئلاثالاملاكوصائرالكروميزصظ

بمضوفي.(91:23الاامارهاقي:وااندور

وعندالىبيعبدا.ةفياوفيالحرومتنة!الأماكن

ليىالقاطراعيبيتطعرن،الرهرظيررايتمالالا

افروعايقط!ونالعنافيدنتترانوبحد.زهرعي!ا

ورفي(01:2*)ا،رلىالتتجةبرمداتجدتاقا

وكافتاطتىسنوتنقىتينصءالبأال!روم

.(35:2؟مل31الفلاحصةء2عنتمتازالكرامص!ة

.:6،لااالدراسف!يلحقالكرومقطافاءا

اولنيتنضافيباكوراتلان(9:13وضا

يحتفلونالصانيرنوكان.(23ة3؟دء)اصيفا

بل.9(:6؟)اشالحصاد.نا-دثربالقطاف

(9:27ةفى)ذلكفييفرطونكانوا.!اكثيرأ

.(،كأب،اطلب)

:جر،او،منرمحضا.عصيام:كزفل

اسم:وهر

تتصلريبأتةميلأ15طولهاج!بيةصللة(1)

اواصطمنالجبليالة-مفىت!اارتفاءاالك11

ار)المتوصطالبحرالىتحدربجوفوتنتهيفلطين

ع!حما.لجونا؟صوبيةالحدودويؤلف.،16:18

مؤشتهمنالئرقيةالجخوبيةا!صةنيالجرفعلوويبلغ

فثثأصيثأيقلغ715!الىتدريجيأويقلقدمأ3،7؟

صو"ال!رلمهاوممالي-نرئهيخأيبخحتىانحدار.ني

تو.فقطتدما56.نحو"ا!أتيؤلفالذي

نحاكهبببانيايلياايامفيكثيرأال!رملاثثر



كرلييىس(778)كرمل

ال!رماابلنظر

اباءا-18:17،2.ل1)ناكالبحا!لأئبياه

خهرقربه4يجريالذيتيزنشوي!ى.(هايليا،

جل.هناك.الايخالأ.هؤبحلذرأتذكاالمةقي

وكانالطرائفجمبعلدىمةدصأويقبرال!رءصل

يزالرلاالمة-محينوارهباناسقغفيرجمعقبلآيس!ت

رقولىنالقإةارةابينهاومنالمماورصقحمثنفيهقىى

!مردثاهدبتربمااوص:،1وا)قيفيهاص!نايلياان

تلك-إصرسطاالب-رءنال!فبةدرنتكاالقالفية

لص1)الجفافوانتها.الامطارهطولسببتالقافيمة

اث!أا)محرصلطورثاليماثعوكان.(6،-لحا:8؟

ءذ.فياكطثوقد.(35ة،و02ة3ما-)2

وءناط-ريالهمرالىش-صمقاياوةع*فالمظور

ئ-المح!رءلتملأكاذتاثصرةالاشجارانالمظنرن

وكااعهذدلمثعلىردل-لماالتديمةالعمررنيته

رانقطاععةسهعنتمحلمالقالنواتذلثالىثير

.(1:3وعا05:91وار352:و9-:اش)اة-ار.

المثرةالاصمعارم!ن!ةخاتتألفتابةانالم!نرمن

كا-ب-الولما.(،؟:3)يخاو!ه!لأكازت

ال!رصل.صلءا-كرأصك،هة7عرياالأثاديفد

ناءلمثولاية!دكانلانه،كارشواا-رأ-كوثهر

كماعل-اويشدلحا-،رأسيةطيكانا!ر

.-4اردومنىا!رءلا-!أرتةط!هرةاكرلأثجاانتكا

والخمر.(--ورإبزا)ءلالوءا-!امحر.لاتانا-تووه.ن

إقابلةبا59:55ة-ث)وذا2ت-:الفيؤرية(2)

..،(و7و5و،:35و3؟:؟هءلممامص-

-35:3م5؟)ص:2!بالقربنايالخا-ات-كا.ت

اخبار3)بجرارهاكارومءز-ياارا-لمثوكان(ء،

بضعلىا).يرمرطلقالا-مزالو.،.(36:15

(حصون)اطلميلضقي-:ولمااءيال7نحرببمدبم!بقر

(03:5صم؟)داودفاءىاحفا!لال!هاشم/

.35،:33صم،)ابطالهاحداصلإحمذلك

يهوذافيكرملقرلةالىنبة:كزفاية

.3(:37صم1)

لمهال!رومفيعامل،ممنا.عصياصم:كر.مي

اصم:وهو

وخر46:96تك)الرابعرأوبينابئ(11

عد)امحرمييناابووهر3(:5اخباراو،1:

26:6).

ي!ق)اسرائبلبنيكذرالذيعخانابو(2)

.(7و2:6اخبار181و1ة7

عد)رأوبينبئ!رميفل:-تر.هيون

القون،ثل،لات!فيءضا.ا-م:-نرنيليوص

نيالأيطاليةال!ضيبةمنرومانيثة5تائد،تين

باتراريملىاللة!ائفاتقيأرجلأكان.قيصرية



)6التاج!هـة

قائلأارؤيافيك-لمز4فظهر.لاتبحالحيربىر!ع

اخعيافاءنبطرسحمعان،يترءيير-لان4

بالحلاصإصر.بطرسشا.ولمانصلالالارةءنه

الأمراتءنوالقائم،لحطايا.ة!نيرأالمحاوببائادي

م-باريتهاه،!وءوء-جدوا-ترازيم!فا.هشكبر

رذفياولوكان.(.9اء)ا)--حإ-رعالىب

توللدالأيمانبابضازةيما؟"ولا-ا)-تهـاليصد51

االأ!م

:،انجار2وتا:7ءل1):أتاجعرة

.عاءردرأسفيكرويبروز(3؟و39

وا(البر-ا؟-حصيغة)-لروبيمكروب

.(العرريئالجعصية)كروبون

يقيمرناواقهقبلمنشصلونصلإزمحة(1)

عدن-:ةابرابعلىافة3اقا،تالى-فرتهفي

ويتال(3ث:3تك)منم!او-واهادمطردكدءا

منف!مانتاثهبا!ما!ا.جناحينذوو31معنهم

25:18)خرا!د؟بوت.كصاإعلىواوقفصتذهب

جناحاوكان.(3!-.!ة3انجار2و91و

ةصب،فيداودويةول.أخابوتايظللانالكروبين

ءلىبمجدهظهرلماوبيمء،لىركباقانشعوي

تحتا)-رولييموكانت.(ا.:18ءز)الارض

معبالمتابلة22:؟1حز)لحزقالظهرلماافهعركأ

المقصودكانوربما.(اغ01:16و91:؟ص

(.؟:8؟معباثمابلة3:،01مزأالىيحباجنحة

غ!ا.علىال!روبيمشبىعنرفضلأ.ا)محرربيم

خي!ةحجابعلىصورأكان،37:8)ضالتابوت

و36:8و؟36:3أش!لروبيمعررةالأ-تماع

كبيرانوبان3صلإني!!لفيركان.35(

كانالذيالتابرت-ضا-اكلصايظلابذهبءنفان

كريت(77

كافتالبي!توجطات.تالافات-بىوبإتبرإض!،

مصراطرعذلكفيلصعبكرربيممنقرثةايضا

،9-6:37ءل8)ب!روبيممنةوصبنكاناالباب

اتا،نةشوكان.7(:3انجار3و33و

7:93هـل1)و!روبيم،ا-ودئرانالحواجب

وجودعلىالدلالة"وذلكب!لوالمة!ود.(6!و

اي!ل!فياته

ظهوراصظاصااصابو!اؤوص!ا)!روبنن:-،دوكان

:،3و16و91:9شفىقارلى)2اناظوا،ناللهءفى

2رأىوف.الجبلفيمجد.ادحابظ!كما(15

وا-ل،كبارضرعنررؤيا.فيا!روبيماحزقال

(9:3ع!قارز4؟.-زااتحةة+ةواراو!"اربمة

نيةبلأانررآهاا)قيبخلرقاتباةث.3الأوجهوكانت

ووبثرروو-"اصدووجهانان"و-وهبرؤيا.

و01:03ز-.صعنهرقا21-1:5شز)نر

-فى)اقةعرشتحملالخلوقاتهذهوكاتت(31

ارافياءحناومفوقد.(6:3و126-38

لأربعهباشيهةوجر.!ات،ؤناتكااربحةياالىؤ-ةرفي

ظنوةد.(7و6:،رؤيا)نفاآالمذكررةالأو-،

الهرلابيتماشلثهكازتا)ءروبيمانليه!مم

.واثوربلبافيالمجفةانواثيفاليأوءمرنيالمجفة

يقدروالىاثخاء!ص:،اتىبابافيصمحان(3)

:2عز)اصحرائ!لبرفيمنتحدروناصهمواثهان

.(7:61وزح95

المترصطالابيضأبرحرفيحمبيرةجزيرة:يت-لر

تحتايضاوتعرفاليونانبلادضقيجنوببواتمة

منوعرفهاميلآ056نحوما،لها.،!لنديا،اسم

صلحا3النوبالىافرفمنونخزقها.ص-لأ6-35

وسطفيالموجودةرءكط،منهاتةاعلىزبلخجبال

وةيها.علوأتدما650،8،اددا-بل،وا!اللك



ع-ء
)08يليورس

-ئرةذاتقدبماوكانتصتب!ةاود؟عدة-لذلك

إليادتهفيهرص*وسالاعروبتلم.عظهوثروة

لارجالي!كن!ا!لجةارة!ذاتاكايختولعها

صة5في!اوانتالأبنابمبعالىينتوتلحددمحهص

نجاعاتقد!!ضيسالمثزعاناضنور.مدي!نة

ر!،روز،كانرايالذميؤتررالجاليالخمنرعذلك

ءاءكربرتء-لىصانالروا-ت،لىوةد.اكوربرأس

وء؟نصثروتيمودوصكنيا.م.ق68-66

(3:11اث)اط-فيررماورثا!نيإمحريتيينابخمص

.مبءرو-تفيالجزيرةالىاديحيةدظتوهكذا

يرقيمانوا،عا.ا.تااولاءراءياسزر!ايواسترلىوقد

(اتو5ة1ف)صد!امنمدرنةصنيصيوخا

رومتالىضرتهفيانهاصوابتربل!ل!صوقد

اها!اصتهرو-د.(31و3؟و،؟و37:7اع)

كانتصير!مواص!ن.الحررجةالاقواسبرميكريت

الأثالضربواكاذيبهمتطةواخلاقهمردئة

اكاذيباصلكانراانمعنمهوملإسقالحق

.(،كنتور5ايضااطاب)(1013قي)صل!

وافلطينسحنتقيلةاواصةةكريكيون

حزمعبالمتابلة03:89صم؟)منااجنربياثعم

ينيل!الفلسطايؤكاوربا.(ه:2وصف02:61

رأصأجاهوام!ءونماو،كةتورمنجا.واالذت

لهصصأداوداصتنيء32وقد.كريتجزررةمن

3333و8:18صع2قابل)وصحاةوجلادت

:02صم3ام!ياهامقفيةاهوالص.(5:18؟و

..المآثني،كربرقيين،منبدلألمهكاريإث،23

مجرىوهو،وهدة،مصنا.عكلياسم:كويث

3:3؟مل2)بتربهايلياصحنالأردنمقابلماه

انهوغيركلقدراديانهبسضهبمظنوتد.(.و

.الأردنضقينيآضوادياوفصيلوادي

)7

هوو،المحعر.مضد*5تا.تينيلأ-!ا:ي!بىكر

معلإاجح%.ن،-كورثوفىأ-موداء-ءرثيسر!

(81:8اع)د-ب!ه!إثرتهـمالب"هااء-ت

بودعدعالذتالقلائلا،صضاء-.،تكاتوؤ-د

.(9ث:؟!!1)

قفي1)يلأ-3الملأنصةا-ونااالصيةة:يسلجى-لر

فيكانءب-يوهر،*نام!تا.-!ة--،!و،

ةليه!اش!ص!وئابوا--كانعندءااءةتابر.فدروصية

.(01:،بئ3)اتوصاا؟بلااوءللاطيةالى-افر

بوه(11:7عدو61:13ض):ةقيركزه

ا+،اأم+فىلم2دا+لأ،(اةداء؟أ+ى5!و،يةا-وا!االة!بلةصنتزبا

بنر.لأجلويزرءولبنانوسورياإ-فد!ايينب!ت

ضاك!تاصعمورافيةذرالثلكرويوهرالهطر

.البزربمذاالمنتالمقدالحتابشبهوقدبه

وهى،كاذب،محنا.مديانياصم:كز.بى

اخوتهالىعنأقدمها.نصدياقبائلرئإبر!ورابنة

ائاهوذلكالمحرنيل!قبيلةرثيىسالىبئزصيي

بنيالمديانبونحولبوا-طتهاالقالىز:يةدةالمب

بئفينحا--قتلوقد.اطةيقياقهعبادةءنا-صاثيل

قتلوتد.ؤمحباطمنأوالمرأةارجلاا!!تةارثيى

6-25:8)ءدبتلإلذلكبداد!االمرأةابر

.(31:8و18و15و14و

ة31وهر،كاذفي"م!ناهعبري31:بكز

اكزيبوتصىفدطينجنربيفيمدقي(11

كزير-اكانتورباثا:اوسب،،:15تكىفي

اليها.تلاتكاورظن.22:،اخبارانيالمذكورة

تلالى(الماه)عينعدلامطريقهـلىالموجردة
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ع!اكاليونصف

وهي"بةذكا،صمفا.عبريا-!ة-لزيب!ا

:،اخبار1):!لةارلادخاصةص!!اصهرذافيقر
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.(كاشر،اي!أازظر)(ا:7وزكا:"

واءجنياتضاهعصياصم:كحئوت
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ا-لالوهيآ،ركلوتايضأو-دعى.(8؟:91

الملارباعوثلاثةاميالثلائ!بعدعلىالواقمةاطدلة
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اخبار1و،؟:؟.تك)الفلحط!نيينلةصلافيصكز

.(،كتوريم،ابضأانظر)،13:؟

وهر،امل،ثقة،ا.مضع!يا-!ةكضلان

.(3؟38:عد)مرصالنيصرومطالنيابفيايداداء،

ترتوهي،ك!،ءتا.عدياء!:-يسيل

عرذاارشبنوبياةص!نياسالماة4ضتكرنربما

بنرلابضأتدء!انماوبظهر.(.15:3)بق

.(03:،رنجاا2و،:؟9تش،ئيلوقي

علام!ا!راسكفكان:يكشفكثف

ولأ.3(:17اش)والار6(:.؟لاااطزن

.(.:؟؟كر1)المحلاةوقترؤو!ن.انناتكثف

مم)8بتلىاوقيالبينمننرع:-لمك

.(،ءكلايصأاطلب).،الخ3ة8؟مل5و13:6

نهعا.بحريصا!لىه.اوجزبرة:كقئور

وتقول.(9:7وعا؟:87ار)اولآالفدطيبون

كربكليط!ركانكفتوراءانالنظرياتاحدى

وتد!م.!كلي!حمباالىليديامنونجربهاالصنرىآجا

كفتورقىجمبنالتيالسبينيةاثرجمةانظرهذ.

وقد.7؟9وعا23:تث.2في-لبدوكيا،،

ل!لا8الممريتان،وكفترركقير،كلتااسقعلت

كحران،اوكفتيان8وكلة.رت3جزورةكللباغا

النظرهذ.كانتولما.-دريتاهلعلىالدلالة

،كفترر،اصماطلقفةدايضاععرباغاعنتخلولا

بهاالمجطةالجزرعلىبلو-دهات4كرعلىليى

ناالىالانن!ا.المموءن.ال!فرهـابهاآصياوكلى

*الفلط!ينبين،امحمةالمرادفةلم!"الكرييإتكلة
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503!1ايفاقابل)+كريتكاباهلالصبينيةني

كتوريم،*ان؟،:؟.الت!رتويقول(؟،:

ذاكفيقصدرخاول!نه،صمرايم8منتحدرون

الإسيراكحد

عاو32ة3-ثأرصو!ثب:يمركفتو

ا-بار1و؟،:01اكخلةلمقاثبا8:ثلا27وار(:9

نحتلفيناوتخاكلينبينمصالحة(1):كفتارة

والناتاتهبرينا،صاطةهذهقتوتد.(ا؟ة5رو1

.الطء%ءثحإاعيسرالىبموتبرا-طة

ا،صخامحينبينالمصالحةي!فيالذيالاص3()

ا،صببمذبيحةانئرىالجديدالحهدومنالختفيناو

ايمأراجع)والناسافهبينالمعاطةارضجتالقهي

.35(و31و36و8:02ولأ6؟:03ش

وؤمحنل!واتضالحعومءمهو:الكفارةيوم

ذبائحفيهيقدمالك!ةرئيسكان.الامةخطاياعن

6؟ألااصعبواوالكهنرتالمحدسعنا!حفل!

هذاكان.(؟؟-93:7وعد32-33:36و

او،مفيايايامبخه-ةالمظالصجد-بليقعالرم

العبرانيرنوكان(دثري01)الابعالهر!نالط!عر

!قدساء-يخالفييجت!عرنوكانواعلايعنفييمتنعون

دالوبأمرمار5هـذاوكان.اثنائهنيرمرمرن

كووبمنيحفظوئه،النامرسب-منهما!لوب

اضوم"،ارالىالتاليالومفيغروبهاالىالشى

ذلكنييلآعال!*ةرئإسكان.(؟:3،اع)

بيطةثابأوررتديي!تحمانوبعدالىممةزينتهاليرم

ثورأيقدمكانابيض!لتانمنمصوعةمتدصة

ا-توعننفهعنللحوقةوكبثآ!يثةذب!يحة

عنللى-رقةوكبأخبنةذبيحةتيحينوكذلك

المذبحجمرصنمب!هـةذلهـكبمديملأوكان.أثب

حومناكفر7!

فيهالمجرقكانح!يثالاقداسقدسالىبايدمحل

اك+حةعرش4وراتدخانهيغعايالىافيةدبمبخورأ

يأخذوكان.انا.وسالو-بفرقالمرجود(الطا.)

وعلىاكمهةءر-ثءلىوينضحهالمذبوحالوردمبعدئذ

.امحفرتاعنالثكفيرد!-لكانرب!ذاالأرءت

نتكااللذتيناك"صذياالك!ةرعيما-ن!ارذوءشد

الذياخيىرا.ترعةءيىثمافيلةي3،قدصت،صةا

ريا--ذ.اث+اءنذبي!ةيرةدمهكاناقرءةادى؟به

-ابقأؤس!!!!اتة-"جثاط-ابداشا!الى4دص

اطريقةاوديخ!.قداسالأتؤدعنثبذافي!ةر

وكان.البىخرربعصذوءن-الةدءنيرمحفرنع

مه!رفأرأ-4علىيهيديض!مالانيساكء:دزذدأتذ

أصمبا-طاياا-الىكىصفىهذانوكا.الت.-فيطايا

يصح،ل!ان.ا)تبىترأايرأسهعلىتالةتد

ليت!اياوثقلأالأمةاتطاياحاملقة4المارب!ذ.

كالةاحلب1)ابريةاالىرطلمقعدئذوكان!ايا.

ثيابعدئذير-ديال!2:ةرئإسركان.،(،عزازيل

نه-"ءصن-ةذرا-افيناا-لل!اويهدمالىسروة

.اططثة-ةذرث-مو!ذالمثالت*بءنوذبي!ة

المحلةرجخاالىيخةا-الاولوالتيراكور3طوكان

ناالىامبرافيياالىالىصالةوتثير.يرهـقكان-يث
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برأس15ذعروميةفيحية-اصيأةي4ولأءربا.د
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ضااءكائت131الىصوليةالدصا-يركتابوذيم

ايددنفىفيالمذكورة
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يرعىم!يأص(49و56:6-ز)المدنصوارعب
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مز)النىاسر!ا"ءاجانأتجىحالكلاب؟توكا
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ومنالمفزصةالو-وش..نالمطمان!الىءالىاءب

خيرأابحتىاتدو.(\:03روب1)صلا!وا

وف!نخرالىمكانصئا-ادهاترافق-تأنة

منالاقطةالففاتتا-قطكانحيتالبيتفيءمه

تروحال!لملأبط-توتد.(7:38مي)مائدا"

لواأففىالالرببباكأدلعةونكانواالذتافهراه

ال!لبالقدما.استخدءصاوكثرأ.(،؟:16

ا(لمحثه.لةحافيبتيتال!لاباكئرولكن.لأ!-ب

نىصةتتبرال!لابكانتوتوائدهاعا!ا!اوةب

صم1)كبرلىثتيمةبسحلب-النااحدت!يةوكانت

كا-اصمويطلمق.(-اة8مل2ر3،:7؟

الأمرربفهمواانيقدروتلاالذتع!ءابريبالممفى

يأترنوالذت6(ة7)تىالاميةاوا!دسة

الكلبمثل،والذت.(3ة3ف!!)كادبةت!اليم

ظاهريأعراادال!اططاياالىشجمون،فث4الىالعائد

مامعلالمقابك3:22بط3)ا.لأرفىالىترصهاالثم

أخهواتااتباع4درشالىاف!!اواالذتاو(1؟:26

.(18ة23تث)امحابجما!.ايذ.12اقيابالطربقة

علىكابا-ميرطلمةواانإصأخروناا!!ردت،دو-د

وتد-اثرد+ة-سبهؤلا.رة!ا،1عدمبهبالاء3

ةص2بةر!فيمةص4عتالاصمبشلحاستص

63ة5؟متى)بهيقرما!%ءفىهكانالذياكصة

.(7:37وعي

ال!ل،ظرنا5ءتا.عبرياصم:كئن!،ؤة

فح)وبالموخص!نارروهويهرذاصبطمنرجدوهر

.(11:5و3:15
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يح!:ونال!لدافيوننكا:كلدانيونكلااني

الجسمال!ددايونكانوبلباء:وبفي!كاديا5

ثةلرننراوكا.م.ق536الى172!نبرا"بانيةباةاا

ملأواصوقد.يخهاواليادةاداطةص:ا!بكا!

كلدانيا-اصبحبحيثالهاكلةفياو!حهنوإتمضاحب

ذالمىذيم!!اد!ردو!،ربلالملألهامحاءنصادفأ

يحتةداطينذلكفي،ابلصمبوكاتسهيرودالمؤرخ

ءهرؤةوفىمالح!صةصيةنايماعونانا)ءهؤلأهان

أت!يمواوا)!؟انةا.راؤ"اع-لىؤائةةو.ةدرة-ءر-

ستعماتاو+د.(،و3:2و!ة11د)الةضومهرفة

ال!افيين،اور،3ذعندثلأابينالكلكلة

نيايهأاتمماتعا(9:7وكم،3:ا؟تك)

؟36:7رتبا21و62-،:52و2:2،ءلمو3

ونبوخذناصربلادانود!عينراوكا.؟3:9؟توا

الكلأرانيين.ملوك!نءنوباطاصرودخصوا،يل

وصريح،ة!ير،معنا.عبرفياسمةكلكول

اثانمع،اثهررتالثلائةءاءولابخاها-دوهو

ولكن.زمانهماهلاح!3كانوام3با،الأزراحي

13:؟مل1)حكهةالاربحةهؤلا.فاقسلإن

.(2:6اطبار؟و

.(،ب!ج،اطلب):اكليل

اوراقصندوائر(3؟:،1اع):اكاليل

المحدةاطيراناتبهايزينونكانواوالىهورالأث-ار

.للا-،ةتقد!ةالمذبرح

:المحىاوا-؟اة؟)رراصتممل:كلة

لدلالة(3المذبرصيغة)المفظةهذ.(:9113ورؤ،

ءحكلأظهرالذياتةفإتهالميحييرعاليدعلى

الكالةافظةيلوافيلوفاصتىلوقد.4نةمطنأ

والمالىافةبينوصيطأبهافدانهغير(لوكرسا

)7

ش!صوهوالمتب-دانو2ةادلميحاما:ت!أواي!

وتامودفنوءاتوطبو.علوءاصقاخار!بمادشل

.الممر:-صءمروفةواضحةممهءة*"بةفي

.("كتاب،اطلب):اثهكلىث

اطل!ب)(13:،تت):العثرالكفات

.(،وصايا،و،نامرس،

وتدصورمعص!بهىتدبلااوصرفع:يهئ!تد

23(.و27:3)حزواصررشباخاللاقةفييمت!

بابلني!دفيةكاؤتربما(ا!:كنتة

دمرفولم.(.\:01تك)نمرودلمماءةتارهة

كولىلزنتكار:ا131البعضظنوقد.بالطمموء.كا

وبعضهمل4بامنبالقربقديمأالصروفةاثمةاالمدينة

المدنكلان!نى،،بكلهاالاءلبةالكالةقيجمون

.صنمارارضنيكانتالمذكورة

6:3عافيوبت!اةمحاذصرةاكانة(2)

ماؤ-تبعداقطاطدثةكولا!واوكولاني-محرنربما

لحب.منربلةباصنشناداميال6

!دمكثالالاثررءنذعهامديت:-تننو

ودص(9هـ:.اش)الائررياوحفمقاومةجدوى

.3رتمكنهكانتربما

الذبائحنيالحليتينسحمكان:-ئلىكلية

نايظنوناالمدصا.وكان.(92:13ش)ئحرق

صاتوالف(27:،9اي)العواطفمرضعالكليتين

وا!شة(02:21و71:01راو7:9ز5)

(3:؟6مز)

قفصاو،سلةصهخا.عبرياصم:كئوب

:31وهرلمإ،ر،
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ولكنهتمامأصلااتترفلم،سرخةاتو(؟أ

.(91:،انجار!)ي!وذافلكنيحسبكان

النعلةعلىنوكاداودرؤساء"نرئيسابر(3)

.(36ة37اخبار1)

.(،حلنى،اطلب)(25:،1ور):-يلو،

اش،ر؟)كالبوهوحصرونابئ:كئو،ي

.(3،و18و2:9

ب.ةطولهامنيرةجزيرة:كودةاو-تتو.دي

ي!ةيت3كربجنوبا!يالئلاثةوعرخمااميال

دبأط!فةافاجأتهعندماالى-ولرول!عيكبعليها

ء!تدوهي.37:161اع)يت3اللع+ءنان

.برؤوالآن

آكرج،هممنا.لاتينياصم:قيصرئوسحمئو،

-ييفرلا.ضيفةالىابعا!ومانياالاصياط،راصموهو

فتركالارادةءيفكانوامحنهم؟،طمصالك

.إم!ائرلاءتربينايدينيالدولةامررتصريف

باوسشفلفيالاولاكربطسهلإودسضر

كلود!رسوت!"رومةفيتالصهـلىكلىدءس

و!د.عى،لىضا.ءلاصأكهافل!طينعلىاط!م

اليهودملىحكمهاولفيتضرسدروسعطف

ي!ودالىارجاعهجملا!امنكانالقالهباتلهموابزل

النةودمنفطمةعلىفبصركلودبوسالملكسورة

)7

سابقأ.بهابتمتوننواكااقياالامفإزاتالاسكندرية

:18اع)رو!ةن4اليهودبميحبمدة،نةبوامحنه

وتد.ايضأحيينالمب3مهنة!انهجيموور(3

ء!ةفي،حدثتسنة،1وام!لكبعدم،5عامءات

ئلاثداءتاغابرسبهاقبأمجاعةبملمهامنبحاعات

.(11:28اع)-دأصديدةوكانتصوات

اص!الأولالأصم:ليصباسكلوديوس

وهر*ناني31الضانيوالأسم،اعرج5مش!ا.زتفيلا

انهوئظنروصانيبرديالفمنمؤلفةتيبة!رئي!

نصويظير.12كااورصايملحا!.ةا+ص!رياالقا؟دكان

اث*لىول!:4يوناقأكانانهايعىمنالانيالجزه

فيميع.ز.كان.(8،:22اع)الرومافةالجفة

ن-.،)ساص!ليصبخودأارسا!وتازطونياء!ن

ا!د!وقد.فتهطولراالذتالمتهبيناليهوداريىي

اذ،عملماوا!،بجلداتبرلىيفح!واباناواص.

نء،رهدفما،وخاصه.ث!د.فكالجث!رومافى

11محرو-أارلحهوقدبه،فتكاي!دافامهكين

-،22:2اع)قيصريةفيالىوصانيالوالمطفبلك!

23:35).

أةصاكأوخ!،نيبادلااوتداوهو:ييكلئو

.(01:35ءز)يطا-12اناءزرص:"ةطابكرببة

اشفاراقيرنجحصرنانيام:-تن!يوباس

ا--دوهو،ص!ور4اب!ن5وممخا.،كليوباتررس5

اورثليمبيناطريقاعلىالممبيمقاهمالاالذتااثعليذت

هوولبى.(8؟:،2لواا!عاءةءمعثبةوعواس

الميحيينا!باهبعضظنعا(11:35*)سبا

.تلمتأضا

وهـو،مم!دفد5شا.عرياسم:عيخبشن

نيماتو-دراءوثوزوجالا!ةروتكطالإلكاب

.(01و9:؟و.-2:؟را)مرآبارض



7)كاريم

ا.:)ءفا!اذبةاالآإةكفة:كقاريم

:23م!،2)خامالا!ب!!ةايضأقىبمتوقد.(،

.(01:5هوأآونبيتءجولوب!ئة،(ه

هذاوالىوحدهفهالمطلئالكمالان:كاهبل

:6تك)ترتهبكلانزمني!عىانيجبال!!ال

:،واف؟6:2و8:02و8و؟:1يوا9

لان(7؟:3تيم2و1:28ركو3:12وفي13

:اويع8،ة5وصق3:9؟اك)لهاللةاصيهذا

(9ة12كو2و،

ابخاتلمماءفييى!عثب:-لثون

يح!لالصيوايةالفصيلةءنوهر*لاولأوللاح+لا!أ+الاس!

القبزور.لابلخاصةوايزرعبيضا.عنيةزهورأ

تااسثارو-بالا!مةهـ!ضعلىايرشصصحر-،تتع!ل

ودر-4ر.!جكأدءصازذريتهالى37و38:25

ةهبققيديهثرونهالفريييوتوكاناقهيبباخبطآ

:23متى!المههةاكصليعةامرربتركونكانوااخهمح

23).

اعى،او،محرمفا.عرياصم:يهئهام

المكداوددعىوتد.الجلعاديبرزلأيابئوهو

اثرفهذارنضوامحنهاورثليمنيمعهلالكرثاباه

عوضأ؟!امابنهارصلرلحتالننيتتدء"ببب

ك!صامانويظ!ر.(38و91:37صم2!عه"

دعينلمةوافلمحطةبنى-يثطمبريتقربص!ن

.،17:ا،ار)ع!امجيروت

؟وشاصةبهستواوقد،المرآبييناله:-ق!ئوش

.(ت8:6؟)ارعوتوصمب92(:21)محد

عبادتهطمانخلواد.،الموآبيينر-س"عوصقوعي

ل-3)شيا2وابطلمهـا(7:؟1مل1)اورشامالى

اكةبهد(78

وني.،الموآببين"رباصة:اياها.:جآ(23:13

لص3)مبشعالماكينسبالموآياا!رءلىالكتابة

عبادتةيقةطوئتوكا،؟وصقالىاتهارانته(،:3

الاولادبتقدبمالمثموالالهعبادةالرجو.صءنتشبه

؟ا:تضمنوالظاهر.(3:37مل2)له!باشيم

ا)4بمل!،ءيتصلكانعوكأان5:ا؟مل،او،3

وثيقة.صكالعمويين

يا،عننيا،اضارعكلياسم:كافي

ا)ءثمبتطهبرنياث!ركلاويوهر،تاوهثبته8ءن

.(،:9نحأعزراارشادتحتالسيمنالىاجع

وهي،دخن،ضا.*نانياصمة،-لتخر

علىالمدينةشرقا!يال7،مدعلىصرنثوس.يناه

المدينةلك6%تجارصكزأوكازتالارونيالحلبج

.اصخيرمفإ-!النربيةمينا.عرنثرساماآ-يامع

فيبىوكانتشضريافيميحيةصيةتأ-لمتوقد

هناكمنبواساقلعوقد(ا:16رو)في!اضادصة

كخرياوكانت.(18:18اع)وسوريااةسالى

!-ضب!.اطاليوا-طها.الملأء:ام?!حةةار"زةصلملآ

الجز.الاعصوعلىالحةملحة:-تتاكة

تو.ويصادءواالنربةبلادجنوبنيالىاقع

خزائنهاء-لىكانالذيالبىاروزرائهااحداهتدى

لاقا.الذيالمبثرفلبىبواسطةبالمسيصعالايمانالى

.،،،فيلبىأطا%93-8:26اع)وغزةاورثلميمبين

صويانوبلينيكاصيرسود*نسترابواتفقوقد

منتتابهةصا-لةالاولالمجحيالقرنفيح!تكا

.،-لنداكة،با-مء:كنكادءيتالملكات



كنإس!ة(788)

حمنداقياإل!!ةر-م

اا!،مجىح!صمناه-صياياا-مةع:يسة

لاكااكايزيايدا؟دالعهـدفياإصتعهلةالرنازهةا)مح!ة

إتكاالقاليرنانبلادفياإواطينء-ح-تحا13فا

91اع)اخر!لأ!ورأو!ثريعتدعوم4اط-وص

الكلةإيهوناالكسآبات+-لوتد.(ا،و32

الربانيهشفرنالذتالمز!خينب-حعلىلادلألةنة-يا

"ونيرخىكمانرا)لذتالاعلىم3رأهو!مالمببوع

لأبادةالةر!!حفكمااوكلتة!:خظ-ةاوتاتني

،2:7ثو18:17و8؟:16منى)ةوا)صلا

ت!افىرهـا.(25و5:23وافى5:11و

كلةت.!البابردأواةص+تددصدنفيإص!رعا-ءاعءدد

ءةاولوكات؟ءاج!3لدلألةا؟حبصيغة،،كنائى

9:13الح!كافي-ةفىتدء!بادصفيالراحدة

زس9و7:17كااو،:16ورو\،ة59و

ا؟ديداله،دفيبرءوحال!دةتتمملولم.(2:18

.!بادة1،صيحيرن4فصعيرالذيا)بناءعاىلدلألة

اتحدواالذلمحتكا!صنافتأالمنظورةغ!امحشيةوا

72و3!و12:21و3ة؟ص1)&بحبا-ةأ

طاص0(09و2:9بصأأو3ث:اكارو82و

رهرفرئأتالذبميعصنافلحأ13فاالمنظررةال!نل-،

.بحباونص--د32ات

عتازة-اطةصزصالر-لكانا!صءبةاوفي

3:02واف12:28كاراو6:6و5:3اع)

4الص؟قرادر!ونوالموامحه!م.(3:3بط3و

اع)ايضأسلطانوالأ-ا-"ةفيوخكانبلالرجدت

هو41:؟بيماو23و23و6و،و،ة51

امحظصةا--داموكان!(ا:5بصااو17:

-:6اع)صصةوا)ثعالأ-ا-ئةااوالثوخ!مرنالاب

وبتط!8وا:3تيماو؟03:7و1:23،و

لأ.-ةإمبانآاجانأرمتونالرصلوكان.(9-5:ا

.(5:اوتيطس3:!تيم1)الاءالببعض



كثمان(978)

الهبادةابحيةا)!4-ةفيامبادةااثب!توةد

38:مق)الوءظ!نافتتأكازتوالي!وديالمجمعفي

،(36-26و9؟:،1كر؟و03:3واع03

:4وع33:ايىع)صةالمةدالاصفارمناةةوالقر

(3:59؟اعسعباثهابلة5:37آساو16

:5اف)نيمإتروا(؟6-1،:اث!و11ةللأوالص

اث:هافترنيمص-!با،-ابلة3:16و!و99

بانيالى.صاوبالهلمهصرديةباوالضياء.(3:61تيم؟و

-11:18كاواوث01،!او38:91صئ)

د-و.("و161!و1)الطاياوتقديم(،3

واشىزفةصاإبينلاتج!يزالانكتبر-4لةظةت.ها-

إ+ئا.اذااىئلأتردلماغاالااإ-ي!-ةالطرائفصن

:؟اباءاهالأفىصاإزةةامايخهوشولااإقد-!ا)!صابفي

اطز--9تالمزص:؟تلالت15ءرودونانو--دةامحتا-ةا"
------كما

ا)!ظ:ةاء!ا.لةونريروعالطوائفكلفيمتلمرت

.ابةالى-والجاممةةالىا-د

01:6)ؤ-كالأابعحامابئ:-ينعان

القالقبائا!جدوهو،نوحوءفيد(":؟ا-بار1و

.كنطنالمماةالاردنءرباراضيقطت

الارف!هي(ه:12تكأ:-لنعانارفى

انيرنالكلعاصهااصتولىوقدحمنمانذرية12-كأا)قي

ودها-دنتوكا.(52:38لاوا:6ض)بهدة!

والوبصوريايةوبادالثمالالى-اة"د-ا!الأءليةا

البحروسا-صلالجنربالىالهربيةوباداخرقااالى

ارة!الملإانيرنافس!حانوبرمد.الةهـبالىالمر-ط

:ا!5!1)از:لا-صارصتا-!ءإي!اإث21كفان

الموءدوارض(2:13زك)صةاإةدوالأر!!(91

(51:،.تك)افييالهبرء!وار(011:9ء)

فلطلميناسكلاصا.ابراهيماشداداصدءابراىأ-ت

يت!،كانالذيالساحلع!ىالأصلفير!القكانزةد

بارفىيقصدكانماالآنلي"ية!دانهالأرويخه،نالفا

كن!انارضىخارطة



).ا)ممنحانيون

(23:11ا:!)والمبرافونالفبنية:ونوكانكنطن

.!لنانءنجز.أفينيقبةيعث!ون

الاكضصانارض(ابراهيم)ابرامابو؟رعةصد

فرعدابراموص!حمغا.(3ا:؟،"ك)يبفالمانه

س!ص!اثم.(اغ8و12:5)ؤكلهمل!حمأبها

وا!ن(،ه-26صالمث)واولادهويتوباسحاق

(46تك)المجاعةبببتركرماوارلاد.يضوب

نءامبرانييناصعردوعهصد..مرارصفيو--نوا

:13عد)!دنمانارضلهمفيسءنارصلوا.عر

نادونالاردنع!منمو-ىأيهااونظر.(3

12افتتثم.(ه-ا:34تث)بدخرلهالهيسح

الأ-باطبينبالقرءةرف!ها:23(؟ا)يقيثرع

بز.وكان.(13:7تش)عثصئنيالاالهروانية

مميملك،14ثرعافتتاحبرءد،كضمانارضمن

البا!لميةالول!ئقفيكنعانت3ذوقد(،قض)بينيا

.ا-لاداقبلالال!ةالسنةالالفص:ذوالممرت

تو.كنهانارض-محان:لاعنعانيون

تطاياهمفيءةا-،ببالهلاكالكنحايينءلىحكم

هذاب!نفذوالمالعلاائبينواصحن.(02:17تث)

يفرضوابانكثيرةمراءعفياكتنرابلاطكم

ةركت!ومد.(36-27:؟-ض)الجز-عليهم

ا)-ترةعالبالاقياملهيؤدونهاعبيدءنريةسلإنعلبم

زيرنالصطتخصصوتد.(!2و9:02مل1)

لمتابرصادفاكنحانياسماصبححتىاكبارةني

تلرسالفيالكلاموبعض.:8(23أاشق

نصقريبةكنحانافةوكانتنيةال!ظبا!ةاله،رنة

هياقاوالنيدييةوالمرآية(91:18اصق،البريةالمنات

إةآبدونا)مححعازيونوكان.اد-أخىةادص:مانية

،عناتوعث!تاروثوعثيرةوبعلايلبرتكاو!نكثلاة

97)

الاطنالبىذصةاثحمراءاداغمبايأوصن.!اوغيره

.ص+ابردمفيا-!روااكذو

نحودءهخا.عأنر:-اءرويا-مةكئقتت

:-3او*ر،نشط

11،كشدءطالذيا!اذباا):ي!دة-اابر(1)

18:01ا-:-ار3و2ثو11ة22!ل1)اظب

.(33و

)2(

.)01

:7ا-:ار1)رثلييداءفادءتبنيا.يني

فيفةطمرةنونا!ااالىإثاروؤدإراوءو:نونكا

.ا"كبتنيوذلك(36:23ار)ا،"دسأ-ثابا

ور!راالض"رت،فيصادبريوفيء!ان:ء:!ه

.(27:23ءز)!ارانمناةربباكان

اصم:وهو"قثارة،ممغا.عبرياسم:يهتاوة

91:53إش)نقاليفيحصاةسدتة(1)

أ!ةةالىءالراؤعيمةالهرتلوهب.(317.:وتث

.ء:!هارتلبحلإةالغرىيةالثمالية

ولل:طقةالمح!:ةلالدد-ةالىورالما.قي-خ(3)

13و3:3؟وتش؟ا:،3ءد)يهخارةالمدعرتين

ببءيرةبىدف!دعيتوقد(15:02.لاو37

يو)أصصب!اوا؟لمبلوبر-!ر(اة5لواجخإصارت

وهي"قثارات"ممتا.علإيام:يهنزوت

بالمقابلة15:02سل1)كنآرةبمدينةالمحيطةالمنطقة

بلالأفيلفيالمرونةوهب.(2:!ايقخ

.(،3:"اءئ)جنإصارت

،يهو.ثبتهءق،صهخا.ءرويا-م:!تختنيا

المهاريينءنوهرداود!لمكفيالاويينرئإسوهو



9(

الث!حب،علىالحمارجيلامىل.،رؤماوبخو.هوغتنوقد

رر!3حملولاجل(26:21اخبار11و!ضاةممرناه

رئإسوكان.(27و01:23انجار؟)الهد

.أمددتالهذتالهرريالهاهشفيبا.ءاب-اقين

اخت!مارعإيام:يكشنش!ااوكتيماهو

82و،23:2ار)،بثب!تيهر.5ومعنا.يكنياهو

!ويا-فيايضأويمىيهوياتيمافىوهو(؟:33و

.(13:اوصئ3:17اخبار1)ي!نياارمأوركأب

الثصاعاكطهصلىءنانيةمدينةوهي:كنيذس

الىسولبرأس-فينةصتو-بى.الهفرىلاشاابئوب

.7(:27اع)رو!يةالىسنر.اثا.منهابالمرب

قبىلالثانيالقرنتذاليهودمندعدنجما--نوقد

.ءةبنةمدوكانت(23:"؟..!بين1)الميلاد

اصطلاضأوفيدتخادموهو:كهنوتكاهن

الذبائح.اخةديما!صال!صالمقدسا-كابا

يقدمون،الموسريالنظامقبل،الاةرادصوكان

والةبائلالبيرترؤصا.صارغ(،:،تك)ئحباالذ

ي!ونوا*بوابرهيمنوحف!انال!رتيمارسون

ورصا.(هة9واي3:8؟و8:03-بئ)لببوخهم

وعندما.الب!رابنهالىالأبمنال!حم!وتانت!قل

الفمضوفيذبرحانعائلةرئيىصموسىاصي

ي!ونانايالهازلملأتعلأوتنظ-امانيرتجح

الوقت.ذلكفيباربأكانا+ائلةار"شا-اهنا

فيا)!اخوترتب!ة-مينتالجديدا):ظام-نلماواءن

وحعارءظيم-تمالباقهفانرزوا(28ض)هرونعائلة

نيالااسرافليفيال!شوتممار-ةالو-ثذا!كمن

دبمصوكان.(36:88اخبار3)الىحميةاللالة

عيبايفيهي!ونالآبثرطكافأهرونذريةمن

يونانجم!نه"ظإلب،وكانصديتثويهاو

كاهن(97

انء-ايفيهلمننجارأي!نولمعيمأكاهنأ

هر،نسلالةءنكانولوحىالههتروليقرببتقدم

ال!حماهنعلىتفرضوكاإت.(،2-16:؟2لاا

منغير.علىتفرضت!حمنلم-وانينوءجمثةجاتهفي

قلي!ال!حمنةعددوكانالثبعواممناواللاوبين

داودوتم.(6:8و3:6يق)الاصاولني

الحازارعانلةمنعثرةصىمنهافرقة،3الى،الكل

وكافى.(،:،2اخبار؟)الامارعاثلهمنوئمان

بغيرهاالفرتةوتبدلبالتتابعوظاثنهاتمارسالفرقهذ.

انمنفرقةامحللابكانوه!ذا-بتكل

والظاهر.الاتلعلىالةفيتينصواجبا!اتمارس

افرقا!ذهاعيفياختلافحدثالبىائنا.فيانه

وجداشهمكاهنأ938"بلزربامعطدتهـسانهلا

:3أعزفتطالنرقهنهمناربحمنكا!مكانوا

دبمتذاكوبعد.(93،3-:7ونح3636-

الاصية.الةرقبين-محنلمةرقاي!رأ

والأسبوعهةاليو!ء،الذبائحال!نةواجباتوكانت

يخد!ونكانوافا!همذاكرعدا.والني؟والثهرية

وانارالمقدصةيةلأباويعتنونو"خطهيرالأحتفالاتفي

يطقونوكانوا.المقدسراثاثهبيةالذوالمنارةصةاثمد

ويقضرنالهدبرت3ويح!لونالمقدسةالارواقنيا)!وت

نيويئظرونللاةخدا.المالويقدرونالفيرةدعاويني

ويقو!ون.لمثمبالتصاءوسريةصرونالبرصصأن

03ة38ش)اثصيمواالاوريمبواصطةاقهباستثارة

اخبار3و89:5و،ه:16وء!د2:63رعز

.(!؟:3وحمي7:26وحز8؟:81وار01:3

صاصيرأباخهمعتثميقولالمقدسال!كابانغل!

:9؟و01-7:3؟انجار2)الواجاتهذ.ااهملو

.(،2:،،وحز؟.-8



،2197كاهن

الكهنةفرق

ث933-:7وزح93-2:36عزفيددارمالىفي71-2:8،خبار11

:؟راضءا1).يررياوء2ا

(11:09وزح2

عيايدبسوءتايد2

يمر-اريم!ا3

-ورآث

(13:؟ا-:أر1)فسحولىبضرمل!-!5

صبنص!ا6

هقوص7

بياا8

فيوعببحتثوع9

صبهبا".

ايراصيب11

تيمايا31

ضنة13

يثبآب1،

بلبلآ59

مبرابرنرنل!إ16

حين-و13

هنصبص18

9؟فثجا

يحزئبل02

؟.:9تءار111كينيا12

(11:15ونح

لوءشا22

!بلاد33

مش!42

2-01:8خ؟نروهءاايامفي

حارص

كاهن

12-21و12:ا-7نحفي

*ياريب

يدعيا

،؟5عحركا)4ع*ومش

صلم!"ا

صين-ا.

ءةوء!شفديموثمي

ابيا

سبنيا

با-اي

اميريا

مضيا

(17عس:تاءين)هلحصياءين

يمرثسي

ابا

(1،عصبنيا)3عثمحف!

با!ة

ياامر

(3؟مرعدياع)هتقذياح



كاهن

01:2-8نح

(397)

الاصليةالفرقهعتوفيقهايمنلاالقاليبمدفرق

كاهن

؟3-؟.:9اخبار؟و؟؟-؟.:؟؟نح12-21ر12:؟-3نم

صراب!

عزريا

ررءيا

فشرر

حطوش

طوخ

عوبديا

خون

ررخبا

ملام

كيا

سرايا

عزرا

روميا

!رشق

ماريماوميكراوملرخ

عدو

دانيال

خثون

عا

سلاياوظو

عامرق

صلضا

يدجمبا

صرايا

عزريا

عدايا

!ظاحتفالآبه"يحتفلفكانالكهةتقديىاما

.8(و3ولا1-93:37)ضايامصبعةبدوم

والاعتسالالذباشعبتقديميجرىالا-مفالذلكوكان

اما.بنيتوالدهنالدمونضحاثمدصةاثيابولإس

يمذايض-لتانمن،قيصآدءانتالكاهنشاب

وسروال،ض!يقةبهام،منهالكاهلينالىالمنقمن

وقرمزواربوانممانجرتيباءطرزةومضطقة،كتانمن

كانالحاهنانوووخح.عامةرأسهعلىيضعوكان

ردا،أاقعيصفوقباب!وكانالقدمينصانيوهويخدم

خمرهحولي!ئد.وكان!لمنطقةوالوانبذهبمطرزأ

.(2،-.،28:ض)والنتوكأالالوانننىمنبزيأر

ناوظينتتتلدهبديكاهنيسمحي!حمنولم

الانصبا.منكاناذاالاجمهيتش!اناومب!ايندب

نااوسعر.يحلقانلهترأ.؟ي!نولماليهالا!ربين

وظبعتهانوبمامطلحهباصأةيتروجاناوتجهيجز

مطلوبأكانا!بعنبالفإبةاقةالىاثتربكات

الحارجية.مظاهر.ونيداعلهنيطاهرأببقىانمنه

صارحهامعمدينةثرةنلاتال!ةصمترتد

يق)جماصهمتيامأوبيا.ينوغرنعرذا؟صيبني

الاكاركرذللثالىواضيف.(-9!21:13

الابكاروندا.(28-:1826عد)للاويينالمدفوعة

اكنورة.الاصياوقمة(91-9،:81عدأئعفاوالى



9ث)الاعظمائكاص

أة2وإلأ9؟:33ض)ا!ولالىوباكورات،37لاا

عدا)اطربغنيمةمنوجز.(01-26:1وتث؟ه

انناهاقعمدماتولحىارجو.خدمع،03-87:؟3

6:63ولأ2-8:03؟)عدلاي!3نيعدمض

.(601-:3و-92

الك!ة:رشىاوألرأسالكاهناوالاعلمالكاهق

و.خاة(ا:38ضأهارونارظيفةهنهتقدمناول

وتث28ة02و3:32عدأابنهالازارذكني

ايامالىعافتهفيال!رترئاصةبقيتثم(01:6

.اثاصاربيتمنكانالذيىلي

-اةشمدةتدوءا)-!ةرئي!وظيفةوكانت

اباثاربفىلهالقانونهذااملإنساانالاصاحبها

"ذالأن(2:35!ل1)!حماز،صادوقواتامت

7:؟ما-)1ادوياالىانحازتح!نالأص

02(.و

ثص!ى-اص!دالاعظملمكاهنكانانهويظهر

كانرثاياتا(8!ة35مل3)الثانيالكاهن

ونح13ة31اتار2)افهبإترئيسايضأبدس

ا!ي!لجندقائدففىو5كانوربما.(أاة؟9

.3(ث:.وا:،)اع

الالخمالكمامن

تسسا!و

بلملأدتهل،ال!مشةرئإسوظلمينةا!ءحتوتد

-؟اولاأبمصلادا-!امايدينيآلةاةب-إلصيد

رؤ-ا.كهعنء-ذاانحى،وفةاؤ.هرود--

ابنتهتاءما-ا.الذيسيىونبما:!مص!كاتكية

رؤ-ا.هـدةءنالجدردالمهدفينقرأوهذاثوكأيخته

.(3:2!و)وةءاةاك!ئانوا-فىوقتفيك!:ة

رزب!،تدي!ء:!دؤطولالا-حتنالأتوكانت

نءوكان.35(:92)ضاياءصبمةصدةا-ثنةا

وا)-ح(9،)خرالذلازحتقديمالاحتفالأتاهذ.

.(؟.:93ولأ-3333ة03ش)ادحةبدهن

93و38خرفي!ذ!،رو5.-اعاىإلى!صةالث!ياب4وتلبب

فيضجا.صاوكاذالمثاكيابءذ.اتن!د!فجث

.13الباص"ةي!ف-يث9و8و6هو9،:

ؤيابمنبهجةواكثرالح!ا!!تةارئي!نيابوكانت

ثبابأرلمصكانؤائهامحنارةا-،مالأامحهتةابرتمه

.علإازةوش!.لأاب!حان!.نطة!-

،كاناذ3-ةالك!:ةرزي!واج!باتوكازت

وا-دةصةشذللى!ةداالأتدسخرلبدلغلإه؟يىح

ادوولالمثرفهروكان.ال!رارةءبمفيالنةفي

إصبحااياءوفي.(59ة13صا!2)ا&-ا!على

ايظلاكردالاءصلىالمجمع:ئيىال!!ةرئيىكان

.(7؟:5واع،1و18:13أ*

الهظيمالمؤمنين!هئةرئيسنهبايوعوففوقد

بلىوالذيبدمها)صماويالاتداستدس؟ةحالذي

عبأؤ؟ميثييمالآن"وجثكلضاكالآبجماعن

(-.اغ9:12و7:35و،؟:،

وهر!هارابحا،محناهلا-ئني31:كوار"

شوء-ةكنإ-ةالىقياتهارصلكررزشوسمنصي!حط

.(16:33روأالرصولل!وربواسطة



)5كوب

فيولىدوفوطكرصقك!ذ3.ث:-لوب

افريق!.ضقيشطليصكنانهوير!بع03:5حز

الأييين.الثبذا5تضبرأ--!ينيةافيةالوناوالربهة

ذكرتهـاكئرأبابليةصدينةوهب(:-لوث

سرجوناتىوقد.ثجل41!او.حوبورسيبابابلح

ايمو-ةروو!اةاوعربلباوصنم!ابةوماسررصلمث

نءالغ!رةالأصهاطاءوة!.اعرة11ءدننيالإص!:و

مل31اشررالى-لإهاتدكاناقيااصائيلبرفي

ابراهيمتلفياليو!ضبهاوتتع..3(و،7:2؟

وروجدرلباصنافركثيالث!الالىبلأ15نحربهدعلى

13عيهام!صربئبوخذفمرصرءنلبت":اك

نيهالبااشورم!اا-ىكايةفيهاوكان.ينهالمد"ذ.

دتقالحباطلإةة؟ريخفي!!االمحترببالالىاح

إإبليين.ا

وااولدننجافسمجهرةوهي:كوو

علىللدلالةالاظةهذهوتيتحى،!3(:17ام)ب!،ر

.(8:01،اش)اكضاتمبصكاواسطةاثمقات

تمحيصاللازمةالحرارةفيهتثتدالحدادكوركانولما

النازلةابيةسدةعلىمجاز""رطلقاعهعارفقدالحددد

مىل؟و4:03تث)3وتقرتألت!يصمملمؤءخينبا

ال!رراصتعمالالىو"دثار.،(:11وار8:51

.(؟":23حز)الفهةعنالىغللزعكاواصعةة

ءيدا.بيتيبمتذ3..دتةوهمي:كورزيئ

الجليل.بحرتربواقتءئلهماكانتوربماآفرناحومو

الميعابدمهجزاتديىةعدصات!ث!اهدتومثيما

لمايضأثا!ماواص!االجليلةمراعظهوعتالهتيحة

قصاىأ!!مافا-خحقت"ذ.العخميمةااءتياؤاغاءنتتفد

قء)ابادءدافذرعمماالمتنابمةالويلاتءن

فيءصيبيوسقالوت(13ة01ولو؟11:3

كور!ق(97

عنرومائيينءيلينتبدكانتاكاالىابعالقرن

تلش!الي(!رازةاو)ازةيما-اوبظن!فرنا-وم

برتهبمضءصعجملا-اومنشب؟هناكحوم

وطريقوعوايديطانوايضاالباكمناكحوتة

ودمثق.اورشليمبينالواتعالدربالىتزديفبلطة

رهر،راممي،ممنا.ىلإمياسم:رشكو

اصق)اكياثعبا.صفرفيصتينذكر؟أر-يءلمك

!فدايخالويذكر.ا-7،:ه،و28:،ة

بيثاصران،لبابل!والفرالمادييناف!تاحعنكتبه

الميلةنيئتلل4باكلكنابرنيدساباه؟شاكاتالذي

عزواريذكر.(.5:3دا)عطجةلىي!ةالتالية

الاولىالنةنيندا.اصدرفارسصلمككررشان

سنهسبصصرفرامد)وكانراظهودف،يم!لملكه

يكلبنيانواعادةارء3الىاشجرعبا(بلبا-يني

واربعوفيرأمالا"الغنتخرائنهءناءطاموقداورسليم

نجرخذنصرتكانا)قيالمقدصةالهي!لآنيةةم

؟3:و.1ءفى)هناكا!ت!الهاالىوايردلصاتذها

.(33و36:22اخبار2معبالمقالجة6:3و،1و

ورجعراالانحةالفرصةهذ.ايهودامنكئيراكتنموقد

.(..مق538)اورشلمالى

مذاكرركأانالابليةالكحاباتمنولي!ر

معوجميهمآشلكورشوحف!يدأ!محبيزابنأكان

ايرانقيجدىبارفيحمورش!قبرة



)6كورعاشان

صرشانكافتحيثعيلامصرؤنيمل!حمواابدادم

تقريبأ.ق.م...منذسنةمل!حممط!ة

الذيوهرالنارصيةالمحل!ةمؤص!لررشويتبر

مملكققوةصضهفي-عوقداضىممالكعالةافتضح

953سنةبابلافتتحاالقالملنواشهروماديفارس

بانبابلملكبيثاصردازيالانذروقد.ق.م

وكان.(5:28دا)ثوفارلماديصت!طىممل!حمته

و.د.(6:28داأابهأكورشبلاطنيدالال

.مخا.953-:ةاطربفىامابةبرع،قكورشمات

ء:ا.علإيايم:بورعثاناو-لووماشان

عاثانا:اايرجحلمهمدخن"بزاو!همدخناتون،

ب-دزة)تااولكتحهوذانصإببناولاكانتالق

يق)للاوبينةواءجهامعوءينت.كرنالىذلل!

.(6:56و033،انجار1و3ة؟9و3،:؟.

المبروالمحطوطات.16:؟3يثقفي،عين"!رتوئد

النخةولكن،03،بررعان03:صمانيتقرل

.،كورعان،تقولالرمبرصلمية

رنثو-!كو(97

اخائيةيمقاطمة4عامرووهيةكوونثوس

علىتقع"الم!تهورةالمدنصنوكانتاليونانبلاد

؟.عرضهالارضمنبرزخفياتيناءربيلأ04بحد

اميال9بعدعلى!خخرياةاص!لتانلهاوكاتاميال

وكان.الغربالىميلينبعدعلىوا-صيرمالرقالى

صتفعت،جماافوور--دا!جالكأةالمدتةيط

وكان.كورثوسا؟ةعيةدم0002ىلو.شاهق

.ابإةالافروددجمقءيكا!.ةالامهذ+تةعلى

صكزأاعبحتءئء"ت"ةرقصاامحررثوسنتوكا

12وامحت.الىيرنانبلادزرءةو--"توا)مموالترؤ"لافنى

اء:!تحقباطلاءةارمآاثارت،للا-فويا

فلانءاكأ،:قالرااذاو!ارواذلكفيالىشل!صربأ

1)مذا!4خاانهبذالمثيمنرنكانوافانما،صرثرسفي

كانوا33فاك!كورنثيةاصأة،:قالراواذا،فابر

.يرةوا(الادبسذةا؟12بذالمثيةهـدون

حواليوذلك(18اع)تحمورتوفيلو،بوإثص

ولم.م57-هلحصنةئائيةوشارهـا.م53-كة

ايولوميكلفيهاويظو،احمروحمورنثوس،ن!سالنيالا-لمةوفوفهاالقدبمةكورنحوس



79)سنثوكوو

اكاالأالىسلاعالسةرنياويارةهذ.ذ-لر

\،:12كر3و7و16:6كور9)منت!تتج

ائنا.برتتدالا!ةاليارةكازتوربما.(ا:13و

اع،اليرنانبلاداي)هلاسنياشهرلاثبقائه

وضاك.م58.-57شنةشتا.ني(3و03:2

واطاتمة(ا:16رو)روصيةاهلالىالىصالةكى

ا.يركررثرسباقريةالهيرةالمدينةهذ.ء،ضعالآنوئحل

عنكورثوسفييىا!سنةكثفوقد.اتواضة

الرومانياطاكمغالإونفييجلىكانالذيالمكان

وكاذلك(12ة8؟اعأارصرلبول!زمنفيلمقضا.

وزقق(25:؟.كو1)الملحىةاوالا!3سوق

ونقق،سحا(بر-الةبواسفيهنادىالذيالمجحفي

المحخصننر"وكانوربمصاالمدينةخازتا،راصتى

.23:"6روميةفيالمذعور

اهلالىالاودرسالتهالرسولبولى-لنب

فييخاص!نالقتينالثلاثاواخرفيكورثوس

ةترربمكانكتابتماتارثخانوثخا!را.-س

و!ا!ا(99واع9؟و9و16:8كو1).م57

اصتفاناصالماخابحضحالمحيةفيذ!رصاعلىاالهم

الداعياهـا.ويرثاوسواخائ!رسوفرترناترس

عنببراساز!لالذيالمحزنالحبرف!انامحتاقي!ا

والذيوالامميةالي!وديةاليمصةعنا!ربينالاققاق

بطرسالىوالبعضبواسالىالاءضاهبىضفيهانحاز

ا!بحالى،كاء؟مء-ب،ؤاضوناساروالىوفيه!

تلكانامالأنفذلكامبابومن.(9:13ص)

اع)يخاابا!ب،ءدةبراصبتبشل!-%ستال!يحة

البعضايهنا!از(\:9؟اع)اررلسأص!طغ(18

الذطتبعض3اورثانءاتى!.فماحتهاصبب

وهؤلاهأجمهوداصن!ةصيينالمبكا!يجطواانارادوا

الىاطريةقعاليمادخالنيله-تلاورلىانزعوا

كوس7،

اثهوزامحينالرصوليةصلطتهعليهمن!رتالكنإهت

.(،-اص)الرعرللبطرس4تيهفيمفايى

برلى؟بعاطاطئةالا!ورمذ.ا!لملأحفهمد

المذررحاالحمعنثم-7(5ص)الزيجةعنكتاته

وما(؟ءص)الربانيوالثا.(6و8ص)ونانالا

القدسالروحوءواهب(11ص)اقةعادةفيييق

لاب!والجع(01)صوا!يامة،-؟ا12ص)

.(16ص)نحتلفةاخرىوامور،ا!عديين

د!كورثوساهلالى+نيةالرسالةاما

:9و؟ة8و7:5ء!أصقدونيةءنبول!كتبها

لتهرطك!اقيمنقليلةاصهربمد،م57تةفي(3

منرولىعمهصاهوكتابتهافيوادبب.الاولى

رسا+،تأثيرعنايضأتيوئاوسمنوربماتيطى

عندجدةكارتارسالةاتلكنتيجةانلع.الاولى

ساكانواالإ"ضنان!ورثرسصيةاعضاءاكز

الىاضطر.مماارصليةابول!ساطةت!رونيزالون

.(-7اص)الرصالةصدرنيذا!كءلتالىماة

كنإةفتراهلىخلالخا.الأعضا?لىا-ثانوبهد

ءصنئانيةصةلحاسعاد(9و8)صاورشايم

.(3؟-01ء!)رسولبته

11و5:9كراترا.!مصنالبمضوظىن

تجلاضىرسالةكررثوسلاهلص+-بول!ان

تحنظ.لملةالىطتلكانالااقانرفيةالأولى4اةرسا

خاصته؟ثفائهكررثوساهلالىالرسالتايتنةسأصا

تكاعضاهتهصفص.وضدالمجةخلوصءلى

اثديد.ترنجيخهماوجبالذيالبهيسة

واقعيخجنيالايرالب!فيجزيىة:صس

بينوا!ش!اوالجزروةرناسوسهليسوكجدسبين

وقدالاخرةمنالب!رفيسفرروءبعدعلىورودسمي!ين!



(897)

ةالاكيةا:إضارصدتهنيب!رسالر-ولبولراتجاز

6وءرضمابلأ21نحوطو!اويبلخ(ا:21الح)

الىومانا!رءوقد.-وبالآنزدءكاوهياءهال

.ء.ث138-913ءامؤه"اكأالمرشوداليهودالكان

!ررةءهفى،ذابوكازت.(-15:3!محابين1)

.فص(1كثإجرلاراخةوصيابماواطيا15بخرر

وبطلق3-ابرمحركلير!المؤ31)9(:-لو!ثى

ثمرب5منافتتأرهقي،كاأ!ا-لإتهعلىايصأ

وب-د.وصت-اور!ةو-تةو-وديةسباةاصاية

امحنرالهرلهاللمردرص،ياا!ارنيعمصكترا

الافريةيةاخراءايءاتةثانكاؤت-باانيظنرنبعض!م

.(01-8:اراخبا9و8-01:6تك)المجاورة

الأ---اناك!!فيوزدلا)-وثيىارضى(3)

و-فى1ةاواس91:9صل3)الحبثةبلادءصلى

(9و01:8صحإتابلةبا)2:13تكويدل(92:.ا

ورلحا،را)ةراتجاةد12بتصار!أنتكاكرشان

احباشقهـبرودو-!وب!ف.الكائيينارضكازت

كانرا3ضداالملكشكأا-ثوصإشفيكانواالذتاجا

.07(:7)هيروالافريقييزالاحبا-ثعنيخحلفون

الىيردك،دء؟ثءوتالأءم14:12اخبار2وني

ا:لهـبر4.اصكان

وكان-بث!اعلصنكانرجمالي،يخاص-في(31

.(7ءفىصورانوت)لملكادوالدأوءد

صفون2ومماحاءاولادبكأكاوشبلادوص!ن

:13ار)صرد(\ث:،ها-ثأتاصةذوو331به

قمرورفيخص؟انانراكاا!ميرذكارصاوكثنأ.(23

يةرنو(38-8:72عاو31-38:7ار)لماكا

3:3،و02:4ا:!)وبامىحرخحموصقد!ر

ز-)صربولرد(6ةث6ار!وؤوصا(أث:ث5و

(3ة12اخه-ار2)ا-ءصايئ001وا(يوبرفي،ه:03

وكان.(ا:13ءد)كارصيةاصأةصو-لىو!و-

وز-ف.(:213ا--ار3)حمو:-ونث!ثقء!-إلى

ملكآ-القا.الىش:ديا)فافباءرك!صالمثزارح

بوجودواث!رت.(13-6ة1،اتبار2)2وذات

بنيصعتتابرنتوكا.،38:11اي)فيماالياقوت

!وشفيضرع.ا:!باوزلمبأ(1،:،هاش)اسرافيا!

ال!تاباتوبين.(هولح:03اك!أاللأسورير؟ت

مذءزئريدفةراتءدةايىالبرير!ااإب-ففيإ،ثورتا

كوشفي!وصاك:واتوحمهشت.2!ا!اصتوتأا):-،ة

:2وءف3،:11ودا4ة87ر68:31!ز)

هـ(12

ة!*لأي!وو!+كه
+!-ية!؟ش؟لا--ء

--ف4يةهي!-!كلة-

.+ب،!01ء/!-..-ء،.-.+بمأ

ادودان:!الفيمرويفيكوشءلموكؤبرر-اعرام

.+

+.--!س.ىءهـ
411رزنهى!-ء+ش

3!!

كا،لم!/+،.ا/،-،بمق7*سم

،/بربم!ه!!ء،-جمت



)9كوشان

13ففيؤ!لو-بىالبلادءوت:تاريخها

اقهدئةالاءممنكانتو-د.تدم0008الىابئوبي

خةاء2ااصغمةوكانت.م.ق-خة0001!:ذاقوية

قب!لالاءنرن11وفي.اثبافي!خح!صةفي!ا

وكانفلى11ممرعلى!رثية-لالةاتاستياب-

شصتعوصلكترهاقةوحارب12!لوكااولس!ة

عاموفي.(91:9ءل2)فا-عأيىنيالاثورلبي

وبحدمصرءلىفار-!ملكتجينز-ف+م.ق525

32عاءالىوءانتضابو!-د.كركأاتغاخضاءكا

عوصق()ابثةصلم!-كداكةء-لى..م.ق

ها.بلادواخضعوا

،ب!وشفي-ت!!،ص"خا.يصاهاسم:كوشان

مديانء-ءتذ3ص!اغاعلىاوابلاداءلىيطا:

امحوشيرناب!نكانحيثالهرببلادكانتورنجا

.(3:7حب)

سظ.كانرجما-اءيام:رشم!تايمكوشان

!ا-لمرت2الونامار!إيثوهو"اصرتاذوعوثاند

ربد.!نانمخل!2-ئسنواتكأاناءصازيلفي

ه:3ةحق)ا%عاا-ي-ثازبئا!أثا!ا-طةبو

اء!:وهولم!-ةتط5مر.نا.ءرويا-!:كوشي

ارءيااياءفي!عاالذييهودياجداداحد(1)

.(ا::36ار)

.(1:اءف)ا):ي!تياابو(3)

امباغفىداودايخ!*آبارسل،-ا!ش(3)

13و33-21ة18صم13وصو--4ابض-4ا،ءابتا

الأعلىفيالأ-م5-ذاصماكمريفوحرف.(33و

ارجل،اا-واي!جةسا-ماذ،يدل

كولوسي17

،ءثيون،-؟خيى،:نشيوكو،شغ-لو

كوسق.الىنةوهو

صثموصىاحمىأةنتكا،حبثة،:شيةكو

المديانية.عنورةننركانتوربما(؟ة12عد)

الصشىآجافيفر!يةينةمدوهي:ئوضيكو

المدعوفررعهحدباالقائهقربليحرس!رءلىواتة

كانت.لاودكيةمنصبلآ2؟دمدعلياياندر

الفر.بمنالمندةالبارالماريقعلىاولاصيكولى

ذهـك.دببكب!ةاكليةلهاوكائتاضقاالى

؟ر؟هاعبهاففاقتناكمننقكاطريقاول!ن

اللنات(13ة8وا:2-دو)وهبراروا؟سلأوديرة

ثلائةوالاني!اميالعثرةالواحدةعت13تبعدانكانتا

وتد.النتههرفيكولوسياخذ!رهكذا.بئلأهـض

الحكمتحتالمتقلةوبلدت!االناعمبموفهااث!هرت

بواسطةمييحيةجماعةنمتكروصيوي.نياروط

:8و3:ا!و)ارتبسوبحدذذابفراسخدمة

نيعاملآعموآفايمرنكاتوتد.(3وفلإصون17

وتد.(9:،كو)اف!صوكذلكال!إجسةهذ.

.(1:3كر)ل!خإت!ار-الةالر-ولاس2صخى

8:33؟اع)اتبتير1افاثةسفرتهفيزارهاور:ا

بضصوىكوبرسيصنيبقولم.(.ا:91و

اميال3بعدءلىنيءرف.ىوضيضقرا،تاشجدو

كرلىسي.موةحجنربي

برلركبها:كولوصهل1الىبولىرسالة

رويةفيربما(18و01و3:؟حمو)-!"مدة.أتا

عا).م63عامحواليصةاول:خينص!نء:دصا

فيكتبتربمصااغاالبهضويتقد(31و28:03

اف!.نياو(27:؟2ر23:35اعأقيصوية

اصىالذيهوابنراساق(3ة1فىر)صنويظهر

ذا-كنيصاءدالاقلعلىانهاوكولوسي-دض-ة



)..لوسيكو

كانببماال!نيةهذ..تأ-توربمافطلةءباعدة

ولما.(ا.را:91اعأافسنييجاهدرولى

بحالةواخبم.8،:ا)كوببولىابفراسا!حق

ارسرلاهذاتةرير.صك،كورصيفيالكني!ة

يدارصالةاارسلتو-بى.اليهمهذ.رساتهل!حمتابة

الرسالةارصأ!لالذي(8و04:7!دو)تيخب!

"ذ.كتبتربا(6:21اف)اف!ل51الى

اةصيهسصههذهىوقدايضئااوقتاننىفيالرطلة

ةيى-ونالىالرصالةصمهادضأصانذي(9:،!و)

انيصكانوالذيكرلوسفيبمحنكانالذي

وبثر.بواسةلإ.إ.ءند.صقهربو-بىلهسابةأعبدأ

الىالآنيرجعهروهاالمحيو3بالىبفآمن

:،!رفيذعوتد.لهالرسولر!الةحاملأ-يد.

ربماوالذي2فليرننيايضأكرذالذيارضب!17

فيالموجردةالحياتمنوفت!ني.لفليمونابنأكان

نيبمىللمبرلىكانولوانه5؟-17:،-لر

بدله،هناكبالنئيراصدقاؤ.بامفمدكرلرسي

س!انبضة4آموفةيعرفنفههوكانوانه

يد.على:وا%الذتاءدفليرنكانوقد.كرلرصي

خادمابةراسانورظهر.اةرفيرضا(91)فل

نء،،اسإصتثبرلصرومبةالىاتىكولرص!كنيعة

نيبهاي!رزكانالقافرقيةاء!رداالارا.جهة

إذهبدلأوكان.الاصينييناليهردبضكولو-ي

هناك11ءيخةاءضا.ايماناطة!تفدانمنالارا.

(2:833-ص)وصيادتهابحكفا!نوتنقص

كولوصامحنبةراكلرالآرا.هذهبول!دحضوقد

ناعىلىوصخمبم!دائهو!الالمبحا!وم!قبةة

رواجبا!ا.الجاةظروفجميعفيربهممعبتحدوا

:طيبةاقاماربحةالىالرصالةهنهوتصم

لويخةكو8(

.(8-؟:،ص)وال!رالممدمة-ا

.(،:3-9:اء!أابيأتا3الة-3

.(6:!-ه3:ص)عليةتحربضات-3

.(18-7:،ء!)اطخاميةاكحبات-،

ءظاعظمعلىالىصالةهنهفيا!ميي3والف

في6وملا-لبتهالباارصلايبدأويخه.هةالاكلمن

ا،:حاة!ايةوصفالىيرتفعثم!نوالقداسةالمعوفة

ثم.وال!:يحةوال!ونقهباءلملاتتنيوعو.وتنرته

وممر.وتفوتابخافضليةاثانيالأع!حانيروضح

عنخاطةارا.فيبونالذتالخمائيناخطاهلدءص

انهبمالهماتامةالميححمفايةلالؤنينءقةأاصيحا

الروحبين.اعدائهمعلىواحدةوصةخهائيأاتصر

الحياةنيمميأواختار.الحلاصك،الالرجدوالمطب

غيرصي.ولاسرا.ليىبالايمانبالمصيحالاتحادهر

.هذا

ارو-يةالحلقعلىلمجثفانهالمملياتمافياما

التنع!كبولص!لىعذ-امء!اجماوزظاماريخحةا

-ينئذ.صازدةكانتالقوالرهد

نءالإكلية..نةببااعظمء-لى-الةفالىذا4

عنلمتطيم!هات"ا!علىفعلاوةابحيهوتاللاث-5

اةضليةلؤءحفاة-االأضلىالرصائلفيكااطلملأص

نءكا!ء-لىدمهوزوس!.وتنرتابحشخص

الفدائي.ءلى!فايةبرضوحقظهرو!ذاك-وا.

،!-صصرة،محناهالاتديةحملة.كولونية

مدفية16:12اعلىاثرجماتبضرنيوردتكما

الاراضيىفييؤصرصهاالرومانيينبف!كانمتاطعةاو

هؤلأ،وكان.الرومانيالثيرخمجل!منبأذنالخلة

حقوثاوصارومائيةالجنعيةباقيفظرنالرومافيون



)1اليهوين

يؤ-ونه.الذيالمكاننيالار-تقراءاءةاطبقةو!ؤافرن

وكالؤااررودهـنعادةالىوصانيونهؤلا.وكان

ا)طرقءلىواقعةام!نةص-ت.را:!ملأصيرفيخارون

اهـدا.فيالتح!مءنر.تمحنرالسالعسحرية

وكانت.س!اتجهاصنويخمولمالىو!اقة4اطررالأم!

روميةوءواندضائع!نمحتقاةوعوائدمضائمم

.(12ة16اع)ا&مع!راتتلكاحدىفيليبىوكانت

الفرواصمالةديمد6الهاصفاراول:ويئالت!

ع!!2وهوا)بدهفيو...:ا."ثثبريث،الهبريالا!لفي

ءدوالىالانانوصةوصاافي-!برداءةثصحنهلأ-دأ

الىةر1ا"ذاو!ة-م.المبرانيالثنوا؟طلاقبالفداء

ية:طباتاءثةنلا

:الاولالضمويفل

ابئح!وخلقبذلكانةوعلاتةالمالمخ4ص!ر-؟

.3(:2-:1اتكأوء؟لهائهصررةعلىالثري

ابراهيمقبلصيالبثا؟؟سلناررخمميتصر-2

؟ريخوبدءصيالبثا؟أسم!عافهعلاتةمظهرأ

.(11:26-،:2.بث)اد!اراثعب

الىاكفرلاحيالمدعاحباتب،ربخ-3

.(05:26-11:27تك)مهس

؟ريخنححمريذعالذي،اثانيالتمويثكل

تك)الاولىاخهوطالانانخاقمنالفريابئس

الحيثةنتثارا،(3تك)طال!تر،،53-،:2

61:،-يث)اكصيرةادللألة(15-ا:اتك)

،32(:25-5:،ؤك)اماطةاال!لالة(،2

:6تك)الطرفان،8(-ا:6تك)الشرانتثار

لسكانبابد.جدمنالارة!ءاصلا،(9-9:71

تك)بابلبر!ابنا.6(32ة.(-18ة9تك)

تك)صد.بردهفيا&اميوابئس(-9ا:؟ا

)8

اخكوتا

ابراهيمتاربخبردهء!لىاكاكأقصماوإثتل

ة27-11:25تك)كنعانفيوصكنهودءوته

!الارقي-ئ4ادصوتمنا-حماقوصياة،(01

-25:1127زكأاكيرتبينصاالىيشرب

النيرتبينساالىر*با4صنديتوبوصاة،(.لح

ثم،93(:ا،-ء27:3)ظثا-حاقء،تحتى

الىء-فتاريريخوبر-ده،36()-كعإو-لملألة

ي!:ذا-طءخة،37(تك)صءصفيء-دأبىيهوتت

(5،-93زك)!-صفييو-ف،(38زلم!!وعار.

-6،زلث)!!صفييو-فخوتهوبميعويمةوب

.(05ؤلمث)وصر-فيرهةوبوموت(91

متتابعةفةرات01التمحرتضرفيوردتوقد

،مبادىه،او،!والد5هذك:ليةالتابالمجةتهدأ

؟9:و:؟01و6:9و:؟هوث2:)تك

36:9و9؟:02و25:12و11:27و15

.2(:37و

المادةعنتمامأاالهئتيزمنهالاول!احالاهوني

وانالحالمتأ-درف-لالاؤل!كذبر-ود.ود!رح

الالمتولداتبينةرق!ولأص.باصار-ثدالكرن

والأكتثمافاتاتمحر!تا!نالارلالأصاح-ب

والجبرلىجيةالكرتمنكلألأنالحدثةالجبرلىجية

وترلد!ةاليا!ءنالما.برة!لالازضبت!رتبتدي.

الكل.آضالانانيخاتانالىابوانثمالنات

انالاال!ةرفييردلمالفركاتباءمانوو

هوالفرتبكاانتقرلالعديمةالمكلافتال!خابات

المبالمةأثحيثءنالفرنيالماالدلائلوتنفقموس!

معهذاوعيروالاسلوبوالأملإطتوالمفردات

صرصى.،مرص!!ساجاهالثيالأصىال!حابات

صتمنمننابناوثمبعأاصأارتجاةلفوهـذاو-،لبط



2(

اطروجس!نرء!عتابةالكلواطوبثالحوادصرد

ءو-!،هوكاتبهانيخهئدكروالذييلإالذي

الاولاال!!الميحدعاوفد،:،2ضوجثلاافظر

لوقاامو-!باسماكءحموتفيهابماالخسةالاسفاراو

.(16:92لوناخنارنه،،:،2

علىتدلالاولصاحالا!في2ملفظةانويربح

الفرهدايبذعرولم.البرمممرونةفيمدة

وتالت!،-ةر.(2:2تك)الابحلمبرمما.

اكثر،ريخعلىويرنريالعالمكتبافدمءنهو

بقيةنيالدبد،3االتعاكلاساسوهوسنة0003من

.لم!ىةالا-فارا

وهو،ب!و.ثبته،مت-ا.ء*يام:-لوتقبا

:ا-م

"-ئرولآكأن*زقياايامنيلاويرئيى(؟)
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ه:15و.:9و3:22و12:ااكر2"و:ا

الآربماترمضنيعفايهورةالاصموورد.(2:9وءل

.برطرساليرنانيالاسممعنا.نيالا3هذاويقابل

الجافة:الاثإ.!ءاييل)1(:م!كايبل.،كيال

لص2)،فليوا*.!ض-ا.ءبريصما:بالقا

الاتر.مناو277إصاويكان(25ة6

وفدالادة،ثصوهو،16:36خر):الفير

2و3ياويوكان(92:01ش)عحرأركأب

اللأر.من
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!اتيةاح!-لد.اير(3:2و5):الثثك

.ا*أ11،و561او

ء-د)"رطاااط!،5:ا!هيء4صما:و5طوا

واك!اناوءرء:ةوهو(3:2وهو11:32

وكان(2:01رانجا2)ألمايرضأوإ-.!ابرفاتثس

.أا!ر922و131يوبا

91ولى21:،وعي15:")ءت:المكبال

تقريئا.اللتراتمن8و9،باويوكان(33:

؟و8ز-اوينتوص!(606رؤ):الثمنية

.تقرببألرأ

زلة:اا).الاث-ا!محابل(2)

:14لاا،عق،.ت-ا.ءبريا-م:الئني

ا!ر.ااو!ن931باويوح!ن(01

.لز%1و277بلماويو؟وجبةاروءو:"تماب

وف-بل!!صرياصلصنءثخقةكل!ة:الهين

وعد،2ة03و92:04خر)القديما)+،دفيكئلإأ

3و؟83ياويوكان،البث-،سوهر(ت:15

.لترات

12:01-بار2و17:26!-ل1؟البث

ويعادلارة-ةىوإ-5(،5:1"وءفى5:01واش

.لزأ22و199

يه!ادل1،:،هءز):قر"خوهاوالكو

.ايقاثاواثاثعرة

يهليكبة8!

لدوائلرونانيميمال(2:6)*:أقطر

.ءثرأ36يرعادل

(3:3ءم2)نيكااودادبئاوهو:-لئلآب

ارضاءمايدوهر.تايل)برامهواسم*برونفيولد

.(3:1رخباا1)نيفردا

الثر-ئةالجنرديةالزاوةفيو،ية:كيلإ،كية

عنعاوروسبرالاك،لفيزفإ2-ا1)!ترىلآ-15

ويرف!لم!صا.ابورياوأءمحأوفيةوو!ء4ع:دمةإعا.ات

الابريفىالي-ر-:وبرآهـاد2و4ا!از-:لدورياءنشرةأ

تقمزتوكا.بر!تديةوا--ازأ:ةياةوءربأاكو-ط

افرقيوالة-مءبليوهوليالةرالة-م.-.ينالىئماتد

كانتالأءيراقماوعاممة.إءصةع-،اط!ويده

اع)الى-ولبراسةولاد!محان(تر-إس)طر-وس

منكيروكاط.،3(:23ر22:3و93:!2

لآلولمىا-رريام!)!ة!نصز.أزتوكاي!ودأ:.ب!ا

ا"-واصإءلى.م.ق71.-1!8ءامفياكايمتريرسد

صكانا!ثر.ديىايا-ورءركأءلىءا-آ؟فطوا-إم

:؟ا(.اا!:ليء-")1!لمث

(69:الح)فانوسا-ةء-لي--ةتاودهـاجمو-د

.(:1523اع)شدأب!رو-تفيفييلالاووء!!ا

يرفا!رماءلىار-ولابواسبرتدوانآثص12فغرسرقد

12فبواستجرل11ر.(2ا:اوفى9:03اع)

.(1،:15اع)هناكالمؤ--ةا)محنا!سثددرءر؟ذ

يمصروميةالىمةيدأ-اؤرصاء:دايضآهنيدوهءذا

.(.:27اع)يرلص-ية-وبالي!ر

فيالاءلفي،-ويه"باءمءتةاعوذعرت

"-ذاكأ"مو-د16:ااشبار2و،!01:2صلا

ارو!ةااءنو،"لي:ة،ا-لىةباالتربماتبر.فىفىالا-م

.،-تة!ياءن،او،بو؟كامنهـكبالهج!ة



:31وهو،ضالاب،معنا.ع!ىاصم:لابان

أت!ناءصوروحنبدتجوئيلاب!(11

ارامفدانفيحارانمن.رفقهواهر6ابراهيم

،:26و01و15:38:5و01:،2تك)

ابراهيمعبداعطاهاالىأشمينةاافىدايارأىولما.(.و

!صل!!لنعانارضالىممههيتذهبأنفورأقبل،لىفقة

عبووب!نيعتوبهربولما،،2تك)لاصحقزوجة

ةدواباكبلإةعانلةربووجدهخالهلابانالىذهى

ء-لىوابنتين(ا:31و03:03قكأبنين

2،:92ة!لثلإتيدوجد(6،:192الاقل

38(:31و26:9)وماعزغنمتطيعومالك(92و

الأقل،علىسنةعئرتلابانخالهتديشربوبقي

ابذ"بعلىالحهولثا.اولآ،منها-بعمدةخدء،

عت!اءثأليئةراءطا.خالهخدعهاذول!طنراحيل

راصليءلىلاحصرلاخرىسنينسبعخدقهالىاضطر

اخرىصنواتشمدةعند.بةكطثم.احباالقالمتاة

نءصتنوءصةبحيلفتم!نفالمواءلىلم!!وليخدمه

حفيظةاثارالذىالاءرا،واصيءنءظيمجانب-وب

زوبتيهمعهآخذأإرباالىفاضطرعابوابنائهلابان

لابان!ط:-"كنمانارضفوواتجهو!واشصيهواولاده

بانانذر.قداقةكانواذجلادببللى5وادركه

ءلىالائنانوافترقعهدأمبهءبديه-وبضررأووقعلا

42تك)نا-ورالهيموهآباثالهلابانوعبد.لقاهءير

اطرفهذاموادابكئابةقام

الىبملحاتءلى.(31:35و03:27و.ء:

اصتض!دم4ازكاا*افيماايالاونانءبادةهذ.عادبة

13و03:27تك)با+باوالر-مالهراةة!أريهة
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الامر-فلاوتصمذكروقد(ا:اتث)صينا.
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المث)السهلمدنخ!كر!وةعوهو:لاشع
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ا؟ظر)لايرث!از!همبرم!6ويغمر!..!:"!ناءجال
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نءزوعوهودرردرةابرةآوبفال:لآدء-لؤلؤ

و6،و13:15.ت)بم-ايتا-رال!ريمةالجواهر

الجراهر!نوالاؤلؤ.(28:18اصربو21:21رؤ

ببيروت-رافحمرشازلاتا
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:2تي1)الةديمالز.نةبءفىلأنا.!-لي.لمةالمت
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فيءدى!ن"صلانر!دكانائهواثانيالنن!عن

ولد.قايينتوبالالحتراعفياة"وذلكضررراقلله

حاولوقد.الانتقامسبللهتيسراقياالآلةلميف

لامكعزمعلىردلكأنهالنعورتايرتةالبعفى

"يجعولكنالمثروعةطرقهفياليفاصتعمالءصلى

كانناذابنفطيفاضلامكانعلىالمفصتمعظم

واو!ىحمايتهتحتافةوضهتدرجلآتلالذيفارين

هذاوبدوقد،لإمكناناضعاف-بعةلهبنتقمبان

18-:،تك)وجعينسبحةلهينتقمفانه،البف

دكيةولا08(

منالطوةانتجلعاصواالذتالاباهصن(2)

وكان.لن!حوابألمتوساعابخاوكانشيثنا!

لضةببللإنهرعد.علىومتكلآاثهخائمألامك

مذاوند.باناطهابدىؤحلهولدولما.اطماث

ذاوافضلاصعدحياةالىاوبلإكةالناسسيقرد

يبلمنابديناوتعبهلناسيؤينا،هذا:قال
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لنائفنيالكرتسنرتن!يرحدثأا-دتثفوت

فبماوتذكر،ايتالبحرمنباثمربقرانونحطوطت

لامكيألالمتدسالكتابفيقىدلملا!لمثعنتهة
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رهر،لثل،"حملشا.ع!ياسم:لاتد

.(2:؟اهبار"أ*ذاذرثمنيحثابئ

هو!ؤسهاانرونجحمدينةوهي:لاوديرئة
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المدنمنارمانذلكنيوكانت.اصأت31ءلمبها

الصشىآسيانيباكاتبانافرلمجامقاطعةنيالىفيعة

علىوهراووليى-لرلرصيمنقلبلآالجنربالىوواغة

.مباندر!منفرعهوالذيل!يك!ت!رةفاف

الصرفمنالاقنةبصخمثهورةلاودكيةوكانت

ظكأفيافنممنضاصنوعيتجهالذيالاسود

ضرلجيةلمدرصةمقرأكانتاكا-لما.المنطقة

:3)رؤالعينرمدلنفاهدريجيام!حولىاطباؤها
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و-د.(6؟:،ءير)اؤ-ساهـلالىالرسالةصن

:1رؤ)"خ11آ-15كتازحمطبينلاودكا:ةذ-رت

الىتشيربكداتليديثدختربربا-كااوو-4.(اا
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ايروهيرابروكرلر-يلاوديم!ةالزلزالد"صللىبح65

اطاعةننت"مءلىلي:اههاواعادوا-ةلأود!-ءانف!ب

القئولأ.ةا)مادزتكا!!اررصتة..ن4"ونةوند

حصارا-صيدء!!وءعفي..و-ودةوكى:"اثار!ا

ابئوبالىتقريبأ!صلأ56كل-افةء-لىدنيزلوبرب

از!رو.تةصدصناكصقي

(1(:3ورؤ61:،-و):لاودكيون

لاودءية.اهل

:ا-موهو8كامقترن.تإ.ء*يا-مةلاوي

:92تك)ليئةءنرهقوبانا.ئالت(1)
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ئلفيلثةابخاءثايىكعونمعاثتركوتد5ر-لي

،3:تك)دينةلاخت!،ثازرتش!يموابنهحمرر

المرتفىاشءلىوهويمتربتذكروتد.(25-34

س.ونالى!صيرأفةالالاثززاز"كلءصمترأهذاءلم!،

فانهو--"،بدثدفانهءخبم،صا+رن،ولاوي

اساشل،فيواةرت!عايعةوبيخااب-3،.تاس

برثونوريئثةظلأللاويوول!.(9:7،تك)

ومات،(6:11،نك)وصاريتو-12برتوماو

.(6:16ض)سنة137وعره.عرفي

بمذادءياالمسيحإ-وعا-للأفمناثنان(2)

3:ألىمليمابئوالآضث!.ونابئاءدماالأ-م
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.(11-9:6كلتوتابل5:27-32

وقديمةوبفيلاويفل(1):لاودون

كلا-سوصراريو-ثاتجرشونبنينثلاثةلهكان
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وعدد6:16توو6:11،نك)لنفهعنبرةش!م

كانوقىد.(،8-6:61رخباا1و؟3:7

ض)-!اتوعائلة!!امبيتءنالأوببنومارونموي
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كةليكرنواواباؤ.هارونافرزوقدبالمقدسا!همامبا

وراثية.اطدمةهذةواصبحتلأرب

امجارصءنبكركلنكررسءنوءوضأ

طدمةاللاويبنلىءالاءخياروقعالصرانييناعباط

الربص!المدالثبنةضءندمالانهوذالمثالمقدص

تلتاهو!نوحدلماللاورونرهعالذمبىالهبلبصع

3وعدد:92-32:26ض)الربعبادةالىانفهم

(18-6؟:8ويئبحوما،هو،"و13-11و9:

عدامااصاثيلبنينيالأبهورالأب!ارءددوكان

سينا.نيتمالذيالاحصا.ءسبوذلك22273اللاويين

لاوي00022ا-كهناوكان.(6،و3:13ءدد)

22الآياتفيالمذكورةالاعدادولكن.(3إالا)

من003كاناور؟00223مجمرعهاياخو،283و
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.م.ق

الةدصا.ضدت!ه.لأءاحافاكان:يحاف

.(18:،قض)القديمالعدفيصرةو!كر

وهي،،مآصمت-ا.عبري31ةلتخ!ام

انهاوير--ح(.ت:01يق)عوذاكررنيواتعةتر:

الجنربالىالميلوئهفيلين!-افةءلىمالم!شبة

ص!ت.بيتصن

+وضعوهو،وك،ء+:-ا.عبريا،م:لضي

01:11ف!أ!عص(9ة01فض)بهوذاني

الىتقدمراعند!صاالفلماينيونائتشر!ث(13و

سل!اةت!ونوقد.كثرنعلىا!صصلالعا.عوذا

القوننؤاغاوعور:،1مناحمااكفبتا!لالمن

.اطارفكوببد.كثونمناصرةمناوافكذثه

عندماشهااله-مذاكريئكرونكانوافةدكلوعلى

الهارفكوطوحالهاررينا)فدطبيينكثونضرب

إمحاناصذاالىوثلإون.كلاحاتمملهالذي



طصي)13
واديهوالموةعهذارءحمونقد.طحطراماتبا-م
.وتمناث!رءةءن!فيأيهمدلاالذيارالسر

وهو،تلمقا05!مفافا-طبني-3ا:لخ!ي

انجار1)ءوريابئاطانانقئله.الجقءلياتابو

احترامعلامةالندبمنيبةالم!كائت:يخبة

والرفيعلىلةدلا"اطوكانوكراتواتخار

اطزنعلىدلاالهاو(321:13)01عةليخلل

يجزوكااوبنحفوغاكانوااغمعدا(2؟:91صم12

:وارا،01:2واش9:3)عراطدادعلىدلالة

اهانةداودء-دال!صوئيينءلمكاهانوتد.(.

.(.و.؟:،!م2)طامانمافحلقءنذماعظمى

ووجو3رؤوصهميحلتونالتدم!،ص*نالمهوكان

نيراماتمارةاءطناعبةطىدلبرنكانراا!في

ولهذارؤو-!مو:!ورطا/يطلةونفكانرااطدادوتت

يدخلانقبلطيتهملقالبنمنرر-فخرجعندما

لل!!نةالموجهالت؟كطاما0(،1:كا،)فرعرنعلى

اصدارةانهفيرجحعارصهمبة-دوالاان(:1623لأا

باننيحلقونكانواالقدما.أمربالأنو!يةعادةالى

.ل3اورولالههما!رامأ،والتينالاذنيينبينالرجه

.،فطرط!يثر،انظر:ونىطي

يقيهرذا)حمولنيشعممصنةمدينة:عليق

القا!ىبتلتعرفسابقآوكازت93(و15:33

وأحدكز.مناثرقياقلالىميلأ16سافةتبعد

ويربح(جكلتمدينةمنالنربالجوبالى.ي!فر

الىاميالكهبعدءلىالدريرتلفيشعانها(الان)

القرنينبيناتويظهرب!تبيتمنالنريىالجنوب

الناسكان.م.قصتوالثابعوالىتصوالثالابلح

بنىحيثالدويرةلاطرافحول!دهرفنييبهون

)8

لوحةعلىص!:وبةضبثطمنرصالةمئ-زء-ورة

النيارياء-ءالىكأجعفخارية

صكلعلىاللإن"نحظيرة(عاةالىالماوك)وسايىء

وحةظالجلوزربادينةابةول!صتإلءربع

وجدانهالأيرديةاتاسيرخفيا:ظراياةتومما.الوبات

.*مق0016-صة*واليالدوبرتلفيئقخهجررصم

حراليالىترجعنقوشمعوطاسابريقش!حملوبدع،

.م.قعثرفيوالاعثرالراب!رنينالة

ثعيدنيإدينةاصةطتةا-طيناتلالوعند

وند.(ا؟:21و03-01:3بق،ءلمكهاوذل

صرآحرلهاوبنى،9:؟ااءةار2)رحبعامهصا

هنيوالى.منبعةابراجوهناكهنازد.فىدوبأ4

د!واالذتوجهءنمحهرذاملكامصياهربالمدينة

؟5:مل3).وقنلر.فبهاوا!رءو.اورئليمنيعليه

ملكسنحارببحامرها(25:27انجار2و91

صإ.اوصن..م.ق007او103نة11-رالياثور

مل13اورثيليمفليملإطلب،ثاقىارصم،امامهاالذى

23انجار2و91:8ايهآانظر3؟و1،:18

نتوشاكتصنىوند8(:37و36:2واش9:

تظهرنينرىني:حاريبقمريىءجريةارخعلى

ذلكبمدثمريراهسونهاالمدينةعاجمرنالاصرريين

الي.الىاهلهاإلمرنرن

صهيرنلابنةالاولىالحطنةولشاذوتنب
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-ةء:ا)ميخاصرائيلذنربوبدتفيهالان

فيالمحضةالاضىالمدنمعطيقنبرعذنصروحاصر

لىءالأثرا!رياتوتدل.،3:،3ار)-كو!ا

ادادسألارناوائلنيتينصضبتالمدينةان

اورثايمبحصارعلاتةلذلكيكونوتد.م.ق

.(يآبعوماا:25ويتبخوما01:"2مل2!

الاولبالحراباصيبتعتدماالمدينةكاثتوقد

اط!ونمنيعةوالماكنالبيوتصيرةعاعي،79.)

ساانحئآمأتدملإأالكلدا.ئرنندصهاوالمعافل

بناثهااءادةءنءبزوااءجماهالكانمنبتي

اليهارجعاديوبصد.عليهكانتماالىوارجاعها

.(11:03خ)واصنرعكوهاا&محان

اطلالنياءبتافىاطكلياتكنفتوفد

إيفةالمكتواةالىسائلبمض3591سنةنيطيق

ئلالىطهذهن4يتدلوارمبازمنالىوتصدايةالكل

ءدنعلىالا-يلا.نييتقدمكانالكلدايينجيقان

تيا.ءد-محماواضنييهوذا

"يرةمدينةقديمأوكانتالذو!س:لذة

يافا./نالثرقيالجنوبالىميلآ11مافةلى6واقعة

نأصاتوقد.38(:9اع)اورسليمطريقعلى

-:ةوصالي.(9:32اع)يخاالانجيلبذور

.بهاالىيطةافطقةمعالمدينةكانت.م.ق3.؟

م.ق115النهفيولكنةلماص،بعةولاةتؤ!

وقد،؟3(:11مكابيينا)باليهودالخت

4شنتيالذيالاصيايياسفيهاوصفىبطرسزار!ا

.(3303-:6اع)الميحيينا*ميذعدداؤدياد

امبباال!بدبر-سا!عدي!-دنيةرايوفيها

ا!مديمالعهدرداكاالضويرتجح.فيهاولدالذي

لسان81(

:35(11)زحاونرخكالآ.وتأبمآلفرابناهبناها

.ءلود،افظر

ممغ(19:،3و37:52تك):نءذلاص

("خ،55بحأ؟ءمح)تاء-4إل!باي!-!نصاتءنلمجمع

ة؟تيرء!الذيإهزاطب!نيره+ونهاتدص-اهاوكان

وابيهارت111ئيابمنيجهحقداوالنبا،ث"ذ.

يترلحثمبمصاةيك!قانباتباتمرصلد!ن-يرربواسطة

المابفياهميةذاوكان.قحطأاليررهـذ.عن

.الآنلىاكلتدانهالأالمديم

علىتةحعيتءزيرةفيميناه:لصاثبة

و-ثد،نة41افياليثحرقي،قريبأاميال5ماةة

:27اعأبواس!لزتكااقياالفتةبهاصت

اطءمة.المرانيتربضبالآنوه!ط(8

ء--مهرةئىكاوةدلكأونجةينةءد:ةإصتز

وكان.امهبمان!نالمقهدبول!شةىءيثررمانية

رفض.انهلولا،ذيكلاجلو.دهبدا!وصكءلىترمها

ة،1)اعاز،!اتظانينوقىص.زءمايفىأ،.ه!نا

اليا:لدةا&!رةوكانت.(؟\:3تيم2و2ا6-

.(2وا:؟6اع)صرةلاولق-وثاوساؤتابواسقابل

اك،لالىواحدصيلء-اؤ"تبعدتلةعاىتقعوكانت

إلجنربالى!-لأ18تبعدالىاسارايتينخامنالفربي

ونية.ايةمنافربيا

:ابع!وقوالذاكءلممءةو(1):لسان

.(1-3:6و26

:2اعايضأوازخار01:5أزيىالات21(

كانواواحىدةلغةنوحؤ-لورث-د.(ااو8

(؟:؟اتكأالماوةانومدطويمة)دة-ئيتحلو؟!ا

إلالنةتبله!لكانالمهدسا)محتابروايةوحسب



)5الالسنةموهبة

الاقوامتفرقثاذالهيباصيبابلنيالااتواخئلاف

المعروفالطلمافاهعنلفالىهناكمجتممةكانتالق

،بابل"انظر.(2-11:9تك)الوتتذلكفي

الاوربيةالهنداإ-،ةالمفاتةثياز-ل..ظمفاصتعهل

فيها؟والهنديةالايرايةرءمط.(ه-2ة01تك)

والايطاليةإونايةواوال!لافيةوالارءنيةاك-محريتية

زمحليز.الاف!ابماوالالمانيةوالسلتية

تك)الاميةاللناتفاصتطواطمنلوامىا

البابيةاي)الاكادتتصلوءمي(01:21-31

اطبحية.و"والكلوالوببةامبةالارو(والاثور

.خابةأناتاصتملواحامئلانا!مرلبمكن

اكبرتائابهةهذ.منباوغمانماالاميةللأتكثر"

ام!()افريتيةكاليفةوهي.بننهاتائمةفات

واللنةوغالاوالصومالاطبثةجنربوافة(الربر،

المبطية.فبهابماالقدبمةالمصر

.(24و7:21يق)الذهبءنتطعة3()

ويطلقونهالاصطلاخهذايتسلونالبابليونكانوقد

وتدلانسكلعلىالمبمكةالذهبةالقطععلى

قطعة؟زرمدينةفيابربتالقاطنرياتفيوجدت

.اللانتث!بها!ذهبمن

باح!ماللاميذالمحوعد:الالشةم!هبة

اتماموابتدأ(16:13مر)بدبدةبادنةسبتكلرن

الآنعيد.بىا!ذياطينرومفياوعدهذا

بمعرن3مواذامجن!عينانلاميذكانلفد.الع!نصرة

النةويرونعاصنةريحع!وتالهـاهمنعظيط!رلأ

منالجغوامتلأ،فمواحدكاعلىتوزعنار!ن

.،،-ا:2اع1،العدسالىوح

الالنة"ذ.إنالاولى:نظريتانالاانةلمرهبة

الالسثةموهبة81(

الئربنه!هااء!(وليى6،:ا.اع)افةأتعظيمهي

الحصوإسالمدسلروععضوأاءبحالاناناناي

هيضهالمادرةاتالكلىكاؤتولهذايملكهالذي

الكذي.!عليموليسبروالن!روالئمبدلمعبادة

النظرية:هذهتأي!يدوبذ-لرون

نيابخيةلناتظهوويذكرلارولىان(1)

الالحنةش،؟كرافيذكرقدكانواذاكررثوس

ةالا!بة!دبهنهانهمنهبنهمسنأربئ3لمفانه

ا-نبية.نت

لابلسانبئكممنانالىبنرء،اسان(2)

.(2:،1-در1)اقبلالناسبكلم

كاتمابههتمامأتلركلما،هل!ان)3(

بالحراثمومولهذاالخينروماكلاءيذبهبتكم

حقيقهال!فرتروضحلانبطرسفاضطروالهذيان

.(-1317ة2)اعجرىما

ظرتالالةموبةان"!اثانيةوالظر

كانراالذتلدىمعووفةتكنلمفاتباستعيل

:النظرةهنهبزيدومما.بهارنج!لرن

.،31-3:6اع)ذاكيف!يدلىقاكامان(؟)

ينهمولاوممنرعذيانيقدرانانكل(2)

!بئذفبلأبعرفالملفةفيمحمعندماولكناحدكلأمه

مناعبربةكالتالالنةمرهبةاننقرلانبمكننا

البائب.

نالأولىكررثرسرسالةمني!ناد31(

ال!م،ل!بينيقابلاذابنيهفاتكالتالالنة

منهوعةتجم!الهاشجمةتوأ!تها!!إبنبيةبلنةوالصلاة

28(.و23و-18:1316وء3و12:01كو1)



)6لثارون

الألنةهنىيتعلونالذتالميبيئعلىعتمأكانوكد

!با!يوبىبارصالأوالمناداةئبحل!بصدمرهاان

بنه!ونب!حمرنرالمالذتاخوا!ماماممتدر!موالخار

اثكمعنل!ررالىصلخهىوتد.ترجمةدونيتالما

.28(:،1كو11قي-ممنرجداذاالابالنة

ائنينعلىتاعحرأبا!ةالكلىيكرنانروصيوهر

كر1)الاء،لحنيدور.نيوصئلالةالا-لزعلىاو

احر!بلصالةواباداةالتنبؤبانبترلوهر(18:27

وهو.(-.ا:،1كو1)بأ-نةا،محلىمننط

13كر1)يبطل!رفباك"الصلمان؟!ا

:8)

21يقأ!اء!اثوعتتلمدينة:لمحارون

.تارررقرباطاليةشارونةو!(18

،(،داناطلبأاالديمداناصم:لصم

.(3،:91)يق

الكلةهذ.شني(طرققطاع)ة!ى،لموص

01هـلىاقرةبااوعلصةاترلىمنصالمعق!لاق

.(6:02وصت12:6رو)الارقوبثمللهليى

الا!وصوكان03(:01لواالطربققالحعوالمص

6-عهوالذتمنالجدبالمدزءننيالمارقوظاع

المحاكا!وخلقالنثعييقوارادواروسانيالح!م

نيباءوقد.3(:01مر)لجراباسم!ئلوالصيان

ض)ترقلا:االاهنةاوءيةفعدالىهصاياوحي

02:01).

سارقاواصامكاذاالمرصالث!ربعةوحب

يكنلموافا،الصروقالمتاعضضيرهرضاتمحليه

يتع!نمعيتلمدةعبدأيباعف!حمانذلكعلى،درأ

الغريض.منمنهبطلبءابعءنبا

لعازر81(

نيو!ظهالبيتءاحبوث!يهبيتألصدخلاذا

اخىقتاذاامحنوجريمةذلكيبفلاالخلام

ير-بذلثفاناإتطفلالبيتصا-بوقتلالثص

.(،-ا:22ش)"ريمةع!

يتث-انبئددانءن!فددةفية:لطوشيم

س!نتالقبيلاهذ.انويرهـخ.3(:35تك)

امربية.اابلاد

بعينهمن،ال+ازرنحتمروهرعإياصم:لعازو

.،!ر.

والمصكيناةفياشلنياذ!وراإ-ءينا(11

الىإ-محينارفعموتهماوء:د.3(ا-91ة16لور

جهنم.ايالهاويةالىفنمباكفيواماابراهيمحضن

كايعيثرنكانراالذتالةفيلروةانعرفناوصئ

!جةوكانراوا"لأزبياهبمو-!بؤ.:والمهوصبعإشكان

.%ركان2،متواحدصمهبرانلنايظيرالتوبةالى

الأ-كاءمطعيكز.ا-اسعامالإسواطصاةفيكهصلوعلى

الي.11او

اختيهخبءنكانء:ء!ريتمنرب!(2)

س!دوا!ح،اختيهمحبةءوءوعوكاتئاوصيمص

.صن--"يةانفدبهمنوكان!:ةثهادة-5

ذ.4كانوقد.(،،-ا:11ء)ءجربةباالاعوات

ب!-اعهوااووهاضاهدالذتءقكبيرتأزيرالأء!وبر"

ا.لأ-خقبالذا-لمىا--يبا"الىالجاهيرد؟حالذيإلأميا

!شدالذيا&إبزت3ات"-اكااورثايمفياطاةاط

ا؟اهيرلأنبقتلهالقرارواقياذ*،عاوأصبهتفياابىع

:12و53-5":11صر)!لمكبلةبتناد؟4نتكا

9-91.
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الابرصععاناقاء،الذيالعثا.لعازرولقدحضر

مى)الفصحقيايامضةلل!يحاكرامأعيابيتني

.ا-2(ة12لوو:803وعي6ة26

المةدسبال!ظفيؤلكبعدامازراصميذعولم

اضىصةفاتتتملماغتبالهمحاولةانبظهروا-ق

مج!لة.الآنالىثراللاوناهـوفوم!انزمانني

ماتلطزرانلمرلننلدفكلصجزبرةفىلارنكةوفى

.ناكفنود

وعوء!،فردينمانالالعاب:العاب،لمب

الختلفةبالاليابالافراديقومانهرالنرديفاثع

يدءنرنلاايهودوكان.الج!دوتمرتلتوةافلمارأ

:91مزأالىكضفيكالمباراةفردةبالاباليام!

العيبمارصونابئءدبعضوكان(9:11باو15

و32:17صم؟و23-2:16وبق6:11ام)

و6:"3اخبار2و01:25هـل2و-ا-8:8صم2

التيماةهـداليمارصرناصأوكانرا(3:13اس

اخبار؟و02:02صماو02:16قض)واثماليح

.(2:2؟

دءنفلما)-وميىةالااماباياثانيالقمواما

سر.حأهلإودسبنىفالا.الحبرانيإتتدفيهمركوبأ

اليهودذاكمنذفروقيصربةاورشايمفيوميداصأ

مرفرضين.الالعابفياصتركواالذتو!بواالاتقيا.

3-اصصر-?ة--جلح

والممارعةالجا!كلىالرنايةللالحابصورة

)8

بينبدأشاشهكانتالع!ومبةالالطبانفي

واشهرها:والىومايخينايولمانيين

اوبية.نيتتاموكات،الأرلمبية،(؟)

دلفي.نيتقاموكالتالبثية(2)

ارغولى.نيتقاموكانتالنبة(3)

كورثوس.برزخفي-لقاموكانتالاسثمية(8)

!شالمبارياتبالاحرىاوبالاولهنيوكالت

رالىعف!با!مترف!ايتبارونوكانرأ.فظرمنيمقل!ة

والملامةالىماحورميوالممارء-ةالاكراصورء!

بكالرنفيهاالمنتمرونو!نبالمرعباترالمسابقة

هنهقصنعكاتالاولمبيةالاامابففي.الففرباكاليل

البيثيةوني.النخلوصفالهـيالربتونورقمنا!ليل

وفي،اطريئ"م!نوبراعصانمنالاصثمية،رنيالظرمن

يلاقونالمنتصرونوكان.ابرقدونرفروعمنالنحية

وامماهباصما!ممنادتالمنادونفيصبقهماحترامكالا

كانمدنهمالىرجوعهموعندوارطانهموالدجم!

جمدحهمويضىعظيمباحشالي!ت!قبدكمالاهلون

الجلة.الماف!يلانحاترن،3وينحتالعرا.

ا!مرتنيطريلةمدةيقضرنالمتبارونكانوقد

كانالاهمامانذكر.يجدروء!.للباراةوالاستمداد

الىياصةاروحاءفحفا!أواطداعالت!لمنععظيئأ

الصجحة.

-لررثوستربسامكانتبالااط"نيانوعا

الىرصا!يهني*لىتخدماناطبيعياءنكانفانه

فنىمنالمتتبدوالاصتعاراتالثابيهاكررثرساهل

-6:31كو1)والباقالىكضصياولاالا.اماب

2:2غلا)الأترىرسائلهنيذالمثةصا!انها3(27

.(5ة3تي2و،3:1و6؟:2وفي3:هو



)8انلعلى

الوثنبةالالعابيحر..ونادت!يوتاالاولونوكان

.والآ!ابأخ!قةا!نهاولحلوالها-دةامبادةبا!!اا:

ممبن5صمنا.كانربم!اعبريا-م:لتداق

:ا-3وهو،الت

:7اخبار1)إثوعاصلافءنافراجمي(؟)

ابخار1)اسرعدةابا.ص:،تحد!جرصرني(2)

.(26:21ر79-:28

ال!نؤ8حمين،صصنا.كانرحاعكلي31:ةتغذ

اصفلحرلومااطاتفيلحةوءمطالحربيةفيايفدافظر)

ثيلهاصرةءنيهوذاءنرجلوهو(الاذنالىالذقن

.(؟8:2اخبار1)ثهعيص!انوارو

(28تث):بركةإركنقينى:!ةلعن

وثوعوموسىنوح!انطقالقالممناتتتبرلا

واضبعنصادرةكاغاالمهينمنوغيرمموداود

اعلنهبماتمريئققي،وانماانتقاماصلباوص!يحقد

افهلهنةاءا.بحدثلماالنبوةاوالقدسالىوح،م

يرهعال!صر!افا،(71و3:81تك)لجةاو!!رللا

هي(3:01غل)النا-وسوانة.علإثمابر!ء

صاراذ*منهايفديناوالميح،اطاطي.علىح!حمط

2و16:هواة8ورو3:13)غل8لاجلنافة

.(9-3:7!و

.،والنةدان،اذفأر:فة

وبه!البطاطها!ازلةاءننجات:فتاح

نرضدانرك!لا!!ايم!533ثي11!3!+أءأ*لاتييةللابا

اطبعا!ةالمحخصنيئيردوا.اوتحويذةانه

ئبهاداس!م!مدوءوهر.(6؟-؟ة:03"نأ

فيويزهرالاذنجانأزهلماروازهار.الضبغاوراثاوراؤ"

)81

!6

لفاط

اللناحصورة

راء،الباتوإذابا)صروعد.رفاصفرثمرولهالىبح

خكلهـلىا!ولهونتفرع.(7:13نق)طب،

ضفافوءلىالاردنواديفيروجد.البثريالج!م

فيه.فبالقالان!ر

ة13رنر-ع4ة؟اوءد38ة؟2ش)صص:ليض

.بعاضوغمنراكااسرائيلبنيغل!صايمابويقهد(3

برباطاسرائلببنيتبطبنصي32تالبضكانووبما

.ا!اهرةا

وهر،شاعل،مضا.علإياصم:لفيلىوث

.(،:،تض)رورةدالنبةزوج

اخبار)؟كيداعوعاظةمنينلمن:يقحي

7:11).

صنابرصلمنبةكطمماوهو.التقطن4:فاط

اطا!دينحصادب!دتنبتىالقالض%عنا!داواطنطة

واش16و3:2راو8:2قغى)اثاطنينوتطاف

انالنامرسحباسرائيلبنوامروت(13:6

لحيوذلك3-دروفيوقطافاحقرلهمفيقاطايبقوا

ماحبان!اوالنرباءوالاراملوالأيتامالفقراهلمجمعه

ليأخذحةلهالىيرجعالأبانامرقدالكرماواطةل



9(

ا!ادلافطة

:91لا01الارفىءن-قط،رأاوني!-اقدحزمة

.91(:،2تثو23:22و01و9

انظر)،حاجزصد*محنا.عبرياصم:لفوم

يق)تالينةنيمديخةوهكط(صد.ايالماريقاقمفمل

!ارةقر!المصنورةفيتقعاصهاويرجح.33(:9؟

.فخاسواديرأمىفيالدلاتة

بعت!كانوقدالةراطعالطيورمنهو:تقلق

الصووبمحن(8؟:،؟وتت؟9:ا؟لاانجأ

(87:ار)آشالىبلدءنوعاجر(401:17مز)

(!أ+هحأح14)كهـ)لأبضفا.واسردابيضعان!وهو

فييةختلثموجعوب"افريقيةاواسطفيالشتا.يقضي

كثن.بهددولبنانو-ورياوفلمافياورباالىالىبيح

و-إقانطويلاحمرنقارو.اقدام،نحرارتفاعهوبلمغ

اصودانو-ضاءانابض،،ورفيايضأطريرلتانشراوان

والحثراتواطلزونالضفادلحعلىويةلتات.لمآعان

الأرصاخعلىاتاتاءامههـذ.وهودتذرواذا

اللدانرمضوفي.الئامرسقي!أاعتبرولهذا،لةالزباو

ء-احادب!رأوفذاا-دلهيئمرضةل!ءةد!عأصلا!

.الماكانصنقترابالأ

)81
لموئ!ل

اللفلق

لرإدكذلكس!(!أ+ل!حأث!مءأ*!الاسود

فيوي!لافدطيننيايضأءوجودوهوكةصه

الميت.بحر

صوت4وليسواناتهلفراخه!بتهمثوروالمقلق

باسانالمقنخار.يلقاقاويطقطقولكنحقيةح!

با.والاخفاظفريتاقبضلهتمينالوراءالىمتحهة

لعوضعالىغيفمنتقتطماطبنمنظمة:"لف!ة

الاصنيقديمأالرقيينعادةوهيواحدةدفعةالفمفي

صبونيالبدانبمضني.الآنالىمصتحعلةترالإلا

.الثرقالحبزئ!حملذالمثبملىاعددومما.لاطممة

تدريجيأ.ألاالزوافيآتذةالعادةان!لي

الاكلزبالمةيسضم!نالمبرازبونوكان

الاطحىةبقيماوفي(؟2:4را)الحلفييهحسر.:ا

.(27و2آ.13يو2

وهو"افة،صمحرسصتا.صا!باصم:ب!،



لوز،82

.4اص.عفوتد،العربجزيرةظلنيماملك

لموئيلانالهودالمنرتبعضزعموتد(؟ة31ام)

.الىأيلهذالمابثاساسولاءجدللإنلقب

ات!دتاوإلمصريينمننثأثفبيلةوهى:لهاليم

ا!مويرجح،11:ااخبار5و3؟:01تك)3

افوبقبة.فبيلةوهيلريوناووبيميدعونالذبنم

اعفابل)افهطب!يحة(2:9كرلو):لاهوت

.(02:؟ورو53:31

،افهل*ممنا.كانرجمانيء3اصم:رليى

كاترقد(ه:1تي)2تيوئاوسبلتوهي

ةيه.ر؟هلانريايمانداتاص%

؟11:3دا)صهصكربياييااهل:ولون

لمحيثقصودبينلربيونكانوقسد.9(3:ونا

ني(8ة61رخباا3)رحاوز،1:3،رانجا2)

منمصرملىكيثقوكان.ظطينني!ث!ما

الا-مرةوت!ىأمثرونوا4اثافييبواصرتهامل

الاولى.اال!ية

-لتاب،*اطب(63:؟لىا:رح

.،ر،-ل!بة

،الىاحمنمصنرع،معنا.موآبياحم:و-ت

:اراكأ)عقبةاوتلاءلى.بنية!رآبةءدينةوهي

ا!اوجإومروصيبيرسنيجا.وقد.(.ة8،وار.

وصوكر(ءوآبرباتاي)ارءيليربل!الواتضرني!

الصافيةكوربينالىاسءدينةخربةاوفاسضبةوس

هوا!*ة

بنيصنثب(1):لوهـيون.و،يم.رد

الذتممرناطيام31ويعتقد.،33:.؟تك)صام

الحةرلىآ:اغربيليديامفطقةيكنونكانرا

و"إمسلكاولكانورودوؤسفيباهماوحسب

-يلألةص-نح!نائهايبلوسوءفيدنيرسافي

الاصوريين.

الىبظبرن3331؟:01تكفيوردوت

وءاذياب!يكانوااخمعنهمذكروقد.ا!ريين

:27وحز9ة6،ار)وءور!صرثءهـوفيالةوس

جيقفيليديونشاكوكان.(ه3:.؟وة

.(م.ق906)663-ءصرملكالاول؟صتك

وهرالفكلابنا.بناهارلمياءيئفيمدد:ةاصم(3)

علىوتذكر.(8:12ات:ار؟)بدإمينمنر-ل

اهلتوتد.35(:؟اأنححأنرحا)+.وموجه

33(:7ونح3:33عز)البالليبعدالبىب!حمماصها

اوتتنيوا!االجديدالهدفيالمذ!ورةلدةننىوهي

.،،ةلد،انظر)الىفىاطاضر

بدون،مم!نا.كانرلجماصياسم:لودبار

:7؟و.و،:-9مم12جلعادفيءوضعوهو،صءى

:2؟يق)،بدب!المووفالمرضعانهتجحوير.(37

ث!رقطال!ربواديجنربرباالدامالآنوهو.(36

.(+بيرد،انظر)نالأرد

لها،رحمةلاءن،معنا.عبري31:"لور،حامة

الىويرمزجرمياعيأتهمنالنيهوثعابنةاصموهو

اثهر!ةفاتدةكاصهاظهرتالتياسرائيلممدحةصال

.،لىءصط،اطاب(8و6:؟هر)

ا!م:وهي،لوز*معنا.كنعانياسم:"رز

ايلبيتذلكبعددعت-لنايةمدينة(1)

؟8:3؟ويق8:3؟و35:6ر9"ة38تك)



)لألوكأ

نا16:2يقفيبا.مماوبر-خدل.(23:اوقض

انظوكرعاالىواقحةوا!هاابلبيىغل!هيلوز

.،ابل*بيت

لوزاهلاءدبناهااطينبرلادنيمدفية()2

ت!ااطلاقهاقاةالحكلائيينالىسلهاوالذيافرايمجبلفي

.(26-1:33قض)باذىيصاباندونعائلا4مح

نءالغريىاقلالميلونصفاصالاربحةسافةوعلى

،لوزمرضعاغايمتقداقاةلمالاوبتراهتقع!ياس

باللاسة:تىلمحبمةومي:ؤز

؟و؟؟:83نك)وئموهاولول4،3إهـس!هلا*ول!أ8

مناها""صاقيد،بالصايخةعل!اوتطلق(.:2،

صباتمنوتتيقظالىبيعنيباكرأهر،لاحهاالميتة

نيمنثرةوهي.الامحوىالاصبعارمنفيهاقبلالثآه

تنمركانتانهاكاالاردنوثرقوصريالبنانوفلطين

وءلمومرنرعانوالاوز(7!:03تك)الن!رتبينمافي

تطيالحلوروافيابيضزهرأنطيالمرابومفأئبار

ا!رياطاكمالىيضربارصلوقد.ايونورديزهرأ

علىكالتالقال!حماصاتانكا(3:11،نك)لىزأ

(،3و02:33ض)ثكلأالمرززهر!هالمنارة

وفى.زمر.ءاللوزمنكصن

لوط(82

المرزوةصى(17:8عد)زألرهارونء!اوافرتت

؟؟:2ار)يةظيهر.انالى?زكانصيااس%رالذي

الننيالمتةد!ينرأسءلىالاببضالثمر4ويث(12و

.(12:5با)المرالاوززهرباون

راقتوتدابراهيماخيحارانابئوهر:لوط

تمانالىاكثربنبينماارءتمناركأالهنيعه

13.ك)ومنهاءهرالىثم(ه:12و31:ا؟تك)

ناحئ-فية.،اصياهيما؟كعمهجمعوتد(ا:

المرعىببىابراهمرعاةصعيقتلونكانرالوطرعاة

يضتاانلرعلاتبطايعلى،براهيمانزعولذلك

رريدها.اقياالأرف!يختارانايهعالبص:"وكرمأ

واديالىبالنمبةقليلةوالحلالالجباللوطرأىواذ

فاتهوقدسبسبرمميبلأنيوسكنالايةاختارالاردن

بينهم-يةيمالذيالشىاخلاقالأءتباربعينبأهذان

حافظنفههوانه،معمانلئهبهستتأفىالذيوالتأثل!

ماهدعنيتألمكانماوءكلإأ.واس!عامتها!انتعلى

بط2)الال!ي!ةوالاعالالآنرنعلىوالحروجالفوضى

2:8).

سقطوعررة-لموموحلفاؤ.-ددرلمومرغزافى.لما

ابراهيمعهسب!اعةموىالاصرمنيتهولماسبرألىط

الملاكان.جاولما(16:ا؟الى13:2تك)4وذكانر

ءماءاخهمااهلهاا-اهالمديتةفيرابلىطالأنذار-دومالى

القربى.اطراب!تضةكانتالمدينةانءلىدلمما

عودالىتحرلتاصرأتهول!نالحرابمنلوطنجاانما

القالمضامحاتمتأصةتكاىالىرا.الىزظرتلاصياملح

اك-اةءتحف"-!نلما31ءلىدلمماورا.هاتلمة-!ا

المنطقةانالجيولوبيةالكوفءنوتلم.(13:32لىأ

كانوربمايإلماحاكآ-تقدالميتا)جوجنوبتقعالز



)2لوطان

إبابه"ا-هـدثا"لأركأ!سص!احقيتازة-ارهذاسبب

لوطا!!أربةيذ!ازحمه.نء3إولا(2ث:9؟تك)

زيثأاا!و5وا،ديت"نيبصاههـونهاكانرالذيرنر:ااو

وتحتذاكبدلأو-ا(؟2-؟:91بك!اث:؟9

ترء..نصعزكماإاشماثةصا!وؤ!باراد!وتأزبر

.وقيرنوالهاديرنإشالمصأ-لانذوءن.ق6متالزواجعليه

.(38-03:؟9زي!)

لرطا-مكامماواهت-اادوءيا-سوه::لوطان

9و36:02لمثب)-+-يرربر!ىهوويرنإت:وباب:2ربر،

اخرريين..نف-اتء-اىا:وزهـا!ا.(38:ااخبار

ام!ر-5و.(92و23:!6زلمث)سهيرجبلي!ون

ئبس.ر

اصموءو،ثمبىا"س،"ء:ا.ءبريا-بم.لوكي

كرنالىاثارةبرمراءرأته.شءو-لا:بمااثانيالاى

زظر(9و8:اهو)افةحمادةنتدواةداصرا؟ءليبني

.،ءةحارلى،

لرةانرس!،ا--ماركانرخالأقفيا-3:لوقا

!س3اسسوقدورؤ!هبواس!فىيقوهو،لىكيوسةاو

(1،:لحكر)!ولو-بلى51الىواللإمالغب"ارسالفي

-الةاافيوكذلك،اطبب1)!(:؟-،ولبالةو!تجث

.،ص.حط!لا)15!وللةباوكفه"يث(2،ؤل)فليهونالى

الىيةاكالر-الةحماثةحإتروميةنيء،اسمعوكان

لوفابريناكهيإشولمجب(4:11قي2)فوثاوس

اإذص!ءرواو!ءوصا:13اعفيالمذكاورولركهيرس

.16:31روفي

بانصائدأالاعتقادكانانا!يلادالحانيا!عرننينجد

النرببن-الىصلواعالائاكفصصلالاببكا5لمرلوتا

لوقاأنجيل!82

الاص(ا:؟اع)وا-دبةلمثبروندةكا-تاتالمذ

الأعالسفرصنا:قاءقا)محثنصهرفةءلىناءدياالذي

ا-ةار.صنة-مفيبراس.حكانا.وليذكا:حيث

في،كارنا،ن2،ا،-!لممابلىعف!يرا-ت!الةد)يىل

ه:03و7؟-01ة16الح)الأ-ةارتا-كوىف

.(28:16الىا:27و31:18الى

تهسنرفياسبهوالتة!لوتاانياتالأا"ذ.صنوي!ا؟ر

صرت؟:اجمطفيبهالت!!!ةتايالىاب"اورترواسفي؟تةاكأ

31اورثالى!هـ4و-اؤرلئةاكايولى-فرةفياخرى

.!ل!كانالمتينا)-ختينمدةفليمأيننيبةب4ازوي!ر

مع-افرأنهذاكءنويتدل،ق!بصريةنيب!كا!-جوذأة

رومبة.الىيةنيهصصنالى-ول

لمبول!انبردلبلمالاصمنكانلوقاانب-ةد

الى4ا:رصافي3عتاؤرد.بلالبهردالا"وة".ميذءهـه

القد؟ةا،ت-اروء-ب(1،:،عو)كرلو-!كنبة

إ)!وابعنببعيدليىوهذا-ورياانرط!كيةفيولدانه

لرقااء،م!انلأامالىوايةهذ.اصحت-وا.ول!ن

الإعال-فرفيجليةر!أهـرفةظاهرا!طايهةر!نإ-ة

:1،و3-ا:13و27-91:ا؟و6:5اع)

18:22و03-01راوا:15و26-38

.(23و

.أعض!ا:اءديمرفلاو!يخيته4موؤزءنانعلى

سنفيثيفةفيماتانهيذكرتقلإدأهناكانالا

.ة!دةى

الىوب"و-بىالالثالانجبلوهر:لوماا!بهل

منالميحيينأ-دانهيرجحناوف!يلىيدسضيفثخص

كاناذ*ئارتهناتحةنيالبماصيرويتول.اممياعل



)3لوقاابجل

بدنا،تمتالتيالاءورفيتهةايفبتأافواقدصون

وعدا!أء؟نشهود"الد...:ذاكانرالذت1)!ينا12صدع،ا

الاولمن.:حط!طنجهتزقداذاي!أانارأبرت،لامح!ة

مما(3-ا:الوقا001.با!رتيبلكاكتبهاانبر-دقبق

تهصماسمااثمد-!إصوعابارصادا--يىائهالىبرءوحإثير

فيطويلأناو-ثىولافهعيانوث(وث!دقاةءنيد.

ءلىبانهاكرونااءت!داس-،لبوا؟ا-*نا.ئاهفاصطإت

يوعولادةءنوبخاصة4كتبءاكيرأا-خة!الأرجح

مريماهالعىذإمنعثوةاثاف"اسنفيل!ب!لوزيارته

"ا!ثرت!ت!نكانربمصاانهالبمئ،ويعتقد.نف!ا

!ثورء-!رةبثاتاكا،-ةةلفتأ-ذواالذتا

ءتوياتتأصكاا!ابوضوحتبا)محاثخصةا:اوتظهر

وص،-ا،ارصلااعال-فرمحتوياتوصذلكالثارةهنه

يخنىانتواة.-4-لمهو-دتوافأوديمأكاناز"ذدرك

تناوداالقاواضيعاءلىكا!اا.لأضوا.لط!وانذفه

.4ا!خابربا

محتوياتصنوكاذاصك!تاقيه.باصا؟منودعل!ر

.اكةا؟تةع!لييونا!أعانلىقااتالاعالو-فرابشارةا

رهبصد4زرخ3-نرةأإ--ا1-4فأبرتم؟)اةلضةاوا.ا).فىاةةرو

هورؤرخير!خبصاءلىالاءكادكل

اهلالى"إ-ا؟فيبوا-!ار-ولاذكرهمماتدلو!

ا!ا:ث.ا،هوا:-اانملى(،1:ثكرإكولر-ب

ات"ر-افياز-را-دذكارهوءذاكافة4سالذي،المحبوب

كاناز"امما...+4اماصليناكأحد(2ثفلى)فايرناف

ا!الو-فرابثارةامحتوياته.نذلكفيظثرهتازأطبيبأ

وءففي--ة.-"اا)قي!ةالحمااترامبااسنكذلكوالىسل

ءصى8..ع8!:ثار-ابا!أكاباتهفاالمرت!ءالات

ءرهصع3،:8اوؤاو!ذاك،1:03ءراو"ا:

:26).

اليشاوهمحتويات(82

!عرناان!اص:بتهاك!تابخرتاووةكاتبالبشا

ابئ!ا،ةاالىشجعانعيناابثيرااوقان6الكثيرا.رةةان

الالاءسةرانالىانظروبرا.ألا!ال-ةروالىنةصما

اهـالانظر)قهيربرتتا"ثارةابةكأبدكاةبةد

حدالىيترتفاوبافيارةصابىةخزارنان!3-؟

نامرجحانهوبماالاعالسفركتابةير-،؟-،تينعلىكابير

لذا.يلادية63او62صنة-والياعتبقدالاءال-"ر

!دنطتالثارةا"ذ.انالىتثرولدوضا511الدلائاةمحا
.ه-!طط

..-يا،دي6.ءابمالي"و

--4الىالبشارةمزلةان؟-ن:البشاوةياتتحو

ةاة-اء

،-ا:؟صصةدءة(1)

.:؟!بوعباةءنلأولىاالصوات(3)

.؟3:،-ا:3!!صةلاءداد.لأ--+د1(3)

-،1:،صانجليا!فيارصالةباالمنادإة(؟)

.9:05

،9:4؟-51ة9صاورشليمالىالأرنحالا(5)

.2:53،-ت99:5صوالباصةإىبىا(6)

قىدولملوقابصارةفيوردتالتيالا!ضياءبعفى

:مرزساومشفي

فيوردتت4ازإةتساا)محتابدارسويرذكر

منغيرهافيز-ذكرلمالقاطوادثبحف!ااوبإثارة

بلوقاخاصالبثارةفصفمنيقربمافهاك.الثائر

ية:اقيالقه،!!ذ.و+صملىالبثربنءنغير.دون

مئنيذصر!اغيريوع!لادخاسةثس-1

.2.:5-2ةاكىلوانظر



)4ألثار.تحوإت

03-6؟:،لواباصرةنييوععظة-2

92-37ة01لوالصاعالاصيمنل-3

،3-38:؟.لووع!ثاصيم-،

8-.:؟9لوااليلمتصفصدبقثل-5

؟"لىالضالالا!رثلالمفقردألدرم.ئل-6

32-؟او.؟8-:

3؟-9!:.16لىاطزررالفنيمثل-7

01-91:1لىزكاخلاءطتمة-8

-3،.،:23رالصليبعلىالظئباالص-9

35-31:13لوعراستليذي--صة01

35-..:،2لوالصرد-؟ا

:البثارةبخذهالممبراعلواصبمفى

يرعانحايتةخاصأنأيهدأيؤكدات:ا

يتدمالذي"وفبوع.اجمعطمالمالالهيافلصهو

ا(لونءنالضظربفف!الناسبرمجانأوالفدا.النفران

فقدملمحخلاصالأصتحقاقاوالجنيةارالجن!ار

03:؟.و56-،9:5وقاأبينالاصالحلاص

3و2:32الوتاوللاءم(11-17:17و-37

:ا3و:ء011و7:1و25-23:؟و8و6:

اغ(.؟:2و:933الريب!ودئذمكما7،(

للنبرذتتدموفد.للإبالتدمكاالنا.قدموفد

ةهو3:13الوولمشفاةالمبضينالهرائبولجاة

:33و.(2-:9؟و..37-:7و23-32

مجتمع!نيءمحانةذ:وملقومايضأقدم!لا(3،

لمنترا.قدموتد(؟:،1و37:ا؟و7:36ر)

تذمكما(7:23و6:03و32:7.وة؟لىأ

8(..:23و9:2؟الرللاكنبا.

لوكيوءسا(82

الميحانقاطمآاثاتآويثبى3-يؤكد-لرقا

والجدانفىائفا.علىالهيةقدرةلهالذيالخلعىهر

الابد.والىاطاضرهرالد!لكاص!..لوثفاؤ.،كايهما

ممااكبز،ةوريى،عاخلا.لوتايذيم-3

ا،:6و3:31ئر)اتيرتامنغير.ذالمثيذع

هن!تشيزكمالأ11:1و،2و93::918و

9-11:5لىاةال!علىالمتراصلبحضاالبثارة

االمافو!ل8-ا:18والميلنهت!د-تثل

.(الظالم

الفدافايرععلوتفصيلروض!حلوقارظهر-8

وحنانهبرع!فالىبةوةفبثرلمرأةباب-والذي

ن4كثيرتعطفدمءءنالنقيحزعلىالنا.،على

نحرهن.وخرنت!با!عل!!نوالاممإ*دا

لامثالنارتهفيموقةصمكانةلوفايمطي-"

افظر)الفاد؟اقهمحة8وجلابرضرحتصوزاقياالميح

.تا-33(01ثلأر

بصيخةيرعحياةتار!بخبثارتهنيلوقا-يعطينا6

نيفيحدئناالثرتش5كير..ناكثرواضحةشا-لة

بتدقيقالاولمنفيءكا!تحر!انهلارتهفاتحة

يكتبان،الهدكطا!وحبارصاد،قرروانه

البثارة"ذ.يدرسومن.متظصةصيتبةدمحيةقيفيرته

اتب!االذتاوالر-بالد-ةيتبين!هايتهاالىبدايتماعن

.ةالمجدارةالبث.هذ!ضابةفي"بثير

فيارصا!روسانيمرظف(؟).لوكيوس

كانؤاالذتا!وكاالىرسائلم.ق913ت"

)ضرود2اليءنمداؤناارو.!اناباسميرء-وت

مماقنهلاقبيح!لوكان.(59:16المثابي!ت

كا(بورئيرسلركيرسةفهرا؟،الاغقادالىيدفحنا

.مق913صنةنيالىومانا!مناءلاحدبإ-و



)5الواقلون

نيالمطينا-دوكانتبردفيمنبصي(2)

.(13:1اع)كيةازطاكنبة

بول!يدعره2لوكيرسيدعىربل)3(

ثلهعلإانيائهبذالمثيقصدانهالبعضويعتقدة-يبما

والتجا!اللامبارسمالكررثر!نيمه،واصلاك

ايضأو!مقد.(2ا:16رو)ر،ءيةنيالاخوةالى

(2)فيالمذكورنفى!"صخصهر"ذاان

أ-مدماهالدىمألىفةالالواننتكا:الوانلون

المايئمنانواعءصدةبتتدصونكانرابابلةفي

وااحمراوبرتقاليترءيداوآشرءلىللحهولاطزفي

عليهيح!لونفكانوازرقالاالآجرواصا.اصفر

يتحجرحق-د"صتفمةصارةنيالحزني"طينبوضع

مواد.نالالوانيحضرونفكانواالممررونواصا

يصبنونلأملاافينوكان.نحتلفةوتراهـيةفيةمحد

ويحيكون.(ه:25ض)ءخنرتباصاغالجلود

ص)ءمحددةالرانذاتبخيوطو!طرزوحهاالائة

الىا!اربالأرجوانيالوناوكان.(27:16

البعرنيجد2الاءدافمننرعمنيتنرجاطرة

:16وا،8:26!ق)(3!ول*معا!6+!3+را6)المترسط

عرراملةء:!اث!روقد.(.ا:8واس11

اللونواما.والاغيا+الملوكلب!لرنوكانوححيدا.

7:،عدد)(ا-،ءالرنايالازوقإالا!انجرفي

منآضنرع!نبت!دمرنهةمحانوا(23:6وحز

كانالقرمزيواللون.(اعولءأ*!أ"،+اةأ)فالصد

:9واكأ،:02خر)اطثرات!ننرعمنيمنع

لدهنالدوديلونتخدصونوكائوا(18

:22ارأذيككلساوماثبلوال!اوالقوفالجدران

الاماغهذ.الىوبالاضافة.(،23:1وحز14

نلو!3(82

الاببضاللونالىالمقدسالكتاباثارالاصطناجمة

الاصدالدونوالى،(18:اراش6:12"تك)

3:ويظ6:؟ونق0332:)تكابقنيبما

مل2و03و02:02تكأالاحمرالاونوالى(6

الماربالابين!اللرنوالى؟3(:23وام3:22

)ؤكالاصؤاللرنوالى(13:91ألااطرةالى

وني.،3؟:68)مزالاصنراللونوالى8(:ا

ممينة.مفاتالىالالرانبحضقىمزالمقدسالكتاب

،:3ورؤ.:16مر)الطمارةالىيرمزفالابىمد

رالفرس(9:8با)الفر!أوالى(14ر91:11و

الاصدوالفرس(6:2رؤ)النصرالىبرمزالأبضا

الاحمرواللون6(و.:6)رؤوالموتالج!الى

والتآلاطربالىاو)طياةفيالذيالدمالىيرمز

.(16:8أرؤ

هرو،فملنو،.فا.ي04حم!ا:نثاويا

نيفقطالرةالاسفارنيذ!رهائلماثي-يوان

101عز)البحرفيجمرحافهظقه.المتدسالكئاب

الاصطحنيا*بفيمةملأوصمأومفوفد.(26:

والاربعين.أطدي

اثأنيةوتلالبحر-ثالحلاصافةعلعطمما

ثانريا



26)لبمة

وتركهلويال!نرؤوسورضرؤوسهاوكرفبها!

.(،74:1ءز)بئال!لاهلطعاما

المتحركةالجانشةالاءمدثهالبحرانو-لا

اطيةاويالمان،فيهيسصلردال!نهحذاالمتقلامة

القاس!يةالقوىالىالتنينويرمز.الملاشالريعةالهاربة

الممائبافزلتالقا!عوىظك،العالمفيالثديدة

نيصيتهااقهرلكن.اطةص!عبعلىوالريلات

.(27:1ا!ق)الناث

ا!لدءنوهواتىاح،ثانبراريايقصدانهويققد

مةطاةوذئبهورأصهوظهر..تدبالقأتاطيوا

الرماصاوالرماحاوال!امتخزق!الاقرنيةبحراث!ف

في.ممبةةاماكننيالا

وهمط،وخيةبقرة،هعنا.عكليام:ليئة

اختهاءنجمالأ)تلكازتوقد.ال!حميىلاإنابنة

وبرلميلة.ضيفتينكاتصاجمنبهالانراحيلالصضى

خدمتدهذاكاناند!يوبمناروهازؤجها

:آبنبن-تةلهوولدت.راحبللابلصينصبح

،وزبرلونوير-ا-ووب!وذاولأويوكعرن"راو

ر.توبذهبمابرمداثةماتتثم.4:ةداساوابخة

ناتهرفلبفةوكاؤت(95:31نك).دسالى

93:16-35ت!اأنكا!لزرا-يليحبيمتوب

ءبةتحبهكازتذلكوع.ا-.3(03:و

.صدبدة

،اسار،معناهاتينبةلاكلة:ينو!ينئون

بهمخاصمجحعلهمكاناي!ودامنثةالىثل!وهي

اشفانوسالاولالن!هدا!دا.منوكانوااورثلملي

ورمباياولئدآصباعرداغموررجح.(6:9اع)

نيء:ورأوعلواالمهركةنيالىومانييناثهوادمنوفلإ.

حرب!م.اليهمردتثمروءبة

يدية8(

.!صخريي4اةردهش!اليفيواتةبرلملأد:ليبية

ا،سرةصإوكاولسيثؤ،نوكاهاود-دوءصلى

وكان.لإياء-ا!ءنء!صفيوالمث!رتاصافةا

افردقياكلءلىاولآالأسمهذايطلقوناليونانيرن

الفمنيذلكبعدصرو.غم!يركربيأوات!ةا

عيتالقاروءانيةاوالمتصرةء!سبيناواق!حا

ق!ينالىاللادففصواالىومانواما.افريقيا

ودءو.بيوالغر(ءرءري!ا)ا&فلىليبياءو.وداكص-ئط

اطدودتكنلمالجربوالى(.قيريناي!اأاماء!الببيا

76صحةوفي.الصحرا.نيتختة!كانتبرلء!روفة

ةوا-د!ةمقا،قيردنادمحا)-!ريتيرةءفىلجت.م.ق

ار-اتافريةاالمقا!إةوهذه-يرثفيءدث:ةءامحتها

.(.(:2الح)21-ينررمفياولىثايمالى2-اثملإ

.،اوبيرن8انظو

آ-ياصاحلعا!واتتءظتةوهمط:ليديا

ثباتيرااير!أءدن!-او+نطردسعاضماالهنرى

خص:"إ:اخامه-دلة4المقاكإهذهزتوكا.وفىيلاداتيا

عاقةالمتتاكراةتوقد.ا)-محانكثيفةلياظوباالتربة

ءاء12-قي.م.ق968تةني12ؤوزذروةاعلى

ءلمكثر3ات!ص.ء.ق9،5-:ةوفي.":-5-!

ءصتهرةلاإتدا!هـ-توير-وس3ءامح!اعلىالفرص

وا-تقلالها.صر-؟از-9شدلىاطيئذالمثوء:ذ.فارسية

نءءددة:؟ا-!نا؟"ع!ءداليمن5كئيريقضياركان

سلا.ء.قاكافيالةرننيو.تا--!-بىالكناض

مك1)بركاص-!-لمكالى-ورياصاكاتالناتائطيرخر

القا)روصاز:ةا)و.لأيةالىلإدياا؟ضمت.ءا.(8:8

(11:؟رؤ)آسيامميت

فيزيرافالينةصدءنكل-تء-4اعرأةهبو:ليدية

وكازتا!باء،ابر!تاءةءث!ورةزهإؤيراكاؤت.لبدبا



72)سلشانبو

عبثهامرقأوتحصلفيليمد!نةنيتقيمالاصأةهذ.

تعبدوكاز-.ا،صبركةوالاتثةبالارجوانبالأتجار

تبثربفوحوقبلت.فيلبىالىبول!وصلانقبلاقة

وقد.واورباءقدوئيانيالمهتدتاولىوكازتبول!

.(51-1،:69اع)ورفا+"ل!رواضافت

،الحزنة!ا5ممنا.رو،نياسم:ليسانيوس

عثرةالحا-"انةافيكانابيلينةعلىربعريخ!وهو

.(3:1او)طيبار*سح!ممن

نيادوريالجيقفيفائد(11:لشياس

وفدماتررروباوانطيوتوسابةاق-!انصيو"،سادمحبم

النةحواليفارسبلادالىابيفانيسانطيرتوسذهب

حاكما،الملوكدمنيهكانوقدليياسعين..مق016

قيادةتحتاليهودثورةاكاداصاليهروكلم!نه

قراد.ءجزواذ.(33-3:32!ك1)المكابين

الىالترولمنلهبدلاانهرأى11،-ةهذ.اتمامءن

انجاها)ليهو!اتولما.يهوذافقهرهبتفهاطربحةط

متايداستلم.م.ق163صنةنيانبوخوسوناة

،تانطوتانءصعالهنيرانمايرخوسباسمالحكم

القالمدةخلالالحكملترلىفيلإبعئنقدكانالأب

ليياسجهز.ثم.قاصرأالهةيرانطيوخوسفيماكان

وكاداررثليموقهرمهـوحامراليهردضداضىحملة

ناتقولاتاهالإ،وطتول!ن.12بمحايفتك

عقدالىليباسةاءطرايملكا)ماكلةالىزا-ففيليب

وجهفيوص!.كايةاازماالىار-ولحوالهود!عصم

شةفيديمترروسيدعلىاغتيالأءاثوامحنةفيلإب

3-7(مك)1..مق162

ن!بولىحياةانقذاورصايمنيرومانيفائد(2)

الىليلأارسلهبانقتلهيمالمبونكانراالذتاليهودبهاعة

ليكيه8(

افظر،2(ة23)اعقبصر،فيفبل!اطاكم

ليسبباص،،حمرد*س

يةقىوس"افية،ضا.عرياصم:قنشة

:01ا!ق)وعناثو.ثبليمبينبنيامينءقاطعةفيصغبرة

مقربةوعلىاوبتونجبلضل!-طالالمبووهي(03

المسبم.5!ودمحانمن

وعرةال!فرىآيانيءقاطمةوهحط:ليكاونية

كيلييهةرتوبأطياغلاث!الأءدءاوكانتةمةوص

وريا.4وادفر!بةوغربأ-لبدوءيةوايصوريا؟و!ثرقأ

اطماصةافتهازتوكالدواشصء!الافلحلانتوكا

وئرالمقاط!ةهذ.رراسزارع!ندمامحكيةواللابها

:13اع)و&روةودربةايقونيةمد!هاءنئلاثني

وفي.(كراطاديالمددلاصما23:،1الى51

نيالجنربيالجز.ليكأونبةكانتالى-ولبراسايام

علاطية.عبتداليالىومانبةالولات

منرندلماعلىيهوذافيترةوه:تيكة
حط-

؟آمأ.مرقعهابرفلا(21:ثاخبار1)ال!

آسياكربيبنربينيمآع!توهي:ييكيية

وبيبدياوفريجيةكارياكالآيحدهاوكانالعهزى

الىلةرطالىوءاناشصل.م.ق913عاموفي.ةوبمفيا

انيخهبطلبرتلهاالمجاورةابرلمدانمنوءروهال!يكبة

نيوبرلى.23(:01م!اا)اي!ودلايضط!لموا

وميرودسجزررةاج!تازاورشليمالىالاخيرة-فرته

امدىترابانيوترلللةاطصةالنردالاطى.مقابلواقمة

وفي.(2و":؟2الح)فيثيتياالىركبوءنهامد!ما

المقاطتنيا!ىبنةمدوهيميرافيترلرويةالمسفرته

خ)ابطالياالىتبهةا-محندرة6في!ضينةابلعت!ا



(828)يل

.(23:23اعقابل)صاعةغرةانتفيادنموكان،.:اتك)الظلاممدة:تبل

لبنس

"هزعجماهزبأيدء!تمؤكلاتدامنلاثةالى

الىالضكروبمناولها،هباتوجمطهبةاو

الدبكصياحالىالميلنصفمنواثانيايل،نصنب

ضأالثمىالىضوقالديكياحمنواكاك

اساو.(؟2:9ثيوعيا7:91ولنى2،:1،

هزعاربةالىيةصهوز"ةجم!انواوارو!اناليرنائيون

:.*ص)اجديدأ+ءدافي.صت-لةكانته!اتاو

الجدبداله!دزءننيالا:لوكان.(12:38و،8،

الى-مرضوة2!االىالثىسكروبمنيمتدوهو

واعينة(،:29)الموتالىمجاؤأاللبلوبنل!

ي!رنلاليلأ،لانيقالونحدما(ه:.اش)

..(:23اصحاحوقابل03:؟2أرؤ8هناك

واططةاطزنمنتخلوالط.انبذلكرواد

هوالظلام

في،احم!ءعايزكروءيةفيء-يحي:ييئ!

:،تي)3سموناوسالىراك*ياتا-لاماارصال

كانا!داققاوءصب.للاثنن!ديةأوكان.(2ا

.هناكواصفهدروميةعلىا-قفاول



الضأنباببينكانانةبرج(،ما:شة

.(،اورصليم،افلب1(3:1فح)حننئيلوبرج

مغة،31ة3صم2و3:22تض):مئسين

منات.تحئبغالبأاغافينةالجع

وهر،،محثللابماليونايخةالاية:ماث

عمربعدعاشالميمنسبصلسلةفيالافراداحد

.(3:26الىزربابل

.+هبعذ،انظر:ذهبماء

2:.؟تك)النانييافثا!وهر:ماجوج

وامنهمتلسلثبواصم..،ة؟اخبار؟و

38:)حزعل!املضب!جسكنوها،كانبلاداصم

صصاث!و!ةادمرونوني.(براوهم93:6و3

الارضفس!واالربواما،ماب!جأثزبلادن2ال!ور

وظن.ماجرجالاصدوالبحرقزوتمجربينالراقمة

كافياالذتالسيهثيرنلمماجوجاهلانالاكئرون

آسياكربينيقاطنينوكانراحزقإلايامنيمعروفين

..مقألابعاثمرننيزحفراالكيفيرنايوهزلا.

نيليدعا!ةطردسوافتحواقافقو.جلمن

ميدملكيهاكرسعلىتئلبوا.م.قا963صنة

الملكفاع!اممصرالىوطواثم.م.ق،62شة

لمانمغربلاد.عنبهصرفهممبل!اباسك

الادسا!عرنغا؟نجلالنرببةآبامنبطردوا

الفروجةنيعاهرصمىانهمحزقيالرومفهم.م.ق

خرجورجالضالحرفهزامرادبكئابهآقا

نيعنموردماألرصفهمذأ،ويطابقا!صيواضع!ل

-02:7رؤنيوماجم!برجاما.نأيرةتراريخ

الىمز.صبيلعلىالمحيح!ةالديانةاعدا.بطفلإاد9

ابروهر،*رقعىمينا.ع!يام:ماصول

اصروا،،ودردع،ك!حمرلهإن:مابناهفلانة

مل)؟صلإنبلنهسمايبلنرالملكنهمباطكحة

،:.)31

متتللالذيا!التيافثان!:هاداي

لاوم.(.ةأاخباراو2ة.؟تك)المادرون

.ماديسحانشك

وهي،،خمومةما.كنطني31:ماهـون

و؟:11)يقعلكيححماكانكنانبةمدبنة

ضبةا!اوورنجحملكانرعفنل6(6؟:12

الجليل.نيحطينمنبالقوبمادت

يافثايمادايمنمثتقةكلة:مادي

اسموس.،.:ااخباواو2:؟.نك،اكالت

اثمالالىتزوتوبحراركيسخريحذهابلاد

منفارسوسرا.وهركانبة،وفرنبةالنرفيوأ!ال

وارمينأواصورابخوبمنوسوجانةوفارس."ضق

فوابخوبالىأثمالمنطرلهاوكان.الغربمن

ميلأ002نحرالنربالىائرقمنوممرضامبل006

اولآتقم،وكانتبعصيص.ا!000001وماخها

لبنان-برابليالانجبةالكنبةراسري



).مادي

والىوماناليرنانايامنيثم.مقافعىات-تالى

ا)!بيرةوءادباقىوباتينةوهامقاطحتينالىانقت

نثتملوكانت.الث!الالىةءازتتينةاتروبااما

ر!!ث!اليوابالتزوتبحربل!الوا+تالأرف!على

فوقفدم0003فوتفعةصالارضوهذهزاغروس

وترلمضواودجالطلأصلوتخؤلهاالبحر!ح

الحضر.نكثنةانرخيخماوينبتالحصبمعتدلأ

وارصقالجنو%ألىفهيالكبلإةءادي14وا.والفراكة

باتظذاتالغربج!ةالىوتتعصيةوهيتينةائروباءق

ا:ص.ثاوالجنوبالثرق-دةالىا-اغيروخصب

ا-خةافارس!حراءفيتنتهيورمليهءنرتبدبا.

ا)قاءأ+ةين.هـاتينءنصفبةاكتانةوكانت

بدليلءفلإةمقاطعاتالىايضامقومةم!ديوكانت

يخاذكرصرجونالىمنربةاسطرانآربدتانه

713صنةنحووذلكماديآرئيأ؟صنروناربعة

.4الحالصايرانةممل!ءنجزهالآنرمادي.م.ق

بئماديزصلمالمادوون:مادييماريخ

واؤرا-ام4مبخيوااشغرووقد.(01:2تك)فثيا

والثافةواهـ4ةابئ-5فيبالفرسيتص!نوكانرا

كتاباتفي"يالماديأذلمنجدةصواول.والتاريخ

.م.835:ةةااءض!الذيالثاكصلناصر

الجزثالماديل!منملكأوعثرونصبيةلهودفع

.شتما

01ايافيذلكبعدالاصوريينغزواتتهاقبتوقد

قةاثمايا.فيوكذالك(782-8اإ2إوادادك!

الىاص!ا-،صاسق!وفم01كزابأ337اثافاصعرزو

722ةال!اصيعلىصبوناشولىوحيأ.اصور

مادىمدنفاالمبييناصاثيلبفىمنعددأوضح

ديما!83

اخ!!ع097وفي.(ا\ة،لم؟و17:6مل2)

عددأ!قدصرابانالجزيةعلي!موو!حا!يىةباالماديين

.ءاديبلادبماا:ت!رتالقا،--ازةالجولءن

ماديعاىالموةوعةفيلجزبااليصأ-ظريىويفاض

.اللادافي-اهفي%--اوضحآص-ذونوانكما

قوةمادىا!:!ت-67،306ةهـاورتيماسايابوفي

الذيكه!اريدات"ايامفي625وفي.بارتد

ئذوىحصارغبابلصدلمثنبوبولازرءعاتحىد

.اوءود!نالاشوربين!لمكزالوء-ذا.ا-ءهوءاو

ءصلىتشتهلقربةماديعامحةصارتثمومن

هالإسخهرمنوامتدتوغيرهاواشرراوتوابعفارس

واتحدث.فارسيخجالىهناكومنقزوتبحرالى

..مق588ستكورشايامنيوفارسماديمملكتا

28:.أداوفارسهـاديالم!لكةجمتوحيننذ

(91:ااس)وماديوفارص(01و12ر6:8و

سدنمنمدي!نةالىالمقدسالكتابتييثارولا

وعمى.اكبتانةوهي.(2ة6عز)اشثاالامادي

..مق055-نة!ستا-بيىدارروسمايىفييونالماد

.م.قث25صنةنرثوسس2دارملكفيوعذ)نث

وذاص!حم!ندروافتتحها.ذلكفيينلحوالما!مالأ

منقرناولالىمادياصتقات!ر.وبعدالقرنين

ا&امحةمنجز.أصارتوجنئذاد!يحيةالقرون

الرملايامفيالنرفيينصعيونالمادوذ!و.افرفي،

نجداإ-دصةا)+برتا)!ضاباتوفي(2:9اع)

اش)بابلة:!فيتثتركا)قالأمماحدىالمادبين

.(،/2و51:11ارايرتأوقابرلرا:4وصا17ة3؟

ابابلكظزتم!يانعلأهاوءادييرللأموان

بيدالهفي-ةبابلتحرلدى.(9و21:2اش)



)31ديما

اخذالذيهرميالماددارصرساننجد..مؤ953عامكور!ق

.28(عددمحوقابله31ةه)دابابلمملكة

:2دافيالمفراطمنيانيةهيماديوممامحة

.ة7دانيالمصلكةهذ.الىيرمزوالدب93

النرستجلالحكمالى؟ءواالمادبينانويظ!ر

وسلطانأ.-وةفاتوآهؤلا.وامحن

واشا:؟؟دا)مادياهل:15،بونعادي

اريايخل!يىونكانراوضهيرودمايارفي.(:313؟

.(،يماد،اطلى)

ايماتعال،ممناهااراميةعارة:ألماماوان

.،16:22ص1)،الرب

مرضعوهو،عيارة،مناهع!يام:ةماز

عبورمرض!منايام3بعدعلىواثامشرربرةفي

نجاوكان.(9و33:8عد،ابحراصرائيلبني

ارا.ثجرةفيهبطرحهعذبأموصىجصلهصيبر!

نابعهمويظن.(25-15:23ش)اياهاالىب

هذهوما.الأمارةوادينيءوارةعينعندمارة

حيماموسىعبونا!اآضونوبظن.جدأصيالعين

.حلرةوعبرنةصنعيونترجد

وهو،،صارةضا.ع!ياسم:هاروث

كا"توربما(12:اعيأالنريهعوذانيموضع

.،محارة،نذ!

.(01:23تك)ارامبنياحدوهو:ماش

ويظن.(7؟:1اخضارا)ماشكايضآويدعى

فيعابدتطرروهوماسيرسجبلسكنانهبعف!3

يا.سرر

اعلا.المذكورلماشيمانياسم(1):ماشك

.(17:ااعبار1)

)8

ذطهانوبظن.(2:؟.تك)يافثبئ(2)

ود!ةالنراتيناببعبتربلقعالقالاراضيظن

يتاصوننكوكان.(32:26وصز012:5مز)

سعذكر.وردوتد(27:13حز)ء،رمع

.(1ة93و3و38:2و32:26حز)توبال

اليرلافيالمؤرخومنالاشوربل!نقوشمنوننتج

شكيا.ثرقنيكانتماصكبلادانهرودوتى

.،،المقدسالحتاب،اطلب):ماص:وة

نياثتركاصافبنيمنلاويوهو:ماعاي

بابوقوننخ.(12:36نحأاورشليماصوارشينتد

ا!اني.الهيكلتدثبنفد

موف!وهو،طرف،محنا.عبرياصم:ماش

.(9:،مل1)صلإنضباطاحدسكنه

،،تص،معنا.كانربماعرياصم:ماكي

ذهبراالذتالجراصيىاطدا!ديوفيل-ارووهو

.،13:01عد)وكابىلرعمع

31:وهو،،بتاعمفا.ع!ي31:ماكير

اراميةصمنارحيدوابئمذلىبكر(1)

26:92عد)بلعادابروهر(3:18انجار11

:2انجار1)ايا.ادم!اوابنة(ا:36وا:27و

عئلإةكافتكنعانارضفتحوعند.(،3و21

لجادارضفاخذتوتوتكبيرةصارتتدماكل!

اصماستعملوضد.(3:15وتت3393عد)

.(.:،1قض)منىسطصاجمنيشعراالما-للإيين

+3مف!بوسثثبيتهنيسحنعيئلاج!()2

!2)اورشليماىداهـ:اشدءصا.اتالىرونايمان

.27،:17وه،ر:9



23)نثوماكير

(63:92محد)صل!ا0صرة:نبركرما

المفسالكابنيبذكرلم:ها-يروس

طعفبهالذيالموضعآثابذكر*سيفوسانالا

قضالمحررعندقلحةوءب.المحعدانروحناراس

.(92-6:21ص)اقيالبحر

!اوهر،،ملكشا.ع!ي31:مالك

.ا؟(:9اخبار11مفيبرصثضيدمي!ا

احدوهو،*نحتارمشا.ع!فيادم:قنحار

.(11:38اخبار؟)داودابطال

زكية،*رانحةسنا.ع!ياسم:يجام

اسم:رهو

ابخارار13ة25تك)اممامجلاب،1)

.،92:؟

.(52:"رخباا؟)كون13(13

احدوهر،حصن5معضا.ملاياسم:يئمار

.(53:اامحباراو،2ة36تك)وماداصا.

احدوهو،*بنيمنا.ع!ي31:قبو،ي

شحايايضأودعي.(33:27مم13داردابطالا

،:03و11:92انجار؟و8؟:2321)

.(1؟:23و

معنا.الذي،عثيا،المريالإصممن:متى

وكاتبرصولآعثرالاننياءدوهء!هو.،،عطية

ابخالاويايضأوعياليهالمنسربالاولالانجبل

نيوكان.(92و27ة.ولى،2:1ص)!لنى

وظي!ه.مرضعمن،ودعيحوم-لفرناني؟ياالاعل

افادتانهاالاايهودبينض!قوةالجباوظبنةوكانت

)8

اظبهمنفي.يذ!لرولم.الا!ثنالخوفةخإةمتى

اتج!راالذتبملةمنكانانهالاا!ديدادافي

وزعم.(13ةاايم)الميحصعود!دالمليةني

هذاصئرلفانجحوير.ايهودابترانه*لجبيوس

التالية:للاصابوذ)كنفعه!ئ"رالانحيل

متى()لاويانلىقايذكر(1):متىانجيل

عد.اولفي،،كبلاةولي!ةاد!بحلادصشع

ف!يذكرها(أمىهواما32(-93ة5الوباللذة

.(-9:0113)متتوا!نااختصارب!حمل

!بممنالراضحة،والبيناتالواهد)2(

متنصر.جهوديالمؤافبانا)محشابة

نيهوكهذاخطلإأانجيلأانضللا)3(

نالأصىوبامجهولشخصالىينبجلالايمقدمة

الميم.تلايذاحدالىينب

الملادياثانيا!مرننيبالاسويذ-لر،(أ

المحيح.انرالجمعثدمئان

بالسبلاتيحتنظعادةالجابيانبهالملممن(5)

ركذلمثاطاباتثقديمواجباتهآأمنهذالان

ب!لالمسيحباقوالاحتفظتدالانج!يلىهذافان

لاجلفلطيننيكتبالانجيلهذاانلرتجح

اب-.ة.الديانةاعتنقراالذتال!يهودبينمنالمؤمنين

الذيوالمترعينالانيا.كاظميرعيظهروالنر

بنيثمبوملكبهالموعودصبا-وانها!مديماليهدتمم

حصبكأقلمبآفيلالاهذايىتبولماعية!.ا-صائل

الميحاعالفيبعالمواة-جء-ببلالوقائعسياق

يبرهنذلكومحلبعف!.بمه!امابهتهابءواقراله

مقىيبرزماوكثلإأ.المديحهوالناصر!.ب!3ان



متى8()!ممتى

هسذاهليعمولا.القديمالمدنبواتءنثواهد

بش!قانهالأتألبفهزمنباعتبارالاولهوالانجيل

بينالمرطةاطلقةلكرنهالجديدالعهدصدرفيالوضع

إنجيل.وااخاءوساوبينالجديدوالحهدالعديمالعهد

صنيمواصفاركةموضعيدالجدالهدنيوضه4و

اعطا.تقابلالجبلعلىالميحع!ةفانالقديمالهد

موابجدوليةرألمنويظهرسينا.منالناموس

تختصكماالتيالمجوصرةليرسفوزياوالاعلان،المسيح

لمنظ!امتتيمهوانماالجديدالنظامانالانجبليهذا

الجبلءلىالعظةذلكربزكدومما.لهفا!خلاالقديم

بالفربى!بنبدواتندال!راتملكوت!وصوالاثال

دبم11العمدءنالدبدةالنبراتوابرازوالصدوقيين

.بوححياةحوادثنيتمتقدباغاصرحاقي

1،الية:ئييةااالاقامالىالايخلهذاويقم

(2او)عىنسبهسللةمحالميحمولد(،)

،ث--ى!)الميحطدمةم!مة(3)

35(:-89؟::)صالجلحلفىرصاثه31(

ص)ائهالتبثلإلج!رتاتلابذارطله،()

9:-3601،

02(:ا-115)صلهالبهودمآومةدازديا(0)

وتعليممكفرلماصمن!ائيأالمصيحذهاب(6)

-89(15:31)صاللاميذ

)شرقبلإ-نياهـيحخدمةضام)7!

(28-9؟محا)(ألاردن

والقيامةالآلامموضرعوفيهالاخل!الاسبوع،8)

،28-21ص؟

الاصليةالانجبلهذاالة!رصا!عولواختلف

واالعلإانيةفياولآ-لتبانهالىبعه!مفذهب

.الايامتدكفيفل!طينافةكانتالقالاراءية

و5كااليونانيةفيكأبا؟"الىآخرون-وذه

البهيةشهـادةالىؤغندالأرلالىأياما.الآن

نية،الوناالىترجمانه-إلىاالكليةآباهؤان.ا!هديمة

الوناارأيابهـذاسالنائاذاهالزجمةب!ذ.ث!دونو!

.بزبمتأعياوانصيهتر*3ننص4كلئبانن!مبان

ف!يف!رالحبرانيانجبلهقى-3نفحه!ئبانالرأياما

مقىفاننفهاليرنانيبالانجيلالآبا.ا-ت!ثهادسبب

ماا-لفرعن!،ويختافالهظاتفيولوقا-!صترواة

المظاتنيالمتةطفةالآياتانغ.القصفييكرن

قىشات"!طالم!ةبةيةوفيا-بهيذةاال!بمةءن"حط

.أمبرا.ثةاءن

شابتباطكض،تدالايخل"ذاانردولا

برمضوذهب.ذلكبرةوع21صتىءوداوريثايم

الصعودبر.!دالثامنةا)-نةفيكاتبانهالىالقدما.

ويرظن.عث!رةاطا!صةفيكتبانهالىوآضون

وصنة.ةصنةبين!تالحاليالمجلناانابىض

ظكنيكفاولوةاصضا!ليران.م65

نفها.المدة

الانجبلهذا!زات

لاءامواء!صورةامامنىايضعاذ"(11

:،و23:امت)ابحبي!يعاثمديمالهيدنبوات

:8؟2؟8:7؟ووءاب-د.و5؟:4و23و18

بعد.(.وما27:9وه:21و13:35وبمدهوعأ

تعاليمالىخاءةعناتالافصجاط"ذاءجهلم2)

مواءظاوخطاباتكىةاسامناوبرضعا&ه-اليد

وهمط:ادبحلمبد



)4متى

اثعارنةتتناولوهيالجلعلىالموعظة)أ،

)متالجديدالعهدفيوبنهاالقديمنيال!حياةبين

.-7(هء!

ت)الانجيلببشارةالمنادمم!براجبات(أب

.(01ص

ت)الماواثملكرتلترضيحاثه)-(

.(13ص

أمتالمحبحليرعاللذةمؤهلات()ع!

.(18ص

2،)متالدهرصها؟عننجرةظليم)5(

.02(و

باالبارةاط-ةاططاباتهذ.منصويذ!ي

)مت7شابههاماأو،الاترالهذ.يرماكل،نلا

.1(26:او:91و:1353؟و:91و:28

بألي:ماالبثارة.هذتتميزهذ.جانر-رالى

فيهادونالبثارةهذ.فيتربدحرادث-اولآ

الىانن!مابهناحبةمن!ءلاديوعءة()1

2(و1)متروسف

:1،28)صتاهـا.علىبعئرتثي21(

.؟3(-

.(-17:2،27)متالهيكلضريبة(31

(31-.:27)طي2الاص!ريهرذايةغا(،)

.(2:91لاايلاط!زرجةحلم(5)

الحمماعندرقدواالذتوفا!ورلةاولى(6)

.(3.-.ا:27)الىوحبعح

منانا(83

يوعبدفيهؤضعالقهـالذيخغ)3(

.(6266-:27،ءتباختام

علىض!روللاحدلمنا.المتاميوعظور)8(

،،02-11و01و28:9)الجليلفيالجبل

فلاهاةدونالبثارةهذ.نيتوجداسأل-ثانيأ

03(-،13:2مت9اطتلزوانتل(؟)

،،ا:13)مثاقىالك!فز215(

نأ،6،و.:13مت)الكلإةاالمنلىةطؤا،(3)

(7،:13مى)الجاءمأالثبكة،(،)

،3(-18:23مت)الظالمالعبد،(10

(-16ا:02متأال!حمومظة8()6

32(-21:28مت)وابنبهالاب78()

(،1-ا:22)متالملكاىمرس5.)8

(13-ا:02ت1مذارىالعثر،(9)

(03-،25:1ءت،الوزنات8).1(

6،(-0231:مت)والجداهاطراف،111(

الىلثنالقارحيلةالثارةهيهنرانويلاحظ

افىهيصوجهملى،ال!كنية"باسموتذكرهاال!حمنية

.13(:18و18ة16مت1

ا!عم:وهر،ي!و.،ءطيةكلمنا.ع!ياصم:منا،

المتملةالموالبدنيداودوحفبدنالمانا!(1)

.31(:3لىاا-يحبا

زمنفيكريباتبنسا.ووبراالذتاحد(2)

فيمتاتةبصررةاحمهوورد.33(ة01عز)عزرا

.ا!رجماتب!ض



نانا)35
اصم:وهو،،متثياالمبريالاصممن:متاثبا

:3)ا!المبحاسلافمنثخصان(2و؟)

..(36و25

.(2صءك1)المكابيةال!ائلةرئيى(3)

اسم:وءو،هدية،مشاهعصياصم:متان

عتدصامذابحهاماع!قتا!البعا!كفةاحد(،11

.(123:17،بار2و11:18مل)2شياتتات

يقنلباناثارواالذتا--دشفطاابو(2)

.(38:1)ر)ارميا

.(115مت)الميحاسلافاحد؟3)

عةوهي،،هديةمشا.صياسم:متانة

21:81عد)ءوآبوتخومالقنربيناسائيلابني

21بعدءلىتةعالقاطالية.ينة،المذ،وهيى(.6؟و

مادباءسرقيجنربيمبلأ

تاو.،ة*!ضا.عبرياسم:يتتنبا

اصم:وهو

الممابوخاتءلعلىمتر!ى.ور-كطلاوي!1،

.(9:31اخبار!)

وال!ردالربابعلىلمعبداودعينهلاوي(2)

25:صوقابل16:5ر21وا،لم:15اخبار1!
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:31وصكلو.ءكا!ةمعناةعبريام:متناي

بن.نغويبة"تا.تروجاسض!-ان(2و1)

.(33:37ةاعزرا)عزرا

الملكايامنييوماريبعلإةرئيىكاهن(3)

.(11:؟3ذخ)صوياتيم

01مثئتا
اصم:وهرحهوه،*ءطيةصعناهءبريءم.
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؟11:7فح)آصافإننصنلاويءة-ن(12
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.(13:13)نححانانوجدزعورابولأوي(16

نا.اخذوااص!اصاربرت(01و9و8و7)

.(37و35و27و26ة01عز)ءفىراايامفيغريبة
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لازمهحاببوعزليذوهو،يمو.ءطية*وصناه
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36)مثات

لياخذا!مدسالىوحوثررةالملاةبمدباثرعةين

-ئلمولا(ايخ21:ااح)الاسضيوءلطبهرذاموضح

القليدبينبعضانغل!ذاكبعدوفتحياتهعنسيثأ

.داليبفربههاليهرديةنيخدمانهيقولىن

:31وهو،علية،عمناهعبرياصم:يثات

:3الوالميحاصلافمنصفصان(2اوز

،وهوافةرجل8منا.صاص-اصمةنبلقئوشا

.(18:،تك)قابذبعدوالرابعلامكارو

راادلاض!رجل،محتأ.سامياصم:لعمتوضا
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.(3:،ش)
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امثألشهبولكل.مؤفىزوععلىونتاز-4اللوك

وج!التوحكمتسهالث%ذلكخهائعىتظهوعديدة
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ومت9،:35وحز702:امحبار2و28:13و12:

.،32ة،2

اعثالى8(

لم.الطنياضالمجموعةر31:سلماناثال

الى:وينمالأدبيا)مبرانيينذظامالفرهذاوتضن

الاطصيوالةءرا-9(أصاط!صةصدح(الم

وروصح.الربعافةاطمحمةرأسانهرذلكفي

ولاخلافهونتائجتائجهالىبالاصاراتالن!رهذا

الق!متايوي!6الردناتالنا.الىالانتيادس!

.الناسبمليعالىاطكمةمنتببةبدعوة

والمجةالادبيةاطا!لحإناثالمجمرع(بأ

.،22:61-أ:01ص)

والمدلبالفطنةالاكئرفينحتصآترمجرع(ت)

هذانيالاثالوبعض.(22:،2-22:17)ص

-اوبه.ام-لامرنالقديمةا!ريةالائالهلئهالجز.

،3(.-23:،2ص)صلمان!ننامثال،ت)

حزشاربالهنحخهللإنآخرمحبموع(أج

.(-2593أص

.--(اة03)!صاجرر*م()ح

امهمنتعلهالذيلموئيلالمحككام()خ

.ا-9(:3ا)ص

بهيما!أالابدةحمروفءلىتبعيثعر(أد

.(31-31:01محط)الناظةالمرأة

جملفيتبةصالامثال:الاثالنطم-ليفية

وامئلثةاومزدوجةاوإصيطةوعهارا!اصوازئة

صحمبةارة.وصعبايحئاوصبعةحق!يحةاوبمةص

وامضو؟امااثلاتامبايطوالنبةصطرئمن

يقابله.اوافانيالاولالثعطرءانقاناماوهيةفظ

ص)فقطمزدوبةعباراتفيتضنالاولالقماما

.(6؟:-23ا:01



37)امنال

الظريوافىتفيماالقاله-تطةالعباراتوءن

اثاني:الاول

قلبكلإفظبىل،تهببتتةلاابني،يا

،4يؤدبرالىبير:4اوريافان،(\:3ام)هيو!ايا

.(3:13)امبر-4،-صاتابيؤدبكاكا

الذيوللىجىا!،اط!-ةيردالذيانالملأأاصربى،

.(3:31ام)،الهطنبمايضال

الاولالثطريقابلفيهاأقياالبما-يطةالباراتوسن

-ولهةالمعنىفيبماكه%لكنالاني

حزنالنيوالأى،ابا.يسراطكيمالاى5

والمجة،خهو!اتفييرالبةفى(ا:01ام1،امه

الصدبقابر125(:..1)ام،الذنربصآصز

.(01:16ام)،طينةيةاثر-وربح،)صباة

،الملوكتملك،يي:المزدوءةالعباراتوءن

،وافرفا.ا.الاصيترأسنيعدلا!.الىؤصاويضي

.،16و8:15اء)،اهدلبايةةونالذتبم

الىبةنحاة،:رصص!إدةاكلاذاتالحباراتومن

وفمالثروطري!توالزهوالحكليا..الثربنض

.(8:13ام)ابصتالاكاذبب

طوبى،ةالبةالثطورذاتالمجاراتومن

مآ2مصاريعيعندساهرأ،ليإ-صعالذيللانحان

اطياةيجديردنيءنفان.ابرابقواثمحافظأ،فيومأ

برج،نف،!ريخكفيوءن.الىبمنرضاويخال

.(36-،8:3ام)،الموتيحبرنببغضرنيمن

ءؤلفإنصابانتقدمقد:الامثالتأليف

آشتءثرلنينالىصئحا5بتزبمضهاانغل!اكزها

اثال8(

واصثهر-لإنللزاءير.داودصبةكةابىصوعة-بتهفان

اطظطصن.(3ث-21:،كلل1)الأثالزظمفي

جمعبانويظنالأثالاصنرفيمنهاالكثل!وجدان

.(251،:اء)-زقياايامفيغ-دالاثال

حكمةجدأءةوقصا؟نا..!الان:ا،.ثال--ية

إ--يدث!.اةش-5ا-ا-ساوءي؟ةالةدالأصم-ء!ا.

اطءتهوالا:-ال-ةرورظولهالذياا،ءوعوا

9:01و1:7)اطة.نؤاط-هـة(-26:!)

هـلملأزقاط!ةفودانوثةبش.(5:33؟و

.03(اوة21و16:9)وآ-يرهأباقهالاشان

الاتجهاد،الخهيةالأناناحياةفياطمحمةوتتطلب

.(،3-03:،2و.و،:01و01-6ة6)

و35-23:92وا:02)ا&!ك!رعنوالامتاع

فنحطلبالابماعبةاط!اةفيالح!حمحةا!ا0،(:31

53-،6:2و91-16ة3)الزفىءنصاعالاص

31:3و31ة31)نالدارةبط(72-7:5و

؟5:)5إوجيةااياةفيوالا!انة(18:31و

18:02)لافةراهوالمروفاطل!رتفديم(91-

.(11و33:01و3":91و15:25و21و

الذي11يميسوع9و8اصحاحينيالح!-ةو،صل

اتةمن-محمةلناصار-ثدوالذياقةح!.ةهو

.03(و،2:؟كوا)

خبياهوالاابحاستخدمهالنتبيهءننرع(2)

:،2!تأوجرةالامئالت!ونوقد.ت!يهمني

حد،رمزقيصءماونبواتت!رنوت.33(

المقصودانكل!(ث03:9و-ز3:و،23:182

مف!ومةامورعلىمز-ةءوةوعةقصةهوابآغابالمثل



امثالى(838)انال

المةدصا)محتابنيوالانال.الرويرةنيالمطثوضح

نافيعيوبكأمثالء*+نيصالالاصءنثختلف

هاومق!ود.لبالناءلىحدونهجمكنمما!رضرء!ا

غل!هناخفاؤهااوللزمنينروحيةامررا!اح

لمتعليمالاثالطريقةاللاايينقدماءواتخذ.المزتيئ

.والانذاروالانباهوالنديد

الفديما!هداءثالاشير

الموضعالمثل

برزيمجبل!ثكيملرجاالى-الاثجارنتظباعنء،م.صل؟

زفافهعندالضيرفالى-كوناجة2

داودالى-المقيرنمبة"ننالمانثل3

قنة

ورسليما

اورصليمداودالى-الدمروليابنبهاعناتفوعيأالمرأةنل؟

آضابالى-المضفاتيوا!اةصوباالنبىمئل.

آخابالى-ميخارؤيا6

ا!!لكة!لمككرآشصزا-والارزا)!و-فيءق3

بموذاملكاص!؟الىاك،لبة

اصعيا.صن-ردفيأكأبأاعطىالذيال!رمئل

اصائيلبنيالى

ا.صائيلبنيالىحزتالهن-وال!رمةالنرثا!

اصائلرفيالىحزقبالمنالا-د-إشإلمئل01

اصائيلبنيالىحؤقيالمن-رمال!3ثل11

اصراز!لبرفيالىحزقيالءن-الهدرثل12

بقرب"ةيق

عيةالصا

ا&اعية

سليمراو

بابل

بابل

بابل

بابل

اثاهلى

9:7-01تحق

نض"أ:،ا

12:ا-،امم2

،1:.-17مم2

02:03-2،امل
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2.ل،؟:01-8

6-؟:هاش
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01-،اة91حز
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)9امثال

!اءاانالىالا..صالحرا-ماةاتهايماسلوبيغولم

واتيواكطالابدح!فياخابااوةتواءطا.تالمب

كريبأواي!اررإةعاى.نمابقخو-ثةبثهمحلولد

.بال!+-،!تقعلمالحرادثءذ.ات!ءنواناعتأ

من-بة(39ء!)!ئن5وا--داهـءاغنيةفىلى
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"طكوتقبولصرءحوهوارعاكفا!(أأ

.!الهاا!نافعضدورةةةيحالمه

الثلجان!ياممةررءحوهوالوان!ل(ب)

المبح.لملكوت

ملكيتنمرروضحوهراطردل-ةمثاطت.(أ

المب!ح.

..اتدادررةحوهوافية.!ا!(ت)

،ةحوهوافا!نيأقىالكترئل()ج

المث:وكذبرهت

الضبنة.اؤةالمؤنل(ح)

وهوالحرنيالمطروحةالثبكة:-ل()خ
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لىوءحط.ا

الانجيلفيالواردةالامنالجدولوهاك
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8-3:،صو8-31:3تص)رعالىا

(8-8:5ولو
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03:اوص3:31؟)مىاطردلحبة

-33)

(13:33ص-)انية

امثال(83
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:،عي)ونماالارفىطنيالقالذيالبذار

26-92)

(؟،ة3؟مت)الخ!!الحتر

(6،و،ه:13ءت)اك!نالكثرةةاةالمؤ

:13،متالبحرفياإءلروحةاخبكةا

8(،لمو7"

الضالالحروف9(

،-6،:.؟

وو13و13ة18مت)

(،3-18:23ءت)المداتالعبد(01

2،(وا،:7لواالمدوونان11(

(0303-:01لوااطنونيالامي2؟(

.-8(:11الىابيالصدبق13(

(02-13:16لىاالغبىالغني8؟(

(.،35-:12لواالمركأمنالرجوع15(

6-9(:3؟الوا،ينصحوة16(

(28-16:،1لواالطيمالمثا.3؟(

(9و15:8لراالمفتودالدرم18(

33(-؟ا:15لوااضالاالأبخا91(

(9-ا:16لواالظمويهل02(

93(-16:91لراولطزرالنني21(

(5-8:3؟لواالظلمتاف!2،أ0

01-:18)رالضرائبوجابالنريي23(
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-27(16:13الوالامناه،3(

(-6؟اة02مثأال!رمنيالفملة02(

03(-21:28مت)الأبنان26(



).ئمثال

93-21:33مت)امونوالحرالكرع!27(

(01-02:9ولى9-؟:12وص

(1،-22:2مت)العرس3(!

:25مت)والجاهلاتاط!إتالعذارى92(

(-13ا

(03-اث:25صت)اوزنات03(

(31،6-:02مى)وا؟دا.اطراف31(

تفل!حبالامثالعددنيالمقرونواتلمف

03وآضونثلأ27بعضهمناحم!افللفظة

وان..وآضوناتتدمالجدول*ب31وآضون

انجيلفيمربودةالميحذكرهاالقلأص!لاكثر

فرتمقبذكريأومئرئنمانبةمنهافيأيملىقا

منهاصبعةعلى،نةاورالاناجبلوبثفقتمةقىوص

تحتالراج:.!عيهاالمتفقالاثالوهذ.فظ

الخر،اققالربعلىةالجدردالرقهة،الم!حميال

امحراما،الحردلحبةالار!المتيق،الىقاقنيةاطديد

.النإتيبرة،الثرير

عيق!واماولوقامقنيالا.صالاكنرووردت

نلمررحناواءااتوالهمناك!الميحاءالثرح

الميحمراعظيذ!لراختصوا!صاامألأيذكر

وطئبه.

هذااستفانرسبفر(26:.عا):تمثال

ة(رءفانلم،،اطاب3،:7اعأرمفانبلفظةاتمثالى

يانهلملا(هو8:3)حز:الفيرةث.ال

عندوضعقثالبهالمقصودكانور،هنااره؟صار،صال

النيةت!جرؤدلمطنتكا.الداخليإ:ءحملاببامدخل

ني.حقواضحةصارتالماثا.عادةانعاد)،!ت

مجلىو(84

تموزثالكانورجما.اطيالىحيدالاله"ي!حمل

.(،":8حزأ

باثنيداودابطالاحدءثافاطاتب:مئتي

مقطالىوئاربذاصك.:3،(11اكبار)1

رأسه.

القصفاتهكمالافه:*دوراد:.خدصد

الافانو!د.(3:23رر)ئانالايةوقبها

الىهنهالرا-بينوالنايحاطدتمالىلهاذىاذاانه

قا.مجداثهانويقال.(23:.دا)لهية111أظسضا

الميحطلبذلكوعلىبمبله،!رح(أيا!:3أعأ

عا!ويجب(.:17،روبمبلهانالآبالىملاؤ"ني

و03و1:91كو!وا.)1بكلاثهجمدانالمعي

15:31).

ناوتجال(8:،2مزأالمحططدافةرعي

مجدوان،(؟:91مز)،اثههبدتحدثالصرات،

وان،6:،!لر2)اإصيحب،عوجهنيظهراقة

،ربالمبحرممي.(3:؟عب)مجلهبها.المح

.(27:اكر)،لمجدا.جاور،،(ا:3يع)ليدا

نيالميسحمعالمؤمنينحالةبالمدا-يانآوبراد

(2:01وعب،:3حمر)الآخرة

تخومكنلمنىمدية:او!ميددونتجد؟و

افتشهارلكنعانبينملكيةمدينةقبلأكانتإصاكر

:اوقض17:11و؟12:2يق)قراءامعينوع

(.وهناك7:92اخباووا9:01و2؟:،واءل27

تحتكانواالذتالكظيخل!علىود،رةباراقانتمر

!اكومات.(17-8:6قض)سيراقيادة

لء21وروصيا(9:27مل31ممرذاطكاخزيا



مبالكللى،8()؟م!ل

الامجدومدنجة

هربحدرنويث1؟2-03:02اعبار2و23:92

.مجدونتلاي(16:501رؤ)

علىيقعالذىاثلمتلهرالآنمجذووم!حمان

الجنولياطرفانيحيفاضقجنوفىميلأفرتمافة

الشمال.فيالكر.ليخبلتنتىالقالجبالعللامن

عئ!راطا!سالفرننيمجدوالالتتحضصاخذولد

عناثل!لمتلفياثنقبكفوقد.الميلادقبل

الاما-دنطتاتمنالاضىتلوالىاحدةطبقةفرت

و-!بعالهور،منصرنيبال!نآهلةكانتالق

.ابدقبلالىابعةالالفالىالطبقاتعذ.بعض

فىبعالعاجءنقيملىنةوشاب!ااكتثمفترلد

هذ.مووتظهر.ابلادتبلكرالرابعالزنالى

كصفوت.ومدنبثمال!حمنمانبيننقانةالنقرش

الىوصلالصنرنيسقسردابعنابضااكسنقيب

وفد.الهندسبماالفرماوككمهارةبظهرعاما.نبع

فلطيننيشيه

منفرمعليهكانماد!بتاصاهبحدرنياكثف

مجدومنالصايخةالطبقةنيا-دنصفثم،وئنيةعبادة

هذ.وقىجبممحلعأوكرناربعمائةبهااطبلات

.آخاباوسلإن!صالىالى"سطبلات

اصم:وهو"برج،مضا.صاءمياسم:تخد"ل

اتبحبمدمابفين!اليهاالميحاقىءدينة

دمنالجليلبحرمنالضقيالجابنيالآلافالاربعة
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نحرتبدالقاطاليةاددلاصهاالكثل!!نرظن93(
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قي!يالىدراصانالىمجللمنوالبارة.(6:
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فتأتيالمنازلسطرحكلص!رنها4كانوا!لالواب
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.(،نجم،اطلب):الجوسنجم
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،خرفمعنا.عبرياصم:يشابيبتخور
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.(9ة13وزك92:!وار
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01مخلة
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جماداختابئمنى-بطمنرجل)2(

.(7:18اخبار1)
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.03دانمحلة

؟8تض)بعارنجقريةورا+صوصع.

.(13:02قنى)واستأول!صعةبرين.(12:

ابنياحد،مردم!،..ما.عكليا-م:مح!ن

ارضنيساتالأولراءوثزوجوهروفةالمااك

.(01و9:ثو5و3:ارا)آبصفى

،سيرض،مصاهءبريا-م:كلي

.(جراوهم6:16خر)مراريافي(1)

32و"6:7رفيا1)مراريتفجد(2)
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:62وكم:3ءد111)ليءتل:نعلتو
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ا:32تكأالاسم+(-ذاثهبوبهاسالأردنصثرقي

لنصفوايضأ(13:26يق)؟ادواءطيت.(2و

الىمقحسةكانتوربما(13:03بقءفسأمأ-

ق!ما)ءطيغ.لمنيلآخروالجادا-دكلا:حيين

يق)لاتاتلملبأءدينةفارءراريا:فيبجادالحاص

ببرقكاليوكانت.(.،،:6اخباراو21:38

ععكنفيهاابنيرفح!لالملركايامفيمحنايموا:!رت

اليهاوا،جأ(21و2:8صم2)ول!ثابنايثبوثث

:2وامل،7:2؟صم13ابثالىمصنهر!بلماداود

ابمازالذيسليان!باطا-دمرضعوكاإت.(8

لثدنياليهايثارورجما(1،:،مل1)البلودتاكفي

صفين!ةاعلجث(3!ة6)نقالانث-اد

عطونكاليءضة،،خربةكالتهيوربما.ءنايمالع!اني

ميل.وئ!فبملين
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81صم1)برزلايبئامدريه:لقي:المحولي

عولة.لآبلنبةكانوربما.(9؟:

ءفروب،متا.كانربماصاصكدااصم:يائيلمحو

.(18:أتد)قايينز-ا!ءنعيراداى،اثءن

داودابطالا-دايثي!لء-!ن:صيم

ءوثها.يحرفولا.(6،:11اخبار11

زردابلصصدابلمننلاعادرجل:با

الثيم.مناوكالر(،.:7ونح2:52!زأ

نلمن،رجل،ثمنممنا.عبريإسم:مح!

.(11:،اخبار1)عرذ!

صنلىغنيداودانىباديرئبى:قئئا!

.(13ة12اخبار؟)

ا!ر!ت:نحطوطات،نحطوطة،ك!وط

.!ا"ذاكانصوا.الدبخطيكلبكاعارةهي

اطالكانت!دماارترقااوال!دياوراق!لهي!حمتب

بعدفماالررقعلىكتبمااو،افد!ةاالازمنةني

لحبرالتهـبا!للوصامخطرطة

مطوط(84

الاولالفرنمنف!رانواديعنبورجمخطوطة

هذ.علىبالحطكضبمابيننفرقهذاوفي.ذلك

ائوادمنكيرهاوابىرعلىنققمابيوالمواد

أليدفيكتبتالقهذ.بين!رقوكذلكالصبة

المطهوعة.الحتباواو،ئقوببن

اساالثديملا!دالاءلهةالخ!طوطاثت!4وفد

افرطاتوصصبمات،الاراميةلانةبااوالعصانية!ةبا

توجدلاو)ءن.زءةاليرنالاةةباديىابددلأ+2الاصدة

كشةص!ادؤالقالاصلصةاتادعاوءا"ذ.الآنيئلد

القادطوطاتلأفآلؤجدانهالا،المةدسةالاصنار

وا"ديد.اةديمادتا)3اصفارمن!خ"!ط

عهاواتدالةديمالعدتماوطاتاممبينمن-لأاو

بلي:ماعردأ

،ترانواديمنحاهتاهـقيالخهطوطات-ا

.711،ءامعتثف01،هرطوطاتالمض.هذواول

قبلالث31الةرنالىادطوعاإتهذهبعضرجعوربما

ديئ-ثيدلإلاة-دمتمدلذاكوهيابد

ا!وطات.ذءصعظمول!ن.القديمالع!دلنص

بعدالاولىالترناوالملادتيالاولاترناالىبرجع



!وطات)815(م!وطات

باليونايةالئالثالقرنش.رقىلنج!سنبرديمخطوطة

ةرانوادياةائفرينءنممنثصاو.د.الميلاد

ا!مديمالعدا-فارمن-ةركلصناجزا.وغطرطا-4

اكتحفتالياتالطوصااصرلوااتروصةرءدافما

..اثباسةرءلىتحتريهناك

ايديناديئالذيالنصآرانواديأدراجوبؤ!د

اتربإواضعابعضفيو)ءن!ا.الاجمالوجه"لى

يتىحكمااردينابينالذياكحرءنالامليالنه!الى

ا)ةارنة"ررسالدلدىشلبأذلم!

فيا)بردي"ذااكزثتو-د.شنابردي-2

واالأرلا)ةرنالى،جعوربم-ا2091ءامنيمصر

الوءصاياالهثصالبردي"ذاإث-لرابدفلانيالئا

.،:6وتثنية

الخاطوطأتتبرةاو،ابئيزة،مىناجزا.-.3
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فيمدة.،-!وسكمق.دبان-محانصنعيليونلأحماا

وادطةة.(01:92ءدو2:51022خر)يرانور4

.،مديان،الآن-ثه!المةبة-يجثطضتتعالق

ارصنيافاطضوناصديانز-ا!:مديانيون

ائيلا-صبنيءدآب!رءناديافوااقيدتدو.مدياط

انهمومع.(25-22صعدأبملوكهمائهنأنبأ

غبهماصائيلبني،ةاديراالفربةءذ.بدانتصوا

لارلرأ"هذاغزوهموني.قيلاصونفحمادواجدعرن

28-8:01و7و6صتض)الجلاتالعنصة

الهربعءحبراثموصن.(ااو83:9ومز

فتدل(3:7حب)ديان.ضاسثققام!.!نقيالموو

المليانيين.الىعاةخيامعلى

.(18ة3تك)نظ!.الازصانمميئ:أةاص

51:،2تك)النرعن.مايملأنةدفاالنا.وكازت

،(2:16خرأالمواثمطويرءفي،ادةا:9وصم

8(،:13صم2و89:6تك)الطمامو:!بخن

ور!من(،31:11وام26و35:35خر)ويزلن

وكن5(22و3:13؟امو2:91مم1)اكباب

.(12:2و2:3يوو،:ااي)الضيوفيقابا-ن

15:02-رأويرنمناطربالأتآكافييرةصوكن

كريمنياثبعض!نوكان.،،11:2تضو؟2و

وخلدة(اليئ،:4ولمضأودبررة،(51:03خر)

وحت4،(1،:6نح)ولؤعدية،(22:11مل2)

.ةءرسداعالب0(2:36لرا

عنتنمبانةالزوجةعنالمةدسالكشابوبتحدث

13و22و،،1:"ا..ثال)لا!ريموالثالتاما،حزام1

31كراا)محابفرف!هدر(9:9جا1،-01:

؟02:2ش)اصايىثاالرا--11ططانوذ!رالأم
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ءلمي!ااثتبودرةالمتأةا)راصخد-توقد!9:8واثال

افحتوفد.(13-01ة13امثالأءأرأعا.شا

بةصدالئريةاتاتاهااذكرءة!ا+"ا"اإةداكأب1

ىا.ع.صنصارف!الجدلدالهدروحوان.نكربمهن

المةدصةال!شبرسرروقد.لهاتحقراوللرأةاشتقار

ءخهمال!ل4?يتالذيالمكانوالمرأةالرجليحتلان

احترامفيالآخرنحرالوأ*-ديرصلكاواناطالق

افس!هو9-01:6ص)وفيتتماونوفيمفادل

ا؟ديدأ!داعلموتد(15-3:12صواز31:

الاإ!الاقبايىحلابانهءلمكاثاالزواجرابطةبقداصة

ا!لوو9و8ة91مت)الطويالوحيعيهالاصباب

عإتاوتد.(33-5:22--ساو7:51

اقهنهصةلتقبل،يرجلاءطيتافياالفرىةنفىالمرأة

اعطيتوقد.(3:38ء*)وء!ود.ءراعيدهوقبرل

قذرتوفدالكنيأفيصص!رس-ةمكانةاوأةا

6:،-ا:16رومبة)وأتر!اال!ن!صةفي12-دت

التدرجيناكانت.صواالعىليةالرصايارج!توتد.(21و

اجلالبقصداط!وصوجهعلىالرأةامالصموش"على

من!اةصااففلظهر-ئواكراءياورفع!االمرأة

01و2:9قي-و1)وءدمتهادجمحكشيما!ةفيصفات

.(3:11و

،دوجءزنكاكلهجما.معنايعكل31:يمثااير

.(05:21ار)بارلمجازياسموهو

لاوىابئ،!ر،ضا.عإيا-م:ةراري

و6:16و-ر46:11زيث)اإراريينورز!ساثاكا

.(16وا:6ا-بار؟و9؟

منذ!ر0062وجدواابريةا..راريفيثوءدولما

ابن!ن0032رمنم(،3:3ءد)ماعدأةش!دابئ

)85

وكانوا(،،:،عدأس!نةشينابنالىصنةئلانين

كاليخيا.!مفيمىونوكانواازبينوري!وذابينيزحةون

4وعرارةإصكابالوا!االاعئناهخدء.قموكانت.اور،ة

03:،و3:36هـد)صةاءوكل4وةهـةواعدته

ءصرةالىمراريبنر-ءوانف.(7:8و-33

ارضاذ!!حوبد.(3:33عد)اوشيينواالى-ين

نصيبفيمدينةء!رةاثنتامراريلهفيعينت-لنمان

.؟و48"3-و31:7رش)وزبرلونو--ادراؤبين

(81-77و6:63اخبار

عاشكاهنوهو5ء!-ان،ء!ا.ءبرياسم:مرايا

.،21ة21نح)*ياةيمإما

اصم:وهو،نعصيا،:ثاواقر

لماليأص+اوكانزر-ياابئوهوكاءن(1)

.(3:3عزقابل52و7و6:6اخبار1)

9:11اخبار)اخيطوبابخاوهركاهن(2)

.(11:11و؟ح

فح)زربابلمعاورصليمالىذهبكاهن(3)

.(29:3نح)مريموثا،مآردءي.(12:51

ربة،،ها...:اارابة!هة.-ؤنث:ثاتز

لاضاالثلالةاك!131ويظنومريمامازرأتتوكانت

اشألتدبركانتا!اويئناتيافلدائئازذكار

ا!اكيرصنءخهااكئرذا:-ركةوكا!ت.االيت

مريمءئلاللا؟مالو"-دالثفيءلىاةءارهانرحمزلم

5(.:11)*اصيعاا-بماو-داصجنة،كانتذلكومع

الروبةإلأص)راالىاةمحارءاتو-،درمىأوكانت

.(32-11:21ور)بمخلصهاوالى"يمان



مر؟ن)52
بها،ءرث.اقيالبضانعبينذكرة"مؤجان

مادةوهو.(6؟:27)حزعرراصراقنياراع!

ي!لنظيرالبحربةاطيرا؟تمننرعيفرزهاحمية

المرجانويكون.الا!واجعنفمنب!هركاية

مافةالىالصخوره!تمتدوتدالبرتحتصضررأ

ت!طدمصاوكثرأوقاراتيخزائرتحيطبعيدة

قن!حمر.البرمناقترابهاعندالهخرربفالمرا-لب

اشهـو!ابيضفبعضهالالوانعشلفوالمرجان

يخ!علىتفرجاوالباتكفروعمتفرعوبضه

ذكرخولذاكترزانراعهبهضمنويصخءروحة

.(؟28:8اي)اللآلى.

.(،نمنم،اطلىا":،3حز):مراح

ءزرةبئا،نء!يا،.ء.فاعإي13:دقز

71:،اخبارفرعرن،؟بئتبثةوزوجعوذاصبطمن

.،18و

الالهصاك5.ضا.بابليأ-م:"مزذحاي

صاولعثيرةمنايهردصييمنر-لوهر،مردك

الىعهابنةهد--اخربركأومرتيبلاطربالمن

وزيرهاعانعليهوحتد.فارسءلكةصارتان

ناغراليهودشمبكا!لملاثاةبحيكناصتالاحثريرش

هاصانتلمىتالحبيث-د.ءاء:طتالملكههنه

ريخعمنصبالىمردضايوارثقى،الفرةواولاد.

والأ-انبثبهءنكللدىو!لرامةغهماوا!لشب

فارشةقةوزا-لتشفتوقد3(.:501-:2)اس

وربمااسهـءردكاتاحخوبريلا!فيموظفالىلئر

.ءردخاينف!هوكان

:02و61:13اياأمحبدامفرز:ةقراز

مرسنا8(

علأإجحاواطوا.(اا:2مراقابل25و،1

المقحردانثكولا.(،27:3صتأبمرارةممزوبآ

المرمرارةاما23(:01أمرفيكماالمرناك

الاصشارةبابمنمجازيةفعبارة.23.(:8اعأ

الصفةهذ.فثبهتالمرارةبالمرءفةفيهايرأدبال!اية

الئخصهذاكبدبمفرزبحرنحالةئب!تثمبثخص

.كل!لىا

ذس:ثوكذاتثجرةمنكل--خةمر

المرويرد"المربيةفيا!كاتنبت40+ء5+ه!4!علأللا!"33

ذجمةرائحتهاع!فرا.او!ا.حبيبات!نةءلى

:03)ضاثمدسلدهنابزاءاالمرمنوكانمروطر-(1

،93(:91يو)لمتحئيطايضأيست!ع!لوكان.(23

:87.وام:،هومز2:12س11ا!!اءو!مطل!

مرنيويقال.(ااة2أءتقبمةذاوكان.(7؟

نيوامابمرءممزوبةكرأاءماكطا&بحان15:23

ناضكولابمرارةممزوبأفيقال،27:3صت

المر.هوفابالمرارةدالمق!

.(،بنص،طلبا02ة"ار):ةمرء

فربة،،،طب،)اطاب:امرانىمرنى

.8(.،وبا

،الناص،محنا.كانوربمافار-باسم:سض

اخاوبرتبلاصانيا)-:هةأةرساا!را.احدوهو

.(؟ا:ااسأ

!ضا.كانربمافارصياسموهوةتر.شنا

البعةالفرسامراهاحدابضأوهر،كثلإالنيان،

.(ثا:؟اس)احثاويرشبلاطفيكانواالذت
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.(91:11)يقؤبولونتخرممنبلد:قلةقز

.بيدةجنوبكلأ"تلا!هاويظن

لقبوهر،مطوتة،ءمضا.لاتينناصم:سقى

وسرنبم.(33:؟5و35و12:12خ)ليرحضا

وكانتهناكص!نتاء-"لاناورشليمنيولدنه

بطرسفانالاولينالم!يحيينبيناعضارذات

مرنىانحويربئها.الىذهبالبنمناطلقلما

:5بط1)ابخهيدعوهلائهبطرسبوا!ةالىباتبم

الميحتجعالذيالثابهومرضانويظن.(13

معمرقىونوب.(2.و51:،؟)مرنلبمهلبلة

رحاتمني.(؟.:،!لو):صيب!هوبرأبارولى

برجةفارتهمانيانهغل!(12:02اع)الاولىاثئرية

بولىبينقويةماءرةعلةفمار.(013ة13اع)

معاحتصاذلكوبمد.36-.،(:01اع)وبر،با

.(28وفا!.؟:4-دو)رويةالىفرافترول!

:"ابط)الاولىاشهرسا-لتبلمابطرسمعوكان

.(11:،تي2)افسنييمريماوسمحثم6(13

ناالاذلكرمدحياتهعنصققي!ث!.يعرفولا

بترجمكان؟اوربطرسمترجمانهكلاتنقوافالآبا.

ارصادتحتافيله-لتبانهاوالمواضحبمضنيله

نابحضهمفظنالآياتبضمنب!لل-لاالىسرل

مرتىوانئاهدهاالقاطرادثبعضحببطرس

البعضقال.إتالكئ!اهذ.مطالةبانحيله-لشب

هو.ا-(صاعألكرنيليرسبمارسطابان

:16ءت)نيماتابلناراذا.مرتىا!لملض

دحء.انرأبخا(--8:27مرمع23-3؟

طرالأنتيضظمعمرقىانحيلمنعذرفبطرس

ائدبدةبتالونظرأذلكدضلافيلبطرسانوورخع

،(1:73،مر)مرتينالديكمياحمرضذكروايمأ

مرقرانجيل8(

:26مت)واحد!ياعغيريذكرلاالذيلمىعلاةا

ولىمالمبيةبعارسحاصياتالىنظرذلكوفي.(،3

ءسيبيوسالمؤرخذكروقد.ربهاذمحارهعلىذاته

ءدبنةنيالانحي!لبرصالةنادىمناولكانءرن!بان

فيها.ا!هدوانها!ريةالبلادنيالا-محندرية

بهصورةااصيحيالةنفيصءرا!برالىوبر!-ز

الاسد.

نيالحانيهومرقىبلوافي:مرتىانبيل

بالضرورةبمنيلاهذاان.حالاربعةالانابيلكأتيب

الأربمةالافابيلاقصروهو.تىانجيلبعدكتبانه

تفميلنيضدحهاانح!لهنيمرف!يقدء12القوالمادة

وقيامتهوسلبهواعالهاديححياةق!ةفتةدم.صير

عتماقبةقريةف،يريةمناظرونيرانعت!وشونيبرعة

كلوفي!قىتيبنيالماظرهنىوتير.الآخرتلوالواحد

المحطهماالىمحاصعنايةءر-شويوجه.متلل

نظاربعةلنافيذكرالميحتطيمالىرربم،عااحصر

مجزاتمن8،لنابذ-لرانهمععالمبائالمن

خطاباتءنطويلأواحدأخطابآلناوبجلادلميح

ابنالميحلناويقدم(.13)مرومواءظهالمح

1416و9:7و5:7و11:امرأالتديراثه

اثو13:32و11-؟:؟2و8!:8مووكذلك

مرقىوي!رد.المنتصرالظ!اةروالخاص،(36:

نيوضهالمبحمناداة:عنوانينتحتاطوادث

نيالاخ!والاشوع(..9-،1:امر)الجليل

هذتبينويمل.(16:8-؟ة؟ءاص)اورف!ليم

المدةنيتنتالقالحرادثبرذكرالىئببئيالمرضرعين

وتري2.(-؟:01)صالىمنينهذتبينلرصطة

البث!فبذكرهاكلهالانحيلخلالوالصلببالالمفكرة

ذ-لراصشوبوتدالاخرىبعدمؤالاذهانعلىوبيد
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نيا)!ايبظلويظهرتقريبئاالأنح!لثكالميحآلام

.(3:6و2:02ءر)الثارةمنالاولىالضطت

مر)المليب-لطريقهيلميحالنتحلذطريقفان

وتجرعالالمصهصودبةوتتسن.(يلإ"ومما(8:3

-لالات-وبولا.(يليهوءا01:38مر)ال!اس

ا:ص!ا!لاتمناك!صوروحه.الانيبىدةماعلىتهدق

93ة15!رفيادة-ا؟!-للاتوني،ه:01.رفيالراردة

مرةسءايخلعنويات

الى:البثارةهذ.تحوياتتة-مانجمكن

13-1:1الأ!يلبدء-؟

8-2:االمحمدانيرحنامناداة(1)

31-9:اوتجرقي"وعيرصصردية)ب(

وقب؟مهناكتهومناطا؟ليلنيإصيحاخدمة-2

(8:26-،1:1)عليهالدبيةاللطات

:1)ا؟ليلبحرحولالىا-تالاماكنني(1)

:6)ا؟)يلبحرعنالبحيدةالاصاكنني(ب)

18-:26).

.،(01:5-27:الهمبدة)8والآلامالميا-3

.(33-27:")بطرساقرار(1)

-9:3و33و8:31)بالآلامالتنبز)ب(

.(،3-01:32ر33

3::8)ادصيحالخيزةاكلذةعنء(التطيم)

35-5،(.و:0113و:33-937و-38

.(-19:213اتجلى)د(

:6،-01:15)الآلامحرادثصرد4-

)،7.

.(53-6،:.!أاورشليمألىالطربق!(1)

.(11-:11)اورثليمالىالدخرل(ب)

عصق!انجبل8(

:11)اورثليمنيو!ناداتهالمسيحخدصة(ء)

.)12-13:3

وا!ي.اررئليمفرابعننجريشطاب(د)

.(73-31:3)ثياكا

.(17ا*ة5-ا:،1)المبحءوت(ء)

.(8-ا*؟6)الفارخأقبرواحابقيامه-5

:)16تاء:،بعدالم!يحظهررءنخاتمة6-

-902).

الانجيلهذامادةمنهاشتفثالذيوالمصه

الاولالقرناواءرفيالاز-دالاءتة-ادكان

الىوو-4روسافيكتبالالمجلهذااتالملادي

ماالىمذدأبابريوسوش%.الىومانيينيناديى

اقتبهاالزالهبسارةلذ.اصيخاد-خاءناسشقا.

قالهماايضا،هذاةا)-"-بتارفي"في*صيبيرس

ومترجمألبطرسمفن!رآكانوقد!ر-شإن،الشيخ

اترالمنتذكرهااليالاشا.شيعسخق،لآراه"

نءكانولاالىببصعلملانهوذالمثواعالهالمبح

.آنمأ،ذكرثكابحدف!بطرساتبعولكنهاتباعه

فاتحأاوالارلالقرنحهايةمندإتيخاالذيالدللوهذا

ثم.وبطرسالا!لهذاكاتببينيربطاثانيالنرن

:يقولاذالاولليطرسرسالةفيلمرتىذكرأفيداننا

ومرقىبابلنيأ!ا،ثلكمالختارةعي!متم،

لىومارمزي4-مهناوبابل.(13:"إةط)،ابني

بلفحبوءرضبطرسبإثيربطلاا،ولوهذا

!دمانكال!ا:!ماابالأوفي،سئافيدمانانماالىيرخير

روما.في

القالكبرةالفوصأدتهزصف!انالمحققوءن

-لثل!منواعالهالميمافرالءلىلنعرفلهانبحت

لهذ.-طن!شهودوكانواالاترالهذهامميمالذتصز،
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من!!ال!ئيءرفوكذلكبرطرس-انبالىالاعال

والىصلبرناباوترببهالأولىا)محنيةافراداصربتعن

اعال)صييما!،مترلعلىترددواالذتوا)تلاءيذبرل!

.(17و29:12

للاصمبثاشتحه-لتبصضانالواءحومن

الواردة11،باراتبهت!وتن!صير.ضء"ءنءذاوبرفا!ر

وبهشالي!وديهاماداتاوبمضفدطينفياماكنءن

:5و3:17ص)الاءملدىألرفةااءيرإتبيراث1

2؟و:14و3:32؟و3ثو؟؟و،و7:3وا"

.(وغلإمما2،و01:22

فيكئلاةلأتبذ-جةا!لماتاليراا--تدام.)نثم

كأبتالبماثارةبانأةازلاالرأي-حيراليرنانية13ء،ر

روما.في

ايرييوس!صوق!:الانجيلتهمابةتار!خ

القاثارةاكتبمرقىاناينالاو4الكنيماآبا.احد

وبواسبطرسنادىانبد5:ق!ثلأاعهتحهل

ا:ا-لم(خروج!.ما3او)اقيآ!!اوبعدرومانيبالانجيل

كانواذا.،بطرسبهنادىمامه-ون!-ابةءر-س

وعام65ءاءبينالابرليهذاشبفربماكذلكالاءر

68ء

ص)وهرالافصملمنالاخلاالجزهأنوللاحظ

ولما!مديمة.الم!وطاتبحضني(وبد902-:16

ونحطرطةادينافيةاقوطةثلالآءبرالبعضنيءبد

ناات!اباعنيغربلاانلمجبولكن.الفاتيهان

افوالو!ذالمثالاعدادهذ.فيالواردةالظهررحوادث

ورودهايؤيدهامضةداضانقفيهاالمذكورةالمتامالمسيح

.الاخرىالاناجيلني

نجياميني،وهو،"غقمهنا.ع!ياصم:قةفي

مريبة8(

ة8انجار8)تردشامرأتهمنمرآبفيا:حرايمولد

01،.

.(8:12؟رؤ)لحل!كلي-جر:ترهقو

فيالمحضحملا"وا)محريمةةادحواطجارةررءاالىخاءوهو

(31-7:9و36و7ة6صا-1)،ي!ل01بنا

،وح!ارة،،رخامقابل.ا،رءراص:اتمنكافت

:92خبارا1)،عريمة-جارة8و05رةادوكرللأ.

الرء-امنحتني!رء-ينالثر!طاهل،لولم.(2

.المحهرراطجر.!ذاوالزخرفةايطواقي!-يماوروااء،بانر

،،مردكالبابليالملأ-ما)+برإةا)!ورة:مرودخ

.(05:2ارأسلصعءذكورالآلهةملكا-موهو

-فى.أ4اييي!ونءاوكأجمىأرخ!اراا-اربااير"يرمزو

.(93:1)ا-ثبابلملوكمنملكاسممن

تدءردك،كل+:ا.!ا!ابا-مةبلادانمرو!خ

ارصل.م.ق721صنةبابلملكوهو!هابنأاعما!

.(93:1اشو33:93رخهاا2)قيا-نرلىار-لأ

لبمضوفمأبىلادانبردوخايطاوردعى(1)

.02:21سل2نيالخهمأيرطات

.،مفيبرثتاطلب8:31ا-ار1):ينبغلمر

اصم:وهو،عصام،مهنا.ع!ياصم:يةص

نيالمفرمنخرجرفيديمبقربنبع)8(

ايضألهويتال.ا!!باصرصوصىةصبهماءتدحوريب

:6و6:61وتث7-ا:71ش)،تجربة*مة

فلإانواديفياصهالبعضهموظن.8(:59و!ر23

اراطيةمضيقفىا!هافيهموظنسربالجبلبقرب

الثرقي.ال!خواديطرفعد

يدعى!يئبريزنيتادثقبتربلمانز:ع)3(

ناد!ومريه(601:32ومز33:8تث)مريبما

وهناك.(8:28،وحز32:51وتث1،:33عدأ
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وذلكرفيديمنيحدنتالقبنلكصي!ةاعبربةبرث

-ا:02عد)القةرنياسائيلبنيرحلاتغايئترب

.(32:51وتث1،:27و2!ا

حان8معنا.كانرماعلاياصم:مؤبشة

ا-م:رهر،والع!ةالىآس

منوهر.(،3:2اخبار1)حروناوو(9)

كابى.فرية

يق)يموذانيالىاطةالاراضيفيمدفية(2)

)2الملكةانقامبعدربيامصمن!ا.(8،:.؟

وآساالحرصيزارعلعاتلوبتربها(8:ا؟اخبار

كلريخعنيرذحرت:9-.ا(.اعإر،211

اوا!.(.2:3؟مك2و.مك1)المكابيين

رلمامق.011سنةالادومببنمنهلإكاصبرصنا

المحبر!دالرابعالقرنفيربلإومءسيببوسزارها

الىمبلبمدعلىصندحنةتلندومرقطخربةكالت

بنوباراديفيوفاك.جمنبيتمنالضفىالجنوب

.الارضتحتوقبورصا-لنكأخهاتظهرمفاوراطراب

اصم:وهو،عصيان،مفا.ع!ياصم:يمص

انجار)1انعروابخةوهارونمر-!اخت،11

عثرفرموصىمنابهركالتاغاوبظن.3(:*

اضيالذيالبرديتصطراقبتا!ابديلضين

تكثففرعرنابنةرأفيواذاطلفا.بينعوسىفيه

!ب!تثم،أبمرضةلكآقيهل،ةقاكاكلهن

ربد01-،:2أضفأرضهارلدامواضرت

الثهبرةمو-!تريخةبدر،تالاعرعبودالبحر

اثنمرنيهارونمعانحلتلمااغاغل!(05:02ض)

افهالىمرصعلىاذثم.اروصباضربتموسىعلى

ا:83عد)ال!حمربةالآفةهنهمنثفيتاجلامن

02عد)هناكودتفادكأيىو!اتت.(15

.)1:

.(7؟:،اخبار1)*ذانا!منامر%(12

وني-المسبح،جرعاممريم،العنراء(3)

امامناثضعانيمكنومكانت!احياصها3ريخدراصة

يأتي:ما

ا!انعلمفاشا:عنهاالرء!صجلهماةاولأ

داودنلمنعوذاسبطمن،ويرصفهيء!ا.ت

:2تيمر2و3:اورومية96و33:الرقاقارن)

.(1،:7وعوانيين8

يوتناحيةمناديحنسبسلىلة.وردتوتد

اطتالعنرا.لمريموكان.(3:23ولو16:أ)ءت

على،هيالاعتوهذ..،9:25؟يرح!نا)واصدة

ويرحفايتربوامزبديزوجة،صالرميالاربح

.(91:25،وءضا:01وعي6.:27ءتأ

الي!اباتخاثمرابةبرعكتتملصيمالمنراهوكالت

.(36:؟لوتااالمممدانيرخاام

ليرسف،مخطربةن!اكانتالقالمدةاننا.وني

تضداطبااناطينذلكفيعايهاثطرفكانوقد

!اشلالملاكراعلن.الرواجقبلواحدعاملمدت

اثه31،المنظرلليحالمتيىدةالاما!ا8المنوالمريم

منصيمفاءتوند.(2ا:2و03-26:الوا

لواااليهوديةنينلتهااليصاباتلروروطاالنامرة

،ثولأليهااعابمرجهةاليصابات(فحيتها.،38-

-2،:؟رفا)أائهرع!ةانثردةمنثلم،ربيام،

عنوبةأكثراخرىالودةنيالعنرا.نأجابت(.،

تى،المجاباتافثردةعنوجمالاروعةوأصد

صيموبقت(..-3،:؟لؤقاا،التظيمافحئودة،

ناالىالأسهراللانةمننقربعد!اباتاليهمع

.اليصاباتوءمت
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مدينة!ن،الجليلمنمئاوصيم*سفذهبوقد

بتوني(.يليهوما2:8لوقااطمبيتالىأفاصرة

بالترلوملحقةكاصطبلمتع!لةكائتالتقالمظرةونيطم

عليهايدااوالميلادصيةلثرع!الذيالمكانوني.هناك

تأيمتوقد.البحمرابخهاصيموةمتمنه،با!مرباو

تنتكروكالتالميلاد!هذاالم!صلةاطوادثكلصيم

مثىروالبثانويظهر.(2:91لوتاا+!انيبها

صيمكاوبكلزءصفنظروج!-ءنالميلادبةصةيخ!نا

خطببها.روصف،رآها3المذرا.

ظرتالميلادبداطوادثءنسللاتوالتوئد

منها.جليةوا!تبصروةالعنراهصبيمفيها

بةروضوالتيامالهي!صلنياديمتتديم-ا

.(93-3:32لراالموسويةاالريتحبالطهر

.(2:11مى)ا!وسزيارة-2

فل!طينالىت!االهودةثم!صرالىالهرب-3

.(يلبهوما02و3:18مت)

الذيافيعلىصارتصيمالعذرا.انبردولا

مناطينذاكنيأخامرةانا.عليهتإكالت

.إمالىاحةوترفل!بيهاباهلوالحنار،بخهاشؤونالقإم

طحورلاورصليمزيارةتخللتهاالرتل!ةا!اةهنهانالا

كانولما.(اا:3الوسنأالىصنةءنالفصحمبد

وصيمروصفزارمحر.منعثرةاثايخةنييرع

عاد!م،-بءلىالنهحعدنياورشليميرحوالص!

الىيو!ذهـاب.نالريارةتلكنيتممانمموضن

امهصيمعودةبمدمنهناكبتائهومناورصليم

ومنالهيكلنيافيخالىتحذئهومنوروسف

51وبدانالىعنهليبضااررصليمالىوروصفصيمربرع

الم!يحالىوبهتهاالقالمنرا.تكلاوتظهر.الهي!حملفي

85(مريم

عقدارايضأتظ!ركاوايخدهاعلىا!بةالامجزعمقدار

.(لأ.و2:48لىاش!او!ذبءأش!ا.رباطة

لمرباتوةاربةالمقدسالكتابذكروقد

اهلاصارةذكركا.(13:55)متيوع

:6ص)بلدمفيعدمالمرجرداتاخواتهالىالناصرة

ا!مقائلفنهؤلأ.برصددالآراه)ختلفتوقد.(3

البكرانهاولدتانبحدروتمنيهماولاد

اولاداياخونها!همتاسلومنءذرا.وه!4-ولح

!يم،المنرا.خطبانقبلاشىزرجةمنيرصف

انطر)خؤولهابتا.اوعرتهابنا.ا!همقائلو!ن

.(،الىباخرة،

تمرمماالمجلناناعرسنيصبمالعنرا.وؤى

صاحبهرالميحيولحالىبابخهاانيظهرهناك

ا:2يرحثا)المبزا!علفيوالاخل!الأولاناللعا

بومنا)يماحومكنرالىالاسرةانتقلتواط.(.-

ناارا!رااترباه.اننجد(3؟:ثومت2:12

نحتلانه،قائلينر!اثهتادبةنياضرلر.دونبحرلرا

واعرةامهباهتب!لمكانولما.(3ا:3)عي

31-:3)صبدعونه"بهوأرلحواعارخاووتنرا

)03.

وقالتصوغااصأةرفعتاورسليمنييحلمكانولما

.رضتهما،االذتوالثدي!حملكالذييبطن،طوبى

اثهكلةيسمونلمذتطوبى،بل:نقالهراما

28(.-11:37لوا،ومجظوخا

نييهمالمحنرا.الىالمقتضهالاساراتففى

منابارك!ةكونهانيلناتمورهااثملسةالحب

:28،.الواعظىبخحةعلهاالنا.والمنم

اعلىكمثلاثعلىالكتابلنايقلمهاوكذلك
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"8وا"و33و3:37لواناطبةولمناهللاء!ات

علفيائر.واك!ةتالمسيعتبمتوقد.،3:23و

فيهاتحققىالصلهبوعند.(!،:23لراالهايةالى

فيويحرز،:قالعدماافيخطنبهاتنبأالقالفؤة

علىالميح!كانولما.(2:35لوا.!هصبنفك

عهدءصا12ثأةواهممامهلهاالميحءبةظهرتالمليب

91:62يوحفا)بهابا).نايةالىسرلير!ناالىعهد

.(بلبهوما

الهدفيوردتالقالصر؟ةالربدةوالاصارة

الاناجيلفيعنهاجا.مابحدصيرمالمنراهعنالجديد

اثرواكهاخعنرييهوصا13:؟اعالفيوردماهي

عليها.ومواظبتهاالصلاةنيواخوتهالربتلاصيذ

!يربااو،(01:3ت5)حلنىاصأة(،)

.(37:56مت)وببهفوام،(91:25ير)

.(28:1صو61)عالافرىعيبموعيت

دبليحنطنالتبرالىذبنالوايئا!ا.اجملةوكانت

بتغناللواتيجملةمنوهي(.،-ا:6؟أصالمح

ذا!ةكافتواذ.(.9:،2لراير-وعقبامةالرسل

:28ءت)لهةصعجدتالمحلاقاهاالحكل:لأااليم

.،9و1

جدتالقالمبعوتليذةوصثادمازراكأ(0)

لواالصالحافهباخحارتا!الهاوضهدكدبعند

الديانةالىءيالةروصأذاتوكانت(2"وا،:01

باطيبيوعتدص!دفتالق(رهيا:)يراه

ميفيانهغير.3(-ا:12يو)اءيهالمازربيتفي

ص!بت(ايم!اذكربدرن)اصأةانيقال3:،؟

عيابيتنيالابرصعانلجتنيرأصهعلىالط!يب

يموثهر(8

بإتفيوقحتواحدةاطادثتينانذلكنيوقيول

وربما.لعازربيتفيا!بحاتاتكانتب*أممهان

.ايهأتدءيهودهنترأسهءلىا)ييصيمص!ت

لةومحا.(21:21الح)صضصلاص!اام(16

فيصةطتقيةاصأةوكازت.(ا.ة؟كو)برنابا

نجاالقالمياتفي12بإنيمحبمة-+يئاللابذوكاناورثلميم

أصصجن.اءنلي!ارسفي!ا

اصهااكاه-عالىأيتحتطائلولاالمىدا:ة(7)

ن!وعإتثروةذاتكازتلاغازاقيئاصأةكازت

منسااضج!!اصينضامةبابتلبتقدكانتوانما

إ:!ىاالىوئبآت.(3و8:2لوا،فتبثالمحيح

والدفن،(91:25سر)ا)صلبوقتءمهف!انت

الىاتينالمراتيش-لة!نوكانث.(7،:15عيأ

عندالاولياتءنوكازت(.؟:6؟ص)ايحظنهاثمبر

ا-يحا12وضة.(16:9ءر)يعةوباميممرممالتكل

.(!8-02:11يو)4تقيابر+دمه!افيدفي،

ور)رواسعل!!اصلىروبةنيمبحتاءرأة(8)

.)16:6

:بئوثتر
وهر،مرتنات،ممناهءبريا-م

اسم:

نع)زربابلمعاورشليمالىرجعكاهن(1)

.)12:3

الذهبآنيةلوزن?جناورياابنكاهن(12

واصترك.(8:33عز)ولتحبيلهاالهيكلفيأة!وا

نفىانهوير--ح.(":3نح)اور!ثليمسورفياهفي

.(01:5نح)ا!داختمالذيالكاهن
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ريبةالةأ-"اصريبمداناءزر4ودفهبانيابن(13

.(01:36)عر)

وهو،رؤيا،.تا.كاتارجما-اميامم:مرتأ

اسم:

وتدماليهابهمدانابراهيماوءكطارض(؟)

وهي،22:2تك)تاااكهةءلىارنياعطق

اورئلبم.نيمظقة

فيالهحملعلب،سلإنب!الذفيالجل،2)

"ث!رقيالقمنيوكان.(اة3اخبار3)اورصليم

وكانقىرررونواديعلىيث!رفالحاتصةالمدينةمن

13اخباراو،2:،2مم3)اوارفانارونةددرعليه

بضيولماعيرنءنالت!لالىوكان.،3(:

ءوانبمناسوارب!تالاكمةهذ.تةعلىس!ل41

بينألنحةوطمتحرلهالاربعالجهاتالىالاوددأ

فسحةتكرنب:الهي!لواسرارالاصوارهنه

مرضعانالاكثرونويظن.الميكلحولمتطيلة

ناابراهيمامريخهالذيالموض!نةسهوالهي!حمل

يقولاثقليدالسامرميانفيذ-جةاصحاقلقدبميستمد

جرزبم.يلعلىكانابراهيممنبحءوضعان

36تك)ادرمابراهوأحدعي!سوحفيد:يزة

.37(:؟اخباراو17و13:

التديممنذافيابتمزريئكانةش!"جمؤ!

ة37تك)يمتربعنفورد.الثدبسداطزنعلام!

نبابهمامزفااكا(13:31صم2)ودارد.(،3

:91مل2)وحزتا(\:3يق)-صرحاوه!فى

حالةنيثبابهيمزقانعنالنيمالكاهن3!و.(؟

.(21:01و6ة01لااالاقرباهوناة

)8

منممهرءسبرةمحغ:صطمماءاومند

لأاحينيتنوأء!أ!4أ؟!صط6لايم8البطحيةالفصيلا4من

الىومبحىرو*نرائروالاناةولوظماينسورب"

الاسنانوتهظيفللضويرتعمل،بنتبن!يةررانحته

فطفةلمطواعلةرة5وذكرمرياتشهونممل

.(،.سرصة)الابركربنا

وهر،،مرتفعضا.موآبيا-م:يشباب

لملينهلقبا!نوربما.(\:8،ارأمرآبنيمرضع

نل!.

مبالمقصالكتابفيالمح:متجمحمح

واول.لىظربهطدمتهلت!3.الثيءلىالدهناوالزيت

كان!الذياطبو!قوباتامعندساصذلكذكرما

31:و28:18)تكيربرميحهعردأوأسه،ءه،تحت

واماكناصخاصبمحالمرصويةالثريعةوأوصت13(.

:03)شمقدسدهنلذلكوركبانوأءرتيةو7

الابماع!بمةبهتمحالاطيابافخرمن.(23-25

لهنىالااصتعيلهيجزولمالمقدساوانيوبقبةالشهادةو،روت

إلادهانرؤوسهميدمنرنالرانونوكانالمقلمةالناية

علامةالدهنعارفلذلكوالنرحالاعيادايامالطرة

:9وب؟.:29و.:23وعز3:3را)افوح

46ومت3:،1صم)2اطزنعلامطوكأص.8(

،1،(:28،شال!نهةيمحونوكانوا.(17

23)والملىك،(61:22نجارا1)هوالانليا

وكدم!ح.(16و.؟:91و93:اوامل15ة91

واهيانأ،(؟:"؟مما)امياتاانفرا-علاالملوك

ليواخرى،"3،-32:اامل)حاةطنحلني

داودثلاتومح12،6و؟ا:11مل2)الهب!ل
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منالميحبحيهينظرونالع!انيونوكان.اوتوا

:12تك)لابراهيمبهالوعدوتجدد.جلالىجل

ولبلعام،(01ة9،دك،ول!صرب،(22:18و3

،(8؟و"؟ة18نت)ولمرص،(7؟:،2عدأ

المزامبرنيبهالرمدون!رر.(7:16مم2)ولنافان
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13د":6و3!:2بو)الفهحاعياد!ننلاثةالاقل
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صيمتعرفهاالقيوعالىبجميلادتتعلقاقياا!ائق

)8

اصتقوهاالذتاليهااثمربينمناو!نهااماوحدها

انجيلنيالمذكررةالميعميلادفقصة.ث!يامنما

تذكر(والقاه-؟:2و26-6.:1صلرتا

الأنجيلهذافيتذ-دراقدسالروعمنبهاطبل

وحتافةثاحواد!الامتا3وصيمنظروجيءن

الىبمبلادضةتىيذكروعدمىا.رنفها

البئلإتو*.يرمفنظروجهةمنيذكرهايسوع

بالىوحالبطننيبهحبلي!رعالىبانعلىيتنقان

البتولذرا.أ+اصبمهـنافهابئوولدأقدس

و!يا.(،8-18:اومت35:الواالطاهرة

!نهبثارتهالبثيرررءضايقتحالحق!يقةهذ.صع

كانوالحةنمالكمةكانالبدءفي،ةالكلات

جعدأصاروال!لة...افهال!لةركانافهعند

الاقي،ءنالوحيدالاىمجدمجدهورأيابينناو-ز

"(18-1:ا)سرحنا،وحقانممةممتئا

:ونموةوصبا.يرعطنراية(ب)

طفولتمنيوعحياةان.،:2لرقاصنندرك

خلاماالاديالانانبحيا.سببهةكازتصبابهالى

الذيالكاملالاتانثالنحققففيه،كاملةكائتانها

حيا!بممراحلصنيلبشمئالأبكونانافهاراده

ور!اويوتصيمم!وصعبيتنيعاسانهومع

ناالاالحتابفيالمذكورتواخواتهاخوتهمعايضا

معخامامتفةةوالظروفالأرقاتكلفيكازتباته

فيصمرانهجلياويظهر.(3:53الوائهارادة

.81(ة2!لوقاالرحجدالةاىانهعبكوة-ن

3ءحدانيبدأانه6،3،و:2لو!نجلياوببدو

عقة!دا-ةاثمديمالهديلرسصنلإةمحنونيال!سة

ييعبدأإذاماتيودفانيبدوانهومع.واسمة

نيواخوتها!هبصبجدواجتهاد-ليكنباريعحل
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ا!يانهالا0(60و05:اضمت)ممقتهمخؤون

.والصلاةالمتدصةال!حمتودراصةلكأءلكاياو-ما

الىبطفوليةعنا)!يرا؟ديدالعهدفينجدلاواننا

نياراردرالقولالبعيطةالاصاراتنمه5عدام!بو!

اطمحمةفييتقسدءف!انيرعوأما52*ة2لوقا

،والناسأقه-عتدوالنحمةوا!مامة

وتجربف:محمرديته(-)

32عامحواليالعرمنافلاتينبوعبلغعندما.

منواعتمدافا!رةش+،(3:33لراالميلادي

تقلقدائهرأ-12اعانهذاورهحد.اددان*حنا

معالذيوالخلصالوحيداقةوكابنكاإصياالمجيدء!له

الفر.خطبثةحملانهالاتماماخطةبلاانه

فيهذ)انجنهءصا!ءنرضا.الآباقهاءلمنوتد

الرر!اكأولفي،اطرطاةالبماهصتو-4براثبيماعاركونه

الصت.صو!هكوجميء!تضعيةفيهئةعيها!مدس

3:22(.لرا،صررتبكالحبيىابنياذتمملنا:،اليه

.(2:1،واش23:7مز)بينتجمعالكلاتوهنى

فيهتصحققالذيالمياهرهذاانتعلنأ-لاتاوهذه

يحمللانهاتألىلارادتهالمطيعافهعبدبانهاتالنبى

.ا)ءحمثنتخطىصة

اليهودةبر؟الىيوعاقتيدفلبهفياالقينوبهذا

كنايتطيتتحتى(ا:،ابلي!)متيحربهلكي

علإ4ف!حمان.العظيمالهصل.لهذاوأهالتهالبثركشلص

طضولافدغلاعنالمطلتةطاغةعلىاولاببرهنان

علىالانتصارفيقدرقهعلىويدللالاويللآب

نيانعربةذكرفيالمنرتبعف!رأىوتد.المجرب

ة!وبينبينهامقابلةالجهارلجةالميحضةبد.

الم!يح(86

مقطالأولآدمانوكيف3صت!رتنيالقوط

ناوكيفللانته-ارالموايةالظروفاحننيوهو

غمبالىوهزمهالمجربعلىانتمريوعالرباثانيآثم

ا!حجربةمنرخرج.فيهاوجدالقالقايةالظروفءق

افةابئبرمحونلأنحتقبانهثيالمصهلنأغاليأظافرأ

:؟ومراا-ا:،مى)منازعليفيالحالمومميلصالو-يد

.(13-؟:"ور13و12

الجمارية:يرعخدمةبد.(أد

القاصيةوهجماتهالمجربعلىيرعانتمرانبحد

الجهارخدصئهبدأ،بنلبوامحيكالأخرج،انوب

وأظر.(اه35-:)12الاولينتلامينهفدعا

تاناعرسفيكرالىالماهتحويل!جزةفيبة4الاتوته

المصزاتبعضودثصل،(11-؟ة2رو)الجليل

حتانقنيتودبموسوقيلجمه،(4يلإوصا2:23رو)

الجدبةالىلافىةاوقرلىمنالرلأدةعنرائعةروحبة

اصأةالىالحلاصثارةوبتتديمه،(21-ا:3رو)

مهدوقد.(3،-1:ةرو)قرمهامنمنبرذةصاءرية

وفدالمحصدانبرحخاالجهاربةمحدمتهمنالمرحلةلهذ.

بمضاعزفعد!االذروةالىالمرحلةهذ.رطت

ناونعلمنابانةمممناقدفاننا،:قالوااذا)امريين

.(2؟:،ير)+المالمنحاصالميحةبا!يةهرهذا

:ءاكوخدشهالجليا!فيالمحمناداة(5)

الق4ا!مو4التدتاصارةادصنفييوحناوءعكان

!قانهالهدا.عحلنأالجليلفيخدصتهيرعبدأ!دعا

وءا،؟:اعي)افهمامحرتافتربو.داليطدجاه

المقحودهربانهالناصرةمجحنياعلنوءضدءا.(لجيه
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تمتقدالنبراتهذرانالمتظرالمياعنبالنيوات

يل!يه(وما16:،لوابلدتهواهلقومهرفضه،نيه

دعرتهبثصحمرناحرمكنربرعاتخذهذابمدمن

يدتر!دةلهءفىأصناحرء!دفروبقيت،لتهرصاوثر

ناحرمكنرفييعقمف!حممان..خدمتهءنكاءلة:ةعلى

:،مت)ا).-فىاتو!سلالجلبرمناخرىاكا.وني

:9-،؟:،ولو،3ة،ا-6:ااوص3:،؟-2

وةرته4ططازاظ!رشتد.*وغير.ته-6،ةثيو11

26-:"لىاو-ود.ناخيصاإارهزيمةالارراحعالمفي

اب!علىقرتهر8افاء!ا(وكره"5-6:37و93

:8ءت)،اروحافبةالجماب4الامراضرعلىاشريا

عا!تهةوةاثرواكما.(غير.و8-؟:1ؤ71-؟

.(36-18:يررمت13-؟؟:7لرارالمرتالحياة

البثرمصيرءلى؟هضاصاطانألهانالنهايةنياعلنثم

منغيرهاوفيالمجلعلىالمرعظةفيواظ!رالابدي

اقهءا!،تضاثطاعلانعلىانريداصلطانهليمهظ

.(وغيره7:92-؟:5!ت)و-ءانت،1

المتظر،ا-ي!ا*!تا+ظ!ىاصلطهراض!اوعتد.،

عاى4نضر!لاالذيوحنانهالفائقةمحتهايضأاظر

ولر23-18و8-9:1مت)وحوالىالجدص!ابي

بانهوت!رارأأصاراءلمنوقد.(غيرهر8،-8:83

ططانهاضصلهلك،وقدقدماويخلصليطلبجا.قد

-8،:7و36-5:02او)اططا!منفر.فيالالمحط

صثاثنيواتامحهتلام!ينهبل!مناختاروقد

.6اور،-؟:01ت.)بينلمةراهـبذ.تلاا.لي!ونر

رسل.ي!رنراودر:(مهزالأهعآنموتد.(6؟-12

ادفىقضءلمب،ي!بدرلىبلمطان،-اه+يهعنموقد

)81

هذافزادوالنرييإثالهرد.ح!امءناعدانهمنخرف

والدلائلاجراهاالقاخصنا.اء.-زات-%.*ترةمن

،؟-33:،ار)تةاطليءلىو-يطر-"اةرب"الاضى

بمبشهرخهذاعترتلى.(وفي.2،-5:1وصي

لر،االجلإلبماهيررينوالةواتاتالمحجزوليمأةماا"ذ.

وقد.(6؟-6:17و36ر5:59ر2،-،.ة

اطةاططممهجزةلىالذروةالىالهرةهذ.و!ه

لو9و؟--6:03رمر12-؟41:3.كأ)الآلاف

دايلاءذاركان.(13-6:5يرو01-17:

الجاهل!عزصثبخيثاكصطرالميحاقءام!راض!أاصأ-!

.(6:01ير)صلم!أتتوير"ءلى

ةايام4يهوتدرعشرطب"الاثفى(و)

.6ير)ارضياملكمايترجانير!رفضانبحد

تلابذةمنبمضأان-ئاولءيرع.تهقي.(27و26

الىنذءب(67و6:66يو)4عفومضراقىكو.

و2؟:15ءت)يخلهسوةضرترصيداءصررم!نطقة

نأيم!صلمول!ن.(وفي.7:31و!ر16:13

ابلدانالىاضىمرةماد،نلاالانظارعنيختني

فيككلتواعاتكننتصفىالجليلنجرمنالقرية

اصةقرا؟رعءلىفي:نلاتبمجزةا؟اهيرواطم3محنم

الجوعتركثم.92-93(:15)متعلإ3تبه

ذلكوسألهمتلاص-ذ.معانفرادعلىاضهـورهبحمة

مت)،أاناانيتقرلونءنوانغ،:اططبرادؤال

قائلأاجميةالىسلعنبالنيابةبطرسفتكم25(:16

مذيرعنجدأاطياتا!الميحءو،ازت

تنتظرآالقالجالالحادثةللاصيذ.ر+داحينذلك

علهمواءنه.(26-21ة16ءت)اورسليمفي
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الافيالهصبانويقينترةونيربلاءوض!حفيايفأ

يفصبانينةج!فلالذاو(28و16:37مت)له

لىاالو-ا!منشيءيذابهااوانجاعهنرةوسالىالحوف

.(31-32و13-2:8؟

اك-بنيالذروةاتللأمبذ.ننهاعلانه.بلغوتد

هـدهنيالمةربرناكللائةاتباء"ر!عندماالجبلعلى

:9ولر01-9:2وح!3؟-ا:16)مىالالمي

،والائبيا.انامرسليتعمجا.ولانه.(28-36

نيالافبياهممثلاوايا،الضاءو--مثلمو-!محهظر

ليراجها،خيرة1للرةاورصليم:طرييهمانقبلمجده

واعلن.البثرخلاء!لاجلالصليبوقيصا!المرتآلأم

هوهـذا5:تائلااضلىصةال!ا.منانهصوت

،.احواداطيبابني

له:داها)5ازدإ-(ز)

بانهآواقروالتلاعذز،ذاتهاعلنوقدفالمعيح

:8؟9ولى21-.:9ص3-؟:7؟مت)اقها!بالحيقة

-ليأواضخاتريأعداد؟اميحداطينداكءنبدأ.(3.-

،از*ولونواجمصاؤهاصابتنراةب!قمالحتبدةلمهتهم

مورةرفيباصثرأصريقعنصروةحقائقتلهم

اد!اويوصلطان!الألهيةقرتهاعلانفياتصرثمامئال

،(-11؟7:1؟و6-؟ة،1لىاالمرء!شناهني

وني،(-652،:01أصياهـياعينفخحوني

ءنها.وانقاذماسيةمحنفيكانرامناعات

وقادحمهماليهودح!امعدا.وماالمقاومةفنت

:،1لوااسرأالىص.منش!أ!عيهحقدموطرله

في،ت؟ها-!رو-ية-لةبكلنتامرا(.\

تر.قرقرةالجاهيرعلىسطرتهيرعاصواصتم3ظات

!لطاتإجلو.لجهعلةيردرا،ول!بعليهم

3-؟ة16مت)ف،الموت-!3لةديذالىومانية

تحذيراتاعدائهالىوجهرتد.(؟هو53ة11ولو

التىوةد،رالكينةالهدو.نيغاتةوالههقيىيةغا

ترارةالىذ4تشانينةبكانتحا!يممص-ا-8على

حميهاهن!فيهدفهوكان.ينق!ونكانواء33ننر

ه!ذ.ازا.منهمكانءاوامحن،قلوبهمتتلإان

المرف!وسفا.والاحانالىحمةاعالكا!)زاهولماق

ابتانالأ4(0،-ا":111ءالمر-!وانات

اليهردتادةمنوآضتوالكتةالنربيينبيةغاقلرب

:11)ررلهرايةوال!عيهاطفدبنيران3وزعاز

،6.3-).

ارردثليم:فيالاخيرالأ-رع(-)

!والمتظركالماأإجااورلمحلإما،-يحدخل

-3؟:12وير01-؟ة11أصا؟اهيرشصاف

والباعةالصيارفةاصردوا!يكلالىفدخل.(رغير.91

ط-صةءنواطاموالاغامالارظرفيتحرونو!ن

ضأافتظرالمياإفهنة-.اظهرةالحاربرةالهيرو،

،6و،ه:91لرالمقالمهالحريااللطانصاحب

وتد.تقتربأنها-اوكاءت.(16-21:12وءهى

قرةاوعنفماوبغيررتزدةءدر.فييحا!كثف

-،ه:02رلو93-ا:33ءت41صضط!دبريا.

المليئسةالأيامتلكبالهيهلفيي!لمكانبيأ،(7(

عيو؟ث-ا:32و،،-2:33؟كأ)ثبالأتا

بثحبيحلبماوتنبأ.(7،-02:9ولى3؟-ا:12

وصا،2-21:03لواوباهـءمحلرباررشا:مالي-،دية

تلامذ.-ذروئد.اثمبالحطرارقاتني،(رلي،
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9-9؟:2االوتتظرهمالقالاظارمنوأتباء4

:؟2الووالكنيةالطلميأخظروأنبأبما.(يليهوما

مجدنيالثائيبمحيثهلجنتهيالالمريخ،إ،وبان(25-27

قواتصفو:و-اطات،الألهيةقرتهليملنو-لال

3؟-93:،2.-)الابديعلحرتهوابتدا.،الظلة

.(6،-25:31و

امدادأرلحهيمد!انارادلصبهالابقالم!ا.وني

حبالىبففلتنتظرلم،افي1الطى!همة!انبأ

لهملازمأدرطايام،ملأ(11-)*3؟:1ارجالم

2،:22رلو3؟-13:12ء)الىدامةوالتراضعفي

منمواحدأكانالذيي!ذاانفمواعلن..3(-

03(،-13:21وبو21-18:،1مرأب-ة

92-26:26ءت)الىبافيالفا.فربضةلهمووصم

اجلمناظمىاالثاعيةصلاتهقلمثم.(يليهوما

.62-ا:31ير)عهاتبا

تليأ4ارادبوطمدلابنهائأنفهتذمثممن

.(رخير.36:93،6-)متجثحإنيبتاننيلهصيأ

اثرااثمكاهلهعلىواخذالكثنتخطينةرحمل

عليهثعبضواخشارأطوعاتصهوقدمالاتيةاطاطة

فبلت.والصلبو!تالأظأوللاشهاموالهوانوللذلة

علىالتمرىالذروةالكفاريرموتهاليابصةآلأمه

صرخا!ةساعاتئلاثائقفا.،فبحدالصيب

)مت،أتركتنيلماذاالهيالهيتقائلأ:عظيمدصرت

يأتلمائهقيمنتلامينىاخ!وقد:6؟(.27

36:مت)كثاينعنندنفهليقدمبا!الطلمليدت

واختيارركبةعننفهفقلم.(وغير.،:ه15ومر8،

01:ر92:ايو)ا)!المظيثةوونيللذياثكحكل

الميح(86

ارضناالىاجلهامنجا.القمهمتهفأنجز.(-118؟

الىوحبلممانفقبل،ورغبتهالطويالآبءايةوا؟ل

حمائيم:صظفرانتصارفيوقالا)صماويالآبيديالى

.(91:35بوأ،اعلتد8

والصرد:والقيامةالدفن(ط)

!اننطقعنضجالىوحيوعاطمولما

:23لو1العيبعنجدهفأترل.وقرثمامدائه

بو،بستانفيجديدق!نيودفن.،-53..

منيقرمبانهمرتهقيوعدالذيوعد.تمم!ل!وفت

بينمنناثحأ!عقاثاثاايرمنني.الامرات

خرفبذدوبذلثاطيرالىبالمتامكا!يحالامرات

-9:11،رء.2-39:؟2لىاوصكوكماتباعه

اربيمصدةرؤمحرارأمرارألهم.وظ!ر22(:92

بارصطلووعدهمالكتىينهعرااذهاغموفتعيرمأ

لدنهمنيترة،يؤإدمويرثدملمزيهمالتدسالىوح

اضىالىارهـث!منب!دئينلهئهودأيحرنوا

!دانهلهمحققانوب!د(.8ة1)اعالالارض

:28)متا.لأرت-وعلىالا.فيسلطانصاليهدفع

ة28)متالاممجميحيتلنراا-!يارصل!م،(8؟

،ا،يامكه-)محرنبانرعدمانبد.(91

صصدذلكبعدثم(..2:"3مت)الدمرانقضا.الى

.،.:،2لواوبار--يد-رفعرتدالماهالى

بهذاالارصعلىالميحيرعحياةناتتصت

الخين*مارصاعتمافيهوتمانائيالنمر

انتم،صلتر.الذيهذايرعجلتدافة،ان

.(3:36اعال)،ومبآربأ
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البث!يربنوانفاقابحا-باةفيالرنيبةاطوا،ثين!نجدرل
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نفىوهويهر.الأصائييونبربحيث8(:09

.-يه!ا.-زيرةشب4فينيرانواديفيرفيديم

.،بةعي،شرا

عد؟،،ممضا.ءروياءم:ر-ثيشاوي!نناو

ونح2ة2عزأزربابل.خالبىمنعادافانوء!

7:7).

الاولصنهماالىإصا.االهبرانيونةتم:مساء

تاعثاباين4بذ،،المدةومميتوالظلامالفروببينما

ساواثاني.(،:28و9:3وعد23:5الا

ياصدئكانالأولالما.انبعض!مرزعمذلكبعد

وان،الفروبكدوينتهيالظمربرمداثالثةالاعةمن

نيعبارةاسا.الغروبمنلتحدئكانا!انيالما.

المرانيالاهـلففي(03:8و16:12)ضالثية

ابضأ.العثاهمذبين

موسيروتاووتمسكل

.،ةوسير4،بىطا

ا)م!يغةهي2(ه،ةا،وة)روا:قيحا

ا)-!ةمنأتوذةاا،كلياس8اليرنانبةلمحلةالمرببأ

ميح.تعنيالق،*مسيحاالارامبة

91:يقأاصيرابلاو،مديرنةوهيةيثال

نتكااضاويظهر(،6:3اخباراو93:03و26

عكا.بنوبتقع

ترثءنص41اربحمنواحدة:شراعي

)8

ا-بار1)والأث(وليالهيرعبئمنهموخرج،يرماريم

وهر،سريرح،ءمض-ا.ءبرياسم:ي!نعام

.(8:21رتباا1)ينيبنيا

دخلتواذاا)!صان،صناب.دةالاا-اف:تس!اقة

:16ةف!أذة!امالأ"صبعةاطهالتلكنتكالأ-با

.(31:اواش9

ءفىاه.،نالمن،صت!اهءبري31:مث!لام

ةبابلماا-موهو

مل)2روصياما!كنيصث!افانبىذ(11

32:)3.

.(3:9اخبار1)زربابلابناهصنرا-د(2)

طكسرئامايامفيحادزصصنواحد(3)

.(13ة5اصبار1)ي!وذا

برنياصبصلصناثخاصزادثة(6،وهوأ

.(8و9:7و8:17اخبار1)

ة6اخهار1)آمرنملكنينةالكماحد(17

:6اخبار11يثيرمابىفأوبردعى(11:11ونح11

.(7:2وعؤ12

.(9:12اخبار1)إميرعائلةمنكاهن(8)

امحبار)2ءشياصدكفيقهاتيلاوي9()

3،:12).
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باناللأ:يينليف!ععزراارسلر-ل)5؟(

.(8:16عز)اور!ثليمالىرجحراالذتالىفيضوا

اوواجالفاهفيعزرااعانواالذتاحد11()

-(01:51عز)يباتالغر.افابا

عز)غريبةناهمنوو-واالذتاحد)12(

01:92).

:3نح)ا&وررعواالذ!ءنافان(9،او3)

.(6:81و03و6و،

.(01:7نح)الهدخغكاهن(5؟1

)؟حالعهدخغالثهبروصا.ءنرئيى()16

01:03).

:2؟)نح*ياقيمايامنيكاهنان(8؟و17)

6؟(.3؟و

كانورب!(12:25نح)لاويبراب(11)

(1،ع)صليىاو(ا:62رخب!اا1)ء:لياءو

.(5"ة7؟ح)وشلوم

اورشليمسورتدشينفياصتركواالذتاءد(02)

.(13:33نح)

عئد.صاعزرا!نبرتفراالذتاحد(21)

.(،:8نحأالثريمة-رأ

ها،فياهنالتمن،ممنا.عكليا!:!فنتمة

ما!2،اي!وداملسأ!ونوام.ءلمىاصيأةوه!ط

وهو،ءمحافآت،ءمنا.عبرياسم:مثيتيموث

.(28:21اشبار2)فةصأءاكفياةرا؟م!رز!إس

وهو،،عقابضاهعريام:معيلت-

ماثصبة8(

ايضاويدس(9:12اخبار1)إميرسلالةمنكاهن

.(13ا\.:نح)صثي!وث

عر.،يجازيه،منممنا.عدياصمةبثنشيا

اخبار1)داودايامفيالا-مماعلحيمةبوابارروهر

.(؟9،مصخلا،طابا)(9:12

:31وهو،خد،معنا.عكلياعم:يشماع

:ااعباراو؟ا:25تك)امماعيلافي(1)

نيعلهمكانوربما-إعبنيقبيلةجدو5وربما(03

ودعثق.الجوفبينيقعالذي-حجبل

.(02:،رخباا1)هونشمبئا(2)

مص!تئة.

وهر،صضممنا.عبريصخ.

.(12:01اخبار؟)صقاخفيداردئ!اقيدبادي

وهر،المودود،عمنما.ع!يا-م:ثوباب

منامرببااصتلرا.صيء!الذتكعونبنيرو-ا.ا-د

.(1،-31:،اءبار1)ورجد

اررواياتصاجناسبمايراد:اكاءمو.جماشية

(:132تد)وحميروجمالوبرترومعزءنمءنالداجنة

اصيلمزولنيالرايبنمتتئمنتكننماطيلاما

ضو7:17،تك)مصرفييوفر!اكانرااص!ممع

داوديقتنبهاانابتدأمناولوكان.(ا:15

ءنةصوةصي-لباثمنابشفانه(،:8صم2)

اطيلئعرقبونذلكقيالعبرانيونوكان.خبل!امع

اتباغا(9-،:11فيأاطربنيبراخذوتاقي1

قولفيوينار.(17:16ثأاوكط3كمح!

36:33(ايأ،ايضأالمواحصيرعد.بهيخبر،:الب!و

طبييةبيقةالراصفقدومتدركالمراصقانالى
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يخقذ،،الةمعنسا.عبريا-مةبئيلقصين

اصمةوهو

ا&ورفىمبمءلىاعانالذيمثصلام--د(1)

.(":3نح)

.(01:21نح)ال!دت-واالذتا-د(2)

.(11:24.عأيكلذابناؤارحبرفي!نوا-د(3)

مهر

الاةصاتني(؟هلأ!3)مهحىا-م:الايهم-؟

الىفةفيص:فيسا-م!نالارجحهـلىثتقالاحنبية

ومهخاهـا،زإح---كو-ي8وءوالقديمةةالمص

ايونافيةافيالاصمهـذانصار،بتاحروح*بيت

اطلةواةتد.ءاالتدادصروناما.6"لاءأولهـهأييتى

الارضى"تعنى1)قي،،بم-بن!اامما.علةبلادمعلى

الحلإامصر،الارضينكا-معايهااطلةواثم،الردا.

و-ربب2ؤالعربيةالأفةفياللاداسماماأ-فلىاوممر

صيخةولير،،مصرايموهوالبمةايغةفي31-امن

واوزيروسوهورسنفرتمالمصريةالالمحةتمافي

98)

ا-ةلى.اوءصرا+ليااص!سالىالارجحعلاافىى

زصبهاطديىحةأم!ورافيوصصر:الجفرافيا-2

فيويحدها،انريتياتارةمناصرقيالالثافيلامشط

وفيوفا-طينالا!رالبحرالثرقوفيالردانالجنرب

ذكىو-د.اصبياافرباوفيالمتو-طإلألي:فىاالبصرلاكمما

مصران"اليلادقبلاطا!سالةرنفيمريرودضالمزرخ

سص!انصنالمئةفيوز-مين--ةفان،اكتل!".ءكط

ادا-ةءناإثةفياربرتهـي"صاشةفيثمإثونكلمر

ؤتا-از"؟شا)قياصفيرةاإ-اشةاوهـذ.لمهلادال!لمية

اكلص؟.13كأوا)قيصةاداهي!!ر-محانابيةءا

واءاتبهحعدامامىحراوبةارة!نموبر-ثا!ااما

.الهحماريتخلل

واحدةبر!ةضقدارة!والأصطارسةوطمهدلاما

نزولةت!اداسوانفياما.القاهرةفيقليلأيزيداو

فيالجوجفاف-اءدوتد.منحدمأيرءونار!عاالاص

ابرديااوراقوبخاصةديمةالةالائارحنظلىءمهص

كانتماأقيا،المحنطةامالا-اواوياتواوأطخى

الكرنكعنميرغلينيهحروف



(863)

اماتالاكلبهماستالقللا-؟رمصدرأكانتخ!يرةارضفيوءفىتات!الرالمارياةالقرونلتبقى

واسرج.ممرارضباوضالقال!كلإةإياكهواير-بطميأاد:ويؤص!از،فياليلوبل.الىطربرة

الملاثاكامةنييتملوكاناسرانمنالجرانيتحجريمةالتداالصورفيءانهةكانوؤد.الارة!فجصب

منبا.فقدوالمرصالىخاماما،والواويىلىواق!اشلثمومن"الفيضانفزةاشاهالفلاء؟ضاارا-ةفيلجبأ

ملنييستشدمانوكالماسويفبضي!نا!قر!زاكي!لوالهياصالاهراصاتهبنامثلهائلةبمثار!حالةيامام!ن

مت)الماياالعطورلحنظوالتواريرافانيواالجرارءكئاطريرةأيزالو،التبلكانوقدايوكاوتابر

سينا.جزروةصبهمنال!اساصنخرجوق!.7(:26سكان!نأ:اسواا):!اخنةلفيإ-ت!دم!4للأ-ة

آكى.الى

ا!ا.وألاصاحةالالاتءنعنيتد؟اإ:محرررموكان

.؟وقد.المئاشاكتريالهصفييةالاءرواطورءهسالواديبيناةديمافيافيرالجةا،وةماتلملأتءا!وة!

ا!رجما.الص!راهسن(2،ةا،ت!ك)الذهبالىالب!دثتقيمعلىالمنعةإ:بطةاوالدلنااةيقا

وكاياشاهمناللازوردوءجراف!وزواتءرجالناربخدد.ذ:ل--تةةء!ورفيكاناصخهبزتؤ--ين

؟رعاطنطةنتوكا.يناهو!جماللبنةمانيسشطالحيا!هصفكانت.ا!اتاكا!تبابخينصياسي!تةصحاية

وي!تاعونباتونكانراالأبائبان-ئ*فرهمصرنيارادىاتالحوممدلالتاهرةالىصوبأاصان!نتد

الى(12:01تك)ابراهيمصرن5مصرمنقمحأنياما.تقري!أ!يلآكأصاكا-واليا&افةهذ.!اوال

واتت.(38و27:6اءال،الى-ولرول!ع!رافي-لةانبلأءصراثني+نبرةهـب!االقاهرةكالي

وابصلوال!راثوابطيخوالةصا.اط!اركلصرارضبهروةرع4؟طدفىخهمار؟؟--ييةرءيئالىةرعب

عناصرمنهامأعهصآا)صمكوكان(.:11ءدد)ا!رولىشيرةوفواتترلحا)ةر"تإت5عنويئةرع

(91:8واش11:5عددفيذا5يما!رما)اكةذية.ليبأتآر..تتلأكينوصتةالىء+اآ-اافيا!لاقيااخاالد

الماشيةنتوكا.يرةالكلالةوشصنارتأرما!روكاصهصت-طس"رءضىاإةدسا!-صابادبموقد

انراكاث3ذرقد،(2؟اتك)ءصرفيبوفرةاك--لجازيءلىزةعاقياريةال!6اةلإلفا!او-إهـلا

-ءس..ش.!!بم،2"-دكغ"*أ،،.!به!"س*د!.طني-لم!%
س!كا-..-.وو،/+.ن!!لإيخ!001*إ!كررجمه!هـ؟نر...س

!،*!.جم!،(يخليص!!!،-.؟9.ت.ث-؟-
!برص-ة....إ.،.-كل!؟!!.؟

03.-ص!لا!،.!!حمى

س-.-ء*.!-*-ء*33ث!هـص.3ش؟

:-!بر.-!3ذ+؟ب!!!س.لا!لى*ئ!-ءهيهي!س3

-،-د-إ+!ع..*-أج!"لأ!+..كا..،أة*2!-لأ،

لأ--لا!"أ،!جمرء!..(8-!--ء+.نأف-ت"- !م!+!ظ.محصا..

!!!"،لمح!لم!لى-نجبم!لأ!!ؤث!ة-ك!لأصلأبم!ء!س

س-ءكا!ت-!-!*!----6!ح!!عضفشنثيكضضت9*"!صإ+*..!-كبترب!!.ص*-"إ

!رجنوك!ص!لاجمطنيالثافيبىلركل4!!كا
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العهوراقلمتذالممررل!الاعلىصررهافقثتاو

الهكوس.زمنبعدالااصتفدامهايظهرفمالجلواما

وتد.(23:،هنك)اطل!رابادماولروكان

وكانراوالة:واتوا!رعالبلثطآنعلىا!دي،

(12رر2)أرودياورقءنهليعملواويفطوئهلثونه

24:ا،تك)افيابلعيص،درامالكتانوكان

ن4اءثل!االمقابرنياكآثفوقد.(91:9ثا

فيفائقةء؟ارةءلىيدلع!!اا!!االد-ئقأمحستانا

ن!به.

وندء!رفياقياا!والاتاواثماءأماتابلداناما

خمط:المقدسالكتابنيذعهاورد

3،:13(ار!يا)ضبيتاو03:17()-فىآون

هير،،لي!وكانتباسمالاكريقلدىامروفةاوهي

ايوماومكاناالث!س!اله،رع5!الالعبادةصكزأ

ضأءةونوب!ل،القاهرةمناقريبةاالمطريةضاحية

القالدد:ةتلءنا-رببا!وت!اكانوربماآ2:،1

وبا-ان.ا(تدسال!خاببمعاتحتحيىهي

الجانبالىنقعءن!طةةوهي(27و7:6،تك)

ور؟صا(":03اثق)وحانإس،الداخاءنالحرقي

الكابلدىء!ةتايقالمديخةب5"-ذ.ئتكا

ال!-روىهلإاكا:وبرليىبا-ملابص!بينال!

ابه!ورنيؤ،رفا)قوهيحول5ءهءامما،3اأ3ول،+؟4

(2:،1خر)ومجدل،المدينةافاجاباسماطديئة

ارمبا،ونو،سوفبحراوالاحمرابحرءن6هرببا

كانتالقومي(8:؟حوء3)نؤامرناو(6،:25

عطء+8لمجة3باالاكربقال!حمآبلدىمووفة

العلإاءصرعا!ة،كانت،الاضرباصمالآنوتسف

،3؟ة91اش)ونرف،ون%بادةوعي-لزأ

)8

ممفيىباصماليرنانيةنيالمعروفة(9:6هو!وف)او

،،ره!ينة،ءيتاليرمومكانههاا!مد!ةالمملكةعا!ة

بأتأرءكي،5يمةالقدالمهسيةفي(11:11اش)وفزوس

03:حز)وف!يبت،العلياصمراوالجنوبارضاو

الجا!بالى!حالقاطديئةبطاتلوهب(17

إلةرب(2ة14خر)اطيروثوفمالدالا،مناضقيا

(1:ا-ز)وبثوم،سرفبحراوالا!رال!!رمن

آخرونوظن،اصةالمسخرتل5اخ!1ابىضظنوقد

وربما(11:اءرأورءبس،ابةالىصاتلةاخما

الحجر،صان،او،فطير،برلدةاليرمدحما!اكان

و-ين،الدلتاشرقي!ث!الينيتقهانبرلدتانوعلأما

الهسفي،باوسيوم5نفىوءحط(16وها03:ءز)

وتقع،بثةاطدالمهورني،النرصا.تلو،ا)ءلاصيم

و-ءوت،ا&ويستناةشرقييلآضرئمافةبعدعلى

تل،هوالومهذ.صمحانكانوربما(12:37خرأ

:92حز)واصران،الماصيلاتواديفي،ا-يروطةا

ءجا(03:81-فىو34:7ر1)حي!تحتو،(01

نءالثرقياقليالجزهنياطدثة،الدفضةتل،

كا؟تالقوهي(13:22عدد)وصوءق،الدا:-ا

وهكط8نيس،،او،ثرفاا،سمباالهونانء:دمحروفة

الدالا.ءناضقياا!مالياالجزءني4يشاطداط!رعان

الحاريغ:3

فيءمرفي-إءت:التاريخقبلفي!اا-ممر

عام!ن!توعةثقافاتءدةالتاربخ-صلماعهور

واالاولىةالاسقيامزءنالىتقريبأ.م.ق....

ت.5حياصزوكاشت.م.ق0032صةحرالي

صلامةبنيمدةوءوالفيرمفياطضاراتاواثتانات

والعرةوالبداريحلوان!نلتربباسيوالمه13برود
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محامحواليمن:الاولالاسرات!صر-بهوالمعاديوبرزة

صريشدوجدكاهن.مق0278ءام-0032وتقدمتالقدجمةا!رتال!.صابةابتدعتوقد

أربخفيبأليف.م.ق038عامحواليسانثوعى.ردا!صظبةوبدأت.الاصراتزمنقيعظيةظوات

مقنطفاتانالافقدا!عاريخ"ذاانوسعلممررصيلتملاولآز-ت!دمكانتا)قيبالمررلهبرونليفبة

ءصيفرس!خبهاالقاتواريرخنيلنالجتءت".بهابرةومالقالالا!اوالانانيئظو"اقي11.\ث:ا.

مانيثوجمعوقد.وفيم!.يروروبثدمحافيوافىاشخدمت12اك،ونيالمقاطعكصث!ولبعدف!متاستندثم

ب!أتالاصراتمنثلانينفيتديمأ!هص!-لوكالاولىالاير!اومنر!ةا!واتثثلالكتابةهذ.

مطنيلممرالا-!دربتحوانت!تالاولىبالأ-ةنيالكتابةمنالانواعا،للأثة"ذ.ات!رتوقد

.م.2-قالنلانةعلىتربدسدةجنبالىج!ناالقديمةمصر

الاولىالأصرتينفيشلالمبكرالاسراتعصراماالائريالطلماكتثف0091طموني.ضةلافالآ

سقارةمقابرنياومنذلكايماربضوجدتوقدواثانبةاطادمصرابيةثيالاميةالنةوشبعضببزيفلندرز

.ايدوسنيكلالهياوفيوالفيومو!وانوم!نفيسونقادةعلاماتالاميةالنقوشهذهصتاصنخدوقدسيا+في

وهولمارصاوميناهرالأولىالاسرةملوكواولاديائيةالايردفهذ..المحرالهيروغليفيةاصتار!امن

صلطةقيتووضهماالفلىومهصالعياصروخدالذيوابجدياتا!مديمةا!رالهروكلييةاطروفبينص!قة

النظيم.كاملةةواحدصكانرثحكرءة.اطديتالمالم

عام-0378عامحراليمن:!لىجمةولةاللىء-المصرءنابتدعال!يقة511!ورهذ.ائناءوني

الاالةالاصراتالمءنهذاوبفل.م.ق0228عمرنيرمحيأبهم!صرلأاصحالذيالثمياالهويم

مانثو.صجلاتنيالمتصصنةوالادصةواطاءصةوالرابعةعلىفيا،ذلكتلوربماأشةاثاالاسرةفيزوسرإلمكا

زرسروويرف.منفبىالمماءة.هذعاصةوكازت.امحوتبوزير.ائارة

6ع!!لص!ا-أ!يخثط!أتيمآآ
--ج!!!لما-+،1!31

!بمبم!م!!أتأأخبرآ!اهح!0أ-ير--

-بص-جيماا
-.يإدبم-ا!!001ص!

بخ!!لمتمئ3كس!.-ا،%ا؟آ 101!.ا.هصة..

ال!":أ!ةحرا+!إ-ائم:ب2.كا:ته

لمنجبمدل!بخ+!!!-إآأ.ش!يفض

!أير

صىلمث!.--ت-يخ!-ف

البرديورقعلىمصورللديونةمثطد
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حواليعاشو.دوشثؤهاالالنةالاسرةعلوكاولدانه

ا!!درجب!رمهيهرفوهو.م.ؤ0278-ا376

ا!رم*وارالىصقار.فيبناهالذيابخاتريلهي!لوبا

طبيبةظيهة511الابرفية.ءذتههيموءعوتد،رجالمد

اب!رقي.،.روزصهومهد

0256-0268ءامءوالي)الىابعةالاسرةاما

ا!ريالئاروخفيابدذروةالىوعلتفتد(.م.ق

نياملو!2اولسنةرو-جلاتلناحظتوقد،ا!عديم

.ثوردهفيهـمين5ءببهامتاوتدلىموبا!

اهراماتالىابهةالاسرة!نصيوكنةثلابنىو-د

ويمرفونرعومنةوعنرعخوةومالملوكوهؤلا.عظيمة

.سوصيرينبومحفرنخير؟لىمما.باالبونانةاللفةفي

.النهيرةالجبزةاهرا!ا،تهيرةا،ل!واهراما!م

-0228عامحوالي):الاولىالانحلالقرة-،

الابعةالاسراتافاه-!!اوتد(.م.ق5202

تذ3اميةإم-ءنلمءيوكوالعاثرةوالتاصةوالأمنة

لي!.وهيراكايربروطيبةمنفي!نيحكمراوقد

،213عىامحرالي):الوسبطةالدولة-"

-9702ءوالي)الاولترحوتىئ!دووقد(1778

لةيامالعاربقد3و،مغاالةلىوءصرالطيامصر(6102

عثصاطادبةالاصرتينكلتادقيالرشطةالدولة

عثر.والانية

حوالي)عثرةاكانيةالاصرة*محماشا.وفي

واكلابدبمضاجمفتت(.م.ق1991-1738

جزيرةشبهفيال!رلذلكطبرقعصرايحبمآمن

اتالثاسنرسرت.إموقد.الحادمصسرابسطوفي-ينا.

وبدوتد.ئص!حميمالىيخهاوعلفلسطينفيبح!لة

)8

-ة!*!ص-تؤ!!إيم:!:صيم----بم

الصميدارضفيحمرنكهبكللفيعوا:

الا-ةاشرافاحد-حوتبخنرممقلإةنيفقق

الاجويل!النققوبهورحنبنيني،عثرةافانية

ناولمجتمل.الطعامعلىيحهنواصمصريدخاون

ذلكخلالالطامءلىلمجصلايمهصزارابراهيم

.(02-12:01تك)الصر

ا-778ىام-رالي):الثانيةالانحلالقوة-و

و-صدالانيالاث،لصرو5هذا(.م.ق1567

حا.وفبطعثرةا-ارمةاالىعثرةائالنةالا!راتكل

اتبية،برلادملوك"ريمااو،الىعاةالماوك،إمحوسا

ناويظمر(1567-1675عامءوالي)!!صوغزوا

آصا،صنص!صغزواصامهييالاكابءلىكا،اهؤلا.

.ءفىءدةةواس!7واارءبةالفرسمه(ماضرواو-د

في.!رفيالمرءوقةمكانتهالىرو-فار!عوربما

وكانت.(،ه-18:أ،تك)الملركهؤلاهز.ق

(7:27،تك)واصرتهيعقربسحنحيثجاصان
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الدلتا.فيا!!-و"!ءاكلةافارسءناقرببا

-5671مء!الي-و):اطدثةالدولة-ؤ

الاءصاتءلىأفترةاهذ.اشتاترتد(.م.ق8501

اولوكات.توالعضءهشة-هـةواكاةءهضاكامهة

-0571إبحرا)إلأولاا!سء!رةا)ثا!تةالاصرة!يوك

نءا!!-وس!اردو-دءا-:ةاسير01ءلملأوءو(؟6،5

لمالذيالجديداإاكو5انهبره!(مظنوقد،!!ص

نااةزرضهتاواذا(9:8تر)يو-فيرهرفدءن

قي+هسفي!و؟تءصراطإ-!ا)ةرنءواطرو!ررش!تا

(2:01ش)موءلىمنهؤرالذيةرءونهواثالثا

-36،1حرايما)اناتي.اص:حوؤالهرشعلىخانهوتد

-رريا.ونيفلطإتفيالييهغزواتواءلالذي(11.1

اموض،هومائإو؟-%اطروجفرعونكانوتد

فيفظرناواذا.بلامتواليرنانيالا-3و5وهذا

طيمانهي!لبناهقبلءدثاطروجبان6:1صلوا

11:26قهاةفيباههاو-ارنا.-نة08،:دة

ناكايبا.و(يصاحؤبلالفتحءن-ةة،أئةلإا

ءوالياوعثراطاصسالةرنء:فتفي-دثاطروج

اكآثفوؤد.نياشااا!:-وببريه-!مالذيالىصن

اةا!4ة-دكانتذكاري.مبص:ةإسفي3،91ءا.ا

في:12تامغزوةاثناهعبرو0036ا-صازهيرذعوفى"

اطروجانعلىداجملأءذافيانرمه(مظنوتدؤاصماين

ناالذهنعنثنببلاانلمجبول!قذاكة-لوقع

الاعبرايينخالة!نترير:ةانهاءع،ء:يرو،علة

.نكادةش!ولأ!شواغااز-ااك!س"برءتهز-تها!ان!ا

يخايا.اءبر

ار"تاثاكاوامنحرز%الىارحقص-.-!و!ه-!

0137عامء،الي)ا!ابعامضءو-ب4ابش!!صءرش

)8

صاس!اه-ديدةعاممةوبرئطيبةف!جر(-1353

،تلبا-ميرفاليرموص!(:!-االؤن-ا"ت

وزوجتهءومقاوقدالىصحا!ر!!في،رنةامماا

ا"ااتون.عبادصذواقي.ديأيئةلورزةرققياءتلة

اصيروءعا!"فيآمونء:ادةوه-رلهديخأ"ليوبرليماس

فيآمونك!خةوبر؟شابر-:،تراعقامثمو.-ن.اخنالزنالى

بدأت4الدراصلاصاتهفي.،ث"ئلاكانود-،ط-"

الوا*دةو-ورياطينؤ!فيممتإمحا-؟ات!ةديةالامبراطور

القالقاءيةالصر.ةا-ناتونوت4كانر-دا،.كرىاليءد

.هةيةالدتهاص،حاكلعلىفضت

وابنها)هإلثاتءوتىصاسلاتاكتصفتوتد

عاماكتثفت.الد:ليةاخضاتوتارارابعاامن!وتمب

نيادجلاتتاككانتو-ثد4اله!ارززلفي1887

الاكاديباططص"ظحمافى--بظ،رتلى-اتثءل
احدثراالذت،اط:يرو،اللوحاتهذ.وزذ3إ-!اريا

كئبرآمايميفيانءحوبرو-وربا.ؤا-طإتيارأاضمار

ناالبشاعتةدوؤ-دييالهبرازا-ممعالث:4ءن

ءلةيرفللأناطبلإ:صلأ-!ااحدالذتاطراب،ةواأ+!-انا

بذالمثوفاصع!يننيامبرافيوناب!اقاماقياأتوحاتباوثيةة

اولصالقرنفيتدثاطروخبانزلةا،مايةالرصاريردونيرؤ

اوسعكان،اطهيرو،ئاطانعلى.الميلادتهل"ثص

الحلإاز!يبن.ثاطءيدانن5غاازساواكثرصدى

مهارزوجفهراخناتونضاةواالذتاع!ا)فرثانياما

والىاتونعبادةقيكالىاءطرالذيآلؤنتوز.خ

ني-يلآمرن،ومه:ا.ون%عنختوتالىاممهير-ة

اترن-أختالمامحيةالمدينةقىكعلىارغموبد،اباة

مقكلتهاكتثفت.وقداصيبةالىالمليما):لاطدرهرات

كارقىهاوردالاثريالمالهاكتثفا3291صةفا

.الجائزيلماثلأبازاضةووجدت
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واوزيرص"ورسبىيزواالمصريالئالوث

الذيا!افيء:سالنا-ءةالإسرةمنرءصيساما

ائرءنوءو.م.ق-09131223حرالي-م

قادش!ناةرببامهركةقادفقدقديمآءمرفراعنة

العاء!.نهرالىوتمة:أمفقهرلموحلفائهماطثينضد

اطربانغتملكهمنوا)ثرتاطاددةالشةنيواخيرآ

ءصي!:بإتءاحهدة!ماوءةدتواثحميناصريينابين

المماهدةهذ.وبمو"-.اثص!تماكو-وصلىالافى

-وريا."نالجنرلمهوالجزهبرفلحطينص!صاحتظت

الذيفرعونر5امظيماالتا.هذاانكثيرونويظن

(1؟:اخر)رء-"يرسهداا-كاةا!صةالمدالمبرانيونلهبني

..نء:تدأاستضدماز"12عترافطااد-لملأتفيوردوقد

اصاسوءلى.ء!اأقااقيا.النامثاري!في،امبيروا*

الىا)-+ضيئجهفدطيئفيالمدنبمضقيريب؟ردخ

اوازلفياو4-ءهانخاهفياطرو!تاريختحديد

.الميلادلىلكأصاثالاالترن

ابئمنةتا!هواطروصاةهـءونانآخرونويظن

1121-1223اليحرءخة!اح-!3و؟ديخااكارميى

مهتقيماالذيأتاريخباشبص"الاربرخومذا.م.ق

افاني.-وبامونزءنفي-صدثاطروتانفي

هذافي2:23خررض!فيجا.مامعيتفقانو"ما

حكمرووصىيزلاتارادالذيفرعونانوهو-الامي

ترابر-البربةفيمو!م!بةبانبدوماثطويرتلأوفآ

نيفلطينفياتصاراتهمنفتاح-ج!!وقد.سنةاربرمين

بقذعالتذكاريأكصبهذاوفي.تذكارين!ب

فيآذ3فيايخداقطاوصيدةاالمرةهمطوهذ.اسرائيل

اءربتلتد،:ويةولديمةالةاءصرةاثالةو!ناقي

اكلوبئاتبدولا،دوءودفلاذربتهوانمحتا-ائيل

تجا!ايالذكاريالف%هذاغتاربقبل!دث

.م.ق0122

الأسرةاصناثالارمسإسنةوشفيورد!دو

0116-2911سنة-،اليصءموالذي،اشرتا

شمربرداذ4صابو!دبر:ة!!لانءدصعلى--يلأث

كانبيغموصن،اء"اء(مءفلاقءنالمهاجرةالب!ر

فيذ-ركلاورديئالذ،يئ"الفدطاوباصما،ثهب

الاةبرنالةا-طلا.هؤيتطعولم.ا)ةدصا-صابا

ءثاطإتؤا-حافاالهاصاجةالمدنجقرفيإ-تؤواان

.وصتوءة!ونواثدو!واثظرنغرة

-8501حواليأاداضةالاسراتصر-ح

يةاطادالاسرةصنالععرهذاويثصل(.م.ق332

الا-محتدرفتحانالىاوتيناللاالأصرةالىوالضرت
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اشرتوااطاديةالاسرةحكماثغا.وفي.صصرالاكبر

فرءونوكانس!ني!هيالماممة.تكا(9ث8501-5)

(11:18يوك15)الأدو..جا5-ددآوىالذي

.امشرتوااط-ادقيا،-صة1فيصبهوناوامتوبي

كللموك1))-لممانزوجة4ابئتاء!أىالذي؟رءونوكان

ةصاليما"ذ.!ننيأثااسإ-و-ةاوصيهونو5(3:1

اةخماابوتا-إواإ-و-ةسصةبرةكةثةتاو-د.ة-"؟

تانيى..نبالترب!4د؟نالذي

كلنلزاكاؤقدرا)+!رتاكازتةا.،-صةؤراء:ةاكلا

ؤقد(إ-طاةل)برإ-!اسعاصدكموكازت51ءفيامححلى

.لموك1)..!صء.المثصإصقالىاطزابئ!رعامجأ

ث"خقآوا.ؤ-ا؟نءلىبرمامب؟هـددو-(،..:11

هذ.ماوكاولوهو،29-459حرالي-محمالذي

ء:،اواصذبهدة؟اورصايمغزاشإخقانث!ا.ا.لأ-صة
26و2د:،1م!1)ر-بمام--ماثا.فىاء:رزا

الجز.ء!لىنةشو*-د(9-12:2ا".ار3و

ا!رزكافيونإ":-لالجضولىزطاطن4-ياطا؟

اقياإدناويرذكىث؟ثث:!ا-اءالقاطاتذه5ير!و؟

تاوذااغشالذيا!فىثكباكأارحات?حوث.اهاء.فى

كان(16:8و15-9:ا؟ا-:ار3)آ-اوءز."

اقاموةد(598-،29)الأولااو-صكوناد:إا-د

ةاهاكوااهصرتاواكانيةلأ-صةا.افافيث-وتأ!؟ا

ث؟وكا!مص-تةاةء!!ةأخرينوابحةاوالىثتإ.-صوأ

الى!مآصا!ليية-ص!ولةواثذواز:اتا.ءدير:ةءا!-؟.ا

صفارات"وثعاليهارصلاتيا-،1فانارات.ء!ر

الىابحاو-ص-ونطكارخا(؟:17صإه13

والفرتالنالنةالاسرةني(.م.ت127-716)

فيالدإظءا!-ةساي!او.-صرو!را.سنرزيرأأو

اط؟ضا.ذالمى

)8

ابلادصعلىاضلىاءنا)-وشيونةمحنثم

.(.مق663-)312والعثرتاطامةالأصرةواسرا

والقالقوقيالدولةهياطينذالمثفياثوروكانت

-ذر!دو.المديمالاو-طاكرقفيقرةتز!ا!

-زقياالماكاورشليميحاصرونكانراارزتاالأصررررن

.(8-91:13!يوك12ترها-ةءلىالاءحمادةد

-يئذكانائهيرت!خاورتةت12ا)!ردةاللمةفيواحمه

الحاسةالامرةؤراعنةاءدبحد"؟اصبحثم-إشتازد

ألاثررررنهزمولحدال!وثتالأصةاوأمثرتوا

صن!نيطيهعلىالغايةفياشرلواثمصاتءدةترهافة

اد-4ااألاصرةوفي(01-3:8ناحوم).ءق663

طي!الحاصةكانت(م.ق525-663)والعثرت

والادبالفناحياءفينثماتوقدم!رقرة%تانتهوقد

(.!.ق595-061)الانيقىرز-فوقديم!تدالة

الناصة،بابلمملكةضداصرراغائةمحارلأفاطينفي

*صتفهزمومجدفيطربقه.!وذاساكوثيا5ءروة!فا

.صرفرعرنتحووخاح(03-23:92طو2)و!ل

عركأءلىعرياقيمعنهبدلأواقاميرشياخايفة!واءاز

"،53-+:23ملر3)يةابزءاء"وفرفىاوذ:2

صسلاصيار.!!وب29،1ءامفيصقارةفيوجدو-بى

فيلهويذعرقيشالىفا-طينفيالمدنسيوكاءدءن

هذاوصفوردو-دؤ&طين"خربفيا)بابرليينتةدء

-6ة36اخبار2و79-ا:2لحصاوكافيا)خةدم

ا.-يداروناتيردءوهالذيءةرلحةرءونبا.و+د.\.

كانالذفيقبهـفىص+ونةالى(.صق958-057)

وار12-71:11حز)اورثايمثبلإونالبار.يرا!

حقحينالىا!هأرنصرنجو-ذرفحوقد.(ه:37

شلالنهايهوفي.(ااو7:+ار)فرع5يرد

لنبوةوفتأاثانياصاط!مفيصررمحهتلى،"نرع
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-575)اثانياصحكمائنا.وني03:،،ارءب

21ءا%زاء!!رفيونهرنبوخذم-"د(.ء.ق26.

.(26-13:،6و13-3:01،ص)ارمياتنبأكما

بؤإدةفار-!جيق4!رءشا.م.ق525-:ةوفي

ناالىرالهشرئادابرتألأصةا)فرسملوكوا!سىقبيز

الذتا،صرررناطمحامقاموفدالبلادالأص!ندرفتح

قيأعي!الا-راتاله!رذلكاوأترفيالفرسعلىناروا

وورد.إصلاثبنواوالعثرتأخاصةواوال:رتالئامنة

تتل!4زتوكااليللأد-:اطس4الحاأةرنامنبرديني

اةربباالشةصةجزصظن+.تكااق!اليهوديرةعةاول

ا،-دساءتاباصض!ياتبهضذ!ر،ا-وان-ن

اة:-اءو(23و21:22زخ)ال!اهننرو-انامضا!

با.الذيو5كانوربماوعتاني(2:01نح)صنباط

ال!غاباتهذ.وزدل.3لح:3اخبار!فيذ!لر.

ءلىتةعاقياالمدفيةءذهفيكانراالذتاليمودانعلى

الحامقجادةقيت!الةرءسخمنمنكانراالحدود

اعيادمخارسةقامواوقدهي!لم31وكانالفار-كط

ثلميم.اورفيال!ا:ةرئب!اتاجماتوؤقأالة!ءءيد!ةوبخا

فيفوالىإ--رءاةازلفياصثفة!حطوءاءو!!ثير

صلم!أكان3"ثان4ت2إ،رثو.!3:91نح)جثبا

!!ر-دودصسقإدةءلىوكانب-داراة--لة5ء -.-ربر-ا

.رسالة-:لنس"الثرف

03--2))-ةوالطاعبرلاارلا-!دا-ط

م!رالىيخيثطالا-محندروصلا4عند.(.صق

ومالالةر-!ش!مصن!مءررأالثمببهىدنا

ابيرلا.-لذبازحو-دممنفإسالىترأذءبو!و!ه

الىءادوء:دمانرءونيتفل!االكاهنواصتتبله

.ريرةالأ-!ضدت"صدا-سوةم.اخاطىا

.ء.شا323ء!امبا!بافيالا--:دراتصاولما

الاولتبرطلمبوؤأ--ذاده-رءفاصبراءاوريرتفهت

انألى..!ر--!ها)قطا-ةا)بمااا-رة،.ا-س!!ر

الأولا:هوسبر!اا-ح!وؤد.الىومات2-اعلإاتولى

برء!دإ!اكبصتاقياا)ث(يرةالا-!.دررةم!.خة

ا!ثأكرةابيزةامر5ا.غالقرببا4!هـونظارفيعة)شتظر
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الى11صدانالإصيرو.زبةاو،نالاثقاة"ءوتأصعيكزأ

-018)اصادساا--وسبر!ازءنحقىا-ةا-طااصنكثر

بنوعودصف،الجنو!كساو،وباةبمم(.م.ق5،1

كتبوتذكر.11ءوايينفد*رب!مضاص

ابى-الىبطليوسصصلأ،ل!ةأبطاامندأءدالابو!دردفا

(18ةاصمحابيين1)ادساوا(\:،1ص-ابصيي3)

الاضاةات)منوالثا(51:61س!اببين،)وا)ار.ع

مهاقاريتذكاؤ!باكاإثفوةد(؟:11اتيرالى

صروتوب(.مق819--303)اطاسدبرطلإصرس

وهذا.فيةاليرناوا،ةةاصيةيةالديموالاةةوءيف"يرو41للة"با

رءوز.فكوقدرثيدحجر-مباءرفالذيهرالنصب

لافةمفتاخافا!حثاءبديرناةرز-!االاثرياله-الم

وز4الىءذ.فكفيابحاثهنثرتوقدالقديمةا،!رية

.1822عام

با.و-ثدكأاكايرباالملكةالهطالةآضوكانت

عامفي-ءصازمنفيور!رالىالىرصانيقي!ريرا-لمس

و،دفيوس2ازماءاركوس-اهبرهد.!نثم.م.ق18

القائدتهـذفيواغواز؟اخراز2-اباقىاكا:ربا-اوات

هزأوا!نكة-"-اص!ربر.رث!2:ةفاانالىوصازهيي

ءهركةفياقىوص،باازثاوزهير!!ا-طولع.خافي:ساو

الىينحاعانورؤض.م.:03أعاا):ءريةماصكتييم

ءلى-صتانالا-ص:13كاتفا11ازغررااشكا-ربااغواه

وصانيأ.رصأاةاكلترضبحتوا!اددمهاا-

ازمنةوفيالوومان--مزءنفييما-مصر

ا؟ديد.ايه!د

المقد-ةالمائلةبان15-3:13ص!سقيخبرنا

فتكءنإصرعبالصي!واصمحرالىهررت

نيدثجرةتحتاستراءوام31ورممةصالب"برودس

!09

القديمةمهصسسكواا!مالتقليدويةول،هيوبوليى

اليومالى!رىسردابفيمذنجحاقيمناكم3لم!اوتذكارأ

نابح.ويرصرجوسالقدي!اوصرجةابوكخيةني

لانالمقدسةال!ائلهنيهاتا!تالذيالمكانهوهذا

.المكانهذانيتقيمكانتالةاهرةفيودبةالي!121ءة

مصرزارواباخهماصريةاال!نيةفيالتقليدوبقول

ويذكر.اشوطمنبالتربدرزءةالىووءلمواالهيا

4الا-محندررنيودرةال2ا؟اعةثملي!نعددآا؟درداله(د

(2:01اع)اطين*مفياورثلميمزاروا!نوتكم

ارولىوكان(6:9اعأتاستفانرقاو!واصنو!:3

.(28-،8:2؟اع)الجاءةتلكءنالةصحالكلالم

.38،:21اع)ابررصليمفيظهرثاثر3ءغوكان

بخارةلمادىصض*خانباثهورقديمتةا!دويتول

ويذكر.ءاكاذثهدنهوباريةالا-تدفيالايل

ترجعطلةفيالارثوذحميةالةبصايةالكنيةبطاركة

المرقبة.ال!رازةبمااركةوبدعرنالى-ولصقىالى

المديمةمصرالىإخل!5:13ط14انابمضادوقية

وهياليرنافيةافةافيبادليونبا-،ز+رفكازتاقيا

كئلاتول!نص!رفياا-ي!يةمياعشاتدم!ن

لىوما.مجازقياثارةاقرلاذا5فيانيعئتدون

ندتديمأمصرننمنالكيران:النن:4

مرربانالقدما.اإمربيئالاعتادالمقابرفينا*ةظ

ررمل!لوالاثاثوالاوعيةوالارانيواطدمم01ا)ط

واما.الموقىيتخد!!اان؟محندةالمادالجاةايام.ن

كاالهائلةمةظوالهبالمظمةتميزفةدوالبناهالهممارةفن!

نيايضآيبدووكاالقديمةالدولةرا"ات51يخايبدو

ئة.اطدالدولةالىء؟دهايرجعالقالعظيهةإياكا!ا

وصلتفداطليوانواعسموالىواطفرالةشوكذا



2(

وتد.والىوعةوالجالتقانالامنرنيعةدرجةالى

ناءيةءنر-ومهالمهريالةضانونحتءوراو3ر

آننينواحعدةصناوالاشياءنيالبارزةالحاصة

ليدأتةالاوضاعاوالرقفاتبضاصبحتنمثلآوامد.

اثلاثةامدىءلىء!اظراواحتهالفنانينلدلىعيهمصطلخا

الهناما.القديمالمصريالةنعاش!االقتةلافالآ

جازنجالإداكهذاتركةقدلىزةال!تلفياتيحالذي

اطيرةةءن-ئريبةوفي-،و-ةر.ور-وءهنةوشهواعبحت

ئيرتأظ!رنرقداصةالبطاءىصفياصا.،اكيبممراقحيةالى

سكاز"اظهـاروالبثرىابصمز!بصففيالأءربثااالفن

.بمء13ومهالمهوعضلات

فيالهبرافيئةنفيافديماا!سياالةقاثرور؟ا

فمثار:اواضحابكط

لنيهارونصنعهالذيالذهيالمبصل(؟)

الهجليثبهكانربماالذي(32ضأسي!نا.فياصرائل

مفف!.اوابيس

وا)قادسصيةالمهالماصةمضتهصيم(2)

ش)والتابو"تالا-كاعفيهةكةث4كا؟ترجماالمته-لة

25-27).

اإمريةالمج!تحةإولاابي!ازتلذتكاوربما(3)

-35:18خر)اخابرتافوتاإ:ءوءةالكروبيمزصه

.(26:1ض،الا-هماعة5-ا-تارعلىإر-ومةااو(22

بركاز-ل،نإتختوتءرشزتو--د(4)

!لرك1)ايضآكذلكسلمانءرشكانع!االاصود

.(02و01:91

منمق!يدتلا-سىصورظمرتوفد(.)

وهناكونإعنخترتقدميمرطى.عندعديدةبلاد

.\:011ءفىفيهذ.تثبهرمزةءورة

تمنالبناحا.تح!ىلفصتمثالورربلى،)6

)9

وتدالصواناو.الأ!ودالجرانإت!نا!نوعاخنرع

لدؤصنوحمايتافة-ةظالىاصارةالفبيه"ذااصتخدم

.8ة17ءفىفي

المصريا!دبصوف!فصصد:ا!دب-5

اك!و!!بر+كقاله!ورصءلىلت-احهظتاليالةفىيم

وهو)ا(وقىصابو!،المقابر!نتناجاهالقةترالجنا

ء:د!ابما--+ينلهوارثاداتالمائتتعلماتءنعبارة

2ديرخءدو..ةطرءاتللآ!ةاذءيموس،(ونةدالمديمثل

اطىبواثه-اروالة!صوالأصثالوك111از-!ارات

وصوالفيةرواك-االيوصءةملاتا0النقوالوثاوا)راصلات

الس!رية.:والمابيةاط-ايىة

الادببر-ينا+لاقةامنشينأقتجينانو؟محننا

يأتي:فماالمقدسو"كأابالقديما!سي

ثتقةالقديمد3أ1فيالحبريةال!اتبض(1)

نءدئتةة)فيوركلةثلأ4.يمةالقدا!ريةا!ةمن

ء-وصنكانر!اأمو-ىواصم،النيلىوتهفي(ارو

رهـإسثا!اوكإا.س!اافيتظ!رو،صنصوا،دهامهخاالتي

يا،بت--يصن)فضيحاسوا-م،(رعولود4اي

.(!النرب،

عا!وباانبوب!"بر؟تأمبرمهيرا.الذي1)ث:،(12

وكذاك،يىة-اروؤروصفوؤ!ةالقديمةاوررد

اثصوا،زك!المركىتإب،فيالراردةإ-"1اتافاالاع!س

بر،ض!اوالا-تلافوتاك."ذرلمينالةرقوا!نالو!ايا

ةتلأةوجدان4تىادايير.ا!الذيالحدالىشا-ح

الةابة.الى

الظاهري4التثارالى.الهلاءق!ثل!اشار(13

ابر!الىواكةاشصورواآتونلاللاافاترنترنيصةبيى

الى،وجهـدان،ؤصابهاييزوانيم!نول!ن

فلاوألتايةالحلقعنبتحدثالذيالموضرعتثابه
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2+!ا.بابةادتةعلامتاكانهذأصنزذ:تان،محن

-ا!وناءصالبرإشاتثاكأاالطاهبى!!لمى(1)

.م.:059-ا؟..تواليءكى:؟اقياباو-ام

-7":22اءخالفيالراردةاط!!علماتوبإشا

.22ة"2

اولعةامدرتاد؟دئنليفيصماعحرفي(5)

الىوقىبماتص"صةءضاباتالا-ءحدرير4فيالاوديرة

اضجراإلأبوكريرفااف!نفن.-:ار!ااهلهاا:ونافةاالات

صلإاخاولمصمحمةزتةالإوناوالتربمةاث-انياييالمكمابر

رصالةنجدالمحخلةالكباواب-رافاادودبينن4و

ابعوالىالاكئيوالمكابصسبلينوو-يار-نياس

عنصدرماامو!ن.االالثروخوباالئانيواتوخ

يحتبكأبمةوء!الصبيفيةاالربمة،الاص!ندررة

الغةالىالمبرانيةافةامنالقديمالمصدفيالمقدصة

دطليصرسزمنفيالتقليديذع!دمابدأتو-بىاليرناز!ة

هىذ.جعلتوتد(2"6-285)لةسةبلاثىاونيا،أ

الذتلمي!ودمتوحأكتابأالمقدسال!ابالترجمة

ولريبنوالإصمالىونانجةالأفةبتك!ونكانرا

بعد.ف!

اليهوديالفيلوفالأسكندريةنيظهروقد(،)

وفليفتهافلاطونبينروققانحاولالذيفيلو

والرصائلالعباراتدمضيعتخدموهواثمدسوالحثاب

انح!لنينجد.بماالثبهبعضثبيةاقديمااالدقفل!في

نءمثلأفباوفب:حدث.الصرانيينالىصالةوالىروحنا

با.!ايثبهوهذاالحلق،كوا-طةالكالة،اوالمرغى

صي.رءنلموبفلإ.كانش!هكلد،:3:أروتاني

عنفيلوكتبهمابينالنيالفرقاسا،،كانمما

روحناني،أمحلة،اانورحناكتبهماوبين!محلة

)9

الىنصإووثير.إ-يحابوعفيمتبدتارفي!ط:رزص

كماا)-!اويا!محاطالىرءفىالارءيايىءلان

38و؟ا:9صالعبرافيبئالىلةالىساتبكاالىهذايثير

!درمز،عادقكامليمف!يلريذكروكذلك.28و

ارصالةاكاقبيذكر.بينمااءقيايصاثبللمةلومجاز

الاءظم.والرصيضالفاديللىيحرمزأالع!انبينالى

نيالم!يحالىق-بالتيالافرالبض(7)

ا-رناالىترجعالقىالقهطيةاةخوصبةاناص!ىلالاضبر

نيصددئأاكنثفىوالىرينايلاداالحاءساوالىابرخ

إذكورةايج11بوالباثبيمةالعاتا!صرفي-اديفصخ

الغنو-يةالانابيلهذ.فيانما.القانونيةالثائرني

في!انجدوكذلكمحةواتتالتقشفيةالميولمنالكثن

البعدكلبعيدةكاثاوهذ.اكخائيةالاةمحمارمنب!أ

الجديد.المهدعن

ا!ربإتاآلهةزذكران:صكن:الديانة-6

:رزوس4نلازن!تال!نبرةاقدماها

منةايرالهبفاحصثل!+ينةاءاعنآ!ة(1)

رأسا"الذيوامون-الةتوء411-وبكاوات--احوا

طببة.أ14الكبق

،،نوتالىرقا.القبةالهةثلكاويةآلهة(2)

.،رع5الثصوارو،جب،الارضإةوا

صلاطباةاعالمزوليةعاة!اتقعآلهة3()

رأسلهاالي،،صهصتنلو"مدلاطقالهةصآت

الالهة5ءاثور،ومشلوالمرضاطربإةاالمبزةكرأس

لهالذي،ترتو،المحا:ةالمةوهءبةرةثمحلقاقيا

اطمحمة.ادوءوقىدانابراوالايب!ؤطارأس

ولحنالمديمةالدوالهنيالاقةامورعبتاحوكان
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بجثاطديرثةالدولةفي!"ثرأارتة.تامون!محانة

الواهـدالادءبا!ةاصابرلحأ!!رجالآلهةسيداصبح

تقىانالالهاريقدةلموناخناا3ابتدا!ا،اترن،

ا-طورةهيا!مديمةه.!لماحيراساوام.فهيرأامدأ

فله،-ت،اكأا.انالاسماورةوتةول.اوزيريى

الاءواتبرين.نتامثملحتطهجد.ءاىسالموعثرت

نءب!ورسا،إسو!لمتالفليالهالمالهصحوا!

!زجآ-صابيماسعبادةزتكاوتد.مرتهبمداوزيريى

فىاليوناف".وامنا!راوبضوابر؟ساوزيرإسعبادةدين

نياقديمةاا!ريةاامباداتاعلىامبادةاهـور.ادخلت

البطالة.ع!ر

القدماهاإمررئاديائةبينالتثابهبمضوهناك

عن!-لاانلمجبول!نالمتدسالكابوديانة

الدياز.ين.ر!نشدريىأوآصا-!أمفارقاتيهناكانالبال

نصءءاالةدا!ريوناصار-"الذيفاء-ان(1)

ال!ابرصال..نسارصهن4اولكان.اله!وراتدم

ظ-6تإبااصيرأ?لىءار-"وتدابراهيماقدصا

ء!ابرا)!ريةامتلهولدز"الذياياىلابنهاولأ

.(17:23و16:3زك)

رر%اربر.ينلمدةا-ب!-طاذكروردوقد(21

:05تك)تابوتفياليتووضع(05:3تك)

ررونالم!بهلهكانء-امعالحملانهذانوتفق(26

.ويمار-وت.ماالقد

نءالرب-!دهااقياالاءراضاحدكان)3(

الالهعويظمرانفرءونآلعلىاوتثاالقالضربات

ال!ثيرةا!رييناالهةعلىال!ما.فيالذيالربالراحد

.(،6:1)ض

)6

هناكانا*ديردتان"دأالههبصل!انه!(،)

بادةوبينترنا!ورا-دالهء:ادةبينء:اشرة"ءيلأ

اطلةيةا:!ا؟طاغخازارفياءبادةفاق.الىب-دالرالهالا

ت!نفلم-12فزيلا،واا)\ض!موءودنهداموبايرةال!ث

اثه-!ا(:بات+--داكانترلالثهـس-رء!ءبادة

.ا-!ااتو

فيانالأواينالمي!ءبالأبا.بر"ضىرأى5()

.فرولالاهلصيكطواءدادةااماهـيرقا!داوؤلم-إسنةديا

وؤامساتالذي!هالأاؤ!ةديمةالةا!ريةاالة!ةانالأ

وصوز"حالمب-وعجاة--لا!اوضاةةاسماورة

ءق!يتيتارفيب-*لفهوالافص-لينيورد!أو-!امت

الاإةاك.دداللا.باسطورةفينجدوكذلك.بووات

قريأبروهررلافآاتوهرر-!وايزي!اوزيري!ءن

قدكط.الأاافالوثالواحدالالهعبادةوبين4بير

قبلمصر:عنصدوتكنابيةنحطوطات-7

افوطاتاقدمزتكاترانواديلفاففاكآثةتات

امثالمنص!رفياكتثفتالقتالمثالمديملأ+أدا).رو

!مرنيعزرابنمح!ء!نالجتيزةوجزازاتسقنابردي

"كاثتللمالما12اتءفىصاقطكيت-!ادوز--ة؟4الةد

ممنرصن.ايهدأبالذيالمثمورامكليالىتصاصاسأ

يأتي:!طءصر!نحاهتا)قيالك!تابةالخ!طوطات

جدأالمرجحوصنحزقيالنبواتلوبثهثجديبردي

وادينانيةالفازيكانيةالنيخةالعظتانالأت-إنان

كنمنصرحناافرويلءنجزازة!!ر.و!ناكنيششتا

125عامءواليالىآريخمايرجعريلندزجرنبردي

وبردياوص-رقيسبرديايضآوضاك.الميلادي

يثولوالذيمديثأالم!ت!تصبردوبرديتثتريق

هدةص.الجامعةسائلوالىلىقاوانجيلووحناايخل



)5مهرءننبوات

الزبماتفيالهلاهيردوكذاك.ءصرارصتب!ابادت

ا)محتبلنص-دأءب!رةقوشهادةالقديمةالفبطية

اثعدسة.

ص!صذعروردوقد:مصرعننبوات8

و91اكأصفيذكرهانجدفثلأالنبراتنيكثيرأ

ولظ32ص-92ء!و-زت6ء!واريا03

الحن!اكفىمدصالىءو-ثهاذذارا!النبراثهذه

الىبصيعرفرنا!رربينباوالتنهو.الرعدلحلكا

.25(و91:21)اصقء!ص-يباركالربوبان

.صت-تلأنجواتهاحدىني!!صالىاشعيا.اصاروقد

شا،،8الككليا،اي،رهى،هريأمجازاكا

.(7:ء3

.لىديمارووهرطاماثانيالا!اصم:يصرايم

وكةصرريموكلرحيمونزو*يم.ونفت!وحيمولهابنيوعنام

ومنه(ا؟و8:أاخباراو13و01:6تك)

اطب)!رالمبرانيالاصمو.،!را!.المصرررن

.*مصو،(

اسموهو،ءنير،معنا.عريا-3:يحنغر

الاردنونهرال!خ-بل.نبالقربالجلبلنيجبل

.(2:6"مز)

الواطلإ،،برجم!ش-ا.عكلياسم:يصناة

اصم:وهر

ءلحادء!فاةايصأمم!وبردجليادنيءوءح(؟)

(13:26إش)اصفاةااكلةور(11:21.ص)

الىبم-،ءوفعوه!،3؟:،.ل1)جلادوراصرث

بين!مالعهدءلىدةث،1لابانوقرميمترب13اقاالق

وجاربوااصرائيا!اجتعبنووهنا(9،:31تك)

وابنتهيفتاحتلاقىوتا(01:13قض)العرنيين

مصناة09!

رمبث.تلمرء!اكانوربما(11:31قضأ

مل!حمهميكنهكانصوآبفيوضىح4()2

33مم1)ساصتهنيلهءوناوالد،داودصلمعندما

مادبا.غربيالمئرةةزنجمكازتوربما(3:

اب!كان4ا،كالإفلطينفيارش)3(

!ناةبتمة"!كازتار؟3(ة11-ش)اطوبون

بقمةاوعيرنصجصا31ريظن(8:اابق)

.الم!بيبةقلضمنقرببا

ررجما(01:38إش)-*ذافييض"مد(،أ

بميلين.حكلثبيتكاليقيعالذيالهافيةتلهي

اتجمع(8:26؟يق)بياميقنيمدينه(51

؟2و؟؟ر7-7:5.صم"أاسافيلبخرفيصا

:.؟حم)1ملكأصارلانتخابتموهنا16(و

اخبار2و01:22مل1)آصاوء!:يا(17-21

02و02:23سل2)جدل!فلاكوه!نا(6ة16

ربالكواث-.(16-ا:،او15-6:.،وار

(19و01و3:3نجح)اورئايم-،رقيميمنيالممفاة

مكاببوسبرذااثامنياسراقليبرتواي!اواءتصع

!وئيلافيفر؟انهاإفيويظن.،3:6،مك1)

بقربا!مممأعلىوءحطالصرفر:تدمأ3593وارتناعها

ونيالجنربيةفدفيمنمفمة*ةمامنيائرىاورسليم

هيانااعفاةاانآضونويمان.ءباالصةاعلى

ابريتوقد.ابالئيةبمااورثايمكاليبةالنهتل

الازمنةالىثر"خا،دووجدتاك!بة-لنيتريات

.م.ق003وعام0003ءامب!تالىاق!ة

:.هرصعنيالمذكورةص!فاةهلفيحتقلم(6)

."ولدفىامبن!امننفىهيا



6!يابامهو

احىدير-نيلصتابك!ص،فحوهو:.هوبايا

."واتلي+رفولا(7،:11اشبار1)داوداببال

ا:11نتأ،وافاشالمبكرا!طر،ا:-طر

اولفيبرح!سااي(2:23وبؤ6:3وهو،1

الأاكخا.فصلىتيرفيمماريفحرلاوآش.الثئاه

.ااعا)(26:1وام"9-12:16مم1)درآي!

.(،فلعاينني،مناخ

.("،م!الافي):تطد

وه!ط*طرد،مض!ا.ادوميا-م:تطوء،

ادومطلىهدداصأةمهيطبنيلوامذهىميبنت

.(05:اامحباراو36:93تك)

وهر"احاراذو،صضاهعكلياصم:يتطو

.(1:21،عم1)شاولمن!اتللبنياميفيةثلإةا،

،مكثوف!وةح،معناهعكلياصم:تمارة

وربمصا(15:95ش)ي!ذاببالنيمدثنةوس

.-برونكالياميالى7بعدمملىرأبإتهيكائت

صو،ء*.زفية5.صخا.عبرياصم:تغهاي

.("01:3عز)؟يةاصاميأةاخذوتدبانياولاداحد

الىئبيةادادنجميعالعرانيرنعرف:ممادن

ارصاصراوا!مصديرواطديدوافحاسةواف!اكهبأي

ويجلبون3ارةمنيسداطدبعضإخترجرنوكانرا

ص،يةالىلارماوكثيرأ.الأتببةالبلادمنالبقية

ذلكوءير!اروتكلوتمب!!اوتذويبهادنالمطاصتنراج

:22وحز11-ا:28،ايمعاملا!اانواعمن

وملا12:،،و02و91:.،و02:؟واكأ02

(01:12ار)الثمالمنالذياطديداما0(3:3

معادن09

لبالظءفباكحاسالمرادانوثظن.ولاذاةاهرفربما

.جذاىلمبوالؤءدثال-اس!نعي.كبوهوا)روونر

ريرذفكانفلىطينفيء%مر-:دأاتاي!نولم

ةروايم،.صن(28و9:27ص-ل1)اوفيرصن4بر

ر-)باثر(،72:2فىت)ءةرر؟3:6ر:اش121

اصقو!73:5وءز01و3:؟.ءل2و23:22

خبطرا3)ثفيترو(01:6ر1)زفاواو(06:6

ة13بك)عثيرذ،بلابراصموكان.(2ا:9

الاهلةءنذهبلثا0017ءون-د-؟شواخذ(2

داودرجمع.(8:26)-م!الجالوتلازدواطلق

عداما(22:11ا-:ار1)دهبوزئة000001

:8!م2)عزرهددمناخذهاالقالذهباتراس

انيتهوكانتبالذهب.خسىإنساءهـ-ثوكان.7(

وكان.(2او01:18مل؟)ذهبءنلاصثرب

)نككالحزائمللزينةالذهبيتدم!نالع!انيرن

قراطوالا(3،:ا،قك)والأطواف(22:،2

مم2و93:3ش)يزلكمارو(35:22ض)واطواتم

ولم.(22و6:12ص-ل؟ألنضث-ةوا(2،:ا

ةالاصا-ذقبلا)+براقينءصد؟ةردأهبالذإتهل

.مق722شة

كاتانهغيرةدطينفيصو-ودةالفضةت!نولم

:9اتبار2و01:22ما!11شيماشقىءنبما!رؤ

فياررشليمو!ارت(27:12و-ز01:1واش21

واصتعي(27و01:21صل1)لحجارةكا-ا؟نايام

26:91ش)الالواحلقراعداءجةفيجزيل!قداشمنها

الامحدةرؤوسونفجةوالق!انإززوا(،36:2و

(7:13عد)والمنا!والاطاق(17و91ة38ض)

28:51اخبار1)والمرائدئروالمنا2(:01مد)والارواق



)7ب!كلمد

واول.لا:-ردكانا)ةصا-تكالاكزانغير(16و

نواوكا-م.قاكاءنالةرنفيكاناهـ-وكةالنترد

؟3:6آو01:16-ك)وزنأذايثقبلالةضةيزنون

.(3:28!و

و.نيردصدشتارت؟اف!اركنهانارضءنيةالو

.(38:2ايقابل8:9بث)!اصاتحةرءبالها

لدلم!خالض-اسمناكثرات.كالهفكاناطديداما

.(وغيرها31:16مم2)

اديانييناغف.ةريناولا"فيذءرالة!ديراما

نصالى!اء!!-عبهدؤ-!وكات(22ة31عد)

.(2؟:27)-زفىشإك!

فيادحرتةفالاصنيالىعاصبمحبونوكانرا

.(،2:؟9اي)الصنر

وهو،:*.زتة،مض-ا.ءبرياسم:مغد!

(17ع)ىإ-5و(ه:12نجح)يلبازرءعءإدهنكا

يا.مرعد

هو؟االتدصاهتالمىزكان:ينزىتغز

را.والهةالاءخيا+عندالر-ودال!فيةىاوااهـنالآن

.(17:11ات:ار2و25:2صماو27:9تك)

اتلاتهو:لراسةا!وفاءرف!العرافنمعنيمبز.ومما

.ادجرةالاماكنفيللثيقوتهوزيادةوثجاعته

لأ-جاكةوثحر.(27:27امأحلطمأابنهوإت-ل

.11)ءبيبىوجلد.02(:3ا،وعد:02أض

9ش)الزقاقمنهيهطنعكانانهصكولا.(37

الاتأ.!تهـطكا(9:17و!ت99:83؟وصز،:

الروفهواكااسرقافيلبالظفىىالمهونرع

!312:!)فياذك!الىوثار-5"خ8*3؟ولحأ3

)9

المر-وقيالثص:.-ة*-با)طاهرةاناتاطت؟ءنو!ات

ي!-الدخباالذالمتبوا،اط:واناتوسن(ت:1،تثأ

.(6:17وعز15:27وءد12ة3لاا

والأعتدة(03:31اء)التن!ث-اء"اكثارو

)-نراينا)ظاءن013ير-:ىولذاك3(:ا)زك

"وعل"احنلب(25:33.ت)ا،ث،شاءوا(32:17

كه.يا!عزاز،

،ا؟:43و31:12ث!1):"ق"ومهز

به-دألبأبرصبحلمالذيالمهزانهاوالوءلو5ر:ا

لمبدلا--مهو--م"ا!ا:الاءاليكل-بةوكاق

بأسأت4اشدو)محنهالاعفإديإ+فىا--معنعثيرأ

المرضعأنالىالاثارةبذ-لز.ادوثصا-أواةولى

نرعالىثيرانهأبع!!اوظنت!هـ.اليهر%ويالذي

.الوممن

سم:اوهو،+ةل5،ممنا.ءبرياصصمةتقز،

ائنا.والضرتارادةاةال!6فرقةرئيس(1)

.،2:18،اخبار؟،داودصلمك

نح!يامعاله!رختىواالذتا-،ضةااحد(2)

01:8(.)؟خ

وهو،.،يمعل،01.صعبريا-م:تض-تاي

.(؟9:2راخبا1)ن5كا

وقفشئاهو:فضسنناووفغبنات!بساة

:ا-موهر8ي!.عاط،معتا.ءرويا-م

ي!زعبىفيمناحدلمكهنةثلاثة3(و2او)

(01:21عزأحاريمبنيمناثاثيوا(01:18عز)

فرية..ناوااخذ(22)عفثحرربني.نلثوالثا



81.مم!يا

اصأتهطلقلحثبنيمنالواممنانان(،)

.(01:03عز)الاعنية

نح)الرررممراالذتاحىدءفىرياا*،(0)

3:23).

الناءوسقرا.ةفيعزرااعانراالذتا-د)6(

.،(:8)ن!ط

.(8:7نح)لمعبالناءوصةخرلاوفي(13

)نحفياحءالهدقرمهختمانان)8(

01:02).

اورثليمنيشلىمص!!الذتءنائنان(ا.و9)

.(7و5:؟أنح)إبلمنالردةبط

فدالموصيقيةاطد.ةفياعاناكاهنان(12اوا)

.(2،و؟ث:2؟نح)اورشايمصررتدصين

صدتياالمدكايامنيالكاهنءفنياابو()13

.25(:92و؟:21ار)

ايامنيامحاذباانيقياءدالحاهنا*،(،1)

.(92:13ار)قياد5الملك

ا!طر1)عينمأروابأداودعينهلاوي(151

.(02و5:18؟

ار!حبااقيالفتنةفياصتركعدايااى()16

.(23:1اخبار2)ال!دشالىقياش

.(2611:اهبار2)عزيامللثنيعوبف(7؟)

.(28:7ابار2)آحازالملكاى()8؟

اخبار12ثيا2اياماورشليمنيرئيش،91)

.(8:؟3

)9

ايإمنيالهي!لبابحارسسلوماى02()

.(،:35ار)عوياقيم

اى،غه%،وهرمعنا.عريام:شى

.(2:27اخبار1)عرذانلمنرام

:اموهو،ظل،ممنا.ساا:ققكة
حماصم

رؤومة-صيتهمنابراهيماخيحوريابخة(1)

.(،،22:2نكأ

.(8،:2اخبار1)كابى.جار(2)

منهماشارلفالجبونابييهوئيلاصماة(3)

.(9:03و8:92اخبار1)

؟-لكلاىتروجتبنياميننلمناصأة(،أ

.(16و15و7:13اخبار1)منى

اصأةداودأخذهاخورملكتلايابنة(5)

.2(:3اخباراو3:3صم2)انالوملهنولدت

صلإنملكبدايةنيبتملكاخيقارو(6)

27:2(.صم1)معوكثعأاوب!(2:93مل1)

اخبار1)داودابطالاحدءانانابو7()

11:،3).

نا.ول!الةابشهبنتاوائالومابخه)8(

ابار2و01:2مل؟)آصاوجدةابياوامرحبعام

مناورينيلبنتميظياايضأرتى!(11:02-32

؟مارؤوجفكاناوريثيلاما0(13:2اخبار2)ببمة

والدةوظيفةلهاكانآساعلكبدا.ةوني.ابثالومابنة

(22-11:02اعبار2و01و15:2مل1)الملك

انمنآطخلب!اصبرةالالهةتمالآعلتاذانهفل!

.،6؟:01اعبار2و01:3؟مل1)ملكةتكرن



محكة)9
بار141)ثصعونيين11رنيىصفطياابو(19

27:16).

نخرمعلىءن!ةمملكة:معكةآواراممكة

:91اخباراو6:؟.صم2)انرقياقليفدطين

كافتورباشرقأوالبرةكربآارجوببين(3و6

مدودهاءعداوءمحة.ررنبينمنمعبهةبيىآبل

اطربفيوالصرنينالاراميينمعءحميرنالمهوالمحزك

علبهم.انتصرول!حمنهداودضد

غير.(.ار3:،1تثأممكةاهل:معكيون

مفوك:اطلب،مع!ة،)6(.

اسم:وهو،صكن*.تا.صامياصم:شؤن

بيتوءوىعرذاجطمنا!ظي(1)

.(5،:2انجار11صور

(15:55يق)يهرذاجبلفيمدفية(2)

وكان(25و،123:2-مم)جوارهاالىداودالخأ

تلب2و3(و2:ء253؟أبقربهااملاكلنابال

مى!حبرونبر،داميال8بدءكالثمحلعروطي

.هذ.معرنوضع5هركانربماممين

معانودصادومنيمموناهلةسونحون

ارقهواوقدءبلعتوثنيباثرا4صرقجنربشعالي

.(.ا:13أقضالةضاةايامنيا!رائيلبقءلىضعأ

ثصنبخوضربهموقدالاعلحاميةقبيلةوهذ.

عزياوغلبمم(ا؟و.،:،ات!بار1،حزتجاايامني

.الجزةقيتوجاثم(16:7إخبار2)

وهر"ماكني،منا.عرياسم:شونو،ي

.(،1:،اخبار؟)يهرذاجطمنرجل

مف!بوض!9(

!كوذانيموناهل:او!مفونثونهمونهم

..3!ز)زوبابلمعإبلمنبضهمطدوقد

.(7:52ونح

،منارة،ضاهعلاياصم:معارةاومفاوة

هلىوينلب(،:13بق)لمصيدونيبنمدينةوه!

.صيدا.ضقيجزت.ظرةا!هاالظن

مت.،قرة"ع!ياصم:او!شمق!ب!يق

رر؟35(:3!)يهوذاملكنيمرضعا!اوررتجح

عدلامفرببنردسعالقكلبيةشبةهيكانت

.اميالبنلانة

الماكن*بيناستمملتحموا.مادة:مقرة

.(،؟:23صز)الاساحوتموور(1،:22ارأ

،منحلر"معنا.عبرياصم:مجروناويترون

:31وهر

امم)ببمةبنربموضعاومدبنه)؟"

!تطرببطربقعلىمحلةمجرونذكرت(3)

واص(01:28اكأ)اورثليمالىاتزبندما

اطنبكلىائهاوربخن،واحدانيالمإومجرونمنرون

.م!حمرونتىض،ةفدصنجيتواديالنوب

،6:21،تك)بنبافيابناهاحد:"ثي!

.(26:93مد)سفرنامابم!اء!وبد

ضا.ع!ياسم:مفيبوثاو"فبب!شث

اصم:وهو،ألاصنامازالة،

منصنةصعالجبرنبونقعلثاولافى(1)

.(21:8مم2)مائلا!ه



101مقيدة

كانوعندصاثاولوحفيدبونال!ناي(2)

عرجفامابهصبيتهبديمنوشيمسنينضعر.

هذاومةيبرشث.(،:،!م2)عرهءاواللازمه

تصر.فيواصكنهماكاصارمابرمدداودفهفتق

انهغل!6-8(:9صم)2لايهكانمااليهورد

ع!يان"!دةاطإنهعلاما!بضمثهظهرلىاذ

واءطا.لهكانساصاولأنه4فاخذعادابثالرم

اسنقذاكبحدثم(؟-ا:16صم2)كلاء،لصيا

الآضاكصفاليهورداصيالنصفةفاعا!طيه

اثفأء!وبد(2:7؟و03-91:82مم2)

.(،8:3اخبار1)يبعلص

،الىعاةمرضع،مشا.كخعانيامى!ةتغيدة

حيثالواطئةءوذاارضفيملكية!:مايةبنةمدوهي

41(:15و01:02يق)الخةالملوكثوعكتل

.(12:16ر01:28)فيءاي!أمل!!فتا!غ

رلئرقساليتةحالقاطيثمشرةكانبنوربما

زكريا.

وهرطيبمارانحةذو!غ(12ة2ؤك):".قل

كل!!3406"،أالضباتيواعه.وافرية!وهنديمحريا

هيثةعلىلالمفويرد.حرريهارءتءنيردنحان

الىتيراط!نتطرهاالثمحلرةةاواومشدءةدءوع

ءظرمنظر.،ويثصيوطصمهاخنينةورانحتاتيرافين

لرنهالىبذاكيثاروربما.3(:؟اعد)المن

امحلةباالموادبانبععموفن.المصنرالابيض

.رالدهرالاصلإأافي8البم

ام:وهو"صي،ممنا.ع!يام:يخلىت

38(.و9:37و2،:8انجار1)بنيامبني(1)

ونبةمكد9(

.(!:27اخبار1)داودالا!مااحد(2)

.طءتيرو:-ما:.ئوءهقتئااوباشت

اخبار1)داودابامفيلاويبرابهر،!هو.نفة"

.(21و15:18

وه!،اضعصو،همنا4عبرياصم:تمقهيلو

ورجما.(33:25ءد)ابربةانيا!رائيللإفيءلة

!وء*اوفركنتلةكات

فىصا2موقهمهروفءرور:ة!دا-:تكبينا
-ء

.(20،9اخبار1)ثرااا--2يهرذازميب

وهر،ملاط،سخاهعبرياصم:تكفتش

.(111ءت)تيا5بهدنداورثا!نيسوضع

نيكانانهوبرتجحالفدرونانها*ءومكحبةوظن

زينالجبايواد

ءوقهامحتيةبلادوهي:ونيةمقلىاونيةمكدو

القرننيونيةمكدبما-حمةواست.ناءوناابلادش!الي

اصكندروابنهن!يلب!اياميئواثارت.م.قالابع

تماولوكانت.م.ق935323-الةرنبنذى

ونيةمكدودحدواختلفث.الافيلقبلاوربا!ن

هايحدكانالجديدالىدايامنيا31فيالمرونخلافبا

ميصياوبينب!!ايفصلالذيال!لمقانفيبسجبلش!الأ

وغربأ،الونانبلاد)نيةاخاوجنربأثراكياوسرقأ

جبالصل!لةالمحلأتلكمنوالفاعلوالمبرب!ونايصوس

امميمساكثروادياحدماسينالىوتنتم.سبخد

اكيصزيمونواديتالونيم،والآضبقربمصبهالذي

سبهالنرتهذتء!لىوبينامفببو!ىبقربمصبه

ملىالايجيابىرالىممتدةرذوسنةثلاذاتصروة

الاماكزإصلجبااقربلائوسيخلمناائمالىالىاس



م!كابيون!99)1

ممدو4طةصر

ء:قيخرقالذيامأريقباورفاترواسوتدصالنة

الاكناطية.الطريقالطربقهذاوممي،هذ.ا؟زورة.صبه

(18121-.:8دا)المملكةهنهعندانيالوتنبا

تالرنيم.--لمئذقصبت!انتوكانيونالىوما15واضذ

:16اع)صخابرؤيافيهايتبثيربرأسعيود

الياطدثم(13-ا:17الح)ممةاولفزارها(9

3:اليا)نا.الةةصزارهاررما(6-ا:02اع)

املالىبراسرسائلمنويص!دل(،2:2وني

مرمرفينكانواونيةم!دإهلان،وفياجمطا،ئيمتا

ابرلوبة،،و،،فبلياخملب)ش:ةفي!طل

*.(،لب!نيابو8و،بلإة،و،تالوييمو،

ثمن،"محنا.نكاربماعكلي31:يييكر

(9:8اخبار1)ايلةجدبفيبرياوهر

ءمنىاهكانربماصامي31:صكييلة

جاورماوسانية

القالمنارةفيكاطملاونفيحقل"وهو،ءزدوبة

لأصرتهجم!ثكوناطئىعفرونمنابراهيماستراها

،02:9فك)ابراهيمفيهاودفن.(23صتك)

قك)ايثةوةورفةوا-اقبه23:91نك)وطرة

الآنالمةارة.وهذ(39:..تك)وبعةوب(31:،9

مأقدا،9.البناوطرلهذاالحلإلفياهيميالابراطرمضن

وحبارنهندمأ8.الى8،منإوهواندام901رعرضه

بخا.بناؤ.ويثبطفدمأ38هااحدطوللانجدأصروة

انهالظنعلىويفلب.اقدسافياثردفاكلما-اس

.(،حصون،اطلى).س"يرودمايافيافيم

افارنهةوهن!:بيينا،1اسفار،بيونمكا

الاسرة-حادةتحتاليهوداصتقلالريخ3ءلىونحتوي

تجلوقد.ابوكررنجيةالا-فاروهذ..المكاية

بينالأوليناالنرتالىوماني516؟سنةترنتمجمع

فيالا!ربدفلااضاءسنر11اءصاالتانويةالاسنار

يمة.ا!مدالرببةالزبهة



مكابيون19()2نبومكا

اطيلوفيالحرم

نبو..:-ذالاولالةرحرادث.تبتدى(1)

.م.ق175صنةالىصبانيالهركأايفانيىانطبرض

ايامونجاح!م!تا.صاسايامال!ودعصيانخكلفيذكر

وس-ا."يرناثاناياماطربواصترارمكايوسء*ذا

بشالةروهذا.مقا135-نةالاخيربوتالى

قى"مثم.م.قا،؟لالةرناوائلنيإمبانيةبااولا

كثنأويختاف.ا*بمةا-وىلنايبقولميةاليوناالى

الا!ءفصضهلاذأتارلمجةاالقدبمدأ.16امفارعن

وهركتابتهفيالحقىتحرافاواان،لىفقطائافية

ةالىو!ا.لاءوربات+اقة؟نحقيقعدمنهظهروان

مافيءلميهر+--دثقةانهالآالابنهيةالاصورمنوغلإها

.اي!ودتاالا.ورهنبتوله

-دوضمالمثآضنيا&ةهـالثانييثدىء(2)

يهوذاارانتهبخبروبنغءفيلوباتورالمى"رابع

.م.ق016!نةفمحانررسلرقىءلىصكايرس

لف!!ثرحهونيالأولالفرمدةمناتصراذنتهفد

نانلثلالكنك!نرأعنهبختاتالارلالفرحرادث

المكنيلةمنارةتخه

ءؤلفاتمناتتطافائانيالفرلاناصحالاولالصفر

ءمحطماولاهذا-ونيامنهرنر.رفولا.القيردي-ونجا

نانحمالحا.عنها-فرا"ذااتحطفمنولاا-يخهتآ

وأنافةالمبا-ثيروانهاورشليمابءبل.ضكان4إاة-طا

دينية.غابته

بطلإصرسزيارةخبرالالثالنريذكر)3(

.مق217-ةةثايماولميىمحلتررفيلوبابالماالرابرح

اقهبهاصابر4ءنوة"وماالاقداسقدسيدخلان2المبهو

هذاا!ت!بهماثمافهبيتعلىلت!-صهالأونكاارهابأ

ناالى%انتقاريةالا-ندفيالإ،وداةطيادءنالملك

ءديقالىءدوءنوحولهخا!ةبحنافيمنهانهضامهم

.خرافيها&فرهذاومادة.لميهوذنوء

تلطمنفلهيببحثالرابعالفرببتدى.)1(

اسطثهادبق!ةحقالمالةهذ.انويينامواطفاءلىالمةل

.(7و6صصك2)ادبعةبنيهامعوالاماليمازر



)3ببونمكا

منأيموداتا،يرخءلىالحا!سأ-فرايحتري)5(

68الى18إ:صةمنايهبرودسالىهيلبردورس

..مق

اط-ولإتثةعطاط،المكا!ببناصرة،اسموكان

وياشيب:2ابى:-اهمنتاثىاس،دا،رون-5من

،بريوس*صلمكماثهاستافيت(وذااةبو(2:7،اءبار1)

الذياطزبلكلواخيرأالاصرة!عاس!اهذا!ارثم

الأءمذا5ءشىان-حيىو.ادلمو!ينلعالمقيجةنتكؤ

انعلإوتسقبلءننالمرسلالناساتىولما.*مفرب،

ذبائحرةررءوابانالحبوا!رواصودتالىابفانيى

الكوديفقتلربوياش2فرةةكاهقتاتاسقاموثنية

ئمالأ!رذا4بمئلل!ياذبحالىافنربالذيالاول

برنية!عالمجالالىوهربانةصهمالمرسليىصل

وطنهل51ءقعددمحهاتحدوفاك.م.ق168سنة

وماتالعصباناتدأوه!ذابرديانغمافمحين

ناوبعد.ب!وذاف!لفه.م.ق166ستمتاثياس

اورصايماخذوءواس-ورونبيتنيباعداغمظفر

لهتملماثم.تدنيةبعدسنينثلاثإيكلاوطةر

فبكمانور-يوضءلى.م.ق161سنةأدا-،نيالظفر

دث،وا-ةةفي"فلب!وذاانغبر،اليرداصت!قلالثبت

الذي)2،ثاناخرا.بعد.الحربفاشأنف.بقليلذلك

-ضةماتالذيأودي.ان(.م.ق3،1سنةمات

وظينةصارتيرالاتملكمدةوفي.(.م.ت135

هركانىوعير.اعرتهفيارثآتذقلال!ظيمال!حماهن

باسةءبدأ.م.ق001-013صنةعان31

النا.ؤملوه-ذاالصدوب!نخةانحدالمكابيةالاصة

الذي.م.ق8.1-501سنةالاولارمتووولى

87-،01تةجنيرسواسسكندرملكباصمفص

19(ملاخي

سنةالكغدراالمل!ةارماتءوتوبعد.م.ق

ابنب!-ابيناهلبةحربحدئت..مق78-96

الىومائيرلناتداخلالثانيوهركاضاثاتيارتو،اس

الذي)لىارضربوعلىثبرءبونتفلب،لارواعفمىفلأ

اشا.و".لوءزله(.مق63و66-:ةبرينءلمك

أ!يرأ4واقاصالهظيمأ!اهناوظيفةفيافانيهركانى

13انذجرض"ركاز-!وخاف.ينارومازاحمارةتحث

اللالةآ-رفكان.م.ق37-.،سنةار-صوبراس

ا!يرا"برودسالىت32الملىكوازخةلاهـمونية

المكابية.-رةالانيا،عهاهرةمنلهكانجماالمهرر

قيمءلىث!3تجا.ءديضةوهي:جمكتتة

ضلةوهمط(17:7و16:6إشأرءفىاؤرايم

نابل!.مناتمربباجليجل

الغريبةاصأتهاصلقر"-لوهو:قكنتلى.باي

.(.01:8ءز)الأيمةاي

و.و8اساس"ءمضا.عبريا-م:مكونة

28(.ة11نحأصتاخبةربابئو!ةؤا-طينفيءوءع

داودابطالاحدحافر!ة:ت!رو"اترب

.36(:"ااءار11

32:93)ضالربفيءت!رصى"وةقل.ه

.،-دس،اباءا(37:.7ولا

:،كل)اكمانء3لهالثي،-امو5:ءميل

اديحفي(إوير-ل16:ا*)3ادبومل.(،

يأجعداللاهوتءمىلوص(91:ا!و).الملكاط

.أ؟:2كر)

آ-روهرىهـرسرليمي+:اهحبريا-مةملاخي

كانتنبواتهإلأنالحثمءيودا-د!اد311فيالافيا.

فيمدونهوء!االاتيهرفولاأمهدالذلك-تامأ



)14.لاخط

هو،،ملا-كطالا-مانبمه!مزءمرت.صنر.

روجدلاول!نمئلأ!دزراآشكاتبلا-ماقب

هذاي!رنوقد،واءعةبمررةاوءمهذايدعمصق.

ناهونظنهفاءلىصالمجهولينالا.ئياهلإء!!هبأ

يكنولىملامحي4اسبذاته-"يلآنبيأكا!الكازب

ي!نلمالةر"ذاكحبحين.،و.3ر-ول،أقطلمبه

معينوالاوآحاير--32كانبلملكايلميهود

:ا!لا)را-حالنار!يالملكف-لمنالارجحعلى

-جيمنرهدصءجا.تدملاخيانونتتج.(8

يرةتالاتالا-ةار"ذ.اندءونو+دوزكريا

ادجميب!دوطش.الار*حعلى،رفيجاتيببز؟.ت

انهويظنإيكلابناءتتيموبعدوزكرياحجيوبعد

ئطلوئظهو.مءق-،صنةلنحيام!امرأكان

خدمتهاهالهءلىاكهبويهءتالربعلىسيالثذ

باشهموينبن!مالنريبات10اةباالريجةعلىوبلوء3تعالى

الىالمثيرةا:وةبامهعلمروقيم.ذلكعلىسيدانرن

وومزوايليابهومبثرآعابقأايلياواتيانالمصيعاتإن

ا،:11ومت6و5:،مىل)المممدان-ءح!ناالى

.(7؟:الوختابلى17:13و

يأتي:ماالىالةرية-3انويمحن

.(1:؟)ال!فرعتران

.(5-:12)ممإوورفضهلإمقوبافهمحبة.ا

.(2:9-6:؟)الكلاةببختر.2

.(،1-11:6!وببمائحلإذلنقدجمم.أ

وييثراباطقوية!وايعلراانفيلتةصلإم.ب

.(9-!:2)لمربعةوفقأ

؟.:3)الطلاقموذويباتاةبااثروجذتم.3

)!

.)16-

علبهوا؟واب-افهعدلة3مناك-اؤل.،

6ة3-52:71القضا.براال!كما*باءدلوبا

.(3:17)أدل511)لههوات

الذيارباومجيءالطربقب.3بمنالرعد.ب

ءلىبالدو-ونةويحم!ال!؟شةلينةدا+6املاكهر

ابتاظاواين؟والازورأواطالةإتوالةا--يناد-رة

.(6-؟ة3)

.7-3:12الوكالةفيالا-ا"50

نفهعلىايع!نةلمجلبافهإص!بمن.أ

:3()7-9.

البرصةنرالالىيؤديالمنرردفعان.ب

3(:01-12).

الجواب-اصدبىتيناءمحافاة!نالناؤل60

.(3:،-3:13)القضاهروممجي.ني

.(-1316:،13باطةاقعادةهل.أ

.(-618؟:3)تذكرةصنر.ب

ا-3(.:،)البروشالننرر-القها.مدم.-

رت!ابة.بمئارنر"(6-،:،)ابيا50

با.أرؤا

صةاثمدالارضني.الوبردكثيرالما!:ملح

امبال7وءاولهالصخريالملحسنافمزاصدمجبلفان

002الى001منوعلر.وئهتاميالثلانةوعرضه

الملن.نوغلإهاصيوتدوحا-دءصقوبةرب.تدم

اثتاهنيالم!رماهاد!ا!في!واضعوهيأصبخات

الصيفنيالما.تبخرفاذاالملحمنبهيرةكيةحا.لأ

المبدأءصذاوءلىوثورمفائحهئةع!الملحبةجا



)15ملح

الأطرنوبتفر.لىط!رهثواطىءلىالمليتبلور

لحرارةبزكهاوالنارعلىامابالتبونيرالحرميا.من

ناماعةعدني!ارو،اصتوراءن!اتعلىاثص

يا)اهـ-خيزصولا.4واست!عافواثهـالمي!الى

وبال.(6:6اي)..اح"ءن.د(لهملوءةلاالذي

انخابا،("ا:4عز)النهرء*فيالذتا،وم

.(الملكءننقت!اثانضااي)،الملكدازماحنأص

.(1،:9ومز2:13لاأتمدحالترابينوكانت

كا(،:16ءفى)ولادتهءما)طةل،احونوكانوا

الملحانوخا.الآنالاماكنبهكنىنيأمادةاءمط

عد)ماح،مثاق،الداثمإ-صاقامحيالنادءنبئير

(و.لمحهة13اخبار)2،طحد،3و(91ة18

.(2:13لاا"ا"كءادملح5المقدمة

فيابخاتمنسقءينىوان؟محنلأانهثم

ناابإلكارادداولذالمص.(17:6ار)البخة

ة9قض)"ماحآزرء،1،االامص!يمشابالىلثر

،5).

عنبر"يرءئ:ولأصبالعا.اميرهلالماجانوبما

الميحقال(6:؟وكو955:.س)اطهارةواالقداصة

الممزوجالمنحانغير،الارة!!خائتم،:)تلاميذه

الجرهرسولىمتيبلمةىولاملوحتهبفةد-ثإ-اببا

رجأظيرمارحلانالااثي.بمهاحلاالذي"روابي

.(5:13مت)الناسويدو-"

:18ا"بار1و-ا:8صم2)اإحاوادياما

صوبالجةانهيخظن(11ة25ابخار3و12

اطةرالىتثير(2:9ءف)!!عوحةرة.لوطبحر

الم!اتوفيلوطبحرفيازب11،ربيرةركلالقتلكتصب

تركالث.سحمرارةص!ته!راذاالذيالما.فبمااء!-ع

الى(11:؟،ز)-ؤ!ال-يرو.متبلورأالمدج

ؤفيدلاالأماعنتاكضلفيطبيبةوبرككقات

9(ملك

شرث!1،1-حواديافهبى!،موظن.الملحجمعالافي

.البحبخر

15يق)لر!ابرربةرب!وضع:الملحمدينة

.انةرخررةوهر"بضةمد،اطلب(62:

.(،برر،اطلب)لرط؟ر:الملحبحر

الا-موهذااطصهو(،:03اي)ة4حملا

نهاالقلويةالفصيلةءنآتنباء!دةعلىبرطلمق

كهلاحة4،+5ول3أح،ع350مما،!3)33)!3أ-أ4!!ع))،ول،3أ5س!)مم!

أ)614+لا3"لأ.ئآيحهسنب3ث!ح!!أ!+أ!كاة!؟*حت!ه؟5!ماا

واحدآنرعأاي!ااثارةالإفيالمة!ودي!نلمور!ا

الفقرا.ير.ولماعاوحاصحقنباتكلبلالنباتمن

الاكل.

.(،سفينةةاطب1):ملا!ون

علك،،ا)هرويللاءمورةأ-ونااادهت:قلىضى

الذيءالك!ةرئإسخادموهو،إك،ص.خا.الذي

البتاننييرعءلى:ضع!دصااذئهبمارسقطع

..(18:01رو)

تلطنا

،وه3ضا!"..ن5ممنىاهءبري-م:-

.(37:ذح)اورثايمسورقى.يمفياءان-بهونيو*و

ص؟)المبحفلطءقاالكدطاق:"منك

:12ورؤ22:28!زأاللهترةوء-لى(15:24

5!ذ.وؤصت"تا!اتةامااا)-لمعاةءاءت:ظك

ةأ!دةا

اوا:011و5:2مز)اقهوءففي!1)

6:15(.قي

،رؤ،الملوك،.،كانها--*حاءنحا.(3)

.(37:11مت)،ات*دا!اك،و(91:16



)6ملثه

كاتصوا.افاسءمحامعلىتطلق)3،

عوافا!مادوم!رؤصا.فيقةاومتدعةاراصهم

كلدأعديان.رؤطوهكذا(36:31).تكملركا

المدينةحاموهكذا(23:7عد،و!وآب(31:8

(18:،1تكأساليمملكعادق؟لمصالراءدة

:13(2بط)اروب،رواءاور41علىظلقكا

هبرودسسحطوقد5-ذا0الح!حمامعظامصنوفلإ.

ائهثهبوممي(9:،1مت)!امحأالربعرئيى

علكالمانلرياايضأوحي(براوهلم6:ارؤ)م!-لأ

الهاويةوملاك،3(:ا،اي)ا)ءحمبرياهبنيصطا

.(ا؟:9رؤأعليهامل!حمآاثيطاناي

اساق-لبني.لمكهري!رنانافةقهدكان

تحتملكأعليهميف.واانلهمعحاتالرحيدكلإ

:8صم1و02-،17:1تثفي!ذكورتسروط

صمص1)قيرىصاولكانملوكهمويول79-

الممل!كةافقعامقبلاسرانيلبيم!ك

19(ملك

يابيقءصارنياصراقليبنييةودلص-ح(9

.(؟؟صىم11ءلمعاد

مء؟فينيمذ-لررهوماءلىثاولنحالنةوبعد

(16ص!م1)مامحأداودكلوشل!-ح59ص

لهمفكان،اقهنوابرشبروناصافليبنيماركوكان

يحيرناوإخاءونمنيمصرنبر!ثثهبمعاحا-لعأة

بمضعلىترأصواورحا(،1صصم2)يشا.ونصن

(23صمل3و8:2ءل11اديةيخةاالا-ظعات

-لته"-ةرنيم!توبأكانل!ة0511-!انفي

وكان.(91:17ءل2و01:25صم1)مرذل

(،:12مل؟)الملكالىمطالي!بيقدماحيانأاقيمب

ةاملاأالماكني4يخلة.نيعينانلهلمكوكان

الذيهركانالبكرانءبر(32:ا؟اخبار2و03

صم)؟بدهنالملكومحالمنصبلهذاغالبأيخنار

.:،(2مم2او:"

اضرىممالك

لوصا

سلإن

05001-0101.،صنة

079-0101سنة.،

319-079!شة،.

تتوببى-درتمالموا!عبمضنيالمندسالكتابفي.،الرتموردوفد

اذعوأقليةالمملكة

ءورملكحيرام

سرريزملكرؤون

اخوىط.لك

يربطم

دابي!

شا

019-319سنة22

909-0019نضات

886-909صنة2،

طامحهر

ابيام

599-319-خة17

159-139صنين3

مصرملكثب!نق

صمرملكالاولبنهدد



ماك

ليةاقالمملكة

الجة

يصز

وعريقبني

ءوي

اخاب

885-886صشان

885ايإم7

؟88-885صنين،

874-881ستفي8

853-،7،ءسنة22

058-258نسنتايااخز

218-085-نة21مار:*

18،-384سنة82و5يا

008-181-:ة71زوآحا3

785-008-:ة61:ازاش

5،7-785:ة\،اثانيبطم

3"،-078شمرأ11ز!لريا

7اتص!رثلوم

073-،،7سين01مهصيم

"73-073سنتانفقحيا

اكىت.ع!ة16ةتح

037-73،تاوإ-ث.ردنةو

227-037:؟ت-9صعهو

.م.ت732-سةإطص!"ايةغا

)179(

اذيهـو

871-129سنة،ا

085-875-ضه25وثافاط2

ماي!ور

ياخزا

لباعض

3،8-585سهيئ8

2،8-3،8صنة

836-2،8سين6

793-836شة".صقارواوهطي!و%

173-993صنة92كبصا

،78573--خة52عؤريااوعزيا

*ثام

آءاز

751-336سنة16

736321-صئة16

721-92396-صة-زتيا

صن!396-55963من!ى

836-936نضاتنآمو

806-386س!نة13نبارو

806ش!را3ز:!وآحا

796-806شة11قيمياو3

506سنةاخذتاورثلم

795ا:36يهرباكين

87.-79.صنة11قياءد

587-ءةأصبتاورشليم

ص!وذامملكةوناةبادلصبى

ملك

اخرىممالك

صررةملكانانيبرتد

-ورهملكحؤافيل

قرعاجنةتأ-ت

سررةملكلتألأبر:*د

اشرر.لمكفول

فلاسرتفلثوص

عرر،ملكرزعذ

وسرجرنشنأسر

رببصنط

بابلملكنجو!ر!ر



)8الملكبركة

قىتيبالجدولذا5يظهر:اثقدمالجدولضح

ءاولوز-بةوتوارفيامرذا2واقايةادل!حمةملوك

بعضالمب!.ملكم

عان"دأ-ميرةاطرلثبصءلمك..دةنتكاولما

ن!لملاذ،الرا-بء-ناطرلالنحاتبعض

المداتوبر.ض.اطةتةبعا،لهاءلىرتضؤلرحهاايضا

لمات،-اكلعص!"ةباعدادص-بثمثلأنادابكدة

أوواءات-ذيهرشاةاطانفي.كاملةسنينتكن

صا-"منالاضيربينا)تءصينمدةالملكفيلهشيكأ

.وثافاط3مدةنييهرراممدةر!ضيصصمنفلذلك

م25)ادجلانرةمحاا)اجماطابلامرظةواما

اكأأا؟)ثسو(8:71ءم2)نبوالكا(8:61

(5:،ما!1)الممكو!احبوالويهل(23:15

وتاذدا؟يقائدر(،22:1مل2)ايسابو!ارس

اخبار1)يرإثاو(02:23صم2)والعاةا؟لادت

ادنوااط--لفياطزاقءلىووكلا.32(:27

دخلوكان.(27:25اخبار11والحصونوالقرلى

04وءوتجارةو،فاىةواءثارن15وقعأاءلاكمنالملك

ى!8صما)اعانهفيارءيةايشخدموكاناطرب

محيا-2ة!دوكانوا(27ء!ات:ار2و02صملاو

تبرنيبدفنونصو!موعت-د،والعظمةقهبالرييشون

.(2:01مل1)ملكل

بركةجا5ربما(1،:2نح):الملكيركة

.الحاضرةسلرانبر-لةوهيسلوام

14)تكضىعقنفىهر:ا!كمحق

اا!يرتح:18(18صم21الملكوادي17(

الكةا61!

اورثايم+"صقاعييم-تميواديوانهوا-د!محان

ةا!د"اذه3ا؟ويرا"كازث!:ملكلة

(01:1صل1)::-اعلكةاصكةالما(9)

16(.ء!!اط31اغء!ائراي!وذاءر-ثفوأتا)قيوءهيا

9:ااس)-صارير"ب-لم!فالملكاعيأة(12

.(8ة6وزشا:7و

9؟(:2ملا)!بث!ث:-عاإلمكوالدة)3(

وايزابل(15:16ا-:ار3و:3؟15ما!1)و.-+محة

اإ-لمكةفي--دأص"-ةوكازت(!\ة01ط!3)

ب!شذاة..لموكوالداتولجدوهاكوجهوذالصةاق

الملك

سيمان

ء:مامر

وآساابىبا

فاطيهوسا

ماي!ور

باخزا

آشقي!و

يامهأ

ياعزرواياز،

روثام

آ"از

-يا-فى

مامف

%رن

بر!ص!

3:آصاز

قهلداو

بثثبع

نحمة

م!محة

بةعزو

ةروكلذ!ءير

ءلثليا

ظبية

ناعديهر

ي!ليا

اثوير

كررةمذبرء

أببااوأيى

خفصيبة

!ثر"

يدةيد

أصلر!



اتا&هوملكة

الك1

قيمبرا!وت

ك!ضايايمو

قياهـد

تهلداو

بدةز

صاثنحر

طل!ت

9(

الكهما؟يرنوكانالةصرالات:يدسواثمل!كة

2-اواس(ه:11صل1)عزوتاوءثروةوها-5

ا!يتد.ونكانواا:!مويظن.ءخارالأشرري

7:81ار)الهصرءورةعل!ي!-،ءطبوعكعكات

.(03-15:،،و

ممد)ملكتحكاارفى:ة،ممل!3هامموت

بهما-عاصيوأر(3:01عم12ئئاكاو(-:32

والةرة(01:02صا!1)في!ااطمحمنرععنالخخلر

(6ة91ض!وتال!6ررتبة(،7:1دا)ابةالعا

(718:دا)التدببنومالظ(4:17دا)ءومأوالتاس

تء)الفطانوملك(13:اكو)اروسو-الة

فيا:رمل!كوت،ا&!وات.لم!كوت،اثهلكوت

القلبفي"تقرىحب!اة:محانعدةالعباراتهذ.قبد

ابن!هالمبحاتىالذيوالظ-ام033(6!ت)

ضبوتنضا(3:؟واع13:11و17:،ت5)

وهـد(3،:21مت)الىباءضارء-باته

علىاللةأإناوصا(16:28)!توتلفهيح11

ا؟:8:مت)الماروالحالة(01ة6صت)الكل

.(1:11رط3و

(91:6خر)كهةمملكةاسراقا!رفيثمبسب

كثرتوتىد(9-2:6مز)ملكأيوعوسجا

ثا)وادتدادهاالمبحخلكةبتأ-يىادبئةافبوات

13-32:،3و-ز23:5وارء!4ومي2ص

لملكاسفر19(

واضر(2ة3مت)بهاليبثرءحناواقى(وءيرها

ا!تحصماوأوضح:17(8مت)-المببها

،22ة1،واع7،:9ومر34:.25.ت)الهااررتولوبا

:انابل:8-91الىملكبصنةاورشليماديح؟دخل

:3،،.؟2)مىالمامحرتمنهمفأخذالب*دورفشه(32

نالى5المل!حمرتب!ذاليب!رواتلا.في.11-:خوار-ا!

63:،2متأوحد.الابعندص+روفأكا!اظهورهرقت

الىوجبفمانالخينم2ءاطووءع.(7:اواع

02:02و8:12ع؟)التار!يذبهلشثمو!نالةدس

نيةل!المسيحيايئانالى!امأ2:بىظلأانهغيى23(280و

03(.و22:92ولو3،:13ومت3؟:3ودا!:4يئ2)

تخلصالاففىالقوابرحإصيحام!ءوتتمامور!د

اف)ءمود.عنداخذ.ارزياالما!رتانبحبلم

ملكرتورمير(،15:2اكو)الابالى(02:ا

الابد.الى(8:؟عبأاقةمل!وتخاب

كنءنةكيالمظورةغيرالىوحيةال!ضيسةراما

18ة13ولو8:26و"ر؟13:2)صتاثه!امحرت

33-37(.ة18يوو-21

.(،ا-رازصل،اباءأ!:ا-رائيلممل!كة

.(،،،*ذا)اطاب:بهوذاممل!كة

بصيوخةالاولالملوكصنردتدىهةالم!كسنر

31انيالماوك-نروبرت!يا.ء.:739صةفوداود

.م.قط587صةالهيكلوحرد.تبا:لالىبمشذابر-في

واحراقاديبعدوء-ذاو!و-4وبإكإت3قباسأر6ئم

الفرانهذانوير:حث.سنة26صنباكثرايىمحل

ثشرعن(7:12هم12لداودافةوعدف!يمعن

أقاحماالقالاوئان!ادة-؟ولااموالافةاك-فىب

-3(-21:26مل1)بعامجمىو(11ء!مل1)صلبمانآ



)02الملوكسفر

و*ء%"بدسايا،نءاكة-؟.كأضحوةبا-لاسباب

يرأ--ان!.اورثايمنيالملكيةوا،بئيةا!ت-لكذلك

اث،ايةاالمامحة.واقامةالهضرةالاسباطعهءإنذكرعلى

و-بدلالاونانسادةفياإ-لم!ةهذ.توغ!طمنكانوما

--+ةصنتألفت%سبكافتنانهافي!اة3الاللاص

ادا!ةهـذ.ءدةاءا.اصرارو!مءلمكأعئ!ر

أث.بااصثروبتلمقلىا-يباوات!ت-ضة021ف!حمانت

.اشورالى

91ءن4صذ)ةوكا؟تء:ظحؤلمداود-لالةاما

-:!ة013ءلم!.مودامو.!ا-وناتقياهبره!اممامحأ

الىا-برأصارتم!ا!-تممانءبرايةاظاالكةابهد

قصاءأبارا!الىير؟وذاصعبة-ياختهااليهعارتما

.الاىخامعباد!معلىلهم

اصدةالزاءتين"ا،5-روبأصنراناءذانوثرح

..:+بماصورأداسا"ق،فىزتالىاوالثقاوةالاخرىمح

بر+ش2!افيويذكراصكاعلىإ-اءدمهاالمجاورةبالممانك

كاطالأأردةث،-طن!أمماادف!ؤهتاالمجاورةالاهمآريرح

المطابقة.

وظنارص-اائهاكي!وداط-افةداة؟طا!ؤيرهرفولا

وا-دآس!رآالاءلفيوكانابارو!اوعزراانهب!أم

ا!كلوزه-ةريستالقبأهةا-5اا)روجمة2!اؤ!كل!ن

ا،أوكسةرىالماوكوصةريوانئانيالاولالملوك-فري

ااذعورةادثاطوبضذكرتوقد.ارابرخوالثالثا

.ءلمةبأ5:-اذشصتوارصحاو.اثتا-ةرينيةيحا

:7والح25:؟لواا؟ديردإ+أدافيالب!،وإصارتهصيل

.(5:72ن!ليو11:2ورو،7

1)قياتارفيء4ا،-فار1ءناايوكصفراوتحلف

دتا!!ادربر،ف!الىةءثرةيرصيركات!كااننيسبمه!ا

!9

ح!ذثفياطوادثبىضذخرر

صلاك

المصادروءذهةرت1ا

11:-ت

سةر،الىحتيرص:ث-ا؟اتةإكفيبكرءا()1

.(؟ا:11اوك.1)،-ايمانورا.

ؤ-خوت4الىايةاث!ااإها-"بافيهصوة؟31(

!لموك1)،ازءا!ا-رلماوكلأيامااكأار-ةر،الىؤلمثير

،1:9).

مرتالىالجهوب-ةإهـ!!ةبا-صصوؤ!)3(

،ي!وذا"ركالأياءا-:-ار-ةر،اف+ؤ!يا-يمتا

.(1:92،!اوك1)

يرألي:ماالىزة-3انؤت-!نادةرتء+ويات101

.(11ص-ا!كلاو1)-لمان-!م-ا

اءوبيةالممامحتينفياإطصرةلمحرادثسرد2"-

-12ص*يو1)اك،ايةالمىا-كاة-جميءئلةوالثط

.(71صاوص2

-ى!18.،و2)ا-اباجااياا-قت؟وذاكاءة-3

.(35ص!

ءنصفيالاءا-ةال!رة(31:7تك):صلاك

وهمحذا.ر-ول13يرادبمدلأكالم!س!ةأ-وناذ-ةواالهبرافة

7:12ولو2:5م25)عالمواءبر?تفيقىبمت

غل!مماودةارواعالىلااناسالىتحثير-؟ث(9:52و

رسلة4خادمةارواحالىباثارا.لأماعناكثرفيانه

(1.1ء)اطلاص-ثرااتا)+!تدتلأ-للى-دصة

فياليشاأو-ي!اءلىورة4صةالذواتذ.:2هرؤخناوه

وعالمونطاهرونم2اةذاكصنصد4وت.اطة!تاب

?ورءنء!رصفيفيدماخ!ميأترنكانواوانهم

ت!موز!لاثة(16:7بكلها-هـ)ملاكفظ!رافهشعب



)21.لاك

نفهالىبانويظهر(-89:222تك)لابرهيم

فانه(ا:91.حاة18ك)قابلمن!مواحدأكان

سهومنيلىطالىذهباقدكاناالملا-فياننمأكر-لر

(--18:23تك)الىبمعت!لممابرهيمكانو-م!

:"يق)وليثوع(22:22عد)لبلطمملاكوظهر

حز)لنضاطزو(31:3تض)لمحت%لامرو(1،

:3دا)الاتونفينفووعبدوميماصخول!ثدرغ(01ص

(6:22دا)الا-و،-بنيولدانبال(28و25

(27و26ةالراولمربم(11:الراولىكربا

(2:13ءت)وابوسف(8-2:01لراوالمرعاة

فيالبشانوبهاد.(11:،مت)تجربتعدوللسيح

(ءراو!)م28:2.ت)ونجامنه(3،:22لىا

ر!دلم.(،ا:13.ت)الاخبرةالدبنونةرسبحترون

نيبمارسالىواتى(8:26اع)ةيلب!الىبملاك

ملائكةو!رت(7-12:01اع)وءلصهالجن

5(-7ا:ارؤ)بوحنا

22:91كل؟ءنالملاصتعددعلىويتدل

2:9ولر3.:16و!ت7:01ودا68:17ومز

منترحمهموعلى2:22؟وعب9:،اصو-،1

:8؟و2:.ورؤ2:11دط2و301:02مز

13:02ضسرغ!3!نوعلى9117و21

صنتوظيخغمفى-ءلى8:13ورؤ6-6:2واش

.27:23واع18:01

المبحقال(،ا:25مت)ث!ةملاوفيطان

،)،اددا.ءناروقامفلسافصأ!اثطانارأبت،

عصباز-"فيممهبر"اكيطانانوالظاهر(01:18

.(9-7و؟و:123رؤقابل)ز!ةالملاصنفي.

ملانحةللؤمنينان8:01متءنويستدل

)9

واع01:01ولر12و19:11مزفابل)طرا:يم

12:15)5

12:عب)المجدفيالخأ-يني!ثاركونوالملائ!ة

افاسحضادوولم(2؟و5:11ورؤ23و22

ومعص(--52:31و31:93!ت)فيونةلد

ص)با)مبادةءدووتفيفهموالبهاهالمجدمنلهمما

.(91:01ورؤ2:18

أداميخائيلاسموردفقدالملافةامماهاما

8:61دا)وبكلاشل(ا:21و12و01:13

ورشالوا(21:91بياطو)ز:لورفا(9:12و

.(1:،ائاني،فىدراص)

وءشلوعوئبلمررئبالال-*دافارونذعر

والرانيم(01حزأال!روبيمكانور؟طوصدثيل

الملازحة.ءنصينفر(ا:6اش)

صو(9؟)!بأئبل!شي:الملانكةونب!

.(6؟:،ت!؟)القبامةاوتىاكدعر

البعضفيظن(63:9اش)ضرتهملاكا.-ا

عج!ائيلزصةالملارؤسا.منرنب!هـ4يرادانه

.(91:االو

لمحررالىتثل!الربملاعارةانالبعضوظن

7:03واع23:02وض16:7)تدننسهالرب

.38(و37و32-

بهفلإاد(3و2صرؤ)ا)تيةءلملاكاما

.ا-نيصاسرء!الذيالملاكاويةإل!شراءى

رة،5.صنا.،ساا:ينكة
اصم.وهرعرمياصم

ابرهياخيناحورواصأةحارانابخة(؟)

.؟و،2(.و،23:2و2202:و92:اا)تك



22)ماءأم

او

رز،ء

ا-م

:3

01

23:و-:26عد)"رابعةهـلمن!دابنة(2)

.(17:3تو6:11

وهو،م،مل!2معنا.عإيا-م:فنكام

.(8:9اخبار1)كابيا،

وءو،،مل!"3معنا.ءونياسم:.؟ءوم

مل1)،الصرنيينرج!5(0ةاكف)اله

.(،مولك،اطاب)(5:

سر،مل!يا،اخصارع!يامم:ملكي

الوالمبحطفا.منلشخصينا-م2()او

.28(و،2

هـبريا-م:تووقلأيخباومل!يخا.لمكبا

:م-امر.و،ملكبمو.،.

.(،.ة6اضار؟)نيبرثولاوي(؟)

عز)غريبةفياهاتذراالذ!ناحصد(2)

غرببةاصيأةافذحاريمف.لمنربل،3)

.(3:11وص!01:31-ز)اصورانرميمنيواءان

ا&ورنيالذمنبابترميمفياعانربل(،)

.(،3:1)أم

عتدهـاالاإ-سررا!زبوقفكاهن(15

نح)ا!اه!ابامامالطحةتيالثعبالنا.،سقرأ

8:،).

.(12:ا؟أنعثءوراروهن3(6)

دارفييهنيارباطرحوتدالمللث331()

:38ارأومل!3،5ب!ورةايمأاعهوور،البق

)9
مادقمدعط

:21ار)عدقياايامنيانذ!:ر"وكانوربما(6

.(38:1وا

داودايامفياطاسةالةرفةءنكاءن(8)

.(9:،2اخبار1)

-ورتدثيننياثشكراالذتن4واءفى(9)

.(،12:2نبم)اورسليم

5(3ة01فح)ءباث!ا+"داغكاهن(101

ووه،!اكفها،.صتاءرويا-،ا:هل!يخيل

.(7:13اخباراو17:،6زك)اثبرحفيد

.(،؟:62!)(لط!!يةإذر:نيلبوةمليى

صتفع،،الماكمهنا.عبرياسم:ملكرام

ا":ار1)ت؟وذاءلمك(برءتصا)ي!برا!يئابخاوهر

3:18).

،خلاء!الملك"صمناهءبريا-مةثوعمليم

.(براوهـلم9،:1،م15)ولثاصااةوهر

ابر،اءايث،ءهشاهساصكطاصم:صادقملكي

(02-11:18تكأايمأورثايليمثاءاكوهو

واديمافيلابرهيمو!رأثبزأاضص!اله-اباطهوكاهن

الذيا)-5!حالىهزروهو...ظء:صأواتذثولى

بءو،:011صذ)قدكاصا!ر-:4ءاكانكاههر

ياكاهخان2،اتوذلك.(-17ا:7و6:02

مماوءةت13وبردا.ةا!3:و!ماولإس،لاريماسبطمن

ءافظأكاناز،واطا!ر.وا&لامابراء!اوكلا

نهكازتولذلكوثنيث+ببل!ديمةاةاااله-ضةعلى

منه.فا-لواالذ!نا!:ةاوءلىابرءيمءاكاالا-:ة-4

.،ءلمحيا،اطلب)ةملكيآ



(29م)
طةماة

س5و،مح!!ة،...+:-ايءرو-3ا:-ييا!لا

.12:36(خ)اررشايمسررتدثينفياعانكاهن

بر!وهو،ا.-لملأ.،مض!ا.ءبريآا-:.طاثو

و-"إن(5:9م25)داودفياز،فيا!ثزكاورثايمني

ا-:ار2)و-زةيا(11:27و،2و9:15مل11

نءاشرقاااك،لياله-مفيكانور؟-ا..(ه:32

الأ-كا!هئا)*بم-ات4تبرهفيوورد.داودمدينة

.،اثلة!"

واثءيمصدت-"نيبرجا-م:لجوبيت

لي،صنجاوورد(02و9:6-ف!)":2-ااةهـببا

.،اةاهةا،ايالاعمص.قا)فى-ات

:ا-موءو،"مالكمم!ناهعبريا-م:ملوخ

.(،ت:9اش:ارا!صاريلاوي(9)

تر!ة؟-ا.ات-ذواالذت.ناز:ان(3و2)

.(32و01:92ءفىأ

(12:2زح)بلزرباكل-عءادكاهن(،)

.(12:14فح).رر!وائهوبظن

في-!مىلحاله،دخماورئيىكاهن6(و5)

.(27و01:4!)

"رة-ةرئإسهمانإشاااتي-2لأويةةثوهث!

.(26وث:25ات:ار؟)عثرةالتا-+ةالةضا.

.(3:31لواا&--اداءفى.ء:قاتبا
-!ا.لا

مقا.ناني2ا-م،ايومااحئة001او:مل!!ة

الإب!يضأ:!ررافي-زيرةهجا0،ءيلأوة!او،ء-ل،

الىسفرهفيبوا+!-فينة3-اءااز!صثإةر-طا

ءلىالاسمهذااطلقوبد(؟.--ا:28ع1)روصءة

طةماوالااخرىالادرياأتمحطاة!رافيا*دإكلا-ئن؟"ز

621بمدءا،وموته؟اوواسصةنيالمرادةوهيايةاضا

بلأ17وطوفىا،صةيةصنالجزبيربا)5الىء:ئر*

تبعد،ميلأ06نحو16يطواصعال9الى،لم.نوءرصها

منلكل-!ءتوتدالا-!دررةءنبلآ0،8فير

ويتضلل.ارومانواوالةرطاءخمهينوالونانة.؟ت،اةا

انهاالاخحبةفي13تربروكانىمتردةا-وانثاطت؟ا

.ب!االاكأخا.شةل!-صهةالآنصارت

برلىصفيتد"از!ستالذيإشءحااص-ا

الج!ةالىبوا-طهـاربجونإ+روفاا؟ونار"تفانة

،!ف:الرءفينلاطاثصةلمجزالثر--بةاك،ا.ة

الىالناظرفان.!عر.ءرا!زيالجرنوضةالكل:إب

مادت4اثرقمنأصافىعيكبأانلهيتحتقاطارطة

ءقه.ما(الاعال-ةرني.صاكماأا؟ون-لطءدفي

مالطا،)ملإطةفيبولىعارخلبج



)4ممرا

وذلكتامة15ضهما.بتلبلذلكبمدثمتامة02

بئواهقهنايحاطالذياثاطي.اعنميلربعبطعلى

انهثم.شدبدشتالامونيعابا-للاطمهود

لاردة001مرضهبرغازوالبرسلرن!ابزورةبذروبد

ظطواحبت(ا،:27اع).بحرئببنالمرضعوهر

الفبنة.

.(،ملوخ،طلبا)(1،:21فح):مليكلو

صح!دأ-طعموريامل!ا(1):اقفز

.(1:31،تك)ابرهيم

:13تك)الاءوريالاءيرممراص!ن)2،

:35تك)حرونوهي(23:91وا:8؟و18

(23:13تك)مكفيلةءةارةنىكاوطنجها(27

ءيىلنجقداراطايا!ساليتقعاقيالاطليرامةوهي

المبل.وفت

،س!وءي،معنا.كانربمافارءىاممةصوكان

.(1:11اس)تاخررروللأطةنيفارس!اميررهو

.(،فضة5اطلب):هنا

علىصحبماتا!ةارجملة:ينوفرس!لليلمنامتا

القريب.بابرلبةوطاصنذر.بيلا!ر!ربدار

-ينوفر،زقو،تقيل8عذ،مئا:و5!أ-للاتة-يرو

الممامحةهذ.اناي(5:25دا)،عترمون،م

فصة.يما5!فاذاأخنبارهامارفد

:31وص،،راحةمعنا.!برياصم:هناحة

36:32نك)اطوريسعل!نلمناحد(11

.،.8:اابخاراو

،رونجح(8:6ابخار1،بنياميننيموضع(2)

بنودضقا!على.ابالثةثلابعدعلىالماطةقرةانها

منسى(29

تواورشليميكنكانقرصي:منادممون

2)رول!واضافالمييةالديانةالىافى

31:16،.

منحم،،العويللاسمالبرنانبةالهورة:منابن

رنيىهلإودسختربىانطا-لية"كنانيمعموهو

.(1:؟3ع1)بعلىا

.(قنجاطلب،:جمانقمنبنيئ

ممتا.،ممز.،وهوا!عبرياصم:منحبم

مدةكهعوضاو!لمداسائيل!اكش!مقتدحادي

اثتهروقد.م.ق،،7-033سنةمن-خينعثر

و!صو(02-،15:1مل2)وظالهبرتساوته

.الجزث،دخمتجماناثورطلةنلاصرتةلاث

اصموص،ين!ءن،مهصا.غبري31:مفسنى

المرتعلىبدهاضفولما.روسفبر-حمر(1)

ليباركهمايرعقوبفراشالىافرايماخيهمعور-فاخذ.

تك)مأصىعلىافرايمبرنا-ةوانجأ.يه-وباءافتبت

عيرةمنثيئآا)محتاببذعولم.(.2.-:8،

وصبد.يظهرماوعلىما!بردمحر.وكان.مض!

:..تكأروعفركبيعلىما-للإا:لادولدومد

شرقيتةحالقالارضالىالبرانيرناءثو".(23

يحلاندنىبطفحفطلبوافننحوهاالاردن

انرايم.!اليالاررنلردالأضالنصفوصكنفيها

يلالىصررانمنوالتكفنبعادصثقادمماما

علىوبرىالامليل!،لاهالياعيرأاملأنيانهالااثيخ

الىعمادال!ثمنولمربهالاويمانمبادةنيطريقهم

مناول!نمنوكانا!اباعلاقوقئلقالبدواة

وأما.(.2-23:.امحبار1)اشورملوكصبالم



)5منسى

الهصجةالعبادةعلىمن!مجاؤبنحانظالنرببالتم

و-زتا(15:9اخبار2)آمحاريخ3مندطهوكا

انجار2)لمشياو(؟8و11وا:03ابخار12

(9و6:،3

من!ىبرينميبعلى.ايصأصنىكمةوتطلق

الى:تتدما3وانةصم

منضءفمنوكان،الاردندثرقمنتى(أ)

حر!ونالىمحتايمصنايوارجوبشانباالىجلماد

اتبار1،الرر؟الريةالىالجلإلوبح!رالاردنومن

ثجاعةذويرءاة:مبماوكان.،8-33(:5

و!انو!ار!شاحوءونجدسوبفيواث*سوا

.المث!ولىترجا!اممنيفتاع

اله-رمنوأت،الاردنغربيءلمى()ب

افوايمالىيف!الأكروباثيرومنالاردنالىاكو-ط

الةرىبرمفدلهموكان.(12-17:7في!)-ضوبأ

تدكانواربماواثيرياكرنصادبداخلعملني

ءبر-18(17:11)بقامحنا!بن1مناكلذوها

الترى.ء-فضرفيشارك!مانرايمانيظ!رانه

فض)الةربي.فىفي،ءتء-درأسمة!اوكان

.(ه؟؟او:6

.تتوأاوذا.عرشعلىوخاتهتتاحزابئ(2)

صنة،عثرةافنقابئوهو.م.قط396صنهالهركأ

بلإفةو.خاوةكةريةباعالامحه4اولنيواث"!ر

الماهبخدلكلرؤبرونو،مل!ماطقءنثعبهواضل

طردمالذتالامممنانبحهوماءيراا!محئى

(9-2ة21مل2)اسائيلبنيامامصناربا

اص.اثورءلىء!يا؟،نيابابلياالملكئبنامالأولما

اطل!تأدباذااتفربابلالىرواخذو.الاشور*ن

291

.م.ته963سنةهناكرماتعاممتالىفطد-!ل

اعبار-:2)افحد.قدكانمماكئيرأاصلحمارب

منى.نربةصلاةالابرعنجيةالاعفاروببن.(.2-ا

منس!اناثورمل!اواث،ربنيبالآسرءدونوذكر

ية.ا؟شله!دفع

اصأتيهماليطلقاكررادة.ثارصصلان(4و3)

.(-و01:03عز)الوثنيتبن

ني.18:03تضفي8تحمه،أ-مورد(15

نيوردالذي،*موصىاصمبدلافاطوط!اتبعض

.اكىىاىنحطو!ا

،:)تثءفبئمنس!نلةمن!يون

01:33(.2ءل3،و

اوأ"ه-ذاهو،مامنا.عبرياسمةةن

علىاسائيلبثيءلىافه12اترمادةوهي،هبة،

مقامءصدلمناءتأرويةافياناءخ!م!دةاء-وبةسدلي

.،،:؟6ض)،الما.ن5تبزأ،عيتوقدالحبز

المتداران)1(:المننيالذ-درز-ت!ثالقا.إ!ورومن

مافعنالمإ-قبلاالعمنيمنهيترلىكانالذي

نا31(،أ-بتاووميترللمانه)2(،الايامبقيةفي!ترل

الابعاليرمالىالادسايوممننهيحنظكا"ما

من!ظكانماقيلافللاكلعاطا-:دأبر:تىكان

وبزلديفطكانفانهالأجوعاياممنآشالى*م

البت.*متداصةعلىديلآكا!ذللىوكانالدود4في

!طم8وطعمهايمقالكزبرةفيرالمنوكال!

11:7عد)،المقلكحظرومنظره،،بنيى.لجائف

عداماصنةاربعينعدةنيومأرونايترلوكان(8و

يصلبانءوسىاصاله*ببةلهذ..وتذكارأالسإثايام

الثرنارالاثةولرأنومتدار.عرايعمنذهبفط



6(

(9:4وءب16:33خر)اناءن.-ثنؤت"وفيظ

ى.فيبةربهاوالتابرتفيمحفوظأأصراهذاوكان

رصلملأ-أم!-دةعات"مالمهاترلهالذيالقوتاولادآ

ية.الصنيالماوبراة

ء!رو!وىايذاطيااكةهـاإنبهضالمنو)ث:"

وكذلك3مول+أ*52ه؟لا)ام.مأردارالدصبرةءنمنتد

الث:"برهضالمارفا.ث-رةءنيت!وتاالذيإنابثه

ا-ناانفيوءارتاقةتوةوط!؟وامحنابضا

فيبيالهراإنءنفيتإفإةدسااكأابافيالمذ-دور

لرفلاؤيأكاا-تابيااإنكان)1(:تيةالآالأمرر

لا)2(.-إتلة::-ادفيوشدبيالهراإناءاالناسءن

ا)!تفاولوفيامارؤاءاقيتالاالمربيا)نررجد

.وديردولالياتءارة..-د4تفايم!ن)3(.فةط

(11:8ء-د)!قيط!تهاوءاحنهيمكنلاأ،(

اة!اط.ا!دةا،-:وعايام!ن*مكلالمني!تون)5(

اطبنو40زلاذا-"الىر.فىأأناابحاو-ب

ءا.اكلأعونهءاز؟وبرذ!كالمما.صنالنازلاطي

،.ا-،ابر،إنايححطو.(ها-6:92رو)ء-يأ

الىةإاثا(25و78:21ءز)"إلائ!ةاوخبز،

"الةى1)ن،ا!-ا.اء!رولية-؟يلعلىاءطكطانه

ير.صات-4الذيا-صياأةوتاالىة!صير(2:17رؤا

له.ا.لأبرهحلى،لاإلؤ.نا&بح

،فف!ةكاصاإب(12ة،هحزأمن

.،وزن"

بابرا!اذ!ر?ثفياثشك"-ب(1):"نيم

اور."-المجيرش:ويىرو-ات؟موكان(51:27ار)

وا):اباية.الا:وريةاونائقافيمذصرونولم.اورانني

منياء!ن(62

(65:11اثق)اطاثثةفيذءر!نما-م(2)

ءنية"،4وزإ-5الهربوكانراقدوا.ا)ةضاإلهوءو

."..:اة*او

اليهءوءاكلونمهـا-ةفي-ءوة:تتء

؟تطةمنهوا!ا(11:33.م!)رة:!احاتارانته

هوإمحانا"ذاكانوربما(27:17-ز)!ورالى

.ةودوا)-دء-بانبرينء:يزةضبة

كل+:اعبريا-م:مهوح

وهوداننصيمابفيصءة5صن

كلة!-لأهونش!ولادةتاريرخ

بىالأدةإلملأكابرثارةؤ!ةوصن

.:وحوذءر.%زةرءلأح!ن

اءروا)صإشدون4زيروؤت(4

"؟:"زةاواونهش!اشوةانيرذ3

61ؤت!أولواثاءةص5بإضاأ

ر--لوهـو،راء4،.

ذ-روقدث!ثونابر

2-25ة13تضفي

.:وحانر2يرخاسثون

-1:2،ذض)تةزئا

،لأ؟4ابخهة:ا!ماتافه

ء:وص!تبرالىء.زةكلن

:31).

ش!و"ة
-اولة"اورات،كل،:ا.ءبريا-م:

يو*ديرث3؟:02ةضحاث-ةفيذ!ر

.وة%كل:-4اارادكاتواذابر-إ:لةاةعاةإ

.)2(ء:ا-ةا

61تافي

و2+-:"ةلي

؟:ثا.!ن

:ا-موهـو

كاات-تاا)صد،ءن05:ا.ءبريا-م:

ا--ؤ.ن-فىؤ-اايامفيلاوي(1)

(31:51اشبا!3!ةةا)-2ء1-نفي،ةبر"

إ-برلحا

(12:17ز!)ةا!زفىباهـعء(اد!اءن(2)

.(12:5و01:7فح)5:امإتابرضاعىوبرد



7(

سرر!دثينعفدالبرقنيخكاهن)3(

.(21:4نح)لميمتورا

سو82:82شاو93:01ي1):يمهد-مهلى

بر.!داإدر-محيرال!لىة:(ذهيراد(01:11

.أ!راتاسماحلتييةحةلوالة

عندل!رأةيطىماقيصةالاصفيالمهر:"،و

لاءلالزرجردنعهمبلعآكاظما-ثيرأا.،كاوالزواج

52ة17م15و12:،3و92:18تك)الروس

تخطبلمعذرا.رجلراودواذا،(3:2وهو

ناابوهاابوانزوقيكفطرهايم2معهاةاضما-م

2261:ش)،العذارى!!هرة!ةلهيىناياهايعطية

ضىدلبنا!مءدايابىءطوناحيانآالآباهوكان(17و

.(91و15:18يق)اياهنكىو!،م

احدء-ربح،مضص!هعريا-3:متقراكلط

03(:19ا-:اراو223:28ءم1داودابطال

.(27:13اخبار،)زارحز-لمن

:ا-موهو،الة!د5مهنا.عبرىا-م:متغالييل

تك)آدماعقابمنالىاخوهوقيناناى(1)

.(3:37ولر1:2اخبار1و-0117و13و5:12

اورشليم-محنوقدفارصز-لوا-دءن(2)

.(4:؟1نع)البمبعد

اط-وانا!ا4الوءثابةرةالأ+4فيالاة:.!اة

ث)ء2-اةقىبمتاليالعبرانيةمبزصبالكلةانق!ود

صا-ثءاورفيروف511اطتوانا؟"؟ير!ح(ه:1،

ي!4!ايذيالبدنبثطو!واءبقباالعربربادية

زا،ث!ناعشءاوهؤانص:4ا!برانهالاالرءل41!أ

ررجإه5-در.وءا!ذتنهقيت!اوبرلشعرولهاقدام

أبمو(29

الررا.الىونجئبان.فدمانثرفيهرطرل.الامامبنينا

نيوروجد،عزالى!خر.نبةةؤالةوةسديدوهو

نيىاوطررالهرببلادؤايةاثعااةاةر"

عصياناحد"مين5مهنا.اهـا.با-م:قىلأوهان

،-.01:اس1)ا)صبعةاحتويروثق

مسرلحمشا.هع!يا-م:بزحاششلالمهير

كلدلا،لاثباىبساسمرص،الضيتالى

:8ش؟أون!ثماوالامرةدثقاثورءلمكننح

.(3و1

البهنء،هـنمعنا.طمياصم:قهيطنثيل

صم:اهوو،الها

تك)ادومملكمدادوامرأةمطردافية)1(

.(05:اا-هاراو36:93

.(6:01)فحشمياا،دادمنواحد21(

،1.01تن،معنا.كانر؟اصامياصم:س؟ب

:-ماهوو

37(:9؟تك)اببامنلوطابنةبرحصر(1)

بين.لمرقياابووهو

مل2و،1-22:3عد)الموإتينا-م(2)

،جراوهام،:8،اراو:ا

الشرقيالةصمالإرم12ور-اةأالوآبينارءت(3)

الأرلنيكانت.اليرما،ردندامحةت11ا)بحرصن

ارنونا.،ءا!فيهافيوكان(2:01اثأالملأيمبين

ارضفياك!الالىاتصدتفي(13ة21ءد)سالا

4-ف!.2وءرةا!أ!تلأ55صاولهاوكانفيثالا!وإ

ةصين:الىصت-صحةوكادت



موآب(289)موأب

مرأتتاريخوعليهواب4حجرسررة

الميتالب!رشقيفير.-اايصوآبارفر(11

(2وا:ارا)بصراسا،ثايرةأرف-ى(:ها-ث)

الأردنواديفيت3ءاهـوهب.واعرلات(-أ

وزثث8ة33و36:3وا:22عد)يماارصقالل

.(؟:،3

صماححاةوعاء.اةععىص!لفهي!وآ-ارضاصا

سلىلةءرلأ.يرفى،،مقد0083لىا0063و2برجرا

لىعي)صلحوهبذ:اوجبلا!!لوربةب-لاطبالمن

جزرةاصازبلبرفيالمكفعشءإثعا(لمكفانإرا!ا

(،:3ءا!2)!بش000001وخروت500501

ءث.ببإتالاردنواديفىبصعرباتاصا

.اتتاادءررب،ق

وولادةالدازةمدنا!-يلأبة.دصوآتربختايب!أ

فياصخدتذربرتبانلرطابنةمىالأصةابىمرات

تث)"كاكمنالاةيينواوطردلوطءرضقااةيالأر

قدمعند.،سنة005بئءوذالمثربهد.(\ا:2

الاتوتامةعارقدصوآبكاتمهصصناصاؤي!!برخو

عد)ارنرنصوبيالىوهمطردتدكالؤاإلأ!ورلييناان

ومديانموآبودهـا.(11:18ر-خق13:!2

(هو،:22عد)انهث+باءيهنةءور!ند)ه-ام

رننشصففابالاإيالأصحسب،مبارعانهغير

الىاوبيفبرنويبمحارنرنش!اليا)وا-+ةاةيالارءلى.ازءلا-ص

ن.اخذ!هاالتيالمدنبء:واانبيلالرإ-ينضذ

رءحطعلىاتاصواوابامف!واطماء-ا،يئإلأء،ربىا

وضللمرآبارنرنيا2براليالمتاطعةورتيتصواسيمم

عبادةص!ولأالةاسدةالموآبيينعبادةورا.الراوبلء:ون

والعرانيينالمرآبيينبينالصلاتكانتوربماعرش

فةبعداف!يةالا-لثرعلىكازتا!صاغيراحيانأودية

علبهمووفعواالعلااذصينالموآبييناخه!الفاة!دة

:3قض)موآبءاكءجلرناهـودتلانالىا؟نرية

ناويذ-لر،موآبيةراءرثوكا؟ت(12-03

ءهلامامهءنهربلماداودوانءوآبحاربثاول

.(،و22:3صم1)مامح!محمايةق!توامهابا.

شدكدةضربةمرآبضربامحةالمهءركأتبرأماورمد

وبعد.لهعبيدأااوآبيرنوصار2(:)2ء83

لأصماايةالمحل!ةمنجزءأمرآبصارت-لممانموت

جزية.بدنعواان:وناو%اابياخاب!وت-دوبره

م31الاالي!ود؟عاحاهجهوايموش!افاطا.ث4وفي

لادرعلىوشافاط،:2يهورام5*مذ!ل!وبرهدفى!وا31

طىكميثعل!ولماجمو!اوطما:،!دوخربا!رآب

عا!تهصررعلىمحرقةابنها!ءدانقا:..ة..نصرآب

مرآبكالمتذلكوبرهـد.(27-3:6صل3)

ء-دال!دافيناةتوحاصستتلةواشىخاءمةرةتا

رعندما.(2،92طب3)*يا-ئج.لمكفيوذا2



)9بموا-جر

بالة!اصاتةانذرهااصرافليرفيئذلةصرضااظهرت

.(01-3:8وىف11-52:8-ز)!ا(عقابرأ

!،آبربرةرء!2اث.وآبنيكاث*ةآذرتو!ثة

وء-ن.ركا!واءوءهينو.ادبا-انودليكيمو

المدنذكرؤانهار.ءافيحا.ص!اموابءنالنهوات

واصار.(24-.8:15،ار)ابم!ائ!با-+رزربالى

اتبا.والى(33و32ع)اتإتواا!روءاابضالى

واثار.براو!لم(،4و28)ع!را)ةفيالأءالي

ا!ت-اباوفيةص27الاءحا!اهـذافيءوآبالى

.-ار-"،("-ثر،يهونر؟هد،عا)اءالمبةعي131سأقدا

في511"يرالآاثطاطءراكآثف:موأب!بم

روتة-عاقيادثبانفيةمدفييةصءيلأد868؟ءام

مناسرد-جرودهو.ارنون!ث!الياءيالتةثلاءصافة

ونهفبرءاتاء"وثاا--دامثلاثةطولهالبازات

هـدموس!4-و؟!فبرءا!وزلملأثة-دمانوءرفه

.-ن!طرأ3ث4وفياةيراطااءثارو-:+ةوقيراط

الهرويةخابةال!!ن-دأءريةوهجاالمرآيةال!تابة

نيجا.ا4ةء!"ر!أريقةةثهت-وهيافضليتيةوا؟ةالقد

3صءلموك2

.ثعازت!ارالىالح!رءلىالمر،ودالنةشولير

ءوآبء-لىابو.-!مالذيءوآب.المثعومقافي

بني؟يرءنهطرحانه!:فوفيكر-:ةثلائينءدة

?انأفيإن!ءشة4لاالاكراموفدما-صاثيل

ثم.ءلميه!أركألفهلأير،لةد،ةرحو.*فيتفضاص

عريصا51*:فيةوله!ذااطوادثصردورا!ل

لأنئهيرة%اياءرآباذلةقد،اسرائيلءا-ك

:فة-الافي"ايرضآ5،واته.ارضهعلىغضب؟وش

وا!فيالا-والبم-ذ.-!لمرقد،ءوآب-أدلاني

الابد.الىاصرا"حلوهلك،بيتهوعلىءلميهاتمرت

)9

هناكاصراثيلوصكنميدباارضعريا-خلوقد

ا!ة(آعاب)4ابئ-ءممدةوزصفء-04!دة

نيصاكس!ن!وكأوا-ن.عاءطار!ين

.انا،ايا.يا

الحبرهذااقامانهمرآبحجرنققءنوبفا!ر

يميدانءنغ-ن،ئهطةاي!ذكاريكص!ب

تذكارأنشقهود!ناصرائبلمن11استقلالموآب

قربب4اكهـذاا.!وةد.ا"اش!واالمجيدط-5"

ابيتهـذااذلالوبرمدآخابصوتبد*ءصهيةغا

ملى،آمأعريبيثزوالبعدع+:با."وقي-لايضأ

الذريع.أليأسز!ننياسرائيلبنيودخولتاهريد

عىلىءوآبثورةانالمقدتةا)محتب!نورت!ح

ا:املوك2)آخابءوت8!دبرءدئتاسازبل

.(،وعري،،مي!ثع،انظر1(ه3و

.نيمتحتافظر:اطشةاوافيا

عن!مهمي-درنيلآدمافةتال:موت

،تموتص!تأمناتأص،*مواف!رالحيرصه!فة%-هـة

2؟:01اصو-،121:هروفابل2:17نث)

يجريانهبذاكالمرادولإس.(37ة09وء22و

انهإرادابلبض،الهيرمذا!كفيعليهالمرت"محم

ايومذلكفيالح-ا.بهتررلهصنرتينعلىي!ون

ابعداهوالذيالروحيالموتح!ملجهاوقععبة

يصيبما:الى3بنفوالموت.عت،رالانن!الانةءن

؟.أءتممآبصيبي،ماوالىاكف!،دونةقطالجد

فا)موتأي!!علإنةالاصتلام-الةوتدعى.(28:

:"يمأمر!االةسهلاك41!اويدء!.(21

لهالذيذاكموتهرواسطةابادفقدنادر:ااصا0(02

منخردأالذ!ناونكواعتقابليساياوتاساطان



(039)الابن"وث
ءوسى

:2ءب)الهبرديةقيت3حياغكل%-ءكانراالمرت

.(،تإمة،،تبر5،د؟ف،اطلب).(01و،1

"رفولأالثا-مإ.ز!وراء:وان:الابئموت

يكرن!داولمحنا-مرءنلمماذلكمقصود

ولدلىئاهالترازيمتتابهءسئةرو-ءبةا!رنيىةنوانأ

مت.

!ءانيا-م:وةموباوطأتاومووةبلوطة

ايث)ثمحيمبر-ربصو!حوهو،لمالمهبلوصآ!،مماه

(11:03ؤث)وجرزيميبال6و"بل(21:6

اديانييناهـلمة(\:7قض):صوةتل

ا؟(ةالىوكازت.ءدءونم3"-?اانتبلا-هةواليا

:يناما.-كطالد-:لوهو،رءيلواديءنا)!مالية

المنحدرءلىءون-دمحلةزتوكاجالردعينةابصود

والمين.نوريس-ربل!جلبولحلجبىلالث!رقيالئمالي

الب!رء.طحءنمأ-ب1815فبعلوالد-يجبلاما

ب-لوجلبريمكالأ(الطورجبل)آبوربينوهو

بأ.صو(عةفقر

بعت،ء.لمك،ءمنا.عبري31:جتمووشة

مي)ميخاالنبىرأسوءصةطجتبقربءدينةوهي

مناقربباالب!لخربةكازتوربا.(18:ا

بإلتج!لخا.

ريفئ:مو

26:18).

وار1:ا)ء!-تإورلمحةذ"

(7:21كزو3:9-ز،\:79ار):سلماا

يمةال!راطجارةاصابوهوثا.ير،5الرويلأءا-اوهنا

ور!-ةبالى:هراثنيىعثلهلونلا:فافواثمنما

وثفانوالز"-اجكااةوالأذأ!ا:ةاماوح11ءلىاتبب!ر

هوبالماس0:ااإرو!4ا،برانية41ا-لاص.ئانابعضا

م!.الأبرهالمقبق

..:-اكلو،لدو".!عناي!ءصر13:سءو

وهصاكانبةالم!الاصةقازدوهو"ء:فثل،بالمبمي

.4.صبولجد

ا

صونبر

ماءر

لأ،ي

ة"ات

بد3رو

يرصا

!فورة+موسىالياهع+هاروناصيم(+صيم)زوجحور

ا

باناد

ا

ابي!و

ا

رازالما

فينحاس

ا

ماريرهاا

ا

برشوء

ا

نال!ن2

رزاماا



(319)موسا
موسا

متثاصافامثلا؟ةالى*ياتهتنة-م

:36(و03و7:23الح)سنة

بعرنار

فرعرنكانف"،الذيالو.تفي.و-ىولد(1)

اءةروكان.الهبراقجمقإن!،بةتلالاصديثذتد

ا،أب.وءاررنأب!راحريم4،ثلااثوئاابيهاولاد

ب-دا-فاز.؟محنلموامااث،رثلانةوالدا.فاخنا.

-ا.الحلةرفيوارةتطر!ءحاليصةطفياء،4وضهة

ماتهظرريد"ناشفصيموتةتمثما:!راحاةةعلى

فيكففاطةرءونافيةلتترؤدا.ير-ونانء-!

اا!قيل)13ؤالهرقا-ةطافيالولدورأتر2الت

اولادصن!-ذا5:اتؤ-ا(ءاترأاعصأةكا؟ت

لكءووادهىاذ،هـل:صيمقالتثم،الحبراف!ن

اتةتا،7الولدلكءعا*الهبرانىاتمنص?"اصأة

عتوداة:-اةاهبتةذ.،!ياذ،:ةرءونادضةها

علىفرءرنابشةورذه.بهرةباء+ةؤمارهـعصالولدام

.ةيروالدا+ا،تةا!ءص؟:ونبمتحفيرةء7مهلينيرد

تلمملاع!اةإدافيمذ.ته،ياتفاحمصلىءن!طنممولأ

.ءنءر.-نةئيتاكللأة.لإ-ثحاةصياءقاقلبلا.اثيالأا

دءكانا).صرءنسش،.،راخء:دما)2(

ال!لأوتا-صاركلرا-"!ا،.رفةصن-انبأ-:!-ل

فيءطشولرةرءونابهةبئباوا)!2:4النا،توءرفه

افةانغير.اةومابرين:ةراءلا)با-خالمنهبذاك

نا-ةداذذلكصناعظمز!يأله3فتدكان

إ--ك!الذيالدرفيالتظاموءئرصثبهذائدي!ون

.دةنهيرة-تيكانيةالنا!ذ.واتهدادأ.باحهالآن

يذهبانألالهيةاهنايةاؤدبر!الناسءنبهيذاالتأ!ل

وءدت.آنةآالمذكررالبيانصنيظهركا!االررةالى

فةتل%ءبرازيرةصبمصرنر-لأرأىانر"يرمذات

الح!ائتثرولما.اخا.وافةذالرملنيوءاصر.إصريا

الملكلالبلاطرفاهةجميعفتركتا!بان.و-سالرم

زوجةعر،رةابنتهواخذيلأونخهامفيالبرةوس!ن

علإقةوسطفينارأرأى-:ةالاربحينفموفيو.له

لينظردنافلاقي!رقلالإقةواله.(؟-3:2ش)

ليكرنمصرالىيذهـبانواصوسط!امننودي

كانلمامرصىانكير.هناكمنويررجهماثء:4قائردأ

قيالرظيفةهذ.الىت!دمقد-نهباردمينذاكقبل

منهااصت!ىءصعاهفا-فقالةق!دفيإميناالاوان

هار:نباخيهر.ا؟إثذباناتهوءد.انمات"ةلمالآن

نءالمنكلمصبئوهو)اير"اسىوءهـؤ"لهء-ا"-دأ

با!ائب.يزويىبانووءده.(ثا:3خر)(اوه

ذهىثمفن.(4:17و3:18)ضوالأيات

المطي!قفيو-دثوابد"4اصأزمع?صألىءر-!

فاخذتيقتلهانوصاإ-التقاهازبانا،رولني

قازلةةرصايهو.-تابت؟اكرلةو-ط+تاز"!وصةورة

.(5،و34؟ثش)ء:"ةانةك،ليدبمعرإسانك"

لملانه!و-كماةضلاب2أارباانالظاهرو--ب

و-تنتهفا-صءتذا-ك!ةورةوءرفت4افيفيآت

اقيااط.تان!ت"انالةهـة5هذصنوإفأ!ر.ةىواز"

نصصطلوبةكانت(7:11؟تك)لأبرهيماءمضت

.(22و34:15و،:21بك)فلهكل

هوابثدأجاسانالىءو-ىوءللها)3(

لمذلكانالالاجاءالدار-اهعا001الحآمفيرون15و

انبينالمصحالشقاوةزادبرلبد.ذيدى.بازفأيجدص

وبعد.(13-7ء!ض)ا)ه!رباتاضا-تانالى

،تفربا،اطاب)انتريوناكردمضةامااأضرةةا

5بلأئة!رنراانعن?الكنظرجوا(،خروج"



مر-!
8(

صنة..8!اصرفرا3،:5محر)اديةنيايام

تمرفاتهوكا؟ت.!وصتادمالمدةتلككهوفي

بصا.صتيناصفرةاضرباذاخطأانهالاتةصيضيةلبأكا

اقهلحرمههـاالىباصكانوهاروو5هاي!لاانعنعرضآ

.(8-02:13عد)الموعدارضالىالدخولمن

.3(:12عد)حلهاطيدةموسصفىاتومن

وابمانهوثجاعتهالعالميالمجدطلبمنخلوهوكذلك

ء-وانافةصنطلبانهي:امتهومحبتهوامانته

وقد.(32:32خو)صحبهلجكولاتر.مناعه

معنا.ادراكعلى-وةمنحهثمرأضالمرصالناموساتهاعطى

الناموسذ!لثبادى.صارتبحيثفوائل!واثبات

دقةءوصفصلوءن.الثرائعمنكثل!قاعدة

والارضاد!اواتظقكيفيةءن!افادنافائهآريخه

09المزموريفبواليه.الاولىا!عرون؟ريخوعن

بر4اثهوضماةالبرفيتهر-لا-وادثموانقوهو

ايضا.اوربضرالفائهالتلودنيوتيل.وب!عبه

صر!أتفبالخةالامفارفيالواردةالاث!ارورءض

اصائبلوفيومرصىرنماالتيالترنيسة(أ:)مرصىالى

.(91-ا:15خر)الاشرالب!رعبررمبمد

.(17:16خر)عاليقضدقصيدةمنقطعة(،ب

منانحدار.عدط-،تهعلى!ولءمريصم(ت)

المحعىاصواتحمعوتالعهدبلرحيمصحربأالجبل

قئديحة(ث).(32:18عر)البلحولالىا!ين

.(3،-ا:33تثأالاردنصشفيأنهااالقمرص

33(صتث)للاسباطالبرلةمرصبركة(أج

افامنلاثةالىالتعبمرصىقيادةمدةوتنقسم

منالارتحال()بصينا.جبلالىالارفل(أ)

.الاردنثرقيالممالكأفتآح(أتقادشالىسيناء

)9
مرصى

اكباروا.4يرثدعلىبرتالقىال!روةالهمبانبوصن

خو)حورربوعند(25:لأ5خر)كلارةفيلما.با

.(13-8و؟:02دء)شوقاد(7و17:6

:21عدأادومبارضداروااذاليريةفيطصواولما

بارء4المرورءنمغعهمالذيادومثمبلق!اوة(،

الىبقالموآبتخمعبرواح!يأايضأءطصواو!ا

-21:16عدأاغما.ةاعلهماصبااجمعلمو-ى

موسىيل!مالىبكان11كاارتحالهممدةوني.،18

تولىالأموريرينقيوم!ن12اقتروءندمايلزمماب!ل

الجرا-ي!ارصلالذيوهوبنف"الجيققيادةمرسى

صمة.عهدالقالءنالينالمإونهىالارضقيءصوا

ملكو!وجالاموربينءاكبحونكلانتهروفد

،رأىوباثان-امادكلفي-الانهبدولا.باشان

.وصءونا:إن

(12:8ءد)الىبشبهءاتنبيأمو-ىوكان

ذاعي!ناءعلىالابفياتةسعءمآاربمينوبتي

.(28:،3و24:17خر)تينعيبذإلمثافة!ثرفه

راجحوفاتهوقبل.الدكليمنهباال!حم!ثيرتعندورعرف

رءلا!مس!ربخدموطصالضاصوصسقاصعبامع

واو!امالارتدا!!نوانذرمالر؟فيلهماقةومعاءثه

-ةرفيذاككلودونا،صباطباركثمعلهيحببما

ائمةباخاتومع*وتنة-"اعدثم.الاشتراعسنية

ذهبتولاكأصا.ت!للمالهصرمنصنةوالشرت

رأسالىءمدوفاتهرءم.7(:،3تثأنصارته

دانالىجامادمنالارضجميعالىبفارا.،الفج!

ء*ذاارفىوبمومأصىافرايموارضنفتاليو!يع

ءدينىةاريحابقصةوالدانرةوالجربالمربيالبحرالى

ودفنهمات!(-3ا:،3تث)،!ركرالىأفخل



31موسى

.ففوربيتمقابلموآبارضفيالجرا.في،الرب

(6:،3تث)،ايومهذاالىت!.انسانيعرفولم

ممرنهالذيمرسىمثلاصرانيلفيننبعديقمولم

.،01:"3تث)لوجهو-!أالىب

معتءحملاأثجليجبلعلىايليامعموصىوظهر

نيي!ملهانغيدآكانالذيخووجه*ءنالمسيح

.(9:31لرا،اورصليم

ابحءمايدانابىفانهللىصيحرمزأصر!ىوكان

حفظسحذلكيم!نهي!نلملانهفرعرنابخة

لملانهالطلماكممايةبلان!بحا،ابىكما.ديائته

وكان.ا!يطانالمطلبالاذعانبدونتجولهايمحنه

مىنتابميهيحرراديحانكالثعبهمحروأمر-ى

الجداوصايانامرس.و-ىرانرأ.اطيثةعبود

وكان.وحيةالىاطياةمرسناوهبفقدإصوعاما

موصىوكان.منهاءظمفنبىيسرعامانبيأ.،-ى

المسيحوهكذااسرا؟يلبقوث+باقةبين،وسيط

الى-شعلىيغلبونوالذت.والناساقةبينوبطهو

.(3ة01رؤ)واطلصوسىكأنبةير-يونوهـورته

زمنئحق!تفياؤرخونواالملا.اتتلفوتد

نحشلدلمكمعاصرأكان4انربعض!مظنفقدموصى

حدثالحرو!أوان(05ق-09،11436)اثأنا

(م.ق11،1-36"ا)الاني-ءوتبامرنايامني

االانيرعيىايامفيحدثانهآضونظنوت

نيءدثانهغرمظنع!ا(م.ق-109121223

.(م.ت3؟؟ا-2231؟منفتاعايام

.،،مصرو،خروج،:انظر

اطروجريخ5وءو-ىز!ناصمنب!نومهما

وكأبيتهواسى،حياتهثطتمتاكاطوادثانالا

39)

هذ.وكلفرعونمعومعاملاتهينا.الىوهروبه

عثعرة*منةالا-تينمنعاداتنبلمصاخئنفق

.عنرةوالاسمة

ال!انيينتري!ةهو،32صتأ:ءوسىدثيلى

احرالتوانقوسانبلافةوفيه،اتمحيثمن

الازلية.ني-ئالاجيالجمبعنيالكضية

من!-بررافى،2ة23مت):ءوصمىكرصي

والتفل!.انطبم

برا(وهلم.:6عد)الحلقآلهة:موسي

منونةبرصىالمفاصديح!عالذيالنسرررلانل!ثبه

بهطيحاقمتأبرةبمرصاثوروصبه(52:2مز،

.(7:02اش)اصرائيلضبم

رإط8معنا.بريا-م:هجبروتؤءوسيرة

يلمنبالقرباصائيللبنيعةوء!ط،ربطات

.(31و3:-وعد01:6نت)هور

6:91)ضلاويبااريمماابا:ءوش

.(براوهلم91ة6اخباراو3:02وعد

:26-و:3عد)موشذربة:ءوشيون

.8).

اسموص"،ضوجمفا.عصياسم:ءئوصا

اخبار1)جمقةسردتهمناكال!كالباى(1)

8:36اخبار؟أصاولفلمنرجل(21

.3،(و9:42و33و

وهي،خووج،ضأ.ع!ي31:ثوصة

قلونبةكاذترجما(18:26)يقلبنيامينمدية



مولك(349)موف

هـلىاورثايممنالنربياكحمألالىايال.بعدرر

.ياظطريق

.(8،ءمدبا1.ابى12:17ةحأ:"ءوقذ،

ءلى(9:6هوأفدبمةمصربةصدبنة:صف

91:31اش)نوفايضألهاويقالاةربت"االنيلةفة

.(؟6-03:39و-فى91و9،:6،ر2:16وار

ثارآ..ناقدمئارهاؤآ.ا.نيأمإالكصعطابؤوهذا

:الآثارءلىاحماهنلاثة11و.طيبة

خ!،.الادالرر8اي-.جانب(؟)

اد!ن،او،ا؟ددةتثهت،اينةر.ن(2)

.امكلياناالاعاناستجتدالأ-مهذاومن،الجيد

رو!أيت،معناهالذيبتاح-كا-حوت(3)

ابرناني3الااصذصجتدالاصمهذاوش،بتاح

21نحوتبمدوهمحط.كا،ا)مرةالبلاد،*ايجيتوس

.الجنوبالىالفاهرةعنيلأ

ملوكاولتسانورير!وآسةال:،ريخها

ابنيتهااثهروءق.ميلأ9؟محيطهاوكانا-يامدكل

.بتاحلهيكلابئوبيالىواققبالةوهرابيىه!يحل

ايضاةءئالىواقذاكرئالذيبا.ضكلراصا

هيكلفيالقنلتمازليءلىابد-!مقدسامامروافأ

!هذاالاحيانبعضيمراثمدس"صوروكانهابومدينة

وهي!3لا،يىقصايضأ.وفوني.حتفالباالىواق

الربية.ر.ةالمدجهةالىكانانهووت!حالذيالرابوم

المدينة.عظمةالىافبةباءخميمةمرف!قكلةلماكا.ث

نء.ئرلفةالمنوكهـنا!ا-عاحمةمرفوكانت

.واثا!:؟أ-اقيواوالادصةابةوالىاالا،ةالاصرأت

واربااصعبا.وننبأ.-:ة؟...نحرسطتاومدة

ة6،ا!)الاخلاةالفوةنتوكاينةالمدهذ.بانةلإب

اضبهاانقيسنةه،و.م.قشة92006(

ناب-دالمدينةتنتعقولم.م.ق525سنةتجيز

الأص!ندرةتأستعندماثمتبينجيقغزاها

ءوفح!ارةءناتاهرةاوبذت.فاكراحملاانحطت

وصا.ائرمنلهاببةىلاانرصر!!ااوثمحتالتي

رفي.ثارالآعلاءكثة"انالىاطبركاص!ةا-زا

ول41ابرذبالمجدو.رهينةميتتريةايرع!اصمحا!ا

اثاني.الى-لمإسع:يرونمالالمرعيءن

كثرةاءا!نفيا)ص!دةهذ.ت.ص!!:مال

(03:3ءفى)زتكا!واحيوةالش:+ئ!نا)."دني

ءنم!سبمةوه!ي(11:اإت:ار12نةودأاوثأالما

تءأآياتنيانماغيرورونانيةءبرافية!لات!!ة

ةالونافالكلةعنمترجمة(11-16:9واو،6:3

فلذإثافنياب!ايث!صالقالاراميةمنالمأخوذةءاءون

وخدءةاقهخدمةبرينالأ،لىالآيةفيلة4المقأت!حمرن

ماءوناو3الظابمال،ادالانيةالآياتونيمامرن

الظالم.الننيشخصالظلم

4يخةمدوهي،مرلد،!منا.عبرياسم:ءولادة

ك-مرناءطيت(26ا.:5في)ي!شذاجنربيفي

كهونتلء-نث!.!طوست!صا(91:3يق)

خ)السبىبهدساناال!يهاوعاد(8:38اخبار1)

يلآ12بعدءا!المحتلكانتربما26(:11

.ءرادتاس.ناقربباصيفةاوصحبزضقي

:18لاا،ماك،!منا.كنعانياسم:ءولك

ملكسكمايما-:مويمى(3،ة7اع)مرلرك(21

وكانواا-ونيينالهو5(0:؟وءف11:5ءل11

ييقرل.الا!الميماولابث!ريةذبا.خلهرذبحون



5(

ورنعرثقءلىأاجانحاسءنكانصنى"انالىب!رن

المركأوكاناكيلعليهعبلرأسلهوكانقاس

حاميةفارأأتب،!فانييثملأنوكانوامجوفينوالمنم

وضرااطرةالىالذراعينصارةبلغىاذا"ئجدأ

كانراذاناتناهوفي.عابخلأفاحترقتلييحةالذعلي!،

الافبيا.انوخ.صراخ!اعاعلمنعالطبوليدقرن

اليهودضطالثفيضالادة.بهذيداسدتنديدانددوا

ترفةفيهذ.تهعبادومارسواأ!نماهذاةعبادنيصارا

اماكهوني،.؟:23مل12شرع!بنيواديني

امق)اإلمكلةظةكازتورجما(02:26-ز)اترى

الاصمنذص-بةتقة"لانرقالسه!(حيث03:

تهوعباد.وا-كالىزصير،للىلكاث!ا"كط3ء%ة

المث(ءو)المانالىوصرت،53:9اشفيوكذالمث

:32ار)!بر.ل5ايحضأالالهءذاسياو-د،هنبالد

عرنبنية513وءلمكوملكءوانالبححقوظن.(35

وادينيكازتتهء:ادانالارلءنيةالاذكأتلنان

32ءلى2)اريترن-لعلىكافتاخهاالثانيوني":وم

ءلم!ومان19:5صل9بظ!رءنانهء!ر"13و01

ة؟اءل1)عونبنير"سمواكهوالموابرةينرجى

ال!نمهذاعبادةاتدادعلىبصدل؟قدمومما.(7

جبالذيالاص-اهبرافيينابينواتصراره!االحببث

ماككانلكمهانويظ!ر.الديدافهغهبءلمبهم

الىثذيئ.الكنانيينرأي-ببمنم

رجلوهو،ند،"مؤمظ.صياسم:موليد

.(2:92اخبار1)بهوذانلمن

ول!اة-دمانيريجوالص12البمككثرت:ءاء

يقونوكانرا.ينابيعهاتلتالقالمواضغفيب

وبسةون(ا:21وام3:اعز)الجداولمناراضي!م

39)
ببل!في

قرلهاما..نااياني-لا(01ة11تث)جللىباالارض

مإهآوضبتحنرتقدانا5(،9:2؟مل2)

فيراد،مصرخاجانبرعقدميباضلوارصفغربة

تأفينيافةالمباوباالافيالأبارحفرمجردباثهـالاول

.ما.قدتطأهااقيالمواضععلىالحدو!اشة

دصنيرعزةلمقاصد.المايتصلونامبرافيناوكان

(76:م15)الهوموفي(ظلمظالاطاب،المظال

الىبذلكوثارنيالمعمرديةف!تعرلالتط!يراداةوالماه

برعووعد(.:3ءأنبةاكوارلادةالىوحنطبر

الىيعطقفلااحدت"ضباذاحيجماهالمؤمنين

.(22:17ورؤ93-37ة7و؟،:،ء)الابرد

.،زنا،اطلب:الفبرةءها

،ما.ءمنا.ادوعياصم:ءيزهباوذهب01+

ادومملكهداداصأةعهيطنبلجدوهو،الذهب

.(..:1اخباراو36:93تك)الاخير

؟8و71و!3و91:9ءد):النبايمةءءا

وزرفاارزخثبمعءرا.بقرةرعادمنة!ع(21و

ش،ولمر!سوكلصن.!ه!أء.شصن4رأريتعاوقىمز

اصراقلي.منو-لجعفي!أءسبالماههذاعليه

ضا.عبريا-مةءيرنوناو"يرةون"ثا.

86(:91)يقدانفيضروهو،،ميا.ا)!نرة

.ا.و؟ها!رانهورونبع

قيلميناهوهيلبوسندزيرةعاص:ميكيليي

:02اع)يخوسالىتا-ومنترهفيفيابرلى

رومانتصةمديتبرل!ايامفيوكازت(5؟و،؟

ببهائ".صث!رة



36)يظ

"أيههؤ،منمنا.عوياسم:يخا

:3اوهو

اللاوييناحداقنعافرايمجبلنيصنمعابد(1)

الهثالس-واالدانببنانغر.كاضألهكص!بان

5(8؟و17صتضأال!اهنواخذوا

(5:5اخبار1)رأوبينفل.نرءل(2)

.فلاصتانثسبا.الذيبئوةابدادواحد

*نالمانو،فيدصي!ببصلاومفيبوشثاى)3(

،.:9و35و8:38اخباراو2؟ة9مم2)

ه،ا"و

آعاف!زبدياوزكريىلاري(،)

ايضاويدء!(22و17:(1ونح9:01اعبار1)

.(12:03نح)آصاف!زعىرم!مينايا

02-:23اضبار11عزبثلايقهاتيلاوي،.)

5(02و،2:،2و

ءاصأامحابلاببانةتنبان!وهويملة31(6)

:22مل؟)دجلطوت8راةررالربمعداذاومونه

.(27-18:7اخبار2و8-28

المورصقويسىالصنارالانبياهسادس7()

ملكبتبأبت.بقربتريةمررسة-راصهم!ةطمن

..مق-107396سنهيهوذاملوكوحزقاو2!ازم12

وكجاصدربهنييثبههالذيلاصمياسامرأوكان

:ا،واكأا:8ممامح2:2اكأتابلأ-لتاقيه

نبراتيخاسفروينضن.(13:،صيءم01

تمامأةالاصبخرابوتنبأواورسليمةاداص!وعى

بالثربة6علمويث!ل!.صكا!اوصبىاورسلموبخراب

)9

وحتصذظاياموغنرانوبر-وتهافهرحمة!برجروينبى.
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داودالجهار-لالاغنام!وفجزوتتحانولما.وبخيلأ

فرفض.المنطقةحمراداودرجاللان،ا!دلآرطلب

-نرد.مناربههصةداودتذظ.بنضبوصرفهملبانا

عالاءدفاشبزاقوةبايرثفىماور)يسترلينحر.واتجه

وبيآزبيبأوفريكأوحملتاءسعتلذاك.زوجئهلبانا

وءابتاوددالىصما!،اواخذ،كببرةبك!يات،بأيا

فرضي.اممه!ثا!ا!ق4زلاعنهمعتذرةزوءثاعنا)صفح

رر!مت.زوج!اكلنوعفا،هديتهاو-ئل،ء:12داود

بوهكرلى4ء"اوا-ام.د4فو-دبزوجماالىاب-ابل

مباحكانانالىبشرهتخإ.فام.ا،لةاحتىالخرمن

مالهفروتصكرهومننومهمناصذفظءيثالناليال،م

وصارداخلهتلبهومات،جدأظاف،د-اءمعتحصل

ق2داودمممفا.ا،ذاكاثرعقوكلات،.كححر

يغ!انبىالدصورالحرفاهذموادبكثابةأفا

فقبنلهزوءةابيجايلإ%وءألهأزخةمالربلانسر

.(52!م115للاءاصاوورلي"

رجلكارهونبات،معنا.ممبرياسم:نابوت

تصربجانبكرمعندهكانيزرعلبرادةءنءرواني

مناصلىوالكرمفياخابوطح.اداصةصايىخابا

ب"رثمنهلهفعوريىبتانأولمجملقصرهالىلحضمهنابوت

الماك.صا!عناعرضنابرتانغ!ير.اةضةامنءال

اخابواغتم.ا-داد.خيراتفييفرطانت!ألملأنه

حزنه-بباصأتهوءلمت.حزي!نأالقصرالىوعاد

ءلىللا-ايخلاهمكيدة،دبرت(ايزابىالمل!ةوهي)

نابوتبلدةشيرخألىارسلتبانوذلك،الكرم

كوا!اتةءلىباقجدرفيته!و.انمنهموءأليت

كر.وءاذالم!الثبر!لؤهوابضاؤهو5لهءقابرأير!وهو

ع!ورجمر.ابرلدةمحارجالىءير.ثميفأح!فىابهمة

مما.اصتمامبافيرووغاايزابلالىارص!او.4ابضاز

اطقلالىفةامبالح!ايهاواءص-تاط!كالى!ذ!:ت

ءلىالملكب+وليانكانتالمادةلان،لىءا-4وا--2

علىالمةفغضب.لهمورثةلاالذ-!الامراتميراث

اضابالىيذهبانايلياالنيواصابلوالماخاب

لحستالذيالمكمانفيء:لهويقولاطقلفيوهو

انتدمكال!لاب-بصنابوقيدءال!9؟!ذ4

يروثفيوالان-انكلنرا-كبمججامعةمفى



ناثان

22:و21ء!ءل1)برمدة!الفبرةتمتوتد،،ابرضآ

.(37-9:03مل2و38-،3

31:وهو،اعماس.بىافة5ممنا.ع!ياسم:أنأ

يرحمئيلعانلةمن،زابادواررءا؟يابئ(11

وهو(2:36اخبار1):!وذابنيمن،صونءهابئ

كابى.نلمن

الملكينايامنيعاش،يموذاءنئبى(2)

اليهمالمجعلور-ولآ!!امثارأوكان.وصلمانداود

اجما!يؤرخعندهماوكا-بآ،وتحذيراتهالوبنصائح

اصت!ثارهوقد.(9:92اخبار2و92:92اخبار1)

داودر،؟مبانالهطاللهانالاابىءلبنا.فيداود

وكأك،داودزءننيالهيكلبنا.عدمر،!لانهان

ا)ربوء-دءنداودف!ر،إن-اايامالىذاك

اة17اخبار1و7صمم12ابخهعهدفيالبنا.باتمام

ء!لىداود-تلنانناار-لاتمهانثم.(15-

.رلينذ،تهاصأصنليروجالحئياوريابقتلالثليعفهلمه

.(51صزوعتوان15-ا:12ص2)لهافةبتاب

:12ص2)تهولادشدسلمانسيجاالذيهرونائان

منوالمر-يةيبنالمننينبرةحاصارالذيوهو.(25

عارضىوقد.(92:25اخبار2)ا!ثءلثباللاويرين

ا-ت"بردللتة-"ا،ايثوطابءدىلماداودابئادويا

إنساءلمرنباداردالأمدء6الذنا*دوكان.-لمان

.(،5-8:ا!ا!11%رلينأاءيلأصلمكا

اطربرصالا-دابويرال،!وبر"منر-ل(12

اء-درجاليوئيلواخو36(:223!معندداو-)

.(3،لم:11ر!*أ9)تألياودادء:دطربا

الةدسفيولدواالذتداودابخاء؟ك(4)

ياحا!ق(439

المجار1)عينبلبئتتجبثثوامه(،1:"ءم1)

3ررابع)يمالمانالنبىاو،هركانور:ا..(ه:3

مل1)لحمانفدالموظفين،وزابودعزرياابا(اعلاه2

كز)زكطنجوةنيعائلتهذ-درتوقد5(5:"

ويرعداودالملكببنعائاتررطتوتد.(12:12

31-3.6-:-لركااالمبح

مقال!منمزراالنبممععادبإتشئي!(.)

صرررمعندمعهوذ-در(8:16عز)القدسالىبابل

واه51بنهر

ؤوابهعلىفيرانبها،بانيبقمنوجل(6)

-.(01:93مز)ابخإةمن

ية،او،حنقمضا.عاء!اسم:أحاش

:ا-موهر

واستمبدجلمادياليقعلىنزل.عونملك،1)

منفردكل!-نالبمنىافييقورانواشزطاهلها

بحابنهم.عهدألهمبقطعانارادواانالحكان

الحرارسلواالمدةتلكوفي.ايامس!.ة!دةفاستمهلو.

صاولنجاه.اساشلبزكلنم3ا"واجميعالى

ا.*د-
وهاجم،رءلالفونلأنبننلانمائةوءول6م3-.

ثاولنصبذلكواثر.افطقةءنوطردمادونيين

و!الى.(ااصمم9)اصاشلدننعلىملكأ

وفداداودارصلماتولما.داودمعبعدة!ناحاش

.(2-ا:01صم2)حانرن،افيبنري

صم21داودا-قيوءحىوثابرءجابلابو(21

ارملا4نتكاوربمط.(اإ:2اخباراو25ة7؟

القديمالىأيوسظ.داودمنهراتجبتيسىدوءتتد

.ابىم!نيا-محاصقنانباالفائل



)4حوونا

عونبنيربةمنرءئلأ.نو.ثوبياور)3،

ربئلأب!ونوتد.(17:27ءم2)(.عان)

ص!نرهاالذتم!عرنبنيرءةنيصحنيهوديأ

.(21:92م125براوداحتلهاندما

،الانفاسمثا.ل،ءضا.سامياصم0:أءور

اصمةوهر

.نرحبئساماحفادواحد.صروخأاى(1)

وفانئةعامقوتد.ابراهيمبدر،،رضاا"،هو

.(02-22ة11تك)صةواربين

تروج.ابراهيماخرةاحد،س!رحابئ(21

بينماالكلدانبيناوربوبقي.هـارانابنةمل!حمة

ابراهيماعيأةو-ارة،ابرامواكر.-،رحا".هابرما

اقامثم.(3ا-19:27تك)؟رحءفيىدولرط

.(حاراناي)أن!رتاارامفينا-ورمدينةنينا-ور

-،15وحاإرفتةاهيمابهىابئاصا:رسلاض!.-نوهناك

ءورنااعصأةا-ة.ةحفيدءكطورأقة.بدبمزوبة

مامحةمننا-ورافص%وتد.(-0116:،2تكأ

إءبةا،رإزلا)5اصدإدبر.!دفيااءبحرا،ابشا.ئمالة

.(،2-2؟:22نك)

21:01تكنيذص!رت:ناحور.ررينة

"مبرهةوظن.انصاغصا3،:27زك،.نويظهر

وفيماريأوثاقتفياعاوردالقتورنابنةمداغط

.انرءان4اةربباهيو.ثةورلاثا-لملأثاا،ر

اصم:وءو،مهفئ،ورمنا.عريا-م:ناحوم

داواحفاد

ومنروصفاصداداهـدوهوحلىاب!

.25(:3الرد

49!
حومناسفر

من.الهة-ارمثرالاثنيالافبياها-د(2)

:!اسمحاأفا-طفيفييةفر،الأغابعلىوهحط،الةوش

،ولإس(5؟:انا)لي!وذاتبأوقد.(مج!ولالحالي

مديضةدء-ارءنوتحدث.الاسرفيالهصرلأ.قبازل

كا(01-3:8نا)مصرني(صلإبةاي)اموننو

عنتنباانهكما.م.ق663عامالاصورروناخلها

612منةذاكحدثهوقد.7(:3نا)نينوىصة،ط

بابل.الىسبواممنكانانهويعتقد.م.ق

هـنوالثلاثرنالرابىعادفرهوةناحومسفر

وهر.نلانةاصحاحاتمنودمألف.الندبما!د

.نذوىءاكاوحي

يأيئ:ماالىال!فريفمانوي!ن

روميةممه)تارنوءود-"اثه!رامة:اولأ

.صا(22:ا؟

.(؟:1)511وان0؟

.(6-1:2)ا!ةغ!-2

هـللأكفيط!ر4وشمبطنحوارباجرد3.

.(51-1:7)-:(م؟مضا

.(3:7-ا:2)اب!اوضزيتوىحهارةنيأل!

يدافهرنوالذكأئل؟،ىيها-رنالذثواتفا

ةأ-7(.ى!ا)2

الذي(13-:28)الا-ودبمأوىنذوى4آصصت.2

.شودالو.نفىيبا

فابها.ءندتجر(7-ا:)3يةحينذءىتث-3.4

:3،خرابهافياد؟ب"يئذوكطثطاياةثا)ثأ

8-91،5



!هناحورسفر

-3:8)نوآموناحربر-كماتخربنينرى.؟

.)11

:)1.63يئرة!اطكا!ان!!نوىتلالحتتاقط2

11-15).

:)3ا؟رادي!ربع!ا؟ينرىجنودي!رب.3

1618-).

ضه-ابسابواقعبدلائي!نوىضاب.،

91(.ة)3

:دأ!ا،كاممافىالأدتا)-فرءذاخواةتاءا

.با-غثسىا-لبقيامحااالحوبان10

ء؟فر:.كأ-ةر.فيالاولىالط-ورببدأ.3

ية.إلابجدزإكفي.تجاكماصيؤ:ةيةالمصالاءدية

وبرلا-ةحةءوىءلهثةعالذياط!اروصفةوة.3

أ3-ا:3و7-ا:12الىصفلكذ

بههنآ%اتا)،ثاه.نأمحيراامحاببايحتضدم.،

(؟1ة2)الا-ودوبمأولى(2:8)!بركةثلأنذوى

(3:21)لينباء؟-اقلا:4وةث(،:3)إةبباو

.(3:17)لجرادبابخودءاوإخبه

ا(-فر"ذاانت!3أراءن:الفركابةتاريخ

دء6فيط:ة)ولت%لأالاثرر*لتاخىذانبدكتب

في%(-د?صعاكل"،كا..ت،الحاليةوالاور!راليونان

يرند111اخربفد!ا(3:8)إ-لاداقبل663عام

.م.ق216ءامنيتوىد:ةصدوا)-لدانيرن

5-51رسالتهفيادةربرز:"!فررسالة

:!ات

49!

اط!أثة.علىوس!ط،إةاءضب.ا

بادنا

.اياهوحفما"اخعبهحمايتهفياربابود.2

،را)5!ا.يتوز-الدالىخماة-ودطصثة41ان30

-صبوبصبرهالاربخيرمحمالذيهوانه.8

وائابرت،ءتاهعبريا-م:نكوناوناخون

دلي.ءرةمذ!يه،ببدرعاحبا-موهومحد"

بر:!،=ةاتانالفيلانمحهوا!الىب"بوتالى

افةءلميهففضب،المدسالىاكابوتيضةلداودكان

.الثابوتا-د؟-!برألاالوعية)تتانهلادال!لهو

فيهاتحماللهلانعزةفارصالىالبيدر31وتحرل

اليضأى8وب.(7و6:6هم2)ا----امأء.زة

قر4بيئو!وو،(11و13:9ا-بار11ون!تد

.،فىلفصلضطباصوة."اما.سأةدابرخةوسدريمير+ا

!ريم،،ضما.يء4اسم:ناداب

:-ماوهو

بتوام!،اليابحالاربر.ة!ارونار:اءاص؟بر(1)

اص-دوكان.(3:2وعد23ة6كى)ءيخاداب

--لءفطص؟"بالاقترابالىب"مسجالذتالقلإلإث

الذتا--دوكان.(اة،2-ر)اتيه41:ا.!دضا.

ناداتراءن.(اةتهـ28)لاربك!ة!ر-وا

ءرربة،نارأاليهقدمالمابعدف!الرباخفباواخاه

كاناوربم-ا.(6ا:36وءد7-ا:01لأاتا-ا:و

ا!ثةاع!ءاقةصمدذلك،ذلكأءلالما--رءالةفي

.(01:6لأااطرشرببرعدالأ-!اع-ت-ةد-ولا

،3ة24ا-:إشاو3:،ك!!ءقبلناثابر!ن:لم



46)نار!في

ورحمئيلبنيمن،يهوذامنوهوش!ايا!(21

وافا!صلدابروهو(2:28اخباو؟)حمرونرو

.(2:03اتبار1)

منوهومع!ةا!4واصم،بوئبلابح(3)

بيتهر:ي!وهو.جعرنني-محنوكان.بنياءينبني

.(9:36و8:03اخبار1)

الممل!ةعلىملك.الاولشبعامالماكابن(،)

وقد.وذا-3علىآصا!لمكخلال،ستينةمدالثمالية

بصناعليهوثار.ابيهثلافهالىواخطأاثرعل

بادةيحاصروهووتله،ياحمربتصن،اخيا3

02-01ة،1مل1)الفدطيذبرناحتلهاالقجبئرن

139سهةمل!حمهبدأوت!د(-2538ة15و

صقفا!)نبر.د،إلمكافيبعثاظة،وقد.م.ق

.يربعامبب!ت

،النردايضأيى،.لمايرب!ننوع:أردين

!النيرمحثرةينبتاط!مءةررنجاتءنيتضلمص

ءئج(!ط".،
03لم.ا+طبه!فيبههـ!،!.ديرأ!

نملإثلا!!إال!!؟!!-بزلم!*آت!؟،ع!بنييرتجتي!ث!

..101،!بر.-.ب!ر..:)"*كل.جمش-صحثير

-،\!ظ؟ب!ثصلم!الاصجمي

إثنط!لمحح!ط!.إ/تم؟ثإ!خؤيه!صمم!!فيأ

9أ!ما،تح!تأ.ج!إ،!زرأفيأاخ!ا(إبر

!ة

الاردينثصجرة

)9

صرةلناا

نيادوداشمد.سائلوهو.ءالءارتناعءلىحملايا

اشعملو.كما:الاصياضا:ضدوا.ا!مديمةزمنةالأ

لودالىرو.و!در"وآصوا،ارافيةاطيىلأنهطيبأ

وكلد.اثمديمالمالىفيترريمهقنولىكانتاليالثرق

:12رو)4بربوعتد!!ط(لمازراخت)صيمدهنت

رأسه،علىمنهينبأ،غلإهااو،هيوسكبت(-

وكان.(3:،1أءرايامبحتةالنصح!يلوذلك

اخاهااقامالذيا؟-وعةيافتها--نعاىدليلأعلها

اتيااصابالأبينالضاردتوذ!ر.الأمواتمن

.(،1و13:،و12:ا)؟شسا،نءروسحملنها

ألنمن.فاليوالناردت

محنا.،العضيب،كانربماعبرياسم:الناصرة

ذ!رت.،وسةلمحها،وا-"لمحروا"او،س!رطاا،او

نيمدينةوءي،26:ارلر2:23هتنيالناصرة

ن!الثماليا؟.نر.فياي،(6:)صالالجلبى

،(92:،لوائعص-:لءلىتقرموهي.فلطين

بئوميجابوروحاوال!رملالثفيجص-لتااويرى

طكليا،!يرةمنالغربالىءيلآغرارفيوثبهد،ماص

الىبلأونمائينو-تة،ع!اثرقيء-ئزءثصوتسعة

نءليةاظاالحاةةهـفانتوكا،افدسا!نلالظ

ويخط،ةصاهرح!ارةذاتوهحطعاميبئصج

الضامرةتكنولم.رالزءصونوالمت%ا!ينا!كرومبما

ذ-وراي11يردلملذلد،يمةالةدز!:ةالافيا!هجةذات

ا،صريةالرثازقولايو-ء"وسصتبولا،ديمادالعهدني

.لليلادبرهةادا4توالةت،ابةوالأرواطهصةوالاثورية

الحينذلك-ئركانت.نجيلالانيذكرتماواول

الجد!دالعهدذ!رءاوشد.(،6:ارو)تحةرة

ووصفرأس!قطكانتؤتد.ةصوعرتتعأ



صريالنا(479)صرةلناا

جا،بلدةالجديلفيالناصرة

يبثرهالمريمالملاكظهرونبها.(2:93لىاوصيم

عادتوالي!ا.(26:الواالمبحام!ت!ونبأن

وؤ:؟!ا.(2:33مت)ءصرمنخطيبهامعصيم

برالا!ا)ةموصرف(16ة؟لواوترعرعالميحنثأ

:اوصي23ة3لواحيا-4ءنالاولىسنةاثلاثين!ن

مت)اي"تسبة،الا!رييوعلتبولذلك.(9

زلا!هذ.لمب)بضاولذلك(،2:اوص21:11

وا)قامةباطحم!ةيخهات!ويوعوكان.يئبالناصرة

ا!ولكخه.(2:52لىاوالناسافهعندوالنعهة

28-:،لواتينصاهلهارفضهحتىرصالىبدأان

.(6-ا:6وص58-5،:13و13:،هومض31

الجلبل،تطقةمدناك!بانهاالناصرة3روث

ص!ااشمر.أمحنانسواالاديرة!نكبل!دءد12وفي

اصواخء-دةاب!آ؟في!ا.الفراف-محانيردفي!ا

ءليها،دتتردالمذراءفتكاالقالهفي!!ا"،رفيصة

كحيةاليوموتى،ارةالبثاتتهافيهالذيارضعوا

صيجعلىالمطلالجلحافةعلى،من!اوبالةرب،البثارة

ءخد.الذيالمرءعالمارونبة،ال!نيةوقربعاص،بئ

اسفل.الىيسوعطرحوا)نالناصرةاهلاراد

محذا05الناصرييوعإ-!:لاناعري

(62:9اع)لىبوو(2:22اع)برطرس.اعىد

براماوسسيوهيهذا،(22:8اع)نف"ويوع

الصل!يبعلى"كأبوه!ذا7،(،:01)صيعنه

.التاءصةينةمدالىتمود:4ااوا.(91:91رو)

فيالمسيحبه"دقبالذيالدقب"ذاانالظنري!فدب

الميحؤ:2-ا"ب.ىاتيااك:وةالىيثبر2:23ءت

.(11:1ثا1،نيصر،اهريكاباةضيب،



نةجاونا؟تم
(489،

يينزا

كاابابنكارهـوةلذ5كلمنا.عبرياصم:ناغم

-محضت.قهلجةورؤ؟س!51:،اخبار1)لية:ةبئ

.الأردناسحرقي"ذرز

برظ!اصزلاوي،رير!12افي)1(:نةجاونازبم

.(6:21خر)تمات

3ء2)اورثايمفيولد،داودافياهاشد(2)

.(06ة14و3:7اشباراو5:15

نافيق:

نقببهلةرا(اء

ةار--اا1)

:25رك)اس!اءهـلط.افياا--دو!و

ا،ردن1صرقيص!تأأقي4متالمتنا-لة

.(5:16و31

،تتالم!،م!ضإ.ءرويا-م:الةباوأكاقب

شإ)زةإلي-دودعلى-ردةوهي،الضيئألصر+او

توبياهـ!ةازرية!يكا؟تربا4.(91:33

وهي،ادا.جاا-مالي"ثحضاث31ا.؟-ااو،دا!-ة

طبريا.بريرةصنبا.ةرتتةء/

هوو،كانص-ا،5ا+ت.يءروصما:تب.ونا

حيث؟بهإهالاةتوري!صااؤاهاإلراءةس..حهاةةفيصعء2

.(02:1-.91:81ءبم1)مأث.لميا-تواصكامما

بره،يذكالذ!.:ا.كانرثاء"-يا-،اةناتيمن

ن4الرحيدالأرصلةافي؟ت(1اإ-هـخاؤاما؟إ-!في!لياف

قي--لا-ادةاالترولأ.(17-11-7لوااإوت

جبلمناةربياليأث،افالح!إءلىوهـب.زفيكا،2الأ-ءاا

الغربيابئوبالىكليا؟تةصد:لى،ت1حر!وا:-بادا

شرةكط-:وباصتال--".بدوعلى،ر؟دء؟تءنت

الجلإلفي()نبنيننابلدة



انبماصاه،نن
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ثارآأ!اؤتو.أءدةءة؟-ريةلإوماكطو!.ةصر)ناا

.صأنذاتء؟زتا:كاعلىتدل

واؤ!لم!-نهـوا:يا:نبوة،انبيا!،ني

ذيكير!وناندون،اصرهتافييرولعاي!ب

ضار-ة-وةءنهـوليل،اف!ار.ة:-ات!ناثلمحطءا

وا)صلأجما،برانيينوا)5ا،صيحهييكأداطةةوة-عنه

و-د.ييالوراش(مالاصء:ادء:دةداإتدلآ!4اوؤوة

صظ*ا،الوز"تةالآ!ة5اقيااي،ا،زدةةاتافيوءرف

الأثورجماصهل،الأص:امعبادصنالآلهةتالمثاز:اع

،كلانوالىونا-يرناوافين،وا)ةرفيوا،ءصوا)ءادازيين

برمارقا::-وةباون4يةوصا4!ثروأا)!2:ةوكان

33وإ-اثيروسأم-لملأثثؤ.:ونالناسوكان.تب)ةة

أ!و!اتاقو-فكا؟توءليأم.-ياخمامررصفي

أ.راف!شاكاوكانوا."ا-ءة11وا)ةراراتا)-!رث-ة

.ايوماالةت%ءيوصدوالمضجهين

و-ةاياافهءنالأص:-ار؟ود11ءخدا)::وةوعضت

،لمدنواالثهوبوس!يراإتقبلةلاصوراءنو،هىدصقا

4اؤ؟-از3ةءلىاللهكلنس!زلضاصبر-ب،ؤداروالا

.هزإيالأا!نكا:يرأءهـدآاقديماهـد511ءهـفو.طةينالمه

أته،:داوءن،ا،--ح.ءفيءنم2ر:و%ءرروكااط

اث+وبوابزداروء!يرااو-ويرةا)ضير+ةوءن،بيخه

نإءا.الأدء-دوز!افى،!مواباورةمء،1ادتا!لة

فيءةوخا،داإ:-لملأفلءثهـرياطاداةرنا*والي

برةتةلمكلممنوكا.(2؟-؟9ة391ص1)الراكلة

و-4فيا)!-ودء-لىاليمودوزثء:خبالتهالا،-ان

ألمدارسبلمكءالزنربعلىاقواءأ.وا!:اصامالفاصط!يين

-لى،ابرزهمءنص!رزهـلوكان.الأز؟ءا2-ابخا+ا-م

ا:15وار99:6مزإوطرون؟وسيالع-،ترن

)9
انب!ياه،ني

مدارسنإتاةالالبفيوتأصست.(2ث-3:22واع

مل2)وغبرهاالوالجلبواريراايلبيماشهقي؟اخرى

ادر-ةارأ؟سوكان.(ا6:و8!:4و5و2:3

(2:3كل2و12ة.؟ءم1)-.دأاواريدءكا

وتعليماكوراةتفهيرآث:هلا،دارسص:اهـ-جذتوكا

الثعرموجةالمدارسظكيخا،تولذلك.اث.رواا،وسبةى

رت)اخلابذاء:دأطربالاتآءلىوالا،ب.أةناوا

2و01:5ءمرا":وه؟:؟وة!03ةا

فيمصميث-2نتوكا.(35:6ا-:اراو3:59صل

والأكتةاها).تةثفءلىونةودرنوا،وا)؟-اءأ،!ت!ى

ة17مل1)تطالإالا--انوتولواكة-كليإطلةبا

.(،:3و!ت38و01--4:8!-ل3و5-8

وريباثمدأعدذالتلاصةؤلأءبر!نصنفيتاراطةوكان

بوير".وفي-ة!اممء:2يرثدهبمااصبالهييوالها؟بباه

،اإدارستاكيرد-للممنالاز"-اهبينكاناز"ألا

اللةازدصاهوكان.(،71:)ءاعاءوساثاذ

-الوثدةوا!جاكا!للاماماز،صا?نريةينيواج!ون

الفيطقيبلللالهنهيأو!صين1)غانمئةص:32ذذص

الاصلالةينيقيةايزاليصليالمل!ة3ايااثيرةوالأ!"

الانببا.روا-(ونكانوا!كا.(18:91ءل11

الارواحاصحابمن،ازف؟ما).؟ودكأ-دا)!ذبرة

.ففر-!مفيصةالثر

العبراني.المجتعفياطهاةعاث!يا.الاقكان

رجال-نثصاري،ا!ثةوااطمحماهء-ح،وكانوا

را)الحروبوفيا-لمازصن!!ازرهاوصةرريولةالد

ولإصل!راصثؤتليهلنوااللهارسلىمفة!د(8:18؟

25:وار17:13ءل2)والديرأية4ءية!ماالاشالاوضاع

العالم.العخاحصالآيئاديحءناثهباوليضبروا(،



نبى،انببا.
.(

.اط-تنحراكبتو*يهفيكبل!اثرلهموكان

تأبسفيكبلإأ%131واا-52زبيا.الاانقةاقيو

..حصراء-اوفيا!هديما+-دافيال!وديةالدولة

"انراعءلىم3نجواوكانت.4؟ضاا-ورواالنلسطيذيي

(1ء!و-ز6صاكأ)ىؤالىو(2هـ!داألا-للأمكا

.(3محا!ماو22-13:02مل1)وال:بليغ

لي+رفوهو.والان!يا.لأ:بواتسجلاقديماوالع!د

\:9،زكأالمتزلةاطوادثءنبالازباهالنبرة

:4،ا-ث)الله15م!درب!ونأئا(14:،2و!

نصمقاءونم3دأالانبياهلهفوهر(21:،هو7

3:02صم1)مض"وص+يخزن(2:11عا)افهدء:

36:51اهبار2)عتد.منومر-لرن(.:اوار

الانب-ا+!ناةديماا+اداويرذر،(7:25وار

وعد23:15و15ة،1وار18:02تث)الكذبة

م3بأوير!ةاصم،(91-13:17وحز22ص

،(23صارأاللةكأ-دمن"رسلرنبأ!ميدعون

تث)الثعبلامتحانفةطاللةعدمنموسلونوا!م

لا!)الريرةبالارواح!-وقرنوان!م،13(

تمت:إضيالفديمالعهدنبواث

21-31:16تث)وعصيا!ماسرائيلبنيتمرد

-3:03!م1)امحاهن1عالياصةوسمير(92و

!6و11:5انجار11داودعنوالنبوات36(

وا-!اب(16-7:،1و2ة13ملو1)ويربمام

ليلايزوا(،2-93و02:31وا:71م!ك1)

6،و:اء-يوك2)واخزيا(21:23ملإذ؟أ

اخبار1)وسا؟ن(هو2:3م!12ياوا(16و

31طرك1)شبا2و(7و38:6و-17:1113

،انبيا.65(نن

صاش)وعوآب(02-22:18ص-لوك2و2:

-3(ا:2وعا11-8ة25وءز8،سوار15

موداو(62-64:31راو61:92ش1)صوءه

واو!و!ق(14-25:12وحز722-:\،ارأ

واثور(01-ا:03وحزا:8؟اعق)ال!وبة

ا:32ش1)رصوو(2:3ءومناو33:22-لزأ

-ا:31ش1)برلباو(8-،:3فبللمو81-

51(وص05و!،1-25:12وار-3،28-و"اة

:9زعرياو8-6:اعاو؟7صار)فيينماتلفا-وا

:201مز)بارلفياصبىامنادبيينءودةوءن(-57

وار21-18:\،و3-1ة،1واشق13-32

وهو4،-04ة02وءز16-23:5و12:15

21-7:8ومه-ا15-9:11وعا1:3-9،

6ة01و17:اوز!ريا02-9:سوءففبا

-12).

.،المسيحهفافظرإ-يحباالمتعلقةالنبواتاتماماءا

ة17ت:وقياتهوءوتهلامهآءن-عالمسهز:وات

31وا:9وءر91-02:17و3-؟و32و12

18:13ولح،و9:22ولو34و-:01و

:218او-2:9123ورو3ا28-ة23و33-

.(91و

الثانيومجيئهاورشليمخرابعنالمحيىحنبوات

-21:5وو13صو24صمت)العالموازقضاه

!36.

:الجدردد2الهفيربال:!ازطقزبرات

.(67:الواهدانالمهصرحنااررزكريا.ا



)519(ن!،انيا.
انبباه،في

.(8:26لوقااالمعهدان*حنا.2

:،قيصراو03و02:92لعاا)اسور3

.(3-ا

.(،و3:3و3-لأ:2بط2)سرمار.أ

.(..و،9:؟ارو)فاقيا.ه

.(1؟:12و82:؟؟لعاا)سبرغاا60

.(1:ارؤ)اتيالى**صا.7

عطبىةواعضبرهاالنهواتعنريىالجدالمفىوتكلم

نايق!أونه-لم.3(:11ورؤ11:،اف)المسيح

ا)ةدساروحامن:!امرحى"ب!ادقة!حيحةنبرةكل

ا:"و(21:ارط2و12:01عواو9:67لوا

المسيحاعلنوقد(91:ابط2)تةفىلا-لمابتة

اممدايذعرو.،3،:23كلت).از!ا-ير-لانه

وبهالقدسلىوحبامماؤوناناسئبياهالاانبدالجد

11و16:اواع67:الوايت!هونوبموترن

(،لح:21لواالىصصخعكدةاضهواتاواكأروت(28:

:ابض1)تيةالآالأجيالصخفضلاجلاعطيتوقد

(91:ابرط2)افالملأمافيمضيرءساجوهي(12

علىيةومالذيالنبواتيرتةءناطديرداله"دوحذ-ر

المةدسأ-تابا!وءذ(02:ابرط12بذاتهفىد

الانتبا.عدع!8وعز(5:02امق)النبراتاحتقارءن

91(5ةابطلها،2

ألتاريخي:يهمترؤ!بةبوتةاشارلهمليسانبيا.

9:02،تكنوخأ(24-5:21-بثأاءت،خ

(1:،9تك)وبيعة(03:7تك)هيمابرا(72-

:43و81:81تثأيهى!و(؟:7-دأونرها

ارصلني(ه:6ويخ23:5عدد)بدطم(01

صم1)عاليالىارسلئي(6:8تضأئيالبراقالى

:61ءز)دواد(3:03م15)ئيلكلو(2:32

ماواوا:13و7:2صم2)نثانا(8-11

صم2)ءاد(15:27!م12وقعاد(01:؟

وذ3ن4نبى(11:92ءيو1)اتيا(2:11؟

:21و9:92راخبا2)وءذ(ا:31يو.1)

و21:7اخضار2و21:22.لمو1)كميا(51

نيتا(7-51:2اخبار3)يدءودبئعزريا(؟5

ملو1)حنايئبحهويا(؟2و16:7انجىار2)

واليغ(ا:17ملو1)بياا(12و7وا:16

(8و22:7ءاو1)ثثهبئميخا(91:16ءير1)

درعرد،22-03:،2اخب!ار2)يهوياداعبئز!ريا

.(35:15ا-:ار2)وئونيد(28:9اخبار2)

نإيأ.دتةكرخاصأسفرأءهضشةالمقدسا)محتابوفي

أليتبلماانبباء"2"

سرنان

عاموس

شعهو

5،7-785-والي

الميلاد-صل7لح6-076-والي

الميلادثي733-075حوالي

ةلاقالممامحةفياثانيابربر!امءاصر

ايةالثطالممل!ةفيأ"انيااميربىوعاعر،يهوذافيءفىياعاصر

فييربر+امالاثبصوعاهيهرذافيوءزقياوآحازو*لمامعزياعاصر

الثماليةادلكة



انبياه،ني

اثهيا.

ميخا

نا-رم

صفنيا

ارميا

وق-بة

اليل!د-ئل068-734-دالي

الملادقبل107-0،7حرالي

ايلادا!ل623حرالى

للأدالمبتبل063لياءو

المبلادقبل586-626-والي

الإلادب.ل506ءوالي

)529(

يهوذافيوحزقياواحازورولمامعزياءاصر

يهرذانيوءنرفاواحازررثامعاصر

،انبيا.نن

!رذانيءصياملكائا!اومنذ

!رذانيوعدقياويرءحمنياوبهرياكين*صاعاصر

ال!بيايامانبياءكانوا-ب

نيالاد

فبال-فى

.ق.م-والي/537-506

4م"ق057-395*والي

و-لورشالماديودارررسوبيلحاسزمرنبوخذ51ر

زهصنجوخذءاءص

بمدالسبيما-انبياءء

دارء-طعاصر.ب.ق053حرالماشكل!ي

س2دارعاصر.م.ق518-052-،اليز!ريا

.ء.قت05الي-شءوليديا

.م.ق!05-وإليصلا-ي

.م.ق.ث.حوالييرثياط

(نب!يا.الاؤلا.5اعا.صنا-مكلفيتالذكررةأدةااراجع)

تث)افهءنبرسالةرءطتواولىافهيهىصاثملمالذتالكذبرةالأؤبب-ا.صنإلمةدسامحتابا--ذروؤد

"وا:3رط2و7:15ومت13:3وحز38:15و23:9و13:؟لحوا؟9:15واثط18:02

يثوعروبا(92:21وارمياا؟:22ءيو1)!دف-ا:برةا)-ذنب!اهالا51ؤلى1045؟الوصن(ا:،-و

.(13:6اع)

وهرون!وسىاخت،صيمالمقدسال!ابفيوهن.-اهنيالاصن!اثالاهن()1:نبيمات،نب!بة

صم1)مموئ!يلاموحنة(ا:5و،ة،قؤ)ودبررة(::6وءب12:13رءد21و02:ءهـ15)

اع،الاربعفيلضىوبخات(2:36لرافتوئيلبئتوحه،(،32:1مل2)ظومةاصوحلدة(ا:2

(7؟:13حز)من!نو--ذار!كاذبانجياتو*ودذكرانهالأ.ءجمىهنةز:ابال!ةرذ!رولم(21:9

.(2:02ؤر)ب!يلايزاو(1،:6نح)يةغدنوا!ثء



)3روتنبا

بنبباتتدعينالايخصا.زوجاتكانت)2(

خررالحررياصأة،!تدثلا(8:3اش)اصانأ

فعلية.كهنرتيةصفةالهاي!رناندون

ننبواليه.لامماعيلالا-لرالاى:نبابرت

38:9و16و25:13تك)العوبيةالتباثلاحدى

:06اش)امواشي!ةبيموضتاقى(36:3و

نيازدهرتالقالأنباطدرلةليتوهي.(7

ثرقيونيالعرببةالجزيرةشبهمنالثماليالقسم

عير.سوجهاالقوب!حةمحلةاتورفاءت.الاردن

بعبدوةا،-العوءن."نصفبناحد:ينحز

مل3)اطاسبىبدالعامرةاس!توطنتبهافةوم

عندابناحازاالهنمنفعطهوكانور؟.،3ا:13

المندائيين.عندالظلامربنجازاوالعيلاميين

الىبت،لمصايحاوالثعةقاعدةةلبراس

ومفها.اليرمالىتحتعملوالولااقدمانياشع!لت

.كوعوعدةم!ابيحليدةونجع،الصنعفخم.وما

الزجماتوبض.(ه:5)دايالنيذكرتوقد

.،المصباح،تقرل

الىاعظ،عليايقف،تفمةصطارلةشه-قبر:

لته،رطويقرأ،الجامعاوأل!حمني!اوالكنياني

في!كرمروارلوكان.الابدتجمكلرو*ا.لبمعه

اعاععاىاث!ريمةلبقرأعزراص!نعهالذيهرسناب31

.(":8نح،فرتمنانعب

وكانت.!وذاةقىفىمطسدوه:اليفصان
--.--مي

(62:.!يقأالمنطةتتلكنيالتالمدلةاحدى

اريحا.ثرفيعنوفىشعالقاثعاريضبأومي

)9

عين.رابع.الما.مينجمق)1(:!ينبو،نجع

امكنةعدةنيوردتوقد.المصدر؟مق)2(

2وار36:9)مزالحياةر-لهمد.الىءفىيالممقجمذا

:12راش1:8،وا:13وزك3:18ويؤ13:

7:71ورؤ8:01ورو؟:.هو3:،،و3

.(2:6؟و

واطذرينيالدارعيبهاثمصود:انكبا+،انكبه

القدسبالىوحالايحصللااصوهو.الحطنةمن

وإلملاة(12:ابط؟و2:28ويؤ32:01اشأ

.(3:2وحب62:6اش)

الهوداستوطنالنامذلقهـلدةوه:تثلاط
-.--..مما

لدتوهي.38(:ا؟نحأالبىمنالردةبعد

ولاااميالباوبمةاللدمنالثر-ثلاقالى،فبالا

قديم.عرانالمارفبهائرال

اصم:وهو،بعمذ،ءمنا.بابلي31:نبو

أ!مالهوكان(؟:86اش)بالجطاله)؟(

ص-لز،بابلقرب،رورجمباوكانت.والمرنة

نيوترزعثمحلعلىتتنيلالماوكانت.ت!ا!

بابلملوكوكان.الابليةالاصراطررةانحا.عوبم

الاصلية.اممائهمخاممهويحملونبهي!ت!يهون

،مر2بنيمباريمببالسللا"ببالاحد)2(

و!فعليه،9،ة32وتت7،:-عد)اريحامقابل

:38تثأفلطينرواقبواعذوفاتهشلموصى

يلهوكانوربما.الفترأساطوته.(ا

،ووى!يث،امبالبمايخةالأردنصهرص!رغي،النبا

الاردنشرتيمنواصعمكان،الجر!حوعند

وكرليه.
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الى،نبوجبلمناةرببا،موآبةةبالمم)3(

اءادوتد.(33:3عد)الاردنغر.نافرق

(7،:38،33و32:37عدأرارئبيئبنرترميا

ا:8؟وار15:2اش)أمؤايرونااصزبهاثم

حبانسرةب-:وياادسطشبةكازتوربما.(23ر

.امبالفي-ة

ولتت6وعايايلبيماتبرمدذصتلجدة)"(

كازثورت-ا(7:33ونح2:92ءز)الاخرىبنبو

افربرباه،ل1اوالى،يراتقربة!نالمحرثالى،نربا

ايمافيرحكانتاقيوا،امبالإصبمةاطلإصلصن

الةديم.دا+2اازمةنيي!ذا

ماك،!رناز:وخذهاسياا-د:راضرنبوخذ

حى.5نابرءذ؟اجعر.(12:2ار)بلبا

-:ا.فداام:نغرز:وخذ،ناصثونبوخذ

فيةوثا:هءصي!ة.ئربئاكارهووداطد-اءحطنبو،

إلأصبراطرريةاوءمحمبا!بايتةصدءر-ثءلىالجلرس

ز-دابر.ن3ر.و-وريةرتا+2ابينصانيالبابلية

ص:2%.م.ق635صنةالجد!دةاليابابةالدولةاصر

ءهرةنةزلاوبهد.الأثورلةاالأصراطورية-ءحممبذأك

صإك-هـردلائبوصهادحامابر+د،نإنرىسةطتصت،

تحوؤرءونوءاءم.ماديصاكسو!!ا!-صإبابل

-ورةفيصصرصماعل!ميفكطين،صهصطك

برحاو(53:03رخباا2و32:62مل2)!ةلجنرا

ا،مركأ.فيوفله.م.ق806-ضةوينيي!وذاملك

ص505الىءادبل،ةاطينهخلاكباتحووقتحولم

الماربتويقطحاتاشاالىر،ليححلجدردأجيثأواعذ

فار-ل.ا،ثورر؟شا1كةىلىءإتوليواليادليينعلى

تحو،و--،فيا-قف،نجرخذنصر،ابنهنبربلاسر

صفخذ-ز-و6(

ة1)"--رثثبر-4ثند--خماؤهرخذز!صاسموا-

ا-ورير-إضااصنءهـ"وصيث-4ء-اىقيربالتفلى

م.ق506-:ةإ-ث8ةرواة+ةفي،!:ثملأفالآاوقتل

زهحىنبوشذلىوا-،و؟(3:،6ارو2:7،مل2)

-وردةفي،تما-اتصنورا.هتحوخلة،"-اعلى

،3-ا-ءابر.حقو--ىا)ةدسالىوءا..وؤا-ماين

وا!:4.(ث-ا:ادا)ااا"ررداز-الإيت،3وهن

،ة-ا!باالىبالهودةاسرع-ئ4ابربر+بول!لهانصا

د!خفوام.ق506-:ةلار-"خا!ة4زتواء)ن

اصى،12إ-محابر.ءتواتذاةد-!اه.-.للأكباز!صتبوشف

ونةإ،مالسانءناخرى!اعاتإ-ذرجالهاعيبرل

لمج!مواسشر.وصك!ريةصةونيةسالةدصن،را!باالى

-:يننلاثةص-د،ازبالهصوث"تلمم"يموذاارف!

-شةوفي(ا:2"!اط3)3ؤيهريا-:ذاكما-13وكات

نهص-ذفوحروبؤرصةءة-:هآتيم:"،ياءهيم.ق6ء2

إتؤا-كأا?نواثتةاير-،ارراصبراصناخر!اهـث!مضفي

4ازاءتءاىةظبنبو-ذزصر.!نو،با-باءنهاا:+د

اةد-طاوا--اى؟برار-ثفيفا-تإتالىءأ!:6إ-صء4

وءينصاء"اثااءقرويا3واءضةا!ةاكوإءتوةةى

63:6را-ت31)قي!ياو2ت،نهصمحاأديرءدا!أص

ز!حرز-و"ذ5فيا،شدرفىمنرثاآ؟تويا4توا!ن(01و

:-لباافا&-إنوص!ىانديرتةوا-تا!اثةاكاا!رة

-2:12ت.ا-2)تهوء-ويااربا-برتءلىوا--رلى

كاءابروغ،ءاءآيرةيخزمرز:وخذبوزت.(؟6

نهصانبوشذز"ولأءلىةءا-اةظ-او.زءاصدالى

فيهـ-عا)ثا-+ة:ة1افيوا!:4توات!-اني-:ا؟

ن.الم!ص.خاالجإ-قآضابباءاءانبر.-د،الأ-تقلال

إتلياتا):اءدالجلىث!ذ:اث5ءدإ-اانفيواصا!،م!اء-4

اتل!د.لىء52لمفوخذنصحرانالا(5ة37ار،
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ابنيوقضل،يدشد-!ارهـمد،الىابمةللرةاثمدس

دلباالىا-يرأو!،،?ق"-احغ،(ءداايراصامقياءد

نبرتذ!رواحرق(35:7مل2ز.م.ق587سنة

اشبار2)اصرىا-محانالأفآوا-ذ،اربابمحل

كانو،!:ااراصا0(25و93صارو63:5-12

را)خلإأئبوخذنهصر،اوصىفقد،-دفيماقنجأقد

وباقي،صورقوخذز!صحاهرثم.(اث-93:11

.بفرة13-محاوعاملواحتا!ا،النينيةح!الاحلنصد

نءحمل.م.ق582سخةوني.(92:18حز)

واإوآبينبئال-وفوبرللأد،،-وراوا-طءلىيدجد

.م.ق567-:ةمهص%ءثم03(:2.ار)

.(192:91-فى

ةتوحات-ءإتهصني8تبافيفو-ذنصروقام

ينةلانتهءادمنوكات.ااةا!ياينالدابتاشى

ولأ.مليهصنآصالىم!ان!ناصوكأيتبرا51-محان

النط"ذاوعلى.اله-راقة!خاريعهفيآواوإ--+هل

ومدنور-4.بناءنوة!نساةدا!ديهة-ءانءامل

صاهليرهاال!تراللا،!لثرةوهياصوقلاعواصوار

اطخاق51لضرأ--وا)4.ء؟دهفىانا+-الحوءا
.-..---ركا

وقد.اليربثطميا.صنلليالقنواتوحنرإ+لةةا

.(3:37دا)المركاصلكدانبالس!ا.

دانيالسفرمنالاولىالاربر.ةالاصحاحاتوتخإنا

الملك.صونخدوسنها.ز!صؤ:وخذا-بارببهحق

يظنافيرنءنبنيع؟صإ-ز!ص.-و-ذانواطقيفة

ظنو-خد.ءيوانالىتحولانهننطبهالمهاب

الحقولفييرءىوخرج،ثورالىق!ولانهنبوتذز!ص

ملكانبصد،ماتمرء"افىوعلى.(محا،دا)

.م.قط562سنةءوتهوكان.صنةوارر!تزللأنأ

نثنائل9(

والا،بارالملوكاصفاريءوجردةنهوخذنصرواخبار

ومالإبلنيوآنار."ودانيالوارءياوفىيارراو

امبراطررتهمناضىاماعنفينحلفافيمنلهوء!د

ف!سنبرخذبقوقد.4كأتابالبا"باراشز،ا-تالى

وااثأرالالألهةوابوابادير:4ا-ول-ورئليللافي

هيكلاووزيجرراتومحابدكبالوارصاشع،ءختار

اطليق!االقاتلريحوربايثد،وهو"رمثمحلءلىرج!د

كانتالقالمعلقةواطدانق،بابل،برجاسمء!ا

باب!لفيحفر!،البحالدنباءجائباحدىبتبر

.(4:03دا)111.قنرات

اع!،فدمنا.بابليا-م:زواداننبو

حاصرالذينجوخذنصربإشقازدوهو،ذرنبر

الذيرهو(02:8مل3)عاباواسترلىالقد-!

و،1-93:11إارالملكعالبءلىرسا.ارعيااكرم

ذلكدر،جدبردمنالةدسالىبا.و.بى.(ا:.،

.(52:03ار13)صكاصنعددأو-ى،سنواتبرص

اذقذني،نبويا*مضا.بابلىاسم:شزباننبو

اطصيانرئي!وكات.ز!ص.ثرتذمةخدفياميروهو

.(93:13ار،.عند

موةعوهو،ممنا.،مفارسمم!ياصمةنناعبم

.(4:23اخبار1)الملكمفارسفيهكاؤت!رذاني

نثنثيل،،الصيصمل!ئيةالبوناالهورة:قلنئنا

نيقانابلدةءنيهـوديوهو"افةا!ىتد+وءظ.

اصائ!بانههرعوءتوةد(الناءرةرب)الجليل

الىفيلب!اضر.وقد.،7":1رو)فيغشلا

الاا!مدمالهدنبراتومحقى،كالميابهليؤمن،يرع

لمالناصرةاصملان.اولأذلكر!دقلمنذائيلان
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:-البرل،واتالنهتا-لمثفيولاالقديمالىدنيصرد

يو\)،أصاعصي.4ءونانيمكنالناصرةأمن،

از،يهرفانها-برهلمابإوعنإو)كانه-.(6،:

فيلبر.مح4الإدأكتانقبلالتينة:جرةتحتكان

(51-46:اأءاتةابئانهواعرفآمنولأحال

طكلياببحيرةالتاربفيبطرسطيانمعنأنافيلوكان

.(3ة؟2ص!)ال!وراصيداءجيبةحصلتمندما

.برثولماوسئةصههركانور،

،اناطى--د،مي؟ا.مح!يام:تثتثيل

:31و.و

نياتب،نيييعاكرصبطوثيى،!وكراى)1(

.(01:15و7:18و2:5و8:اعدأال!ت

شخص.واربههصةالاو!-يناربر.حث4علىرئيسأوكان

اخبار؟)داوداخراي،لدىالىابحالا!)3(

نيابرقبارنجفخكان.اللاويين:ةالكياحد31(

ا--ار1)داودمنصيبااربا،برتامامابىمحل

الملكعندكافأابنهكان،لأوي،كعياارو)،(

.(6:؟2اخبار1)داود

عدالامليناحد،ادومعوبيدابنا.خامى)5(

.(،:26اخبار11داود

الرؤصا.منغبر.خيهوشافاطارصثهرئيى)6(

.(13:7اخبار2)يهوذامدننياثريعةالعليم

،بهرذاملك*صناماياورفياللاالرؤسا.احد)7(

الرؤسا.صنفيهختدموتد.وكياإخوصننيا

.(35:9اخبار12لمفصحوالاغامالابقارلإفآ

)65

،فصحوربني!-ن)8(

.(01:22ءز)اجنبية

زث!يم

ووج4ذلاعزراازبه

ال!اهنمايا،ءثايردليإترز"س،ءنكا19(

.(12:21فح)-،يا-ئجالأك!

-ورزدثينءة-لةفياثشكهنكاابئ1(0)

.(11:36ن!)ا)بوت"لىزف51باعزراوفيهءاءاياالقدس

الماك،اعطىؤد،ء+ناهءرويا-م:صتاتكتثت

ا!ي!-لفيتدعلهوكاتصرثتابرإتفي=!يوهر

.(23:11مل12

،و+2تاءمالى-بى،كلت-ا.ءوريا-م:تثةيا

:ا-موهر

جدايا-:-اطالذيءتلاس!اوابواليماثهعابخا1()

.(9:ا"و8:.ءوار25و25:23مل2)

فيلا!رريماطا-ةا)فر--ةورئهسآصافابئ)2(

.(21و52:3را-با1)ايىمحل

صدنفيالثررتلتلميموشافاط3ارسللاوي)3(

.(17:8راخبا2)!رذا

.(1،:63ارأي:اودبوا(،1

وءب،معت-ا.،م!ر-ونعبرياصم:نثينيم

الهيهللحدمةداودالملككرسهاالثبءنطبتة

وكان.(2.:8ءز)كال!ببدويينالااال!حم!ةءةوخد

ئيينياالمدعةبماالهها!لهذا!رسقدقيصن،موصى

.الاسصن!-ينكلءناءدووم(47:؟3عد)

ابطماباما)-2وع!د،ينا؟بوزاله-لدذالوععايئثم

9:22يق)ا)ربسحةولمذدتةلا.ا.الماو-ةك!اططب

بم-علادا.أكاؤد-نلماخعفيماعددوامحن.(27-
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بدأوالذلك.-ا،نايامنيمةوخا،الهي!حملخدمات

ن!اثائبةالمرتةاله:-دوبلخ،عبيدأم3لمياعديعيزن

!ئو.(.6-7:57ونح58-2:55عز)بعدص

نايظنفأنه،أخث!ينيماوظيفةاحدثالذيهرداودان

نحمياايامالاالا-م-دلمة-د،فإ:؟3طق3الا

وقد.(9:2)الاولىاخبارثيواحدةومرة،وعزرا

منزربابرلمعالمببدالحدامطبقةومنالنأ%يم29-منعاد

عادثم.(.7:6وفح2:58عز)بابلنيالبى

وبدو.(.2-7؟:8عز،عزراح.ت!م022

غل!ل51ءنكالؤااكثينيمانالكتاباتجارمن

(7:61ن!و3:95وءز9:2ا-بار1)!ردي

نعرجالهمبضءايطةقراهصنذلكلاتظ؟ونحن

.56-6،:7ونح،5-3؟:2عزنيذعهـمورد

قاصواالذتوا؟ء+ولينزتينالمديااحةادءننواكاوربما

الأصىاحفادو..ن.وفيوعءوصىايامنفهبالحمل

.اصحرائي-لبرفيايدينيبقهونكانواالذ!ذوالبيد

البإترئإساوالقاثدالىيفوننواكا،وكالعبيد

ومح53و05و8،:2عزقابل)عند.!صلونالذي

وكان.(26:7اخبار2و21-5:91اخبار1

قربارثعاعلى31مخصهةصاكنفييتيمبعهم

آشونوا-ام.(2؟و3:؟او3:26نح)الهيكل

:7وذكم2:07ءزألقدسبااديط-ةالقرلىبف!في

م،لانالضراثبدفع.نيعنوا،النثب:يموكان،.73

قلكإططةمنغمبالىالرببث!لؤماقديرنيةوطية

لزتمض!-ااءةوااكافرانبوكارت.الوظبفة

اثثركواو-د.(؟،ة7عز)طةارةواابئطراوبةالجز

شمربءنلواانفهالذتالهيكلخداماخر!مءصع

وصوبناصموبنيهمونسائهمافةئةضالىالاد!

نجاو9(

ودحلوا؟أموعقعوغمإلصقواووالض"المعرةا!!اب

اءطتالتيافهضيحةفييسيرراانوءلمفتمفي

واحكامهالىبو!ايابميحعيرةظواوان،ءوءىيدعن

.(92و28ة01!ح)بهاخلراروانوفرائضه

لا!ها"يةأهـضااطرفاتدمنا):!ار":فتخار

للافادةوصاطةلازءةمرادالىالحثبتحرلجاصناعة

ويظن.العهرداتدمنذممروفاطثبولان،منها

نياذكرواول.الاطلإق!لىص"اتدما!ا

الناعرةفيلنجارصورة
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.نرعفلكبر:اه-مةفي(-6؟،6:1)ا،ءوت

ادواتصنععندماهرتنجارتابهوداصتخدم-لذلك

واتخ!م(8-ا:27و25:23ض)الثاادةخ!يمة

(6ة5مل1)وسلإن(5:11صم12داود..نص

لانوذاك،إي!لواالتصربرضا.فيصورمننجارت

هيافيا،ا-ننابفاءءناء4صكزكانتصور

رة121باالفيذةحطلبنانالي51ءرفو-د.خثايةءخاءة

جموطا،عثدمرالصروا-صابالارزترافرأنجارةاني

ء-ف،وكان.رياكجا3ةصاماءورزتكااك،فن

اث-ةلوب-د.(13:55ءتأنجارا،صيمزوج

الصناعةلحمرموذلك(6:3ص)ا:جاسةبابولح

يدسكانانهع،الدوهلمحرفالاساحتقاروبرفع

اك-طرةادواتوءن.(13:55.ات)اخ!اراابن
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صف!ةليامإتراوعددهااله-وماسزعت:نجم

تكأالنابرةاله!ءركلخذاكص-خطالافانانتباه.الفضا

ازدهارأازدهرالذياةلمكاءلم-امهناو!ق(22:17

-ئيبا4روؤأثرتا:لمرتارينء-ااث،ةارنيظيمأ

يميزونرءونوافماز-يرنأمإااهـا.اكصقحضاراث

بعضاءرةوم31غير.والاراتافجرمابينصقيأ

38:13و9:1ايأوا.*ياش9اةاءه-ل،صداز"

اءخادأ33اوقاوزفلى،31-تا:أارخرام31!!.(33

ا:!و?خدانتوكا،(1وحركاتا:-وماث+ضمواقحءلى

ك-أا!وناخاقفيا)+!زياتةمملءلىداءيلأود1102

الصونءلىاثه:هأرةوء-لى(8:3وءنر16:ا

زء)الق!-يدوء-لى(3د:31وار13:01اكأأ

ا!روة،ا)ءبل!ا+ددباا:م!وءاالىر.فىوقد(ا:91

(اخ،:26و22:17و5ة15-ك)اصما.انجوم

ا:!و!االىرءزءكا.الىأكصوه+را)5!ررءلكل.-ل

ةارؤ8:01دا)ئ!ةوالملاالدتءةوتدلىؤساهإ

الهبحكوكبس!ياحالمب0(38:7واي02و16

.(2:17،ء،أبر.-وبوكوكا-(22:61رؤ)المنير

ادء:وعلى،الوثنيهينعلىان-لمعالمه!وموكان

غرديةءظا.رافاوصدواممن،اليهودمنالاهـام

وه!ذاو!انهأا"اخالةءبادةبدلنة-12اله:ادةتءق

91:،تث)لامحثيرت!عبرداتالهبوما!جحت



نرم

!،د

بالمتق!لتنبؤم

9(

وتدمىإدابحواا،مابدلهانيت

نعسا

يا)انفموالبئسرالكرنتدير

باتيعتقدونامحواكباءباد

."نمهجمر!مار

قراسا

)قضسي!را

اتاىفوثصض

ءاربتال!ومان،اءية

افهانالىيثيرهذافان.(

به.اؤميناونصرة.متاصدتمام

:خاصبوبالنجرمبعضذكرالكتابني

:ابط12الصبحكوكب:رمزلمجرم:

ا)ظتير-ددالدياشايىااصحامجي.رمزر9

المظلما)بثرعالمفيشجرم

هرالذيالميحرصزآا

بصح!ل

الى:ي

-21كأ)االموسظهرالذياكجم:ب

فحت59(

ث؟و.(بخلمرا)سرءااشدكل1،نكباكو،لإةلتاا

حصلهذاثلاةنرانانووجدالموضوعفيبهل

كانالمسيحمولداننعلمونحن.م.ق6صخةحوالي

لماالبوسالنبمظهررانيمنيوهذا.م.ق4صة

كريأ.احىأيكق

بأ!ميزعونالذتلم(2:27دا):هنخمون

صا-حةبراصطةالمتةبلوبكفونافيبايعرفون

بأناجما!م!لىزء3ومور.صكا!اورصدانجوما

ايم!انوهر،الانان-ياةعلىسي!رةلا!واكب

وكان.ا!مديمةالازمنةنيانجوماعبادةءنمرروث

حضارةاعظمكأعرعتيث،ال!لمدائبينمنممظعهم

.الماشالابراما+بادةوثنيدئلأوحيثفل!ية

الت!خيمكان،لابثرناقئاعهأالفدكعلمكانءلماوبمقدار

القاقةلأرادةوكىقأدقيقة+ييمأالغيببرجموالزعم

.اثمنبه*حىيكنلممابايخبا!رلقىنض

احدوهر،،نحنىشاهعرياصم:نجط

لاتجحسعرسىارطهمالذتعثرالاثنيا!واصيى

جمم..،5للأا.*:الاا*ا.،عه.فكنطن!ارةفى



)ءاينحر

:36نكأادومارضعلىاميرأوكان(36:13

.37(:"اخباراو17

ابخار1)ت!اترفيمن،القانةابئلاوي)2(

ا!؟)وتوحرتوعنفههركانوربما.(6:26

.،3(6ء:اخباراوا:

والمثائرماتالنقدعلىالوكلاهامد،لأوي)3(

ال!لأةرئيىوعزرياالملكءفىتباايامالىبلىقي

.(31:13اخبار2)

ئ!وثي،وهر،شاشممناهعبرياءم:تضراي

+:23صم21صروبةبئءآبسلأخيحملكان

.93(:11اخباراو

اهـورنيللاصتماللىصااللوناحموممدن:نحاس

فسو-بىاسلاكأجذبهاوعفائحطوقهدمد-فية

شبهفيعرفء-ااولانهويقال.القديمةا)+*د!ذ

كعةسنةحرالي،وفلطل!مهصبل!،سينا."زيرة

فلطينفيالو*ودنادرانهومع.الميلادقبلآلاف

ناءماناطقا"ذ.نيكانفتد،بآحا،ولبئايئواثام

ت!صفي.خاجمجانبالى،التديمةالازتةفيبهغنية

وردوقد.(27:13)-نروماصكوتوبالوسينا.

نيالىئي!يةالموادكا-صداله!ارنةتلرصائلنيذكر.

عثرصلإناياموني.لمصرصريةملوكجزيةدؤ-ع

بنا.فياليهودامت.-له،وقدالربةواديفيالنحاسعلى

ا؟:26و253خر)والهي!ىلالابع-يمة

(6-2ة38تر)حالمذاة.بنافيو(7:11!لىاو

تثنيفدطينوصفتحئ)بوفرةررجدكانانهومح

غاسأ(تحفرجبالهاومنحب-جارت!اارض!ابا8:9

.(28:92كى)اث!نظليكاننتد

نحثدتان(69

هرآخرمعدنننيالمصديرمعالحاسجمعواذا

الىالقدماهتوعلوتد.صلبمعدنوهر.الدوقى

وآلاتوالاصماءة11لاصلمف،يصنمرنوكانصنه،

16و!ص22:،تك)والصنأعةاطنرلأتوآالضرب

اعاراو25:3مل2و6و17:5مماو21:

الدونزآثارووجدت.(ا:13اكوو15:91

.العدما.ممثلفاتنيبرمحثرة

فثبهث.ام!حمت،عدةفيسالنطذ-دروردوقد

ارة!الىاربايرولهاالقالارض26:91لانيبه

.وصايا.ي!عوالمم3لاسمبهلىءكضبانبافة

.6:12ايني،لملأبةوالهبالقوةاسالن!ووءف

!،نالذيأصحاسبااطتقيةغيرالجوفا.تلمحبةوشب-

!اربليالرؤياكاقيوصبهة(ا:13اكو)

.(15ةا)رؤالنقيبالحاسالانان

،نحاس،قطمةمعنا.علاياسم:نخشنتان

علىبخاهالريةنيمو-ىاكامها"ئالةحاسحية131

21:8)عداطياتلدغهمالذممنبهاليلاأالرباص

عتبروهاةا،بعدف!لهااضهـاالبهرد.اطوقد.،9و

ائهلقرةرمزأت!حمونانبدل،وعبدوهامتدسأصنثا

الذيحزقياالملكايامالىبعب!دوغاالي!ودوبة!.اطي

ليستا!ااي،فيصتانحماهاالذيومو.ح!ها

و-".(؟:18مل2)نحاسمن-طمةمجردبلالهأ

علااذيتين:لكالتينمزخانخان3الانيبهض!موجد

فىوشت،،يةزوان،حية*تفيالق،فاش،لاولىا

ائاروتد31:9عددافظو.،،نحاستعقالق

الىائارةالإيةنيالفايةاطيةرفعفيا!الىالمح

.(01و،3:1رو)صلبه



نحشون)1
اىوهر،ضا.،حيةع!ياسم:نححون

الصيةنيالبهاوائلنييموذاقبيلةرئيى،هبناداب

وجصكىتدو.(ا؟:؟.و2:3وء!6:23ض)

روعز،.صلناا-دفىسثونوكان.هاروناليشابعاخظ

احدكانانهاي.داودسلفا.امد،راءوثزوج

2:01اهباروا25-22:،)راعالمس!يحسلناه

.(33و32ة3ولى،:اوءت12-

ال!ل.يضع،الذبابفصبلةمن،حث!رة:نحل

الىفيأوىالدياء!ا.ودابنبرتن،منةانرهر

1:52،صم؟)روالا:ط(61:؟8مز)الصخور

(81و1:8،)ؤضمتولا-دخةالىمرةآوىوءد27(-

4،(.:اوتث118:12ءنر)عايهيحتديمنويهاجم

عسلهمنللافادةيدجنفأنهالدأجنالنياما

نلسطين.نيا!لودمحز.(27:17أحز

3:8)سوعلآلبنأتفبضاقيلاابرلادعيتولذلك

حز)بهيآبروناله*ايونوكان.(...واينح17و

،الناسعلىلشةالبريا!لواعنر.(27:17

الذيلنةلي!فر،افهان7:18تافيوردلذلك

.،اتورارضني

الا!هذاوردوتد35(ة21يق):تخلال

المكليالاملحباالرجماتبعضنيلإل3بئكل

.،غلال،راجع

92:ار)شمعياالكاذبالنبىثب:نضلاش

لنحلام،منسوبةالمنظهكانتوربما.32،و31

ذ!رالمفدسال!حمتابفيلي!اظ.رأصه.صط

الامم.بيالموضع

وهمط،اثهوافىى،مهضا.صامياصم:نحلينبل

نحميا(69

وبامرتمتانةبينوهي.اصرائيلبني!اتاحدى

يحباكي4واواديكانوربما.(21:91عدأ

كذللثي!نلمواذا.(مو-%وادي)ارنونحهرني

.الارلمناثمالالىواثاني،معينزرنا.وادية*

رجلوهو،تشيئ،ضا.عيرياصم:نخم

.(91:،اعبار1)4اءت"!د!وج3وةد،و!ي2

.،هوديا،انظر

اصمهوا،!ون،معفا+ووياسم:!في

فح)دلبافىادم!صنزربابلمعءادواالذتاحد

7:7).

ا-نحما
اسم:وهر،يهو.!ىثق،معنا؟علايصم:-

الى،بابلمن،البىءنعادواالذتاحد)1(

.(7:7وخ2:2ش)زرإررمعاورشليم

الفدسصررترءيمنيسام،عزررقاى)2(

.صوربيتدائرةنهفرئيىوكان(6؟:3نح)

بابلنيالمبييناليهردمن،صكليااى)3(

النارصيالملكبلاطقواثصة!ل.(؟:ا)نح

حزبنآ.وومذاتا!!كو:اط!ه.ساقباارتح!ثصتا

تاواخب!فرصةنحعياواغتنم.ذ!كعنصتفرة

،واجداد.ئهاباءدفيةالعولوصاتا)تيلمحالة!زت

ناالملكوربا.:!ا-لالذيالدمارإ-إ%،االمدس

واعاتجديدمنا-وارهاوبنا.اليهابالعردةلهي!ح

حواليذلكوكان.الىاكدةواحبانمايسصماالىالجاة

الملك،اقناعصننحب-اوغمحن.م.ق،،هصنة

صكبةرصالباواص،القدصالىبالعردةلهسحالذي

الىتوصيةرسازصلا.واط،طراستهالفر-ان!ن

طكأوعينه،سورفيالفارجةاناطقحكامعرم



(62

.(،؟:5و2:9-1:؟نح)اليمودهولاثعلى

مدكءنالشرئاسنة1نيالقدسنحمياووصل

عزراال!اهنوكان.م.فه،،،صنةاي،ارتحثتا

ثي.واول.-:ةعثرةثلاتمنذالقدسالىسبقهقد

وراقىالايلفيالمدينةءولتجرلانو5نحمياؤمله

بركبتهالثبخصاالتالياليرموني.اك!دصةالاصرار

منممهالعملالىودعام،جديدمنالا!عرارفيا.في

ؤدا..،ولبىالثبفوافق.الامنية.هذتحةيقاجل

رجالهعلىالورمنجز.ببنا.بينرنيىوتهدكا!

&محانيرقلمالصيهذاانالا30()ص4وعا

،ايهرديالننرذنمومنعثراالذتالمجاورةصقالمناط

اطورونيسنبطونهم،العملت-حبيىثموحاول

فييححوالموا!2!،أمرداوجثمامهونياوطوبريا

أياءدالا-لمحةلمجملالطلنحمياواص.آ-+ا

.(6-ثوص3:01نح)ا&لانناهومءقىعدوان

ونهيناثنينفيوقىميمها)صوربنا+صنا)م!الوائئهى

.م.ق،4،سنةذلكوكان.(6:15فح)ورمأ

والى8()صالمحعببناهالىنحياازمرفثم

بكلآتلمهذلكوردأ.صفوفهنيروحيةغضةاحداث

ركهته،ولاوييهاشهبا.رؤطقبلمنوختطالمي!ثاث

ومايا.فيحقيقوتمدأنهوصلعأبافهاعزافءيثاقوهو

اثنيمدةالهوديةنحياوءمحم.(ا.و51!)

الامبراطررةطممةصوشنالىعاد!.ضةكرة

لموا!4.م.ق433عامذالمثوكان،الفار-جة

اصت!رحيت،القدسالىوربع،طويرلأصا2فييبق

فيكل،وكان.ترنيانالىالعاماطامرظينةيثغل

-13:8ص)عر-!ئربةاركانتوطدالفزةهذ.

غيابهتنزةنياليهودوجدانبمدوخاءة.3(ا

افربعة.وءاياويخالفرنكريباتبروجوناخذوا

)9

اضارمنئ!رالادسالفر:نح!ياسفو

.عزرالفرتتعةوهو.القديمادا

الى:النريضمانو؟!ن

الاصواربناهويميداووسليمالىبودنحىيا:اولآ

7ص-اص

اصاورسليملاجلصلاةبرتدمفصا.ا

الاصرار.لبناب!ردبانلفحيادأذنارتحثصتا30

8-ا:2

الورطتوروىاورصلمالىد!لنحيا.3

-2:916لبلآ

اثعاومةمنغمبالىالسررد%.علىيحثنحميا.،

2:17-02

3صالاووابهلىاكالا50

ساسوبودتشد!يمدهوءنشبلطمقاومأ.6

،صابنائينمعءصلحين

.صالمساكينويعضدالىبا.يمغنحمبا.7

وغر.سنبلطمقاوكلةءنكمبالىنتمالا-ولر80

ص6

.3-ا:7الاووابفيصاس.9

خ.عادواالذتا!ع!اهةا-والجاء4ابمماع010

(73.-،:،\(7-ا:2عزأبلزربا

8-12صعزراقاد.الذيالدبنيالاصلاصأ:نيأل!

8صالمظالبحيدوالاحتفالالئربعةفرا.ة.ا

6صاللاوررنتادهااءرواف!"،ة.3



3(

93:!.-9:38الىدخئم

بالوثداتؤواجلا

ج.

لمثورا

.،

؟لثأ

13ص

ادبتو-:ةاصبتالمدي!

الهي!لضريصةدفع

وتقديماك،رواواثلالاخثابمنتقدمات

12:62-ا:11يوذا-محان

42-1:ا؟اورث!ليم

63-11:26أقرى

62-ا:21الك!صة

،3-21:72رالاسواظيثين

-47،،:12يكلأةا!تدمماتجامعر

اتائيةحكطهـدةنينحيااصلاحات:

9-ا:13طوياوخاصةاوثنيينابعاد

ا،-13:01المنرر

23-13:51ال!بتتتدي!.3

92-13:23ابنبباتءنارواجمغ.8

13و13:3!هاالعيامونث!جبحالمبادةفطهل!..

ميرأيتحدثكد.صانحمباص:الفركاتب

2!:وا-3:73:االمث!حملمبصيفةنفطالى

كاتبهويخاانايضأويحفل.31:-3؟31

النائب.ءبنةفيننهالىنجايشل!القالاكزاه

الواردةالامماهلبيانقديمةصإتاسشدمانهويحتل

.12و،1اص!حيني

منض(69

الىئا-مهاطوادث،ربخ:الفركنابهلماويغ

الىنحمياذهبحين.م.ق5؟،هرفى.يا-فرني

.م.ق،3،و(\:11كحاكممرةلاولاوردنليم

،82و،131:6نارسبلادالىفليارجعفي

لمحرنلمائبهءرةاورثليمالىنححباربع-ين.م.ق

(13:7)انانبةا"وةحاع،

إجاايالياذكر*:فولههيلمفرالمينةالعبارة

.31(و22و،13:1و15:91لمخير،

الون:هذاوسانل!ا

(2اومى)الئرظوبفتحفيالملاةقوة.ا

فيوالنياونواطكمةالمقدسةالفبرةضرورة.2

(3و2ص)ارباعل

باكب!عةاثهاومةالانسانلمجىابانب3.2

(7و6و،ص)انهفيوالثقة

(9)صالئهبركاتيقبرلاماسيشطالتربة.8

وتقديم،الربفيوالروئأ،الرب2مامية50

(13و5ص01الها-دل!العدلرابرا.الحثور،

بنت"طسية،متط.ع!ياصم:نخوشتا

الملكوزوجة،بهرياكينالملكام،التدسمنالنال!ن

.(8ة،2مل2)قيميهويا

احدوهر،تش*ضا.صياصم:ن!وم

زوبا!لخالقدسالىبابلثقالحيمنعادواالذت

.2:2عؤفيالمذكورر-ومزةطوهو(7:7نح9

دقيقة،جدبدصنقطعة:هناش،منخى

لفسع!مح!يرا،تحرنيالناسبمضيحتصلىا،الرأس

اع)واءدةصةالمفظةاشمالوردوت،اليرفي



(64

الىطربقهفيوهولاولالمحبحظهرعندما(ه:1

ناطفي،صمب:دهوقالهالمؤمنينلاضط!اددمئى

.الرب-دلةمهاندةمنةفائدلااناي،مناضكأةس

8.تفقأالخرزبضربالقالهين5اط-اليفىباسبيهوالمعق

،اطرةالمناطقفيعادةبضموشو:جر:نخل

نباتوهو.لهالميا.توفرشرط،منهاالص!حراويحئ

ائهومع.التاربخرصماداقىدمفيذكرا+،داقديم

نيالو-ودكيرف!و،بالعراقالاولاممطالىرالمحاج

يل.اكوواديفلماينومنها،الث!رقمناضىمناطق

فيو:اهدو..بر+ءيىدء2ءنال!ودعابتعرفولذلك

اليعررب"ابايمعخد،!رمنوجهمشبمد،اليه

الموعد،ارضفيوجدو.ثم.(27ة15)ضالاحمر

شاطيهوءلى،جديوعيناريحاوني،الاردنواديفي

وتث،،مارءصون،انظر14:7تك)طريا!لإة

يق)اليهودوءنرب(42:81سيراخ!يثرعو3:3،

و*بل(-4قريةازظر9،و-تةانظر01:31

وترب(02:33و5:،قض))بلوبيتافرايم

كئرةوببب.(12:13ولم8:15نح)ا!عدص

النخيلاشجار

دبورةنخلة9(

38:تث)النضلمديتةارلمجاستفلحطينفيالضخيل

حصونجديعينومميت(3؟:3و16:؟ضو3

:02انجار2)"محفيرالنفبلايآصار

هذاير+ننوربا،اك-اميةدبانيميوةد.(2

ثجرئيونوالىومانبونالوناعتراوقد.8قيل8.لأصما

عترامئلاألهاالمج!إورةويبلاددفدطينوسمارآرصأالنخل

انفسهمالىا)يهودور!ز.(رثمارها)بنانرءزالارز

فيالاداريةم!املا!مءلىشهارهررمموا،بافخل

رمدالىومانفعهماوهذا.الميمتبلالأولىالترون

وعلي!صاابتود?واصأ،ندطينعلىامذلائم

تحلآ.مررة

ارتفا!افيومحشقيمةوصلبةطويلةالض-لوثجرة

ؤتد!ص.(21:ا.رر)اكمروعفية(7:7نق)

وبانسلمان!محل!يينفيالنخلةءورةاصتمطت

كرصاورافهسلتواسته.(6:92مل1)لهاخرى

2:13؟)ء،المنتصرئامامالطريقلفرش،لأظفر

اضبلو-!د.سممآورقهويمى.(7:9ورؤ

النهح!!لا!عدسدخرلهعندالخلبعف؟!وع

احدوؤ-5يهاليرمذلكفيامحشبةاقيدولذلك.باصبرع

الثعانين.احداوالعف

هو"ذاوربمط.طوبلةةمدالضخل:جرةوتعيق

صز)،لمةبالهالمحذرتتثبهالى29ءفىمور-بكادعاما

المقدصالكتابفي.محانذكروقد.(29:13

المكانهذاوا-مالتخيلوثجرةرمللهالابىينبررط

وثمر(-ة02.ض)الننىبصلاي،؟ماربركل،

بهللاص،تقتاتصاطةمادةوهرالب!لح،او،افرالنخل

ا)شرقه.البلاداهلصن،الارض-محان!نيينالملا

العراقية.لبلادالىئيميةال!ادراتمنوهو

ببلفيايلوبيتالرامةبيننخلة:دبررةتحلة



5(

لاخاستقهيد،،رةاكيةت!صاتجلىكائتافرايم

.(5:،-ص)

القديمة،صر(م!لوكاي)نراعنةاحدةض

ساتابو.كان،الاولبماتيكالنرعرنا!

فيالمالكةاتالاسمن،والئرتالادصةالاسة

ومن،الا،سةتلكفراعنةلمانيوقيو.الفراعنهريخ3

اتالاصآضمنأصرتهكانتاذافراعنةالاقريا.،اآض

ملكوتد.التديمءمر-اطانبهصعلىحاظتالق

ءظإنعلانوله.اءلإدالة906-583بينتحو

ةالليالىلني

ببحارةجهز.،تويتجاريا-طول.بضا:اولأ

الملاحة.اشادرومماكانواالفينيةي!تلان،يخنيقل!

ءا!جاريءصرصكزبتزيزالإصطرلذالمثالىدء1

وتد.اةربر-ثا-ول4ورازداعاله!لةن4وكان

.-:واتثلأثالر-لةاستغرقت

الاحمرالب!ربرينتصلقتاةترمحاولة:،نيأ

بينالاجارييقأطرالا--صار،اكو-طالابف!صرواله

?صبقتطءالذياكصوعوهو-أةربواالثرق

قىو!البدأوف"قىنآوءصرتبخ!صةا،!اريخذلك

لافالآمثاتومات.صامأكاناله-لانكير،با!ر

رجالإثورةانصءإكافكرقعنقيعدلواخيرأ!المناله

منالاكرابيتنبدانخثواالذتوالعرانةالك!ة

ض!ت!ا.ص!ص!تقعالتلميدةالقناة

اعادةالىقيوطهجؤقداليا-ياطربالميدانفياما

الامبراطوررةفي!ا.والى،سوريةنيإم!رياالسلطان

.عث!رةانامنةالاصرةملوكأساوضعالقالمصرية

علىالو-يدتافه"حطرتاك2بين!!ادولةنتوكا

لاصورءمونةليتدموساربثهتحوجمعلذلك.صررية

يضدب6ندب(69

،يهوذام!كاعزء4ا)دعأربرقوعلى،برلبا!دءهركةفي

وقتلهمجدومهو!دةفيعليهتغابقيوانالأ.سرثيا

يخصبانرؤصبل،بىذالمتركأتولم.صير.و؟بع

كانانبد)مؤلهةلالبيهضايفة،زيهـوآحا،روسااى

وعين،ص!صالىكلمهوطه(لماكبايعهباءررالث%

مل3)*ياقيمالىأعهبدلالذي،الياقيماخا.م!كاز،

الىتحودءطثم.(ث:36اء:ار2و،23:92-3

ملك،نجو%ذز!صمعواتةك!،-دددبجيقسررية

علىاعالهسوكان.ش-رةفي،يدةالجدبليةالباولةالد

ال!برىالمهركةواذت!ت،-وريةفيالاسورييننحلنات

لس2)ص(زوصآص!سلىانحىشوءاد.نبوخذذ!سباذ-!ار

24:7).

ظاهر.عنل!هبل!4كلىوءي:ينلىب،ندب

ل!لو.ذاكفيعادا-"برلدا!لواليتءلىذناط

ؤصصف،الثرقعاداتانالآ.ايضأءاداتهعهحمر

هيمحوسةصكاتوبم-دار-ة،االرائدطزنبا،عابمرربه

،المىتبندعخد،ود2الإوكان.اطزنةفيبنفثا

،ودم-دويلطهون،032ث!يا؟ز-ونو،كثيرأبب!ون

هـلىويرتمون،(؟3:اءم2)كلالاءنوير!وسون

،لحطمث.رولنصةون،(12:16مم3)الارض

ه:2ه1و91:28لاادماءاويررءون،ويراةونط

،ايامصبحةلمدةوذاك،(16:6اراو:ااوتث

92.:02عد)كاملآش!أبندل!:امف!انواارعاهالا

زصونبلا،اضىاجانفي،نواوكا.(8:،3وتث

ويرةطون،الارضءلىك!نيأو،بالندةءديىال-وت

رية،الثص+ةقراوعن،الاعالتماطيءقو؟ت:.ون35وجو

رلاثيابهمبترعنوكانوا.ةالمعتاداواتالعس110.وءن

يتحرنولا،ئظامبلاوالماثلمهموفراشم،ترتاب



ندبرءا)6
-2:11اي)ا-دأيرهوتولأابدا!هىيزينونولأ

،ادطوحو!اكا،الاتفييرويماهذاوكان(13

)ءايثوكان.(3ا:11و*15:3اكط)ا)قابروفي

.(521:31!3الميحز-.ى،خاءةثبابالمدة

اإيتءفاءيحين.ثا+إ-تأبرونكانو!ماوكئيرأ

آلاتبر.ضءلىةواااو-!قبإت4بخأبرونووبندفي

"(9:23وصت9:17اش)ءززةزفامداالطرب

اءخبروالأضم،اهله،نإخاشالميتعنالغربا.وكان

شاءداذاالساؤوكان،أ!ر!اداإ-!ر-دمةذلك

لر7االميت"وءنلي+رفاندون12البانفمجنازة

اهليرورواانالجيرانءصلىوكان.(12-14:

امالط.لهمثقدصراوانات+زيةابوا"بويترءوااتتا

ا!آ-بتحخهجمىار!آءا-!مكانوا-ءاذأ.واكصاب

أصريحةاانالآ.لا.-+زيرةيرألمفاوا؟:ازةير!صءنامحل

بدأقربربأكانمنالأ،اصدزدبا)-2خةءف-رءت

ء(،،4ءليءرمأا):دبؤ-انا)+ظيما)-اهناما."

.!11و01و6-ا:21لاالهاتتاترابةكانت

لاهانادءدالقبالشدمظاهرمنالكثل!اناطزقةو

لااذ،ةدمتهد!رقيةمناعأقفيإوماالىةمر-ودال،

!وثا.بأدما-ثيرأاط.زنءناكمببررزال

وس"صيم*:*ءمضا.عبيىاسم:تذ.نجيا

.(3:18-لمضبار1)رمحنياالملكاى

يندملاواته.سافعلءفهالاسف:ندامة

بلاءبودعوتاقةباتلان،ابثرهباتهعلى

ومقاص!د.الةاةمحاراتذلك(92:ا؟رو)ندأمة

نهلاا؟-ار.تبرثءننلاء!واله.تتبدلولانابتة

وار23:13واي15:93صم1)التبسدلعنمتره

لراظاهواتلكانمن!ا!ادولكن(701-:18

نذر(69

راحح.التوبةعلىزرللكانتبثويةكاؤت

كا.توبة"

الىيعمط،الاءلانااوا!انبه!د:نداء

إيكلابناهاء!لمنيانأوزع،ثلأةمحورسق

.(6:3و1:1وعز36:22اخبار3)

وقرإراتال!اها-محامبعانءوظف:المنادي

طة!واعلاتهناكديمنلماطخاءة.اطمحرمة

!الولا.(3:8دا)ات"ةرارتنثربرحمما-اولا

.الومالىالمنادتتتصلت14اط-وبعض

1:6افهالوب!لةوالتبئيازةح!ال!ر5:داةالمنا

.(18:اوفيا:2اكوو9:17ورو

ي!وناندون،الماه!نيفا-طصا:النلىى

وا!مقوالنممةالبركةعلامةوكان.المطربثمحل

الطلوهو.(33:13وزث27:28تك)الحن

وتد(91:21وام011:3و.فى6:37-م!)ابضا

لألحصبيهالمقدسا)محتابءنكيرةام!ةفيا-خممل

.(الخ133:3مز)

.01اص!لمةقانماصي.برةهلاتمد:نذو

امام!دا:ذرفا،افهببدالاصذيكتحزبئكانولما

الوننبرنكانكذلك.فهي!ونماوحمثرأ6انة

قادرةالافامانمنهمظنأللاصنامالنذوويقدمرن

نذر.،انتقاهفياطربلأولمناذر.بتمنونماقيقيقعلى

رالاتعهد.يحتقانعليهرلكن،ذلكيمينوهو

عندلمنذورواضحةثروطوةمتولذلك.افةبةق

وني.(1،:611ومز12-6:2ء-دأالعلإانيين

يضربنذراولها.كلإةاخذورذيمالمقدسال!ضاب

:28تكأارامفدانالىهربعندمابهتعدالذي



67)نذرو

بانئفطعلىبواررفذوآكىط(31:13و22-ء2

ار!اال!وراتوءن(.18:18اعرأ-4)ث.ريقص

:91ؤش)وية+إح(21:2ءد!اسرائيلبرفيزذر

:14م5؟)وثاوللم؟؟:اءم1)وحهت(03

.(231:02.زأوداود(،3

النذيرتعلىولمنذور.ء)"تذرمنهو:نذير

الأعلإ"كان.2ا-6:3عدنيمةصلةشروط

اتباكليرأولاا)مهبزف.لحولأاطلولار41+اماكاد

يقربولا،ثر.فرقءوسىيمرولا"الزبيبولأ

وفطيروخبزمراشمن،المربماتاققدوبةدم،ظء

ءا--لةاد%.مير:ذرونالوالدتبى+ضوكا.ن.وزيرت

صم1)و!وئيل(ه:31-مق)شلحونثل،محيا+2

نذريزالرلأ(15:الواا+صداناوروحنا(11:ا

الثرقبرلادفينغاشااصيأ،ا!ةاراوخا!ة،الأسضاص

.خاء!برجهالمسي!صإتوكأد،اييرمالى

قوياط*مث-ت!ق11ونابريضزهر:نر-!

الحقولفي،كثيرةامكنةنيينبت،ط؟511برإطالىاءة

والصخورالاثواكتمهمهرلا،بخةالمدالجناكتونيالبرية

الوديانفيبىمحثروكان.ص:؟ااقربوبابرإ:12اك-وءن

(1ة35وا-ا:2نق)الوديانش-سسب-كأ

أمتايمة،اإدد:ةامافي،!هتاهصرميريا-3:نر%ل

اةوةباقيهثلوكان،ا):اباصينء:-دالثمىالهوهر

مل2)المحرقةالثهساصعةثا،اكدمل!عا!رةوالقد

العالمو-تدالحربالهايرةأ-ل،وكان.(.13:3

و-!د.الىومرانيامالمافيرس14!صا!وهو.الأض

ثصوكانتالنهرتبينف!كثيرةرآناانر-لوجدت

ته.دعباصكز

لمتز9(

حامي،!جلةمعنا.بليباام:شعراحرنرجل

يثظوكاتابابليز!صزبوخذاصا.احدوهوك!المالمث

ص+ئكانوربماياالباليالبلملأطفي،صاجرب،وظية

.-(13و93:3ار)،الصظيمالا.ير،الرظينةءذ.

نبرتذنصرابتةصنووجالذينرلمءا-صزة-4و!و

.م.ق556-056ه.ن.وب"لي.د4وخاة

وهو،ج!نر،صتا.*نانياصمةعب!وسفئ

الى-للأمهبوأسار-اطو-د،رو.تةإ-!نكانرءل

1(.ا:161سوء.-ا!لالىاتر-افيريتهفيا-يبينا

عرةتوؤ-د.إ-اؤرتالأيراهؤ:دت:مترل

ولاكاءيرةز-نلمرا-:؟ا،-ديمةازصة4:ذ%د:411

بم!ما-اتاصهوكاؤت.دةالهادالبيرت!ثلظمة

.(01:35؟ا،2ث:ثو-ر27:ث2زك)لا-فر

لعدم،ا*لاصذودفيووءعء!زل،فيلدو؟ة-"ولحوب

.6(:2الونةصهالمترلفيلأ*!هغرفةوجود

.الارولصادفةضانلةظةون4ؤدا،وات-ل

!-!!!*-؟--
--سبحهحلاك!-.ء!وبه!ص-خ!،!ض-ط!



!689)منازل

كرالاثنيال!وا!لببهابقهد:فازل

بعبدرغا.الوئدبرنالقدماءوكان.(32-38اي)

روشياا!كز!نعدوهاانن!ماثهدصيهودحئ

عباد:يافابطلالىبلاواصنحالفذلكانادركا!ذى

.(23:5صل12ت4اطدمنك!تاوشل

بين!!المقيم،اءصافيلبنيءنالةريبةتريل

المترلنيكالمتيمانه0اي،علاانيأيكوناندون

)خر4اءحابى!نبكوناندون(النندق)ني

12:،8).

.،ءواليد،جحار:بن!اا

لمصوفاطائكبناي،الاابةصناعم:ناج

بأتامن!بوتاووصف(5!:35حو)والائة

5(95:5اصق)محيوطهيفج

.انواععدةوهو.ءسةال!اأوليرراحدا:تس

بينيفرقولاعا،طلمجما!االمقدسال!تابانالا

صاطةغيرنجةولبررأالفورأ!وداواعتر.وآشنرع

وردوتد.(14:12وتث11:13لااللاكل

نافمرب.كثلإةلاموررمزأوعفانهالنسرذكر

الماليوتحليه(9؟:28تت)الطلإانفيلسرعتهب

:04واش03:91و23:5ام)الفضا.اجوازني

اليهاالوصولييصمبعاليةاماكننيوكرهوبنائه31(

برءص.وسدة(9:16ءوار2703-:93اىأ

(16:؟)ميالىبقمنعنتهوعلو(93:92اي)

بفراخى،اعتنائهوثدة(.:301مزأمحر.وطرل

النرسكانولما(ا؟:32تث)الطلإاناياهاوتطيه

وصفهم!دالقديمة36لدوصثمارأالنسريحشلون

وفي.(86:11اكأ)،الثرقطمنل!اسربا*اشياه

اقبامة.اوالر-ولابرحنارمزاكصرالميسالفن

هي!للهكان.الاثدريرةالآ!اةاحد:نسروخ

ممبد.وفي.لهرصهبد-:ءاروبا،اكوكان..ئرىني

:9؟.ل2)وشراءرءلمكادرابنا..تتلهوتد.!ل

نر--وانهالبءف!-داغو.د.(7:38،واش37

.اثوراومردوكانهاوالناراله

قيقدحدبدفضيب،اكضءهل:يتمماس

-ض)ادجمىنيلفرعبهالجواناتلوخزبت-لالىأس

ءربو،-د(21:11وبا513:21!؟و3:31

الفا-ط.ذيي.منمئةستعناةبئكعربه

يستعملرتثاءلمرنا.زاراكانشثبظءة:يتحف

(،03:2اش)فقلىباشبيهةوهي.اطبوبكذرية

.ايرمالىإصتصلوصهاالثرقفيالطلاحينبمضالفيولا

اصفارمنوا)ثرونافافيادةو:الانثعادذث!يد

ا-بانأويىه!الث.ررةالاصة!ار!سوخا،المدبمالعهد

منالانكليزلهةالنخةفياممههروهذا)لثدسلإن

واكمحلم.ءانواسيدانابروعةوهو(ساثمدالكناب

.وافيىقطعةبينيختلففيها

ا)صنو:هذا.ة-،فى!ر؟توء12ثلاثوتاك

؟ظرةالدةرالىيهظرالذيوهوالاولأيفالى-ا

رئييةث!!باتثلاثههاكان:يقول؟ريخيةحرفية

وهي:

.سلإنوالماكالثاباءح!الىو-بيبماش!ودثالىاعية

كموبالىشابلىالحمحطوبةنتكاشرفيانويقرنرن

ايهلجذبهاطإنالملكلدىتونرتالقا؟واذبمن

في!وباانالىطط:بماءبتههاءلىويةبدتاكاالا



9(

الةم!ةاو،يرونارأيبمذايةولونوالذت.النا؟

فةمط.و.خاظرؤ!ولذاتروايةث-لعلىموضرعة

:ءظرانالاولا!!

وت!-واراعياحبيبهاتتظرشرلميتمنظر)1(

(7-2:اص)ضاأرادرتمالقصرني-جن!اءن

(11:8مته!!اتالقمربرراتفتجيبها

-بب!الا-كالةبهسطإن2ريركأانيا)لثاوالمنظر)2(

(":9-2:7).

ايضا:صظرانا!انيالة!اطوفي

وزيارته-بإ%اذكرياثتتعيدالفتاةمنظر)1(

صنة!131لهوتؤعد(8-2:13)قربت!انيلها

ا)يه.تردانورمنىلهوفبة

نيثاهد،ة-فاةالض،ويافانيالمضظروفي،2(

المديتةلىحبيبىاءنللإ-ثخرو-12عن،منامها

.(5-1ة3)علبهوعورما

مناظر:اربعةاثالثالة!لوفي

اروابهااحداماميرتمرنالقدساهاليمضظر)؟(

رأصهوعلى-،إنصد"4عنويظ!ر(9؟-6:)3

سنوالمة!ودزواجهءمامهبهيزجتهالذياتاج

بانترضىاملىاماكاانححةب"ةتاةاغراهالمنظرهذا

.مل!"ن!له

وسلإنأةمراوصيداتوالقاة-لإنص:ظر)3،

.(-17ة،)التاةتلبلاصمالةيس

بحبيه!اتثيدوالتاةا)صروفا.الة!اةنظر4)3(

(،:8-5:1).

نثيك691

.(8-5:3)ترو؟ئمالقاةنرا.حاممنظر)1(

:ايهأمناظرارلممهالىابرعالنصلوفي

طبيبهاوفا!اءنالقحرنا.+جبمنظر)1(

.3(:6-9ة.)المالىعنواءراء"ا

لا-؟لت!ا.يرعفهالماكبمايترمبديردةمحاولة)2(

(-13،:6)محاسنها

.(1-!:7)الاخيرةمحاوورمنظر)3(

ح!االىعو،!اعلىتصراةا&محظر)،(

7(:018-:.)،

!صتندةالفتاةلمحرلمرعاةيرىاطاءسلألفهوفي

ااخو!ا!ماراتخل!تحتتدا!هاوتحلن-بببماكل

!بيبتهاعيالىيدهو8:13وني(1،-8:5)

رنجبةالىالفتاةتجيبة1،:8وفي.اكبةتنثدان

.الأطيابيالفرقممأيقفزاانوتدءو.حبيبها

اضأبهيةولالذيفهراكصانيالرأي2-101

اثعصةاضاصبقهصونانما،اطرفيالننيراع!أب

محاب9دارميولكنوسلمانصوفيوكلااننينءف

ليالىاردةللاشاراتتفيرأالىأيهذانينيجدكلا

و!ذلل!(6:3و2:16)الىاءبالحبيبالىا)-فر

كاوالجالالمراءبالىللا!ثاراتيرأتةة.بهيجدونلا

فبها.وعاشاورصليمنينثأالذيصل!انوصإةيتفقلا

يراهامابحى%ا)-فرر-الةاما

في:اطرفي

الىأياع!طب

صرلمبثتبرقي!!اا!ريةاالمحبةنيازةالاص-أ

026طبيب"وفيةأمينة



079)نصبد

الق"ياصحيحةاالانانيالبثرةادلبةان-ب

.،8:6)صرا.دوناقبخحها

الىأياوارمزياالىأيفواث1.1الرأياما-3

خيأءعنىهناكانالىأيهذاا!صابووولى.الىزي

الىأيهذاواصحابالكتابدفائثمندقيقةنيكا!

اطرنيالىأيفيورد13الىاعىمنصئأيذ-لرونلا

.شخصاتا،لاثذي

الى!زرينرأينيةصحيةبثريةانافيةمحبةوص

وائح!-اساخحبهالهالبةرمزالاهي)نوا؟زبل!

يفروناقديممنذاد!ودنفس.الألهيةافبةلهنه

نمو،4لثباثمحبةعنيحمبل!رءنريأتة-يرأالفرهذا

الىءنريالفيرهذااخذتوقد.الحبهبةرمالحبيب

ل!نيما-تحاإ-ءبةعنكتعب!فرز":ابصيةالكنيأ

المالم.اتاكراهكانت!!ماعت،ت!نفصلانيمكنلأالق

ه:،5واصق3ص-1صبكلصعالنرهذالارنا

23-23:.افو11:2!و2وا:3ارو

.(8-9:6؟رؤو،ة7وروب

الذتاة-رتاببالةو"ذايفمانويمحن

رصنربأا،-رفه!كاناناثتينعاىش!صياتهيقصرون

يأتي:عاالىطزيأ

(2:7-2ة1)اطبيبيناجماع-اولا

-8(2:3)ر%وفيا!ه!ر-نا.1

(2:7-1:9)ولمحرلإ:ط،ن-2

(3:5-،لم:2)بمفردهاث!ثوانثدشلمااناسيد-ل!نتا

71-8ة2لأجيل-؟نالملكزيارةذكريات-ا

،-ه؟ةعنء-!3112تب-ثاناكأويفيهحلم-2

(5:1-36:زبالمل!الزواج-لماالأ

(1؟-6ة3)-لباوا-أ

(5:1-اةأ،-الرا:صة2

(6:9-5:2)ثايةجدوثمدةداطبيب-اشار

.3(:2-5:6)اور:لميمفي-حلما

.(،:)6فانيةجإبماوجدتاطبد2-4

.،(ة8-6:01!دير.ةالىابلةالل!ة-تاسثا

.(5:-6:017)المل!ةاطدازق-ا

؟(.:6-8:)7وث،لميث2-سا؟ن

14،.-ه81:صولميث.رولواطبيبان--ا--ا

.(7-8:5)ءمأتليثورد-لمافا،ور-ا

.(1ت-8:8)لمصتث؟ء!زل-2

زثء-د،الأوا!ا.دداتيرجماالمفيررنوفيخننه

د.فينءذاا:ارهة،مفيةول،ا!إنالذيا،ناثيد

!اأشرونولو".ا-فراهذاكاةبءوصا؟ن

.-لإتءنكبالةرانيى.فيورذا

لاط."يةجمكرأوىافملي.اءيلاك+روءذا

رتوشص!تالضب..ن%نرو?رتوا*دافيذكر

.ا؟رانانراعمننرغا

اورثلميمبضاتيااتلمة-ن،ال!:ارة،ردتوذد

-كأف،سنء!بولانتيقظألأاطبولورأيازل.اظبابا

3و2:7)أص!صياذر11هذافيءراتعدة،يرثا.

.(:ة8ر5:



نسار

اي!-تممل

اط!صارة

37:ا؟عب،سرلى

11رجع

ءمرئي

ارووقى

ليى

51!ر9

ثمذا-

711

اس-\لاخىتير

لتمذيب

اتنص9(

:2!23)بنة!وخائب.ثرايال!انبو-د

.(02:32مل2)صرمتته!يااسرو(92و82

الصاراتنرت

؟خا

للناصبر

التد!

نيبلدةوهي8منفط*سناهعبري31:نطوفة

:2!زو،.:2اخبار1)طمبيتءناقرببايموذا

منافنيرأسسقطوكان،(7:26ونح32و21

.(15و23:13اءبار1)داودعداطربرءال

فيخذنصرعينهالذياطآعلىالبلدةرجالبينواجضع

وبد.(8:.،ارر35:33مل12التصءلى

عز2،ايهامكاخاءنونو!صتعاداديانتها.

"!لاويين"نه-منالبد.يىت!نولم.(32:

بعض-ءحمغاكا،البىبمد-محت،1بضهمكألكن

كالتور؟.(12:28وفح9:16اخبار1)المفنين

الجنوبالى،النطوفعينمنباليقربفالىحبدضبةني

.بال51بخصة3طبتمن

يتعنطقالانانلاناونارارءكط:هناطق،شطقة

:3اشو31:24امو13:89اي)4و-ماحرلبه

اصد،لةاتينيتهكلر3الىوكان.(2:32ارو02

.(6:8ص،9:؟.مت)النةودوطل،الثرب

.(،زنار"بعرا)

سو8فتاة،صا.ع!ياسم:نعرةاونمرات

ايك،بيتمنا،صقالى،افرايمتخرمعلىبلدة

وادينيكانتاغااي،(16:7إش)ارجمراوترب

.(7:38اعبار1)نهراننة.سكانتوربما.الأردن

.دوقعينا!هابمف!3وظن

.(7:28اخبار1)افرايمفيبرلدة:نعران

كل،الاردنوادينيوهمط.درقءبايرمرب-مى



ا!ينر

اريحا.كاليااميال!صةبعد

(72

عنداطربرجالاحدوهر،ازباياى:فواي

صم2فعواي)نفهوءو.(11:37انجار1)!او!.

23:35).

احدىوء!،فتاة،مشا.ءرويا-مةنعرة

حافروام،يهوذاصبطصنتقرعابياصحورزوجق

.(6و.:،اخبا:1)شاريوالاتنيوايواخزام

عر."ترسحامل،!نا.ع!ي31:.قزبا

كيا.ابنااحد،وعزريتاموحزتاءتفياليو21(11

.(23و3:22اخبار1)طإنفلصن،التة

جبلالىذه%سبط،رنبىكعونبنياحد(2)

.(3،:،اخبار؟)حزقياالماكايامالممالقة!ربةصعر

الميت.عاهب،لمجملالذيالحرور(؟أ:نعثى

وعمرصرببنصنعها.بىتفاوفيئ!لهنيتحلفوهو

صم2)دافأيسفصلونهالبهردوكان.وبلدبلدويخا

.(5ؤبر،،،دفن،ا"حر5(1!:3!و؟3ة3

ا!ا.،-وينرروذاتكبل!-لوكب(2)

83و9:9اي01الاك!الدبوالروعاناليرنافين

.،ثرب8-عار:لنعا،نكل

شبقوهي.الطبرراكاكلعن:نعامة،نعالم

افربقباىوجلتروقد.اثمفرةالىميةكنالامانيطت

العبرائل!عندواء"روت.بديمةعهودمنذالفربيةوآصيا

؟91:6لااا!هاعلي!مالمحرمانضةالجراناتمن

شرووصفالمقدسالكابوفي،(15:،1وتث

وتعيق(8:ا!ب)كاك*:ب!وتذات!ط.لا

،9
نحماتي

وترفرف(13:،3و13:31اشأالداريني

يضهانحبولابافولجها(93:13اي)ئحاحبها

نياعثاسهاقيلالنمامةانوذلك.(3:،عصا)

طرردتانولكنها،،1تملأهاببي!ثمفت!فرها،الىمل

أال!أاي!!0

ا6كثئمالأ1فىإي!م!ج!1!!!اكااا!رلم

يم!!نما*11،ل!1161-ث!،،بخا،3

1،،9،1"!زأ،،فيد/ل!أ

!6

،3ى،إا!به!ا!ئ!برر!ا!.

سةضا

عدوهااصا.ءابرلاابفىا-يركةمنهصهربصيادمن

.(؟8-93:13اي)بدأنربرع

اتدام-:مةالى13ارتةايملةخمجموئمضماصة

،وا-ردار-م!ريرشو!ا.اتدامزسعةالىطرلهاويهل

نء!:،-اةيلأوتهيرةتةيخةاجنه!اول!ن.ثمين

نا.الطبرا

تنج!ارصالافىأ-2-ارتدفناكماصةانيحثقدركان

جمصااطامع،اها؟لأللهمخايةروب!يادأكألى

تخة!لاالت-امةان-ديئأط!راصر-!-ثوقاببة!

ئنهاترىان!نا-بنلأغابرا،ذلكاجلمنرأعها

نافىونا2اجابأتيانو!ل،الصبادتضصةتقع

.اكذلىقى

ا!دصرسلقبوهر.تمةس!انا-د:نمحاقي

لىأنهاءز!ونهيثاراليهاتواالذتاثلا،ةاروباع!اب



)3نحهان

ثبهكالفيفهحةانويمتةد.(2:11اي)ءصائبه

اله+صة.برلفيكائتور؟ا.الهربيةالجزيرة

ين5بيا.بنااحدا(1)،تيم!.ءكطمحناصاصما:شمان

،،نواءلةاانير-حو(..2ا:46تك)بئديقوبا

ن!سهو"ذا،ز+دانوبذاك،.احفاد،كلمنىتث-لشا

عد)ا:+،نييناءثيرةرئيى6برةليامينبئاعبابئفى!ان

26:.،)

اوا!فيالاراميينملكبغددجيقرئير)2(

فاخدتهعلا!ءقوبحثابرصاتجرضوأعي!ب.-وريرة

اداءرةنيان،ي!وديةوهمط،4امرأز-وارياحدى

كتابفأءذ،اليثعاممهالمرضىابرا.ءلىيتنرثهنيأ

الىوصافراسراشلبنيملكالىملكلمنتوصه

الملكخافرا!ال،لللكالكتابوأط!العامرة

؟!4ومحاربتهبهالايقاعيقصدارامملكاناغفدلانه

الئععلمولما.الابرصقاندبينهصفا.عنعبزه

بابراه،يغداسراشلبنيملكيرطثنارصلبذلهـك

وإحمن.اليغالىت،نفذهب.اليهاقىانالمريض

لهحملرصلاأليهارسا!بانوا!فى،يقابلهلمأليخ

نهرالىدنمباننعانعلىانوهواكجميرأي

القاثدفضب،صاتسبعمياههفيويطلالاردن

موافتيهانالاتحأالنبىرأيوحبالارامي

وافتلذيكفنعلأببى،وصةيحبانعليهاشاروا

اللاص.عنهوزالصة"صنهأبريواحالات،صسبع

وكان،هديةاليهيقدمانوأراداليثعالىنممانورجع

فرفم!،واثيابوالفضةالذهبمن!لوممهاقىتد

ء.جزياعهغلامالإصعء:دوكان4.الهدتبولاليثح

نا!اولذاصك.لنفصهالهبةطلبعلىنف،أغرتهة

ا-،جيحزينياحتىطقهواتجمدالي!ئععدمننثانهرج

79)

6الازيا.لب!مضهد؟يهىيداليثمانزاعأعليهو.كذب

.ثبابوحلقةضةوزنقوأءطا.علا."التائدفصدق

عهصدودخلا؟ةورا.وأخفاهاإداجيحزيوأخذ

وأنبأ.وفياليثمانالا.س!.يردثلمكأنالثع

فملأ.حملماوهذا.عليه-حلنعمانبر!ان

منافبيضا.بعدمابافةآمنفاتنثاناما

ليبئالم!ديةالبلادترابمنبرةفي!لواخذ،برصه

دمساتتةيقدمبألاوتمد.بلاد.فيلربءذئحابر،

الأإةباقيعباثةمنيتن!حمفوانالىاحدقةالابعد

.(5!مل2)

ولث4نعمانضاهعنلمستهميطيوعتحدثوقد

.(27:،لىاالصيانيبنعمان

عد)بنيامينبناعبابنت!اننللم:نعمانيون

.)1(رتمنعمانراجع*(،.:26

ا-ت)1(،م!س،معنا.طءباسم:تقتة

.(32ة،تك)وصلةلاصكوابنة،قايينتوبال

سلإنوؤوبةالملكرحبامام،عوبة(21

.(13:13ا-بار2و31:"اءل1)داوداى

وررصح.(\،:،هبقأاليهودةفيبلدة(3)

.نالنطعرقمقابلفردخربةاصها

نممةاناذ،ل!اةافهمحبةاظهار:يفتة

لي1،ذلكي!تحقواانبدونالحطئةءنتخلهثماقه

اثة،ئع!ة،بثارةالانجيلبس!ىولذلك.(2:ا:

انهبنصةتهرطيدأبولىوكان.،،2:2ع1)

ايهالمرموزانهوكان.(...الخ3:؟-لو11



ننالى،349)

نحونمحتهالىاصارة،نممة5ء!ور،احدي!!اسبالى

.(01و11:7زك)شعبه

زوبةوهكط،دتيصط،!مضا.علاياصم:"نغي

محليونابيهماوعالإلكصعذهبثوقد.الإلك

،موآبارضالىطمبتنيرأ-ثممقطءنوكبرن

وفي.الىزوورا.ئحأ،بلادمنيمجاعةحصرلبط

تزوجااللذكأابيهامعهيوبتت:زوبهامأتمرآب

ماتسنينكروإمد،وراء،ثعرفة،مرآبيتينمن

،13صراعوثور-ت،طمببتالىفرجت،ابناها

اهاليمننمعيوطلبت.اهلاعدتجيتفقدعرفةاصا

،مرةيسموكلانلاستقباهـ!عرجراالذتلحمليت

اعجبوتد.وابذ!ازوبهاوأماتاميهاتدافةلان

اعتنتو-ليفبراعوثالايخ!ا.نمياقارباحد

راعرثوانجبت.برعزاممهوكان.وسوبا،بحما!ا

ضر)داودالملكجدوهر،عوبيدمميطفلالبوعز

.(كلىراصث

عدةالىبقسم،وبريبرينجات:ضنتح

ق-دالدناخهص.النبايئبنهوام،اصناف

الثرةيونبتطهحاد!مذو،اطبمصضل!الاوراق

النباتمنابمنعوكان.اللطةمحلرنيالاصمع

.،23:33ست)بتعثلإ.البهودامرالذي

اقرباشيرسبطزمبتخومعلىة!؟:نميئيل

بينوهي(23ة16يق)ننتاليبنينصبطود

عكاسشقي،يعانينقر؟كانتوربما.وكابولينتحئيل

بملين.كابولوكالمبلاشربتة

ا!ربعةحرحىوقد.الثرعيغل!الابئهر:نفل

تث)احفاد.منال!اث!رالجيلالىالىبجماعةني4!عو

انةابخا.اليائيين-ةركاتبصبهوقد.(2ة23

.(12:8عب)بالننرلتأديبهيقب!نلاالذت

ء!ادعق،،مع!نا.عكليا-م:نقالي

(15و3؟:،ءت)ايمنفتااحمه

وذكر.

لبللآاالانيوالابئ،ثيقربا!دسالابئ)1(

همصارقي"اينفت!اليس!.يضربزوتراحيل-ار

اضيصارعثتدافهمصارعات،:قاكراحيللان

.(8-03:3تك)،وكلبت"

نالوقدوكيرته!ريتهوم،زفتاليبط)2(

)3،وموء6،(9:21،ك)دضوببركائفتاليسبط

بوتاربحةالىيفمالمذكررالبطوكان.(23:

وجونيياحمنبل:الاربعةنفتاليابنا.الى-لبرى،ئبة

.(91و26:18وعد،6:2،تك)وصلبمو!ر

مصرمنخرجراالذتبينءننفتاليصبطافرادوكان

عداأعيننبناميرع2مهارزث-!موكان،.وص!مع

3،عد)عيهردبنفدثيلخلنهثم(3:92و15:

ارصالىالجراصي!رمعادبطردرلاصا0(28:

وكان.(،13:1عد)وفيبننحبيفهو،-نحان

طوافيينالاودالا-صا.نينفتاليبنيمنادربينعدد

عد)ربلصئةواررحالمأونهينثلائةتا.جبلني

الدعرلعتد،الافيالاءما.وني..3(و2:92

ربلراربرعمئةالئاواربين--ة،فلطل!ارفىالى

الذمفي،الارضىمنفيبموكان.(..:26عد)

وامتد.(93-32ة91يق)-طينمةارضمنالثمالي

وكانت،طهـيابحيرة؟والأردنالميطانيواديالىنصيبهم

طوبلةصضطقةوء!والأثصارالميا.-فيةخصبماارضأ

.(عرضأبلا02حرالي)،ضبتة(مبلا..طرلهايلغ)



ليزفتا
75(

نحيبالنربومن،والاردناصلايابحرةالثرقمنلمحدما

.،3(ة91المحير،)،يقالفربومن،وزبولونياكر

علىالئريمةعلىاطارجينلعنفينن!ليثملواثشك

مدنجملةمنوكان.(87:13تث-)!بال--ل

ومجدلء:اةوبيتعيراذروقادشمررو!ارامةادبط

وكان.(38-91:36إش)وغيرهاشصوببايرل

!رروحموتقادشوميمدنئلاثالجرلمحرنيبنالاوبين

:25يقألمقانلمل!عدينةقاثشوكازت.وترتان

.(76و62ة6اعبارار32ر21:6و7

ني،ا!الد3اوائلفينقاليبر:ورخجحولم

اشتركواانمخارنهم،منامحنمالينااءدانهمطرد

ث!-ض)وبصايابينحربرمنهاالحروببحضفي

والهإلعةالمديانيايتءدنجدعرصعلفواوقصا،(81:.و

النأوثلاثرنثمانوانض.(7:23و6:35تض)

اخبار؟)ابثنصثمعحرر،فيداودالىمحارلممن

قض)باراقأصبطاهـذارجالومن.(3.و31:"ا

انجار1)جملكلرئليريموثزعا!مومن.(6:،

اخي!عص،سليهانلدنمن-اكمهموكان(37:91

فيالننانوكان.(15:،مل1)سلإنابنةزوني

مل17)نفت!اليةارملا4ابن،احيرام،والصناعةالبنا.

فهاجمه.كئيرةلمصائبشتالياتليموتبرص

؟6اخبار2و5:02؟مل1)بنددبقيادةالاراميون

.(01:92مل2)اصورملكفلاسروتضلاث(،،:

كرلإ.ومهمالبىاتها.عدصكا!ابعض!الياوعاد

المئطقةلاهلاثحيا.تنبأوقد.اخرلىالباطؤابنا.

)9

فيلجنكل)فةنوروانعنم-يزولاطةغضببأن

عندساالنبوةتحققتوكد.(7-اة9اش)ارضهم

مت)البئبوعلوعلمالمنطقةتلكنيالميحبال

ولمدنالىالجدبدالع!دودثر.(8:12-16

المدنمنوهي)نتالي،ابليممنوكووزتنا-وموكفر

..الميحاءالسهدتافيا

يا.،نبعوهر،فتح5هع!نا.عبريإءم:نفتوح

.(18:15و15:9يق!وذا02وينبنياسنص!!بين

جميلين.اثمدسمنالنربيالثمالالى،لقاعينوهي

بينفيكرونةممرياصلءنةوم:نفضوحيم

الحليا(!صروسكانالايينب!تاي)3وفؤولهابيم

كانواوربا.(اا:9اخبارااوا!:01تك)

الدلتا.اهل

بفرغانبد،يملابالهواهالجلامنكير:منفاخ

.الفلزاتتمحيصفيويتمعل،جلينوالىباليدت،!خه

فيواحلةصةذكروتد.صصرفياولأاخترعوقد

.(6:26ار)بحازأ،ا)محآب

ضظخ



(769)النفخذوات

اكفضذوات

وفد.الماوتلأتآ)حدىوء!:النفغذوات

.المزمار:12وية!د.).(مزءورعتوانفيذعرهاورد

ثلانة:؟طنتةثم:نفى

ا!ااي،(2:7بكأاءوانيةالحياةةاولا

والانحان(02:اتك)الحبواناتاصاءمنء!

افهشبهعلى!يلونةروخالهانالا،ذلكنيثاركها

يا)روحالىالافانبرل!فمولدلك.وءورته

اطيوازية(الحياةاىأوففىوجسد(الحالدةاطباة

.(12:،وعب5:23فى1)

يعه)ابه-أالىوحجمعنىالنفىوردت:فانيأ

.(26:2اصقأالذاتاوالضصبضى:م!الأ

ومن،صلبمن(الىوحبضىاي)ابن!وخلود

طضاكةسبخنردوالايمان.الميحيةليمالآاسى

واثر.فيوالعتابوا!واباالانيةباطياةللايماناطسي

لا:ف!ص-يرةاوصافالمقدسا)!ابوني

!هةاو!(2:7زلى)اقةهبةف!كط.تانسة1

ة-وقصتاتمانويرب.(16:36صت)!لإصة

ت-رهاانويج!ب(01:28صت)ب!ل!ء!ابء

وان(.ة13!ر3)تحاانويج!ب(19:33.

...الخ(3:8يرخ!)أ؟فناءبكماقريربناب

.،منارة،رابع.الراجلنةضاداة:فىمناة

مناليمنعادتالضثينيممنعا؟ا-:نفويم

كانوربما.(ه.:3عز)اقدساالىزربابلصح

.شنافهاسلاف"

منأصبيامنعادتالنثي!نيممنعاظة:نفيثسيم

ورلجا.(7:52نح)الةدسالىزربابلمع

ئة!ا.ننريمعاظةهي.

،-م!ا!،راجع:نفي

!ادةالأنانا-تصلوقد.اطفراي:لقق

والاصحالا،-رف-ةر)إمدنوااطجرعلى

المادةوظلت.ا-تاقيابرفان!ا!ءن(ور



)7لقطة

امحتابااتباروءق.فنأاطفريتبر-ثإوماالى

ءجرطتعلىزةصتاسرازءليبرفي:اطاا!اهانالمقدس

ء--ارةير:ققان.و-!اللهاصرو(28:11-ر)

(28:36خر)ذهب.-نلو-ةء-لىالىبقىدس

32:61-ر)--رلو-يءفالهصرالوماياونقثت

اط!رارةصنزءت.صااةدافا!لحاوجم!ذت.(ا:،3و

.(17:93اعوث:33و،:02خر)المهدناو

ولااز؟تالأز"ا)!تابةءلىالنةشية!لوناخاساوكان

91:32)اصرب-ةرفيرردوتدالاياممعيمحى

ا-2-ايا،أ!تبإلأنا!ولتياءتيا،:(،2و

إ-دصدبتلمالص-رنيا.لأبدالىونةر!-ةرفيرصمت

الي.تصفا.صاميةاالانالال-ولأ."وصصاص

.الح!رفيكاانةشبانهاكبرت

منم-ا)تاةابرهضفياكة!ةا-ب..ات:فقطة

وردوةد.آتروحرفبينثالتنر(بربةوالهالعربية

"-لىالمعيحء:صث+ئ:8؟همتفيا-ت!ا!ا

:قالاكولذ،اكاصوسلتةض.-اانهونة-4ا)صريض

واواءد-هـفيزوللأوالارءتاصما.اكأورانالى،

وني،.ال!ليتمحقىالناءوسمنوا-دةنقطة

كراية،*ايونا!"الا-رةقىبمة،نظة،العددهذا

حرفاتميزاطرفطرفنيصنيرةاو-نبروزتفيالق

أصرففيأئناا!ةبرةاأ-نا!ثئلأ.االآتر..قعصبأ

كبأرا.اشرفسنتميزهاوا)قي511-بريةالدالحرف

.ايهآةالهبر

افهى3اصهوو،اك-أراتذ:اننقام،ننمة

.(99ة21روو32:35ز-)بر:توأناءا"،عض"

هـلىمناريرآ!محونوالأذإكءقالأئانااقهو-ذر

79)

والتحذيرقالنهيهـذاوورد.الضابويش!تائه

لمت-اةالماجأمدنازتتوبيغا.وا؟د:يىالةديمدت2اله

نادى،(91!!زث)ا)-د!1102-د.فيلما"لأتةامصن

18و6:13مت)اتفرانبا،ير!ا؟دالىدفي،اإصح

الاذاني،ومبالمةفليما-تانزة-ةاما30(ث-21ة

.ز%در-12ات

رئيى!و،5،:ةطكاهصه:-ا.ءرويا-مةةة،دا

.-علةبا!ناديصنادهاراةدءااكةصتيمصنءارلة

ناستطيعواولم،(،ء،:2عز)القد-!الىزربارا!

.(06و2:51ءز)العلاانياءلم!مبرثهصرا

افى!ضىائسفيظهرتةث:يئوننتولاو

!أكارابرأناي،بلامايمبتماؤصنوكانت،وبرغاص

قىاراتنيت!ارضوكازت،يزنواوانللاوثانيمدمصا

ةتءراليتاقدافيات-.واالذتواإخايخا!-إط

كانراهؤلأهاتة-دولا.(15:92اع).م05

كلبرهانلاوأمحن.ذقرلاوساسهر-لاتباعمن

.(6:5الح)الانطاكيلالدتءنيتولاوسانه

2رؤأقيإرطراالمذهبهذاءد"نة*"ناجتفىو+د

.(59و6:

العهـت4الكلىئير(15:،3تا):نكازة

اصل!الىار،اطياثمندؤعالىاكلا،قةوز،الاصلىة

!صةالمفظةوردتوةد.اطربالىبأريبالبرمثيه

.ال!تابفيوا!دة

نقطوذو،أفاباتافييحيق،كا-صصيران:ت!ر

نص6ةخمهوو(31:32ار)لد.شع!ما5-ودا

قدمىانوذنبه،ا-بامبر+ةاصءأولهويغ،ا!رءائك

نءاكزصوريزنيش-د2-ديمآوكاخاوز!ف



8(

وقد.ايرمءىممااكزحينئذكانتالناباتأليوم،لان

وعلىالمدنحرلت!صنكافتاكصورأنالكابذكر

:13هرو5:6ارأوابواناتالناسلافزاساطرقا

هـ)والرءة(6ة7دا)أتوةاتهمفاوءن.(7

تحقيقعندبلا.الننممعالت.روسييق.8(ةا

تحقيقعلىعلامةاللامذلكوي!ون،افهءلم!وت

لملكرمزأاكسروكان.(11:6اش)وتالمل!

الذيالىحقوكان.(7:6دا)اليرناناوالزس

ثمحلعلىحنا2رؤيافيرؤوس-بمةولهالحرمنطلع

.(13:3)رؤنمربم

وهي،نمرةاوعاف،ءمنا.عاءب31:يمرة

عد)الأردنضقيفيادءاقليمفيبلدة

وادينيالرا!ةنمرةلجتنفهاوهي.3(:32

.(13:27يقو32:36ءد)جاداتليمفيالاردن

ائمالالىنمرت-صل.نرببالةبليبلتلكانتوربما

مجرىمناثرقاوالى،امبالبثرةاقيالبحر!ن

.اميالبثلانةالاردن

الاغنامبا!نرووصف.كاكسرالملون:"شنو

اليوالجنرد،ا:31لك)حلهفىلصربرآهاال!

.(6و6:3زك)رؤيا.فيزكرياوآها

وملكجارصياد.صامىكوتايةن!رود

واكادوضاربابلنيالحاكحةةالاصومؤ-صقد،

.(6:هميو801-:01تك)ضاربلادني

الابلي.اوالاكاديجاجاميقننطهوكانوربما

حيتاب،صافيةءيا.،ممنا.صاصىاصم:يريم

الإتالب!حرنييهبالذينميرةوادينيمرآبني

.(،8:3،ار6،:5؟اش)الان،ضربي

نانون،ار،ضيعةءمنا.الاصلناني2اصم:أموس

79)
موسنا

لمعتىالئرقلوبفيبادى.عاىيطلق(1)

.(،2:1رو)المعروفاطمار-ىالنامرسعدمبمحن

الىالأنان--!ادذيالذه-نناموس2()

.23(7:)روالممروفاطارءبو-!اباهويحارباططيئة

وحماالقالثريرمةوهو.موصىناموس)3(

والا-غاعهةا،ديخةاطفرلني،اتءن"حمط،ءوصى

:01ورو21:17و71:"صث)والطقيةد!ةلادوا

ناءوصاءوصىشريرتومميت..ا(:3وافا-18

قوانينءصرعةتكرنا!اايالنامرس،مفاتفبهالان

نماببنهىاعلىونئرفمتةذةعلبالحطةتمهاللرك

-"خأأنبالطبمنكانولما.عنهايخرجمنومط-!ة

عءوتة،ىاوا-داتجححممنايدوا)!قاالهاداتبف!

،رصحالمقد!أبئصحذلكنراثءنتصبححقىالايام

2لمهالفأنحا"صأعتثاواطروجفرورياامرأتطيقها

افيا"داتامنالكثل!مرسنا!وممهوكن.المج!تح

مرصاعطاهـ،والق،موصقبلءنم!روفةكانت

نهنا!عانرن،رمن!نمنوبملا،الىيةالصيغة

،6ة9نك)العاتلفاصنل،والنامرسالثربعة

اخيهارملةمنالاغوزواج(،38:2تك)والرايخة

وال!نج!ةالطاهرةالجراناتبينوالتيين(38:8تلث)

.،2:3ر-)الربررمأالحبتوحنظ(802:تك)

ومع.ءو!سردعلىاظهمنالناءوسبا.وتد

بىضفيتصفي،لرحىدها،اك!اموسولصةان

:1،حرار،12:3ء)علها)تديمالعدالاحيان

الاحيانممظمؤ.ءأ-ىناموسالىتر!لمزفاصها،21

لبترهى.،8؟و3و8:3نعو8:ايق)

ومن،اقهء:-دمم!لا!ا،بالا-3الأءوصىسريمة



97)نامرس

فيصر-!طريقحناثراالى-لىتا:ا.اتةوضع

:51وصت2:62،يقو22-02:91%ر01بنا

نيحمتدتوة-د.3:3،كو33؟وة؟،ورو

او-ردةاالثرد!ةو-رت.(8و3:؟يق)شاب

:12صةادا)واكثنيةدوالهدواللاوييناطروجني

لر3و2؟ة02خرت!3:01صو3:6شءع26

لامع8:6وءت3و:23،122ءعووء237:22و:22

2وه1:،2تثبيم،22:3و91:8وءت3:،1

الىءايافيءو-عاصريرتتخصرالادبياطقا!وفي

براطفي"وصعلىاللهاقىلهااليالى!اياوهب،الهثص

13ةو،2-جر)خرء!02ءقلوحينفيصايا.

ءو-!وندكر.6؟(و32:15و؟3:8؟و

اعادثمالوءايااف-الانهاكبءلىغه%لماالموءينا

.(28وا:،3و؟9ة33ءر)بدجدءننحتهما

العدجمرتنيووفومااو-إتااعلىاير!ردحافظوقد

.!،:9عبو02:".-ر)اسالاتدتدسفي

لمجبالذياكاليالحاقتا!صات!راياالر!"ذ.هـني

نحتلفويىاله!!ررنحتلفعلىالث-بهبتم!ث!،ان

الاماكن.

ءهوعةة!ركطالطفالحقلثيالمرصياناموسا!ا

نياتةالىالتزبني13اتاالىصوسىدعاالغ،العاثر

فياك-ائرهذهوضهتوقد.اثهصءابثراعلاةات

لاخ!-ا،كلهالثحبامماعءلىوتلإت.ايضألج!نا.

والذبائحالىباداتتهظيمص:ياوتهد.حمهلمحبكازت

بر.3والتعااصياموااتاووال!لاعهادواوالمواسموا)!دمات

--ب،رهالاتهدعرءةا)طة-ء4كياكا"ذ.وكازت

،يلات!اتدبت-وءلحنة4وءو-!.ةاطياات-عاور

ناعوصيون9(

الجدلهدا!-لامام،وفها!نطمأوثلاثينئماند+د

الجانببايااما-!فرقوهذا.مر.ءناطارجينءن

صايافالى.الأدبيا!انبوبينتالنامومنالطة!

رمسن.زمانأمحلىاطةلا!هاتمبدللأئابتةالغر

ناذلد.بعيدءلىالىيظروف-فمرةالطترساما

الاترضعلمالثعاثرلان،ثرالشطالةالم!ح.ء
صا-ء.كا

:3غلو6و،:3و01و1،:6رو)ليتتاسارة

ءولأيرعوضع!عد.(18:.و25و،2و13

بء)اليبمنالحماليكيرالموصريالناصوسبدلش!يدأ

اباص،سنرضالىصاوتفولذا!ك.(8ر87

.(92-01:23اع)الأمممنالمؤء:ينعلى

افرزفقدالناءوسالاجماعياوادنيالميدانوني

وكان.لهمالمجاورةالثعرببريععناصائيا-بخو

المضطرثمبههرهبوالث،الماكهواتهانعلىبرقرء

ملكأالاراضيحبتالاساسهذاوملى.لهوالرعية

وعيه،عندهتربلأالئبواقر33(:25لأالبهر.

:26تتو27:03لاااقامتهثمنالصث،ردبىفعان

.ليهرهملكأء؟نفهالث+بانبل.(.اا-

ناوعيهم،الربوبهائمهمابرمحارماعتبرتلذلك

اذا،عبدمبحتقراوان(16و،ا:03خر)بطرها

افهمللثبذلكيكرلأنلا!م،الي!ودمنعبيدمكان

02:93لااالبربيلصنةنييغالعتقوكان.ايضآ

،6-،.

رووصناموسفيالمتضلمرتم؟ناموسيون

،وصامعوالىالمدارسنيوةمفيحهير.تةفيالمض!ون

.اثافينثرسقيولىنالذتء:دنااتانونارجاليثبمولت

العيذاكالناموسيرناتخذوفد.-ير.وتة4ضشغ

:23مت)ال!كتبمااحبانأإ-صونوكانوا.!3ء2:"



الاءو-ءووكان.25(:01لىو:1228وص03

سي!-لالذيب،عثرلاز"المممدانوو-ناضد

لاغمبوعضدوكانرا.(.7:3لىأاناموس

ا!مبل.الثربمةحماةانذصمواعتروادخيلآاغبرو.

:22ءت)با-ئلت!موتبفي.بالابقاعيراولونكانوا

قاسيةبم*ةبهمبو!ئددوتد.(.01:2ولر02

يرصلرهااندوناطلعرةاحمالاالاسءصلونلا!م

.(52،-ه:11لىام

وهر،م!وب،محنىا.عبرياصم:ينشي

الأليةالمما!ةعلىملكأابرلياءصحهالذياروياهر

يثان9:3ل42نيو=اه.(91:16مل1)

دءكانانهوالار--خ.ياهووأبرشافاطي!وا*هو

.اباهوليىياهر

الفابة؟حباتت،م!رم!:ا.*نانياسم:ن!فاس

كولر-كط،اولادوكيةمنميوبوهو،النبمفاتاي

.(؟5:،كر)تحإتهبرل!ال،ارصل

مشهررةوهي.-دأا)!ة،ةاطراتمن:تل

هاتيناجل!نبهااثلولضرب.و?صتهاشاعلها

،فةطءوضهيننيالنملال!ابذكروقد.الصفتإث

كاتىجعلفقد.مجازأالنىلا-ميفدموكلاكلا

6ام)لابثرواط!4لانثاطعبرةا)تلمنالامثال

.(03:25و6:

عثصةءنرأوبينسلالةمناروالياب(1):ذون!يل

مرصخامماال!تواجمامدائاناخروهو.الفلربل!

.(26:9عد)ومارون

شت(89

النوئييينكيرةورأسالاكبركهونابئ(2)

يمر"ئلنة-4وهو(21ة،اخبار9و12ة36)ءد

.(؟6:5تفىو01:،6تك)

دء)كعرنىنمرفيؤر!اءثجمىة:نحليودةشو

.(12ة26

بعضهمظن.(15:18تك))؟(:ممركر

1)+روف،س:"سقي511الفرعءا!ة،ال-لصهرا؟4

.(3ازخار)ءدصوادي4ازآخرونوفان.ابلر-يبا

لابراهيم،المرعدلارضالفربياطدالنهرهذااعتبروقد

النرثط.اطدوالفرات

تر-!ة15:18ؤكفي،خ!ر،ا-لةوا(2)

في2،ءمرغر،ال!بارةوفي.،غر،الم!يةيكالة

نحل،،ا)مبريةلمكلةتربمة،صر*ا)ءر"7:؟2مل

مهصبراديالبارةهذ.قىشتوقد.،واد5تهفياقيا

افي-بياطدمه!رواديوكان.اخرىاماكنفي

.(8:65ملاو5:،3عد)شطنلارفىالفربي

ا؟توببهةءنيموذالضصبحدأالوادي-+لوتد

إمروفاالراديزةطوهو.(7،و،:51ي!ق)ا)نريا

مصرلينافاصلكانالذي،امريقابرادياليرم

،الما.قليلءرىوهر.الاجالعثراتمنذوفدط!شا

نيرالا.صاإصنث:!حصافي"ويجريأصيفىافييرف

فزةءنابئ-وبالى،-طالمنيفيور!ب.الثا.

ءمر،وادي،انظر.!-ئركينبحوالي

.(9ة3احأوالدءلةأفراتاوما:قويئ

ميا.مررداومظ،ممنا.ءروياصم:نغلال

و؟91:152يق)زبولىنلبنيبلدةوهي،لمصيرانات



)1خلال

منهاال!!الينصكان!اطردءنءثبزواوقد.(.3

الملأورييامنءراريابنيعينتوقد.(.3:اتض)

2:35(ا)يزنحلالنناوءمط.35(:21)يق

)قضخهاولآعردمحانفيرذكوت.خهلالوابواله

عكا.ءنالجنوبالى،ا)نحلتلوءكط..3(:ا

.،،!لالراجع،!هلالهيتزرل

ممفا.صصرياصم:اءوننو،نوامون،نو

والاله،مصرآلهةاكبروامون.هامرنماية،

الفرعرنعهدنيالا،الحدثةالدولةعهردالىئيطيلة

مدبنةوءخها.كثلإةامكنةنحبتواله.اخناتون

وهي.اطديثةالدولةفيءمرما!4كانتالق6نو

على،النيل!هرعلى(المياممرنياي)"صحيدني

طيبة.مدينةمصهتقرببأ،وهينف!امنيلحمنةبهد

فياعرىمدفيةايآتلمبهلمدورأالمدي!نةهذ.51بتوقد

قاعدةوجملهااهمبتها15اعطاوقد.أ-مديمامصر،ريخ

اله!وسدولةطاردالذي،اشسالنرء،نابد

الاصا-ياط-رووفعتوحيدهاواعادمصروحرر

عرةاكنةالا-ص،نابنتماقياالممرللاصراطرو

المدينة!ذهأفراعنةامن"لمفاؤهواعتنى.عشرةوالتاصة

وؤخامتها.روعهكافيوزادواأةأئةةابم!اوتهموخصوها

وكان.امونالاله-اءدةو-+ات.برابرةصةةلهاوكان

المدتةواضىرت.الدولةفيالئانيالىجلامرنكاهن

اقديماالهالمترء16ونيءصرءدنباقيكلصيطر!افي

،آصتدون،إلأثورياض!أةصااال،-او!لحفى

.مق663،صنةبانيبالاصرر4وافي.ءث671صصنا

ذلكول!ن.(3:8نا)2-اكاوا-خلهافت!االذي

،6ار)الاهميةبضلهاوضل.اصيةءلىيةف!لمالفتح

ثورةرو:ةشعتاوا.(16-،03:1حزو03:

89)
نولح

الميلادتجل،العاسيالىوصانياطكمءلىالهلباممر

ودمر!الجرارةالىومانهتركأاطجم!اها،صةثلانذ

ء-وعةاصيبةاصه!تالحينذاكومذ،وابنيتهاارهاا-و

اإواقعاككلءناليرموهب.العدممةطيبةتلفت!المارآ

رالمؤرخرنوالاثرءنالسواحيزورهاالق،مصرفي؟الافى

والاسرارالهياصبناياتوفيها.العالمانحا.تئلفمن

ءضحفأتثءلا)قيوالمرافقوالملأتوالبيوتوالاعدة

ؤاثارها.الناريخفيلرحضارةلاعظمكلءوفآ

الجطنبعلىوالكرنكالا!مرثتسىالومالباقه

اضهاءلىهابرومديةالةرنةونياليلمناكسقي

الموكداننيوأضافهاطيبةءلمركوءقابرلكيلالغرب8

بيالشالجاتعلىالواقمةاقيلفيوكيرهاالب!ريوالدير

.اك-لمن

ارض(ني9؟:22صم1)ال!!نةمدينةةنوب

صأىوعلىالةدسءناقلالى(11:32نح)بنياءين

العهد،برتءلىالاصتيلا.وبمد.(01:32اش)منا

6صاولايامنيالزمنمنمدةة-!اال!ادةخيمةنصبت

ن1)ءاه،لكايخمالانكا!م13151وتلثاول0012هدو-د

جدياتبفو-املداودالو-و.نجزاشط!يخ!اظيما)5

صثاولمنهاربأرجالهحداودال"لجألماالفلطيني

منالىا-فيبعضال!اوعاد.(32و31ص!م1)

علىاخهاالظنوأكلب.(11:32نح)بادلى!نأبهطا

اقلالىيقعالذي-!،بىجلايالمبمببل

.القدسمنحطالثر

باض!،ر،.كلمتاءروييمما:تحتو

علىوهب.ودء!اقناةفغمأصبنيمن(1)

:3،عد)اعهعل!!اوخلححورانلجبلا!بياالمنحدر



نرجة

راجع.نوبحفئماانبرهدةخاةبلدةاصم(2)

.،قرات،و،تأة،

نييجب!-ةءنبالتربءلادضقنيبلدة(31

يىنربحثرقالىءدءرناص-ازوقد.جادنصيب

.(8:11-مق.)المليانيينءطاردته

ابئا.اءدوهر8لمعان،مهضا.عكلي31:لوجة

.(1:6،و7ة3انجار1)61هدسفيولدوامشداود

لاصكاىوهو،راحة،ءنا.ءجاصااصم:نوح

قينانبنمملئلبنياردبناخنوخبنمتوشالىابن

تائلآ:نرحأابر+حما..آدمبرنصرثبنانرشابن

الأرضاقبل!نايديناوتصبعلتاءنيعزيناهذا،

ربلأنرحوكان.(92:"تك)،الىبلضهاالق

ا؟؟،واعلن،اتوخمثلالىبمعوصار.وكاعلأبارأ

.7(:؟اوء%3:5بط،)بهوكرزباقةالمطلؤ

اطريقاعنوترجوافدواقدكانراابثراانالأ

انهاربا-فىنحئالئروعلراد!ءالآواقزفواالقويم

الالم.ءن!و.انو-ئررالارضنيالانعانعل

جمقبى.ثصةبدكانلاذ،-نوخااصثنىانةوامحن

ير!ضعانوأص.الههض؟-و4نيهءنافةفاتمه.الىب

و+ههبنة-،وتجر4بىلهت.!طخبمنفل!ألنفه

(6صتد)الفلكنرحةصنع.الجواناتوبرمصعافلا4

ن!وزوجرنياؤما!علاروبخر.اصرأ-"وممهودخله

ا!ازوو-:ه-ةالمجوروسنا):-ةابماذءا!ننرعكل

ل،ايامصصةوب.الطاهرةوالطصرراب!اثمامن

*مأاربمينلمدةبترلالمماروامت!رالارضعلىطولان

بثر،و،نمنالارضعليكانءنكا!بهوغرقويلة

ورصأالاربر!ينبرمداطراو!ت(7صتك)حيرانات

نرض!(89

ثمءرارصأنوعاطلمقو.تتصوالميا.وابتدأتوليلة

+الانوادركءةاولتمدلمحقصاتعدةحماءة

عائتهحالندكءنيخرجلمنوحأامحنوانصصتد

ذاكالىاو!ءا.انرهدالاممهكانتالتياناتواطير

.هرةالطاالحيراناتبرءفىةو-"دموبللىب!ذءآنرخأوبنى

ولابمدالارفىيلمنإلأأقررارةاارا:-ةاقةتنمولما

القزع-وساقةر-مل.(8صتك)-جاكا!جميت

!امةوئأل4ورنهنرحأ.الىبوبارك.لوهـد.ءلامة

ناهذاويمني،.الارضواواملاواوافياثمروا،

الربواوص.آدمبعىدابشرا!انيالابهونوحا

وبأنبمر!المتةا:بدماالقاطيواناتيآكا!ألأنرحأ

اصتقروقد.-7(ا:9تك)ا!لباالقاتليقاص

.اراراطجبالفرقالما.طرفانبمدنوعظك

منزرعما!عوزرعاورإعةنينرحواصغل

وضبص-محرأت،وهـعء:بأفأثمرتكرمةنجات

ته.ءوركفوء:"-اما!ةجمىا"ادؤ-خر-!رو

اضئاوفلا.اي!!علىالىدا.و!عا-اماخويوا!ق

وتال(حامأبرن)!لنمانا+ن-امفعلماوعرف،ح

ماتغ.ويافث-اموباركلاخوؤ"ءبدأ-ت!رنا؟4

9:92(.تك)سنةهـ.!صينءخةتعباخعرعننوح

ذرةباتيعلىالصرءةإ)+ائلةا)طصيرناء:حالأيامومع

المنتظرالثانيمجت،عندالتاسحالةاا--وثبه.نرع

38(.:"2!ت)ا)طرفانمجي.عندنرحاياما:صابرالة

الطوفانوالىنوحالى-لوالىباهالأنهاثا!ماكبرأو

بط2و3:02بطاو،1:،1و-ز9:،!اش)

الطرفسانعنا-اطل!ت-اكانبالذكروا؟دير

الأء3.بهصتراثفيمر-ودةلزحانبطرف:؟ي!ة
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اصبراصاوهناك،البابليينعندالطوفاناسطررةراقدمها

عنالبابيةوا!مصة.والىومانالبرنانعندلهامثابهة

الذيالىجلواما.جلبامإشءلمحىةن4بزهالعا؟فان

القص!فيجا.ا3فلكفيوالبهائموعائ!،نفهانقذ

نيالثبهوأرجه.،اوتناثتيم*اعهف!مانالبابلية

فيالطرفانقصةصحةذبتوالبابليةالع!صين61

.إقدساالكلآب

ابنا.رابعوهو،راحة،ممنا.عرياصم:نو-ة

نيعلاكبرةبؤصىولم.،8:2اخإر،)بنياءإت

صر.الىيرتوابصحبواالذتمعايي"يردولم.اخوته

!ثنرفامنفههوانهغد!ءنوناد.عمرفيولدورجما

93ة26عدفيالمذكرربنيامل!ابن

وهي،المننياواقائه،ءضا.!يط31:دش

!ر.وء4منقايينالهاهربءدنمنالئرقالىمةاطحة

.(16:تك،هابعلاخا.فنلانب!ا

يهو،لةنجا،ةءاكر،اءصميط13:ابدنو

كانواالذتالهبرازيونبلا-احارأثامابادةءنءربةقبيلة

ورلحا.(5:91اخبار.1)ا،لأردنصرذببمحنرن

ةبجاقيثلع!لاعااتاءا-دالى.،تولأبيلةاةااماكانر

نرداب.صعذكرواالذتيينالهاجروه!لوناةفي!رطر!

31(.ةاخبارا1)

صاهـيقعناصدفةباالناراط!رياتالأفءرف:نار

بضهىاالصواتةحباراخكاكطريقعن!اعقا!عا

فيالا-اصيةاواداءنواك-اريئاطذلكو!:ذ.ببهض

اهإووا.الما:لأ-ا-جماااثالمغصن!نر"كطلةا!رنا

اكهد؟ة11:ارفرائدعنلمقدسااباليموتمحم.والنار

لأر!89

نيهاعةكدشةتتصكلف!انت.استثالهاوطرق

(36:23ار)ال!وائينبواصطةاماالباردةكنالأما

اكلانا!ةرواو(22:05لىاالبيرتوسطالمراقدأو

ك-)ا!دتفيتتع!لوكالت.(18:18ء)ابر

("6:،،توا23ة16خر)الطخ؟(22:"

.(9و39:8زكو31:22ء!)الفلزاتوتمحيص

.(8:02زك)بالهرقاتلبهوهتتدمالقدماتوكائت

تد)التدماترائحة-*.بهابثعانالنارمنورادوكان

ال!قدساتنحتالناركضرما!بدوكان.(8:21

اذبحعلىتتدماتتلموءوس!.(22:6لمث1نجنة-4

ول!ن.(92:،.ش)بنهطالناروأضلفياهالذي

ال!حم!ةاءبحبال!مصوتوابنائههارونالىعدانبهد

وكانت،(32؟6لااللربافاريضرمونالذ!نم

رةاعلىعلام!المحرتاتوتحرقالما.مناحيانآتترلالار

،لم!نهوترون15صمربدالجدردنيالمذبح-ص3افه

(3:1اخبار2و،9:2لأااقدصانيادي!لوفي

علامةبتهاباراقةك!اشءلى*وادثعهةرهناك

لء9و؟6:2بص)وداودبياوابدءونعلىالىضا

.(21:26اخباراو24و18:23

ؤءانوا.ية!اصالنيران-تصلونالةدصلما.وكان

:3داو92:22ار)بالاعدامعلبهمالمح!-حموميحرترن

المرونحتىالصادةهذهاترتوقد.(2او02

ء!ورالىةا---رتوابطرفيااة!زاصا.الرسط!

ي!روجالذيالىجاطبرر:تأعىاقردعةوكانت.قريبة

اليالكاهنوابنة(1،:03لاأرا!ااصأةصن

رأ-"ث.رلمجرقالمفذوروكان.(31:9لاايمني

الرررلونوكان.(6:18ءد)زذرءان!ا.بعد

والاا)طب!يعة!ظاهرمنعدو.مابملةءناكاررمبدون



)4لاو

كانواكااديرمالىافىضدفيمعروفةالنارعبادة؟ال

12الوتنيةالاإ،بضتتدءةانارعلىابنا.آيحرتون

و16:02حزو؟3:3ارو2:6؟و6:3؟مل

نة"لمببالانهرنيابنا.ميرترنكانراثلا(21

ب!افحبن.لافثببها)محتابنياكرواصتمملت

(،:013عزأافقاولان(8:6زش،النقبةالمحبة

!بطلمالذيوالأصان(16:37ام)المنيموصئقا

ءنر)الثهوغضب(9:18اصقأوالة-ور(ه:3يع)

23:ار)انةوكالة(6:؟ناو6،:98و.:97

.(92:؟2ءبو،8:2تثأاطةوذا!(92

لانهالبت*مالاراشعالءنس2اكاص3!وتد

فيرنياليخرراقاصوعن(35:3ض)الىبروم

وبتقديمالأعرلياالطريقوبنيالمانوزهيةقدمات61اوقات

.(؟ة.؟لااغريبةفار

حورببجبىلفيمر-ىاصاءالنارنياقةوظهر

ء:-داصرائيلبنيامامييرالثهوكان(3:2خرأ

3"ليضي.الابلفينارعردني!!رءنخروجهم

لجنا.جبلعلىءو-ىاقهقابل؟3(ولما:13أخر

عال%تءاءدالدخانركانبالنارالجبلعلىالىبنزل

لدهنيداودذعهـذلمثو-د.(18ة91خر)

صم2)شاولوسناعدائهءقانةذ.لانهفهث!هـأ

وءواليفي-فىقيأللمهبيافةمحلمو.(32:13

اهـيىالىؤياكاتبوشاهد(،:احز)النارو-!ط

امامالاروساهد(1،:؟رؤ)ناركايرا&!دالمصيج

.(5:،رؤأالعرصق

لااقياالابدة)الاكآالملا،يةبالنارجغووءفت

:2،تث)أمذابواوالكبررتالاروببلاةتنطة!.

نارة،89

وبه901،7عيو66:21و،33:1اصقو22

.(02:01ورؤ

الىصا،اتخلقانبدال!ورانخلق:نور

بالنىوريستمينوا،ناناطينذلكوءتذ.والارءث

اكهسبضىو.امحبهبنرروهـ،،لكالحاالظللامءلى

وفيها.ت2بالزعيوامعلنا،اتروا

نررفافها!.اترصزيزفىأ:ورااكأاباا-تحلوهد

أكورنيو-اكن(17:ايع)الانراروابر(.:اء1)

:7-او"2:32لواأ!المانور(والميح16ة6يئ1)

."21:23رؤو12:03و2؟:8و91ة3و9

79وا:27و6:،وعز01:23نررأخرافةورةلى

.11،:06و9:2واش11ة

وام111:501و91:8مز)نررانهوكلة

03(:)*.*-خاتمثيروكذهـكصلم6:23

:5ض1و5:8اف)ادجحو-بلأمبذ

كوررظ!رانيحاولاخ!يطانوا.(9ة2بطاو.

امامفيرالميمهينةواضا.ت(،1:؟؟كو13

؟7ت)الجبلعلىوموءتاويمقرببطرستلابذ.

نيوموالما..نابرقلؤررأىوشاول.(3:

.(9:3اع)دءخقالىعاربةه

واالراص!لوءحات-لح!زتاداة:مهأرة

ا-لبابررليرلىعالم!اننيوترضع.علحطاإصباحا

نييوعا2ا-ت-اؤتمدلذلك.اكاء!ن4ممكنعد.

مت)ا):وريدهـنهالذيالم!حمانالىاصالىةا.بلمتا

.-(:11و8:16لىو21:!صر5:01

منمهنوعةاليهردعندالا-مم!عخي!ةمنارةوكات



نورج(859)منارة

وأصف-يمهاالىبوةحوةد.النتياطالصالذب

ستةار!ا!ايبلغ،اط-مضخمةو!نت.مرصىبها

صفى،وستوصاققاعدة.ننتوت!حمي.افدام

كها،و.نافضو.لاقطوأزهاروعجركاطتوترينها

سرابأاص-ة،سبحة.كأملالمنارةوكالتالذهبمن

اما.صاق!اثكافرقوصا-أ،ئ!بةكلنوق

وكانت.بدأنقيأف!انةللاضاهالمتصلالىيت

:35ض)ا!باحاعندو-طفأالما.فىتضا.الاصربة

.2(:8،وعد:،2لاو7؟:37و31

نيوضه!اذهبمننانرعثرصليمانوصنع

فإبعدضلتوقد،المدسفيصبل!الذيالىبهيكل

93،و:7!لاأالمبيةالمضوياتباقمعبابلالى

يرءلهفيزربابل.ووضع(52:16ارو7ة"اف!بار

الىهي!لمهفيهيرودسوضاثم،فقطواحل!نارة

نيامامهفلبانوأصيالىومانيتيط!لجهاان

ي!حملنيوضعهاثم،رومافيبقبابمناليمراكبه

الىالمارةنقلت0.8صنةوني.المدينةتلكنيالم

لجي!ارءسا-*جمصاحينما533-:ةحقى،قرطجنة

وضتحيثالقدصالىومنهاالهطظييةالىوحما!ا

اطين.ذلكبعد،وضاض!المنارةالم!ييةكنيعهاني

تائر.ببحأنيانياد.مةال!ائروصبهت

تثل!(3:،زك)زعديار.ؤيافي(والمنارة2:ارؤ1

نفهالىبالىا؟،وثير)عا&بعاناءينالى

(،:ا؟)روصاوؤيانيالمنارص!ناءا0(،1)ع

وايلبا.سوصوه*-الثاهدتالىفتئيران

نيتحصقمل،،الولا،كالتاداة:!رج

رذلك،ا!مقعنالجوبفصلفياي،الجوبدرس

الكمياتنياما،اطبرببنالكبيرةالكمياتني

!ء،،!..ا،-/!م"كا.--!يم!،!ء-حمية

/كا،3ء//.-ض!ث!ءفي؟.ص!-.//ض.!كل
+ة-!،!+/-/لم

"!-ة-"-بر-؟-/-ا!-"،1،:صلم
هـشص/-"/لاطز،5ط!

ص*/ءحم!س+ء!فئ!*قي7.

.*+،37--!-!ء-،بر-*ءلأ-03

النورجعورة



يخابولير(869)نوعة

.(28:37اسق)بالحيمتخبطاط-وبف!انتالقليلة

وهى،51؟از،رءة،ءتا.عبريا!م:نوعة

برفيءنيينالحافرءثيرةءنوهرصلةحاد،بفاتل!نية

دوت(3ة71إشو26:33عدأمنحى

ضه!ةبابعند!وصرالىاخرا!اخهيؤقدت

ماتانبدعانت!ذثروة!ن؟!خ!نوطا)فيالابماع

ء-لىوافقالر!الىا)ة!تةءو-ىرةعولما.ا،هن

ص!ع،نوءةوقئو-ت.،-2(:27ءد)طلب!ن

بنيزراءثن!5-ا؟نءصو،ن3ءا01فياا،!امراا

نابر-2ءثجمصة-:طفيز!"؟نعلىوحاةظن،من!

.(36:11ءدأ

"و.2ت*ا.بىه+ن*مه:اهعبريا-3:؟وعديا

وا)"!ةالذءبشراصةفياصزكالأويتوي،ابئوهر

اةدساالىباخا-كااديءنء+"عزرااحهص.الذي

.(8:33عز)

"و.02روا"دءاءن،صه:إ.ءرويا-م:عدبةنو

زنبأوقداةدسا-.كليم!نيانحاهتححاولتنبيةوهمط

.(ث:6خ)في-ياعل!ها

صوفررتة5جا5:فنو

،فصو،-مار.سف!ءة:ثدء

،إقد؟-"ايزالمصر

فيبلدةوهي،نيم،متا.صوآلماا-م:نوفح

واحدمكانفيالاتذكارولم03(:21عدأءو! ا

ان!اوقيل.ص-!اصهاعلىالطا+يتفقولاامحتاباصن

ما!!اسرقص،ب،ارنيهةاو،*-:انقرب،نربة

ز+ترولاليةالبتاليوناذتةوالتر!ة.اء-الةبههض

بممفىفهلأتقبرهـابلص!إنا-مالاعهليةا-لةا

."اثةان5

:كاوهوممك،مه:إهءرويا-م:؟ون

اصائ!يلبرفيدةقيافيصو-!صإتةةإثوعابو(1)

ا،افرايمرفيءنرهو(.ا:اوإش33:11ض)

.(7:72رباشا

كأواطاصا.برافةا4الاةفيصءهالرابر.-اءرف(12

نءءهصابعالى3أةاانء:ووهوتةةرا)8فيتصأهثوا

911ءورإرا

،ديىةا؟د:ةالمدلي،!مها.ناني2ا-3:ليساونبا

الجدشدةبوليىنياءديةتظر



انبار6نبر(879)نيباي

نيمحان4وأول(الونانث!الفي)يخاجمي.رفأرهو

نجبتوقد.(ااة6؟ع1)براسإ"اوءلربااولم

برهـدءلى،أ-رو؟ونياالحل!ني،ء!رترأس"لى

الىوهصافيةالطريقوكاتءؤ-يبىمناميالعضة

بهاصرواسانبدلالذلك،منهااقربباتمرالىئيية

(02:1اعأءة"ورةالىاة-سمن"!اريةنيوهر

.(02:6اع)ترواسالىفيلمبى":نطريفوني

!آل!رها.غنيةوه!ط.كاةلملأالانيماوا

فىصباخال!ادوتواالذتالىؤعاءاحد:نبباي

الا3رورد.(01:91نح)اديعنالعودةبد

.،نرباي،ورة4رافا،ء"تهـمن!ني

لةبهوو،دو1،ء.خا.لاتينيا-!:فيو

!1)ازطايمةصيةفيو-لمنبىوهو،لطن

.،ا:دا

،-صاج،نور،ممنا.ع!يا-3:لير

صم1)ا"نروأبوبدإ.فيرفي.تاب.ل(ابئ1)

؟"عم1)ول:اعمافييراو،يرإوكان(ه؟:ا؟

شاولبدنيركانثاولءمافييركانواذا(05:

.2ر-مفيكاناي

نإسوأ.،وءم!ةبر،وفيلاىوهو15.ينبأ!2)

.(36و9:35-ر:18،بار1)دثاولابي

الابةاركلروةحالاءلكاننييىوه5:ا؟ياولير

.(6:7م51و91:2ءفى)عاب!،الاحمالآص!:لا

واضطهادمالا-صى-ريةلكمحب-تلاصبحثم

واش،21:2ل15و،.27ك)لا-تمبادهمعلامةو

يهفيالنل!كصوكان.(....الغ27:8ارر،:9

.(3؟:اناح)الا-صمنوالتحررديةالحبيسنالأنطلاق

اديح:فقال.ة.زنربماالمقدساءصابانيالنيرواصت.ل

15مت)،هينءنبريلان..ءاي!منلإيا!يوا،

البيد؟بضى،ايضأرمزيأواستعمل.(.3-92ة

كرعز،كذاكت!ليزاللاوهو(01:01اع

انافيحلىرقاببرضعالزياكبر



نيري
8(

حم!ة"فاتفي،البومالى،والعبودلأ4لاشعمار

الربية.منها

صمنا.الذيفيياالأصمات!ارع!ياسم:نيري

،داود4ذرسن6ءلم!ءابحوهو،سراصأبهو.،

.(3:37لواابحالافواحد

إ-ث*عط31وهوالجرلاصهورنافي31:ةيريوس

.(16:15رو)تحياتهايى.،اسارملروماءن

ابئوءر،صراجيمو.5.منا.علاياصم:نيرثا

اطقلثصاهمكارص.!3الذيباروخوابو،مصيا

لار.،ايبلكانوالذي(32:12ار)الثهودامام

الذيايرضأابا-صابرونريا.(أ:36ار)كامه

البهارباور-ولءدفياالملكوصيافقا!لةرنب!كان

.(51:95ار)

.،ثار،بمار:ننيسا

زسلىننصببقيومعلىتحكائتبلدي:تبعة

تلكا.لتوربما(:9113يق)اصرقاجهةمن

.البطرفصهلفيالراويات

علىالمنت!صر،.منا.ورلمانياصم:نيقودجموس

واحدأوكانالنيريم،نيوعمرنري!يوهر،ائعب

لاءفىأا!لفيا-:حاالىءا.6البهودرؤعا.من

الانبةافيلادةاصنيورياحئهليمالمشاور.(اءديرا.

21(-ا:3*)يوعب!حملاماقتخوفد.الىوحية

رر،الفرميرنهاجمهلماال!نهدريمفيث-وععنودافح

بد.تطدييبعلىءلبوعماتانبمدثم(3:05

.(91:93*)ودفنه،بالمر

يىؤ-مموبو(89

علىلمتمرا8.!ضافينارو13:صلاونيقو

المدسفيبحة11الكنيسةا،دش،-ةوهوه"صعب

فيالاراءلقضيةعلىالملأشرافالرسلاختارمالذت

اصلصنالعلاانيينعلىاليوناقييتذصبحداليرميةاطدءة

انطا!لميان4لآدتولاوسنيةوكان.المهمة-بكام!ل

.(6:5الح)

،رمنصر،هء!نانيسرنا-3ا:رنونكا

الذتالملكاءدتاهوأ"دبزو!ي!ابئ11(

انذ!وسغبةافا.يا-ورغرب!اعب!اسأختارهم

م!ا1)المحابيينثررةلاكادالجيقليقودابيفائبماس

.هزمواا-ررربناواءن(8:9صمحا2و3:38

الذيالاولديمترروسالىمةربرآاسضأفيمحانرروكان

م!ا2و7:26مكاا)الهردةعلىحا!صأعي!نه

ذلكوءحالم!ابيهرذارصداقتهاقىوقد(2؟:،1

نيوذا3ي!انررحاربوتد.البهودعهبرضنلم

-ورونبتصنإلقربو!لصلامة-لفرمعركة

!محا2و91-7:27!محا1هـ،م.ق016:ة

.36(-ا:15

الىصلاتارهمالذتالبطالىجالاحد(2)

الارامللىعا-لثما-ةا،ولىاثط!كي!ني

.،ه:6اح)اؤصنينابمف!طلبعلى.بنااليرنايخات

النصر،مدبضة5!منا.نيروزاا-م:ليىبوفيممو

يط!ال،1ودعاةي!ايثتئانبراسعزممدينةوه!

بهفىذكرتو-بى(3:12تي)اليهرصالتهختامفي

مقدونيةنيكانتهذ.ئي!يبوليىانالكتابطبات

الظنواغلب.اخالأبضاضافهاالزيادةهنهوا-ش

على،ابلإوسفيهيبرأسءناهاالقني!،بواي!ان



1968

ة-صراغ-ما."ءهابرناوبد،اش:ومكلنا!بالاربرمةرمد

عيةصء:اة-ةءلىلازت!اراتهزذكارأ.مق03-:ة

لارولا،8،ريفاادوموة--مااكتصومفيا؟طوزهوس

وص-ارحهباكامن،فبهاالفد؟صةالمدفيةآفار

وأبية.و!وات

اكصوصن"افرياوص40اخ!اراكبر:الن!يل

التاربخفيقاطسةال!الما:!اراثثرانهكا!ا،المالماص!ار

نء،ص!-ادرءدةءنرأبحوهو.الأجيالاممرءلى

تةحتروءكط)الر-ماىثةياافرفيتراقاياةكأررة؟،

خطعلىوتقعالب!رصطحءن-دملأفآاررهة-والي

الابفىالنيلبا!مالبحبرةس-إ.وقبمري(3-ةدرالهرفى

اليلمعتححد-ث(ا)-ودانءاصة)اطرطرم-ئ

والف!ل،اطإصةبلادا!-بامنينبعالذيالأزرق

ايناءامناتحادأفيتأالذيهذا"والاريرخفيافىور

فيمصبالىهناكمنطولهوربلخ،ا،بضواالأزرق

يةتجلولا،ميلأوش-بنوستحتةالفاورثددباط

ة!ن---3ءطروةصهرهوووا-دأراةدآالااطرءاومبد

انلاالوترتةم،م!يلآواربر+ينفيةاصرماطرإمدالرلى

افىا.ءرىءنلأقداماصن:اتءدةالن!لحاكاء،
بر-.ى

وي!اداقاهرةاعديذفاؤحم!ا،ر-"اع1هذاولحن

الدإصا.في،ول

اطجارةذاتاكربتا،رضفيد-ولهأفياوببدأ

رها2راثكابيرةصلالأتتة12اتتها:إ-ورإتالى.يىة

اكثرءيا.لأ-تة،لتد:اتالتراقيذتصثاسرانئلال

وأ-وان.ال!"رباءإدوترالىيوتا!ةكيرةاءورفي

فيا؟:وبفيا!صافاصلااطدوكانت،-ديمةصد!؟ة

ازقيا؟رج!اط!قيةخر!متدعاقةرهمط.!تيرةع!د

تمائيلت4يصنرنو-وريةءدصفيالقدما.كانالذي

ومد.وهياكل!مقهورهمواعدةوملوك!مآله!م

صاطاطببعيأصدأنفيامنا!خر؟االمضطةةءذ.نتكر

النيل.ميا.طزن

بقلل،ا"قاهرةبدماالىوءدتهعا!النيلويرانظ

فرع،رشيانمنمااثنان،فروععدةالىغبمفيحبث

الزوعوكالترثءد.نيوخروالا،"ياطنحريرري

المروف،الئر-ثالنرعات!ره!ا،سبحةةي111ني

والنزع،ا-ءانردباالمهروفالفربيوالةرع،با(ب-و-ي

مدينة؟ةصهاالدلناارصو.ا-بنبقباالمعروفالاوسط

سناله!ررصعلىؤ!دبمحرنت.لمنيلبروءودما

اطريل.مجرا.نيمعهال!ن!ريرطهالذياط!بالطين

31و.اضىبعدضةاطالبطبيمةيزدادوءج!ا

س!حملعىلىءباذ،ش!حمل!االىرا-جننهالداصا

يحملهالذياط!باطفياوببلغ،ا:ونانياالداظحرف

ءيثالىالنيلخيرريا-يانأانهال!ئرةمنالار

ألىالمترسطتاراتتحملهثماترسطا)بحرنييرصب

.اورةالمجاادواتل

لميا.الاول!الىئبوالمصدرمصرءتا.ءررأفياو

مصرانةالناربخابرهيرودوتىولذللثقال.ب!االىي

الاك!رالقمقليلممرفيالمطراناذالنيل"بة

ويتمد..!ااضىم!ادرولا.ء-هـااراةي!امن

بحنراوبةيضانهاعا-كيةاكيل!؟.علىالمزارءرن

-فىررانش!رفيطدةاف!كاوبربدأ.جاذ!"ءلىاشعا

احصربر(ألأولا!صتالىديادالازنيويأءذ(*زتو)

النيليما.ارتفاعيزدادو.،فيخةة!يزا-عحئ

13الفيضان!نءانإ،علىالمتدةا!يإ*رإءفافيخثى

ططرممرنيوف!المحتظرءناكةاحهإنأينخةف!انه

متابمصديهوالبلكانولذلك.طوالق!الىعة



)09الني

ارتفاعويتوةف.رخانها"صلركانءظااوراعيةممر

اطليفيالمنهموةالاءطاردرءةءلىوا!اة!اعياهه

تفذياوباضةال!نيلتنذيالقوالحبثةاصودانا

بناب!ول.

يا،-حعهرالمصريةالانةفيالنيالهواسم

ا!!رتثارالآنيبرب-ءمالالهثاه-دماوكيرأ

وصورته،جاذبءلىالالهصورة:ه،ربفينيء!"رأ

2دايربعاحبلالىحمينبينالآترا،فبءلىالاعرى

.فا،مهص،بطاذيا"وافياانالىاثارةمغا

4ةة-اء*اؤاات-لاالاةد!لمنالمحر*ن-لرتموق!

لم!-را.ن-ةت!ون!نانبلادهمانقذالذيهولانه

!رصجلالامخريقر.وصر.إأاوجع!..الكصى

لهوكانرايةدصون.ولدأثصتصةوحولهء!!اجم

وكانوا.ة"اط-اصةوالا?ادافا-باتنيالذبائح

اذبائحابة-صانها،،--ةال؟كط)ايوفائه*مفيلهيتدمون

الةدقيصر4اثترصنا-؟جمىوا.رؤذيهم،لايرضىلمله

وءن!اعاداتبهوءتأثرأ:يلابرءاةمتحلقاصاءارووعادات

ثم!صرةيو-ودهمائنا.البمانيونباتأئرواصاطير

عروجم.بعد

لم4اذالاكثلإأالةديمد2الهةعطالنيلوذكر

.تلةة.ا!م!اقيتوور!..الجديدا!دافييذكر

6:7،ارو33:3و91:7اشةباليلصهرفهر

ا:يلامنج!النرعاثربواما،ه:9و8:8عاو8و

39:3يقفي،-ورس؟بة،ايصيحهليفهو

بئ-5:تا-يالأواكاخةحط،2:18ارو:.13اخباروا

2و1:22وخز1:،ازكو2:18ارأةقمابالن!ر

نيتوى6(

001:92مز)م!رميا.1،(21و3:02و5و3:

القالمجاعةءقامحناباوذ!لر.8(و6:7،ارو

الاإضتةطإصببسنين!سغةءط*صفا!ام!!ات

ا،تك)اليليخضانءدمر-ركانذاكانبدولا

النيلءضباثءلىالاخاديدةثحطريقهوصف13(،5:

فربانوكانت.(ا.:11زث)!رإههالمزارعلدى

ئبيلبالمصرييناقةاززلهاالقامثراأضرباتاكلوعن4

ق!ويلبةةص:النيلعلىبرلملأدمءناقلاصبنيضو!أ

وكاهما،ا!فادعبامك"و!ربرة،دما.الى"!باه

-8:3و25-7:15ض)لم!راك-ليتيهةران-ظ2

نجاثوانتطاعمصرنياط-إةبنوالاشه:اوتةبأ.(7

والذي،الجاةرصزكانالذي(ال!دي)ايأجالايروسا

.(91:7).%4يزءذلاص!خابةالررقكان

ازدهرتالتيالاسرريةيزالامبراطورءاممة:ثيهوى

وتد.لليلادالابرقةالمرونبهفىفيعظ!ازدهارأ

راؤدةمعلى،دءلةر3منالثر!ةالهفةعلىشيدت

خسةبصدعلى،اط-صبرافداإ+روف،ؤجمهصفير

المو!ل-وقالة،الزابدجملةمع51اكمنميلأوءهضت

كليثىلحتىنذوىا-ميعصرنالهبرانبونوكان

،12و01:11تك!بدجلاابالى.القاءولتةطالمش

3(.:3و2:ارون

.(01:11تك)الاصلبابليثبن!ضوىبرئ

الق،عثتاروتاو،عف-ارالاقة!:دونركالزا

نحتالقدعالصالمثهوبكلهظم!اعبادةفياصتركت

اطووروننةلنينرىفيعثلتارءدةقانوه.نحتلةة.اعا

وآجاوممرآسياغربجنربالىءبادتهاواررةيرن

كازتاق!،لاصورإلرلاءتدتنيضوىتوكا؟امضىا
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تصرأسلخا!ربرئانالى،ء:ئلأ-بين

تاعدةواءصيها.بم.ق1238متة-والي،نإ%وىاني

يكت.ؤاشاةصتراو.محه

مدتةجملابرأ!،دنتوىلكأة؟المالذتاص2ثلما:4

!ن

وكانت"الدءارة!ديت،زينوى-وملا(افيممي

اطروببب!وذلكا(:3ذا).%وخطكذبأملا-نة

ةيرىءث+بء12تااقطبئضار

يخا.لة

ةو33ءتووس!للأسرىاانرفبجذع

الثهاماموءر!امنالطالىحمما

لاء

ت-3م

-!

)9

يخانذلثعلى.طوصاودصهـانرف!انينوىجما5و

وتحوك.حاتوالاالثرارعءلىص!اههوطةياندلجة

!2الىعرانماوتحراط،اسطورةمجردالىالظ:طةالمدينة

يكثفولم،الىومانوإوناناكاث،نالرصكأ(1عة!

القرنم!صففيوالمؤرخينالاثريينبى+ضالااياهابر

نيزيفيلمارمآوجدتالذتالركااث!رر!ن.الماءي

واصرروآصحدونوسنحاريبفلاسروتغاثصش!ا!

طرب!بدلفيامالىلاكتثافاتا"ذ.أدتوةد.باذإبال

مبلأ،كرتيبلغطولهاانفضلي،المدبنة-جمءصلى

ونمرودنجلكرورتفموات،ميلأعراربعةوعرضها

فيكالتالمدنهذ.انواطة:تة،عرملىووءرباد

الماحةوان،نضاابدينةنيوليماسؤيشوىمغماةة

ءطه.للاقليمء-الكبلإة

،بارمارةابرماالمروف،اطربلاتآاحد:ناي

النايمورة
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ء-لىئقوبذاتازبوبمنافتأوكان،السبابةاو

تثحاوالثة،بفدبن!الانهوبفمفيوينفخبوانبه

نءوء!،--د،تد-4لةوالآ.الةم.صبالاعابع

القدءأ.وكان.بعانماءلى،.ا!عدماصبينالمهاقي!حتر

بةارخاسو.نةالةرلىةباة!بااءواد.نئصنهوغا

ا-صنالاتم،فينا.برا؟:2اا-ت-"او،د.الما!،ةالة!ور

لمزنرا(12:"اش)3لأزوالو(،.!اءل1)لاةرح

.(9:23مت)الدفنكأد



،بخار،ز-ة،مهخا.يأساشااكانر؟أ:بيلها

البث!وية،رابر-موهر،3كاامضا.اكاديأام!ااو

بي!،قىرا!صأوكان.و!وا.لآدمالثانيوالابئ

ناءئ،%تةايل5ن3و.مزارغاقاييناتو.كان

ناوحدث.(23:35صت)بالصذريئاقبهالمي!بيم

اسا.للأبقربانأو!ماخمااتاء"با-لورةهابيلقدم

عنالربفرضي.ا،رض1اةارءنربانهفقدمقايين

وغضى.الاكل!اخيهقربانالىيضظرولمايل5قربان

الارضكاني:ثداولهابيلواصبع.اءا.وقتليينة

الىبصألهلماالجريمةيين-وازمحر.مجرماولوفايرين

نيواقام،صكنهمنوطردهالىبفا+:4اتب،ءن

.(16-!:،تك)ءدنضقيدنرارفى

هاليللاعالالاولىرصالتهفيروحنااستثهدوقد

وقال(3:12رو؟)الثريراخيهباعالوئددالبارة

عنافضلفهذيحة-بمانهامبرانييناسفركاتبكه

ربه،اقرابإنهائهش!داذبار4انرلهثهدوبه،قايين

.("ة11عب)مد4بت!لم!اتوان

جاريةوء!،هجرة*محناهسا.يا-م:هاجر

ورجم!ا.ابراهيمزوجةمارةكدمةبكاذتمصرية

فيزوجهاممو-لمدها.اثنااصثخدصهاقدصارةكانت

ناوبعد.(.؟ة"9تكقاللاوة16)زلمك!مر

غبعاانيىالدصورالحرفمذاموادبةبكتاآقا

ستةالصرءن-ارةوبر،سنراتبغرابرهيمعاد

باريتهاوفدمتذرافيابمنرئت،ءامأو--يئ

والترانينالعرفجرىدو.مضه15-روءلت.لأبرهيم

الىوجةتقدمانايالعملثملهذاالقيامكلكالبلادالوضهقي

هذامثلجرىوقد،لزوجهاامغاز-ئرتن!بلاالق

ابراهيم.عصرالىف!ترالق،نوزي،وثانقنيالاص

وعاملتاسارةف!ضت.،بعبت!ثصتهاجروامحذت

وهناك.شوربرةالىالهربالىاءطرغاحئر-صوة

وبكيناحماعيليى!باىووءدهاالىبملاكلهاظهر

رئيطييرالاكاظ!ريثالئرفدءحط.الفلكثبر

رراني.الذياطيالالهثراي(،16:1ظث)

الحابيعردولا.طريدةصلمةها-راخبارنج!لوفين

رأتفتدوتظسهاسحاقسارةبلدانبهدالألذكرها

(اسحاقابخامعر،)ويمزحيبهاجرا!سارة

نامنعودأوابت!االجاريطردانزوجامنةطلهت

بعدطلبهاابراهيمونفذ.اصحاقابنهاممالابئيرث

أسة.امماجملذرءملبانووعد+الىبلهظهران

صصبههمنوطردهاما.وقربة!ؤشها-رابرهيموزود

كهالما،وفرغ.صبعلربريةفيفتاهت5افي"امع

ملاكفظ!و.الهلاكعلىوابخياهيواءسفتالقربة

4ذر!بمووعدهاما.بئرلهاوأو-دوطما!االرس

فاران4بكلالمروفةالصيةفيعيلامماوسكن.امةابن!ا

تلة)!رمنامهزوبت!.صاهرأقوصراميوكان

س-وتفيوالان-انكلزا-كمبرججاسةمن



ورنصما

.ذاكبىرهاجراخباروتنقم.(2ا-21:9

49(

حسبوولادتهاها-رعنبراسالىصل-ءلمموثد

كأولأدباش3إ-بحبااؤمتيناووصفلممبرديةابنأالجد

اصحاقثلبالموعد(ني)اثاالأبوميلادممعثرن،اطرة

.(31-21:،غل)ابراهيماى

عيل.ا!اذريةمالعربانليدالعقاممظمفي.باوقد

بلادمناثرقالىسكنتتبا؟ل:طجريون

خيرإصافيغنيةوكانت.(الأردناصثرةىني)بلماد

ال!اع:ونابىازيرنعليهاتغلىوقد.يهاومراثوجمالها

5:01اخبارا!ئاولالملكدء8فيالاردنضةجاني

نيالأء!امء-نؤرلا،يازيزوكان.(23-18و

كانتررخا.3(ا:27اهبار1)بوبأهاداودممتلكات

ابراهيم.وزوجةسارةةجارهاجرالىالذمبة

ني!-انوهو،الجبل،!نا.اراءباصم:هارا

ءبارا1)المثسةطلأصبااءنلمبيينابف!ا):4نقلشررادولة

ل-صنبالقرببرفو!ر-ةكانتور؟-ا.(26:.

.المة!،دة"جاحلاف

لفترفيو-دابرهيموأطوب!رحاى(1):رانها

معبروءطولما-لدافيينااورنيرأصهميقطوفيامحيه

وءلكةلوط:ابفتينوعبيأتهوفا!لافيباذ،الأاعائلته

62:ا؟تك)!اناحررءلمحةوءتوسويح!ة

.(92د

اتار1)اللاويرينجرثونبني!نفا!اى(2)

23:6).

يهوذابنيمناخرجلابوةهاروماومار"م

)9

.(8:،اخ!ار1)

نورها

لأويءفيدوعرام.وووكاردعواماب!:لاوون

صوصىا?".نواكل!عرامب!روهو.4ابةوروكابد

ولدور؟ء(7:7و37-6:14ءر)سنراتبثلاث

الذ!ورالعلاانيل!اطةالكلبتلفرعوناص!دور-ةل

صييم.اتتمناصة!هارونوكان.ء!رنيالموجردئ

لدتوو.يهوذاننرئيىع!ينادابابنةمناليثابرعوروج

:6-ر)وابثاماروالعازراووابرنادابةانجا+اربعةله

.(2ة3د5و33

بني+نعائاتهوكازتا"وب"اكررون15كانو)1

قاثدأ4ثءابرمنذاءتبرالاوبر!نازباهلكبراوهي-!ات

الأهـأت.-ار.هذاخوباللاوي،سياوبيتهوكاءنلجا،لمته

يبدأو.عر.!نالاولىا)!ازيئأ:واتاطيلةلتاافررو

اعصذرحينماا!نينوإا)حا،ةبرلمغلماءخهال!ابحدبث

ء!سفيد2ماالمهث+بهدةقيانهاصمحاءدمءهنللىبهوص!

:-وريىبنيالىبباشا؟ةد.عيهوا-ائهو4ةاثبل

لمةيرت!هرا؟"اعلمانا!اشاكالملأويارون15ألإس،

.(،1:،ض)

تقبلو!ابريةاالىبذ!%انرون15ارباوأرثد

وا-خمعوة:لمه،اقهجها!نيواةيه،اذهب.موسى

هارونواث!رك.اءالىبظ!ورءنموصىءديرثالى

ا+برازيإتااخراجءلىا)5-ا!فياصيىاتثمنذكلو-ىءم

الىا-صاع!!ه".ؤذه(ؤا-طينالى:؟ماءودةواسكله.ن

الذيبا"!لم!إءاص.اء32وامحلم،مثبو-2و!يمالي!ود

ة،ض)اكبرذرؤه:ون.اث+او"ءل.،تت".بأإاةاله

صو-!يىدكانو.با-.لاء!رون15وكلأط.(3ا-27

وا+-51ا)ثء-1001ءسو-!-!اير-اطوكان،الإ-ق



)5رونها

7و03:،ض)الاولىائلاثالفرباتوني،نرعرن

صعالممال!ت.الحربنيهارونواثزك.(91و9و2:

رفيديم6واقعةني،حور!ع،موصلديوأ-ك

رون15ضرو.(79:29ض)لمبمانيينالنصرمحققين

ا-رافياط،برفيصيوخءنوب-ينوابيهر،نادابابنطمع

االةبر!نا).؟دابرامرعدءرىالذىالاءصةالرمر-!

هؤلأ.وكات.سيفا.جلعلى:ا-راشلبرفيودين

اررلفوقالىبوثاهدوا،ا-رائبلبنيعنثملين

.(01-؟:،3ش)

كنيرة،حالاتفيا؟اناظرء+تهارونانغير

.الىبء-عالجبلعلىوهوموس!ناضلمااولهاوكان

الىوطلب،ائه4طاعىعنوارتد،الثعبضبئنتد

هارونفصنم.ليمبدهاآلهةتمانيللهيصضعانهارون

غنرهذاوء.(32صض)ءذئحالهوبنىالذهىعبم

رفيعلى-د!خة،،ذرقيهر،برممهوأصي،عطا.لهاته

الكهانةتأص!تذالمث4و.(51-21:،.)ضاصافيل

انوبد.ك!ةرئيىاولهارونواصبح،اللاو؟

لحدماتوبأهاالثهادة4محبهاءدادعنصوصىانتهى

ك!ة،الاردمة:،وابت"ارونبف!ءباحتفل،االبادة

ب!3،خاعةاص!زفلانرو!راورلوتاطق،اقصةاابووا

8(.صلاو؟6-:13،.و28ص)ضكتبالمو-حوا

ا!:"و.تقريبأتةاربعينلامح!ةرئيأخدمهارون

الىبانت!-ا.كثرةطوادثالمدة5-"+.حة؟ادتعرة-

هروحذره،كرببةنارأقدمالأظواببوأدابابنيهامات

.(01:6لأاعيهماصهم-فىاظ!ارمنالباةيينإفيهوا

فيبنوتصدداكا-!ماالىباتصيماختهوهارونرزعم

صيماتلى12،عاالىبغصبو.كرشيةاصأة!نموصى

ء:4فهفابخطأهواعزفالربر-ةهارونفطلب،بالهـص

مارويخون(99

هوافقن!الىبانبل.(12صعد)اخهوعن

،قورحبنيمن،عيهماالمنثتينصبمن،وءوصى

كما.(16صعد)الناةفيو-:لمعنث!قالارة!وصل

الك!توتوحفظرونكلعنرضاهالثعبامامالىبانبى

باقيعم!من-واهادونتفرخ!ا.جعلبانبيتهفي

الاح!انكل!االةوكان.13()عدصاله%رؤ-ا.

اذ-هـاخطاثاضوكانت.اءطاز"منيالىكملهارون

مرسى،ولاهرلا،اصراثيلبنيامامالىبلاقدسلم

رثوحيأفلصطينالىا-صائبلبنيرحلةاواضني

من؟خعهمارضا!هما،اثهفأص.تادكأامامبالظمأالثحب

:02)عداليهاالىعرلقي3!ابمواي،فلعصطيندخول

.(13-ا

.هررببلالىواتواقادكأاصائيلبنووكادر

الازار،ود!مدوابخههارونيأعذانموسىالىبفأص

الكهنرفيةهارونئيابيخلعوهناكاررلالىدا3

،هارونماتذلكهارونئةذولما.لابنهويلب!ا

02:23عدءمآأثلاثل!ترمهوبكماهآبائهالىوائفم

عر.وكان.(01:6تثو3793-:و-92-

اثريزالولا.سنةوعنرتونلاتصثةوفاتهخد

تقاحدىعلىاليومالىمحنرظأفيهماتالذيالمكان

.بترامنبالقربهورجبا!

.(609:61مز)،لىباكطدو5،ونرهادو

مر.عماما.ذيميحف!،ناخأضوناالى،ودوكان

وظك.آبثهر.نالأولأيرمافيلهتذكالىأيصر!ون

دمارالىهارونبيتنيانيينال!إعندا!!نوتارئا-ة

.م07:ةنيوالهي!لاور:ايم

و-للأة،ن2لاووم،هارونذربة:فونهارو

.(27:17و:21:32اء:ار؟)
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ع!دالمحماربينءنابناؤ.وكان.بزوني:هاشم

آشم!انفياسى3وذ.(،11:3اخباو11داود

.(23:32صم2)يامن

وهر.اديحامصيمزو!رو-فابو:هالي

.(3:23الويىىداودذرةمن،ء-طتابئ

هالي!نفيالاسموردالذيالمددبف!رمنوهناك

صبم.ابوهر

الإءمطالاله،الىفييرفارسياسم:هامان

ا:3اس)اجاجالىنىوتدهداه،اي،امان5

ما-ك-لولةمناتير-يفوسوظن.،2(:9و

يث!ل!اجاجانآضونوظن.شاول-اربالذيايقالهدا

الملكخدمةفيوكان،ؤارسفي!ث!خصاومس!انالى

الىورقا.عظمهحقىرءاهونال،احئويروشالفارصي

له.ي!جدون3عبيد.كاوبحل،الدولةمنامباعلى

هامانةفهب،اصه،دارفنىاليموديصدخايانالا

الدولة،فيالذتالب!ودعو-ءهر!لهو-ررعاب

مةخررأالملكواصد.،دبئالمثالملكية:عانعواتصماإ

امبراطوريف4فيالاكنينايهردبمجمحللأك51بوجوب

علىاشيرحملمنة!نصدخايانغل!.الواسة

هامانوتلاليهودءنلهةووبالمرر.4بحباكإاحقناا

المليبءلحاءان15ءابوقد،زلمتعاومه"،نفحه

في!رىيرلمتفلونالي!وديزالولا.لمردخاياءدهالذي

صفر)(النوريماو)الهوريرصيفيمفوالتضاصصله

.،ا-في،راجع(كهاصتل!

دا!وهو،حين،ص.:اهفارص!اصم:هتاخ

بهعهدتدالملكوكان6ا-خويروكأإلملكضياا

ارصلت!غميخايانعمت011اصتيرزوتجهلحدمة

هلىداوادهلى9(

مقابلةبمدقاخوربع.كهصببعنصن!هليت!فرءتاخ

هاماناصيةصؤءنواتبرهـاالمدينةحةصافيصدخاي

و!مه،-ديدصنيصدظلىاؤارصلتط.الي!ودءدالت!ة

:4اس)عيه.وا)ة!-اها!اناصة!ؤدي):ةاتحل!!ها

هرو،رلكباا،.تطءيءروصما:ليموهجد

فيير+-يرنكانواالذتإةا-اعلىإثصفازبردئيلابر

بعمهموفر.(،؟:11نح)في-جاايامنيا!ي!ا!

.ثخىصباسما"سو"امح!ارا،؟+ئ،صلإةاالكدة

"مص*!ارابو،ء!ابر،ممحا.ءبريا-م:هجرى

.(38ة11ا-:ار1)داودعنداطربرحالصداوهر

،ثجاع،همعناءحط-اصما:دهداوادهد

ا-دوهو(.6،:اان!بار"هلو)1نةهو(1)

ءويرث.4ءامتروكازت،ردادابءواصم،ادومملرك

:36ؤ--لمثأمرإبارضفيالمدياذيإشاءلىتةلبوقد

.(36و35

الآخراس"و!ن.ادومءاوكصنآش!يك(2)

ا-بار؟)ةاءبءا!توكازت.(9.:36زك)هدار

93(.:36تك)ؤاعواو(05ةا

لماءمرالىبرللأد.منرب5،ادرءءناصجمى(3)

.ادومفيالذكاورص)ضربجنهرئيىداودار-ل

خ،ءددوهرباثار-بة!دةء؟ه-4فييوآب-ت-راوتد

ؤرءون4ا)تاش-نو.حةيرأءي!م!يزالا،كانو،ابر-4ى-د

تاتمنوزؤ-4وءأماصأبيتآوصالأواءطا.وآوا.مصر

وفاةءنحمعحتى،عونفريةءارنيهد!وظل.اعيأت



39)راد5

اث:11"ل؟)بلوإ.الىالهودةو-رروروآبداود

و!:اؤ-يه.-إ؟نءداهاكابار!نبحا!ءادو،1.(22-

انرثنيالأا،لأ-م!ط!برثزنسه"ددواصم(،)

اتلمةات-دو.4يبدوزالأرا!-يرنكانالذيهدد

إ،شورروناوو--د..اضىةضة!ثعوبالىعبادته

طةاكازتماوصثرأ.ا)!وا!فانهرصإنالمحممع

اةظة!ثا!اسطوتثءلاخرىءقاطعالىتنضمءدد

.ا.ربهةباء:دا

راجىم،الأدوءكيا-كإا،ءدادءو.،هدار

.2رتمءداد

برلىبمنيتباالناسوكان،الؤبحافة:"هد.ب

وءد.(36:؟،و9:02ست)يوعثوبءداب

(23:5ت)ابافيداب51اطألة.نإ-ولح-ذر

اهدابأال!برانيونيصنعبانمرءىاص-باؤبوكان

دء)اءمانجونيةعهاباثعاءثاوبى!،وافيابمماذيالفي

51:28).

هدادرا*ع.هدادئةصههو:هدد

احدوهر،،خاءة،مضا.ءبريا-3:يد"اي

اوديةص-نوكان.داودتصداكلاثيناطربرجال

ات-أر1)حوراينفهوهر.(.23:3صم3)4جاءش

11:33).

ورمرنهددالىفييراءباراصم:يونرد.قذ

هددصدتة-أ-،واليهما.ث*رانسوريانالانوها

ء!ة-رت-تثءدوترب،عاميابئصصجنيرمرن

ةعالمهرء!تاوبتوعا)تارد-فيفيممورةءربيةوقائع

هلىهلى9(

هدداصموكان.(\ا:13زك)ءثياؤ!اق!تلايو

.زةا.لىاا)يومسمااو.اسنوبرثاء!ه-يرومايامفينرصو

ونه6هرهدد،!صنا.ارامياصم:هدد-عزصر

ر"وبابن(91-18:16صم12ءزرهدر4نةوهو

محتحاربو-د.،8:3سبم2)امارفي!ربرةوصالم!

ممتامحاتهلأ-تر-الحذهبحيأاةراتا!رء:فىداود

"لأرا!هوناولى-اوعث!أ.اوددءاء"صوانته،كهنا

داودوائتصر،برازيينا)5!دءدتمادصثقص:طقةصن

الذبصناكىا-أداودوغنم.ارفأا.لأرا!نءلى

وكان-(7-8:3؟اتبار1).التدسالىممهحمل!ا

.عزرهدرءدب-"في-شي،وهو،ءاةماكلؤءي

.(01و58:6!3)ار.يانت!اودد.-8:ى-لفأر

نءعزرهدرع4افراقيااماسصنآخمرت.لمركاأاتالأ

شوةكتأيدمحوذة"زءامانالىداودو-اومرا-ديرد

عنهايفليالىعزرهدر-النواالذتالملوكواةطر

صم2)ا،بارهفائةطهتهواما.لداودوالات-ل!م

.(91-16ة91ا-:ار01:6-11،1

اجعر6رءفىء-ددنفههو:رءزهدر

.،ءزرءدد،

،الا-!كاثجرصضا.ءبرياصم:؟فيه!

فارء!ملكثا-ثويروو-12شاقيألأست!بري1)5الا-3

.(3:7مى1!ءاءانصنا)-اودانرةذتو

الثرؤقي،ابرلافىنيرالانة!صيراصير:فدهـهذ

نيإصتمى-لهءاويرل!فة-اشوله،ئيفه-طفيو-اءة

ا-كولذ.اتواطثرانالدريىكلنكالهءأء،،أ:ةتلمقا

.(11:91)ا)ت--ةا)طير!ءناإو-وتاكحىبةاء-برته
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بىئ،-رمادير.رض!ا،تقريبأوا-دآقدمأطولهويباغ

و"لىالأ-و*رإشذات"الجناحينعندكالابضم!)3

في-،جىدوهو.القاءيالىإشمن!!لاة!صيةرأصه

نيا!-ارىوا!ءصالىابر2و.اذارث!رفينلطين

..الثتافهل

01تك)اطا-سيرةطانابئ(1):رامهدو

اقبائلاا*دى.ة:ة-واليه.(2ا:ااخجاراو27:

.ا+ربىةاا؟زيرةث:4ني،-ءختا)في

.(؟.ة18اخبار1)حماةملكتوعراى(21

،ووراء5راءح1(0:)8352رورامنةسهرمر

!اكايامفياكصخرءنالمؤرلكانرئيى(3)

منالمتردتالىالماكارصلهوتد.رحبحاع!القص

.ءات-ئباطجارةر-و.وا!ثم،أصماليةاالاسباط

الىوهربءليهاك،ليةالاسباطنقمةربعامفأدرك

نفهانهابىضودخقد،18(:01اخبار2)القدس

صلإنالمديثايامالت!ضررئإسكانالذيادونيرام

مؤولاكانالذيادورامنف،وازه،(8:6مل1)

.،،502:2م12داودالمصا،ايامالجزيةبمحعن

رضى"ءن،لآضئض4دة-دصماهي:هدية

ايا،الهدتبادلءنا)ضلىونويرمحلأ.ءاطت"علىفأبرما

والهدايا.لمالما.افي-اكاةةالىدةالعاهـذ.انتةاتومخم

ةن!ةةايمانرعلىالمتدسا-ةابانيالمذعورة

4لأبيهةوب"دتصتل،خوالصهالىضىبطا(1)

.(51-33:31تك)عير

هر.!س(99

ررصفىهديةمىثل،خوال!ار!ىا.ابر-دا(12

.(33-23:،هتك)آبر!يهوالأشو-4

كانماصذ:عبةالىء-لىالمفروضةية؟لمز1(3)

2و21:،مل1)اءصافصلرفيلمدكيقدمهاثبا

.(17:5اخبار

الظروفحبوتد-وعتختلف81-داياوكا.ث

وهي.لهمداة211وةيمة12يتدءوتالذئواءمحانيات

؟8صم2)بثياوةودر؟(59-32:31تك)ءاش!و

.(25:.؟مل1)وءروه!ا23(:هملاوا؟:

)مت3وصآولبانآذبأالمان!طيرحالىا!رسو!ل

سببأماهديةقيهةتفاء،كانتماوصبرأ.(؟ا:

تةديمعدموكان.الدرلوتخاهماطروبوبةفي

.(01:27صم1)الاحتقارمنتهىمناسباغابالهدايا

و23:همت)قرابينفت!ىاقةالىالتقه!اتاما

.!قرابين!را-ح،(،2

نتوهر،-بلي،ممنا.عصياسم:ءواريه

آباؤلم.او!او!ء:دالحربربالءنثلائةبر،وصف

وورد.جبلياقليموهو،هرارالىءتوبآإن.رربما

اطربرجالاصا0(30ة23ءع!2)ايضأارارياصم

33(و23:11!م2)الهرارياجيبئشن:فهم

4ازيحتيالذي(23:33!م2)ثراربنواءيام

و*ناثان،،9:03؟اخبار1)ك!رصا!اخبام؟ف!

.،،3:!ااخبار؟)الهراريثاجايا!

منصمحرناصماخت!صارررنانيا-3:هرماس

روماصكانلأءدكاسموردهرمير،وقدالألها-م
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الىرسالتهخاتمةنيصلامهررلىايهارصل.الم!يين

الابا.تطأاليهنىوقد.(1،ة16روأرومت

المعروفاصفراقي!.تاإ-جبةاا)حمنيى"نيالاولون

ووعاياواثالرؤىعلىيحتويالذي6هرماسبراعي

وءاةية.روحية

وهو+وءذجبل،صمناهصيا-م:هرمجدهون

،المربصاحةالى-يفولاز،الىزياكاتب-ئأعمر

ؤر)الىب-ظل*مفيالأرفىملوككافةفي"ولمجتم!

بارزةمماركمجدوعندبرىان!بق3بىو.(16:16

:هض-اكس"اركزلاثايماباوذكر.الاررخفي

امحنطني!توالجراءلىالمكلايخونفيهاتفلبا)قيالاولى

ا-زياوذا2تءالىفيهافلاقيوالثانية،(9؟5:-ض)

صمرءونفربرين-رتا)ق!لثةاهاوا،(9:27صل2)

:21وزك33:92!ل3)وذا3ءاكسرئياوبينغو

ف-خهافيوزاد.عاعيالىعيصافيمجدوع!وب.(؟ا

الة-ئيبريئاواصلإتاخط?لىكاد131الأ-!را!-صة

طريرقءلىكازتوا:12،ةدطين!نوالجت،بياقلي

.الناقي؟تكلنوغيرهماإءصر؟تالةاقيين

الهةكبطرمنواهـد:هرميىاوهرمى

ا)ة--اسةفيواطذثاة!صاحةاالهوكات.ا)ءوناز-كا

عئد(زئبقالاله)صيقريلألهانةصهوهر.إماصلات!ا

تفولهرءساصط-ورةوكازت.؟تاروصاذا

.الةوةالهزفىالالهورفية"ءوؤرجمص!اقا!في"هاز"

فياصةسةزباله-أبىحماوءللأأبرناوا-!بوقيوللمالذالم!

،هالذي)وؤفى"ر..ساتا:(؟تاالأ!يئا)-محانظما

هرون9(

الا.الذبائحاليطالبوقدم،(الىوممانعندجوبيز

ه،اعأمثلهمجرانماواكدذلكعن!هاعمبول!ان

:8-18).

آسبانيمراطن،هر!سذربةمن،ةةرموجالس

فيبل!رفبقهمعرواسءنوتخلىارزد!بالمبخنإ

.(5؟:اتي2)

صلانأني،الها-3ءنوذ4مأيرنانيا-م:قر.مشى

،(،16:1رو)بتحياتهبولىايمابثالذثاحد

الىواياتوتقول.رومافييةيم،مهممهيأكانانهاي

اسقفاولنصبهذاءر!يىانالتقا!ديةا-5-ةا

دلماطبة-حمنإ-ةعلى

احدوهو،اثيالى،مهنا.عبريا-ع!:ا.وفز

:2اءبار1)يعاريمقريةارحاكالببئلمحوبالبرخا.

3:،اءبارانيالمذكررآيارث"كاتاوربما(52

.(ي!ذابنيصنشربالرفي"نايفىأوهر،

ربالاطرباحدوكانك!وت،نمت:هرووي

ورداله+تانالا(27:ا؟اتبار1)داردعفد

.(25:!2مماطرودي)3خةهخاكعىاذ،آضث!لط

،صرودز-بةاطروديو.الأ!حو5"ذاكانوربما

.بدانكىخربةاخ!ايحتمل،أبفىساقىب4قي

.،مارون،ا؟ظرةهرون

ئلاثةالىالميلالبرافيونذ3:صع.هزيع

وغيرلداثبأاقيموكات.ءذبئقمكا!عىاقام

الىا:هساءيابو2ؤالاولا!زيعاما.رسييخمحدد



)..يعفى

.(ر-دليالمنتصفقبلصاالىوا-يانأ)الميلمتءت

فلهمااو)ا!لتصفمنهوالانيوالهزبع

ن!الثا)ثوالزربم،الدرلمثصاحاولالى.(بةيل

وأ-ن.اكهسو!لوعالةجرالىالدرلثصباح

،ا-ياص!م3عودبمد-3اك"ذاءناتلعراالبمانيين

وةارس،ا:*تابينمافيافا-يةاةإاباطةبتأفىهماعا

الىوءانية.ثماءوئاقةاباط!ارةفلعاينتأفىدباو

اربرهـةالىالميلبقرناخذواانلذلكنيب"وكان

زيينا).برانثما؟ديدا!دانينبد.ءاوهذا.اقام

محرة،الأثنىا-اءاتاالىبطولهالميلرتجىوناعذوا

.اليوم!ننشلماءص!

التة-؟تهذ.باوقاناطرادثذكاروردو-د

ا)صحءلمزيعففيالمتدسالصبفيصثرةصات

الىاءطرمءقالممريينحمرءعلىالىباسرف

ا،فىيعوفي.(،14:2فر)اصافيلبنيصنالهرب

:7تض)المديايينءلةورجالهجدعونهاجمالاوسط

(.ال!بحصحرواممه)ايهاالاولا!ازيعوفي.(91

.(11:11صم2)وضربهمالمموثر!نشاولهاجم

نياما2:910ءرانينيايضأالأولإنربعاوذ-لر

الىلحبوا"!،اةعالىبمادزفهند،الجديدد311

،6:8مر)الاصواض!بهارعرنابر-رنيومتلاميذ.

كامنيالىباهياكفيمهذاوذكر.(1:25،ومت

35(:3؟ءرا!محل)صنخارجوهوا-وبذ.بوع

الاعا!ذكراءا0(12:38لواالجعوتيصص"

.(23:33ع)ففروا-تطلها

،ص!ر*؟ءسنا.ع!ي31:هسونوث

)01

55(.:2)ءزال!ي.ناةد--2االىزرباءلءناتاؤ.عاد

،11،5اما.(7؟:7نح)ث-وفرنة-4هوو

هؤلا.كانوربابا)هروافةريرف4اكالفميالىازدة

.اط-و!ةءوظنياوا)ءةابءن!"::ة!ابةة.لاثخاا

فيو.،ا-روها،.مظءروياصم:!سناءة

ءزاالعودةبعدالههءلضا.اعادةفياث!ركاواء-خا.ة
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وبريخهبين!ءوقيو-طاث5:-اود25أاةماص-لملأ.توير-وم

ثمبأءيرأنالانالى،ثا!يموبا!الأصبراءور

ألضدسفيالا.ورس-ياءانجاهادإيادوراثار



)12.سيوقودهير

واتصرالداتيةلبنانص:اطقرمضاليهو!ت،ملك

اليهفأضافنيرونحكمانالىالاتساعفيملكه

رولىخطبوامامهوالاردنفل!طينفيصيرةمناطق

روات.(26:32-25:13اع)قضيتهوعرض

وهناك،روساالىفانتقلاقدساصقوطحتىلجك

الىكزوءةيعاضهاكانا)قيبرنيكياختهعاكأء

.م001صنةماتان

دييةطائفةليمرا،بماعةم:هيرودسيون

بل،قبلاالناسرظنكانكما؟صياجأحزبأولا

ءير.فلصطينفيوخلفائها)محل!هيرودساتباعمجرد

إلملأط،فيرحيبنموظةينتجعلهماململ!مصداقت!3ان

بمرالأةاثمبااتاعوصاولوا،واسعنفوذلهموكان

3الونظرو،إفائممارو!اناومرالاة4وصلمفازهيرودس

.واحتتاركر.نظرةولهيرردسلمروماناصادياأثحب

مناعدائهمر-!ينا)شتحعأمالظرة!نمولس!ن

بصرنالفر،ممأاتآصيو،المميمح!دممهملفهالتحا

وفي(3:6صأابلإلفييحولحءد،والهلإدوميون

بمامر:.(31:31وص22:61صت)اتدسا

.،8:15عي)تهيرودكيردءواالذت

"هلإودستايع،ممنا.ذاني312:هيرودبول!

فإبودعا.تحياتهلهبرل!ارسل،رومامن-يحي

.(16:11رو)

هيرودسحفيدةر،ل!ار!ربوابنة:ياجمروفى

قئو-ت.الأرلاءريباسهيرودسواختا)-بإهـ.

فيويمى،وصيخةاليهل!هير:دسابئهيرودس

ولكض!ا(6:17صو3:؟9)متف!يلب!الكتاب

ءبخهاالممدانيوحنافأخذ.اخا.وروجتطلقته

منرأصهطبعلىابخهاحرضتانالىبع!لهاويندد

هيكل1(

بقيتو.(ا.-1:3،مت)جهازوفتتا،،جاوؤ

ننيانبدحتىباسازهيرودسزوجهامعهيروديا

.هناك4مهوصكنتإونالى

.،الكبيرالب!يت،صناهاصرمرية!ه:هي!كل

الكنيةمقأميقرموهر.اقةعبادةمكانهوالهيكل

علىصيكلاصميطدقرالمالهردولكن.الرم

.القدسفي!لببرواحد،مكانعلىبللممبادةم!ان

ومفردهامجاح،تسىفكانتالعبادةاما!نباقياما

"جددثم،سلمانبئا.فقدالقدسهيكلاما.مجمع

وردتوقد.ا)محببرهيرودسعدوفيزربابلءثهفي

نيالربهيكلممنىفيالكابفيا!للفظة

اعطىاتحابول!نالاحيانمعظخفيالقدس

ل*!أاءرىامكنةفياماماالمقدسممتا.الهي!ل

واستصاصت.(91:33اعو1،:5عزر3:5

:اصم1)ثلأثةاماكنفيالث!ادةخيهةجمنىالافظة

.(32:7صم2و3:3و9

بخاهفكرةصاحب!وداود:سبنعيكل

وهو.المتقلةا)صهادةتةبردلللربثابتي!ل

الادواتو-2زإجرهراتاوتزنالأموالجمعالذي

او17:.8و35-:5ملأو27ءم)والممدات

الكحابوفي.(93:9-ا؟:38و22صاتبار

!ذاداودارصدهاا)قيوالمحوهراتال!موالدفبق.احصا.

.ا؟رحلةاعالهمن.او4خزافمناما،المةدسالاص

ابنهعهدفيالبنا.يكرنبانداودا)ربوءدوقد

موض!اما+(27:12انجاش1)سلمالت،ووربثه

اخبار9)مرتهقبلداودعيخهفقدوهندتايى-ل

ابمةصنالنةالرفيفيالنا.المحلصلإنبدأثم.33(س



هيكل)3!01(

-لميمانلهيكلخلدا

المحر،وتةستواتسبعالههلاستفرقو.ح!ء

!!صادرعلى-ل!انواعتمد.38(او:6امل)

الفينيتى-ورماكحيراممحلففتحا.عصيةغل!اخرى

ف!ييتبين،ؤ:-ييعالاواصشأجر،%س:هـالحثواسترى

سالالوف:اتواصتتا!(.\.-2:7اخبار2)

وظعوزقلهاطث%ظعنيلمحاالفيدةومنالبهود

و21و9:02و16و5:15مل1)!ونقل!ا)!!ور

.(8:15و18و17و2:2اخبار2و23

،ا!مدسفيمرردةجبلفوق!الهيكلبنا.ارقغ

لمربصذء-أداودفيىء:البيوسيارونةبيدرعند

الأرض3-!تانبىمد،(25-38:؟2صم)2

،عامبرو-4،الىي!لوكان.ةي!االتيالنراتو-دت

ضحفكازتالابعاثانالا.اي!ادة-صمةصكلعلى

كاتازب.ةا3اص.اانعا.الحيحةفيءليهكافتما

--!ارةءنا؟طانوصيدت.وفخامةفيخأاحمثر

برب)-ا؟تخبم-اأ-وماالىالصروؤ"ادا"رصق!لت

،الارزءنوالأبرابادطحخشبوكان(الممردباب

لء1).بالذءمضماىوا)-اطالىصوصنلارشاوثب

.(3:7راخبا2و03و23و03ة6

وكان.الثرق-تالىشجهالهي!ا!وكان

كدنيالرواقازصعثموعراميدرواقسد-لهفيا؟ب

الغربالىوينيت.الجماتجميعكلحتىصلإن-لمفاء

عربهاالى!،الثكلمربمةداراثرقيالرواقصن

الحثبمنصهدوقأف!انالمذبحاما.ء!اامفردار

الناروكانت.بالنحاسء!طى،اطجمصربم،افين

،الفلاويةوة+ت12-انبوالى.رأصهعلىتثمل

يىوكان.والذبازحانحةبهار2ايتط،الهحاسمن

الك!ىالدارا!ا.ولاطبخنةلم!2ءرفالصتيرةالدار

ساهئا.بخاؤهوكان.الحترةحطا!ي!لفياف!ات

وجطى.بالذهبإرصعا%الحثصنابرواد،وكافت

وء-مرواتهوتحت.لل(وكتىصة،انب"-ربمصت

يى-صحلاوكانا.وبرءزياكينكلا!ز-رؤانعودان

الخصصا؟نبالمتدسالىال!!تةرئيىءجمىاحدبرد-ول

وكانء!صينإتببابيةاثا؟از%!المثوكاتله

علىمناثرك!"انبهاوالىالذهبصنص:ارةءو.نر.ا

.الوجوهو-بنالبخورير--دمكان4وو.ادمىرا!س



)1401(ميكلهيكل

،الاول.ءناضخما؟ديد5ا-:ااكانو.م.ث0551ظلة،4ءرؤةلاةداس،وهواةدس،او)لمحرابفيهووضع

نيوا--،رتوم!ارفصاهةاقلكانامحت4الصيد.)ماإكا(كارولارةوتصخرةعاىالهدبهوتفي

بهاتبرعاقيابابواهرور!حالأرزتثبدهزث"

بيتاقياالذهبيةاوايهرءصايىوا-ير،ا-ءاناءتما-تعاها-اؤظالذىإن-ا"ه-!وصفهذا

--689-:ة-واليص:ذاي،وربعقىونارليء-ءدة
لان،اباخاكانالا-داسؤد-!انءرو.وسر؟-

.ءا!ا51او--و-!الز!الإإباتونةاجمانالىمهق.

مدوصةبالهي!لهذاوانجار.ا-صةكأالع!د،برت

ترون4كأصدةبشوقد.وزكرياوح!بعزراا-فارء...ق587:ةكأوةصنالهىمحا!يماعلاوا-صرلوا

و36:18اشءار3و17-13و9و8ة35ءل2)

تريمالىهروفىساضطو:هيرودسم!كل
.(9؟

الىزربابا!!!اط-داءىانلي.دإد-دءنا!--اطا

وقأواصتفرقط.مءق03خةأملابدأ،-با-اطرر+درفي،الثاني!ا!41هـو!:زربابلهيكل

واف!بار.م،6-:ةالثانياخريى:اسء"دفيوتمةطوليلاافاحنالديءورث!افار-ياإلمكابرذايثممحان

وقد.المث*رريرسصيخرستاريخفىصدونة211-محلهـذاذدكتاءيخوكاناقد-!االىبالعردة!3رممحاليهود

قبلا.عله،كاذت-اء+تأ)2:محلهذاص-ا-ةو-تص-ان،!لافىد"أ.وددأ.م.ق538-:،الاذن

مناكز-هطحهواررتغ.ر.!إ.?ور.-نورفيا)!اسد-عرنا)+،ا!وكانء..ق637صنة،الاول

محلليمباواحيط3:3بفبةسلمان-!هى-طحلحارتفاوؤت-اا)+.ا!واتةرت.:،دمصاءلىويبضن.النامن

ودار،اطارجيةوالدار،الاء3داراههادورءدةصنةة-لريخ3او،و-روباةطراباتطهول،طريلا

"تم!--.أ،ةءج!ء!09-:إ؟.ة.ا.-م*ئم\.-،.لا؟*.--.،".:ثه5+--"./..ماا*.1---،،ه**ه؟
.....*ا":..".-.إ...!.ة.؟."ا.)في3.؟ا:ةنظ03*"-.ئه:..أ!!.*.!!حا"

....--4-ةلأأث!ئ!!لم!هبم!أ1%!-قي%!أ!لأفيب!طي**4ئخبمااة!.*ة

.01/-لا11ظنمةف!يز3.!ه!ه،(،ه!!لإثألأخات!!ا.ب!!هظتبماع!آئلإن!أ*

"!.2".....1!،.،"أ!ا"؟...!ا-ت50،5*ا*..في

لأ!..ةلملإة.!ب!"لحثتنةأ6لأأا،أ.!ا!!.م؟لميبما."6:25لأ!.!ما.!101،لأ
./.0001ط+؟01،!.-0،5؟..ةة"!يه4.0

أ؟لأ*،طبم*ثا"مبمالأ؟"؟،في.لألإضأ*نمإبهأ؟لأ."ب!أا،24فر،أب!؟ةاثزت1!-لأأ؟،لم.ا،!.؟ئي .-1003!لأث!..،،"

م!ن!إ،!لأ!كل!!ول*!لأ!6ق!؟؟)ا!!د!!!لأ؟إلملمأثا.(تم-!لإ؟-فممبفد3ة؟*ت!،!ة-:

1إ6.!

!ا"ثة*ةأ،!..،ة لم،9،-صطبالم.!!ةمبماأ؟؟:!أا*ب!ا*.2*.*.2ت9

!ل!!أ!لأ!لأأ!مالةبخالأ؟ثهظأنجأ!ط!(لإيةلي!ن!!"!ههأ.ط!!!بهلإثلأط!صطيف!!؟*ث!!كهـ!ه!!!.
هـ.،5%..-؟"8"".:.ة"نمة*ر....اا.ة::!-ءاط.-.!!،..03.*.-؟-.،ألأةأ،أ00؟،

"!ه..تط+لم:.!!-.+.،5:ملا؟"+!ثإ.-.-:0\ةت000ة.؟

ميرودس!ج!لجدارعلىاعلات
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للج!!مذبةعورةعليهرومافيعنوظزجاج

حائطوبني.الكهنتودارا-افيلودار،الفاه

ثلاثةفيهوكان.النا.ودارالا+مداربل!الياج

المزاءيروكائت.اير!ودكير،لىدخرلهومخبابآعثر

المطربين.ءلىمقتمرألأدخووكان،ائلاءصدارفيقيثم

اما.الثعبوكباركرندارمفي:نرنالكنةوكان

وهر،بالبلاطسبصمحاننيفيحفكانا)-:!ريم

منمبنيأالمذفيوكانالمذبحنجهاالقبالدارمفلةغرفة

مدمنهااصيلتقوبونيهبال!ل!،بيضةحطرة

ارزهب.باالمذبرحوجهوكطيالذباثح!

برفيدارتحادرعتدو.ال!محلهذايوعزاروتد

ابرابه.ا-دعندامهوتطهرتفيالمهبألاخذائيلاص

هدصءةقد.كلإأذلكبعدبصرلممحلا16امحنو

.07صةالرومان

اصبر،بقمنجلرقرة،ممنا.،ءيرياصم:هبلام

اخبار؟)وعاماللقوثاويمناعموة!وا،صاصراهو

فيذحمرالذيهولمامننههركانوربما.(7:35

.3:32اخبار؟

01(هنبع

.هومامنفطهر،امين،معنا.ع!ي31:ه!طم

.،هومام*رابح

:اموهو،امين،محنا.عرياصم.:هيلا

.6(:3ابخار؟)يهوذابنيمنزارحاى(1)

مل1)ائلبهاضربءشالمتناهيةبح!.تعرفوقد

،88مز)والمانينالامنالمزمورناظموهر.(3ا:8

.(نالترا

تورحبقمن،أفبىممرئلفىروئبلا!،3)

مننيأوكان.(01:71و6:33اعبار11اللاويين

؟)ا!اسصوجعلىيعزفكانكا.داردعند

بهوتامامالمةنين!لبارمنوكان.(01:91اخبار

.(2،و8؟:ااخبار؟أالرب

ضداثروفيالهالىنبةيونانياصم:هيينايى

لهريخقمع،ا؟نهعنارتدهيمنميمى،الأكربت

:ولالرولىعليهماكضبت!.الاصكنلراس

.(02:؟ليا81يجدفادبا!قلابؤلكي،اسلتهماالطان

نيفيايتىاعهآخرمعاشزكقد"%ينايىوكان

وطولاحدنتقدالقيامةبانواالرعماطقعنالرب!ان

.(18و3؟:2قي2)الميحيبنايمانقلب

0382:."و:92)خرل!يلادأة:هب

.،!محبال،انظر0(،:15وعد

ان!لوقد.الامثرريوناح!تلامدينة:هينع

7لهةجزعلىلدلالةاطادنةمنهالاصرريربثاقى

:91و،8:3؟كل2)حمابنهاعنالوفنبةالمدننلك

ضرمدينقسعاطويذكر.(37:83اكأو13

.الفرات!رعلىعانةبلدةاصهاوبمتقد.وعواوايم



الكابفيذحمرءور*عامصدمرضالوبرأةوبأ

خرأ،الأثراشاله!اةءد،عقاب!اال!ياافتقادأالمقدس

و9:37ثو19:33عددو25ة26لاوو9:15

.(92:6ءا-:19ءنر6:4م15و28:12تث

فبمالمة-دسابا)يمفيالوبأ!ايررا-بابواصا

مي:!ااقهوتدتراقيا،الهقاباعالؤراغلب.لح!نوية

هذافيهـذ.ذكرتو-د.اوبأوا(رالمج!اءةلما-فا

الىيردءر-إبوت-اك.(ا؟:6حز)فيالترتيب

-محانبئص!نولاا3نيراتتدلىطربفا.تي%الزذا5

ةطواؤاذا.ورفىرءوءاحةر!ميندواانالمغزوةاللاد

.13رخلةواوالارفىتلاتيرصدونالغزاةفانذدد

ازاداعلموإت-دونالمنزءةالمدنءلىالفزاةينير!

ند11فيءاءةت-دث،الفليمءلى125لاكراعتثا

لا-ولااو،زرالمجااو،تءا،جا01ؤ-؟تدو.لملأدلهوا

بر-صهـةتثصقدوبأادإصرةالمدناباله-يةغير

.را--5!ا،ايةافهصنالتم!نقبلكيرتو:!اك

.،،ضربة،و،اصب،اطاب)

برإتإ-!ن،حذر،!فير-توان:رباو،وبر

بارلوار.(62و2؟:03امو01:81،ءفى)لصتررا

.(1:7،تث)المالفسثةوقغيرونحه،مجتر

وا!4ال!رحمدظفهلجةءنانهغيرالارؤ%،4يشبوهر

كاطيواناتالفلىةء،وبحرك.داي!*33334أ؟ولء4الطب

الذاطهـتمذاموادبكتابةآقا

إو-ورة،االثصيهةفيابرواثبرينعذفدذلك.ادجترة

حتإي،ظافلهويى.(7ة،؟تثو5:ا؟لا%ا

ا)-دث؟رواظا."ي!رةولار-ايناءابع.هةارلاءدتبل

عنعارةثأةداعنامحليالافالامبعوظفرصدررة

.ؤفرار،ةدشا4أا-:ا.افالظ:4ليثمشءندحاتلب

ا!يخرراثةوثب!ن.انحمهرهعلىصفرا.رتةله.عفرا

!صةالىاردءةصنازحا.وزححع.وكارأيحفرلاانةليد

:يرءض.وورو.عثسناثاؤكأفىاو!د!لىكل9بهجراا

ما)-محيمداشوالو.ت-آإصؤء!أءلر"القبتتولشاعن

قيءلصنيرةجماتاتشوبرب.ىتد.بىرر.(36ة03

بماحاقمااذاازذارأا-5!ابخ!!رزتم!افي-ار-آلها

ء:دصاالما.ارأصباحاعندالأيرىلأودمحاد.الحمار

اليضالأرشنافراؤ.شذور.15ء"ءاءنأبرا-يخرج

وعلىا).ربرلملأدفيإ+--ثو.يتهرؤابمذ؟تى!12إ.إش

الب"اص:ماةةفيةبر!6شءديوو،الأرثاطإر-:ريافيالا=!سا

.تليا

!ص

ة.برس.ييتضص
ص.-،

الوبرل!جوانص!ورة

ببيروت-عاخنيىابهور
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:دنااو،ندو
اصم:وهر

)زث%تماوث!ا!ايئت!اترفلألمحنرآلة1()

.(3؟:23

ءبالفيهاتثبىالحثب"نمحررفةقطعة2(ة

و22:32اش؟52:،و-ض72:91تر)الجمة

عائراخدتشصلالقد3الاوركا؟ت.(.2:-

(؟27:9خر)فىاسمنوتمكل!االاجماع4ت

:16قضأانولباا)-دلىتم!نكاةتخشبة)3(

.)1،

زل!)رئإس*ئهـازأوتداةفاة،ردت،(أ

.؟:8(.

خبمنالةوهكط.(02،ص5).ييتلىة.-001-ه

الحيمة.3"اوبهاتدقبالمطرئةصبلا

اسم:وهر:اراوأ،وتر

فجءنلف.ؤوهرالدقيقالهضلةطرف19(

.(6:7؟قض)متينليفي

وهي.اربابواكااة-أرالطربآلأثخيرط)3(

ذواتعبارة،وردت.الجراناتامما.صنمكوزة

ءزا!بر6عدةفي،(،نض:،ثامريا)بالاعلالاو؟ر

.-وني.(36و67و"6و.هو"هو6و8مز)

ة29أهـفى5اوص!ركأصرة،ذاترالأتة.3:16

.القثارمنلحنرهى(3

ا!:جة،وا،والقالؤن،ا!ودالأو،رذواتونها

مز)س3والاو(،8و81و8ءز)ا؟سيةو،ارلاتوا

.،11و3:5دايال)والشطور.(،ة05؟

وثاق1(

-،9:16مز)،الاو*خرب،عبارةاص!ا

عبارةاواصلىلاحفي،رونءقيط*الكليبالاصل

،بهذيذ،تتربموقد.تمامأمضاهاديرفلاموجتية

.(91:81مزأني،بلمج8و1،رءبة،تبمترو

ت3مرائيني،باكية،او(129:3،بزف،او

63.

كانتحبلاوت!دالو،ق:،وثقوثاق

.(1*:؟5بص)4والدان

نيو03:33اعفيوقيرلحىو"ئقهالىرواسويثل!

لنكربهونذجلألىصلبنهكملامة16و13و7:؟

نذمه.

8؟(.:12ايالحقرتألثدمنطقةبممقوردوقد

؟.:28ادق)اتناقاو!دهرالميأق:يناق

نياو،اكئراوسفينبيننهويكي(18و

.رالناساثديئالمقدسال!اب

يولةوالامرزابراهيم:ةاس11بيناثقالمو(؟)

،،27ة21)اكماوابيابراهيم،(3؟ة18تك)

وداود*ناي!ن،(:،،3لأتك)ويوبلأبان

:.ءصل1)ماءصبرتو-ل!،(3:؟8صم؟)

افذكاراوالفريفةقبافيبرادوتد.(-26

ا-رداءصتمكا؟توتد؟صأ.7-9(:ال!،2

آخر.شخصدممنصخصيم!ادمتطرة؟ص

نيذكرالذيأثمحلاواخذ.تا)مادةءنهار!توقد

اتامىةاوابدتعلىالففىاو.ادخ8؟:،3ار

تجداو.(88-،،:؟3تك)اطبرمناعل!

يرمزالىالملحوعثاقه.(18:91عد)ممءصاق
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)18ثاقو

يحفظالملحلانالهدردوامكلاموالأالضيافةصن

المثهورومن،دعرياصلحمثاق،يتالونذلك.الطام

ناالمفيفءلملىبقهكطالمربعندوالملحاطبزاكلان

بيف.نيداممماضيفهيحه!

نوحمعافه!د:والناسبهو.بل!المواثيق)2(

معاثهعهصد.(3؟:9تد)القزحبقرساليهافار

و-1831ة5؟تك)بالخاناليهالمرمرزابراهيم

17:1،--،).

ق!مهالذيالهدةولنياسائبلاواثيقبداقها)3(

ارضنيوجدد،حوريبنياسراشلبرفيمعاثه

فيالمذ-لورةبافرائضوختم،،ا:92تث)مرآب

اسرافلد!رادردالسينائيلحهدوبا.8-ا:28هر

الحطرعنهويدفعيحميهصرفيمبيةخصهبظناتاثهان

خر)وحدهبهو.بعبدانالشمبتصوقد.جمفضاها

كنحانالىثعبهيقودانوتعهدير.،1،.،3:

جز.أبمدف!المثاتانهذانامحوقد.(؟\:،3)

-01:،3)تر،اقديمةاالثعائويةبالوصايا،عرف!!

ونراة،(91-15و؟23:3و03-92:،2و"2

ايد.لثري!

.(7.:2،خر)ا+ا-داكتاباو:"حمدثربة

افهمن!رءكياعطتالثريعةانالمقدسال!حمتابيهلنا

الثرائعوبينيناا!ثابه!!رهناككانوانلمو-!

ائعوالثسر..مق0916حرايخةابيشوركريةالا!رى

دا)3شريعةيرتطو.م.قا0031لياحولحثةاوبةلايورا

21:خر)بالقتلالمتملةكا،حكامقضائيةاحكامعلى

وجه1(

33-:31)ىبا،،1الضرراطاقاو،(12-15

وءاياوعلا،7-13(:)31العهدزمحثاو36(،

باكررةوؤة-ديم،(221:21النربا.ماملة2محتصة

.(31-؟.:23)والبت،(22:92)افلال

الهمررنيثأ!دا؟دبالانبياء!دواما

اصيقظرآلأممحنمنالثمبعانىبما4وبر.اللاحقة

اسرائكلبنوزقضلقد.الحلاصبضرررةاكورفيهم

قلوبممنيثمحتبانارادافهوا-ن،4!-الاالم-د

ا؟يعيث!ىا!-أصعا،(ح!ا13:31ارأجديدأدأ3

،6:،9اشأ

26(.:37ايا)%ابترالعهدحز-؟لهذاترنو!ر

ووبت(35:ا؟كو1الهداطدر-دأومناق

وصعبه.افهبيناعيرحمعد،الفصححمل،الميح

نييثزكونالربإنيالمثاءاليومالمصيحيونمارسوكلا

لان،يااططالمةةرةاصفوكااصبحادمفي،الجديدالحهد،

و01-8و7:22ءب)جديد،عهدوشطهر11يم

.(،د3،ابضهأتابل).(؟9:5

بر.في:وهو:وجه

:،و3:91تلث)المجااوالرأسمصقبل)؟(

.(ا!؟26:9ءفى)--.صمقدم(2)

.(1؟:22عدو2:ا)تكثبهص-طح)3(

و02ة36مم1)تةضرالىيثيرالربو-")،(

برل)ءا،(33:02و3:6خر)(،وب!از"65:3اكأ

؟13مزو03:9رخباا2)"تتو،(2:؟7تص



)91وجوه

".:7تتأوكه:".،؟9:7داو08:3و61

(6؟:"3ءزو

6(.ة،كو2)اقةصناتمظهريهفيإ-حاوبه

.(02:11)رؤالمحتوةوءظهر

ب511ايران0(6:21ءر):البليل.وجو

يخها.

فيفئةكانوا.(91:31اعأ:6سياوجو.

الثانرعلىاروؤساوفيفتمالآبويةروميةمتعرات

ففة!اتيدفهونوكانرا.الموصيةوالأاماب،الدينية

الرظ!يفةا-مجزتافوكان.رالأحتفالأتالثطئرنلك

كاريارخحميمثلأكاريةنيكانالمترة،فالذيحب

المحابموالأصم.جراوهمميصيارخصييهنيوالذي

الذتاولئككان.آصياوجو.ايآسيارخلأتيا

ويى،احبا..يثعىترة،بعدمبواسعلىاصاروا

ميببن.كانراانما!رورةمن

اللامرباط:الروحوحدةاوالروحو-دانية

وهكي.(8:3اف)المبح--دممنبربطالذي

:المجة)*7؟على93(،وءؤصسة:32ار)افهعطية

سنوهي.،32:،اع)ا!علوبوابتذاب،(21

يمكلولا.(؟!:3.كو3)الحيرةادييةالنمم

.حرماود18اظاوواكرا.ضغطنذجةت!ونان

يم!نبل،افاليفاواط-مبرحدايخةتخحهضولأ

كر1)ظاهرةامورفيا)محليالاختلافخوجودها

الىالأناتي!نظرءضدمااشدهاعلىوة!،ن(12ص

وعنلحا،ئبهومطماو؟"ءنالىظرويتضخرو.ءاسن

بظمولا.غير.فيافهروحاعالءنابضأبفنق

)01

دا،لمالطنيمغابدلااقياالجوهويةغيرالاخلالات

بسببالميبونبت!باعدانافظروقصرالسخفىمن

،الواحدةالميدةفيمتباينةفظروو-!اتلاهوتيةآرا.

الروحوحدانية.النايةوني،ا؟وهرفيصبفةون!مالات

مناقوىوهحي.وحياة،وقوة،وقلب"روحءحط

ةوقوترتةع.والانة،والمون،رالدم،!الجنى!وت

يجتهدانالمر.فعلى.والمذهيةالمقائديةالاختلافات

وي!بها:!ايفوز

22:02فيصأمحلةاهذهور!تةوحيدة

فويدةباعتبارهااطياةاوالنفى:!اويراد03:17و

بملكه.ماواثمنوجرهرة"الانان

الىحقاحيانأبالرحقيرا!:وحوش،وحش

النالبلكن.(3؟:08ش)افياكةءنا)*ي

د.رة2(.:+أتكاريالمركانمنم!علىلاسمااطلاق

شاو26:22.الااصنانةاالجواناتعنأوحوشمبنتا

3؟(.:؟مرو93:..ارو؟،:،3و32و3:21؟

ائريهحبطاهرأاونجأالو،-ثي!ونوتد

وحقيرصحونوربما.(7:13"و2:لاهاالمرسوية

وتعكل.البحرفرسهو(03ة68فى)4بالق!

واالبرياطارعلىيدلالةبحارمترونأالوحقلفظة

:29و22:21.92:6)مزالرئمعاىلادلالةيتر

:93اي)ءثسالواهصر1هوو.(3:7،شاو".

80!أ!3لا.!?.ول9الا!لطالزربيرادو.(9-12

،(.:28اع)ييةوتتمكل

تك)اطيراناتلجيحتحمعلفقدوحقلةظةاما

واذا.(،3:1تك)الريرةالجراناتار0(9:01

الحيواياتاررد21(:3تك)والوحرشابهاؤماقيل



)02وحي

لاو37:33تك)الىددثةوالوحرش.وادةالمستأنة

وراطواالرحركأقيلواذا.الضراريهي6(:26

و--،ءلىالاصةاطيواناثبهاربد(3:7يع)

الجو.نيالطائرةبخلافالارض

ثأ:12صنا)قيالقوىءصلىوحقكلةوتطلق

.علي!3والفلطباثروالاتلمبدادوا!لحرالضررب

الدافيصةر!نن!أ-ااالاء!احنيرمزامنىاوبمذا

بابرلا.مما--ةارلأهاكانرتمثحاقبةاربعممالكالى

الاطةتمثلمزكو-شنيء:همةالاربمةوالوحوصق

افدنياوئنبهاالةوةهنهبطقظثروقد،ا!المية

نيايضأرظهر-ابةانيىانذيرصاءطهادنيمور.

كتب-"رأيفيكازتاقا-الرومانيةالاءبراطورية

-7:3؟و01-ا:13رؤ)قديمآبابل،!اطالوحي

!ورةهوخروفترونلهالذيحقوالى.(18

91:و16:13و18ا-ا:13أرؤامحذبةاللانإياه

مواهـللأنثيابثيرد؟نالذت..؟(:03و02

ثوبيرل!-وتهـ-ؤلا..(7:15ص-)ءاعافةذزاب

والحدالحالم!ربط:ونوا-:ام،صا!اةوالهالبرا.ة

.هيالىاو

لمثركط4الأاطقهو-ابر-لملأغالى-ي:ؤحيلى

ادقلي.--ارةاو،انروحءا!وءو.بثريرا-طة

ا؟محارنيرجلالةدساروحؤا.القدسالروحعل

-يلاواداةم2وير+ا،م02-إووفيضارتاثتاى!

حط.4الا

بخح!"+61باحع+05لا3،بهمر-ى،ازظةاما

15ءهخافيمحرن.اك:ةسءنبهاإمبرا)ق!إلأظةثن!

2،)اللهمنصه!نةمشداو،،4متننى،:اطرفي

!01
وحي

رو!سبقت11:ابرط؟في-اءوقد.(3:16بئ

القوالأمجاد،لا---يمالقبرالا-لامث!د،المسهج

افهاناست!ام"21:ارط2وفي،،بر+دهصا

9:؟اروفي.،اةدسااروخاصنخينوءالقدير-ون

قدها:فيالربوقال.ؤيوإس،يد.ا)ربوصد،

.(18:18تثإلقا)،ؤ-لهفيءهاتكاءي

:،3ءد)ؤ"فياللهو!.4؟اتماقاتبرلمعامءلىوكان

ا-يوبم2زةانءايضاتامن.(16و15و13و3

.ا)رب،،ل"ء-ذا،:ير-ءل،نكانواكأدسا.الاناتا

.،(.:7و-93)انتهروحصن3ر:!ا4ازبتقداسربو

و!1)،ارباوصايا،لاايةدم4بازا)-:اصةاخبروقد

ءلهاسمكلاانا)هـ-لءهحفيوقال.(37:،1

صاو!هورأ.(15:28اع)اقدساالرسحادبارثهو

منوالأاؤ-ت؟سشالما*ك!الهءلىا؟ديدأ+،داإتتد

اخا،:ءءت41نضاقةاقوالاضاباءخبارالقديمد2511

الةهوانليهفي-ى؟الو(ا!خ25و17و9:51ورومية

الكفاباثخاصوات،المةد-!ا)!تابص!در

؟بعصنير:"اواولم،أث"صيام2بادعت-لمرالماإةدس

اذ!موآاؤ-اركللمضاسيحا:واولم،التت!-ةص+هـؤت32

بل6اف-انبمثتةتطنبوة-ثأتلم4رةا،!ةاطا

،الةدسالروض!ه.ن6تصوةاقديونااقهاناسب-ام

51!للاناللةإث!روبوا-3!21(:ابط)2

لل،بشرك!ل-ة5ا!رازةالجوارلم:-الرزءمحي

.(13ة2اس1)اط-ب-ةءجاوهذ."اللة!ء!!ة،

فيصاقةبلناذي11،-كطببنثا-عبونوهناك

ولذا.الثريةالمبقريةوو.بئالذيوالألهامكا!لااءلازا

لهالذيبرلسر-باواث+-إهوءيقياطدينالاو-ب

ث---بروالهام،الدينيةالحقيدةءالمفيوتطورتهميزته



)21وحي

ءالمنيمض!لعرناو،الأدبواالث!رعالمنيمفلا

الة&فة.عالمنيافلاطرناو،!الموصية

لملبمانهنفسهالالهيالىء!نمبزانكذلكرعلينا

صاربل،العصور.!يعنيالطريتةنفىعلىير

بوا-طةكد!هاو4نفاالةاءلانهوفالرحي.قلريجأ

الضليةوطاقاتهمات!ارا!مذاكنيميشحدمأالبثر

نيللانانحة،يعاناثهان.الأإيةلمفايةثموات!اقي

هرهذا.ا؟يلوذلكيتنا-بمابقدرجيلكل

،ا)-حلإةو"طرواكهـددةإالأنراح،إة!وداالممضحا

ذروتهالر-كطلجغوتد.اخ(اا:؟،عىالاإحطلأو-مط

اد،افةارلحهالذيالمت!-دافهكدة،،الأى،في

الدامفةالادلةومن.(،:،غل)،الزءنملهجاه

ال!:-ةشهادةالمقدسا)-ابنيالوحيءد:على

معالةرضووحدة،الربيرقولءمحذا،:انةصم

،واد!بؤات،وا!اكنهمواز!:3-م"محبةأخلاف

11بصح.يسرعاربادةوش!طقي-"ثا)قيوالنبرات

اطقالبثرقيدائفأالفدتا)روعيحاول

17:،1اعنيبراسصلية،!،ألاهـ!

لوبهباذلكيفلولكنه..2-18:ارؤوتابك

النارقوء-ذا.ابماا!دفاقيا)تايةوءصىالحماص

ديانةبينفرقفهناك.نفهالمقدسا)!ابيؤيله

الهدفياريخأتباتوههاك.ا؟ديدوالبمدا)ةلمديماله*

تمهدالقضاة-فوفينقالجاالقفالديانة.نةصهالقديم

الانبيا.،اة-اربفىنيئتابلهالاكالقاطريقا

:6اكأو02--!13ثابل)المزامل!وبئعة

.(3.؟ر51و"3مزو3138-:31ارو-3؟ا

يالازصاندمنفد.ماالىبا.لأ!ثرراجعا،باتو!ذا

جهة،مناثهعالاءلانءنيغبدور.وهو.ائة

01(وحمي

الفرارقوهذ..الاعرىالجمةمنالوحيىمناعلىودرجة

صها!ةعرالقديمالهدلان،القديمالىدنيفيلا.تظهر

بانبمنالنعلولىد،اصائ!يلبنيكبائهلماملا4

المعاملة.إذ.الئبهذا

وقد.ويكمله،القديمالمديديؤلجديدااله!د

وايمانالمغشضيمااعلاتوهيواحطيافايةو-د

وشةاخلإأا!عدسالروحةبهوجدوممد.البثرية

انح!لنيبا!زذلكنيالصببذكروردوقد.كاملة

الازلبةالكلةهوالميعانبقرلحيث8!:اءحنا

الرسا،كانوانما،كاملغيررصلايكنلمالذيا&بد

وا!دضبصينوالاعلانالوحي-محاملوبهالكاملة

اطية.بالكدةالقدسالروع

يقفلمافهلان،كافيأرمحنلىذلكانيد

وسيلا"عنبحثبل،فحب!رذاتهاءلإنحدعند

الروحملىركان.ادرا-لهمنالأنانبهايم!ن

ثلامينهالميعاكدوفد.ايمةبهذ.يقومانالقدس

صوفاثلسالروحان،:قالاذاطقبقةهذه

اطق،جميعالى،وورشد-دم،،ي.كايعل!حمم

.(انع16:13و26:،1بر)

وقلوباذهاننيكللماشهادةهوالجديدالهدان

شد.القصالروعبنع!بالميعآسنراالدتالئر

الجديدوالهد.بابخهذاتهافه4اعلتمالادراكإصهما

القدى"روحانيمقوهذاالوحيذلكفتيبةلناروضح

نيماوأوصدم-ثبراما.ابمدسةالاسنارلكآباوحى

كاكتببلث!عيا!ميمحلمالروحوامحن!لتبرا

.(*رزيا،قا:ل)اط!صبالحوبه

ني3الاهذاورد.(27:91حز):ودان



دىاو

صمحةبينودانالىيتيروربماتالز!اب!!

.دان("اد-ا)وبا،اة،ليرةصروز"وبرمه(3

"خبر-لةوواديهنومابنوادي

.،وادي،الىا،!اةةالاسداه

22(

تةيرلمداو

برنظىا

وهو،في!العربروادياليرميرعرف:ءصروادى

وادييرمحوتوكان.الض:"ما.اء4ااك-درالرادي

8:06مل!و5:ءد،3)النريةالجنربيهكنعان

ةلجنرباذاتاو-:طدحدوآترو.(2:7،ءل2و

بعدءلىا)مريقعندمصبه،(7،و؟:15يق)

ما.ة:هبلولأغزةءنالةربيابئوبالىءيلأ.،

هذااصموورد.*فاران،(قابل)اخ!ا.1فملىنيالا

لص2فياقىجم!تابر.ضفي،مصرغر5ب!ورةالرادي

.2:7ت

دورأاورانةالعبت:مبراث،وأرث

املاانية.اوالجنسيةاليائليةاطياة

فيءط!آ

اذامرتهدعداخيهبنوجةالرجلزوابمتانرنواما

فات.(.ا-02:5تث)يرثهاىلهد!نلم

راعوثوقصة.واتمطالا!ئرريالقانرنلفوصمثابه

لفكالطئلةتتضذهاانيجبالقالاجرا.اتتهت

-32:6ارقابرل12-أ:8را)بماوالأحتفاظارفما

.الارضءفسبت-انللاتطريكلىائحوهناك

تا5وي!تد.الارضفيالبناتءقثبتوقانرلنا

البسن2ابرارثب!نقلصلف!ادبناتصطالبةالىالقانون

تابلو91-ا:27ءد)ابرخا.ا!لمة!ادي!نلماذا

تلءكانتك!ذ.حالأتوامحن.(36-:17يق

)01

وكانن2-بعامنبا)روجابناتا

.(15:،2اي)ا"ننكا

ثواو

ايرافآ،تنانجاتا

افبننميببأخذانا.لأكبرالابن-تسنوكا!ت

تث)م!روهةزو-ةاوء:وبةزوشةابن!نا-را.

أبكرااتذانالأرجحلىوء.(17-15؟2

محبدهااقيكانتا!ةاطااكفةاتالىا!لملأراجعن!ليبين

ا،صتاء!1لاواشقائليةاماالائماليا-إمةفيلاكبراالارنا

وفيبرخيمضهفيالطئلةعاى!وفأيحلونكانراالذت

كل!الأءازلةخلأبرصفته،ايازأةأباهظةالهداياتقديم

م!از-ةالي-رللابئة"لمدكانواذالى.عنهاونائجآ

الصر.ذلل!نيكأازة

ءنهبرالا!الأبئفيها-رمخاىةحالاترناك

فصرق.ايضىأأمرمقامنالمتأخرةال!وروفي،-!-"

ة21تك)واصدا!لاسحاق:ش!ابهصذكرعلى

يمانراو!،-!،(73:37)بيمةصووءثصر،(01

(5:1اخبار)1وء-ف،راؤبين03(8-ة8،)تك

.،،:2مم2و7و61:6ءع1)وداودالاب

..يراثهاعطببناتاوبئونالاورثر!نلمواذا

لأبمهالمال!اءطيا-وةلهرمحنلمواذا.لاخوآ4

ماوفالى.(أا-27:8عد)ءصيرب،ءنالاقرب

واالافيةزوجالىا)هركأانتقالانالاعت!قادعلىيرصلنا

الهي!نىوجداودحادثةفيحماجائزأكانالمهر

.!ثحاولابخة

البيدت-ل،الارضءنفضلأ،الميراثوكان

.(21:16تث)والآبارابيتل51يمامحهماوكا

اصابيىةؤرجاترثالملىلمثكانواحيافأ



)3ووع

هذ.كاهرتواص.الخ(2:13مل11اص"شلا

عادةا!اباعتبارالاديينالاثخاصءلىمحرمةالعادة

.(27:02-ثو02:11و18:8لأابث

جديدةعوافددخاتنيااليرنانيوالىو4أقانونالربادتا

اييهودبينصائعامألرفاامرأوالمرءىالوصيةوصارت

ووارثرناقةورثةهموالمؤصنرن17(.و6:16ب)

عب)الحلاصوميران!م(8:17وو)الميحمع

.(12:5!)،المامحوت،و1(،:ا

*ورع!ترجمتاقيالونانجةالكلة:ووع

.(:29اني)،اطصحةمق!ىعلى"تزجمانيمكن

اصم:وهر:ووق

النباتي.اثنفىيتمالثجر،وبهاوالباتورق)؟(

:8(.3(ارو:3؟النجاضأ)مزالىالاضررقبالىورومز

03:؟اس)واطذلاناطارةالىالذابلوبالورق

36:لافي9(.وبا.:17وحز8:13ارو6:"6و

بحبتبم!!انالجبنمنمالئربض!الفيان36

جندان،:،3اكأنيوجا..مندنمةورقةمنيخانرن

ورقخروجمنويشدل.الورقكانثارينرالما.

شبرةورقواما.(28ة13مر)الصفتدومات!

.(22:2)رؤالامملثفاهف!اطداة

القاله!فاوالترلمحاساوالكاكدهر)2(

اكثفهالررقمننوعاول0(12ء12عليايكتب

،نجو!رنيلك،اي،فرعافا*وممو.القدءا.المصرءن

8بابيروس5الرنانيالاصماخذالمصري3الاومن

إاة!حب.اثبهوهرا!ديانباتمنيصنمرنهوكانرا

!ناعةالصينيونا-قىثفايلادابمد501سنةوفي

الافرنبحونملهاصناءتالعربونثص.ا!ةمطالرإق

عض.

نوز152(

53،أ+هولكاأء4الزحاناتسنطائنةوهر:ورل

+!!وللاء330لا5هـلاء!أصاثه.3(.:11الاالارة!ورلومنه

ومصريخا.ةينجزوصبهةا-ميناجنربنيوي!ر

اصويل-رطوموله.اةدام5-،صنوطوله

رنه.الطرفمتدقطويلودئببارزةحادةوامنان

الىضاربةصنراهمربعةبتعتخالهفاؤحاعر"فوقمن

امفركأ:و!ن،4دنبىءلىاءفروزرد"الحصار

.لالر!ك!ن

4!43*وللا8!3أ+1ه86!ءأ(النيلنهراي)ابرحروورل

ويتريزبارزةحادةاصنانولهاقدام6-5منوطرله

لرنىه.دنبهطرلعلىءالبرمرفالارضورلءن

واضلاعتجعومرقطالحمرةالىضاربقاتماصفر

واليرايح،اطراذتلىيقتاتالنرعينمنوكلجميلا

13ويحزهالمحرءنوكان.:ححالم!بيضعلىربالأخص

المدا.سديدابضأالنوعينمنوص.ذلكاجلمن

المرسريةالثريمةحبنجأالورلوكان.لحيات

الىأسعدامالههيأ-دلونوال!بعض.(.11:3لاا

.بوالذ؟

انراععلىبفخلالزمافاتمنضرب:وؤفة

موصونةوجميعها.وغلإهاواطرباياتكالجراذتكثلإة

نياوالارضتحتاوكارالىوتأوي.-ركن!ابسصعة

اثر!ةحبةنصوكانت.والصضورالجدران

.(11:03لااالمرصت

بط-!دالقديمد311فيالمبا!ماتكانت:وزن

عندماابراهيمفاؤ،.الحدددونالرزنسه.ا!علىحائزة

اة!لهوزنا--!كروتمىإصتميلةامغارةابتاع

.(23:16تك)اكجاركدجائزةفضةصاقلارر!ئة



وزن(3401)وزن

!عث

لخبزمن،لملكضوافلثمافية،اخنصرباعليهمحوبومدورهنتوىمناسدوئ!لبطئ!لاوزان

لاوزن،ضئيلحتلثمندفعءندماارياوكذلك

.(01و32:9ار)الفصةمنصاقلأعثرجة

!طةمتمملا"كالتالقالاوزاناما

غرتمنءز.وهي:التمحهاياطلإة)1(

غرصتةتعدلاغاقيل.،03:13خرأمنالثاةل

حبةكرةضاو25:0(27الاضلإلثلالمص

.الجراممنو(7.ئحوايتزببأ!ح

بلإاتكراوصدانلفتوهو:اتجم)2،

.(38:26عرو23:"2-ك)جرام.و812اي

انيالكلا!لمنمسنقوهو:الثافل()3

عياراصموام،وزنالعرببةنيكاومعنا.،صتل"

الذهبالنقردمنونرع،وكبرهاالث!يتالاصبا.لىزن

وكات.(6؟و23:01تد)ادمحوكةغل!والفضة

:انواعوهو.ايهصبةباله!بوالنقردالمياراتبم

كرتويساويلمرزن:اشرساا-صاتل

؟.:5ولا03:13ضر)جراماو؟،2،ايبيرة

.(12:،هحزر318:16،و:3عد

افينهالاعياهلىزن:ا!اد-الاقلب

عم!و23:16ثك)وغاوكلصاوالنضةكالذهى

!هالمشادالنافلفبصةانفبل(.ه:7؟

واظ،نفههرانهوقيل.القدسصاقلقبمةن!ف

هـلىءضبوطا+!أحمرنهعنالت!عبل!اثمدسالىاضبف

ادحمل.اوالاء،عخيمةنيالمحنوظالصحيحالثافل

مناكدكانانهفيل:الملك-صاقلج

البارةصل!ورط.(26:،1صم2)الممتادالافل

الملك.عندعوظكانوزنالى

اليانبونكان:والذهبالفمةالنقودئاقل-د

النولحوهذاالذهبوصاقلالفضةساقليتصلون

بعدضربوقد.وزئأيحترالئاقلمنمنالاخير

ومر.6(.؟:امك)امحاينيا!دنيالبى

:26مت).،الفض،باسمالجديدالعهدنيالمذكور

15).

.71(:7ونح22:!ز.؟أ:!)،(

والنضة.كالذهباثينةالاصا.لوزنبخكلوكان

مقابلةسنبظهركاصافلعنةياريالذهبفن

اويدةالنهومن16؟9اخبار2مع01:17امل



)25وزن

القديمةء!رفيذهبأكأنرجل!ورة

صا!لو)حز-!ين

.النقودفي

ايهأرصتعكلوكان.12(:ه،

،نشلأفتو،ليويمايخةبا:نةزلوا(0)

صاقلآلأفثلائةتعدلوهي،!صارهوبالبماني!

وكان25:93و26و38:02هرمنتةحط

ةوا!كانذهبوغإهااكصت-ةالاصا.بهاءزن

92:7اعبار؟انظر)والرصاصراطدبدوالنحاس

ثقلا،منأثلاتينتعدلالذبفيزنة.7(:"زكو

ومناساقلمئةالذهىم!لان،كبنالفمةووزنة

آر!ابناءركماشافلاصترنالفضة

الموازتالع!ايرناةكل:ازينس،بزان

وكانوا.وا)بابلبونالممرءنثا!اا-اكماوالاوزان

وكان(..ا:33ار،ا،صتمة،ءن!دماالنقودررنون

منغالأوكالت،وءياراتميزاذأمهميحملوناكبار

يرمحرنانسوسىواوءلى.كيماسنيءوضوءةحبر

.36(ة91الأحقأوالهنوالأينة،أوازناتوا،الميزان

وكي!اضا.وازتلمجصلموناكبركانماوكثبرأ

.(6:11م!و21:7هو)أفقاتيرمط

وزن01(

الئوبءلاةفيلازمة:وطةالمهقيةالدالأوزانان

\:11وام16-25:13ز:فار-ل)الافتصادية

العياراتعلىخماالقبخقثوالنقرشوكانت.،9.:02

لا4كا.تال!يارات!مظموا-ن.بهبطهافينة

و-داولاا-:.عالااكثركازتالاءيرةوهذ..ئقق

الاوزانمعظموكانت.افموذجصةابةوصةالمياراتمن

لحيقنيعثرواوقد.-جرعنالاولء؟دهاوالروية

الىم!ظمارو-ح--125فيتخلةة-جريرةعياراتعلى

.مق.الادسالقرنبر-دا؟اوالابعالقرنغايئ

واوؤانا!اقل!وزنبيةيمارات-لذلكووجدوا

دقيقةتكنلمالاوزانتلكجميعانصبد،لئمنات

ال!رية.كالأوزاناصةمفبو

منالواحدةالكفةنييضونالاقدمرنوكان

ممدنهظمةاومروفةقيمةذاتمهدنبةحاقةالمبنان

واخترواوحبمصثكليحكلممينوزنطيهاسك

عوررمص!اومحلإأ.آخوحيراناوبطأوكزال

.الممرةالهياكلجدرانعلىالمواز-ن

.ء؟زلىبههجمز-فيلأ*-

و:نةيرطويفا-طبنءننديم!دور-جرصورة
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)26سادةو

الىنجةالأصيا.يثتونكانواالنقردسكوقي

لارنانداوددنعهاالقصاثلا-مم!نةنا،وزخهاصب

.(21:25اخبار1)مرزونأذهبآكانتبيلر.ةن

فوجدتبالمراز!وز.ت*5:23دانيالواردةوالعبارة

ا!ريالامرات،*-لتابعنتبل!افضلتعلا،نا-صأ

،الواحدةال!فةنيالبثريالقابيضونكانوامهث

.(62:9مزقابلأالاخرىالكفةفيوالعدل

ا-موه!:وسادة

ك-)قابلالنائمرأستحتيوضعمسند)؟(

.،91:13صم؟ا؟و:38

.،02و13:18ءز)للايديمرةق)3(

.(38ة،مر)لرأسنحدة)3(

نيالتدتلارالنرعطهمططةالوط:وساطة

5ضاكاذا)محامنءلفيتن!صلاوهي.امر

-لثلإةامثلةالمقدسامحتابانيولدينا.عامةوصاطة

أوصاطة.امنالنوعهذاعلى

وازالة،الصىلامدء!غايتهااقياالوصاطة)1(

بهايقوموالعدا.التنافرروقفواطصاما!فاهمصره

والوئاما&لإمفثرغايتمءصالمرنشرفا.ظرفا.اناس

ذلكءلىثلالنا!ربالفديموالد(د،الآءرتبربن

عطفهدفعهالذياطثيالحم!،عبدالملكمرقففي

:38ار)الجبمنارهجاليخرجالملكالىا!وصلالى

الو-اطة"-ذ.ئل-سيضاالجريدواد!د.(3-13

بانبموساياهءذصأفلإمونالىبوأسبهادثاقي1

.الهاربعبله

وساطة01(

امتازعلىء!لمنبهايةوماقيالوصاطة)2(

لبملنحة4اطةا-ثار.الذياصاريلبني!ثبخاص،

"صذااخفقماولد.كلهالبثريلأ-:سالالهي

لمءنانوسةر.الهظبمةلةالرطءذ.تأدةنياكب

.فوتربصاة!وروا511+ز"ذاءلىلادلالةالأي!ت-

ا!ابهة-4،واسث(ر.ا.سازء!!بيصاتيمثل*نانان

امفجازكلان.صالبثصا؟وحاءة!لنا!ايخوى

.!صؤووةمعهبحمل

اعالوسفر،الش!ادةطريقعنالوساطة31(

روريا،الاولىالكنإ-،،ردخعنيخرناالذي،الر-ل

المع!ود؟كافتوفد.ونتازء!اصيةالمب11،صادةتأثو

وسمادتبيتهواهللكرنيبوسبرطرس15اجراا)قي

المترسطادياجحائطذقضنيامأ5علأملهفيالجرنة

الا!ح!والطلمالي!،دمنالمؤمنينفي(2:14اف)

مما،،برنابابواسموأفهذاكانوكد.(ا.اع)

الافىيلبانا!اهرةعلىاورثديمنيال!نإ-4كادة!ل

،والمرنا؟شعنالنظربصرفاءبعتاورفىهر،

.(3:11و!والخ3:28فلونابل01اع)وايعة

وهنه،4الثفاعهأ!لاةاطربقعنالوماطة)،(

ليماصتف!با-كةازءفيالاولىالدرجةنيكانتوان

ا!ضيازاتدونلأ-5:-ح!فتوحباببرا!،عابمموةفأ

ابراهيمءللأةمغاامهلةبر.!برذ!ووفصصرى."خامة

وىلاة(33-18:22ثك)وعورةصدوماجلءن

03-ة-3)-رالثاثراكصردصباءاطصنموصى

:8مل1)41:-لزدث-:"ءند-لإنوءللأة(33

ا:1،ار)يهوذاا"اطءنارصياو!للأة(32-53

بوعوء*ة(08ءز)!اة:2المثاإرنماوءلاة!9



)27طةوسا

!فىرواقيا!ماتذكرتوتد.(17)!رأثناعية

.،وسيطةائظر.5:16يعفيالمبدأهذاعليها

ش!صهوالعىوموجمهعلىالرجط:وس!ط

الحلافحمتجصد-المتناؤعينالأصخاصب!!مع

ديد4الخيةاأمحلةلهذ.ولكن.البينذاثواعلاح

بتقلدونالذت،داشأوليىغابأتعنيوء!طاصة

اقةثملصخصأالدينيجممناهاوتفي.الرعوبةالوظيفة

باصمبمملثخمأ،اقةامامالناسوثمل6الناسامام

خمانأالافانتوبةعلىالد(يلفهمقدمأ،مفاالاثنين

.الفانرةاثهلنصة

فيالطودلا)طربقك!ابهفالمقدسوال!اب

الطرريئوهذا.ومصاطتهاطاط!.انالأفاتةصماملة

واهميته،الر-طعللهاويف!ردرفيمبدأءلى3قاز

توطيدكالهافائقةف!رةددنية"!طالمدخىب!ذافالوصاط"

برءخيريناالقديموالمد.والأنانافهبينالحلاقات

وكان.ا!رائيلدفيو:بافةبينكأتلنةود3اتامة

بينمتبادلةوثقة،واتفاق،تادلرلإطجمثابةالهد

يدعلىالرططةعهداودا"نىمتدمةوب.فريتين

"!دهذاوتجديد،(9؟خر)سايا.جبلنيموصى

موصىوامانة.(،3خر)الذهجمطاله-لحادثةبعد

25-:32خرفيلجياتظهرالعهدتجديدنيال!حم!وتية

فيالو-جطبليترما!يانأالثجمطكانرتد355

الحملعلىا)باءثهذاوكان.معاوالاناناثهبهع

غدرتاقيازوجت،جومرانتاذفيهوثمبهقامالذي

ربالمحاانةطعءلاقةيرددانهوشمطولفقد.به

اصحيا.وءفوفد.(ه-3:1)عراهاوانةصمت

المبدالىباثارئهو!فاجل53صفيالوسبطسدأ

المذنجين،فيوثةعكأبر!،-طاياءلالذي،المتألم

)15

وكانث.بالوسيطالقديمال!دفيال!اهنوعرف

ايدالثقاوحب.ءلىفيالارزمحازنةطةالوساطة

لأاالمتوارثال!،شرتمؤ-سهارونكاناليهوديرة

وامحن.(7:-18":7؟عدوتادل9-ا:8

لمحبكانمت!ذراامراالوراتيبالاصالأخةاظكانلما

سبطسنوماللاوصلانبضافاعااطالمقصنىىبر--

وقابل4عدان!)امحويئ1أصلكاالى-هارون

وظيفةوكائت.(اا:8-33و6-01:9تث

ا)ذبائحيتةديمودقوما،ذدحءلىيخدمانال!اهن

ا-7(،لا)انظرالاثمذ!ةمماولاالمتنوعة

:6عدامحر!ةااللاكةانظرأالثفاعيةوالملوات

!عاليقرماناللاويماوطةةكاذتحينفي(22-27

رئي!وكان.ومحلافهاالدينيةالئ!ائركطرصةبر-يطة

الكفارة*مفيالرسيطدورثملخاصةبصفةالك!خة

ا!تبئالملاانيةالذلائحفيهكانتالذي،امظيما

بمبحعنيكقركانفيهاذ0(16لأاوذروغا

قابل)كاطةصنةعلالفيالتعباقزف!االقالحطايا

.(.؟-1:6عى

لعملاشداد!وىيكنلمكلهذاانالا

يوعالا؟-ان،وأتساقةبينالأوحد،،الرسيط

:2قي1)الجيمعنفديةنفهبذلالذيالمبح،

عب)،افضل!دوسيط"هواهـيحد-وع.(ه

.(،12:3و9:15)،جددبو!د،.(8:6

يقلمولمننهوقلم،والذبيحةال!اهنجمعبينفتد

الميحيوعوايى.المصالحةسب!يلفيآحر!ث!ئأ

الجيع.وسيطهوبل،الناسمنمعينة-اءةوصيط

اخر،وصيطالىحاجةنيينلمالذيالوسيطوهو

تطضهبلارهلى،ال!حمنهةرئي!اليهيحتاجكانكا



28(

النربعةبمطالببوفام.(9:7و28-7:26ب)

22:02لا1،ع!ببلا،ذبيحةكاناذ،اللاويه

اوللأنهذلكاصظاعوتد.(،9:1و8:01وعب

عب،ع!رفهنيوبدولاعطي!ةيعرفلمالذياث

2:و؟بط7:36-28و01و،81-9؟و":2:

27(.:7مب)وا!لنص!ةتلمهذاوبسبب.(22

عب)وتكروتعادانالىتحناجلادائمةوذببحته

تطهرانتستبحوحدهاوذبيحت.(،01:11-1

وبه.(الخ،9:1عب)المينةالاءالمنالظئر

لقد25(.او9:ا.عبالاقداسزالىقدسالدخوللناصار

عتهم،ن!حمنلمولكنا،اثهبكلةالأنياهنطق

.(8؟:ارو)المن!بىدالكلةهوالمبحولصن

والكنوقية،،الملوكبةدر-طتهالقديمالعهدبخ!از

الىرمزسرىليسثأثلانيةالوساطةهنىلان،والنبو

،-صابصعءصصينالحنيةمملووكان.الميح

بمذ.المحيحيسرعوططةالىرمزواعنلحااثمدس

وكاهن،،-لملكييرعوظيفةاي،انلانيةالرظيفة-

ون!.

وصيطهرواب-،القديمالمدوصيطهرموسى

والميم،الرائلابامرسوصيطهرموص.الجليدالعد

موسالنابينكاافرقهربينهماوالةرق.الانح!لوبطهر

وو)لحوماوعادل،متدسالناموساننحم.والافيل

الامحلإةال!مةول!ن،اقةصنحمنوهو(2؟ة7

،برايطلبإنالناموسيستطبح.لمضاعوسليت

بسمطبع.(اا:3غل)بررانتطبعلاول!حمنه

لاولحنه،عاطى.باة،الاسانيعرفانالناموس

وحد.بالميحبالا؟نهوالترير.الحطينةيموانيتطبم

مؤ!سىالم!ي!باطلاصفانولهذا..(:.8؟3)رؤ

01(وصشي

والخاهرالضبهةالاعالعلىلاالببطالايمانعلى

ذلكاولومن.نفهالانانبهايقومالني،ا،ربية

.(13:،1رو)الميح،باسم،بصليالميحين!ن

واصحقاقفيهبدارةمنلالحنو،لهب!ةرهذاوبب

(12:ارو01،المبحابل،منبل

المح،وصاطةالىبثلإلانهاهبتولمهدا!عدبم

:05و5-ا:-9،و،-؟:2،اصق،اثألمالعبد

،3:12.-2:13.و-89

،عبولة،اقد؟أافارسيةبامهنا.فارسياسم:وشتى

مامحةوهي،بديحة،او،،-يلةاطديثةوبا!ارعية

لاثا،الملكآجعن!ا،وترعاخوورش،طلغافارس

امام،رأسهاعلىوالاصأ،-صلانوابتاعي.رفهت

مل!حمه،منا!ا!ةالنةنيافامهاالنيالرليةنيضيرفه

:2-9و3:ااسأوجمالهاحنهااطاضرونليثاهد

.(؟

الحئبةرهيالجايا!دصالرثة:وشية

يافيوالاثارة.النرلهياو،المنجعليهايلفالق

اطياكة.نيالنرلحركةصرعةالىه!3:6

بكر6:28امحبارانيكماجا.هو:وشني

8:2عمانيا!،اواردااث!مىونض،مموئيل

.،ابيا،فيواصميرئيلابرمحر!وئ!يلا!اسمو!لن،

.-:6اخبارانيايضأ!وئيلاروررثيلاصمووود

ابارامن6لغددالصبحانة-يرتؤيدالمحلوماتوهذ.

الزجمةوفيالبعينيةأليريمانيةالنخبصنيورد-دما38

ني3وايوئيلالبكر!وئيلابنا*و:هروالبثتاال!ريانية

.،ابيا



)9وصية

يادكالوكو-صىحا،الثرالرعايا،:وصية

:01و13:،و!ثو38:،3خر)الغرامحلاتا

علىوكتبتةسينا.نيافة4رفطقصاوهي.،(

جمماا)ثييزويرب.(31:18خر)ح!رلوء!

و6-ا:)تر،3ائراراكالطتعيةالوصاياوبين

92:أتتالهد!!اتارغأوتدء!.(23و22ص

،دةواكثا،،(13:81خر)دةا)!ا!ولىش،،أ

اجماس!ةح!هـةءلىوتنطوي.16(:25)عر

6:،تث)العلإانياكمبمميزاتمناعترت!وحيه

لاحياةساداتوارتوءيماتوعلى،(7:25عزو8و

التديم.الهدايمز+اصنل!فيءو-زوهي،الصاطة

الث!ل:ثمحلينفيأواردةااو!ايااصيفتوقد

تث)افانيلءوالث.(17-02:2خر)الاول

حةظالىاصارضهمافيالىوايتانوتتبات.(6-21:"

!وهاع:5-ثفيالوار!ةالروايةتثددفببنا.الست

بخروجاعتراتأوالهائمالممالاصتراءةضرورةعلى

مرفيالواردةالرواةتثدد،المبوداركأمنالثمب

-لالمهعنبالانقطاعالربم2تةدبىءلى؟؟:02

فيواستراحايامستةفيال!المءلقاقةلان،والاصزاحة

وكلصا-وصتينتلاكلهاوالوصايا.بعالااليوم

الوالدتوا!رامالإتبفظتوءيانالمانالرعيان

هيوء-د11القالوحهدةوالوءايا.سلبىةوعايا"ى

اطامة.الوصية

إةدسأال!طب:!ادةحسبالوصايالتتوتد

ءلى18-33:16(ة31)فركحت،ثملمرسى

مرسقىلعندماوامحن.الوجهينوعلى،ءجرلو!ى

وعاد،الةحضرهفهمضاهارومآاربحذبعدالجبلمن

فاستثاط،لالمبيعبدونالمحمبوجد،المحةالى

201(وصية

نا!.-دولكنه.المو-ينحمريخظهوفي،غيظأ

الىاعرىمرةصد،افهعلىالصردالضبطهر

جدبدتلوحينحاءلأوعاد،الىباصءلىبنا.الجبل

الئبعلىوتلاها،3(.خر)الىبوصاياعايم!اكتإت

وتد.،د3أا،؟بروتنيووضعهما،وجههعلىواو-ع

الىكاالمرضوعباعت!بسار،الى!اياتقمانالمادةجرت

صتعلىواثانيوءايا،اربععلىاو"،يرتوي،لوءفي

ا)ء:ية4.!اوليكىةثوا-االىومانبةأمحهبةااءنو

وجعتاارءايا،تتيمفياوكمايئ-ذو-ذتا،ايوثرة

واثانيةالاولىالوميةدمجربد-الاولىاكلاثالو!ايا

البعصاياوالى،الاولالاوحني-وا-دةوصيةني

الىشةالعاالوصبةتتيم،دصدائانيالموحفطالإخبرة

اصأةتتت،لار،قئيبكبرت-ثةلا،وصتين

لاتالتريبهذااوءصطيناتصربوالمد.،قريبك

الأعدادثملولانه،الئن!ية-فرنيالواردوالضصيتفق

الوعايا،طبيمةحتحثىولانه،و.؟7ر3الىمزية

،الأولالموحسنهايتحرنالي،الاولىاثلاثفالوصايا

الأهيرةوا)جح،افةفىرلااجباتالأنانتخص

.انالازئحا.الانانبواببات

نيواقتبعط،الوصاياالمي!حيرعاجللةد

:01و7:01صيو32و15:12)متتصافةءوا-ت

واحلةوصيةلمننوط!12عياوشدد(.27:91و91

الن!سوعلم،حقيقيأقفروآوفسرها،المجةوءيةهي

:22صت)والقريبفةالمحابةي5انماالتامرسيةءاان

.8(:2بر-عو،5:1غلو13:9رورثابل37

الذتافرييينءععيعأاءطدامأا!طدمذاكوببى

:219بوهرهاعز،واعر!رااثر؟عةبتثورصكرا2

28).



وضع

يرزةفيبواسموتفكانوكذلك

!---اطو5ءةبالميأ+اماطاا،يماناناوضع

.(5:6غل)

03(

فةدب!!الىا

سوصىااتا

ودءة-"وءتالوء-ةء"ئو-حفةدروحناواما

1ا،!ت-ةءنب!لممولذا.-د،،ا!ك!با!ب!ةبدمةة

.(؟3و15ة15و،13:3روأا!إديدة

.وتتت"ا:اءر-!ااءلجمابةالصياناقرلاومرجز

.ا)-بريا.ء-رالتواءعةتواضع،وضع

الأءورباي!غلاالذي،الة!رو5صاالمقد31س!ابوفي

مافوقورصهويننيولأ.(6(:2؟رو)المالية

ور)أمحراسةافيغيرهوبقدم(،13:3رر)رنبغي

ا)-ترسلابراءيمفيمظاههـ.ابهافياكشاةحىو؟

!ا!الوفياخا18:16يث)وعورة-دوماصلصن

ا!ه،ا2:5"اي)الار9(،وا*بدا)الميم

بكلئيلجبرإلاكإد:ارةتبلت1)قيا،أمذرا+اوصيم

او)41ءمحلفيالم!لي،والدثار38(:؟الرتوافع

يممحنولاالمؤصنالقابر+مصن1)-وا!ع8:39،0؟

اقة،اصرافماهذابةيرالاثانحياةيحياانالادصان

.،نع!ةفيهولثمواءمرنآاواما41--!برتيتاوم

.(6:ثصه)

تا

:2في)الميحاصراضعءثالاروعانييراسربو

بىلبءجباربتحزبشيءلأ،وبة:اط.،5-8

.،انفاممنافها!البمحة!بمهمحمحاسبينوتواضع

.(3ة2يخر)

هي-ء"،ننأالأزصاقخاتالذياته،معرفةان

من!هالذيالاصيالحةامكيد؟الأتانتعمل15وحد

)01

اتهداد.رتوةظ،اقةإها

12).

وء&

:ارو1اتخاكهجب-د

ور!ذل،(11:.،اي)ينظ-المتلإةاطة

الذتاما0(،3:،داو55:91صز)ارلأضا

وير.لمم،-لالف،،مهرةالىوبرسد!الب،تحذبهم

طريرثعنويعظ!هم،فممفات".بتزياتهقي-+ون

.(57:51اكهو3؟و67:؟91صز)اولالهماذلاله

وةصدهالربارادةإمارباتأديبفييرونوالمؤمنون

ي!رنوينا(12:6ءبو22:36صم2):2م

ت!!مببى،م4وعارخزيصببللاشرارتأديبما

تلرصهوصق!بلحاثفيهير!ون،وتصالعليهوش!رخهم

.(12:1اش)وء!ب%ث-ر

لمتدمبنصنىدءر.اوط!ا:سطىء"وطيء

هـذ.رت.صل.(9:18اخبار2)الماكعرشا!ام

تابوءداودتحاطفةد28:2اتبارافيكامجازأالافظة

صا-بت-لم9955مزوفي.افهلمدصيوط،4ام!دا

نيكاذالمثو"افةتدسي.موطىعتد،ا&جردعنالمز!،ر

.،لةدبكوطأصك.اءداضعا*حقىص:ر-،ل؟:،01ءز

4ثعرا-إ.ا-دءلى،13االةتا+مو.صوعايالأرضتدعىو

35(.:5متوا:66اصق)

الهدفبوآتةلمبو5المرء-د:موعد-وعد

الى-حإاسير-لانهإ(ن+%صبدوهر.القديم

وعدعدبلةبقروناكموساء،نوة.ل.بهالمز!تفي

الىالأبرارز-ا!صةيم4باز،ابراهيماثالالأتا.التة

بانئدا.عبتأمناكةسالموءدوكان.(15-لمث)لالأبرد

وعدمناكثركان،دائمءجمىاثاو،ص!يةحكلة

المظيمالهرالىم!صر3منحدودهاتمتدمطصتلاةاسة



31زوءفى

ا..
روجا!-!انتظارأكان.18(:15ر!لة)الفراتي

87:الىا4:ب،لملأها)5صناتصقافن!دا،عزدكلا

.(26:6اعو

المرعد،،ذمحرةبرلىدهرالجديىدالع!دوفي

،بالضاموسنالأ،1بالا،بالمرءدوبا،؟ن11،مدلروررضح

الموءدوكان.اةديماد2إهاازصخةفيالحلاصسال!نال

ولم.(16:؟روأم!انكلفيالتاسلج!

وكاني.الموصويالناموسءرة،1الذ!نءلىوقتاي!ن

:،روفيذروتهاتبغبليرللأ.تظهرالموءدواءرة

ا؟انعلىصبيرةاكليةبلقبرلىضى-ثالخ02

لىءانو-بىرة،،لهبرآب،الذي.،ابراءيم

هوالموهـدهذاانبود!رقرلاغ.بهوءدماانجاز

ببررناالذيير-وعبز!!ةزؤسلمنالذكأنحن،ناايهأ

،الانب:ا!،و،الموعد،و.اعلهالذياوءداءلني

ا؟:3غلوفي.واحد؟+ئ،بولساعتتادنيما

ازحا!هبةهرانماالمرعدمههونبانرو!حاص!2؟ر

برذلكشأنللاء-الر-وناندوناأخحمةبرا-طة

جميعاتزابادصحبالأيمان(.16و13:؟روقاب!!)

افىجاصبحباد!يحوبالاكلان.موالاصبىيناليهودارلاافوا

واتمىام.(3:21تلا)اوءداوورثا.ابرا!هيمصلر

71ة،روو3:11غلا)اطياةاناكابالمصيحارءدا

اك:وةة،،واط-انا(2:25ء1قابل2:ايئو

21(،:3)ءا!النبريرلناووءب.(122)خ:ثغل)

والىوح.(39:اافو-8-؟:3غل)الرفىخومضحنا

وخف4اقةفديقوهو،ةلوبر:افياطاةصاربا5،

.(22:؟عو2)اءيدإوابمبعءلى

الرعداناط-ين*م4خك6فيبعارسو-دهصح

وعر01(

امحمءوالموع!دلان،:التائبينجميعيصملالالهي

يدعر+صنكل،بهدعلىالذتوامحل،ولاولادكم

.(2:93اع)الهتاالرب

تحققالذيالمرءدعنتتءلمانبةبرطرسور-الة

اثاني.حالمب.ءحطكدستحةقادؤسنينالذياوعداو

صبالمج!اهدة!ءخيةد-إبالمجي.ءذازأ-ران

تأكيدأممهيرهلوامحنه.(3:4بط2)ال!مرإت

.(3:13)-هينهفيويتمبه!وثرقاصالمرعدبان

الثرءلىاطة-%نيبسبمابالآنحقرتملمونحه

والابطاه.(9ة3)لكوبةالوقتصنمة!عأوا!اصهم

،والأر!ابالثكفيووتمناالأيجباوعداا-امفي

ائهلطفببرواط-دلاثمحرهـبنمضاانيجبرل

.(3:51)ءاثمحاتأنيهواناتهوطرل

اضه!لتوانما،ا!لاضدالأءلفيالوعر:وعر

الاصحارموض!اي،الأبمةئ4بمجمتنافيالكلةهنه

ن.01صارضنيالوعرركيرةكازتوقدبأ.امحثفةا

،دياناصنىوا،ادصوثجارباا:!ا5!اصتتنةد

11هـديى،و،رالقى،رادرلداو،بر)صتووا،)بلرطاو

.الحضرا.المراءي3-ابطاوفيرت،وءبرهاادبىوا

،اطارثعركرالوعررعنكأيرأا)ةديمالههدوذكر

منافريااالجنربالىعلجةتربالارصحءلىوكان

على،ايماةررووء،(ه:32م15)طمبيمات

؟8-7:15")يرشالأردنسثرقيءضايم-ربا،ربح1

ء-ةوو،(81:6م35و63و1:52(5-!1-و

فيعروو،(2":37مقاو91:32مل2)ماط)محرا

فيهكأ،حوكا.!ت،(ا.2:3ااش)د-لادالعرب

بيتاما(5":23صم1)زرفوءاب،ا)نوافل



)32وعل

فيظ!ر،سلمانبىخا.الذي،(7:2مل11لبنانوعر

ء-دارأبرنانهفياش!-لممالأنه،ا.،سمذا3صيمانه

لبناننيانبتالارزتئبمنهائلأ

!يصريةبين!المت-اروناوثارونل3وكان

9:-اشو93ة27اخباراو12:8تش)ويافا

ال!صفة،ربالاثجاروسأ!ة(06:01و35:2و

.الرموا!ههونالبرتةالاصحارمكاشهاءلتالق

واكذى،والبلانانصجلاباث!اراريحاواشتهرت

وظلت.فاص!طوابالعبل،"الفررالاردنوادي

الاراتمنالرغمعلىفدماينصتنعاتت!وال!ابات

ثم،او!ىاالقرونحئواللبوافيوالحروب

نجتاليوالاصجار.قرنبعد.رنأورولتخفاهذت

!صلا،ىالموامنتنيلم،الفحملصغالحرقمن

القديم.الأشعحارعدوالماعزمن

اوخقدالجبالمنالاثجارقطعانثكولا

وصمل،المطرصقرطمنقللاذ،بلينةاضرارأبالبلاد

الجبالصطرعماعلىويجرفكاليلكن!درالاقطالمطر

تربة.من

ابدنباالمعروفواطيرانالجبلتيىهو:ونمل

الماعزمناكدوهر!5"ع!مح!.+ء4ح433404ءأ،*+أ

م!نيانكبيرانوفرنا.صنم!يةحمراهوقرونهالاءلط

ارتفاعاتذوالعلويالمقدموطص!ادائرةنصفهئة"لى

ابلنيالصررالىياويوهر،ءصتوضةوا!افات

اك!غكجبل(،18:،01مزاو:36ايأليةالط

-.لحتىالميتالي!رومننقة،!وذاريةوجبالوسينا.

وامرصووادي،اريحاقرب،التجربةاوقرنمال

الثا!اى.متصفعندالمرجودةجديعينو!ت.البلااه

وتاتا15(

ثاولهوطرد.عاكوهذاهجرا!ن،الميتلأبصرالفربي

وكان.(2:،2صما)الرعولصخررالىداود

اما0(0:،؟تت)الطاهرةابواناتمنالرعل

.بانرعا!ءطأاليحىورف!ي!ونو-ورياالاردناهالي

.+يحهوراطلب،

عارة.(،منا،اطلب5:35دا):فر-سينؤ

..،ار،وانقباساهاارامية

.(1،:13)عدنفتالينيالجاصرسفيجميابو:ذءؤ

.(،بوم،هزبع،صاعةاطلب5):فئتؤ

الىالةتتيمواول.(،1:1تك):اوتات

زرعالارضايامكهملة،:ه!ذاوردة!رل

لاويلو!اروصتا.وعيفو-روبردوححاد

الحريفاواعرالىبالزرعفأسار.(8:22تك)زفىال

الىارودوبا.الصيفواولالربيعآخرالىوباطصاد

ثم.اطريفواولالصيفآخوالىوبالحر،الاه

.وصآ.صيف:فتالاقينالىالاربعةهذ.جمع

ولبل.ر13الىالبرمتقيمالىباصاراتذلكواردف

،(5:21ارالإمحر)!!عارةبهد.يخبتدىازرعاوأ!ا

الحصادواءا.3(:)اء28الجارفالمطرقبلوينت!ي

4الاراةخ!5،الارضارتفاعحبوقتهفيختلف

فييبتدى.الاردنوادينيالححرسماحتحتالمشفضة

وفي.وآبتمرؤالىيتأتوالعاليةالجبالوني،ايار

:26اءو7؟:2!مم1)المطرجدآيئدراونتاهذا

سنةآبواوامطقوزاواخرفيالمطروصةوط.(؟

.دهقالسحانثاراحدثأكان!الاردنةاصطينفي7091

إثشامنفتقدم،الربيعمنالاثمار-وا-م،تبتدى.



.33)اوقات

والشبإتينواوالفاحواالوؤالاسكدنياالىوالقراعا

،ا!اتمنوفلإها،وايمونوال!لعالوالموز

.ايلولنيالمب!رالمطرولت!دى..والزيترنواثر

27:28تك)بالندىابباتفلإطبالصبنياما

النباتبشمماابدىهذاكانولما.(2.:3امر

321:2الالهيهبالهـكاتسه،الزفانصلنيوبخحيه

واما.(2(:8ؤكو7:.ميو.:1،هرو

محباكرأضيبل،مطرأتطيفلاالصبفئحب

الرييمالربمنملنيوتهب.(،:6هو)ابدى

الما.وتجفف.(11:6تك)الررعفتلفح،الثرقبة

الاولكالوننيغالبأاررعوبنتهي.(.ا:13هو)

الىواحيانأآذارالىويلوم،الاردنغورعن!قةنيالا

.والهـدعدوالىال!قي!حمثر.التا.اثناوني.نيان

الاجهذايلوملاولكنايصا،اللجثصتطالجالوني

حيثالصيئوحلبنانقذعلىالاالهبفصلفي

الااليواحلنيالما.يتبدولا.الشةمدارعلىيحتى

الو!رعكراطدفان،ليهالطالجبالبخلاف،نادرأ

محنيووالمبونالانهارقلى.الةصلهذاونيفيا.

الائدباررتورق،الاضرارمنصندجةبحلا"الأرض

!ئهروفي.اطربفنيونعرتارراكااننلأتالق

الامطارنتةل،الىبيعبدخلتم.اللوزروهرصباط

الاطارتنتهيثم،يخهاتتاقطاليالفزاتوتبتمد

الا!طارتنقطحثم.واقرالمرعتنئطالق،المتاخرة

علىفرضوقد،المنشفصالاماكننياطصادوببتدى.

وهو،النلةباكوراتمنحزمةيتدمراانالع!افيين

الفصحاتدا.بمدالاسبرحمنالأولالبومنيالتن

وكات.نيانهلا!منغرالادسنيايبيومين

(.وكان2؟-؟ة23لااالرباماميحركماالحاهن

،3:خرأاررطة!صاداب!ارعهيىالأسابيعوهرعيد

)1

+سنيالجعويد.اصابيعببمةالفصحبعد.(22

فحعد!ا!ادمدةوكانت.(22:؟3)ضالنة

.3(:9اشو126:6مز)لمئمبعظيم

.(ءيرمأص،اطلب):وتود

هذنيي!نار14(.03:)اش:موقدة

المجرمنصيءبأعذمتبحةكالتالقالطتالىالاتة

!بكالتانهاوررجح.ننارثقنةعلىالموتلىمن

وكن.البإتمنالدمانطؤ،جليلالنرفةباب

.(36:22ار)الكانولنايتصملونالاكنيا.

كرويةنصفووارز(.26:.؟اي):اوقاف

وهيابضأ.نصفهنياجانأوبكرن.ا!رسصافةعلى

..وال!امالرماحدفعنيمنعتهتربد

افه،مظفةوهي،انفىمنمئن!الاصم:نلوى

ائه.كأضيالقواللإة،بطاعتهوالصي

حلإولةالصيحالصكلياللوكمناكثرالقرى

اثمويتصزمكاتاكموسليبمطاعلىحافظراممن

:ااش)اطقبقةهنهالانببا.فررماوكثلإأ"الحقة

!ركأكانوهدا.،"312-:5عاو01-02

.(23صمتأبعدفياالم!يح

!1)،التقوى،صعنبت!كلمفائهرولىاما

صر،هينفاا!قوىانيتوللأانه0(3:16

الاع!حماية،اوالىج!هواليهثل!الذي،ال!رءلأن

ممجة.اوميورةالمحيحةالتقوىتصبحبهاالق

اوليةهي،اثكاالمعنةاديانةفرىعوفهفيوء!

03؟



341.وكا

"حطاخرىوببارة.ومرتهبحياتهيوعاتمهاأ!ي

نفه.المبح

برل،فصبالحياةإنيايى،،فافعةوالئقوى

7(.3-:6قابل8:،تي؟)ايضآالابديةيحياة

أليرةعلىالثتوىتوقفلابطرسمحرفوني

،والحثوعانالابايضأتشلبل،ف!باثملسة

!وبهتث-4الذيإدفوا،ةالمقدال!لإةتعلنهالذي

.(-3:1113بط2)

الجلوسفيا!عدما.عواثدكالت:وعشتقاتهاوكا

كالملوك.اثرناةمحمانوابلاد،الصرباتلملأفتختلف

شاو122:5مز)!لرا-!طعلىيجلونوا!اة

9(.و3:7)نقتخرتطما.(2.:ارو9:،؟

.(3:12طو23:81وحز6ةااس)اصةاو

لىاالارضعلىت!يتكنرنكانوافقدغبرهموامما

كانالميحاياموفي.(.ا:6وير01و،9:1

كاشتاالي،المائدةحوىمقاءدعلىيتكونالضيوف

!مطالمركزفي!ارغميبعارباعثلائةهيئةملى

ةمحان.الرومايةالطت-بوذلك،اطلميلمل

.المتهدهرظاإلىإرقدثذالمانحو.يتحهءأساكمحي

الايسرمر!هتحتوصادةملىيتندكاتارالصت

يت!ى.انيمكنهكانوبلمتة،بيد.الإخىويأكل

13:33)يرويرء:اة-ل-لماورا..منصدركل

بدءنأنارادلمنمبورأذل!كركان.(21:2و

إرأةوا.(18:3دبرأ!ربمفطت!!ابوعظصي

فانها.38(:7لراالفربيع!انبي!تنياطاطة

ودضهمارأصهالعرومحتهمابدمومحاقيهغك

لثعلىمنتم!بأالصتبلىواذا.وقبتهماباطب

وكيل1(

فعلت!!ارأصهاءيدهنانبمحنكانالمت!ا.ذلك

.(7و26:6مت)الابرصعسانلبفيالموأة

عندرأسادمعرفىمالةنيف!انالاولالمضكأاما

6(.و8ة،1لوو23:6ومت9:22مم)1المائدة

اكءأكانالنرف،جدرانعلىمرتبةالمقاعدكانتو!

الأولرهر،ابابمناتم!آتابهدوهر،اراوية!ا

.(3:12)عاايامناهذهحقىالمقرىافيالالمادة!لاكما

امام-ررءلىدتفكنارضأالأ.-اهكانتفاربلادوني

.(،اكال،اطلب).(7:8احط)المائدة

ا)صقف،صن.الما-طو.(ا.:27)ام:-لفؤ

الازعاجمنمماصرتهافي11،اكاكةالمرأةبهوقثبه

بلها.لىوالضحر

كان!!ا"بيتفنج!ؤ،فطةرئير:وكيل

.(15:2تك)ابراهيمبيتفيالدمةباليازار

.(،:93تك)ارفو!ةبإتفييوصفكانومثلا

تك)صهصنييوسفبيتقضهيا)ةفىيمدا)3ذكر4و

ا؟ديدالعهـدكرويذ.(،و؟:،1والج9؟:3،

ناظرح.الارعلىكانالذيهلإودسو!لىخرزي

الغو!يلءفإصبحاوثل.3(ة8او)بيته

كازتا)فيالهادةءقالماميميط.(-16:98لوا

كانفةد.اعالهمادارةفياورشليماكنيا.لدلىمأنرفة

بأتذهكاتظلهانجحوث.سيدهاملاكناظرالركيل

.صيد.حاب3صغيطلبكانمماا-لثرالثركا.من

آترئيئأبد.اب-فيويقيدفيي.نيحاشهم

بالأءرصيد.علموعند!ا.اطابينبينالفرقريختلى

وتصديقهالمزارعيندلرقيع!محركاأدقلمان4تطلب

حاعلاتعنثريككلعندللالكماتبينكركبل

يعترفانامامهالذياثربفا)!ببلكان.املاع،



)5وكيل

فيف!رل!نه،بالأصلاخويتعهد18كأويستضربخيانته

الص!ركنيففير،الركالة!نطردمتىتنه.-،جلة

تكبكانتالاعدادلان!يورأالترويروكان.روزو

اطروفبمبزكبل!فرقولا،المكليةباطروفوقفذ

.افاتعلىالدالةاطروفءلىالحثراتعلىالدالة

*الديق،وحرفعثرةعلىيدل،اليرد،ءلمرففحثلا

بكبلإ.ليىاطرنينهذتبينوالنرقمائتينعلىيدل

علىوصليم!خأليدان4الاحظباجديرهوومما

كأنه.فضيلتهعلىيمتدحهلمل!نه6ح!مته

قلبه.باءرجاجيرامانهغير،عقلهاء*%بذكا.

ضرورةوهوعلإ،يقرمالذيالمبدأهوافىوالم!هـفي

بهالنتدي،الالمةاط-حةلا4الايىباط!صةاقذرع

.حياتوالروالأبرديات

الهوعلا.الاصاقفةكانالىاعوبةارصازلاوفي

وكلا.،الميحبرنالمثسردونوكان.(7اء:تي)

كاطمتطاعوني.(الخا:،كو؟)،ائهاصرار

.01(:،بط)1اقه،!ممة*وك!بلي!ونانافان

،إصتلحاتاكللموجملابصيالمبدأان

!فالاطسيةيوعتطليممو.واثخعسيةوالرتت

لمتدمبهيترمعلتجا.صالائانا!زاماتباتملق

بميببيعفيالننيلمر-لترلهقابل.ائةمل!رت

وم!ا7؟-01:32صي)افتراهواءطائهااملاكه

اموالهفصفاعطا.فيلهزكاوتصرإح.(يقابله

هـزواختلدابر.مااءمافاربمةورد،المموزت

الامرهـومئل.(الخ9:8؟او)1105ا.+ صرار%دكطد

،االامنا.اطدام03-37(وثل:01لوااحالصا

:ا؟او+ابلو03-1،:5!ت)وزناتالثسصل

.(28-ا!

ولد301!

.(1ة،ثك)الهبةهبةالاولاد-أولاد:دللى

لوو،:6!تك)الع!انجينبينعيبأوالحقمالعقروكان

!تندماالمراةفرعالىبرعاصالموتد.(1:25

البهدعاهماذالاولادفبمةورفع.،؟16:2برأ

الى!تاجائهملكرتانوفال.(36"خ:6مي)

كهاضا.ماللاطنالاعلنلانهافهوحمد.م8اثا

ة6لووقابل11:25)متوالنهما.اط!ما.عبون

02)28-.

ئ!مغزىذاتشعانراليانيونمارسوبد

بصحدمكالاولادبرلادةتتملقصصةوعادات

المولرد!نالاطفالوك!ل(.99:اأخر61مابلات

لر،و:16أخر،وتقعيطهمبالماحوفركهمبالماهحدبئآ

وءبتالتطهيرصطئرعلىفظةوالمط.(2:12

وعنرا.(-8(:12لااالطنلولادةبعدالنكفبر

الاموكالت.(8:؟2تك)الفطامعندبالاحتفالات

و!ه.باعبا.يقومالابوكان،البيتبمهامتةرم

3)مرياتاوحاضناتبوظفالمردعرالاصةوكات

و.(.1:.؟مل)2مربل!اوواوصياه(.8:،صم

ثهدومفهم.م3واء!ابابائهممقيدتالأولادوكان

صحبحأتنثثآوتنثص!متربإتهمءنا-ؤواوناوم

التديمالىدنيالاموتلمب.(،13:2ام1،عا

الاولادتربيةتكنولم.الاولادتريةفيهانادورأ

والدبهمرأيدونلانفسمزوباتباعتيارامبصح

وابثالوالدتعلىكانابضأوفا.ومرافتنهم

لذلئهوتبعأ.(38:6و؟2:،2تك)و-)برايات

ولمجزمرهموالدبمميحبواانالاولادعاىكان

اثعلىالكت!ابنيالوالدتواحترام.موه-ورول

"يذكرلاث،بم!حماتالاهبةمنالقديما!دانيوخاصة



36)ولد

تثو02:12مباصرة)شاقةفرالائانواجببعد

الولدوكان.(2.:3كرو3و6:3افو16:.

باطجارةرجمآ،"تجلاوالديهيخضعلا.الذيالاق

215(18-:؟2)تث

نءتمين.خاءةحقوقافيولهكانبأببهالولدوتطق

نصيبدهيكنلم،الاىعكلعلىفالعبد،المبد،

لم،3الاعكىعلى،والمبد.صيدهرصلكماني

عناولداويختلف.(الج21:37مت)رارثأي!حمن

ءذهوبحبب.المافلةبقاهعلىيحافظلانهالعبد

الاخب!روجبأنتتضيالمو!ربةاثريمةإنت"النكرة

وكان.اخيهمنولدلهاي!حمنلماذا،امحيهارملة

لا!يهابنأ،منهالهرولدالذي6البكرالصبىيححب

.(6و25:5تث)اعهريمسلال!حمي،اقي

عرصاكانظو:فغل!نيالاخامر%امحذانصع

بالتاويبتمالابمبراثوكان.(18:16لاا

ائنيننصيىلهكانفقد،البحرالااولاد.،بين

وبردعدمحالةني،البناتاما170(:92أتث

غل!.با!اويالمبراثويفمنروثنفن،أرو

عد)ايهنمحبطخارجكترو-نانلهنيؤذنلمانه

.(صرات،،ورث)طلب).8،-2ة26وا-23:6

ا-!فاكانصتىتقرببا،مطلقةططةالوالد!ن،كانت

.(7؟:03امو23:16تث)ملموناوالامبالاب

وكان.(02:9لااقتلآيقتلامهاواباهيلمنومن

ولحن.آبا!من2دلوفا.احياناياعرنالاولأد

وان.ال!برانجينبينن!رأكانالبيمهذاانيظر

لأااليرليلتةنيحربحمرجتيدونكانواالاولاد

ناالمرابيطابذلكامثلا"ومن.\،(:02-93

مل2)اب!ماعلىكانلدتعبدتالأرمةولدييأعذ

)1

02(::18لأومت:،

(7:الررةهطؤ!انءدفاا،ولودا)طفلوا!ا

الأموزلمبقي.دب!و-خمنذفيشالامناليوموفي

ديرما08وابخاولدتاذايوما.،نى-ةالولادةبعد

الناسوسبهاو!!صابرها2لتطتةلممغابختاولدتاذا

الىوز!فصضةمنولدماقىضعوكانت.(13لاإ

مزكماوليمةلهبرلمكانالنطاموعهد.سنيننلاث

اء16!نحضازةفيالبنات!قىوكاذت.ا-لامابنا

الىؤجنتتلونابتون1واصا.تزوءنانالىورعايغن

،تطيم،(.)اطابفوقفماالحاصةسنمن3آباغوعاية

--لاصثي.كلفل4فيهىالجدديىالمدواما

وعلاقةاصماوياللابكابنيح11وقبول.الانان

.(،:6اف)بافهالروحيةالانان

ا)-ءفاهيمكامةا:م:اثابناهاواثاولاد

اقهاولأدالىصرلبواسئظرفياط-3لس.الجديد

.(،1ة8روأافةبروحالمنقادوناوثكانهمبرل

الروحوار!ث-اد.افةلاولاداايزةالملامةهىهنه

الأبودء-اهاقةممالقلبنجو!نيد!لىراقهلأولأد

ابخه.انلهويؤ!وللهصرتيعالذيللا!

ذاتهاعانالذيالماويالهبخلاصالاىايمانوني

واأخا3:13ءبو12:ا)دواديحيوعفي

.2(:اوه:3رو

اذاس!لا،طةلبدكان:مولدميلارو

قابل.(02:15ار)للاصرةعامفرخبرومصباكان

المصريينعادةو!انت.(7و،:12)ريرسيفيرس3ءرخ

ء-نيخقطعوناو-لانر.ايدبالمواير!فلواانوالنرس
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ذكرتمناولفرعونوكان.ولائموبتبمرنالهكل

.(02:.،لمثاافديمالع!دنيميلاوربوموليعة

واطنلةالىبع،رئيىهيرودسمولدالجدبدالعهدوبذ-در

رأسهيرودياوطلبتا!نة-الومةرقصىحيناقامهاالق

.(6:21مروالخ1:6،مت)المعمدانيوخا

انحارني!موقعلمفبكان:صاليلى

--داولكئرةعناثرقضوبكافىالصايين

الاصفارنيص!ولا،المقدسامحتابانيالمواعيد

ا!اريخية!ائد!اعنفهلاهـاالقالقديمالهدمنالتاريخية

لا،موامجل!افيازنيالةامانةتينلا!اروصيةافادة

ا)مالم.لفدا.داودنسلمنيح11بارصالوعد.س!

قايبننلفيهذ-لرماهرالارلىالمراليدو-ثاب

بنصيتموالبدكتابثم.(،2-17:،تك)

تكصأئرحبقمرايدو!تاب.(ه!تك)مآ

الصريا!اريرخنياكليهاالجداولولهنه.(ا؟و.؟

اياموفي17(.و:3اءبار.وا18و2:؟)عد

اكأعلىيمثراملاتالك!رتمنالبض"خلحعزرا

؟6(.و7:63نعر63و؟3:6)عزانسابهملجلرل

رسب.-داولعننقاتالجداول"نىانويبلو

كانواايىمحل!دصةمأمرريفان،اطنظاشدضظت

عزراسفريمنويظهر.الجداولونجموبب"يينون

وبعدهالبيدةءحظتالجداولهذ.انوفييا

مدورعلىبدلرمما.المقدسال!تاببىو!ؤنت

السعبيةقي51الىباكظر،ايدالمراهـنمالثعب

دوسفانبدليلالفقيرةالاصحفظهانيرهو،والقرمية

ل!حططملمجتفترب.الىداودعاخهمنانهبكرف

عداماالجداولانوررجع8(.:2الوبخب

مراليد01(

فرابعنداتلفتاثطحى،الكتابنيضظتالقنلك

كاناذذلكبعدلموملهادمحنولم،الأعل!الهي!ل

تفرقوقد.داودالىنبت!هوتحقةتجا.قدالميج

اليلاديالثبودثتهاروننلمنالذتالكهنة

.الاقطارجميعفي

ا!يدالهدنيديى:المحيوعلربموال!يد

ا!يح.ايوعالربوهوواحدلثى!الاتب-درل

-ا:اءت)ولوقامفىانىبلينيمذكورالنبرهذا

عنشي.هناكول!حمن3:23-38(.ولر13

هدمش؟تجةال!ربةوهنه.بدرليهمافهمنيالصوبئ

الجداولاصنيالقديمةاليهردا؟سيعاعطلاحاتمعرفة

دردة،ضردأمتىبدولالىطرنافاذا.الفبية

بينطوكنلاتة،كانهنرى،لوتاجدولالىا!نات

ورواظاخزباوهم.(8:اءتانظر)وشريا!لارأم

.،12:21و2:؟!و25ة8مل2)انظروامضيا

مل2)روثإويحنيابينكانالذييهرلافيمو-لذلك

فاذا.،؟ااعانظرأابضامزوكوهو.(23:38

عيلأكأسثمانبةا!انيا!صميهبرالاربعةهنهذكرت

داو!31محرار*!وهذاك!ر،اربعةهنعوضا

بداولانبالذكربدررومماهو.يحن!3ااو

الاثخاصالاتذكرقحنلمالوايينعندالنب

فثلا،يذكرواانلاجلهابشحقوناءميةلهمالذ!ن

.02و22و؟2و18و01و6:12،تكانظر

جمةنرولأنحدلىقافيلولمئلجسلقابلنااذاثم

كلاضقلالت!هنالفروقوون.ثتىتناصيرف!رت

عصاحركلواعما!ه-لتهمافيالأششالبثيرتمن

نهااثللبتمصادرالاعر،!ل!اعغتحتلف



38)ليدهوا

حقابراهيمصنمماثلانوالجدولأد.ووة،قأاهمية

نر-،!!نالمالكالةرلحفلماءئبشعوص4،داود

الاعفرالةرعدا!-لولاوبل!.عصلمان،4لرامأداود

بينا!م!ا25لرقاذكرو-د.داردبئآننابراصطة

فقط.احمأعثر!ةفذكرءئاصا،وزربرارل!او!

الجدولفينخلة"صأفيلءدا!ا،ا،حما.وبرج

زربابىا-بريناصط!12وذكر-لوتا.الآضعنالرا*د

زءتختافوحمهيانقضتمةصئاصا،فذكررء-ف

ابراك"*-فءنيةولمتىانهونرقوالم.تلك

زايم!نولا.الي5ا"نانهلىتاير-رلر-يخا،بعةوب

الأص!ازيرمحونانقي-لولا،فيللاتابخار-رن

زهلميلائةالاا،را.قدءتولهذا.وا-دشخصاسب

.الفرقإذا

أ!رءباالف-تذكرالثارتيناحدىان(؟)

وهوايقديمالئمليلهوهذا.الطبيانىاوالاضى

رر-فءائلةنيا!ئراوواهـدةزيجةءدوثينرءت

بلاالمترفيالاكبرايخهبارملةالاخزواجنوحمن

اكصء-صباكانيىةا؟يرةاولأدةء!-ب،،تب

اولاداصهتادا2اتخ،الاولالىوجاولأ!،المو-وي

د!،ناتفيتصل،ةرالأ!الاخاوافايىاووج

مناي،صفم!تغل!او)ثيتيناخرتوهالييرب

اءده،وج-(!!تاة؟توالدت"نول!ن،وا-دةام

اخرهفتزوبم-ا،ءة-بلاتوفيغ،بر-فوالدة

حب!-اليكابئاوقاةذكار.،يو-فلهفرلدت

تةة،افيو،:هبالطهاك-ول!-بانهمع،ا)ضبعة

الةديما)رأيهوءذا.مقىلىوردكحايعةوبا!

اللاهإتيين.من-بالونالأاويرمبيشكلاالذي

اثإتمقإنوهـو،آخررايوهنماك(2)

وثع01(

لرقا.اصا،اإيوكاتةاو4اكرءيو-فز-بةجدول

قداءده،ت!وتة.اثت!هـةايرو-فنر-:ةفذعر

-دولوالآض،إنو-اداود5"فىاةالورا-لمك51:ت

أفرلحاء-يرمنوافرادناثانبواصطةالطبيهبالآ-لمل

فءة!يعزانهالأ.قريربفرعمنوامحن،اكالما

نالمقشق11،كذإكالأعيكاناوانهارآيهذا

فيالمذكورتالأث-اصاا!ا.بينولدكلىةب-.حل

الذي،ي!نياازصهىالملوكئصلمانفرعلان،-دوله

.(22:03ار)ء-ببلاءاتاذ"يىدو

-دولهازبتءئانة3،لثالاافهلميداا!(3)

والدهاليذمحان.ءرءجدولوارقا،ر--2-ف

وبه.إ-ولح*دي!وتوةذاي!،حر-فو!اصراع

إ-حاانربرهناقوءرء4الملأء3ابرليأوقاصبان

الحتيةحطاويرعالطبهيئب،فتآبحالمرأةفلصق"و

فيإلكبإثرتد،ناثا!ةرعنيصيمامهرواصطة

اصءلىاز-،ر-وعءزؤالاذاكيةالا-تدرء*حظض،

راءاليالى(الحهيقةفيول!ن)ءسفابئيظن

داغصاال!ودوكات.4-بطاوإلأماجازبعنحف!يد!

الذي،!ئاءا.،الي5،ابر:ةا؟12صيمءنارنير-و

اضريعةا--ببولح؟ء-تزتفا،ا):*دالىصب

الذيص!-فبرا-طة(أتكاوراإفحداز-اوذللث)

.-يىاتلحةرفياكصبر.4-باباتب

تاتريرظ-.(6و7:5-تت):؟خ-ولغ

ناا.لمهوا%فيصبرنالذفيتحارانجدءوناصالله

وتأبرأ،وتشبممولأ-تمدادءم،-دأقياط35ءدد

إلمر*عي.

وا)حلربا)--فير-ودولشاولةضهإفة:وليصة



93)ولع

93:هاو)خاءثمناسباتنيققام.(ا:ه)دا

تك)اظ-اماعندا*لاذماتةاءو؟ت.5:23؟،

را)ثلو؟.(92:22ؤك)اطلانومنارفه.(12:8

-81:5-بث)ضف11كءريمو.،2.:،.ؤك)

يتبادلونوكالزا.(01:99با)الأةرايموني.،8

رة!او.(؟اة،1-خى)نا-بةفياالرور

-7:،3و5:12اش)سرباو0(6:22مي)

!لحءفدعهدو.ال!روموةطفاطءادربعد.(9

وكان03(-26:26-بث)متنازءيئنريتينبين

وواهـةا)3ابدصنفاخرةولأئميةي!رنالأضاف

جباتواوقهت.(22:3تو9:3ام)عبدهم

ودهن.(8،:7لواالضبوفارج!،بنلالضيافة

وتقبيلهم(.6،:7اوو6:6عا)بالطبالرأسمحر

اماعننيادعوتا!:ار.واءللأسه،(3:لوا

ة،1لوظبلو23:6!تو9:33مم1)الئ!رف

:2رو)امررطديىرورئيىلموليمةوكات.(اا-3

.طضيوفدقلمماكاويمححن.(9و"

ءطلإةمناسباتفيءظجصةولأئمالممريون،اقام

الويمةلنادصفاتكرتصفرن4الاربعونعرالاصط

وماررصفزمننيصيلاد.ءمفيفرعوناقامهااقي

.واصافبذخمنثحللها

محريطةءلىعزوقد4عظيىرلاثمافبىتا%وروفي

-ةوليهفيرزوبتهبانيبالايررالملكفيهافا!ربارزة

طوسفيالخريرلثانفينرىفيالمصرءديقةفيانيقة

جل!وتد.بالمذباتالاما.بهمالمجطذية

ظ-للألقيتوالطربالؤفآلأتومهمالموديقرن

يخالزعرونا)قيايظةرذظرونوالدراليا!ل

01!ولع

القةالوليىضمتوقد.الأذانوزخنيفبالمزف

الآنيةاصتندمراالذتءظ،ئهمنالفااولم!ابلثاصر

.والةبرر،-ءداورثايمفيا"تءلصنا-ير،ةا

وضر.الة!تصنصوباةفارسبرلادوس!دت

ضرنيصانمةكانتعاداتءنأتناعابكلتاستل!

.المبلادقبلاطا!.ىالةرنالىترءعث،تن

ماديشافلاتاءثوررون111ويىة(؟)

استرتوقىد.(13-1:3اس)13بووووفارس

لجعةوليهاثرهاعلىاقيهتثم.روط018اويهة

كانت-ث،اةهصاءنةدار."نياليلإطفيالموجردت

الصربردقاعاتيحطواكا:-ونيةو!سا.بردي!ا.-جوف

الاصةوكات.اللا!هاثمىنوردخوللمنع

بآنيةطدمالثرابوكان،وففةذء-!ن

.ذبمن

اثمصر.لفاهر:فيالمل!ة،ولبه،ب

تجمنابوعيده4ز!از؟مبمالملكواءمة(ج

.،-3:1618)باصتيرزواجه

:7و،:.)وهامانلللكاصيروليمة(د

ا-8(.

ولاياتبمفيايهوداتا!ثااقيالىلائم5(

عيدبدايةوكا+لت.(33-؟ة9،فارسبلاد

.هؤلا.عندالفوريم

ذ-درتاقيالو!ئمابهضاما

2!ة

الجدبدال!هدني
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يلادهعبدمناصبةفياتيباسهرودسولب!ة

21(.:6)صتى

وتلا.يذ.يرعحضرهاالقالجلإلتاناعرسلمةو

.(11-ا:2تابو)

1،)لإولحب!وبالاوي3!اا.إاقيارليحة

افري!عياحم!إنبإ:فير-وعضرهاالقالرليحة

36-8،(.:7لوا

رؤصا.!نواهـدبتفياقيتالقالولية

دء-ذر12وفي.(ا:14الويوعوضر.الفرييين

1(،ا3-:14لواالىلائمفيالاولىالاماكنامحتياو

.(21-18:01لواالطيحةالوليمةمثلوضرب

ة26ءت)عت!بإتفيوا--،يسرعءضرثم

باككالويحتةل.(7-ا:12رر-او6-13

نيالياوا!مل!؟تاواقةملحو!تحتالاثضواء

ايمةوو.(13:92لر،المابةلتلك-ئاموليمة

.(91:9رؤبا)21اطءرس

المجة3ولازيقرنونالاواونالمصيبونوكان

ثفلمه.(21-"ثو31:بط2)بانيلىا.لهصال!

ءارذلكالةيوءندعا.اشتركاا!هساءنسررفها

بدايةفيا)ولا؟مهذ.وكانت.نشاغا4،نرتجدالاغنياه

عنهانهىلادويهةممجهانغير6الكناث!هـفيالاص

.م032صنة

با:5ر:ءلاو

وال01(

أ-،زنهبرو،لاتينذفيا-لبينهربرتة11اثر!ةا،ا

31:7اعو72:2صت)،تورالز!وروبر*وا

نأ.8:31و

6)ولايةحاكمبممفىعلاايةلنظةترجمة(2)

ةكان.14(:5نحر6:7عزو،18:2كلل

قابرله6:6و5:3عز)النراتخ!رءوروالي!اي

اليهوديرةءلىوالياشثصركووشواقام3:3نح

الهوديةءلىوالباإلزربا،كان.(؟\:5عز)

ونحميا،(اوا1:احج)دارص!سءمحمءفىةني

.(1،:،ثح)ارتحشثتاعهدني

كطالتطبىيوط!:الولاة!نيرذ!ريردالجفد2واله

وةصاءس.(ا:3لوو1،:28)تالأوديةوالي

عا41تصرفيءقر.كانالذيكلمافلىطينالي؟

،2:اع)كلهافلطينوالي(وتوسالخ،23:2

صوريةنيالىومانيالابراطررو!بلقوك!ينير(27

.(3:3لوا

ويينالصنيرةالاتاليمفيالرلأة"يعزلكانراحيانأ

اوغصطىةملكاا)محبيرةاولاياتولاةص-ا!هم

اليهوديةمنةصل.م.ق6ا)صنةفيباوخيلاوس-خر

ولايةودعيسوريةاقليمءنجز.أرادومياوالامرة

هو13و،و17:11ور-يفوسآريخرابع)اليهودية

?امهاوكانوعي-س،(13:33توسس!واخبار

روفوسوانيوسابيفرس،وصيض،كابوفيرس:كالآتي

وفلإروس،قيمراوغط!مات!دهانيالذت

2سيفوسآ!ديخضة)!امدةواليأبةحيالذي،غراتوس

طي!بارروسعينهالذيالبظحطورل!!س3(و2ة17

روماووملصنراتعربعدمهصبمنوعزل،قيصر
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.م37شهاذارنيكانتالق،طيبارووسوفاةبعد

اخبارو5و6و2و،و3و2:؟8ررصيفرستاريخ)

لوسررسلوس،وما(وصا؟:3لرو،،:51)لجتوستا

1:6،..-لمسيفوستاريخأكاروسالامصاطورعينهالذي

ح!حممالذياكريباس،بهيرودسانت!تمدةبد(11و

وكبيرس(23-؟:12اع)بنواتفلاثاليهودث

وطببارءس،كاودروسالاسلااطررعبنهالذيفادوس

هوا:02و91:9روسيفرسثاريح)وسامحد؟1

)تاريحهيرودسمرتبعدع!نالذيوكرمانرس،(2و

فيل!ىالرالياما(30و3و6و2و02:5ءسيفوس

:02*سيفوستاريح)كودروسالاملإاطور،فينقد

بروسيوسواما(،9:"تاجمتوستاربحو؟و7

ءصيفوستاريح)نيرونألاعراطورارطهفقدفؤس

اسئلمالريفلوروسفاجرسواخيرأ،(9و8و03

)تاريحنيرونح!منعثرةالايةالنةقيلمهمبه

.(1و0311*صبفرص

ببعضحماوعلاثهاالىواياتهنىمنوبلاحظ

انغير.-ورثلراليعاضعبنكانواالرلاةهؤلا.ان

لهموكانت.!ةصلطةذويكانواايهردولاة

الاح!مامينفذونالجندوكان.والمرتاطياةعلىسلطة

لهممقوآالبحرفدقيصرهاتخذواوقد.13يهدروالق

نياورظيمالىيذهبونكانوارلكن.الأغبني

في!ااثتا.يمضونكانواواجانأ.والاخفالات3المرا

،هيرودسضرنيا(ويحلونو3و18روس!فوس)الاربخ

هاطالمقنه!بءالىومايةالمن!صراتيزوروناو

:لاةو

)1(

وهم:

:9ايام1)رتبتمعنالضغلرتجطعاط!حمام

ولمي401(

3.و:23ا.ارو:0679و02:ا،انقو،؟

.(3:12واف

:3داو22و6و23حز،ولاياتءمحام(2)

.(01:18متو7و6و2

(91:38اعأتضاة(3)

وهر::ليو

و!د.،8:.عدو02:02لااالف-(1)

.،02ة2را)الاقربالنبب!ون

:91مزو91:02اي)النادياوالمولى(12

5(8:".اثقرا؟:23امو78:03ر،1

الاقربا.بهاعةاو.الاقربالن!يبةالدمولي

وعهعبتعدياودمههلرنسبباولتررببتمون

تلط،:انتفرضالمرسويةالثربمةوكالت.ظلمب

عدو9:6تك)،د-يفكبالانسان6اناندم

35:31).

ضفتينيالمجأ،مدن،فئنيتالقلقانرنؤعدل

وكلاصوشيم6حعرنعنهاوالئرقية،الغريةالاردن

وبولان،جلعأدوراموث،وباصر.الفربه-الضفةني

تلاثطكانر.(8و02:7يق)اثصقيةاالضفةفي

،امرهنيالئرسا!ضا.لمتانالىبامانفيهايقيم

اببح،ويلافمتلهالدموليالىاسلمعبح!حممفادا

الكهنة،رئي!يموتالأالاالمدنتلكنيبعيقانله

مرتاصدالرمنمرورومع.زمنهنيالقتلجرىالذي

صفاتمنهوالنيى،الانتقاممرتوضفالىحمة

:الاثنتاممنالجديد"!د!ىوتد.ابدائيالان!ان

1،1



ويل1(42.)

مكانأاعطرابل،الاحباهاصالائفكمتنتقوالا،

فان.الىبيترلاجازياناالنتمةلي.....يفضب

.("2:9؟رو)فاطمطعدوكطح

اناواما،وهر91:02اسربفيالىاردوالتول

الىإجاهابرمينتظرفانه،.حىولييانعالتفقد

البئر.!ثلصالفاديفبهبأقيالذيالزمان.كل

يقصدبفاظا؟دردايدفيامادياإلممنىالوفياما

التصغحقوطيناالفاديعنانالهالذيالىوحيأفدا.ا

الذنوبمففرة،الة-داهكافيفان.بال!امل

.3(:؟افى)

عزرافاتصغرببة،بامرأ.تروجبانيايةوت!

!(01:36عز)،بطردها

عد)والهلاكاكسوتوععلىتدلكلةةويل

كزو3:6حبأذذيىبخىوردتوتد(25:92

.(12:5مز)حزنوبمني(7":11

صةوبخا،اتديماالع-دنبيا.ااتصلماوكثنآ

31و03و8؟و11و8:.ا:!)ويلكلةاضيا

.(5:18عاو؟:01قابلو32و

زعا.الىوء،،1وورلاتالميحوعدئطقوتد

.(32-23:13مت)الدينيينأليهود

انفيمكنالمج!!رتالولياثط!يدفيبيتاما

:ه!حمذابلزص

ءا-وتنء!ونف!مب،%لأ!-"الويل(1)

الناسب!تيحولونء:صا!موفيتحاليمهمفيوكانرااقه

.(23:13مت)وبينه

الدنجابفهونوالةرإ-:ونال!حمتهوكان(12

الىكبشأثاوا.هميح!قرنالدخلا.صلفيويقعدو!ها%

.(15عد)اثريمةباهدابا

ا

ا!،رفيويجاداونونيمام!3عيانفادةكانرا(3)

.(69عد)،ثةا

هـاتيحةلافضائا!صبيلفييراداونكانوا(،)

دء)وإلأيمانكالىحمةءيويةبوهريةامورعنويعامون

23)،

نجةسنلماذااطارءك!اتأدبسننا!طلا(.أ

ال!أساي*لتقية4الىوءوالاصتقامةالداخليةبالزاهة

.(35عد1،الداخا!من

لا،المب!يضةالفور،اططربيةاطشةان(6،

.(27ءد)الةلمبنياص!منااكصقية!ان؟محنها

الانبباه.صورأبر:سالذيالهوديالثبان(7)

عندإمرص!صرف،كا-للأفه،احيائافيبلهانياغبا:

.(3ثو92عد1،اصلبه،ليصوعمحاكة



!كث!!هههيي!حنس!ل!

سةادالهحاهف.ف).ه:لاه
ص.-.ءرحروحرحرحاو

ترجمة22:13و6:؟2و17و8ة؟رؤنيوهي

قيوهيايرنانيةاطروفمنحرفاخر،اوميب،

الف،.5انظر.وءمحملهال!حملغايةلانهللبحرصزي

بنبر،،محنا.ع!ياصم:باثير

!رذا،صبطمنحصرونوحفيدجربا!؟.()

اتباار؟)منثىسبطمنماك!كلإةءنوزرتجه

يائير،وا-ذ.(1،:3تثو32:81عدو5:23

ئرقالى،ابلادمو-ىبقيادةاليازلم!وناخلعدما

والثرون،اورثبمد!ا)المباة(ارجوبكورة،الاردن

تث)(حرران)و،صان،(جلون)بلمادمنوتأ

مد!ينة.سترنفالكل،03(:13بقو3:11

.(يانل!قرى)يافيمؤوتباصانهاودي

علىقاضبأكانالذيي!اكر،صبطمىالجلادي)2(

ير!بونءلىوادأثلاثونلهوكان.ضة22اصانيلبني

لكلوكان.لأجماءةبتىرنم3بالمندليل*-صأئلائين

حزوتايضأالمدنهذ.ودتب!ادنيمدينة3مه

اظب)التديمةيافيكيرةمنكانوارنجا.يائير

يائير.وتبحوطةلهااتيازاتيىثوصو.(،ياثيري*

الأحرىبااوالمدن.تلكءلىءهابنالبقيمنةوذ.اشهلولىخا

.،الخإتء

لهاملىبداومردكايابرالبنياص!يائير(3)

.(2:5اسأ

قايين.نلسنوعادةلامد31:بابال

-(8:02تك)الموافيورءاةالجامساكنيابووهر

سالرم1،،بات،ممنا.علاياصم:يابيق

واحدآسرأملك.عرالحامىالثماليةالمملكةملك

8؟(-و13و01:؟همل2م.أق.7،5صت-والي

التديما!دنيمثهورةملينةةجلعاديال!ش

ض!عرةحراليبمدعلىالاردنصرقيجلعادببالعلى

الجنربوالىسانبيتمناثرثيالجنوبالىاميال

كهائماليةالج!الىعرزا+،تلاخماودفان.ببلامن

ا!مديمباعهاحتنظالذي،(بببقوادي)اياب!وادي

.يبدوكما

نيمواضحعدةفيجلعاديابيقذ-لروردوقد

المديم:د311

بنيمحمعالىالمعودمناهل!اتععندما(1)

المؤمنوتضار8(:3ا)تضالمصفاةفياصراذءلي

..*ونجت،ودمروهاالمدينةعلىالمحتدوناخعاون11

8،،9عدأبنيامإت)بطن!اهاعلت،عذرا.تاة

التدسفي-حدادداودالشىاطرفهذامواد"ةبكلتام



44)يابين

وترءدعرنملكناحاشالهاصدندما)2(

باولاستناثرا،رجلل!لالمنىافيبقلعربالها

لانه،معروفهءلعاديابيقاءلبن!ولم(11صم1)

.انقذم

ئاولصصرعمحل!جلماديابيقاهلبلغعندما(3)

والندطينيينالع!ائي!بيننضبىالقالمعركةنيوبنيه

ثصاواواترالاردنوعكلوااصرءوا،بلبرع-لعلى

يابيقالىبهاواتوا،ئانلتسورعنوبنبثاول

صماأيابيماشفيالائلا"تحتالحظامدقوا!واحرقرها،

قبرالىنقلتانالىتاكمدفونةوبقيت(.31:12

\"-21:12م25بئ!اءين)ارضفيشاولابقيى

.(الخ01:11اخباراو

الملك،فيمثاولخلفالذيداود،بلغعندما(،أ

هـذاداودعيهمبارك،لجعاديابيثىاهلباالهخر

.(7-.:3!م3)و!لاهـأم

روافب،افة،امعنا.كنماني31:يابين

!اصررءاص!كانت.!طنملوكمنملك(1)

،الموكختحالف.(\:؟ا)يقكنمانكاليني

ناغير،يث!وعثماومةالث!رقونيالثمالفيحولهالذت

يابين.و!ل،حاصورفاهذت،ث4هزبيوصهم

.الاولسلصلكانولربما،طاعرراخرلك5(2)

الىواساءوالقوةالفنىءنعظيمجانبالىهذاوكان

وباراقديررةانفر.(2:،تض)صنة02اصائل

لجراالقينيحابرامرأة،يايرلوقلت.بي!ثههزما

.(331،قض)تاشى

يارد1(

لاوي،صدكىيمو.،محناهعبرياصم:ي!ثراي

ايضآوبدء!.(6:92اتبار1)برثرمعاثلةمن

.(،6:1رخماا1)يئناا

الجنولمجةي!،ذا-دردعلىمدينة:ياجور

رءن.(15:21بق)اروممنءتربةعلى،الرقية

.المثاشبيرصنالثطلالىكررزلزءونانالمحفل

افة-ظ.،بريا+م:يخيئيلاوحصئيليا

.(26:48عدو،6:2،تك-الي)بحرنة.،يرزق

.(دا:7امحبار1)ير!جيلويدعى

.(18ة26ءفى)يا-صنيدز-د:باحصين!ن

يحنو*ممنا.عبرياحم!؟يخينيلاوصلثيليا

الاصرز.،لونا!،،عطوفأاثهليحن*او،،قة

.(2:26طعدو،6:1")

.(26:36ءد)ياحنيلن!ل:ياحلثيليون

منارئاماى،6عالم،ممنا.علإياسم:داعلا

اخبار؟)يرخيلوبيتصرون،وعائلته،!رذانل

.(33و2:28

.،ريىوم،او،ب!،ممنا.ع!ي31:دون؟

.7(:3نح)اورمثليماراصارممرالذفواحدمكلونوكط،

كقظاناى.،قر،محناهطياءم:ياوح

.(02ةاابخارار0126تك)عوبيةقببلةعن

:-بر-داوياود

:،درو*او،

"شول"معنا.كانربماميطاصم



)5ياررح

اعبار؟و02ا"-5:"تك"اخنرخابو(1)

.(!!:3لىو2:ا

.،8؟:،اخبار11بهرذانحلمن(2)

رقبق،اولبق،ممنا.ع!ياصم:ياروح

.(1،ة.!اخبار1)جادي

،هميخا،زعدتا،+معنايس31:يبويا

وتد(،2:،اتباش)كعونابخاهءنافى(1)

.،يرب"برءورةالترجماتبعضنياييورد

.(6؟:8عز)عزرارفقاه!نرأس(2)

.(18:؟.عز)غريبةبامر%تروجكاهن131

االه،ممشا.عيي31:تياءبازاوونياياؤ

فيجدلياالىا!ازجيقرئي!،ءطالمهاى،يىح

ايفهـأويدء!،(8ة.،ارو25:33مل2)المصفاة

مناعرتصعوبا..(ا:3،و8:."،)صؤبنا

.(2؟،2ارأارمياليسنثلإوا.اؤالى

كانانهوروجح.حبمينبابارءياا!(2)

.(35:3ار)ارمياالنبىايامنيالىكابيينرئيى

عصرفيالاو!مانعبادةكىعم،صافاناى31(

.(811حز)-زقيال

حؤ،حزشمالعليهد!بأالذي،فزور31(،)

ؤيز:يا

23:31).

اخبار1)داودكنموبهيل،هاجري

ياشر401(

وهو:،لني،معنا.*ناني31:ياسون

المكابي.!رذاارسل!م!"لذتا&وتيناحد(1)

ارسلولىبما.(8:17ملرك11..مق161ر،ماالى

.،6؟ة2!امك)اطلفهذاليجددابنه

؟17-)اناني!اناى،اعظمكاهن(2)

ايونايةالىوحلاساعةنفرذ.اصتع!ل.(.مق؟17

.(26-3:،ملوك2)اليهودبين

ال!ردحوبكريخومؤلف،تيريننرجل3()

.(3:23ءلوك2)-م.ق016-135لاليةالاش

:16روررل!)،ونيبب!ي)8(رءل

نيناط!كانالذي،ياسرنالاربحعلى(وهو؟3

زيارثاائنا.مترلهقوصبلارول!فاقام،تالونبكي

نيقبلمالانه2،اطاالىواعوا!مفضر.اليهرد،للدينة

.(9-7:5؟اعأب!حمفالةسراحهواطلق6بيته

13وهر،،متتيمضا+ع!ي31:يا!فر

.(8؟:2انجار1)صروناىكابى

القع!قبلوح:(سنرميا!ضار)ياشرسنر

،:13(.؟)"يقيثرعكأنبمةانا!داثمديمني

،(27-18:؟صم2)صريمافىدناولهداودومرثاة

طإنخطابكانو!بما.المفقودالفرهذاشمقنبة

وذئيد.الخ829:)املالهيحلتدشينعند

هذاانوبظر.ايضأمنهمتقبان،.قض)درورة

نلاية،بدببابةله"قدم،كطئدمج!وعكانالفر

فرارعلى!اواختتم،نثريةومئرو-تتفاصوتخللنه

يا)بفت!الذي"ب21كفراو"51و18المزمرر



اياؤ)4601(ياشن

.،13-12:7ص)لختمرنترا،ا:3-ا:ا

انقتمةاقطلحافيزلى-،الذيالةر"ذاجمالان.نثرأ

ءلمى،-تمةس4باذالى-ا.علىليبمثالقديمالعهدنيمئه

تدإ!ونلمنيم!نلاوانهصما"ايةالنمنيكاملأ

.وطمانداودعمرقبلحمتب

ارط-الاحد،3كانازس.تا.عبرياصم:ياشن

اذعوراهاصمأة--كانررجما(33:32صم3)داود

.،3:؟ااياماني

هو:و،عشبر++ءناعإي31:بشوبا

:36ءد)اكريرابخا.احد(1)

(6:13،تك)ب2ويدء!.(ا:7

ياما1و2،

مىناطلاحااءلىعزراطهو-د،بانيابخا(2)

.(0192عز)الةريتتهامرأ

.(2،ة36ءد)ياشهربتل:نبتوياشو

ابو،قظ،2مم!نا.ع!ياسم:ياعيراوياءور

:01اخبار1!جاياتا-ا"لحىقتلىالذي،اطافان

.(21:91صم2)ار-يميهريايرضاويردعى.(.

اثينيجابرامرآة،وعل،صحنا.-اصبام:ياعيل

جيقتائد،صيراهربتدوكان(.7؟:(ؤ!!)

الهلحعلىءمتىدأ،4ه-إاما:؟زبر!د-يىض!الىايئيالي

ناويظ!ر.وياةيئ-ابربرينكازتا)فيمم!4أ!فىاوا

صيراالي!اكجأفا-؟ازو!ؤهةءن!خهزلةكانتت:--!ا

فيآلهوقدمت،ياعبلبهةر-بت،ا-دإدصلمالالأاسلأ

هوت4ءضهقدخهاا)محرىاتذتدءار.4عطث.لطة!

ك!ذاعلآان0(21:،-ص)وقتات"!لم!4ءلىبوزد

12عوانت!ا،.اقدمااعرفها،1)قطؤةأةجمااذوانينءلىدرأتهكان

وب-صأيابين!نالامرتذاقراالذترل!حمن،طرمتها

.(37-،3و56ؤض)واتدحو.برء-لمهارحبرا

قديمةسدبخةوهي."ل،جما5ص+:افاكنحا31:يافا

ا)فربالىميلآ35بمدءلى"ا)ترسطاليحرثاطي.

ةرريمةي!ة-دهي.صيافاصدتة



7(

ثوفقدم!؟16علر.رأسعلى،اورشليممنالنمالي

الب!ر.شاطى.من!يجمنظرعلىتتهمن

تحشاحتلهاوقد.الطلممدناقلمءنيافاوقمد

رحاتونيبباناتهنيوذكرت.سرماكأ!الث

-؟055منعيأاداريأمر-كرأوكانت.الطرنةتل

اصبحتالبلاد،ال!وانيوناحتلوعندمام.ق.0122

بش)دانلصابصن-فقطنظربأولكن-يافا

لمالعظيعةالفينيةالمدشةهذ.لان،(6،:،1

ثاردذ،اليصري،-ولالحهلداوداحتلبرعدماالأتخضع

ختباي!ا"عؤمالقالمينا.وكالت.بدف!عيكما

ايام2)طإنهيكللبنا.لبناننيصررمنالارز

الهيحلبنا.اعهبعندماكاتوكرلك(،3:16

العفيترونانركىيافارمن.7(:)3البىيحد

.(3:ارو)يهو.و--4ءنوهاربأترثيقةاصدأ

با،لابامالمدينهتهلذكر-ضحاريباثاراحدوني

ننه.يافاموتعهوالبهائارعرتعالان،(*

الررءناتلهاثم.المكابيوناخعاوقسد

وحملوا.،01:75ءك11صرربةحامه-فبهاوات!ءوا

مثىمخموقراواةالبحر،الىوالاجوءقيكماعلىالهود

الناراءحمايىاعوذااةصممنموانتقامأ.غلرأ:خعى
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13:33مك؟أوالتحصيناتالاستحكماتواعماد
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روافنيطماناوتفهالذيالايم-نالهصرد(3)

:52ار3:17اخبار2و7:021مل1)2يكلا1
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ء(26:12عد)يا-ديننل:با-لينيون
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كل.،.م.ق008-087صالي)شافاطعوووبخ
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ا:ور!لمكاثالنالثلناصرفريبةدفعا)صنةتلكوني
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اضانر.ادمحنمنيكنولم،-ناكلنيذاع
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باعهءممبتالقالىوتا.،بمدينةويمركالاثم!ثرتآاولا
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ومدبهءنجعهسنوبالقرب.والاصبارالادكالاورال
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.(،بطصيل،طا%ا62:6رخباا1):يبنة

ابىن.،يبنييهوة،ممناهعكلياصم:يبنيا

:9اخبار1)بنيامينصط!نرعرئيلرارويروحام

.شخصانواماث!.(8

3-داليبو-يينفياورئليماسم)!(ةيبوص

.(،:11اعباراو9:01"و-ص01:63الهق

اورشاملميامةبالأصبةءدأصفلإةيبرسمساحةوكائت

3)وحصنهص!يرنا.قلقلحةوكانت.صلإنزءنني

.(11:5اخباراو7:هعع

بنكنمانعائلة!نرجلا-مات،يرضع2-

.(01:16-ك)اليبرسينلهمممطحام

اورئليماودوسالىب!-با--:ببوسي

.(18:28و15:8بق)

يبوسس!نتكنمافيةقبيلةا-3ةيتوسيون
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:7تث)يوعايامنيحرلهاالقوالجبالاورشليماو

ملوكجملةمعاليرسيوناتحدوقد.(02:17وا

ادونيملكموقنلهزمهميثوعانكير.جبعرنءد

لبنيا!يىارنهمواعطى.(26-23ة01ثش)صادق

لاخا،مدينتهميهرذارجالواحتل.(18:28يق)

:15يق)احرقوهاثم،صبطمطدودمتاخةكانت

قلقهميعالوالماليبوشينولكن.8(:اقضو8

مدينتممنيطردو)ولم(.2و5:2سينرس2،ريخ)

يهرذابيمعصحتوابل،وءلدمئبا:3بسبى

وظلوا.(2ا:اقضو15:63يق)وب!اصين

بحضونجحرا.داودايامالىءيبونبحصنءخفظين

حصنهماهذداودانومع،لداود3بمقاوتاله*اح

آ%يطردآلمائهإظهرمل!4،عامحةمنجز.أوجط4

(.نجتي8-؟:11اباراو9و8ر5:6ىم2)

ارومة!خم،داودعليمااص!ولىبدمااإديشةفيبرمض!م

داوداث!رىالذي(25-16:،2كم2)ا)-:وس!

موضعوكان.حينبعدالهيهلئ4!ث،منهبيدره

بمدئذدعيالذيالثرقي،الجنوبيبا؟:لصأمنحهيبرس

و-د(8اررثايماءالمب)،داودمدينة،او،!؟يرن،

فخل!عليهموضرباليبرسيينبقيما-لمماناضع

.(21و9:02مل1)الجز-ءلي"3وفرف!العبود-

منالىجرعبحدماالىائبهودفياليبرجينبحضوبقي

.(2وا:9عز)ا)"ا:ليالبى

مدينةوهي.كارفعة،معنا.عبريامم:يتتن

،15:8)في،ل!نة،،صصتاليهوديةجيالفي

.576(انجاراو03:37صم؟و1ث:2وا

بمدءلى-عتل!اغاويظن.،الملجأ،مدنمنوكانت

الغربالجنربالىبلملأ13ومولادةشداليايالستة

155)

اطلبل.من

.،تدية،مرتنعة"ممناهعلاياحم!:ي!لة

بهموظن.(91:12يقأداننيمدينةوهي

يالى.!نالثرقالىاميالثلائةبرمدءلىثولبيتا:!ا

.(اي!ن)

:ا؟و،.36تكادوم)امرا.منامكل:يتيت

.)51

عنيحاصيالمو-ويالناموسكان:يتاء!،بتيم

-ا7:،2تثأملةلارواالهديبمعؤيذكر،اليتيمحقرت

دنبأفظيأالتيمنحوالظموحصب.72(:26و21

باشافب21افت!رو.(9:،2و6:27اخبار؟)

معين،هواقهو.(7؟:31و12ة92اي)المحيم

افتقاداليتيمانيقوبقال.(،؟:01،)سفىاليتيم

وقال.27(:خا)اطقيقيالد.بئعلاماتمنهو

.(:1،18*)قي-ا!!يآركهملاانهلنلابذ.الميح

فيماالىالمقدسالكنابا:ارصاو-ولمثيرأ.و-دماي

الاحانومعرتحهمفيوافظاعة،و!االردائةعناليتاعىظلم

61:6،و82:3مز)افوابوحنالاجرمنالبهم

.،امح!22:3وحز31:8وام

وهر:.،فضل،مضا.عبريا-م:تثر

بدونمات.يركيلمنروذانلمنرجل-ا

.(28و26عقا،ل2:32اخبار1)خلف

،ايهوإاناب-للةنياعهادرجرجل-2

.(7:37اخبار11عزرابحدائرهاختفىول!ن

يرجحو.(2:38رخباا1)اثير.بناا-دا-3
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38(..بعدد7:37اهبارانابلء،سع)ايئزانانه

.(18،محر)موصىء!ايثروننحتمر-،

بمحكانابيهاليهطلب.بدصنب!ر.-

هذابمثلالقيامابىالثابول!ن،و!لناعبزبح

).م!8:يدولدعلىالموتعارمن،فنبباالمكل

.21(و02

،رأة41دادواختابيجايلاخذاطعلي6-

:2ابخار؟و32و.؟2!ل1)ماطابفاصح

ة13ءم!12الاسرائيلية!ابمأوب!.(13

.ناهاشابخةكانتابيبالملانهناكوجا..،.2

.داودابلي!ىآخراحمأكان)حاصقاناذأفالارصع

داودمهر.،،نضلمنا.عري31:فيا

.61(،يؤ"انظر0(13:02صم2)

وهو:.،،فه-لمناهصأميام:يئوان

او26ة36تك)دبنحانوابنموري-؟

.،،ا:ااهبار

.(+ة7اضبار؟)عوفحوابن،اصلإى-2

.(7:38اخبار1)ننهير

ه،حمريم،اقىعمنا.عهياسم:يثرعام

انجاراو.:3!م2)حكلوننيولد،لداودابن

3:3).

كاهـن.،فضل،معنا.ءديانيام:يثرون

رصئبلابضأويدس.(ا:3عر)،صمروعو،مديان

ا!

تاوبظير.اثهعلبااوصدبقاي0(218خر)

شرفاةبوبزون،الحهحياسكانالا-مهذا

اكنامه،روعينالبعبناتهكانتوبيأ.ع!اطلق

الىادت،عدمةممرمنالهاربمر-ىالبهناصدى

بناقه.امدلىبصفورةوزواجهبزونباصرةتوفه

2و؟:3خر)سنة.8ملةحميهاغامموصىورعى

واهرج،!رالىنربعائة،دعاهثم(..7:3اعو

ابراهيمنلمنكانبئررنانووربح،العرانجين

،،،عفورةاطلب).(25:2تك)وقطورة

.،حرباب،

اعبار1)بطريمفريئصكنتعائلة:أليثرممط

صم2)داودابطلمنلاشل!وقي.(3.ة2

نعبةاهرنممولا..8(:11اخباراو23038

بنل!.م!ناويثرشضالى

اليتم،،سناهموابياصم:يحمة

.(11:86اءبار11داود

لهابطاحد.

.،لجي،افهمضا.عرياسم:يثتنيل

.(26:2اي1)اطي!ةنيرواب،لإوي

نيمدبنة.ثر،،محنا.ع!ي31:يئنان

.33(:01)يقال!ة!انبالجرديهرذانخم

.ايثناناموادينيالجربيةوهي

وهو:.،بفدي،معنا.صي31:لجمأ

ياكرصبعرمنارسلالذيوسا،اسم-"

.3(:13مدف!ذ)ال!ظارضعلىلبتبى

.36(:23عم2ل!يمان)داودابنابطالا-د-2
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.38(:11اء:ار1)ناثاءاخالووفيإ!أاوبدعى

.نإءبواةالمموورئبلنانانكانولىبما

افار1)الملكث-ياتلمنكياابن3-

3:22).

مدبنة.همرنض،معناهعبريا-!:"يختهة

تضأالاردنصر.ش8(32:35عد)-ادز!بفي

.و!لناعزبحمحاصقرإةعلىجدعونت!ر.(اا:8

الىاءليال6برمدءلىةرثوء!ط،فيببهاتز-ونو،د

ادلمط.طرلقعلىءانمناةربباالثماله

.،عظيم،رموةمعنا.عبرياسم:يخدل!يا

.(،:53ر1)تنا-اأ:ياوت!د..؟،ودجمأةيهرو

،ربم"مضصاهااراميةكلة:تهدثاتخر

بينهيثهادةيمةرباقا.!ااقياالربرةوء!.،اكادة

جابد.يوب)ود،ها.(7،:31زك)لابانوةين

.إ-وثوت2ظلوءكط

منة!معضا.،عبريا-م:إئبلي

.(3:22أءدثوان-:طمن

بةج!ابو.،

رئيى.""يخنيممتاهع!يا-م:يطئة

بعضني3الأوورد.(،7:3اراء-1)اثيري

.،ء-ة"ىورةة11،صخ

.،يخطف5متا.كانسبماءبريأصم:إخث

ةوهو

6تءصونا!رةممضا،2؟ذاإسطصنرجل-ا

05(.و99:!!2تابل3ةثاخبار1ث:بال)تلىمن

يحزتيا01(

اعبار1)برثرماص.صنلأويلبنيابن-2

.)6:02

نيرئي!،كهمابيئمنجرصونيلاوي.3-

.(!؟و.؟23اخبار1)داردايام

دإردايامنييمهاربيتمنتهالي،لاري-،

.(28:،اخبار1)

علناظرأكان*صا،ايامنيمراري،لاوي-.

.(12:،3اخبار2)ابىءحملقىءبم

بادي.انحاد"،معناةع!يامم:يخدو

.،18:.ابار1)برزبن

.،بفرحضا.،افةع!ياصم:بخدبنبل

؟)الار!نثرقيمنىصبطفصفرؤصاةشرئإس

.(28:هاي

يف!ح،.وهوة*ب!و.ممناهعرياسم:تحذ!

اخبار1)عرامبهتمن،2ايئة،لاوي-ا

:27امبار1)داودحمبرو-بل،ءبرنرتي-2

.)03

.(،1ثليحزاذظر:ؤيلتحز

.هليقوتنافه5مسنا.عبريادم:إصز.قيئيل

صنالحث!رئالفرقةورزي!،هارونزصل!نوهو

.(56ة،3ا-:إرا)-خةا-2ا

يةو-ي،.وهو:،ب!وةم!نا.عويام:!حزقيا
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الذتارؤصا.جملةمنافرايميرثيىا-

سيلباطلاقواءووا،النبىعرديدلهوتاتبابرا

.(38:12اخبار2)ؤاحازفقحايامنيب!ذااسرى

البىمنأورصليمالىعادواالذتامد2-

2:16(.)ص

.،يرىائه،مشا.عريام:يضزيئيل

وهو:

.91(:23اخبار1)حبرونبنيءنلاوي-ا

نيداودالىانضهواالذت،ا!ارريناحد-3

.(،؟2انجار1)صقلع

وظيفتهكالت،داودملكايامنيكامن3-

.(6:6؟امحبار؟)الهد3رر.:امام!إلبوقالنغ

ايامنيتنباآسافبنمنزكربابنلاوي-8

2)والعرنيينالمرآبينعلىحمثهنيوثجه،يهوسافاط

ب!ورةا!رجماتبعضفياس،وورد.(،02:1اي

.،،بحؤئبل

بابلمنربواالذتصث!يتابقرئإصابر-"

(.:8فى)

،.وهوبنظريهو.معنا.*عبرياسم:ياضز

ناالبهودعلىبانا!ماثلالىأيقاومالذي،تقرةبن

.(01:01عز)الشيباتثمزوبايطيا

وهو،.حافر5ممنا.عبريامةصوترة

اخزايويدعى.(19:12)ايزبيتمنكاهن

.(3؟:؟انح)

يحيئيل01(

.،يقمافه5ممنا.عبريادصم:إضيبئيل

صدءمه4و.(7:13اخبار1)تالينةر-روهو

.(8،:26عدو،6:3؟)-كتحصئلاويا-!صيل

ءهحط*ممنا.عبرىام!م:تحماي

.(7:2امحبار1)باكرمنرجل

.(رمحاطلب):يخهوو

،.وهو

،،يحيىافه،مضاهءبرياسم:تبيئبل

ومو:

نقلعندالطربآلاتعلىيلعبكانلاوي-ا

ابمةعلىبرابأداودعينهثم،اورصليمالىالمهدبهوت

:5(.16و02و:1518اعبارأكبوت)؟نبهاكانألتي

بتمحزينةعلىو!ليلأاقيمجرصونيلاوي2-

يحبن!وبدع!.(93:8و32:8رخباا1)الىب

.(22و12:12رعباا؟)

اخبار1)داودماكملةني-محمونيإبن3-

27:32).

مدتمنمدينةعلىابر.مجتهبهرسافاطابن،-

2)اعونهبتةمحيهورام!ر.فتتد،ا!ةي!رذا

.(.و21:3اخبار

اعان(92:18اخبار2)هيمانمنلاوي-.

وصيلصاعدكانولى؟.الديقالاعلاخنيحزقبا

.(35:8اخبار2)ائةببتلحزائة

باعىلاءصهررئباقامرومايىمحل.رؤسامن-6

5(03:8اخبار12الدفي
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عزراخاورصا:مالىعادالذيءوبدياا:و7-

8:9(.)ءز

عزراءلىاقؤغالذي،ثمحبناابو-8

.(01:2عز)النربيات.اناا

جاخرا

اخراجءلىعزراكهحاريمبنين4كابن-9

الفرإبة.زوجته

:01عز)النربصأزوجتهاهو!ءيلامابن-01

26).

.(812بدلمجت،نظرا:-ثب!

،بهو.مضاهعبوي31:تبي!او-ييثا

افبار؟)داودايامتي!ابوتاببزوهر.+يحيا

15:21).

جمعانالمقدسالكآبنييددنظةوردت:بد

1)افهثموةمجازأةاستعمات.اطرفي%اهاغبرشني

شزرنفيوتداءله(01:،1و3و6:هصم

الواتيةالحانظةوعايه(21:17اخباراأالاذما،شا

-للةنجهاوردتعاراتبعضوهذ..(6:،مت)

.(31:33ار)،بيدمامكتم،:ءزأب

بد*من.(هة9تكأ،اطلبهحيوانكلبد*من

:601مز)،الاءمبد،.(22:02مز)،ال!حملب

الما.مبامىا6:37،0دا)،الأسودهـيد.(،ا

.الحدسةعنبهؤيك!.(11و3صل2)ايدتءلى

.(،27:2ومت7و21:6تث1بهارأوغسيا

:ا-اي)البدوالم.إ-ؤولبةامنوالحلواك*ؤعن

ا:1،تك!الحلفء-نورفما.الهمودةعن،33

يدباش01!

3)العصاناو(9:22لااابر!ةااو0(22

.(65:2اكأ)الى!ةعنوبط!ا.،2ا:03صم

و"اه.26(و2وا16:؟ا)خرا)قوةءنومدها

علىوءعاو.(6و22:8خر)السرقة:ئاودمد

راو13:91صم2)اليأصثدةعلىعلا.ةالىأس

.القوةنةلءلىعلامةأليدوضعو!ل.(2:27

وضراخطلإةوطةةاوبلمنهث-صرسمارإدفاذا

9(.:34شثو27:18ءدأءوصىفها!كا!االايدي

الىوحالمؤمتيناحديقلانارادوااذاالىصلفعلو!ما

اذاة!وافيالىصلاو0(18و8:17اع)القص

تيا)،التثراطدمهلحملا)ؤس:يناءدر-مارادوا

صهيركلا،يديووضع.(1:6تي2و،1:،

ص)للرضوشفا..(9:36صت)رو،يةمراهب

الثرفم!اناليينوكان.(3:7الحو8؟:16

واع13:36ص)بالابوعلاقتهللابناو،لهيف

:اعبوا:3كوو35:اافو7:05و2:03

.،13و3

.(؟99:5ي!ق)زبولونحدودعلىصدينة:يدالة

الجئوبالىايل8/5بعدعلىالحوآرخربر-ايربمو-دعى

.اكاصرةيحوارطمبيتقريةمن

رهر:.،يرنممنا.*بهو.عريا-م:يدا،

.(8:7اء:،ر11ركأا.طظمنضتي-ا

اورسلإمصر!نفصأرمغ-روصافابن-2

.(؟:3أحأبثبلءقا

."كااملحلو5ممشا.عكلي103:بدإش

،(.:؟اخبار1)يهرذامن8لرعيم،ابيابنوهر

133



58(

:وءو.،محب،صمنا.عهياصم:وبذ

الغريةزرجتهامحراجعلىعؤراحمهربل-ا

ث(.)ص.ا.:3

ى..:جطنصففيورئإسؤكر!ابن-2

.(27:21الجار؟)الار!ناضقي

وهر:،.ءمروف،معنا.ع!ي31:يذؤع

فيمياسعالعدثهءاالذت.رؤصااحد-ا

.(01:21شح)

المذكورتال!ترؤصا.امحررونال!نابن-2

عاشانهويظن(.12و2:11؟نح)التديمالهدفي

.(.م.ق"-8-23،)نرنرسدارورسزمنني

.وهر،يصفبهر.،مضا.عبرياصم:غبابذ

:،2امحبار1)لأمحهنةافايةالفرقهرئيى-1

:2ءز)بابلصناصتهافرادربح.(3و6وا

(3و،2قابلو3:36ئحو36

هـحبابلمنرجعواالذتال!ةزءيم2-

.(6:؟3نح)زرإبل

طبة"أرإ-ختاريخهيثبهلا!؟:ةآخرزيم3-

21(.و)12:3

فياورشلبمفينس!3يمورإربابرنكاهن-،

.(11:01نح)نحمياايام

لم!!لهدايامحهحاملأبارلصنعادرب!!-.

يدبدبا01(

رأ-4علىووضع،ال!ثةرئي!إصوعايامني

.(،1و01ة6.!)

ص!جآ

وهو.،بص"مهتا.عبريا-3:لافيد

.(23:22تك)و!لكةابراهيماءمطناحورابن

-محن.ات!يرهرفولا

.،مسبح،صد5ءا0مهصاءبريصما:تثويدو

افلاثةينالمرصيةاوالمرنمينواحد"لاوي:وهو

مرصيقيةءائلةومزص،داود:+ءالذتا)محبار

6واو15و؟،:16اخبار1).ايكلنيلمعبادة

وقد.(7؟:11نحو35:15او:ةهاهبار2و

63و93)ءزامبر،لاهلةفيءائلا"31اواصذ!ر

أيثانانهاضنودناظماننههوكانوربما.(77و

1)ويدثرن.(91و79و51و،،:6افار11

.(6-ا:25و،2و؟؟قابلو16:38اخبار

كانوكذالمث.اظ!4بمدايى!لفيفرتتةوكالت

اءبار2)سا2و(.؟ا:92اخبار2)-زقياايامفي

:11نحو9:16اهبار1الي)وبعد.(35:15

17).

ىبربه،،ت-ا.عبريا-م:إدءيلىة

.(32:1سل3)رو:؟اواما!لمنجةزر

محط5و.

كاوءوير(و.?وب،صه"ا.ءبرياصم:يدإديا

م!2)ا!كاداميإنل-االهجمانائاناءطا.الذيالا-م

ص:"اث-قالذ!لا!لصن!ثتةوهو.(12:35

محبوبإد-اوس+ئ،ءبوبداودءهنىةان،داودا-م

.بهو.



)95بدبعبئبل

اثه،منعمووف،ممنا.ع!ي31:يهثيليلإ

وهو:

76اخبار1)عحلإةورئيىبنيامينابن-1

11(و01و

صظغنيداودالىانمممنىصبطمنربل-2

.(02:؟2اعبار؟أ

اهبار1)كريابن،داودابطالاحدت3

)،.:11

1)داودايامنيتررحبنيمنلاري،اب:"

.(26:2اهبار

ا:أونله

وهي.،ظهر،شا.ع!يصم--

الانوتدس.38(:91)يقنن!ليمدناهدلى

اطولة.بحيةكرباميالبعسرةعلىبارون

وهو.،وولى،عوهسناهبريام:تريخيا-

فكعندحاارباملىالمبضالقى.اطراسيماظر

ارمباكانببنا،مؤقأاورشلبما!ارشالكلدانرن

الاعدا.الىهاربانه!ة،بنيامينبرابةمنطربأ

.(3؟:33ار)

.،البعليناع!،محا.جمري31:كلئتل

.لجدمونالاصلى3الا0(6:32نض)

اليار،.ليشاصم،ممنا.عإياسم:كلهبوضت

وبرشت.(21:ا؟صم2)بدءونلمان31وهو

المثني.الالهيابملالىالاشارةثحت،بعل،عوض

)15

:"يربام

وهر:

يربعام

الثمى،،يحزممنا.عريام

ولد.وصروعهافرايمسبطسن!باطابن-1

المملكةنيالاولالملكوهوالاردنوادلىنيقرتني

وطك.ربامايامنيطإنمملكةانقامبمدالئمالبة

-319حرالي).(02:،1عل1)صنة23حوالي

ةينه،وةطضةذكاءحدأنتهمنذواظر(.م.ق019

اورظيمروممكانعندعاسبطهمنلهطةناظرأصلإن

عنالمدينةداوداعذعنلماوطمؤصدلحالذىوالور

ط!ةاناكياهياامحبر.رولمذاتوفى.ايوسيين

المحرةالاصباطعلىصلكأصيصبحوانهصققمطإن

فهرب،!نهطلببالاصطإنعرفولما.الثطية

صل؟)طإنموتبعدالىهناكوبتي،مصرالى

وبماعةوربماماتىصليمانموتوبمد(.،.-11:26

الاعلاح.وطلبراصلإنبنرجبطمالىلبةاث!االاجاطمن

وبزا،الحرةالاجاطفيم.كفا.صلمانفاجا!هم

ناوعصية،ماكهسيهمةضل.عليمملحأمبربط

اثمديمولا..ويجلددللاعباورشلبمالىالث!عب!مد

بيتنياصدها،ذهبمنعبليننصب،داودلبيى

د!وي،مملكهطرنينيالى،دانفيوالأخرايل

انوامر.-(26-:2؟مل؟)عاد!مابوبوب

اليرمني!!رذانيييدكانالذى،الحصادميدنجكرن

مئغرالحاصني،الابعالثهرمنعرا،مر!

!3(.و2:32؟ملاثماية)؟ادلمكةنيالمامنالثهر

االيبر.هذاعلىالثبمنا-احقةاالا-لزتووافقت

سنعثرالحامىاليومنيايلببتنيالعبوجمع

الثمبكانوبيأ.ذبيحةاجابوقدمالاءناصهوا

تامن!3!ممعلىويذبأقيةدمي!وذامنفيياذايحتنل



يربعام
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ثم.الكنهة!ظامعلبهريحرقالمذبحهذاجمروصيا

المنبحانهياشبوةاهـنر?+علىالاإبةوالعلامةقال

بدهمذذلكيربمامممعفلا.ينرىمادوالىبنق

برء13انيقلرولم،يلهةط-ت.اكبم!ء-لىلبقبض

طلبو!دزذ.اكجطتنبأء-؟المذبرحوائثق،أليه

يدم،اجل!نافهسن-لهيطلبانالنبىمنيربعام

دتجد.كاذتكاء"سهالملكبدوطدتانيفةمل

إ+هلين.ءبادتهفيافيواصتر،روعرلماميرب!ان

تذهبانامرأتهالىظلب.ابنهجمرضىاثهظثبه

النين،منعتثابلغقدكانالذي،افياالنىيالى

وامحصهابرةدومهاالنبىفعلى،المرضفي!وصوثثير.

وصبى،بيتكاعلىيأقيانهـ!أكانالذييلبالى

بهندفلعنلمااولد؟!تواضررها،وتثنيتهالشب

.(81-؟:1،مل1)مارمحذاوه،المدينة

كانولما.ص!عهعا(نابلى):محبممءبطوصل

،ا،ردن"+الىأصلطةا.تلمفذشأالمديتةءنهتص!يئ

الأ.!قال"ذاانويرءح.-محرتقرب4قرئيلالى

الذي،مهصمدكسيثقفلطينغزاكلما-!ل

.الاردنكوبافتحح

نيترءأمدبنةالىابضأالعاممةاتتلتهذاوبمد

ابالصبه"تبهدالقافرءأازا!وهي،دنالأإةربي

النرقي.اصمالاالىنابلىمن

مل11اءرى1،1موربط!تجدال!بلباتبوالى

،وكرصقالصيدونيينالالهةعشاروتمنا.(9:،1

12:13مل1)ا)ممرفينالهرمامحوم،الموآبيناله

.(13:9و01-11:13ابار2و

بعامير(01

المملحةءلىتافبواالذتالمدكجمبعبداوفد

ءوشيا.هروا!دصددعدامااله:ادةء-ذ.الئمالية

الذي،ناباطبؤ!اربقةك!ل!حمونباغموءفراولذلك

:16و،3و15:26مل1)،لمجى.اصائياط-ل

الة.عهاتءنافيوابمد.،،22:2و31و11

نادابابنهوخلفه.قرنربعحرالييرباموملك

ابيهطريقفيصارالذي.(مق.109-009)

بينمتقطمةفتراتعلىاطروبودامت.ونيءطئته

.ميربطصياةمدتصاصماليةاوالاسباطلهرذا

كوا!ياهورنآءازي!هرجنرواشابرن-2

ادامحةفيغرالآ-ء"الملوكصدلةنيغركاك

.(م.ق.6؟7-)786سنةا،مدك.المالية

ن!بيآ.الامنفيهاواتبايامهفيالم!لكةوازدهرت

ا!الث"دودنعلىاننصارانثم.زكرياانجهوخانه

ل!12،وحماةالتارفيجةدمنقواصترجاء،-ورياماك

عداما!لها-لمانصمل!ةعلىوتلط.(23:،1

الىحاهفياويعمردهرالثماليةمحةا&2-مل،اليردة

:،1مل1)نيالمدهشاعالهبيانوذ!لر7ايامهني

النبيينواقوال.(3-17:23مل2و23-92

عاكأالذيواصعيا،الثمالنياتنباالذتوعامرسهوثع

والأتيلأفيةصةالد)اظروفاءلىنررأتلة!2:ذاإص-امحةفي

3-ا:،هو)هذااكافىسبرهامايامفىوالأةل!اديه

-2:6عاو01-":6و،1-ا:5و.؟-6و

9-9:3و316-:7و6-،:8و27:"

يشكليربمام!هاحمةوكاؤت.(ا.-9:8اشو

تهصفاتمافيا!ا.الطا"يةوهث!اأيتهاجغرافيهلال

واخرىصصرالىءرةتط!حمقا.،،حمامةنظل!ازتة



)1يرحع

لابلوالباذ!،افضةباالبارثمبهرباع،.اشررالى

!ا-،فيالث!ه-ءلىوا-ترلى.6(ة3عا)،ئطين

الأوثانءباد.وانئرتوا!رفةوالظموالحعيا.اطرل

تدهرروببب.،ه-،:5و16-3:6عا)

:5عا)واء-ادم1)كأيرة3ذبائمارباكر.اهلاقهم

ذبيحة،لارحمةاريد!راني:قائلأ3بمفهاب.(2ا

بذاهاسمالىادتالاعالوهذ..6،(:6هر)

قليلأا!اديربامويبدوان.(6صهرأم4و-!اءأ

لأرخا.11-ليةعورةما!4ؤ.امتايبنررناننهحمن

.الىو--ةالناسحياةءلىتأفيمنالاقن!ادي

اقيواام!الاتعليماالمنقوشالفخارطعانريظر

الىقيبعالاءرةفيالقصرراحدصت،دعنيوجدت

الامنا-رنامنالأولااك!فالى،افانييربعام!د

بازظهةصمهولظلانهمغاور-!لا.الميلا.قبل

ونقثت.تهصد"وففقرنمدةالاداريةصلمان

الىلرع!ابعلالىتثير-فيةث-!.ةاسا.3اءا

اصياأذكرقدابر+ل،5ي!رنانا؟اززن4و.ي!و.

الكتاباتداتوت.يهـو.جمنى،رب"علىالدلالة

كانواالنلاحينانا)-اعرةنيالاثريةالقطععلىانقوشةا

يرت.والىاطرصنجرارص:!اءلم!لميةفرازببدفعون

ابتهشثاناءطا.لثئ!نمهصيعد:ترحع

.(35و،2:3امحبار1)لهإصرأة

وهو:.،يرحماقة5ممناهعوياسم:يرضئيل

اخبار؟)!رذابرنفارصابنصرونابن-1

حم!نيليينالرارروهو.،،3و-و63و53و9-،:3

بطبنرا-!ضولذتا0(03:92و27:09صم1)

ية.ايود

ثيليرو601(

.(92ة3،رخباا؟)ارىءريلاو-2

وباروخارء-اعلىقبحقير!ريافما،اكابئ3-

.(36:26ر1)

وهي.،دصةبإةا،ص.:ا.ء*يا-م:ثثيلتر

اةاترا:12إظن.(18:23يرش)بذإميننيمديصة

عنافربياالثالالىوز!فاميالتةبهدعلى

لإمثررا

سح2،معناهكاتر!اصبريا-م:تعام"ير

:2اشبار1)ير*ذا.نصبفيةربةوءي.،ال!ثصعب

وظن.4اك؟ةرةربرقعنرتكازتوربما.(،4

:-تدءامذةسا:!ابمضهم

وهمط:.كلهعلو،صثا.ني-لن!ااصم:ثيرمو

3-01:33أيقلوذاصهلنيهـدينة-ا

اخرتملوكاربمةحءنرآم".ا!دمامحها35:لأ5و

لهئرلححاربهة.انرسينالحكلالةو-الا!مالجبهوفيبنضد

البممنالىجرعبرمدعامرةكا.لت.+لهووك!ر.

ثمايخةرمدءاير!وكءربةوهـب،(11:92نع)

.جدتبيتصنافرقيال!الالىابال

الجر:ونيينللاوييناطيتكرباني!دبخة-2

.73(:6اخبار؟)اء،ترتدعىو.(2:92!بق)

.،الهرا.حمو!ب،131(.وبظن2ا:؟9)يق4ور-ص

!ؤص،ضاهكانربماعبريا-م:كلوثحل

و،-ذاتإصلهتجةصصاكةبر!رذافيبرةوهيانةمن

علىيوصافاطرفابصاور:2.-دىءيئيخرارف!كد

.(92:16اخبار2)ث!موحاةاوالموآبيينالهصونيين



حاميرو

:متروحا

له"يرقعناو

.62(

اقه()ير!،من،ممها.ع!ىاسم

وهوة.

:6اعبار1را:امم11ص!فيلجد-؟

27).

اورشليمفيو-محئزعييئابنا.كان-بنيماميني2

.(8:27أعبار1)

نيصا-لنأكانالذى،ياابئ،نجيايق3-

.(9:8اخبار؟)اورص!ليم

9:21اخبار؟)ملكيالمجتمنكاهن،-

2؟(.:1اونح

نيداودالىابنا.انضمجلورمنبخباميني5-

.(12:7امحبار1)عقاخ

اخبارا)داودايامنيدانرئيىابر6-

27:22).

نيداعيهويااعانالذىالمائدتا!دابو7-

.(23:1ابار2)يهوذاعر!قعلىيو7شتمي!ب

م!فربة5:منا.عهياصم:يووشةاو،وضا

،ي!ذاملك،عزريازربة:وهي.،.صوبةاي

.،ا:27اخبار3و23ة.1مل3)خلفهووناموام

،برىانه،معنا.ع!ىاصم:برإيرل

.(7:2اهبار؟أيا-لرمنربل

.وهر

.،يخامم،معا.عريام:ياوبباوقىب

يريموث1(

ابهصاويدعى.(،2:،اخار1)ش!مرنابنوهر

.(6:01،تك)ياكين

،.يدافعاو*يخاءممشا.عبريامةتريباي

.(6،:ا؟اعبار")داودابطالا-دوهر

."الجمةتار،1ممناهعبرلىام:تربعرث

18(.:2اخبار"صررن)بنكالبامراةوهي

وهو.،*مرشعضا.عبرياعم:يرجماي

ؤوبا!مكأكعلىعزراالىء!مالذتالمبراييناحد

.(01:33عز)الريبات

يرجموثة

،.وهو4طرلي

اوضنماو،،وارمععنا.عبرىاصم

.3(:7اخبار1)،لعابنبنيابفي-ا

.8(:7اءبار؟)باكرابنبنباميني2-

.(،8:9اخبار11بياينيااصةرأس3-

.،،27)ررو!امننىهركانور؟

اخبار)؟ءقلغنيداودالىانضمب!ياميني،-

.)12:6

.03(:2،و23:23رامحبا1)عراوىلاوي-.

الاشفريمنكراطاهسةالنرقةرنيى6-

.2،1و":02امحبار11اطربا

-7

.)91

:27اهبار،)فيرائيلوابنفقاليرنيى



عيلينر(6301)ثااين

2)رحبامزوجةءاثوابرداردابن8-

.(11:89اهبار

والحثصالتقدماتعاىالمركالمايةرا-د،لأوي-9

.(31:13اهبار2)حزقباايامفيوالاقداس

غريباتنا.اتذواالذتصنر-لملأن-11و01

.(27و01:36عزأ

وهر.،يرىيهر.5معفا.عبرياسم:ئجتر

23:91اخبار1)اط!ولينورئيى،ققانيلاوي

.31(ة26-و:،2و

.،لمااو-نر،انظر:ايمايز

وهو.،يثحرق،مهصا.يء4ا-م:اصيزر

ولا.(37:8اخبار؟)داودابطالاءدباتب

مدينلأ.الىاوضصالىبةذهرهليعرف

،ثرقي!.،معتاهعبري)-م:عيازيز

:وءو.(06:2اصقبلة)

.3(ة7رخباا1)ءفىىبنواكرلي!ارثي!-؟

نح)اصرراتدثينع!ندافنينابر!ليللاوي-2

.)،12:2

وهريزرلح،.اقة5منا.عبرىاصم:وعيليز

.3(:،ا-بار1)21،ذانلمنرجل-ا

4صوا.(ا:اهر)شعءوالفيد-ر-2

الذيالدماجل!نياهوب!تءلىاناز!قامالىيثل!

يزرعيل.وادىفيياهوت-4

احذداودانيظهر،يهوذاجبالفيمدينة3-

:27و3،:،2صم؟)ت!االزرعيلية36احبنو!وبته

دبلة.حملفيقيامةخربةا!مايظن.(3

ميه!الوسطفدطيننيثلثصهل،-

الىالمتر!البحرمنيمتد.الك!الهلرويخوس

الجلبلجبالالىرة4الاوجباللالحروصنالأردنا

الجنوبومن.ميلآ25نحرالشرقالىاةربا!ن!طرله

لأفلسطشعامرابنمرج)وعبا!!لشر



)64رعبلين

بيانمد!ةالهلهذارني.يلأ12الثيلالى

أيويماناومماهاالقديمةسانتهيالتيةالحار

با.بهالمنصلةالمةصعةالاودوءن.صكينووباس

اليه.تصا!اهـاماالطرقجميعلانبهةكلمنانزون

مصربينالا-ليةقالطربكارتالنربيحدةوعلى

نلاتمنالبهنما!انرفبةالطربقوفروع.ونجنبفبما

وطرفئ!ارون-ولببنالراديصناحدها.ممرات

الامرةمنوئلأي!.العرقيابخربيال!حمرملب!بل

بهلمارأاثرقالىكانوالثالت.مجلربحصنمارأ

باب،رلمجلحملوكان.بن!تالىالعريضدوين

الأولونافاتحرندحلمنه،الضأومن!احهافلين

نحشاباممنالمنحدوةآكامهوعلى.الارضلاصتلاق

القصةالنيركالمط،راهندمتيبليرنالىاثاالا

ائت!رتالواديهذاوني.الأرضبتمدكانض

.(.و،صتما.)وبئهلجراملىوإراقثكلرة

ورو،ل!نئاولالفلطينيونهزمعبرمببلبوبجافي

المليانيين،علىبلمونانتصروفيه.3(اصصم؟)

الملكتحوفرعونفنلوفمه.23(:-3صهه:6)ص

اللهذانيبحلونومن.،2(:23مل2)ءسيا

الا3ببنالخعىالمرنعةبدانالىمزي3الااسق

.(،1-"ا:16)رؤبحذونوهوهر

وببلببيعبيننحديلصهلنيعد!نة.-

واختارها8(.:91يقألياكرتخماكالت،الدحي

وفيهلمثاروتهيكلكانوبقربها.لهمقرأ7طب

:18مل؟)اكأابلماظةعلىكاهق001بأص!ن

ة؟3مل9)اطبضروكان.؟\(:01رر2و91

بيتكانوربما6المدينةمنالثرقيةالجهةالى0(2

عانبارزايلوصحنت.93(:22ءل1)فيهكن

)1

03(.:9سل2)الثرقالىمتح!كرةببتهاوبالرر

.وءحوطه.(9:17مل21لارقيببىجفيهوكان

ايخةبابوكان.اطدثةالترءنيلحءهـ4برجآلمار

مل1)فابوتكرمانويرجح.الصربابهرالثرقي

جلردوعين.المدبضةضتيالتلعلىكان(؟:؟2

و!مد.(ا:،2ءم1)،يزرعيلنيالق،الميئهي

شرفقرالأنوهي.يزرعيلتاخرتا!ابمرت

ال!ريخهاايتول!حمنوآبار!!اريجوحرلهابنرفي

الملكي.!ر

".،يهر.ورشمعنا.كانربماعبرياصم:يزءئا

الشيةزوبتبزكعزراامر..فرعرثقبنيمنوهر

.(01:25عز)

وهر.،ازلي،ممنط.عبري31ةترنبا

.(8:18اخبار1)اورسليمصكنبنياميق

وهر.يسع،عمنا.،يهو.عرياصمةيزنيا

يهوذأنيالجبركأرؤصا.اصدالمم!يهوصيا31

8(.:.،ارادرشلم)كمطبدلبا،الى!ا.واالذت

عزر؟!وكان.(؟:3"ار)إلن!ارياواضثاروأ

23(.ة02مل2)يازنياايضأويدعى(.3:2،ار)

ممنا.كانرلجاعبريام:يزهئبلىاوتزوثبل

العيرماةا!لاحد"عزصتابنوص."روشائه"

اتبار!)صقلغنيداودالىاتراالذتبنيامينسبطمن

12:3).

.!مر:بابؤةبمكل،محنا.صري31:بضاكب

اصةصن،و!اصهميمقوبابنا.ح3ا-



)65بما

بئ!و!"يعقوبنبرةتمترت.(03:18تك)

مكدوديا!رثبفان.(15و8؟:9،ن)

وكان.انر-لالقائلتزو.ركانت.الفلاصةباثفال

نيالاولالا-صا.فيباكارشطفيالىجحالءدد

.(1:92عد)سشةواربر-عالفآينو!صبعةالإر+

ء-د)تةوثلاثالقاوصثيناربعةاالانيالأ-!اهوفي

،ثمانينسب!عةداوداياءفيالأحصا.وني.(26:25

ن!كرباربالدبورةرقد.(هة7ابخار1)الأ

.(5؟:هص)سيرامعرحمةنيعلو.!-اا-ل

لؤاعوهوالقهاةاحداكر4صبطالىتنبوكانت

الممل!حمةملوكصناثنانوكان.(؟:01قض)

:15ما!9)ياكرصبطمنوالجةبثازهااقية

نيي!اكرءخااناساشؤكوتد.(6:6؟و27

:03اخبار2)حزقاايامفياورصايمفيالفصحعيد

.(8؟

باكر،ارضاتاعمدىتماء!ألعرفلا-2

يزرصلي!لعلىتثملكاتالاربحعلىول!ا

ومن6الاردنالىال!رءلجبلمنواءصدتافصب

زبرلرن،ش!لايحدهاوكان.جيمعينالىبور3ببل

ك!رةتتفموكانت.ءلمعادوصرقأ،من!وبنوبأ

وعينصانوبتوصرنمويزرءجلمجدونءنها،مدينة

،تنك.،وافيق،دور

وهو،،رجلمصنا.كانرجماعبري31:تض

:،راأ،بوعزراعوثابنوابنداودوابرءريدابح

داودت2!بنينثمايةوابرو.(ه:اوءت22و7؟

لهمبنينصبعة12(،او:87والخ16:01)؟صم

فيزوبةمنابنتانوكاذا،.(3:15اخبار؟)فل

)01
بسولح

.(3:6؟عم3وقارن56ة2واشبار1)داودإم

؟و-1823ة8رااثمديمأالهدفيموتينئبه-لتب

ة؟مت)الجديدال!دنيومرتين.(2؟5-:3اهبار

البيتلحميير-!كالبأويدعى؟3(.32-:3ولر13-5

الرطواجافأ.(8.ة17و8؟و،ة16ءم1)

اذوكان.(7:29؟ءم؟)طمبيتءنالأفراتي

داودانبجث.(18و3؟:17صم؟،وسمحا؟ةغنى

اطاءصةباعالهاستهرانبديىإنايدءسكان

الىيىالبأوقد.2(.:33وءز9:36،اخبار1)

1(.:22صم1)صلرلءنخوفآداودمععدلامعظرة

موآبملكرعابة!توامهبىاباهداودووضع

داودرواسط4وكان.(،:32ء13)مؤقتأوحمابصه

،01و؟:1؟ا:باأوالميحالملوكابا.منرمد

الفحيفا.منطئططمبيتنيالمهدكنيماةوفي

سبرةهبهرحمتعتصادانياثرنالىناريخهيرجع

اظمالىبنل!01:12رونيوبولد.وفرو!ابس

المبع.ايبىاصلعناشبافية

ثبوهو،،عادلممنا.لاتيقاصم:"ي!طئى

.،11:،كوأروسيةنيبرلىرفيقيحرلحلقب

:11تك)مل!حمةواءتهارونابشة:ي!عكل،

.27()عاوطاختوباالالي.(92

بند،وهر*بهو.عضاهعبرياصمةينتجا

ا!قدصةفيالنظركلإ.معحزقيااقامهلاويرئي!

.،31:13اخبار2)والاقداسوالمثر

،لغ،العريللاصمالعربيةنةاله:ي!وع

،.علص،يهو.الاسياومحنىالجديدالهدنيلشنصين



66)بسبمبنبل

حصبيوعذ-!وقدةافلص-ي!رعا

31(5:االىومريم،3(،:ا)تلبوسفالملاكقوو

وقد.مبهفراب.حاما.الثحصنىاحمههوويرم

نيمرة..نحو،الم!يحكوعالرب،عبارةوردت

نحر،يسوعالمصيحاوادصييميوعر.الجديدالهد

فىوومدها،المبح-لمةوردتيأ.مرةمنة

لوابالمنلصايضأاديحلفظةولعلان.مرةثلا!فئة

نيالاكثرعلىوحدهابوعلنظةووردت.(اأ:2

المبحقبولحوالرب،المسيحويرع،الانابيل

.(ميحاطلب)والرصانلالاعالضر

وكانبسطرا!ابدء!مبسبهردي3-

.(11:،)-دوروميةفيلهورنيقأبولىمع،ملا

وهر،ينصب،افهمعاهعبرياسم:يسييئيل

.(36:،ابار1)نضصبطمنرئبى

13وهر،،تديمةمشاهبمرياسم:بثعالة

*بماممنقراهامعابيااخنماافرابمببالنيملبة

نربةانماوثظن.(01:8وتابل13:91اخبار2)

رلىبا.انتنون!ال!بل!هيرودسهزمحيثاسناس

منالثمالالىامبالنلائةبعدلى5الاصانةبرجكالت

كنة.

صدر.ةنيالمذكورالأخيراطبموهر:يثدف

اطسنيوالأول.،2(:28)ضافيالحاهن

مننرعوالث.(1؟:،2رو)الجدبدةاورشليم

واخطرطذايرمحونوحلإأما.فلإالث!فافالبلوو

التاتمالاعضرالنوعانويظن.!عقلوتابل،رط

علىا؟ل!وكان.اثدسالحابنيالمرادهر

)1

وااليشبحجوضهالمنظر:3(ني8)رئرالعرش

ا!يق.

،الآب،ابدمءمنا.كانربماءبري31:يث6ب

اخبار1)ال!صةصنعثرالوابعةالةرقةرئيىوهو

3،:13).

وهي،ءيقضا.صاحمطاسم:يثنباق

25:2تك)قطررةمنابراهيمنلمنعربيةقبيلة

.32(:ااخباراو

سلفوهر(بسبح،ميناهعبرياسم:بشبح

.(17:،اخبار؟)المحترعس!حما!

الئمب،،للإجعمتا.:عريام:رهريث!ئنعام

داودابطالورثيىحكرنيبنيمينرجل-؟

منزبدئيل!اسكانولىبما.(ا؟:ا؟اخبار1)

؟ليعرأسوكان،بهرذاصبطمنوبالتاليفارصبني

.(3و33:3اخبار1)الاوللمثهرالجيوشرؤوصا.

ا!حكمونيثبثصيب33:84صم2فيويدعى

انلانة.رنيس

بنيءن"!قلغفيداوفىالىانهمبنياميني-3

الاجمالحخيمةيحر-ونكا.لواالذتمنولىجما،قررح

.(6و2و؟:12اخبار1)

يربع)مضا.كانربماعبريام:يثن!بقاشة

مط!منعثرالرابعةالةرقةوئيىوهر(فاسعاهو

.(،2و،:02اعبار؟)اطربألات

يقتلاناوصكفدطنيجبار:نجوبجمصبم



67)يشرنبك

.("21:1617صم2)قتلهاب!صايوامحنداود

مشا.-لةبلشحصاصملي!اتب!موظن

.،نوبفيوس!وا،

.،افهنحرصتقيم،منا.بمري31:ليلةثز

.،اسرائيلنحر5معنا.عبري31:يرئيلةاو

1)الطرب7لأتفرقمنالسابعةالنرف،رئبىوهر

اخ!بار1)أثرئيلةاكصأويدعى.(،02:1اخبار

25:2).

وهو:."بذىبر*ة،محنا.عبرياصم:يثيا

المجار1)تولاعماظةمن،اكررمنرجل-1

3:3).

صقمنيداودالىبا.واالذتمن2-رجل

.(12:6اخبار1)

رحبيابيتورئيى،موصنلمنلاوي3-

.(-7؟؟ا:23صوقابل28:21اخبار1)

.(26:02اعبار1)بثياايضأوبدس

عزبئيلبيتصنقهاتعائلامن،-لاوي

.(02:،2و33:02امحبار؟)

31(.:(.كرببات)عزفاهاضذواالذتاحد-"

وهو:.،!لص5منا.عبري31:شش

ووخيلبيتمن،افابما!يهرذا،ءنرجل-؟

.(2:31اكبار11

ت،اخبار؟)زوهيتاور،يهوذامنرجل2-

.)02

)01

وهاجمراعصابةرأسعلىاولاد.ساردثيموني3-

فيهاواقاموامحوطنتمواحتلوامحبمجبلنيالعالقة

.(،2:،رتباا1)

الاردنشرقيمف!ئ!فمنبيماترئيى-،

.(،2:.اخبار11

معنا.،*ءقدعبري31:يدثيياثميا

:و5و.،علص

؟2،.ة3اخبار1داود)فلمنحنبنا31-ا

.(11:7نح)ابثئلوابنهنجيابفي-2

معاصروكانموسنلمنر!بيااىلاوي3-

يثياايضأوبس.(2ة:26اخبار1)داود

.(2،21ابخار؟)

المضينمناثامنةالنرتةورئيىبدوثرناب-،

.(01و25:3ابخار1)

:8ش)محزراممال!اثدتاحد،كلباا!"-

7).

.،8:91)صعزرامععادمراريلاوي-6

*هوشا.كانرجمابرىاصم:يحقات

اعبارا،صاصقافى،بنيانيرئي!وهو.،اكرع

8:)22.

1(.8:6امحبارا)بربعةب!نياميني،ابطرئيى:يحقة

وهو،اطلدونينحسنكريمءبر:يخم

مظم،او!ثفافوهر.(99:؟2رئر)الابيهتالتيق

ذاثت!ينكد،ممايلا"متوازةبخطوطيخوطوتد

فيهيظروكد.وزرقا.ومودا.يضا.والوانه.زوايا



(68

واثحاصوابذةوغيرموان!اروفاتاتاث؟رمررة

امحاهزاصدرةمنالثالتالهتنيالثانيالحبرركان

.(2؟:93و9؟:28ض/النل

كد-ةامحتصاركانلىبماعهـيإ-م:يصما

امحبار11-وراى"بهوذامنرجلوهو.امماعيل

،:3).

.،بحوسدهو.5معنا.كلياصم:يخضداي

.(8؟:8امحبار؟)الفعل31بنياصبقوهو

:مشا.ع!ياميننقمإهواويثنقميا

وهر:(بع)ي!.

اخبار1)صقلغقداوداتىجبمونيرئيس-1

.(":2؟

اخبار1)داودطكنيزبولرن3-رئيى

.؟(:23

شا.عديام:اسمعبلاوةصقيثيل

ننىهوالعلايالاصلنيالاسموهذا.،بحاقة"

2)يهرش!افاطملكنيلبهرذارئيىامماجمل3ألا

.(؟(:9؟اخبار

.،اطبن،ررجعمعنا.علاىاسم:طمشوبي

اهبار؟)،يهرذابطءنثءصاصمالأرجحوهر

امحلتينااننعتبرالزجماتبمضوامحن.22(:،

.(طمالىورءمواأممناءاءبارةبلاعالي!تا

يجطهضا.*كانربماعبوياصم:يئوصايا

.(36:،اعبار1)شممرنيرئيىوهو.،يشحني

.،،المتتيممنا.عإياسم:يصورون

-شوع01!

اءصاقلبنيلنعبالعرلىر-تولتحبىاموهو

اسا0(2:،،توا26و3335و32:15تث)

ملكاقةفهر5:-تثفيايىارالمتيشرروقالملك

ا!رائيل.بني

.،تلملأص*ر*.محت-ا.عرياصم:يثرع

ثولحب!و.(8ة13ءد)هرصعالاصلني"وادي

:13)عديثرع!،صدعا.ثم.27(ة7اي1)

افرايمجطمننون،وابئموصىخيفةوهوء(6؟

.(13ة،2ضلموصى)خادمأاولاوكان.مهصنيولد

وقتدكانموصىلان،رفيديممهركةعتداولاذحمر

وكان.(17:9ض)ا؟:لا-ربنيلقيىادةعينهةد

اب!،جا-وسأؤ.بنوبعدذلك.عو.آئذ،،سنة

القالبلادعنصحيخاتقرروأرن!يقهوكالبهرقدموقد

صوالحاهناليعازارامامموصىاقا!،ثم.قصوها

:اوتث:18-2723)عدلهخليفةوعينهالثحب

وصلهرفاتهقب!بلبرثوعا)مظيماثزلحودءا.38(

افهلارادةوفق!آ4بريةومانعلب،كانالذيالههل

صباضةمرسى!رتوبمد.(23و،31:1تث)

ومغ.الاردنلحبررالاست!مدادالريعفييشوعاخذ

.(11و.؟:ايق)االرادلاءدادايامثلاثةالثمب

في.هـورةمه-!جطوففوالجاديينييينالر،وبروذكر

افتا.فيلهمإصاحةاالماءدةوتةديماخرت!ماءدا!

ار-لالاط-18(.وني12:ا)يقهـةالمعر

يخاا-محريةاالا!ررليتة!ءاار!كاالىباصوصين

واءطىالنهـرنحربمه-محر.تحركثما،.:3)ص

وتد.(-6؟:3أصلافىحفدتقةزطإتا!اربين

ةا!فيالمح!حمريةوءشكتهم!ار-"اظ!ربحثوع

ذا،!:مانارضىلاحفلإل13اتباقياالاستراذجة



96.)يشوع

ضتيال!لفيالجلجالفيصركزراممكرأا-ام

فيالمركزوبقي.(ا.:هو91:،يرش)ارلمجا

البقمهتاكنيعدوأثحىيكنلميرلحلان،الجلإال

رلانما،فيهامتوفرأكانالماهولان،الىراهمنيمابهه

والظئم.الذخيرةلاخنا.امينآصكانأكانت

:6يق)فيهالابقاعخيهةبوجردالمحلةوازصفت

فيمافثرك.(22:91وا:18و1:33قابل،2

اريحا،اح!تلوبعدما.ممداتابكاملمضظةفرتة

ايخالعرغررأزحف،لأمحنانبينالاماميالمركز

الجلجالصقابلرابةءلىقاف"كازتالقعابواحتل

عايالفيءذبحآفأفامصرصوعيةاتمذال!وبعد

ذلكغضرنوفي.(27ضوتى35-803يز)

بلدتهم"ععصلحعقدمنهيطلبونجبعرنمنرفدا؟.

وهده.اقهبنار:ادأيطلباندونذاكففعل

والمةالتاقاعبمنكلإأعليهجرتاطاولةا!رة

احتل!اافياالبلادنيقدما.رسختانوبحد.بعدف!

الماوكحلف.كلهاكنمانارضلاحتلالبغزوتينقام

وجلولن،،ولحيقلمو-برون،اورصليمءلمك:اطة

معطحأعقدوالأفهم،جبعرناه!!ةدويرعوث

لوءحمللأنه،الجنوبمحركةصيرقرر،يثرع

الملكعلىوالاجهاز،ءلفامتهمعتدالذتنجدةعلى

مقيدةواحتلالفربئحرزحفثم.اثحالفين،ف،

لبنهةاضلثم.مؤقتةعلةفيهاواقامادحلعلى

حرونفيعادثم.وح!ون،،وعجاونوطيق

بيناقطاعااحمتلوبحدما.الجبالفيدبيروضرب

الجلجال.الىرجعبرنيعوقادشوغزةجبعرن

بالوقرتالشىيوحاعراطلةهذ.اثا.وفي

.(،1-01:13يق)

يشوعا!

الكونتلمقالذيالهانالمقدسالكتابوبقول

واالش!،وتةتولوحتىالكونيحافظانبتطبح

الثصفبدت،محررهاعلىالأر!وقفتلرادق!ى

فيالمدققانايضأريقرلرن.تتحركلاواقةةكأنها

وقفتافاالثصعن!للمانهلهيتضحالصيالنص
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لرزايالىوانى.(،3!تك)ا؟صربالىيرحلان

-35:6ص)"ناكودفنتدبررةة،-ث.ايلديت

نيوهولهظهرع!اثايةاثها4ظهروهناك.(8-

-!.:28و15-35:9ص)ارامفدانالى!ؤيت

والهد،اصاثيلالىاحمهتمرولهءؤكدأ.(23

طم(ب!ت)افرانةابىوكأدما.ابراهيممعاةامهالذي

والاخيرعئرالانياتةولدحبرونالىطريقهفيوهر



)75ب!قوت

03(.-03:16ص)رايلزوجتهوعاتت،بيامين

اصاؤومات.اسحاتهابا.وتابلصونالىارئحلثم

وبضوبعيرودننه.صنة23بنيغ2أ!طراذلكبعد

ءصفبابنهملاقتهعنواما.(92و03:38ص)

.،روس!ف،فانظر

ر!الىذهبكدصاسنة03؟!و.وكان

موتهوقي.سنة17هناكوعات.9(ة7،)ص

وكان.اولاد.يما8ز،ءفاولاداولا!ارك

ج!ط.!راطباهوحنط.صنة7،1وفاتهعندءهـ.

مطهمموكبنيح!ونالىراترتهووسفبهاوبا.

.(1،-ا:05تك)ءمجفلةمةارةفيودضنرها

الىدفعتطاعهنيظاهرةنقاثصليمقوبوكالت

مغبا!هايتحملانيجبكانفاخةاهطاهارتكاب

اعترفوقد.روسففقدانلوعهماولد.ونتائبها

اسا.اصل!افير)خفاقه،باخطائهضنأحياتهاواضفي

تكأالالهيةالنممةصراكركالنهايةفيوامحنه.اث

31ابتايمانهمن!وةواض!عد.،16و8:01،ص

.(92:؟اعبو؟8:3"تك)باثه

)تثامتهكاملعلىواسرانيليعقوباممهريطلق

013:و501:6و33:33و7:،1مزو01:-

.02(ة3سو،

منميلنصفحراليتبمدفاغايشرببئراما

الار!،تربسرخارا!ايظنالق،عكرترية

ميلينبعدعلىوهيءصفلابخهيعتوباطاهاالق

في(صيم)نابلىمنالثرقيالجربالىتقريأ

عيالببلمقابلجرزيمببلعندقدمالراديتنر

وبيعة01(

.(،2-.:،روو32و:،2ويقاك81تك)

المرأةأمعالم!بححديثبوىعندهاالتياصيناوهي

03سواليمحتهاول!لغ.،6،-.:،رر)الاصيية

مافوماؤهاالاق!ممااعقتديمآوكانت.قدمأ

.(،يعقوبلر،اطلب)عنب

غرالائنيرأحدزبديابنالكببر:يعترب-2

وكان.(8:21مت)الرصولليوحناالاككلوالاضأ

8(.2و1:91أصالجليلنيعلهفيمرفعأوالدها

:27مىقابل)بوعاماهتامهماطرءةوكانت

عالةافىة،و.،9:25؟ورو.،:15وص56

09:.ر)بوعوتجع"!بدءثةكأكوتد.يرع

وبذكر..(2ء:،91:؟صي32و2؟ة،تو

01:3مت)الصيفيرفيقهءحنامعدائحأالاقيل

فيصهرانالاثنانوكان.(؟،:6لوو3:17ميو

كاتماوهذا.(.،35-:01عي)والمزا!االبم

.،3:13ص)الىعد،بننلقبهمامندمابرعيشيه

بطرسمعمعهفكانا،يوععندمحاصمقاع!لهاوكان

نيبهاد.وعند،اتبليوعند،يايرساتةاقامةعند

+:26متو9:28عصو؟ة17مت)بثماني

كهنلإ.معالصببدونجده.-(:،1وص

:أاع)اورصلموني(.21:2)ءالجلبلنيالرسل

افرداكههلإودسلان،بالموتئهادتهوهغ.(13

علىذلكوكان.(12:3اع)رأسهبقطحاصالاول

الذممنالرسلاولكانوبذلك.،،صخةالارجح

ثثادثم.ببمياثمختموا

عرالاثقوأ-دحلفىن41المةيريعقرب-3

واح.؟:6ور3:18صو01:3مت)إصأ



76)بعقوب

موفهذللثمناكثرءخهنعرفولنا.(13:؟

نيالمذكوربعقوبرحمونانالطبييومن.ا!ديدة

:،2لىوا:16ر04:ا.5صو27:56متني

ص)ته-!لمغرنظرأ،لهفيربرا،لقىولىبما.(ا.

المواتيالنصا+احدىوكانتصيم(وامه.،:15

الم!يح.رافقن

ىاستىاي،لاويكانولىبما.روسىاخر.

ول!ن.لهآخراخا1،:2صيف!فيالمذكورحلفى

ميحيةعائلةصنكانهذايعتوبانفيهسكلامما

ععروفأ.

عيو23:05!ت)،اربااءو،يترب-"

ال!رنياورصليمفيالكنيحسةرأسكان.(6:3

كلو31:18و15513و12:17اع)الرصرلي

:12مت)الانجيلنيصتين!كر.(12و2:9

ثدمبصبب،بالبار"يلقبوكان.3(:6وصيه.

حياتهنيالميحمنعرقفهوكان.ال!ثريعةعلىغلإته

:12مت)بهيؤمن،فلماهوتهالأركا-،موقفعلى

روو21-8:91لرو35-3:31صو86-05

ئسبة4حففيالا"والتهاربتوتد.(ه3-:7

من-لمصفابناءا!همفائلفمنةاليهالاخوةهزلا.

اولا!3از-إثلومن،صيمقبللهكافتزوبخة

!كرفنيوهؤلأء"ووصفاخاولأداو.لمريماخت

اخرةانهمقائلومن.اخرةببرنلنتهمونيالهرد

الب!كر،ابت!ا،ولادةوبدصيم،ومنء-فمنيسرع

--تبرف!الم،:كالقرل،الاقرالبمضالىا!تنادأ

الخ.،الب!رابىخها،:والةول.،ابرءرابرياولدت

يضوبتغيروحميفثىاضبطباخطمواسنا

يعقوب01(

ةاويع،2:ااح)،للسيحعبلأ5وصاروا!دى

بظهورالأيمانالىاقتهيىيحةوب)نالاربحوءله.(ا

.(15:7كر1)!اننهدمدالم!يجلهر.2ظخاص

زارهاعدمااورشليمفيمرموقة?انةليوبوكافت

خفذ-در.،37صنةاهتدائهبمدالاولىللرةبرلى

الرسرلي،المجمعرئيىوكان.(1:11غل)بطرس

اع)والا!مالي!ودمنالمننصرتبينالائثقاقوازال

الضضاإمبرينوبطأدذال!ةءان.(3صفلو15ص

وخدمةال*ديةايدالتةاولازم.ابديدوالظامالقديم

باصرهااليهرديةالامةباد!الرجاهلهكانطالماالهي!ل

حكراالي!ودمنا!!تطرفينامحنو.اييم1ديازةالى

صنةحراليبرجحصاءلىذلكوكان.رشأوتلره!ليه

م!صي!ح!ية.62

الثاملةالرسائلاولىهي:يعقوبوسمالة

جماعةالىلا"حما!االحني!ةالىالمربهةاورثالجاءت

عبدافهانهفاتحتهافيكاتبهاو-إل.ادجبينصنغردة

انهخبتصاالبيناتمنوهناك.المع!يحد-وعوالىب

فل)الرسلشكراحدبولىذ-لر.الذيالرباخو

ذ!لر.الذياورصصل!يمكنيةراعبئوانه.(91:ا

هررانه.21:18و15:13و12:17اعفيا،تا

واحدأوذا2وتوسمان*-بالربا!وةصعالمذكور

!ذكان4وات.(6:3صو13:55تص)"خ!م

عا)اور:ليميخاوالم!خةالرصلءحفيرفع.قام

:اغا!)الر-ا!ءملىبرعد.وهد.(2ا-13:اع

!ودانوهما-ويرخاليطرس!ر--ةايا.صصثاحا.(91

)غ!طا)شلاثةاولايا.ذاكرأ-الأ:لىأ.ءنيماةايى

:3.)6

ت!نطويوهي06-.هصهبإتالوصالةهذه-لتهبت



يعوش701()7يعقوب

يراعولم.صيالمبلديوكادببةونمهائح?مءلى

14ة!ورتببل،مواضيمانيالمنطتيالرتيماب12كالملمب

-تابتهاونق.منامبآر%الذيالاسلوب--ب

الرسائلاكثركنسقلاالقديمالهدفيالانب!ياهكنق

نصالجهلعلىالمسيحءوعظة4وتثب.الجديدالمهدفي

الخةمواضيهاوكثرةبرو-18بمالاعدةنرخ

الاالميسحاصمفيهايذكرولم.والفداهبالكفارة

الرصالةنيوليى.(؟:2وا:2وا:1)ءرتين

كا.لتوانانهـاعلى.وفبامنهبوعآلامالىانارة

مثبطآضجانرب!نامحنها،يهوديبطابعمطبيعة

:3ر!او8و2:5و22و6:؟)يرعبروح

وشهبتياتتبدأرلم2؟(.و7؟و:وه13

عل!هااعترضوقد.الرسائلكبافيرصرليةبلاكات

ا!ررعنبرلىتطيمتناقضالظاهرببلاغالىئر

يرىواسطفظرآالاصيفيينظرمنانالا.بالأيمان

نعليمصعالا،المدىالمتعالميحيالحقبان

فيالنظرد!اواذا.وبول!يتوبالرصرلين!ن

لانالجوهرنيمتفقانا!انرىوبعقربررلىتعليم

كاننان.للآشاحدهمام!صلانوالايمانالاعال

النع.هذامجرى"كطالأعالفانافبعهوالايمان

افر.همطالاعالفانا)ثصرهرالايمانكانوان

ننيه:بلمتا.منالصالحةالاعاليحملالحتتيوالايمان

لها.الهيةقبمةلاالايماندونا!الحةوالاءال

فيةالردالةهذ.قالرئبيةالمراضيحام!ا

والعملا،جاربوفائدةالمصائبالص!عند-؟

5(1ص)امحالةبا

.(2ص)المجةاعالفيدظثراطصطالايمان-2

السلامعرىوتوثبقالمانءطوجوب3-

3(.)ص

واحدآننيوالمالافههدمةءنا،تبوا-

.(5و،ص)لأصلاةواهمية

6:61لراالرسرلضأوذاا!اوابويعقرب"-

عنه.ذلكمناكثرنعرفوت.(13:؟واع

وهو،بالشبيمك،معنا.ع!ياسماةيعقو،

.36(:؟اعبار؟)كرنيرئيى

.،5:13اخبار؟)باديرئيى:تغكان

وهو4وعلة،معنا.علاياسم:ينثة،يفلا

.3:6عز)زربابلمععادسلإن!بيدنلمنربل

.(7:58وخ

،وهر!ط*يهو.ممنا.علىياسم:يه!لام

*3:تك)ا!رمامل!وكان.ليبامةاهومنعيسوابن

35(.:او18و،1و5

وهو،يجببهر.،ضاهعىياسم:بغناعي

.(5:13اهبار1)جاديرئب!

وهو،يحنظ،يشنيمضا.،عكلياسم:يفوئيل

اهبار1)شاول.!لفامنبتيا!بني،جبعرنابر-ا

.(8:92قابلو9:35

.(،،:؟9اخبار1)داودابطالاحد-2

.(9:6ابخار1)يهوذانلءنرجل3-

،وهر:بعين،افهمعنا.ساء!31ةيعوش

منامل!وهو،إباءةاهومنعبر-ابحا



78)بوص

اءباراو18-1،و.:36تك)ادوماصا+

.(19ر23:01اتار1)جرلمحونيلاوي-2

المجار1)ئاولئيمنبنيامينبيت3-رأس

8:)93.

.11:8اف-ار2)وأبيإيلرحبطمافى-،

.(*!و

صو،الموعوظ"ضا.ع!يا!:يعوص

؟أمحردشزوتجهمنصحرايم31،بنيامبنيرثي!

.(1ء:8اضبار

وهرة،يعنياث،ممناهعلاياصم:يايضل

.(5:7ابار1)رأويثنيرئيى-ا

فيالقاهآلاتاربابثرانيمنلاويوواب-3

.(.:6؟و21و59:18اعبار1)داودابام

.(؟،:03اخبار2)آصافبنيمنلاوي-3

2)عزيايقمناثماظلإاحزاب،-كالب

.(26:11ابدار

12الدبنيالاصلاحعلىحزكبااعان-لاوي.

.(3؟ة93انجار

.(03:9اضبارملاشياأ2ايامنيلاويرئبى-6

.(8:13عز)عزرامعانعائدتاصد-7

الشببة3فازبزكعزراارممالذتاحد-8

.(3،:01ص)

بيترأس،،بعين5ممنا.عبرياصم:بعيق

تاحفي15(

،(.؟:3انجار1)داودايامنيبياب:ح!

:وهـو،يفتح،ءمنا.عبرياء!:تفناح

اب!ه.اسرافيلقضاةاحد،-لممادابح-ا

منوطردو.ثرعيأاضاككنلملأفهالثرءلميرناكوته

قض)حررانكانلى؟ا،طربارفىنيفأقاماب!يهبإت

مفتولياقويا.اتباء!أحولهجمعوهناك.3(:ا؟

وعونا-ائيلب!نيبين-ربنئبتوعدمما.الحهلات

بادى.نيفابى،علبهمقائدأيت.واانجلطدرغشب!

اخلإأاذعنولكلصابقأ،ايا.ماملا!هملر.الامر

.(ا؟-،ة11قض)زبثمفصارلطليهى

دوناليةبالطرقالتراعتريةاولأوحاول

مذ+نجاحعدصلها-خحوعندماالحربالىاطجو.

فيالثروعوقبل.الحرنيينعلىاطربشنانماريقة

عنداولايلا!هشقدمانتمراذاانهنذرالقتال

وهزيمةبظنرةاطركةوانتهت.لاربمحرتةربرعه

ومه؟،صريجالهاالريدةابن!هثمهمناولوكان.عرن

كالترهنه.بنمر.ابهابأو-رتصنالدنرف!رى

المتمر.لمقا.ألادة

بخفرعنصيهاقبكفيذرهابنتهيفتاعانجووعندما

عادتعنراو!هاتبهيالجلنيصتما5تضوبعد

وأمحدها(.3،93-:11قض)يخهاننر.فونىاليه

وقتئذ.مألىفةكا!لتالبشريةالذبائحان.للربمحرقة

الموصوية.لمثربعةظيرةكانتولكنها

لملانهبفتاحالافرايونتامماطدثةهذ.ودمد

رفضواانهم2والرا.عونضداطربنيرأيهمكأخذ

يفت!احخهموقدبهريائهمبسببافوتهمضدكل-اعدتم

حربتعلبهماص!ربحلائلمنهمبةزلمولماذلكعلى



)9يفتحثيل

6بلطدعلىونضى.-لرةصروكرهمعوانا

نامنالىغموعلى.(2:7؟-01:6قض)صنين

دليلامموئبلفيهرأى،نقدالشرائبمنتخللمحياته

اصرائللبنيمنةذباماسةرعدهاتمامنيبهوهامانةعلى

الىالرصالةكاتب4فيررألى.ا(ا:29صم؟أ

.(32:ا؟عب)الايمانرجالمنربلاالعرانيين

ي!ثةوصلبنةمنبالتربلررذاتوىمنقرية-2

اطدنة.ترقرميةكائتوربما.(01،3ثل!4)

وهو،بفتحافه،محناهع!يادم:يقتضنيل

.(27و،91:1يقأوأشل!نولىنتخم!لاواد

اميال9بعدعلىاطيةضاتمنبا!مربباىويظن

.النا!رةكريال،1

وهو،نجدي،بهو.ممنا.عرياصم:بقدنجا

.(8:35امحبار؟)سئاصقابنبنياميق

نخأابعأتخممكانفرميقتي!ئونة

.3(:16يق)حورونبيتكريىلافر(يم

اشبريوهو،فيبي،م!ناهعري31:يقليط

.(33و7:32ابخار9)يابرصن

وهر:،يجهؤ،ءمنا.عري31:يفنة

عد)بهوفاصبطمناطصوس،كابىا،-؟

39:.)6

.38(:7اخبار11اسيري-رئيى2

يحصع،،الةهمضا.عبرياصم:يتنمتئيل

:11)لهحيهوذامنالجنردالقسماضىنيموقعوهو

صم3و5:21؟)يققبضثيلايضأوقى.(.2

ولى،.الاصربع!ا)بما"صكانربع.(2.:23

يلألوت701(

حورةضبةكانت

الالوانمح!نلفةكوبمةاحمارلعدةاصمةباقوت

اثعدسةال!حمتابنيمنهاذكر

المرادكانوربما.16(:27)حزالياقوتا-

علىالكرجمةاط+ارةاثمنوهو،الاحمرالياقوتبه

المتق.او،اليماو.الاطلأق

-لرصقياقرتالصروفوهوالازرف،الياقوت-2

وكان.الحبحةفيوجدلانه"،28:26اتار؟)

الطيمالكاهنصدرةنيالانيالصفمنالثابئاطبر

اصاطتمنوألاني؟\(،:93و28:18)ش

صوربضاعةومن(،91:؟2)رؤالجديتاورصليم

6،،:28اياءب)ايهاشار(،13ة28!ز)أثعديمة

،(11:،.اش)واصحيا..،؟،:.نقأويئن

كأجمتوت-ازرتووثه،7(:8صا)وارميا

را5،ذ-فىرهاالمحقدمالمواضعنيسف!البوانبةالكلة

بالشيقفيرهاوني،الازرقباياقرتالرؤيامنالثاهد

وظن.(ا:01و26:اوص01:،2خرأالازرق

هرالمتدسالكتابنياثمصرداطبرانالاكئرون

غلإموظن.كاتمازرقوهو،المهودالازرقاليافوت

سناف،الصلابةسئديدحبروهو،المتيتيالصفلاانه

الماسبمدوهو"لهرنماالىفامقاوفاتحاؤرق

والصلابة.هواولا،لني

!.:93و7؟:28خر)الاصنر3-اياترت

الاولالصفنيثانيالمجروكان.(28:13وص

اطصاتمنألاصم،واطبمالنيالكاهنصدرةمن

معتدلهوهو.،.21:2رر)الجديدىاورثلممرر

افراور6باختلافتختلفوصفافية.،صفافا)!لابة



)08قتثيلى

ولونه.الأمحرالبمضنيو!ل،بضانيق!ثر

وهو.لونبلايكرنوقد.اعراواخضراواصنر

الهندمنيردال!حمريمةالج!رةهنىواجمل.بدأثمين

الثرقية.

يم:وهو+يخضائه،:ئثنئيلاويفتيئيل

تل)ضيدقبتربحوذاارضنيمديخة-1

.(15:38ي!ق1(الدوصر

:موصوادياوالبترا،الان6سالع3-31

زمحرزوربما.(7:،1مل2)امص!اخذهابطما

.(02:22اخبار2)سالمرأسهيهنهيقنل

:01يق)يهوذاببالنيماينة:تلذعام

عنيبكانتانهاذكرهامرضعمنويظر.(6.

زبف.وتلبطابينرتامحربةكانتوربما.حعرن

منابراهيماىاصموهو:جمناناوئثاى

وددان.ثباعرض!ومنه(-3ا:02قك)قطررة

صضصوهو،مظان،محاهصامياصميفطات

ثلاثمنهاتفرعت،صامنلمنتجيلةإلاحرىاو

اخبار1و:02-0103)ظثعرسةقبيلةث!ر

:11-23(.ا

معووفنباتوهو6(،:،)رون:تقطبنة

وبفتنمتالقرويمانكيقطينأ،ب!رعةريجفكنمو

منها:،انراعوهوبرعة

داظ3ظأ!!داحولأك!ول.لأ)4الكبيرالجلنط

دا5داء33ألأحأهـههء!.مأالاعتباديالبقطبن

االيفةمنةتصنمالذياثبفيأليقل!

المامآ،أ4!أ)"س!*حذ5مأ.

يقنعام1(

هرنان2قمةفيالمذكررالنباتانالبهضوظن

.علحروا

التقطالذي93(:،2!ا!)ال!ياليقطلإاما

أءا+3الا3ح5.!4!لأءه)5ائهفلإبحال!يالقثا.وس!!ىمنه

،فبأوقبشأءة!أبردثء-ولوتد،مروع!صه

الذي،(6:18مل1)القئا.واما.(علقمابا!ا)

اطتظل.يئةعلىكانانهفيظن،البيتارزعلىنةش

ليذم،معنا.ع!ياصم:ئلنعاماوتفتعام

:31وهر،النمب

:6اخبار؟)للاوررناع!يتلافرايممدينة-ا

22(.:؟3)يققبعايمففرهيكاتوربما.(68

،صانبيتفربللاردنمع!بقطم2-مصر

12(.:،ملا)

23:11اخبارازداودايامنيقانيلاوي-3

.(23:،1و

،يهو.محنا.علاياصم:،!ق!يةيفشبا

1)المليمالنلمنيهوذامنربل،رهريقرم

.(2:98امبار1)يتيةومر.(3:81راب

اصم:وهر:تي!ين

.(2:2حمر)الروحيةبالأشياةالمونة-تماما

22(،:01عب)برىلاءانيالايمان-تمام2

.الحلاصلاجلافهكلوالاتكال

.(؟؟:6عب)بتظرمانيالرباهتمام-3

.الما.عرررن

ضا.عبري31:ئقتعاماويفنتعام



)81يقوثينيل

واائكرملجلقربمديخة،وهيا!بليقتن،

ممتدةزرورنسبطتخمعلى.22(:2؟)بقعيه

اعطيت.(ا؟:9؟يق)ليقنطمالمقابلالواديحتى

ويظن.38(:28يق)المراربينللاريينمارحهامع

الجنربالىأفرقيالكرملطرفعلىقي!ونتلانها

الجربالىالثرقيالكرعلطرفعلىقرنمنقليلا

منافربياالثمالالىيلا.؟وحراليقثرنمنقليلأ

حبفا.الىبخينمنا،يةالطريقعلىكأرعيل

صو،يقيت*افهمحناهعرىاصم:قوثينيل

اخبار؟أزانوحوأووس!ن؟*ذانلمنربل

،:18).

وهي!و.،*قلرممناهع!يا!ع:تخنيا

ابخار2و3:"؟مل2أيهوذاملكعزريااوعزرياام

36:3).

وهر،ثبت،!ر.معناهع!يام:تكتبا

اسم:

اطلب6؟:3ابار15ياهويلايما!-ا

،(.يهويلاين

.(12و11:؟)مت*صياابن-2

المصرت!الراتيناحداسموهرةشريس

3:8لي2)فرمرنليشدعاحرفتهمااضمملااالذت

.(،ينيى*اطلب)(3؟-3:9عروفابل!

ربلوهو،يتاوم،معنا.ع!ي31:ئزة

.36(:7امبار1)صرفحوابناصيرمن

وهو،بمم،يملأ،محنا.م!ياسم:نجلة

راموتني7هاببان!زامتنباالذياب!مي!ناارو

يمين01(

.(8و81:3رابخا2و9و22:8مل!)دجلعا

رئيىوهر،يملك5سنا.ع!ياحم!:تليلى

.(،3:،اخبار1)كرني

-كيرانواعوهو،عووتطل!اسم:جمانة

،بنب!هالقراطعالطيررمنوهول!لا+3لاول3!ل!أاصهرها

اوكافهوئعلم(12ة2نقأالرببحبدهرلهمجبثه

أبلادالىأليمامةانوخبضوتألي.7(:8ار)

طوالفيهايبقىالآهروالبعضنياناولنياثمدت

!زلوننوبانأيمامزوجيقدمونالنقرا.وكان.النة

-12:6لااالأغياءتقدما،اطرليالحوفعنبها

الهيحلنييوعتقديمرومالإمزوجتقديمومن.(8

والإسة"والديهفقرعلىيتدل.(2:38)ر

انظر0(91:،7)مزالرداعةالىرمز!ولمة

.،طسة"

بمبن:وس:

.،12:8مز)الموةرمزوهي،البشأبد-ا

)عراثه1،0من3االىمضافةبلا-لزونتصل

.(.؟:37ومز01:6

أشهران،(7:91،)!زالجنرب-2

.(8:01؟تكأالجنوبعك!

صو،":62اش)أثمنيأيشاليد-3

تتو22:،1الؤثاثعةطدةا!عمعداليدرفع

أليشأليدسكأفحالقأليدوكات..،(32:

وؤك81:09اشو8:2عاو8:،،1مز)

8:17).

واذا5،*:3فى)الصداقةنياليشى-أليد8

"36
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الةشعلىدلالااعظمذاكعارامانةبنل!اييناطي

.(8:،،1مز)

أتواتدر.الجدنيالمعلعلىضواقرى-.

.:03).

موضعوهو(3:91مل1)الايمناطنب-6

"(..:7اع)الاكرام

رجلمن،وهو،نجاح،فيممنا.عرياسميمين

.(2:27امحبار1)ورحملبيتمنل!رذا

سبطمن،بنيامينياي0(2:0اس):جمينى

بنيايخا.

ائلإيوهو،يمغ،معنا.ع!ياصم:جمناع

.(7:03اخبار؟)يلامابن

وهو،نجاح،يمن،معنا.عبريام:يختة

اصم:

وعد3؟:6،تك)سبطووئيىالمحل!برمحر-ا

.03(:7اعباراو،،:26

:؟3امحبار)2حزقياايامفيروابلاوي-2

.("؟

اسم:وهو:-يموليلى

.(26:6عد)وأبيراملدائاناخ،رأوبيق-1

نمرئلوبدس،(؟.:6،)ي!كرنبحر-2

.(،2:،اباراو26:12مد"

13وهو،،يمامةعت.سامي31:يمب"

:،2ايأصنائهبعدلهولدت،ال!حموىا*بابنة

.،"ا

يهدايا!

سظموفيالاصلنيالاسمهذاوردةينعا

انظر)(3،:9اعبار؟)،رضا*بصورةالثرجمات

.(،بنما،

الميحافابسل!بلةنيمل!!ابووهر:يئا

.(،3:3لىأ

خدعاالاذتالعراصفيناحداصموهو:يخئيى

فأخفقا،موسىبهاتىبماباتيأانحاولالانهما،فرعون

بالأشناد.(3:8قي2)الآخوالمرافيملاي!وكان

8؟و8:7و22و12؟او:7خرفيحدثماالى

يدكرلموعددهمالعرافيناعاهان9:110و91و

نيذكرتهماي!وديهالتتاليىولكنالمواءحهذ.ني

.ومعرةررحنابذكروالحلرد.ررناثانتربوم

*راحة،معنا.ع!ياصم:ينوضة،يانوح

اسم:وهو

مل2)فلاستفكاحتلهانمتاليفيمدينة-؟

اميال6-صصدالقيائر.انهاويظن،(92ة15

.الثرقالجنربوالىءورعن

لافرايمالثرقياثمالياقخمعلى-مدينة3

سبعةبعدعلىينرنانهالرجح.3(و6:6؟)يق

ضبترجدحيثنابلىمنالئرز،الجنوبالىابال

.اطدب

وه!،بنام،ءتا.علاياسم:بنيماوبنوم

.(553؟هسق)ي!داجبالنيثريه

وهر،ل!دييهوه،معنا.عكلياصم:بئاي

1)كابىصليمعذكربهوذانليمنتومشئيى

.(2:47اخبار
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."باهص،اطلب:!ة

اصم:وهو،انه،:زثبلب!طا

.(16:،اخبار19بهرذامنرجل-ا

.(92:12ابار2)حزتجاايامنيلاوي-2

هوو،فذبأبهو.*:ز6حابهواو،حاأبهو

ءلم!3،بدأ.النماليةالممل!حمةعلىومحليقهباهوارو

01:53مل)2سنة17وملك.مق.817ضة

اقامهالذىالهبلعبادةنيواصثر.(\-؟:3؟و

ائيل!-فىاولاصورياءلم!حماحاربهلهوعتابأ.رربعام

لهيقلمتسالا،وىيعدالمدبنةمدنهواحت!ابنهدد

.المثاةمن؟....مركبات01وفارصأ..صى

!االىرجعالدائدبهو!اتت!انبهكزتومندما

اكتصبهاالقالمدنفاضطدلهمبنأيراشابتائهفأقام

22-و9-2ة13ل24)وعرهاايه.نالسورءن

:31وهر:6حاؤتغو

.،23:03مل3)وعليفت*سااب-؟

.(؟ا:22ارو3:15افبار1)ئلومابضأوبدس

علبهم.علكاالئ!عبءصحهأرابعاالابنكانائهومع

المحهر.ثلاثةالالمكولم،تة33آنذاكعر.وكان

:23مل3)الحيرالىت"الثرالىميلااكثروكان

افتراستممائهوقالثدبلا،حزقيالحما.وقد.32(

ملك2وفرءونخلمهثم.3(:91)حزالفريسة

مصرالىافذ.ذاكربحد.ربلةنيواسر.مصر

.(12و2211:ارو،23:3مل2)لىتت!ا

يهوياقيم.الىاعهوكيرمرضمهألياقيماما.تحروملك

.(،-ا:36اخبار2و34-23:02مل2)

نانيرحا01!

ودعي.يهوذاملكيهوشاناطبنيهررامابن-2

.(9ر8وا:22و21:17الجار2)اهز!ايضأ

.(22:6هبارا3)وعزريا

،وآصى،اعطىءضا.،يهو.ع!يا-م:!وأش

.8(و3،يوآثق،اطلب)الاءيةعيظصرو%ث

،حنرنيلاه5مضا.عديام:ي!وصانان

صمءاو5و،وفؤر

مقالسادسا!ه3منلاويقررحيبواب-؟

.3،:36اخبار1)داودايامنيالبرابين

لهرصافاطثيقنيافانيالمةاملهكانرئي!-2

ب!غةالعربيةالفخبعضنياعه(طبعاخبار21

هركانوربمامتاتل000028لهوكان.،،يهرنانان

قيكمحلىبهوياداعطهدالذيامماعبلابينفى

.(23:1اخبار2)ءآش

اخبار31آحازايامنيافرايم!رثي!الد-3

الن!خبعضونيالا!لنياعهوصبغة.(28:12

.،حانان2،ا&ية

ئائهنتركعلىعزرا!لممالذت،-احد

.(01:28ءز)أفريباتا

)نحالك!خةرئيسءباضيمايامفيكاهن-"

12:13).

)نحاورثليمسورتدس!فياعانكاهن-6

12:،2).

كلهاطزننيعزرامعاسز!واالذتاحد-7

املا!اعلىوعاهلهبابلمنالىاجعا)خهبذنوب

الآبا.،رثروسمنوهو.(-01:68عز)
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23(.:12شح)الياث!يبابنوكان22(:12نحأ

.ءحاناناعهيحبصبث

.(6:18نح)الهرنيطوبياابن-8

وهر،ناث!،يهو.ما.عهيام:يهوخل

الملكارسله،؟!رذارؤسا.منورثيى،شلياابن

كا.تمندحااجلهمنليصليارمياالىآ!وتمعمدليا

وكان.(37:3ار)البابلبل!بحصارم!دةاورشليم

ادعرالاكم،افياعدامطلبواالذتبينذلكبعد

المدافعينعزائماوهنتاورشليم!مارعننبرتهان

.(6-ا:38ار)روحلابصأوبدعى.كما

واسبطعلىاولاال!حمللأهنهاطلتت:يهود

عنلهم(تمييزآ25:02و16:6مل2)لمحوذامملكة

تثشتانالى،اصرائيلعواالذتالف!شالاسباط

فصارتعضاهاتوصحتمالبىالىيهوذاواكذالأسباط

الصافى.الجنىمنالاسرمنرصامنجميعلئمل

الالمنيالمثنتبنالبردجمبحعلىنطلقصارتئم

العهـانبةالبهودلنةوكانت(2:2متو2:02اصأ

المسبحايام،ني،2(.:13ونح8:26؟)،مل

ول!ة.وامميهردمنمكرئأالالمكانوالرصل

الاصليينالع!انيينئثكللانها،افيين!إمناممبهود

نيصصيث!ونال!يهودباثمانبى.،وقدوالدهلا.

:26لاأسريمنهوعمراافهكراقياذاإ.صورةا.افىا

و،6-33و36و25ة38و27:،وتث31-و

النبرةفيهم(وت12و11:؟او6:12واثق68

.،ع!انيرن،،،اصرائييرن،اطلب

نيمدينةوهي،مدح،مضا.عرياصم:يهود

الاقوتدس.(.،:91في)الاصيةدانارض

ي!ديت1(

يافا.منالئرقيالجنربالىاميال8بمدعلىلمحودية

13رهر،*بهردفيمضا.عري)سم:بهودي

يأقياندليتولباروخالىيهوي!ميمالملكارسد-اع

.الماكاماموتلاه،بهنأتى.ارميانواتلبلرج

علىبالقبضوامر،النارفيورما.الدرجالمحكذرق

.(23و21و،36:1ار)إ*دي

وهر،ودية2،إمضا.عبوياسم:يهودبت

اصمة

:26تك)اطيبلإيوابنةءيرزوجة-ا

.(36:2تكأاهوايبامةايضاتدعىوكانت.(،3

الارو-لريفا.اضارمنبهوديتسنربطة-2

الأبو-لرنجااضارمنسنروهر:بهودقيسنر

الارثرذك!يةوال!نائىئولي!صةالكاوتمتبر.ال!مناض

المرتجهنيالقاوأئانريةالتانويةالاصنارخمنمن

اثمانونية.الاصفارنيالمدونارح!بمدالانية

ولكناصلاالمبريةايغةفيالفرهذادونوربما

ءذانيهتولممربودغروهرفقدالعبريالأملهذا

أنرنية.الةالعبرانيةالاسفارخمنالفو

يالي:-لماادفرهذامحنوياتنقمانويم!حمن

وام!يد!مللثارفكسادبهؤمنصر-نجوخذا

.اصصادي

ل!يحاقبفرنيىهرلويرسل2-نجرلحذنصر

ول!يجعردأيتدعرالمالذتفلطينفيالذئلىد

.(-33ص)ئ!رفيخذيعبدواانعلىكهمة

ص)ثوبنيايهوديحاضر3-هرلنرني!



851يهودي

لمي!ودا-ددت!رديتتدء!تت!ةارملةثابة-،

.(9-8ص)مدتثمصيضقذافهبان

ذارأسهقطمتءبلت!اهولرفرفي-فاكوت5

011.:-3؟ا:01أصوترنحهس!ر.بغيبربةكان

ة-15؟؟:13ص)ال!يهردانقنتوبهذا-6

13).

.(17-16:01ص)الةحمدهاتدص--7

:16ص)ذاكبعد"صينةعيشةوعاثت-8

"8-25).

اتفيالموبردةالجهوافيةالاهطاءمنويظمر

بمكنلاانهفيهالقالناريخيةالاخطا.و!ذللثا-ةرا

.والغيرةثقوىامثلةفيانكيرتاريخيأسفرأيعتران

يا(،33:18اهبار2)ال!ودلان:يهودي

ني.الحلاا

:،ابخار؟)يهوذاصبطمناصرأة:يهودبة

ا:16اع)البهوديالجنسسناو.،9؟و18

.(،2:"2و

الذيفلطين!نا؟خوبيالة-ماسم:أليهودية

القديمالعهدفيوعيت.بابلسبى.نالحائدونسح!نه

ادو2-11نح)إاوذااو0(5:8عز)يهوذاببلاد

كلعلىاليهودبةتطلققدا؟ديدالع!دوفي.(5:13

الاردنشرقياراة!برهضوعلىءحى،ةدطين

بلروساردء8نيو.(ا:01عصوا:91مت)

يرءحممهاوكان،وومايةصرريةولايةاليهودرءرت15

علىنادينامحدهةاثضا.نيالرومانيالاصراطرريمىيئوال

ا؟ديدال!هدنيمرارأاليهود،ةد!درتوفد.الارض

.(8:ااع-و:7و3:،2ر57-:23لوا

يرذا01(

البحر!احلعلىيافاتمتدمنلاصثماليةحدودهاوكانت

اقلالىاميال01تبدالقالازدننقطةالىاثو-ط

فزةواديمنالجنوبيةوحدودما.الميتالبحرءن

ئرفالى،فزةمنالغربالجنربالىاصيال7بعدعلى

وكان.اقياله!ومنابخربيالقمفالى،سبع

ونفى،سيلأ55حواليالجنربالىالس!ل!نطرلها

.النربالىالثرقمنتقرببأالماحةهذه

افيالار0(3:1مت):دبةأليهوئة-بر

و!دل.اقيوالبحرإ*ديةاجبالبينالمقفرة

فبل.وترابها،-للبةوص!ررها.مبلا5؟عرضها

.القرىفيهاو؟درتادنامن!لت-ءطها:ببب

اكالية(حةالصمةعلىةررال!انظرإ

السلةهي،(06:الوا:البىديةجبال

جنربها.الىالمقاطمةكالءناصتدةا

ابنا.رابعوهو،حمد،معنا.عيىياسم:يهوذا

:03(.92النهرتأتكبينمانيوولد،نيثةمنيعقرب

ولا.ولادتهضدامهسكرلصببالأصمهذاواعطي

بمضبذكررامحنه،ءنهكثلاأالةديمد2ايهبذكر

وحبه،والد.رضىذالفةد.بةنملقامة5حةائق

وكرن،رأوبينمئاصواز،معبركتهعلى:حصل

كرمتجلىو!د،شئأوكان.(8ة9،نك):لاوي

ة،8را!خ33:26تك)روصفتصةنيصتيناخلاقه

:!،)لكبنيامينلاخيه-لةءلملأوكان.-،3(16

ممرالىانحلركخعاتالىرجوء،وبمد.(3-.؟

كالهولدوت.(6:13"تك)اكلملأنةفييهمع

ومما.وزارحفارصمااخرانابنانافيالممكئامار

اصلافأحدابحفارصانبالذ-أرجد!ىهر

.(61-3:"صت)يح-ااودودا



كوذا1(.86)

منظرلبر

نزاعوني،الا-باطابرزكالن:يهوذاسبط

طاوالبطرة4الرئااجلمنافرايمجطمحمتر

زيث)مرز4تبلنبو-تهنييضوبمرحوقد.يلاجاط

:اتضتابر!!)اطربية؟؟وذابقرة.(812-:9،

تدء!-ثاة92واش:1،17اخبارو؟3او

وبردوام،(ه:5رؤ)اقهاصداياريرثبلعاضط

سرو7-ا:2لوقابرا!):يرنيىاتيانالىملكه

ؤالتمقو-2اني!هرالآيتينهاتينوني.؟3(:8؟

اورصليمدمرتالوءدتموشدما.الم!يحقدومعند

ع!!يهرذا-حطمرصوتدم.(،؟-،:34ءت)

اليهوديةية

وكان.7(:33)تثبركثفي-اطالابسائر

1(.:5؟يق)نصيبهلهذ3الذيالاولالبطيهرذا

الاصباطلرئاسةبهوذااقاتاربياميهةاتطأ14رعند

سبط-لالحروجاثاهوني(02:18قص)وتأديبها

الثرقمنالا-؟عخيهةيا!هـصقابلسبطخب!وذا

منءصرهر+وقب!وذاصبطوكان3(:3عد)

ومما.26:22،و:2ءد)عدد.دمحثرةالاسإط

6(16:اقض)ا!مينيبرفيمعاكأادهذ)كءلى-اعد

:اقضأكالبوبني(33:12عد)الةرويوبني

اضذالذ!ن،الثمرنيينوازدماج،(02و12-15



)7يرذا

حلوتد.(،1-26:12ءد)بهثتها.لعددهم

ر!وذاعنيذكرومما.البىبدارض!مفييلاذافيو

ن!جانبعلىعدمةالبنيامينيصاولالىاصدىانه

ءروونبءاي!-3داودءا!وامو-"وبرمد.الاءصبة

برعز،خر!ماي!وذا-:طوص-ن.(،:2صم2)

:3الواصيحاخر!أداودوهـن.وداود،ويي

.(الخ23

يمتلكرهاولماصهيقنيوءفت:جموةاارفى

،،واثظونوكزة،كأسدوداحل11مدنلان،كلا

وليخبين.الفاايدينيبفت15وءيروعقاون(ء!قلان)

اليحرالىالمتوصطالب!ر.ننهإه!مءدودوكاز-

ابئوبالى(-!لةعين)حجلةبيتومن.إيتا

عينالىكيابيتتربطث!سوعينارطشإثرتي

يعاريموقريةنةةوضأويا.هنرمةفيوواديروءل

اطادةيبنةوهي-وببنينيلوعةرونوتمنةصصوبت

نهرانويظهر.(اا-5:،هبقأ-يافاجنربي

وضح.هناكاك،إلياكخمكانياةابخوبروبين

وكان.وذا2تارضخار!أكازتاورثلميمانذالمثمن

السيق.نهرالىالجنريالرطبر!رصنابخوبيا،خم

05نحواالرقالىالنربمنالارضهنهعرف!وكان

وماحتهاميلا،هفيوالشمالالىابئ،بمنوطوفىاعيلا

الار!هذ.منوا!طع.مربعحل4...2مناكثر

مقاطحةوا!يت.(9-؟:91رش)اث-موننميب

.(،8-،.:؟9رش)لدانالةركابزئه

:ا-ثاءاربحةالىالارفىذه5وزف3

:6زذو1ة02و21:9تك)الج!ض!-؟

البرية.حدودءلىوهر.(6

يرذا801(

يق)وا؟بالالب!ربينالمح!لاواكخةض-3

انفي"الحصبكئرالقموهذا(7،--:15

الفلىط:ين.يدنيبرقيمنهالاكصاطز.

وممر-ت،(06-8،:15يق)الجبال-3

.امحرءةوايربونبالى

أربنالميتالبحرالىالجبالمنوتمدالبرية-،

مدينة92الجنربيالة-مفيوكان.(62و15:61

الرلة6وني،38المجالوني42،ال!لوفي

مدية3؟واعليت.تراهامعمدينة5؟؟فالمجرع

-21:9)بقاء!نةوشسعرندب!يامينوذاإ3في

91).

:01يش)والجبالالهلبمضيثرعواتتح

بنواتمدتوبعد21-33(".:91.،و28-

ص-،واورثليمافا-طبفبيءدنبمضوث.!نبهـوذا

الايذكرلاالقضاةملةفيا؟،في03(،1

هذامنوا!دقاضالايذ!درولأ.بهرذاممنالعلبل

ناويظهر.(11-3:9قض)غيثيلهوالبط

:15قض)الفدطبنبينمنآنذاكخافرا*ذافعب

ثاودلجيقفتطربل00001*ذاوقلم،(3؟-9

ونصفتيئسحفصلكداوداصا0(،:5؟ءم؟)

.(؟؟:2ءم2)حبرونخا

علىيهرذامملكةاصشمات:يهوؤاءملىكة

المحالىبنيامينارضواكثرإ*ذا:طارض

.الجربالىوكمون،النربالثطلالىودانالئزتي

تأصيىوبعد.ءربعصيل0035فوصاحت!ا:كازت

ركانت.ادومداودافتحالمنحدةاسرانامملكة

الملوكمنوعلإ.-ل!ى!عجارهءطجابرعيرنصينا.

قمتهاانهرالانة!البعديهوذا!لكةاعانومما



)88كوذا

علىحانظواالذتاصرائيلبقالديقالمرحمركالت

لا!اتتمرضأاقلكانت-ا.المرصوياناموصا

ناغل!.ا!بعلىمعآد!ناهالاركانالحارجية

ابرهيا!لل!ارتور؟،بعدئذازدهرتةالاص

ومما.اورثايمهـءلءنرونقأاكثرفبهاوعحاروت

اهاليهاكنرةالأزدهارعلىايةالث!االمملكةساعد

اراة:!ا.وعحب

ءائلةصنعثراكمةيهوذاملوكبهبعوتلل

ا)خمالية.المما!ةلمك4ات4كريعثلياالا،دارد

ودامت.الملكاب!حمرداثأي!نلمالملكانغل!

اصائيلبنيممل!ةانهياربعدسنأ135إ*دامملكة

منعادواالذتمميوتد.غنيرجممعاد"جيوبعد

ايامناالىالأسمبهذامهروفينيزالواا3و،يهوذاالبي

.86.م-759شةمنالمعلكةهذهوداعتهنى

عدةالمملكتينريناطربواشرت،صنة938اي

باهرأانتصارأابياائتصرثم.الاولا!لاثةالملرك

-3:13؟ابار2و15:7مل1)الاوليربعامملى

المملكتينبينصلحعقدالرمنمنردحوبعد..2(

الثماليةعالمملكةملكآمحابوتحالفاقنازعتين

18(.صاهبار2و22صمل)1بهوذاملكيهوثافاط

ملكعريبنتبضايايهوصافاطبنيهررامف!روج

اهزياءوتوبمد.(8:36مل2)لبةانالممل!ة

كلةصأبادت،المملكةعركأتتبوأانف!اماولت

ث*صععتهانتذتهالذييوآشالاالملكيأبل

ثم،فقتلوها،عثلياعلىالثبتنانالىوأعقه

وكاث.؟-2(ر11مل21موفهايوآشطكرا

وعون،الجنو!ن5لبرذاألذتعلوتوصل!مصر

اطاء4النةفنى.اثرقمنوبابلو7صوروموآب

ج!وذا1(

.صرعركأاكصبالذيصيشقغزارحبطمملكش

افياالاخباروبحصب،فلطينم..ق5؟9السنةني

وقريةمديخة601افتتاحنينجحطيبةهيكلعلى12لمقث

رحبطمفدب.فلطينصطنيالقانمةالمدنممهامن

العريبالفاتحلهذاالجزيةليؤديوفضتهادمحلذهب

زارعجيقكزارعندما.12(2-:12امحبار2)

مرثمعركةنيآساهزمه،بهرذاامرمرماا)محوشي

.(13-1:9،اخبار2)

برئياوهزمفدطيننح!وفرءونءفىاوو:اياموفي

:3اخبار2)القديمالكنانيالحصن،مجدوفيوقته

واالياتيموءلمكابنهيهرآحازتحو.وعزل22-،2(

يؤديوكان.(ا-ا:36اعبار2)ءوءمهب!ياقيم

النبىارعيانطقإ*يافيمملكائنا.وني.لممر4الجزلي

المللةبهالةاشدالصريحةولمجبه.ءواظهبمعظم

القالمصيبةمن!ميخل!انوحاولوجراف!مأخعبوا

كانوبينما.!فلح3اوا!،.اوقولحاوشي!ةرآها

ابخهرمحلفهيهرياقيمماتبهوذاينزونالكلدافيون

عرنزحف!وعافاطملكملةوني.عرياكينالاب

وني.(.28:2اخبار12اليهودةعلىوسمبروموآب

000018نهوقتلسنحاريببيقانهزمحزقياعلك

.35(:91مل3و،او02ة32اخبار2)عقاتل

مقدآبابلالىمنسىالملكاشوررؤصا.اعذذلكوبعد

واتفاثالصيئبهاحاقكدماانهغير،نحاس!لحلأمل

.(-1113امحبار2)ممل!حمتهالىالربرد.،بالرب

اماماورصليمصقطتم.ق.795الت-وني

الف.،حواليفيخذناصرفسبىفيخذنا!رعيق

يخليانذلكمنكرضهوكان.بابلالىالبهودمن

يفرمرانباعكانهمالذتوكلقرادهاالبلادمن



98)ذاير

عيهمملكيهرذامنبقراوالذت.ثانيةحربي!ر

مائلاالجديدالملكوكان.روئيااءدابنا.صدتا

وامحنه،إ.رعالحيرولاقضا.،ارميامرتالىللا!حاء

يهرذاوخضع.ايخدتشرفائهايديدينعاجزأكان

نبرخذنصر.ل!لطةسنينع!مرنحو

الكلدائيين"صد!صاعمي.م.ق588السنةوني

"ماصيعلىربلةفيالرئب!مهصكر.نبوءزرنمرفأقام

نجوخذنصروءصهالاصتراتيجيالمرحمرهذاومن

:الحالياممظ!!الهفلمأطمبةاالرلاياتالىصربت

وامحغ-ا"طوبلءصارامامثبتت3اورفيو)حمن

ا!ريالجيقوفيبصدئذ".ئوعذنمريدفيظت

امتعأوسلبت.فلحطينءدودجملىلائقاذهاجاءالذي

قصةوصارت،الاصراروهدمت،والهي!لالمدينة

اجمانهامنآلأف!-ةنحرونةكط،يبابآ%تراجهوذا

وام.(3ا-36:91اخبار2)بابلالى!دقياح

الحرابكاهربةمموذاارضيزكاننجوخذنصريثأ

فاقار6اورصليمنيالباقيناليلادعلىواليأجدايافعين

الاقوتدعى،المصناةط-ومتهمترأالجديدالوالي

ضماليونصفاميالاربعةدمدعلى،ممرزيلالجميتري!

الشهبلعادخيانةبدابااغتبالوولا.اورشديمغربي

المملكة.ت-!وذاوننبرمصل!الى

يناظرونكانراالذتالاوبينابضابويهرذا-2

.(3:9ءزأإ-محلاشفلعلى

علىعزرافحثه،كريةبامرأةتزوجلاوي-3

..(01:33عز)تركما

زربابلمعاورصليمالىباكلمنصدلاوي-،

"(13:8نح)

يرذا01!

عنداقا.بآلأتصارواالذتمنكاهن-5

.(6،:2؟أنعنحم!ايامفيالهيكلتدعين

.(11:6زح)اورصليمالىعادبتياسيني-6

نيمدينة.(،91:3يق)الاردنعرذا-7

هيوربما.الاصمبذاتيهاسببيطملاشالي

.بانياسبتربيهرذاصيد

الريانفيمنايهودمحررالمكابي!وذا-8

.(.-؟:3ءلمث1).،بيونم!3،انظر

حاعررم!وكةنيرونال!نمحاثنركرقي-9

.07(:11مكا)

.(م.ق،13-21،)المكابيسمطنابن-؟.

.(16:2مك؟)روحنااخيهخجثأقاد

نذ8ءكانوربمااورشليممنيهوديقاثد11-

01(.:مدا.)2آنمأ8انظرالمكابييهرذا

اخأصعدةفهناكالجديدال!هدنياما-2!

منم:3الابهذاعرفوا

الاسترروعلىصانبنالاص!رروءلطيهوذا-21

و،ب.سبدهخانالذيواللبذ.7(ا:أ*6

الاتنيامد،الآخرلهوذا،عنلهتم!يزأطي2ربالا!

منلقبهبثقوقد.(23:،1ورو6:16ش)ضر

خربةكانتولىبما.قريوتربلايكويوتكط41

اليهودةجبالمنالغربيالجنوياالة-معفحعلىالقريتين

لمالذياورميذبينالثليذالرحيدهووالا-خريرطي

مماا-ثوالباكرةحياته-.،نعرؤولا.جييأي!ن

سئألناترويلاوالثانر.الرصلبقبةعننعرف

وهو.ينيانةتبلإأإ-!اءتوتد.دءوتهعن

-؟



)09يوذا

الذيم.الأقبب!ذاروذأ!ار-لا.إزه+ذبلنييذ!هر

باصمالآشهـ6يرذاعنبر.-ءلىنرابثااب!ناوحرص

بيهرذا،او،(6:16لوو3:91ص)،4ا-لىالذي،

ب-ىالآعريرذااص-ا(31:2رو)،،-مان

لإماوتد.(1:22،رو)،الأصنررو!ل!لإسي!ذا،

واصتربالآمحرت،اسوةتبه-"ةفد،ا-يحانداه

يتبهونه.ديودواولمحرونالأشكهبعدمام!صاثوأ

وامحن،لمصندوق،اءثالءونيس!وعوخصه

دتغلب،ال!هلفىذالهريرعانتخابيرطهانمنبدلا

وصاروط!حهانانيتهنبهفقد،فيوالافانيةاورععلى

الب4به!دالذيالهندوقفيدقيماإب!رصارتآ

دء:تعدمالمريموانر+تاد.(.92ة13و12:6)رو

.(-8؟:12وو)عنيابيتفيبالمايبإ-ولحقد!!

ورياثه.مىالةءلىظطن!دلبلآكان

الا-وىالاءثكان،وانبهوذاعاصعانغل!

كانلو.وهبد11اطافزي!نلملكنه،لجائته

وهوالفضةمنبثلاثينيهوذااحمفىلما،كاذيثالا-ر

لانتهزبل6الايامتل!مفيعدوةق،زيدمبلغ

لهاءدىول!ان6اءخممبلخلمنمالمناسبةالفرء4

تير.ما4منىيختل!،لأمندوقاينأيقىان

نينيرانماتئأججكاهلتاخرىصصاتانواعية

صلكدعائمليقيمجا.بوعانالقرمظنفةدةصلر.

الىوروحهابرعزربطصعكا،فطصع،ارض!،سباعي

وطاش،اصلهنخاب،الملكهذافيرفيعمنصب

حتىيبئواموضيمةمرتجهفي4نةوأصحمط

نفطفتمتلى..زملاثمنالمفضلبنالإئةءمحانة

ية!يونا؟ايلإيئوروتاويرضوببىطرسيرىوءوغيرة

يهوذا01(

اكجلي.ءبلوءإطيايروس،تةفي4-:ا-ذونو"نىعا:4

عقدا!ذيا&يحما-وتانشىالزصنمرورومع

الأوا،4فيءثمحوعأامرأاء:حا)محبارالآمال!ليه

ثصلمرانفي!ا؟-:4كاناقياالةدعةير-وعاضاعلماذا

ءضهفي!ر!.(6:15رو)يرأ-بوءا!اعظبأعيتآ:

ص-وامحن.ءفىاهالىالنفرةو-ص!!،منهينفر:

ئلأتحلبوذا24صصانةا!ا9لاطرةا-واا!لى:روال111

وا)-اطإنل111صبدانثكءنول!س.مة:%%!ؤ

لاصوذا2بءدتالقالهوا!لمن-وفيءاصلمينكازا

ر-اكان،ابا.وبفمعبورةض،"اطى.طرريئ؟

ءلىالهخلإوناتفقؤقدو!ذا.(الخ؟:،ت)!يه

،هاتالشيط،د"لى:الثعيهوذاا-لكوا-دنحلإل

بوعا"-اءااذ5بردويز.(27ة31روو22:3لوا

انشا71(و6:03-ر!كاشيطانتمحم"واءد

قبولعلىاءدأي!ر.لااقهانإ*ذاقصةمننرلى

تهةنيفريةر!جيوعيهاوممنران،اطلاص

س:!اوزاكلمةا!-اقةه:اكوليصت.الثطان

،4ايمازنةدلمناوصيىااد-يلو5والاذتار،محايدة

الثنا.ةطتهلي!هوذابانتوءظما.فيلابيباليأسوأخذ

1.4عرفاقد0(23:5ت1زة-،وخنقمضي

27:!ت)الثربةطريقلمجد31وا-:،،الطريقنحل

القولمناصدقعهوذان!ايةوءمأنجدوانا.،(

"ب!بطرسحزننتد.35و9:02اعفيجا.الذي

افىجمأكان-زز،وامحن،ا-بد.وت!ائته-محرانه

-زنواما.ءقهيةزوبةالى-اد..لاز"،4إخاص

ياد!حبهامافمجردكان،دنيردأف!انب!وذا

.الدركاتافلالىبهءوىو!ذا،بالداهـةثمور

نزاتاقىالدينوذ"بأن27:5صتفي+جا!اليثةف

اثرويالذيوا!ل.ال!رب!ةلقرنة%،كازتبيموذا



)19ذايو

لةوونإ*ذا!انةامالعايذ-لوتذكارآيظلدمبمال

.عدردة

يقمدىكانالذيالمكانالىالاعدا.ارثدوقد

كاننانهالزدتونببلءنحدرعلىصث،فىنييوع

اليه.نادهمنتدولذاتامةءمرةةيعرة،

بهوذاقبلةلصبتهالذيالدورداثأكيدزعلموانا

ب!ايتقبلكانا)ق!المألوفةاكصية،وكانتالأدرة

اليه.ريردعدماصيهالليذ

61لمجدلهذاالنهاثحتىدجو!صدراقعالمد

يتلافي!رحرءندما.ءيهءنيرعويحلهالائى

سيلني،منكمواحدأان،:الأخل!المئا.في

مألانه،اءدانآبا.تترعلمخفيةاصارةالبهاصار

ول!حمن*الآخرتاماماطهيثةنرايا.يخضحانيئا

.(92-13:23رو)بقصد.يوعاناكركث*ذا

حتى.وغبظهغلهازداد،رصدهالىيرجعانوبدل

،الذيروحناالابالامرينعرلم،،ايقمةناوا،عندما

صائلا:يوعاذنفيهمى،بطرسركبةعلىبنا.

الآعرونالتلاءبذيحولم،أ"وءق،يا،صد

على،أتزامار*ذاخبانةبانالةولىنرجزائنا

أص،ونتاشرزة!دقيأبلءنا،!رءتصاكثرة

ثؤنيوالار-ونا)با-.انات!دوإقد.غامهأ

ي!وذاعلع!12تمخضاقطالمض-لمة(فيةالبواء:

بعمروالماسالجربمةتخفيفالى3إمهةذهب،القبيح

الاله!ة:النبراتحققبذالم!انه!الوا،لهالعذر

مووذا(01

واثعملقة3.صاشفيالراردةالنبوةوبالاشص

لمحوذاكانذلكخو.(،26:5مت)النداهقيجمنا

لذلكويل،دصوحقولحبخطينتهعنمسؤولا

لذلكخيرآكال!.الاثانابن!حلمبهالذيالربل

ذهبكا.(،26:2مت)،رولداملوالرجل

اظولأتبمانعلى.علهالىصأ،يلآعرون

وا!نين،اطدسبابمنالاتحن)مالاتأحتى

الربلهذاشضصةعنكاملةءورةلنانقدمولم

انامضة.ا

..:13مت)،الرباخرة،احديهوذا-13

نييعترب-تيهوةاتلوكان.3(:6وص

.يهرذارصالةكاتبانهويظن.اورصيم

جمئاورا.هازاغالذيالجبميهرذا-،1

.م6سنة،+(:.اع)الاحابايامنيكفيرأ

وبذ-در.فهلكالغزمئمصيانهنيمدةالىونجح

،جولاننيشلمةءدينةنيولدجل،1ءنرو-بنوس

ذلكعنامتازانما،النرييينكحزب!زبأاص

.لمروماناطاعةاوعدماطرةطلباطزب

المسىالثارعنيدمثقفيعاشرءل-5؟

:9اع)اهتدائهعقببرلرعند.اقام،بالمحتقم

)11.

صسوفهثخصةوكانبرماباالملاهبر*ذا-16

،اسمعجمىافتضونبيا(اورصليمنيالبهيةني

الىاورضيممجمعحكملي!-يواوبرناباويلا

23و01:22اع)وكيي!يةسررةنيانطايهة



)29.يرذ)

الذيبار-ابابالملةا):لايذور-ف4ازوإظن.32(و

لمرصوليةمنهمالبهوذابديللاتظبعتاسقدم

.(23:ااع)

الاننيوأءدابر:"اويرصقوباخوي!:ذا-17

وتداوسلباوسايضآويدعى.(6016عثرالو

وث*ذا،(3:89ص)ونداوس،(01:3مت)

.(22:،رو)الاثررو!لبى

:يهوذارصالة

الصبح،الجامحة،ايامحائولإمحية1الرصائلاحدى

جماعةالىترجه!ملانماالاسمهذاعلي!ااؤ:اعاا)ي

ال!غيسةالىبل،الحموصبرجهاد--يينمنمهيخة

اتوانهكاتبماذكروقد.العمرموقي"علىكلها

اذافهيرالث-صذاككانائهيربمالذي،يتوب

احدانهويربح.اورشليمكنيةفيالاميالمقام

:13)مت،الرباخوة،الجدفيالهدفيبسرنالذين

.(6:3مرو..

.(17)عرسرلانهالرصالةكاتبيدعيولا

النصتفي-ثتجديةدينيةئبذةءنعارةوالر-الأ

قي!ذ،ليأاالمقهردوكاتا.الأولالقرنمناكافي

يعةالكلفيظهروااتتاا!فياالممينمنالمؤمنين

بالممرفةاطلأصانريتقدونوكانراالرصلعمرني

ماوهم.ا!ادةعنالروحوأملاا،الايمانثرن

عضسوتد.ل!أءأ؟كهه!ئ+3،رؤينالطبمذهبي!رت

ذلكمنواتخذوا،المىانيةالألهيهاكمةتعلبمهؤلا.

في!-5الادبيءوصالناانزاعينوالة-ور!سادوصيلة

علىإمحافحالرسالةهنهكاوبانويبلر.الروهببن

.15ة3بعن*-يرا.فىيقربكالةرصامعواحدةببهة

تلبحركالذيالةيظ!دىا)رسالةهذهفيلاويظهر

ذاجهو1(

ا)-ذبة"فيالمه"ؤلاءطصالو!فهعدكازب!ا

اقهمحبةفيت-رواانللؤتينيخ!حب!االتي:العزيمة

اةالرصاهنىوفي.!طاطزالا،انب.ليفي:يراءدوا

المقدسالكتابءنآءرصوضعفينجدهالاشاءدان

:هما:

!و-!--د!وصوابل!لىنيلبضارث؟-1

6(.)ع

.(،1عأالربمجيهبخصوصاخنو!ز:وة-2

ا)5!رد،بينومشهورأمحوظآكانحدإثمننتل!!وقد

ص.،دسنرفيواثانياخنرخضرنيالاولاطديث

الأيةبطوسرصالةبينقريةمثابهةوهناك.مرءلى

.بهوذا:رم!الة

الهظبم.اكصجيدهرالر-الةني:م!+ا-لولمل

ءخدماا!ىانيالترنفياحظيمهاميزخاللرصالةكانت:

الذتالاحرارا!ارفينبمذهبال!نيةأعطدمت

ذلكبنوالاءميت!اصنوفةدت.ضرف!االىتسربوا

اج!ةاالحرر4مني!"ذانحاولالذيالمذهب

.،الثهواتابلصنلمبدةرءة"

:ه!ذاتاء:!افي-محنة!واهااءا

الا،نطهارةلمجفظواانللؤمنينونصحعامةتحيات

.(،-اع)لاقدبعينحعةسامالدي

لمينالمصاهفيواللاصضارافهصةبدينر35تذعير

لحاالا"!با؟للألويزدروناجادهمردفرناذت

4بوا-طم2انةبذانفييجت!دواانائرمنيناءث

-طرني.مالذدنءلىيثفقراوانالةدسالروحعلية!ا

كللصناافةبفجبدارصالةاوصلتم.وبنقذوهمإمحفر

.(03-03ع!



3)اميهور

مرتفع،،يهوهضا.عرياسم:-لهورام

متو2:؟؟مل)2اضتصارأءرامك!بوقد

.8(:ا

اسم:وهو

مل()وخليفتهبهرذاملكيهرئافاطب!ر-ا

.(3و؟:21ابخار2و17:؟مل3و23:55

مل2)سنين.مدةلابيهمعينآالامربادى.نيكان

ملك7نم.(3-ا:21اهىار2و27و26:"

ابنةكياوتزوج،(.م.ق3؟8-008حوالي)شين

لاا!ااولرش.(8:18مل2)الاصملكءري

اخبار2)الرؤصا.!نجمامةمعالعض!ةاخرتهكلتلانه

وتمردهم.الادوميينبعصيانائةةممإزاه.(21:8

منبهج!نزل؟تنئهابيامنرصالةرلتهذاكوو!د

الفلحطينيينب!بومذاكوتم.خطايا.ب!بب!ائب

!فونا..وبنيهاموالهفأخذوا،يهوذاعلىوالرب

وممات.(؟ة22و17و16:؟2اخبار2اعزيا)عدا

ملا!ةا،مبعدامماثهنياءابهجمرضعليهماسوفغير

ولم.(12-21:91امحبار)2الجيابذلكانبأكما

يدفنولمآبائهكازةيحتفلكان!داءنازتهيحتفل

.(02و21:91امحبار2)الم!كقبورفي

الاص!تعلىملكاورابلمنآخاببنبلارام-2

:3و13ة؟مل2)همهق2،8-085حرالي

وكاز.قصلاةمدةملكالذياعزيااط.وعلف.(ا

ولحت،البعلثمالازاللانه،والدبمنشرآأقل

!موطلف.3(و2:؟مل)2المبابايعبدظل

مثععلىمأفهمدا(3:7مل2)كابيه!ورصافاط

الحالما.جيوسههـلقلةتضايفوعندما،موآبملك

باديهوزا901(

بالطرية4اليئعفأحبهم،اليسعألوادانثيرشافاط

مل)2حمذلل!وكان.المرآبيينءلىبهايتغلمونالق

.(-27؟:3

كانبقودهمالذتالاراميبنوبينبيشهاطربنضثم

وقعانالى،مامحابمقاءديخلا.اليغوكان.بن!دد

دمائهـ3ضكعنالئعفنها.،يد.تح!تالاراميل!-:ش

نجلادانذلكبدوحد!.(8-6:23مل21

يهورامفلام.مها!ةاشدوضايت!االاصرةءا!و

عزمهعنعدلاانهكير،قتدهوارادذدكعلىاليشع

لء2)كذلكف!حمانصتهجرالمديخةاناخ!.افيالان

دامتءاعةحدنتذلكوبهد.(.7:2-؟6:2

المذكورةا؟عةولعلها.؟(8:مل21صنرات7

اخزياحتحالفويخلإأ.8:38-3،مل2ني

منبلطدراصوتفاصتربع،الاراميينعلىل!رذاملك

فافطلقالمرصةقبرحانهالا،سررياملكبني

هناكهووببأ.،92ر8:28مل2)يزرجملالى

ب!هوطرحوفتلهياهرعليهء!!بروحهثفا.بنتظر

ب،-27(ثا:9مل)2اليزرعنابوتحقلني

منآشيهررامركان.(92-21:مل11ايليائبرة

باهر.وخلفه،عرينلمنملك

الئ!عبلطبمبهوصاتاطاستخدمهكاهن-3

.(7:8"امحبار12

:دبازايو

اصم:وهو

،ي!.اعطس،مشا.عهـياسم

ضربا.االذتد*ذاملك*آشعبدياحد-ا

.،26:،2اخبار3و!12:2!ل12وقتلا.
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.(8ة26اخبار1)اللاويينالبوابيناحد-2

اخبار2)يهوخافاطاياع!نيبخياميقبطل-3

17:18).

تضى،،يهر.م!صاهع!ياصم:يهوضالأط

:31وهو

في-جلوظيفلأي!ثنلكان.اضيلودابن-ا

2،:02و8:16صم3)وسلإنداودملكمدة

.(18:15اهباراو3:،مل؟و

ياكرفيالإنالامتيازوكيلفارو!أابن-2

.(17:،مل1)

مل)2الاءوةملكياهووارونمثيابن3-

.("او6:2

الهدبهرتامامابوقنييننخكانكاهن،-

.(،2:ااعبار.1)داودايام

صلإن،ممل!ةأنتامبعديرذاطوكرابع-.

شلحيبتعزوبةزوتجهمنآطالمحكوابن

نيالإ.اعان80(:اومت02:31ابخار2)

نيال!وشتجوأثم،سنواتكىسهةالمدك

حرالي)مشة02وملكعر+منوانلانيناطامة

2)اسرائيلملكمرةودعي.(م..ث087085-

اثهلان،ا،اعانيموفعأ-لميأوكان.(21:2انجار

مرتفماتفأزال.(16-17:3اخبار2)بهصر

ذوىاناسأوأقاممملكتهنيالث!ربمةولرالبعل

:17اخبار2)الكرىالمناءبنيوكرايةححمة

نيعامأاصلاحأواجرى.5-11(:11و7-9

ايامه.نيواقصصادباوجاصيأثبنيأازدهرتالقممامحته

فاطشايهو01(

.(18:1اخبار2)آخاب؟صاهرةامحطأوا!

اخبار2)ميظثورةخلافاحدادراموثءدومحالنته

اعبار12ذلكهـلىالرائيياهرفؤفي.(6؟:18

الادومبوناغارسنيسضحذل!كوبمد5(91:2

عيةنيجيرثموجمعرايهرذاعلىوكيرهموالمرآيون

الىالاهاليجوسافاطفبمع،الميتابعرثرقعدي

اخبار2)المللثفصلىاقالىوالتضرعلأصرماورصليم

-لهووءد.،)!لملىنهاقةفات؟ب.(02:6-12

خرضااقالياليوموني.دإفصراللاوييخزئيللان

ا)رب،بحرنالمفنل!!ن-اعةيهرذارامامهبيق

وضرب،فانقموا،نحورهمالىاعدائم-ليدفرد

رتركوا،احدمنهمينيولم،ف!لمكرابعضابضهم

"(23-،02:2ابار13ءظيمةكنيهةورا.هم

بهوصافاطممامحة،واصتراحتبنرحاورشليمالىفعادوا

فبهاوعم..28،3-:02اخبار2)بهةكهمن

.الرخاه

سفنءخعفيامحزيامعيكلصافاطاتحدذلكوبعد

نبوةحبتح!رتالةنان،فيبابرعصيونني

.(+35-:03اخبار)2واهرداودبنالمجازر

الأثرمببن،ومعآخاببنبلارامخاد!اانحدنم

كادمرآبارضالىزحفواوعنلما.مرآبلمهاجمة

اقه،الىال!سثعصلىحتىالماءلملةبهلكانالجيق

كاناقيالجبابملأأدومطربقءنصاهافهفأرصل

هنىعلىالشاضكتوعندما.حفرهاقدالجيق

الملوكانالبهمخيلكالدمحمراهالموآببرنورآها،المبا.

الىناتوا،التلىدمذلكوان،بينهمؤ،انتحصرا

ومنالملاائبرنرجالفاصتقبالم،ينهبرهاالع!ايخينكلة

هزبمة.شروهزمرهمالوطىحايةمعركةىحمم

.(27-،ة3مى2)



)59فاطيهوشا

لالإم،وميالالثريقهوعباافهخائقا*ئ!افاط،كان

ومات.-فيةبهداياونفحو.صلحاجلإانهممهفتد

مدلينةنيالملوكمدافننيودفنالتينديخاهزعرعن

:32مل1)يهورامبكر.العرشضلىوهلنهداود

أصح!يح.االدتعلىا!افظةنييتب،لمالذي،(00

كل!الراديهذامرضمان:جموشاتاطوادي

نثأالميحيالرابعاثمرننيولكن.تمامامعووف

ببلومقابلاورصليمسرفيقدرونوادل!بأنهرأي

بميعفيهستجتعالذيالموضعوهو.ءرباالزيترن

.(29و3:2يو)الدتوومفيالربا!امالامم

فنىائهصيأمرالىاديهذانياناليرمالمالونويت!قد

*حيط"علىبالاحرىاوصلكعلىبالل!انانكل

الأضارث*ىبيأالاخياهـ،الملائكةفنضدصتفع

لأمحذبالذيالاء!قادهذاوإؤيد.الحضيفىالى

البهوديةالقبووالوفالمسيحببنربحضإصلرنواال!بهود

ريبولا.الواديهذابانبىعلىالمعذسةوا،صلاية

واث!ى،يهو.مم!ناهالذيالاصمهذااختاريوئ!يلان

الجرزواديانهب!موظن.!حادثةرمزأ،دان

المدينة.جنربيالربابةوادياواور!ثليمكالي

ضا.ع!يا-م:دثؤشضقة،بهؤشهخ

الكاهنبهرباداعاصأة:اصموهر،تمءبهو.

كليا،ابنةتحنلمانهاظن2و.يهرراموابنةالعظيم

:22اخبار2و"و2:؟؟مل12ضهاومتقالانما

فيسننشواخقهحفيدهايهو7كأوخل!ت.(؟ا

اخزباالملكامالث!رررةكلباعليهت!ثرلأ!حطاهـي!كل

وتقت!له.

،وهوخلاص،يهو.مصنا.علايا-م:شعتهو

علىةيهو01(

العبرانبة.ا!ةنيبنوعلاسمالكاملةالمينة

الذيوهو،صصبيتبمحنكانرجل-؟

اثاروثالةلططوناربعالقالجلة*تلهنيونفت

.(،6:1صم1)الع!اببنالىعلبها

بعدزربابلايامنياورشليمنيمظيمكاهن-2

:22؟و؟وةا)بم.2.ق.م.حواليالصبي

اطلب.ا،جاعنتنبأ9(.3:.؟-وزك8

)5(.يثوع

،خلاصبهو.*ضاهعإياعم:شوعبهو

بصيةاممهوورد.،7:27الحبار؟)نونابنوهو

خلينةلوعئنىوهر.الرجماتبضنييهوثع

.(1)،لرع،انظر.مرصى

،عادل،بهو.ضا.عهـياصم:جموصاداق

ربتنيسراياالعيمهنال!3ناصرنبرمحذقتلعدما

افبار11املإأابنهيهرصاداقات(؟02:2مل)2

في،ال!ن!رئاصةي!لغولم.بابلالى(6:15

صيث12:26نحو32:)صبلنمامرحابنهان

عانلئهنيوسللت.ا(:1)حجروصاداقجدء!

البي.بعد

.ابتاجعو.،مفا.كانربماع!ياصم:انغذيهو

.ررذامحلىخليفتلمصياو%،يويخ!امرأةاصم:هو

.(25:1اخبار3و1:2،مل2)اورسثليممنكاث؟

عذ،-3و.،مهنا.كانرجماع!ياسم:غد!ةجمو

اعبار،)حاولبنيونائانندلءنآحازا!وهو

.،6:83اخبار؟)ب!ةايضأوبدس.(8:36



)69ثاننايمو

اعلي،،ب!.-ضا.عهـياصمةلمحونانان

:ا-موهر

.(03؟58قض)الدانيينكاهن-ا

والملنالحترلنيداودضائنملىوكيل-2

.(27:25اهبار11وا!ونواثمرى

.(32ة27اخبار؟)داودعم-3

الثربعةالحىديعلملمحوشاناطارطهلاوي-،

.(17:8اعبار12

:17اخبار2،يهوصافاطجيقنيرئيى"-

العلايالاصلني،بهوحانان"بصي!ةاحمهوورد.(.ا

.الاضىا*جماتاغلىوفي

رثيىيويلاميمايامنيكياعائلةمنكاهن-6

.(12:18)شحالحهة

(02:7امحبار1)داوداخيشاي-7

ني.،؟21:2صم2)كوناشانبمينةاصو،رد

.اللاجماتبض

كريم،يهو.*معنا.صي31:!ونا!اب

بالمحافظةوأوصاهاجماعةثرعم،القينيركابابنوهر

ابم،نيوالكناطروتجخبالكريمةالاهلاقعلى

.اطباةبباطةوا،!سك،الارضزراعةعنوالكف

مل2)الامرةنيالبعلعدةقتلنيياهوناست!ضدمه

.3و35:6ارنيبولمادابوبدس.(23و15:لأ.

1(.17:0ضأافه.اممامناسياوهو:هن!ة

بعلءنالاول.!طر!نمنالدول!ظالاسموهذا

01(يهوه

قهيتلاوجردأ-مله!نوالثازحط.تصورأاوفحرةاالة

معنأمينأالهأافهيجلنالاسم.الوجودنيماكافيه

واضحة.وتابل!بألفاظيدعو.انالان!انبتطبع

كانكماهو.اوهيهمنالممارعفعلهييرر.ولفظة

وببارةوبداو،حلثاو،كانومحنا.،الاملني

ض)وعفاتهذاتهاعلنوالذي،كانالذيهراشى

.(ا.-3:13

امما.منالاولالمقطعنيعت!رةبهو.لفظةوتتصل

وغلإهماوحزقياالمقع!لأشعيا.ني.وكذلككيثوعالعلم

يطلقءوريبببلءلىعوسىمعافهكدومنذ

اصرائبلبني،ه!حمذ)تنول.6:3ل!ر.شعلبه

:3هر).،اليهمارسلني...آباث!مالهيهو.

وأفا،(يهو.)الربانااصافيللبنيقل،.(15

.،(6:6محرأاخرءمحغ

*أهيهافهوبر!وبلاليخلاهليثبتيهو.ا-3ان

انهبمت!ليىولكن.(،3:1عر).،اهيهالذي

ويؤفىيعملانهبمشبل،ذاتهنيمستراو،طكن

ارادته،وينفذ،ذاتهل!علن،ويؤئرليعملمرجودنافه

؟.همز)القدمايامفيالآبا.اريدكما،سثعبهررصد

ائه،لمثينةمدلولهذ.واطالةد!رهناسم.(601و

سعبه.نحووأمانتهوعله

علىلجلجديدوقعبهرتلاصميصبحاشياهوثي

الاول،ا؟0(28:.8اش)،الدهراله،:سرمديته

.(12:"8ر6:،8و،:8؟اش1،الآخرأنا:

.،ب!رنلاب!ؤن(اله،ربعديبمورأاولمنبلي،

،31:01).
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:،3و.:02خر)،يخررالهحيهوهؤان4ذاو

على!و-فعلاز"،امامهاخرىآلهةيطيقلا.(اا

.،غيورالهاككنارهوالهكالرب،.الآلهةكاسا

2،:و9:7واش91:"2ويرش5:9و،2:)-:،

الىمر-!ءناقهالنإر-وتد.(*هـاوءلمم13

.هذاعلىحزفيال

واي!و.ثلأآضبا-3ي!وهاميقترنماو!ثيرآ

53؟)دا)3تا+،تذكرعتدوفياءة،ا؟:ودرب

يهماصبرزهـص+3كا:واالذي،(6:3ءم3و،:،

:01ءد)الةدا-ةصنمت-ةعيايخهةياطربالى

:01و11:11صم2والخ8:3!م؟و36و03

-خودا؟:،درببرلفظةالانإيا.ية!دولم.(اخا"2

واالملازء"ب!ايقصدونكانراولىبما.اءسائيلبني

اوبريم(04:36اش)بأعائاافهيدعرهاالقالنبوم

هرب!و.اتاالأمرواباب.وا&،وبرةالأرءجمةاالهوى

.411عهيضا؟لاالذيالقديرالاله

اصتصمالوكان.ملكاصمارفأيهر.علىوخلعوا

.(59:18ءر)ء!هـالملوكقبلنادراالأسمهذا

.(01-3:،2مز)ص1105ذلكبحدا-صممانه!فىغ

ترازيم)الحرشيهو.صودء-بءنيرلا.ذاكريظ!ر

هكلذاطالوظل.(99-16و39ر7،ءفىالمصاعد

كانت1)قي،ءولك،ءادةاورصليمفيظ!رتانالى

ناثاصارزينالةفي،لادالأوءئاا)ةحايالةديم-ة!جا

.يهوهكرامةؤامتنت،وص:!آحازايامنيوالابع

.(الخ،.اشأاثه--ا.بوا-ماةبرد.ابااء:دوقد

سمبابم2نببرمرف،ب!وهفةدابد:داءمتكا4ءإتوأءةب

"فترى.(6:،،اش)عالميأا"آونحا!5،ا-رائيلملك

.(01:.3اش)3الهتاتي!ء!الأرض!افاعارص

،01

.(:30191)ءز.ترد،الكلعلى،مملكت

.،فدور!رركلفيوساطانهابديمابوتملكر-"

.(06:3مزالطلم)خلقفيكاتالذي(3:؟دا)

اطوفايدشالميحقبلاراببماا!مرناواخرومنذ

به.الطقمنالعبةمضع،ء*.ا!مقدنإسمن

عفال!ثنةرئي!الأبهاثلفظلمحعقيلاوأءبح

واستطضواالهبحلنيالهـ-لةواءطا.املاةالإوة

الرباي،ادوذ!8اءه!ااخرىبا!اهبهاكطقءهن

،(غنتاا&بتواأا-:مهيخةابمةالزفيوا-تحات،وابد

ربه5،سك!لر"لنظةحالمبقيالثاكا!هرنني

.صتبدلا

التدبماكدانيالمكلتالمفةفيجهوة31ورددو

الهمطءلاعلىلمدلالةاكاتةاصصيوقدمرة6823

يخهلمحبءطلخهاو20(لمبثر)تكص

ذلمىمعد2اله،لملأقةفيظ!6(وبئولح)خر

.(2،خرأايمبا

صلام،بهر.،محنا.ء*ياصم:ض!ميخوصه

لهقالحيث،عفرةفيبدءولتاقاء،صذبرخاصموهو

.(،6:2تض)،لل!"ا&نلأماربا

"هناكبهو.،معنا.عيرياسم:!شت،"ثو.

اطاق،والرورالبهجةعنيعبرلاررشليما-موهو

.(8:35،ءز)بناز!ااعادةبرمدءاه!ا

."رابتيبهر.*ممناهعبريا-3:ن!تييهو.

الىاثهعلىلانتصار.تذكارأمو-ىبنا.لمذبحاسموهو

(.؟:17-ر،

8.؟
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"ررىيهو.،محنا.عكلي31:أةيره"ثؤ

ناافةامر.فبهالذيللرةعا،هـهيماع!ا.اسموهو

علىانهويربح.(،1ة22تك)ذبي!ةاصحقغلم

.الومافريفاطرمبث،اورثليمنيموريا"بل

وهو"يعرفاثه،محنا.عصىاسم.يغوإداع

اسم:

قيتداودجهينفيخدمالذيوهوبناياابو(1)

-23:02و02:23و8:18صم2،يواقيقيات

ة73رخباا1)كا!ااعيهويادوكان.(،:،مل؟و23

الذيالبأسال!يدبناياابنهباملبأكاا!4ولبرون.(ه

2(.22-ه:11اخبار1)ثاجرومنيعرينهنياسدأقل

وتاد،اهـرولينورئيى،داودشءنيرئيأوكان

المهلكةايحرواءقلنمنيداودالىالاننىالىعلإت

مكهماالثانرفحةءنهذاايهوياداعوكان.اليه

بيحونعينعندوتتريجهسل!انسحنيالاصتراكمئ

.(32-38:؟كل1)

27:اخبار1)داودلالاكومل!بنايااى(2)

8.يهوياهإعىبنايا،الىطرطاتبفىوتقول.(35

:ء!لإا،ا-زياايامفيأ"!ل!ثةرئيى(3)

11ة22اخبار)2ي!ودثبعوزرجديرآش،اوويهواش،

الملكر(ورام،واختالملكابنةو*عثلإا،،بوآش"6واطلب

اخابااخيهاابرنيوآشانتذتالق،يهوذاملكاعزيا

13لهواتا!اعثلبانةصة!ن،سنينسبمالهحرمن

.(1؟:23ابخار3و11:3مل

ياجة.مؤامرةيهرياداعدبرسنينصتوبعد

فصباصرائي!صدمنبهوذاتنتذلمالمؤامرةوهنه

فبمبهوبا،ا

"اربادتسبا!فيرالكناحالنصالءنمكنتهبل

ءلى،داودفلمنكاتالذي،برو%ثاجلىانهاذ

الماكبرينء"دأو-ئماع.(-16،:91مل2)العرش

6عامبامىلملأحوقام.(امح!7؟)عاربواوالثهب

3)ا)يلأويرينفرقوظم،(18)عالبحلمذابحوهدم

سبا!فيأصاباالمالمثسقيوودرب.(91و23:18اخبار

منوصودهءشاع،!بكلاوأءلمح.(31:2!ل2)اللا

نبيراوة+،الذيا)ص:وقفيتلة!ال!كانتالتدمات

في%طاءرا،ياثاعومات.(الخ12:9مل2)المذبح

ال-ا!ة15اصداالقا؟ايل!بالحدءاتالأواعتر.ا-نا

اتبار2)داود"دفي"،ليمهاورفيالملوكءدافننيدفن

.(1)خ15:،2

ص!،يري!وه،.+:!ا.عبريام:يبثثويايى

ةرقة!نفرته-ملتهاروننلمنوهو،يخاضل

7و6و2:1عاخبار11داودابامفيالاولىامح!ة1

.(6:01اخبار1)اورثليمفيعانتهو-محنت

،.ر!يمب!؟.،كل.نا.عبرياصم:تهئوياسم

-ةواس!وليوفج!ثويا--يما!اربدءىي!وذاما-ك

في؟ءونر؟خيرو--د.إ-!،-،افهالياقيمالاءلي

ءاط3)8:ذاثءر-ثءلىا-&،عندماب!وثاتيمو-!ا.اسي

.(صلوم)اثالغ؟آحازي!واخيهخاعبرمد.،3(:23

-نة.25ءرهوكان.ء.ق8.6-:4مل!4وبدأ

لبد.ا؟ربةأتفىف!ل!سازببراالهبارهقوةد

مل2)صين4لفرءونالجزيةتصتوكان.ا!ري

-نين.لإثناصرلنبرخذاستبد35(ثم31-:23

بأمانرة%إؤ.عبديالذي!!ر.عن(وارتمدا:2ةمل2

.الاوثانعبادةالىورجم



)9ياكينيهو

اذاة4الابالدتونةفيانذر.درثاارمياوحمب

اص!فب!وياقيمان،كيرعنهوقي%شر.عنيندملم

ثماور"لملأثةتلاوةالىا!ةكاانررمد،لازذاروابالدر!

بابلوكانت.(36صار)النارنيوطرحهشة،ت"

الرابرمةالةوفي.آصياعلىسلمااز12بح!اتتدذاك%

صمر!ةنيتحونبرتذ؟مرهزمي!شياقيبمملكمن

اورشايمعلىبعدئذوزحف.(م.قا.506)3يق-لر

و46:2اروا:،2"ل2)وأذلهب!بافيوأخضع

ت!دتاخرىا-!اصارضاكوكانت.(2او:ادا

.يرن،وا،و%اد،ر*ن"5اميونالارعا-،1ؤثن،لمعلكةبا

ع!ا"وأ)-بىافيفي!اوأعلواغارال!موا).-،ذون

بلة"عند!انبرخذن!رارصلالذتالكلدانيونفكل

ودصاط"(2:؟2!ل2)وتمردهي!وياتب.اعصيانهبر

ديالبهراثمرداوقدو،شليماوروصتث،فوخذنصر

م!ةوبرم!(6:6-ات؟ر2)نحاسمنلاصلد

ارسادهتنبأصامو.ئتلاوما-ر،ومات-!يرة

اطار!ةنهـبفنوانه،ص،تهعندريخدبلاانه،عنه

:22ار)اورظيمابواب،نرميدأوءطروخامجرورأ

وطك.(0906،3يرجنوسكختافى26:03و91

.(16:؟2!ل2)يكلياكينافيوضاتسنة11

.،يثبتءر*هممنا.عبريا-م:وياكينتج،

المر-ثقوأ.رخلإنتب!وذاءلمكؤيمو،وياادنوهو

8:،2مل3فيجا.كما،وكان.م.ق795صة

ة36ابمار2فيجاهكماصنين8وابنصة،18ابن

هياالانيإيوكاضرروا؟انيرجحول!ن.9

اقهءتنننياكصإ؟وياكينوعل.ا)!-5جةالرواية

اث!رثلاه-ةا.لأيماكرلم.ابريهء3جذلكفيناه-أ

حا!رالة!يرةالمدةهذهاقاهوفي.اياموءصرة

ياكينيهو915(

الامة+وروصاعانلاطخوأخذ.،ثايماورخذنصرفو

مل13بابلالى،والمدينةالرببيتتزائنوبرمض

73ياوبة.(ا.و36:9رتبا21و2:8-61،

خلالهاله-صوءأكان،بابلنيالبيفياسراسنة

بحرية.المدينةفي!خنقان

رفمهشة37وبمديظ*.كماا&جنفييزجولم

نبوخذنصرضاتالذي،(امالردوغ)مرودخاويل

بينناس.بمدوقمحادثبسبب(ء..ق562)

نرق"ءرثاوعرب،وكان.ثأز،،لىوأ،فلإلة

.،بابلفياصرلىكانراالذيالآضصنالماوكثءر

ووظينته،ادجنءلابرسغيرخاصةصلاب!لهوكانت

لةوكان.*مكا!دتصاؤلهبمرفيالملكعنددائحة

ناالطريفومن..3(28-:25مل2)وفيرطماه

عة،اطالمامكهذهمماءك،-ببليعرفالمر.يتأءل

الم!كمنغر.بهقيصغلمارزياالا!يازذا5و!ف"

ايامه.فيبابلفيأ"سورت

6؟و:3انجار11ي!حمياايضآ!وياكينويدعى

.(12ة1عتو17

بدعو.الةصل!ءلم!-"اثناهنيتنبأالذيوأريا

.(73:1و83ر2،:22ر1)لمهو5-اشه،اراصر

ونيضلمجتفيالفخارءئجرارزلرثوجدوافقد

التدبمةدبيرانهابظنالق،حلإونتربصةرقرية

واقديمةعبرتبأحرفتوم(،ءلميها11:ا)قصت

ويهلالاقمخا!ة5:الحبارةهذ.تض-تفينية:ة

التاجاملاكعلىقيهأكاناياةيماانوثتقد.سركين،

وان،برابر-لفيا-رواروثاكينةهـ12كانأقياالمدةفي

باعردةيترقبكانيوياكبناوا!،يا!إضاءمصدؤيا
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الثرءمح!المالك"ذاا!لاكعلىيدهفيعنم،اخيه

غرفة،1فيهبابلفياشآربابقربقبراوبدوقد

صنةالى!ابرجعالفنارمنلىحة093وحرالي

بزيت،ايحالاتعلباكبتم.ق.-ء9.057.

كاص!مماتتوزعكازتاقيالموادمنوغيرهما،وشعير

ن!برابرلالىا-رىامحذواالذتوالاسارىالصلعلى

فيالأو-اتهذهعلىوياكين24ودعر.ةنخلةرلدان

إلماماممنت!ماتاو-رالى%خذونكانواالذتهداد

نيعلب!اءروالتياطزفيةالمرحاتءلى-لتتركذلث

ال!وديكنيا3واينثاو!ا!ابناهمنكأةهاصطاثعبو

لهم.ملازءأكانالذي

رهو،أبيهر.،ضاه!ي31:"دوأب

اصمة

اهبار1)الهضاعمنبهاممةابرسراياابن(1)

ومن،الصناعواديثط،(11:03نحوقابل،1:"

ا)ئمالالىبل!الذيالثلالوادييكرنانالجائز

.ياةاالىمتب!أالمدءنالضبي

ورئإسداودا-تصرو-اولادب!حمر21(

يرآبوكان.(1:6؟و2:16انجار(أبفه

ا)صنقة،عديم6صارنا،طصرحأكانانهغير.صئباعأ

اخا.قتلالذيابنل!علىاهتالفقد.الانتقامثديد

:3و2:23صم2)وفد،نفهعندناكاعدائيل

الىابالىموهرباتونابثالومقتلوبعدما.(23

ابيه،وبينبذصهروآب،ترصطجثورملكتلاي

بنةك!ابشانرمع!سءخدماول!نه،كربتةمنفاصزصه

وقتلهار:الىمعلىفنلبداودبإشوقاد،اب،فىب

وعنلما.(،18:1!23)ال!ريحداوداصضد

يوأخ11(

(3؟:91عم2)شالجهرا-صةإ!اماداودرةكط

ة02صم2)لهواكأا،"ء-د!واخيرأ،روآبغ!ب

يتآبلنيقحلهحتىثبعوراهي!!وظل.(.ا

ابيائارصمآب2ئامرداودشاخوكأدما.مهمحة

كل11ز:-حلمتطتهانغل!،ادويخاليحامحاالكاهن

نوديؤمند!ا،برهـدف!تهحياوكلةت"(53-5:؟

قيابيراريانإنساالىداودابعامامخادصلإن

وعندما.و!ا-اارفيقتللأنهص!لا،جرازمهعلى

:21ض)للدمالانتقامقانرنطبقال!رش-لإنقيأ

-بلىصاداودبانوصرخقاتلأ*آبواءصر.(ا!،1

ءنواك!امر*آبءلىزبالأ-12ارصا.،الوناةحضرته

اليكل.فيواختبأهرببالاص-،آبعلموعهدسا.ض.

-2:1ص!!1)هناكوقتلهبر"برطشبخاياهرانالأ

زربابلسمالبىمننلهبرمضعادرجل)3(

.(7:11نجحو8:9و2:6عز)

وهو،امكوه2ث،متا.ع!ي31ةيوأحاز

:،3اخهار3)ليرصيا-بلأكانالذي،ررآخا،،

ة31وهولمهاخ،ي!و.ءمناةعبرياصمةلوأخ

:18عل2)!ز-محاو-بلآ-افابئ(1)

.(22و؟؟و36:3اشو27و26و18

وربما.(2ا:6اخبار1)زمةابنلاوي(12

.(2،:6ا-؟ار11جرث،ربايثانهركان

ايامفي-ور-ببواب،ادومءوب31(3)

.(،:26اخبار1)داود

الأصلاخفياعان-زقياايامفيبرشوني(،)



)101يو2ش

.(2)اخ!يونةس"وكان.ور،(93:23انجار3)

اضبار2)اير:يام-لو،2آحازالى(5)

.8(ة،3

نحتصر،وهو،ي!و.صنحء.ضاهعلاياحم!:يوأكا

2:3؟ء.ا!3فيالأاالأخيرةا)!يخةتذ!لرولم!!وآش

.!رارأشأكظهرتالخئ!رةالصيتانصع

الرغموعلى.(\؟ة6ةض)-دءونابر(11

نيالبحلءذئحاا-إمفقديؤاصميتضمنا!4انمن

وهدد.(6:11قضأالأبيعزريبنعةرةفيبيته

ا)؟ررمذبحهدملانه،بالموتالمجلعابردوبدءون

علىصلاآشجوابوكان.(28:)ة!6اشيرةثمال

)قضهلنفهفليقاتلالهأ(ومل)كانان،ابنهعل

.(،بدعرن،اطلى).(6:31

ابئدير-نلماذاهذا،آخاباولاداحد(2)

برخاآخابأليهار-لوقد.الالي!لقبأ،الملك

ارولكيرقلمبرمحلامنطقلانه،اد-نقليزبه

.(62و52:؟8راتبا2و32ر22:62مل1)

:ثاخبار)1ي!-وذاذ-لءنرجل)3(

)22.

3،.:،2ا-بار1)داودابطالمنبنياميني(!ا)

-والي)راو!املو!مناك!اءنالملك(5)

ذتدو.وخليتهاءنرياىوا"(.م.ق836-797

:-،12؟:22اخبار3و12و11مل2نيقصته

23،.

ا-ثةارئي!ي!وياداعاصأةخب!ةدأ؟كهوكافت

لتلهسكدةعثياجدتهدبرت!يناوأضتها!ذتهتد

2يشيو1(

عرهوكان.(9ا:22اخهار3)الملكذربفةءع

تين-تالهيكلفيغرفةفيفبةبواءدة،صفةجنئذ

لجغوعنلما(.كليا)اطب.3(و91:2)3ءل

رفيمماوعزرياي!ياداعت!اه-دتين-بعا)ممرمن

ملوها،وعثايافعزلوا،اكإا-دةءلىقياشد:!.واان

حنثمصلكاءآشوصلك.عظيمباحثفالوترجو.

لمولكنه،البعلعبادةوخفض.بوإداعءياةبدة

مهور.(21:3مل2)شحبهإفهاأالقتةهاتالمريزل

أ"-16ا:12صل2)جمكل41نيمتداعيأكانما

الصندرقنيباضحيارهاضبايلقيهاكاناقاالامرالمن

:2؟مل2)الايةهـنهاعد.قدب!ياداعكانالذي

زوجاتاختيارني-دلتهليهرياداعوكائت.(-6؟9

نفها؟الظولهنه.الملك!اطلإفةءلىحفاظأالك

بعدوا!كن.مبمحرةصنييوآشيتروجان-.طما

عبادة،وأهيالادد!الاملاحعنماليوباداعمرت

بنزكربااذذر.وعندءا.الأصامعبادةوءزز،اقه

يابرجميوآشاصي،الئ!ريرةاكلالهبمبةب!وراداع

22-"؟ة،2اعبار2)اليهوأحن!لأافةذ.الذي

انةانمرتهقبلزكرباوأنج!..3(ة33متوفابل

هدد.أصشةانفىرني.الفظاعةهذ.علىصيفتقده

يرأشلاةدة-ع"بحرب(سورباأامار!لكائيلحز

لفدى،الملكوبلى،إصكلاوتزازن،طاثلأءالا

بأصاة!برآشوابتاب.(8؟:3؟ءل2)المدينة

الارايرنيأمحذهلما-لهمنالذيالأعي،!لئرة

عليهفتن،سنةء،-38صندامملكوبعد.اصيرأ

الملوكقبررخارجداودمديتفيودذو.وقتلو.عبيده

والعثرتثة1،االنةوفي.(27-2:33ثاتبار2)

المعل!!ةءرشا"ردنءإرا-اتاءتلى!اء،من

5(301؟مل2)ايةال!ا



21يوئل

اك،يةالممامحةكليركمنءضانافيالماك(9،

سلالةمنلتوالط،(.م.ق008785-صالي)

ءلمك.(25-13:9مل12وأ-از43رضية،باهو

حذو،صذا.تة،1ووحدهصنتينابيه!عبالاصزاك

.(؟ا:13مل2)ا!ص!!عادةنيالاوليربعام

المارفيالحلاقىحىدأوضعلانه،محترمأص!نوامح!نه

:13مل3)(أرام)سوربر-اءعادفءمرالمداه

الاصرريينضغطب-ذاك!تولىمما.(33-25

دتالارايونح!نا)قيالمدنوا-،ش-ع.سررباعلى

-13:15ءل2)مالرثنجرة--بايه.ناشذوها

حربهفياضأونجح.المرآسيينعلىوانتصر..3(

فيكىبيتع!جيشهوهزم،ي!وذاماكامصامع

لى5ثسعيناوالرميلةر!لاليرمالمهروفةوه!يهوذا

مل2)اورصليممنالةربيا؟شربالىيلأ02بمد

والآنجةوالفه!ةالذءبوأ-ذ.(-812:،؟

هناهوالىالماكرإتان"زاوانيالربرإتفيإر"ودةا

الارزبمفلزماقالذيوهوات،الاعيةالى

يقابلهانوطلبلأحربام!يااصتفز.عندماوالوبم

-8؟:25اخبار3واا9-:14مل2)ابداناني

ابنهوصلمفه،الاصةملوكعشرواودةن.(.2

.(18:61مل2)المةندراكانيصبمام

،،ائة"وب!وه،مهخا.ءبريا-!:ةءلإئو

ابم:وهر

:6تحارااو8:2م!1)!و::لب!ر(1)

:6ات:ار1)رصنيايرضأور-صى.(7؟:01ر33

.(،وثنن5اءابى38

.(35:،نجارا؟أث.وفيرزبر(2)

ثهلايو011(

،:.اتار1)رأوبريئبطمنرجل(3)

8(.ر

.(5:21رخباا؟)ديءاسئير(،)

اضار؟)ا!!بااةفياهإطصافا.من(5)

6:36).

.(7:3اخبار1)باكرنلمن(6)

38(.:؟اانجار1)داودابطالاحد(7)

؟(.او15:3ا-بار1)-ر-وفيرز؟س(8)

زيثاماخيهمعداودايامنيبم!جرءثوني()9

22(.:26و23:8اخبار1)الرببإتخزائنءلى

.(8)يرئيلزضكانوربما

اخبار؟)الاردنغربيتحاعنرئيد(01)

27:02).

12(.ة92اخبار2!حز-:اايامنيايئ02(11)

:01عز)غرإبةناهاصذواالذتاحد(2؟)

.)،3

فيالذتبنيا!ينةفيعلى!ياصصنيوكيل(131

.(9:ا؟؟ح)صلبماور

افوءئر،ال!فار5ا،ز؟ياوأح!ةثوزتلبئا،1،)

.سةهـ.يحلنهمماثر3اعنهيههـفولا.يرئيلضر

ناوبظن.وقادةوبصرةممتاؤةمواهبذاكان

له.لإ،ا!صر-أتكا؟،!ثايمورا-!ا،و،يةالبمود

هذاكاتبءنثينأذمرف.لا:تل4ثوبةر

ليناخلافوتاك.ي!،ذا3اقلإءنانهصوىالفر

رطنصنة-3م.4كتاقيدتار؟ختماقة؟الآراءني



)3يونيل

از"ثكييرن4مو!:2.هث"جالاصأ0515كان4كاذان

تنبأانهالمالاهء.لميةور.خةد.ثا!ءال!فيعاش

.ا&ي!نار-وعايىر

الض.ورءهـهفرجلأكانكا!"انةر11ور!ا،ر

فصجمحةالمبرانية4وت،ال!ءبرة،وثابالضيرةءخقد

اليازءنكنير4فيصاسل3انثائهوألرب،بلإفة

روضرحه.ا)وصف-وةفيالأنبيا.منا-د!ةوؤ،ولا

حةولبنهوأتهالتطقالىدءاالذيالمباضا-؟باوكان

وتد.والجرادطالق!ي5ابلادافيصزدوصة!محبة

نحتلفءلىاكبودمما.نائةتينوقرةببلاءةرصة!ا

صاب-الىالارف!ت،دبانورعدهم،التوبةالىطبقاته

بل،ؤحبءذالي!و.ءةلجيمالؤبئبواتاااذ-!:ها

متعمر.ويركي،بدكلعلىيفمحبانروحان

.)اصلامنبهود-وداقداصةفيه

الأبماعبانسلم!3.-4غءلىبىد..لانباا-ارتدو

ا،زشةمجد،اطافرالزمانف!باتخلالءنترقبوا

.لأخيرةا

:اما-زلإنةالىا)-ةرتةصيمو؟محن

.ا؟رادةذ-3:175-ا:اص(1)

علىوانصامهالربء!ات27-3:18ص(2)

ماديةهببركات.أث+ا

شعبهءلىافهانصام21:-2:283ص(3لى

الغريهمالاكلءلىالأضا.وايقاء4وماديرةررحيةببركات

3صو3صالعرىالتصفيو532-2:28صو

.4!هر

ص--اةنيا؟راد-ب(1اليأت!حةاوصةتوبد

عليأوصئا،ارريأةوا،ديةا،تصاوا،اءيةالزفىا)خهب

لذيو115(

لخاص!دراالذتءنعفيوند!،ي2ر%د!

ويذ-لر.(اخاا:3عاتابلو02،-ةاص)

بذكرهاقيدءجا؟رادمنانراعاربرمة،:اصيوئيل

اصمالامنستاقااة-اراتوا.اسرأالىصهمن

سعر.عاراتصاكة!نال!ب!!!حت02(ة)2

11،-:2أصالجرادكزوةبماوصفاخاذةةلميهة

برئبلوصفانالبهصوبرعتقد.(3-؟ا:9ورؤ

ثملقرؤىانهالآ!البضيتقد،ينهامجازيتعب!ل!هو

القديملمعدالدارسينمحظمانكل!.ا.،خيرةالأزمنةبا

عمرنيحدثم!زعأتاريخبأحدنأا؟رادءفىرة-تبرون

ولاترون.رؤلىووء!دينيات.اشعنهح!ة،ا:يا

الىبالأزصانتح!و،مةالطبنيك!زهن!باتان

الفدبم،أسد!ولبءنكنبر.،ربرثبل.اقالحا

:2)ائهعنألانانابتحادالىوالثرالمصيبةزوبر4

رحلفترة:318و2:17صوبين(.12-،1

الاثجار،واكتستواذتتالمزروط-فنهادا؟رةي!ا

عليهكانتماالىالطبةوعادت،صندسيةالأرصبرلة

ايمانور-خ،(الخ،2-2:03)ومجد13ءومنرواه

(.اخ2:26)قبلذي!ناكثرباقةاثافين

!بأ،يخيةا!ار:بآط؟والرةصلءهاتور-4وتمترج

المظاهرفيبطرسراىوقد.اكى:آءكأ؟اوتنة!ل

الع!نمرةووماليانبرزت"قيوالر،-يةابمحولرجة

:2ءفيلكابل؟2-6؟ة2اع)ررثللنبرةاتمامأ

الصررةمقلمالاتكنلمالجرادوأمحبة،32(-28

ونجد.(الخ؟.:2و5؟:؟ءنيل)،الربليرم،

:2ثقو8:3والخ5:89عامرسفىالةمحرةبذ.

الدينونةءوءعءيئوتد.89-"1:اءتو3-

عوراصرصبدان.16،و12و3:2)ءزبل



.4(

ا!برانبيناءبيدهمباءوام2لأزوالفاصط!نيرنوصدون

.(8-ا:3)برنجليرناييناوالياواندبني

دص-أصةءوالان!موالادوءيرنالمهصليون0وكذلك

ناكلهالسفرنيويلاح!ظ(3:91يوئيل)برينأ

لأصلاحبدعرتهيوزيلوكان.ثمبهعلىمقصوراثهروح

(13:91ثعبهاعدا.بابادةوهتافه،(01؟3)

الدينرنة.جتالقالاعيرةاطربالىيث!ل!

بتمرض،لاالاصنامعادةرذكرلايرئيلوسفر

العبادةخدمةرذكربل،والملوكالملكيةعنلأءحملام

-وأنوشيوخأكةذكرو،اورئل!نيالهي!لني

،ةلأصوأوليا.،ا)محلةاصحابهمامحنةواالنيوخ

وصور.(2:17ر13و3:ابرشل)الملكلا

وءذاكل\(.ة)2ترمبمهاعادةمنانت!تفداورصليم

حوالي،نح!يابرعدكتبالسفربأنالاعتقادالىيدعو

،صررذكرعلىبنيالرأيوهذام...؟ق

ثيينوالب،وانيينواليا،فاصطينودائرة،ريدون

والاسوريبن،،الاراسينذكردونوأدوموءمر

وعلى.اثماايةالمطكةذكرودون،والكلدانيإت

صتةتطئةالىالأصارةدوناكوبةالىكاتبهدممرة

.يا)قبلعاثراالذتالانبيا.عليهنجمابخلاف

2:31)والب!حما.،والنيح،ال!ومعلىالشحبوخه

علىور:في+امتجومتكماليمودواعراز.(،:انحو

الاعتقادالىبناتميلاضىادلام4اقةوبتييز،غيرهم

.م.ق05،سنةحواليعاشيرئيلان

ويدء!لياكرالألثالأبناصم:يرب

ا)صمىوني.(16:13تك)اللاجماتبمضنيراثرب

..7:8اعبار8و،26:2عدليالع!ي

)11

:بوبآب

اسم:وهو

يوبيل

"صراخ،!+ناهكانرثاءبريصما

:23(.ا؟انجارو92ة01)تكانيتماابئ(1)

.ا)مربي،بيلةالةهذ.-محنتاتبعرفولا

3،و36:33تك)ادوءءلوكمنماك(،)

.(،.و؟":؟اعبار1و

)31

.)11:1

يق)يثرعفداففىاصادونملك

.(18و8:9اخبار،)ن!ينيابنيارئيان.()و(؟)

!طوأب،وءادةلاسكابنا-م:يوبال

.(13:،تك)والمزصارلعودباءارب

،بوق،اطروفترن،عفا.عبرياصمةيوإهل

ينف!ونكانوالانهـم،بالبوقالنغالاصليومحناها

النةوء!،!لبربيلصنةفيال!فارةيرمنيبالابواق

هنىوني.افي-نةايالاسايعابوعتليالق

كيم-االىصانروالهئلاتوالطالاخخاصر!ودكانالنة

تلى،الأصا+برائيواالهبيديحررةحمان.الاصلية

الرهائن-صكلوترد،آذانمثتبتقدكانتالذت

نيالبيرتعداءا،الاصلإيناصهابهاالىوالاراضي

:27و3355-و-25:817لااالمورةادنا

أخظاماتاجاليوبيلوكان.(،ة36عدو-1725

وتنمبةالأنسانلىاحةالبرتوكافت.البق

احةلىالبصبةال!ينوكات.الرو--ةالأحاصيم

!لا،امحه"و.ا!ررلىاتةالإ،بيلوكان.الارض

في2فيهاذكرالقا-ء.يةوابا!دقةيمارسلم،الارجح

.(3؟-03:8لاااللاوبينصفر



)5.ثاميو

،!لكا،متاي!و.،..نا!يءبر-ما:مثاثو

:31وهر

.(9:5-!ى)ا)!ىةيرءدء،ناوشبا!بئا(11

نيوات-:أعةرةفيالةتلصنفبمااخرتهصنوشد.وهر

لكاد؟اخا.ثصكيماهلاك5وعتررصا.2(ا:)9بنر

وخاطب-رزيمصبىالى!!دبمهب،ا)شا-ةقلالذي

!-أالاتجاراانت!ابعنسرالمغصاء%محيم!هل

مىاكتاراتصشرزلاثداممهطربملكوبمد.عليها

ا!نةةتت!،ر!له،(57-9:05)ابمالكءلى

.رونام

ءاك.ايموذءرشعلىث4خاترياءفىر13(2)

كانالذيايهخ.7(،؟35-ءث!نين-جع

.(336-3،7)وءد!ضة16وملك.بالإصمهابأ

33و51:32صل2)ءادوثابتثاروثااء4وا-م

،ءلاتالأباما-بارفيوءاه.(ا:27انجار2و

لاهحادةلاكهءلدذهبلمانهالا"الربعبفيفيالمتةيم

اتار2)فاصدةطريقنيالل!عنصبهيردعولم

وحصن"الربلصلميماتالاءلىابرابفيصا،و.(23:2

ا-بار2فيهلما!ءولاوصوجؤافضلونجد.*ذا

ةاداصساكوفتحارامءاكرصبن%نامحامهوفي325

:15ماس2)(7732!7-حوالي)ي!ذاكلمربأ

هرو؟:؟اك!أانبيا.اثلوئةمهاصرأوكان.(33

ايرامهفيامامحة1ازدءرتو-د.(ا:"ميو1:ا

الم!كققبورنيودفن.(9-27:2اخبار3)

.3اور:ا"داودءدبنة،

)3(

يوحا:

131

.(7،ة2اتبار1)ي!رذاز-،!ءنر-ا!

با؟--!ي-لمقبداودابطصالصنر-ل

)11

.(08:؟ااخبار1)

إو%انوأانأيوحا

اسم:فرو،حنرن

نانبوحا

*لهر.مضاهعبرياصم:

بدلياالىإمربامعاأوااذتا-ارذارؤ-ا.اشد

اساثلبنيثبعلىو-دلهةدزءصنبرءذكانالذي

ال!لدايخيناصتمبدواممنالبابلياليبمدالبلادفيابراقي

وكان.(12-3:".ارو26-25:23مل2)

!ئتآصوهذا.ثيافياحماعلايفىأاتراالذتبين

ءحانانفأخبر.اجقتلهجدا:اعلىعرنماكرطيى

روحاناناتأذنهئ!0اياجدثمدتهإلم،اكفياياجد

ءنه،3ءدأواءدايااي!اصاص!اعبلير-صا!بأن-دايا

-دلاواثم.(!6-13:،.ار)بذلمثلهبأذنةلم

الى-داياالىاتىاحماجملانءير.ل!زببا*شانان

مه"والدإنهربادءفوقظوهرجالهـصةععاثضل!

و-هـ،أي!ر؟امنغيرهمو!ل.(،-ا:ا!ارأ

عونبنيالىبمميجتازانوحماولا)ث-مضبركب

منافقؤهمكلرحا؟صانانغبر.(5-.أة؟،ار)

يذهبراطمبيتترب-ل!هامجلإوتنينأتاءوا.يده

اثه.لارادةافتاذلكانإموصر!أ،.!رالى

نالهوتالواارمياكذبراء!و!ن*صازانوامحن

وء،امالثبءنبرةي14اخذواثم،ءا.يتاائاركباروخ

تم2.ربارءياتداوه:-اكءمرالىوباروخارءبا

(،؟!ار)

از،الا0(50ة3اخهار1)يوشيابحر(3)

أ.هـشهايزوألم

)؟(

.)،3:4

اخبار؟)د-اودز-ا!ءناليوعيهايافي



601()1

اخبار1)الحاهنعزرياوارر6عزريااور(،،

.(01و6:9

ءقلغنيداودالىاياوبادي(بنياميني6و.)

.(؟2و8:؟2اهبار؟)

اخ!بار212حازايامنيافراكيرئيسارو7()

بصيفةال!وبيةالنغبعضنياعهوورد.(28:12

،ي!وحانان،

.(8:12عز)عزرامعالماثتاحد(8)

اضارفي،،ءخانللاصمعريةصبضة:بوحنا

بد!لجداوالىدكريفاالارو

كءاأبيةالم!التخةثيرمتياسارر(؟أ

.2(:2مكا)الا-لرتيطس31)2(

:9مك1)م..ق016صواليجم!يارلاداكتاله

بدء!حيى.8:22(2ء-ك2،وور.3638

*صف.

يمن!حانالكبل!افقيخرسالىطلبرجل31،

.(؟ا:،مك2)خاعةيمتازا!الهود

13:35مك؟)الم!ابيع!ان)،(31

عينهوقد.هركالأسروضا3باوعرف(.ا:16و

53(.:3؟مك1).م.ق2،1صنةحواليئائدأا،.

مقربةعلىرحاهادارتممركةنيكندباررسوهزم

اروهقنلربحدما.ءا،ا-:6؟مكا)جمبامن

بثنقامنحر%هوواعت!.مق.25؟صةوصق!يقا.

2-ينوس،!خ)الي!وديةمنوطردهماعدائهعلىهبرم

وحماكم،ع؟خةرئي!وظينةوتتلد.(\"8"3؟

131-خةرفيم.ق...؟-135صنةمنم!رني

علىر،!رمصررياماك،يىشدقيانطليوضتام

-تةربحد،اورصايمحاصرثم.وقهرما.اليهردية

،138،2برصيبرستارخ)-مرن!اوهدماحتلها

صى-فيإرح!ناحتاانطيرءسءوت.وإمد3(و

لفوتحا.وادوءادأصوةفاحتل،زةوذ.منطقةالعو-يم

منوءبرهادإنااستردئم.الرو!انجدددءعمن

(16:23ك14)اورسليما-وار،ورممالي!ديةالمدن

125-خةصرريانينشبتأقياالاهليةاطربوءمحته

بادىهفيومال.تا.دونالاضقلالفيمن.م.ق

باك-ليعيهالحراكدما،ولحنهمالفرديبنالىالامر

الىوافازعنهمرءب11ءحةرز"يروظبةةعن

ةو+لتاز.م.ق001:ةز4وبمر.قيينالهدر

بيين.الم!ا

،ا&بخقيطرء!ي.:-دانالمهيوحنا(5)

53-5:الىاأيحهاباتاوزرتجهالث-زكرياوابئ

.(08-57و

ك!:رته.عثرةومنهاروننل،منوكلاه

ولادة!لكانتولادتهان26:؟لوقامنتدلور

!بلاد.بومال!لميةعينتوقد.اصهربةالمبح

نيالنماريأخذعد!ااي،(يونبوأحزيران،2في

،الاولكانون25نيالم!يىحءيلادوعيد،الةمان

قريه:علىاستخادأالربادةفيالخمارياخذعدمااي

:3لوأ،انقصاناواني،يزبدذللةانينبني،

،اصيرولىجما،الهودة--!نانابرا.وكان.(.3

وكانا.ال!ثةمدينة،ح!ونبةرباطاضرةيطا

الىاطارةصلا-!اوكافى.الفلبركةصنمحرومين

زكرياكانبيأيومذاتوفي.برلدنمليماي!نعمانائه
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ائيل-4الملاكلهظهرالهيكلفيالهخرربخدم!يقرم

وءلاةعلاتها!جابقدانةانوأعلهعروعهوس!ن

وأءبناعبنهمانيمضبلةجابةالاتوبدت،زوءته

الذيالا!الاكاواعطاه.صن!االىبال!نبةالثر

افي،انلهواعلن،ولدءمى4برالص!يسانيجب

فححب،لىالدلهلمى،واب!هاجفرحسببصبكرن

اير،عظيىآج!رنوائهغيرها،نل!حمثنايضأبل

عظمتهمهدروان.اثهامامبل،فتطالناساعينفي

ع!"وء!در،المدسأروحاءنأ!خلاؤه"وال!خصبة

وزاد،ارباطريقءثيئأسي!ونانهفيالرظيف،

ي!ونبرحشاانايذلك.ناءظمهوماالملاك

ضأامامهفيتقلم.المرعردالمحصربظمورالمه

يأيئارليابأنيهوديكلالبهايترقكانالقالنبرة

.:،ءل)صعدأسمبآل!بوي!!.،،الميحقدام

.(-13ا:17و،11:1وءت6و

الموانعلانالارةهذ.يهدقفلمز!دريااما

ب!نولم.االقلبتصررهاانمنابعدكاتالطبيمية

؟-لا،نظإهابئاثرجيدأيعلمكانلالهمحذورأ

ءربورذا.ومارةابرايمثميخ!تالملاكبثارة

.البثارة،تانالىوالحرسا!حمبا

ولدانهاتقايدوتقولم.ق..سنةيرحناولد

:؟لراالجنوبمنبأورصليماثص!كارمعينقىةني

فيو!ا..!دائتهعنالنلبلالافطمواصنا.93(

ا-يطرةوانفهلا-ضالحسافيا،زاءدأنا-محأربراله

ارتداهنيا:ياايا!ا-ذوحاذيأ،والتذالا!ومباءلي!ا

بلد،!نتطقةحتويهع!!ثادأ،الابلوبرمنةمباه

مبكتأ،بريوعلجرادصناتصدي3بطاومنتنيأ

0111

المغلان،لموبةإياهموداص!،كطاياهمعلىا):اس

رصا!هلهروىقدال!ثيخوالد.انشكولا.فادم

امامه،بنفدمعنهوفرلهمرلد!عنناقاهاالرالملاك

.(17:الىا،وتوتهايليابروح

ررحنابهي!ناديوماإلياابهنادىمابيناربوالته

وا!حومئتهماولبهمااطارجيصظهرهاني4والتابر

جاتما.فضمقارئةمنلمحيان

انه:وفال!ي.انهئهعنءحغابظنولما

تهحياوكرس(.13:ا*)اللاية،فيعار!عرت"

62سنةفيكراز-ةوبدأ.والابماء!الدريللاصلاح

الئمبم!نال!تيماتماالحنةفيالارجحوعلىءم.ب

كووالىأيهالذهابمنالحملءنمن!ظماكانالذي

اديبمهوبرعانكوازتهنيصهدرقد.الاردن

.36(و:92)يو؟افهحمله؟(،وانه)روا:

شهرفيلمجاياهميعترنواانبعداظزبينايه.دوكان

ادصوديةوكانت.(2-،3:1الر.الاردن

:تنرمالبكلده

،.:؟الااالنمب!بةوأثطهبراتانرلاتبا(1)

33:8ارو15:27و8:،1و58-13:05و

رو8،:1مرقابلا:13زكو012)خ:36حزو

شىعاب!ابرتافأضف!.(35:ابرر2:22

الروحي.مشاهاوعق(6و3ة3مى)ادبيا

نأمر.ايرديالدتالىصدتالم!لبادض(2)

بخمعنالنظر!رفا؟يعزممبدضرورةعلىير-خا

دورراانالجععلى؟ذ6(.3:)توطقتم

.(3:7لىو3:7مت)الآتيا)ف!بصنإ!ربرا

مت)دفي،نة!مهاتحىلالافاد!اص-ودلان

صد.انبوعطلب3017،وتدولر29ة3
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برذلكليةدءبل،الت،بةالىتجاءصاكانلاز4لا،*حتا

اخاتهوصلإوضالبثريافيسفياندما-،ءلىالدايل

لا-ي!.

ول!نتهروة*حناف،1ءلافياالمدةوكازت

73ستةيزا:2و"والي.باهرأكا،:اث+بابريننجاش"

رئإسان!ت!بإ-!ءيرودساصم..ب28سنةءطاعاو

:3لىاةجرر.ءلهوفيلانهالجنفيبز-"ا!حا

.(03و91

دء!ضازتقده*ودسزوجةهلاودياوكات

اءبخضدهد-د4حبائلو*ب!تالاولزو-!ا

اةالنفهلإودسزوء4بذلكممعتوتد.هلإودس

مكا!اواخلتاطارثابي!ابيتالىفهربتالعرية

وكبتتحنا2علىخقتلأقاطافةلهلإودياالةصرفي

إيرردسقاللاتبهللايقاععةالزوتحينتكأظها

اضطربا)-ءنوني.ي!روج!اانلهيحقلأبأنه

ولى؟ا.علهفيإ-يما.بطببىءبر.وننذروتا

اظلمانير-فهلالماذاوالانيهالميحباناص

اعصابهعلىتوعلة.الآضثب+ف!دمابهلحقالذي

يترتسرثكانلانهوالتيردوالوحدةالرحثةعواءل

احلامتحقيق!وته-بليرىانوارادباماحداث

هركانانيرعمن3ايتالخيذتوبدث.صياته

:7لراوقصبر.مم!زاتهالىبوعواصارالميح

1823-).

ايتالهحرءصا.علىالمطلةنحيروستلمةو!نت

قلبلكركافيةخباياهااءدىنيءحنازجوالتي

الفرييينوينيالحقرقرلهنادىالذي.الجرىالرجل

اؤانيأنولو"الحقيةياممهللزفىواعلىثةوال!

!ولالريوحثا011!

هلإودسعدلمجلاث!ر"ثلاوبهد.ءفيثاءاءأكان

ضيوفثؤانى-الومةاءلمةابنتهاتر-لبهيرودياواذا

وا!.الكؤوسورنينواطلاءةابرنو-طالك

صرفهامامفية-ماكير!!ابرتح!افسلبميرودس

اء!ا،رنجةشب،ؤ-طاب.؟از!امابطب!ابان

بيفهالجلادي!ويتلحظاوبر!د.طبقحلىيو-:اوأس

كرامأ،دونجماز"بزكولم.ا+ظيماأرجلاعنقءلى

.ودفنو.ورفعر.حالاجاؤواتلاميذ.لان

عاحمةساصطياالىحملو.ا:ثم-رووميقرل

وءوبديا.أيشعاضردبميرافبناك5:و.دةلمالساصة

وتبهوااتةحملعنءم!3صادةة-ذعرواةذهبلاصاما

لوو92-6:16مرو21-1:3،صت)المبم

الهزيم!ةان،بوسينوسويقرل..2(و391:

اثاربخذلكبعدبهبرودساطارتاطتهاالقالن!را.

بسبببهتراتالهيةودينونةلهوفاتاجزا.كانت

.(2و5و18)برصيفرسب!ريخ)شره

ذاث!ادةاعظمفيثدا)-:حاتإوصاو-ب

يوحنا"ناظماكصا.منالمرلدتبينيقملم5:قال

.(1:11،مت1،الممدان

!وديةتحدواقداناصأرولىوجدافصوفي

يلاس!ينيينكانانهبعهاموظن.3(:91اع)يوضا

.المصمدانبرحناعلىتأئلإباللاقرانفي

ميدابيتمنزبدبايهو:الرسوليوحنا

قلهالذييضوباخبهعي!ولح.دعا.الجليلني

:،مت)تلامبذهمنلص-حموناالاولاغريباسهيرودس

حانبعلىكانانهويبدو.2(و2:1!واع21

المأجورتاطاممنءددأيملككاناباهلانالتىمن



)95لريصولايوحنا

بصدةكانتفتدصالرمةا"141.(.2:صا)

اصزتالاواتيالنا.ثريكةكانت.تقيةةاءلة

وكاذت.يرعبدلتكفينا!منال!ثبراطتوط

.(02ة9!بر)بوعاممريماختالارجحعلى

كازتاليودعاداتلأن،ءرفةالصدم!ةاتخذوتد

وكان.طحرفةثتلواانافالاضاولادعلىتقضي

الاولل!يوعتلاميذ،منالمعمداظتلإميذمنيوءشا

وكان.(22و4:21.تو02و91:؟عي)

وكان.(ا.:"لىاالصءبنيسمانشريكيوأخر.

وربما.(18:51يو)الم:ةرئيرصافاةلدىمعروفا

واخو.وكان.(91:27ير)اورصليمفيبهلمتدكان

9:83مر)والنضبالانظلسربحطالطبعهاذي

يا،،!شروا،ي!عنلقب!ا.(56-9:52لوو

وكاأ.(3:13ص)الفضباو،دالرع!ابني،

ا!زعةاهذهانبيد.والمجدالحظهةالىتراعينطمرحين

بهةلمطاشدادعلىواصبحا،بعدة؟فب!!تلاثت

03-.،ة01)سيورطثهالميحسبيلفيالموت

بذكرالرصلتائمةوني.(02-02:23متو

صرو01:2)متالاولبنالاربةبيندائمايرحنا

الرصلاحدوكان.(14و6:13لىو-17،؟:3

ر!اه.اي!ونوايوع35اءطفاالذبن،اكلاثة

فهؤلا..ريوخاويمترببرطرسرهم،اط!و!ين

:5ءرأيايرسابنةافامةبابنراانلهمعحوحدهم

9:2مرو؟:7؟ءت)والتجلي6(8:10لرو37

26:73مت)خسمانيفيوبهاد.،(9:28لرو

فيعوأحبهبيرحنار-وعوئقوفد.،33:ءهـ،1و

.،اطبإ%بالئاليذ،لهتستهمنيظهووذلكخاص

منالراجمةارةالبثنيجهرااعهديئكرلموانفهر

امي!نايرحناوظل.فياساميام!انايتبوأفانهالأئر

الرسولبوحنا11(

أسلمالقالميلةوني.ان!اثتتلهملازمأ".د.ا

،قربعن،الكظرنيىدارالىتب!ه،صبدهنيها

ظلالصليبوعند.بطرسفملكا،بعدعن.لأ

بالعنااوءا.اذ،ودبمةاءلب،عءنفأمحذ،ا!:خا

ا!ميامة،يرمب!ورفيالنارغالهورقصدرعندمابامه

.(01-ا:02بو)المبحبقيامةآصن!ناولكان

.،الجيباليذ،بءير.دون!ممطولهذا

نيبقيتالقالقليلةالرمرةمنيرحناكانلعد

51ونر.(13:ااع)ا)!مردبمداورثلميمنياملإةا

الائنانءمدعندماالاولىالموة.بمارسمعمرتين

.(23:،-ا:3اع)الاعرجنحفيا،الهي!لالى

الكنيةاحرالثفقدال!امرةكصداعنلماالا!ةوالمرة

:82)صادفيدب!عديهايثرفكانالقالناسة

اح!دكانبوصنااننرتوكذلك.(،7-1؟

وبطرك!،يتوبجافالىاورثلميمنيالبهييةاعدة

الاولى،النبشإيةرحلنهانرعلىبول!زارهايوم

الاضعادعراصفمنعاصنةاولبراثربدأتويرم

.(2:9غلو6:"؟اع)ضدهاثور

بوحناالىنسبتاسفارالجديد!صةالهدنيولديخا

وصفر،اف!لاثوالرسائل،الرابعةالبثصارة:و.ك!

آسيافيبالانح!لنادىبوخاانالتقليدوبقول.الرؤيا

النقليدهذاوبموجى،افسنيس!ولا،اليفرى

تمتقدال!فرىآصيانيالبعالح!ناضتكون

الاضطهادنيننيوتد.(ا!:؟رؤأواهمامهبوعاته

الىالرومانيالحاهلدوميتيانوسح!مفيحدثالذي

وأوحىالرؤيامناظرعليهترلتوهناك.بطصبزيرة

69صنةالمرش،نيرفا،تبرأوعندما.بحتابتهااليه

وكان.افىالىفرب!،صاحهاطلق.م.ب



).يوحناانجيل

.ؤلمرميذ.منثواغناطو،وإبرءاس،"لبكارء،س

ضىاؤ-سفىبةيءحخاانايررييوسويقرل

ويتول(.م.ب819-117كأاجانءنكمنيونات

.م.ب89تةتونيانهطايرويو

**حناهرالافصبلهذاكا-لباندصهمظنوتد

فيهلإابرليىاسقفبابياسذكرهالذي.،الئيخ

ناادخملمنول!ن،ادلادياصانياالقرناوائل

.الرسرلإوحنانفىهوبخالثءحنا

القال!اباتاتدمفينجداتا:يو!ناانجيل

الاءتفادانالاولينالكنيسةآبا.مناليناوصلت

كاتبهر،زبديابئ،الرصوليرحناانكانالائد

ليرناصقفكانالذيوايرا؟يوس.الايخلهذا

تليذآكانالذيلوليكارروستاليذأكان.ام85حوالي

الر!رليوحناانيقولهذاوايرانيرس،لهالرصليرحنا

دباؤصفي"وكتب،يرحناافيلكئبالذيهر

.الاض!الاناجلانتئار

الانجيلصنالمأموذةاوالداظيةالادلةبمضاما

فهي:الرأيهذاتؤيدوالتينفحه

ويظمر،فلسطينبأ%يهردالانجيلكاقيكان-1

فلطين!رايخةالةصبلبةالدقيقة4محرتءن"ذا

،البهودعاداتووتاريخاورثليمنيالمتحددةوالاماكن

:،و3:23و3:6و،،و28و21:؟يرحنا)

:01و169:7-2.و:7و3و2:هو37ر5

ويظهر3(.ا:91و18:28و11:18و23و22

اداميةالتأزيراتب!ف!الإنجبلاليونايئالاسلوبمن

يوحناانجيل111(

اب!حزلاميذمنواحدآال!اتبكان2-

:ا)يو-االجمإت!لمما!يراصضفدا!"ءنهذاودظ؟ر

ل!اطاعةالتفاءيلمنشيرذكروفي،(؟\

71و91ة2و37:!برءنا)تلاميذ.وماعرأصحا

،:12و16-11:8و9:2و4.و27ة،و

:99و18:15و26-13:23و21:22ر6

:21برصناصنوتفح.،02:8و35و27و26

-لايذمنواءدأكانالأفرويلءذاكاتبان2ث

الميح.

كانالذي،اك!يذهرالأنججلكاقيكان3-

02:2و26:أ9و13:23توءنا)40يحبيرلح

،2(.:21فيجا.بماهذه-ارنو92و02و21:7و

نفسه.يرحناهرال!ميذهذاوكان

هذاكالبنذ!بميزانالمثيمقا!عارى.ويح!طيع

القالامرروكذلك.الاولىا)وهلةءنالا"صل

ذ-لرفلالانه،بهالمحتصاتصنءحطاتيوابىصهعغا

.الاولوناللاثةالبث!لإونذ-لرهاالقالامورءنيخه

الجلبلنيالمسيحاعالعنمضهاكئراولكتكلمفقد

اورشليم.نيةمل!امنماكزتكلموهر

منغير.ذكر.عا،تر!االقورالا!ومن

وتجربته،،ومعهودينه،الميحيلادفلاالثيرت

كرالاثنيودءوة،راحاديئ-"،اثالهمنوكثيرأ

الآلافالخةاشبالحعداما،ءجائبهوجمم،رسرلا

خبزالىالناسافظاريرجهانبهقصدالذي6ص

الا-ئي.اباة

الرابعالانجيل-كيانجةالىالاخرانداعيركان

الميحلاهوت!يقةالابمانفيالاولىال!خيسةتثبإت
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آنذإكة-ادهاكانالقالمضلةابدلحاود-فىرنا-وته

والتوجينادوكينييناكبد!ا)محنيماصةالىة!رب-بى

الدو-!نيونزءم!د.والابيرأيين،رونثينوال!

حقبقيأ.جدأإص!نلىالمحج!دانوالقوسبون

لمانهالابيرنيرنوادء!.لأهوتةالكيرنثيونوازمحر

اثباتغايتهكانتولهذا.ا!"ءريم-:اطكائئاإ-ن

يرلحانوتوااكنب!تفقدهذ.اما،المىيملأهوت

آمنتماذال!مت!ونرا!ي،انابئإبحاءو

-اورأيت،-ءد.واعلان.(3اة02)،باسة-ياة

وصتا،تصةمملو.االأبامنلربدكما،ءدأءبىه

هر"انا،اوةاناةرافظةتت!ا!ا)قيوالا--+ارات

مضذكانالذيالاإم!اديحصءلى-ا!اما؟رراتردت

ا:اير)،كائناناابرهيميكرناتفل،:ا-د.ا

صرىانالةظةوليت.(13:91تابلو58ة8و

اء:ونةا،هذ+.(،!:3ض)الألمبةلاذاتتمببر

و-اريخا.زماناذاتمافيتح!

:3و18و1،:)*9ا"لآبوءيدة*المحواعا

.ال!ون.بادى.،قةاعتد.الدءنذ،.(81و؟6

حق،الهمنحق،اله،0نررمننرر".،الهءناله5

وفي،الأز-بلغرةفيج!ا.!!،نح!قغير!ولىد،

صةالنه،ءدهرومجد..بمدف!النيقريالايمانقازون

.(6:،3ض)الالهيةالذاتتواصق5هما،واطق

6(.:؟5)إوالمحبةو5بئالاوالآببينالالهيباطوالى

طصدفعالآبلان،الاقيمحبةيرعاعانوتد

(17:2و3:3؟و35)ء3:إلايلا

فييانبأجلىظهرالذيالا"بمجد.عنءرووتد

،(8،:6ير)،الجز،هوانا:الكلاتبهذ.صليبه

يوحناانجيل11!

،(1،ر11:؟.)،الراعي،،(8:21)،ا)خورء

،(11:25)،ا!ماسة5،(09:9)،ألباب،

(5وا:15)،ال!رمة،،(1:6،)،الطريق،

والراعي.الظد!ةيصارعواكور.ي!كرفابفى

ضه.يصوالباب.الحرافعنئفهيبنل4اماا

فيالحطلأحجةتقعلمان0لأ؟4اطياةت!ماوالعياءة

تم!ةانوىن.رحدهاتبقىفهي،ت6والارض

يقطروة.(2ث:0121،كيرثهرتأقافانها

تصر.أمحركلةوا.يداس

بذ-لرهايو-:!اا؟+بلاثصاقي1الاصررو!ن

.؟صيرلحاتاعالىتلابذها،.صدانيوحناارصاد

خادمابئوشةاؤ..2!!!راالما.ا-يححاونحريل

ءصدابتبر!ةنيالموبضوسنانر..،صالملك

!ازرراؤا.خه.9صسلوامبركةنيوالأعى.هص

.3!ققرديمرسمعوحد؟".ااصالمرتمن

لاهرتهءنالفربببنوم!.،صال!امربةالمرأةوءح

وصلاته16-،1صلتلاينهأوداممياوخطابه.هص

بحرعلىتلاينيفيامتهبعدوظ!ور..17ء!الثفاعية

.21صالجليل

الضحر:هذاعلىالانجبلتقيمويم!ن

نيتحمقوهي-الدبباجة89ا-:؟اعحاح-ا

اكجد.صر

ليوعبوحناصهادة91-؟.:؟ا!مح!ح-2

لنفه.يوعوشهادةلهالتلايذوث!ادة

والمالم.الميح212-اءحاح-3

.وحاصهاد:ح17-13عاص!ا-،

وفبامنه.نهوموالممبآلأم02-18اءحاح-5
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وتلىعىخ.ثلاتوس:يوحنارسانل

الكانوليحية،،صائلبالىبطرسلقووطيعؤبرطلة

هـنهعلىالتسميةهذهاطلةتوكد.ا؟محةاي

منمنردةجماتالىتوجهلملانها،التالرسائل

وصع.ءما.المصةالبههةالىبل،المحيحيين

،افرادالى!وجهانوالاكةالثانيةروحنارصالقان

ا)طيعيلأرتا!االجا.مةالرصائلمناعتلاتافقد

رصائ!لصان4الذكري!تحقومما.الاولىبرصاله

الاطلاقع!ءفي!افيكرلمكانبهااصماناللاثورحئا

بىكطاصةوا،1الايةالر-افينيالكاتبانالا

الاغقادكللىالبحض!لمماوهذا.""الثغنفسه

تخامء،اليا.-سنيعاكأالذي،"اصيخاسرحنا،بانه

الثفيحنا2انالار-خوص.الميحيالاولا!مرن

.الر-ولروءخانفىهرهذا

رصائلبينالثباو""انعلىءهمونوالطا.

ناحتىوقركبرةبر-ضاراذجيلالثلاثيرحنا

هوارسائلواالازجيلكاتبانمقتنهونا-لزهم

واحد.ثض

نءخالإ4.سا،لاثاطولوءكطالاولىالرصالةاما

،عادةالرسائىلبهاوتختمتفتغالتيوال!كةاثحية

الىيدءرالراسةالثارةوبينبينهاالذيوالتثابه

ءلىولكق.واهـدشضصهومؤف!اانالاغتاد

ليرجمحتىاطسيتباتفهاكانثابهاهذامنالرغم

أمير.واالرصرليوحنا-ببذأكانكاتبهاانالبعض

الةوالر.صيحية001-09سنةبينكتبتوانها

لدحض-دت!بتوقد.رصالةمنهاا-دثرعظةاومقالا

وث!ت.عاءةلأمحإ-ةفي"خلالاتواظهار،الباع

الملاواطاطنةالآرا.ودحضال!حالايماننيالرا.

بوحنارسالل1(

الكنإ-ةداءل،ا)محذبةالانجيا.،!ننهرروبهاالق

-هؤلاهوكان.ا-6(،:يرا)نن!ا

الفحلي.رءوتهإ-يحاناصتاذمحرواالذتالت،صيين

ابد،في،.يركللمالم!حانالىهؤلاهذه%فقد

لمالمبىحاناضىوبهبارة.روحانيصكلنيبل

تاليطيةمطبدفيبل،يروليماديء-دفي.يج!

والمادةالروحبنوفصيواضأالمادةاعت!والألمذلك

ا!يحربين،ابجةوالجاةالميحيةالشيدةوبين

.(02وا:5و2:،و2:22)ا!تاريخياوبولح

الارضعلىالمبحعائهاالىا،ضالححياةانوالرا

علىنزولهقيلهكانالذيالابقمجدهءحف-3لا

اقد.الفطيةالأرضبةحياتهانكررااذلك،الارة!

كانرلكنه،تلاميذ.وعلم،اعتقادهمفيفملأظهر

الضظرةهذ.كازتولما.ودمأوللا،يماويأكائنأ

تمامآ،لها-ةو!ماع،التاريخيةالمميحيةللاقيدةمضادة

الكني!حة.فيشدبدىدايخةازسةاحدئتفةد

رالمهلمينإراطقةاليمتمادحضاوصالةاغاوكالت

وءاجات%ةقص*يحأض-أالمسيبةالحقيدةوثرح

فيبهوكاذ!ا.اصراذلكفييزفونهكانراوماالناس

نلاثة:اءررالىالمؤمنين

31الاهذاني،الآنيحصلرنالمؤءخينان(11

اقهيرءرةونانمم0(13-5:12)الابديةاءإةعلى

.والاىالآبمعضكةوإم

والديانة،وصايا.بحةضأتقرماثهص.رفةان(2)

الحياةنيرالأدبيةالاخلافيةالنا-بةوتفارلالحقيقية

ؤ!د،،كانتتاءن.تلكمننابةهذ.لان

وش!يا،انريخانرصت!يضفيلانه،وخطررتهاهميته
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هيانهمعفالحياة.الابداطياةمقصمعلىوأدببا

وفيحباتفيدصرعقىكها)فيافال--بالحياة

-2:7)4-ةالاللرصاياواط!رع،(2:6)الميطتعا

ءه،!ولالمجة"!الابدة!صباةالفارنةالملامة(3)

-ئرمالابدواطياة.يعرعاعلن!االقا!بةاي

المبنةلامةالهالئركةكالتهنامن.بالثركة

.3(:؟)!كية

بتوله:!طالمي!الو-!يالرصالةكائبطصوتد

،واباخاعببالمجةهذ.لاه"-ان.،محب!ةاثه،

العالمعلىطلعوتد+الةمحر؟سبخعرفهلاهرتوأبط

وابه.عتبعلىرأطالمابةاياوضاعنلبجدبدبهد

جح41كنيهفيررحيوطناعدادفيالفضليرد

الهضا.فيا،ولالفضليعردواليه.واققرتلبرذت

ملاجى.وتأصير،مض!!اتافامةوفي.الرقعلى

المحبةهذ.ةمفويعزى.ضاءوالهوالمرء!طفقرا.

صيين:الىالطلمني

حياةنيالائكالبفما.قرةهو:الارلالبب

لانذلك،عأال!حمرازةضف"صاتيوالسبب.الثر

على!الرلاكالتوالرسلالميحاليهادماالقالمحبة

وثالا،تمأمابهايعللم،جميلة،فظرالعرموجه

بالمييينالرصالةكاقيلبملهذا.يحققلماعلى

،انبالاولابالكللامنحبلااولادييا،:ئائلأ

.4واطقبااليبل

التالى:النحوعا!لةالىطتقيمو؟ءحمن

،-9:؟وابغااهـسالةاعوان(11

بوحنارسالل111(

52:28-:ااهـبحبةماهبة(2)

21:"93-:2افةمعاطباة(3)

)،(

)5(

؟13:3-5:،الا؟نيقيية

،ا-،؟:.الرصالةخاتمة

تويلةافىكاار-الة:أثانبة/و-نارسالة

وتدابرنانيةالاصيةبالمفةكلة3أئةلإمناتلكل

هـيو2):،30"ء،لاكا!كاع،،،افيخ،*خاارصلهما

شهبين7صياولايئفيمحتا(و-للتاهمااير3ر

،الشيخ،يوحناهوكاتهاانوالمعت!قدميحية69-091

.لالرصانهالمرجحو.ق

المحتارةاليدة"الىمرجهةفانهااثانيةاتالرصااما

كنيعصةبايقصدكاتهاانابىصويمتقد،واولادها

الىكبهاانها،ضالبعضودعتقد،ئرالكتمن

يا"كلإبة"المدعرةوه!عازلةربرةفاضلةسيدة

وكان.عدمةبجةوكالت.الختارةابلمة

فيوتثبيت!مأليهمالمحوبتنثيطبكتاتاالمقهود

اقيقي.الميحتطيم

اكالي:النحرعلىتلفي!!اوبمكن

واولادها،،اديدةالىرصوليةتحيات(1)

.(6-اعأالرا-وايمائما!ادقةامحتهموماخأ

كرا،.صنلمهلمينرالحذرالتيقظضرورة(3)

.(ا؟7-لحاالميحيتعليم

.(13-12ع)الرسالةضاتمة(3)

الر-الةهذ.انظن5:الثالثةيوصنار!طلة

روميةرسالةنيالمذ-دررا)محورقيغايىالىكتت
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إءصلالىالاولى(لرسالةوني،23(:16)ص

ع!وأكانانهوالظاهر.(،1:)صاكررثرس

ثرعلىمالهمناننقوانهكررثوسصيةنيكيأ

.(8-6انظر)الانحيل

الذيالاسمبهذاآخرصتصالمرادانويحتل

علىكايىيتالحالرص!اتوكالب.ءمنذخانأص

نيافباتملىوكرضهالنربا.لاضةوبوونهتترا.

!سلالمايعاطل!عا!كلالمواظبةروعلىالايمان

فيهامتي!ئاموكانالقابئفيالمئربينالاحوةبععق

دإلانجيلمبثحرتجمرلىنكانواالاهوةهؤلا.اناهرلالعا

عابىكنحيثالكني!سةبماوصىقدوكان.مجانا

وهوقبرإممنمنحتريةس2دل!ن،سابقةبرصالة

يوسديم!الفطري!،و.يسدحالرجلهذام!رمنيحئره

له.زيارتبآربوبلمه12(-01ع)

على:ظريارطلةاوهذ

علىايا.وءدحهال!اريرأدصالةكابمحبة،11

.("-الحاالايماننيرسوخه

الذتالمحتابينالمثرتءا--انه!دح)2(

.(8-5لحاالاصمبينالايخلبى:نيتصاراهمدذلرا

ا!ردبروصبىضتصرفمنالثحصى3()

اياهكأ4وتو!.بهالاتتداهمنونحذين.،لأمحنية

.(15-6)عختاعيةوقياتبرديمزررس

اتبار1)نجيامه!ورثيىربرءةابئوهر:"يرخا

رير-ا.بمررةا!رجماتبععض!فيا-طهوررد.(8116

.(،خلربر،!المب1):خليو-

بادجم!زا(11

اصم:،وهوعلي*بؤممناهع!ياصم:بووالم

ل!بش.ابرهار-لمهوقدحماةملكقرءحطاى(9)

كا6ربد(.":8مم2)عؤرهددعلىبانتصار.داود

.18:01اخبارانيهلورام

اطلبأ0(8:16مل2)آخاباب،2)

.(2ب!رام

اطلب).،2(:8مل2)يهوشاؤاطابئ)3(

.(1يهررام

.(25ة26اخبار1)يثحياايلاوي(،)

.،3؟:5اخبار1)جاديرئيى:يوواي

(8،:2عزأزرإبلمعئكعادرجل:يووة

.(،7:2ئح)حاريفايصاويد!

وهر،عالعو.،ععضا.ارامياصم:يوويم

.(3:92لوااديح-لمفاهاحد

وهر،ا!لط،!ر.معنا.علايا-م:يوزاباد

:ا-م

1)صقاغالىداردالىباهبنيامينيرطل(1)

.(،:29اخبار

مرتمة!لداودالىات!مفيانانرئد(2)

.(12:02اخبار؟)جلبرع

ايدينيةحزقيااصلاحاثنياعانلأوي(3)

.(31:13اخ!ار12

افحافياثروكيرصاايامفيلاويرئيى(،)

.(9ير35اخبار3)العظيم

والنضةالذ.بآيةوزنعزراايامفيلاوي(.)

.(-:8ءذأ
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.(22ة11عز)كريةامرأة،وجكاص(61

اثربعلأيرتةعلىعزرااعانلاويرئيي!)7(

بيتاكارجيأس!لسوكلاو!ن(،8:7شع)

.(11:16)نحاثه

الشيهأتهاعييتركانمزرادتلاويمه(81

.(23:*؟عز)

،وهرنذكربوة،ممنا.ع!ي31:بوزأكار

نياشتركااالذتالاثنينواحد،هونيةاصأ.اى

وبدعى.(؟12:2مل21عوذاماكروآشاغتإل

اخبار2نيصزبادالع!انبةافغبفىفيروزابادايضأ

8عادل،منا،لامقام:يطىوصحىيؤ

وهو-.:

ا!دوعنبارصابايدسالذيءسف!هب(1)

ولكنه،الاصنرروطيعوذابدلهالر-وليةالمرصحين

.(23:ا)اعمتياسعلىالمرعةوقتاذاضق

ملاصقألبتهكانكورثوسمنتققاصمرجل(12

نيائامانبمد،:187اح)عني.،لىوأكاملابع

الكاسلواممه.(-18:13اع)ا!لا!ت

.(روءطى)تيطى

روأس4شاربرعيدعىيهرديربلالعب(3)

.(16:،)-لوكور-!اهلالىأثحياتا!ا.ني

اصم:وهر،ءيد،محنلىعبرياسم:بوصف

واطاديراحبلزوصةمنبضربب!حمر(؟)

فدانفيؤلد.عئرالانقبعقوبددلى1منضر

يوصف1(

،الرببزيدني5:كائه*مفاسرايلردعىاردم

صرزكاللابأنهلاحآدماالا-م!ذااممهكهوت

:.3ر،2-36:22ظث،كذكوكن،آ!راب!(

تكبروسفباةاصاثرو،توتد.،18و13

...،3-ص

.(.-،2)-:احرتغلإةاحلامهرا!مارت

ولمابلغ.منه!شلصوسيلةنيوف!رواعلبهفنق!وا

كانبتص!حممالىارو.ارلحهعر.منغ!رةالابمة

لجغومندعا.احرالهمليققد،اكامهمبرعوزاعرته

بهمفلحو،ثرثانالىانجهرااعرتهانلهنيلثمحيم

مدراواك!م.كلهنيفكروامنهماثتربوضدما

وكلحر.رأوبئاخهماكرخبببالف!حمرةهنهكا

تارأوبينوظق.فاط.لامهبررةتم!جرني

ب!رنانبعدابيهالىيرد.انالوصبلانجىب!شطيح

افله1الىباعو."ؤلا.ول!ن،افيغاورواقفاضته

مصر.الىطوبقهافيكانتاكابلية

الىوباشمصرالىروصفالامماعبلبوناخذ

الثابالعبدمقدرةفظرتنرصنحرسقائدفرطيفار

اتمتهعندماولكن،بيتهعلىصفوطيفارفوكل

وتكضراتالبننياثيظلأفرلجفاراءرأة

ركد.المبوفيجمبحكلفوحمهالإنلعهاكئص

ورئىالةرنيىا*متنلإعلىثلرةائهمت

ولد.البنفيالا؟ك!و!د.ةرعونعندالجازت

"رصنطمبخنثل!ذلكوبعد.لاء*مهمالثلإ.نحنق

ل!-لررجم!نم.ننسبرهمامنا!بعح!نولمفي

!رصفو!فتهالىاجمدكدكانالذيفرصنصآة

وفريوصفناضرادبنفيلهصلثواع!محا

شبمصنبنصبمتأتيصفالهوذكرفرعونحلي
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يجمعشخمىيمينانواقلاحجو!شينجعبنلوها

وانقوقدالجرعلقويخزنهالمحبعسنيننيافاص

عبنهبر-فح!صاءنرأولما.الافكلاخعلىفرعون

.(36-03و39-9:،؟تك)فرعونفازنرئيأ

الدولة.في.الروطمنهنيوظيفتهنيبوسففاءبح

.(93،8-:؟،تك)فرعرنبدالرتبةنيول!يا

:؟8)-كعر.مناللاتينفيحيننذيوسفوكان

ئلاثةلمدةالالاموصقلتهالتإربهذبتوقد.6،(

وكانتزوءةاصناتفرعوناطا.ولدءامائر

كى.عيناواوننيكهنويةا،مرةمناصنات

قصةهويرصفقصةبينصبهادفهمرأىوقد

الاسرةمنالثانيليقنختألق،ا!مدبمةالاضين

المتتنيوا!نوظةألددياوراقمحلىثرةال!اصة

إلاعتدا.ظلااكممنإآامحاانوضلاصها.الكلبطاق

نقمةمنالاعؤالاخفنط.الاصايخهؤوكةعلى

بالما-بح!رأملأالذيا)صصالهبتر-طالاكرالاخ

الامورولكنبالاصنرا!ك!بطقدونهنهلتفط

يرت.قصةعنكثرانختلفا!مصةهنهنياطيالية

يأيئ:ءاص2تصةءصةثبتأليالامورومن

البهيزولماابثعهر91:.،تكنيعا.ما

وكان.المصرةالتوانين-%الانانبدمصإ

:،؟)تث!حلاتةافضلدتر!بحلاتةيقومونا!ريون

وطرق،المنلإةدائرنهنيوال!حمنابةواطاع.،،؟

،(ا؟!ران،عليهلثقوالذيذهبمناصنوعاالعنق

الصححة4المحرالعواثدمن"!أباءمةاثعطنيةوالياب

والمقاالاميريةالاموالوكانت.(2،:،،تك)

اصننلمهااثياثمالج!هيوالأملاكبالاراء!اقمة

نجد،3:؟6عىوني.(36-7:13،تك)يوص

111

3ر2:..صوني.المحرإةالقبيلةانظصاع!وءفا

الحنبط.دفبفار!فا26و

مطارمنبالعربهيربويىفيعاص!محانوني

امامتائسةيرمذاتفيكانتعهـةالآنالتاهوة

زوبةاسناتكالتوقد.الشمىالهرلحهيحل

ارو...،و:81)تكرع-سةاصةمنبردف

منبهثنعمكانماعزايوسفوتد.،3:13،

الذيالةالىاجماعيمقاممنبهويتمغرفيمةاخلاق

.(8؟:3،و93:9تك)عنهبتخلولمبتر-لهلم

فوطيفاريوكلهولمفولجفاربيتني!دفا.تتظهرفم

نيببمرلم،البنءبابةنيورجولم،بيتهعلى

فرعونوصليالجازتورنبىالقاةرئبىحلمتفسير

:ا،)تكبحكستهفرعونيعترفولم،الضرينلولم

الائرافمصافالىروفعهولم36(،-02و-953

يقلد.ولم،كازنهعلىوو!ليلأبيتةعلىئيماولمجه

نابعد(،،9،-:ا،تك)الملكبمدوظينلأئاني

متكلأكانلانهالاصنة3،ملةوالذلاطفتحمل

وعدله.بمرتهمؤمنا،اثهعلى

كاهنفارعفردلىبتاصناتزوعتهمنيرصورزق

تكأمصرنيالمجاعةحلوثقبلوافرايممنىاون

وعتعنهاانجأأليا!الاعةوحك.(2.-05:ا،

منهالنردا!معمصيمالايوثذمحروفاكانالذيالهالم

57(.6.وو،،:نك\،)اثرمطالبرحوضحول

لمراجهةيرسفبنضلاشمدتقدكالتمصررلكن

ابتدهاعظيمأ!ازنواطبوباثعمحخزنتلانهاالجوع

فنب.وارصاداتهيرصفتملإتحبالظلهذ.

يعرفواولم.حنطةلابنياعمصرالىبوصفاخرة

احلامه!قتلهوبخضوكم.فحر!مهواما.بوصف
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وبد.الاءربادى.نيصروةمتاعبءأيهجرتاك

ألانةرحلا3فيالاصاليبث!اخلاقهماعتحنان

الذيالجورعن!لثأطاويأننهعناعلن!صرالى

المائديعلىاموتهمعيجلىلمولكنهسابقابهطتوه

.(3:33،تكأء.ثموجمزلهوورطعامهتناولبل

شراتالاطه-ةنيبارزأآوء!إلرفعة!اهةمندا6لانه

الممرءنوكان.بالعوامالاحت!اكتأففكا؟تالق

ونبنرا.لرنهميجاولاوالابانبا،غرأبعلىقيفرن

المتاعسةطمنوءدوهمالنراةنبذ،المواشيرعاة

للواصيرمالان،شل!مصريينكانراوانت!

الراشةالطبقةرآدابوتثماشاتكافأت!حمنلم

طبقة!نالمرقفوهذا.،3(:46)نكوطهارتها

جاطنارض!قومهاصكانعلى*صفحملالعاة

.البلادبأها!يحت!حموالا!ك!

كأولهمبعدروصبترمرحبالذيفرعرنوكان

تمامابققرهذا.اله!بحوسصلالةمن!رفي

اتخنماالقالمدينةصنبالتربا!انيينوافامة

-)مزه،عغ-،تانيس،نيلهمعا!ةالهي!رس

ال!انينملىبنىالذيالملكواما.(3،و78:12

الاربمعلىفهو.(8ة؟ض)مصرمنادرةمنومنهم

دولةطردبصدمصرصكمواالذتالفراعنةاحد

.الهيكرص

و!نطت.صنين.ا؟ابنوهويوسفومات

الع!انيونتوجوعندما.المصريينلعاداتوفقابثة

كن!نارضالىوصيتهح!برفاتهنقلوامصرمن

ودفنتوصته22(ونفنت:11عبو02:..ظث)

بقر9؟:13هر)شكيممناقرببا!هائيامرمبته

ضتهانايصاوقبل،بتوبئرطنب.32(:،2

)11

ني،ودفنىحلاونالىصيممنذاكبعدئةات

الىبفتقرا!مولهذاولكن.عابداد.مكبلة

.اثات

يرصفبنيمنوافرايمت!سبطاانحدروقد

جطيهابضاباركمماتهئديوصيعقربباركوكدما

.(22-9:26،و822-:8،تك)

المحبط!كلالدلالة،،يوصفاصمريستع!ل

،(17:17،و:16يق)منهالمنحدرتالمندمجين

شبوكل،(28:ا،مل؟)الثاليةالمملحةوعلى

نابعهموظن.؟(:85مز)عامروبهاعرانيلبني

اطروجقبلارضكنماناستولجرايرصفنلمنقما

مصر.كا

عد)باكوسبطمنالجاصسيحآلابو(2)

3؟:3(.

ايامنيموشقيمانرتةورئيى،آصافارو(3)

.(9و35:2اخبارلأاداود

ش)كريةبامرأةتروج،نيابخا.احد،()

.(ث01:2

بويمايمنيسبنبابنيورنبىكاهن).(

.،،ا:13فح)أمحهنةارئيى

لراال!بعد!اشوتدالميمطنا.احد(6)

3:26).

رأالم!حانابصللانيمتاثا7131(

02(.و،32:

دلودصربينوتدطشالميحطنا.احد(81
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3:03(.وال!!ر

ابالم!يهوذاار-لعدما.زكوياان!(9)

لاتال4نةهووذهب،الجلبلنيالبهردلنبد!طن

المدةالقراتبقإدةوعزرياررسفكدف،عدمادني

بهمحىتصرفاوعزرياء-فولكن.الولد؟ني

:5،ثه011ة!زما،لررذاالحمااصلرهاالقالاوامر

.(62-..و18

61:اءت)بسرعامالعذرا.مريمزوج(01)

ست)طمبيتمنداودبلتومن(،3:23لىو

ومارس،ء(،:2لواالناصرةالىهابر.(.2:ا

يسوحومارس،(ه.:3؟مترالنبارةمةف!بها

3(.:6ص)انبنل!خلمتهابتدأانالىانةاهنه

ا!تليدمنشأو!ل.(18:ا)متصبمطبوكلد

دعمهرصابقةؤوجأمناولأدليوصفكانانهأ*ئل

ي!وعولادةبحدحنىعذراءظلتصيمبأنالضيدت

علىمحافظأبارأانأعإ!رمفوكان..2(:امت)

وعلى،(،2-2:21لرااليهودبةوالطقوسالفروفى

ارقةبااتصفوفد.أ!أ(؟،ا:)2الررديةالاعاد

!خفيفكرمريمبحالةكلىعندمالائهوالشهاملأ

اذىايبهايلحقاناوالاصينصحاندوناعوبة

لحمبيتالىصهمريماطق!اعذام!كوطمعا

اورانوثرثرةالالسنةصاثدمنلي!نقذهاللاحاب

الطرفالاباخلاقنبلرظهرا-.(.2:)و

اضطراروضد،،2:16)رالرعاةزيارةضدفيه

:2مت)سلامتهاعلىللطفظةمصرالىلمربالائلة

بوععلىالاورياطبماطرنهولدى(،-+؟13

،ررال!لاتةلهنها!ورفهموني8،وا.(،:2)و

سنعالالانسحلاكناولما.(2":6وفى5:ا

!11

يرفلب،الناسبينيةإاالج!لخدصةبوعظوربعدمريم

-دنتهفيلحإسوي!رعانقبلماتيوصفانظتاعلى

لمنية.اله

الصيب.علىوهوبمريميرحناد-وعاوءىوقد

!اعمنكاا،لما،اطينذاكنيحيأيوسفكان"لمر

.(27-91:25بو)الر!يةهنهفل

عنيعر18:02-1:2مت!فيبا.ماان

26:02-2:الوتانيجا.وما.يوسفنظروبهة

مربم.فظووء،4عني!

رهييوسيالمدعوي!عاخوةاحد11()

اممهوورد.(13:55مت)لبرصف،نيالييالصيت

.الر-اتبحضنيبوسيبصيمة

ميرآوكان.الرامةمنالرا!م!دوصف(12)

:23لوابارأصاطثورثلأ،(27:57مت)كيأ

مرضمنوي!فاد.النهدريممجلىفيوعضرأ،(05

وانه،الجلسةلمجرلمانه23:51ولوقا،6:،1

طضرر.حبةبيوعوعلاقت.التعويتصاتنع

الصلب.علية

خةتيتبألاتقه!اليهرديةالئريحةو!دت

:21،-ثاثمذيبآلةعلىبالاعدامعلبها!حرم

المحكرمكوييجيني!رومايئا*نونوكان.(الخ26

مماوهذا.وباضر*بجدهبطالبرا)نبالاعدامعليه

لشكنبيلا(ط!ءنالميحبدطلىعلىإو-فضز

بدفنلمقيامطو!وقد.الهتدفرلقبلدفنهمن

رنجته.ءلىبلمرط!ةرول.لائقاهـفنأيحولحبد

ت!أفيهنحتبتعاناالجلىشةبتربلجككانوتد
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دجوعجدلفانوإسد.ءوتهبدفيها-دفن

دحربمئم(2751)تنيوفنةحطب!ان

و27:06ت)ومصىالات!بابع!كبلإأجسأ

ء-ذانينجةرديموسصاركهرتد.(6،:15مر

.ء(2-91:38صر)الرف

سرديةمئذبرعرافق،باشصاباءصف(13)

يهرذاوعايفةلاخذإرخحينااكيىذتاحدوكانوع

:1اع)واتحار.فياته:فرتالقالأ-ءرروطي

بار-اباهالمدءوت*ذاامحواز،،ير-ح.(26و31

.(01:1الىاد:+يئاحد"اتةلميدأ؟اوبؤل51:22عا

:،اع)بررناباا)رصلدءا.ادذيرو-ف(الأا

.(،إرنابا،اطنبر83

ا-حم!:وءو:دوسي

:!هـ6و13:55مرت)ر-وعا"رةاءد(1)

.افي-خبر+شفييرسفبر!صةةاس"رردوقد3

وورد.(3:26لواالميحصلفا.احد(2)

بشولح-فةبهابفأاممه

اد-يماتاعف!نكازتأقياعييمابئ)3(

.(،.:15عيو27:56ءت)

9)51!:صاإنا،شه:يىرئنسوءو:يو!شا

.(،3:،انجار

هوو،ى!بد"و.،ه+:!!يءبر-3ا:طفاشايو

:م-ا

.(3،ة11اتبار1)داودابطالا*د(1)

بابرقالافخينوأحدداردإمانيكاهن(2)

:01اخبارأ)3اورئلإالىنقلهفيالأدتا!رتا!إم

بوص!با11(

الرأن!،.مأ.عإيا-م:-حىشدثبيو

:3انجار1)داود؟صلءنزربابلابنوهر،نأ-ءا

03).

يكن،،يمو.مض!ا.عبريا-م:يوضببا

:8ابار1)عبصبلسلالةمنكمونيرئي!رهو

وهو،يزيديهو.،ممنا.ع!ياصمةيضشياتو

:8عز)ا)صبىمنعزرامععادصلوصيتبيترناير

بصورةالترجماتبعضونيالاءلفيا!هوورد(01

وو-فيا.

.(6،:؟؟اخبار)داودابطالىاحد:بوشويا

صم2)داودادطالاحد:!بتثبوشيب

اضبار1)ي!حبامفف!افهأظناويفاب.(23:8

وهو،يئنيم!نا.،إ*.عبريا-م!:يوصيا

اصم:

عدايةبضتوبديدةيهرذاملكامونالن(1)

انسابطسلةنيذكر.(\:23مل2)بهقةصن

بنامنرنابا.خلنى.(أخا01:ا)ءتا&ب-ح

منتينملكان!مدتصر.فيءبيد.ةظهالذيمه-!

.(25-21:-المجار2و26-92:91مل12

.ق638حوالي)شين8ابنوهرالعرصقتبوأ

.(.م.ق806حنىاولوبلءامحهودام(.م

المظبم.الكاهن!لقباحداننهفىمرصد.وكان

واعذ.وارصاد.نه!--بالممل!تصؤونوادار

الرائ!-بالل!نيمل!،مناثانةالنةمنذ



)02بوص!يا

ا!رافع.هذ.ونقمملكنهاركانوترطبدالالهية

مقاوصةملحهمنعثرةالالةالنةعنذوباض

!هرذا.نحبممل!ةنيليىهراتدونالرئنيةأبادة

2و2او:22مل2)كذلكاثمالبةالم!ل!حمةنيبل

عئرةألامنةالسنةوني.33(و؟-7:،3اعبار

الازمةاوالرتيب!اتالابرا.اتجميعاتخذملكه.ن

اخ،باباهمامكلهوقوبل.وزخرفتهالهيكل+ميم

اخلاصرمحلال!همبهد3الذيبالعملالع!!ام

وني.الرضلهذاتلو.الذيالمالعلىانا.وصا

اثريعةضرالكاتبشافانوبدالهيكل،ميماننا.

وكا".(1،:،3اخإر2راخا22:3مل2)المفترد

2و23:9مل2)الهالاجورثدنعآنذاكسأفان

بذلك،الطمالكاهنحلقيافأخ!.(7،:،3انجار

اماصهوقرأ.سيا2الىعليهعزواالذيبالفرهذافأتى

بدأحادتقدكانتالامةلانتأثيراسدالملكنتأفى

نواةوجلتتدالقادطرطةوكازت.ائهشريمةعن

التثرييا.الموادمنوءصرعةالئنيةبفرالمروفالفر

اتلفالمقدسةارالاتمعظمانفي!ثكلارمما

مدةنيوالاضطهادافهعنالارتدادعمرنيفقداو

33:اتجار3و21:16مل2)الطري!منىح!م

الىوصلتعليهاعثرالقالمضطوطةانوررجح.،9

وقذ.الهي!لنيالمحرظةالثريمةنتأكالتحلقيا

31:9تث)ايىمحلتدني!!ند،اعبثاواخيت

الق!سادةوفقأاصورانيوءمت31ااو260(و

وررجعالاولىللرةالهي!لبنيعدماقد،متبحلأكالت

بنمنصبا2عمرفبلماالىعيهعئرالذيالفرتارح!

و!مالقةال!حمنمافيينصأفةباحصال*صيلات،طريل

يكنولم.(91-25:17و-02:1618تث)

بوشيا11(

انصصاراتونرفب.ءصاايامنيداعمنلذلمث

تكنولم.الصرانبرنبهابقرمجدبلةودتوحات

السؤلىكانبل،وتوسعانتصاراتصألةبوممذالمألة

احتاوها.اليبالبلاديحتفظواانلمعرانجين؟محنهل

عيقالحبوعلىالماكعلىالفرلتلاوةركان

،صا.دونب!و.عبادةعلىاننسهمفاهلواالافى

عبدرهاالتيال!اهواضادوعثاروتالبلآيةفأخذوا

.تلرونوادينيالما.نيرمادهارفرواواحرترط

المافيوطماش!ةتمانيوكرالمرتفعاتبوساوازال

مل2)جنريديقوثابمباصلاح.البلخمذاوهدمالاضى

رقاد.(53:91-92:،3خبارا3و38:1-52

البىبعدالاملأزعا.وصلك.الربطريقنيصبه

انتتوقد.يرصياعاعاصارالتيالطيااثلبمواب

ايخفا!ضاهبانوصرحتالفراصيةالنب!يةهلدة

نيبل،يرصباملكعدةنيتملنايهثل!الذي

.(34:28اخبار2)علفه!أكمدة

بشصنحرفرعونصثدم.ق908سنةوني

وعتلانغزةفاحتل،النراتارضلاخلالبهوتتدم

لانهلمجونيبرئباوكلافالجن!بةاالملنوفيهمامن

ولاصهانررلملكعىمحربةمهوئةنندبمحارل

وفي-ورواخلكالازءفئم.ننرذ.خثى

اغر-ئ!.ااثوصطلا:صرسبدأصارتصيرة.ررة

عضدكركميقنيبئههزمواالكلدانيينول!ن

وفلطينصر؟منبرعةالمصريينوطردوا،النرات

لبلاد.محارتهوكانتالم!كقبررنيير:ياودفن

وذهبتيموذامملكتعززالوجمرته.جبحة

بلا!.ب!تمتالياطربةعلىوتض!.مكاتها



)21صاداقيو

عندعر.وكان.بهاقامالقالديذةوالأصلا-ات

المدةوني.تة؟3رملك.صنة93وفاته

:3و2ةاار)وصتباارمياتنب!أملكهءنالاضرة

.(03:52رخىاا2)-ا!ر01نارو.(\:1فوص6

أزك"خبىلزكرياساصرأكان!نضاابئ(2)

ازفاهـ14عنيايع!هاإذكورحين،وا+له"6:01

.،-يى،

هرر،دلءاب!وه،همنا.يعكل-3ا:اقدصاو4

ا!اهنيثرعابو،و!ا،ق2وتءاداق"تىص

:؟2ونح01:18و5:2و8و3:2ءفى)3الأءظ

.(6:15اخبار1)بابلالىبرتذزصرصباه.(26

وه!"مهحن،ءخبط،ءمنا.ءبرياصمةيوطة

وزيفوعرملممونمحذ!لرتي!وذاجبالفيصديخة

مءاعطيت0(15:55يق)12صمقربةعلىوهحط

:21يق1،،لجةار!اوتدءىلكم:ةضواحي!ا

بعدعلىرروةءلىالواتمةاطدثةوهيرطا.(16

تاوقبل.الحليلكربينجوبونصفاميالكة

والقادص!دان*حناابوزكاريا-!!اأقياالمدبنة

:لوااابات4لالإزيار!هاءندامنراهاصريمأيهااذهبت

)93.

!وعاش

ا-م:

رهر5انجدمحنا.،ب!وهعرياصم:

فيرفياء.يخيةء:برةرزب!باكرابئ(1)

.(3:8انجار1)داود

ياما

)2!

(28ة27

اخبار1)لداودانريتاخزا؟نوكا-ل

)11
يوم

هوو،نة.،4عرة،.اءت*يء-3ا:ومحزيو

داودالىانضمالبنيامييينالةورحيينعئيرةعنرجل

.(21:6لراب؟)صقلخني

صو،ظهلىبهر.،محناهعلايا-م:بروعيد

.(7:؟؟نح)يثبانلءنبني!ايني

،معوفة،معنا.كانر؟اءبريا-3:دوعيلة

يروحامابنا.ءنبنيامينيرنيىوهو،،هـاءلمةاو

:2،اخبار8)ءقلغنيداودالىانفمجدودمن

7).

احدوهو،يقيميهو.،ممنا.عيري31:يوقيم

.(22:،اخبار1)،وذا!نصيلةابنا.

وهومجد،+حهر.ءمنا.ع!ياصم:يوكابد

عرامعةوكاهلت.وءوص!وصيمهاروناما-3

.(9.ة36عدو6:02،ر)لاويوابخةوا!رأته

مئةشفاثره،،.لاتبنيا-مةيوليوص

وغير.لولىاعذعلىاؤتمناوك!طصرسكتبة

.(27:1اع)فترسباسيروميهالىالا-رىمن

الهـالىيترلانله!عاذبول!تجا.لمافااظهروتد

كريتنيبصدق3وا.هناكاءدقا..ويزورصيدا.في

نا!دولكنه،(؟؟ة37اع)بالما!فهبواسانبا.

البمارةيدع3وابواسفي!يحةعل،أصا!فةاهبت

رحاولالفينةتحطمتوكدما.ادفيخةيغادروت

عهماحدلئلاعربكالمالاسرىيقتلواانال!-!

:37اعأ،،اساينقذ،الرأيهذا!نلوسيومض+ثم

.(43و،3

يوم:

يحصبونهالع!ايونوكان.ساءة،2!دة)1(

؟،؟



)22يوم

29:18هرو5:؟تك)الفروبالىالشوبمن

الثرقبةالاممكانتوكذلك،32(:23لاو

وظهروصباح.ماالىالنهارا!مدماهوفم.الاخرى

اجزا.جحةالىايضأالي!ودوقط.(17:..)مز

صتاوية:فلا

.("؟ة9؟)تكالفبر(أ)

.(91:23تك)الثىسوق5()ب

نحو1":11ص!19والضحىالن!اسحموة(ج)

7:)3.

.(28:92تثو3:16،تك)الظهر(د)

.(3:8فك)الاصيلاي،النهارربح(5)

.(5:ا.ك)الماه()و

اطلب0(03:8و12:6خر!العثمية(ز)

.،سو،هؤيع6ساعة،

:اقاماربمةالىالغاراشمالجديدالولوفي

وءو،9الىصباحأ6الياءةمنالاولالمم

الاعةمناثانيوالتم.النهارعنا!االةالاعة

والفم.الئهارمنالادصةالاعةوهو،الظهرالى9

الاعةوهي،بعمه3الامةالىالظهوءناناك

بعد3الاعةمنالرابعواثصم.النهارمنأثا-ة

ئم.النروبوهكط،ا)ظهربعد6عةالاالىاظهرا

اعة6"منالماءاوالاولا!ممالىالميلانقم

.12الى9الاعةمنالميلنصفواثاز!.9الى

الى123الاعةمنالديككياحاوانصبحوألاك

..الى3اداعةمناثروقوالرابع.صباحأ

.(.:3و5:ا:3!ي1)لدلمرا(2)

)11
يوم

ورو18:02اي)الانانحباةمدة)3(

.)8:56

،(.ة9اكأو1:91و5)حربيةواقعة(،)

،:2تك)اوةتامنءدودةغل!صدة(.)

اطيتةايامنفرالمفىوبهذا.(ه:،3وات

الراحةمدةانهوذلكيبرهنومما،صا(تك)

وقتمنتمنداغامع%روت!(3-ا:2تك)

فاذا.الدهرالىالآنومن،الآنالىاطلإقةانتهاه

المذكررةالايامبقية-!!ن،ءدودفيالرمهذاكان

-دذلك.محدودةغير،الضرورةبحكم

31:تك)النهارفيالأنانيلإهاما-افة(6)

.(3:18خرو23

.(.،:12مت)النهارمدة(7)

و15:اثثر):الدلنودهوقتاوالربيوم

الازنةالىبهوثخار.(2:.قىاو17:31اع

ويدثذاتهيو.فيهيحلنالذىالرموهر.الافية

فبهسبنتصرالذياليرموهرالفدا..محلويرءحمملالثر

ضبق.صمنصعبهوفيلمصاعدانهجميععلىبهر.

الكلإةبالعبادةيقرمالحلاصهذاان،ث!بظنوتد

ءاموسع!فأءة!،الثعائرواقامةالةروضوبمار-ة

دتونةيرمش!رنالربيومدنو-لجديدأمحنى

ثما-01؟9و:18-03ه)عااصرائيلعلى

بعدالانيا.وتبنى.(12:،و3و2الامطءات

وانالربوبوم.الدلينرنةعنفكرنهعاموسعمر

ائهالا،فقطاصائلعلىدينرنةالاصلفيكان



23)يوم

17(.-15ءووا:03ءز)قابلالاممجميمصيماص!ل

خاعةحالةلوصفآرةالىبسدمف!رةالالاهويت!دم

-؟3:3اش،فأثم!ا.مالي.نثبأاتوىوتارة

يرىويرسل،والقوةلمحصيا.علىيطبقها،(؟2

2صاشايضأتابل)الجرادمربةخلالمنهرلها

:01و3:،:18ة3وهو،3وو،!13و3و

ا-3صءف،وو3صوميصا-3ويؤ8

.(،ر3صرهءلوثاصوزك

صرن.والمامالاخرالديضنةيرءهوالربويوم

الابرار،على%و!ئردأ،الاشرارعلىوهاضاذعرأ

ة89او:79ءز)قابل!د.الملكاتةر(خذباذ

)9.

؟بدمجيثهيوم،اديحبرمو5الجديرداله!دوني

واالدتيوم.(.:2رو)النىبيوءهو.الآب

المحوم،(3:69رووو؟01:5مت)الدبنرنة

مت)،ا:وما،ذالمثابضاوبدعى.(6)بهالعظبم

:3كر1)،1)بوم،او،(،:"اتىو7:22

.؟(.و1:6الميح،)نييرعربناو*لوم،(3؟

استحلانءنات"ردمافيا)رسرلوواسورخ!ام

بذصرا!ح15:23كراوفيالمحيرعمجد

الميحمجي.يرع!ست!ريا)قيالعظيمةالاحداثبالترتيب

ود-و،ارءجمةرياصةكاسهالوابرعا،الاموات!قيامة

الآبثب.صواع!اع،اوتااي،الاخيرالحدر

لمجه.شي.صاخضعالذي

لألمدنجوئةالميعيعرعءب.عندالربيرموصيحل

ةجائيةبحورةذلكوجحون.(.3:،2مت)

ثاقنابو11(

الآبالاالوقتيسفولا؟اتفاروبنن،ءباغتة

وني7(.ة؟اعو34ة21ولو21:36مت)الماهفي

:3بط2)وتنربجمي!هاا+ناصراصتنحلاليومذلك

لقيامةاوالحياةلفإمةاماالامواتويقوم.\(.

سوفالمي!فيةدوناوالر.(62و82:.كر)لدفيونةا

الارءتوصننون.(4:16ال!)المجعلبمون

الاسجميعوصيقدم.(تا-:؟3)روشىصقي

الناسعرفلمااهـابهذاولرلا.اطلهمعنءصابأ

.(اخ25:31مت)امالعاهذأفيؤويةا!محنى

ن!ابروهر،ءنا.،-امةعبرياسم:يونا

01-7((.:22،واة؟يوو17ة16)!تبطرس

يرحنا.نجصررةيوحناا!يلبضنحطوطتنياعهوورد

وهو،اعطىي!و."مضا.عبرياصم:يوناثان

اسمة

صنفروبذلك،ءرشرمنلمنلاوي(؟)

اللاويثلمثبنيررهو..3(:18ةض)موصىنل

عنباحثأقي!،ئم،ل!وذاطمبيتفياقامالذي

افىايمنيمارأكانويأ.فيهليةيمآخرمحان

.(7-17:13أقضتمثالاماملي!ان!يخااضأجر.

مكانعنييخواالدالينءننفرخرجيومذاتوفي

بيتعلىفحر-،1،الاردنذ!رعندمنابعفيهيفون

ال!هنوافئعواالنحئالواختطفواهـناكوباترامبضا

كافآ6يقيحولهانهموومحدو.3صب.15بالذالمرترق

وهحذا.شطكاهنبل،ف!-ببيتكاهنولإ-!

الثاله!ذبحعلىخدمكاهناوليرناثاناصبح

نيا،جم!ع1تيهفيكائتالقالمدةطلميلةالم!روق

(3(.-،(و36-:)-م!8،ا"لأرفىبمثيلو.خى



)24ثانئابو

تلعلىوا!ارالحزي-لبتدءناثانكانولما

الى،النرن،-رفاءيففقدمنهافىدساكيمو-!

:18ق!ى)تلىو!ارتفتنيرتيةباليموسىكلة

اكص،باطفييدمجلماضافااطرفول!ن..3(

،اططفرقعلق

لفاة94:الحصم11اب!راصاولارن(13

ثفيعلىك111فيالا.فيلمف33031(و؟02:3

:8رنجاا؟و،11ثو؟31:6صم11اصائيل

ا)ةديم،اله2-دفيالثخهياتافلءنوهر.(-

روصمافيهنجلتوبصد.الفا%الىوأقرب!ا،وأحبها

داودانادركوعدما.صعايهااب!!فياطقة"مداتة

الهدا.سنئوعايلهيضهرامالعرشءلىسيترلي

ودارديوناثانا!داؤةنر-دوقلا.والحةدوالجفا.

:02و91:2و18:1صم؟)اثاريخفيمين

على؟قتلهعلمبدما،ايوزاثانداودمرثاةواما.(اث

ضرفيفةدش:ت.(الخا:ا!م31جلبرلحجل

المرافيصنوءعط.17-37(:ه!م3)ياصر

القدبمءالبمانيالئمرفيارائعةا

41-ومكقوبانهلونانان4برطواظ!:!ومد

منصئلبضفرفاصطي!نيةحاءيةعلىصنهالذيالمرفق

وتأ-ليده،(36-:13صم1)الملحينءيرالجنرد

بفل!وتالت-4.(؟وه6:،1صم1)لهافةبمرنة

واك!ا،وغضبهابيهلفيظعرضته،ابيهلق!م،قهد

رزادت،!مهالمحارببناع!بائارتئفهالوةتني

ءم()اك؟ور4ابامامءخهاعلمدةفهبواة4برتطق!!

احرز.يرنائانالذيالانته-اروكان.."(:،1

1جدأ)عظيما،اللونالى،ت!اسمنالفئطيينعلى

ن15بونااشلدصيالقرودم.(35-3إ:،1عم

ئاننايو11!

-ية،علهومحاالملكيةجبتهظ."فيلداودوولائه

"ات-دبرا!"(،ة18ءم1)4ومنطتوقوصه

صم1)ءديقهبيتالدازملا.بالىذالم!الىبالاضافة

اثبالحدءقيعهد.إمدف!داودوتام.،2،ة.،

2)روناثانبنمنيهوثثالىاصداهاالقوا&اعدات

4ابءة-ثونائانفي-طوام(31:7و6!م5

فدةالالىالحهورءنلخاتداودءناعتذرعندصا

برصلحاتو-اول.38-34(:03صم؟)المامحية

قيرط؟!اكا؟ثا)فطا)قد!ةاملاقاتاوريهيىتينالاهدين

دإود-ليرانيوناثانالى:ارلاوءزوتدمامعآ

و-هـل،يرلتبي.ا،،لداودوذمحبثهمذلكابى

وتل.(الخ02ة02صم؟)2!برذمىةءكالسهم

افياا،.ر!ةفي-ا-وع-لعلىاللار4وابنازصاول

الفدطينيونوممر.والفدسطينيينا)مبرانييندينئبت

01(.-2:؟3مم؟)شانةجتسررعلىشاولخة

بإ-فيرأ-"اويحر؟،آلهتهمبرتفي-للا-4ووضهوا

ص!حممانمعوعدما(01ة01اخبارا)داجرن

صاولبمقفلالاردنضقفيافيمانجلعاديابيق

وصةثاولخةواءذواليلأجاؤوايرسته:ء!لوالت

ياديقالىبهارجاؤواصانبيتصررءنيخه

الاطةتحتودتوها3عظاواخذوا.كتاواحرترها

.،-1113ة31صما)ايام-بعةوناحرايابيقني

+بنيودت؟اورونائانصاولعظامبر+دفماداودوأ-ذ

.(،1-12ث21صم2)بنيامينارضنيقيى

يرونانانا-مث-وعءدىءلىزدلايةاكا،القازحة

.وبعدهداودعهصفيالثهببين

روىالذيالمظيما-اءناايال!راين)3(

اثخاهنياورثليمفيتجريكاتالقالأحداثالداود



)5ثاننايو

15-:17و15:36مم2)الالومبهاقامالقالفتنة

23).

صتنيجبارأقتل،داودات!طشمياي(،)

21(.و302:ا)2ءم

ي!وذاصبطمنيرحمئيلنسلصنيا!اعابن(0)

.(33و2:32اخبار1)

او23:32صم31داودابرطالاحد)6(

.،3(ةا؟انجار

.(8:6عز)عزرا"مالمائدتاحدارو،7)

أنريرةاامرعزرامعاستة!واالذتاءد)8(

.(01:15عز)الؤبباتا)صا.صم

32-ضةمدةعظيموكاهن،يهوياداحاى(9)

.(12:11أحيوحانانايضأويدءس

.(؟،:؟2شح)يرياقيمايامفيكاهن(01)

بانئبويقاثشكالذيالكاهنزكريا1،و(11)

.(21:35فح)ا&وربدشينعند

؟.+:ار)بت"نيارءيا-!نكاقي(2؟)

.(3826:و03و

معجدلياالىاتراالذتوأ-دقاخابئ(،13

.،8ة،.ارأبوحانان

15وفقيهت:يروهوءخيرأكاتداودعم(49)

.(،بهرناثان5إضأااطا%).(27:32اخبار

ال!حماهنتنإس!المكابيبرناتان)15(

محن!أقائدأوكان.الاررمةاخرتواممر)طثر؟!

يونالان112(

!اننياشيىأدور!ىو.م.قه061-2،1

سرريا.علىاليوداطلمح!وريين

نيتةصيركاطمنصادةآلا--ةمندهاؤ.4وم!ض

فيالأءيخةادابى.وصاءدته.-وريا-!اصة

اتماعهمموالئبما.الوري!منلمصالتى،نفلظ!

اثماحلة.الجردا.اقيالحروأودركزذابريةالى

الاردنء*و)-خه،اطربء-دانفييررناثانوان!زم

نياخرىمرةوحوصر.اءدائسهمنوفي!سباحة

-جلا4لمجتأنهءجفوسيظنالذيبا-ببصت-من

احدانهوالارجح.اريحاصنالرهبا؟شابالى

اثرثتاالتم!ناكتدا-اصااوادينياما---ةاالمهانل

الميىءالجرالىبقرعبريةمن

المحمابدةان-ورياملكدبمترءسو-دوعتدصا

يجلانغنضا.له!حءنال!نخصاخاءقدفة

اقيةبهرذاحدودعلىكلاسنياتيادةامركز

الذتالورررنهربوتدما.عليآقائدأويكرن

اورصليميهوذادخلايهوديةمماتلنيمتحصنينكالزا

-ا:.؟مك1).م.ق!301سنةذلكوكانواصظها

صريابوكأالمطالببالاسا-ءحمندرورءب.(،1

رئيىفينه،وصرتهبرنال!نبهداقةينرزانبدور.

ضحالىبادربذللثديمتريرسممعوعندما.ك!ة

ا-32:.؟مد؟)ا!افوا-مةاصخازاتالهود

.ديمزيرسبرأقوال!قلميرناثانانكير.(ه،

صريابصكأ.م.ق015صنةلالأسا-كدروداز

:01ءك؟)18عإاليهوديةءاماحاكمآإونائانفهين

رفع.مق.-87،1"؟صنةوفي.(9566-و16

وطعحهاسسحند؟علىالعصيانعلمال!نيديمتريو-!



)6ثاننايو

.ف""فىد+ريرناثانالىاتطارأار-لالذيابرلونيرس

واتا،ايافاوصاصر،الغدإدب!ذايرو!ئانير-!رث3فا

67-:ا.مك11لهاالمجاورا-،لاادولونيرسوهزم

فياصكن!در!وبرطبوستد-لوءضدما87(.

صدودخىوراهـقهمدا!4إونانانلهر2افااطرب

ءدكأبطليمو-!انغير.1-7(:11ءك1)-وريا

واستطاع.الرشتلىديمزيوسواجلىبا-محدر

لةد?ا؟فىيدك111!داقةا:ت"يهصنانيرلمايمان

ورة4.ذ.فةه+تجردي...1243قراب!وديةفرقة

.ارطايمافيد،!ريروسءفاك-ردت

وكلفا،ء-ا!آير-نابمبدرر.!ير:ديم-انغير

ا-ض!تدرابنارايهاازطت-وك!الىثوناثانانحازا-ءبا

قا!ش-ربد؟!ررير!،:ودعلىواتصرالأعغربالأت

وثددوالأصبارطيإتالرومانحتماونئم.الجل!يلني

!اة-رب..و*لمةاتود.وهزمديمزيوسعلىالحناق

اس!ندراىفاطه6(03-،2و2و؟ة22ص)

صصر.-دودالىءورءنالبحريالاحلكلعلى

افلطنيةاالمدنافنتاحواتمالنرصةهذ.يرناثانفانتهز

دث!رإوتبرشوازيزم.صورابينء!نءلىوا-خولى

مز.الحولةبحيرةكربيءا!ورل3فيايصأاثالي

اصتحمل!!االاقيوالحدبةا،حيلةفريةيوناثانسقط

كاأحالذيبالاساسكندر-ضالترينرنلان،مرارا

المجنفا،را:-د.قلىارابعاا.ما-توسجانبالى

وادخلهريرأرانواغرى،ما!آنة-ةواعلنواغثاله

جلهادفيتتلواخيرا،ادجننيوزجهعكماالى

12-ة3؟93-8،و:2؟)صثم-ق.3؟1سنة

مردتفيالطزلة!دنننيودة:ترناتهئلتر.(23

عناليهردتخلىذلكوبمد25-27(.:،2زص

)112

.ثديمتريروالىواهوانهتريفون

نانيو

المكالمهي!وذامنباءريافاعلىاتولىقارد(17)

.(؟؟:3؟مكاأالالرمابنوكان

وهو"!ويمي!و.،ءمتا.ءبريا-مةنادابيو

ا-3:

.(31:3مم2)داودا-جاشجابئا(11

.(،يهوناداب،اطاب)نادابيراوصصمؤ-5(2)

العديدلا-موالهربيةا)-ريازيةأ!يةةا:ثانثو

منامتايبنالتييوناتانكات.!اصة4+:ا.و،يوزة،

ت"اهاليومن.(16--91:01ثش)زبرلون-ه!ط

انهوالارببم.الاءرةصتاا!هالفلانةبى+دمحل-افو

يربطمايامفيتفاواز"1:25،صل2فيالمذكورهر

الىالا!رة-دودبردوذبأ.اداصرةملكالادي

جنوبأ.امقبةاوتبجربرة11؟روالىش!الا!إاة!ر!ل

ظلم.سناصائبلبنيانقاذنب،.تهموضرعوكان

بطابعءطبرعة.تهنبووكافت.،ادوريين"اصيينالار

وهذا.وعامرس"وثحكنبرهةخلةكيادبيوطني

الثصقلبفيهرىيصادفكانالنبواتءناك،ع

اني.الم!

ءذابشأنءخباينانرأيانهناك:ونانسفر

يمت!.لا،الىدثين.رتالمفرأيوهوفأحده!ا.الفر

تالبفيءوضرعةثجليةروايةايمجازابرل،تارئحا

تجلليسايحديثكلهدنيشبوانه،تاريخي

رأ!!منويبني.المحة-لاطاصاوالرابعالقرن

ياتيةماعلى



)27يونان

معوليىاك:ويةالأصنارمعالنروبرد(1)

الناربخية.الاصفار

!زاتالمهءنقيشلفء.جزاتذكر21(

المتلقالنبأس!ولاالنارفييةالاسفارفيالمذ!ورة

.باطرت

اهلتوبةنيتيمابينالاتفاتادء)3(

ءيخعنيمرفوء،،عنلإهمالىكبلإهممننينرى

كلهاالدمأ.لمدفيةويل،ناحومسنرنيجا.ومانينوى

عديم،جرحك.(ا:3)نا،وخطناكذبأملآنة

بأييهميصغقونخبركيسعرنالذتكل.الثفا.

.ئان2دبىءأشوناءوم.(91ة3).،عيك

:(،4و،51:3)اريافيجاهسا(،)

انا.جحلق.بابلهـلمكنبرخذ!راتاذ!اكلني"

.،ابتلمهماذ"منواخرج..كتنيناتلحني.فاركا

رونانروايةانفيقولون.صكبفل!لهاةولاوهنا

الا.ليىتثبيهابضاءم!

الثراحمنالمحاةظينرأيوهو"الآخرالأياما

ومما.نفسطامتايبنءنانكتبماتاريخيأصفوآفيعت!.

ذلكةيثبت

"صار:يتوللانانه،الكلامنفص(1)

امتاي،بن،يرناثا!الىبل،انانالىالربقول

الخ.

كانكما،لانه:قالاذايرع!للأم)2(

صيقومرنئينرىرجال..الخاطوتبمأننييونان

بمناداةتاورالا!م،ويدينرنهالجلهذامعالدتني

)11

،.حماورنانمناظموهوذا.*قان

بونان

اقياطءحماباتمنليىاطوتنبأان)3(

ارمزاغايتهبل،ودث!مالناسفه!لثيرانغايئها

ليرىاهلتربةبخصوصاما.و-مامتهالميحموتالى

نذكروام.فقطومئهتربةتابواانهمالمحت!لف!ن

جملالفوهذاو!ل.ادفرهذافيالاالنربةهنه

الىرومزيخهوردمالانالنبربةالأصنارعدادني

وسرا..ا.لأءمرتبئ!،المسيح-دقيامة،ستقبلةامرر

ادفر!هالذيفالدرسذاكاوالرأيهناقبل

واحد.

في:الفريتضعناالقالقصاما

عاعىينوىالىبالذهابليونانانةامر(1)

يرفانوكاولة.عرابماليطنالاسثرريةالأم!اطررية

ذابةسينةءلىوامحار..الواببهذامناتعلص

النرنيةعزاعظيمنووصوث.اجانيانيترصيقالى

وابتلعه،أبرفيفأ!مي.رونانعصيالةالىسببه

الرالىاطوتلنفهايامثلاثةوبعد.عظيمحوت

)1!(.

ضصهبمدكرنانبانا.وحمدصحوصلاة(2)

.(2صأالمزامل!عنالناظهاصطمئتل

نيوىنيوكرازتهاثهلامريونانمةاعلى(3)

عهماثهوضح،وتربتهم،لهالكانواعناه

)3!(.

!ارجوبلوصه،ذلكبببءناناةع!م،،)

نمتالتياش!ةطريئشلهاثه،رقيبيئالمديخة



نانيو

ا):س-رصنن

الم،تيتوىن

بينم-

تاعثهـ

128()1

عتمادة

يدصاءضاكليىوي!ن،

ة،ذة!صصنصقتبةاو

اؤ!هـءان4اباصارة

صصاءه-...ذخلا-اهـ!ان

هون؟نايو

برونان-ةةانعلىأط

ومما.غيرءااوية

الهندوبنجهارةاب!

،اعالو.واءا-ير

)اطب

نبرنلبرناا

محلاهد11

:11و؟

نجيةارلميا

:18د)

وينبى..

نيةايرنا

نببننالإوا

تأشوا

عفد،

كانران

ويتتصن

كانأفي

ارادوات

كهانوا

من6لوا



6(

ا!ندو-أوربىةخي.القدمااليوأنيينفةاما(3)

القدبمةوالفارسية،والافتايخة،ال!نص!ربتيةالفةوفي

واتحة،،الاتينيةوا،والتوتوية،واللافرني

وءبط!اعبارا!ابقرةو!لتاز.لها!صابهةكلات

ر-تصلرناليونانيةيتكدونالذتاليهودركان.ودئها

بدأتوتد.(21:37اع)عصرهمفيالذائعةا!ة

تجلا!اكالقرنفيالوفانيهالىالقديما)!دشجمة

وكئب(ستواجنت)لحبحينبةباالمعروفةبالرجمةالمغ

نية.لماجواباسدلجدا،الد

يوحانان،،الصي3ا،دلأاليرنانيةالصية:تاهـؤ

وكيا!عوزيامرأة31وهو"خون،يهو.ممناة

وعايتهمالقوماصرافءنوكائت.أتيباسهلإودس

اتت0(8:3لراي!وعخدمنالراتيالشا.ومن

الىكوطوفيهنيمتوبامومريمالمجدايةمريممح

،%القهـفارووجدن.(.؟او:2؟2لوايرعت!

قام،ل!حمنه،كاهوليى5:الملاكينرسالةوممعن

ا؟(.ة23:ه.-،2الو

!ث!ضركانربمالاتيئاصم:يوفياس

ونيب(روميةنيت!نصريهوديوهر،،رويانرس

قبل"وآمنالميحعرفوقد.ممهالمأسوروول!

.(16:7رو)بول!

وهو،علميهر.،محنا.علاياسم:يوباداع

:31وهربهوياداعمنالختمرةالصية

!لاكبن11(

رممواالذتاحدفا-يحابئ(؟)

.(3:6(نح)

اورصلي!رر

منالباصثيبوا!الكهنترؤصا.احد2()

ابنائهاحدوووج.يخابيقنيكان.يثوعنرصل

بذللهفدن!،الامرةحاكمالحورويئسنبلطببت

نح)اورصليممن،يمدوكي،نحعيافطرد.ا)ءحمنرت

13:28).

وهو،يحيمضا.،*.ع!ياصم:بوياريب

اصم:

واضته)ذويحلمعزراارصلهنهيمركل(؟)

8:مز)اقةليتبخطامليأتواكحفيانيالثنكل

.)16

.(.:11نح)برذافلمنربل(2)

.(01:؟انح)فيراا؟منيكاهنابو(3)

.(8باربب،بهـويارب،اطلبأ

وهو،!مو.،2ممنا.علاياسم:بوبافيم

الح!ةرئيىيثوعابناحم!وهويهوياقيماضمار

.(36و12و12:01نح)الىظيفةهنهفيوكانجته

حز)لولباكبن!ثتصرعلاىاسم:بوباكبن

.،كينيلايا،انظو0(2:ا



المةدسالكتابفيا،ذكورةوالحيوائاتبالنباتاتجدول

انجوس

تفاح

حم!!

زوفا

ثصربين

علقم

قصب

كمون

نحنع

آوىابن

تيى

ضفاش

قنفذ

ألباتات

بردقيبخورافسنتبنارزثلاآس

سدومجفنة(خثب)جفرثومتين

دلبدضنوبضرخردلهحناة

سنربرصنطنباسندسوباسذنبتوز

طرفاهصندلصفصافمث!يحعثونيزسثعير

فولفايخةعودثينيعودعنبعليق

كتانقةقحقطانيالنريرةقصب

ملاحصتيكمزلوزلفاحلان

يقطينورد

أثديذواتاطيوانات

بتربغلإيلاسدارنبآوىبنات

الوحشحمارحمارجملثتلثووثعلب

ظىنفأةصثائميىئبذدبخترير

وبرغرنححةمهاةمعزعبجمق

بر

جز

رتم

ظفارا

قثاة

بصل

جوز

ومان

سبث-

عرسنةكراث

ناردنجايعة

الوحقبؤ

حمل

فأرغغ

يحموووعل

بطخ

صلفاة

زثبق

عدت

قريص

كر3

تحل

بلان

صنطة

نازو

يتالزشجر

عرعر

فةتر

مةكر

جمافى

بهموث

صوت

في

تخس

خروت

قرد

أطيور

رضميكدجةدجامةحماصجلصدأةبومبجعباصثقؤباببغاءنوقلم

قوقاصغؤباغربعقاصفورظليمطاووسصاهيننةسنوسلوىفسا

يمامةهدهدنعامةنسرلقلق(صنونةاطلب)كركي

الزحادأت

عركطبئاضفدعفبصلجةنذو!رصرباهتنينذماحأفعىأفعوان

وزغةورل!51:،3اش)ن!كازةيانانلوبةعظا

لآصطكا

حردالرفكثيرالجروحمكالسمكلفظةاما.ا)-طتابفيخاصةص!!ةاسميذكرلا

المفاعلذوات

طارزنبورزحافذبانذبابدبانجواحرجنا+بجرادبعوءتبرغوث

نملنحل!!غوغاءئهعن!بهعقرب

الهلايات

نوحك

الديدات

قيصعرتةعتدو:
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